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National Conference in Innovative Business and Entrepreneurship 2018 

(NCIBE-2018) 

วันจันทรท่ี 7 พฤษภาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต  

เวปไซตของงานประชุมวิชาการ: www.thaiejournal.com 

หัวขอ : กองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม และคณะกรรมการจัดการประชุม เปดรับหัวขอ
งานวิจัยดานนวัตกรรมธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ เพ่ือนําเสนอในการประชุมในวันจันทรท่ี 7 
พฤษภาคม 2561 โดยหัวขอของงานวิจัยอาจประกอบดวย การจัดการการเปนผูประกอบการ 
นวัตกรรมธุรกิจ การจัดการธุรกิจ การจัดการการตลาด การจัดการการเงิน การจัดการการขนสง 
บรรษัทภิบาล จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดของตอสังคม การบริหารในภาวะวิกฤต และการ
จัดการความเส่ียง 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการจัดการประชุม : 
ดร.อาทิตย อุไรรัตน    อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต 
ผูชวยศาสตราจรย ดร.นเรฏฐ พันธราธร  รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต 
รองศาสตราจารย ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
คณะกรรมการจัดการประชุม (กองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม) : 
ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม (ประธานกองบรรณาธิการ):   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุจาภา แพงเกษร  มหาวิทยาลัยรังสิต 
คณะกรรมการจัดการประชุม (กองบรรณาธิการ): 
รองศาสตราจารย วิไลวรรณ ทองประยูร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
รองศาสตราจารย พูนศักด์ิ แสงสันต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ดร.วิไลพรรณ ตาริชกุล    มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ดร.พยัต วุฒิรงค     มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกชัย อภิศักด์ิกุล  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ    มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ดร.พีรพงษ ฟูศิริ     มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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ดร.สุทธาวรรณ จีรพันธ    มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ดร.ภูษิต วงศหลอสายชล    มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ดร.ณัฐพันธ บัววราภรณ    มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

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

วาท่ีรอยตรี ดร.ภูริพัฒน ชาญกิจ   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษยา วงศเชาวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงศเชาวลิตกุล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําพล นววงศเสถียร วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัฒน พิสิษฐเกษม  มหาวิทยาลัยรังสิต 

ดร.ณกมล จันทรสม    มหาวิทยาลัยรังสิต 

ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก    มหาวิทยาลัยรังสิต 

ดร.สุมาลี สวาง     มหาวิทยาลัยรังสิต 

ดร.นพปฏล สุวรรณทรัพย   มหาวิทยาลัยรังสิต 

ดร.ปยภรณ ชูชีพ     มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

คณะกรรมการประสานงาน : 
ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก    มหาวิทยาลัยรังสิต 

ดร.ปยะรัตน จันทรยุคล    มหาวิทยาลัยรังสิต 

ดร.กัญญกณิษฐ กมลกิตติวงศ   มหาวิทยาลัยรังสิต 

ดร.ไปรยา ทีปตศิริ    มหาวิทยาลัยรังสิต 
ดร.มนัสชนก บริสุทธิญาณี   มหาวิทยาลัยรังสิต 

ดร.ปาจรีย เหล่ียงประดิษฐ   มหาวิทยาลัยรังสิต 

ดร.พัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล   มหาวิทยาลัยรังสิต 

ดร.กฤษฎา มูฮัมหมัด    มหาวิทยาลัยรังสิต 

ดร.กุลบุตร โกเมนกุล    มหาวิทยาลัยรังสิต 

ดร.นริศรา ภาควิธี    มหาวิทยาลัยรังสิต 

ดร.วีรศักด์ิ ประเสริฐชูวงศ   มหาวิทยาลัยรังสิต 

ดร.บุษกริน นิติวงศ    มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ผูชวยศาสตราจารย สมหมาย จงจิตรนันท  มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผูชวยศาสตราจารย ประไพศรี ธรรมวิริยะวงศ มหาวิทยาลัยรังสิต 

อาจารยพิพัฒนพงศ ยาลังกาญจน   มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาจารยณัฏฐยศ สุริยเสนีย   มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาจารยสมิตา กล่ินพงศ    มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาจารยชนะเกียรติ สมานบุตร   มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาจารยเนตรทิพย สุรศิริกุล   มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาจารยพิษณุ สมบูรณ    มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาจารยอภิราม ทัฬหวิรุฬหวงศ   มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาจารยลัดดาวรรณ มัณยานนท    มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาจารยมานิตา มะลิวัลย    มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาจารยกิจติวัฒน รัตนมณี   มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ประธานการประชุมกลุมยอย : 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุจาภา แพงเกษร  ผูชวยศาสตราจารย ดร. พัฒน พิสิษฐเกษม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุปตานนท  ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก 
ดร.สุมาลี สวาง     ดร.พัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล 
ดร.ณกมล จันทรสม    ดร.กัญญกณิษฐ กมลกิตติวงศ 
ดร.กฤษฎา มูฮัมหมัด     
     
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ : 
รองศาสตราจารย พูนศักด์ิ แสงสันต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกชัย อภิศักด์ิกุล  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 Jeff Wongchoti, Ph.D.    Massey University, New Zealand 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ดร.สุทธาวรรณ จีรพันธ    มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ดร.ณัฐพันธ บัววราภรณ    มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ดร.ณกมล จันทรสม    มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัฒน พิสิษฐเกษม  มหาวิทยาลัยรังสิต 

ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก    มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ดร.นพปฏล สุวรรณทรัพย   มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ดร.พยัต วุฒิรงค     มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดร.กฤษณา วิสมิตะนันทน   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ดร.บัญชา วงศเลิศคุณากร         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วาท่ีรอยตรี ดร.ภูริพัฒน ชาญกิจ   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ดร.อิทธิภูมิ พรหมมา    มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 
ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา 2557  

ไดกําหนดไววา การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การ
นําเสนอบทความวิจัยในท่ี ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพ
ในรายงานสืบเน่ือง จากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม 
หรือ คณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากนอกสถาบันเจาภาพ อยางนอย รอย
ละ 25 โดยตองมีผูประเมินบทความที่เปนผูเช่ียวชาญในสาขาน้ันดวย และมีบทความท่ีมาจาก
หนวยงานภายนอกสถาบันอยางนอย 3 หนวยงาน และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 
 
กําหนดการ: 
08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น. ดร.อรรถวิท อุไรรัตน รองอธิการบดีฝายแผนพัฒนาและแผนการเงิน 

กลาวเปดงาน 
09.30 – 12.00 น.  ประชุมกลุมยอย 
12.00 – 12.15 น. ประธานการประชุมกลุมยอย มอบประกาศนียบัตรแกผูเขารวมนําเสนอ

ผลงาน 
12.15 – 13.00 น.  รับประทานอาหาร 
 
 
วันจัดงานประชุม:  7 พฤษภาคม 2561 
สถานท่ี:   อาคาร 2 ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยรังสิต  
แผนท่ี:   http://www2.rsu.ac.th/info/rsu-directions#01 
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การนําเสนอผลงาน: ผูเขารวมนําเสนอผลงาน กรุณานําคอมพิวเตอร แทปเล็ต หรืออุปกรณในการ
นําเสนอมาดวยตนเอง หากมีเอกสารแจกแกผูเขารวมประชุมเพ่ิมเติม สามารถนํามาแจกไดในวัน
ประชุม 
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จังหวัดอุบลราชธานีของลูกคา 

68 

โดย สุขวิทย โสภาพล และ ธรรมวิมล สุขเสริม  
สวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอความตองการซ้ือผลิตภัณฑผาฝายในจังหวัด
อุบลราชธานี 

82 

โดย ดุสิต จักรศิลป และธรรมวิมล สุขเสริม  
อิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความตองการซ้ือเครื่องปนดินเผา 
ในจังหวัดอุบลราชธานี 

92 

โดย ธรรมวิมล สุขเสริม และดุสิต จักรศิลป  
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนํ้าจ้ิมสุก้ีของพอคาคนกลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 

103 

โดย ธงชยั ตั้งม่ิงชัย และธรรมวิมล สุขเสริม  
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ซ 

สารบัญ (ตอ)
 หนา
การรับรูถึงความตองการซ้ือเส้ือยืดพิมพสกรีนของผูบริโภคผานส่ือสังคมออนไลน: 
กรณีศึกษา ธุรกิจเส้ือสกรีนตามใจคุณ 

116 

โดย เตชิต ธนาคุณ และธรรมวิมล สุขเสริม  
การศึกษาคุณภาพการใหบริการบริษัท ฮิต ซุปเปอรคาร จํากัด 129 
โดย นพสร ทานะขัน และอรไท ช้ัวเจริญ  
พฤติกรรมของผูบริโภคในยุคไทยแลนด 4.0 ท่ีสงผลตอการบริหารจัดการราน 7-Eleven 144 
โดย นงลักษณ เชื้อจีน และอรไท ชั้วเจริญ  
ปจจัยท่ีมีผลตอการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท 
แอนด ออโตเมช่ัน จํากัด 

158 

โดย กนกวรรณ เอ็กกิมันน และอรไท ช้ัวเจริญ  
ประสิทธิภาพระบบการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา กรณีศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ 

176 

โดย ปรียานุช แกวศรีทัศน และอรไท ช้ัวเจริญ  
ความสุขในการทํางาน 190 
โดย ศศกมล รัตนวราหะ  
รูปแบบการบริหารจัดการทางการเงินสวนบุคคลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 204 
โดย ยุพา ศรีวิภาสกุล และอรไท ช้ัวเจริญ  
ความนาเช่ือถือขององคกรและความเช่ือม่ันในตราบริษัทท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการธนาคาร 

219 

โดย ฐานิดา สังขรักษา และกฤษดา เชียรวัฒนสุข  
ภาพลักษณของตราสินคาและความเช่ือม่ันในตราสินคาท่ีมีตอการตัดสินใจซ้ือสมารท
โฟนหัวเวย 

231 

โดย เทิดพงษ วนิชาชีวะ และกฤษดา เชียรวัฒนสุข  
พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีท่ีมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  
บริษัทเกษตรไทย อินเตอรเนช่ันแนล ชูการ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

245 

โดย วโรชา ดวงรัศมี, จุฑาลิณี วงคเสือ, จิระพัฒน อินทรโพธ์ิ, จีรานันท อินทรกรูด, 
ณัฎฐา ศิริงะ, และเบญจวรรณ ศฤงคาร 
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ฌ 

สารบัญ (ตอ)
 หนา
รูปแบบภาวะผูนําและบรรยากาศองคกรท่ีมีความสัมพันธกับการแสดงพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกท่ีดีของพนักงานธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

259 

โดย กาญจนาพร สังประกุล, วัชราภรณ รอพันธ, นรินจิต ทันจันทร,  
ดารารัตน ประจําญาติ, ธัญสิริ นามวงษ และเบญจวรรณ ศฤงคาร

 

แรงจูงใจและคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี
ขององคกร 

272 

โดย ลลิตวดี ศรีเศรษฐมาตย, เสาวณีย ผลเจริญ, คัทลียา ยีดํา, พนิดา สาตะโยธิน  
และกฤษดา เชียรวัฒนสุข 

 

ปจจัยดานองคกรและบรรยากาศในการทํางานท่ีสงผลตอความเครียดในการทํางานของ
พนักงาน กรณีศึกษา บริษัท อีโนเวย รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน 

288 

โดย กัญญาภัค จันทรตาแกว, กาญจนา ศรีสวัสด์ิ, รัชนีกร หาเรือนบุญ, 
วทันยา บางสุวรรณ, ดารารัตน แสงโต, ธนยศ ใหญแกว, และบุปผา ฐานุตตมานนท 

 

ปจจัยดานคุณลักษณะงานและความเครียดในการทํางานท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางาน :กรณีศึกษา บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 

304 

โดย กชกร วงศสุริยฉาย, ณัฐริกา บัวผดุง, พิชชาพร ลายลักษณ, สไบทิพย กาญจนารักษ, 
วงศธร คําพานิช, กฤษณ พิลิแกว และกฤษดา เชียรวัฒนสุข 

 

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย และขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานท่ีสงผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สยามแปซิฟค อิเล็กทริค ไวร  
แอนด เคเบ้ิล จํากัด 

320 

โดย ปุณยาพร ศรีจุลัย, อรยา นัยวัฒน, อภิสร เงินคล, ฉัตรมงคล ธรรมบุตร,  
อรกานต แผวพลสง และกฤษดา เชียรวัฒนสุข 

 

ปจจัยดานงานและสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน 335 
โดย กมลรัตน ทองยอย, ธัญญาทิพย ฉินนะโสต, สุพัตรา กันสถิต, พรชัย เพ็ชรนิล,  
จักรกริช ตรงดี, พรพาขวัญ กรโกษา และบุปผา ฐานุตตมานนท 

 

การรับรูการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน ท่ีมีผลตอพฤติกรรมในการทํางานของ
พนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอเชียน สแตนเลย อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

351 

โดย ปวรณัฐ ศรีมุงคุล, ปลิตา เล่ียวเส็ง, ทัศนวรรณ เย็นทรวง, กัลยรัตน สังวาลยเงิน,  
วรพรรณ บุญทิม, ฐิติกาญจน วรวะลัย และณัฐพล ชองดารากุล
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ญ 

สารบัญ (ตอ)
 หนา
ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคกร คุณภาพชีวิตในการทํางาน และความผูกพันตอ
องคกรของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท อารท-เสรีนา ปสตัน จํากัด 

366 

โดย นิรัชพร มหาศาล, กรรณิการ จําปาแขม, พัทธมน ชูกูล, จริยาพร สังขสวาง, 
อารยา นัยวัฒน, ภานุวัฒน หอมดวง และกฤษดา เชียรวัฒนสุข

 

รูปแบบภาวะผูนําท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทํางาน ของพนักงานบริษัท  
โอเรกอน อลูมิเนียม จํากัด 

383 

โดย จันทรเพ็ญ มะลิวรรณ, นิสาชล พลคํามาก, ยุภารัตน ศรีภา, บุษราคัม คําสาริรักษ,  
สุภาภรณ เล่ือนแกว และกฤษดา เชียรวัฒนสุข 

 

ความสุขในการทํางานของสหกรณโคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด  
(ในพระบรมราชูปถัมภ) จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับท่ีสอง 

398 

โดย วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย, อาทิชา ฉิมพาลี และอภิภูมิ กิตติกองนภา  
ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาเฮาส แบรนด เทสโก-
โลตัส สาขานครปฐม 

413 

โดย วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย, ชยาภรณ แสงเฟอง และอภิภูมิ กิตติกองนภา  
ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักงานขนสง
จังหวัดนครปฐม 

428 

โดย วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย, ชัยพร ธนถารลาภ และบุญเลิศ พร้ิงเจริญ  
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนโรงงานผลิตโคมไฟบริษัท ไทยสแตน
เลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

439 

โดย จีรนันท เครือศิริวรรณ และพัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล  
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ (7Ps.) ท่ีสงผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ
ระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรมผูปวยนอกในโรงพยาบาลของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร 

456 

โดย จรัส จิรรุงศฤงคาร และ เฉลิมพร เย็นเยือก  
ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟช่ันผูหญิงผานแอพพลิเคช่ันชอปปงออนไลน 
ของผูบริโภคที่ใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย 

470 

โดย ชนิศา รักษแพทย และพัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล  
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ฎ 

สารบัญ (ตอ)
 หนา
ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการทาอากาศยานดอนเมืองอาคารผูโดยสาร
ภายในประเทศ Terminal 2 

484 

โดย พันธวิรา จุลวัจนะ และพัฒน พิสิษฐเกษม  
ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชยผาน
โทรศัพทมือถือของผูใชบริการในเขตอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

498 

โดย อัญชรี สุวรรณ และพัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล  
อิทธิพลของปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

513 

โดย ดวงพร ทองเจิม และพัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล  
คุณภาพชีวิตของพนักงานปฏิบัติการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต เขตจังหวัดสระบุรี 527 
โดย กิตติชัย เผือกแผวพงษ และเฉลิมพร เย็นเยือก  
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบาน       
เนอวานา โฮมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

545 

โดย กัญญาพัชร สุกปานแกว และพัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล  
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางนําเขาจาก
ประเทศเกาหลีใตของผูบริโภคท่ีมีบัญชีการใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย 

563 

โดย ชวิศา เขียวแดง และพัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล  
ปจจัยจูงใจในการทํางานที่สงผลตอความผูกพันขององคกรของพนักงานบริษัท รังสิต
พลาซา จํากัด 

577 

โดย ฉัตรแกว รัชเศรษฐภิญโญ และพัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล  
ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค 593 
โดย เหมือนแพร ม่ันคงดี และพัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล  
ปจจัยภาพลักษณรานคาและคุณคาตราสินคาสงผลตอความภักดีของผูบริโภค
กูรเมต มารเก็ต กรณีศึกษา สาขาเดอะมอลลบางกะป 

608 

โดย กิตติศักด์ิ นันทเกษตร และสุมาลี สวาง  
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ไบออส ไลฟ ซี  
(ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ของผูบริโภคในประเทศไทย 

626 

โดย รสพร ศรอารา และสุมาลี สวาง  
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ฏ 

สารบัญ (ตอ)
 หนา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมีความสัมพันธตอความผูกพันองคกร กรณีศึกษา 
พนักงานบริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด   

642 

โดย พรรณนิภา แสงนาค และณกมล จันทรสม  
ปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร
ทางการแพทย โรงพยาบาลศิริราช 

658 

โดย ภูสุตา ทองเรือง และณกมล จันทรสม  
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา 
(LAZADA) ในประเทศไทย 

674 

โดย เรณุดา ปองกัน และกิตติพันธ คงสวัสด์ิเกียรติ  
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายผลิต บริษัท โตชิบา 
แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด 

690 

โดย แพรวรรณ สารประดิษฐ และกฤษฎา มูฮัมหมัด  
ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาโมอิของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 705 
โดย ตมิศา สุวรรณบํารุง และพัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล  
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกเติมเงินเกมออนไลนบนสมารทโฟนของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

717 

โดย สหภาพ ปยะมาน และพัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล  
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) 
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

733 

โดย สุพิชญา ราชสิงโห และณกมล จันทรสม  
ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาตางชาติท่ีใชบริการศูนยบริการนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

761 

โดย ชัยวุฒิ คงพูน และณกมล จันทรสม  
ปจจัยดานโลจิสติกสท่ีสงผลตอความพึงพอใจ กรณีศึกษาการทองเท่ียวจังหวัด
สมุทรปราการ 

776 

โดย สุภรพล เผาจินดา และพัฒน พิสิษฐเกษม  
การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 
ท่ีมีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดีย 

794 

โดย กันตพัฒน สําราญบํารุง และกุลบุตร โกเมนกุล  
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ฐ 

สารบัญ (ตอ)
 หนา
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร (TTM) 807 
โดย ณัฏฐชิญามณฑ การดําริห, ธิดา แกวเกง และพิษณุ สมบูรณ  
ความพึงพอใจของผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 824 
โดย วริศรา มหาโภคา, ณัชรัญ จันทรเมฆา และภัสสศิรัส ศรีอําพัน  
ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนมมือสอง โดยผาน Instagram 840 
โดย กฤตยชญ โฆษิตพล, ศกลรัตน จาบไชยภูมิ และเบญจา สันติธนานนท  
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา :บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมช่ัน ไฮเวย 
จํากัด (UIH) 

857 

โดย วริศรา วงษวิจิตร, สุมินตรา ธรรมธร และณกมล จันทรสม  
ความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร 875 
โดย โสรญา จอยโทน, วานสวรรค รุจิรภานันท และชนะเกียรติ สมานบุตร  
ความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอบริษัทผูประกอบการในธุรกิจส่ือสาร และโทรคมนาคม
แหงหน่ึง 

890 

โดย วิรันภัทร ธนันศรีวัฒน, แกวตา น่ิมเรือง และณกมล จันทรสม  
พฤติกรรมและปจจัยในการบริโภคอาหารเสริมของคนท่ีออกกําลังกาย 905 
โดย วิภาดา เก้ือกูล, โสภิชา แกวยอดเขา และชนะเกียรติ สมานบุตร  
พฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาดในการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในเขต
นนทบุรี 

920 

โดย วศินี ศรีวิจารณ, สมชาย ประยงคพันธ และณกมล จันทรสม  
ความพึงพอใจตอการใชบริการราน Freshy Superbike 939 
โดย ณัฐกาญจน แสงสุวรรณ, ทินมณี อรุณรัติยากร และชนะเกียรติ สมานบุตร  
พฤติกรรมและปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 957 
โดย ยุพิน กะสินัง, วรางคณา สุขสําราญ และณกมล จันทรสม 
ความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการในรานสะดวกซ้ือ 7-Eleven สาขา บขส.จันทบุรี 974 
โดย ปุญญพัฒน ล้ิมสุวัฒนกุล, อัณศยา ปยถาวรอนันต และชนินทร เลิศรัตประภากร  
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตปงยาง ในเขต
รังสิต 

994 

โดย นฤเบศร ศิริธราธิวัตร, ภาคภูมิ มาขุนทศ และชนินทร เลิศรัตประภากร  
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ฑ 

 สารบัญ (ตอ)
 หนา
ความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธนาคารกสิกรไทย สํานักงานพหลโยธิน 1010 
โดย โสรญา วงษสวาท, พรพรรณ เจริญมิตร และณกมล จันทรสม  
ความพึงพอใจและพฤติกรรมผูบริโภคนํ้าพริก รานนํ้าพริกแมนิภา ในเขตอําเภอบานไร 
จังหวัดอุทัยธานี และพ้ืนท่ีใกลเคียง 

1025 

โดย ธารียะ มาลา, ธนพร แทนบัลลัง และภัสสศิรัส ศรีอําพัน  
พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเส้ือผาของ 
แบรนดกะรัต (KARAT_Boutique) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1041 

โดย รัตนศักด์ิ คําอาจ, ธมณภัทร สุดเสียง และเขมจิรา บุญลือ  
พฤติกรรมและความพึงพอใจในการซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิต้ีของผูบริโภคในเขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

1057 

โดย วรรณิศา สมดวง, ศิริขวัญ ขอนพันธ และเขมจิรา บุญลือ  
ปจจัยท่ีกําหนดราคาคอนโดมิเนียมมือสองยานศูนยกลางทางธุรกิจในกรุงเทพมหานคร 1072 
โดย ศจีทิพ ถวิลหวัง  
แนวทางการปรับกลยุทธของธุรกิจ SMEs โลจิสติกสเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน
ในยุคโลจิสติกส 4.0 

1104 

โดย มานิตา มะลิวัลย และพิพัฒนพงศ ยาลังกาญจน  
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

1123 

โดย เฉลิมพร เย็นเยือก และสุขพงษ สุขพิพัฒน    
ภาวะผูนําเชิงปฏิรูป กับ การบริหารในยุคปฏิรูปการศึกษา 1137 
โดย เฉลิมพร เย็นเยือก  
กลยุทธเพ่ือสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขันของการตลาดบริการ 1153 
โดย กิตติพันธ คงสวัสด์ิเกียรติ และพัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล  
ระบบตรวจรายช่ือนักศึกษาเขาเรียนบนเว็บแอพพลิเคช่ัน 1168 
โดย ณัฏฐยศ สุริยเสนีย  
การทองเท่ียวเชิงศาสนาสูการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค: กรณีศึกษาวัดในกรุงเทพมหานคร 1185 
โดย ลัดดาวรรณ มัณยานนท  
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดย เมธาวี ทายพงศศักด์ิ 

1208 
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ฒ 

 สารบัญ (ตอ)
 หนา
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง
ประเทศไทย 

1225 

โดย กนกกาญจน ทิพยบํารุง  
ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนสอนดนตรีเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

1244 

โดย โมริญา โสภณบรรณารักษ  
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลสรามคําแหง 1261 
โดย กองภัค เจริญจิต  
ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ 1281 
โดย ชนกชนม วัดโส  
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดียของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย 

1300 

โดย ชนกสุดา  ชัยภักดี  
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของคนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

1316 

โดย ชนะศักด์ิ เสาะแสวง  
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโนตบุคของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดย ชนาวุธ บุญนาม  

1335 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคสท่ีสาขาเดอะสตรีท
รัชดา 

1350 

โดย ณัชชนม เจริญจิต  
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขต กรุงเทพมหานคร 1363 
โดย ณัฐภณ บุญชม  
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทากีฬาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 1379 
โดย ตันติกร เมืองหนองหวา  
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อนาฬิกาขอมือของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนครชลบุรี 

1398 

โดย ธนวัต วงษมณีเทศ  
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ณ 

 

 สารบัญ (ตอ)
 หนา
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงาน
กฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

1412 

โดย นภัสมณฑ เนตรสุวรรณ  
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ผานชองทางอินเทอรเน็ตของเจาหนาท่ีสรรพากร สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 14 

1429 

โดย นัชชา นะภิใจ  
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวท 1447 
โดย นุชราภรณ เลียบไทสง  
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหมวกกันน็อคของคนวัยทํางาน
แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร 

1462 

โดย ปรัชญันทร สังฆอนันต  
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกายของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1478 

โดย ปริญญา สาททอง  
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุคของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

1495 

โดย พิไลวรรณ อิ้งทม  
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวคุงบางกะเจา 1512 
โดย วชิราภรณ พัดเกิด  
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใตของนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

1531 

โดย วสันต เทียมหยิน  
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานคร 1551 
โดย วิศญาณี ศรีใส  
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของประชากรในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล 

1570 

โดย กฤษฎา สายสวาท  
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สารบัญ (ตอ)  
 หนา
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือยางรถยนตของคนกรุงเทพมหานคร 1586 
โดย ศิระ ปณฑุยากร 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานคร
หลวง 

1601 

โดย สัณพงศ กาญจนศรี 
การตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

1622 

โดย สาวรี ชิ้นประยูร  
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน ของขาราชการทหาร กรมการขนสง
ทหารเรือ 

1637 

โดย สุธาสินี ชีวะกุล  
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร 1652 
โดย สุภัทรา บุญคํา  
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารับบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขต 1670 
โดย สุริยัน บุญเล้ียง  
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลรามคําแหง 1685 
โดย สุรีวัลย ชูช่ืน  
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร 

1705 

โดย อรณี นิพล  
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกโรงเรียนเรียนกวดวิชาของผูปกครองในจังหวัดราชบุรี 1722 
โดย วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย, ชัยพร ธนถาวรลาภ และชูศักด์ิ เจนประโคน  
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อิทธิพลของปจจัยท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

The Influence on the Academic Achievement of Master of Business Administration Program 
Students at Ramkhamhaeng University 

 

พิทยุตม  โตขํา 

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

วิไลวรรณ  ทองประยูร 

อาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง และศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานผูเรียน และดาน
องคการท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ประชากรในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ใชการสุมตัวอยางแบบกําหนดโควตา (quota sampling)   และเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ครั้งน้ีเปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ซ่ึงมีเทคนิคการวิเคราะหขอมูล คือ (1) ใชคาเฉล่ียและ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการอธิบายระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง และ (2) ใชสถิติถดถอยพหุคูณในการอธิบาย
อิทธิพลของปจจัยดานผูเรียนและดานองคการท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง สําหรับการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ จะ
จําแนกประเภทขอมูลเปนหมวดหมู โดยใชเกณฑตามคุณลักษณะท่ีขอมูลน้ันมีอยูรวมกันเปนตัว
จําแนก และนําเสนอผลสรุปดวยแผนภูมิเดนโดรแกรม โดยแยกตามกรอบแนวคิดการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหงอยูในระดับมาก  และ ปจจัยดานเจตคติตอการเรียน    ดาน
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียน ดานความรูพ้ืนฐานเดิม ดานความสัมพันธระหวางเพ่ือน และดาน
การทํางานระหวางเรียน มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง สวนผลการสัมภาษณพบวานักศึกษาที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิใน
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การเรียน ตองการมีอนาคตม่ันคงทางการงาน การเงิน ครอบครัว และนักศึกษาท่ีมีเจตคติตอการ
เรียน ตองการเรียนรูอยางตอเน่ือง อยากไดความรูใหม ซ่ึงผลของการวิจัยน้ีจะเปนขอมูลในการ
พัฒนาหรือสรางปจจัยดานตางๆ เชน ดานเจตคติตอการเรียน ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียน 

เพ่ือท่ีจะทําใหนักศึกษาเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

คําสําคัญ:  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, 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 
 การดําเนินชีวิตของมนุษยจะมีการเรียนรูตลอดเวลา  การเรียนรูน้ีอาจไดรับจากบิดามารดา ครู
อาจารย หรือผูท่ีอยูในสังคมเดียวกันเปนผูสอน  นอกจากน้ียังมีการเรียนรูจากประสบการณตางๆ ท่ีพบ 

และจะปรับตัวใหเขากับสถานการณซ่ึงเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วโดยการแสดงพฤติกรรมตางๆ  

สําหรับการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาตางๆ ผูบริหารจําเปนตองทราบถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพล ตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของการจัดการศึกษา เพราะเปนการพัฒนาทุนมนุษย ซ่ึงทุนมนุษยน้ี ธํารง
ศักด์ิ  คงคาสวัสด์ิ (2551,หนา 2) หมายถึง “ความรู ความสามารถ ตลอดจนทักษะหรือความชํานาญ 

รวมถึงประสบการณของแตละคนท่ีส่ังสมอยูในตัวเอง และสามารถจะนําส่ิงเหลาน้ีมารวมเขา
ดวยกันจนเกิดเปนศักยภาพขององคการ หรือเปนทรัพยากรที่สําคัญและมีคุณคา ซ่ึงจะทําใหองคการ
น้ันมีความสามารถสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงขัน” 

 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) มีหลักการสําคัญ 

คือ “ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีสําหรับคนไทย พัฒนาคนใหมี
ความเปนคนท่ีสมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค  มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบ
ตอสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพคน
ของประเทศโดย “มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม”  
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มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ  ปจจุบันไดจัดการเรียนการสอน               

ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ซ่ึงคณะบริหารธุรกิจไดจัดทํา 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรองรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา เพ่ือใหผูศึกษามีความรู
ความสามารถในการบริหารธุรกิจ  ดานการจัดการ การเงินและการธนาคาร การตลาด  และการบัญชี  
เพ่ือตอบสนองความตองการทางธุรกิจท้ังภาครัฐและภาคเอกชน สามารถปฏิบัติงานในระดับ
มาตรฐานสากล  รวมท้ังเปนผูมีความรูและจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  และมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงทําการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพ่ือเปนแนวทางสําหรับผูบริหารและ                      

ผูท่ีเก่ียวของใชในการปรับปรุงและพัฒนาเก่ียวกับการบริหาร และการใหบริการดานการศึกษา
ตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานผูเรียน และปจจัยดานองคการที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

ปจจัยดานผูเรียน ไดแก ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียน ดานเจตคติตอการเรียน ดาน
ความรูพ้ืนฐานเดิม ดานการทํางานระหวางเรียน และปจจัยดานองคการ ไดแก ดานคุณภาพการสอน 

ดานบรรยากาศในการเรียน ดานความสัมพันธระหวางเพ่ือน ดานผูใหบริการ มีอิทธิพลตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยน้ีเปนการวิจัยแบบไมทดลอง (non-experimental design) คือ ศึกษาขอเท็จจริง ท่ี

เปนไปตามธรรมชาติ ไมมีการควบคุมตัวแปรใดตัวแปรหน่ึง (สุรศักด์ิ  อมรรัตนศักด์ิ, 2554,  หนา 
13) ขอมูลท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเก็บรวบรวมจากนักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีตัวแปรอิสระ คือ (1) ปจจัยดานผูเรียน 

ประกอบดวย  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียน  เจตคติตอการเรียน ความรูพ้ืนฐานเดิม  และการ
ทํางานระหวางเรียน (2) ปจจัยดานองคการ ประกอบดวย คุณภาพการสอน บรรยากาศในการเรียน 

ความสัมพันธระหวางเพ่ือน และผูใหบริการ สวนตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
แนวคิด ทฤษฎี และการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการวิจัยเร่ือง อิทธิพลของปจจัยท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูวิจัยใชแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของตางๆ เพ่ือเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดและสรางเคร่ืองมือในการ
วิจัย โดยทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยประยุกตจากแนวคิดของ
นักวิชาการ เชน Bloom (1976) พยนตธร  สําเร็จกิจเจริญ (2553) และวีระยุทธ ชาตะกาญจน (2547) 

ผูวิจัยสรุปความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ ความรู ความเขาใจ และความสามารถในการ
เรียนรู รวมท้ังการนําความรูท่ีไดรับจากการเรียนน้ีไปใชในการปฏิบัติงานไดจริง โดยท่ีวัด
ความสําเร็จในการทํางานไดจากผลการเรียนในระดับปริญญาโท ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เก่ียวของกับงานวิจัย ไดกรอบแนวคิดในการวิจัยตามรูปท่ี 1 
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 ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รูปท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. เพ่ือทราบระดับของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

2. เพ่ือเปนแนวทางสําหรับผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของใชในการปรับปรุงและพัฒนาเก่ียวกับ
การบริหาร และการใหบริการดานการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิธีการหาขนาดของกลุมตัวอยางใชตาราง
สําเร็จรูปของ Yamane (1973) ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 และยอมรับความคลาดเคล่ือนรอยละ 

5 ซ่ึงไดจํานวนตัวอยาง 370 คน แลวจึงทําการสุมตัวอยางแบบโควตา  

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิด ทฤษฎี และ
นิยามปฏิบัติการ รวมทั้งการสัมภาษณ ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยแบงเปน 3 ตอน คือ 

ปจจัยดานองคการ 
- คุณภาพการสอน 
- บรรยากาศในการเรียน 
- ความสัมพันธระหวางเพื่อน 
- ผูใหบริการ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา      
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ปจจัยดานผูเรียน 
- แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียน 
- เจตคติตอการเรียน  
- ความรูพื้นฐานเดิม 

- การทํางานระหวางเรียน 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

   ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีศึกษา ผูวิจัยจะสรางข้ึนตามแนวคิด ทฤษฎี และ
นิยามปฏิบัติการ ซ่ึงแบงเปน 3 ดาน คือ (1) ดานการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (2) ดานการ
ประเมินปจจัยดานผูเรียน และ (3) ดานการประเมินปจจัยดานองคการ 

     ตอนท่ี 3 การสัมภาษณนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 1. เม่ือสรางแบบสอบถาม แลวจะนําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ                   

โดยพิจารณาความถูกตองดานการใชภาษา ความเหมาะสมของแบบสอบถาม เพ่ือทดสอบความ
ถูกตองตามเน้ือหา (content validity) และทดสอบวาเครื่องมือในการวิจัยน้ันสามารถวัดตัวแปร                 

ไดครอบคลุมตามแนวคิดการวิจัย ตรงกับเน้ือหาและวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกําหนดไว                     
(สิน พันธุพินิจ, 2553, หนา 180)    

 2. นําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด มาทดลองสอบถามกับกลุมนักศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยาง
ท่ีใชในการวิจัย  เพ่ือหาคาอํานาจจําแนกและคาความเช่ือถือไดโดยใชวิธีการคํานวณคาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)  ซ่ึงคาสัมประสิทธ์ิของความเท่ียง (reliability 

coefficient) เกณฑท่ีนาจะยอมรับไดคือ .50 ขึ้นไป (สุจิตรา บุญยรัตพันธุ, 2557)  

เทคนิคการวิเคราะหขอมูล   
การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามใชคารอยละและหาระดับความคิดเห็น

เก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปจจัยดานผูเรียน และปจจัยดานองคการโดยใชวิธีคํานวณคาเฉลี่ย 

(Mean : ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) สําหรับการวิเคราะหอิทธิพล
ของปจจัยท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคําแหงใชสถิติการวิเคราะหแบบการถดถอยเชิงพหุคูณ เพ่ือหาคาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน 

(Standard Regression Coefficient: b) ในการอธิบายอิทธิพลของปจจัยท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 73.2) มีอายุมากกวา 
25 - 30 ป (รอยละ 42.2) ทํางานเปนพนักงานบริษัทเอกชน (รอยละ 52.4) และมีรายได 15,001 - 

30,000 บาท รอยละ (59.2) 
 2. ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปจจัยดานผูเรียน และ
ปจจัยดานองคการ พบวา 
  2.1 ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.87, SD = 0.573) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา คาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกอยูในระดับมาก คือ ทานคิดวาทานประสบ
ความสําเร็จในการเรียน (  = 3.92, SD = 0.710)  

      2.2 ปจจัยดานผูเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.82, SD = 0.512) เม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา คาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกอยูในระดับมาก คือ ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียน (  = 

4.06, SD = 0.560)  

      2.3 ปจจัยดานองคการโดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.02, SD = 0.494) เม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา คาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกอยูในระดับมาก คือ ดานคุณภาพการสอน  (  = 4.20, SD 

= 0.551)  

  3. ผลการวิเคราะหอิทธิพลของปจจัยท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามตาราง 1 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ 

(R) เทากับ 0.654 สามารถอธิบายความสัมพันธ (R2 ) ไดรอยละ 42.7 ซ่ึงนํามาแทนคาในสมการการ
พยากรณไดดังน้ี 

 

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 
อิทธิพลของปจจัยท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

ตัวแปร คาสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) t Sig 
1. ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียน 0.124  2.206 0.028* 
2. ดานเจตคติตอการเรียน 0.234 4.804 0.000* 
3. ดานความรูพ้ืนฐานเดิม 0.113  3.069 0.002* 
4. ดานการทํางานระหวางเรียน 0.106  2.851 0.005* 
5. ดานคุณภาพการสอน 0.095 1.754 0.080 
6. ดานบรรยากาศในการเรียน -0.006 -0.126 0.900 
7. ดานความสัมพันธระหวางเพ่ือน 0.109  2.121 0.035* 
8. ดานผูใหบริการ 0.026 0.557 0.578 
    คาคงท่ี 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 ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดแก (1) ดานเจตคติตอการเรียนมีอิทธิพลมาก
ท่ีสุด รองลงมาไดแก (2) ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียน (3) ดานความรูพ้ืนฐานเดิม (4) ดาน
ความสัมพันธระหวางเพ่ือน และ (5) ดานการทํางานระหวางเรียน ตามลําดับ สวนดานคุณภาพการ
สอน ดานผูใหบริการ และดานบรรยากาศในการเรียน ไมมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

4. ผลการวิ เคราะหจากการสัมภาษณนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ท่ีมีผูตอบมากท่ีสุด จําแนกเปน 2 ปจจัย คือ (1) ปจจัยดานผูเรียน และ (2) 

ปจจัยดานองคการ ท้ังน้ีไดสรุปเปนแผนภูมิเดนโดรแกรมตามรูปที่ 2-3 
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  รูปท่ี 2 แผนภูมิเดนโดรแกรม (Dendrogram) ปจจัยดานผูเรียน 

มีความสําคัญมาก เพราะสามารถนําความรูใหมมาตอยอดได 
ถาความรูพื้นฐานเดิมมีนอยจะเรียนตามเพ่ือนไมทัน ตองมีความต้ังใจ และศึกษา
คนควาดวยตนเองใหมากข้ึน 
ผูมีความรูพื้นฐานเดิมจะทําใหมีความเขาใจงายกวาผูท่ีไมเคยเรียนทางบริหารธุรกิจ  
ถาไมมีความรูพื้นฐานเดิมเลยจะตองคนควาหาความรูและทําการบานมากกวา 
 เพื่อนคนอ่ืน  

ปจจัยดานผูเรียน 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียน

ตองการใหอนาคตมีความมั่นคงทางดานหนาท่ีการงาน การเงิน และบุคคลรอบขาง 
ประสบผลสําเร็จในการเรียน หรือเกรดเฉล่ีย 
ตองการเพ่ิมพูนความรู และนําไปปรับใชในหนาท่ีการงานใหมากข้ึน 
 

เจตคติตอการเรียน

การเรียนรูสามารถเรียนไดตอเน่ืองไมหยุด การเรียนจะทําใหไดความรูใหมๆ  
จากอาจารยผูสอน 
ความรูสึกตอการเรียน ถาเรียนวิชาท่ีมีความถนัดจะมีเจตคติเปนบวก 
ถาไมมีความถนัดเจตคติจะเปนลบ 
ตองเปดใจยอมรับกับสภาพแวดลอม เพ่ือนในช้ันเรียน อาจารยผูสอน  
และเรียนไดตลอดเวลา   
ตองเรียนรูและพัฒนาตนเองไปเร่ือยๆ ตองคิดอยางมีกระบวนการ 

ความรูพ้ืนฐานเดิม

  มีความจําเปนมากเพราะเมื่อผูสอนพูดอะไรมาจะเขาใจ มองเห็นภาพได และใชเปน  
  กรณีศึกษาทํางานสงอาจารย                               
  ความจําเปนท่ีตองทํางานไปดวยเรียนไปดวย เพราะตองการความรูมากข้ึน 
  และตองรับผิดชอบคาใชจายในการเรียนเอง แตตองแบงเวลาใหเหมาะสม 
  บางกรณีความจําเปนข้ึนอยูกับแตละบุคคลมากกวา แลวแตฐานะทางครอบครัว 
  ของแตละคน 

 การทํางานระหวางเรียน 
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4.1 ปจจัยดานผูเรียน ตามรูปท่ี 2 แผนภูมิเดนโดรแกรม (Dendrogram) พบวาการประเมิน 

(1) ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียน เพราะตองการใหอนาคตมีความม่ันคงทางดานหนาท่ีการ
งาน การเงิน และบุคคลรอบขาง รวมท้ังประสบความสําเร็จในการเรียน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Fang Mei Qin (2556) พบวา นักศึกษามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง จะประสบ
ความสําเร็จในอนาคตตามที่มุงหวัง  (2) ดานเจตคติตอการเรียนน้ันสามารถเรียนรูไดตอเน่ือง               

การเรียนจะทําใหไดความรูใหมๆ จากอาจารยผูสอน ถาเรียนวิชาท่ีมีความถนัดจะมีเจตคติเปนบวก 

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อาภรณ อินตะชัย (2556) พบวา เจตคติตอการเรียน และพฤติกรรมใน
การเรียน มีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ปจจัยท่ีสามารถ
พยากรณผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ เจตคติตอการเรียน (3) ดานความรูพ้ืนฐานเดิม มีความสําคัญ
มาก เพราะสามารถนําความรูใหมมาตอยอดได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ บลูม (Bloom,1976) 

ซ่ึงเนนความสําคัญของความรูพ้ืนฐานเดิมมาก เพราะเปนส่ิงท่ีแสดงถึงประสบการณเก่ียวกับ
ความสําเร็จ หรือความลมเหลวในการเรียน และเปนรากฐานที่สําคัญในการเรียนรูท่ีสูงข้ึน และ  (4) 

ดานการทํางานระหวางเรียนมีความจําเปนมากเพราะเม่ือผูสอนพูดอะไรมาจะเขาใจ มองเห็นภาพได 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Fang  Mei Qin (2556) พบวา ปจจัยท่ีสามารถพยากรณผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา คือ การทํางานระหวางเรียน   

4.2 ปจจัยดานองคการ ตามรูปท่ี 3 แผนภูมิเดนโดรแกรม (Dendrogram) พบวาการประเมิน 

(1) ดานคุณภาพการสอนไดจากความรูความเขาใจหลังจากเรียนจบแตละวิชาแลวสามารถนําไปใช
ไดจริง และ (2) ดานบรรยากาศในการเรียนมีสวนสําคัญอยางมาก เพราะถาอาจารยใจดี สอนแบบ
ไมเครียดจนเกินไป นักศึกษาจะไมมีความกดดันและไมเครียด จะไมเบ่ือและสนใจเรียน ท้ังคุณภาพ
การสอนและบรรยากาศในการเรียนสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุรมาศ  อุดมศิริ (2559) พบวา ปจจัย
ความสามารถในการสอนและอุปกรณเพ่ือการเรียนการสอนเปนปจจัยท่ีสงผลตอความจงรักภักดี
ของนักศึกษาในการเรียนตอในหลักสูตร MBA (3) ดานความสัมพันธระหวางเพ่ือนมีความสําคัญ
มาก เรียนเปนกลุมดีกวาเพ่ือชวยเหลือกันและกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อุรําไพ สหนนท
รัตน (2556)  พบวา ความสัมพันธกับเพ่ือนเปนตัวแปรท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เพราะถามีความสัมพันธกับเพ่ือนท่ีดีทําใหอยากมาเรียน และมีความสุขในการเรียนทํา
ใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และ (4) ดานผูใหบริการ ปจจุบันดีอยูแลวไมมีพฤติกรรมทางแง
ลบ สามารถติดตอทางไลนไดตลอดเวลา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุรมาศ  อุดมศิริ (2559) 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

12 

ผูใหบริการ 

ปจจัยดานองคการ 

คุณภาพการสอน  

    ความรูความเขาใจหลังจากเรียนจบแตละวิชาแลวสามารถนําไปใชไดจริงหรือเปลา 
    คุณภาพการสอนเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะชวยใหคนท่ีมาเรียนเกิดผลสําเร็จ มีความรู           
    ความเขาใจ ทักษะหรือวาไดรับส่ิงน้ันกลับไป 
    ประสบการณและความรูของอาจารยท่ีมาสอนสําคัญมาก บางเรื่องผูเรียนอานหนังสือเอง  
    อานอยางไรก็ไมเขาใจ แตทานอาจารยก็มาสรุปสอนใหงาย อธิบายวิธีคิดของอาจารย  
    ดวยภาษาท่ีเขาใจงายก็จะเขาใจเรื่องน้ันได  
    ครูสอนแลวเด็กเขาใจ ทําขอสอบได สามารถนําไปประยุกตใชได เหมือนอาจารยจะมีงานใน  
    หองใหทําก็สามารถนํางานท่ีอาจารยสอนไปประยุกตในการทํางานได    
    อยากไดดานเน้ือหาท่ีนําไปใชได คือสอนจากประสบการณซ่ึงเอาไปใชไดจริง และ 
    เก่ียวของกับเน้ือหาดวย 

ความสัมพันธระหวางเพ่ือน

  บรรยากาศมีสวนสําคัญอยางมาก เพราะถาอาจารยใจดี สอนแบบไมเครียดจนเกินไป   
  นักศึกษาจะไมมีความกดดันและไมเครียด จะไมเบ่ือและสนใจเรียน  
  บรรยากาศสําคัญมาก ถาภายในหองขัดแยงกันก็ไมอยากเรียนถาเปนมิตรกัน  
  ก็นาเรียนยิ่งข้ึน  เพื่อนๆ ท่ีเขากันไดก็จะเอ้ือใหอยากมาเรียน อยากทํากิจกรรม มีกําลังใจ 
  มีสวนดวย เพราะวาบรรยากาศในหองเรียนและนอกหองเรียนสําคัญมาก 
  ถาดีก็ทําใหต้ังใจเรียนและยังหายเครียดดวย 
  บรรยากาศมีผลกับการเรียนของบางคน เพราะผูเรียนจะต้ังใจเรียนเน้ือหาท่ีสอนมากกวา 

บรรยากาศในการเรียน 

เพ่ือนสําคัญมาก เรียนเปนกลุมดีกวาเพ่ือชวยเหลือกันและกัน  เพราะอาจตองแบงเปนกลุมยอยใน  
การทํารายงาน 
ทําใหมีเพ่ือนเพ่ิมข้ึน เพื่อนบางคนทํางานในหนวยงานท่ีเราตองขอความชวยเหลือในอนาคต                 
การมีเพื่อนเพ่ิมข้ึนจะมี connection เพ่ิมข้ึน  
ถาเรียนเพ่ือผลสัมฤทธ์ิคนเดียวก็เรียนได แตจริงๆ แลวควรเรียนเปนกลุม ทํางานเปนทีมจะดีกวา 

การใหบริการปจจุบันดีอยูแลว ใหความชวยเหลือและคําแนะนําไดทุกเรื่อง ไมมีพฤติกรรมทางแงลบ  
สามารถติดตอทางไลนไดตลอดเวลา  

   เอ้ือตอนักศึกษาหลายอยาง คือ สามารถเลือกเรียนตามเวลา และสถานที่ซ่ึงเหมาะสมกับผูเรียนได  

เจาหนาท่ีทํางานไดดี มีขอสงสัยสามารถสอบถามได สามารถจะตอบไดตรงจุด และทุกระบบทํางาน
ประสานกัน  

พบวา ปจจัยท่ีสงผลทางบวกตอความจงรักภักดีของนักศึกษาในการเรียนตอในหลักสูตร MBA หาก
ผูใหบริการปฏิบัติอยางเหมาะสมและสามารถแกปญหาได 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 แผนภูมิเดนโดรแกรม (Dendrogram) ปจจัยดานองคการ 
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การอภิปรายผล 
 1. นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีระดับความ
คิดเห็นเก่ียวกับดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับแรก คือ ทานคิดวาทานประสบความสําเร็จในการเรียน เน่ืองจาก
นักศึกษาประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในดานความรู ความเขาใจ ความสามารถในการเรียนรู 
และนําความรูท่ีไดไปปฏิบัติงานไดจริง  

 2. ปจจัยดานผูเรียนและปจจัยดานองคการท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง อภิปรายผลไดดังน้ี  

       2.1 ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียน มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาผูเรียน
จําเปนตองมีแรงจูงใจภายในตัวเองกอนเปนสําคัญในการท่ีจะเรียนรูส่ิงใหมๆ ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ กนกวรรณ  เจริญสุข (2558) พบวา แรงจูงใจในการเรียนสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทาง              

การเรียน  

         2.2 ดานเจตคติตอการเรียน มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาเน่ืองจากเจตคติท่ีดีตอการ
เรียนเปนจุดเริ่มตนท่ีสําคัญในการเปดรับความรูใหมเพ่ือการเรียนรู ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ชิตยาภรณ ขุนแกว (2556) พบวา ดานเจตคติตอการเรียนสามารถพยากรณผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนิสิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพาได  
          2.3 ดานความรูพ้ืนฐานเดิม มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาเน่ืองจากความรูพ้ืนฐาน
เดิมเปรียบเสมือนพ้ืนท่ีแข็งแรงในการเรียนรู หากมีความรูพ้ืนฐานเดิมท่ีดีจะเปนการเอื้อตอการ
เรียนรูในอนาคต ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อุรุชา แกวโสนด (2557) พบวา ปจจัยความรูพ้ืนฐาน
เดิมสามารถพยากรณผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตได  
        2.4 ดานการทํางานระหวางเรียน มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาเน่ืองจากการ
เรียนเปนการลงทุนชนิดหน่ึง ซ่ึงเปนการลงทุนดานการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะ และศักยภาพของ
ตนเอง แตการเรียนจําเปนตองมีคาใชจาย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Fang  Mei Qin (2556)  
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พบวา ปจจัยท่ีสามารถพยากรณผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา คือ                

การทํางานระหวางเรียน   

                2.5 ดานความสัมพันธระหวางเพ่ือน มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาเน่ืองจากการ
ทํางานรวมกันเปนทีม มีความสัมพันธระหวางเพ่ือนมาเก่ียวของ จะชวยเหลือเก้ือกูลกันท้ังดานความ
รู การทํางาน และการเรียน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชิตยาภรณ ขุนแกว (2556), งานวิจัยของ 

สุมาลี ขันติยะ, 2552 หนา 60) และงานวิจัยของ Fang Mei Qin (2556) พบวา ปจจัยดานเพ่ือนและ
สังคมมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 

3. ปจจัยดานองคการที่ไมมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง คือ 

      3.1 ดานคุณภาพการสอน ไมมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาเน่ืองจากผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนอาจเกิดจากปจจัยดานผูเรียนเปนสําคัญมากกวาปจจัยดานองคการ แมคุณภาพการสอน
จะดีเพียงใด หากผูเรียนไมใหความสําคัญยอมจะไมทําใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงไม
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชิตยาภรณ ขุนแกว (2556) และงานวิจัยของ อาภรณ อินตะชัย (2556) 

พบวา ปจจัยท่ีสามารถพยากรณผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ คุณภาพการสอน    

     3.2 ดานบรรยากาศในการเรียน ไมมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูวิจัยมีความ
คิดเห็นวาเน่ืองจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอาจเกิดจากปจจัยดานผูเรียนเปนสําคัญมากกวาปจจัย
ดานองคการ คือ ไมสนใจวาบรรยากาศในการเรียนจะเปนอยางไร หากผูเรียนไมใหความสําคัญ            

ก็จะไมทําใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ พิมพประภา อรัญมิตร 

(2552) พบวา ปจจัยระดับหองเรียนที่มีอิทธิพลในทางลบตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย  

คือ บรรยากาศในช้ันเรียน     

          3.3 ดานผูใหบริการ ไมมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา
เน่ืองจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอาจเกิดจากปจจัยดานผูเรียนเปนสําคัญมากกวาปจจัยดานองคการ 

แมวาผูใหบริการจะจัดหลักสูตร มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือเอื้อตอการ
เรียน มีความกระตือรือรนในการใหบริการเพียงใด  หากผูเรียนไมใหความสําคัญก็ไมทําใหเกิดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงไมสอดคลองกับแนวคิดของ กุลธน ธนาพงศธร (2530  อางถึงใน ทันดร  

ธนะกูลบริภัณฑ, 2552, หนา 303) ประโยชนและบริการที่องคการจัดการใหน้ันจะตองตอบสนอง
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ความตองการของบุคคลสวนใหญหรือท้ังหมดไมใชเปนการจัดใหแกกลุมบุคคลโดยเฉพาะ
นอกจากน้ีการท่ีผลการวิจัยพบวา ดานคุณภาพการสอน ดานบรรยากาศในการเรียน และดานผู
ใหบริการ ไมมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ-มหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง อาจเน่ืองมาจากผูตอบแบบสอบถามแตละรายจากกลุมตัวอยางมี
ประสบการณในการทํางานแตกตางกัน  

4. สําหรับผลการวิเคราะหจาการสัมภาษณนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามคําแหงท่ีมีผูตอบมากท่ีสุด จําแนกเปน 2 ปจจัย คือ ปจจัยแรก คือ ปจจัยดานผูเรียน 

พบวาการประเมิน (1) แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนไดจากตองการใหอนาคตมีความม่ันคง
ทางดานหนาท่ีการงาน การเงิน และบุคคลรอบขาง (2) เจตคติตอการเรียนน้ันสามารถเรียนรูได
ตอเน่ืองไมหยุด การเรียนจะทําใหไดท้ังความรูใหมๆ จากอาจารยผูสอน (3) ความรูพ้ืนฐานเดิม มี
ความสําคัญมาก เพราะสามารถนําความรูใหมมาตอยอดได และ (4) การทํางานระหวางเรียนมี
ความจําเปนมากเพราะเม่ือผูสอนพูดอะไรมาจะเขาใจ มองเห็นภาพได  ปจจัยท่ีสอง คือ ปจจัยดาน
องคการ พบวาการประเมิน (1) คุณภาพการสอนไดจากความรูความเขาใจหลังจากเรียนจบแตละ
วิชาแลวสามารถนําไปใชไดจริง (2) บรรยากาศในการเรียนมีสวนสําคัญอยางมาก เพราะถาอาจารย
ใจดี สอนแบบไมเครียดจนเกินไป นักศึกษาจะไมมีความกดดันและไมเครียด จะไมเบ่ือและสนใจ
เรียน (3) ความสัมพันธระหวางเพ่ือนมีความสําคัญมาก เรียนเปนกลุมดีกวาเพ่ือชวยเหลือกันและกัน 

และ (4) ผูใหบริการปจจุบันดีอยูแลว ใหความชวยเหลือและคําแนะนําไดทุกเร่ือง ไมมีพฤติกรรม
ทางแงลบ และสามารถติดตอทางไลนไดตลอดเวลา  

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
   ผลการวิจัยพบวา อิทธิพลของปจจัยดานผูเรียน และปจจัยดานองคการท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง คือ ดานเจต
คติตอการเรียน ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียน ดานความรูพ้ืนฐานเดิม ดานการทํางานระหวาง
เรียน  และดานความสัมพันธระหวางเพ่ือน จึงควรใหความสนใจ พัฒนา และปรับปรุงดานตางๆ  

ดังน้ี 

1. ดานเจตคติตอการเรียน ควรทําใหนักศึกษามีความรูสึกชอบ พึงพอใจ และมีอารมณรวม
ท่ีดีในการเขาเรียนซ่ึงตองเกิดจากการมีเจตคติแงบวกตอการเรียน เพราะมีความถนัด หรือความชอบ
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สงผลใหอยากเรียนในวิชาน้ัน ผูสอนมีสวนรวมใหนักศึกษามีเจตคติในทางที่ดีตอวิชาท่ีเรียน มีการ
ปรับตัว และปรับเจตคติตอการเรียน อันจะทําใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 2. ดานแรงจูงใจใฝ สัมฤทธ์ิในการเรียน  ผูสอนตองสรางแรงกระตุนให เ กิดความ
ขยันหม่ันเพียร เอาใจใสในการเรียน มีความมุงม่ัน มีระเบียบวินัยในตนเอง ไมยอทอตออุปสรรค 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไวในการเรียน 

 3. ดานความรูพ้ืนฐานเดิม หากนักศึกษาไมมีความรูพ้ืนฐานเดิมหรือมีนอย ผูสอนควร                 

มีการสอนวิชาเพ่ือปรับพ้ืนฐานใหแกนักศึกษา แตผูเรียนตองมีการปรับตัวโดยการต้ังใจและ                  

คนควาใหมากข้ึน เพ่ิมเวลาใหกับการเรียนมีความขยันมากกวาผูอื่น อันจะทําใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

 4. ดานความสัมพันธระหวางเพ่ือน ควรมอบหมายใหนักศึกษาทํางานรวมกันเปนทีม                       

มีความสามัคคีชวยเหลือกัน แลกเปล่ียนความรูและทบทวนเน้ือหาวิชาท่ีเรียนเพ่ือทําใหเกิดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน 

5. ดานการทํางานระหวางเรียน สนับสนุนใหมีการหารายไดเพ่ือเปนคาใชจายในการเรียน 

อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมทักษะ ความรู ความสามารถและประสบการณในการทํางานของนักศึกษาซ่ึง
จะทําใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเพ่ือการศึกษาเร่ืองอิทธิพลของปจจัยท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยจําแนกตามปจจัยดาน
ผูเรียน และปจจัยดานองคการ ฉะน้ันในการวิจัยครั้งตอไปจึงควรศึกษาวามีปจจัยใดบางท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิตอการเรียน เชน ปจจัยดานครอบครัว หรือ 

ศึกษานักศึกษาหลักสูตรอ่ืน เปนตน  
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ทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานคร 
Attitudes of the People Working in Bangkok towards Personal Financial Planning 
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของ

บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของ
บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ประชากรเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ี
เปนบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครท่ีมีการวางแผนทางการเงินเปนบุคคลท่ีมีรายไดประจํา โดยท่ี
ผูวิจัยเลือกการสุมตัวอยางแบบโควตา (quota sampling) และเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปน
แบบสอบถาม ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิด ทฤษฎี และนิยามปฏิบัติการ โดยใชเทคนิคการวิเคราะห
ขอมูล  คือคารอยละในการอธิบายปจจัยสวนบุคคล คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการ
อธิบายระดับทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานคร และ
ใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one way anova) ในการอธิบายทัศนคติการวางแผน
ทางการเงินสวนบุคคลของบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และหาก
พบความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชสถิติ LSD 

ผลการวิจัยพบวาบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานคร มีระดับทัศนคติการวางแผนทางการเงิน
สวนบุคคลโดยรวมเห็นดวยมาก  และเ ม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  บุคคลทํางานใน
กรุงเทพมหานครมีระดับทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลเห็นดวยมาก ท้ัง 4 ดาน ไดแก 
ดานการออม  ดานการเกษียณอายุ ดานการใชจาย และดานการลงทุน ท้ังน้ี บุคคลทํางานใน
กรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ รายไดเฉล่ียตอเดือน  ระดับการศึกษาและสถานภาพสมรส ตางกัน มี
ทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลโดยรวมตางกัน แตบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครท่ีมี
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เพศตางกัน มีทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลโดยรวมไมตางกัน ดังน้ัน หนวยงานท่ี
ใหบริการทางดานการเงินควรพัฒนารูปแบบการบริการทางการเงินใหสอดคลองกับทัศนคติการ
วางแผนทางการเงินท่ีแตกตางกันตาม อายุ รายไดเฉล่ียตอเดือน ระดับการศึกษาและสถานภาพ
สมรสของแตละบุคคล 

 

คําสําคัญ: ทัศนคติการวางแผน, วางแผนทางการเงินสวนบุคคล 
 

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 

บุคคลที่มีการวางแผนทางการเงินท่ีดียอมทําใหบุคคลน้ันมีความม่ันคงทางการเงิน ม่ันคง
ในการดําเนินชีวิต และมีอิสรภาพทางการเงิน การวางแผนทางการเงินสวนบุคคลจึงเปนปจจัยหน่ึง
ท่ีมีสวนสําคัญในการดําเนินชีวิต ซ่ึงจะชวยจัดการกับเงินใหเปนเครื่องมือสนับสนุนชีวิตไปสู
เปาหมายท่ีกําหนดไว การวางแผนทางการเงินสวนบุคคลเปนเร่ืองท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของ
ทุกคน และมีความสําคัญตอบุคคลทุกชวงอายุ โดยเฉพาะอยางย่ิงในปจจุบันท่ีสภาพเศรษฐกิจกําลัง
ฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป ทําใหสงผลระยะยาวในดานตางๆ เชน การฝากเงินไวในธนาคารอยาง
เดียวจะไมเปนทางเลือกในการบริหารเงินออมท่ีเพียงพอ เพราะการฝากเงินประเภทออมทรัพยมี
อัตราดอกเบี้ยตํ่า ดังน้ัน กลุมคนท่ีอยูในชวงของการเร่ิมตนการทํางานท่ีตองการสรางตัว ตองการ
เงินเก็บเพ่ือใชในอนาคต ในยามเกษียณอายุใหเพียงพอตอการดูแลครอบครัว  จึงจําเปนตองหา
ทางเลือกอื่นๆ ในการสรางความม่ันคงใหกับตนเอง ขอมูลทางดานทัศนคติการวางแผนทางการเงิน
สวนบุคคลจึงมีความสําคัญสําหรับธนาคารหรือบริษัทท่ีใหบริการทางดานการเงินไดเสนอรูปแบบ
การลงทุนใหกับกลุมบุคคลทํางานไดเหมาะสม ซ่ึงการวางแผนทางการเงิน คือ การท่ีบุคคลบรรลุ-

วัตถุประสงคในการดําเนินชีวิตโดยผานกระบวนการและการวางแผนทางเงินใหเหมาะสมกับแตละ
บุคคล โดยการวางแผนทางการเงินน้ีเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับการวางแผนขอมูลของแตละบุคคล     

การกําหนดวัตถุประสงค การตรวจสอบฐานะทางการเงินในปจจุบัน การกําหนดกลยุทธ และการ
วางแผนทางการเงิน เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีไดตั้งไวในอนาคต ซ่ึงสามารถกลาว
ไดวา การวางแผนทางการเงินเปนการเชื่อมตอชองวางทางการเงินระหวางปจจุบันกับอนาคต 

ภายใตเง่ือนไขและขอจํากัดของแตละบุคคล (กฤษฎา เสกตระกูล, 2553) โดยท่ีการวางแผนทาง
การเงินเปนการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินท่ีมีอยูใหสามารถบรรลุเปาหมายตามท่ีไดตั้งไว 
เพ่ือเปนการนํามาซ่ึงความม่ันคง และความมีเสถียรภาพทางการเงิน (สุดารัตน พิมลรัตนกานต, 
2555) การวางแผนทางการเงินเปนเร่ืองท่ีชวยใหบุคคลสามารถบรรลุเปาหมายทางการเงินตามท่ี
ตองการได  เปนส่ิงท่ีมีความสําคัญท่ีบุคคลควรตระหนักและเอาใจใส เพ่ือเปนการวางรากฐานความ
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ม่ันคงไปสูอนาคตท่ีดี  ท้ังน้ีการวางแผนทางการเงินของแตละบุคคลจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงคและเปาหมายทางการเงินของแตละบุคคล การวางแผนทางการเงินท่ีดีน้ันจะตอง
สามารถยืดหยุนไดตามสถานการณ ท้ังน้ี ทัศนคติทางการเงินเปนการเก็บสะสมความเช่ือมาเร่ือยๆ 

โดยผานการส่ังสอน ประสบการณตางๆ ท่ีไดผานเขามาในชีวิต เม่ือบุคคลเติบโตข้ึนและมี 

ความสามารถในการบริหารเงินมากหรือนอยขึ้นอยูกับทัศนคติทางการเงินท่ีไดสะสมมา หากเปน
ความเชื่อและทัศนคติดานบวก ก็จะชวยสงเสริมการวางแผนทางการเงินของบุคคลน้ันไดเปนอยางดี 

ดวยเหตุน้ีจึงไมควรใหความสําคัญตอการใหความรู และทักษะทางการเงินเพียงอยางเดียว แตควรจะ
นําเรื่องความเชื่อ ทัศนคติทางการเงิน รวมไปถึงประสบการณทางการเงินท่ีไดสะสมมาตั้งแตวัยเด็ก
มาเปนสวนหน่ึงในการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลดวย  

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในเร่ืองทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของบุคคล
ทํางานในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะศึกษาเก่ียวกับระดับทัศนคติการวางแผนทางการเงินของบุคคล
ทํางานในกรุงเทพมหานคร 4 ดาน ประกอบดวย (1) ดานการใชจาย (2) ดานการออม (3) ดานการ
ลงทุน และ (4) ดานการเกษียณอายุ  เพ่ือศึกษาวาแตละบุคคลมีระดับทัศนคติเก่ียวกับการวางแผน
ทางการเงินมากนอยเพียงใด รวมถึงการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันจะทําใหทัศนคติ
การวางแผนทางการเงินตางกันหรือไม เพ่ือนําผลการวิจัยมาเปนขอมูลในการเสนอแนะหนวยงานท่ี
ใหบริการทางดานการเงินใชในการปรับปรุง พัฒนารูปแบบการใหบริการทางการเงินไดสอดคลอง
กับทัศนคติการวางแผนทางการเงินของแตละบุคคล 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เ พ่ือศึกษาทัศนคติการวางแผนทางการ เ งินส วนบุคคลของบุคคลทํางานใน

กรุงเทพมหานคร 

2. เ พ่ือศึกษาทัศนคติการวางแผนทางการ เ งินส วนบุคคลของบุคคลทํางานใน
กรุงเทพมหานครจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  

 
สมมติฐานของการวิจัย 

บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครท่ีมีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ระดับการศึกษาและ สถานภาพสมรส ตางกัน มีทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลตางกัน 
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ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครท่ีมีการวางแผนทาง

การเงิน ซ่ึงเปนบุคคลท่ีมีรายไดประจํา ตัวแปรท่ีศึกษาตามกรอบแนวคิดการวิจัยน้ี ตัวแปรอิสระ 

ประกอบดวยปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ อายุ รายไดเฉล่ียตอเดือน ระดับการศึกษา และ สถานภาพ
สมรส สวนตัวแปรตาม คือ ทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของบุคคลทํางานใน
กรุงเทพมหานคร  

 
แนวคิด ทฤษฎี และการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของกับการวิจัยเร่ือง ทัศนคติการวางแผนทาง
การเงินสวนบุคคลของบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานคร โดยการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของตางๆ กับการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล  เพ่ือเปนแนวทางในการสรางกรอบ
แนวคิด และสรางเครื่องมือในการวิจัย  ซ่ึงสรุปไดวา  

ทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล หมายถึง ทัศนคติทางการเงิน คือ ความรูสึก                

นึกคิด ความเชื่อ ความคิดของแตละบุคคลเก่ียวกับเรื่องเงิน เปนเร่ืองของการจัดระเบียบการเงิน                     

ของบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการรูจักวิธีการจัดหาเงินเขามา และใชจายเงินอยางถูกตอง 

กอใหเกิดผลดีจนบรรลุเปาหมายทางการเงินท่ีไดกําหนดไว ทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวน
บุคคลเปนตัวกําหนดความสัมพันธระหวางลักษณะบุคคลกับรูปแบบการวางแผนทางการเงิน  ผูวิจัย
ไดเรียบเรียงเน้ือหาเก่ียวกับทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลโดยแบงทัศนคติการวางแผน
ทางการเงินสวนบุคคลเปน 4 ดาน คือ (1) ดานการใชจาย (2) ดานการออม (3) ดานการลงทุน และ 

(4) ดานการเกษียณอายุ 

ทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล ดานการใชจาย คือ ทัศนคติของบุคคลท่ีเก่ียวกับ
การใชเงินซ้ือสินคาและบริการ เพ่ือเปนการตอบสนองความตองการของตน  เปนการตัดสินใจใช
จายเงินท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล ดานการใชจายท่ีดี
จึงควรวางแผนใหมีรายจายท่ีเพียงพอกับรายไดท่ีไดรับ  

ทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล ดานการออม คือ ทัศนคติของบุคคลท่ีเก่ียวกับ
การแบงรายไดสวนหน่ึงเก็บสะสมไว ซ่ึงจะทําใหมีปริมาณเงินท่ีเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ เพ่ือใหสามารถ
ใชจายตามวัตถุประสงคตางๆ ท่ีต้ังใจไวได เชน เพ่ือการใชจายในอนาคต และเพ่ือการใชจายในยาม
ฉุกเฉิน  
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ทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล ดานการลงทุน คือ ทัศนคติของบุคคลท่ีเก่ียวกับ
การแบงเงินสวนหน่ึงจากรายได หรือเงินออม เพ่ือนําไปลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ เชน หุน 

พันธบัตร กองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) เปนตน เพ่ือจะไดรับผลตอบแทนท่ีมากกวาการออมเงิน 

ภายใตสภาวการณของความเส่ียงท่ีแตละบุคคลสามารถยอมรับได  
ทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล ดานการเกษียณอายุ คือ ทัศนคติของบุคคลท่ี

เก่ียวกับการวางแผนทางการเงินเพ่ือการเตรียมความพรอมในการมีเงินไวใชใหเพียงพอกับรายจายท่ี
จะเกิดข้ึนในชวงเกษียณอายุ  ซ่ึงจะไมมีรายไดเขามาเหมือนในอดีต หรือมีรายไดลดนอยลง ซ่ึงการ
วางแผนทางการเงินท่ีดีจะสงผลทําใหมีชีวิตภายหลังเกษียณอายุแลวสามารถอยูไดอยางสบาย 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของกับงานวิจัย ไดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังรูปท่ี 1  
    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เปนขอมูลในการวางแผนกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานท่ีใหบริการทางดานการเงิน                  

ในการพัฒนาการใหบริการทางการเงินดานตางๆ เพ่ือตอบสนองตอทัศนคติการวางแผนทางการเงิน

ปจจัยสวนบุคคล  
- เพศ 

- อายุ 

- รายไดเฉล่ียตอเดือน 

- ระดับการศึกษา 
- สถานภาพสมรส 

ทัศนคติการวางแผนทางการเงิน       
สวนบุคคลของบุคคลทํางานใน

กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 4 

ดาน 

- ดานการใชจาย 

- ดานการออม 

- ดานการลงทุน 

- ดานการเกษียณอายุ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม
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สวนบุคคลมากข้ึน โดยกําหนดแผนพัฒนาการใหบริการทางการเงินท่ีมีความสอดคลองกับลักษณะ
ปจจัยสวนบุคคลของแตละคน 

 2. เปนประโยชนทางวิชาการดานสังคมศาสตรและประชากรศาสตรท่ีเก่ียวกับลักษณะ 

ทางประชากรกับการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล  

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิ จัย เรื่ องทัศนคติการวางแผนทางการเ งินสวนบุคคลของบุคคลทํางานใน
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดเลือกรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) และมีหนวย
การวิเคราะห (Unit of analysis) ระดับบุคคล (Individual level) โดยประชากรท่ีทําการวิจัยในคร้ังน้ี 

คือ บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครท่ีมีการวางแผนทางการเงิน เน่ืองจากไมทราบจํานวน
ประชากรที่แนนอน การหาขนาดของกลุมตัวอยางจะใชสูตรของ W.G.Cochran (1977) ยอมรับ
ความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 ไดจํานวนของตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 384 คน วิธีการสุมตัวอยางแบบ
โควตา โดยผูวิจัยจะกําหนดสัดสวนจํานวนตัวอยางท่ีตองการไวลวงหนา และกําหนดหนวยตัวอยาง
แบงตามเขตในกรุงเทพมหานคร และแตละเขตจะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก เพ่ือใหไดครบ
ตามจํานวน 384 คน เปนการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional 

studies) คือ การเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว ซ่ึงจะใชแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือในการวิจัย และทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ  
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามที่ผู วิจัยสรางข้ึนตามแนวคิด ทฤษฎี                 

และนิยามปฏิบัติการ ซ่ึงแบงแบบสอบถามเปน 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของบุคคลทํางาน                  

ในกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 4 ดาน คือ (1) ดานการใชจาย (2) ดานการออม (3) ดานการลงทุน 

และ (4) ดานการเกษียณอายุ ใชมาตรวัดแบบลิเคิรท หลังจากน้ันนําแบบสอบถามมาตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยโดยตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) และหา
คาความเท่ียงของแบบสอบถามดังกลาว  หลังจากน้ันผูวิจัยจะนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุม
ตัวอยางจํานวน 30 คน ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานคร คือ บุคคลท่ีทํางาน
ในอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงของ
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แบบสอบถามทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครโดย
คํานวณคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัคได  0.783  ซ่ึงอยูในเกณฑท่ียอมรับได ท้ังน้ี เกณฑคา
สัมประสิทธ์ิของความเท่ียง (Reliability coefficient) ท่ียอมรับไดคือ 0.50 ขึ้นไป  (สุจิตรา บุญยรัต
พันธุ, 2557) และผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยเก็บรวบรวมขอมูลไดจริง
ท้ังหมด 384 ชุด คิดเปนรอยละ 100  ของกลุมตัวอยางท้ังหมด 

 
เทคนิคการวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลในการวิจัยเร่ือง ทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของบุคคลทํางานใน
กรุงเทพมหานคร วิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก                        
(1) คารอยละ เพ่ือบรรยายรายละเอียดปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ รายไดเฉล่ียตอเดือน ระดับ-

การศึกษา และสถานภาพสมรส (2) คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพ่ืออธิบายทัศนคติการ
วางแผนทางการเงินสวนบุคคลของบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครท้ัง 4 ดาน โดยกําหนดเกณฑ
ในการแปลความหมายคาเฉล่ียของระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ตามเกณฑการวิเคราะหของ 

บุญมี พันธุไทย (2557) 

 

คาเฉล่ีย    ความหมาย 

4.50-5.00  ระดับมากท่ีสุด  

3.50-4.49   ระดับมาก  

2.50-3.49   ระดับปานกลาง 

1.50-2.49   ระดับนอย  

1.00-1.49   ระดับนอยท่ีสุด  

(3) เปรียบเทียบทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานคร
จําแนกตามเพศโดยใชสถิติ t - test (independent sample t- test) และ (4) เปรียบเทียบทัศนคติการ
วางแผนทางการเงินสวนบุคคลของบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครจําแนกตาม อายุ รายไดเฉล่ีย
ตอเดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส โดยใชสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (one-

way analysis of variance) หากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการ
เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยสถิติ LSD 
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ผลการวิจัย 
การวิจัย เรื่ อง  ทัศนคติการวางแผนทางการเ งินสวนบุคคลของบุคคลทํางานใน

กรุงเทพมหานคร ขอมูลจากบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครท่ีเปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศ
หญิง (รอยละ 71.4) มีอายุ 35-45 ป (รอยละ 45.2) รายไดเฉล่ียตอเดือน 25,001- 35,000 บาท (รอยละ 

28.0) ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา (รอยละ 68.8) และสถานภาพโสด (รอยละ 61.8)               

ซ่ึงสรุปผลการวิจัย ดังน้ี  

1. ผลการวิเคราะหระดับทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของบุคคลทํางานใน
กรุงเทพมหานคร พบวาบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครมีระดับทัศนคติการวางแผนทางการเงิน
สวนบุคคลโดยรวมเห็นดวยมาก ( = 4.27) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีระดับทัศนคติการ
วางแผนทางการเงินสวนบุคคลดานการออมมากท่ีสุด ( = 4.40) รองลงมา คือ ดานการเกษียณอายุ 

( = 4.37) ดานการใชจาย ( = 4.35) และดานการลงทุน ( = 3.98) ตามลําดับ  

2. ผลการเปรียบเทียบทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของบุคคลทํางานใน
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

  2.1 บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศตางกัน มีทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวน
บุคคลโดยรวมไมตางกัน 

2.2 บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตางกัน มีทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวน
บุคคลโดยรวมตางกัน ดังน้ันเม่ือพบความแตกตางจึงทดสอบเปนรายคูโดยใชสถิติ LSD พบวา
บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่ํากวา 35 ป กับ อายุ 45 ปขึ้นไป มีทัศนคติการวางแผนทาง
การเงินสวนบุคคลโดยรวมตางกัน 

2.3 บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน มีทัศนคติการวางแผน
ทางการเงินสวนบุคคลโดยรวมตางกัน ดังน้ันเม่ือพบความแตกตางจึงทดสอบเปนรายคู   โดยใช
สถิติ LSD พบวา บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 25,000 บาท กับ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 35,001-45,000 บาท และ รายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 25,000 บาท                  กับ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 45,001 บาทข้ึนไป มีทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลโดยรวม
ตางกัน 

2.4 บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีทัศนคติการวางแผนทาง
การเงินสวนบุคคลโดยรวมตางกัน ดังน้ันเม่ือพบความแตกตางจึงทดสอบเปนรายคูโดยใชสถิติ LSD 
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พบวา บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีกับสูงกวาปริญญาตรี 

มีทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลโดยรวมตางกัน 

2.5 บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีทัศนคติการวางแผน
ทางการเงินสวนบุคคลโดยรวมตางกัน ดังน้ันเม่ือพบความแตกตางจึงทดสอบเปนรายคูโดยใชสถิติ 
LSD พบวา บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพโสด กับ สถานภาพสมรส มีทัศนคติการ
วางแผนทางการเงินสวนบุคคลโดยรวมตางกัน 

 

อภิปรายผล 
การวิจัย เรื่ อง  ทัศนคติการวางแผนทางการเ งินสวนบุคคลของบุคคลทํางานใน

กรุงเทพมหานคร อภิปรายผลการวิจัยแตละประเด็นตามวัตถุประสงค ดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะหระดับทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของบุคคลทํางาน                   

ในกรุงเทพมหานคร ท้ัง 4 ดาน พบวา บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครมีระดับทัศนคติการวางแผน
ทางการเงินสวนบุคคลโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา บุคคล
ทํางานในกรุงเทพมหานครมีระดับทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลท้ัง 4 ดานไดแก                  
ดานการใชจาย ดานการออม ดานการลงทุน และดานการเกษียณอายุอยูในระดับเห็นดวยมาก ผูวิจัย
มีความคิดเห็นวา บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครมีความคิด มีความรูสึกนึกคิดท่ีมีความสัมพันธ
ในทางท่ีดีกับการวางแผนทางการเงิน และมีการกําหนดเปาหมายในการวางแผนทางการเงิน                   

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อรอนงค ไชยบุญเรือง (2552) ศึกษาการวางแผนทางการเงินสวน
บุคคลของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา มี
การวางแผนทางการเงินดานของหน้ีสินมากท่ีสุด ซ่ึงเปนการวางแผนดานของหน้ีสินท่ีสวนใหญเกิด
จากสินเชื่ออเนกประสงค  สวนการวางแผนทางการเงินเพ่ือเปนการออมและการลงทุนสวนใหญ 
คือ เงินฝากออมทรัพย การวางแผนภาษี การวางแผนการเกษียณ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ มุกดา 
โควหกุล (2559) พบวา ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสวนใหญมีรูปแบบการ
ออมมากท่ีสุด คือ มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชยท้ังฝากออมทรัพยและฝากประจํา  มีการจัด
สัดสวนเงินออมตอรายไดในแตละเดือนมากท่ีสุด คือ ไมไดกําหนดไวแนนอน ออมตามจํานวนเงิน
ท่ีเหลือจากการใชจาย ออมเฉล่ียตอเดือนมากกวา 5,000 บาท เหตุผลหลักในการออม  คือ เพ่ือไวใช
ยามฉุกเฉิน มีระยะเวลาการออมเงิน 1-5 ป และสอดคลองกับแนวคิดของ จริยา กํายอด (2554)                    

ท่ีระบุวาประชาชนท่ีทํางานรับราชการจะตองพบกับการเกษียณอายุราชการ ซ่ึงคนกลุมน้ีจะให
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ความสําคัญกับระบบการบริหารการเงินท่ีดีเพ่ือท่ีจะสามารถดํารงชีวิตในบ้ันปลายไดอยางมี
ความสุข 

2. บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศตางกันมีทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวน
บุคคลโดยรวมไมตางกัน จากผลการวิจัยพบวา บุคคลท่ีทํางานไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิง   

ตางก็มีความคิด มีความรูสึกนึกคิดเก่ียวกับการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลไมแตกตางกัน ท้ังน้ี
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา เพศไมใชเปนเร่ืองสําคัญท่ีจะสามารถจําแนกทัศนคติทางการเงิน ทําให
ทัศนคติการวางแผนทางการเงินแตกตางกัน เพราะไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิงตางก็มี
ความรูสึกนึกคิด  มีความคิดท่ีจะวางแผนหรือไมวางแผนทางการเงิน มีหรือไมมีเปาหมายทาง
การเงินเหมือนกัน ซ่ึงผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ มุกดา โควหกุล (2559) ท่ีพบวา
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีปจจัยสวนบุคคลดานเพศ ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการออม และสอดคลองกับงานวิจัยของ อนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุล และประสพชัย พสุนนท 
(2559) พบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรท่ีมีเพศแตกตางกัน
สงผลตอการบริหารการเงินไมแตกตางกัน 

3. บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน และ
สถานภาพสมรสตางกัน มีทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลโดยรวมตางกัน จาก
ผลการวิจัยพบวา บุคคลท่ีทํางานในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน 

และสถานภาพสมรสตางกันมีระดับของทัศนคติ มีความคิดความรูสึกเก่ียวกับการวางแผนทาง
การเงินสวนบุคคล มีรายละเอียดของเปาหมายทางการเงิน มีความตองการความม่ังคั่งทางการเงินท่ี
แตกตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาเน่ืองจากบุคคลท่ีมีปจจัยสวนบุคคล มีบริบท มีเง่ือนไขในชีวิต
ครอบครัว ชีวิตการทํางาน มีรายไดเฉล่ียตอเดือน มีระดับความรูทางการเงิน มีทัศนคติยอมรับความ
เส่ียงจากการลงทุนท่ีแตกตางกัน บางคนมีครอบครัวท่ีตองดูแล มีความจําเปนตองใชจายไมเทากัน 

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ มุกดา โควหกุล (2559) พบวารายไดและการศึกษาของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออม และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สมนึก เอื้อจิระพงษพันธ และ ปรรณ เกาเอ้ียน (2558)  พบวา ความสัมพันธระหวาง
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายได
หลักรวมตอเดือน รายไดเสริมตอเดือน ตําแหนงชั้นยศ อายุราชการ มีความสัมพันธกับการจัดการ
การเงินสวนบุคคลของขาราชการตํารวจภูธร จังหวัดชุมพร และสอดคลองกับงานวิจัยของ อนงนาฎ 

ศุภกิจวณิชกุล และประสพชัย พสุนนท (2559) พบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
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พระราชวังสนามจันทร ท่ีมีขอมูลสวนบุคคล ไดแก ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดตอเดือนท่ี
แตกตางกันสงผลตอการบริหารการเงินแตกตางกัน เชนเดียวกับผลการวิจัยของ ฐานิศร สุพัฒนวัช
รานนท (2553) กลุมวัยทํางานในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ท่ีมีปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด และระดับรายไดตอเดือนแตกตางกันสงผลตอพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน
สวนบุคคลเพ่ือความม่ันคงทางการเงินท่ีแตกตางกัน และสอดคลองกับแนวคิดของ รัชนีกร วงศ
จันทร (2554) ท่ีกลาววา การวางแผนทางการเงินสวนบุคคลเปนการออกแบบแนวทางการปฏิบัติใน
การบริหารจัดการเงินภายใตเง่ือนไขเฉพาะของแตละบุคคลที่แตกตางกัน  โดยจะนําไปปฏิบัติและมี
การทบทวนปรับปรุงอยางตอเน่ือง เพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายทางการเงินของแตละบุคคล 

 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากงานวิจัย 
1. จากผลการวิจัยพบวาบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานคร มีระดับทัศนคติการวางแผน                    

ทางการเงินสวนบุคคลในระดับมาก หมายความวา บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครมีความรูสึก                          

มีความคิดท่ีสัมพันธเก่ียวกับเรื่องการวางแผนทางการเงิน มีมุมมองเร่ืองการวางแผนทางการเงิน                     

วาเปนส่ิงสําคัญ โดยมีระดับทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลดานการออมมากท่ีสุด 

รองลงมา คือ ดานการเกษียณอายุ  ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานคร                  

มีเปาหมายทางการเงิน ใหความสําคัญกับการแบงรายไดเพ่ือเก็บออมไวใชในยามฉุกเฉิน ดังน้ัน 

ธนาคารหรือหนวยงานที่ใหบริการทางการเงิน ควรมีรูปแบบการใหบริการทางการเงินท่ีจูงใจ 

ตอบสนองตอการเก็บเงินออมไวใชในเวลาฉุกเฉินของบุคคลวัยทํางาน 

2. ผลการวิจัยไดช้ีใหเห็นวาบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรสตางกัน มีทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลโดยรวม
ตางกัน ดังน้ันธนาคารหรือหนวยงานที่ใหบริการทางการเงินจะตองมีรูปแบบการใหบริการทาง
การเงินท่ีเก่ียวของกับบุคคลท่ีมีความหลากหลายโดยคํานึงถึงอายุ รายไดเฉล่ียตอเดือน ระดับ
การศึกษา และสถานภาพสมรสของแตละบุคคลดวย เพราะบุคคลวัยทํางานท่ีมีปจจัยสวนบุคคลท่ี
ตางกันขางตน มีการวางแผนทางการเงิน มีเปาหมายทางการเงิน มีเปาหมายในชีวิต และมีความ
ตองการจากธนาคารหรือหนวยงานท่ีใหบริการทางการเงิน เพ่ือตอบสนองตอเปาหมายทางการเงิน 

ตางกัน เชน มีการแบงรายไดเพ่ือตองการมีเงินไวใชจายในชวงเวลาท่ีจําเปนเรงดวน หรือแบงเงิน
สวนหน่ึงสําหรับการลงทุนท้ังท่ีมีความเส่ียงสูง หรือการลงทุนท่ีมีความเส่ียงตํ่า มีเปาหมายเพ่ือ
ยกระดับฐานะความเปนอยูท่ีดีขึ้น รวมถึงการวางแผนทางการเงินเพ่ือใชชีวิตภายหลังเกษียณอายุ
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จากการทํางานท่ีแตกตางกัน ซ่ึงถาหากธนาคารหรือหนวยงานท่ีใหบริการทางการเงินตอบสนองตอ
ทัศนคติการวางแผนทางการเงินท่ีตางกันไดจะเปนการชวยสงเสริมใหบุคคลวัยทํางานบรรลุ-

เปาหมายทางการเงินสวนบุคคล  

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของ
บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานคร  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน ดังน้ันในการวิจัยครั้ง
ตอไปควรศึกษาเก่ียวกับปจจัยหรือตัวแปรใดบางท่ีจะสงผลตอทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวน
บุคคลของบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานคร หรือปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับทัศนคติการวางแผน
ทางการเงินสวนบุคคลของบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานคร เชน ศึกษาปจจัยกิจกรรมทางดาน
การตลาดของธนาคาร ปจจัยดานความรูความเขาใจ ปจจัยดานความเส่ียงทางการเงิน เปนตน 
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อิทธิพลของปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีมีตอความผูกพันตอองคการ 
ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

The Influence of Quality of Working Life towards Organizational Commitment of 
Provincial Electricity Authority Employees 

 

พิทยุตม โตขํา  
นักวิชาการ 

เพชรนอย เวทยประสิทธ์ิ 
อาจารยบัณฑิตพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

สุกัญญา ตันธนวัฒน 
อาจารยบัณฑิตพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานและระดับความผูกพัน

ตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค และศึกษาอิทธิพลของปจจัยคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานท่ีมีตอความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค  ประชากรเปาหมายเปน
พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค  และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน โดยเลือกใช
การสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster sampling) และเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม 

ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิด ทฤษฎี และนิยามปฏิบัติการ ซ่ึงมีเทคนิคการวิเคราะหขอมูล คือใช
คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานอธิบายระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานและระดับความผูกพันตอ
องคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สําหรับการอธิบายอิทธิพลของปจจัยคุณภาพชีวิตใน
การทํางานท่ีมีตอความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคใชสถิติถดถอยพหุคูณ 

(Multiple regression) 

ผลการวิจัยพบวา พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานและ
ระดับความผูกพันตอองคการอยูในระดับมาก และปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความเปน
ประโยชนตอสังคม มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิตงานและดานอ่ืนๆ และ
ดานการไดรับคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ สามารถเขียนสมการรูปคะแนนมาตรฐานใน
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การพยากรณความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค  ไดดังน้ี Z = .244 QWLC 

+ .197 QWLL + .390 QWLF และสามารถอธิบายความสัมพันธไดรอยละ 43.3  ท้ังน้ีจากผลการวิจัย
จะเปนขอมูลสําหรับผูบริหารวาควรใหความสําคัญกับปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความ
เปนประโยชนตอสังคม ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการมากท่ีสุด ซ่ึงผูบริหารตอง
พัฒนาและสรางงานใหเปนงานท่ีไดรับการยอมรับตอสังคม งานท่ีทําเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ในสังคม มีประโยชนตอสังคมและส่ิงแวดลอม เพ่ือสรางความภาคภูมิใจใหกับการปฏิบัติงานของ
พนักงานและกระตุนใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคการ 

 
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิตในการทํางาน , ความผูกพันตอองคการ 

 

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 
ในปจจุบันสภาพแวดลอมของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําใหการดําเนินชีวิต

ในการทํางานของพนักงานในองคการ และภารกิจของหนวยงานตางๆ ท้ังหนวยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน จะตองมีการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดานเพ่ือ                   

ใหทันตอการเปล่ียนแปลงน้ัน โดยใหองคการอยูรอด มีศักยภาพสามารถแขงขันกับองคการอ่ืนๆได 
ทุกองคการจึงใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีใหคนเปน
ศูนยกลางในการพัฒนาสรางความสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ และขับเคล่ือนใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
ท่ีชัดเจน เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการท้ังคน องคการ และสังคม ซ่ึงทรัพยากร
มนุษยในองคการน้ัน เปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา เปรียบเสมือนเปนทุนทางปญญาขององคการที่สําคัญ
ท่ีสุด เพราะทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่ไมสามารถหาทดแทนไดหากขาดหายไป ไมสามารถ
ลอกเลียนแบบกันได และเปนทรัพยากรที่ใชแลวย่ิงมีคุณคา ไมเส่ือมมูลคาลง เปนกําลังสําคัญใน
การพัฒนาขององคการ ดังน้ันองคการตองมีการบริหารพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยใหมีความรู
ความสามารถสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน และธํารงรักษาคนที่เกงใหอยูกับองคการ   

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในองคการน้ัน จะไมคอยจะราบร่ืนหรือประสบ
ความสําเร็จมากนัก ซ่ึงปญหาท่ีสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการลําดับแรกๆ คือ 

ปญหาการลาออก การหยุดงาน หรือการเปล่ียนงานของพนักงาน  ซ่ึงปญหาเหลาน้ีเปนอุปสรรคใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ โดยสาเหตุหลักอาจจะมาจากคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานในองคการน้ันอยูในระดับต่ํา ซ่ึงปญหาดังกลาวน้ีเกิดมาจากพนักงานท่ีมีทัศนคติไมดีตอ
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งานหรือตอองคการ เชน งานที่ไดรับมอบหมายน้ันไมทําใหผูปฏิบัติรูสึกวามีความกาวหนาหรือ
ความม่ันคงในชีวิต รายไดผลตอบแทนขององคการหรือสวัสดิการตางๆ ขององคการไมเพียงพอตอ
ความตองการของพนักงาน  หรือสาเหตุท่ีมาจากนโยบายขององคการ เชน นโยบายไมสงเสริมการ
ทํางาน ซ่ึงปญหาดังกลาวเปนปญหาพ้ืนฐานของทุกองคการท่ีสามารถเกิดข้ึนได หากองคการใดมี
แนวโนมวาพนักงานของตนเองมีทัศนคติตอองคการในทางลบ อาจจะสงผลใหเปนปญหาเร่ืองการ
คงอยูของพนักงาน พนักงานขาดงานมากข้ึน ซ่ึงจะไมเปนผลดีตอองคการ ดวยเหตุน้ีการธํารงรักษา
พนักงานใหอยูกับองคการอยางยาวนาน และสามารถทําใหพนักงานไดมีการพัฒนาความรู 
ความสามารถของตนเอง ทําใหพนักงานในองคการมีความสุขในการทํางาน รวมถึงใหความม่ันคง
แกพนักงานน้ัน ยอมจะทําใหเกิดประโยชนตอองคการ (รุงโรจน อรรถานิทธ์ิ, 2554) การท่ีองคการ
จะดึงดูดหรือรักษาทุนมนุษยใหอยูกับองคการ มีความผูกพันตอองคการจําเปนท่ีตองมีการจัดการ
ความสมดุลของชีวิต ท้ังชีวิตสวนตัว ครอบครัว และชีวิตในการทํางานท่ีดี เพราะหากพนักงานรูสึก
วาขาดความสมดุลในชีวิต ไมมีคุณภาพชีวิตอาจจะลาออกจากองคการเพ่ือไปแสวงหาทางเลือกท่ี
ดีกวาใหกับชีวิตของตนเอง ดังน้ันผูบริหารจึงจําเปนตองดูแลเอาใจใสกระบวนการทํางานและ
อํานวยความสะดวกในดานตางๆ ตลอดจนส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางาน สภาพแวดลอมของ
การทํางานท่ีเหมาะสมสอดคลองตอการสรางคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน เพ่ือใหพนักงาน
เกิดความพึงพอใจในการทํางานสงผลใหพนักงานเกิดความม่ันใจวาองคการมีความม่ันคง ไมถูกเอา
รัดเอาเปรียบ มีการจายคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และมีการพัฒนาศักยภาพ ซ่ึงจะทําให
พนักงานมีโอกาสเจริญกาวหนาในการทํางานอยางเหมาะสม (ชัชวลิต สรวารี, 2550) การท่ีผูบริหาร
ตระหนักถึงสภาพแวดลอมในการทํางาน ทัศนคติ สุขภาพอนามัย อารมณ จิตใจของพนักงานท่ี
สงผลตอการทํางานน้ัน จะเปนการสงเสริมใหพนักงานทํางานอยางมีคุณภาพเกิดผลสัมฤทธ์ิในการ
ทํางาน ซ่ึงผูบริหารตองเขาถึงความตองการของพนักงานในองคการและผสมผสานความตองการให
สอดคลองกับเปาหมายขององคการ องคการที่มีประสิทธิผลน้ันจะตองเกิดจากการท่ีพนักงานทุกคน
ภายในองคการรวมกันทํางานใหบรรลุตามเปาหมายและมีความรูสึกพึงพอใจในการทํางาน มีความ
พึงพอใจที่ไดเปนสวนหน่ึงขององคการ และมีความภาคภูมิใจในชื่อเสียงขององคการ ซ่ึงเรียก
คุณภาพชีวิตของคนในองคการวาหมายถึง คุณภาพชีวิตการทํางาน (อภิชัย ศรีเมือง, 2550) การไฟฟา
สวนภูมิภาคเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจท่ีใหบริการทางดานพลังงานไฟฟา ซ่ึงมีการปรับโครงสราง
องคการและกลยุทธในการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันอยูตลอดเวลา ปจจุบันมี
เปาหมายในการบริหารงาน พัฒนาคนและพัฒนาองคการสูการเปนการไฟฟาแหงอนาคต (The 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

37 

Electric Utility of the Future) โดยเนนไปท่ีการพัฒนาคนดวยนวัตกรรม  ใหเปนทุนมนุษยท่ีมีการ
บริการท่ีเปนเลิศ ควบคูกับการพัฒนาองคการ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึง
พอใจสูงสุด พนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคจะเปนกุญแจสําคัญ ท่ีมีบทบาทในการขับเคล่ือน
โครงการตางๆ ของการไฟฟาสวนภูมิภาคใหบรรลุเปาหมายและบรรลุผลสําเร็จ เม่ือพนักงาน คือ 

ตัวขับเคลื่อนที่สําคัญขององคการ ดังน้ัน ผูบริหารของการไฟฟาสวนภูมิภาคจึงควรเขาใจถึงคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของพนักงาน เพ่ือใหเกิดการธํารงรักษาพนักงาน ท่ีมีความรูความสามารถใหคง
อยูเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของการไฟฟาสวนภูมิภาค จึงตองมีงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับความผูกพัน
ตอองคการ เพ่ือท่ีจะไดเปนขอมูลสําหรับผูบริหารในการวางแผนงานดานทรัพยากรมนุษย ดวย
เหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเก่ียวกับความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟา
สวนภูมิภาคและคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เพ่ือศึกษาวา
พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคมีคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการมากนอย
เพียงใด และศึกษาวาปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานดานใดท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการ 

เพ่ือท่ีจะไดนําผลการศึกษามาใชประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาการบริหารงานทางดาน
ทรัพยากรมนุษยของการไฟฟาสวนภูมิภาคใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานและระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาค   

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีมีตอความผูกพันตอองคการของ
พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค   

 
สมมติฐานของการวิจัย 

ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานไดแก คุณภาพชีวิตในการทํางานดานการไดรับคาตอบแทน
ท่ีเปนธรรมและเพียงพอ คุณภาพชีวิตในการทํางานดานสภาพท่ีทํางานปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง คุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางานดานการทํางานรวมกัน คุณภาพ
ชีวิตในการทํางานดานสิทธิของพนักงาน คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิต
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งานและดานอ่ืนๆ และ คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความเปนประโยชนตอสังคม มีผลตอความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคท่ีปฏิบัติงานในสํานักงาน
ใหญ โดยมีตัวแปรท่ีศึกษาดังน้ี ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน 8 ดาน ไดแก (1) 

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานการไดรับคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ (2) คุณภาพชีวิตใน
การทํางานดานสภาพท่ีทํางานปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (3) คุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
โอกาสในการพัฒนาตนเอง (4) คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน 

(5) คุณภาพชีวิตในการทํางานดานการทํางานรวมกัน (6) คุณภาพชีวิตในการทํางานดานสิทธิ                  

ของพนักงาน (7) คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิตงานและดานอื่นๆ และ                 

(8) คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความเปนประโยชนตอสังคม และตัวแปรตาม คือ ความผูกพันตอ
องคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 
แนวคิด ทฤษฎี และการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย 

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการวิจัยเร่ือง อิทธิพลของปจจัยคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานท่ีมีตอความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ผูวิจัยใชแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของตางๆ เพ่ือเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดและสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 

โดยทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับความผูกพันตอองคการโดยประยุกตจากแนวคิดของนักวิชาการ 

เชน Steers (1977) Steers & Porter (1991) Allen & Meyer (1996)  Burke (2004) และ Cascio (2010) 

ผูวิ จัยสรุปความหมายของความผูกพันตอองคการ  คือ  พนักงานมีความรู สึกเปนอันหน่ึง                       

อันเดียวกับองคการ มีทัศนคติท่ีเปนไปในทางบวกตอองคการ โดยที่พนักงานยอมสละความสุข
บางสวนของตนเองเพ่ือใหองคการบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว เปนความศรัทธาตอองคการของ
พนักงานท่ียอมรับเปาหมาย คานิยมและวัฒนธรรมขององคการ โดยพนักงานในองคการแสดงออก
ดวยการทุมเทแรงกายแรงใจ เต็มใจและเสียสละในการทํางานเพ่ือองคการ มีความภาคภูมิใจท่ีเปน
สวนหน่ึงขององคการ มีความภักดีและตองการท่ีจะดํารงความเปนสมาชิกองคการ ซ่ึงจากการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานพบวา ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานเปนปจจัยท่ีสงผลใหพนักงานเกิดความภักดีตอองคการและตองการท่ีจะดํารงความเปน
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สมาชิกองคการ เกิดเปนความรูสึกท่ีผูกพันตอองคการ และผูวิจัยไดทบทวนแนวคิด และทฤษฎี
เก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน เชน Walton (1975) Schermerhorn, Hunt & Osborn (2003) Cole 

& Flint (2004) Newstrom (2015) ซ่ึงจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการสรุปไดวา
คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกพอใจตอสภาพการทํางานในองคการ เปนความรูสึก
และการรับรูของพนักงานท่ีมีตอสภาพการทํางานในองคการ ซ่ึงจะทําใหพนักงานมีความพึงพอใจ
ในงาน มีสุขภาพจิตท่ีดี เปนการรับรูโดยตรงของพนักงานท่ีไดทํางานท่ีองคการสามารถตอบสนอง
ความตองการและความคาดหวังของพนักงานได  เปนการรับรูเก่ียวกับเร่ืองความปลอดภัย การมี
ความสัมพันธท่ีดีตอกันระหวางผูรวมงานและหัวหนางาน รวมท้ังมีโอกาสเจริญกาวหนา และ
พัฒนาในดานความเปนอยูใหดีขึ้น ท้ังน้ีจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี พบวาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน แบงออกเปน 8 ดาน  คือ (1) ดานการไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ (2) ดาน
สภาพที่ทํางานปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (3) ดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง (4) ดาน
ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน (5) ดานการทํางานรวมกัน (6) ดานสิทธิของพนักงาน                       

(7) ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานและดานอ่ืนๆ  และ (8) ดานความเปนประโยชนตอสังคม                    

ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย ไดกรอบแนวคิดดังรูปท่ี 1 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
 

ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
- ดานการไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ  
- ดานสภาพที่ทํางานปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ  
- ดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง  
- ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน  
- ดานการทํางานรวมกัน  
- ดานสิทธิของพนักงาน  
- ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานและดานอ่ืนๆ  
- ดานความเปนประโยชนตอสังคม 
 

ความผูกพันตอองคการของพนักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาค 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. เปนขอมูลสําหรับผูบริหารนําไปตัดสินใจในการกําหนดนโยบายกิจกรรมการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมใหพนักงานในองคการมีคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอ
องคการ 

2. ประโยชนทางดานวิชาการเปนการเพ่ิมองคความรูดานการจัดการทรัพยากรมนุษยและ
ดานสังคมศาสตรท่ีเก่ียวกับการสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานเพ่ือสงเสริมใหเกิดความผูกพันตอ
องคการ 

  

ระเบียบวิธีการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง อิทธิพลของปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีมีตอความผูกพันตอองคการของ

พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ผูวิจัยไดออกแบบการวิจัยโดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

research)  และมีหนวยการวิเคราะห (Unit of analysis) ระดับบุคคล (Individual Level)  

ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ีเปนพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

สํานักงานใหญ จํานวน 4,041 คน โดยคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางใชสูตรของ Yamane (1973) 

ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ยอมรับความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 ไดจํานวนของตัวอยางท่ีใชใน
การวิจัย 368 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางเปนแบบอาศัยความนาจะเปนโดยที่ผูวิจัยเลือกใชการสุม
ตัวอยางแบบกลุม (Cluster sampling) เน่ืองจากพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคท่ีปฏิบัติงาน ณ 

สํานักงานใหญ  แตละหนวยงานมีปจจัยสวนบุคคลท่ีคลายคลึงกัน โดยผูวิจัยจะทําการจับสลากกลุม
สายงานในการไฟฟาสวนภูมิภาค และเก็บขอมูลใหครบตามจํานวนตัวอยางท่ีตองการ เพ่ือใหไดมา
ซ่ึงตัวแทนของประชากรในการวิจัย  และนําขอมูลท่ีเก็บไดจากกลุมตัวอยางไปใชทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยตอไป 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เครื่องมือสําหรับการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนตาม
แนวคิดทฤษฎี และนิยามปฏิบัติการ ซ่ึงแบงแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน  ดังน้ี ตอนที่ 1 ปจจัยสวน
บุคคล ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานท้ัง 8 ดาน คือ ดานการไดรับ
คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ ดานสภาพท่ีทํางานปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานโอกาส
ในการพัฒนาตนเอง ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน ดานการทํางานรวมกัน ดานสิทธิ
ของพนักงาน ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานและดานอ่ืนๆ  และดานความเปนประโยชนตอสังคม 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ใชมาตร
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วัดแบบลิเคิรท (Likert scale) หลังจากน้ันนําแบบสอบถามมาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัย โดยผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) และหา
คาความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถามการวิจัย ท้ังน้ีผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try 

out) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงของแบบสอบถาม โดยการหาคา
สัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ซ่ึงเปนเกณฑคาสัมประสิทธ์ิของความ
เท่ียง (Reliability coefficient) ท้ังน้ี คํานวณคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัคของปจจัยคุณภาพชีวิต
ในการทํางานมีคา 0.910 และคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัคของความผูกพันตอองคการของ
พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคมีคา 0.885 เม่ือไดแบบสอบถามที่มีความตรง(validity) และหาคา
ความเท่ียง (reliability) ท่ียอมรับไดแลวตามเกณฑ  จึงนําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริงท่ีใช
ในการวิจัย ท้ังน้ีผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลในเดือนธันวาคม 2560 ซ่ึงผลการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
แบบสอบถามไดแบบสอบถามคืนมา 368 ชุด จากทั้งหมด 368 ชุด คิดเปนรอยละ 100 

 

เทคนิคการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีมีตอความ

ผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือหาคาสถิติ
ท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก (1) คารอยละ เพ่ือบรรยายรายละเอียดของปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือน (2) คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เพ่ืออธิบายระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน และระดับความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยกําหนดเกณฑในการแปลความหมายคาเฉล่ียของระดับ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน และระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

ตามเกณฑการวิเคราะหของ บุญมี พันธุไทย (2557) 

คาเฉล่ีย     ความหมาย 

4.50-5.00    ระดับมากท่ีสุด  

3.50-4.49    ระดับมาก  

2.50-3.49    ระดับปานกลาง 

1.50-2.49    ระดับนอย  

1.00-1.49    ระดับนอยท่ีสุด  
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และ (3) การวิเคราะหถดถอยพหุคูณเพ่ือหาคาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (Standard Regression 

Coefficient :  ) ซ่ึงเปนการวิเคราะหหาคาอิทธิพลของปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน ไดแก 
คุณภาพชีวิตในการทํางานดานการไดรับคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ  คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานดานสภาพท่ีทํางานปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ คุณภาพชีวิตในการทํางานดานโอกาสใน
การพัฒนาตนเอง คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน คุณภาพชีวิต
ในการทํางานดานการทํางานรวมกัน คุณภาพชีวิตในการทํางานดานสิทธิของพนักงาน คุณภาพชีวิต
ในการทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิตงานและดานอื่นๆ และ คุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
ความเปนประโยชนตอสังคม ท่ีมีตอความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 

ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง อิทธิพลของปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีมีตอความผูกพันตอองคการของ

พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง (รอย
ละ 53.1) มีอายุต่ํากวา 34 ป (รอยละ 43.3) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี (รอยละ 64.8) มีรายไดเฉล่ีย
ตอเดือน 20,001-30,000 บาท (รอยละ 26.6) และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001-40,000 บาท (รอยละ 

17.1) ซ่ึงผูวิจัยสรุปผลการวิจัยดังน้ี  

ผลการวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน และระดับความผูกพันตอองคการของ
พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ไดผลการวิจัยตามตาราง 1  
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ตาราง 1 
คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับของคุณภาพชีวิตในการทํางาน และความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

ตัวแปร  SD ระดับ 

ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
    1. ดานการไดรับคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ 

 
3.52 

 
.64 

 
มาก 

    2. ดานสภาพท่ีทํางานปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 3.68 .58 มาก 

    3. ดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง  3.46 .56 ปานกลาง 

    4. ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน 3.45 .58 ปานกลาง 

    5. ดานการทํางานรวมกัน 3.60 .46 มาก 

    6. ดานสิทธิของพนักงาน  3.55 .47 มาก 

    7. ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานและดานอื่นๆ  3.81 .49 มาก 

    8. ดานความเปนประโยชนตอสังคม 3.64 .57 มาก 

ความผูกพันของพนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค 3.94 .50 มาก 

 

จากตาราง 1 พบวาพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคมีระดับความผูกพันตอองคการอยูในระดับมาก 

และมีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานดานการไดรับคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ ดาน
สภาพที่ทํางานปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานการทํางานรวมกัน ดานสิทธิของพนักงาน ดาน
ความสมดุลระหวางชีวิตงานและดานอื่นๆ และ ดานความเปนประโยชนตอสังคมอยูในระดับมาก  

สวนการมีคุณภาพชีวิตในการทํางานดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง ดานความกาวหนาและความ
ม่ันคงในงานอยูในระดับปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 

X  
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ตาราง 2 
คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวพยากรณในรูปแบบคะแนนดิบ (b) คาสัมประสิทธ์ิของการ
ถดถอยของตัวพยากรณในรูปแบบมาตรฐาน (  ) และการทดสอบนัยสําคัญดวยคาที (t- test) 

 ของคาสัมประสิทธการถดถอยของตัวพยากรณ 
 
ตัวแปร 

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 พบวาผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) ดวยวิธี enter 

ปรากฏวาสัมประสิทธ์ิถดถอยของตัวแปรท่ีพบนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีจํานวน 3 ตัวแปร คือ 

(1) คุณภาพชีวิตในการทํางานดานการไดรับคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ (QWLC) (2) ดาน
ความสมดุลระหวางชีวิตงานและดานอ่ืนๆ (QWLL) และ (3) ดานความเปนประโยชนตอสังคม 

(QWLF) สวนตัวแปรท่ีไมมีนัยสําคัญทางสถิติมีจํานวน 5 ตัวแปร คือ (1) คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ดานสภาพท่ีทํางานปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (QWLW) (2) ดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง 

(QWLD) (3) ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน (QWLG) (4) ดานการทํางานรวมกัน 

(QWLI) และ (5) ดานสิทธิของพนักงาน (QWLO)  ตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลตอตัวแปรตามมากท่ีสุด 

คือ คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความเปนประโยชนตอสังคม รองลงมาคือ คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิตงานและดานอื่นๆ และดานการไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม
และเพียงพอ และไมพบวามีตัวแปรอิสระท่ีมีคา tolerance ต่ํากวา 0.10 และมีคา VIF เกิน10 แสดงวา
ไมพบปญหา multicollinearity น่ันคือ ตัวแปรอิสระแตละตัวไมมีความสัมพันธกัน จึงไมเปนปญหา



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

45 

ในการคํานวณในสมการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ และตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความ
แปรปรวนในตัวแปรตามไดรอยละ 43.3 ผลการวิเคราะหสามารถสรางสมการพยากรณความผูกพัน
ตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานดังน้ี 

สมการในรูปคะแนนดิบ 

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

สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 

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

 

การอภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง อิทธิพลของปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีมีตอความผูกพันตอองคการของ

พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค อภิปรายผลแตละประเด็นตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังน้ี 
1. ผลการวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค โดย

แบงคุณภาพชีวิตในการทํางานเปน 8 ดาน พบวา พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคมีระดับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานจํานวน 6 ดานอยูในระดับมาก และมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน 2 ดานอยูในระดับ
ปานกลาง ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา เน่ืองจากการไฟฟาสวนภูมิภาคไดมีนโยบายในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยท่ีมีความชัดเจนท้ังในเรื่องรายได คาตอบแทน สวัสดิการตางๆ และผลประโยชน
ตางๆ ท่ีพนักงานไดรับมีความเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีทําและสภาพเศรษฐกิจ อีกท้ังองคการได
จัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวก เคร่ืองมือในการทํางานอยางเพียงพอ ซ่ึงการปฏิบัติงานในองคการ
ยังเอื้อใหพนักงานสามารถจัดแบงเวลาในการทํางาน เวลาสวนตัว เวลาสําหรับครอบครัวและสังคม
ไดอยางเหมาะสม และงานท่ีพนักงานปฏิบัติน้ันสามารถสรางความภาคภูมิใจใหกับพนักงานวาเปน
งานท่ีไดรับการยอมรบัจากสังคม มีประโยชนตอสังคม จึงทําใหพนักงานมีความรูสึกพอใจตอสภาพ
การทํางานในองคการ มีสุขภาพจิตท่ีดีทําใหเกิดการรับรูวาคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับ
มาก ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นิยม จับใจสุข (2557) พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในภาพรวมอยูในระดับดี และเม่ือพิจารณารายดานอยูในระดับดีทุก
ดานไดแก  ดานส่ิงตอบแทนที่ ยุติธรรม   ดานสภาพการทํางานท่ีปลอดภัย  ดานการพัฒนา
ความสามารถ ดานการไดรับการยอมรับในสังคม ดานประชาธิปไตยในการทํางานกับการมีสวน
รวมในการตัดสินใจ ดานความสมดุลของงานกับชีวิตสวนตัวและครอบครัว และสอดคลองกับ
แนวคิดของ Schermerhorn, Hunt & Osborn (2003) ไดระบุวา  คุณภาพชีวิตในการทํางาน คือ
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ภาพรวมประสบการณการทํางานของแตละบุคคล ซ่ึงแสดงออกมาจากความรูสึกนึกคิดของบุคคลท่ี
มีตองาน อาชีพ ตลอดจนองคการ คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีเปนผลสะทอนของการบริหารงานท่ีดี 

เชน การใหพนักงานมีสวนรวมรับผิดชอบและการตัดสินใจรวมกัน การไววางใจใหอิสระในการ
ทํางานของพนักงานมากขึ้น อีกท้ังการใหส่ิงตอบแทนที่ยุติธรรม ส่ิงเหลาน้ีลวนชวยใหพนักงาน           

มีคุณภาพชีวิตในการทํางานดี และสาเหตุท่ีทําใหพนักงานมีการรับรูเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานจํานวน 2 ดาน คือ ดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง และดานความกาวหนาและความม่ันคงใน
งาน อยูในระดับปานกลาง อาจเน่ืองมาจากพนักงานรูสึกวาการพิจารณาเลื่อนตําแหนงและระเบียบ
หลักเกณฑในการพิจารณาการเลื่อนตําแหนงยังไมมีความชัดเจนมากพอ และยังไมมีโอกาสไดรับ
การพัฒนาอยางสมํ่าเสมอ ผลการวิเคราะหระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวน
ภูมิภาค พบวา พนักงานมีระดับความผูกพันตอองคการในระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา 
เน่ืองจากพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคยอมรับกับเปาหมายขององคการ และมีความเชื่อวาองคการ
ท่ีทํางานอยูมีความม่ันคงดีอยูแลว และพนักงานก็ไดรับการสนับสนุนใหมีความกาวหนา ในอาชีพ 

จึงมีความภักดี ไมคิดจะลาออกจากองคการ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภไตร ไพเราะ และพิธา
กรณ ธนิตเบญจสิทธ์ิ (2559) พบวาระดับความผูกพันในองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดเชียงใหม ระดับความผูกพันโดยภาพรวมและทุกดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ
แนวคิดของ Steer (1977) ท่ีระบุวาพนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการจะแสดงตนวาเปนอันหน่ึง
อันเดียวกันกับวัตถุประสงคขององคการ และเต็มใจท่ีจะทํางานหนัก มีความตองการอยางแรงกลาท่ีจะ
คงความเปนสมาชิกขององคการ มีความเต็มใจท่ีจะทุมเทเพ่ือปฏิบัติงานใหแกองคการ 

2. ผลการวิเคราะหอิทธิพลของปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีมีตอความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค พบวาปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความเปนประโยชน
ตอสังคม มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค มากท่ีสุด รองลงมา คือ 

ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิตงานและดานอ่ืนๆ และดานการไดรับ
คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ ท้ังน้ีผูวิจัยมีความคิดเห็นวาพนักงานท่ีปฏิบัติงานในการไฟฟา
สวนภูมิภาคมีความภูมิใจกับงานท่ีตนเองทําวาเปนงานท่ีมีคุณคาตอสังคม ตอส่ิงแวดลอม และเปน
งานท่ีไดรับการยอมรับจากสังคม อีกท้ังการปฏิบัติงานในการไฟฟาสวนภูมิภาคมีช่ัวโมงการทํางาน 

มีวันหยุดงานท่ีเหมาะสม ท่ีเอื้อใหพนักงานสามารถจัดสรรเวลาในการทํากิจกรรมของตนเองและ
ครอบครัวได  รวมถึงมีรายได คาตอบแทนท่ีเพียงพอกับการใชจายในครอบครัว การเก็บออม และ
คาตอบแทนมีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับหนวยงานรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลองกับ
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งานวิจัยของ พิมลพรรณ แซเหล่ียว (2558) พบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสมดุลระหวาง
ชีวิตงานกับชีวิตดานอื่นๆ เปนปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการ   

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ปภาดา นอยคํายาง และ ชินกร นอยคํายาง (2559) ท่ีพบวาปจจัย
คุณภาพชีวิตในการทํางานดานงานมีสวนเก่ียวของสัมพันธกับสังคม และคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ดานความม่ันคงสงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากร ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Cole & 

Flint (2004) ท่ีระบุวาหากพนักงานมีความม่ันคงในการทํางาน มีความม่ันคงเก่ียวกับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชน รวมท้ังสวัสดิการตางๆ ท่ีผูปฏิบัติงานไดรับ และคาตอบแทนมีความเพียงพอแกการ
ครองชีพก็จะหลักประกันวาพนักงานยังตองการทํางานอยูในองคการน้ันตลอดไป  และแนวคิดของ 

Barron and Walters (1994) ท่ีระบุวา องคการท่ีไดมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
ไปพรอมกับการพัฒนางานเพ่ือใหพนักงานและบริษัทฯ เจริญเติบโตไปพรอมกัน โดยการท่ีองคการ
มีนโยบายท่ีใหความยุติธรรม เคารพสิทธิการเปนมนุษย  และเสริมสรางใหพนักงานทุกคนใน
องคการรวมมือกันทํางานเพ่ือบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายขององคการจะสงผลทําใหเกิดความ
ผูกพันกับพนักงาน และแนวคิดของ Allen & Meyer (1996) ท่ีกลาววาความผูกพันตอองคการเกิดขึ้น
จากผลตอบแทนท่ีบุคคลไดรับจากองคการ โดยจะแสดงออกในรูปของพฤติกรรมตอเน่ืองวาจะ
ทํางานอยูกับองคการน้ันตอไป ไมโยกยายเปล่ียนแปลงท่ีทํางาน 

 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากงานวิจัย 
1. ผูบริหารควรมีกิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมใหพนักงานมีคุณภาพ

ชีวิตในการทํางานดานความเปนประโยชนตอสังคม โดยการสงเสริมใหพนักงานปฏิบัติงานท่ีมี
คุณคาตอการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม จนเกิดการยอมรับจากสังคม เน่ืองจากคุณภาพชีวิตใน
การทํางานดานความเปนประโยชนตอสังคมมีผลตอการเกิดความผูกพันตอองคการมากท่ีสุด 

เน่ืองจากหากพนักงานมีความผูกพันตอองคการจะทําใหพนักงานยินดีที่จะอุทิศตัวเองเพ่ือการ
สรางสรรคใหองคการอยูในสถานะท่ีดีข้ึน โดยการเสียสละผลประโยชนและความสุขสวนตัวดวย
ความเต็มใจ ในการทุมเทท้ังรางกายและจิตใจเพ่ือใหองคการสามารถบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค
ท่ีตั้งไว  

2. ผูบริหารควรมีการพัฒนาและคงไวในเรื่องของคาตอบแทนและผลประโยชนท่ีพนักงาน
ไดรับจากองคการ เพ่ือใหพนักงานมีรายไดและคาตอบแทนท่ีเพียงพอตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัว มีความเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีทํา และมีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับ
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หนวยงานอ่ืนท่ีมีลักษณะงานคลายกัน และสนับสนุนใหพนักงานมีเวลาทํากิจกรรมกับครอบครัว
และเพ่ือนรวมงานอยูเสมอ เพ่ือใหพนักงานเกิดการรับรูถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานดานการไดรับ
คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิตงาน
และดานอ่ืนๆ เน่ืองจากคุณภาพชีวิตในการทํางานท้ัง 2 ดานน้ีจะทําใหพนักงานเกิดความผูกพันตอ
องคการ 

3. ผูบริหารควรมีกิจกรรมในการพัฒนาหรือสรางคุณภาพชีวิตในการทํางาน คือ ดาน
โอกาสในการพัฒนาตนเอง และดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน เน่ืองจากคุณภาพชีวิตท้ัง 

2 ดาน พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับปานกลาง หากพัฒนาใหพนักงานรับรูวา
สภาพการทํางานในองคการมีวิธีการพิจารณาเล่ือนตําแหนงอยางความเหมาะสม มีระเบียบ
หลักเกณฑในการพิจารณาการเลื่อนตําแหนงอยางชัดเจน และทุกคนโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จ
ในหนวยงานท่ีปฏิบัติงานอยู รวมท้ังสรางการรับรูวาทุกคนมีโอกาสเขารับการอบรม ฝกฝนทักษะ
ความสามารถ และไดรับมอบหมายงานที่ชวยใหเกิดพัฒนาความรูความสามารถมากข้ึน โดยมี
หัวหนางานใหคําแนะนํา ช้ีแนะแนวทางการทํางานอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงจะทําใหพนักงานมีความรูสึก 

เกิดการรับรูถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง และดานความกาวหนา
และความม่ันคงในงานมากข้ึน 

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเพ่ือหาปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพัน
ตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ในการวิจัยครั้งตอไปควรทําการศึกษาปจจัยอ่ืนๆ                  

ท่ีอาจจะมีผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรการไฟฟาสวนภูมิภาค  เชน ปจจัยดานการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ปจจัยดานความพึงพอใจในการทํางาน ปจจัยดานแรงจูงใจ เปนตน หรือควร
ทําการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยอาจจะ
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล เพ่ือท่ีจะไดมีกิจกรรมสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานไดตรงตามปจจัย
สวนบุคคลท่ีแตกตางกัน 
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ความสัมพันธระหวางบรรยากาศในการปฏิบัติงานและความผูกพันองคกร: กรณี พนักงานองคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ พ้ืนท่ีเขต 8  

Relationship Between Working Climate and Organizational Commitment: A Case of 
Employees of Bangkok Metropolis Mass Transit (area 8) 

 
พรรนภา สวนรัตนชัย 
สถาบันรัชตภาคย 

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยน้ีศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศในการปฏิบัติงานและความผูกพันองคกร
ของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก) แบบสอบถามจํานวน423 ฉบับแจกให
พนักงานของ ขสมก เขตการเดินรถ 8 ไดรับคืน 175 ฉบับ ผลการวิเคราะหพบวา เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได จํานวนปท่ีทํางานไมสัมพันธกับการรับรูบรรยากาศในการปฏิบัติงาน แตจํานวน
เพ่ือนสนิทของพนักงานสัมพันธกับการรับรูบรรยากาศในการทํางาน และความผูกพันองคกรท้ัง
สามดาน คือ ความผูกพันทางจิตใจ ความผูกพันในการคงอยู  และความผูกพันในหนาท่ี เพศ รายได 
จํานวนปท่ีทํางานของพนักงานไมสัมพันธกับความผูกพันองคกรท้ังสามดาน อายุ ระดับการศึกษา
และจํานวนเพ่ือนสนิทของพนักงานสัมพันธกับความผูกพันองคกรท้ังสามดาน ผลการวิจัยยืนยัน
ความสัมพันธระหวางบรรยากาศในการปฏิบัติงานกับความผูกพันองคกรท้ัง 3 ดาน และความ
ผูกพันองคกรโดยรวม  

 

คําสําคัญ: บรรยากาศในการปฏิบัติงาน ความผูกพันองคกร พนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
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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 
 ประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกรท่ีมีสวนสําคัญใหองคกรเติบโตและย่ังยืนน้ันขึ้นอยู
กับปจจัยภายนอกและภายในองคกร และการบริหารงานเปนกระบวนการท่ีจัดการปจจัยท้ังภายนอก
และภายในใหเกิดประโยชนตอองคกร การบริหารงานครอบคลุมท้ังทรัพยากร และบุคลากร การ
จัดการทรัพยากรตองใชความรูและประสบการณในการตัดสินใจของผูบริหารเชิงนโยบายและ
ปฏิบัติ ควบคูไปกับความรวมมือหรือการมีสวนรวมของบุคลากรขององคกร 

 การบริหารงานบุคคลเปนประเด็นเก่ียวกับกลยุทธครอบคลุมคุณลักษณะทางจิตวิทยา และ
พฤติกรรมของบุคลากร องคการตองมีนโยบายดานการบริหารงานบุคคล เพ่ือเปนแนวทางการ
ปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากนโยบายไปสูการปฏิบัติงานเปนกลยุทธท่ี
ผูบริหารองคกรทุกระดับตองเขาใจ บริบท ธรรมชาติ และวัฒนธรรมองคกรอยางดี ความเขาใจ
ดังกลาวอาจเกิดจากประสบการณในการบริหารงาน ความรูเชิงทฤษฏีการบริหารงานบุคคล ซ่ึง
ตั้งอยูบนพ้ืนฐานความเขาใจของพฤติกรรมการทํางานท่ีเก่ียวของกับบทบาท หนาท่ี และความ
รับผิดชอบ 
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 แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวของในการบริหารบุคลากรในองคกรสามารถนํามาใชเปน
แนวทางได เชน แนวคิดเก่ียวกับผูนํา แรงจูงใจในการทํางาน ความขัดแยง ความพึงพอใจในการ
ทํางาน และมนุษยสัมพันธ แตการประยุกตใชในการบริหารงานน้ันอาจมีขอจํากัดเพราะความ
หลากหลายของลักษณะ เปาหมาย และวัฒนธรรมองคกร ความจําเปนในการทําความเขาใจบนพ้ีน
ฐานของขอมูลท่ีต้ังอยูบนพ้ืนฐานของความจริง และของความเปนเหตุผลเปนส่ิงสําคัญและ
นาเชื่อถือในการบริหารตามแนวคิดดานการบริหารองคกร 

 การวิจัยดานการบริหาร และการจัดการทําใหเกิดความเขาใจบุคลากรขององคกรมีความ
จําเปน นักวิชาการอาจมุงศึกษาองคกรแตกตางกันไป เชน ธุรกิจขนาดยอม ธุรกิจขามชาติ และกลุม
องคกรท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะโดยมีเหตุผลในเชิงหลักการวา ขอคนพบสามารถนําไปใชประโยชนได
อยางคุมคาและองคกรน้ันมีความสําคัญและการดําเนินงานมีผลกระทบตอสังคมโดยรวม 

รัฐวิสาหกิจเปนองคการท่ีมีการบริหารจัดการภายใตการกํากับของรัฐและหวังผลกําไร เปนองคการ
เชิงธุรกิจขนาดใหญ การบริหารจัดการมีผลตอสังคม จึงเปนองคการธุรกิจท่ีควรศึกษา องคการ
ขนสงมวลกรุงเทพ (ขสมก) เปนองคการรัฐวิสาหกิจขนาดใหญใหบริการขนสงสาธารณะแก
ประชากรของกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล กระจายการบริหารงานออกเปนหนวยงานยอย
ท่ัวกรุงเทพ ผูบริหารระดับสูงไดรับการแตงต้ังจากรัฐ ตอเน่ืองไปจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติงาน
การเดินรถ ตลอดเวลาหลายสิบป ขสมก ประสบปญหาจากผลประกอบการไมเปนไปตามเปาหมาย 

ท้ังน้ีการบริหารงานของ ขสมก ไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอก เชน ตนทุน และปจจัยภายใน 

เชน การบริหารบุคลากร และทุน รัฐบาลและผูบริหารพยายามปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเน่ือง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร ขสมก เปนรัฐวิสาหกิจท่ีจําเปนตองคงอยูเพราะ
การบริการดานการเดินทางมีความจําเปน ถึงแม ขสมก ตองประสบปญหาดานผลกําไร และการ
บริหารบุคลากร นอกจากน้ันพนักงานของ ขสมก สวนใหญอยูในสวนของการบริการแกประชาชน 

เชน พนักงานขับรถ พนักงานเก็บคา เปนผูใชแรงงาน ดังน้ันลักษณะของงาน ภูมิหลังหรือพ้ืนฐาน
ทางสังคมของพนักงานเปนประเด็นท่ีตองพิจารณาเพ่ือใหเกิดความเขาใจในเชิงวิชาการ 

การพิจารณาวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรในระดับปฏิบัติงาน
เก่ียวของกับแนวคิดสําคัญคือ บรรยากาศในการปฏิบัติงาน (Climate) และความผูกพันองคกรของ
พนักงาน (Organization commitment) บรรยากาศในการปฏิบัติงานท่ีสงเสริมการเรียนรูมีผลทําให
บุคลากรทํางานดวยสภาพจิตใจตางกัน และความผูกพันองคกร แนวคิดเรื่องความผูกพันองคกรทํา
ใหพนักงานทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุเปาหมายขององคกร (ขวัญใจ สุข
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ทองหลอ 2560 หนา 221, Waal, 2013, pp. 140, 210) แนวคิดดังกลาวสามารถนําไปเปนแนวทางการ
วิจัยโดยใช ขสมก เปนบริบทของการวิจัยในหลักการบรรยากาศในการปฏิบัติงานเก่ียวของกับ
วัฒนธรรมองคกร คือเปนลักษณะขององคกรท่ีรับรูไดโดยสมาชิกขององคกรท่ีตางกันในระดับการ
เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีความสัมพันธอยางอบอุน ความไววางใจ และ
เปดรับความคิดเห็น ระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ระหวางเพ่ือนรวมงาน ทําให
บุคลากรมีความเต็มใจในการทํางาน และเกิดความรักและผูกพันองคกร (Falcione, and Sussman, 

1987, p. 201; Waal, 2013, p. 24) ดังน้ันในเชิงทฤษฏีบรรยากาศในการปฏิบัติงานสัมพันธกับความ
ผูกพันองคกร นักวิชาการใหความสนใจความผูกพันองคกรและศึกษาอยางตอเน่ือง แตในเร่ืองของ
บรรยากาศในการปฎิบัติงานยังมีการวิจัยนอย ดังน้ันการวิจัยในเรื่องบรรยากาศในการปฎิบัติงานจึง
มีความจําเปนท่ีจะเพ่ิมความเขาใจในประสิทธิผลในการบริหาร Robbins and Judge (2009) กลาวถึง
บรรยากาศในการปฏิบัติงานที่พนักงานไววางใจกันวา “บรรยากาศการปฏิบัติงานท่ีพนักงาน
ไววางใจกันทําใหเกิดความรวมมือ ไมจําเปนตองควบคุมการทํางาน และมีแนวโนมในการรับความ
เส่ียงและการเปล่ียนแปลง” (หนา 363) การวิจัยในอดีตการศึกษาความสัมพันธโดยตรงระหวาง
บรรยากาศในการปฏิบัติงานกับความผูกพันองคกรมีไมเพียงพอ และความสัมพันธเชิงแนวคิด
ดังกลาว ยังไมสามารถอธิบายอยางคลอบคลุมการทํางานและการบริหารงานไดท้ังหมดเพราะความ
หลากหลายของประเภทขององคกร ท้ังน้ีขึ้นอยูกับวัฒนธรรมองคกร และหนาท่ีท่ีรับผิดชอบของ
บุคลากรในแตละระดับชั้นของการบังคับบัญชา โดยเฉพาะอยางย่ิงองคการขนาดใหญท่ีมีการ
บริหารงานซับซอน มีบุคลากรจํานวนมากที่มี ภูมิหลัง ความรูประสบการณ ทักษะ และความ
รับผิดชอบของพนักงาน ขสมก ดังน้ันผลการวิจัยน้ียอยมีสวนชวยเสริมความรูในเร่ืองการบริหาร
จัดการ 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  
จากประเด็นปญหาการวิจัยท่ีกลาวมาขางตน การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคโดยท่ัวไปคือ เพ่ือ

ศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศในการปฏิบัติงานและความผูกพันองคกร การวิจัยน้ีมี
วัตถุประสงค 3 ประการ 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภูมิหลังกับการรับรูบรรยากาศในการปฏิบัติงานของ
พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
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เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภูมิหลังกับความผูกพันองคกรของพนักงานขององคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศในการปฏิบัติงานและความผูกพันองคกรของ
พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพท่ีมีภูมิหลังตางกัน รับรู
บรรยากาศในการปฏิบัติงานตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 1.1 พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพท่ีมีเพศตางกันรับรูบรรยากาศ
ในการปฏิบัติงานตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 1.2 พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพท่ีมีอายุตางกันรับรูบรรยากาศ
ในการปฏิบัติงานตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 1.3 พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน
รับรูบรรยากาศในการปฏิบัติงานตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 1.4 พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกันรับรู
บรรยากาศในการปฏิบัติงานตางกัน 

 สมมติฐานที่ 1.5 พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพมีระยะเวลาทํางานตางกันรับรู
บรรยากาศในการปฏิบัติงานตางกัน 

สมมติฐานท่ี 1.6 พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพมีจํานวนเพ่ือนสนิท 

ตางกันรับรูบรรยากาศในการปฏิบัติงานตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 2 พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพท่ีมีภูมิหลังตางกันมีความผูกพัน
องคกรตอองคการขนสงมวลชนกรุงเทพตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 2.1 พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพที่มีเพศตางกันมีความผูกพัน
องคกรตอองคการขนสงมวลชนกรุงเทพตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 2.2 พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพที่มีอายุตางกันมีความผูกพัน
องคกรตอองคการขนสงมวลชนกรุงเทพตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 2.3 พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมี
ความผูกพันองคกรตอองคการขนสงมวลชนกรุงเทพตางกัน 
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 สมมติฐานท่ี 2.4 พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกันมี
ความผูกพันองคกรตอองคการขนสงมวลชนกรุงเทพตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 2.5 พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพท่ีมีระยะเวลาทํางานตางกันมี
ความผูกพันองคกรตอองคการขนสงมวลชนกรุงเทพตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2.6 พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพท่ีมีจํานวนเพ่ือนสนิท 

ตางกันมีความผูกพันองคกรตอองคการขนสงมวลชนกรุงเทพตางกัน 

สมมติฐานท่ี 3 บรรยากาศในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความผูกพันองคกรตอ
พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  

 สมมติฐานท่ี 3.1 บรรยากาศในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความผูกพันองคกรทาง
จิตใจของพนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  

 สมมติฐานท่ี 3.2 บรรยากาศในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความผูกพันองคกรในการ
คงอยูของพนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

 สมมติฐานที่ 3.3 บรรยากาศในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความผูกพันองคกรใน
หนาท่ีของพนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

 

ขอบเขตการวิจัย  
การวิจัยน้ีศึกษาเฉพาะบรรยากาศในการปฏิบัติงานและความผูกพันองคกร และกําหนด

ขอบเขตเฉพาะองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจ และปฏิบัติหนาท่ีในเขตการ
บริหารงาน 8 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
จากปญหาวิจัยและวัตถุประสงคของการวิจัยน้ี ผลการวิจัยท่ีไดยอมกอใหเกิดประโยชน ดังน้ี 
 1. เกิดความเขาใจเรื่องบรรยากาศในการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ และองคกรท่ีมีการ
บริหารงานคลายกัน 

2. ไดขอเสนอแนะนําไปใชในการปรับปรุงนโยบายหรือวางแผนในเชิงบริหารเพ่ือให 
เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

 

ภูมิหลัง 

เพศ 

อายุ 

ระดับการศึกษา   

อัตราเงินเดือน 

ระยะเวลาทํางาน  

ตําแหนงในการปฏิบัติงาน 

จํานวนเพ่ือนสนิท 

บรรยากาศในการปฏิบัติงาน 

แบบไววางใจ 

แบบไมไววางใจ 

ความผูกพันองคกร 

ความผูกพันทางจิตใจ 

ความผูกพันในการคงอยู 

ความผูกพันในหนาที่     
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แนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 การวิจัยน้ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการองคกรโดยมีแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของคือ
บรรยากาศในการปฏิบัติงานและความผูกพันองคกร หลักการและแนวคิดมีความเชื่อมโยงกัน และ
สามารถนํามาใชเปนแนวทางการวิจัยเชิงประจักษได 
 การบริหารขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เพ่ือใหเกิดความเขาใจในบริบทของการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน การทบทวนโครงสรางองคการ อํานาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบของ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพมีความจําเปน เพ่ือเสริมความเขาใจในบริบทของบรรยากาศในการ
ปฎิบัติงาน 
 ความเปนมา ดังกลาวมาแลว ขสมก เปนองคการขนาดใหญ แบงการบริหารจัดการ โดยการ
จัดสรรแบงสายการเดินรถใหกระจายไปทั่วพ้ืนที่ที่ใหบริการ ออกเปน 8 เขต ทั้งภายในพ้ืนที่เขต 
กรุงเทพมหานครและปริฆณฑล ในการวิจัยคร้ังน้ีไดใชพ้ืนที่ เขต 8 เปนกลุมตัวอยาง การบริหาร
จัดการตามโครงสรางของพ้ืนที่ในเขตจะแบงการบริหารตามลําดับขั้นสายบังคับบัญชา ดังน้ี 
     ผูอํานวยการเขต 
 
                          ผูชวยผูอํานวยการเขต  

                                                         
                                                                            กองงาน 
 

                                                                                                                               
    หัวหนากอง             หัวหนาสวนธุรการ  ผูจัดการสาย 
รูปที่ 1 แผนภูมิองคกรขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพในพ้ืนที่เขต 

 

 ปญหาในการบริหารงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพเกิดจากปจจัยภายในทําใหเกิด
การขาดทุนและมีหน้ีสะสมคือการเก็บรายไดตํ่ากวาตนทุน สถานที่จอดรถและอูซอมรถไมเพียงพอ 

ตองเชาที่จอดรถ พนักงานอยูในวัยสูงอายุ และขาดการประยุกตใชเทคโนโลยีในการทํางาน 

นอกจากน้ันสภาพรถติด รถประจําทางที่ใชสภาพเกา และเสนทางเดินรถไมเปนระบบ ทําใหเกิดการ
ขาดสภาพคลองทางการเงิน องคการขนสงมวลชนกรุงเทพพยายามปรับปรุงโดยจัดหาซ้ือรถใหม 
ปรับปรุงเสนทาง และใชระบบ e-ticket แตปญหายังไมลดลงโดยเฉพาะปญหาเรื่องบุคลากร 

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพพยายามคัดเลือกพนักงานขับรถและเก็บคาโดยสารท่ีมีความรูเขา
ทํางานในสํานักงาน แตไมตรงกับสายงาน (รายงานประจําป 2558, หนา 15-16) 
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บรรยากาศในการปฏิบัติงาน นักวิชาการที่สนใจในพฤติกรรมองคกรใหความสนใจแนวคิดเร่ือง
บรรยากาศในการปฏิบัติงาน และไดศึกษาอยางกวางขวาง บรรยากาศในการปฎิบัติงานตางกันตาม
แนวคิดการบริหารงานองคกร พฤติกรรมการบริหารงานตามบทบาทและหนาท่ี ปฏิสัมพันธระหวาง
บุคลากรในทุกระดับขององคกร โดยท่ัวไปบรรยากาศในการปฎิบัติงานแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

แบบไววางใจ (Trust climate) และแบบไมไววางใจ (Untrust climate)    

บรรยากาศในการปฏิบัติงานสะทอนใหเห็นจากวัฒนธรรมองคกร องคกรแบบเผด็จการ 

และองคกรแบบมนุษยสัมพันธมีแนวทาง และวิธีการบริหารบุคลากรตางกัน สงผลใหการส่ังการ 

การบังคับบัญชา และลักษณะความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงานตางกันออกไป ในบริบทของการ
ปฏิบัติงานอาจเหมาะสมกับงานท่ีไมตองการใหบุคลากรมีสวนรวมเปนไปตามแนวทางการ
บริหารงานแบบเผด็จการ 

องคกรแบบมนุษยสัมพันธมีแนวคิดการบริหารงานบุคคลตางจากแบบเผด็จการ คือเนนการ
มีสวนรวมของบุคลากร นักวิชาการเช่ือวา การบริหารงานแบบมนุษยสัมพันธกอใหเกิดบรรยากาศ
แบบไววางใจ และการบริหารงานแบบเผด็จการเกิดบรรยากาศแบบไมไววางใจ แนวคิดการ
แบงแยกออกเปน 2 ประเภทน้ันอาจไมเหมาะสมในการระบุอยางเจาะจงไปวา องคกรหรือ
หนวยงานใด ๆ มีบรรยากาศแบบไววางใจ และอีกองคกรหรือหนวยงานใด ๆ มีบรรยากาศแบบไม
ไววางใจ เน่ืองจากปจจัยอื่น ๆ เชน ธรรมชาติของงาน ลักษณะผูนํา และการทํางาน เปนปจจัยท่ีมีผล
ตอบรรยากาศในการทํางานเชนกัน  

Robbins and Judge (2009 p. 363) กลาววา บรรยากาศแบบไววางใจ บุคลากรไววางใจผูนํา 
และเพ่ือนรวมงาน กอใหเกิดความรวมมือในการทํางาน บุคลากรเช่ือวาไมมีการเอาเปรียบกันและ
กัน ดังน้ันผูบริหารไมจําเปนตองติดตามการทํางานของผูใตบังคับบัญชา บรรยากาศในการ
ปฏิบัติงานแบบไววางใจมีลักษณะเรียกวา “อบอุน” (Warm) Paine (2007, p. ix) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางบรรยากาศองคกรและความผูกพันองคกรของ พนักงานองคกร 346 คนพบวา บรรยากาศที่
ไวใจกันสัมพันธกันความผูกพันองคกรดานจิตใจและการทํางาน  

ความผูกพันองคกร ความผูกพันองคกร หมายถึงความรูสึกรัก ภักดี และเปนสวนหน่ึงขององคกร 

และแสดงออกโดยการทุมเทในการทํางาน นักวิชาการที่สนใจในพฤติกรรมองคกรใหความสนใจ
แนวคิดเร่ืองความผูกพันองคกร และไดศึกษาอยางกวางขวาง ปญหาสําคัญในการบริหารงานคือการ
รักษาไวซ่ึงบุคลากรขององคกร การลาออกของบุคลากรกอใหเกิดตนทุนในการบริหาร เน่ืองจาก
บุคลากรใหมตองใชเวลาในการเรียนรูงานในขณะท่ีบุคคลากรใหมตองเรียนรูวัฒนธรรมองคกร   
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บุคลากรท่ีมีความผูกพันองคกรมีความรูสึกภูมิใจวาเขาเปนสมาชิกขององคกรน้ัน องคกรสามารถ
สนองความตองการทางกายภาพ และทางจิตใจได ความรูสึกวาเปนสวนหน่ึงอยางสมบรูณของ
องคกร ดังน้ันบุคลากรท่ีมีความผูกพันกับองคกรยอมมีใจทํางานอยางเต็มความสามารถ ไม
หลีกเล่ียง หรือหาโอกาสหยุดงาน ขาดงานโดยไมจําเปน ความผูกพันองคกรทําใหพนักงานคง
ทํางานอยูในองคกร เกิดความรูสึกพอใจตองาน นโยบายขององคกร เพ่ือนรวมงาน ประเภทของงาน 

ความกาวหนาในอาชีพ และผูบังคับบัญชา (ทวีศักด์ิ รูปสิงห และคันธรส แสนวงศ 2558, หนา 86; 

ศศิวิมล ทุมวัน 2560, หนา 33-34) 

ทวีศักด์ิ รูปสิงห และคันธรส แสนวงศ (2558, หนา 86, 90) กลาววาพนักงานท่ีมีความ
ผูกพันองคกร มีความภูมิใจในองคกร มีทัศนคติดีตองาน เพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา และ
ตอบสนองตอการสนับสนุนใหมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไขปญหาและวิธีการทํางาน  พิชัย 

พิทักษเทพสมบัติ และ จินดาลักษณ วัฒนสินธุ (2552, หนา 207) เสนอกรอบแนวคิดปจจัยท่ีมีผลตอ
ความผูกพันองคกรประกอบดวย คุณลักษณะของบุคคล (อายุ เพศ การศึกษา ระดับตําแหนงงาน 

เงินเดือน และ อายุการทํางาน) ลักษณะของงาน (ทักษะ ขอบเขต ความทาทาย และความมีอิสระใน
การตัดสินใจ) ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา (การพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน และการ
ส่ือสาร)   

ในการศึกษาความผูกพันองคกรจากวรรณกรรมสรุปไดวา ความผูกพันองคกรแบงออกเปน 

3 ปจจัยยอย คือ ความผูกพันทางจิตใจ ความผูกพันในการคงอยู และความผูกพันในหนาท่ี พิชัย 

พิทักษเทพสมบัติ และ จินดาลักษณ วัฒนสินธุ (2552, หนา 235-236) การวิจัยของ สิริเพ็ญ บารมี 

วิไลพร แกววิชัย และสุนีย วรรธโกมล (2559, หนา 99) พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา เงินเดือน 

อายุงาน และอายุงานของพนักงานขององคกรธุรกิจอาหาร ตางกันในความผูกพันองคกร 

สรุป จากการทบทวนวรรณกรรมบงบอกความสัมพันธระหวางบรรยากาศในการปฏิบัติงานและ
ความผูกพันองคกร เพราะลักษณะของบรรยากาศในการปฏิบัติงาน เชน การเปดโอกาสใหมีสวน
รวมในการทํางาน ทัศนคติตอเพ่ือนรวมงาน และผูบังคับบัญชา Paine (2007) กลาววา “เน่ืองจาก
การเปล่ียนแปลงบริบทขององคกร ความผูกพันองคกรของพนักงานอาจลดลง องคกรตองสงเสริม
บรรยากาศในการปฏิบัติงานที่ไววางใจ และอบอุน” (หนา 6) 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชหลักการของการวิจัยเชิงสํารวจ ใชแบบสอบถาม
เก็บรวบรวมขอมูลและใชสถิติวิเคราะหขอมูล  

 กลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการวิจัยน้ีคือบุคลากรระดับปฏิบัติงานขององคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ จํานวนบุคลากรของเขตการเดินรถที่ 8 ท้ังหมด 423 คน การวิจัยน้ีเก็บขอมูลจาก
ประชากรท้ังหมด 

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถามโดยใหผูตอบ
แบบสอบถามตอบเอง แบงออกเปน 3 สวน  

สวนแรกประกอบดวยชุดคําถามปลายปด 7 คําถาม เก่ียวกับลักษณะภูมิหลัง คือ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตําแหนง และจํานวนเพ่ือนสนิท  

สวนท่ี 2 ประกอบดวยประเด็นเก่ียวบรรยากาศในการปฏิบัติงาน 15 ประเด็น ปรับมาจาก 

Luthans (1995, หนา 365)  สวนท่ี 3 ประกอบดวยประเด็นเก่ียวกับความผูกพันองคกร จํานวน 22 

ประเด็น โดยนําประเด็นมาจาก พิชัย พิทักษเทพสมบัติ และ จินดาลักษณ วัฒนสินธุ (2552, หนา 
235-236) แบงออกเปน ความผูกพันทางจิตใจ 8 ประเด็น ความผูกพันในการคงอยู 7 ประเด็น และ
ความผูกพันในหนาท่ี 7 ประเด็น  

ประเด็นของสวนท่ี 2 และ 3 ใหผูตอบแบบสอบถามประเมินจากประสบการณโดยใช
มาตราวัดแบบ Likert 5 ระดับ จากระดับความคิดเห็นมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุดโดย
ใหระดับคะแนน ตั้งแต 5 จนถึง 1 ตามลําดับ แบบสอบถามจํานวน 50 ชุดแกพนักงาน นําผลมา
วิเคราะหคา Cronbach แอลฟา แบบ ผลการวิเคราะหบรรยากาศในการปฏิบัติงานเทากับ .858 

โดยรวมความผูกพันองคกรเทากับ .865 (ความผูกพันในจิตใจเทากับ .826 ความผูกพันในการคงอยู
เทากับ .798 ความผูกพันในหนาท่ีเทากับ .893) 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยติดตอขอความอนุเคราะหแจกแบบสอบถามจากผูบริหาร เม่ือ
ไดรับอนุญาตแลวแบบสอบถามจํานวน 423 ชุดพรอมดวยจดหมายขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามใหแกผูตอบแบบสอบถามโดยตรง ณ ท่ีทํางาน และติดตามเปนระยะภายในเวลา 1 

เดือน  
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ผลการวิเคราะหขอมูล   

ขอมูลท่ีรวบรวมไดนํามาวิเคราะหโดยสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ใชสถิติแบบพรรณนา 
คือ รอยละ คาเฉล่ีย มัธยฐาน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือทดสอบสมมติฐานโดยใช t-test การ
วิเคราะหความแปรปรวน และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
 ผลการวิจัย แบบสอบถามที่แจก 423 ฉบับไดรับคืน 175 ฉบับ คิดเปน 87.5 % เปนชาย
มากกวาหญิง สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 /ปวช มีเงินเดือนระหวาง 32,800-

57,000 บาทตอเดือน เฉล่ีย 20,964 บาทตอเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงานระหวาง 1-40 ป เฉล่ีย 

14.54 ป สวนใหญเปนผูปฏิบัติงาน มีเพ่ือนสนิทระหวาง 1- 45 คน เฉล่ีย 7.11 คน ดังแสดงในตาราง
ท่ี 1 

 

 ตารางท่ี 1 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตราฐานของภูมิหลัง บรรยากาศในการ

ปฏิบัติงาน และความผูกพันองคกร 

ตัวแปร จํานวน รอยละ พิสัย คาเฉล่ีย SD 
เพศ 
         ชาย 
         หญิง 
อายุ 
ระดับการศึกษา 
         ต่ํากวามัธยมศึกษาปท่ี 6 
         มัธยมศึกษาปท่ี 6/ปวช  
         ปวส 
         ปริญญาตรี 
เงินเดือน 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ตําแหนงในการปฏิบัติงาน     

 
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 
 

ตัวแปร จํานวน รอยละ พิสัย คาเฉล่ีย SD 
         ผูปฏิบัติงาน 
         หัวหนางาน 
         ผูบริหาร 

170 
4 
1 

97.1 
  2.3 
   .6 
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จํานวนเพ่ือนสนิท 
บรรยากาศในการปฏิบัติงาน 
ความผูกพันองคกร 
         ความผูกพันในจิตใจ 
         ความผูกพันในการคงอยู 
         ความผูกพันในหนาท่ี          

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 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบรรยากาศองคกร และความผูกพันองคกร 

 
ตัวแปร 

บรรยากาศใน
การ 

ปฏิบัติงาน

ความผูกพันในองคกร 

ดานจิตใจ ดานคงอยู ดานหนาท่ี 

X SD X SD X SD X SD
เพศ 
      ชาย 
      หญิง 
การศึกษา 
      ต่ํากวามัธยมศึกษาปท่ี 6 
      มัธยมศึกษาปท่ี 6/ปวช 
      ปวส 
      ปริญญาตร ี

 
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

         
 ผลการวิเคราะหพบวาพนักงานชายและหญิงไมแตกตางกันในการรับรูบรรยากาศในการ
ปฏิบัติงาน (t 173 = -.241, p > .05) และพนักงานชายและหญิงไมแตกตางกันท้ัง 3 ดานของความ
ผูกพันองคกร (ความผูกพันในจิตใจ (t 173 = -1.683, p > .05  ) ความผูกพันในการคงอยู (t 173 = -

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

 ผลการวิเคราะหสหสัมพันธอายุของพนักงานสัมพันธเชิงบวกอยางไมมีนัยสําคัญกับ
บรรยากาศในการปฏิบัติงาน (r = .096, p > .05) และแตสัมพันธเชิงบวกกับอยางมีนัยสําคัญท้ัง 3 

ดานของความผูกพันองคกร (ความผูกพันในจิตใจ (r = .294, p < .05) ความผูกพันในการคงอยู (r= 

.198, p < .05)  และความผูกพันในหนา ท่ี  (r = .267, p < .05)) อัตราเ งินเดือนไม สัมพันธ กับ
บรรยากาศในการปฏิบัติงาน (r = -.048, p > .05) และไมสัมพันธกับความผูกพันองคกรท้ัง 3 ดาน 
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(ความผูกพันในจิตใจ (r = .051 , p > .05)  ความผูกพันในการคงอยู (r= .062 , p > .05)  และความ
ผูกพันในหนาท่ี (r = .078, p > .05))   

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวพบวาพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาตางกันน้ัน ไม
แตกตางกันในการรับรูบรรยากาศในการปฏิบัติงาน (F (3, 171) = 3.47, p > .05) แตแตกตางกันใน
ความผูกพันองคกรท้ัง 3 ดาน (ความผูกพันในจิตใจ (F (3, 171) = 9.384, p < .03) ความผูกพันใน
การคงอยู (F (3, 171) = 10.269, p < .05) และความผูกพันในหนาท่ี (F (3, 171) = 6.758, p < .05))  

ระยะเวลาการปฏิบัติงานไมสัมพันธกับบรรยากาศในการปฏิบัติงาน (r = -.031, p > .05) และไม
สัมพันธกับความผูกพันองคกรท้ัง 3 ดาน (ความผูกพันในจิตใจ (r = .067, p > .05) ความผูกพันใน
การคงอยู (r = .042, p >.05) และความผูกพันในหนาท่ี (r = .125, p > .05)) และจํานวนเพ่ือนสนิท
สัมพันธเชิงบวกกับบรรยากาศในการปฏิบัติงาน (r = .384, p < .05) และสัมพันธเชิงบวกกับความ
ผูกพันองคกรท้ัง 3 ดาน (ความผูกพันในจิตใจ (r = .254, p < .05) ความผูกพันในการคงอยู (r= .323, 

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

 ผลการวิเคราะหสหสัมพันธ พบวา บรรยากาศในการปฏิบัติงานสัมพันธกับความผูกพัน
องคกรโดยรวม (r = .638, p < .05) เม่ือวิเคราะหแยกปจจัยพบวาบรรยากาศในการปฏิบัติงาน
สัมพันธอยางมีนัยสําคัญ 3 ปจจัยของความผูกพันองคกร (ความผูกพันในจิตใจ (r = .656, p < .05) 

ความผูกพันในการคงอยู (r= .382, p < .05) และความผูกพันในหนาท่ี (r = .625, p < .05)) เม่ือ
รวมท้ัง 3 ดานของความผูกพันองคกร ผลการวิเคราะหพบวาบรรยากาศในการปฏิบัติงานสัมพันธ
กับความผูกพันองคกร (r = .638, p < .05) 

 จากตารางท่ี 1 เน่ืองจากผูตอบแบบสอบถามเกือบท้ังหมดเปนผูปฏิบัติงาน ดังน้ันจึงไมนํา
ตําแหนงในการปฏิบัติงานมาวิเคราะหความสัมพันธ และไมนําเสนอคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานในตารางท่ี 2  

 

การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
  ผลการวิเคราะหปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1.1 - 1.5  ยอมรับ 1.6 จํานวนเพ่ือนสนิท แสดงใหเห็น
วาพนักงานของ ขสมก เพศชาย และหญิงรับรูบรรยากาศในการปฏิบัติงานและมีผูกพันองคกรไม
ตางกัน อาจเปนเพราะลักษณะของงานของพนักงานท่ีไมเปล่ียนแปลงในลักษณะของงาน ตําแหนง
หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ พนักงานสวนใหญจบการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีทําใหไมตางกันในการรับรู
บรรยากาศในการปฏิบัติงาน ท้ังน้ีบรรยากาศในการปฏิบัติงานเปนความจริงท่ีปรากฏใหเห็นและ
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สังเกต รับรูไดอยางชัดเจนในเรื่องของการมีสวนรวม ความไววางใจ และการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และดวยเหตุผลดังกลาว อายุและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานจึงไมสัมพันธกับ
การรับรูบรรยากาศองคกร   

 ผลการวิเคราะหสมมติฐานท่ี 2 ยอมรับสมมติฐานท่ี 2.2 2.3 และ 2.6 คือ อายุ และระดับ
การศึกษาของพนักงานสัมพันธกับความผูกพันองคกรท้ัง 3 ดาน พนักงานมีความผูกพันองคกร
ตางกันเม่ือระดับการศึกษาตางกันอธิบายไดวาการศึกษาทําใหเกิดความคิดและการวิเคราะห 
สอดคลองกับคําอธิบายของ สิริเพ็ญ บารมี วิไลพร แกววิชัย และสุนีย วรรธโกมล (2559, หนา 99) 

เน่ืองจากพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาสูงคาดหวังจากองคกรสูง และรูสึกผิดหวังถาองคกรไม
สามารถใหในส่ิงท่ีคาดหวัง เม่ือพนักงานอายุมากข้ึนความคิดในการเปล่ียนงานลดลง ทําใหเกิด
ความผูกพันองคกรสูงข้ึน 

 ผลการวิเคราะหพบวาระยะเวลาการปฏิบัติงานไมสัมพันธกับความผูกพันองคกร เปนขอ
คนพบ ท่ีอธิบายไดดวยเหตุผลขางตน นอกจากน้ันพนักงานท่ีมีระยะเวลาการทํางานนอยมีโอกาส
เปล่ียนงานไดมากกวาพนักงานท่ีมีอายุงานสูง (สิริเพ็ญ บารมี วิไลพร แกววิชัย และสุนีย วรรธโกมล 

(2559, หนา 99) 

 อัตราเงินเดือนเปนปจจัยท่ีไมทําใหพนักงานเกิดความผูกพันองคกร เพราะพนักงานให
ความสําคัญสูงตอรายไดจากองคกร เพราะเปนส่ิงท่ีพนักงานพ่ึงพาในการดํารงชีวิต คาดหวังวา
องคกรใหผลตอบแทนในการปฏิบัติงานของตนเองอยางเพียงพอ ท้ังน้ีพนักงานอาจคิดวาเปนรายได
เปนส่ิงแลกเปล่ียนจากการทํางาน รายไดเปนปจจัยท่ีพนักงานพิจารณาใหความสําคัญโดยเฉพาะ
แยกออกจากปจจัยดานบรรยากาศในการปฏิบัติงานและความผูกพันองคกร ทําใหรายไดไมเปนเหตุ
ท่ีทําใหเกิดการรับรูบรรยากาศในการปฏิบัติงานและไมเปนเหตุใหเกิดความผูกพันองคกร 

  สมมติฐานที่ 2.6 ไดรับการยืนยัน นักวิชาการใหความสําคัญแนวคิดเก่ียวกับเครือขาย 

โดยเฉพาะกลุมเพ่ือนหมายถึงเครือขายท่ีทําใหเกิดการชวยเหลือและสนับสนุนท้ังดานจิตใจและการ
ทํางาน รวมท้ังการเรียนรูงาน เชนการแกปญหา และในสถานการณความขัดแยง และมีผลทําใหเกิด
ความผูกพันองคการ (Putnum and Poole, 1987, หนา 326) ผลการวิจัยสอดคลองกับการวิจัยของ 

ทวีศักด์ิ รูปสิงห และคันธรส แสนวงศ (2558) ท่ีใหความสําคัญของเพ่ือนรวมงานโดยเฉพาะ
พนักงานในระดับปฏิบัติการ 

สมมติฐานท่ี 3 ไดรับการยอมรับท้ังหมด ผลการวิจัยยืนยันความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคกร
และความผูกพันองคกรโดยรวม สอดคลองกันการวิจัยของ Paine (2007) และเปนขอคิดท่ีควรศึกษา
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ในอนาคต ตามที่กลาวมาขางตน เม่ือพนักงานปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมของบรรยากาศท่ีชื่นชอบ 

พึงพอใจ จากการใหมีสวนรวม ไววางใจซ่ึงกันและกัน เกิดบรรยากาศท่ีอบอุน เต็มใจทํางาน ผลของ
บรรยากาศดังกลาวคือความรักและผูกพันองคกร 

กลุมเพ่ือนเปนปจจัยสําคัญท่ีพบในการวิจัยน้ี กลุมเพ่ือนสนิทคือเครือขายสังคมที่พนักงาน
ใหความสําคัญ และติดตอส่ือสารและกลาวไดวาเปนลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคล หรือกลุม
ท่ีใหความชวยเหลือ สนับสนุนท้ังในเร่ืองงานและเร่ืองจิตใจ กลุมเพ่ือนเปนกลไกชีวิตในการทํางาน
ท่ีสนองความตองการสวนบุคคล ในเร่ืองของความตองการในความผูกพันเพ่ือความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงาน การยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน ปจจัยน้ีเปนปจจัยเหตุสําคัญของการศึกษาบรรยากาศใน
องคกร และความผูกพันองคกร 

 

บทสรุป  

ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวาพนักงานรับรูบรรยากาศในการปฏิบัติงานเปนอิสระจากภูมิหลังดัง
อธิบายขางตน แตความผูกพันองคกรน้ันเปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนโดยมีปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน
มาเก่ียวของ กลาวคือมีสวนในการทําใหเกิดความรูสึกผูกพันองคกรตางกันเม่ือพนักงานมีอายุ และ
ระยะเวลาในการทํางานสูงขึ้นจะผูกพันองคกรมากขึ้น เกิดความรักองคกร กลุมเพ่ือนเปนประเด็น
ทางวิชาการเร่ืองเครือขายความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีควรศึกษาในอนาคต  

 จากผลการวิเคราะหเห็นไดวาปจจัย ของความผูกพันองคกรน้ันเปนไปในลักษณะและ
ทิศทางเดียวกันคือสัมพันธท้ัง 3 ดาน ในทิศทางบวก กลาวไดวาความผูกพันองคกรของพนักงาน
เกิดขึ้นท้ังดานจิตใจและพฤติกรรมท่ีตองการทํางานตอไปในองคกร และการปฏิบัติหนาท่ี 

ผลการวิจัยน้ียืนยันมิติของความผูกพันองคกรของพนักงานท่ีกลาวไวในวรรณกรรม และเปนมิติ
ของการช้ีวัดท่ีดีของความผูกพันองคกรท่ีอาจใชไดในการวิจัยในอนาคต 

 ถึงแมผลการวิจัยน้ีใหขอคิดเชิงทฤษฎีท่ีนําไปเปนสวนหน่ึงของการวางแผนเชิงปฏิบัติใน
การทํางานขององคกร ประเด็นสําคัญท่ีตองพิจารณาคือ พนักงานกลุมตัวอยางไมตางกันในตําแหนง
ในการปฏิบัติงาน สวนใหญเปนพนักงานระดับปฏิบัติงาน และระดับการศึกษาใกลเคียงกัน การวิจัย
ในอนาคตควรศึกษาความแตกตางของภูมิหลังของพนักงาน และศึกษายืนยันความสัมพันธระหวาง
บรรยากาศในการปฏิบัติงานกับความผูกพันองคกรในองคการลักษณะอ่ืน ทําใหเกิดประโยชนใน
เชิงวิชาการในอนาคต 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของลูกคาในการซ้ือสินคาประเภท
เครื่องปนดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี และเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือและ
ความตองการซ้ือเครื่องปนดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานีของลูกคา เปนการศึกษาเชิงปริมาณ จาก
กลุมตัวอยางท่ีเปนประชากรในประเทศไทยที่มีรายไดจากการประกอบอาชีพ จํานวน 385 คน โดย
ใชแบบสอบถาม และใชสถิติในการทดสอบสมมติฐานดวยไคสแควร 
 ผลการศึกษา พบวา พฤติกรรมการซ้ือ จําแนกตามประเภทการซ้ือสินคา ชวงเวลาในการซ้ือ 

เหตุผลท่ีซ้ือ  สถานที่ ท่ี ซ้ือ  บุคคลท่ีคํานึงถึงเ ม่ือซ้ือ  บุคคลท่ีจะซ้ือให  และรูปแบบการซ้ือ
เครื่องปนดินเผามีความสัมพันธกับความตองการซ้ือเคร่ืองปนดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนจํานวนเงินท่ีซ้ือไมมีความสัมพันธกับความตองการซ้ือ
เคร่ืองปนดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี 

 
คําสําคัญ: เคร่ืองปนดินเผา พฤติกรรมการซ้ือ ความตองการซ้ือ จังหวัดอุบลราชธานี 

                                                            
1
 เปนสวนหน่ึงของ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาด ปงบประมาณ 2560” โดยศูนย
สงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 7 รวมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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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 
 ปจจุบันธุรกิจการทําเคร่ืองปนดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี เปนธุรกิจท่ีสามารถสราง
รายไดในระดับหน่ึงใหกับประชาชนในแถบตําบลปทุม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หรือที่
เรียกวา “หวยวังนอง” ซ่ึงเปนแหลงในการผลิตเครื่องปนดินเผาท่ีใหญและข้ึนชื่อของจังหวัด
อุบลราชธานี เน่ืองจากมีดินท่ีมีคุณสมบัติสามารถนํามาปนและข้ึนรูปผลิตภัณฑตาง ๆ ไดเปนอยาง
ดี ทําใหมีผูประกอบอาชีพเก่ียวกับการทําเครื่องปนดินเผาเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม จากการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน ทําใหผูประกอบการที่ทําเครื่องปนดินเผาเร่ิมมีภาระคาใชจายของ
ตนทุนการผลิตท่ีสูงขึ้น (ประมนตทิพย ประสานสอน, 2561, สัมภาษณ) และจํานวนผูประกอบการ
ท่ีเคยมีเปนจํานวนมากเร่ิมลดลง 

 ในกลุมผูประกอบการในปจจุบัน ไดพยายามปรับกลยุทธและแนวทางตาง ๆ เพ่ือรักษาฐาน
ลูกคา รวมท้ังพยายามขยายตลาดเพ่ิมขึ้น ซ่ึงแนวทางหน่ึงท่ีนักการตลาดกลาวไว คือ การจะผลิต
สินคา หรือทําธุรกิจ ส่ิงท่ีควรคํานึงถึง คือ “ความตองการของผูซ้ือ” และสราง “ความพึงพอใจของ
ลูกคา” ใหเกิดขึ้น (Kotler, 2003)  ท้ังน้ี เพ่ือเปนการประหยัดและลดตนทุน ซ่ึงแนวทางที่จะสามารถ
ผลิตสินคาไดตรงตามความตองการของลูกคา หรือของตลาดไดน้ัน การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค
โดยใชกระบวนการวิจัย เปนวิธีการหน่ึงท่ีใชแนวทางวิทยาศาสตรเพ่ือหาขอเท็จจริงและนาเชื่อถือ
ได 
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 พฤติกรรมผูบริโภค เปนกระบวนการตัดสินใจและกิจกรรมทางกายท่ีเก่ียวของในการ
แสวงหา การประเมิน การใช และการกําจัดสินคาและบริการ เพ่ือมุงตอบสนองความตองการขอ
ลูกคาเอง (Khan, 2006: 4; Blyth & Jim, 2013: 5) การศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค มีความสําคัญ 

หลายประการเชน ประโยชนทางดานการตลาด เพ่ือเพ่ิมความตระหนักในการปกปองผลประโยชน
ของผูบริโภค การมีความรูความเขาใจอยางถองแทของพฤติกรรมผูบริโภค จะเปนประโยชนอยาง
มากตอนักการตลาดและตอนักธุรกิจในท่ีสุด เน่ืองจากการเขาถึงพฤติกรรมผูบริโภคทําใหนักการ
ตลาดสามารถบรรลุเปาหมายของตน และจะนําไปสูความสําเร็จของธุรกิจในท่ีสุด ความทาทายของ
การเขาถึงพฤติกรรมผูบริโภคคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค อันเกิดจากปจจัยทาง
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ดังน้ัน นักการตลาดตลอดจนนักธุรกิจจึงจําเปนตองเขาใจเก่ียวกับ
ปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคดวยเชนกัน ท้ังน้ี เพ่ือสามารถนําเสนอสินคาหรือ
บริการท่ีตรงกับความตองการของผูบริโภคมากท่ีสุด 

 การตั้งคําถามเพ่ือใหไดขอมูลและความรูเก่ียวกับผูบริโภค มีความสําคัญตอนักการตลาด
อยางย่ิง ซ่ึง ศิริวรรณ เสรีรัตน ( 2543:125-126 ) กลาวไววา เพ่ือคนลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค 

นักการตลาด หรือผูประกอลการสามารถใชคําถาม 7 คําถาม ท่ีประกอบดวย 6Wและ 1H ไดแก (1) 

What? เปนการตั้งคําถามวา ผูบริโภคซ้ืออะไร (2) When ? คือ  ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (3) Why? เปน 

การตั้งคําถามวา ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (4) Where ? ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน (5) Whom? ใครมีสวนรวมใน
การตัดสินใจซ้ือ (6) Who? เปนการตั้งคําถามวา ใครอยูในตลาดเปาหมาย และ (7) How? ผูบริโภค
ซ้ืออยางไร 

 จากขอมูลดังกลาวขางตน จึงทําใหผูศึกษาใหความสนใจศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมการซ้ือสินคา โดยเฉพาะสินคาประเภทเคร่ืองปนดินเผา เพ่ือจะไดนําขอมูลสง
มอบใหผูประกอบการ อันจะนําไปสูการผลิตสินคาท่ีตรงกับความตองการของลูกคา และกอใหเกิด
ผลกําไรแกธุรกิจตอไป                                                                                                                                                           
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของลูกคาในการซ้ือสินคาประเภทเคร่ืองปนดินเผาในจังหวัด
อุบลราชธานี 

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือและความตองการซ้ือเคร่ืองปนดินเผา
ในจังหวัดอุบลราชธานีของลูกคา 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. สามารถใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนการทําเคร่ืองปนดินเผา เพ่ือใหตรงกับความ
ตองการของลูกคา 
 2. สามารถนําไปใชในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด เพ่ือรองรับความตองการของ
ลูกคาไดในอนาคต 

 

ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาในคร้ังน้ี เปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยกําหนดตัวแปรในการศึกษา คือ ตัวแปร
ตน เปนพฤติกรรมของผูบริโภค โดยใชหลักการ 6W 1H สวนตัวแปรตาม เปนความตองการซ้ือ
เครื่องปนดินเผา ซ่ึงเปนการสอบถามทัศนคติของกลุมลูกคาท่ีเปนเปาหมายและท่ีมีศักยภาพในการ
ซ้ือเคร่ืองปนดินเผาได โดยอยางนอยกลุมเปาหมายตองเปนกลุมท่ีมีรายไดจากการประกอบอาชีพ
เปนหลัก 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 จากการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการซ้ือและความ
ตองการซ้ือ พบวา พฤติกรรมการซ้ือจะมีความสัมพันธกับความตองการที่จะซ้ือเสมอ ดังน้ัน ใน
การศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษา จึงไดกําหนดสมมติฐาน คือ 

 “พฤติกรรมการซื้อมีความสัมพันธกับความตองการซ้ือเคร่ืองปนดินเผาในจังหวัด
อุบลราชธานี” 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีพฤติกรรมการซ้ือ และความตองการซ้ือ โดย ศิริวรรณ เสรี
รัตน (2543: 125-126) กลาวถึง พฤติกรรมการซ้ือจากการใชแนวคิด 6W 1H วา (1) What? คือการตั้ง
คําถามวา ผูบริโภคซ้ืออะไร โดยคําตอบท่ีตองการคือ ขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติ องคประกอบ และ
ความแตกตางท่ีเหนือคูแขง ของส่ิงท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ(Objects) ขอมูลท่ีไดสามารถนํามาใชใน
การคิดกลยุทธดาน ผลิตภัณฑหลัก รูปลักษณของผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑควบ ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง 

ตลอดจนศักยภาพของผลิตภัณฑดานความแตกตางในการแขงขัน (Competitive differentiation) ซ่ึง
ประกอบดวย ผลิตภัณฑ บริการ พนักงาน และภาพลักษณ (2) When ? คือ  ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด การ
หาคําตอบเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือลูกคาวา ชวงใดของวันท่ีลูกคาซ้ือสินคา ลูกคามักซ้ือสินคาใน
วันใด หรือเดือนใด ปใด หรือ เทศกาลหรือโอกาสพิเศษใดบาง  นําไปสูการสรางกลยุทธเก่ียวกับ
การสงเสริมการตลาดในเวลาท่ีเหมาะสม (3) Why? คือ การตั้งคําถามวา ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ 

 วัตถุประสงค (Objectives) ในการซ้ือของผูบริโภคคือส่ิงท่ีตองรู เพ่ือใหทราบขอมูลเก่ียวกับ 

ปจจัยทางจิตวิทยา ปจจัยทางสังคมวัฒนธรรม ปจจัยสวนบุคคล ขอมูลเหลาน้ีเปนประโยชนกับการ
กําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑ ราคา การสงเสริมการตลาด กลยุทธดานราคาและการจัดจําหนาย (4) 

Where ? ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน วัตถุประสงคในการถามคือเพ่ือใหรูคําตอบเก่ียวกับ สถานที่หรือแหลง 

(outlets)ท่ีผูบริโภคซ้ือ เชน รานคาท่ัวไป รานสะดวกซ้ือหางสรรพสินคา หรือซ้ือทางออนไลน เปน
ตน ซ่ึงขอมูลท่ีไดเปนประโยชนสําหรับการวางกลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย (5) Whom? ใคร
มีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ การตัดสินใจซ้ืออาจไดรับอิทธิพลจากกลุมตางๆ (Organization) 

บทบาทของกลุมตางๆมีอิทธิพลในการซ้ือประกอบดวย ผูริเริ่ม ผูมีอิทธิพล  ผูตัดสินใจ ผูซ้ือ  และ
ผูใช กลยุทธท่ีเก่ียวของกับคําตอบท่ีไดคือ กลยุทธการโฆษณา กลยุทธการสงเสริมการตลาด โดยใช
กลุมผูมีอิทธิพล (6) Who? เปนการต้ังคําถามวา ใครอยูในตลาดเปาหมาย นักการตลาดตองทราบ
เก่ียวกับกลุมเปาหมายดานลักษณะทางประชากรศาสตร ภูมิศาสตร จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร
ของกลุมเปาหมาย ซ่ึงขอมูลและความรูท่ีได จะนําไปสรางกลยุทธการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา การจัดจําหนาย ตลอดจนการสงเสริมการตลาดท่ีเหมาะสม และ (7) How? ผูบริโภคซ้ืออยางไร 

ผูบริโภคมีวิธีการซ้ือไดหลายวิธี ดังน้ันเราจึงควรรูวาผูบริโภคมีข้ันตอนซ้ือสินคาอยางไร  

 สวนความตองการซ้ือ สามารถใชแนวคิดของ Kotler (2003) ไดกลาวถึงกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือ ประกอบดวย การรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจ 
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และความรูสึกภายหลังการซ้ือ ซ่ึงความตองการซ้ือ จะเกิดขึ้นไดตองมีกระบวนการเรียนรูเหลาน้ี ซ่ึง
สะทอนออกมาจากพฤติกรรมน่ันเอง 

จากการทบทวนดังกลาวขางตน ผูศึกษาจึงไดกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังน้ี 

 

ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 

 

รูป 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษา เรื่ อง  ความสัมพันธระหว างพฤติกรรมการซ้ือและความตองการ ซ้ือ
เคร่ืองปนดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานีของลูกคา ผูศึกษาไดออกแบบการศึกษา ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 เปนกลุมประชากรไทยท่ัวไปที่อาศัยในประเทศไทยและมีศักยภาพในการซ้ือได ซ่ึงตองมี
รายไดจากการประกอบอาชีพ ซ่ึงไมทราบจํานวนประชาการท่ีแนนอน ดังน้ัน จึงกําหนดขนาด
ตัวอยางตามแนวทางของ Cochran (1977) ยอมรับความคาดเคล่ือนรอยละ 5 ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 

385 คน ใชการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน โดยการสุมแบบเจาะจง กลาวคือ ผูท่ีจะตอบ
แบบสอบถามตองมีรายไดจากการประกอบอาชีพ 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ี ใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ซ่ึงแบงออกเปน 3 

สวน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคา 
 ตอนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับความตองการซ้ือ 

 ในตอนท่ี 1 และ 2 กําหนดรูปแบบคําถาม โดยใหเลือกตามตัวเลือกท่ีกําหนด (Checklist) 

สวนตอนท่ี 3 ใชมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert scale) 5 ระดับ หลังจากน้ันนําแบบสอบถามตรวจ
คุณภาพ โดยสงใหผูเช่ียวชาญและผูประกอบการพิจารณาเพ่ือหาคุณภาพของเคร่ืองมือเชิงเน้ือหา 
(Validity) และความเท่ียงตรง (Reliability) ท้ังน้ี ไดนําไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยาง 

พฤติกรรมการซ้ือ ความตองการซ้ือ 
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จํานวน 76 คนเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง  โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัด 

(Cronbach’s alpha coefficient) ซ่ึงเกณฑท่ียอมรับได คือ 0.50 ขึ้นไป (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ, 2557) 

โดยผลท่ีไดจากคําถาม 8 ขอของพฤติกรรมฯ ไดคาเทากับ 0.51 ซ่ึงถือวาผานเกณฑ ดังน้ัน 

แบบสอบถามน้ีจึงมีความเท่ียงตรง สวนคําถามตอนที่ 3 ไมสามารถหาคาความเท่ียงได เน่ืองจากมี
จํานวนคําถามเพียง 1 ขอ เปนการสอบถามระดับความตองการซ้ือ 5 ระดับ 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ใชการเก็บขอมูลผานออนไลน โดยสงแบบสอบถามเจาะจงไปท่ีกลุมเปาหมาย ซ่ึงผูศึกษามี
เครือขายของกลุมบุคคลเหลาน้ี รวมท้ังการแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางท่ีสถานประกอบการ
โดยตรง ตั้งแตชวงเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2561 

4. เทคนิคการวิเคราะหขอมูล 
 ในการพิสูจนสมมติฐาน ผูศึกษาไดใชสถิติการทดสอบไคสแควร (Chi square) เพ่ือหา
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือและความตองการซ้ือ 

ผลการวิจัย 
 จากการทดสอบสมมติฐานท่ีกําหนด โดยใชสถิติการทดสอบไคสแควร (Chi square) 

สามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษา ดังน้ี 

ตาราง 1 การทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือกับความตองการซ้ือ จําแนกประเภท
สินคาท่ีซ้ือ 

พฤติกรรมการซื้อ 
ความตองการซ้ือ 

รวม 
2 Sig. 

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. สินคาท่ีเปนของใช หรือของตกแตงในบาน (ประเภทเคร่ืองปนดินเผา) ที่นิยมซ้ือมากที่สุด? 

(What) 

แจกัน 0 5 20 46 20 91 

277.08 0.00* 

จาน ถวย 5 5 112 71 20 213 

ภาพปนดินเผา 0 0 5 0 0 5 

อุปกรณใชในหองนํ้า 0 5 5 10 0 20 

กระถาง 5 0 0 0 0 5 

ตนไม 5 0 0 6 0 11 

แกวกาแฟ/ชา 0 0 0 5 0 5 

อุปกรณตกแตงสวน 0 0 5 0 0 5 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

75 

ตุกตาอารมณ 0 0 15 5 0 20 

อ่ืน ๆ 0 0 5 5 0 10 

รวม 15 15 167 148 40 385   

* นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 จากตาราง 1 ผลการทดสอบสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือกับความตองการซ้ือ จําแนก
ประเภทสินคาท่ี ซ้ือ  จากขอคําถามสินคาท่ี เปนของใช  หรือของตกแตงในบาน  (ประเภท
เครื่องปนดินเผา) ท่ีทานนิยมซ้ือมากท่ีสุด (What) พบวา พฤติกรรมในการเลือกประเภทสินคาท่ีซ้ือ
มีความสัมพันธกับความตองการซ้ือเคร่ืองปนดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีความตองการในการซ้ือเคร่ืองปนดินเผา ประเภทจาน ถวยมากท่ีสุด 

 
ตาราง 2 การทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือกับความตองการซ้ือ จําแนกชวงเวลา 

พฤติกรรมการซ้ือ 
ความตองการซ้ือ 

รวม 
2 Sig. 

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2. หากจะซื้อสินคาเครื่องปนดินเผา จะนิยมไปซ้ือชวงใดในรอบเดือน? (When) 

ตนเดือน 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  

* นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตาราง 2 ผลการทดสอบสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือกับความตองการซ้ือ จําแนก
ชวงเวลาท่ีซ้ือ จากขอคําถามหากจะซ้ือสินคาเคร่ืองปนดินเผา จะนิยมไปซ้ือชวงใดในรอบเดือน
(When) พบวา  พฤติกรรมในการเลือกในชวงเวลามีความสัมพันธ กับความตองการ ซ้ือ
เครื่องปนดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีความตองการ
ในการซ้ือเครื่องปนดินเผา ในชวงตนเดือนมากท่ีสุด 
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ตาราง 3 การทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือกับความตองการซ้ือ จําแนกเหตุผล 

พฤติกรรมการซ้ือ 
ความตองการซ้ือ 

รวม 
2 Sig. 

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
3. เหตุผลที่ซ้ือสินคาเคร่ืองปนดินเผา เน่ืองจากอะไร? (Why) 

สามารถตกแตงไดหลากหลาย
รูปแบบ 

5 10 56 56 30 5 

104.24 0.00* 

สามารถใชงานได
เอนกประสงค 

5 5 86 61 5 162 

สามารถเก็บรักษาไดนาน 5 0 15 21 0 41 

สามารถปรับแกฮวงจุยตาม
ความเชื่อได 

0 0 5 5 0 10 

อ่ืน ๆ  0 0 5 5 0 10 

รวม 15 15 167 148 40 385  

* นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตาราง 3 ผลการทดสอบสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือกับความตองการซ้ือ จําแนก
ตามเหตุผลท่ีซ้ือ จากขอคําถามเหตุผลท่ีซ้ือสินคาเคร่ืองปนดินเผา เน่ืองจากอะไร? (Why) พบวา 
พฤติกรรมในการเลือกซ้ือตามเหตุผลมีความสัมพันธกับความตองการซ้ือเครื่องปนดินเผาในจังหวัด
อุบลราชธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีความตองการในการซ้ือเคร่ืองปนดินเผา 
จากเหตุผลที่วา สามารถใชงานไดเอนกประสงคมากที่สุด 

 
ตาราง 4 การทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือกับความตองการซ้ือ จําแนกสถานที่ 

พฤติกรรมการซ้ือ 
ความตองการซ้ือ 

รวม 
2 Sig. 

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
4. สถานท่ีที่นิยมไปซ้ือสินคาเคร่ืองปนดินเผามากที่สุด (Where) 

หางสรรพสินคาขนาดใหญ
ห รือห าง จํ าหน า ย อุปกรณ
กอสราง 

5 5 51 40 5 106 
24.2

2 
0.02* 

รานจําหนายของตกแตงบาน
โดยเฉพาะ 

5 5 40 62 20 132 
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สถานท่ีผลิตสินคานั้น ๆ 

โดยเฉพาะ 
5 5 71 46 15 142 

รานจําหนายสินคาราคาถูก 0 0 5 0 0 5 

รวม 15 15 167 148 40 385  

* นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตาราง 4 ผลการทดสอบสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือกับความตองการซ้ือ จําแนก
ตามสถานที่ท่ีซ้ือ จากขอคําถามสถานท่ีท่ีนิยมไปซ้ือสินคาเคร่ืองปนดินเผามากท่ีสุด (Where) พบวา 
พฤติกรรมในการเลือกซ้ือตามสถานท่ีมีความสัมพันธกับความตองการซ้ือเคร่ืองปนดินเผาใน
จังหวัดอุบลราชธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีความตองการในการซ้ือ
เคร่ืองปนดินเผา จากสถานที่ประเภท สถานที่ผลิตสินคาน้ัน ๆ โดยเฉพาะมากที่สุด 

 
ตาราง 5 การทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือกับความตองการซ้ือ จําแนกตามบุคคล
ท่ีคํานึงเม่ือจะซ้ือ (ใครเขามาเก่ียวของในการซ้ือบาง) 

พฤติกรรมการซ้ือ 
ความตองการซ้ือ 

รวม 
2 Sig. 

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
5. ทุกคร้ังที่มีการซ้ือสินคาเคร่ืองปนดินเผา จะคํานึงถึงบุคคลในกลุมใดมากที่สุด (Whom) 

ลูกคา 0 0 10 10 0 20 

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

ตัวผูซ้ือเอง 5 10 82 57 25 179 

ไมนึกถึงใคร 0 0 20 11 0 31 

รวม 15 15 167 148 40 385  

* นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตาราง 5 ผลการทดสอบสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือกับความตองการซ้ือ จําแนก
บุคคลที่คํานึงถึงเม่ือจะซ้ือ (ใครเขามาเก่ียวของในการซ้ือบาง) จากขอคําถามทุกครั้งท่ีมีการซ้ือ
สินคาเครื่องปนดินเผา จะคํานึงถึงบุคคลในกลุมใดมากท่ีสุด (Whom) พบวา พฤติกรรมในการเลือก
ตามบุคคลที่คํานึงถึงเม่ือจะซ้ือมีความสัมพันธกับความตองการซ้ือเครื่องปนดินเผาในจังหวัด
อุบลราชธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีความตองการในการซ้ือเคร่ืองปนดินเผา 
โดยจะคํานึงตัวของผูซ้ือเองมากท่ีสุด 
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ตาราง 6 การทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือกับความตองการซ้ือ จําแนกตามบุคคล
ท่ีจะซ้ือให 

พฤติกรรมการซ้ือ 
ความตองการซ้ือ 

รวม 
2 Sig. 

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
6. ทุกคร้ังที่มีการซ้ือสินคาเคร่ืองปนดินเผา จะซ้ือใหบุคคลในกลุมใดมากที่สุด (Who) 

ลูกคา 0 0 15 5 0 20 

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

ตัวผูซ้ือเอง 10 5 56 42 25 138 

เพื่อน 0 5 5 5 5 20 

ไมนึกถึงใคร 0 0 10 11 0 21  

รวม 15 15 167 148 40 385  

* นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตาราง 6 ผลการทดสอบสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือกับความตองการซ้ือ จําแนก
ตามบุคคลท่ีจะซ้ือให จากขอคําถามทุกครั้งท่ีมีการซ้ือสินคาเครื่องปนดินเผา จะซ้ือใหบุคคลในกลุม
ใดมากที่สุด (Who) พบวา พฤติกรรมในการเลือกตามบุคคลท่ีจะซ้ือใหมีความสัมพันธกับความ
ตองการซ้ือเครื่องปนดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมี
ความตองการในการซ้ือเคร่ืองปนดินเผา โดยจะซ้ือใหสมาชิกในครอบครัว/เครือญาติมากท่ีสุด 
 
ตาราง 7 การทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือกับความตองการซ้ือ จําแนกวิธีการซ้ือ 

พฤติกรรมการซ้ือ 
ความตองการซ้ือ 

รวม 
2 Sig. 

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
7. นิยมซ้ือสินคาเครื่องปนดินเผาอยางไร? (How) 

ซ้ือดวยเงินสด 10 10 142 132 40 334 
17.84 0.00* 

ซ้ือโดยบัตรเครดิต 5 5 25 16 0 51 

รวม 15 15 167 148 40 385  

* นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตาราง 7 ผลการทดสอบสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือกับความตองการซ้ือ จําแนก
วิธีการซ้ือ จากขอคําถามนิยมซ้ือสินคาเคร่ืองปนดินเผาอยางไร? (How) พบวา พฤติกรรมในการ
เลือกตามรูปแบบวิธีการซ้ือมีความสัมพันธกับความตองการซ้ือเคร่ืองปนดินเผาในจังหวัด
อุบลราชธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีความตองการในการซ้ือเคร่ืองปนดินเผา 
ดวยเงินสดมากที่สุด 
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ตาราง 8 การทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือกับความตองการซ้ือ จําแนกตาม
จํานวนเงินท่ีซ้ือ 

พฤติกรรมการซื้อ 
ความตองการซ้ือ

รวม 
2 Sig. นอย

ท่ีสุด นอย 
ปาน

กลาง มาก มากท่ีสุด

8. จํานวนเงินท่ีเคยซ้ือสินคาประเภทเคร่ืองปนดินเผา จะใชเงินเทาไร? (How) 

ต่ํากวา 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 

มากกวา 6,001 บาท/ครั้ง 0 0 5 5 0 10 

รวม 15 15 167 148 40 385  

 จากตาราง 8 ผลการทดสอบสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือกับความตองการซ้ือ จําแนก
ตามจํานวนเงินท่ีซ้ือ จากขอคําถามจํานวนเงินท่ีเคยซ้ือสินคาประเภทเคร่ืองปนดินเผา จะใชเงิน
เทาไร? (How) พบวา พฤติกรรมในการเลือกตามจํานวนเงินท่ีซ้ือไมมีความสัมพันธกับความ
ตองการซ้ือเคร่ืองปนดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากพฤติกรรมการซ้ือ จําแนกตามประเภทการซ้ือสินคา ชวงเวลาในการซ้ือ เหตุผลท่ีซ้ือ 
สถานท่ีท่ีซ้ือ บุคคลที่คํานึงถึงเม่ือซ้ือ บุคคลท่ีจะซ้ือให และรูปแบบการซ้ือเครื่องปนดินเผามี
ความสัมพันธกับความตองการซ้ือเครื่องปนดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ปทมาพร นาคฉายา (2558) ท่ีศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความตองการซ้ือบาน
เด่ียวของผูบริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยพบวา เร่ืองของรายได บุคคลใน
ครอบครัว การกลาวถึงกลุมอางอิง ระยะเวลาในการซ้ือมีความสัมพันธกับความตองการซ้ือบาน 
นอกจากน้ี ยังสอดคลองกับ Kotler (2003) ท่ีกลาววา พฤติกรรมของผูบริโภคจะเปนส่ิงแรกท่ีควรจะ
เกิดข้ึนกอนการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงเปนการประเมินถึงความตองการเบ้ืองตนของผูบริโภคกอน และ
เปนไปตามแนวคิดกระบวนการตัดสินใจเชนเดียวกัน 
 อยางไรก็ตาม พฤติกรรมการซ้ือ จําแนกตามจํานวนเงินท่ีซ้ือไมมีความสัมพันธกับความ
ตองการซ้ือฯ ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว เหตุผลอาจจะเน่ืองจากวา ในการซ้ือทุกครั้ง
ลูกคาจะไมนิยมซ้ือในปริมาณท่ีมาก รวมท้ัง เปนการซ้ือเพ่ือใชในครัวเรือน ไมไดซ้ือในปริมาณท่ี
มาก ดังน้ัน วงเงินจึงไมไดเปนปจจัยท่ีสําคัญในการท่ีจะซ้ือทุกครั้ง อน่ึง สินคาเหลาน้ี เปนกลุม
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สินคาฟุมเฟอย ลูกคาจึงมิไดจัดสรรจํานวนเงินเพ่ือจัดซ้ือโดยเฉพาะ อาจจะซ้ือเม่ือมีเหตุ หรือมีความ
จําเปนจริง ๆ จึงทําใหผลการศึกษาไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีกําหนดไว 
 
ขอเสนอแนะท่ีไดจากงานวิจัย 
 1. ผูประกอบการท่ีผลิตเครื่องปนดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี ควรใหความสนใจผลิต
สินคาประเภทจาน ถวย เน่ืองจากความตองการซ้ือของลูกคา โดยท่ัวไปสินคาจาน ชาม ถวยตาง ๆ 
จะเปนเซรามิคท่ีมาจากภูมิภาคอื่น แตในพ้ืนท่ียังไมมีการผลิตท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ิน เปนเพียงการ
ผลิตกระถางตนไม หรือแจกัน 
 2. หากจะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุนการขาย ผูประกอบการควรจัดในชวงตนเดือน 
เน่ืองจากเปนชวงท่ีลูกคามีกําลังในการซ้ือ และสวนใหญจะนิยมซ้ือดวยเงินสด ซ่ึงเปนส่ิงท่ีดีตอ
ธุรกิจ ทําใหผูประกอบการสามารถมีเงินสดเพ่ือไปดําเนินธุรกิจไดอยางตอเน่ือง 
 3. ในการนําเสนอการขาย ผูประกอบการ จะตองแจงประโยชนของผลิตภัณฑ หรือ
ออกแบบใหสามารถนําไปใชไดอยางหลากหลาย นอกเหนือจากการใชบรรจุอาหาร อาจจะนําไปทํา
เปนของท่ีระลึก หรือของฝากจากจังหวัดอุบลราชธานี เน่ืองจากเวลาซ้ือผลิตภัณฑเหลาน้ี จะนิยม
เพ่ือซ้ือใหสมาชิกในครอบครัว หรือเครือญาติ 
 4. สถานที่ในการจําหนาย ลูกคาชอบท่ีจะเห็นกระบวนการผลิตดวย ดังน้ัน ผูประกอบการ
ควรจัดทําท่ีแสดงสินคาและพรอมจําหนายในสถานท่ีผลิต เปนการสรางแรงจูงใจใหลูกคาเกิดความ
ตองการ และสรางความม่ันใจในกระบวนการผลิต ซ่ึงตอไปในอนาคต อาจจะมีการพัฒนาเปนการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือมาเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินตอไป 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรจะมีการศึกษาในกลุมผลิตภัณฑอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน เพ่ือนํามาเปรียบเทียบ
ถึงความตองการซ้ือท่ีแทจริงมากย่ิงขึ้น 
 2. ควรเพ่ิมตัวแปรอื่น ๆ เขามาในการศึกษา เชน ตัวแปรท่ีเก่ียวกับสังคม วัฒนธรรม 
เน่ืองจากเปนสินคาท่ีเปนแนวภูมิปญญาทองถ่ิน อาจจะทําใหผลการศึกษามีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอ
ความตองการซ้ือผลิตภัณฑผาฝายในจังหวัดอุบลราชธานี เปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยมีกลุม
ตัวอยางท่ีเปนประชากรในประเทศไทยท่ีมีรายไดจากการประกอบอาชีพ จํานวน 385 คน โดยใช
แบบสอบถามและใชสถิติในการวิเคราะหไดแก คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห
ความถดถอยเชิงพหุ 
 ผลการศึกษา พบวา ระดับความคิดเห็นของสวนประสมทางการตลาดดานชองทางจําหนาย 
อยูในระดับมากและมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด สวนความตองการซ้ือฯ มีระดับความคิดเห็นมาก
เชนเดียวกัน ในการทดสอบสมมติฐาน พบวา สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑและดาน
ชองทางจําหนายสงผลตอความตองการซ้ือผลิตภัณฑผาฝายในจังหวัดอุบลราชธานี อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนดานราคาและดานการสงเสริมการตลาดไมสงผลตอความตองการซ้ือฯ 
 
คําสําคัญ: ผลิตภัณฑผาฝาย ความตองการซ้ือ จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 

                                                            
2เปนสวนหน่ึงของ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของตลาด ปงบประมาณ 2560” โดยศูนย
สงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 7 รวมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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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 

ผาฝาย ถือไดวา เปนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีอยูคูสังคมไทยมาเปนเวลานาน จากเดิมท่ีผลิตเพ่ือ
ใชในครัวเรือน ไดถูกพัฒนาและออกแบบเพ่ือนําทําในเชิงพาณิชยมากย่ิงข้ึน จนกลายเปน 

“ผลิตภัณฑผาฝาย” จํานวนมากทั้งท่ีเปนประเภทเส้ือผาและเครื่องใชภายในครัวเรือน ซ่ึงมีจําหนาย
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ  สรางรายไดให กับผูประกอบการเปนอยางมาก ทําให มี
ผูประกอบการท่ีผลิตและจําหนายผลิตภัณฑผาฝายเปนจํานวนมากดวย 

 ผลิตภัณฑผาฝายท่ีมีช่ือเสียงและมีคุณภาพอีกแหงหน่ึงในประเทศไทย คือ ผลิตภัณฑผาฝาย
ของจังหวัดอุบลราชธานี มีท้ังท่ีเปนท้ังกลุมผูประกอบการท่ีจดทะเบียนอยางถูกตองและกลุม
ผูประกอบการรายยอยถึงกลาง รวมท้ังกลุมชาวบานท่ีรวมตัวเพ่ือผลิตผาหรือท่ีเรียกกันวา “กลุม 

OTOP” ซ่ึงปจจุบันมีจํานวนผูประกอบการเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก รวมทั้งมีอัตราการแขงขันกันสูง 

ทําใหผูประกอบการตองพัฒนาสินคาใหมีความแตกตางจากคูแขงขัน 

 ในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันน้ัน Kotlerand Keller (2009) กลาววา การใชกล
ยุทธของสวนประสมทางการตลาด(Marketing Mix) จะสามารถสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ
ได โดยควรพิจารณาถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ (Product) การคํานึงถึงตนทุนท่ีควรจะควบคุม
ไมใหมีมูลคาสูงเกินไป ซ่ึงอาจจะนําไปสูการกําหนดราคา (Price) ท่ีสูง และอาจจะสงผลตอความ
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ตองการซ้ือท่ีอาจจะลดลงไปดวยเม่ือมีการผลิตสินคาเรียบรอยแลว การจัดสถานท่ีเพ่ือจําหนาย 

(Place) เปนอีกส่ิงหน่ึงท่ีควรใหความสําคัญ โดยเฉพาะในปจจุบันน้ีชองทางในการจําหนายมีความ
หลากหลายมากย่ิงขึ้น ดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทําใหเกิดความสะดวก รวดเร็วท้ังผูประกอบการ
และลูกคา และส่ิงสําคัญสุดทาย คือ การสงเสริมการตลาด (Promotion) เม่ือมีผลิตภัณฑท่ีดีมีคุณภาพ 

ควรจะแจงใหแกผูบริโภคทราบ หรือการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเปนการสรางการรับรูใหเกิดข้ึนกับ
ผูบริโภค 

 อน่ึง สถานการณของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําให
ผูประกอบการจะตองปรับปรุงกิจการ หรือแมแตผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภคดวยเน่ืองจากพฤติกรรมผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ดังน้ัน หากมีการศึกษาถึง
ความตองการในอนาคตของผูบริโภคได จะทําใหผูประกอบการมีความไดเปรียบในการแขงขัน เม่ือ
ผลิตสินคาออกมาจําหนาย จะชวยลดความเส่ียงและมีโอกาสไดรับการตอบสนองจากผูบริโภคได 
 ดังน้ัน การศึกษาในคร้ังน้ี จึงไดจัดทําข้ึนเพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีจะสงผลตอความตองการซ้ือ 

โดยเฉพาะผลิตภัณฑจากผาฝายในท่ีน้ี ปจจัยท่ีจะใชในการศึกษา คือ “สวนประสมทางการตลาด” 

ซ่ึงเปนปจจัยท่ีพบวา จากการทบทวนงานวิจัยท่ีผานมา (จุฑามาศ เลิศจิรกุล, 2557; พัชราภรณ พรอง
พรมราช, 2559) สามารถท่ีจะใชเปนส่ิงท่ีกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการที่จะซ้ือได 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความตองการซ้ือผลิตภัณฑผา
ฝายในจังหวัดอุบลราชธานี 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษาไปใชในการวางแผนผลิตสินคาท่ีใชผาฝาย เพ่ือ
สนองตอบตอความตองการของผูบริโภคในปจจุบันได 
 
ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาในคร้ังน้ี เปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยกําหนดตัวแปรในการศึกษา คือ ตัวแปร
ตน เปนสวนประสมทางการตลาด สวนตัวแปรตาม เปนความตองการซ้ือผลิตภัณฑผาฝาย ซ่ึงเปน
การสอบถามทัศนคติของกลุมลูกคาท่ีเปนเปาหมายและท่ีมีศักยภาพในการซ้ือผลิตภัณฑผาฝายได 
โดยอยางนอยกลุมเปาหมายตองเปนกลุมท่ีมีรายไดจากการประกอบอาชีพเปนหลัก 
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สมมติฐานการวิจัย 
สวนประสมทางการตลาดสงผลตอความตองการซ้ือผลิตภัณฑผาฝายในจังหวัด

อุบลราชธานี 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับสวนประสมทางการตลาด โดย Kotler and 
Keller (2009) ไดกลาวถึงองคประกอบท้ัง 4 ดาน คือ (1) ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนสินคา 
(Goods) และบริการ (Service) ท่ีธุรกิจผลิตข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความ
พึงพอใจมากท่ีสุด ผลิตภัณฑมีท้ังท่ีจับตองไดและไมสามารถจับตองได หรือสถาบันใดสถาบันหน่ึง 
ท้ังน้ี เน่ืองจากการตลาดสามารถนําไปประยุกตใชไดกับทุก ๆ ส่ิง จึงทําใหส่ิงท่ีเก่ียวของกับเรื่องน้ัน
เปนตัวผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑยังรวมไปถึงตราสินคา (Brand) การบรรจุหีบหอ (Packaging) การ
รับประกัน (Guarantee) คุณภาพผลิตภัณฑ (Quality) (2) ดานราคา (Price) จํานวนเงินท่ีลูกคาตอง
ชําระใหกับผูขายเพ่ือใหไดรับสินคาและบริการ โดยธุรกิจตองกําหนดราคาใหอยูในระดับท่ีลูกคา
สามารถซ้ือได การกําหนดราคาน้ันมีจุดมุงหมายเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ในระดับท่ี
ธุรกิจยังคงมีกําไร และลูกคาสามารถซ้ือได (3) ดานการจัดจําหนาย (Place) เปนการจัดการเก่ียวกับ
ส่ิงอํานวยความสะดวกในการซ้ือสินคาของลูกคากลุมเปาหมายใหมีความสะดวกสบายสูงสุด ดวย
การนําสินคาและบริการไปสงมอบใหกับลูกคาภายในเวลาท่ีลูกคาตองการ และ (4) การสงเสริม
การตลาด (Promotion) เปนการกําหนดแนวทางในการส่ือสารไปยังลูกคากลุมเปาหมายเก่ียวกับ
สินคาและบริการ ราคา และขอมูลอื่น ๆ ของสินคาและบริการ โดยมุงหมายใหเกิดการตัดสินใจซ้ือ
สินคาและบริการ 
 ความตองการซ้ือ สามารถใชแนวคิดของ Kotler (2003) ไดกลาวถึงกระบวนการตัดสินใจ
ซ้ือ ประกอบดวย การรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจ และ
ความรูสึกภายหลังการซ้ือ ซ่ึงความตองการซ้ือ จะเกิดขึ้นไดตองมีกระบวนการเรียนรูเหลาน้ี ซ่ึง
สะทอนออกมาจากพฤติกรรมน่ันเอง 
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จากการทบทวนดังกลาวขางตน ผูศึกษาจึงไดกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังน้ี 
ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 
 
 

รูป 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง สวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอความตองการซ้ือผลิตภัณฑผาฝายใน
จังหวัดอุบลราชธานี ผูศึกษาไดออกแบบการศึกษา ดังน้ี 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 เปนกลุมประชากรไทยท่ัวไปที่อาศัยในประเทศไทยและมีศักยภาพในการซ้ือได ซ่ึงตองมี
รายไดจากการประกอบอาชีพ ซ่ึงไมทราบจํานวนประชาการท่ีแนนอน ดังน้ัน จึงกําหนดขนาด
ตัวอยางตามแนวทางของ Cochran (1977)ยอมรับความคาดเคล่ือนรอยละ 5 ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 
385 คน ใชการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน โดยการสุมแบบเจาะจง กลาวคือ ผูท่ีจะตอบ
แบบสอบถามตองมีรายไดจากการประกอบอาชีพ 
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ี ใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ซ่ึงแบงออกเปน 3 
สวน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคา 
 ตอนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับความตองการซ้ือ 
 ในตอนท่ี 1 และ 2 กําหนดรูปแบบคําถาม โดยใหเลือกตามตัวเลือกท่ีกําหนด (Checklist) 
สวนตอนท่ี 3 ใชมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert scale) 5 ระดับ หลังจากน้ันนําแบบสอบถามตรวจ
คุณภาพ โดยสงใหผูเช่ียวชาญและผูประกอบการพิจารณาเพ่ือหาคุณภาพของเคร่ืองมือเชิงเน้ือหา 
(Validity) และความเท่ียงตรง (Reliability) ท้ังน้ี ไดนําไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยาง 
จํานวน 76 คนเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง  โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัด 
(Cronbach’s alpha coefficient) ซ่ึงเกณฑท่ียอมรับได คือ 0.50 ขึ้นไป (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ, 2557) 

สวนประสมทางการตลาด 
- ดานผลิตภัณฑ 
- ดานราคา 
- ดานชองทางจําหนาย 

- ดานการสงเสริมการตลาด 

ความตองการซ้ือ 
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โดยผลท่ีไดจากคําถาม 18 ขอของสวนประสมทางการตลาดและความตองการซ้ือ ไดคาโดยรวม
เทากับ 0.81 ซ่ึงถือวาผานเกณฑ ดังน้ัน แบบสอบถามน้ีจึงมีความเที่ยงตรง  
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ใชการเก็บขอมูลผานออนไลน โดยสงแบบสอบถามเจาะจงไปท่ีกลุมเปาหมาย ซ่ึงผูศึกษามี
เครือขายของกลุมบุคคลเหลาน้ี รวมท้ังการแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางท่ีสถานประกอบการ
โดยตรง ตั้งแตชวงเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2561 
4. เทคนิคการวิเคราะหขอมูล 
 ในการพิสูจนสมมติฐาน ผูศึกษาไดใชสถิติการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression) เพ่ือหาอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอความตองการซ้ือผลิตภัณฑผา
ฝายในจังหวัดอุบลราชธานี สวนขอมูลพ้ืนฐานเบ้ืองตน ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ซ่ึงในการแปลคาเฉล่ียของสวนประสมทางการตลาดและความ
ตองการ ใชแนวทางของ ธานินทร ศิลปจาร ุ(2552) ดังน้ี 

คาเฉล่ีย  4.50 – 5.00 มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
คาเฉล่ีย  3.50 – 4.49 มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
คาเฉล่ีย  2.50 – 3.49 มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉล่ีย  1.50 – 2.49 มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
คาเฉล่ีย  1.00 – 1.49 มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดและความตองการซ้ือ มีผล
การศึกษาดังตาราง 1 และ 2 ดังน้ี 
ตาราง 1 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสวนประสมทางการตลาดโดยรวม  

สวนประสมทางการตลาด คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผล 
ดานผลิตภัณฑ 3.51 0.35 มาก 
ดานราคา 4.10 0.70 มาก 
ดานชองทางจําหนาย 4.17 0.48 มาก 
ดานการสงเสริมการตลาด 4.07 0.56 มาก 
รวม 3.96 0.37 มาก 

  
 จากตาราง 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับสวนประสม
ทางการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.96 (x= 3.96, S.D. = 0.37) เม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ทุกดานมีระดับความคิดเห็นมาก ซ่ึงมีดานชองทางจําหนาย (x= 4.17, S.D. = 0.48) ได
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คาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานราคา (x= 4.10, S.D. = 0.70) ดานการสงเสริมการตลาด (x= 
4.07, S.D. = 0.56) และดานผลิตภัณฑ (x= 3.51, S.D. = 0.35) ตามลําดับ 
 
ตาราง 2 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตองการซ้ือผลิตภัณฑผาฝายโดยรวม 

ความตองการซ้ือ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผล 
รวม 4.05 0.68 มาก 

  
 จากตาราง 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความ
ตองการซ้ือผลิตภัณฑผาฝายโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.05 (x= 4.05, S.D. = 0.68) 
 
 สวนการทดสอบสมมติฐาน โดยใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ ไดผลการทดสอบดัง
ตาราง 3 ดังน้ี 
 
ตาราง 3 การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุของความตองการซ้ือผลิตภัณฑผาฝายในจังหวัด
อุบลราชธานี 

สวนประสมทางการตลาด B S.E. Beta t Sig. Tolerance VIF 
 (คาคงที่) 0.52 0.34  1.51 0.13   
ดานผลิตภัณฑ 0.72 0.11 0.37 6.82 0.00* 0.66 1.51 
ดานราคา -0.07 0.04 -0.07 -1.60 0.11 0.95 1.05 
ดานชองทางจําหนาย 0.34 0.08 0.24 4.27 0.00* 0.61 1.65 
ดานการสงเสริมการตลาด -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* 

* นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตาราง 3 เปนการทดสอบสมมติฐานสวนประสมทางการตลาดสงผลตอความตองการ
ซ้ือผลิตภัณฑผาฝายในจังหวัดอุบลราชธานี โดยผลการศึกษา พบวา สวนประสมทางการตลาด
เฉพาะดานผลิตภัณฑมีคา t = 6.82, Sig = 0.00 < 0.05 และดานชองทางจําหนายมีคา t = 4.27, Sig = 

0.00 < 0.05 หมายความวา สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑและดานชองทางจําหนายสงผล
ตอความตองการซ้ือฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนดานราคามีคา t = -1.60, Sig = 

0.11 > 0.05 และดานการสงเสริมการตลาดมีคา t = -0.38, Sig = 0.71 > 0.05 หมายความวา ดานราคา
และดานสงเสริมการตลาดไมสงผลตอความตองการซ้ือฯ 
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เม่ือพิจารณาคา Beta ของดานผลิตภัณฑและดานชองทางจําหนาย ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอความ
ตองการซ้ือฯ พบวา ดานผลิตภัณฑจะมีอิทธิพลตอความตองการซ้ือฯ มากที่สุด (Beta = 0.37)  

รองลงมา คือ ดานชองทางจําหนาย (Beta = 0.24) 

 สวนคา Tolerance และคา Variance Inflation Factors (VIF) กําหนดคามาตรฐาน โดยคา 
Tolerance จะตองมีคามากกวา 0.19 สวนคา VIF จะตองมีคาไมเกิน 5 (ผองศรี เกียรตินภา และคณะ, 

2553) จากการศึกษาพบวา คา Tolerance มีคาระหวาง 0.61 – 0.95 แสดงวา สวนประสมทาง
การตลาดมีอิสระตอกัน และคา VIF มีคาระหวาง 1.05 – 1.65 แสดงวา ความสัมพันธของสวน
ประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกันไมสูงมากเกินไป จึงเปนตัวแปรตนท่ียอมรับได 
 หากพิจารณาท่ีคา Adjusted R2 เพ่ือพยากรณสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอความ
ตองการซ้ือฯ พบวา มีคา 0.26 หมายความวา สวนประสมทางการตลาดในครั้งน้ี สามารถนําไป
พยากรณความตองการซ้ือฯ ไดรอยละ 26 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ดานผลิตภัณฑและดานชองทางจําหนายสงผลตอความตองการซ้ือฯ ผลการศึกษษ
ดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ จุฑามาศ เลิศจิรกุล (2557) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือเส้ือผาย่ีหอ H&M โดยพบวา ปจจัยท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑและสถานท่ีจัดจําหนายมีผลตอ
การตัดสินใจซ้ือฯ และสอดคลอง พัชราภรณ พรองพรมราช (2559) ท่ีศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอ
การตัดสินใจซ้ือเส้ือผาพรีเม่ียมแบรนดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษากลาววา 
ผลิตภัณฑและชองทางจัดจําหนายสงผลตอการตัดสินใจซ้ือฯ เชนเดียวกัน ซ่ึงผลการศึกษาในครั้ง
เปนการยืนยันในแนวคิดของ Kotlerand Keller (2009)ท่ีไดกลาวถึงสวนประสมทางการตลาดจะมี
ผลตอความตองการซ้ือของผูบริโภค 
 2. ดานราคาและดานการสงเสริมการตลาดไมสงผลตอความตองการซ้ือฯ ผลการศึกษา
ดังกลาวไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีกําหนด อาจจะเปนเหตุผลจากการกําหนดราคาในอนาคต
อาจจะไมมีผลตอความตองการ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ อาจจะทําใหกลยุทธราคาท่ี
ศึกษาในคร้ังน้ีไมใชตัวแปรท่ีพยากรณได หากถึงชวงเวลาท่ีจะซ้ือจริง ๆ อาจจะมีการปรับราคาอีก
คร้ัง สวนการสงเสริมการตลาด ในข้ันตอนน้ีอาจจะไมมีความสําคัญตอการตัดสินใจ เน่ืองจาก
ผูตอบแบบสอบถามยังไมเห็นและสัมผัสสินคาจริง จึงไมมีความจําเปนท่ีจะตองมากระตุนการซ้ือ
ผานการสงเสริมการตลาดในชวงน้ี 
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ขอเสนอแนะท่ีไดจากงานวิจัย 
 จากการตั้งคําถามเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของกลุมลูกคาเปาหมาย ผูศึกษาจะให
ขอเสนอแนะโดยใชแนวทางจากขอคําถามท่ีสํารวจ ดังน้ี 
 1. ผูประกอบการควรใหความสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ โดยผลิตภัณฑผาฝายน้ัน จะตองทํา
ความสะอาดไดงายและแหงเร็ว สีท่ีใชในการยอมจะตองใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ ปลอดสารเคมีท่ี
เปนอันตรายตอผูใช ในการออกแบบตองเหมาะกับยุคสมัย หรือมีความทันสมัยตามแฟชั่นใน
ขณะน้ัน ในกรณีท่ีจะผลิตผาปูโตะ ผาจะตองมีคุณสมบัติสามารถยึดเหน่ียวพ้ืนโตะไดเปนอยางดี ไม
เล่ือนไปมา เพราะอาจจะมีความเส่ียงทําใหส่ิงของบนโตะรวงหลนเสียหายได หรือหากจะผลิต
ผามาน หรือผาปูเตียง ควรจะใชผาผืนเดียวท้ังผืนไมมีการตัดเย็บหรือตอผา ซ่ึงอาจจะตองใชก่ีทอผา
แบบหนากวาง ท้ังน้ี เพ่ือชวยรักษาลวดลายของผาท่ีออกแบบมีความตอเน่ืองสวยงาม โดยลวดลาย
ผาจะตองสะทอนความเปนทองถ่ินและมีความเปนเอกลักษณเฉพาะ 
 2. ผูประกอบการควรใหความสําคัญเก่ียวกับชองทางจําหนาย โดยรานท่ีจําหนายซ่ึงเปน
สถานที่ในการผลิตสินคาดวย จะตองมีสถานท่ีจอดรถใหกับลูกคาอยางกวางขวาง มีการนําเสนอ
สินคาผานชองทางอินเตอรเน็ตและควรจะมีการขายผานทางออนไลนดวย เพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหแกลูกคา รวมท้ังรานท่ีจําหนายจะตองมีการจัดแสดงแนวทางในการตกแตง (Display) โดยใช
ผลิตภัณฑของผูประกอบการ เพ่ือสรางแรงจูงใจในการซ้ือและสรางแรงบันดาลใจในการใช
ผลิตภัณฑท่ีซ้ือไป 
 3. ในสวนของราคาและการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการควรพัฒนาและปรับปรุง เพ่ือ
จะไดกลายเปนปจจัยท่ีกระตุนใหเกิดความตองการซ้ือมากย่ิงขึ้นในอนาคต โดยพิจารณาจากการ
กําหนดราคาสินคาควรจะมีราคาตั้งแต 100 บาทข้ึนไป และราคาไมควรมีความแตกตางจากสินคาท่ี
มีลักษณะใกลเคียงกันในตลาด สวนเร่ืองการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการอาจจะมีการวางแผน
เพ่ือจัดกิจกรรมลดราคาสินคาในทุก ๆ ป มีการใหของแถมเมื่อมีการซ้ือสินคาครบ 1,000 บาทข้ึนไป 
การเขารวมกิจกรรมพิเศษท่ีนําสินคาไปจัดแสดงดวย รวมท้ัง การอบรมใหพนักงานมีความรู
ความสามารถใหขอแนะนําแกลูกคาในการใชสินคาเพ่ือตกแตง และการเขารวมกิจกรรมทางสังคม 
เพ่ือสรางการรับรูของลูกคา 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. เน่ืองจากการศึกษาในครั้งน้ี ใชการศึกษาในเชิงปริมาณเปนหลัก อาจจะเพ่ิมเติมการศึกษา
ในเชิงคุณภาพ โดยอาจจะสัมภาษณเชิงลึกในกลุมผูประกอบการเพ่ิม โดยเฉพาะผูประกอบการที่
จําหนายสินคาประเภทน้ี อันจะเปนการเสริมขอมูลประกอบการวางแผนใหแกผูประกอบการตอไป 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

91 

 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลิตภัณฑผาฝายจากแหลงผลิตในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือจะ
ไดทราบมุมมองของลูกคาท่ีแตกตางกันออกไป จะทําใหเกิดความหลากหลายในสวนประสมทาง
การตลาดเพ่ิมข้ึน 
 3. ควรมีการใชปจจัยดานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม โดยอาจจะนําปจัจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม เพ่ือจะไดมีขอมูลท่ีเปนปจจัยภายนอก ซ่ึงอาจจะสงผลตอความตองการซ้ือผลิตภัณฑผา
ฝายของลูกคาได 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอ
ความตองการซ้ือเครื่องปนดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี เปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยมีกลุม
ตัวอยางท่ีเปนประชากรในประเทศไทยท่ีมีรายไดจากการประกอบอาชีพ จํานวน 385 คน โดยใช
แบบสอบถาม และใชสถิติในการวิเคราะห ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห
ความถดถอยเชิงพหุ 

 ผลการศึกษา พบวา ระดับความคิดเห็นของสวนประสมทางการตลาดดานการจัดจําหนาย 

อยูในระดับมากและมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด สวนความตองการซ้ือฯ มีระดับความคิดเห็นมาก
เชนเดียวกัน ในการทดสอบสมมติฐาน พบวา สวนประสมทางการตลาดดานการจัดจําหนายและ
ดานการสงเสริมการตลาดสงผลตอความตองการซ้ือเครื่องปนดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนดานผลิตภัณฑและดานราคาไมสงผลตอความตองการซ้ือฯ 

 

คําสําคัญ: เคร่ืองปนดินเผา ความตองการซ้ือ จังหวัดอุบลราชธานี 

                                                            
3
 เปนสวนหน่ึงของ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาด ปงบประมาณ 2560” โดย ศูนย
สงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 7 รวมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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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 
เคร่ืองปนดินเผาปากหวยวังนอง เปนผลิตภัณฑท่ีเกิดจากภูมิปญญาของชาวบานในจังหวัด

อุบลราชธานี ซ่ึงไดรับการพัฒนาจากรุนสูรุน จนทําใหการทําเครื่องปนดินเผากลายมาเปนอาชีพ
หลักท่ีสามารถสรางรายไดใหกับชาวบานในชุมชนตําบลปทุม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

หรือท่ีเรียกกันวา “ชุมชนปากหวยวังนอง” (จังหวัดอุบลราชธานี, 2561) 

ชุมชนปากหวยวังนอง เปนพ้ืนท่ีท่ีมีดินเหนียวท่ีเหมาะแกการปน ทําใหชาวบานในชุมชน
แหงน้ีใหความสนใจผลิตเครื่องปนดินเผา จากขอมูลท่ีมีสํารวจเม่ือป 2540 มีจํานวนผูประกอบ
อาชีพทําเครื่องปนดินเผา จํานวน 201 คน (เวช หกพันนา, 2541) ทําใหมีผลิตภัณฑเขาสูตลาดเปน
จํานวนมาก ซ่ึงเม่ือมีการสะสมผลิตภัณฑในตลาดในปริมาณมากข้ึน ในทางตรงกันขามความ
ตองการของลูกคากลับลดลง ทําใหสูญเสียตนทุนและกําไร ภายหลังจากเหตุการณน้ีเกิดข้ึน จํานวน
ผูประกอบการไดเร่ิมลดลง จนกระทั่งในปจจุบันมีจํานวนคงเหลือท่ีประกอบเปนอาชีพหลักไมมาก
นัก (สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุบลราชธานี, 2561) 

 แมวา จํานวนผูประกอบการลดลงจากในอดีตเปนจํานวนมาก การแขงขันลดลง แตการ
ดําเนินธุรกิจยังไมสามารถสรางผลกําไรใหเกิดขึ้นในปริมาณท่ีมากนัก ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุมาจาก
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ความอ่ิมตัวของการใชผลิตภัณฑประเภทน้ี หรืออาจจะกลาวไดวา เปนวัฏจักรของผลิตภัณฑ 
(Product Life Cycle) ท่ีอยูในชวงถดถอย (Decline) ซ่ึงหากผูประกอบการยังไมมีการพัฒนาสินคา
ใหม ธุรกิจดังกลาวน้ัน อาจจะสูญเสียผลกําไรและไมไดรับการจดจําจากลูกคาตอไป (Kotler and 

Armstrong, 2012) 

 Kotler (2003) กลาววา ในการผลิตสินคา หรือบริการ ผูประกอบการควรจะมีการศึกษาถึง
ความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน เพ่ือจะไดตอบสนองความตองการของผูบริโภคได โดยใช
แนวคิดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ในการศึกษาถึงความตองการน้ันๆ อัน
ประกอบดวย คุณลักษณะของผลิตภัณฑ (Product) การกําหนดราคา (Price) การจัดหาสถานท่ีจัด
จําหนาย หรือชองทางจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion)  

 ดังน้ัน การศึกษาในคร้ังน้ี จึงไดจัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลของสวนประสมทาง
การตลาดที่สงผลตอความตองการซ้ือเครื่องปนดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือจะไดนําผล
การศึกษาท่ีไดไปใชในการวางแผนพัฒนาสินคาเคร่ืองปนดินเผาใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภคตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เ พ่ือศึกษาอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดที่ส งผลตอความตองการ ซ้ือ
เคร่ืองปนดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษาไปใชในการวางแผนผลิตสินคาเคร่ืองปนดินเผา เพ่ือ
สนองตอบตอความตองการของผูบริโภคในปจจุบันได 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาในคร้ังน้ี เปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยกําหนดตัวแปรในการศึกษา คือ ตัวแปร
ตน เปนสวนประสมทางการตลาด สวนตัวแปรตาม เปนความตองการซ้ือเคร่ืองปนดินเผา ซ่ึงเปน
การสอบถามทัศนคติของกลุมลูกคาท่ีเปนเปาหมายและที่มีศักยภาพในการซ้ือเคร่ืองปนดินเผาได 
โดยอยางนอยกลุมเปาหมายตองเปนกลุมท่ีมีรายไดจากการประกอบอาชีพเปนหลัก 
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สมมติฐานการวิจัย 
 สวนประสมทางการตลาดสงผลตอความตองการซ้ือเคร่ืองปนดินเผาในจังหวัด
อุบลราชธานี 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับสวนประสมทางการตลาด โดย Kotler and 

Keller (2009) ไดกลาวถึงสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน คือ  

 (1) ดานผลิตภัณฑ เปนสินคาและบริการท่ีผลิตข้ึน เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา 
และจะนําไปสูความพึงพอใจในที่สุด  

 (2) ดานราคา เปนการกําหนดจํานวนเงินท่ีลูกคาตองจายใหกับผูขาย  

 (3) ดานการจัดจําหนาย เปนการจัดการเก่ียวกับสถานที่เพ่ือจัดจําหนายผลิตภัณฑ โดย
คํานึงถึงความสะดวกของลูกคากลุมเปาหมาย 

 (4) การสงเสริมการตลาด เปนการกําหนดรูปแบบในการส่ือสาร ซ่ึงอาจจะใชสวนประสม
ทางการสงเสริมทางการตลาด ไดแก การโฆษณา การใชพนักงานขาย การประชาสัมพันธ การตลาด
ทางตรง และการสงเสริมการขาย  

 ความตองการซ้ือ สามารถใชแนวคิดของ Kotler (2003) ไดกลาวถึงกระบวนการตัดสินใจ
ซ้ือ ประกอบดวย การรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจ และ
ความรูสึกภายหลังการซ้ือ ซ่ึงความตองการซ้ือ จะเกิดขึ้นไดตองมีกระบวนการเรียนรูเหลาน้ี ซ่ึง
สะทอนออกมาจากพฤติกรรมน่ันเอง 
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จากการทบทวนดังกลาวขางตน ผูศึกษาจึงไดกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังน้ี 

ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 
 
 

รูป 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความตองการซ้ือเคร่ืองปนดินเผาใน
จังหวัดอุบลราชธานี ผูศึกษาไดออกแบบการศึกษา ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 เปนกลุมประชากรไทยท่ัวไปที่อาศัยในประเทศไทยและมีศักยภาพในการซ้ือได ซ่ึงตองมี
รายไดจากการประกอบอาชีพ แตผูศึกษาไมทราบจํานวนประชาการท่ีแนนอน ดังน้ัน จึงกําหนด
ขนาดตัวอยางตามแนวทางของ Cochran (1977) ยอมรับความคาดเคล่ือนรอยละ 5 ไดจํานวนกลุม
ตัวอยาง 385 คน ใชการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน โดยการสุมแบบเจาะจง กลาวคือ ผู
ท่ีจะตอบแบบสอบถามตองเปนกลุมเปาหมายที่มีรายไดจากการประกอบอาชีพและเปนกลุมท่ี
ผูประกอบการเครื่องปนดินเผาตองการจําหนายให เชน กลุมผูประกอบการรานอาหาร โรงแรม 

เจาของธุรกิจท่ัวไป ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ พนักงานของบริษัท เปนตน โดย
กลุมเปาหมายเหลาน้ี จะมีโอกาสเปนผูซ้ือเครื่องปนดินเผาท่ีจําหนายในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ี ใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ซ่ึงแบงออกเปน 3 

สวน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคา 
 ตอนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับความตองการซ้ือ 

สวนประสมทางการตลาด 
- ดานผลิตภัณฑ 
- ดานราคา 
- ดานการจัดจําหนาย 

- ดานการสงเสริมการตลาด 

 

ความตองการซ้ือ 
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 ในตอนท่ี 1 และ 2 กําหนดรูปแบบคําถาม โดยใหเลือกตามตัวเลือกท่ีกําหนด (Checklist) 

สวนตอนท่ี 3 ใชมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert scale) 5 ระดับ หลังจากน้ันนําแบบสอบถามตรวจ
คุณภาพ โดยสงใหผูเช่ียวชาญและผูประกอบการพิจารณาเพ่ือหาคุณภาพของเคร่ืองมือเชิงเน้ือหา 
(Validity) และความเท่ียงตรง (Reliability) ท้ังน้ี ไดนําไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยาง 

จํานวน 76 คนเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง  โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัด 

(Cronbach’s alpha coefficient) ซ่ึงเกณฑท่ียอมรับได คือ 0.50 ขึ้นไป (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ, 2557) 

โดยผลท่ีไดจากคําถาม 20 ขอของสวนประสมทางการตลาดและความตองการซ้ือ ไดคาโดยรวม
เทากับ 0.85 ซ่ึงถือวาผานเกณฑ ดังน้ัน แบบสอบถามน้ีจึงมีความเที่ยงตรง  

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ใชการเก็บขอมูลผานออนไลน โดยสงแบบสอบถามเจาะจงไปท่ีกลุมเปาหมาย ซ่ึงผูศึกษามี
เครือขายของกลุมบุคคลเหลาน้ี รวมท้ังการแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางท่ีสถานประกอบการ
โดยตรง ตั้งแตชวงเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2561 

4. เทคนิคการวิเคราะหขอมูล 
 ในการทดสอบสมมติฐาน ผูศึกษาไดใชสถิติการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression)  เ พ่ือหาอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดที่ส งผลตอความตองการ ซ้ือ
เครื่องปนดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี สวนขอมูลพ้ืนฐานเบื้องตน ใชคาเฉล่ีย (Mean) และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซ่ึงในการแปลคาเฉล่ียของสวนประสมทางการตลาดและ
ความตองการ ใชแนวทางของ ธานินทร ศิลปจารุ (2552) ดังน้ี 

คาเฉล่ีย  4.50 – 5.00 มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉล่ีย  3.50 – 4.49 มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

คาเฉล่ีย  2.50 – 3.49 มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉล่ีย  1.50 – 2.49 มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

คาเฉล่ีย  1.00 – 1.49 มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดและความตองการซ้ือ มีผล
การศึกษาดังตาราง 1 และ 2 ดังน้ี 
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ตาราง 1 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสวนประสมทางการตลาดโดยรวม  

สวนประสมทางการตลาด คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผล 
ดานผลิตภัณฑ 4.00 0.46 มาก 

ดานราคา 3.73 0.65 มาก 

ดานการจัดจําหนาย 4.07 0.58 มาก 

ดานการสงเสริมการตลาด 3.93 0.66 มาก 

รวม 3.93 0.46 มาก 
  
 จากตาราง 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับสวนประสม
ทางการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.93 (x = 3.93, S.D. = 0.46) เม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ทุกดานมีระดับความคิดเห็นมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย โดยดานการจัดจําหนาย 

(x = 4.07, S.D. = 0.58) ไดคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ (x = 4.00, S.D. = 0.46) 

ดานการสงเสริมการตลาด (x = 3.93, S.D. = 0.66) และดานราคา (x = 3.73, S.D. = 0.65) ตามลําดับ 

 
ตาราง 2 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตองการซ้ือเคร่ืองปนดินเผาโดยรวม 

ความตองการซ้ือ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผล 
รวม 3.48 0.88 มาก 

  
 จากตาราง 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความ
ตองการซ้ือเคร่ืองปนดินเผาโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.48 (x = 3.48, S.D. = 0.88)  

 สวนการทดสอบสมมติฐาน โดยใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ ไดผลการทดสอบดัง
ตาราง 3 ดังน้ี 

 
ตาราง 3 การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุของความตองการซ้ือเคร่ืองปนดินเผาในจังหวัด
อุบลราชธานี 

สวนประสมทางการตลาด B S.E. Beta t Sig. Tolerance VIF 
 (คาคงท่ี) 2.30 0.41  5.57 0.00*   

ดานผลิตภัณฑ -0.16 0.12 -0.08 -1.34 0.18 0.66 1.53
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ดานราคา -0.10 0.08 -0.07 -1.21 0.23 0.70 1.45

ดานการจัดจําหนาย 0.35 0.09 0.23 3.72 0.00* 0.65 1.54

ดานการสงเสริมการตลาด 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* 

* นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตาราง 3 เปนการทดสอบสมมติฐานสวนประสมทางการตลาดสงผลตอความตองการ
ซ้ือเครื่องปนดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี โดยผลการศึกษา พบวา สวนประสมทางการตลาด
เฉพาะดานการจัดจําหนาย มีคา t = 3.72, Sig = 0.00 < 0.05 และดานการสงเสริมการตลาดมีคา t = 

2.32, Sig = 0.02 < 0.05 หมายความวา สวนประสมทางการตลาด ดานการจัดจําหนายและดานการ
สงเสริมการตลาดสงผลตอความตองการซ้ือฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนดาน
ผลิตภัณฑ  มีคา  t = -1.34,  Sig = 0.18 > 0.05 และดานราคา  มีคา  t = -1.21,  Sig = 0.23 > 0.05 

หมายความวา ดานผลิตภัณฑและดานราคาไมสงผลตอความตองการซ้ือฯ 

เม่ือพิจารณาคา Beta ของดานการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ซ่ึงเปนปจจัยท่ี
สงผลตอความตองการซ้ือฯ พบวา ดานการจัดจําหนายจะมีอิทธิพลตอความตองการซ้ือฯ มากท่ีสุด 

(Beta = 0.23)  รองลงมา คือ ดานการสงเสริมการตลาด (Beta = 0.15) 

สวนคา Tolerance และคา Variance Inflation Factors (VIF) กําหนดคามาตรฐาน โดยคา 
Tolerance จะตองมีคามากกวา 0.19 สวนคา VIF จะตองมีคาไมเกิน 5 (ผองศรี เกียรตินภา และคณะ, 

2553) จากการศึกษาพบวา คา Tolerance มีคาระหวาง 0.61 – 0.70 แสดงวา สวนประสมทาง
การตลาดมีอิสระตอกัน และคา VIF มีคาระหวาง 1.45 – 1.65 แสดงวา ความสัมพันธของสวน
ประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกันไมสูงมากเกินไป จึงเปนตัวแปรตนท่ียอมรบัได 
 หากพิจารณาท่ีคา Adjusted R2 เพ่ือพยากรณสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอความ
ตองการซ้ือฯ พบวา มีคา 0.06 หมายความวา สวนประสมทางการตลาดในครั้งน้ี สามารถนําไป
พยากรณความตองการซ้ือฯ ไดเพียงรอยละ 6 เทาน้ัน 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ดานการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาดสงผลตอความตองการซ้ือฯ ผล
การศึกษาดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ กันตกนิษฐ วงศบวรลักษณ และคณะ (2560) ไดศึกษา
เก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีระลึกของนักทองเที่ยวชาวจีนท่ีมาทองเที่ยวเมือง
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พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยพบวา ปจจัยท่ีเก่ียวกับสถานท่ีจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาดมีผลตอ
การตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีระลึกฯ และสอดคลอง พิมพชนก ทองฉาย (2559) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอ
ความตองการซ้ือผลิตภัณฑกางเกงมวยไทยเพ่ือเปนของท่ีระลึกของนักทองเที่ยวชาวมาเลเซีย ผล
การศึกษากลาววา ชองทางจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาดสงผลตอความตองการซ้ือฯ 

เชนเดียวกัน ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังเปนการยืนยันแนวคิดของ Kotler and Keller (2009) ท่ีได
กลาวถึงสวนประสมทางการตลาดจะมีผลตอความตองการซ้ือของผูบริโภคดวย 

 2. ดานผลิตภัณฑและดานราคาไมสงผลตอความตองการซ้ือฯ ผลการศึกษาดังกลาวไม
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีกําหนด อาจจะเปนเหตุผลจากผลิตภัณฑยังไมมีความแตกตางแปลกใหม 
จึงทําใหผูบริโภคยังไมมีความสนใจในผลิตภัณฑดังกลาวน้ี สวนการกําหนดราคาในอนาคตอาจจะ
ไมมีผลตอความตองการซ้ือในปจจุบัน อาจจะมีเหตุผลเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึง
อาจจะทําใหกลยุทธราคาท่ีศึกษาในคร้ังน้ีไมใชตัวแปรท่ีพยากรณได หากถึงชวงเวลาท่ีจะซ้ือจริง ๆ 

ผูประกอบการอาจจะมีการปรับราคาจําหนายอีกคร้ัง  

 
ขอเสนอแนะท่ีไดจากงานวิจัย 
 จากการตั้งคําถามเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของกลุมลูกคาเปาหมาย ผูศึกษาจะให
ขอเสนอแนะโดยใชแนวทางจากขอคําถามท่ีสํารวจ ดังน้ี 

 1. ผูประกอบการควรใหความสําคัญเก่ียวกับการจัดจําหนาย โดยเฉพาะสถานท่ีสําหรับจอด
รถของลูกคา การจัดตกแตงรานดวยผลิตภัณฑของผูประกอบการ เพ่ือแสดงตัวอยางการตกแตงโดย
การใชอุปกรณหรือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการนําเสนอ นอกจากน้ี การมีรานคาท่ีจําหนายคาปลีก
ในเมือง ยังเปนส่ิงท่ีลูกคาใชประกอบในการจะตัดสินใจซ้ือสินคาเครื่องปนดินเผา และประการ
สุดทาย คือ ควรมีชองทางในการเขาถึงสินคาไดโดยงาย โดยใชอินเตอรเน็ต หรือมีการจําหนายผาน
ชองทางออนไลนดวย 

 2. ผูประกอบการควรใหความสําคัญเก่ียวกับการสงเสริมการตลาด โดยควรจะมีการจัด
กิจกรรมเพ่ือลดราคาสินคาเปนประจําทุกป เปนการดึงดูดใหลูกคาเขามาชมผลิตภัณฑ สวนพนักงาน
ควรมีการอบรมเพ่ือสรางทักษะในการนําเสนอขายสินคาพรอมใหขอแนะนําแกลูกคา การเขารวม
กิจกรรมพิเศษ เปนการสรางการรับรูใหลูกคาไดเปนอยางดี ผูประกอบควรพยายามเขารวมงาน
ประเภทน้ี ซ่ึงจะเปนการโฆษณาสินคาไปดวย สินคาของแถมยังคงเปนอีกหน่ึงปจจัยท่ีจะกระตุนให
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ลูกคาเกิดความตองการซ้ือ และประการสุดทาย ผูประกอบการควรพยายามจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม ซ่ึง
จะเปนการชวยสะทอนภาพลักษณท่ีดีของกิจการตอไป 

 3. ในสวนของผลิตภัณฑและราคา ผูประกอบการควรพัฒนาและปรับปรุง เพ่ือจะได
กลายเปนปจจัยท่ีกระตุนใหเกิดความตองการซ้ือมากย่ิงขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะผลิตภัณฑ โดยเนน
การใชสีท่ีมีความปลอดภัย ไมปะปนสารเคมีท่ีเปนอันตรายตอลูกคา ควรมีบริการที่จัดสงสินคา
ใหแกลูกคาใหถึงท่ีหมายปลายทาง ผลิตภัณฑเคร่ืองปนดินเผาตองออกแบบท่ีสามารถนําไปตกแตง
ไดอยางหลากหลาย สามารถบรรจุอาหารท้ังรอนและเย็นไดโดยไมเปนอันตราย การใชสีตองมีความ
สดใสและไมจําเปนตองมีจํานวนสีมาก ใชเพียง 1 – 2 สีเทาน้ัน สวนลวดลายบนผลิตภัณฑตอง
สะทอนความเปนไทย หรือทองถ่ินใหได รวมท้ังการออกแบบตองมีความทันสมัยในยุคประเทศ
ไทย 4.0 และผูผลิตอาจจะตองผลิตเคร่ืองปนดินเผาเพ่ือตอบสนองความตองการของแตละบุคคลได 
โดยการออกแบบใหเฉพาะบุคคลน้ีเทาน้ัน สวนการกําหนดราคาสินคา ควรจะกําหนดราคาไมใหมี
ความแตกตางจากสินคาท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันในตลาด สวนราคา ลูกคายินดีจายต้ังแต 300 บาท
ขึ้นไปตอช้ิน 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ  โดยอาจจะสัมภาษณเชิงลึกในกลุมผูประกอบการ
เคร่ืองปนดินเผาเพ่ิมเติม เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 

 2. ควรมีการใชปจจัยภายนอกดานอ่ืน ๆ เชน ปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เปน
ตน เพ่ือจะไดมีขอมูลท่ีสะทอนความตองการซ้ือไดอยางครอบคลุม 

 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเคร่ืองปนดินเผาจากแหลงผลิตในพ้ืนท่ีอื่น ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือจะ
ไดทราบมุมมองของลูกคาท่ีแตกตางกันออกไป เพ่ือใหเกิดความหลากหลายของแหลงขอมูลท่ี
แตกตางกันไป 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคในการศึกษา คือ 1) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคล
ท่ีมีผลตอการ ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนํ้าจ้ิมสุก้ีของพอคาคนกลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑนํ้าจ้ิมสุก้ีของพอคาคนกลางในเขตอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 3) เพ่ือศึกษาอิทธิพล
ของสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินซ้ือผลิตภัณฑนํ้าจ้ิมสุก้ีของพอคาคนกลางในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี กลุมตัวอยางไดแก พอคาคนกลางท่ีอาศัยในเขตอําเภอเมืองจังหวัด
อุบลราชธานี จํานวน 405 คน เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามสถิติท่ีใชคือ ความถ่ี คารอยละ 

คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ(t-test) วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว(One Way 

Anova หรือ F-test) และการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) การวิเคราะหการถดถอย 

(Regression Analysis)ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุมากกวา 
45 ป มีการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา มีรายไดของกิจการตอเดือน 20,001 – 50,000 บาท ผลการ
ทดสอบสมมุติฐานพบวา 1) เพศและอายุท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนํ้าจ้ิมสุก้ี
ของพอคาคนกลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ไมแตกตางกัน สวนระดับการศึกษา
สูงสุดและรายไดของกิจการตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนํ้าจ้ิมสุก้ีของ
พอคาคนกลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 2) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท้ังดานผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ีจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนํ้าจ้ิมสุก้ีของพอคาคนกลางในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 3) ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ 
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ราคา และการสงเสริมการตลาด สงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนํ้าจ้ิม สุก้ีของพอคาคนกลางใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 

 

คําสําคัญ การตัดสินใจ, นํ้าจ้ิมสุก้ี, พอคาคนกลาง, สวนประสมทางการตลาด 

 

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 
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บทนํา 
          ในประเทศไทย มีการนําวัฒนธรรมการรับประทานซูกิยากิหรือสุก้ียาก้ีเขามา โดยรานสุก้ียาก้ี 

ภายใตช่ือตราสินคา (Brand) “สุก้ีโคคา” เปนรานแรกเม่ือป 2500 จนเปนท่ีรูจักและนิยมรับประทาน
กันอยางแพรหลายในประเทศไทย จากการเติบโตของธุรกิจรานสุก้ียาก้ี ทําใหมีผูประกอบการ เร่ิม
ใหความสนใจและดําเนินธุรกิจประเภทน้ี พรอมกับความตองการบริโภคสุก้ียาก้ีของผูบริโภคมาก
ย่ิงข้ึน เชน ราน เอ็มเคสุก้ี ซ่ึงปจจุบันไดสวนแบงทางการตลาดมาเปนอันดับ 1 พรอมกับจํานวน
สาขา 419 สาขา จากขอมูลดังกลาวขางตนสะทอนใหเห็น “ความตองการของตลาด” ท่ียังมีสูง 

(พิทยา พันธเพ็ญโสภณ, 2552) 

          จากความตองการบริโภคท่ีมีตออาหารประเภทสุก้ียาก้ีสูงมากน้ัน ไมเพียงเฉพาะรานอาหาร
ประเภทหมอตมสุก้ีเทาน้ันท่ีไดรับความนิยม นํ้าจ้ิมสุก้ีบรรจุขวดเร่ิมไดรับความนิยมเชนกัน โดยเร่ิม
จากผลิตภัณฑนํ้าจ้ิมสุก้ียาก้ีตราพันทายนรสิงหท่ีมีสวนแบงทางการตลาดในประเทศไทยประมาณ
รอยละ 50 ของกลุมผลิตภัณฑเดียวกันน้ี ซ่ึงมีมูลคาตลาดท้ังหมดกวา 1,200 ลานบาท สวนตราสินคา
อื่น ๆ ในตลาดของประเทศไทย แทบจะไมมีตราสินคาใดที่มีสวนแบงการตลาดใกลเคียงกับตรา
สินคาของพันทายนรสิงหเลย ในทางการตลาดตามแนวคิดของ Kotler and Armstrong (2008) ได
กลาวถึง แบบจําลองของการศึกษาดานพฤติกรรมผูบริโภค โดยอธิบายถึงปจจัยท่ีเปนส่ิงกระตุนทาง
การตลาด อันสงผลกอใหเกิดการตัดสินใจซ้ือสินคา เชน สวนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ  (Economic) ดานการเมือง  (Political) ดานสังคม (Social) ดาน
วัฒนธรรม (Cultural) และดานเทคโนโลยี (Technological) เปนตน พรอมกันน้ี จากการทบทวน
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ พบวา ปจจัยท่ีมีนักวิจัยนิยมใชในการศึกษา คือ สวนประสมทางการตลาดท้ัง 4 

ดาน อันประกอบดวย  ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา   ดานสถานท่ีจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การตลาด  

          สวนการตัดสินใจซ้ือสินคาน้ัน จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา สวนใหญจะเปนการศึกษา
จากการเก็บขอมูลกับกลุมผูบริโภคท่ัวไป (End user) สวนกลุมพอคาคนกลาง (Middleman) ท่ีซ้ือ
สินคาแบบสง (Wholesale) เพ่ือนําไปจําหนายยังไมคอยมีการศึกษา ซ่ึงในความเปนจริง กลุมลูกคา
เหลาน้ี มีศักยภาพในการซ้ือในปริมาณที่มาก อยางไรก็ตาม การตัดสินใจซ้ือสินคาของกลุมพอคา
คนกลางเหลาน้ี อาจจะมีรูปแบบ หรือ กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีแตกตางจากกลุมผูบริโภค
ท่ัวไปได (วุฒิ สุขเจริญ, 2556) 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนํ้าจ้ิมสุก้ีของ 

พอคาคนกลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

            2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ
นํ้าจ้ิมสุก้ีของพอคาคนกลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

            3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนํ้าจ้ิมสุก้ี
ของพอคาคนกลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

สมมุติฐานการวิจัย 
1.ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนํ้าจ้ิมสุก้ีของพอคาคน

กลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีแตกตางกัน 

2. สวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนํ้าจ้ิมสุก้ีของ
พอคาคนกลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

3. สวนประสมทางการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนํ้าจ้ิมสุก้ีของพอคาคน
กลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.1 ประชากร หมายถึง พอคารานขายของสดหรือขายของชําท่ีขายนํ้าจ้ิมสุก้ีในเขตอําเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี 

 1.2 กลุมตัวอยาง หมายถึง กลุมพอคาคนกลางท้ังหมดท่ีมีประสบการณซ้ือนํ้าจ้ิมสุก้ีแบบสง 

(Wholesale) ท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling ) 

2. ขอบเขตตัวแปร 

2.1 ตัวแปรตน ประกอบดวย 

(1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดเฉล่ียตอเดือน  

(2) สวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ีจัดจําหนาย และ 

ดานการสงเสริมการตลาด 

              2.2 ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซ้ือ ไดแก การตระหนัก การคนหา การเปรียบเทียบ การ
ตัดสินใจ และพฤติกรรมหลังการซ้ือ 
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3. ขอบเขตพ้ืนท่ีและระยะเวลา 
3.1 พ้ืนท่ีในการศึกษา กําหนดขอบเขตในการศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี 

3.2 ระยะเวลาในการศึกษา ต้ังแตเดือนสิงหาคม 2560 – เมษายน 2561 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากการทบทวนทฤษฎี แนวคิด วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดนํามาพัฒนาและสราง
เปนกรอบแนวความคิด ดังน้ี 

                ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ผูประกอบการสามารถวางแผนการตลาดใหตรงกลุมเปาหมายและตอบสนอง

ตอความตองการไดอยางเต็มท่ี 

2. สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการเร่ิมตน พัฒนา หรือปรับปรุงแกไขธุรกิจ
จําหนายนํ้าจ้ิมสุก้ีสําหรับผูประกอบการรายใหมหรือผูประกอบการรายเดิม เพ่ือกําหนดกล
ยุทธในการแขงขันทางการตลาดใหมีความไดเปรียบในการแขงขัน 

 

สวนประสมทางการตลาด 
- ดานผลิตภัณฑ 
- ดานราคา 
- ดานสถานท่ีจัดจําหนาย 
- ดานการสงเสริมการตลาด 

การตัดสินใจซ้ือ 
- การตระหนัก  
- การคนหา  
- การเปรียบเทียบ  
- การตัดสินใจ  
- พฤติกรรมหลังการซ้ือ 

 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษาสูงสุด 
- รายไดเฉล่ียตอเดือน 
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แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร 

 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด 

  2.1 ผลิตภัณฑ (Product) 

  2.2 ราคา (Price) 

  2.3 สถานที่และชองทางการจัดจําหนาย (Place and Distribution) 

  2.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

 3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ 

  3.1 ความหมายของการตัดสินใจซ้ือ 

  3.2 กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

 4. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับนํ้าจ้ิมสุก้ี 

  4.1 ความหมายของนํ้าจ้ิมสุก้ี 

  4.2 ความเปนมาของนํ้าจ้ิมสุก้ี 

  4.3 กระบวนการผลิตนํ้าจ้ิมสุก้ี 

  4.4 บรรจุภัณฑนํ้าจ้ิมสุก้ี 

  4.5 มาตรฐานผลิตภัณฑนํ้าจ้ิมสุก้ี 

 5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

           อมราภรณ สีเมฆ (2558) ไดศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
สับปะรดกระปองของผูบริโภคในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผลการศึกษาพบวา 
สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดานชองทางการจัดจําหนาย
และดานการสงเสริมการตลาดตามลําดับ ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคที่มีเพศ อายุ แตกตางกัน มี
ความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสับปะรดกระปองของผูบริโภค
ในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01 

              นัยนา ฤทธ์ิบัว (2558) ไดศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภค
กาแฟสดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวา สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจพิจารณาเปนรายดานพบวามีดานราคา ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการขาย และ
ดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ พฤติกรรมการเลือกซ้ือกาแฟสด พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
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สวนใหญซ้ือกาแฟสดท่ีปมนํ้ามันเพ่ือ ลดอาการงวงนอน ซ้ือกาแฟสดชวงเชาเวลาทํางาน สวนใหญ
ซ้ือ 3-4 คร้ังตอสัปดาห การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลท่ีมี ระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็น
ตอสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคกาแฟสดในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

กลุมตัวอยางไดแก พอคาคนกลางที่อาศัยในเขตอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 

405 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชคือ ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติทดสอบ(t-test) วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว(One Way Anova หรือ F-test) การ
วิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) และการวิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis) 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

            การวิจัย เรื่อง การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนํ้าจ้ิมสุก้ีของพอคาคนกลางในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล
ของพอคาคนกลาง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 385 คน ได
แจกแบบสอบถามท้ังหมด 420 ชุด  และไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 405 ชุด คิดเปน 96.42% 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล และนําเสนอในรูปแบบของตาราง ประกอบคําบรรยาย โดยแบงเปน 

2 ตอน ตามลําดับข้ันตอนดังน้ี 

            1. ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 

210 คน และเปนเพศชาย จํานวน 195 คน สวนใหญมีอายุมากกวา 45 ป มีการศึกษาในระดับ ปวส./

อนุปริญญา จํานวน 129 คน และมีรายไดเฉล่ียกิจการตอเดือน 20,001 – 50,000 บาท จํานวน 149 

คน 

 2. ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค  
 สมมุติฐานขอ 1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนํ้าจ้ิมสุก้ีของพอคา
คนกลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบวา  
ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาสูงสุดประถมศึกษา มีการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนํ้าจ้ิมสุก้ี
แตกตางจากผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.34 และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษา
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สูงสุด ปวส./อนุปริญญา มีการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนํ้าจ้ิมสุก้ีแตกตางจากผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีผลตางคาเฉลี่ย
เทากับ 0.30  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียของกิจการตอเดือน 20,001 – 50,000 บาท มีการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนํ้าจ้ิมสุก้ีแตกตางจากผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียของกิจการตอ
เดือน 50,001 – 80,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.20 

และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียของกิจการตอเดือน 20,001 – 50,000 บาท มีการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนํ้าจ้ิมสุก้ีแตกตางจากผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียของกิจการตอ
เดือนมากกวา 80,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.33 

ดังแสดงผลในตารางที่ 1 และ 2 

 

ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลตางคาเฉล่ียรายคูระหวางพอคาคนกลางท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุด
แตกตางกันกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนํ้าจ้ิมสุก้ี โดยวิธี 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) มัธยมศึกษาตอนตน 3.89  -    

(3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 3.76   -   

(4) ปวส. / อนุปริญญา 3.67    - 0.30* 

(5) ปริญญาตรีขึ้นไป 3.97 0.34*   0.30* - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลตางคาเฉล่ียรายคูระหวางพอคาคนกลางที่มีรายไดเฉล่ียกิจการตอ
เดือนแตกตางกันกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนํ้าจ้ิมสุก้ี โดยวิธี LSD 

 
รายได 

 
Mean 

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

3.82 3.65 3.85 3.98 

(1) ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท 3.82 -    

(2) 20,001 – 50,000 บาท 3.65  - 0.20* 0.33* 
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(3) 50,001 – 80,000 บาท 3.85  0.20* -  

(4) มากกวา 80,000 บาท 3.98  0.33*  - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

           สมมุติฐานขอ 2 โดยการวิเคราะหปจจัยเก่ียวกับสวนประสมการตลาดท่ีมีความสัมพันธตอ
การตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑนํ้าจ้ิมสุก้ีของพอคาคนกลาง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

พบวา ปจจัยเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดทุกดานมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑนํ้าจ้ิมสุก้ีของพอคาคนกลาง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 ดังแสดงผลในตารางท่ี 3 
  

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบปจจัยเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑนํ้าจ้ิมสุก้ีของพอคาคนกลาง 

ตัวแปร Mean SD (1) (2) (3) (4) (5) 
(1) การตัดสินใจซ้ือนํ้าจ้ิมสุก้ี 3.78 0.75 1 0.75** 0.71** 0.64** 0.71** 

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

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

(4) ดานสถานท่ีและชองทาง
การจัดจําหนาย 

3.59 1.00    1 0.72** 

(5) ดานการสงเสริมการตลาด 3.64 0.98     1 
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

              สมมุติฐานขอ 3  โดยการวิเคราะหปจจัยเก่ียวกับสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑนํ้าจ้ิมสุก้ีของพอคาคนกลาง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบวา ปจจัย
เก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนํ้าจ้ิมสุก้ีของพอคาคนกลาง 

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยพบวา ดาน
ผลิตภัณฑสงตอการตัดสินใจมากท่ีสุด รองลงมาคือดานสงเสริมการขายและดานราคา สวนดาน
ชองทางการจัดจําหนายไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ ดังแสดงผลในตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุของปจจัยเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อนํ้าจ้ิมสุก้ีของพอคาคนกลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  

ปจจัยเก่ียวกับสวนประสมทาง
การตลาด 

b SE b Beta t Sig. T VIF

คาคงที่ 0.65 0.10  5.98 0.00**   
ดานผลิตภัณฑ 0.35 0.04 0.38 8.89 0.00** 0.41 2.41 
ดานราคา 0.15 0.38 0.18 4.14 0.00** 0.37 2.64
ดานสถานท่ีและชองทางการจัด
จําหนาย 

0.04 0.03 0.59 1.34 0.17 0.40 2.44 

ดานการสงเสริมการตลาด 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 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 
การอภิปรายและขอเสนอแนะ 

            จากผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
เฉล่ียมากกวา 45 ป มีการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา มีรายไดของกิจการเฉลี่ยตอเดือน 20,000-

50,000 บาท ดังน้ัน จึงควรนําขอมูลท่ีไดมาทําการวางกลยุทธตางๆ โดยผูประกอบการที่ขายนํ้าจ้ิมสุ
ก้ี แตเน่ืองจากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา เพศและอายุท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือไม
แตกตาง ดังน้ัน ผูประกอบการจึงควรเลือกกลุมเปาหมายในเร่ือง ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดใหมี
กลยุทธของแตละกลุมแตกตางกันไป 

 จากผลการศึกษาปจจัยเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญใหความสําคัญกับผลิตภัณฑท่ีมีรูปลักษณ สีสันของของสินคาตองดูดีนารับประทาน และมี
ราคาขายอยูในตลาดระดับกลางถึงลางซ่ึงทําใหลูกคาสามารถตัดสินใจซ้ือไดงาย รวมถึงมีการ
สงเสริมการขายโดยใชพนักงานขายเจาะกลุมรานคาเปาหมาย  

 
ขอเสนอแนะ 
 จากคา Adjusted R2 มีคา 0.68 ตามกลุมตัวแปรอิสระ คือกลุมปจจัยเก่ียวกับสวนประสมทาง
การตลาด โดยพบวา ยังคงมีอีกรอยละ 32 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนท่ีผูวิจัยไมไดนํามาใช จึง
ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เพ่ือใหการศึกษาน้ีมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน ตามเหตุผลท่ีอธิบายไวใน
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บทท่ี 2 เชน ดานการตลาด ดานพฤติกรรมผูบริโภค ดังท่ี Kotler อางถึงใน สิริเกษ มาลงวงษ (2552) 

ไดกลาวถึงพฤติกรรมผูบริโภควา วาสําเร็จของธุรกิจอยูท่ีการทราบขอมูลของผูบริโภค ซ่ึงนักการ
ตลาดตองรวบรวมขอมูลและทําความเขาใจเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริโภค ดานสังคมก็ถือเปน
ปจจัยท่ีสําคัญท่ีควรนํามาศึกษา เพราะผูคนจะไดรับอิทธิพลจากสังคมรอบขางท่ีเปนกลุม อางอิง 

ครอบครัว บทบาทและสถานะทางสังคม นอกจากน้ียังมีดาน คูแขงขัน ส่ิงแวดลอม นวัตกรรม และ
ดานกฎหมาย เปนตน ซ่ึงหากมีการศึกษาในปจจัยดังกลาว อาจทําใหทราบถึงความตองการของ
ผูบริโภคชัดเจนมากย่ิงขึ้น อันจะนําไปสูการทําการตลาดท่ีตรงกับความตองการของผูบริโภคมาก
ย่ิงข้ึน                                                                                                                                                                                      
 
บทสรุป 
               ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุมากกวา 45 ป มี
การศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา มีรายไดของกิจการตอเดือน 20,001 – 50,000 บาท ผลการ
ทดสอบสมมุติฐานพบวา 1) เพศและอายุท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนํ้าจ้ิมสุก้ี
ของพอคาคนกลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ไมแตกตางกัน สวนระดับการศึกษา
สูงสุดและรายไดของกิจการตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนํ้าจ้ิมสุก้ีของ
พอคาคนกลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 2) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท้ังดานผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ีจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนํ้าจ้ิมสุก้ีของพอคาคนกลางในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 3) ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ 
ราคา และการสงเสริมการตลาด สงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนํ้าจ้ิม สุก้ีของพอคาคนกลางใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

114 

บรรณานุกรม 
วัชรี โชติรัตน. (2552)”ประวัติความเปนมาของสุก้ียาก้ี” https://www.gotoknow.org/posts/310617 

พิทยา พันธเพ็ญโสภณ. (2552) ความตองการของตลาด. 

ยุวดี ไชยศิริ. (2541) การตัดสินใจดานราคา. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ศิริรัตน เสรีรัตน และคณะ. (2541) พฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพฯ: ธีระพิมพ และไซเท็กซ จํากัด.  

กัลยา วานิชยบัญชา. (2554) การใช SPSS for Windows ในการวิเคราะหขอมูล. กรุงเทพฯ : ศูนย
หนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พรทิพย  วร กิจโภคาทร .  ลั กษณะทางด านประชากรศาสตร .  กรุ ง เทพฯ  : โรง พิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2529 

สุดาดวง เรืองรุจิระ. (2543) หลักการตลาด. กรุงเทพฯ : ประกายพรึก. 

ชูศรี วงศรัตนะ. (2546) เทคนิคการใชสถิติเพ่ือการวิจัย. กรุงเทพฯ : ไทเนรมิตกิจ อินเตอร โปรเกรส
ซิฟ จํากัด 

ธานินทร ศิลปจารุ. (2552) การวิจัยและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS. กรุงเทพฯ : บิสซิเนสอาร
แอรดดี 

เสรี วงษมณฑา. (2542) การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพฯ : ธีระฟลมและไซเท็กซ,  
ศศิกาญจน สมบูรณ. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือนํ้าด่ืมบรรจุขวดของครัวเรือนในเขตอําเภอ
เมืองเชียงคาน จังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ  
อานนท ปนตาวงค. (2556) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑกวาวเครือของกลุมผูเขาศึกษาดูงานในบริษัท เฮลทเฮิรบโปรดักส จํากัด. วิทยานิพนธ
ปริญญาบริการธุรกิจบัณฑิต 

ปยาภรณ มฤคพันธ. (2553) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาอมบรรเทา
อาการเจ็บคอของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

ณัฐวดี พรหมปญญา. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริม
อาหารของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(อาชีวศึกษา) 
อมราภรณ สีเมฆ. (2558) สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสับปะรดกระปองของ
ผูบริโภคในเขตอําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ .  วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต.  



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

115 

เจษฎา คงแดง. (2558) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสับปะรดหอม
สุวรรณของผูบริโภคในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ. วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

นัยนา ฤทธ์ิบัว. (2558) สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคกาแฟสดในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี: วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจ.  

วิภาวี นิลนอย. (2558) สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริม
บํารุงสุขภาพของผูบริโภค อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ:วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจ .  

กฤษณะ ไชยพฤกษ. (2553) สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
(อาหารจานเดียวประเภทขาว) ในกรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจ.  

จิราพร เอี่ยวสะอาด. (2559) สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาแม็ค
โคร ฟูด เซอรวิส สาขาหัวหิน. 

ศริญญา เกษวัฒนากุล. (2559) สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเบอเกอรี่ของ
ผูบริโภคใน เขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ: วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจ.



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

116 

การรับรูถึงความตองการซ้ือเส้ือยืดพิมพสกรีนของผูบริโภคผานส่ือสังคมออนไลน: 
กรณีศึกษา ธุรกิจเส้ือสกรีนตามใจคุณ 

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. 

 

เตชิต ธนาคุณ 
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ธรรมวิมล สุขเสริม 
 อาจารยประจําคณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา (1) ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการรับรูถึงความ

ตองการซ้ือเส้ือยืดพิมพสกรีนของผูบริโภคผานส่ือสังคมออนไลน (2) ความสัมพันธระหวางปจจัย
สวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค และการรับรูถึงความตองการซ้ือเส้ือยืดพิมพ
สกรีนผานส่ือสังคมออนไลน (3) อิทธิพลสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค ตอการ
รับรูถึงความตองการซ้ือเส้ือยืดพิมพสกรีนผานส่ือสังคมออนไลน กลุมตัวอยางคือ ผูบริโภคท่ีกด
ติดตาม Facebook fan page Tachit เส้ือสกรีนตามใจคุณ จํานวน 406 คน สุมตัวอยางแบบสะดวก 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก ความถ่ี รอย
ละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T – Test F – Test การวิเคราะหสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

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

Regression Analysis) 

ผลการวิจัยพบวา  (1) ปจจัยสวนบุคคล ดานสถานภาพ ท่ีแตกตางกันจะมีการการรับรูถึง
ความตองการซ้ือเส้ือยืดพิมพสกรีนของผูบริโภคผานส่ือสังคมออนไลน: กรณีศึกษา ธุรกิจเส้ือสกรีน
ตามใจคุณไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (2) ความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค พบวา ปจจัยดานความตองการของผูบริโภค ดาน
ตนทุนของผูบริโภค และดานความสะดวกในการซ้ือ มีความสัมพันธกับ การการรับรูถึงความ
ตองการซ้ือเส้ือยืดพิมพสกรีนของผูบริโภคผานส่ือสังคมออนไลน: กรณีศึกษา ธุรกิจเส้ือสกรีน
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ตามใจคุณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 (3) สวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภคมี
อิทธิพลตอการรับรูถึงความตองการซ้ือเส้ือยืดพิมพสกรีนผานส่ือสังคมออนไลน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.01 โดยสามารถอธิบายการแปรผันของความต้ังใจซ้ือซํ้าของผู ซ้ือสินคาผาน
อินเทอรเน็ตไดรอยละ 40.1 

 

คําสําคัญ : การรับรู, สวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค, เส้ือยืดพิมพสกรีน 

 

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 
ในปจจุบัน ผูคนเริ่มหันมาใชส่ือสังคมออนไลน (Social Media) คือ รูปแบบการส่ือสาร

ขอมูลท่ีเขาถึงผูคนทุกระดับในปจจุบัน โดยมีการใชกันอยางแพรหลาย ภายใตการพัฒนาตลอดเวลา
ของเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร ซ่ึงมีแนวโนมจะกลายเปนส่ือหลักสําหรับผูคนในโลกอนาคต 

แทนส่ือแบบเดิม ๆ กันมากข้ึน ในการส่ือสารขอมูลถึงกัน ซ่ึงในชวงเร่ิมแรก การใชส่ือสังคม
ออนไลน มักใชในลักษณะของงานอดิเรกส่ือสารกันระหวางตนเองกับคนรูจักใกลตัว จากน้ันไดมี
การขยายการประยุกตใชสูภาคธุรกิจ ซ่ึงไดรับการตอบรับจากผูคนอยางกวางขวาง เปนสาเหตุสําคัญ
ท่ีทําใหส่ือสังคมออนไลน ไดรับความนิยมข้ึนเรื่อย ๆ มาจาก การใชงานท่ีงาย เขาถึงกลุมคนได
รวดเร็ว มีการแสดงความคิดเห็นไปมา และส่ือท่ีนํามาแบงปนมีลักษณะหลากหลาย รวมท้ังการ
พัฒนาตลอดเวลาของเทคโนโลยีการส่ือสารและอินเทอรเน็ต ทําใหมีแนวโนมคอนขางชัดเจนวา 
ส่ือสังคมออนไลน จะเปนส่ือหลักของผูคนในโลกอนาคตอยางแทจริง เพ่ือเลาถึงประสบการณงาน
ท่ีกําลังทําและเร่ืองราวท่ีตองการแบงปน ซ่ึงไดรับความสนใจจากผูคนอยางกวางขวาง และมีสวน
สําคัญในการเช่ือมโยงเขาสูกลุม ลูกคาของบริษัท (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ, 2555: เว็บไซต) 

ในการดําเนินธุรกิจตาง ๆ น้ัน การสรางการรับรูของสินคาเปนส่ิงท่ีจําเปน (ปณิศา มีจินดา, 
2553) ซ่ึงจะชวยทําใหผูบริโภคมีการจดจําและระลึกไดเม่ือเกิดความตองการ อันจะนําไปสูการ
ตัดสินใจซ้ือในภายหลัง โดยการรับรู (Perception) เปนกระบวนการที่ผูบริโภคเลือกสรร จัด
องคประกอบ หรือจัดระเบียบและตีความส่ิงกระตุนทางการตลาด เพ่ือการเลือกซ้ือในส่ิงท่ีผูบริโภค
ตองการ (Solomon, 2009: 689) โดยทางการตลาดจะเปนการชวยกระตุนใหมีการสรางสวนแบงทาง
การตลาดกอน เปรียบเสมือนการทําใหผูบริโภครับรูถึงผลิตภัณฑ หรือบริการของธุรกิจท่ีเขาถึงกลุม
ผูบริโภคน้ัน ๆ กอนเปนอันดับแรก หรือท่ีเรียกวา “ผูบุกเบิก (First Mover)”  

สวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค (4 C’s) น้ัน ประกอบดวย การท่ีผูบริโภค
จะความตองการของผูบริโภค หรือคาดหวังในผลิตภัณฑท่ีจําหนายสามารถตอบความตองการได 
(Consumer Wants and Needs) ตนทุนทางดานราคา ความคาดหวังเก่ียวกับราคาที่ตองถูกและความ
คุมคาของการมาซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการ (Consumer’s Cost to Satisfy) ความสะดวกในการซ้ือ 

ความคาดหวังเก่ียวกับความสะดวกสบายที่ผูบริโภคตองไดรับจากผูประกอบการ (Convenience to 

Buy) เชน การหารานท่ีจําหนายไดงาย การเขาถึงสินคาไดสะดวก รวดเร็ว และในสวนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของผูบริโภคอันดับสุดทาย คือ การส่ือสาร ความคาดหวังในการไดรับขอมูล
ของผลิตภัณฑ หรือบริการอยางครบถวน (Communication) ซ่ึงหากผูประกอบการสามารถสนอง
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ความตองการใน 4 ดานน้ีได จะสามารถสรางการรับรูใหเกิดข้ึนแกผูบริโภคไดกอนคูแขงขันราย
อื่นๆ (บุริม โอทกานนท, 2012: เว็บไซต) 

การศึกษางานวิจัยในคร้ังน้ี เปนการศึกษาธุรกิจเส้ือยืดพิมพสกรีนบนส่ือสังคมออนไลน ใน
รูปแบบเฟซบุคแฟนเพจ (Facebook fan page) ท่ีชื่อวา “เส้ือสกรีนตามใจคุณ” ซ่ึงเปนธุรกิจใหมเร่ิม
มาไดไมนานนัก ลักษณะของธุรกิจคือการพิมพสกรีนเส้ือยืดไมมีข้ันตํ่าในการจัดทํา รูปแบบการ
เสนอผลิตภัณฑเนนใหผูบริโภคออกแบบหรือกําหนดลักษณะลวดลาย กําหนดสีสันของเส้ือยืดเอง 

ตามงบประมาณของผูบริโภคเปนผูกําหนดขึ้นมาเอง  

จากการนําเสนอขอมูลดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการสรางการ
รับรูผานสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค เพ่ือการแขงขันในธุรกิจเส้ือยืดพิมพ
สกรีนผานส่ือสังคมออนไลน Facebook ซ่ึงจะชวยใหธุรกิจดังกลาวประสบความสําเร็จและเปน
ขอมูลในการขยายธุรกิจ ไปยังกลุมเปาหมายตาง ๆ เพ่ิมมากข้ึนตอไปในอนาคต จึงเปนท่ีมาของการ
วิจัยการรับรูถึงความตองการซ้ือเส้ือยืดพิมพสกรีนของผูบริโภคผานส่ือสังคมออนไลน: กรณีศึกษา 
ธุรกิจเส้ือสกรีนตามใจคุณ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาอิทธิพลสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภคที่มีผลตอการรับรูถึง

ความตองการซ้ือเส้ือยืดพิมพสกรีนผานส่ือสังคมออนไลน 
 

สมมุติฐานของการวิจัย 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภคมีผลตอการรับรูถึงความตองการ

ซ้ือเส้ือยืดพิมพสกรีนผานส่ือสังคมออนไลน  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบริโภคที่กดติดตาม Facebook fan 

page Tacit เส้ือสกรีนตามใจคุณท้ังหมด จํานวน 7,213 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 

 ขอบเขตกลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูบริโภคท่ีกดติดตาม 

Facebook fan page Tachit เส้ือสกรีนตามใจคุณ กําหนดกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดกําหนดระดับความ
คลาดเคล่ือนเทากับ 0.01 และ 0.05 ซ่ึงไดกลุมตัวอยางท้ังหมด 394 คน 
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 ขอบเขตดานเน้ือหา ตัวแปรตน ปจจัยสวนบุคคล ซ่ึงประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน และสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผูบริโภค ประยุกตจากแนวคิดของ Lauterborn, B. (1990) ซ่ึงประกอบดวย ความตองการของ
ผูบริโภค ตนทุนของผูบริโภค ความสะดวกในการซ้ือ และ การส่ือสาร สวนตัวแปรตาม คือการรับรู
ความตองการ ประกอบดวย สถานการณปจจุบัน ส่ิงจูงใจที่จะปฏิบัติตาม เปาหมายที่ตองการ 

 ขอบเขตระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย คือ ชวงเดือน 

สิงหาคม 2560 ถึง เดือน กันยายน 2560 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. สามารถใชเปนแนวทางใหผูประกอบการเส้ือยืดพิมพสกรีน Facebook fan page Tachit 

เส้ือสกรีนตามใจคุณ สามารถนําผลการศึกษาท่ีไดไปประกอบการตัดสินใจในการสรางกลยุทธทาง
การตลาด เชน การโฆษณาและการประชาสัมพันธ 

2. สามารถนําไปปรับปรุงรูปแบบการใหบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
กรอบแนวความคิด 
ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดทฤษฏ ี
แนวคิดเก่ียวกับการรับรูถึงความตองการของผูบริโภค Schiffman and Kanuk. (2010: 

p.175) ไดใหความหมายของคําวา การรับรู (Perception) คือ กระบวนการที่ผูบริโภคแตละคนเลือก 

การรับรูถึงความตองการ(Need 
recognition) ซ้ือเส้ือยืดพิมพสกรีน
ของผูบริโภคผานส่ือสังคมออนไลน 
- สถานการณปจจุบัน  
(Current situation) 
- ส่ิงจูงใจที่จะปฏิบัติตาม  
(Motivation to act) 
- เปาหมายที่ตองการ  

(Desired goal) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในมุมมอง
ของผูบริโภค 

- ความตองการของผูบริโภค (Consumer 
Wants and Needs) 
- ตนทุนของผูบริโภค(Consumer’s Cost to 
Satisfy) 
- ความสะดวกในการซ้ือ(Convenience to 
Buy) 
- การส่ือสาร (Communication) 
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จัดการ และแปลความส่ิงท่ีกระตุน ไปเปนความหมายและเปนภาพที่ติดอยู หากจะใหความหมาย
อยางงาย การรับรู คือ วิธีการท่ีเรามองเปนโลกรอบตัว หากผูบริโภคแตละคนไดรับการกระตุนจาก
ส่ิงเราเดียวกันในสภาพแวดลอมเหมือนกัน จะเลือกจัดการ และตีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับความ
ตองการ คานิยม และความคาดหวัง 

แนวคิดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค Pradeep And Aspal 

(2013) ใหความหมายสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภคไววา เปนรูปแบบกลยุทธ
การทําการตลาดท่ีมุงเนนไปยังมุมมองของผูบริโภคเปนหลัก โดยทําการพัฒนามาเพ่ือแกไขใน
ขอบกพรองของกลยุทธสวนประสมทางการตลาดเดิมท่ีมุงเนนไปยังการทําการตลาดในมุมมองของ
ผูขายเปนหลัก 

บุริม โอทกานนท (2012: เว็บไซต) แนวคิดเรื่องการตลาดแบบ 4C’s ดังกลาวถูกตีพิมพใน
หนังสือพิมพ Advertising Age ซ่ึงเขียนโดย Lauterborn (1990) ซ่ึงไดตีพิมพไวในหัวขอเร่ือง “New 

Marketing Litany; Four P’s passe; C-words takeover” ในบทความดังกลาว ไดใหขอคิดวา ทุกวันน้ี
นักการตลาดกําลังใชกลยุทธการตลาดเกา ๆ ในโลกที่ไมมีอยูอีกแลว และบอกนักการตลาดในยุค
น้ันวา ตลาดท่ีตอบรับกับกลยุทธ 4P’s น้ันตลาดในรูปแบบ 4P’s น้ันไดกลายเปนอดีตไปเสียแลว 

และการท่ีบริษัทตาง ๆ จะอยูรอดไดหรือไมน้ัน บริษัทควรจะตองหันมามองตัวเองใหม โดยตองลืม
คําวา 4P’s ใหได และแทนท่ีจะมองในมุมมองของผูผลิตและผูจัดจําหนาย นักการตลาดสมัยใหม
ตองหันมามองในอีกมุมคือ มุมมองของผูบริโภคบาง โดยไดเสนอแนวคิดในการทําการตลาดใน
รูปแบบ 4 C’s เอาไวดังน้ี 

1. ดานความตองการของลูกคา (Customer Needs and Wants) เปนการใหความสําคัญใน
ดานของสินคาท่ีผลิตออกมา ซ่ึงควรท่ีจะเปนสินคาท่ีผูบริโภคจะซ้ือใชเพ่ือแกปญหาการอยูรอดของ
ผูบริโภค (Consumer Solution) แทนที่จะเปนการอยูรอดของผูผลิตและผูจัดจําหนาย 

2. ดานตนทุนของผูบริโภค (Cost to Satisfy) เปนการกําหนดราคาโดยพิจารณาถึงตนทุน
ของผูบริโภคที่ตองจายเพ่ือท่ีจะใหไดสินคามาใช  ซ่ึงการต้ังราคาน้ันตองคํานวณถึงคาใชจายตางๆ 

ท่ีผูบริโภคตองจายออกไปกอนท่ีจะจายเงินซ้ือสินคา 
3. ดานความสะดวกในการซ้ือ (Convenience to Buy) เปนการกระจายสินคาไปยังจุดขาย 

โดยพิจารณาถึงความสะดวกในการซ้ือสินคาและบริการของผูบริโภคเปนหลัก 
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4. ดานการส่ือสาร (Communication) เปนการส่ือสารท่ีตองคํานึงถึงส่ือและสารท่ีผูบริโภค
จะรับฟง ดังน้ันควรใหความสําคัญในการสรางเรื่องราวสรางความไวเน้ือเชื่อใจผานส่ือท่ีผูบริโภค
รับฟงมากกวา 

ขอมูลเก่ียวกับส่ือสังคมออนไลน (Social Media) การส่ือสารขอมูลของมนุษย ไดรับการ
พัฒนามาต้ังแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน โดยเร่ิมจากการส่ือสารขอมูลอยางงายท่ีไมมี ความ
สลับซับซอน จนถึงยุคสมัยท่ีมีเทคโนโลยีเขามามีสวนเก่ียวของท่ีสําคัญ ในการเปนตัวนําพาขอมูล
ใหมีการส่ือสารถึงกันอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ส่ือสังคมออนไลน (Social Media) เปน
รูปแบบการส่ือสารขอมูลท่ีเขาถึงผูคนทุกระดับในปจจุบัน โดยมีการใชกันอยางแพรหลาย ภายใต
การพัฒนาตลอดเวลาของเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร ซ่ึงมีแนวโนมจะกลายเปนส่ือหลัก
สําหรับผูคนในโลกอนาคต 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย สรางตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดท่ีกําหนดขึ้น ซ่ึง

ประกอบดวย 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูบริโภคท่ีใชส่ือสังคมออนไลน แบบสอบถามมีลักษณะแบบ
ตัวเลือก จํานวน 6 ขอ โดยเน้ือหาครอบคลุมขอมูลเก่ียวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน  

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค โดย
เน้ือหาจะครอบคลุมท้ังหมด 4 ดาน ไดแก ดานความตองการของผูบริโภค (Consumer Wants and 
Needs) ดานตนทุนของผูบริโภค  (Consumer’s Cost to Satisfy) ดานความสะดวกในการซ้ือ 
(Convenience to Buy) และดานการส่ือสาร (Communication)  

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรูถึงความตองการซ้ือเส้ือยืดพิมพสกรีนของผูบริโภค
ผานส่ือสังคมออนไลน โดยครอบคลุมเน้ือหาท้ังหมด 3 ดานไดแก ดานสถานการณปจจุบัน 
(Current situation) ดานส่ิงจูงใจท่ีจะปฏิบัติตาม (Motivation to act) และดานเปาหมายท่ีตองการ 
(Desired goal) 

จะใชคําถามปลายปด โดยที่ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Likert Scale) 5 ระดับ ซ่ึงกําหนดเกณฑใหคะแนน (ชูศรี วงศรัตนะ, 2552) ดังน้ี  
  ระดับความคิดเห็น 

   5   หมายถึง  มากท่ีสุด 

   4  หมายถึง  มาก 
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   3  หมายถึง  ปานกลาง 

   2   หมายถึง  นอย 

   1   หมายถึง  นอยท่ีสุด 

คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (n=30) ตัวแปรสวนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ของผูบริโภค มีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 0.788 ซ่ึงมีคาความสอดคลองเคร่ืองมือ 

มากกวา 0.70 และตัวแปรการรับรูถึงความตองการ มีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 0.833 ซ่ึง
มีคาความสอดคลองเครื่องมือ มากกวา 0.70 ซ่ึงถือวามีความนาเช่ือถือในระดับสูง (กัลยา วานิชย-
บัญชา, 2553) 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
ปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง อายุ 25 – 29 ป 

สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป อาชีพรับราชการ รายเฉล่ียตอเดือน มากกวา 
25,000 บาท 

คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค 

ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x = 4.41, S.D. = 0.412) และเม่ือจําแนกผลการวิเคราะหออกมา
เปนรายดาน พบวา ในแตละดานมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุดท้ังหมด ไดแก ดานความ
สะดวกในการซ้ือ (x = 4.53, S.D. = 0.503) ดานดานการส่ือสาร (x = 4.43,      S.D. = 0.518) ดาน
ความตองการของผูบริโภค (x = 4.37, S.D. = 0.526) และดานตนทุนของผูบริโภค (x = 4.33,     

S.D. = 0.514) 

คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรูถึงความตองการซ้ือเส้ือยืดพิมพสกรีนของ
ผูบริโภคผานส่ือสังคมออนไลน: กรณีศึกษา ธุรกิจเส้ือสกรีนตามใจคุณ ในแตละสวนโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก (x = 411, S.D. = 0.520) และเม่ือจําแนกผลการวิเคราะหออกมาเปนสวน พบวา 
สวนที่มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก เปาหมายที่ตองการ (x = 4.22, S.D. = 0.623) 

สวนท่ีมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ไดแก สถานการณปจจุบัน (x = 4.17,  S.D. = 0.552) 

และส่ิงจูงใจที่จะปฏิบัติ (x = 3.95, S.D. = 0.681) 

ผลการวิเคราะหสมมติฐาน 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณของสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค
ท่ีมีผลตอการรับรูถึงความตองการซ้ือเส้ือยืดพิมพสกรีนของผูบริโภคผานส่ือสังคมออนไลน: 
กรณีศึกษา ธุรกิจเส้ือสกรีนตามใจคุณ 
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ตัวแปร b SE b β  t 
p-

value 
Tole 
rance 

VIF 

คาคงที่ 
0.695 0.215  3.234 

0.001
** 

 
 

สวนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของผูบริโภคดานความ
ตองการของผูบริโภค  

0.096 0.047 0.097 2.036 
0.042

* 
0.648 1.544 

สวนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของผูบริโภคดานตนทุนของ
ผูบริโภค  

0.286 0.052 0.282 5.555 
0.000

** 
0.572 1.750 

สวนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของผูบริโภคดานความ
สะดวกในการซ้ือ 

0.058 0.056 0.056 1.041 0.299 0.506 1.978 

สวนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของผูบริโภคดานการส่ือสาร

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 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05, ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ผูวิจัยตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ตามเง่ือนไขของ
การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ ดวยการตรวจคา Tolerance และคา Variance Inflation Factor 

(VIF) กลาวคือ คา Tolerance มีคามากกวา 0.19 และคา VIF มีคานอยกวา 5.3 (ลัดดาวัลย เพชรโรจน 
และคณะ, 2547) จากตารางท่ี 4.23 พบวา ตัวแปรอิสระ คือ สวนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผูบริโภค ดานความตองการของผูบริโภค ดานตนทุนของผูบริโภค ดานความสะดวกในการซ้ือ และ
ดานการส่ือสาร มีคา Tolerance อยูในชวง 0.506 – 0.648 ซ่ึงมีคามากกวา 0.19 แสดงวา ตัวแปร
อิสระมีอิสระตอกัน สวนคา VIF อยูในชวง 1.544 - 1.978 ซ่ึงมีคานอยกวา 5.3 แสดงวา ตัวแปร
อิสระท้ัง      4 ตัวแปรไมมีปญหาความสัมพันธระหวางกันสูงมากเกินไป ซ่ึงยอมรับไดในการนําไป
ทดสอบความถดถอยเชิงพหุ 

ผลการวิเคราะหการทดสอบการถดถอยเชิงพหุคูณของสวนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ของผูบริโภคท่ีมีผลตอการรับรูถึงความตองการซ้ือเส้ือยืดพิมพสกรีนของผูบริโภคผานส่ือสังคม
ออนไลน: กรณีศึกษา ธุรกิจเส้ือสกรีนตามใจคุณ มีคา F = 68.911, Sig. = 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 

ซ่ึงจะแสดงวา ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม มีความแปรปรวนเทากัน โดยคาความ
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แปรปรวนของการรับรูถึงความตองการซ้ือเส้ือยืดพิมพสกรีนของผูบริโภคฯ จะพิจารณาจากคา 
Adjusted R2 ซ่ึงมีคาเทากับ 0.401 แสดงวา ความแปรปรวนของการรับรูถึงความตองการซ้ือเส้ือยืด
พิมพสกรีนของผูบริโภคผานส่ือสังคมออนไลน: กรณีศึกษา ธุรกิจเส้ือสกรีนตามใจคุณ มีคาเทากับ
รอยละ 40.1 ดังตารางท่ี 1 

 คาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (β) ของสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผูบริโภคในดานตางๆ ไดแก ดานความตองการของผูบริโภค ดานตนทุนของผูบริโภค ดานความ
สะดวกในการซ้ือ และดานการส่ือสาร มีคาเทากับ 0.97 0.282 0.056 และ 0.336 ตามลําดับ โดยมีคา 
p-value ของดานความตองการของผูบริโภค ดานตนทุนของผูบริโภค และดานการส่ือสารเทากับ 

0.042 0.000 และ 0.000 ตามลําดับ ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 และ 0.01 แสดงวา สวนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของผูบริโภคเพียง 3 ดานท่ีมีผลตอการรับรูถึงความตองการซ้ือเส้ือยืดพิมพ
สกรีนของผูบริโภคผานส่ือสังคมออนไลน: กรณีศึกษา ธุรกิจเส้ือสกรีนตามใจคุณ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 ซ่ึงมีดานความตองการของผูบริโภคสงผลตอการรับรูมากท่ีสุด 

รองลงมาคือดานการส่ือสารและดานตนทุนของผูบริโภค จะมีเพียงคา p-value ของดานความ
สะดวกในการซ้ือเทากับ 0.299 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 แสดงวา สวนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ของผูบริโภคในดานความสะดวกในการซ้ือไมมีผลตอการรับรูถึงความตองการซ้ือเส้ือยืดพิมพ
สกรีนของผูบริโภคผานส่ือสังคมออนไลน: กรณีศึกษา ธุรกิจเส้ือสกรีนตามใจคุณ 

 

อภิปรายผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 อภิปรายผลการวิจัย 

1. จากการศึกษางานวิจัย พบวา สวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค ดานการ
ส่ือสารในการซ้ือสงผลกับการรับรูถึงความตองการซ้ือเส้ือยืดพิมพสกรีนของผูบริโภคผานส่ือสังคม
ออนไลน: กรณีศึกษา ธุรกิจเส้ือสกรีนตามใจคุณ โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ วาสินี สุทธิธาทิพย 
(2553) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูปประเภทเส้ือทีเชิรต หรือเส้ือยืดของ
กลุมนักศึกษา ท่ีศึกษาในสถาบันการศึกษาในจังหวัดชลบุรี โดยผลการวิจัยพบวา ปจจัยทางดาน
สวนประสมทางการตลาด ดานโปรโมช่ันท่ีแตกตางกัน มีผลให กัน มีความตั้งใจซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูป
ประเภทเส้ือ ทีเชิรต หรือ เส้ือยืด แตกตางกัน และสอดคลองกับแนวคิดของบุริม โอทกานนท 
(2555) โดยงานวิจัยดังกลาวและแนวคิดน้ี กลาววา สวนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผูบริโภคดานการส่ือสารเปนการส่ือสารท่ีตองคํานึงถึงส่ือและสารท่ีผูบริโภคจะรับฟง เน่ืองจาก
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ตลาดในสมัยน้ีผูบริโภคสามารถเลือกท่ีจะฟงหรือไมฟง เลือกท่ีจะเช่ือหรือไมเช่ือ ดังน้ันดานการ
ส่ือสารควรใหความสําคัญในการสรางเร่ืองราว สรางความไวเน้ือเชื่อใจผานส่ือท่ีผูบริโภครับฟง
มากกวา โดยความสัมพันธและอิทธิพลระหวางสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค
ดานการส่ือสารกับความพึงพอใจในการเขาใชบริการของลูกคาฯ จะพิจารณาจากการใหขอมูลของ
สินคาภายในรานท่ีมีความนาเช่ือถือและทันสมัยแกลูกคาท่ีเขามาใชบริการ ทางรานจะตองมีการ
แสดงสินคาตัวอยางหรือรายการสินคา (Catalog) ใหแกลูกคาเลือกซ้ือหรือเลือกชมได และทาง
รานคาจะตองมีการแจงขาวสารและขอมูลเก่ียวกับสินคาหรือบริการใหมของทางรานคา 
 2. จากการศึกษางานวิจัย พบวา สวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค ดาน
ตนทุนของผูบริโภคสงผลตอการรับรูถึงความตองการซ้ือเส้ือยืดพิมพสกรีนของผูบริโภคผานส่ือ
สังคมออนไลน: กรณีศึกษา ธุรกิจเส้ือสกรีนตามใจคุณ โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ สิริชัย ดีเลิศ 

และคณะ (2554) ท่ีไดทําการศึกษาเร่ือง สวนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกสท่ีมีผลตอการ
พัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของเส้ือผาสําเร็จรูปกรณีศึกษาประชากรบริเวณสยามสแควร โดยผล
วิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา มีความสัมพันธกับการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของเส้ือผาสําเร็จรูปกรณีศึกษาประชากรบริเวณสยามสแควร และสอดคลองกับ
แนวคิดของบุริม โอทกานนท (2555) โดยงานวิจัยดังกลาวและแนวคิดน้ี กลาววา สวนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของผูบริโภคดานตนทุนของผูบริโภคเปนการกําหนดราคาท่ีพิจารณามาจาก
ตนทุนของผูบริโภคท่ีจะตองจายเพ่ือใหไดสินคามาใช โดยความสัมพันธและอิทธิพลระหวางสวน
ประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภคดานตนทุนของผูบริโภคกับความพึงพอใจในการเขา
ใชบริการฯ จะพิจารณาจากราคาของสินคาภายในรานคาจะตองมีความใกลเคียงกับรานคาอ่ืนท่ีอยู
ในละแวกใกลเคียง ราคาสินคาของรานคาสามารถตอรองราคาได และราคาของสินคาภายในรานมี
ความคุมคาในการเสียเวลาเขามาใชบริการ เชน คาใชจายดานการเดินทาง คาใชจายดานเวลา และ
คาใชจายอื่นๆ 

ขอเสนอแนะ 
1. รานควรใหความสําคัญกับการส่ือสารของผูบริโภค จะตองมีขอมูลท่ีกระชับ ชัดเจนใน

การประชาสัมพันธ ทําใหเขาใจงาย ชวนติดตาม มีการใหขอมูลเก่ียวกับสินคาท่ีมีความทันสมัยอยู
ตลอดเวลา มีการแจงขาวสารกิจกรรมตาง ๆ การสงเสริมการตลาดและขอมูลท่ีเก่ียวกับสินคา 
คุณภาพและการบริการใหมๆ ของทางรานอยูเสมอ มีการใหขอมูลเก่ียวกับสินคาท่ีมีความนาเชื่อถือ 
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เชน การจดทะเบียนรานคา หรือรูปแบบรีวิวสินคาจากลูกคา เพ่ือเปนการประชาสัมพันธรานและ
สรางความนาเช่ือถือใหกับผูท่ีเขามาชมและตองการขอมูลตาง ๆ 

 2. รานควรใหความสําคัญถึงตนทุนของกลุมผูบริโภคและการใชงาน เพ่ือท่ีจะสามารถ
เสนอคุณภาพของสินคาใหผูบริโภคไดมีตัวเลือกใหตรงกับความตองการและตนทุน จะตองแจง
ราคาสินคาแตละชนิดใหชัดเจน อธิบายถึงขอดีและขอดอยของสินคาท่ีนําเสนอ เพ่ือเปดโอกาสให
ผูบริโภคสามารถตัดสินใจเลือกและสามารถตอรองราคาได ราคาของสินคาจะตองมีความ
หลากหลาย เพ่ือเปนทางเลือกใหผูบริโภคไดตัดสินใจไดงายข้ึน 

3. ควรมีการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด ในมุมมองของผูบริโภค
เพ่ิมเติม ไดแก ดานการดูแลลูกคา ดานความสะดวกสบาย และดานความสมบูรณและการตอเน่ือง
ในการประสานงาน เปนตน ซ่ึงใชเปนองคประกอบในการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับธุรกิจบริการ 

 4. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาการรับรูถึงความตองการซ้ือเส้ือยืดพิมพสกรีนของ
ผูบริโภคผานส่ือสังคมออนไลน: กรณีศึกษา ธุรกิจเส้ือสกรีนตามใจคุณ เพียงรานเดียวเทาน้ัน ซ่ึงใน
การวิจัยครั้งหนา ควรที่จะศึกษาการรับรูถึงความตองการซ้ือเส้ือยืดพิมพสกรีนของผูบริโภคผานส่ือ
สังคมออนไลน: กรณีศึกษา ธุรกิจเส้ือสกรีนตามใจคุณ รานคาอ่ืนท่ีมีลักษณะการใหบริการหรือ
สินคาท่ีใกลเคียงกันดวย เพ่ือทําการเปรียบเทียบจุดเดนและจุดท่ีควรปรับปรุงของธุรกิจเส้ือสกรีน
ตามใจคุณ อีกดวย 
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การศึกษาคุณภาพการใหบริการบริษัท ฮิต ซุปเปอรคาร จํากัด 
A STUDY SERVICE QUALITY OF HITZ SUPERCAR CO.,LTD 

 
นพสร ทานะขัน  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

อรไท ช้ัวเจริญ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

บทคัดยอ 
 การศึกษาคนควาอิสระคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอคุณภาพ
การใหบริการจากบริษัทฮิต ซุปเปอรคาร จํากัด  ประชากรที่ใชในงานวิจัย คือ ผูบริโภคท่ีซ้ืออุปกรณ
แตงรถยนตและมาใชบริการในป 2560 จํานวน 170 คน และใชสูตรคํานวนตัวอยางแบบทราบจํานวน
ประชากรไดจํานวนตัวอยางท้ังส้ืน 120 คน โดยสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง การวิเคราะหขอมูลใช
สถิติพรรณนา ไดแก ความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก t-test, One-Way Anova (F-test) ผลการวิจัย 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 107 คน (รอยละ 89.20) มีอายุมากท่ีสุดคืออายุ 

20-29 ป จํานวน 48 คน (รอยละ 40.00) ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาโท จํานวน 63 คน (รอยละ 

52.50) ประกอบอาชีพ ธุรกิจสวนตัว จํานวน 91 คน (รอยละ 75.80) และมีรายไดสวนตัวตอเดือน 

มากกวา 110,000 บาท จํานวน 90 คน (รอยละ 75.00) เขาใชบริการติดต้ังลอมากท่ีสุด จํานวน 69 คน 

(รอยละ 31.40) ระยะเวลาที่ท้ิงรถยนตไวกับบริษัทฯ เปนเวลา 1-2 วัน จํานวน 60 คน (รอยละ 50.00) มี
งบประมาณในการนํารถมาติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติม 100,001-400,000 บาท จํานวน 64 คน (รอยละ 53.30) 

รูจักบริษัทฯ จากเพ่ือน/ญาติ จํานวน 62 คน (รอยละ 51.70) ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดมีความพึงพอใจ
ในการใหบริการของบริษัทฯ ใชบริการของบริษัทฯ มากท่ีสุด 1 ครั้ง/ป จํานวน 85 คน (รอยละ 70.80) 

และผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดยินดีท่ีจะกลับมาใชบริการของบริษัท ฮิต ซุปเปอรคาร จํากัด อีกในคร้ัง
ถัดไป และคุณภาพการใหบริการในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.47) เรียงลําดับ
เปนรายดานดังน้ี ดานการดูแลเอาใจใส (X  = 4.49) ดานการตอบสนองลูกคา (X  = 4.48) ดานรูปลักษณ 
(X = 4.47) ดานความนาเชื่อถือและความไววางใจ และดานการใหความม่ันใจ (X = 4.45) ตามลําดับ และ
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอาชีพแตกตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการของบริษัท ฮิต ซุปเปอรคาร จํากัด ในดานรูปลักษณแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
คําสําคัญ : คุณภาพการใหบริการ, ความพึงพอใจของลูกคา 
 

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 satisfaction on the company's service quality. 
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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 
 ในยุคปจจุบันน้ี รถยนต ถือวาเปนปจจัยหน่ึงท่ีมีความสําคัญอยางมากในการดําเนินชีวิต
ของมนุษย เพราะในทุกๆวัน มนุษยตองมีการเดินทางจากท่ีหน่ึงไปยังสถานที่หน่ึง ซ่ึงรถยนตน้ันก็
เปนพาหนะท่ีมนุษยไดเลือกใชมากท่ีสุด โดยเฉพาะอยางย่ิงในสังคมเมืองใหญท่ีมีการขยายตัวอยาง
ตอเน่ือง ทําใหอุตสาหกรรมยานยนต ยังคงเปนอุตสาหกรรมระดับตน ๆ ท่ีมีความสําคัญตอการ
พัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ การจางงาน การสรางมูลคาเพ่ิม และการพัฒนาดานเทคโนโลยี
ดานยานยนต โดยประเทศไทย มีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ีอยางตอเน่ือง (อุตสาหกรรม
ยานยนตไทย, 2555) ทําใหธุรกิจขายปลีกชิ้นสวนและอุปกรณยานยนตมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น โดย
ในเดือนมกราคม พ.ศ.2560 ธุรกิจขายปลีกชิ้นสวนและอุปกรณยานยนต มีการจดทะเบียนจัดตั้ง
เพ่ิมข้ึนจาก ป พ.ศ. 2559 รอยละ 72 ซ่ึงมีการจัดตั้งสูงกวาคาเฉลี่ยปท่ีผานมา สําหรับมูลคาทุนจด
ทะเบียนในเดือนมกราคม พ.ศ.2560 มีจํานวน 79 ลานบาท ซ่ึงท้ังจํานวนการจัดตั้งและมูลคาการ
ลงทุนท่ีมีทิศทางการเติบโตสอดคลองกับการฟนตัวของอุตสาหกรรมยานยนตและนโยบายของ
ภาครัฐในการสงเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม โดยปจจุบันมีธุรกิจขายปลีกช้ินสวนและ
อุปกรณยานยนตท่ีดําเนินกิจการอยู ณ 31 มกราคม พ.ศ.2560 จํานวนท้ังส้ิน 4,125 ราย ซ่ึงสวนใหญ
เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด จํานวน 2,595 ราย คิดเปนรอยละ 63 รองลงมาคือหางหุนสวนจด
ทะเบียน จํานวน 1,530 ราย คิดเปนรอยละ 37 สําหรับมูลคาทุนจดทะเบียนท้ังส้ิน 18,965 ลานบาท 

โดยแบงเปนบริษัทจํากัด มูลคา 16,821 ลานบาท คิดเปนรอยละ 89 รองลงมาหางหุนสวนจด
ทะเบียน มูลคา 2,144 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11 โดยผูประกอบการธุรกิจขายปลีกช้ินสวนและ
อุปกรณยานยนต สวนใหญตั้งอยูในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,753 ราย คิดเปนรอยละ 42 

และภาคกลาง จํานวน 1,051 ราย คิดเปนรอยละ 25 ทําใหเห็นวาธุรกิจขายปลีกชิ้นสวนและอุปกรณ
ยานยนตมีการกระจุกตัวอยูในพ้ืนท่ีกรุงเทพและภาคกลาง (กองขอมูลธุรกิจ, 2560)  

การประกอบธุรกิจคาปลีกชิ้นสวนและประดับยนตของ รถซุปเปอรคาร ท่ีจําเปนจะมีการ
ติดตั้งอุปกรณเสริมตาง ๆ ใหแกผูมาใชบริการ ดังน้ันทําใหธุรกิจคาปลีกช้ินสวนและประดับยนต 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

132 

จําเปนตองมีกลยุทธในการดําเนินกิจการใหอยางเหมาะสมกับธุรกิจและเหนือกวาคูแขงขันในตลาด 

การดําเนินงานโดยจึงตองเนนความตองการของลูกคาเปนสําคัญ อีกท้ัง การบริการ ในปจจุบันการ
บริการถือเปนบทบาทสําคัญในการดําเนินงานธุรกิจเปนอยางมาก ซ่ึงนอกเหนือจากการรักษาลูกคา
เดิมไวแลว การบริการท่ีดีจะเปนการเพ่ิมลูกคารายใหม และมีการบอกตออยางตอเน่ืองในวงการรถ
ซุปเปอรคาร ซ่ึงในการดําเนินธุรกิจหากกิจการใดสามารถเพ่ิมจํานวนลูกคาไดและสามารถรักษา
จํานวนลูกคาเดิมควบคูกันไดถือวาธุรกิจน้ันประสบความสําเร็จ 

จากความสําคัญและปญหา ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา “การศึกษาคุณภาพการใหบริการของบริษัท ฮิต 

ซุปเปอรคาร จํากัด” เพ่ือท่ีจะไดนําผลจากการศึกษาท่ีไดรับไปเปนขอมูลในการพิจารณาปรับปรุง
คุณภาพการใหบริการ ตลอดจนการเปนแนวทางในการใชวางแผนการดําเนินธุรกิจไดอยาง
เหมาะสมและสอดคลองกับความแตกตางของลักษณะสวนบุคคลของผูมาใชบริการ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการจากบริษัทฮิต ซุปเปอรคาร จํากัด 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ผูรับบริการที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันจะมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการท่ี
แตกตางกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตดานเน้ือหา ไดแก ตัวแปรตน ปจจัยสวนบุคคล โดยแบงเปน เพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ รายไดสวนตัวตอเดือน และตัวแปรตาม คุณภาพการใหบริการ คือ ความพึงพอใจตอคุณภาพ
การใหบริการ 5 ดาน ประกอบดวย ความหนาเชื่อถือและความไววางใจ การใหความม่ันใจ การ
ตอบสนองลูกคา การดูแลเอาใจใส และรูปลักษณ 
ขอบเขตดานประชากรและพ้ืนท่ี คือ ผูบริโภคท่ีซ้ืออุปกรณแตงรถยนตและมาใชบริการในป 2560 

จํานวน 170คน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 ปจจัยคุณภาพการใหบริการ หมายถึง เครื่องมือท่ีใชประเมินคุณภาพการใหบริการของ
ผูรับบริการท่ีมีตอการบริการของบริษัท ฮิต ซุปเปอรคาร และคุณภาพการใหบริการของพนักงาน
บริษัทฮิต ซุปเปอรคาร จํากัด ประกอบดวย 5 ดาน (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1990) ไดแก 
 ดานความนาเช่ือถือ และความไววางใจ (Reliability)  หมายถึง ใหบริการจะตองแสดงความ
นาเชื่อถือและไวใจได ควรใหบริการไดอยางถูกตองตามท่ีไดตกลงกันไวและตรงตอเวลา ไดแก 
ควรใหบริการตามท่ีสัญญาไวแสดงใหเห็นถึงความนาเชื่อถือ บริการตรงตามความตองการของ
ลูกคาควรใหบริการตามเวลาท่ีใหสัญญาไวกับลูกคา  
 ดานการใหความม่ันใจ (Assurance) หมายถึง ใหบริการตองทําใหลูกคาม่ันใจโดยปราศจาก
ความเส่ียงอันตราย ตลอดจนแสดงความสามารถที่ทําใหเกิดความเช่ือใจในตัวผูใหบริการ ไดแก
สามารถสรางความม่ันใจใหกับลูกคา ทําใหรูสึกไววางใจไดเม่ือลูกคามาติดตอ 

 ดานการตอบสนองลูกคา (Responsiveness) หมายถึง การตอบสนองตองมีความต้ังใจและ
เต็มใจใหบริการเพ่ือแสดงถึงการเอาใจใสในงานบริการอยางเต็มท่ี ไดแก การใหบริการอยางรวดเร็ว 

มีความยินดีใหบริการเสมอ มีความพรอมท่ีจะใหบริการเม่ือลูกคาตองการ 

 ดานการดูแลเอาใจใส (Empathy) หมายถึง การจัดเตรียมดูแลงานท้ังกอนการขาย ระหวาง
ขายและหลังการขาย ไดแก การใหความสนใจลูกคาเปนสวนตัว การใหบริการเอาใจใส การถือ
ผลประโยชนสูงสุดของลูกคาเปนสําคัญ การเขาถึงความตองการของลูกคา 
 ดานรูปลักษณ (Tangibles) หมายถึง ความมีรูปลักษณขององคกรและผูใหบริการ ไดแก 
การใชท่ีอุปกรณทันสมัยเทคโนโลยีสูง ความสวยงามของวัสดุอุปกรณท่ีใชบริการมีบุคลิกภาพแบบ
มืออาชีพ ความสะดวกท่ีใหบริการทั้งองคกร และผูใหบริการ 

 ความพึงพอใจของผูใชบริการ หมายถึง ความพึงพอใจที่ผูใชบริการคาดหวังตอคุณภาพการ
ใหบริการที่ตนไดรับบริการจากทางบริษัท เพ่ือประเมินผลจากคุณภาพการใหบริการน้ันตรงกับท่ี
คาดหวังหรือไม เม่ือการบริการท่ีไดรับน้ันตรงกับความคาดหวังหรือสูงกวาท่ีคาดหวังไว จะทําให
เกิดเปนความพึงพอใจตอการใหบริการของทางบริษัท 
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กรอบแนวคิด 
ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวความคิด 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1) ผลท่ีไดจากการศึกษามาเปนขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือปรับปรุงบริการใหสอดคลองกับความ
ตองการของลูกคา 
 2) ผูท่ีสนใจสามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการใหบริการธุรกิจบริษัทฮิต 

ซุปเปอรคาร จํากัด 

 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ 

 Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1990) กลาววา ตัวแบบและวิธีการประเมินคุณภาพการ
ใหบริการหรือ SERVQUAL ไดทําการจับกลุมเหลือเพียง 10 กลุมท่ีแสดงถึงคุณภาพการใหบริการ 

โดยแบบวัด SERVQUAL หลังจากน้ันไดนําหลักวิชาสถิติเพ่ือพัฒนาเครื่องมือสําหรับการวัดการ
รับรูคุณภาพในการบริการของผูรับบริการ และไดทําการทดสอบความนาเช่ือถือ (Reliability) และ
ความเที่ยงตรง (Validity) พบวา SERVQUAL สามารถแบงมิติได เปน 5 มิติหลักและยังคงมี
ความสัมพันธกับมิติของคุณภาพการใหบริการท้ัง 10 ประการ SERVQUAL ท่ีทําการปรับปรุงใหม
จะเปนการยุบรวมบางมิติจากเดิมใหรวมกันภายใตชื่อมิติใหม SERVQUAL ท่ีปรับปรุงใหม
ประกอบดวย 5 มิติหลัก ประกอบดวย (1) ความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibility) หมายถึง 

ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏใหเห็นถึงส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ อันไดแก สถานที่ บุคลากร 

ปจจัยสวนบุคคล 
1) เพศ                             

 2) อายุ 

3) ระดับการศึกษา  

4) อาชีพ 

5) รายไดสวนตัวตอเดือน 

คุณภาพการใหบริการ

- ดานความนาเช่ือถือและความ
ไววางใจ 

- ดานการใหความม่ันใจ 
- ดานการตอบสนองลูกคา 
- ดานการดูแลเอาใจใส 
- ดานรูปลักษณ
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อุปกรณ เครื่องมือ เอกสารท่ีใชในการติดตอส่ือสารและสัญลักษณ รวมทั้งสภาพแวดลอมท่ีทําให
ผูรับบริการท่ีถูกนําเสนอเปนรูปธรรม (2) ความเชื่อถือไววางใจได  (Reliability) หมายถึง 

ความสามารถในการใหบริการใหตรงกับสัญญาท่ีใหไวกับผูรับบริการ บริการที่ใหทุกครั้งจะตองมี
ความถูกตอง (3) การตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) หมายถึง ความพรอมและความเต็มใจท่ี
จะใหบริการ โดยสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางทันทวงที (4) การให
ความเช่ือม่ันตอลูกคา (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสรางความเช่ือม่ันใหเกิดขึ้นกับ
ผูรับบริการ ผูใหบริการจะตองแสดงถึงทักษะความรูและความสามารถ (5) การรูจักและเขาใจลูกคา 
(Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใสผูรับบริการตามความตองการท่ีแตกตางของ
ผูรับบริการแตละคน  

 

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 ความพึงพอใจในทัศนะของ Oliver (1997) กลาววา ความพึงพอใจเปนความชอบของแตละ
บุคคล เปนเป าหมายที่ผูบริโภคตองการจากการซ้ือสินคาหรือบริการ ลูกคาสวนใหญตองการไดรับ
ความพึงพอใจ เปนความปรารถนาข้ันสุดทายของการบริโภค ความพึงพอใจชวยสงเสริมใหมี
ประสบการณท่ีดีขจัดปญหา ไมตองทนรับความเสียหายจากผลของการตัดสินใจผิดพลาดความพึง
พอใจ เปนเครื่องยืนยันการตัดสินใจของลูกคาการไดรับความพึงพอใจ เปนส่ิงท่ีลูกคาตองการ แต
โดยท่ัวไปในการซ้ือทุกครั้งลูกคายอมไมไดรับความพึงพอใจทุกครั้ง การไดรับความพึงพอใจ
นับเปนประสบการณท่ีดีการไดรับหรือไมไดรับความพึงพอใจเปนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นไดเสมอ การ
กอใหเกิดความพึงพอใจนับเปนกลยุทธทางการตลาดท่ีทําใหประสบสําเร็จ 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ชลธิชา ศรีบํารุง (2557) ทําการศึกษาเร่ือง คุณภาพการใหบริการของธนาคารกรุงเทพ สาขา

ดอนหัวฬอ จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ผูรับบริการมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬอ จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยูในระดับดี เรียงอันดับรายดานดังน้ี ดาน
ความตั้งใจท่ีจะใหบริการดวยความรวดเร็ว ดานการทําใหผูมาใชบริการเกิดความเช่ือม่ัน ดานความเอา
ใจใสตอผูมาใชบริการ ดานความนาเช่ือถือของธนาคาร และดานลักษณะทางกายภาพ  

ยุวดี วรสิทธ์ิ (2559) ทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยดานคุณภาพบริการและพฤติกรรมการใชบริการ
รถไฟฟาแอรพอรตเรลล้ิงกท่ีมีผลตอทัศนคติของผูใชบริการในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 
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กลุมตัวอยางผูใชบริการสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพบริการและทัศนคติอยูในระดับมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยประชากรศาสตร ไดแก อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดท่ี
แตกตางกันมีผลตอทัศนคติตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

จินตนา เรืองเพชร และกัมปนาท วงษวัฒนพงษ (2560) ทําการศึกษาเรื่อง คุณภาพการ
ใหบริการของสํานักงานประกันสังคม จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบวา คุณภาพการใหบริการของ
สํานักงานประกันสังคม จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 
ปจจัยสวนบุคคล พบวา อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และประเภทการรับบริการตางกัน มีผลตอคุณภาพ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเพ่ือศึกษาคุณภาพการใหบริการบริษัท ฮิต ซุปเปอรคาร จํากัด เปนการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) ใชวิธีการสํารวจ (Survey Research) เพ่ือวิเคราะหถึงคุณภาพการ
ใหบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ ประชากรที่ใชในงานวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบริโภคท่ีซ้ือ
อุปกรณแตงรถยนตและมาใชบริการในป 2560 จํานวน 170 คน (ขอมูลลูกคาสัมพันธบริษัท ฮิต 

ซุปเปอรคาร , 2560) กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรทราบจํานวนประชากร (Krejcie and 

Morgan,1970) จํานวนตัวอยางท้ังหมด 119 คน ผูวิจัยตองการเก็บเพ่ิมอีกจํานวน 1 คน จึงไดกลุม
ตัวอยางท้ังส้ิน 120 คน สุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เปนเคร่ืองใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มาตรวัดแบบลิเคิรต 5 ระดับ ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เท่ียงตรง (Validity) 3 ทาน พบวามีคา IOC มากกวา 0.6 ข้ึนไป ถือวาขอคําถามน้ันมีความเที่ยงตรง 

(Validity) เชิงเน้ือหา และนํามาทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถามดวยวิธีของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha) โดยมีคาตั้งแต 0.73 ขึ้นไป ซ่ึงถือวาแบบสอบถามมีความนาเช่ือถือ การวิเคราะห
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดังน้ี 

(1) การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการวิเคราะหขอมูล โดยนําเสนอเปน
ตารางความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เพ่ือใชอธิบายขอมูลเบื้องตน (2) การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics) ใชในการทดสอบสมมติฐาน ท่ี ต้ังไว ไดแก Independent Sample t-Test และ One-Way 

ANOVA (F-test) โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 107 คน (รอยละ 89.20) มีอายุมากท่ีสุด
คืออายุ 20-29 ป จํานวน 48 คน (รอยละ 40.00) ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาโท จํานวน 63 

คน (รอยละ 52.50) ประกอบอาชีพ ธุรกิจสวนตัว จํานวน 91 คน (รอยละ 75.80) และมีรายได
สวนตัวตอเดือน มากกวา 110,000 บาท จํานวน 90 คน (รอยละ 75.00) 

ขอมูลลักษณะพฤติกรรมการเขาใชบริการ 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเขาใชบริการติดตั้งลอมากท่ีสุด จํานวน 69 คน (รอยละ 

31.40) ระยะเวลาท่ีท้ิงรถยนตไวกับบริษัท ฮิต ซุปเปอรคาร จํากัด เปนเวลา 1-2 วัน จํานวน 60 คน 

(รอยละ 50.00) มีงบประมาณในการนํารถมาติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติม 100,001-400,000 บาท จํานวน 

64 คน (รอยละ 53.30) รูจักบริษัท ฮิต ซุปเปอรคาร จํากัด จากเพ่ือน/ญาติ จํานวน 62 คน (รอยละ 

51.70) ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดมีความพึงพอใจในการใหบริการของบริษัท ฮิต ซุปเปอรคาร 
จํากัด ใชบริการของบริษัท ฮิต ซุปเปอรคาร จํากัด ผูตอบแบบสอบถามใชบริการอยางมากท่ีสุด 1 

ครั้ง/ป จํานวน 85 คน (รอยละ 70.80) และผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดยินดีท่ีจะกลับมาใชบริการ
ของบริษัท ฮิต ซุปเปอรคาร จํากัด อีกในคร้ังถัดไป 

การวิเคราะหขอมูลคุณภาพการใหบริการ 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการในภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.47) เรียงอันดับรายดานไดดังน้ี ดานการดูแลเอาใจใส   
(X = 4.49) ดานการตอบสนองลูกคา (X = 4.48) ดานรูปลักษณ (X = 4.47) ดานความนาเชื่อถือและ
ความไววางใจ และดานการใหความม่ันใจ (X = 4.45) ตามลําดับ โดยรายละเอียดในแตละดานมี
ดังตอไปน้ี 

 1) ดานความนาเชื่อถือและไววางใจ ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมากที่ สุด  

(X = 4.45) เ รียงอันดับรายขอไดดังน้ี  ดานการรับประกันคุณภาพสินคา/อะไหลจากบริษัท  

(X = 4.51) ดานราคาสินคาและบริการ (X = 4.47) คุณภาพสินคา/อะไหลของบริษัท (X = 4.44) และ
ดานสินคามีใหเลือกหลากหลายย่ีหอ (X = 4.38) ตามลําดับ 

 2) ดานการใหความม่ันใจ ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.45) เรียง
อันดับรายขอไดดังน้ี พนักงานใหคําแนะนําตาง ๆ เก่ียวกับสินคาและบริการ (X = 4.53) พนักงาน
ใหบริการดวยความสุภาพออนนอม (X = 4.49) การจัดระเบียบ การใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 
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(X = 4.48) ความตั้งใจในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงาน(X = 4.42) และพนักงานแตงกายสุภาพ
เรียบรอย (X = 4.32) ตามลําดับ 

 3) ดานการตอบสนองลูกคา ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.48) เรียง
อันดับรายขอไดดังน้ี การใหบริการและปฏิบัติงานโดยพนักงานท่ีมีความรูและมีทักษะความชํานาญ 

และพนักงานใชอุปกรณ/เคร่ืองมือท่ีเก่ียวของไดอยางคลองแคลวและใชอยางมีความปลอดภัยใน
การทํางาน (X = 4.53) มีความพรอมท่ีจะบริการลูกคาเม่ือตองการ (X = 4.52) มีรับประกันสินคา
หลังการขาย (X = 4.49) การใหบริการรวดเร็ว/ระยะเวลาในการใหบริการ (X = 4.44) และการ
ใหบริการและคําแนะนําของพนักงาน (X = 4.43) และความรับผิดชอบตองานท่ีทําของพนักงาน  

(X = 4.43) ตามลําดับ 

 4) ดานการดูแลเอาใจใส ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.45) เรียง
อันดับรายขอไดดังน้ี การเขาถึงความตองการของลูกคา (X = 4.51) การติดตามสอบถามความพึง
พอใจตอลูกคาหลังเขารับบริการ (X = 4.47) การเอาใจใสในบริการของพนักงาน (X = 4.44) และ 

การถือผลประโยชนสูงสุดของลูกคาเปนสําคัญ (X = 4.38) ตามลําดับ 

 5) ดานรูปลักษณ สรุปไดวา ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.47) เรียง
อันดับรายขอไดดังน้ี การประชาสัมพันธของบริษัท (X = 4.68) การใชอุปกรณท่ีทันสมัยมี
เทคโนโลยีสูง (X = 4.56) โชวรูมมีทางเขาออกเหมาะสมกับรถท่ีมาใชบริการ (X = 4.53) ความ
สวยงามของสินคาท่ีใหบริการ (X = 4.50) โชวรูมตั้งอยูในยานชุมชน เดินทางสะดวก (X = 4.48) 

หองรับรองลูกคาสะอาด สะดวกสบาย นาใชบริการ (X = 4.44) โลโก/สัญลักษณของบริษัท  

(X = 4.43) การแบงสัดสวนของพ้ืนท่ีใหบริการ (X = 4.34) และ การตกแตงสถานท่ีของโชวรูม  

(X = 4.27) ตามลําดับ 
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การทดสอบสมมติฐาน 
ตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบสมมติฐาน 

คุณภาพการใหบริการ 
เพศ อายุ 

ระดับ
การศึกษา อาชีพ 

รายได
สวนตัวตอ
เดือน 

t-Test F-test F-test F-test F-test 
- ดานความนาเช่ือถือและความ
ไววางใจ 

0.68 0.63 0.47 0.45 0.39 

- ดานการใหความม่ันใจ 0.18 0.58 0.95 0.26 0.13 
- ดานการตอบสนองลูกคา 0.50 0.30 0.24 0.29 0.26 
- ดานการดูแลเอาใจใส 0.75 0.53 0.06 0.99 0.35 
- ดานรูปลักษณ 0.06 0.18 0.67 0.00* 0.07 

รวม 0.38 0.49 0.37 0.16 0.14 
* นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตารางท่ี 1 พบวา ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอาชีพแตกตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการของบริษัท ฮิต ซุปเปอรคาร จํากัด ในดานรูปลักษณแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05  

 
อภิปรายและขอเสนอแนะ 
อภิปรายผล 
 อาชีพ บงบอกถึงลักษณะของงานท่ีทําโดยเปนการประกอบอาชีพหลักเปนกิจวัตรประจําวัน 

ซ่ึงในแตละอาชีพก็จะมีความแตกตางกันออกไปท้ังในเรื่องของลักษณะของงาน ข้ันตอน วัน และเวลา 
แมกระท่ังรายไดท่ีไดรับ โดยอาชีพนักศึกษาน้ันอาจจะยังไมมีรายไดเปนของตนเอง ซ่ึง รายไดสวน
ใหญน้ันมาจาก ผูปกครองทําใหการตัดสินใจน้ันจะตองผานการพิจารณาจากผูปกครองกอน สวน
พนักงานบริษัทเอกชนน้ัน จะทํางานในรูปแบบของบริษัทหรือ องคการ ซ่ึงการทํางานน้ันจะทําเปน
ประจําตามวันเวลาท่ีกําหนด และจะมีการเล่ือนตําแหนง โบนัส ตางๆ อาจจะทําใหคนกลุมน้ีมีรายรับท่ี
สูงข้ึนตามและสามารถตัดสินใจไดดวยตนเองมากย่ิงขึ้น และอาชีพธุรกิจสวนตัว เปนอาชีพท่ีดําเนิน
ในรูปแบบของธุรกิจสวนตัวซ่ึงผูท่ีมีอาชีพธุรกิจสวนตัวน้ันจะตองทําหนาท่ีบริหารจัดการทุกอยางท่ี
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ธุรกิจดําเนินอยู เพ่ือทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จและมีความม่ังคั่ง ดังน้ันอาชีพธุรกิจสวนตัวจึงมี
รายรับมากกวาทุกๆ อาชีพ เพราะวาไดรับเงินจากการดําเนินธุรกิจดวยตนเอง ซ่ึงสวนใหญจะมีปริมาณ
ของเงินท่ีมากกวา ทําใหอาชีพธุรกิจสวนตัวน้ันมีอํานาจในการใชจายสูงมาก อีกท้ังยังคนหาส่ิงท่ี
ตนเองจะพัฒนาไปเล่ือนช้ันสังคมใหสูงขึ้นโดยพยายามคนหากลุมสังคมที่มีการใชสินคาท่ีแสดงถึง
ภาพลักษณของคนกลุมน้ัน โดยในงานวิจัยน้ีพบวา กลุมอาชีพธุรกิจสวนตัว สวนใหญจะมีการใช
รถยนตประเภทซุปเปอรคาร อีกท้ังยังอยูในกลุมเดียวกัน ทําใหมีการติดตอส่ือสารกันภายในกลุม
สังคมเดียวกัน และจะมีรสนิยมท่ีมีความเหมือนๆกัน เชน การเลือกใชย่ีหอรถยนต หรือ ลักษณะการ
แตงรถ เปนตน ทําใหบริษัท ฮิต ซุปเปอรคารน้ัน สามารถประชาสัมพันธและเชื่อมโยงใหเห็นถึง
ลักษณะพิเศษของการตกแตงรถยนต ซ่ึงทางบริษัทน้ัน มีการตกแตงท่ีเฉพาะตัวและมีเอกลักษณ จึงทํา
ใหผูท่ีมีอาชีพธุรกิจสวนตัวเขามาใชบริการจํานวนมาก ซ่ึงสอดคลองกับ ผลจากการเปรียบเทียบรายคู
พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ ธุรกิจสวนตัว มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ
บริษัท ฮิต ซุปเปอรคาร จํากัด ในดานรูปลักษณ มากกวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ นักศึกษาและ
พนักงานบริษัทเอกชน ซ่ึงบริษัท ฮิต ซุปเปอรคาร จํากัด มีการนําเทคโนโลยีในการปรับแตงเคร่ืองยนต
สําหรับรถซุปเปอรคารโดยเฉพาะ อีกท้ังมีการประชาสัมพันธใหสะทอนถึงภาพลักษณท่ีดีขึ้นของ
ผูใชบริการเม่ือตกแตง จึงทําใหดานรูปลักษณเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับอาชีพท่ีประสบความสําเร็จ
อยางธุรกิจสวนตัว 

 ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ จินตนา เรืองเพชร และกัมปนาท วงษวัฒนพงษ 
(2560) และ ยุวดี วรสิทธ์ิ (2559) ท่ีพบวา  อาชีพ ตางกันมีผลตอคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 
อภิปรายผลจากการวิเคราะหขอมูลเพ่ิมเติม 

 1) ผลจากการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล พบวา การตกแตงรถยนตประเภทรถซุปเปอร
คารจะเปนเพศชาย ท่ีมีอายุนอย ซ่ึงในงานวิจัยน้ีพบวา มีอายุตั้งแต 20-29 ป ทําใหเห็นวาลักษณะการใช
งานรถประเภทซุปเปอรคารจะเริ่มต้ังแตในวัย 20 ปแลว อีกท้ังประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว และมี
รายไดสวนตัวเดือนละมากกวา 110,000 บาท แสดงใหเห็นถึงในปจจุบันน้ัน ผูท่ีใชรถยนตประเภท
ซุปเปอรคารสวนใหญจะตองมีรายไดหลักแสนข้ึนไปและสวนใหญจะพบไดในอาชีพธุรกิจสวนตัว 

ซ่ึงถามองกลับไปในผลการวิเคราะหของอายุ สะทอนใหเห็นถึงผูท่ีประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวใน
ปจจุบันน้ันมีอายุนอยกวาในอดีต เพราะวาการทําธุรกิจสวนตัวในปจจุบันน้ันสามารถทําไดหลาย
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ชองทางและในปจจุบันชองทางท่ีไดรับการประสบความสําเร็จมากกที่สุดคือ ชองทางออนไลน 
โดยเฉพาะ ส่ือสังคมออนไลน 
 2) ผลจากการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเขาใชบริการพบวาสวนใหญน้ันจะเขามาติดตั้งลอ
มากท่ีสุด เน่ืองจากทางบริษัท ฮิต ซุปเปอรคาร จํากัดน้ันมีการจําหนายลอสําหรับซุปเปอรคาร
โดยเฉพาะและมีใหเลือกหลากหลายแบรนด อีกท้ังยังสามารถออกแบบดวยตนเองไดอีกดวย ในสวน
ระยะเวลาการรอคอยการบริการตางๆ สวนใหญเนนผูใชบริการตองการใหมีความรวดเร็วมากท่ีสุด
เน่ืองจาก ผลการวิจัยพบวา จะท้ิงรถใหทางบริษัทเปนเวลา 1-2 วัน แสดงใหเห็นถึง บริษัทฯ มีการ
ทํางานท่ีรวดเร็วสามารถจัดการระยะเวลาการรอคอยของลูกคาได 
 3) ดานการดูแลเอาใจใส จากการวิเคราะหขอมูลมีผลความพึงพอใจมากท่ีสุด เน่ืองจากการที่ผู
ท่ีเขามาใชบริการตกแตงรถยนตประเภทซุปเปอรคารน้ันจะมีราคาคอนขางแพง อีกท้ังรถซุปเปอรคาร
ก็มีมูลคาท่ีสูงเชนกัน ฉะน้ันการดูแลเอาใจใสของทางบริษัท ท่ีมีตอรถยนตน้ันก็ตองสูงขึ้นตาม และ 

ในสวนของผูมาใชบริการท่ีมีรถยนตซุปเปอรคารน้ันสะทอนใหเห็นถึง ฐานะทางสังคม ท่ีสูงกวา คน
ชั้นกลาง จะตองการการดูแลเปนพิเศษจากผูใหบริการ และจากการวิเคราะหคาเฉลี่ยยังพบวา การเขาถึง
ความตองการของลูกคา มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด เน่ืองจากลูกคาท่ีเขามาใชบริการน้ันมีความตองการที่จะนํา
รถยนตมาตกแตงกับทางบริษัทฯ ท่ีหลากหลายแตกตางออกไปตามลักษณะของรถยนตและ
ประสบการณในการตกแตงของลูกคา 
 4) ดานการตอบสนองลูกคา เปนส่ิงท่ีสําคัญในการดําเนินธุรกิจเพ่ือท่ีจะสามารถใหบริการ
ลูกคาไดอยางรวดเร็ว จากการวิเคราะหคาเฉล่ียพบวา การใหบริการและปฏิบัติงานโดยพนักงานท่ีมี
ความรูและมีทักษะความชํานาญ และพนักงานใชอุปกรณ/เคร่ืองมือท่ีเก่ียวของไดอยางคลองแคลวและ
ใชอยางมีความปลอดภัยในการทํางานมีอิทธิพลตอความพึงพอใจมากท่ีสุด แสดงใหเห็นถึงการท่ี
บริษัทมีพนักงานท่ีมีความรู ความสามารถเฉพาะทางน้ันจะชวยใหผูมาใชบริการน้ันเขาใจและ
ตัดสินใจไดงายขึ้น และ อุปกรณเคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินงานจะตองมีความพรอมอยูเสมอเน่ืองจาก
รถยนตแตละชิ้นสวนน้ัน มีการใชเคร่ืองมือท่ีแตกตางกันออกไป 

 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 1) ดานอาชีพ บริษัท ควรทําความเขาใจความแตกตางของลักษณะของแตละอาชีพ โดยเฉพาะ
เจาของธุรกิจสวนตัว เพราะวามีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการดานรูปลักษณมากที่สุด โดย
การนําเสนอรูปลักษณหรือสินคาท่ีมีความหรูหราเปนพิเศษ หรือ เปนของอุปกรณตกแตงรถยนตแบบ
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ลิมิเตท ซ่ึง สามารถสะทอนภาพลักษณของผูใชออกมาไดมากท่ีสุด และควรจะสงเสริมและพัฒนาการ
ประชาสัมพันธผาส่ือตางๆใหกวางและครอบคลุมกลุมเปาหมายมากท่ีสุด และที่สําคัญท่ีสุด คือการ
ส่ือสารแบบปากตอปาก ระหวางกลุมผูท่ีชื่นชอบรถประเภทซุปเปอรคารเปนชีวิตจิตใจในแวดวงนัก
ธุรกิจ และควรมีการติดตามเทคโนโลยีท่ีใชในการปรับแตงเครื่องยนตหรืออุปกรณส่ือสารภายในรถ 

และควรติดตามแนวโนมความรูปแบบการตกแตงรถใหทันอยูเสมอ 

 2) ขอเสนอแนะจากการวิเคราะหผลปจจัยสวนบุคคล บริษัทฯ ควรมีเปาหมายหลักทาง
การตลาดที่ชัดเจนคือ กลุมเจาของธุรกิจท่ีเปนเพศชาย เพ่ือจะใหกลุมน้ีเปนลูกคาของทางบริษัท และ
สามารถขยายตัวเปนวงกวางในแวดวง ของนักธุรกิจ 

 3) ขอเสนอแนะจากการวิเคราะหผลขอมูลพฤติกรรมการเขาใชบริการ ทางบริษัทฯ ควรจะ
รักษาและสงเสริมการนําเสนอขายลอรถยนตท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว และลูกคาท่ีมาใชบริการสามารถ
ออกแบบดวยตนเองได โดยการใชอุปกรณทางอิเลคทรอนิคส ท่ีสามารถนําเสนอตัวอยางใหลูกคา
เลือกกอนตัดสินใจซ้ือได และควรมีระบบการจัดการระยะเวลารอคอยรถของลูกคาท่ีมาใชบริการท่ี
แตกตางกัน ใหมีความแมนยําและรวดเร็ว  

 4) ขอเสนอแนะจากการวิเคราะหผลดานการดูแลเอาใจใส ทางบริษัทฯ ควรฝกอบรมพนักงาน
ในดานการสังเกตรถยนตของลูกคาท่ีเขามาใชบริการ ในเบ้ืองตนโดยการสังเกตจากภายนอกตัวรถยนต 
เชน ลอ ทอ ชุดแตง วามีการตกแตงหรือเปล่ียนไปแลวหรือยังเพ่ือจะเขาไปเสนอสินคาตอลูกคาได
อยางถูกตองและแมนยํามากย่ิงขึ้น จากการเขาใจความตองการของลูกคาจากมุมมองพ้ืนฐาน 

 5) ขอเสนอแนะจากการวิเคราะหผลดานการตอบสนองลูกคา ทางบริษัทฯ ควรทําการพัฒนา
หลักสูตรดานความรูความสามารถเฉพาะทางเก่ียวกับรถยนตแตละรุน โดยเฉพาะ เน่ืองจากรถของ
ลูกคาท่ีเขามาใชบริการน้ันจะมีลักษณะเฉพาะตัว และควรทําตรวจสอบอุปกรณเคร่ืองมือท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานทั้งกอน –หลังใชงานอยูเสมอ สรางตารางตรวจสอบและกําหนดผูรับผิดชอบในแตละวัน 

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1) งานวิจัยคร้ังตอไปควรทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพจากลุกคาประจําท่ีเขาใชบริการ เพ่ือให
ไดขอมูลเชิงลึกมากย่ิงขึ้น เพ่ือนํามาในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการไดอยางถูกตอง 
 2) การวิจัยครั้งตอไปควรจะศึกษาตอยอดงานวิจัยน้ีโดยการ ศึกษาเก่ียวกับเร่ือง พฤติกรรมการ
ใชบริการซํ้า หรือ ความภักดีของผูใชบริการ 
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พฤติกรรมของผูบริโภคในยุคไทยแลนด 4.0 ท่ีสงผลตอการบริหารจัดการราน 7-Eleven 
Consumer Behaviours in Thailand 4.0 which Impact the Management of 7-Eleven Stores 

 
นงลักษณ  เช้ือจีน  

คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

อรไท  ช้ัวเจริญ 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

บทคัดยอ 

 การคนควาอิสระคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการราน 7-Eleven 

ในยุคไทยแลนด 4.0 2) เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในยุคไทยแลนด 4.0 ท่ีมีตอราน 7-

Eleven และ 3) การปรับตัวของการบริหารจัดการราน 7-Eleven ในยุคไทยแลนด 4.0 ซ่ึงกลุม
ตัวอยางในการศึกษาวิจัยน้ีมี 400 ตัวอยาง โดยเก็บขอมูลผูใชบริการราน 7-Eleven ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 10 สาขา การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงสํารวจและเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม แลวนํามาวิเคราะหขอมูลสถิติ ดวยสถิติคารอยละ คาเฉลี่ย ความถ่ี คา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแตกตางโดยใชคาสถิติ T-test และการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (ANOVA)  

ผลจากการศึกษาวิจัย พบวา ผูเขาใชบริการราน 7-Eleven สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง 21-30 ป รายไดตอเดือนอยูในชวง 10,001-30,000 บาท มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สถานภาพโสด และมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน สินคาท่ีซ้ือสวนใหญเปนอาหาร ดานบริการ
นิยมใชบริการเคานเตอร เซอรวิส เหตุผลท่ีเขาใชบริการราน 7-Eleven เพราะมีความสะดวก มีสาขา
มาก และเขาใชบริการ 2-3 ครั้งตอสัปดาห  โดยแตละคร้ังมีคาใชจาย 101-300 บาท และให
ความสําคัญโดยรวมในการบริหารจัดการราน 7-Eleven อยูในระดับสําคัญมาก 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศสงผลตอการบริหารจัดการราน 7-Eleven ดาน
บุคลากรและดานลักษณะทางกายภาพ รายไดสงผลตอการบริหารจัดการราน 7-Eleven ดานราคา 
และอาชีพสงผลตอการบริหารจัดการราน 7-Eleven ดานผลิตภัณฑและดานชองทางการจัดจําหนาย 

สําหรับพฤติกรรมดานการใชบริการทางดานรานสะดวกซ้ือ สงผลตอการบริหารจัดการราน 7-

Eleven ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานกระบวนการใหบริการ สวนพฤติกรรม
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ดานการใชบริการทางดานการเงินสงผลตอการบริหารจัดการราน 7-Eleven ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการขาย ดานกระบวนการใหบริการ ดานลักษณะทาง
กายภาพ และพฤติกรรมดานการใชบริการทางดานอาหารพรอมรับประทานและเบเกอรี่ สงผลตอ
การบริหารจัดการราน 7-Eleven ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริม
การขาย และดานลักษณะทางกายภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

คําสําคัญ : พฤติกรรมของผูบริโภคในยุคไทยแลนด 4.0  การบริหารจัดการราน 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 

management of 7-Eleven stores are staffs, physical appearance, product distribution channel, 
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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 
 ในชวงป 2559 ท่ีผานมา เชื่อวาใครๆ ตางก็คงไดยิน คําวา ไทยแลนด 4.0 หรือประเทศไทย 

4.0 กันอยางกวางขวาง ซ่ึงโมเดลไทยแลนด 4.0 น้ีคือ วิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ท่ีเขามาบริหารประเทศบน
วิสัยทัศนท่ี วา “ม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน” ท่ีมีภารกิจสําคัญในการขับเคล่ือนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ 

เพ่ือปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญ สามารถรับมือกับ
โอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได ซ่ึง
กอนท่ีจะมาเปนยุคไทยแลนด 4.0 ประเทศไทยผานยุค 1.0, 2.0, 3.0 ท่ีมีการพัฒนามาในดานตางๆ 

และขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศมาอยางตอเน่ือง จนมาถึงยุคน้ีจากนโยบายของรัฐบาลท่ีจะ
มุงเนนใหประเทศไทยเปนเศรษฐกิจใหม (New Engines of Growth) เพ่ือใหประเทศไทยกลายเปน
กลุมประเทศท่ีมีรายไดสูงขึ้นน่ันเอง โดยตั้งเปาหมายวาจะใหเกิดภายใน 3-5 ปขางหนาน้ี สําหรับยุค
ไทยแลนด 4.0 จะมีการพัฒนาในดานตางๆ ดังน้ี  

1. กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เชน สรางเสนทางธุรกิจใหม (New Startups) 

ดานเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เปนตน 

2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย เชน พัฒนาเทคโนโลยี
สุขภาพ  เทคโนโลยีการแพทย สปา เปนตน 

3. กลุมเคร่ืองมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเคร่ืองกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกส
ควบคุม เชน เทคโนโลยีหุนยนต เปนตน 

4. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐ
และเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว เชน เทคโนโลยีดานการเงิน เทคโนโลยีการศึกษา อี–มารเก็ตเพลส 

อี–คอมเมิรซ  
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5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง  เชน เทคโนโลยีการ
ออกแบบ ธุรกิจไลฟสไตล  เทคโนโลยีการทองเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เปนตน 

 ดังน้ันหลายๆ ธุรกิจจะตองมีการปรับตัวในการบริหารจัดการสําหรับยุคไทยแลนด 4.0 เพ่ือ
สามารถที่จะดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับนโยบายน้ีได ซ่ึงจากนโยบายน้ีทําใหผูจัดทําเกิดความ
สนใจในสวนของพฤติกรรมของผูบริโภคในยุคน้ีวาจะเปล่ียนแปลงไปอยางไร และจะสามารถ
นํามาปรับใชกับการบริหารการจัดการธุรกิจคาปลีก, รานสะดวกซ้ือ, ราน 7-Eleven ในดานใดได
บาง เพ่ือเปนประโยชนในการบริหารธุรกิจ และตอบสนองกับพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของผูบริโภค
ใหไดมากท่ีสุด สําหรับการจัดทําวิจัยในครั้งน้ี ทางผูจัดทําจะมุงเนนไปยังการบริหารการจัดการของ
ราน 7-Eleven เปนหลัก เน่ืองจากในปจจุบัน ราน 7-Eleven มีจํานวนสาขาในประเทศไทยมากเปน
อันดับท่ี 1 จากขอมูลของธุรกิจประเภทรานคาปลีก และรานสะดวกซ้ือ ซ่ึงนาจะไดรับผลกระทบ
จากนโยบายไทยแลนด 4.0 น้ีมากที่สุด  สําหรับขอมูล ณ ส้ินป 2559 บริษัทซีพี ออลล จํากัด 

(มหาชน )  มีร าน  7-Eleven ท่ัวประเทศรวม  9,542 สาขา  โดยเปนร านในกรุง เทพฯ  และ
ปริมณฑล 4,245 สาขา (คิดเปนรอยละ 44) เปนรานในตางจังหวัด 5,297 สาขา (คิดเปนรอยละ 56) 

เม่ือแบงตามประเภทของรานพบวา มีรานสาขาบริษัท 4,205 สาขา (คิดเปนรอยละ 44) สวนท่ีเหลือ
เปนรานแฟรนไชส 4,645 สาขา (คิดเปนรอยละ 49) และรานคาท่ีไดรับสิทธิชวงอาณาเขต 692 สาขา 
( คิด เปนร อยละ  7) ป จ จุ บันมี ลูกค า เข า ร าน  7-Eleven เฉ ล่ีย วันละ  11.7 ล านคน  (ท่ีมา  : 

www.cpall.co.th) ซ่ึงจากธุรกิจของบริษัท ซีพี ออลล ท้ังหมด ทางผูจัดทํามีความสนใจทําการศึกษา
ในธุรกิจท่ีเก่ียวของกับสินคาและบริการท่ีอยูภายในราน 7-Eleven ดังน้ี  1) บริการรานสะดวกซ้ือ 2) 

บริการดานการเงิน 3) บริการอาหารพรอมรับประทานและเบเกอร่ี 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการราน 7-Eleven ในยุคไทยแลนด 4.0 

2. เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในยุคไทยแลนด 4.0 ท่ีมีตอราน 7-Eleven  

3. การปรับตัวของการบริหารจัดการราน 7-Eleven ในยุคไทยแลนด 4.0 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
 1.  ไดทราบการบริหารจัดการราน 7-Eleven ในยุคไทยแลนด 4.0 

 2.  ไดทราบถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในยุคไทยแลนด 4.0 ท่ีมีตอราน 7-Eleven  

3.  ไดทราบถึงวิธีปรับตัวในการบริหารราน 7-Eleven ในยุคไทยแลนด 4.0 

4.  ใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา ราน 7-Eleven หรือรานสะดวกซ้ือ รานคาปลีก 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 สําหรับการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมของผูบริโภคในยุคไทยแลนด 4.0 ท่ีสงผลตอการบริหาร
จัดการราน 7-Eleven เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาครั้ง
น้ีคือ ผูใชบริการราน 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอยาง เน่ืองจากผูจัดทําไม
ทราบจํานวนประชากรท่ีเขาใชบริการราน 7-Eleven ท่ีแนนอน จึงใชสูตรของ W.G.cochran (1953) 

โดยใชความคลาดเคล่ือน 0.05 ไดขนาดกลุมตัวอยางจากการคํานวณ 385 คน ซ่ึงทางผูจัดทําเก็บ
ตัวอยางเพ่ิมอีก 15 คน เพ่ือการกําหนดจํานวนตัวอยางในแตละพ้ืนท่ีไดลงตัว เปนจํานวน 400 คน  

ข้ันตอนการสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ดังตอไปน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 แบงกลุมราน 7-Eleven (Cluster Sampling) โดยแบงเขตตามท่ีต้ังของพ้ืนท่ีของ
กรุงเทพมหานคร ดังน้ี เขตชั้นใน เขตช้ันกลาง เขตชั้นนอก  

 ขั้นตอนท่ี 2 ทําการสุมตัวอยางแบบงาย )Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก
อัตราสวน 10:1 จากทั้งหมด 50 เขต 

ขั้นตอนท่ี 3 ทําการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก เพ่ือ
เลือกราน  7-Eleven ท่ีจะใชในการสุมตัวอยางในแตละเขตโดยกําหนดเลือกเขตละ  2 ราน 

 ตัวแปรอิสระท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย ปจจัยดานประชากรศาสตร เพศ, อายุ, 

รายได, ระดับการศึกษา, สถานภาพสมรส และอาชีพ และปจจัยดานพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีตอ
ราน 7-Eleven  ดานการใชบริการทางดานรานสะดวกซ้ือ, ดานการใชบริการทางดานการเงิน และ
ดานการใชบริการทางดานอาหารพรอมรับประทาน และเบเกอรี่ สําหรับตัวแปรตามประกอบดวย 

การบริหารจัดการราน 7-Eleven ในยุคไทยแลนด 4.0 ไดแก ดานผลิตภัณฑ, ดานราคา, ดานชองทาง
การจัดจําหนาย, ดานการสงเสริมการขาย, ดานบุคคลหรือพนักงาน, ดานกระบวนการใหบริการ, 

ดานลักษณะทางกายภาพ 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา คือแบบสอบถาม  โดยแบงเปน 4 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 เปนขอมูลทางดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ, อายุ, รายไดระดับ
การศึกษา, สถานภาพสมรส, อาชีพ โดยสวนน้ีจะเปนคําถามปลายปด 

สวนท่ี 2 พฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีตอดานตางๆของราน 7-Eleven ซ่ึงมี 4 ดาน ไดแก ดานการใช
บริการทางดานรานสะดวกซ้ือ, ดานการใชบริการทางดานการเงิน, ดานการใชบริการทางดาน
อาหารพรอมรับประทาน และเบเกอร่ี, ดานการใชบริการท่ัวๆ ไป โดยสวนน้ีจะเปนคําถามปลายปด 
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สวนที่ 3 การบริหารจัดการราน 7-Eleven ในยุคไทยแลนด 4.0 ดานตางๆ ไดแก ดานผลิตภัณฑ, ดาน
ราคา, ดานชองทางการจัดจําหนาย, ดานการสงเสริมการขาย, ดานบุคคลหรือพนักงาน, ดาน
กระบวนการใหบริการ, ดานลักษณะทางกายภาพ โดยเปนคําถามปลายปด ซ่ึงลักษณะเปนขอคําถาม
เลือกตอบแบงเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับคะแนน  

 สวนที่ 4 ขอเสนอแนะของผูบริโภคที่มีตอราน 7-Eleven 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

1. สถิติ เ ชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) เ พ่ือวิ เคราะหขอ มูล ท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

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

ทบทวนวรรณกรรม 
 พฤติกรรมผูบริโภคใหคําจํากัดความไดวา “ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการ
ไดรับและใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมท้ังกระบวนการตางๆ ของการตัดสินใจซ่ึงเกิดกอน
และเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆ เหลาน้ัน” (อดุลย จาตุรงคกุล, 2543) หรือ เปนการกระทําของ
บุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมาและการใชซ่ึงสินคาและบริการ ท้ังน้ี
หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซ่ึงมีมาอยูกอนแลว และซ่ึงมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทํา
ดังกลาว (ธงชัย สันติวงษ, 2549) จากคําจํากัดความที่กลาวมาน้ี เราอาจแบงพฤติกรรมเปนสวน
สําคัญได  3 สวน คือ 

 1. ปฏิกิริยาของบุคคล ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมตางๆ เชน การจายของในรานคา การซ้ือ การขน
สินคา การใชประโยชนและการประเมินคาสินคาและบริการที่มีจําหนวยอยูในตลาด 

 2. บุคคลเก่ียวของโดยตรงกับการไดรับและการใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ ซ่ึง
หมายถึงผูบริโภคคนสุดทาย เรามุงท่ีตัวบุคคลผูซ้ือสินคาและบริการเพ่ือนําไปใชบริโภคเองและ
หรือเพ่ือการบริโภคของหนวยบริโภคตางๆ ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน เชนครอบครัว  

 3. รวมถึงกระบวนการตางๆ ของการตัดสินใจซ่ึงเกิดกอน และเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆ 

เหลาน้ี ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมการซ้ือของผูบริโภคท่ีกระทบโดยตรงตอปฏิกิริยาทางการตลาด เชน การ
ติดตอกับพนักงานขาย และการรับขาวสารโฆษณา สรุปในที่น้ีก็คือ พฤติกรรมผูบริโภคเก่ียวของกับ
การศึกษาถึงวาบุคคล บริโภคอะไร ท่ีไหน บอยแคไหน และภายใตสถานการณอะไรบางท่ีสินคา
และบริการไดรับการบริโภค 
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 ศาสตราจารยฟลลิป ค็อตเลอร (Philip Kotler) กูรูดานการตลาดชั้นนําของโลก ไดให
แนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ไววาเปนแนวคิดท่ี
เก่ียวของกับธุรกิจท่ีใหบริการซ่ึงเปนธุรกิจท่ีแตกตางสินคาอุปโภคและบริโภคทั่วไป จําเปนจะตอง
ใชสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อยาง หรือ 7P's ในการกําหนดกลยุทธการตลาดซ่ึง
ประกอบดวย  

 1. ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนส่ิงซ่ึงสนองความจําเปนและความตองการของมนุษยได
คือ ส่ิงท่ีผูขายตองมอบ ใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑน้ัน ๆ  

 2. ดานราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวาง
คุณคา (Value) ของ บริการกับราคา (Price) ของบริการน้ัน  

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปน กิจกรรมที่เก่ียวของกับบรรยากาศส่ิงแวดลอม
ในการนําเสนอบริการใหแกลูกคา ซ่ึงมีผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของ
บริการท่ีนําเสนอ ซ่ึงจะตองพิจารณาในดานทําเลที่ตั้ง (Location) และชองทางในการนําเสนอ
บริการ (Channels)  

4. ดานการสงเสริม (Promotions) เปนเครื่องมือหน่ึงท่ีมีความสําคัญในการติดตอส่ือสาร
ใหผูใชบริการ โดยมีวัตถุประสงคท่ีแจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช
บริการและเปนกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ  

5. ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม 

การจูงใจ  เ พ่ือใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขัน  เปน
ความสัมพันธระหวางเจาหนาท่ีผูใหบริการและผูใชบริการตาง ๆ ขององคกร เจาหนาท่ีตองมี
ความสามารถ สามารถตอบสนองตอผูใชบริการ  มีความสามารถในการแกไขปญหา สามารถสราง
คานิยมใหกับองคกร  

6. ดานกายภาพและการนําเสนอ (Physical Evidence) เปนแสดงใหเห็นถึงลักษณะทาง
กายภาพและการนําเสนอใหกับลูกคาใหเห็นเปนรูปธรรม โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม ท้ังทาง
ดายกายภาพและรูปแบบการใหบริการเพ่ือสรางคุณคาใหกับลูกคา ไมวาจะเปนดานการแตงกาย
สะอาด เรียบรอย การเจรจาตองสุภาพออนโยน และการใหบริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชนอื่น ๆ 

ท่ีลูกคาควรไดรับ  
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7. ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมที่เก่ียวของกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติใน
ดานการบริการ ท่ี นําเสนอใหกับผูใชบริการเพ่ือมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว และทําให
ผูใชบริการเกิดความประทับใจ 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ธนานันต ปญจาภากุล (2554 ) ทําการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการใชบริการ
รานเซเวน-อีเลฟเวน(7Eleven) ในเขตบางกอกนอย จากการศึกษาคร้ังน้ี พบวามีผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 54 อายุระหวาง 25-34 ป คิดเปนรอยละ 43.3 มีสถานภาพโสด 

คิดเปนรอยละ 61.3 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 68 มีรายไดตอเดือน 10,000-19,999 

บาท คิดเปนรอยละ 28.7 มีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน คิดเปนรอยละ 62.7 ขอมูลดาน
พฤติกรรมการใชบริการราน 7-Eleven ของกลุมตัวอยาง พบวาใชบริการ 7-Eleven มากกวา 6 ครั้ง
ตอเดือน คิดเปนรอยละ 59.3 ใชจายเฉล่ียในการใชบริการราน 7-Eleven คร้ังละ 1-200 บาท คิดเปน
รอยละ 54.7 มีการใชบริการราน 7-Eleven ในชวงเวลา 18.01 - 24.00 น. คิดเปนรอยละ 68.7 ชอบ
วิธีการสงเสริมการขายของราน 7-Eleven แบบการลดราคา คิดเปนรอยละ 38 คน ขอเสนอแนะ ควร
ศึกษาถึงกลุมตัวอยางอ่ืนท่ีอาศัยนอกเหนือใน เขตบางกอกนอย เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความละเอียด
และชัดเจนย่ิงข้ึนและควรมีการศึกษาถึงปจจัยอื่นๆเพ่ิม เชน ปจจัยทางดานสังคม เพ่ือนําขอมูลมาใช
ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา และสุดทายควรศึกษาผลกระทบจากการใชกลยุทธของสวนประสม
ทางการตลาด ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการราน 7-Eleven เพ่ือจะใชเปนแนวทางในการศึกษา
ครั้งตอไป  

ผลการวิจัย 
การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางสวนใหญ พบวา เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 

64.25 มีอายุระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 34.50 รายไดตอเดือนอยูในชวง 10,001-30,000 บาท 

คิดเปนรอยละ 42.25 มการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 62.50 สถานภาพสมรสโสด  คิด
เปนรอยละ 66.75 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 64.00  

 สําหรับพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเขาใชบริการราน 7-Eleven ท่ีมีตอแตละดาน ดังน้ี 1) ดาน
การใชบริการทางดานรานสะดวกซ้ือ โดยสินคาท่ีกลุมตัวอยางเลือกซ้ือสวนใหญเปนประเภทอาหาร 

คิดเปนรอยละ 28.40 สําหรับบริการท่ีกลุมตัวอยางใชมากที่สุด คือบริการเคานเตอร เซอรวิส คิดเปน
รอยละ 58.90 สวนชองทางการซ้ือสินคาผานชองทางออนไลนสวนใหญไมเคยใชบริการคิดเปนรอย
ละ 65.30 และเหตุผลท่ีเลือกใชบริการราน 7-Eleven เน่ืองจากมีความสะดวก ใกลบาน ใกลท่ีทํางาน 

คิดเปนรอยละ 29.50 2) ดานการใชบริการทางดานการเงิน กลุมตัวอยางใชบริการเคานเตอร เซอรวิส
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เพ่ือจายบิลออนไลน คาสาธารณูปโภค คิดเปนรอยละ 39.20  เหตุผลท่ีเลือกใชบริการเคานเตอร 
เซอรวิส เพราะมีความสะดวก คิดเปนรอยละ 55.90 สําหรับการเปนสมาชิกบัตร 7Card กลุมตัวอยาง
สวนใหญไมเปนสมาชิกบัตร 7Card คิดเปนรอยละ 55.90 และชองทางการชําระเงินเปนเงินสด คิด
เปนรอยละ 64.60 3) ดานการใชบริการทางดานอาหารพรอมรับประทานและเบเกอร่ี กลุมตัวอยาง
สวนใหญซ้ือ 1-2 คร้ังตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 63.20 โดยซ้ืออาหารประเภทสําเร็จรูปแชแข็ง/แช
เย็น คิดเปนรอยละ 18.30 สําหรับเบเกอร่ีสวนใหญจะซ้ือขนมปง คิดเปนรอยละ 54.10 โดยเหตุผลท่ี
เลือกซ้ือเพราะมีความสะดวก คิดเปนรอยละ 54.50 สวนพฤติกรรมอ่ืนๆ ของผูบริโภคมีดังน้ี 

คาใชจายตอครั้งท่ีเขาใชบริการ อยูท่ี 101-300 บาท คิดเปนรอยละ 55 โดยเขาใชบริการ 2-3 ครั้งตอ
สัปดาห คิดเปนรอยละ 40.75 สําหรับผูมีอิทธิพลตอการเขาใชบริการคือตัวเอง คิดเปนรอยละ 80.50 

และไดรับขอมูลขาวสารของราน 7-Eleven จากส่ือออนไลน คิดเปนรอยละ 24.50 สําหรับการใช
งาน Application 7Eleven สวนใหญไมไดใชงาน คิดเปนรอยละ 46.60   

 สวนดานความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีสงผลตอการบริหารจัดราน 7-Eleven พบวา กลุม
ตัวอยางใหระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ท่ีสงผลตอความพึงพอใจของการ
บริหารจัดการราน 7-Eleven ท้ัง 7 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑในระดับสําคัญมาก ( =3.86) ดานราคา
ในระดับสําคัญมาก ( =3.51) ดานชองทางการจัดจําหนายในระดับสําคัญมาก ( = 3.94) ดาน
สงเสริมการขายในระดับสําคัญมาก ( = 3.65) ดานบุคลากรในระดับสําคัญมาก ( =3.64) ดาน
กระบวนการใหบริการในระดับสําคัญมาก ( = 3.70)  และดานลักษณะทางกายภาพในระดับสําคัญ
มาก ( = 3.77) สําหรับความสําคัญในภาพรวมกลุมตัวอยางใหอยูในระดับสําคัญมาก( = 3.72)   

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปจจัยทางประชากรศาสตรท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการราน 7-Eleven ในยุคไทยแลนด 4.0 พบวา เพศสงผลตอดานบุคลากรและดานลักษณะ
ทางกายภาพ รายไดสงผลตอดานราคา และอาชีพสงผลตอดานผลิตภัณฑและดานชองทางการจัด
จําหนาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

สวนประสม 
ทางการตลาด เพศ อายุ รายได 

ระดับ
การศึกษา 

สถานภาพ
สมรส อาชีพ 

ดานผลิตภัณฑ      
ดานราคา      
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ดานชองทางการจัด
จําหนาย      
ดานสงเสริมการขาย      
ดานบุคลากร      
ดานกระบวนการใหบริการ      
ดานลักษณะทางกายภาพ      
ผลเฉล่ียรวม      

 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของผูบริโภคในยุคไทยแลนด 4.0 ท่ีสงผลตอความ
พึงพอใจในการบริหารจัดการราน 7-Eleven พบวา พฤติกรรมดานการใชบริการทางดานรานสะดวก
ซ้ือ สงผลตอดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานกระบวนการใหบริการ สวน
พฤติกรรมดานการใชบริการทางดานการเงินสงผลตอดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานสงเสริมการขาย ดานกระบวนการใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ และพฤติกรรม
ดานการใชบริการทางดานอาหารพรอมรับประทานและเบเกอร่ีสงผลตอดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการขาย และดานลักษณะทางกายภาพ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 

สวนประสมทางการตลาด 
ดานการใชบริการ

ทางดาน 
รานสะดวกซ้ือ 

ดานการใชบริการ
ทางดานการเงิน 

ดานการใชบริการทางดาน
อาหารพรอมรับประทาน 

และเบเกอร่ี 
ดานผลิตภัณฑ   
ดานราคา    
ดานชองทางการจัด
จําหนาย   
ดานสงเสริมการขาย    
ดานบุคลากร       
ดานกระบวนการใหบริการ     
ดานลักษณะทางกายภาพ    

ผลเฉล่ียรวม   
 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  
 1. จากผลการศึกษาวิจัยดานการบริหารจัดการราน 7-Eleven ในยุคไทยแลนด 4.0 พบวา
กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับท้ัง 7 ดานในระดับท่ีสําคัญมาก โดยในดานผลิตภัณฑจะให
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ความสําคัญความหลากหลายของผลิตภัณฑมากที่สุด ดานราคาใหความสําคัญกับราคาสินคาบริโภค
เปนอันดับหน่ึง ดานชองทางการจัดจําหนายการเปดใหบริการ 24 ชั่วโมงของราน 7-Eleven เปนส่ิง
สําคัญมากท่ีสุด ดานการสงเสริมการขายผูบริโภคใหความสําคัญกับการสงเสริมการขายในรูปแบบ
ตางๆ  เชน การสะสมแสตมป สิทธ์ิแลกซ้ือ มากท่ีสุด ดานบุคลากรใหความสําคัญกับการใหบริการ
ของพนักงาน ดานกระบวนการใหบริการใหความสําคัญดานความรวดเร็ว และดานลักษณะทาง
กายภาพใหความสําคัญเร่ืองความเหมาะสมในการแตงกายของพนักงาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อังคณา ใหมวงษ (2554) เรื่องการกําหนดกลยุทธการตลาดของธุรกิจคาปลีกขนาดเล็ก - 

กรณีศึกษารานสะดวกซ้ือ 7- Eleven ท่ีผูบริโภคจะใหความสําคัญดานสินคาและบริการของ 7- 

Eleven ในเร่ืองของความหลากหลายของสินคา สินคาครบ สะดวก สบายในการมาใชบริการ ใกล
บาน สาขามีเยอะ เน่ืองจากใหบริการ 24 ช่ัวโมง 
 2. จากผลการศึกษาวิจัยดานพฤติกรรมของผูบริโภคในยุคไทยแลนด 4.0 ท่ีมีตอราน 7-

Eleven ทางผูจัดทําไดทําการศึกษาการใชบริการในแตละดานของราน 7-Eleven ดังน้ี ดานการใช
บริการทางดานรานสะดวกซ้ือ ประเภทสินคาท่ีกลุมตัวอยางเลือกซ้ือสวนใหญจะเปนอาหาร ขนม
ขบเคี้ยว การใชบริการตางๆ ในราน 7-Eleven กลุมตัวอยางนิยมใชบริการเคานเตอร เซอรวิส แตการ
ซ้ือสินคาผานชองทางระบบออนไลนยังไมเปนท่ีนิยมของผูบริโภค สําหรับเหตุผลท่ีผูบริโภค
เลือกใชบริการราน 7-Eleven เหตุผลหลักๆ คือมีความสะดวก เพราะใกลบาน ท่ีทํางาน สําหรับดาน
การใชบริการทางดานการเงิน การใชบริการเคานเตอร เซอรวิส กลุมตัวอยางสวนใหญใชบริการ
เก่ียวกับจายบิลออนไลน คาสาธารณูปโภค เหตุผลท่ีใชบริการเพราะมีความสะดวก ในการเปน
สมาชิกบัตร 7Card กลุมตัวอยางสวนใหญไมไดเปนสมาชิก และชําระเงินเงินสดเปนสวนใหญ ดาน
การใชบริการทางดานอาหารพรอมรับประทานและเบเกอร่ี  กลุมตัวอยางสวนใหญจะซ้ือ
รับประทาน 1-2 ครั้งตอสัปดาห โดยประเภทอาหารพรอมรับประทานจะซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชเข็ง/

แชเย็น สําหรับประเภทเบเกอรี่สวนใหญจะซ้ือเปนขนมปง เหตุผลท่ีซ้ือเพราะมีความสะดวก ซ่ึง
สอดคลองกับโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior model) ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 

(2546) ท่ีกลาววาเหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือสินคา โดยมีจุดเริ่มตนจากการเกิดส่ิงกระตุน 

(Stimulus) ท่ีทําใหผูบริโภคหรือผูซ้ือเกิดความตองการส่ิงกระตุนน้ันจะผานเขามาในความรูสึกนึก
คิดของผูซ้ือ (Buyer’s black box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกลองดํา ซ่ึงผูผลิต หรือผูขายไมสามารถคาดคะเน
ได ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆ ของผูซ้ือ ซ่ึงจะนําไปสูการ
ตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือ (Buyer’s purchase decision) 
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 3. ดานการปรับตัวของการบริหารจัดการราน 7-Eleven พบวา เพศ รายได อาชีพ สงผลตอ
การปรับตัวดานราคา ดานผลิตภัณฑ และดานชองทางการจัดจําหนาย ดังน้ันทางราน 7-Eleven 

จะตองพิจารณาถึงการบริหารจัดการใน 3 ดานน้ีเปนสําคัญ สําหรับพฤติกรรมของผูบริโภคในยุค
ไทยแลนด 4.0 ท่ีมีผลตอการปรับตัวในการบริหารจัดการราน 7-Eleven จะมีดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการขาย ดานกระบวนการใหบริการ ดานลักษณะทาง
กายภาพ จะเห็นไดวาพฤติกรรมผูบริโภคจะสงผลตอการบริหารจัดการราน 7-Eleven เกือบทุกดาน 

ดังน้ันทางราน 7-Eleven ก็จะตองปรับตัวใหธุรกิจสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคให
ไดมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎีการปรับตัวของธุรกิจ องคกร พัชรนันท กล่ันแกว
(2552) กลาววาจะตองมีการวิเคราะหสถานการณท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันใหเกิดความชัดเจน และการ
ออกแบบโครงสรางใหมีความยืดหยุน มีกลไกในการกําหนดวัฒนธรรมองคการ การกําหนด
กระบวนการ ผลิต การใชทรัพยากรในการผลิตและปฏิบัติงาน การหย่ังรูถึง แนวโนมสภาพตลาดใน
อนาคต ท้ังน้ีเพ่ือใหมีความพรอมในการ ปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงอยางสรางสรรค ซ่ึงในปจจุบัน
และ อนาคตถือวาการเปล่ียนแปลงนํามาซ่ึงการสรางความเขมแข็งและ การสรางเสถียรภาพตอ
องคการ  

 
ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีพบวาการบริหารจัดการราน 7-Eleven (Marketing Mix 7P) มี
ความสําคัญกับพฤติกรรมในการซ้ือสินคาและการใชบริการในราน 7-Eleven จึงขอเสนอแนะในแต
ละดาน ดังน้ี 

 1. ดานชองทางการจัดจําหนาย  ณ ปจจุบัน ราน 7-Eleven ไดมีการจําหนายสินคาผาน
ชองทาง Online  แตจากกลุมตัวอยางสวนใหญจะไมเคยใชบริการ ดังน้ันจะตองมุงเนนชองทางการ
จัดจําหนายผานระบบ Online เพ่ือใหพัฒนาไปกับนโยบายไทยแลนด 4.0 ท่ีเนนในดานเทคโนโลยี 
อี-มารเก็ตเพลส, อี-คอมเมิรซ เพ่ือเจาะกลุมผูบริโภคที่นิยมใชการอุปกรณส่ือสารทางดาน Internet 

ในชีวิตประจําวัน 

 2. ดานผลิตภัณฑ จากการสํารวจพบวาสินคาท่ีผูบริโภคเลือกซ้ือมากท่ีสุด คือประเภท
อาหาร ดังน้ันทางบริษัทฯ จะตองมุงเนนผลิตภัณฑอาหารท่ีหลากหลายและไดมาตรฐานตาม
ขอกําหนดของหนวยงานรัฐ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคในทุกกลุม ทุกวัย ทุกอาชีพ 
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ซ่ึงในดานนโยบายของไทยแลนด 4.0 ของรัฐบาลก็จะมีกลยุทธท่ีมุงเนนในเร่ือง เทคโนโลยีอาหาร
อยูเชนกัน  

 3. ดานลักษณะทางกายภาพ ทางราน 7-Eleven จะตองพัฒนาลักษณะและปรับปรุงลักษณะ
ทางกายภาพของราน ไมวาจะเปนดานการแตงกายของพนักงาน ความสะอาดของราน การตกแตง
สถานที่ เชน ชั้นวางสินคา การตกแตงบริเวณแคชเชียร ใหดูเปนท่ีนาสนใจ เพ่ือดึงดูดผูบริโภคที่จะ
มาเขาใชบริการ 

 4. ดานกระบวนการใหบริการ สําหรับกระบวนการใหบริการท่ีผูบริโภคตองการมากท่ีสุด
คือความรวดเร็วและถูกตอง ซ่ึง ณ ปจจุบันทางราน 7-Eleven การบริการยังมีมาตรฐานยังไมเทา
เทียมกันทุกสาขา ดังน้ันจึงควรสรางมาตรฐานสําหรับกระบวนการใหบริการท่ีเหมือนกันทุก ๆ 

สาขา และใหพนักงานปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

 5. ดานการสงเสริมการขาย ทางราน 7-Eleven มีการสงเสริมการขายท่ีผูบริโภคคุนเคยอยู
แลวคือ การสะสมแสตมป การแลกซ้ือสินคา ดังน้ันทางบริษัทฯ จะตองมีการสงเสริมการขายใหมๆ 

ท่ีไมซํ้ากับของเดิมท่ีมีอยู เพ่ือสรางความแปลกใหมแกผูบริโภค และกระตุนความตองการอยากซ้ือ
สินคาใหมากข้ึน  

 6. ดานบุคลากร จากการสํารวจจะพบวามีขอเสนอแนะท่ีกลาวถึงพนักงานในแงของการ
ใหบริการท่ีมีมาตรฐานไมเหมือนกันทุกสาขา รวมถึงกิริยามารยาทตางๆ จึงควรสรางมาตรฐานใน
การใหบริการ รวมถึงบุคลิกภาพ กิริยา มารยาทตางๆ เพ่ือสามารถยกระดับการใหบริการท่ีดีข้ึน 

สรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภคใหมากที่สุด 

 7. ดานราคา ธุรกิจรานสะดวกซ้ือ เนนความสะดวกเปนหลัก ดังน้ันในดานราคาราน 7-

Eleven จะตองมีการบริหารจัดการใหเหมาะสม มีความสมเหตุสมผลของราคากับสินคาแตละชนิด 

รวมถึงตองมีการสํารวจราคาของสินคา ของรานคาปลีกอ่ืนๆ อยูเสมอๆ เพ่ือไมใหราคาการจําหนาย
สินคาสูงหรือต่ํากวาคูแขงมากเกินไป  

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรจะมีการศึกษาปจจัยอื่นนอกเหนือจากขอมูลดานประชากรศาสตรและพฤติกรรม
ของผูบริโภค เชน ปจจัยใดท่ีทําใหผูบริโภคตองเขาใชบริการราน 7-Eleven เปนตน และอาจจะขยาย
ขอบเขตของจํานวนประชากรใหมากขึ้นเพ่ือยืนยันผลการศึกษาวิจัยท่ีไดดําเนินการไวแลว 
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2. ควรจะมีการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการของรานสะดวกซ้ืออื่นๆ เชนดานสินคาและบริการของ
คูแขงขันหรือกับรานสะดวกซ้ืออื่นท่ัวไป หรือการสงเสริมการขายของรานคูแขงเปนตน 
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บทคัดยอ 

ในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท กูเดิล แคนมานน 
โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด มีวัตถุประสงคในการวิจัยเพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการทํางาน ความ
จงรักภักดีตอองคกร และแนวโนมการลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด 
ออโตเมชั่น จํากัด และเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานและความจงรักภักดี
ตอองคกรกับแนวโนมการลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น 

จํากัด ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด  ออ
โตเมช่ัน จํากัด มีขนาดของตัวอยางท่ีใชในการศึกษาจํานวน 154 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิจัย ใชสถิติแบบพรรณนา (Descriptive statistic) โดยการวิเคราะห
แจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ใช 
t-test และ F-test โดยการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธี LSD และสถิติสหสัมพันธอยางงายของ
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  

ผลการศึกษา พบวา (1) แรงจูงใจในการทํางานดานความสําเร็จของงาน ดานลักษณะงานที่
ปฏิบัติ และดานนโยบายและการบริหารไมมีความสัมพันธกับแนวโนมการลาออกของพนักงาน 

บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมช่ัน จํากัด ยกเวนแรงจูงใจในการทํางานดานการ
ไดรับการยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ดานการปกครอง
บังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานสภาพการทํางานและความม่ันคง และดาน
ผลประโยชนตอบแทน ท่ีมีความสัมพันธกับแนวโนมการลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคน
มานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด โดยเปนความสัมพันธทิศทางตรงขามกัน อยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ (2) ความจงรักภักดีตอองคกรมีความสัมพันธกับแนวโนมการลาออก
ของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมช่ัน จํากัด ในทิศทางตรงขามกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 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. 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

บุคลากร หรือทรัพยากรมนุษยจึงนับเปนปจจัยสําคัญของทุกองคกรท่ีมีผลกระทบตอ
ความสําเร็จของการดําเนินงานของธุรกิจ สภาวะการแขงขันทางธุรกิจในโลกท่ีไรพรมแดนเปนอีก
ปจจัยหน่ึงท่ีทําใหมีการขยายตัวดานการลงทุน มีบริษัทเปดใหม การเพ่ิมทุน การขยายกิจการ และ
นํามาซ่ึงเทคโนโลยีจํานวนมากจึงจําเปนตองใชบุคลากรที่มีสมรรถนะและมีทักษะในการทํางาน
เพ่ิมสูงขึ้นดวย ผูบริหารหรือผูนําจึงมีหนาท่ีในการบริหารทรัพยากรมนุษย และการจัดการใหเกิด
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงจะตองรับผิดชอบและจัดการดานการบริหารคน ใหเกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ใหคุมคากับคาใชจายในการวาจางพนักงาน และยังตองสงเสริมใหมีการ
สรางความสัมพันธอันดีระหวางพนักงานกับองคกรใหเกิดข้ึน เชนเดียวกับบริษัท กูเดิล แคนมานน 
โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด ซ่ึงเปนผูจําหนาย ออกแบบและผลิตงานหุนยนต และงานอัตโนมัติ 
ท่ีใชรวมในอุตสาหกรรมดานตางๆ  เชน  อุตสาหกรรมยานยนต  อุตสาหกรรมอากาศยาน 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส อุตสาหกรรมเคมีและอาหารฯลฯ เปนตน ซ่ึงตองใชบุคลากรท่ีมี
สมรรถนะและมีทักษะในการทํางานท่ีสูง ปจจุบันกําลังประสบกับปญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ี
จะมาปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมายขององคกรท่ีวางไว เน่ืองจากตลอดระยะเวลาท่ีผานมา
บุคลากรมีการลาออกอยางตอเน่ืองสงผลใหตองสูญเสียงบประมาณในการสรรหาบุคลากรใหมเขา
มาทดแทน บริษัทและหัวหนางานมีภาระในการสอนและฝกงานใหแกพนักงานท่ีเขามาใหม ขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองคกรน้ันลดลง มีผลถึงภาพลักษณขององคกร 

รวมถึงมีคาใชจายแฝงอ่ืนๆ ตามมามากมาย จึงมีตนทุนการบริหารจัดการท่ีสูงข้ึน  

สภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยซ่ึงเปนผูบริหารของบริษัทฯ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยวา
อะไรเปนสาเหตุท่ีทําใหพนักงานบริษัทฯ มีความตองการลาออกจึงไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยท่ี
มีผลตอการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น 

จํากัด ซ่ึงอาจจะเปนผลมาจากปจจัยในดานสวนบุคคล ดานการบริหารงานหรือนโยบายองคกร ดาน
ผูบังคับบัญชาการ ดานเพ่ือนรวมงาน ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ดานสภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงาน ดานผลตอบแทนและรายได ดานโอกาสและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน และดาน
ความยุติธรรมในการปฏิบัติงานเหลาน้ีเปนตน อันจะทําใหไดขอมูลท่ีสามารถนําไปใชเปนแนวทาง
ในการรักษาหรือจูงใจใหพนักงานทํางานกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ และใชกําหนดแนวทาง
ในการสรางความจงรักภักดีเพ่ือรักษาบุคลากรใหปฏิบัติงานอยูไดในระยะยาวตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด 

ออโตเมชั่น จํากัด 

2. เพ่ือศึกษาความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด 
ออโตเมชั่น จํากัด 
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3. เพ่ือศึกษาแนวโนมการลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออ
โตเมช่ัน จํากัด 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานและความจงรักภักดีตอองคกรกับ
แนวโนมการลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมช่ัน จํากัด 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผลการศึกษาวิจัยท่ีไดจะนํามาใชเปนแนวทางในการรักษาหรือจูงใจใหพนักงานทํางาน
กับองคกรตอไป 

2. สามารถนําผลการศึกษาวิจัยท่ีไดมาใชในการกําหนดแนวทางในการสรางความ
จงรักภักดีเพ่ือรักษาบุคลากรใหปฏิบัติงานอยูไดในระยะยาวและมีประสิทธิภาพในการทํางาน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตทางดานประชากร เปนการศึกษาขอมูลจากพนักงานของ บริษัท กูเดิล แคน
มานน โรบอท แอนด ออโตเมช่ัน จํากัด จํานวน 250 คน (ฝายงานบุคคล บริษัท กูเดิล แคนมานน โร
บอท แอนด ออโตเมช่ัน จํากัด ป พ.ศ. 2560) 

2. ขอบเขตทางดานเน้ือหา ศึกษาแรงจูงใจในการทํางาน และความจงรักภักดีตอองคกรท่ีมี
ความสัมพันธตอแนวโนมการลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโต
เมชั่น จํากัด 

3. ขอบเขตดานเวลา ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีตั้งแตเดือนธันวาคม 2560  ถึง เดือน
เมษายน 2561 รวมระยะเวลาท่ีศึกษาประมาณ 4 เดือน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 การวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท กูเดิล แคนมานน 
โรบอท แอนด ออโตเมช่ัน จํากัด ผูศึกษาไดศึกษาคนควาเพ่ือนําขอมูล ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ี
เก่ียวของ เพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย  

1. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความต้ังใจและกระบวนการลาออกจากงาน 
   Mobley, et al. (1982) ไดสรางแบบจําลองท่ีอธิบายถึงกระบวนการของการลาออก ท่ีมุงเนน
ท่ีความพึงพอใจในงานท่ีจะนําไปสูการลาออกในท่ีสุด โดยโมเบลยไดตั้งสมมติฐานไววาความไม
พึงพอใจจะกอใหเกิดความคิดท่ีจะลาออก ความต้ังใจท่ีจะคนหาทางเลือกความต้ังใจที่จะคงอยูหรือ
ลาออก และสุดทายก็คือการลาออกจากองคกรจริง ๆ ในแบบจําลองของ Mobley มุงความสนใจไป

ปจจัยสวนบุคคล 
-  เพศ     
- อายุ     
- รายได  
- ระดับการศึกษา 
- ตําแหนงงาน 
- ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ความจงรักภักดีตอองคกร  
- ดานพฤติกรรมที่แสดงออก 
- ดานความรูสึก 
- ดานการรับรู 

แนวโนมการลาออกของพนักงาน  
-  ปริมาณงาน 
-  ความกาวหนา 
-  การศึกษาตอ 
-  การปรับขึ้นเงินเดือน 
-  ปญหาตาง ๆ 

แรงจูงใจในการทํางาน 
- ดานความสําเร็จของงาน 

- ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 

- ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

- ดานความรับผิดชอบ 

- ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

- ดานนโยบายและการบริหาร 

- ดานการปกครองบังคับบัญชา 
- ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 

- ดานสภาพการทํางานและความม่ันคง   

- ดานผลประโยชนตอบแทน 
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ท่ีความต้ังใจท่ีจะคงอยู หรือลาออกของพนักงาน รวมท้ังลักษณะสวนบุคคล องคกร และปจจัยทาง
เศรษฐกิจ นอกจากน้ียังคํานึงถึงบทบาทของการรับรูความคาดหวังและความสามารถในการหา
ทางเลือกใหมซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจลาออก และ Eric, et al. (2001) ไดสรางแบบจําลองท่ีอธิบาย
ถึงกระบวนการของการลาออกซ่ึงมีผลเริ่มตนมาจากปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานสภาพแวดลอมใน
การทํางาน ซ่ึงนําไปสูความพึงพอใจในงานและความต้ังใจลาออก จนถึงพฤติกรรมการลาออกจาก
งาน   
2. แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางาน 
 Herzberg (1959 อางถึงใน วรรณา อาวรณ, 2557, หนา 17) ไดศึกษาทําการวิจัยเก่ียวกับ
แรงจูงใจในการทํางานของบุคคล ซ่ึงไดศึกษาถึงการวิจัยเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางานของบุคคล
ซ่ึงไดศึกษาถึงความตองการของคนในองคการหรือการจูงใจจากการทํางาน โดยเฉพาะเจาะจงโดย
ศึกษาวาคนเราตองการอะไรจากงาน คําตอบก็คือ บุคคลตองการความสุขจากการทํางาน สรุปไดวา
ความสุขจากการทํางานน้ัน เกิดมาจากความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในงานท่ีทํา โดยความพึงพอใจ
หรือความไมพอใจในงานท่ีทําน้ันไมไดมาจากกลุมเดียวกัน แตมีสาเหตุมาจากปจจัยสองกลุม คือ
ปจจัยจูงใจ (Motivation Factors) และปจจัยคํ้าจุนหรือปจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) ดังน้ี 

          ปจจัยจูงใจหรือปจจัยกระตุน (Motivator factors) เปนปจจัยท่ีจะนําไปสูความพึงพอใจใน
การทํางาน มีอยู 5 ประการ คือ (1) ความสําเร็จของงาน (2) การยกยองนับถือหรือการยอมรับ (3) 

ลักษณะของงาน (4) ความรับผิดชอบ (5) ความกาวหนาในตําแหนงการงาน ดังน้ันผูบริหารควรใช
ปจจัยท้ัง 5 ประการขางตนตอผูปฏิบัติงาน จะชวยสงเสริมการเรียนรูและจูงใจใหคนตั้งใจทํางานจน
สุดความสามารถ  

 ปจจัยค้ําจุน หรือปจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) เปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับส่ิงแวดลอมใน
การทํางานและเปนปจจัยท่ีจะสามารถปองกันการเกิดความไมพึงพอใจในการทํางาน ไดแก (1) 

นโยบายและการบริหารงาน (2) เงินเดือน (3) ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (4) ความสัมพันธกับ
ผูใตบังคับบัญชา (5) ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน (6) สถานภาพในการทํางาน (7) วิธีการ
ปกครองบังคับบัญชา (8) ความม่ันคงในการทํางาน และ (9) สถานะของอาชีพ  

3. แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับความจงรักภักดีตอองคกร 
 Robert A. Baron (1996) ไดใหความหมายวา ความจงรักภักดีตอองคการ คือ ความผูกพัน
ตอองคกร หรือเจตคติตอองคกรท่ีจะสะทอนใหเห็นถึงระบบความเก่ียวของวาบุคคลมีความเช่ือม่ัน 

ศรัทธา รักและหวงแหนตอองคกรท่ีตนเอ็นสมาชิกอยู ซ่ึงระดับความพึงพอใจในระดับสูงมีสวน
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สัมพันธกับการอยูกับองคกรในปจจุบัน โดยประกอบดวย (1) การยอมรับอยางสูงตอเปาหมายและ
คานิยมขององคกร (2) การเต็มใจท่ีจะเขาไปกระทําการใด แทนได และ (3) ความปรารถนาอยาง
สูงสงท่ีจะคงอยูกับองคกรน้ันตอไป 
 นอกจากน้ี  Fletcher (1993) กลาววาความจงรักภักดีตอองคกร มี 3 องคประกอบสําคัญ คือ 

(1) การแสดงประวัติของตนเองตอองคกร (An expression of the historical self) (2) ความผูกพันท่ีมี
มากกวาการแสดงออกท่ีเปนนิสัย (More than a habit of attachment) และ (3) หลีกเล่ียงความไม
ซ่ือตรงตอองคกร (Avoidance of betrayal)  
 
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

วรกิจ สารสนิท (2556) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการลาออกจากงานของ
พนักงานกลุมบริษัทประชากิจ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานเพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายได สถานภาพ 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีผลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงานกลุมบริษัทประชากิจ จําแนก
ตาม บริษัทปจจุบันท่ีสังกัดท้ังหมดอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 วรรณวิสา ดํารงสกุลวงษ (2557) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอแนวโนมการลาออกของ
พนักงานในอุตสาหกรรมฟอกหนัง กรณีศึกษา บริษัท อินเตอรไฮค จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัย 

พบวา ปจจัยในการปฏิบัติงานดานนโยบายและการบริหารงาน ดานผูบังคับบัญชา ดานเพ่ือน
รวมงาน ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานผลตอบแทนและ
รายได ดานโอกาสและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน ดานความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน และ
โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล มีความสัมพันธกับแนวโนมการลาออกจากงานของ
พนักงาน บริษัท อินเตอรไฮค จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

รัตนา แกวเกตุ และคณะ (2559) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอแนวโนมการตัดสินใจลาออก
ของพนักงานธนาคารออมสินสํานักงานใหญ ผลการศึกษาวิจัยพบวา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และระดับตําแหนงงานไมมีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลาออกลาของ
พนักงาน สวนประสบการณในการทํางานมีความสัมพันธทางลบกับแนวโนมการตัดสินใจลาออก
ของพนักงาน และพบวาปจจัยดานความภูมิใจในองคกร ดานนโยบายและการส่ือสาร ดาน
ความสําเร็จและความกาวหนาในงาน ดานลักษณะงาน ดานสัมพันธภาพภายในองคกร ดาน
คาตอบแทนและสวัสดิการดานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และดานบรรยากาศและ
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สภาพแวดลอม มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลาออกของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 

อิงครัต แพททริคค สีเขียวสุขวงกฎ (2559) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการลาออกของ
แพทยในระบบราชการของโรงพยาบาลในประเทศไทย มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธและอิทธิพลตอการลาออกของแพทยในระบบราชการไทย ผลการวิจัยพบวา ปจจัย
ภายในองคกร ไดแก ความผูกพันในองคกร ความม่ันคงในงานและวิชาชีพและความเส่ียงในวิชาชีพ 

ความพึงพอใจในการทํางานในองคกรทางการแพทย ภาระงาน นโยบายองคกรทางการแพทย 
โครงสรางขององคกรทางการแพทย และวัฒนธรรมองคกรขององคกรทางการแพทย และปจจัย
แรงจูงใจ ไดแก การประเมินเปาหมายสวนบุคคล การประเมินวิธีการท่ีจะนําไปสูเปาหมาย การ
ประเมินผลงานวามีความกาวหนาท่ีจะบรรลุเปาหมายความเช่ือวาตนมีความสามารถที่จะปฏิบัติงาน
ใหบรรลุเปาหมาย ความเชื่อวาสภาพแวดลอมหรือบริบทจะเอื้อใหสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมายขององคกรทางการแพทย และกระบวนการกระตุนทางอารมณ มีความสัมพันธและมี
อิทธิพลเชิงโครงสรางกับการลาออกของแพทยในระบบราชการไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยน้ี เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพ่ือ(1) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการทํางาน

ของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมช่ัน จํากัด (2) เพ่ือศึกษาความ
จงรักภักดีตอองคกรของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด (3) เพ่ือ
ศึกษาแนวโนมการลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมช่ัน จํากัด 

และ (4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานและความจงรักภักดีตอองคกรกับ
แนวโนมการลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด ซ่ึง
ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ พนักงานของ บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด 
ออโตเมช่ัน จํากัด มีจํานวน 250 คน ซ่ึงกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เน่ืองจากทราบจํานวน
ประชากรท่ีแนนอน ผูวิจัยจึงไดคํานวณหาขนาดตัวอยางโดยใชโปรแกรมคํานวณหาขนาดกลุม
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ตัวอยางของงานวิจัย (Yamane, 1973) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% คาความคลาดเคลื่อน ±5% จํานวน
ไดขนาดกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 154 คน 

ผลการวิจัย 
ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี จํานวน 154 คน พบวาสวนใหญ เปนเพศหญิง 

คิดเปนรอยละ 62.34 มากท่ีสุดมีอายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 42.21 รองลงมามีอายุ 21-30 ป คิดเปน
รอยละ 33.77 มีรายไดตอเดือนไมเกิน 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 51.30 รองลงมามีรายไดตอเดือน 

20,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 37.66 สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 

73.38 ทํางานในตําแหนง พนักงานระดับปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 73.38 มากท่ีสุดมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานตํ่ากวา 2 ป คิดเปนรอยละ 38.31 รองลงมามีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 3-5 ป คิดเปนรอย
ละ 35.71  

 

แรงจูงใจในการทํางาน 
ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท กูเดิล 

แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด 

แรงจูงใจในการทํางาน  .. SD ระดับแรงจูงใจ
ดานความสําเร็จของงาน 3.55 0.74 มาก
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 3.39 0.77 ปานกลาง 
ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 3.36 0.68 ปานกลาง 
ดานความรับผิดชอบ 3.39 0.77 ปานกลาง 
ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 3.09 0.85 ปานกลาง 
ดานนโยบายและการบริหาร 3.18 0.78 ปานกลาง 
ดานการปกครองบังคับบัญชา 3.16 0.76 ปานกลาง
ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 3.38 0.76 ปานกลาง
ดานสภาพการทํางานและความม่ันคง 3.39 0.78 ปานกลาง 
ดานผลประโยชนตอบแทน 3.26 0.82 ปานกลาง

รวม 3.31 0.64 ปานกลาง 
 จากตาราง 1 พบวา แรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท 

แอนด ออโตเมช่ัน จํากัดในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคาเฉลี่ย
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แรงจูงใจในการทํางานมากที่สุดในดานความสําเร็จของงาน รองลงมา คือ ดานการไดรับการยอมรับ
นับถือ ดานความรับผิดชอบ และดานสภาพการทํางานและความมั่นคง ดานความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงาน ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานผลประโยชนตอบแทน ดานนโยบายและการบริหาร ดาน
การปกครองบังคับบัญชา และดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ดานความกาวหนาในหนาท่ีการ
งาน ตามลําดับ 
ความจงรักภักดีตอองคกร 
 
ตารางท่ี 2 คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงาน บริษัท กู
เดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด 

ความจงรักภักดีตอองคกร  .. SD ระดับความจงรักภักดี
ดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก 3.54 0.71 มาก
ดานความรูสึก 3.59 0.73 มาก 
ดานการรับรู 3.48 0.72 ปานกลาง 

รวม 3.54 0.64 มาก 
จากตาราง 2 พบวา ความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด 
ออโตเมชั่น จํากัดในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคาเฉล่ียความ
จงรักภักดีตอองคกรมากที่สุดในดานความรูสึก รองลงมา คือ ดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก และดาน
การรับรู ตามลําดับ 
 
แนวโนมการลาออก 
ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการตัดสินใจลาออกของพนักงาน บริษัท กู
เดิล  แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมช่ัน จํากัด 

แนวโนมการลาออก  .. SD ระดับการตัดสินใจ 
ลักษณะงานที่ตองทํา มีมากเกินไปไมมีโอกาสไดใช
ความคิดริเริ่ม เกิดความตึงเครียดในงานท่ีทําใหบางคร้ัง
รูสึกอยากลาออก 

3.08 0.98 ปานกลาง 

ขาดโอกาสท่ีจะดํารงตําแหนงงานสูงกวาท่ีเปนอยูทําให
อยากเปล่ียนงานหรือ สายงาน 

3.06 0.91 ปานกลาง 

มีโอกาสลาออกเพ่ือทําการศึกษาตอ 2.80 0.99 ปานกลาง 
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เคยคิดอยากเปล่ียนงานหากมีท่ีอื่นท่ีมีสวัสดิการและ
เงินเดือนสูงกวา 

3.14 0.97 ปานกลาง 

หากเกิดปญหาตาง ๆ เชน ปญหาสวนตัว ปญหาครอบครัว 
ปญหาสุขภาพ ยายท่ีอยู อาจทําใหทานตองเปล่ียนงาน

2.96 1.00 ปานกลาง 

รวม 3.01 0.79 ปานกลาง
 
จากตาราง 3 พบวา แนวโนมการตัดสินใจลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท 

แอนด ออโตเมช่ัน จํากัดในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 พนักงานท่ีมีปจจัยสวนบุคคลประกอบดวยเพศ อายุ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา 
ตําแหนงงาน และระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน มีแนวโนมการลาออกตางกัน 

 

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบแนวโนมการลาออก จําแนกตามเพศ อายุ รายไดตอเดือน ระดับ
การศึกษา ตําแหนงงาน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

แนวโนมการลาออก เพศ อายุ รายได ระดับ
การศึกษา

ตําแหนง
งาน 

ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน

(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. ความกาวหนา 4.098* 3.206* 0.184 2.990 0.933 3.312*
3. การศึกษาตอ 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. ปญหาตาง 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* 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตารางท่ี 4 พบวา พนักงานท่ีมีเพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน มี
แนวโนมการลาออกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนพนักงานท่ีมีรายได ระดับ
การศึกษา และตําแหนงงานท่ีแตกตางกัน มีแนวโนมการลาออกไมตางกัน 
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สมมติฐานท่ี 2 แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธกับแนวโนมการลาออกของพนักงาน บริษัท กู
เดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด 

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับแนวโนมการลาออกของ 

พนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมช่ัน จํากัด 

แรงจูงใจในการทํางาน แนวโนมการลาออกของพนักงาน  
  Pearson Correlation (r) Sig. ความสัมพันธ
ดานความสําเร็จของงาน -0.207 0.059 ไมสัมพันธกัน 
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ -0.284* 0.009 สัมพันธกัน 
ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ -0.164 0.137 ไมสัมพันธกัน 
ดานความรับผิดชอบ -0.392* 0.000 สัมพันธกัน 
ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน -0.393* 0.000 สัมพันธกัน 
ดานนโยบายและการบริหาร -0.167 0.129 ไมสัมพันธกัน 
ดานการปกครองบังคับบัญชา -0.233* 0.033 สัมพันธกัน 
ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน -0.394* 0.000 สัมพันธกัน 
ดานสภาพการทํางานและความม่ันคง -0.339* 0.002 สัมพันธกัน 
ดานผลประโยชนตอบแทน -0.396* 0.000 สัมพันธกัน 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 5 พบวา แรงจูงใจในการทํางานดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความ
รับผิดชอบ ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานความสัมพันธ
กับเพ่ือนรวมงาน ดานสภาพการทํางานและความม่ันคง และดานผลประโยชนตอบแทน ที่มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโต
เมชั่น จํากัด ในทิศทางตรงขามกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Sig. < 0.05) 

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
สรุป 

การศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท กูเดิล แคนมานน โร
บอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด มีวัตถุประสงคในการวิจัยเพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการทํางาน ความ
จงรักภักดีตอองคกร และแนวโนมการลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด 
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ออโตเมชั่น จํากัด และเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานและความจงรักภักดี
ตอองคกรกับแนวโนมการลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น 

จํากัด ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ พนักงานบริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออ
โตเมช่ัน จํากัด มีขนาดของตัวอยางท่ีใชในการศึกษาจํานวน 154 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิจัย ใชสถิติแบบพรรณนา (Descriptive statistic) โดยการวิเคราะห
แจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐานใช t-
test และ F-test โดยการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธี LSD และสถิติสหสัมพันธอยางงายของ
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และผลการวิเคราะหขอมูลสรุปได
ดังน้ี 

1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง อายุ 31-40 ป รายไดตอเดือนไมเกิน 20,000 

บาท ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตําแหนงพนักงานระดับปฏิบัติการ และมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ต่ํากวา 2 ป  

2. แรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น 

จํากัดในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

3. ความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโต
เมชั่น จํากัดในภาพรวมอยูในระดับมาก 

4. แนวโนมการตัดสินใจลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออ
โตเมช่ัน จํากัดในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา  
5.1 พนักงานท่ีมีเพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน มีแนวโนมการลาออก

ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนพนักงานท่ีมีรายได ระดับการศึกษา และ
ตําแหนงงานท่ีแตกตางกัน มีแนวโนมการลาออกไมตางกัน 

5.2 แรงจูงใจในการทํางานดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ ดาน
ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 

ดานสภาพการทํางานและความม่ันคง และดานผลประโยชนตอบแทน ท่ีมีความสัมพันธกับ
แนวโนมการลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด ในทิศ
ทางตรงขามกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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อภิปรายผล  

พนักงานท่ีมีรายไดตอเดือน ระดับการศึกษา และตําแหนงงาน ท่ีแตกตางกัน มีแนวโนมการ
ลาออกไมตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนา แกวเกตุ และคณะ (2559) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอแนวโนมการตัดสินใจลาออกของพนักงานธนาคารออมสินสํานักงานใหญ ผลการศึกษาพบวา
ระดับการศึกษา และระดับตําแหนงงานท่ีแตกตางกันมีแนวโนมการตัดสินใจลาออกลาของ
พนักงานไมตางกัน และสอดคลองกับ วรกิจ สารสนิท (2556) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจในการลาออกจากงานของพนักงานกลุมบริษัทประชากิจ ผลการศึกษาพบวา รายไดตอ
เดือน รายได และตําแหนง ท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงานไมตางกัน 

แรงจูงใจในการทํางานดานการไดรับการยอมรับนับถือมีความสัมพันธกับแนวโนมการ
ลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมช่ัน จํากัด อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนา แกวเกตุ และคณะ (2559) ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอแนวโนมการตัดสินใจลาออกของพนักงานธนาคารออมสินสํานักงานใหญ ผลการศึกษา
พบวา ปจจัยดานการไดรับการยอมรับนับถือจากเพ่ือนรวมงานหรือหัวหนางานมีความสัมพันธกับ
แนวโนมการตัดสินใจลาออกของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

แรงจูงใจในการทํางานดานความรับผิดชอบมีความสัมพันธกับแนวโนมการลาออกของ
พนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมช่ัน จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนา แกวเกตุ และคณะ (2559) ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอแนวโนมการตัดสินใจลาออกของพนักงานธนาคารออมสินสํานักงานใหญ ผลการศึกษาพบวา 
ปจจัยดานลักษณะงานท่ีรับผิดชอบมีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลาออกของพนักงาน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

แรงจูงใจในการทํางานดานความกาวหนาในหนาท่ีการมีความสัมพันธกับแนวโนมการ
ลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมช่ัน จํากัด อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณวิสา ดํารงสกุลวงษ (2557) ท่ีไดศึกษาเรื่องปจจัย
ท่ีมีอิทธิพลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานในอุตสาหกรรมฟอกหนัง กรณีศึกษา บริษัท 

อินเตอรไฮค จํากัด ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานโอกาสและความกาวหนาในการปฏิบัติงานมี
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ความสัมพันธกับแนวโนมการลาออกจากงานของพนักงาน บริษัท อินเตอรไฮค จํากัด (มหาชน) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

แรงจูงใจในการทํางานดานการปกครองบังคับบัญชามีความสัมพันธกับแนวโนมการ
ลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมช่ัน จํากัด อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณวิสา ดํารงสกุลวงษ (2557) ท่ีไดศึกษาเรื่องปจจัย
ท่ีมีอิทธิพลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานในอุตสาหกรรมฟอกหนัง กรณีศึกษา บริษัท 

อินเตอรไฮค จํากัด ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานการปกครองบังคับบัญชามีความสัมพันธกับ
แนวโนมการลาออกจากงานของพนักงาน บริษัท อินเตอรไฮค จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 

แรงจูงใจในการทํางานดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานมีความสัมพันธกับแนวโนมการ
ลาออกของพนักงาน บริษทั กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมช่ัน จํากัด อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนา แกวเกตุ และคณะ (2559) ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอแนวโนมการตัดสินใจลาออกของพนักงานธนาคารออมสินสํานักงานใหญ ผลการศึกษา
พบวาปจจัยดานสัมพันธภาพภายในองคกรมีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลาออก ของ
พนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

แรงจูงใจในการทํางานดานสภาพการทํางานและความม่ันคงมีความสัมพันธกับแนวโนม
การลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณวิสา ดํารงสกุลวงษ (2557) ท่ีไดศึกษาเร่ือง
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานในอุตสาหกรรมฟอกหนัง กรณีศึกษา บริษัท 

อินเตอรไฮค จํากัด ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ดานสภาพแวดลอมใน
การปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับแนวโนมการลาออกจากงานของพนักงาน บริษัท อินเตอรไฮค 
จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

แรงจูงใจในการทํางานดานผลประโยชนตอบแทนมีความสัมพันธกับแนวโนมการลาออก
ของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนา แกวเกตุ และคณะ (2559) ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอแนวโนมการตัดสินใจลาออกของพนักงานธนาคารออมสินสํานักงานใหญ ผลการศึกษาพบวา 
ปจจัยดานคาตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลาออกของพนักงาน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย  

1. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ จากการศึกษาพบวาแรงจูงใจในการทํางานดานการ
ไดรับการยอมรับนับถือมีความสัมพันธกับแนวโนมการลาออกของพนักงาน ในทิศทางตรงขามกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ หากแรงจูงใจในการทํางานดานการไดรับการ
ยอมรับนับถือปรับตัวดีขึ้น ก็จะสงผลใหแนวโนมการลาออกของพนักงานนอยลง โดยผูบริหารควร
ดําเนินการสนับสนุนและสงเสริมใหดีย่ิงข้ึนในประเด็นของการยกยองและสงเสริมพนักงานท่ีมี
ผลงานดีเดน การมอบหมายงานท่ีสําคัญนอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบใหแกพนักงาน ตลอดจน
จะตองสงเสริมใหเพ่ือนรวมงาน และผูบังคับบัญชายอมรับความสามารถในการทํางานของพนักงาน 

2. ดานความรับผิดชอบ จากการศึกษาพบวาแรงจูงใจในการทํางานดานความรับผิดชอบ มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการลาออกของพนักงาน ในทิศทางตรงขามกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ หากแรงจูงใจในการทํางานดานความรับผิดชอบปรับตัวดีขึ้น ก็จะสงผลให
แนวโนมการลาออกของพนักงานนอยลง โดยผูบริหารควรดําเนินการสนับสนุนและสงเสริมใหดี
ย่ิงขึ้นในประเด็นของการใหพนักงานไดมีสวนรวมในการวางแผนงาน ใหมีสวนรับผิดชอบใน
ผลงานของแผนก และสงเสริมใหพนักงานไดรับความเชื่อถือและไววางใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

3. ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน จากการศึกษาพบวาแรงจูงใจในการทํางานดาน
ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน มีความสัมพันธกับแนวโนมการลาออกของพนักงาน ในทิศทางตรง
ขามกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.05 กลาวคือ  หากแรงจูงใจในการทํางานดาน
ความกาวหนาในหนาท่ีการงานปรับตัวดีขึ้น ก็จะสงผลใหแนวโนมการลาออกของพนักงานนอยลง 

โดยผูบริหารควรดําเนินการสนับสนุนและสงเสริมใหดีย่ิงข้ึนในประเด็นของโอกาสในการเล่ือน
ตําแหนงท่ีมีมากขึ้น เปดโอกาสใหพนักงานไดรับการสงเสริมใหมีการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 

และใหพนักงานไดรับการฝกอบรมที่มีผลตอความสําเร็จของงานอยูเสมอ 

4. ดานการปกครองบังคับบัญชา จากการศึกษาพบวาแรงจูงใจในการทํางานดานการ
ปกครองบังคับบัญชามีความสัมพันธกับแนวโนมการลาออกของพนักงาน ในทิศทางตรงขามกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ หากแรงจูงใจในการทํางานดานการปกครองบังคับ
บัญชาปรับตัวดีขึ้น ก็จะสงผลใหแนวโนมการลาออกของพนักงานนอยลง โดยผูบริหารควร
ดําเนินการสนับสนุนและสงเสริมใหดีย่ิงขึ้นในประเด็นของการส่ือสารระหวางองคกรกับพนักงาน
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จะตองมีความรวดเร็ว มีการเชื่อมโยงผลการประเมินการปฏิบัติงานไปสูการฝกอบรม การพัฒนา 
และการจายคาตอบแทนท่ีมีความยุติธรรมและเปนกลาง ตลอดจนการมอบหมายหรือส่ังงานจะตอง
มีความชัดเจนมากขึ้น และยกระดับโอกาสในการมีสวนรวมของพนักงานในการวางแผนและ
ตัดสินใจในการทํางาน 

5. ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน จากการศึกษาพบวาแรงจูงใจในการทํางานดาน
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน มีความสัมพันธกับแนวโนมการลาออกของพนักงาน ในทิศทางตรง
ขามกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.05 กลาวคือ  หากแรงจูงใจในการทํางานดาน
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ปรับตัวดีข้ึน ก็จะสงผลใหแนวโนมการลาออกของพนักงานนอยลง 

โดยผูบริหารควรดําเนินการสนับสนุนและสงเสริมใหดีย่ิงขึ้นในประเด็นของการสงเสริมให
พนักงานไดแสดงความคิดเห็นและแกไขปญหารวมกัน รวมถึงใหมีการแบงปนขอมูลขาวสาร
ระหวางกัน และองคกรควรจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหวางพนักงาน และกวดขัน
ใหหัวหนางานคอยใหความชวยเหลือและแนะนําพนักงานเม่ือเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน 

6. ดานสภาพการทํางานและความม่ันคง จากการศึกษาพบวาแรงจูงใจในการทํางานดาน
สภาพการทํางานและความม่ันคงมีความสัมพันธกับแนวโนมการลาออกของพนักงาน ในทิศ
ทางตรงขามกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ หากแรงจูงใจในการทํางานดาน
สภาพการทํางานและความม่ันคงปรับตัวดีข้ึน ก็จะสงผลใหแนวโนมการลาออกของพนักงาน
นอยลง โดยผูบริหารควรดําเนินการสนับสนุนและสงเสริมใหดีย่ิงขึ้นในประเด็นของมีการแบงงาน
ในสวนงานท่ีรับผิดชอบที่ชัดเจน จัดสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานใหความเหมาะสม เชน ใหมี
อากาศเย็นสบาย ตลอดจนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใชในการปฏิบัติงานให
เพียงพอกับความตองการในการปฏิบัติงาน 

7. ดานผลประโยชนตอบแทน จากการศึกษาพบวาแรงจูงใจในการทํางานดานผลประโยชน
ตอบแทนมีความสัมพันธกับแนวโนมการลาออกของพนักงาน ในทิศทางตรงขามกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ หากแรงจูงใจในการทํางานดานผลประโยชนตอบแทน
ปรับตัวดีข้ึน ก็จะสงผลใหแนวโนมการลาออกของพนักงานนอยลง โดยผูบริหารควรดําเนินการ
สนับสนุนและสงเสริมใหดีย่ิงขึ้นในประเด็นของการใหคาตอบแทนแกพนักงานท่ีเหมาะสมกับงาน
ท่ีปฏิบัติ และจัดสรรคาลวงเวลา คาตอบแทนการทํางานในวันหยุดในอัตราที่เหมาะสมมากข้ึน 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของระบบการย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ตและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาดวยแบบกระดาษผานหนวยรับแบบ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ กลุมตัวอยางท่ีใชในการ
วิจัยครั้งน้ีคือ ประชาชนผูท่ีย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ตและการ
ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดวยแบบกระดาษผานหนวยรับแบบในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน 400 ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ T-Test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) แลวพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD  

 ผลการศึกษาวิจัยพบวา ประชาชนผูท่ีย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผาน
อินเทอรเน็ตและการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดวยแบบกระดาษผานหนวยรับ
แบบ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 25 - 34 ป มีสถานภาพโสด 

มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,000 – 35,000 

บาท และมีพฤติกรรมการใชบริการระบบการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สวน
ใหญย่ืนแบบฯ ภ.ง.ด.91, ระบบการย่ืนแบบฯท่ีเคยย่ืนสวนใหญเคยย่ืนแบบฯ ผานอินเทอรเน็ต
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เทาน้ัน, การยื่นแบบฯคร้ังลาสุดสวนใหญย่ืนแบบฯผานอินเทอรเน็ต , ชวงเวลาท่ีย่ืนแบบฯสวนใหญ 
ย่ืนแบบฯในกําหนดเวลาย่ืน(ม.ค. – มี.ค.) , ผลลัพธการคํานวณภาษีลาสุดสวนใหญ มีภาษีชําระไว
เกิน (ไดภาษีคืน) , การศึกษาวิธีการและข้ันตอนการย่ืนแบบฯ สวนใหญศึกษาจากเว็บไซต
กรมสรรพากร(www.rd.go.th) และผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนผูท่ีย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ีมีลักษณะสวนบุคคลดาน อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ ท่ีตางกันมีผลตอความพึงพอใจตอประสิทธิภาพระบบการย่ืน
แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตจังหวัดสมุทรปราการตางกัน และพฤติกรรมการ
ใชบริการระบบการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ีมี 

ระบบการย่ืนแบบฯท่ีเคยย่ืน, ระบบการย่ืนแบบฯคร้ังลาสุด, ผลลัพธการคํานวณภาษีลาสุด, 

การศึกษาวิธีการและข้ันตอนการย่ืนแบบฯ ท่ีตางกันมีผลตอความพึงพอใจตอประสิทธิภาพระบบ
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตจังหวดัสมุทรปราการ ตางกัน 

 

คําสําคัญ : ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา; 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 paid personal 

income tax (P.N.D.91), used internet to pay personal income tax  more than ordinary form, duration 
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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 

 รัฐบาลน้ันมีหนาท่ีหลายประการท้ังการบริหารประเทศ การทําใหประชาชนอยูดีมีสุข และ
ยังมีหนาท่ีตางๆอีกหลายประการ การดําเนินกิจการของรัฐบาลดังกลาวเห็นไดชันเจนวาจําเปนตอง
มีคาใชจาย รัฐบาลจึงตองหารายไดเพ่ือใหพอกับคาใชจายน้ัน รายไดของรัฐบาลไดมาจากหลายทาง 

หน่ึงในน้ัน คือ การจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยกรมสรรพากรมีหนาท่ีในการจัดเก็บภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาจากฐานรายไดตามประมวลรัษฎากร เพ่ือนํามาใชพัฒนาประเทศ 

 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรเปนภาษีทางตรงประเภทหน่ึงท่ีสําคัญมาก 

เพราะเปนแหลงรายไดสําคัญของรัฐบาล และเปนเคร่ืองมือสําคัญของรัฐบาลในการกระจายรายได 
ฉะน้ันบุคคลธรรมดาผูมีเงินไดทุกคนไมวาจะเปนเงินไดชนิดใดประเภทใด หากไมมีกฎหมาย
ยกเวนใหแลวก็ยอมตองเสียภาษี อันไดแก บุคคลธรรมดา ผูถึงแกความตายในระหวางปภาษี กอง
มรดกท่ียังมิไดแบง และหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ในอดีตการย่ืนแบบภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาน้ัน จะตองย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดฯ ผานหนวยรับแบบท่ีสํานักงาน
สรรพากรพ้ืนท่ีสาขา แตเน่ืองจากในชวงระยะเวลาท่ีจะตองย่ืนแบบฯ ประชาชนน้ันมีจํานวนมากข้ึน
ทุกป การใหบริการของเจาหนาท่ีอาจไมพอเพียงตอจํานวนประชาชนท่ีจะมาติดตอย่ืนแบบฯในแต
ละวัน ดังน้ันเพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน กรมสรรพากรจึงไดนําระบบการย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ตมาใชเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการย่ืนแบบฯ การ
ย่ืนแบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาน้ันจึงสามารถย่ืนไดท้ังสองทางคือ ย่ืนแบบฯผานหนวยรับแบบ
และย่ืนแบบฯผานอินเทอรเน็ต 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของระบบการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผาน
อินเทอรเน็ตและการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดวยแบบกระดาษผานหนวยรับ
แบบ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. การวิจัยคร้ังน้ีเปนศึกษาประสิทธิภาพของระบบการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ตและการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดวยแบบ
กระดาษผานหนวยรับแบบในเขตจังหวัดสมุทรปราการ เทาน้ัน   

2. ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ ประชาชนผูท่ีย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาผานอินเทอรเน็ตและการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดวยแบบกระดาษ
ผานหนวยรับแบบในเขตจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 400 ตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
เจาะจง 

3. ในการวิจัยครั้งน้ีทําการวิจัย และเก็บขอมูลในชวงเดือน 4 ระหวางเดือน มกราคม – 

เมษายน 2561 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติสําหรับผูมีความประสงคในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาไดอยางถูกตอง 

 2. เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการบริการระบบการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ผานอินเทอรเน็ตและการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดวยแบบกระดาษผาน
หนวยรับแบบ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 

 3. เพ่ือเปนขอมูลท่ีกรมสรรพากรใชในการประชาสัมพันธ และรณรงคใหประชาชนย่ืน
แบบเสียภาษีไดอยางถูกตอง 
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กรอบแนวความคิดการวิจัย         
 

 

           

                                

 

 

                  
 

 

 

  

 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพการใหบริการ 
 ประสิทธิภาพขององคการ คือ การท่ีองคการสามารถดําเนินงานตางๆ ตามภารกิจหนาท่ี
ขององคการโดยใชทรัพยากร ปจจัยตางๆ รวมถึงกําลังคน อยางคุมคาท่ีสุด มีการสูญเปลานอยท่ีสุด
มีลักษณะของการดําเนินงานไปสูผลตามวัตถุประสงคไดอยางดีโดยประหยัดท้ังเวลา ทรัพยากร 

และกําลังคน องคการมีระบบการบริหารจัดการท่ีเอ้ือตอการผลิตและการบริการไดเปาหมาย  

 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547,หนา 63 - 66) กลาววา สวนประสมทางการตลาดของการ
บริการประกอบดวย 7Ps ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด 

พนักงาน กระบวนการใหบริการ และส่ิงแวดลอมทางกายภาพ และนพรัตน ภูมิวุฒิสาร (2558, หนา 
20-21) กลาววา ความพึงพอใจของลูกคา มีความสัมพันธกับคุณคาของลูกคา ท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม
ตางๆขององคกร ดังน้ันกิจกรรมในหวงโซคุณคา จึงมีความสัมพันธกันและควรปรับปรุงทุก
กิจกรรมใหมีประสิทธิภาพ 

 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริการ 
 กตัญู หิรัญญสมบูรณ (2556, หนา 1,3) การบริการ คือ กิจกรรมการดําเนินการท่ีเสมือนไร
ตัวตน ไมสามารถจับตองเฉกเชน สินคา ซ่ึงมุงตอบสนองความตองการของลูกคาใหบังเกิดความพึง

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- ระดับรายได 

ความพึงพอใจท่ีมีตอประสิทธิภาพระบบการ
ย่ืนแบบฯ  
- ดานผลิตภัณฑ 
- ดานราคา 
- ดานสถานที่ 
- ดานการสงเสริมทางการตลาด 
- ดานบุคลากร 
- ดานกระบวนการใหบริการ 
- ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 

พฤติกรรมการใชบริการ 
- ประเภทของการย่ืนแบบฯในปจจุบัน 
- ระบบของการย่ืนแบบฯที่เคยย่ืน 
- ระบบการย่ืนแบบฯคร้ังลาสุด 
- ชวงเวลาที่ย่ืนแบบฯ 
- ผลลัพธการคํานวณภาษี 
- การศึกษาวิธีการและข้ันตอนการย่ืนแบบฯ 
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พอใจดวยฝมือผูใหบริการทรัพยากรของธุรกิจท่ีจับตองได และระบบการบริหารจัดการงานที่มี
ประสิทธิภาพ ระบบงานบริการ เปนวิธีการปฏิบัติงานที่วางไวแตละข้ันตอนอยางมีระเบียบแบบ
แผนเพ่ือใหบริการแกลูกคา ระบบงานท่ีดีมีประสิทธิภาพจะทําใหการบริการครบถวนท้ังดาน
คุณภาพของงานและทันเวลาท่ีลูกคาตองการ  

 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547,หนา 63 - 66)  กลาววา กระบวนการใหบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพหรือเครื่องมือทันสมัยในการทําใหเกิดกระบวนการท่ีสามารถสงมอบบริการที่มี
คุณภาพได กลาวคือเม่ือมีชองทางระบบการย่ืนแบบฯที่หลากหลายและกระบวนใหบริการที่มี
ประสิทธิภาพจะทําใหประชาชนที่ไดภาษีคืน เกิดความพึงพอใจ 

 3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาษีอากร 
 สุเมธ และคณะ (2559, หนา 2) กลาววา ภาษีอากร  คือ ส่ิงท่ีรัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร 

เพ่ือใชเปนประโยชนสวนรวม วัตถุประสงคในการเก็บภาษี เพ่ือหารายไดใหพอกับคาใชจายของ
รัฐบาล เพ่ือการกระจายรายได เพ่ือควบคุมการบริโภคของประชาชน ฯลฯ ประเภทภาษีอากร 

แบงเปนภาษีอากรทางตรง และภาษีทางออม ซ่ึงกฎหมายท่ีทางรัฐบาลใชในการเรียกเก็บภาษี คือ 

ประมวลรัษฎากร  

 สุเมธ และคณะ (2559, หนา 13) ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา คือ ภาษีท่ีจัดเก็บจากบุคคล
ท่ัวไป หรือจากหนวยภาษีตามท่ีกฎหมายกําหนดและมีรายไดเกิดขึ้นตามเกณฑท่ีกําหนด โดยปกติ
จัดเก็บเปนรายป รายไดท่ีเกิดขึ้นในปใดๆ ผูมีรายไดมีหนาท่ีตองนําไปแสดงรายการตนเองตามแบบ
แสดงรายการภาษีท่ีกําหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปถัดไป (ภ.ง.ด.90,91) 

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 อุศณี กอจิตตวนิจ และ มนวิกา ผดุงสิทธ์ิ (2553) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการย่ืนแบบ
และชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเตอรเน็ตของผูเสียภาษีในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจาก
การวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ปจจัยคุณภาพของระบบการ
ชําระและขอคืนภาษีผานอินเทอรเน็ต และลักษณะสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน ทําใหระดับความพึง
พอใจแตกตางกัน พบวา ระดับการศึกษาปริญญาโท เปนเพียงลักษณะเดียวท่ีทําใหความพึงพอใจ
แตกตางกัน 

 ศุขจี มูลทองยอย (2554) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ตในเขตสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีนครปฐม ผลจากการศึกษา
พบวา ปจจัยสวนบุคคล มีความคิดเห็นอยูในระดับมากเก่ียวกับปจจัยดานรูปแบบเว็บไซตมากท่ีสุด 
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ปญหาโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก อันดับแรก คือ เบอรโทรศัพทเพ่ือติดตอเจาหนาท่ีเพ่ือ
สอบถามปญหาในการใชบริการยื่นแบบเพ่ือเสียภาษีติดตอยาก และสวนใหญเห็นดวยกับความ
คิดเห็นเก่ียวกับการบริการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ตภายใตนโยบายการมีสวน
รวมของประชาชนของกรมสรรพากร 

 วณัชญาณ ภาคภูมิ (2557) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูเสียภาษีตอการใหบริการในการ
รับชําระภาษีของสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาเมืองกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบวา ความพ่ึงพอใจ
ของผูเสียภาษีตอการใหบริการโดยภาพรวมและทุกดวยอยูในระดับปานกลาง ดานท่ีมีความพึง
พอใจอันดับท่ีหน่ึงคือ ดานอาคารสถานท่ี ดานบุคลากรผูใหบริการ ดานวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ 

เคร่ืองใชเทคโนโลยี และข้ันตอนกระบวนการใหบริการ ตามลําดับ 

 ฑาริกา แกวนันชัย (2557) ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได 
ของกรมสรรพากรจากผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา 
ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดมากที่สุด คือ ดานความรูของเจาหนาท่ีในประมวล
รัษฎากรและการพัฒนาตนเอง และปจจัยท่ีแตกตางกันมีผลกระทบตอการจัดเก็บรายไดคือ  เพศของ
เจาหนาท่ี, ความรูของเจาหนาท่ี , ดานการย่ืนแบบผานทางอินเตอรเน็ต , ดานการใหขอมูลขาวสาร
แกผูเสียภาษี 

 สรอยเพชร ลิสนิ (2557) ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของ
สํานักงานสรรพากรภาค 6 ผลจากการทดสอบพบวา คุณลักษณะของเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีจัดเก็บภาษี
อากรและสภาพแวดลอมอื่น มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรของ
สํานักงานสรรพากรภาค 6 ยกเวนดานนโยบายการจัดเก็บภาษีอากร ,คุณลักษณะของผูมีหนาท่ีเสีย
ภาษีอากร และสภาพแวดลอมอื่นมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรของ
สํานักงานสรรพากรภาค 6 ยกเวนดานวิธีการจัดเก็บภาษีอากร  

วิธีการดําเนินการวิจัย 
การวิจัยน้ี เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของระบบการย่ืน

แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ตและการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาดวยแบบกระดาษผานหนวยรับแบบ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงผูวิจัยได
กําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัย คือ ประชาชนผูท่ีย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาผานอินเทอรเน็ตและการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดวยแบบกระดาษ
ผานหนวยรับแบบในเขตจังหวัดสมุทรปราการ เน่ืองจากทราบจํานวนกลุมตัวอยางประชาชนผูท่ีย่ืน
แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ อางอิงจากปภาษี 2559 

ผูวิจัยจึงใชสูตรคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางจากสูตร (Yamane,1932) โดยกําหนดคาความเชื่อม่ันท่ี 

95 % ไดขนาดกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 400 คน 

ผลการวิจัย 

ขอมูลเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคล 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 58.3  มีอายุ
ระหวาง 25 - 34 ปจํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 45.8 สถานภาพโสดจํานวน 255 คน คิดเปนรอย
ละ 63.8 ระดับการศึกษาปริญญาตรีจํานวน 247 คน คิดเปนรอยละ 61.8 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
จํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ 54.3 ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,000 – 35,000 บาท จํานวน 234 

คน คิดเปนรอยละ 58.5 

ขอมูลพฤติกรรมการใชบริการ 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ย่ืนแบบฯ ภ.ง.ด.91 จํานวน 285 คน คิดเปนรอยละ 71.3 

ระบบการย่ืนแบบฯท่ีเคยย่ืนสวนใหญเคยย่ืนแบบฯผานอินเทอรเน็ตเทาน้ัน จํานวน 189 คน คิดเปน
รอยละ 47.3 การย่ืนแบบฯคร้ังลาสุดสวนใหญย่ืนแบบฯผานอินเทอรเน็ต จํานวน 282 คน คิดเปน
รอยละ 70.5 ชวงเวลาท่ีย่ืนแบบฯสวนใหญ ย่ืนแบบฯในกําหนดเวลาย่ืน(ม.ค. – มี.ค.) จํานวน 377 

คน คิดเปนรอยละ 94.3 ผลลัพธการคํานวณภาษีลาสุดสวนใหญมีภาษีชําระไวเกิน(ไดภาษีคืน) 

จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 44.8 การศึกษาวิธีการและขั้นตอนการย่ืนแบบฯ สวนใหญศึกษาจาก
เว็บไซตกรมสรรพากร www.rd.go.th จํานวน 287 คน คิดเปนรอยละ 71.8 

ความพึงพอใจตอประสิทธิภาพระบบการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 จากขอมูลคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจตอประสิทธิภาพระบบการย่ืน
แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเก่ียวกับภาพรวมทุกดาน ท้ัง 7 ดาน โดยรวมอยูในระดับ
มาก โดยคาเฉล่ียรวม เทากับ 3.80 คาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานชองทางระบบการย่ืนแบบฯ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.02 รองลงมาคือ ดานระบบการย่ืนแบบมีคาเฉล่ียเทากับ 3.96 ดานคาใชจาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.90 ดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 ดานลักษณะทางกายภาพ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.77 ดาน
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บุคลากร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72  และดานการสงเสริมการย่ืนแบบฯ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 และ 

ตามลําดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
เฉล่ียตอเดือน ท่ีแตกตางกัน สงผลตอความพึงพอใจตอประสิทธิภาพระบบการย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ตางกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะสวนบุคคลท่ีมีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
และอาชีพ ท่ีแตกตางกันมีความพ่ึงพอใจตอประสิทธิภาพระบบการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาในเขตจังหวัดสมุทรปราการตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการใชบริการระบบการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาไดแก ประเภทการย่ืนแบบฯในปจจุบัน, ระบบการย่ืนแบบฯท่ีเคยยื่น, ระบบการย่ืนแบบฯ
ครั้งลาสุด, ชวงเวลาท่ีย่ืนแบบฯ, ผลลัพธการคํานวณภาษี, การศึกษาวิธีการและขั้นตอนการย่ืนแบบ
ฯ ท่ีแตกตางกัน สงผลตอความพึงพอใจตอประสิทธิภาพระบบการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ตางกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาพฤติกรรมการใชบริการระบบการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ีมี ระบบการย่ืนแบบฯท่ีเคยย่ืน, ระบบการ
ย่ืนแบบฯครั้งลาสุด , ผลลัพธการคํานวณภาษีลาสุด, การศึกษาวิธีการและข้ันตอนการย่ืนแบบฯ ท่ี
ตางกันมีผลตอความพึงพอใจตอประสิทธิภาพระบบการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาวิจัย เรื่องประสิทธิภาพระบบการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของระบบการย่ืน
แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ตและการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาดวยแบบกระดาษผานหนวยรับแบบ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิเคราะห
ขอมูลสรุปดังน้ี 

 1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 25 - 34 ป สถานภาพโสด คน 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,000 – 35,000 

บาท  
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 2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ย่ืนแบบฯ ภ.ง.ด.91 ระบบการย่ืนแบบฯท่ีเคยย่ืนสวนใหญ
เคยย่ืนแบบฯผานอินเทอรเน็ตเทาน้ัน การย่ืนแบบฯคร้ังลาสุดสวนใหญย่ืนแบบฯผานอินเทอรเน็ต 

ชวงเวลาท่ีย่ืนแบบฯสวนใหญ ย่ืนแบบฯในกําหนดเวลาย่ืน (ม.ค. – มี.ค.) ผลลัพธการคํานวณภาษี
ลาสุดสวนใหญมีภาษีชําระไวเกิน (ไดภาษีคืน) การศึกษาวิธีการและขั้นตอนการย่ืนแบบฯ สวนใหญ
ศึกษาจากเว็บไซตกรมสรรพากร (www.rd.go.th) 

 3. ความพึงพอใจตอประสิทธิภาพระบบการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ พบวา ในภาพรวมท้ัง 7 ดาน โดยรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก 

 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
 4.1 ลักษณะสวนบุคคลที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกตางกันมีความ
พ่ึงพอใจตอประสิทธิภาพระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตจังหวัด
สมุทรปราการตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 4.2 พฤติกรรมการใชบริการระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใน
เขตจังหวัดสมุทรปราการท่ีมี ระบบการย่ืนแบบฯที่เคยย่ืน, ระบบการย่ืนแบบฯ คร้ังลาสุด, ผลลัพธ
การคํานวณภาษีลาสุด และการศึกษาวิธีการและข้ันตอนการย่ืนแบบฯ ท่ีตางกันมีผลตอความพึง
พอใจตอประสิทธิภาพระบบการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาลักษณะสวนบุคคลของประชาชนผูท่ีย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาที่มีผลตอความพึงพอใจตอประสิทธิภาพระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ พบวา อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกตาง
กันมีความพ่ึงพอใจตอประสิทธิภาพระบบการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใน
เขตจังหวัดสมุทรปราการตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของสรอยเพชร ลิสนิ (2557) ศึกษาเรื่อง 

ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของสํานักงานสรรพากรภาค 6 ผลการวิจัยพบวา
คุณลักษณะของผูมีหนาท่ีเสียภาษีอากร และสภาพแวดลอมอ่ืนมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีอากร และสอดคลองกับงานวิจัยของอุศณี กอจิตตวนิจ และ มนวิกา ผดุงสิทธ์ิ (2553) 

ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการย่ืนแบบและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเตอรเน็ตของผู
เสียภาษีในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาระดับการศึกษาท่ีมีความแตกตางกันมีความพึง
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พอใจในการย่ืนแบบและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเตอรเน็ตของผูเสียภาษีในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

 2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการระบบการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาที่มีผลตอความพึงพอใจตอประสิทธิภาพระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ พบวา  
 2.1 พฤติกรรมการใชบริการระบบการย่ืนแบบฯ จากประเภทการย่ืนแบบฯในปจจุบันน้ัน 

ประชาชนสวนใหญย่ืนแบบฯ ภ.ง.ด 91 ผูวิจัยมีความเห็นวาสอดคลองกับจํานวนผูตอบแบบสอบท่ี
สวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเปนเงินเดือนเพียงอยางเดียว 

 2.2 พฤติกรรมการใชบริการระบบการย่ืนแบบฯ  จากระบบการย่ืนแบบฯท่ีเคยย่ืน สวนใหญ
ประชาชนท่ีเคยย่ืนแบบฯผานอินเทอรเน็ตเทาน้ันและเคยย่ืนแบบฯผานอินเทอรเน็ตมีความพึงพอใจ
ดานคาใชจายและดานชองทางระบบการย่ืนแบบฯ สอดคลองกับงานวิจัยของ ฑาริกา แกวนันชัย 

(2557) ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได ของกรมสรรพากรจากผูเสีย
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาการย่ืนแบบผานทางอินเตอรเน็ต
ชวยใหสะดวก รวดเร็ว และงายตอการตรวจสอบ มีผลตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดของ
กรมสรรพากร ,สวนประชาชนท่ีเคยย่ืนแบบฯดวยกระดาษผานหนวยรับแบบเทาน้ันและประชาชน
ท่ีเคยยื่นแบบฯดวยกระดาษ มีความพึงพอใจดานลักษณะทางกายภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ 

วณัชญาณ ภาคภูมิ (2557) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูเสียภาษีตอการใหบริการในการรับชําระ
ภาษีของสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาเมืองกาญจนบุรี ผลงานวิจัยพบวาดานท่ีมีความพึงพอใจ
อันดับท่ีหน่ึงคือ ดานอาคารสถานที่ อันดับท่ีสองคือ ดานบุคลากรผูใหบริการ อันดับท่ีสามคือ ดาน
วัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชเทคโนโลยี ตามลําดับ 

 2.3 พฤติกรรมการใชบริการระบบการย่ืนแบบฯ  จากระบบการย่ืนแบบฯคร้ังลาสุดประชา
ชนท่ีย่ืนแบบฯผานอินเทอรเน็ตมีความพึงพอใจดานคาใชจายและดานชองทางระบบการย่ืนแบบฯ  

สอดคลองกับงานวิจัยของ ฑาริกา แกวนันชัย (2557) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได ของกรมสรรพากรจากผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบวาการย่ืนแบบผานทางอินเตอรเน็ตชวยใหสะดวก รวดเร็ว และงายตอการตรวจสอบ 

มีผลตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดของกรมสรรพากร สวนประชาชนที่ ย่ืนแบบฯดวย
กระดาษผานหนวยรับแบบมีความพึงพอใจดานบุคลากร สอดคลองกับงานวิจัยของ วณัชญาณ 
ภาคภูมิ (2557) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูเสียภาษีตอการใหบริการในการรับชําระภาษีของ
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สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาเมืองกาญจนบุรี ผลงานวิจัยพบวาดานท่ีมีความพึงพอใจอันดับสอง
คือดานบุคลากรผูใหบริการ 

 2.4 พฤติกรรมการใชบริการระบบการย่ืนแบบฯ จากชวงเวลาท่ีย่ืนแบบฯประชาชนสวน
ใหญย่ืนแบบฯในกําหนดเวลาย่ืน (ม.ค.-มี.ค.) สอดคลองกับจํานวนผูตอบแบบสอบท่ีสวนใหญมี
การศึกษาวิธีการและข้ันตอนระบบการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากเว็บไซต
กรมสรรพากร ซ่ึงเปนเว็บหลักในการแจงขาวสารเก่ียวกับเร่ืองภาษีของกรมสรรพากร  

 2.5 พฤติกรรมการใชบริการระบบการย่ืนแบบฯ จากผลลัพธการคํานวณภาษีประชาชน
สวนใหญท่ีมีภาษีชําระไวเกินมีความพึงพอใจดานชองทางระบบการย่ืนแบบฯและดานกระบวนการ 

สอดคลองกับแนวคิดของชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547, หนา 63 - 66)  กลาววา กระบวนการ
ใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพหรือเคร่ืองมือทันสมัยในการทําใหเกิดกระบวนการท่ีสามารถสงมอบ
บริการท่ีมีคุณภาพได กลาวคือเม่ือมีชองทางระบบการย่ืนแบบฯท่ีหลากหลายและกระบวน
ใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพจะทําใหประชาชนที่ไดภาษีคืน เกิดความพึงพอใจ 

 2.6 พฤติกรรมการใชบริการระบบการย่ืนแบบฯ จากการศึกษาวิธีการและข้ันตอนการยื่น
แบบฯ พบวาประชาชนสวนใหญศึกษาวิธีการและขั้นตอนการย่ืนแบบฯจากเว็บไซตกรมสรรพากร 

สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ศุขจี มูลทองยอย (2554) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ตในเขตสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีนครปฐม 2 ผลงานวิจัยพบวามีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากเก่ียวกับปจจัยดานรูปแบบเว็บไซตมากท่ีสุด    

 
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย   
 1. ดานระบบการยื่นแบบฯ กรมสรรพากรตองประชาสัมพันธ สรางความเช่ือถือในระบบ
การย่ืนแบบฯใหมากกวาน้ี เพ่ือใหประชาชนเกิดความเช่ือถือในการใชงานระบบการย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุคคลธรรม 

 2. ดานคาใชจาย กรมสรรพากรตองมีนโยบาย และมีการประชาสัมพันธ เร่ืองคาใชจาย 

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนผูท่ีย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  
 3. ดานชองทางการระบบการย่ืนแบบฯ กรมสรรพากรตองมีการปรับปรุงการย่ืนแบบผาน
อินเทอรเน็ต ใหสามารถย่ืนแบบฯเพ่ิมเติมไดหลังจากหมดระยะเวลาย่ืนแบบฯภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา (31 มี.ค. ของทุกป) มีการคํานวณเงินเพ่ิมท่ีถูกตองพรอมชําระภาษี และตองคํานึงถึงบุคคล
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ท่ีไมสามารถย่ืนแบบฯผานอินเทอรเน็ตได ซ่ึงกรมสรรพากรจะตองมีการพัฒนาระบบดานการย่ืน
แบบฯ ตอไปใหตอบสนองความตองการของประชาชนใหไดมากท่ีสุด 

 4. ดานการสงเสริมการย่ืนแบบฯ กรมสรรพากรควรมีการประชาสัมพันธเว็บไซต ใหเขาไป
ศึกษาเน้ือหาไดงาย นาสนใจและประชาชนสามารถเขาถึงใหไดมากท่ีสุด 

 5. ดานบุคลากร ปญหาที่พบสวนใหญคือมีเจาหนาท่ีไมเพียงพอในการใหบริการประชาชน
ในชวงการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคลธรรมดา ซ่ึงกรมสรรพากรจะตองประชาสัมพันธ
ใหประชาชนทราบถึงชวงเวลาการย่ืนแบบฯ ใหท่ัวถึง มีการจูงใจใหประชาชนผูท่ีย่ืนแบบฯใหเร็ว
ขึ้น   

 6. ดานกระบวนการ กรมสรรพากรจะตองมีการทําส่ือเพ่ือนําเสนอการย่ืนแบบฯที่มีขั้นตอน
ท่ีชัดเจนเขาใจงาย เขาถึงประชาชนใหมากกวาน้ี มีการประชาสัมพันธอยางจริงจัง 

 7. ดานลักษณะทางกายภาพ กรมสรรพากรควรจะมีลิงคขอเสนอแนะ และลิงคขอกฎหมาย
ในการหักคาใชจาย คาลดหยอนภาษีใหประชาชนเห็นเดนชัดในหนาการย่ืนแบบฯผานอินเทอรเน็ต 

ประกอบการย่ืนแบบฯดวย 
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ความสุขในการทํางาน 
Happiness in Work 

 

ศศกมล รัตนวราหะ 

นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลตอความสุขในการทํางาน

ของพนักงาน และ (2) เพ่ือศึกษาแนวทางการสรางความสุขในการทํางานของพนักงาน กลุมตัวอยาง
ท่ีใชในการวิจัย คือ ประชากรผูท่ีอยูในกําลังแรงงาน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
ปจจัยสวนบุคคล แบบสอบถามแรงจูงใจในการทํางาน และแบบสอบถามความสุขในการทํางาน 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบคาทีและการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี  

1. แรงจูงใจในการทํางานไดแกปจจัยจูงใจ และปจจัยอนามัย ท่ีแตกตางกันจะมีผลตอ
ความสุขในการทํางานดานการมีสุขภาพดี การมีนํ้าใจงาม การผอนคลาย การหาความรู ความสุข
สงบ การเงินดี การมีครอบครัวดี การมีสังคมดี การงานดีของพนักงานท่ีตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05   

2. แนวทางการสรางความสุขในการทํางาน เปนการนําทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก 

(Herzberg’s Two-Factor Theory) มาประยุกตใช ประกอบดวย (1) ปจจัยจูงใจหรือปจจัยท่ีเปน
ตัวกระตุนในการทํางาน และ (2) ปจจัยอนามัยหรือปจจัยท่ีชวยลดความไมพึงพอใจในการทํางาน 

จากผลการวิจัยทําใหทราบถึงแรงจูงใจดานความสัมพันธกับหัวหนางาน เพ่ือนรวมงาน และ
ผูใตบังคับบัญชา มีความสําคัญ และสงผลตอความสุขในการทํางานของพนักงาน ดังน้ันผลการวิจัย
น้ี จึงเปนประโยชนตอองคกรวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสุขในการทํางาน และสามารถนํา
ผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการสงเสริมความสุขในการทํางานได เพ่ือใหองคกรสามารถสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันเหนือคูแขง และมีผลประกอบการท่ีดี ย่ังยืนตอไปในอนาคต 

 

คําสําคัญ : แรงจูงใจ, ความสุข, ความไดเปรียบในการแขงขัน, ย่ังยืน 
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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 

ในป 2559 รัฐบาลของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา กําหนดนโยบายของประเทศ เปน
ประเทศไทย  4.0 (Thailand 4.0)  โดยการขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม  (Value Based 

Economy) เปนการเปล่ียนรูปแบบการพัฒนาสินคาและบริการ โดยนําเทคโนโลยี ความคิด
สรางสรรค และนวัตกรรมมาใช  เปาหมายสําคัญเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยจากรายได
ระดับปานกลาง สูระดับสูง  นโยบายประเทศไทย 4.0 เปนการสงสัญญาณถึงองคกรและคนทํางาน
ตองปรับเปล่ียน นอกจากน้ีผลของนโยบายประเทศไทย 4.0 ทําใหองคกรถูกกระตุนในการพัฒนา
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มากข้ึน ซ่ึงเปนผลดีตอองคกรท่ีจะเติบโตและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันมากย่ิงขึ้น(ชาญวิทย 
วสันตธนารัตน และธีรธรรม วุฑฒิวัตรชัยแกว, 2560, หนา 5) 

 ณ ขณะน้ีประเทศไทยอยูภาวะขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะสูง และประเทศไทยกําลังเขาสู
สังคมผูสูงอายุ สงผลทําใหบางตําแหนงที่เก่ียวของกับการผลิตในโรงงานจะถูกแทนท่ีดวยระบบ
อัตโนมัติและหุนยนต เพ่ือลดตนทุนการผลิต แตส่ิงเดียวท่ีหุนยนตไมสามารถแทนท่ีมนุษยไดคือ
ความคิดสรางสรรคและการพัฒนาองคความรูท่ีสูงขึ้นได น่ีคือโจทยท่ีสําคัญท่ีฝายทรัพยากรมนุษย
ของแตละองคกรจะตองกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยตั้งแตการสรรหา การดํารงอยู 
จนกระทั่งเกษียณอายุของพนักงาน เพ่ือใหพนักงานมีความสุขในการทํางาน มีผลิตภาพดีข้ึน และทํา
ใหองคกรเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน 

 ปจจุบันน้ี สถานท่ีทํางานเปรียบเสมือนบานหลังท่ีสองของพนักงานในองคกร เพราะ
พนักงานตองใชชีวิตอยูในองคกร วันละไมต่ํากวา 6 ชั่วโมง องคกรตางๆ ใหความสําคัญพัฒนา
องคกรเปนองคกรแหงความสุข  สงผลถึงพนักงานในองคกร และผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพดวย
เชนกัน (ปารณีย วิสุทธิพันธุ, 2559, หนา 2-3) 

ดังน้ัน ความสุขในการทํางานของพนักงานน้ันมีผลตอคุณภาพชีวิตท่ีดีในทุกมิติ ท้ังในดาน
สุขภาพกาย จิต วิญญาณ ปญญา การพักผอน ครอบครัว สังคม การเงิน และการงาน รวมถึงพัฒนา
องคกรใหดี เจริญกาวหนา และม่ังคั่ง อยางย่ังยืน  และยังสงผลใหประเทศไทยสามารถขับเคล่ือน
เศรษฐกิจดวยนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ดวยเหตุผลท่ีไดกลาวมาน้ัน 

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาถึงความสุขในการทํางานของพนักงาน เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสุข
ในการทํางานของพนักงาน รวมถึงแนวทางในการสรางความสุขในการทํางานของพนักงาน ทั้งน้ี
ผูวิจัยคาดหวังถึงผลวิจัยน้ีวาจะทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสุขในการทํางาน และ
สามารถนําผลวิจัยมาใชเปนแนวทางในการสงเสริมความสุขในการทํางานของพนักงานตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานของพนักงาน 

 2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการสรางความสุขในการทํางานของพนักงาน 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน จะสงผลตอความสุขในการทํางานท่ีตางกัน 

 แรงจูงใจในการทํางานท่ีแตกตางกัน จะมีผลตอความสุขในการทํางานท่ีตางกัน 
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นิยามศัพท 
ความสุขในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของพนักงานท่ีเปนผลมา

จากการทํางาน โดยพนักงานเกิดความรูสึกเพลิดเพลินมีความสุขกับงานท่ีไดรับมอบหมาย ไมรูสึก
เบ่ือหนายและไมเครียดกับงานท่ีทํา มีความภูมิใจในงานที่ทํา มีความรับผิดชอบตองาน และมี
ความรูสึกวาไดรับแรงกระตุนสงเสริมในการทํางานอยางดี เชน การไดรับโอกาสในการพัฒนา การ
ไดรับเกียรติและมีคุณคาในท่ีทํางาน การไดรับการยอมรับจากบุคคลในท่ีทํางานทุกระดับ การไดรับ
คาตอบแทนที่ยุติธรรม การไดรับสวัสดิการท่ีพึงพอใจ เปนตน 

 

ขอบเขตการวิจัย 
 ดานตัวอยาง: งานวิจัยน้ีเก็บขอมูลจากประชากรท่ัวไป ผู ท่ีทํางานในองคกรภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจ เอกชน ระยะเวลาเก็บขอมูลเดือนมกราคม – เมษายน 2561 

 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา คือ ตัวแปรตน ประกอบดวยปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ ภูมิลําเนา ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณการทํางานในท่ีปจจุบัน และระดับรายได
ตอเดือน และแรงจูงใจในการทํางาน 2 ปจจัย ไดแก 1.ปจจัยจูงใจ มี 5 ดาน (1) ความสําเร็จในการ
ทํางาน (2) การไดรับการยอมรับ (3) ลักษณะของงาน (4) ความรับผิดชอบในหนาที่การงาน และ (5) 

ความกาวหนาในการทํางาน และปจจัยอนามัย มี 7 ดาน (1) นโยบายและการบริหารขององคกร (2) 

การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล (3) ความสัมพันธกับหัวหนางาน เพ่ือนรวมงาน และ
ผูใตบังคับบัญชา (4 )ตําแหนงงาน (5) ความม่ันคงในการทํางาน (6) สภาพแวดลอมการทํางาน และ
(7) คาตอบแทนและสวัสดิการ สวนตัวแปรตาม คือ ความสุขในการทํางาน 9 ดาน ไดแก (1) การมี
สุขภาพดี (2) การมีนํ้าใจงาม (3) การผอนคลาย (4) การหาความรู (5) ความสุขสงบ (6) การเงินดี (7) 

การมีครอบครัวดี (8) การมีสังคมดี และ (9) การงานดี 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรในงานวิจัยน้ี คือประชากรผูท่ีอยูในกําลังแรงงานเดือนธันวาคม 2560 จํานวน 

37.72 ลานคน (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2560) กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ประชากรผูท่ีอยูในกําลังแรงงานในประเทศไทย   
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยน้ีเปนแบบสอบถาม(Questionnaire)  3 สวน มีดังน้ี 
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สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะคําถาม
เปนแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) สอบถามในเร่ืองเพศ อายุ สถานภาพ ภูมิลําเนา ระดับ
การศึกษา อาชีพ ประสบการณการทํางานในท่ีปจจุบัน และระดับรายไดตอเดือน จํานวน 8 ขอ 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางาน แบงเปนปจจัยจูงใจ และปจจัย
อนามัย รวมทั้งหมด 60 ขอ คือ (1) ปจจัยจูงใจ จํานวน 25 ขอ ประกอบดวยความสําเร็จในการทํางาน 

จํานวน 5 ขอ การไดรับการยอมรับ จํานวน 5 ขอ ลักษณะของงาน จํานวน 5 ขอ ความรับผิดชอบใน
หนาท่ีการงาน จํานวน 5 ขอ และความกาวหนาในการทํางาน จํานวน 5 ขอ (2) ปจจัยอนามัย จํานวน 

35 ขอ ประกอบดวยนโยบายและการบริหารขององคกร จํานวน 5 ขอ การบังคับบัญชาและการ
ควบคุมดูแล จํานวน 5 ขอ ความสัมพันธกับหัวหนางาน เพ่ือรวมงานและผูใตบังคับบัญชา จํานวน 5 

ขอ ตําแหนงงาน จํานวน 5 ขอ ความม่ันคงในการทํางาน จํานวน 5 ขอ สภาพแวดลอมการทํางาน 

จํานวน 5 ขอ และคาตอบแทนและสวัสดิการ จํานวน 5 ขอ  

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขในการทํางาน แบงเปน 9 ดาน ท้ังหมด 45 ขอ คือ 

(1) การมีสุขภาพดี จํานวน 5 ขอ (2) การมีนํ้าใจงาม จํานวน 5 ขอ (3) การผอนคลาย จํานวน 5 ขอ 

(4) การหาความรู จํานวน 5 ขอ (5) ความสุขสงบ จํานวน 5 ขอ (6) การเงินดี จํานวน 5 ขอ (7) การมี
ครอบครัวดี จํานวน 5 ขอ (8) การมีสังคมดี จํานวน 5 ขอ และ(9) การงานดี จํานวน. 5 ขอ 

ผูวิจัยไดใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ซ่ึงพบวามีคา
ดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม(IOC) เทากับ0.98 หลังจากน้ันนําไปทดสอบคาความ
เท่ียงตรง(Reliability) กับกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน และวัดคาความนาเชื่อถือวิธี Cronbach 

(Cronbach’s alpha coefficient) ในภาพรวมเทากับ 0.98 พิจารณาแตละดานดังน้ี ดานแรงจูงใจใน
การทํางาน เทากับ 0.97 ดานความสุขในการทํางาน เทากับ 0.96 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยทําการสํารวจ มีการใชแหลงขอมูล 2 แหลง คือ
แหลงขอมูลปฐมภูมิ และแหลงขอมูลทุติยภูมิ ดังน้ี 

แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลในชวง
เดือนกุมภาพันธ 2561 โดยไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยาง ใชแบบสอบถามจํานวน 

450 ชุด ใหกับกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามผานระบบ Online เชนชองทาง Facebook Line เปน
ตน และแจกแบบสอบถามในสถานที่ทํางานท่ีสาธารณะ ซ่ึงผูวิจัยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีมี
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ความสะดวกและเต็มใจท่ีจะตอบแบบสอบถามได จํานวน 427 ชุด คิดเปนรอยละ 94.89  หลังจาก
น้ันผูวิจัยดําเนินการสอบทานความถูกตองครบถวนและคาผิดปกติของแบบสอบถาม จนกระท่ัง
สามารถนําขอมูลวิเคราะหและแปลผลขอมูลทางสถิติไดจํานวน 413 ชุด คิดเปนรอยละ 96.72 และ
ดําเนินการอภิปรายผล ขอเสนอแนะ และจัดทํารูปเลมรายงานวิจัยตอไป 

แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการศึกษาคนควาจากหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ 
อินเทอรเน็ต และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ในการคํานวณคาสถิติ
พรรณนา ไดแกการแจกแจงคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน 

ไดแก t-test และ ANOVA (F-test) 
 

ผลการวิจัย 
การสรุปผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา มีจํานวน 3 ตอน ดังน้ี 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและคารอยละเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ปจจัยสวนบุคคลของ 
ผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ ปจจัยสวนบุคคลของ 
ผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

เพศ อายุ   
 ชาย 113 27.4 15 – 20 ป 9 2.2 
 หญิง 300 72.6 21 – 29 ป 116 28.1 
ภูมิลําเนา 30 – 39 ป 147 35.6 
 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 323 78.2 40 – 49 ป 112 27.1 
 ตางจังหวัด 90 21.8 50 ปข้ึนไป 29 7.0 
สถานภาพ ระดับการศึกษา   
 โสด 225 54.5 ตํ่ากวาปริญญาตรี 40 9.7 
 สมรส 176 42.6 ปริญญาตรี 269 65.1 
 หมาย/หยาราง 12 2.9 สูงกวาปริญญาตรี 104 25.2 

ปจจัยสวนบุคคลของ 
ผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ ปจจัยสวนบุคคลของ 
ผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

ประสบการณการทํางานในองคกรปจจุบัน ระดับรายไดตอเดือน   
 นอยกวา 1 ป 37 9.0 นอยกวา 10,000 บาท 5 1.2 
 1 – 5 ป  153 37.0 10,000 – 20,000 บาท 96 23.2 
 6 – 10 ป 79 19.1 20,001 – 30,000 บาท 124 30.0 
 11 – 15 ป 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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 ขาราชการ/ลูกจางประจํา/ลูกจาง
ช่ัวคราว/พนักงานราชการ 

72 17.4   

 รัฐวิสาหกิจ 12 2.9   
 พนักงานบริษัทเอกชน 303 73.4   
 ธุรกิจสวนตัว 26 6.3   
 16 ปข้ึนไป 78 18.9   

 จากตารางท่ี 1 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิด
เปนรอยละ 72.6  สวนใหญอายุ 30-39 ป คิดเปนรอยละ 35.6 สวนใหญสถานภาพโสด คิดเปนรอย
ละ 54.5 สวนใหญภูมิลําเนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล คิดเปนรอยละ 78.2 สวนใหญระดับ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 65.1 สวนใหญอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 73.4 

สวนใหญประสบการณการทํางานในองคกรปจจุบัน 1-5 ป คิดเปนรอยละ 37.0 และสวนใหญระดับ
รายไดตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.0 
 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางาน 

ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางาน 
แรงจูงใจในการทํางาน 

ปจจัยจูงใจ 
 ̅  SD ระดับ

ความ
คิดเห็น 

แรงจูงใจในการทํางาน
ปจจัยอนามัย 

 ̅   SD ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. ความสําเร็จในการทํางาน 3.99 0.544 มาก 1. นโยบายและการบริหารของ
องคกร 

3.48 0.816 มาก 

2. การไดรับการยอมรับ 3.63 0.626 มาก 2.  การบัง คับบัญชา  และการ
ควบคุมดูแล 

3.75 0.881 มาก 

3. ลักษณะของงาน 3.83 0.636 มาก 3. ความสัมพันธกับหัวหนางาน 
เพื่อนรวมงาน และ 
ผูใตบังคับบัญชา 

3.76 0.640 มาก 

4. ความรับผิดชอบในหนาท่ีการงาน 3.84 0.586 มาก 4. ตําแหนงงาน 3.76 0.710 มาก 
5. ความกาวหนาในการทํางาน 3.39 0.886 ปาน

กลาง 
5. ความม่ันคงในการทํางาน 3.57 0.768 มาก 

  6. สภาพแวดลอมในการทํางาน 3.56 0.748 มาก 
  7. คาตอบแทน และสวัสดิการ 3.24 0.830 ปาน

กลาง 
รวมปจจัยจูงใจ 3.74 0.529 มาก รวมปจจัยอนามัย 3.59 0.600 มาก 

 จากตารางท่ี 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจในการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาในแตละปจจัย พบวา 1. ปจจัยจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก 2. ปจจัยอนามัยโดยรวมอยู
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละดานของปจจัย พบวาปจจัยจูงใจดานท่ีอยูในระดับมาก จํานวน 4 

ดาน เรียงตามลําดับ ไดแก 1.ความสําเร็จในการทํางาน  2.การไดรับการยอมรับ 3.ลักษณะของงาน 

4.ความรับผิดชอบในหนาท่ีการงาน และระดับปานกลาง ไดแกความกาวหนาในการทํางาน ในสวน
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ปจจัยอนามัยดานท่ีอยูในระดับมาก จํานวน 6 ดาน เรียงตามลําดับ ไดแก 1.นโยบายและการบริหาร
ขององคกร 2.การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล 3.ความสัมพันธกับหัวหนางาน เพ่ือนรวมงาน 

และผูใตบังคับบัญชา  4.ตําแหนงงาน  5.ความม่ันคงในการทํางาน  6.สภาพแวดลอมในการทํางาน 

และระดับปานกลาง ไดแก คาตอบแทนและสวัสดิการ 
 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความสุขในการทํางานในการทํางาน 

ตารางท่ี 3 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความสุขในการทํางาน 
ความสุขในการทํางาน  SD ระดับความคิดเห็น 

1. การมีสุขภาพดี 3.44 0.690 มาก 
2. การมีนํ้าใจงาม 3.69 0.647 มาก 
3. การผอนคลาย 3.80 0.687 มาก 
4. การหาความรู 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. การมีสังคมดี 3.60 0.746 มาก 
9. การงานดี 3.60 0.740 มาก 
รวมความสุขในการทํางาน 3.58 0.542 มาก 

 จากตารางท่ี 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความสุขในการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความสุขในการทํางานในระดับมาก 8 ดาน 

เรียงตามลําดับ ไดแก 1.การผอนคลาย 2.การมีนํ้าใจงาม 3.การหาความรู 4.ความสุขสงบ 5.การมี
สังคมดี 6.การงานดี 7.การมีครอบครัวดี และ 8.การมีสุขภาพดี สวนดานความสุขในการทํางานท่ีอยู
ในระดับปานกลาง 1 ดาน ไดแก การเงินดี 
 

สวนท่ี 2 การสรุปผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติอนุมาน จํานวน 2 ขอ ดังน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

ภูมิลําเนา ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณการทํางานในท่ีปจจุบัน และระดับรายไดตอเดือน ท่ี
แตกตางกันจะมีผลตอความสุขในการทํางานท่ีตางกัน สรุปผลไดดังน้ี ผูตอบแบบสอบถาม (1) อายุ
ท่ีแตกตางกันจะมีผลตอความสุขในการทํางาน โดยภาพรวมไมตางกัน เม่ือพิจารณารายดานการมี
นํ้าใจงาม และการมีสังคมดี ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (2)ภูมิลําเนาท่ีแตกตางกัน
จะมีผลตอความสุขในการทํางาน โดยภาพรวมไมตางกัน เม่ือพิจารณารายดานการมีนํ้าใจงาม และ
การหาความรู ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (3)อาชีพที่แตกตางกันจะมีผลตอ
ความสุขในการทํางาน โดยภาพรวมไมตางกัน เม่ือพิจารณารายดานการมีสุขภาพดี การมีนํ้าใจงาม 
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การหาความรู ความสุขสงบ และการมีครอบครัวดี ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

และ (4)ระดับรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันจะมีผลตอความสุขในการทํางาน โดยภาพรวม ไมตางกัน 

เม่ือพิจารณารายดานการมีนํ้าใจงาม ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจในการทํางาน ไดแก ปจจัยจูงใจ และปจจัยอนามัยท่ีแตกตาง
กันจะมีผลตอความสุขในการทํางานของพนักงานตางกัน สรุปผลไดดังน้ี ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
แรงจูงใจในการทํางานดานปจจัยจูงใจ ไดแก ความสําเร็จในการทํางาน การไดรับการยอมรับ 

ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบในหนาท่ีการงาน และความกาวหนาในการทํางาน และดานปจจัย
อนามัยไดแก  นโยบายและการบริหารขององคกร  การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล 

ความสัมพันธกับหัวหนางาน เพ่ือนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา ตําแหนงงาน ความม่ันคงในการ
ทํางาน สภาพแวดลอมการทํางาน และ คาตอบแทนและสวัสดิการ ท่ีแตกตางกันจะมีผลตอความสุข
ในการทํางานดานการมีสุขภาพดี การมีนํ้าใจงาม การผอนคลาย การหาความรู ความสุขสงบ การเงิน
ดี การมึครอบครัวดี การมีสังคมดี และการงานดี โดยภาพรวมและรายดาน ตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

สวนท่ี 3 แนวทางในการสรางความสุขในการทํางานของพนักงาน 
 การสรางความสุขในการทํางานของพนักงานน้ัน สามารถทําใหพนักงานปฏิบัติงานไดมี
ประสิทธิภาพตามเปาหมายท่ีองคกรกําหนดไว รวมท้ังทําใหองคกรเกิดความไดเปรียบในการ
แขงขัน  การสรางความสุขในการทํางานน้ันเปนท้ังศาสตรและศิลปท่ีผูบริหารนํามาใชบริหาร
ทรัพยากรมนุษย โดยการนําทฤษฎีแรงจูงใจสองปจจัยของเฮอรซเบอรกมาประยุกตใช โดยผูวิจัยใช
สมการทํานายความสุขในการทํางานกับแรงจูงใจในการทํางานจํานวน 9 ดาน เพ่ือเปนแนวทางใน
การสรางความสุขในการทํางานดังน้ี 

 1. ปจจัยจูงใจ จํานวน 4 ดาน ไดแก (1) ความกาวหนาในการทํางาน  องคกรควรเปดโอกาส
ในการเติบโต โดยกําหนดหลักเกณฑความกาวหนาในการทํางานใหมีความชัดเจน สงเสริมการ
เรียนรูอยางตอเน่ือง รวมท้ังการเล่ือนตําแหนงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีความ
ยุติธรรม (2) ลักษณะงาน  กําหนดลักษณะงานใหมีความชัดเจน  มอบหมายงานท่ีทาทาย
ความสามารถตอการปฏิบัติงาน และไมยากเกินความสามารถ (3) ความรับผิดชอบในหนาท่ีการงาน 

กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบใหมีความชัดเจน ปริมาณงานและเน้ืองานท่ีเหมาะสม เพ่ือให
พนักงานมีความกระตือรือรนในการทํางาน รวมท้ังควรผสมผสานความสนุกสนานเขาไปในการ
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ทํางาน เพ่ือใหพนักงานมีพลังในการทํางานเพ่ิมย่ิงขึ้น (4) ความสําเร็จในการทํางาน ใหพนักงานมี
สวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางาน เพ่ือใหพนักงานมีความผูกพัน ความภาคภูมิใจ ความ
เต็มใจในการปฏิบัติงาน เกิดความพยายามในการทํางานใหบรรลุเปาหมายท่ีไดกําหนดไว 
 2. ปจจัยอนามัย จํานวน 5 ดาน ไดแก (1) ความสัมพันธกับหัวหนางาน เพ่ือนรวมงาน และ
ผูใตบังคับบัญชา  จัดกิจกรรมดานสันทนาการในลักษณะ Team work เพ่ือสรางความรวมมือในการ
ปฏิบัติงาน ความเขาใจซ่ึงกันและกัน นอกจากน้ีหัวหนางานควรใหขอเสนอแนะ วิธีการแกปญหาที่
ดี และการสอนงานกับลูกนอง เพ่ือใหเกิดความสัมพันธท่ีดี (2) สภาพแวดลอมการทํางาน จัด
สถานท่ีทํางานใหเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน และมีความปลอดภัย เปดโอกาสใหพนักงานสามารถ
เลือกเวลาทํางานสถานท่ีทํางานไดอยางเหมาะสม มีอุปกรณการทํางานท่ีมีสภาพพรอมใชงาน (3)  

คาตอบแทน และสวัสดิการ กําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน 

และสวัสดิการใหชัดเจน โดยมีการทบทวนสวัสดิการตางๆ ใหเหมาะสมในแตละชวงอายุของ
พนักงานอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังใหความรูดานการบริหารเงิน การออมเงินกับพนักงาน (4) ความ
ม่ันคงในการทํางาน ผูบริหารควรส่ือสารผลประกอบการ ผลดําเนินงาน และเปาหมายขององคกร
ใหพนักงานรับทราบท่ัวถึง เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาองคกรน้ันมีความม่ันคง (5) การบังคับบัญชา 
และการควบคุมดูแล กําหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงานใหมีความชัดเจนเปนลายลักษณอักษร 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานของพนักงาน พบวา 
1.1 ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพท่ีแตกตางกันจะมีผลตอความสุขในการทํางานของพนักงาน

ในภาพรวม และรายดานจํานวน 5 ดาน ไดแกดานการมีสุขภาพดี การมีนํ้าใจงาม การหาความรู 
ความสุขสงบ และการมีครอบครัวดี ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของอุไรพร เสียงลํ้า(2559) ศึกษาเร่ือง ความสุขในการทํางานของบุคลากรกรมเจาทา 

ผลการวิจัยพบวาบุคลากรกรมเจาทา ท่ีอยูในประเภทของบุคลากรแตกตางกันมีความสุขในการ
ทํางานในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังน้ีผูวิจัยไดจําแนกกลุม
ตัวอยางท่ีมีอาชีพขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ พบวาอาชีพขาราชการ/ลูกจางประจํา/
พนักงานราชการ มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานของพนักงานดานสุขภาพดี การมีนํ้าใจงาม 

การหาความรู และการมีครอบครัวดี หากพิจารณาเปรียบเทียบเปนรายคูจะพบวาอาชีพขาราชการ/

ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ มีความสุขในการทํางานนอยกวาอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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เน่ืองจากอาชีพขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ ไดรับคาตอบแทนในการทํางานนอยกวา
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

1.2 ปจจัยสวนบุคคลดานอายุท่ีแตกตางกันจะมีผลตอความสุขในการทํางานของพนักงาน
ในภาพรวม ไมตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของเนตรสวรรค จินตนาวลี(2553) ศึกษาเรื่อง 

ความสุขในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา
อายุท่ีตางกัน มีความสุขในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน แตเม่ือวิเคราะหเปนรายดานพบวาอายุท่ี
แตกตางกันจะมีผลตอความสุขในการทํางานดานการมีนํ้าใจงาม และการมีสังคมดี ตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จากการเปรียบเทียบเปนรายคูมีจํานวน 2 คูท่ีมีความแตกตางกัน
ไดแก กลุมอายุ 21-29ปมีความสุขในการทํางานดานการมีนํ้าใจงามและการมีสังคมดี มากกวากลุม
อายุ 40-49ป และกลุมอายุ 30-39ปมีความสุขในการทํางานดานการมีนํ้าใจงามและการมีสังคมดี 

มากกวากลุมอายุ 40-49ป เน่ืองจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21-29ป แสดง
ความมีนํ้าใจชวยเหลือเพ่ือนรวมงาน พูดจาไพเราะและสงมอบงานที่ดีใหกับเพ่ือนรวมงาน
สมํ่าเสมอ ในสวนการมีสังคมดี สามารถทํางานกับผูท่ีมีความคิดแตกตางได  ซ่ึงผูท่ีอายุ 21-29ป เปน
กลุม Gen Y (คนท่ีเกิดในชวง พ.ศ.2523 - 2540) มีลักษณะนิสัยมองโลกในแงดี และชอบทํางานท่ีมี
ความชัดเจน สงผลใหมีความสุขในการทํางานดานการมีนํ้าใจงามและการมีสังคมดี 

1.3 ปจจัยสวนบุคคลดานภูมิลําเนาท่ีแตกตางกันจะมีผลตอความสุขในการทํางานของ
พนักงานในภาพรวม ไมตางกัน แตเม่ือวิเคราะหเปนรายดานพบวาภูมิลําเนาท่ีแตกตางกันจะมีผลตอ
ความสุขในการทํางานดานการมีนํ้าใจงาม และการมีสังคมดี ท่ีตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05   เน่ืองจากวิถีชีวิตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความเรงรีบตองแขงกับเวลา ซ่ึง
ตางกับวิถีชีวิตในตางจังหวัดท่ีสามารถจัดสมดุลชีวิตของโลกความสุข 3 ใบทับซอน คือ ความสุข
ของตนเอง ครอบครัว และองคกร/สังคม ซ่ึงการจัดสมดุลชีวิตของแตละคนจะแตกตางกันตาม
บริบทของแตละบุคคล 

1.4 ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันจะมีผลตอความสุขในการทํางาน
ของพนักงานในภาพรวม ไมตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของณฐมน ชูติสูตร(2556) ศึกษาเร่ือง 

การศึกษาความสุขของพนักงานโรงงานผลิตอาหารในจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวาระดับ
การศึกษาตางกันมีความสุขในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน แตเม่ือวิเคราะหเปนรายดาน
พบวาระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันจะมีผลตอความสุขในการทํางานดานความสุขสงบ ตางกันอยาง
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มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เน่ืองจากมีความภูมิใจในอาชีพตนเอง เขาใจและยอมรับความจริง 

มีทัศนคติท่ีดีตองคกร ผูบริหารและเพ่ือนรวมงาน สงผลทําใหเกิดความสุขในการทํางาน 

1.5 ปจจัยสวนบุคคลดานระดับรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันจะมีผลตอความสุขในการ
ทํางานของพนักงานในภาพรวม ไมตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอุไรพร เสียงลํ้า (2559) 

ศึกษาเรื่อง ความสุขในการทํางานของบุคลากรกรมเจาทา ผลการวิจัยพบวาบุคลากรกรมเจาทา ท่ีมี
รายไดแตกตางกัน มีความสุขในการทํางานโดยภาพรวม ไมแตกตางกัน แตเม่ือวิเคราะหเปนราย
ดานพบวาระดับรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันจะมีผลความสุขในการทํางานดานการมีนํ้าใจงาม 

ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

2. ผลการศึกษาแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานของพนักงาน พบวาแรงจูงใจ
ในการทํางานไดแกปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จในการทํางาน การไดรับการยอมรับ ลักษณะของ
งาน ความรับผิดชอบในหนาท่ีการงาน และความกาวหนาในการทํางาน และปจจัยอนามัย ดาน
นโยบายและการบริหารขององคกร การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล ความสัมพันธกับหัวหนา
งาน เพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา ตําแหนงงาน ความม่ันคงในการทํางาน สภาพแวดลอมใน
การทํางาน คาตอบแทนและสวัสดิการที่แตกตางกันจะมีผลตอความสุขในการทํางานดานการมี
สุขภาพดี การมีนํ้าใจงาม การผอนคลาย การหาความรู ความสุขสงบ การเงินดี การมีครอบครัวดี 

การมีสังคมดี การงานดีของพนักงานท่ีตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลอง
กับทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก(Herzberg’s Two-Factor Theory) ประกอบดวย (1) ปจจัยจูง
ใจหรือปจจัยท่ีเปนตัวกระตุนในการทํางาน และ (2) ปจจัยอนามัยหรือปจจัยท่ีชวยลดความไมพึง
พอใจในการทํางาน นอกจากน้ีพบวาสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐชนันทพร ทิพยรักษา(2556) 

ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการทํางาน ความบางาน และความสุขในการทํางาน ผลการวิจัยพบวาความ
บางานกับความสุขในการทํางาน พบวาความบางานไมสงผลตอความสุขโดยรวม แตเม่ือวิเคราะห
องคประกอบเปนรายดานพบวาพนักงานท่ีมีความบางานมีความสุขในการทํางานดานผอนคลายดี 

(Happy Relax) และดานการงานดี (Happy Work-Life) และ แรงจูงใจในการทํางานสงผลตอ
ความสุขในการทํางานของพนักงานอยางชัดเจน 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. ส่ิงแรกท่ีควรจะสรางแรงจูงใจในการทํางานเปนลําดับแรกคือ ความสัมพันธกับหัวหนา
งาน เพ่ือนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา ลําดับรอง คือ สภาพแวดลอมในการทํางาน และ
คาตอบแทนและสวัสดิการ ซ่ึงท้ัง 3 ดาน คือปจจัยอนามัย ในปจจุบันปจจัยอนามัยน้ันสงผลถึง
ความสุขในการทํางานและประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานเปนอยางย่ิง ซ่ึงเปนตัวชี้วัดถึง
ความสําเร็จของธุรกิจได อยางไรก็ตามปจจัยจูงใจ ไดแกความกาวหนาในการทํางาน ความสําเร็จใน
การทํางาน ลักษณะงาน ความรับผิดชอบในหนาท่ีการงาน และการไดรับการยอมรับ ยังเปนปจจัย
สําคัญท่ีองคกรไมสามารถละเลยได ดังน้ัน องคกรควรผสมผสานระหวางปจจัยจูงใจและปจจัย
อนามัยใหเกิดความเหมาะสมเพราะในแตละองคกรมีสภาพแวดลอมภายในองคกร ลักษณะของ
ธุรกิจ และเปาหมายในการทํางานท่ีแตกตางกัน ท้ังน้ี องคกรควรตระหนักถึงตนทุนดานพนักงานไม
เกินความจําเปน จนทําใหไมสามารถแขงขันในธุรกิจได 
 2. ตัวแปรที่บ่ันทอนความสุขในการทํางาน คือ การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล ดังน้ัน 

องคกรตางๆ ควรตระหนักถึงความชัดเจนและการดูแลเอาใจใสในลักษณะสอนงาน(Coaching) ซ่ึง
จะทําใหพนักงานเกิดความสุขในการทํางานได 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาตอไป 
 1.ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับความสุขในการทํางานของกลุมตัวอยาง Gen Y โดยเฉพาะ เพ่ือนํา
ผลการศึกษามาใชวางแผนความตองการของพนักงานใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานและความ
เหมาะสม เพ่ือใหองคการสามารถธํารงรักษาพนักงานและลดอัตราการลาออกของพนักงานได โดย
ใหพนักงานสามารถเลือกสวัสดิการใหเหมาะสมตามงบประมาณท่ีองคกรกําหนดไว เชน กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ การทองเท่ียวประจําป เปนตน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอ
องคกร และธุรกิจท่ีเก่ียวของ เชน สถาบันการเงิน ประกันชีวิต และธุรกิจทองเที่ยวได เปนตน 

 2. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับความสุขในการทํางานของกลุมตัวอยางอาชีพอิสระ(Freelance) 

เพ่ือนําผลการศึกษามากําหนดรูปแบบการจางงานใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ัวไปท่ี
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเน่ือง ย่ังยืน 
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อรไท ช้ัวเจริญ 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการทางการเงินสวนบุคคลของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใชในการวิจัยคือ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน 

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ แสดงคาสถิติ เปน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การแจกแจงแบบไคกําลังสอง 

ผลจากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31-40 ป 
สถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได
เฉล่ียตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท 

พฤติกรรมทางการเงิน โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง สวนใหญมีพฤติกรรม
ทางการเงินในเร่ืองการออมมากท่ีสุด การวางแผนการออมและการลงทุน สวนใหญเลือกวิธีฝากเงิน
กับธนาคาร การวางแผนทําประกัน เลือกเปนประกันชีวิตมากท่ีสุด การวางแผนเพ่ือเกษียณอายุสวน
ใหญ เลือกวิธีฝากเงินกับธนาคาร การวางแผนทางดานภาษี เลือกประกันชีวิตมากท่ีสุด 

ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงิน โดยสวน
ใหญพบวา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมี
รูปแบบการบริหารจัดการทางการเงินท่ีแตกตางกัน อันไดแก รูปแบบการวางแผนการออมและการ
ลงทุน รูปแบบการวางแผนทําประกัน รูปแบบการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ และรูปแบบการวางแผน
ทางดานภาษี 

ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมทางการเงินกับรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงิน 

พบวาพฤติกรรมทางการเงินมีความสัมพันธกับรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงิน อันไดแก 
พฤติกรรมการทําบันทึกรายรับ-รายจาย การวางแผนรายรับ-รายจายไวลวงหนา การเปรียบเทียบ
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งบประมาณกับรายรับ-รายจายท่ีเกิดขึ้นจริง การทําบัญชีทรัพยสิน-หน้ีสิน หากมีรายไดเขามาจะกัน
เปนเงินออมไวกอน การปฏิบัติตามแผนทางการเงินท่ีวางไวอยางเครงครัดและมีวินัย การปรับปรุง
แผนการเงินตามสถานการณท่ีเกิดข้ึน และการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการวางแผนการเงิน 

และยังพบวาผูท่ีมีการปฏิบัติอยูในระดับมากจะมีรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงินท่ีหลากหลาย
วาระดับอื่น 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. 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ตลอดชวงชีวิตของคนเราน้ัน ควรจะตองเรียนรูวิธีของการหาเงิน การใชเงิน การทําใหเงิน

งอกเงย การทําใหมีเงินใชอยางเพียงพอเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีตองการ และเปนไปตามอัตภาพของแต
ละบุคคล ซ่ึงจะสงผลใหแตละบุคคลเกิดความม่ันคงทางการเงิน ลดความเส่ียงในการดํารงชีวิต โดย
ในเชิงสังคม ปญหาอาชญากรรมซ่ึงสวนใหญมีแรงจูงใจมาจากปญหาทางการเงินก็จะลดลง ในเชิง
เศรษฐกิจ ความม่ันคงของประชาชนในระดับจุลภาคก็จะมีสวนชวยใหระบบเศรษฐกิจในระดับมห
ภาคมีความแข็งแกรงในระดับรากฐาน ไมตองพ่ึงพาเงินทุนจากตางประเทศเปนหลัก และจะเปน
สวนสําคัญท่ีทําใหประชากรของประเทศรูจักพ่ึงตนเองได สงผลใหประเทศไทยมีความม่ันคงใน
ท่ีสุด (ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, 2555, หนา 1) 

การบริหารการเงินสวนบุคคลมีความสําคัญกับบุคคลทุกชวงอายุ เพราะสภาวะแวดลอม
ทางเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ดังน้ัน การวางแผนเงินสวนบุคคล จึงถือเปนวิชา
พ้ืนฐานสําคัญซ่ึงจะปลูกฝงทักษะชีวิตท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิต ซ่ึงใหบุคคลน้ันสามารถตัดสินใจ
ทางดานการเงินไดอยางถูกตองและเหมาะสม เปนการวางรากฐานทางการเงินใหม่ันคงในอนาคต 

และควรนําเขาในหลักสูตรการศึกษา เพราะเปนส่ิงท่ีนักศึกษาทุกคนตองเรียนรูเพ่ือใชในการดําเนิน
ชีวิตท้ังปจจุบันและอนาคตเม่ือสําเร็จการศึกษา (รัชนีกร วงศจันทร, 2553, หนา 1) 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในยุคประเทศไทย 4.0 ท่ีอัตราการสมรสลดลง อัตราการหยารางเพ่ิมขึ้น 

และอัตราการอยูอาศัยคนเดียวของผูสูงวัยก็เพ่ิมข้ึน แตอัตราดอกเบ้ียกลับต่ําจนเกือบเปนศูนย  ทําให
การบริหารการเงินจึงมีความสําคัญมากขึ้น (ธนาวัฒน สิริวัฒนธนกุล, 2560, หนา 10-11) 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 
เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารจัดการทางการเงินสวนบุคคลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจัย 
ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงินสวนบุคคลของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
พฤติกรรมทางการเงินมีความสัมพันธกับรูปแบบของการบริหารจัดการทางการเงินสวนบุคคลของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตดานเน้ือหา การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเร่ือง รูปแบบการบริหารจัดการทาง

การเงินสวนบุคคลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษาเปนประชาชน
ท่ัวไป ท่ีมีอายุตั้งแต 20 ป ท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอยาง ใชระยะเวลาใน
การเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาวิจัยระหวาง ธันวาคม 2560 ถึง เมษายน 2561 
นิยามศัพท 

การบริหารจัดการทางการเงินสวนบุคคล หมายถึง การจัดระเบียบการเงินของบุคคลอยางมี
ประสิทธิภาพ ดวยการจัดหาเงินเขามา และใชจายออกไปอยางเหมาะสมเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 
รูปแบบในการบริหารจัดการทางการเงินสวนบุคคล หมายถึง การจัดทําแผนทางการเงินสวนบุคคล
ท่ีจัดทําขึ้นอยางเปนระบบระเบียบ โดยมีจุดหมายท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีจะใหบรรลุผลสําเร็จอยางใด
อยางหน่ึง 
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กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
ตัวแปรตน (Independent Variable)  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 
ปจจัยสวนบุคคล 
เพศ 
อายุ 
สถานภาพ 
ระดับการศึกษา 
อาชีพ 
รายไดเฉล่ียตอเดือน 

รูปแบบของการบริหารจัดการทางการเงินสวน
บุคคล 
แผนการออมและการลงทุน 
แผนประกัน 
แผนเกษียณ 
แผนภาษีอากร 

 
พฤติกรรมทางการเงินสวนบุคคล 
การทําบันทึกรายรับ-รายจาย 
การวางแผนรายรับ-รายจายลวงหนา 
การเปรียบเทียบงบประมาณกับรายรับ-รายจายที่เกิดข้ึน
จริง 
การทําบัญชีทรัพยสิน-หน้ีสิน 
หากมีรายไดเขามาจะกันเปนเงินออมไวกอน 
การปฏิบัติตามแผนทางการเงินอยางเครงครัดและมีวินัย 
ปรับปรุงแผนการเงินตามสถานการณท่ีเกิดข้ึน 
แสวงหาความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการวางแผนการเงิน 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากงานวิจัย 

สามารถนําแนวทางท่ีไดไปประยุกตใชเพ่ือการจัดการทางการเงินของผูท่ีสนใจและ
ประชาชนทั่วไป และใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธของหนวยงานหรือบริษัทท่ัวไปได 

สามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนทางการเงิน และสงเสริมใหประชาชนเล็งเห็น
ความสําคัญของการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล และเปนการเตรียมความพรอมดานการเงินเพ่ือ
อนาคต ใหบุคคลมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เน่ืองจากการวางแผนการเงินสวนบุคคลทําใหสามารถบรรลุ
เปาหมายที่ตองการได 
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ชวยลดความวิตกกังวลทางการเงินของบุคคล เน่ืองจากการวางแผนทางการเงินจะทําให
บุคคลคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตแลวนําไปวางแผนทางการเงินใหบรรลุเปาหมายทาง
การเงินไดตามตองพรอมจัดทําแผนการเงินรองรับไวดวย 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การวางแผนการเงินสวนบุคคล เปนกระบวนการในการประเมินและปรับปรุงเพ่ือใหเกิด
ฐานะการเงินท่ีม่ันคงของบุคคล ดวยการศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของและการตัดสินใจของ
แตละบุคคล การวางแผนทางการเงินจะเก่ียวของกับการจัดหาและใชไปในทรัพยากร “เงิน” ของ
บุคคล เชน การออม การลงทุน ตามเปาหมายของบุคคล หากมีจัดการทางการเงินท่ีเหมาะสมแลวจะ
เปนการยกระดับมาตรฐานการดํารงชีวิตท่ีสูงขึ้น และมีความม่ันคงในชีวิต โดยการวางแผนทาง
การเงิน การจัดทําแผนทางการเงินตองการกลุมความรูและทักษะพิเศษตาง ๆ เชน การลงทุนใน
หลักทรัพย หนวยลงทุน ประกันชีวิต อสังหาริมทรัพย การจัดการมรดก และการวางแผนภาษี เปน
ตน (สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน, 2552 หนา 7) โดยมีขั้นตอนการวางแผนการเงิน ดังน้ี 

1. ประเมินฐานะการเงิน โดยการจัดทําบัญชีสินทรัพยและหน้ีสิน 

2. ตั้งเปาหมายใหชัดเจน กําหนดเวลาใหชัดเจนและจัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย 

3. จัดทําแผนทางการเงิน เชน จะใชจายเงินอยางไร หารายไดเพ่ิมเติมจากแหลงไหน 

4. ดําเนินการตามแผนอยางเครงครัด ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดคือความมุงม่ันและมีวินัย 

5. ตรวจสอบและปรับแผนตามสถานการณ ใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลง 

(ศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน, ม.ป.ป.) 

 ส่ิงสําคัญสําหรับการวางแผนการเงินคือพฤติกรรมท่ีอาจจะกอใหเกิดปญหาทางดาน
การเงิน ซ่ึงหากไมรีบวางแผนเปล่ียนแปลงแกไขอาจกอใหเกิดปญหาข้ึนไดในอนาคต เชน การไมมี
ความรูทางการเงิน ไมมีเงินเก็บ ไมทําบัญชีรายรับรายจาย ไมลงทุนทางการเงิน ไมทําประกัน และ
ไมประเมินศักยภาพของตัวเอง  

โดยประเภทของการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล สามารถแบงไดดังน้ี 

 1. แผนการออม ควรศึกษาชองทางในการออมใหมากกวาการฝากธนาคาร เชน พันธบัตร 

สลากออมทรัพย และเลือกชองทางที่เหมาะสมกับตัวเองจึงจะทําใหสามารถออมไดอยางสมํ่าเสมอ 

 2. แผนการลงทุน เชน การลงทุนในตลาดหุน กองทุนรวม หรือทองคํา และเลือกความ
เส่ียงในระดับท่ีรับได และการกระจายความเส่ียง แลวศึกษาขอมูลอยางละเอียดรอบครอบ  
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 3. แผนบริหารความเส่ียง ความเส่ียงทางการเงินอาจเกิดจากอุบัติเหตุ ความเจ็บปวย และ
ความตาย การทําประกันจะไมเปนการสรางภาระ หรือสรางความเส่ียงทางการเงินใหกับครอบครัว 

 4. แผนเกษียณ ในอนาคตอายุเฉล่ียของคนไทยก็จะยืนยาวข้ึนไปอีก การวางแผนการเงิน
จะสามารถรองรับกับชวงชีวิตท่ียาวขึ้นได โดยชองทางการออมเงินหลังเกษียณ เชน กองทุนรวม
เพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) อสังหาริมทรัพย ทองคํา เปนตน 

 5. วางแผนภาษีอากร มีหลายชองทางที่เปนการชวยประหยัดภาษีได เชน ประกัน กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) กองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) เปนตน ซ่ึงหาก
มีการวางแผนภาษีอยางละเอียดรอบคอบแลวจะสามารถประหยัดภาษีตาง ๆ ไดอยางมาก 

กาญจนา หงษทอง (2551, หนา 52-58) 

สินทรัพยทางการเงินเพ่ือการลงทุน 

 1. ตราสารหน้ี (Debt) ท่ีรัฐบาลหรือบริษัทเอกชนออกขาย จะจายดอกเบ้ียในอัตราที่
แนนอนและสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี อาจไดกําไร (หรือขาดทุน) จากการซ้ือขายกอนกําหนดก็ได 
เหมาะกับคนที่ไมคอยชอบความเสี่ยง 

 2. ตราสารทุน (Equity) หรือหุน จะไดรับผลตอบแทนเปนเงินปนผล และกําไรจากการ
ขายหุน ซ่ึงตลาดหุนน้ันมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทําใหมีความเส่ียงมากกวาการลงทุนประเภท
อื่น ๆ แตขณะเดียวกันความเส่ียงท่ีมากข้ึนก็ทําใหมีโอกาสไดผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นเชนกัน 

 3. หนวยลงทุน (Unit Trust) การซ้ือกองทุนรวมจะไดรับเปนหนวยลงทุน และมีผูจัดการ
กองทุนเปนผูบริหารจัดการ จึงเหมาะสําหรบัผูท่ีไมมีเวลา มีความรูและเงินลงทุนไมมากนัก 

(ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2557 หนา 60-63) 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
จันทรเพ็ญ บุญฉาย (2552) ทําการศึกษาเร่ือง “การจัดการการเงินสวนบุคคล : กรณีศึกษา

เฉพาะกลุมวัยทํางาน” ผลการศึกษาพบวา คาใชจายเพ่ือการออม – การลงทุนท่ีเกิดขึ้นจริงของกลุม
ตัวอยาง มักเปนการจายเพ่ือออมในรูป เงินฝากแบบออมทรัพย มีความรูและความเขาใจตอการ
วางแผนทางการเงิน และสามารถทําตามนโยบายของรัฐบาล สวนใหญมีการจัดทํางบประมาณ
รายรับ – รายจาย แตละเดือน มักใชจายเทาท่ีจําเปน กรณีมีเงินเหลือนิยมฝากธนาคาร 

กิจติพร สิทธิพันธุ (2552) ทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการวางแผนทางการสวน
บุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานระดับการศึกษา และอาชีพ
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มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลในดานกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดและรูปแบบในการ
วางแผนทางการเงินสวนบุคคล  

กฤตภาส เลิศสงคราม (2555) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการออมและปจจัยท่ีมี
ผลตอการออมของพนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย” ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการออม
ของโดยสวนใหญออมในสถาบันการเงิน แตจํานวนเงินออมของผูออมยังตํ่าอยู ดังน้ันควรหา
มาตรการในการกระตุนการออมใหเพ่ิมข้ึน และตองมีการวางแผนดานคาใชจายใหเหมาะสม 

สมนึก เอื้อจิระพงษพันธ และปรรณ เกาเอ้ียน (2558) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีผล
ตอการจัดการการเงินสวนบุคคลของขาราชการตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร ผลการศึกษาพบวา 1) 

ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รูปแบบ
การดําเนินชีวิตพฤติกรรมการใชชีวิตประจําวัน มีความสัมพันธกับการจัดการการเงินสวนบุคคล
ของขาราชการตํารวจภูธร จังหวัดชุมพร 2) ความสัมพันธระหวางปจจัยสมรรถนะทางการเงิน ไดแก 
ความรูดานการจัดการการเงิน วินัยทางการเงิน และความตระหนักทางดานจริยธรรม ทางการเงิน มี
ความสัมพันธกับการจัดการการเงินสวนบุคคลของขาราชการตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล โดยสุมจากประชาชนทั่วไปท่ีอาศัยและทํางานอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใชสูตรไมทราบ
ขนาดตัวอยางของ W.G. Cochran (W.G. Cochran, 1953) โดยผลการคํานวณไดขนาดตัวอยาง 384 

คน และเพ่ือความสะดวกในการวิเคราะหขอมูลจึงใชขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมด 400 คน ใชวิธีการ
สุมตัวอยางง าย  (Simple Random Size) และเลือกตัวอยางตามความสะดวก  (Convenience 

Sampling) จากน้ันนําไปตรวจสอบคุณภาพคุณภาพเครื่องมือดวยการหาความเท่ียงตรง (Validity) 

จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน แลวนํามาทํา IOC (Item Objective Congruence) แลวนํามาปรับปรุงให
เหมาะสม จากน้ันทดลองทํา pre-test กับกลุมตัวอยางจํานวน 40 ชุด และทดสอบความนาเช่ือถือ 

(Reliability test) ไดคา Cronbach’s alpha = 0.832 

 

การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใชคาความถี่ (Frequency) คา

รอยละ (Percentage) และคาเฉล่ีย (Means) ในการอธิบายขอมูลเบ้ืองตน และวิเคราะหขอมูลโดย
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชสถิติ Chi-square test ในการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
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ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 76.0 มีอายุ
ระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 48.8 มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 70.3 มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 51.3 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 85.0 และมีรายได
เฉล่ียตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 27.3 

พฤติกรรมทางการเงินสวนบุคคล โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง (2.238) โดยมี
พฤติกรรมทางการเงินในเร่ืองหากมีรายไดเขามาจะกันเปนเงินออมไวกอน (2.660) มากท่ีสุด ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีการวางแผนการออมและการลงทุน เลือกวิธีฝากเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน 

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 32.3 การวางแผนทําประกัน เลือกเปนประกันชีวิตมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

40.2 การวางแผนเพ่ือเกษียณอายุ เลือกวิธีฝากเงินกับธนาคารมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 30.5 การ
วางแผนทางดานภาษี เลือกประกันชีวิตมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 19.8 

 

ผลการทดสอบ 
ปจจัยสวนบุคคลดานเพศท่ีแตกตางกันมีรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงิน ในดาน

รูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน และดานรูปแบบการวางแผนทําประกันท่ีแตกตางกัน 

ยกเวนในดานรูปแบบการวางแผนเพ่ือเกษียณอายุ และดานรูปแบบการวางแผนทางดานภาษีท่ีไม
แตกตางกัน 

ปจจัยสวนบุคคลดานอายุท่ีแตกตางกันมีรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงิน ในดาน
รูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน ดานรูปแบบการวางแผนทําประกัน ดานรูปแบบการ
วางแผนเพ่ือเกษียณอายุ และดานรูปแบบการวางแผนทางดานภาษีท่ีแตกตางกัน 
ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพที่แตกตางกันมีรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงิน ในดาน
รูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน และดานรูปแบบการวางแผนทางดานภาษีท่ีแตกตางกัน 

ยกเวนในดานรูปแบบการวางแผนทําประกัน และดานรูปแบบการวางแผนเพ่ือเกษียณอายุไม
แตกตางกัน 

 ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีรูปแบบการบริหารจัดการทาง
การเงิน ในดานรูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน ดานรูปแบบการวางแผนทําประกัน ดาน
รูปแบบการวางแผนเพ่ือเกษียณอายุ และดานรูปแบบการวางแผนทางดานภาษีท่ีแตกตางกัน 

 ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพที่แตกตางกันมีรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงิน ใน
ดานรูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน ดานการวางแผนเพ่ือเกษียณอายุ และดานรูปแบบ
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การวางแผนทางดานภาษีท่ีแตกตางกัน ยกเวนในดานรูปแบบการวางแผนทําประกันท่ีไมแตกตาง
กัน 

 ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเฉล่ียตอเดือนที่แตกตางกันมีรูปแบบการบริหารจัดการทาง
การเงิน ในดานรูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน ดานรูปแบบการวางแผนทําประกัน ดาน
รูปแบบการวางแผนเพ่ือเกษียณอายุ และดานรูปแบบการวางแผนทางดานภาษีท่ีแตกตางกัน 

การทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมทางการเงินกับรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงิน
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 พฤติกรรมการทําบันทึกรายรับ-รายจายท่ีแตกตางกันมีรูปแบบการบริหารจัดการทาง
การเงิน ในดานรูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน ดานรูปแบบการวางแผนเพ่ือเกษียณอายุ 

และดานรูปแบบการวางแผนทางดานภาษีท่ีแตกตางกัน ยกเวนในดานรูปแบบการวางแผนทํา
ประกันท่ีไมแตกตางกัน 

 พฤติกรรมการวางแผนรายรับ-รายจายไวลวงหนาท่ีแตกตางกันมีรูปแบบการบริหาร
จัดการทางการเงิน ในดานรูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน รูปแบบการวางแผนทํา
ประกัน รูปแบบการวางแผนเพ่ือเกษียณอายุ และรูปแบบการวางแผนทางดานภาษีท่ีแตกตางกัน 

 พฤติกรรมทําการเปรียบเทียบงบประมาณกับรายรับ-รายจายท่ีเกิดขึ้นจริงท่ีแตกตางกัน
มีรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงิน ในดานรูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน รูปแบบ
การวางแผนเพ่ือเกษียณอายุ และรูปแบบการวางแผนทางดานภาษีท่ีแตกตางกัน ยกเวนในดาน
รูปแบบการวางแผนทําประกันท่ีไมแตกตางกัน 

 พฤติกรรมทําบัญชีทรัพยสิน-หน้ีสินท่ีแตกตางกันมีรูปแบบการบริหารจัดการทาง
การเงิน ในดานรูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน ดานรูปแบบการวางแผนทําประกัน ดาน
รูปแบบการวางแผนเพ่ือเกษียณอายุ และดานรูปแบบการวางแผนทางดานภาษีท่ีแตกตางกัน 

 พฤติกรรมหากมีรายไดเขามาจะกันเปนเงินออมไวกอนท่ีแตกตางกันมีรูปแบบการ
บริหารจัดการทางการเงิน ในดานรูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน ดานรูปแบบการ
วางแผนทําประกัน ดานรูปแบบการวางแผนเพ่ือเกษียณอายุ และดานรูปแบบการวางแผนทางดาน
ภาษีท่ีแตกตางกัน 

 พฤติกรรมการปฏิบัติตามแผนทางการเงินท่ีวางไวอยางเครงครัดและมีวินัยท่ีแตกตาง
กันมีรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงินการเงิน ในดานรูปแบบการวางแผนการออมและการ
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ลงทุน ดานรูปแบบการวางแผนทําประกันท่ีแตกตางกัน ยกเวนในดานรูปแบบการวางแผนเพ่ือ
เกษียณอายุท่ีไมแตกตางกัน 

 พฤติกรรมการปรับปรุงแผนการเงินตามสถานการณท่ีเกิดข้ึนท่ีแตกตางกันมีรูปแบบ
การบริหารจัดการทางการเงิน ในดานรูปแบบการวางแผนทําประกัน ดานรูปแบบการวางแผนเพ่ือ
เกษียณอายุ และดานรูปแบบการวางแผนทางดานภาษีท่ีไมแตกตางกัน ยกเวนในดานรูปแบบการ
วางแผนการออมและการลงทุนท่ีแตกตางกัน 

 พฤติกรรมการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการวางแผนการเงินท่ีแตกตางกันมี
รูปแบบการบริหารจัดการทางการเงิน ในดานรูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน รูปแบบ
การวางแผนทําประกัน รูปแบบการวางแผนเพ่ือเกษียณอายุ และรูปแบบการวางแผนทางดานภาษีท่ี
แตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 

เพศท่ีตางกันจะมีรูปแบบการวางแผนออมและการลงทุน และรูปแบบการวางแผนทํา
ประกันท่ีแตกตางกัน โดยเพศหญิงจะเนนการออมและทําประกันมากกวาเพศชาย เชน การฝากเงิน
กับธนาคาร ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย สลากออมทรัพย/ออมสิน/ธ.ก.ส. กองทุนรวม และ
อสังหาริมทรัพย สวนเพศชายจะเนนการลงทุน เชน ตราสารหน้ี ตราสารทุน และทองคํา ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของกฤตภาส เลิศสงคราม (2555) ท่ีทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออมและ
ปจจัยท่ีมีผลตอการออมของพนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ท่ีกลาววา เพศหญิงมีการออม
มากกวาเพศชาย โดยเพศหญิงมีความระมัดระวังในการดําเนินชีวิต ตองการความม่ันคงจึงสะทอน
ไปท่ีการออมท่ีมากกวาเพศชาย 

อายุท่ีตางกันจะมีรูปการบริหารจัดการทางการเงินแตกตางกันในทุกดาน โดยชวงอายุ 41 – 

50 ป โดยรวมจะมีรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงินท่ีหลากหลายที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สมนึก เอื้อจิระพงษพันธ และปรรณ เกาเอ้ียน ท่ีทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการ
การเงินสวนบุคคลของขาราชการตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร ท่ีกลาววา เม่ือขาราชการตํารวจมีอายุท่ี
สูงข้ึน จะใหความสําคัญกับการออมมากขึ้นตามลําดับ 

สถานภาพท่ีแตกตางกันจะมีรูปแบบการวางแผนออมและการลงทุน และรูปแบบวางแผน
ทางดานภาษีที่แตกตางกัน โดยผูท่ีมีสถานภาพสมรสจะเนนการออมมากกวาผูท่ีสถานภาพโสด ซ่ึง
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สอดคลองกับงานวิจัยของกฤตภาส เลิศสงคราม (2555) ท่ีกลาววา กลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพโสดมี
จํานวนเงินออมต่ําท่ีสุด 

ระดับการศึกษาท่ีตางกันจะมีรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงินท่ีแตกตางกันในทุกดาน 

โดยผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีจะมีรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงินท่ีหลากหลาย
มากท่ีสุด เนนการลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารทุน และกองทุนรวม ทําประกันชีวิต ประกันสุขภาพ 

และประกันโรครายแรง มีการวางแผนเพ่ือเกษียณอายุดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพ่ือ
การเล้ียงชีพ (RMF) และ กองทุนประกันสังคม สวนการวางแผนดานภาษี นอกจากกองทุน
ประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพแลว ยังมีกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมหุน
ระยะยาว (LTF) บริจาคใหกับสาธารณกุศล และเงินสนับสนุนเพ่ือการศึกษา มาใชในการลดหยอน
ภาษีอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกฤตภาส เลิศสงคราม (2555) ท่ีกลาววา ผูท่ีมีระดับ
การศึกษาปริญญาโท อาจจะมีความคาดหวังในเรื่องผลตอบแทนท่ีสูงกวาระดับอื่น ๆ 

อาชีพที่แตกตางกันจะมีรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงินท่ีแตกตางกัน โดยผูท่ี
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะเนนวางแผนการลงทุน แผนเกษียณ และแผนภาษีมากท่ีสุด 

สวนผูท่ีประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว จะเนนวางแผนประกัน การออมและลงทุนในทองคํามากกวา 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกิจติพร สิทธิพันธุ (2552) ท่ีทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
วางแผนทางการสวนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีกลาววา ดานอาชีพ มีอิทธิพลตอ
การวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครในดานกรอบระยะเวลาท่ี
กําหนดและรูปแบบในการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของประชาชน 

รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีตางกันจะมีรูปแบบการวางแผนออมและการลงทุน รูปแบบการ
วางแผนทําประกัน รูปแบบการวางแผนเพ่ือเกษียณอายุ และรูปแบบวางแผนทางดานภาษีท่ีแตกตาง
กัน โดยผูท่ีมีรายได 30,001 – 40,000 บาท โดยรวมจะมีรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงินท่ี
หลากหลายท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกิจติพร สิทธิพันธุ (2552) ท่ีกลาววา รายไดเฉล่ียตอ
เดือน มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครในดาน
รูปแบบในการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล 

พฤติกรรมทางการเงิน ไดแก หากมีรายไดเขามาจะกันเปนเงินออมไวกอน การปรับปรุง
แผนการเงินตามสถานการณท่ีเกิดขึ้น การแสวงหาความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการวางแผนการเงิน การ
วางแผนรายรับ-รายจายไวลวงหนา ปฏิบัติตามแผนทางการเงินท่ีวางไวอยางเครงครัดและมีวินัย 

เปรียบเทียบงบประมาณกับรายรับ-รายจายท่ีเกิดข้ึนจริง การทําบันทึกรายรับ-รายจาย และการทํา
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บัญชีทรัพยสิน-หน้ีสิน ตางมีความสัมพันธกับรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงินท้ังส้ิน โดยสวน
ใหญมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ยกเวนพฤติกรรมการกันเปนเงินออมไวกอน การปรับปรุง
แผนการเงินตามสถานการณ และแสวงหาความรูเก่ียวกับการวางแผนการเงิน จะมีการปฏิบัติใน
ระดับมาก และยังพบวาผูท่ีมีการปฏิบัติในระดับมาก หรือปฏิบัติเปนประจํา จะมีรูปแบบการบริหาร
จัดการทางการเงินท่ีหลากหลายมากกวาระดับอื่น ๆ 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีการวางแผนการออมมากท่ีสุด โดยเนนฝากเงินกับธนาคาร
มากท่ีสุด รองลงมาคือการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย และลงทุนกองทุนรวม ตามลําดับ แสดงให
เห็นวาบุคคลสวนใหญยังเลือกการออมการลงทุนแบบความเส่ียงต่ํา  
ดานการวางแผนเพ่ือเกษียณอายุ สวนใหญเนนการฝากเงินกับธนาคาร สงกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

และกองทุนประกันสังคม ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาบุคคลสวนใหญเนนปฏิบัติตามนโยบายของแต
ละบริษัท และนโยบายของรัฐ 

ดานการวางแผนทางดานภาษี สวนใหญเนนการลดหยอนภาษีดวยประกันชีวิต กองทุน
ประกันสังคม และเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาบุคคลสวนใหญ ยังใชเพียง
การหักลดหยอนภาษีจากเงินกองทุนประกันสังคม และเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามนโยบายของ
แตละบริษัท และนโยบายของรัฐ เทาน้ัน ซ่ึงยังมีการลดหยอนภาษีอีกหลายประเภท 

 

ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย 
 ปจจัยสวนบุคคล ท้ัง เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ตางมี
ความสัมพันธกับรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงินท้ังส้ิน หากหนวยงาน หรือองคกรตองการ
ผลักดันใหประชาชน หรือพนักงาน มีการบริหารจัดการทางการเงินท่ีดี จําเปนตองศึกษาปจจัยของ
แตละบุคคล และคํานึงถึงผลประโยชนของแตละบุคคลเปนหลัก  

 บุคคลสวนใหญยังมีการวางแผนรายรับ-รายจาย, การมีวินัย, ทําบันทึกรายรับ-รายจาย 

และการทําบันทึกทรัพยสิน-หน้ีสิน อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงหากตองการยกระดับมาตรฐานการ
ดํารงชีวิตใหสูงขึ้น มีความม่ันคงในชีวิต และความม่ังคั่งทางการเงิน พฤติกรรมเหลาน้ีจําเปนตองมี
การปฏิบัติในระดับท่ีสูงข้ึนดวย  

 การลดคาใชจายดวยการวางแผนลดหยอนภาษี บุคคลสวนใหญอาจยังไมทราบวา
คาใชจายหรือการลงทุนประเภทใดสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีได 
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 สามารถใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธของหนวยงานหรือบริษัท ใหพนักงาน
ในองคกรไดมีความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการวางแผนทางการเงินดานตาง ๆ แนะนําการลงทุนแบบ
ความเส่ียงต่ํา แตไดผลตอบแทนสูงกวาการฝากเงินกับธนาคาร เชน กองทุนรวม พันธบัตรรัฐบาล 

เปนตน ซ่ึงจะเปนการชวยใหบุคคลมีรายไดเพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากรายไดประจํา เพราะบุคคลสวน
ใหญยังเลือกวางแผนการเงินดวยการฝากเงินกับธนาคาร 

 ทุกอาชีพ และทุกระดับรายไดลวนตองมีการวางแผนทางการเงิน เพราะการบริหารหาร
จัดการท่ีดี จะชวยใหไมประมาทในการใชชีวิต ลดความเส่ียงตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา 
สามารถบรรลุเปาหมายท่ีวางไว และไดใชชีวิตยามเกษียณไดอยางมีความสุข  

 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
 การวิจัยครั้งน้ีทําการศึกษาเพียงพฤติกรรม และรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงิน
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเทาน้ัน หากทําการศึกษาเพ่ิมเติมในสวนของอัตราการออม
และการลงทุน อัตราคาใชจาย ภาระหน้ีสิน ปญหาสุขภาพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวนบุตร
หรืออุปการะ ทัศนคติท่ีมีตอการวางแผนทางการเงิน ปจจัยหรือบุคคลที่มีอิทธิพลตอการวางแผน
ทางการเงิน อาจทําใหครอบคลุมและมีความหลากหลายมากขึ้น 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความนาเชื่อถือ และความเช่ือม่ันท่ีผูใชบริการ
ธนาคารมีตอตราบริษัทท่ีสงผลใหผูใชบริการธนาคารตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร โดย
ทําการศึกษากับผูใชบริการกับธนาคารกสิกรไทย ของสาขาส่ีแยกทศกัณฑ จํานวน 420 คน ทําการ
เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และทําการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติคาเฉลี่ยเลขคณิต สถิติ 

Independent Sample t-test , ANOVA และการคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบวา 
 1.  ผูใชบริการท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดแตกตางกัน จะมี
การตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารแตกตางกัน 

 2.  ความนาเชื่อถือขององคกร ดานการส่ือสาร ดานการเอาใจใส ดานสัญญาใจและดานการ
ใหความสะดวกสบายมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร 

 3.  ความเช่ือม่ันในตราบริษัท ดานความนาเช่ือถือ ความเมตตากรุณา และความซ่ือสัตยมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร 

 

คําสําคัญ: ความนาเชื่อถือ, ความเชื่อม่ันในตราบริษัท, การตัดสินใจ, 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 
 ในสถาบันการเงินซ่ึงเปนส่ือกลางทางการเงิน ธนาคารพาณิชยถือไดวาเปนสถาบันท่ีมี
ความสําคัญมากท่ีสุดตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะสามารถสรางเครดิตไดซ่ึงสงผลตอ
ปริมาณเงินในระบบของประเทศ ซ่ึงในระบบเศรษฐกิจปจจุบัน เงินทุนเปนปจจัยสําคัญในการขยาย
การผลิตและเพ่ิมผลผลิต ถาเงินทุนมีอยูจํากัด ก็จะไมเอื้ออํานวยใหเศรษฐกิจเจริญกาวหนาได หรือ
ถามีทุนแตไมมีการนําเอาไปใชใหเกิดประโยชน ดังน้ันสถาบันการเงินจึงเขามามีบทบาทและ
ความสําคัญ โดยจะทําหนาท่ีเปนตัวกลาง ในการรวบรวมเงินออมไปยังผูลงทุนในรูปแบบตางๆ เพ่ือ
สนองความตองการเงินทุนท่ีมีอยูอยางไมจํากัดน้ันๆ ไดเม่ือความตองการเงินทุนไดรับการ
ตอบสนองแลว ก็จะทําใหการประกอบการหรือการผลิตเกิดข้ึน ผลผลิตของประเทศมากข้ึน 

เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภค และอํานาจออกจําหนายตอในตางประเทศไดอีกดวย จึงทําให
ประชากรมีงานทํา มีรายไดเพ่ิมมากข้ึนและรายไดประชาชาติก็จะเพ่ิมมากข้ึน ในท่ีสุดก็จะทําให
เงินทุนจํานวนน้ันไหลกลับมาในสถาบันการเงินไดอีก  
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 ธุรกิจธนาคารในประเทศไทยมีอัตราการแขงขันท่ีสูงมากและคาดวามีแนวโนมจะเพ่ิมความ
รุนแรงมากข้ึนในอนาคต เน่ืองจากกระแสเศรษฐกิจ สังคม การเมืองท่ีมีทิศทางไมชัดเจน ปญหา
สถานการณความขัดแยงของคนในสังคมการเปล่ียนแปลงทางดานพฤติกรรมของลูกคา เทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหมๆ ลวนสงผกระทบตอการลงทุนและการทําธุรกรรมกับธนาคารชะลอตัวลงไป 

และประเทศไทยเปนสวนหน่ึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงมีเปาหมายหลักในการปฏิบัติ
เพ่ือใหเกิดการไหลเวียนของสินคา บริการ และการลงทุนอยางเสรี ทําใหตลาดการใหบริการทาง
การเงินมีเพ่ิมมากข้ึน สถาบันการเงินตางๆจึงหันมาใหความสําคัญและปรับกลยุทธในเรื่องของ
ความไววางใจและความเชื่อม่ันของลูกคามากข้ึน โดยการสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาซ่ึงถือวา
เปนการเร่ิมตนสรางความนาเชื่อถือท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจากความไววางใจและความนาเชื่อถือมักเกิดจาก
ความใกลชิดและผูกพัน ดังน้ันสินคาและบริการตางๆ ท่ีตองการยืนหยัดอยูในตลาดไดดวยการสราง
ความไววางใจและนาเชื่อถือ จําเปนตองเรงสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาอยางตอเน่ือง กิจกรรม
ใดๆ  ก็ตามท่ีสามารถทําใหกลุมเปาหมายมีโอกาสเชื่อมความสัมพันธกับองคกร  คือส่ิงท่ี
ผูประกอบการจําเปนตองทํา และใหความสําคัญเปนอยางย่ิง 

 ในประเทศไทยสถาบันคุมครองเงินฝากจัดตั้งขึ้นตาม พรบ.สถาบันคุมครองเงินฝาก ซ่ึงมี
ผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2551 สําหรับสถาบันการเงินกฎหมายฉบับน้ีกําหนดใหธนาคาร
พาณิชยไทย สาขาธนาคารตางประเทศ บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร เขาเปนสมาชิกของ
สถาบันคุมครองเงินฝาก กําหนดใหสถาบันการเงินนําสงเบ้ียประกันในอัตรารอยละของยอดเงิน
ฝากเฉลี่ยและเบี้ยประกันอาจเก็บในอัตราแตกตางกันตามประเภทหรือฐานะการดําเนินงานของ
สถาบันการเงิน สําหรับผูฝากเงินตามกฎหมายน้ีในปท่ี 5 หลังจากการจัดตั้งสถาบันคุมครองเงินฝาก 

กําหนดใหการคุมครองผูฝากเงินไวเปนตอรายผูฝากตอสถาบันการเงิน ในจํานวนเงินไมเกิน 1 ลาน
บาท โดยจะคุมครอง ดังน้ี ปท่ี 1 คุมครองเต็มจํานวน ปท่ี  2 คุมครองเต็มจํานวน ปท่ี 3 คุมครองเต็ม
จํานวน ปท่ี 4 คุมครอง 50 ลานบาท และปท่ี 5 คุมครอง 1 ลานบาท (สถาบันคุมครองเงินฝาก, 2559) 

 ดังน้ันการสรางความเชื่อม่ันและความไววางใจใหกับลูกคา เน่ืองจากในปจจุบันปญหา
วิกฤติเศรษฐกิจการเงินท้ังในและตางประเทศเริ่มจากประเทศสหรัฐอเมริกา แลวขยายตัวมาจนถึง
ประเทศในแถบยุโรป อยางประเทศกรีก รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจถดถอย หรือการชะลอตัวทางดาน
การเงิน ตาง ๆ เหลาน้ีซ่ึงสงผลกระทบตอความเช่ือม่ันและความไววางใจในสถาบันการเงิน ทําให
ลูกคาขาดความเช่ือถือ ดวยเหตุน้ีการนําหลักการกํากับกิจการท่ีดีเขามาใชจะชวยเรียกความม่ันใจ 

เชื่อม่ัน ใหลูกคาของธนาคารอีกท้ังยังเปนปจจัยหลักในการเสริมสรางใหองคกรมีระบบท่ีมี
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ประสิทธิภาพ นาเชื่อถือ โปรงใส และเปนพ้ืนฐานของการเติบโตอยางย่ังยืน อันไดแก Transparency 

การดําเนินธุรกิจดวยความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ีมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
Relationship การสรางความสัมพันธท่ีดีตอลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียกับธนาคาร โดยมุงสูการ
เจริญเติบโตอยางย่ังยืน และ Technology การนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ และการ
ใหบริการลูกคาอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 นอกจากเรื่องความไววางใจและความเช่ือม่ันแลวดานการบริการลูกคา (Customer Service) 

ก็ถือเปนเรื่องสําคัญอยางย่ิงสําหรับทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจธนาคาร เพราะธนาคารสามารถนํามา
เปนเครื่องมือชนิดหน่ึงในการสรางความแตกตาง และเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน เน่ืองจาก
การบริการลูกคาท่ีมีคุณภาพจะชวยผูกใจลูกคาเอาไวไดในระยะยาว และเพ่ิมคุณคาใหกับกิจการดวย 

แมหลายหนวยงานจะหันมาตระหนักถึงความสําคัญของการบริการลูกคามากข้ึน แตลูกคาก็ยังพบ
กับบริการท่ีไรคุณภาพอยางตอเน่ือง อันเปนผลมาจากการบริการลูกคาอยางไรทิศทางและขาดการ
วางแผนท่ีดี ผลท่ีตามมาก็คือเกิดปญหาการรองเรียน การเปล่ียนไปใชบริการรายอื่น จึงเปนการยาก
ท่ีจะรักษาลูกคาเอาไวได (วิทยา ดานธํารงกูล, 2549, หนา 43) เพ่ือเปนการเพ่ิมคุณคาของการ
ใหบริการแกลูกคาและการปรับเปล่ียนระบบการทํางานใหมีความสอดคลองและทันสมัย นํา
เทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใหบริการแกลูกคา มุงตอบสนองผูใชบริการใหไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว และเนนคุณภาพการบริการท่ีมีประสิทธิภาพแกลูกคาโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
มาใช พรอมท้ังสรางความประทับใจใหแกผูใชบริการอันจะเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับ
ธนาคารตอไป 

 จากท่ีกลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาถึงความนาเชื่อถือขององคกรและความ
เชื่อม่ันในตราบริษัทท่ีมีผลตอการใชบริการธนาคาร ซ่ึงขอมูลเหลาน้ีสามารถเปนประโยชนแก
สถาบันการเงินเพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับกลยุทธเก่ียวกับนโยบายในการใหบริการใหสอดคลอง
กับผูใชบริการมากท่ีสุด ตลอดจนเปนแนวทางในการวางแผน กําหนดกลยุทธของธนาคารใหเปนท่ี
ยอมรับของผูใชบริการมากข้ึนไดในอนาคต ท้ังน้ีเพ่ือทําใหกลไกของระบบการเงินของประเทศ
ดําเนินไปไดอยางม่ันคงและมีเสถียรภาพมากท่ีสุด 
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วัตถุประสงค 
 2.1.  เพ่ือศึกษาความนาเชื่อถือขององคกรท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร 

 2.2.  เพ่ือศึกษาความเช่ือม่ันท่ีผูใชบริการธนาคารมีตอตราบริษัท ท่ีสงผลใหผูใชบริการ
ธนาคารตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 3.1 ผูใชบริการธนาคารท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ธนาคารแตกตางกัน 

 3.1  ความนาเชื่อถือขององคกรมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร 

 3.2  ความเช่ือม่ันท่ีผูใชบริการธนาคารมีตอตราบริษัทมีความสัมพันธกับการเลือกใชบริการ
ธนาคาร 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือท่ีมีคา
ความเชื่อม่ันอยูท่ี 0.86 ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใชบริการกับธนาคารกสิกรไทย สาขาส่ีแยก
ทศกัณฑ จํานวน 420 คน และการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติคาเฉล่ียเลขคณิต สถิติ Independent 

Sample t-test , ANOVA และการคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน ในการทดสอบสมมติฐาน 

 

ผลการวิจัย 

 1.  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยาง จํานวน 420 

คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศ มีอายุชวง20 – 30 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา มีสถานภาพโสดสวนใหญเปนประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีระดับรายไดตอ
เดือนต่ํากวา 15,000 บาท  

 2.  ผลการวิเคราะหความเชื่อถือของธนาคาร ดานการส่ือสาร ดานการเอาใจใส ดานการให
สัญญาใจ ดานการใหความสะดวกสบาย พบวา กลุมตัวอยางมีความนาเช่ือถือของธนาคารโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก โดยพบวา กลุมตัวอยางมีความเช่ือถือดานการใหสัญญาใจมากท่ีสุด รองลงมา 
คือ ดานการใหความสะดวกสบาย ดานการส่ือสาร และดานการเอาใจใส ตามลําดับ 
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 3.  ผลการวิเคราะหความเชื่อม่ันในตราสินคาของธนาคาร ดานคานาเช่ือถือ ดานความ
เมตตากรุณา ดานความซ่ือสัตย พบวา กลุมตัวอยางมีความเชื่อม่ันในตราสินคาของธนาคารโดยรวม
อยูในระดับมาก โดยพบวา กลุมตัวอยางมีความเช่ือม่ันดานความเมตตากรุณามากที่สุด รองลงมา คือ 

ดานความนาเชื่อถือ และดานความซ่ือสัตย ตามลําดับ 

 4.  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจใชบริการธนาคาร ดานความตั้งใจใน
การใชบริการ ดานความสนใจในการใชบริการ ดานความปรารถนาท่ีจะใชบริการ ดานการกระทํา 
(พฤติกรรมการใชบริการ) พบวา กลุมตัวอยางมีการตัดสินใจใชบริการธนาคารอยูในระดับมาก โดย
มีการตัดสินใจดานความสนใจในการใชบริการมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานความตั้งใจในการใช
บริการ ดานความปรารถนาท่ีจะใชบริการ ดานการกระทํา (พฤติกรรมการใชบริการ) ตามลําดับ 

 5.  สรุปผลการทดลองสมมติฐาน  

 สมมติฐานท่ี 1 ผูใชบริการธนาคารที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีการตัดสินใจเลือกใช
บริการธนาคารแตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

อาชีพ และรายไดแตกตางกัน จะมีการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 2  ความนาเชื่อถือขององคกรมีความสัมพันธ กับการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ธนาคาร พบวา  
 ความนาเชื่อถือขององคกรมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร พบวา 
ความสัมพันธท่ีพบอยูในระดับปานกลาง (P  =  0.532) โดยความสัมพันธท่ีพบเปนเชิงบวก กลาวคือ 

หากผูใชบริการมีความนาเช่ือถือขององคกรมาก ก็จะมีการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารมากตาม
ไปดวย และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
 ความนาเช่ือถือขององคกร ดานการส่ือสารมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ธนาคาร ความสัมพันธท่ีพบอยูในระดับปานกลาง (P  =  0.464) โดยความสัมพันธท่ีพบเปนเชิงบวก 

กลาวคือ หากผูใชบริการมีความนาเช่ือถือขององคกรดานการส่ือสารมาก ก็จะมีการตัดสินใจ
เลือกใชบริการธนาคารมากตามไปดวย 

 ความนาเช่ือถือขององคกร ดานการเอาใจใสมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ธนาคาร ความสัมพันธท่ีพบอยูในระดับปานกลาง (P  =  0.315) โดยความสัมพันธท่ีพบเปนเชิงบวก 

กลาวคือ หากผูใชบริการมีความนาเชื่อถือขององคกรดานการเอาใจใส ก็จะมีการตัดสินใจเลือกใช
บริการธนาคารมากตามไปดวย 
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 ความนาเชื่อถือขององคกร ดานสัญญาใจมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ธนาคาร ความสัมพันธท่ีพบอยูในระดับมาก (P  =  0.913) โดยความสัมพันธท่ีพบเปนเชิงบวก 

กลาวคือ หากผูใชบริการมีความนาเช่ือถือขององคกรดานสัญญาใจมาก ก็จะมีการตัดสินใจเลือกใช
บริการธนาคารมากตามไปดวย 

 ความนาเช่ือถือขององคกร ดานการใหความสะดวกสบายมีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
เลือกใชบริการธนาคาร ความสัมพันธท่ีพบอยูในระดับตํ่า (P  =  0.106) โดยความสัมพันธท่ีพบเปน
เชิงบวก กลาวคือ หากผูใชบริการมีความนาเชื่อถือขององคกรดานการใหความสะดวกสบายมาก ก็
จะมีการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารมากตามไปดวย 

 สมมติฐานท่ี 3 ความเช่ือม่ันในตราบริษัท มีความสัมพันธ กับการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ธนาคาร พบวา  
 ความเช่ือม่ันในตราบริษัทกับการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร พบวา ความสัมพันธท่ี
พบอยูในระดับมาก (P  =  0.927) โดยความสัมพันธท่ีพบเปนเชิงบวก กลาวคือ หากผูใชบริการมี
ความเชื่อม่ันในตราบริษัทมาก ก็จะมีการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารมากตามไปดวย และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา 
 ความเชื่อม่ันในตราบริษัท ดานความนาเชื่อถือ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใช
บริการธนาคาร ความสัมพันธท่ีพบอยูในระดับมาก (P  =  0.865) โดยความสัมพันธท่ีพบเปนเชิง
บวก กลาวคือ หากผูใชบริการมีความเชื่อม่ันในตราบริษัท ดานความนาเชื่อถือมาก ก็จะมีการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารมากตามไปดวย 

 ความเช่ือม่ันในตราบริษัท ดานความเมตตากรุณา มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใช
บริการธนาคาร ความสัมพันธท่ีพบอยูในระดับมาก (P  =  0.944) โดยความสัมพันธท่ีพบเปนเชิง
บวก กลาวคือ หากผูใชบริการมีความเช่ือม่ันในตราบริษัท ดานความเมตตากรุณามาก ก็จะมีการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารมากตามไปดวย 

 ความเชื่อม่ันในตราบริษัท ดานความซ่ือสัตย มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใช
บริการธนาคาร ความสัมพันธท่ีพบอยูในระดับต่ํา (P  =  0.9275) โดยความสัมพันธท่ีพบเปนเชิง
บวก กลาวคือ หากผูใชบริการมีความเชื่อม่ันในตราบริษัท ดานความซ่ือสัตยมาก ก็จะมีการตัดสินใจ
เลือกใชบริการธนาคารมากตามไปดวย 
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การอภิปรายผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาเร่ือง ความนาเชื่อถือขององคกรและความเชื่อม่ันในตราบริษัทท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร 
 1.  ผูใชบริการท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดแตกตางกัน จะมี
การตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารแตกตางกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากปจจัยดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ และรายไดของผูใชบริการท่ีแตกตางกันยอมทําใหผูใชบริการมีพฤติกรรมแตกตาง
กันออกไปดวยเชน พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากส่ือ พฤติกรรมการตัดสินซ้ือสินคา พฤติกรรม
การตัดสินใจใชบริการ เปนตน ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลองกับทฤษฎีกลุมสังคม (Social  Categories 

Theory) ท่ีอธิบายวาพฤติกรรมของบุคคลเก่ียวของกับลักษณะตาง ๆ ของบุคคลหรือลักษณะทาง
ประชากร โดยเช่ือวา บุคคลที่มีพฤติกรรมคลายคลึงกันมักจะอยูในกลุมเดียวกันหรือในลําดับช้ัน
ทางสังคมเดียวกัน และบุคคลกลุมเดียวกันจะเลือกรับและตอบสนองตอเน้ือหาขาวสารในลักษณะ
เดียวกัน (ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2552) นอกจากน้ันยังสอดคลองกับปรมะ สตะเวทิน (2556, หนา 112-

113) ท่ีกลาววา ลักษณะทางประชากรเปนคุณสมบัติเฉพาะของตนซ่ึงจะมีความแตกตางกันไปในแต
ละคน โดยคุณสมบัติเหลาน้ีจะมีอิทธิพลตอผูรับสารท้ังในดานของความคิด ความเช่ือ ทัศนคติและ
พฤติกรรม ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีจึงพบวา ผูใชบริการท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

อาชีพ และรายไดแตกตางกัน จะมีการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของพรพรรณ ชางงาเนียม (2553) ไดทําการศึกษาเร่ืองลักษณะบุคคล ความพึงพอใจ
และพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ (Mobile Banking) ของลูกคา
ธนาคารในกรุงเทพฯ ท่ีพบวา ผูใชบริการธนาคารที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายไดแตกตาง
กัน มีพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ (Mobile Banking) แตกตาง
กัน และสอดคลองกับผลการศึกษาของสุกฤตา สังขแกว (2556) ทําการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจใชบริการเงินฝากสลากออมทรัพยของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

(ธ.ก.ส.)จังหวัดระนอง ท่ีพบวา ผูใชบริการท่ีมีอายุ สถานภาพสมสร และรายไดเฉล่ียตอเดือน 

ตางกัน มีการใชบริการเงินฝากประเภทสลากออมทรัพย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 

 2.  ความนาเชื่อถือขององคกร ดานการส่ือสาร ดานการเอาใจใส ดานสัญญาใจและดานการ
ใหความสะดวกสบายมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร ท้ังน้ีเน่ืองจากความ
นาเชื่อถือขององคกร คือ ความเชื่อม่ันนับถือซ่ึงกันและกันอยางชัดเจนที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของ
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ผูใชบริการ ซ่ึงความเช่ือม่ันจะเกิดไดน้ัน จะตองเกิดจากากรที่ความคาดหวังของผูใชบริการไดรับ
การตอบสนองจากผูใหบริการตามความคาดหวัง และความไววางใจจะย่ิงเพ่ิมขึ้นเม่ือความคาดหวัง
ในแงบวกไดรับการตอบสนองหรือเปนจริง ซ่ึงเม่ือบุคคลมีความเชื่อม่ันสูง ก็จะกอใหเกิดพฤติกรรม
การใชบริการสูงตามไปดวย (อํานวย เถาตระกูล, 2550) ดังน้ันในการศึกษาน้ีจึงพบวา ความ
นาเชื่อถือขององคกร ดานการส่ือสาร ดานการเอาใจใส ดานสัญญาใจและดานการใหความ
สะดวกสบายมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร โดยผลการศึกษาสอดคลองกับ
มะลิวัลย แสงสวัสด์ิ (2556) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยความเช่ือม่ันและความภักดี ท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจใชบริการหางสรรพสินคา กรณีศึกษาหางสรรพสินคาชั้นนําในกรุงเทพมหานคร ท่ี
พบวา ปจจัยความเชื่อม่ันดานคุณภาพการใหบริการ ดานความไววางใจ ดานภาพลักษณองคการและ
ปจจัยความภักดี ดานพฤติกรรมผูบริโภค ดานความพึงพอใจ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ
หางสรรพสินคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 3.  ความเชื่อม่ันในตราบริษัท ดานความนาเช่ือถือ ความเมตตากรุณา และความซ่ือสัตยมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร พบวา ความสัมพันธท่ีพบอยูในระดับมาก (P  

=  0.927) โดยความสัมพันธท่ีพบเปนเชิงบวก กลาวคือ หากผูใชบริการมีความเชื่อม่ันในตราบริษัท
มาก ก็จะมีการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารมากตามไปดวย ท้ังน้ีเน่ืองจากความเช่ือม่ัน หมายถึง 

ความสามารถใหเกิดความเชื่อม่ันใหเกิดข้ึนแกลูกคา ผูใหบริการจะตองมีศักยภาพท่ีบงบอกวามี
ความสามารถในการบริการท่ีดี  ความสามารถในการใหบริการเพ่ือใหผูรับบริการบรรลุ
วัตถุประสงค (จิตตินันท เดชะคุปต, 2554) ดังน้ันเม่ือผูใชบริการมีความเช่ือม่ันในตราบริษัทก็ยอม
ทําใหเกิดการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารมากตามไปดวย ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีจึงพบวา 
ความเชื่อม่ันในตราบริษัทกับการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ
อนัญญา อุทัยปรีดา (2556) ทําการศึกษาเร่ือง ความเชื่อม่ันในตราสินคาและภาพลักษณประเทศ
แหลงกําเนิดสินคาท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ กรณีศึกษา: ตราสินคา COACH EST.1941 NEW 

YORK ท่ีพบวา ความเชื่อม่ันในตราสินคา ดานความนาเชื่อถือ มีความสัมพันธเชิงบวกกับการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีผลิตจากประเทศสเปน, ความเช่ือม่ันในตราสินคา ดานความเมตตากรุณา มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีผลิตจากประเทศจีน และความเช่ือม่ันในตราสินคา 
ดานความซ่ือสัตย มีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีผลิตจากประเทศจีนและสเปน 

ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และสอดคลองกับผลการศึกษาของจุรีย พานทอง (2558) 

ทําการศึกษาเรื่องความเชื่อม่ันในผลิตภัณฑ ชองทางในการรับรูขาวสารและนวัตกรรมของ
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ผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาโอทอปของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวา 
ความเชื่อ ม่ันในผลิตภัณฑ มีอิท ธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินค าโอทอปของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ขอเสนอแนะ 
 1.  การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ดังน้ันในการศึกษาคร้ังตอไปจึงควรมีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชการเก็บขอมูลในรูปแบบอ่ืน  

เชน การสัมภาษณ การสังเกต เพ่ือใหทราบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับการตัดสินใจใชบริการ
ธนาคารในเชิงลึกมากย่ิงขึ้น 

 2.   ในการศึกษาคร้ังน้ี พบวา นอกจากตัวแปรดานความนาเช่ือถือขององคกร และความ
เช่ือม่ันในตราบริษัทแลว ยังมีปจจัยอื่น ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารดวย 

ดังน้ันในการศึกษาครั้งตอไป ควรมีการทําการศึกษากับตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด การรับรูภาพลักษณตราสินคา ทัศนคติ พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร เปนตน 

 

บทสรุป 
 1.  การศึกษาครั้งน้ี พบวา ปจจัยดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได
ท่ีแตกตางกัน จะมีการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารแตกตางกัน ดังน้ันในการพัฒนาการ
ใหบริการของธนาคาร จะตองใหความสําคัญกับความตองการบริการท่ีแตกตางกันของกลุมคนแต
ละกลุมดวย เพ่ือใหธนาคารมีบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการแตละกลุมอยาง
ครอบคลุม  

 2.  ความนาเช่ือถือขององคกร เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร 

ดังน้ันส่ิงท่ีธนาคารตองปฏิบัติอยางตอเน่ือง นอกเหนือจากการพัฒนาบริการใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบริการ คือ มีการส่ือสาร ท่ีทําใหลูกคาอุนใจ และควรมีการเปดเผยขอมูลท่ีลูกคา
ควรทราบดวยความจริงใจ และมีความยินดีท่ีจะใหความชวยเหลือลูกคาทุกคนอยางเทาเทียม และ
ตองใหบริการดวยความใสใจ มีการสรางความสัมพันธกับลูกคา ควรมีรูปแบบการบริการท่ีลูกคา
มองวา เจาหนาท่ีธนาคารคือคนท่ีชวยดูและและแนะนําผลประโยชนหรือสิทธิพิเศษที่เหมาะสม
ใหกับตนเอง โดยหากมีกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดในการใหบริการ ธนาคารจะตองยอมท่ีจะเสีย
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ผลประโยชน เพ่ือคงความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาไว นอกจากนั้นจะตองมีการใหบริการดวยความเอา
ใจใส ซ่ึงจะทําใหลูกคารูสึกถึงความสะดวกสบาย ม่ันใจ และม่ันคงที่ไดรับบริการ 

 3.  ความเชื่อม่ันในตราบริษัท ดานความนาเช่ือถือ ความเมตตากรุณา และความซ่ือสัตยมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร ดังน้ันส่ิงท่ีธนาคารตองใหความสําคัญอีก
ประการ คือ จะตองมีการบริการท่ีตรงกับสัญญาท่ีใหกับลูกคา การใหบริการตองมีความเหมาะสม 

และไดผลลัพธท่ีไดตองมีความสมํ่าเสมอ จะทําใหลูกคารูสึกวาบริการท่ีไดรับน้ันมีความนาเชื่อถือ
สามารถใหความไววางใจได  
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยความกรุณาชวยเหลือและใหคําปรึกษาช้ีแนะแนวทาง
การศึกษาท่ีเปนประโยชน รวมถึงการแกไขขอบกพรองตาง ๆ ในการศึกษาวิจัยอยางดีย่ิงจากอาจารย
กฤษดา เชียรวัฒนสุข อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีไดใหความกรุณาและเสียสละเวลาอันมีคาในการพิจารณา
ปรับปรุงใหการคนควาอิสระฉบับน้ีมีความสมบูรณท่ีสุด รวมไปถึงกลุมตัวอยางท้ัง 420 ทาน ท่ี
เสียสละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถามและใหขอเสนอแนะอันเปนผลใหงานวิจัยมีความ
ชัดเจนครบถวนสามารถนํามาประยุกตใชงานไดจริง นอกจากน้ีผูศึกษาตองขอกราบขอบพระคุณ
บิดา มารดา ครอบครัว ญาติ และเพ่ือนนักศึกษาของผูวิจัยทุกทานท่ีใหการสนับสนุนเปนกําลังใจ
และความชวยเหลือแกผูวิจัยดวยดีเสมอมา หวังเปนอยางย่ิงวาการคนควาอิสระฉบับน้ีจะกอใหเกิด
ประโยชนตอผูสนใจในเน้ือหาและการศึกษาคนควาตอไป โดยคุณประโยชนจากผลการศึกษาครั้งน้ี 

ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองตอบแทนแดบุพการีผูใหกําเนิด ผูมีพระคุณ และคณาจารยผูประสิทธ์ิ
ประสาทวิชาความรูทุกทาน และหากมีขอผิดพลาดประการใดผูวิจัยขออภัยไว ณ ท่ีน้ีดวย 
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บทคัดยอ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภาพลักษณของตราสินคาท่ี และความเชื่อม่ันใน

ตราสินคาท่ีมีตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนหัวเวย โดยทําการศึกษากับผูบริโภคท่ีเคยซ้ือหรือกําลัง
ตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนหัวเวย ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 420 คน ทําการเก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม และทําการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติคาเฉลี่ยเลขคณิต และใชสถิติ Independent 

Sample t-test , ANOVA และการวิเคราะหสมการถดถอยพหุในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษา
พบวา 
 ภาพลักษณของตราสินคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนหัวเวย ประกอบดวย 

ภาพลักษณดานคุณสมบัติ ดานวัฒนธรรม ดานบุคลิกภาพ และดานผูใช โดยสามารถพยากรณความ
ผันแปรของการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนหัวเวย ไดคิดเปนรอยละ 96.40 ท่ีเหลืออีกรอยละ 13.60 

เปนผลเน่ืองมาจากตัวแปรอื่น 

 ความเชื่อม่ันในตราสินคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนหัวเวย ประกอบดวย ความ
เช่ือม่ันดานความสามารถ (Ability) ดานความเมตตากรุณา (Benevolence) และดานความซ่ือสัตย 
(Integrity) โดยสามารถพยากรณความผันแปรของการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนหัวเวย ไดคิดเปน
รอยละ 84.60 ท่ีเหลืออีกรอยละ 25.40 เปนผลเน่ืองมาจากตัวแปรอื่น 
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คําสําคัญ: ภาพลักษณของตราสินคา, ความเช่ือม่ันในตราสินคา, การตัดสินใจซ้ือ, สมารทโฟน
หัวเวย 

 

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 
 การเติบโตของตลาดสมารทโฟนในประเทศไทยไดรับปจจัยผลักดันหลักมาจากการเปล่ียน
ผานเทคโนโลยีการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีบนโครงขาย 2G สูโครงขาย 3G/4G ประกอบกับการ
แขงขันการทําการตลาดอยางเขมขนของกลุมผูประกอบการผลิต ผูจัดจําหนายสมารทโฟน และผู
ใหบริการเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีในประเทศไทยที่นิยมทําการตลาดดวยการจัดจําหนาย
สมารทโฟนพรอมโปรแกรมสงเสริมทางการตลาด โดยในการแขงขันทําการตลาดอยางเขมขนของ
กลุมผูประกอบการผลิตและผูจัดจําหนายสมารทโฟนท้ังรายเกาและรายใหม รวมถึงกลุมผูใหบริการ
เครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีในประเทศไทยนับวาเปนสวนสําคัญตอการขับเคล่ือนตลาดสมารทโฟน
ในประเทศไทยในป พ.ศ. 2560 ใหมีการเติบโตไดอยางตอเน่ือง โดยปจจุบันในประเทศไทยมีผูผลิต
สมารทโฟนจากประเทศจีนไดเริ่มนําสมารทโฟนเขามาเจาะตลาดในประเทศไทย ก็ตองเผชิญกับ
ความทาทายในการสรางภาพลักษณของตราสินคาในกลุมผูบริโภคใหเปนท่ีจดจํา ในปจจุบัน
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สมารทโฟนจากประเทศจีนมีภาพลักษณท่ีดีขึ้นจากการเรงพัฒนาเทคโนโลยีในสมารทโฟน มีการ
ผลิตและออกแบบสมารทโฟนดวยรูปลักษณท่ีทันสมัยและใชวัสดุอุปกรณท่ีแข็งแรงมากขึ้น มีการ
สรางภาพลักษณของตราสินคาท่ีดีดวยการใชพรีเซ็นเตอรท่ีเปนตัวแทนของคนรุนใหม รวมถึงมีการ
เรงขยายศูนยการใหบริการทั้งในดานการขายและการซอมบํารุงรักษา สงผลใหสมารทโฟนจาก
ประเทศจีนไดรับการยอมรับจากผูบริโภคมากข้ึน ซ่ึงเปนการแยงชิงสวนแบงทางการตลาดมาจาก
ผูผลิตสมารทโฟนสัญชาติอื่น ท่ีครองตลาดสมารทโฟนในประเทศไทยอยูเดิม (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 

2560) 

 โดยในปท่ีผานมาผูผลิตสมารทโฟนจากประเทศจีนไดเปดตัวสมารทโฟนรุนใหมๆ ท่ีโดน
ใจ และตรงใจผูใช จนสงผลใหเกิดกระแสความนิยมสมารทโฟนของประเทศจีนกันมาก ทําให
ผูผลิตท้ังหลายตางเริ่มปรับเปล่ียนกลยุทธบางอยาง เชน การออกแบบตัวเครื่องใหดูมีคุณคา ทันสมัย 

และดูมีเอกลักษณนาใชงานหรือนาจับถือ พรอมคุณสมบัติตัวเคร่ืองในระดับท่ีคุมคาคุมราคา เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจของผูใช อยางเชน หัวเวย พรอมกลองคู Leica และ Xiaomi Mi MIX2 ท่ีมาพรอม
กับหนาจอไรขอบสามดาน หรือ Honor Magic ท่ีมาพรอมกับคุณสมบัติตัวเคร่ือง และฟเจอรสุดลํ้า
ตางๆ ซ่ึงการดําเนินงานท้ังหมดน้ีก็เพ่ือเปนการเปดทางเขาสูตลาดสมารทโฟนระดับโลกในฝง
ตะวันตกน่ันเอง (Thai mobile center, 2560) ซ่ึงในประเทศไทย ยอดจัดจําหนายสมารทโฟนหัวเวย 

ในปจจุบันมียอดจัดจําหนายอยูเปนอันดับท่ี 2 ในตลาดสมารทโฟนในแงของตัวเคร่ือง จากยอดขาย
ท่ีเพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ. 2559 กวา 3 เทา และเหตุการณในชวงตนป พ.ศ. 2560 ท่ีผานมา พบวาสมารท
โฟนหัวเวย P10 ใหประสิทธิภาพในการอานเขียนขอมูลแตกตางกันชนิดท่ีเปนเทคโนโลยี
หนวยความจําคนละตัวกัน คือ eMMC และ UFS หลังจากมีการเผยแพรขาวน้ีออกไปทางผูบริหาร
ของหัวเวย ไดออกมายอมรับวา หัวเวย P10 และ P10 Plus น้ันมีการใชหนวยความจําสองชนิดไดแก 
UFS และ eMMC เน่ืองจากบริษัทประสบปญหาดานการผลิต เพ่ือผลิต P10 และ P10 Plus ใหทัน
ความตองการตอตลาดหัวเวย จึงจําเปนตองใชหนวยความจําชนิด eMMC มาแทน UFS ซ่ึงจากที่ขาว
น้ีไดออกมา ทําใหทาง หัวเวย ไดเกิดกระแสดานลบตอตัวสินคาและตอภาพลักษณของตราสินคา
อยางหนัก (กรุงเทพธุรกิจ, 2560) 

 ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัย สนใจท่ีจะศึกษาภาพลักษณของตราสินคาและความเชื่อม่ัน
ในตราสินคาของสมารทโฟนหัวเวย ท่ีมีตอสายตาผูบริโภค ผลท่ีไดมาใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงภาพลักษณของตราสินคาและความเช่ือม่ันในตราสินคา จนนําไปสูกาววางแผนกลยุทธ
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ทางการตลาดสําหรับผูท่ีสนใจและบริษัทผูผลิต ใหสามารถตอบสนองตอความตองการของ
ผูบริโภคไดมากย่ิงขึ้น 

 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนหัวเวย 

2. เพ่ือศึกษาภาพลักษณของตราสินคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนหัวเวย 

3. เพ่ือศึกษาความเชื่อม่ันในตราสินคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนหัวเวย 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคในดาน เพศ อายุ รายได การศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกตาง
กันตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนหัวเวยไมแตกตางกัน 

 2. ภาพลักษณของตราสินคามีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนหัวเวย 

 3. ความเช่ือม่ันในตราสินคาของผูบริโภคมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนหัวเวย 

 

อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนินการวิจัย 
 สําหรับการวิจัย ภาพลักษณของตราสินคาและความเช่ือม่ันในตราสินคาท่ีมีตอการตัดสินใจ
ซ้ือสมารทโฟนหัวเวยในเขตกรุงเทพมหานครในครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative 

research) โดยใชการวิ จั ย เ ชิ ง สํารวจ  ( Survey Research Method) และมี วิ ธี เ ก็บข อ มูลด วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงไดกําหนดแนวทางในการวิจัย โดยมีลําดับข้ันตอนในการทําวิจัย 

และมีระเบียบวิธีวิจัยในดาน การกําหนดประชากร การสุมกลุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การ
จัดทําและการวิเคราะหขอมูล รวมถึงสถิติท่ีใชในการวิจัย ดังน้ี 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีจะใชศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริโภคที่เคยซ้ือหรือกําลังตัดสินใจซ้ือสมารท
โฟนหัวเวย  

กลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภคท่ีเคยซ้ือหรือกําลังตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนหัวเวย ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนกลุมประชากรท่ีไมทราบจํานวนท่ีแนชัด จึงใชการกําหนดกลุมตัวอยาง
โดยใชจํานวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจํานวนประชากร 5,686,646 คน (สํานักงาน
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สถิติแหงชาติ, 2559) โดยใชสูตรของ Yamane ในการคํานวนเพ่ือกําหนดขนาดตัวอยางของ
ประชากรท่ีซ้ือหรือกําลังตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนหัวเวย ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 ยอมให
คลาดเคล่ือนรอยละ 5 (Yamane, 1973) ผลการคํานวณพบวา จํานวนกลุมตัวอยางข้ันตํ่าสําหรับ
การศึกษาคร้ังน้ี คือจํานวน 400 คน และไดทําการสํารองในกรณีแบบสอบถามไมสมบูรณจํานวน 

20 คน รวมเปน 420 คน 

 

วิธีการสุมตัวอยาง 
 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage Random Sampling) โดยการสุม
ตัวอยางจากผูบริโภคท่ีเคยซ้ือหรือกําลังตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนหัวเวยในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
มีขั้นตอนการสุมตัวอยาง ดังน้ี 

ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการพิจารณาเลือกพ้ืนท่ี ท่ีเปน
แหลงชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก  

กรุงเทพรอบใน ไดแก ศูนยการคาเอ็มบีเคเซ็นเตอร (เขตปทุมวัน) และอาคารศรี-เฟองฟุง 

(เขตบางรัก) 

กรุงเทพรอบกลาง ไดแก ศูนยการคาเซ็นทรัลลาดพราว (เขตจตุจักร) และ ศูนยการคา
เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสตวิลล (เขตลาดพราว) 

กรุงเทพรอบนอก ไดแก ศูนยการคาซีคอนบางแค (เขตบางแค) 

 จากน้ันใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) โดยแบงเทา ๆ กันทุก
พ้ืนท่ี โดยกําหนดใหเขตพ้ืนท่ีละ 140 ตัวอยาง รวมท้ังส้ิน 420 ตัวอยาง ดวยวิธีการเลือกโดยใชความ
สะดวก (Convenience Sampling) เบ้ืองตนใชการซักถาม เพ่ือเปนการคัดกรองกลุมตัวอยาง จากน้ัน
เก็บขอมูลจากผูท่ีใหความรวมมือ และเต็มใจในการใหขอมูล ในบริเวณสถานท่ีตางๆ ท่ีเจาะจงเลือก
ในขางตน 

 

เครื่องมือท่ีใชในการทําวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นโดยไดศึกษา
คนควาแนวคิดและทฤษฎีตางๆ รวมท้ังเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาเปนแนวคิดในการสราง
แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 4 ตอน คือ   

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนคําถาม
แบบใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว (Check list)  
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 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับภาพลักษณของตราสินคา โดยขอคําถามมีลักษณะเปน
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีคิดของลิเคิรท (Likert’s scale)  

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความเชื่อม่ันในตราสินคา โดยขอคําถามมีลักษณะเปน
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีคิดของลิเคิรท (Likert’s scale )  

 ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ โดยมีขอคําถามมีลักษณะเปน
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีคิดของลิเคิรท (Likert’s scale)  

 

การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยทําการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความนาเช่ือถือ (Reliability) ของ
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยดังน้ี  

การทดสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Validity) โดยการนําแบบสอบถามท่ีผานการ
ตรวจสอบโดยอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือพิจารณาเน้ือหา โครงสราง และความตรงตามเกณฑ จากการ
ทดสอบความเท่ียงตรงของงานวิจัยจึงดําเนินการปรับปรุงแบบสอบถามเพ่ือใหมีความสอดคลอง
ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  

การทดสอบความนาเชื่อถือ (Reliability) ผูวิจัยดําเนินการนําแบบสอบถามไปทําการ
ทดสอบ (Pre-Test) กับกลุมตัวอยางจํานวน 40 ชุด กับกลุมตัวอยางท่ีมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว 
เพ่ือทดสอบความเขาใจในขอคําถามตางๆ แลวนําไปหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดย
แบบสอบถามฉบับน้ีมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.89 ซ่ึงถือวามีคาความเชื่อม่ันสูง และถือวาเปน
แบบสอบถามท่ีสามารถนําไปเก็บขอมูลไดตอไป 

 
การวิเคราหขอมูล  
การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติคาเฉล่ียเลขคณิต และใชสถิติ Independent Sample t-test , ANOVA 

และการวิเคราะหสมการถดถอยพหุในการทดสอบสมมติฐาน  

 

ผลการวิจัย 
 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย
มากที่สุด จํานวน 243 คน คิดเปนรอยละ 57.90 และเปนเพศหญิง จํานวน 177 คน ติดเปนรอยละ 
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42.10 สวนใหญมีอายุ 20 – 25 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนักงานเอกชน
มากท่ีสุด รองลงมาคืออาชีพอิสระ โดยพบวาสวนใหญจะมีรายไดระหวาง 20,001 – 25,000 บาท  
 การรับรูภาพลักษณของตราสินคาสมารทโฟนหัวเวย ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมี
ภาพลักษณโดยรวมตอตราสินคาสมารทโฟนหัวเวย อยูในระดับมาก โดยพบวา กลุมตัวอยางมี
ภาพลักษณดานคุณคามากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานคุณสมบัติ และดานบุคลิกภาพ ดานผูใช ดาน
วัฒนธรรม และนอยท่ีสุด คือดานคุณประโยชน  
 ความเชื่อม่ันในตราสินคาของสมารทโฟนหัวเวย ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความ
เช่ือม่ันในตราสินคา ภายใตตราสินคาหัวเวยอยูในระดับมาก โดยพบวา กลุมตัวอยางมีความเช่ือม่ัน
ดานความเมตตากรุณามากที่สุด รองลงมา คือ ดานความสามารถ และนอยท่ีสุด คือดานความ
ซ่ือสัตย ตามลําดับ 
 การตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนหัวเวย ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีการตัดสินใจซ้ือ
สมารทโฟนหัวเวยภายใตตราสินคา หัวเวยอยูในระดับมาก โดยพบวา กลุมตัวอยางมีการตัดสินใจ
ซ้ือดานความสนใจมากที่สุด รองลงมา คือ ดานความตั้งใจ ดานการตัดสินใจซ้ือ และดานความ
ตองการ ตามลําดับ  

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1: ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคในดาน เพศ อายุ รายได การศึกษา และอาชีพ 

ท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนหัวเวยไมแตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคที่มี
เพศ อายุ รายได การศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนหัวเวย ดานความ
ตั้งใจ ดานความสนใจ ดานความตองการ ดานการตัดสินใจซ้ือแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 ดังตาราง 
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ตารางท่ี 1  สรุปผลการศึกษาสมมติฐานท่ี 1 

 
ตัวแปร 

การตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนหัวเวย
ดานความตั้งใจ ดานความสนใจ ดานความ

ตองการ 
ดานการตัดสินใจ

ซ้ือ 
เพศ  -   
อายุ     

ระดับการศึกษา -  -  
อาชีพ     

รายรับเฉล่ียตอ
เดือน 

 -   

   หมายถึง   แตกตางกัน  

-    หมายถึง   ไมแตกตางกัน 

 

 สมมติฐานท่ี 2: ภาพลักษณของตราสินคามีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนหัวเวย ผล
การศึกษาพบวา  ภาพลักษณของตราสินคา ท่ี มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนหัวเวย 

ประกอบดวย ภาพลักษณดานคุณสมบัติ (X1) ดานวัฒนธรรม (X4) ดานบุคลิกภาพ (X5) และดานผูใช 
(X6) โดยพบวา ภาพลักษณดานผูใช (X6) เปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนหัวเวยมาก
ท่ีสุด (� = 0.489) รองลงมา คือ ดานคุณสมบัติ (X1) (� = 0.303) ดานวัฒนธรรม (X4) (� = 0.245) 

และดานบุคลิกภาพ (X5) (� = 0.051) นอกจากน้ียังพบวา สัมประสิทธ์ิการกําหนด (R2 = 0.964) 

แสดงใหเห็นวา ภาพลักษณดานคุณสมบัติ (X1) ดานวัฒนธรรม (X4) ดานบุคลิกภาพ (X5) และดาน
ผูใช (X6) โดยพบวา ภาพลักษณดานผูใช (X6) สามารถพยากรณความผันแปรของการตัดสินใจซ้ือ
สมารทโฟนหัวเวย ไดคิดเปนรอยละ 96.40 ท่ีเหลืออีกรอยละ 13.60 เปนผลเน่ืองมาจากตัวแปรอ่ืน
ดังตาราง 

  

 สมมติฐานที่ 3 : ความเชื่อม่ันในตราสินคาของผูบริโภคมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารท
โฟนหัวเวย ผลการศึกษาพบวา ความเช่ือม่ันในตราสินคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟน
หัวเวย ประกอบดวย ความเช่ือม่ันดานความสามารถ (Ability) (X1) ดานความเมตตากรุณา 
(Benevolence) (X2) และดานความซ่ือสัตย (Integrity) (X3) โดยพบวา ความเช่ือม่ันดานความเมตตา
กรุณา (Benevolence) (X2) (� = 0.695) เปนปจจัยมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนหัวเวยมาก
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ท่ีสุด รองลงมา คือ ดานความสามารถ (Ability) (X1) (� = 0.224) และดานความซ่ือสัตย (Integrity) 

(X3) (� = 0.173) นอกจากนี้ยังพบวา สัมประสิทธ์ิการกําหนด (R2 = 0.846) แสดงใหเห็นวา ความ
เช่ือม่ันดานความสามารถ (Ability) (X1) ดานความเมตตากรุณา (Benevolence) (X2) และดานความ
ซ่ือสัตย (Integrity) (X3) สามารถพยากรณความผันแปรของการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนหัวเวย ได
คิดเปนรอยละ 84.60 ท่ีเหลืออีกรอยละ 25.40 เปนผลเน่ืองมาจากตัวแปรอ่ืน 

 

การอภิปรายผลการศึกษา 
 ผูบริโภคท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ีแตกตางกัน มีการรับรูภาพลักษณ
ตราสินคาสมารทโฟนหัวเวย มีความเช่ือม่ันในตราสินคาสมารทโฟนหัวเวย และมีการตัดสินใจซ้ือ
สมารทโฟนหัวเวยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังน้ีเน่ืองจากการที่ผูบริโภคท่ี
มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ีแตกตางกัน สงผลทําใหผูบริโภคมีการเปดรับ
ขาวสาร ความรู ความเขาใจ ทัศนคติ คานิยม ความเช่ือและพฤติกรรมท่ีแสดงออกตอเรื่องใดเร่ือง
หน่ึงท่ีแตกตางกันออกไป เพราะปจจัยสวนบุคคลเปนปจจัยสําคัญท่ีเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของ
ผูบริโภคใหมีความแตกตางกันออกไป ดังน้ันในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี จึงพบวา ผูบริโภคท่ีมี เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ีแตกตางกัน มีการรับรูภาพลักษณตราสินคาสมารทโฟนหัวเวย 

มีความเชื่อม่ันในตราสินคาสมารทโฟนหัวเวย และมีการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนหัวเวยแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลองกับแนวคิดของฉลองศรี พิมล
สมพงศ (2558) ท่ีไดกลาววา ลักษณะทางประชากรน้ัน จะประกอบไปดวย ขนาดของครอบครัว 

เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได เชื้อชาติ สัญชาติ ซ่ึงคุณสมบัติเหลาน้ีลวนแตมีผลตอรูปแบบ
พฤติกรรม ซ่ึงรวมไปถึงพฤติกรรมการซ้ือของบุคคล น้ัน ๆ ดวย และสอดคลองกับแนวคิดของ
อดุลย จาตุรงคกุล (2553) ท่ีกลาววา ลักษณะทางประชากร อาทิ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา ฯลฯ ลวน
เปนส่ิงท่ีมีความสําคัญตอนักการตลาด เน่ืองจากลักษณะดังกลาวจะเก่ียวของกับอุปสงค (Demand) 

ในตัวสินคาและบริการตาง ๆ ของบุคคล นอกจากนั้นผลการศึกษายังสอดคลองกับผลการวิจัยของ
ธราธิป แววศรี (2557) ไดศึกษาปจจัยในการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพ
มหานคร ท่ีพบวา เพศมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือและใชสมารทโฟนดานแนวโนมการเปล่ียนสมารท
โฟน โดยสวนใหญพบวาเพศชายมีความแตกตางมากกวาเพศหมีญิง ควรสงเสริมโปรโมช่ันท่ีเนน
ความตองการสําหรับผูบริโภคเพศหญิงเพ่ิมขึ้นเชน โปรโมช่ันสงเสริมเก่ียวกับการถายภาพ และ
เก่ียวกับแอปพลิเคชั่นความสวยความงาม ส่ิงเหลาน้ีจะสามารถดึงดูดผูบริโภคเพศหญิงไดมากขึ้น 
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สวนอายุมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือและใชสมารทโฟนดานการสนทนาโตตอบส่ือสังคมออนไลน 
และสอดคลองกับผลการศึกษาของวิมลนาฎ ศรีโอฬาร (2557) ไดทําการศึกษาอิทธิพลของปจจัยท่ี
สงผลตอความภักดีในตราสินคาประเภทสมารทโฟน ท่ีพบวา เพศ อายุ สมรส อาชีพ และรายได
เฉล่ียตอเดือน ท่ีมีลักษณะแตกตางกันสงผลตอความภักดีของลูกคาตางกัน  

 ภาพลักษณของตราสินคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนหัวเวย ประกอบดวย 

ภาพลักษณดานคุณสมบัติ (X1) ดานวัฒนธรรม (X4) ดานบุคลิกภาพ (X5) และดานผูใช (X6) โดย
พบวา ภาพลักษณดานผูใช (X6) เปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนหัวเวยมากท่ีสุด (� 

= 0.489) รองลงมา คือ ดานคุณสมบัติ (X1) (� = 0.303) ดานวัฒนธรรม (X4) (� = 0.245) และดาน
บุคลิกภาพ (X5) (� = 0.051) นอกจากน้ียังพบวา สัมประสิทธ์ิการกําหนด (R2 = 0.964) แสดงใหเห็น
วา ภาพลักษณดานคุณสมบัติ (X1) ดานวัฒนธรรม (X4) ดานบุคลิกภาพ (X5) และดานผูใช (X6) โดย
พบวา ภาพลักษณดานผูใช (X6) สามารถพยากรณความผันแปรของการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟน
หัวเวย ไดคิดเปนรอยละ 96.40 ท้ังน้ีเน่ืองจาก ภาพลักษณตราสินคาเปนส่ิงท่ีบงบอกถึงความไวใจ
ความเก่ียวพันความโดดเดนท่ีมีความสัมพันธกับตัวสินคาบริการและองคกรซ่ึงจะเปนตัวสรางให
เกิดความแตกตางจากคูแขง ดังน้ันหากผูบริโภคมีการรับรูภาพลักษณตราสินคาท่ีสัมพันธกับ
ทัศนคติและความชื่นชอบ รวมถึงมีความแตกตางจากคูแขงมาก ก็ยอมทําใหผูบริโภคมีการตัดสินใจ
เลือกซ้ือ เลือกใชบริการไดมากเชนกัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของสมาคมการตลาดอเมริกา 
(AMA: American Marketing Association) ไดใหความหมายของตราสินคาวา “ตราสินคา (Brand) 

คือชื่อ (Name) คําท่ีใชเรียกช่ือ (Term) เครื่องหมาย (Symbol) รูปแบบ (Design) หรือเปนการรวมทุก
ส่ิงท่ีกลาวมาเพ่ือแยกแยะถึงความแตกตางของสินคาหรือบริการจากผูขายรายอื่นๆ (Kotler & 

Keller, 2015) โดยเสรี วงษมณฑา (2542, น. 144) ไดกลาวเพ่ิมเติมวา ภาพลักษณของตราสินคา เปน
การรับรูของผูบริโภค (Consumer Perception) ท่ีมีตอตราสินคา ซ่ึงหากลูกคามีการรับรูภาพลักษณ
ตราสินคาท่ีสอดคลองกับความตองการของตนเองมาก ก็จะสงผลใหลูกคาเกิดพฤติกรรมการซ้ือ 

การใชบริการสินคาน้ัน ๆ มากตามไปดวย ดังน้ันจึงสรุปไดวา ปจจัยดานภาพลักษณของตราสินคา
เปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนหัวเวย ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลองกับผลการศึกษา
ของเสกสรรค โอสถิตยพร (2551) ไดศึกษาเรื่อง การรับรูภาพลักษณตราสินคาระหวางรถยนตตรา
สินคาโตโยตาและฮอนดาของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหมท่ีพบวา ตราสินคามีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนตอยูในระดับมาก นอกจากน้ียังพบวา การรับรูภาพลักษณตราสินคา ระหวาง
รถยนตตราสินคาโตโยตาและฮอนดาของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม โดยใชแนวคิดในการจัด
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ภาพลักษณตราสินคาท้ัง 6 ดานคือ 1) คุณสมบัติ 2) คุณประโยชน 3) คุณคา 4) วัฒนธรรม 5) 

บุคลิกภาพ และ 6) ผูใช อยูในระดับมากท้ัง 6 ดาน และสอดคลองกับผลการวิจัยของชลวิกา อาจองค 
(2555) ไดศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตและการรับรูในตราสินคาท่ีมีผลตอความต้ังใจซ้ือ สมารทโฟ
นตราสินคาไอโฟนของผูบริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี ท่ีพบวา การรับรูในตราสินคามีผลตอการ
ตั้งใจซ้ือสมารทโฟนตราสินคาไอโฟน และยังพบวา การรับรูสูงสุดในจิตใจ การรับรูท่ีมีตัวชวย และ 

การรับรูท่ีไมมีตัวชวย มีผลตอการตั้งใจซ้ือสมารทโฟนตราสินคาไอโฟนดวย 

 ความเช่ือม่ันในตราสินคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนหัวเวย ประกอบดวย ความ
เช่ือม่ันดานความสามารถ (Ability) (X1) ดานความเมตตากรุณา (Benevolence) (X2) และดานความ
ซ่ือสัตย (Integrity) (X3) โดยพบวา ความเชื่อม่ันดานความเมตตากรุณา (Benevolence) (X2) (ß = 

0.695) เปนปจจัยมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนหัวเวยมากท่ีสุด  รองลงมา  คือ  ดาน
ความสามารถ (Ability) (X1) (ß = 0.224) และดานความซ่ือสัตย  (Integrity) (X3) (ß = 0.173) 

นอกจากน้ียังพบวา สัมประสิทธ์ิการกําหนด (R2 = 0.846) แสดงใหเห็นวา ความเช่ือม่ันดาน
ความสามารถ (Ability) (X1) ดานความเมตตากรุณา (Benevolence) (X2) และดานความซ่ือสัตย 
(Integrity) (X3) สามารถพยากรณความผันแปรของการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนหัวเวย ไดคิดเปน
รอยละ 84.60 ท้ังน้ีเน่ืองจาก ความเช่ือม่ัน คือ ความนาเชื่อถือไววางใจได คือ องคการใหการบริการ
ตรงกับสัญญาท่ีใหกับลูกคา การใหบริการตองมีความเหมาะสม และไดผลลัพธท่ีไดตองมีความ
สมํ่าเสมอ จะทําใหลูกคารูสึกวาบริการที่ไดรับน้ันมีความนาเชื่อถือสามารถใหความไววางใจได 
ความนาเช่ือถือท่ีเกิดจากความซ่ือสัตย ความจริงใจ ความสนใจ ถือเปนสวนสําคัญมากท่ีสุดอยาง
หน่ึง ท่ีจะสงผลในการขยายฐานลูกคาและมีการบอกตอ ดังน้ันเม่ือลูกคามีความเช่ือม่ันสูง ยอมทํา
ใหเกิดการตัดสินใจซ้ือสูงตามไปดวย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Morgan & Hunt, (1994) ท่ีกลาว
วา ความไววางใจมีความสําคัญเปนอยางย่ิง สําหรับการกําหนดขอผูกมัด เพ่ือบงบอกปฏิสัมพันธ
ของลูกคาและองคการ ความวางใจ แสดงสภาพความเปนจริงเม่ือผูบริโภคจํานวนหน่ึงเกิดความ
เชื่อม่ัน โดยมีสวนรวมในการแลกเปล่ียนความนาเช่ือถือ (Reliability) และความซ่ือสัตยตอกัน 

(Integrity) มีความใกลชิดขนานกับแนวความคิดทางการตลาด ท่ีศึกษาเก่ียวกับเรื่องบุคลิกภาพ และ
สอดคลองกับ Mayer, Davis & Schoorman, (1995) ท่ีกลาววา ความนาเชื่อถือจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือ
ลูกคามอบความไววางใจ รับรูถึงความนาเชื่อถือไววางใจ ซ่ึงการท่ีจะสรางความเชื่อม่ันไดน้ัน 

จะตองประกอบดวย ความสามารถ (Ability) ความเมตตากรุณา (Benevolence) และความซ่ือสัตย 
(Integrity) ท่ีผูใหบริการตองมีตอผูใชบริการ ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญมาก เพราะความเช่ือม่ันในตราสินคาท่ี
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มีผลตอการตัดสินใจในระดับสูง ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของเฉลิมชัย แซซิน (2557) ท่ีได
ศึกษาความสัมพันธระหวาง ความคุนเคยกับตราสินคา ความเช่ือม่ันในตราสินคา และ สวนประสม
การตลาดกับความตั้งใจในการใชบริการสินเชื่อรถยนต ท่ีพบวา ความเชื่อม่ันตอตราสินคาของผูมี
ความต้ังใชบริการสินเช่ือรถยนต มีผลตอความตั้งใจในการใชบริการสินเช่ือรถยนตของผูใชบริการ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคลองกับผลการศึกษาของ Pratiwi, Saerang & 

Tumewu (2015) ศึกษาเร่ือง The Influence Of Brand Image, Brand Trust And Customer Satisfaction 

On Brand Loyalty (Case Of ซัมซุง Smartphone) ท่ีพบวา ภาพลักษณความไววางใจตราสินคาและ
ความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลอยางมากความจงรักภักดีตอตราสินคา ดังน้ันซัมซุงควรสราง
ความเชื่อม่ันของผูบริโภคตอตราสินคาเน่ืองจากความไววางใจตราสินคาเปนปจจัยสําคัญ เพ่ือให
ผูบริโภคภักดีกับตราสินคาดังกลาว 

 

บทสรุป 
 1. ในการศึกษาคร้ังน้ี พบวา ภาพลักษณของตราสินคา และความเชื่อม่ันในตราสินคาเปน
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนหัวเวย ดังน้ันส่ิงสําคัญท่ีจะชวยใหผูบริโภค ตัดสินใจ
ซ้ือสมารทโฟนหัวเวยมากข้ึน ผูบริหารสมารทโฟนหัวเวยจะตองเพ่ิมกิจกรรมท่ีกอให เกิด
ภาพลักษณของตราสินคา และความเช่ือม่ันในตราสินคาท่ีมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น เชน การทําการ
โฆษณาท่ีส่ือถึงความเปนตัวตนของผลิตภัณฑท่ีเช่ือมโยงกับตัวตน หรือบุคลิกภาพของผูบริโภค
กลุมเปาหมาย เชน การเลือกพรีเซ็นเตอรท่ีเปนตัวแทนของกลุมผูบริโภคไดอางชัดเจน เปนตน  

 2. ในการสรางความเชื่อม่ันใหกับตราสินคา ส่ิงสําคัญท่ีสุด คือ การสรางความเช่ือม่ันของ
การใหบริการ เชน การบริการหลังการขายท่ีสะดวกสบายตอผูใชบริการ เปนตน 

 3. ในการศึกษาคร้ังตอไป ควรมีการศึกษาโดยการเก็บขอมูลเชิงลึกเพ่ิมเติม เพ่ือใหไดขอมูล
ท่ีตรงกับความคิดเห็นของผูบริโภคมากขึ้น เชน การสัมภาษณแบบ In-depth Interview 

 4. ควรมีการศึกษาวิจัยกับตัวแปรดานอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เชน ทัศนคติของผูบริโภคชาวไทยที่มี
ตอสมารทโฟนหัวเวย เปนตน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยความกรุณาชวยเหลือและใหคําปรึกษาช้ีแนะแนวทาง
การศึกษาท่ีเปนประโยชน รวมถึงการแกไขขอบกพรองตาง ๆ ในการศึกษาวิจัยอยางดีย่ิงจากอาจารย
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กฤษดา เชียรวัฒนสุข อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีไดใหความกรุณาและเสียสละเวลาอันมีคาในการพิจารณา
ปรับปรุงใหการคนควาอิสระฉบับน้ีมีความสมบูรณท่ีสุด รวมท้ังขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานท่ี
ใหความรูใหคําแนะนํา และขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอการศึกษา รวมไปถึงกลุมตัวอยางท้ัง 420 

ทานท่ีเสียสละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถามและใหขอเสนอแนะอันเปนผลใหงานวิจัยมี
ความชัดเจนครบถวนสามารถนํามาประยุกตใชงานไดจริง นอกจากน้ีผูศึกษาตองขอกราบ
ขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว ญาติ และเพ่ือนนักศึกษาของผูวิจัยทุกทานท่ีใหการสนับสนุน
เปนกําลังใจและความชวยเหลือแกผูวิจัยดวยดีเสมอมา หวังเปนอยางย่ิงวาการคนควาอิสระฉบับน้ี
จะกอใหเกิดประโยชนตอผูสนใจในเน้ือหาและการศึกษาคนควาตอไป โดยคุณประโยชนจากผล
การศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองตอบแทนแดบุพการีผูใหกําเนิด ผูมีพระคุณ และคณาจารยผู
ประสาทวิชาความรูทุกทาน และหากมีขอผิดพลาดประการใดผูวิจัยขออภัยไว ณ ท่ีน้ีดวย 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของพนักงาน 

บริษัทเกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  2) เพ่ือศึกษาผลปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัทเกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ 3) เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีท่ีมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
เกษตรไทย อินเตอรเนช่ันแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูล
แบบสอบถามจาก พนักงานระดับปฏิบัติการ ไดแก พนักงานประจําและพนักงานช่ัวคราวจํานวน
ประชากร 2,300 คน มีกลุมตัวอยาง จํานวน 342 คน สถิติท่ีใช คือ สถิตเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห       สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธของเพียรสัน (Person Moment Correlation Coefficient) ผลการศึกษา      พบวา 1) 

การศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของพนักงานอยูในระดับมาก 2) การศึกษาผลปฏิบัติงานของ
พนักงานอยูในระดับมาก และ 3) พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีมีดานการใหความชวยเหลือผูอื่น 

ดานการสํานึกในหนาท่ี ดานการมีนํ้าใจนักกีฬา ดานการคํานึงถึงผูอื่น และดาน     การใหความ
รวมมือมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชู
การ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) อยูในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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คําสําคัญ :  พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร ผลการปฏิบัติงาน 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 

 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมมีรายไดจากการผลิตสินคาและการสงออก             

ของสินคาทางการเกษตรในรูปผลิตภัณฑตางๆ สามารถนําเงินเขาประเทศไดในอันดับตนๆ  ของ
มูลคาการสงออกท้ังหมดและประเทศไทยมีชองทางการสงออกผลิตภัณฑทางการเกษตร                     

ท่ีหลากหลายชองทางเน่ืองจากประเทศไทยมีปจจัยท่ีเอื้ออํานวยตอการผลิตสินคาเกษตรกรรม    

เปนอยางมากไดแก  ความอุดมสมบูรณของผืนดิน  ความเหมาะสมดานภูมิศาสตร  ความรู
ความสามารถของเกษตรกรและอุตสาหกรรมไทย รวมถึงความกาวหนาทางดานการพัฒนา
เทคโนโลยีในการแปรรูปผลิตภัณฑ และปจจุบันประเทศไทยไดมุงเนนถึงเทคโนโลยีการผลิต    
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และกระบวนการแปรรูปสินคาการเกษตรเปนสําคัญ แตในภาวะทางการแขงขันของตลาดโลก      

ในปจจุบันมีความสําคัญในการจัดการอยางมีประสิทธิภาพจะมีผลอยางมากตอราคาและคุณภาพ
ของผลิตภัณฑโดยมี วัตถุประสงคเพ่ือผสมผสานการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ
ดานอุตสาหกรรม การเกษตร ซ่ึงมีรูปแบบท่ีจําเปนเพ่ือกอใหเกิดระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ   

ทําใหตนทุนของสินคาตํ่าลงขณะท่ีคุณภาพของสินคาตองไดรับการปรับปรุงเพ่ือใหเปนท่ีนาเช่ือถือ  

อุตสาหกรรมนํ้าตาล การผลิตอุตสาหกรรมนํ้าตาลของไทยมีรูปแบบการจัดการท่ีมีลักษณะพิเศษ
ตางจากอุตสาหกรรมอ่ืนๆ กลาวคือมีระบบการแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยกับโรงงาน
นํ้าตาลท่ีชัดเจน โดยเปนการจัดสรรรายไดสุทธิจากการจําหนายนํ้าตาลในแตละฤดูการผลิตจะให
ผลตอบแทนจากราคาออย แกเกษตรกรชาวไรออยรอยละ 70  และอีกรอยละ 30 ใหแกโรงงาน
นํ้าตาลในการผลิต หรือท่ีเรียกกันวาระบบ 70:30 ลักษณะพิเศษอีกประการหน่ึง ของอุตสาหกรรม
นํ้าตาล คือโรงงานจะเดินเครื่องจักรเพ่ือผลิตนํ้าตาลประมาณ 4 เดือนตอป ซ่ึงชวงเก็บเก่ียวผลผลิต
ออยโดยปกติโรงงานจะเร่ิมเปดหีบนํ้าตาลเดือนธันวาคม และปดหีบใน เดือนเมษายนชวงเวลา
ดังกลาวโรงงานตองเดินเคร่ืองจักรตลอดเวลาเพ่ือรับรองปริมาณผลผลิตออยท่ีเขาสูโรงงาน 

(Thailand food Industry Profile ของภาพรวมอุตสาหกรรมนํ้าตาล มิถุนายน 2559) 

องคการตางๆ ท้ังในภาครัฐและเอกชนในยุคปจจุบันตองเผชิญหนากับการเปล่ียนแปลง   

ในยุคเศรษฐกิจท่ีมีองคความรูเปนฐานสําคัญ ซ่ึงทําใหองคการตองมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ       
ปรับโครงสรางองคการใหกระชับและแบนราบ มีการพัฒนาองคการอยางตอเน่ือง ตลอดจนมุงเนน
การทํางานเปนทีม ดังน้ันองคการควรหันมาใหความสําคัญกับการริเริ่มสรางสรรคของพนักงาน 

ความรวมมือรวมใจ และพฤติกรรมพิเศษ (Extra-Role Behavior) ท่ีนอกเหนือจากบทบาทหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบซ่ึงกําหนดไวเปนทางการ ซ่ึงพฤติกรรมพิเศษที่นักวิชาการทั้งหลายตางใหการยอมรับวา
เปนปจจัยหน่ึงท่ีสําคัญอยางย่ิงท่ีทําใหองคการประสบความสําเร็จน่ันคือ พฤติกรรมการเปนสมาชิก
ท่ีดีขององคการ  

การรับมือกับการเปล่ียนแปลงทําใหหลายตอหลายองคกรนําเคร่ืองมือมาใชในการพัฒนา
องคกรเคร่ืองมือท่ีเนนยํ้าเรื่องความสําคัญของทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอองคกรและใหความสําคัญตอ
การพัฒนาทัพยากรมนุษยอยางย่ังยืนสามารถทําไดโดยการพัฒนาพฤติกรรมการทํางานใหแกบุคคล 

เ พ่ือให เปนสมาชิกท่ีดีขององคกรและมีสวนรวมใหการสนับสนุนให เ กิดการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพ (Robins,2001;Podsakoff Aharne&Mackenzie,1997 น.262) โดยประกอบไปดวย
พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ (Altruism) พฤติกรรมการสํานึกในหนาท่ี (Conscientiousness) 
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พฤติกรรมการอดทดอดกลั้น (Sportsmanship) พฤติกรรมการสํานึกถึงผู อ่ืน (Courtesy) และ
พฤติกรรมการใหความรวมมือ (Civic Virtue) พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ เปน
ผลลัพธจากการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและตัวแปรในบริบทตาง ๆ และชี้ใหเห็นวาเม่ือพนักงาน
ไดรับรูวาองคการมีความยุติธรรม (Organizational Justice) และมีความสัมพันธของการแลกเปล่ียน
ระหวางผูนํากับพนักงานหรือสมาชิกในองคการ พนักงานเหลาน้ีจะแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ท่ี ดีต อองค การ เปนการตอบสนองบนพ้ืนฐานการแลก เป ล่ียนผลประโยชน เ ชิ งบวก                    

(ชญารัศม์ิ ทรัพยรัตน และประพันธ ชัยกิจอุราใจ, 2556) 

งานวิจัยฉบับน้ีผูวิจัยตองการทราบถึงพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีมีความสัมพันธ            
กับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทเกษตรไทย อินเตอรเนช่ันแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) ผูศึกษาจึงทําการศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ผลการศึกษาครั้งน้ี สามารถท่ีจะนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายเพ่ือ       

ใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในพนักงาน บริษัทเกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ           
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของพนักงาน บริษัทเกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล 

ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

2. เพ่ือศึกษาผลปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทเกษตรไทย อินเตอรเนช่ันแนล ชูการ         
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

3. เ พ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีท่ี มีความสัมพันธ กับผลการปฏิบัติงาน              

ของพนักงาน บริษัทเกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 
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 1.3.1 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานในดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได ระดับ
ตําแหนงและระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันสงผลตอผลการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

 1.3.2 พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน
องคกร 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
     ตัวแปรอิสระ                                 ตัวแปรตาม 

ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัท 
เพศ 
อายุ 
ระดับการศึกษา 
ระดับรายได 
ตําแหนงงาน 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

                                                                                   

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร 
การใหความชวยเหลือผูอ่ืน 
การสํานึกในหนาท่ี 
การมีนํ้าใจนักกีฬา 
การคํานึงถึงผูอื่น 
การใหความรวมมือ 
ท่ีมา : Podsakoff.et al.(2000)  

 

แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
คุณภาพของงาน 
ปริมาณงาน 
เวลาท่ีใชในการทํางาน 
ท่ีมา : Peterson and Plowman (1953) 
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พฤติกรรมในการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร  
พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร Podsakoff.et al.(2000) หมายถึง พฤติกรรมของ

พนักงานท่ีเกิดขึ้นจากตัวของพนักงานเอง ซ่ึงองคกรไมไดกําหนดไวใหปฏิบัติเปนพฤติกรรมท่ี
พนักงานเต็มใจปฏิบัติเพ่ือองคกร โดยพฤติกรรมเหลาน้ันมีสวนชวยใหเกิดประสิทธิผลขององคกรมี
สวนชวยเพ่ิมผลการปฏิบัติงานขององคกรได ไดแบงรูปแบบพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ
องคการออกเปน 5 รูปแบบ คือ 

1. การใหความชวยเหลือ เปนพฤติกรรมท่ีทําดวยความสมัครใจเพ่ือชวยเหลือผูอื่นเม่ือมี
ปญหาในการทํางานใหสามารถทํางานในหนาท่ีของเขาใหเสร็จสมบูรณภายใตสถานการณไมปกติ  

2.การสํานึกในหนาท่ี เปนพฤติกรรมที่พนักงานทํางานตามภาระหนาท่ีท่ีไดกําหนดไววา
เปนบทบาทและปฏิบัติในรูปแบบท่ีเหนือกวาระดับความตองการในการปฏิบัติงานที่ตํ่าท่ีสุด 

3.การมีนํ้าใจนักกีฬา เปนพฤติกรรมของบุคคลที่มีความอดทนตอปญหาหรือความไม
สะดวกสบายท่ีหลีกเล่ียงไมได และอุปสรรคในการทํางานโดยปราศจากความไมพอใจ 

4.การคํานึงถึงผูอ่ืน เปนพฤติกรรมท่ีมุงแกปญหาความขัดแขงระหวางบุคคลในการทํางาน  

ไมใชอารมณเม่ือเกิดความขัดแยง ไมทําใหการทะเลาะเบาะแวงขยายออกไปเม่ือมี  การถกเถียงหรือ
ย่ัวยุจากบุคคลอ่ืน  

5. การใหความรวมมือ เปนพฤติกรรมของพนักงานท่ีแสดงความรับผิดชอบเชิงสรางสรรค
ท่ีเก่ียวของกับนโยบายขององคการ ไมใชเพียงแคแสดงความคิดเห็น แตตองให ความสนใจในท่ี
ประชุมดวยความสมัครใจ  

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของแตละบุคคลเกิดจากสภาพภูมิหลังของแตละคน             

ท่ีไมเหมือนกัน สภาพรางกายจิตใจ ความรู ความสามารถ ความถนัดตางๆ โดยมีปจจัยสนับสนุน  

ใหเกิดความแตกตางกัน จากการประเมินของผูบังคับบัญชา แลวใหคะแนนออกมาในระดับต่ํา      

ระดับปานกลาง และคะแนนระดับสูง ซ่ึงจะมีผลตอการปรับเปล่ียนวิธีการทํางานของผูถูกประเมิน  

ผูน้ันใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีมากขึ้นเร่ือย ๆ (Peterson & Plowman อางอิงใน บุศรา 
สุดพิพัฒน, 2553, น.9) 
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 ในการวิ จัย เรื่อง น้ีใชทฤษฎีของ  Peterson & Plowman (1989, p.325)  มาสราง เปน            

กรอบแนวคิด เพราะวาเปนทฤษฎีท่ีระบุปจจัยตางๆ ท่ีปฏิบัติแลวสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ            

ในการปฏิบัติงานใหดีขึ้นไดอยางชัดเจน  

 คุณภาพของงาน หมายถึง จะมีคุณภาพสูงน้ันผูผลิตและผูใชไดรับประโยชนท่ีคุมคา และมี
ความพึงพอใจในผลการทํางานท่ีมีความถูกตองไดมาตรฐาน นอกจากน้ีผลงานท่ีมีคุณภาพควร
สงผลใหเกิดประโยชนตอองคกรและสรางความพึงพอใจของผูรับบริการ (Peterson & Plowman, 

1989, p.325)  

ปริมาณงาน อธิบายปริมาณงานไววา จะตองเปนไปตามเปาหมายท่ีองคกรไดวางไว และ
ควรมีการวางแผนบริหารเวลาเพ่ือใหไดปริมาณตามความหวังขององคกร (Peterson & Plowman 

1989, p.325)  

 เวลาท่ีใชในการดําเนินงาน  อธิบายเวลาท่ีใชในการดําเนินงานไววา จะตองมีลักษณะที่ถูกตอง
เหมาะสมกับงานและมีความทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการทํางานใหสะดวกรวดเร็วมากย่ิงขึ้น 

(Peterson & Plowman1989, p.325)  
 
การดําเนินการวิจัย 
ประชากรกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก พนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทเกษตรไทย 

อินเตอรเนช่ันแนล ชูการ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) จํานวนประชากร 2,300 คน กลุมตัวอยาง 

จํานวน 342 คน ไดแก พนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทเกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ         
คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ซ่ึงแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก พนักงานประจํา และพนักงานชั่วคราว 

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane, 1973 กําหนดระดับความเช่ือม่ันท่ี 95% 

และความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดไมเกิน 0.05   

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) ใชพิจารณา ในแบบสอบถาม สวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 เปนสวนของ
ขอมูลดานพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  

 2.  สถิติ เชิ งอ นุมาน  ( Inferential statistics)  เ พ่ือทดสอบสมมติฐาน  ไดแก  การหา
ความสัมพันธระหวาง พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีท่ีมีความสัมพันธ      กับผลการปฏิบัติงานของ
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พนักงานบริษัทเกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยใชสถิติ 
Person Moment Correlation Coefficient เพ่ือทดสอบคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
การสรางเคร่ืองมือ 

ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมี
รายละเอียดของขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ ดังน้ี 

 1 .  ศึกษาคนคว าจากเอกสาร  ตํารา  และงานวิ จัย ท่ี เ ก่ียวของโดยรวบรวมขอมูล                             

ท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี และผลการปฏิบัติงาน มากําหนดเปนกรอบในการ                         

สรางแบบสอบถาม 

 2. สรางแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา               
ระดับรายได ระดับตําแหนง และระเวลาการปฏิบัติงาน เปนแบบสอบถาม (Check List) และ
สอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร ไดแก การใหความชวยเหลือผูอ่ืน         

การสํานึกในหนาท่ี การมีนํ้าใจนักกีฬา การคํานึงถึงผูอ่ืน การใหความรวมมือและแบบสอบถาม
เก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน ไดแก คุณภาพของงานปริมาณงาน เวลาท่ีใชทํางาน ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนมาตรวัดของลิเคอรท (Likert Scale) โดยแบงระดับการวัดและเกณฑการ             

ใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับ เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล 

 3. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนใหอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจความถูกตองเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
ภาษาท่ีใชและปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนํา 
 4. นําแบบสอบถามท่ีแกไขแลวเสนอตอผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเน้ือหา           
ดานวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาพรอมท้ังพิจารณาความถูกตอง
ชัดเจนของภาษาท่ีใช จํานวน 3 คน 

 5. วิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือโดยหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item 

Objective Congruency) ดัชนีสอดคลอง 0.5 ขึ้นไป ซ่ึงไดคาดัชนีความสอดคลอง IOC เทากัน 0.88 

 6. นําแบบสอบถามที่ไดทําการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ไปทดลองใช (Tryout)            

กับพนักงานที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability)               

โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความ
เช่ือม่ันเทากับ 0.96  
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ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี          ตามความ
คิดเห็นของพนักงานในภาพรวมของแตละพฤติกรรมภาพรวม 5 ดาน 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี 
ระดับความคิดเห็น 

X S.D. แปลผล ลําดับ 

การใหความชวยเหลือ 3.57 .57 มาก 5 
การสํานึกในหนาท่ี 4.08 .56 มาก 1 
การมีนํ้าใจนักกีฬา 3.80 .69 มาก 3 
การคํานึงถึงผูอ่ืน 3.94 .62 มาก 2 
การใหความรวมมือ 3.71 .71 มาก 4 

รวม 3.82 .42006 มาก  

จากตารางท่ี 1 พบวาพนักงานสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิก    ท่ีดีของ
องคกร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 

 เม่ือพิจารณารายพฤติกรรมพบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การสํานึกในหนาท่ีมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.08 รองลงมา คือ การคํานึงถึงผูอื่น มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.9 รองลงมา คือ การมีนํ้าใจนักกีฬา    
มีคาเฉล่ียเทากับ 3.80 รองลงมา คือ การใหความรวมมือ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.71 และรองลงมา คือ การ
ใหความชวยเหลือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 อยูในระดับมากตามลําดับ 

ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน       ตามความ
คิดเห็นของพนักงานในภาพรวมของแตละผลการปฏิบัติงานภาพรวม 3 ดาน 

ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล ลําดับ 

คุณภาพของงาน 3.75 .63 มาก 1 

ปริมาณงาน 3.57 .59 มาก 2 

เวลาท่ีใชงาน 3.44 .55 มาก 3 
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รวม 3.59 .49806 มาก  

จากตารางท่ี 2 พบวาพนักงานสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.59 

 เ ม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ คุณภาพของงาน มีคาเฉลี่ย           

เทากับ 3.75 รองลงมา คือ ปริมาณงาน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.57 รองลงมา เวลาท่ีใชงาน มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.44 อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหการหาคาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี และผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในองคกรดานโดยรวม 

พฤติกรรมการเปนสมาชิก 
ท่ีดีขององคกร 

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองคกรโดยรวม 
r

(Pearson 
Correlation) 

Sig.
(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ 

ทิศทาง

การใหความชวยเหลือ .571 .000** ปานกลาง เดียวกัน 
การสํานึกในหนาท่ี .237 .000** ต่ํา เดียวกัน 
การมีนํ้าใจนักกีฬา .710 .000** สูง เดียวกัน 
การคํานึงถึงผูอ่ืน .184 .000** ต่ํา เดียวกัน 
การใหความรวมมือ .657 .000** สูง เดียวกัน 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีดานการมีนํ้าใจนักกีฬาและการใหความ
รวมมือ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับผลการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง พฤติกรรมการเปน
สมาชิกท่ีดีดานการใหความชวยเหลือ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับผลการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับปานกลาง และพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีดานการสํานึกในหนาท่ีและการคํานึงถึงผูอื่นอยู
ในระดับต่ํา 
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สรุปผลการวิจัย 
สมมติฐาน พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน
องคกร ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดังน้ี 

 จากการทดสอบสมมติฐานพบวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรดานการใหความ
ชวยเหลือ มีคา r = .571 และ sig = .000 มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับผลการปฏิบัติงาน       

ของพนักงานในองคกรซ่ึงมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง ดานการสํานึกในหนาท่ี                                 

มีคา r = .237 และ sig = .000 มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในองคกรซ่ึงมีความสัมพันธอยูในระดับตํ่า ดานการมีนํ้าใจนักกีฬา มีคา r = .710 และ sig = .000     

มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองคกรซ่ึงมีความสัมพันธ   
อยูในระดับสูง ดานการคํานึงถึงผูอื่น มีคา r = .184 และ sig = .000 มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองคกรซ่ึงมีความสัมพันธอยูในระดับต่ํา ดานการ     

ใหความรวมมือมีคา r  = .657 และ sig = .000 มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในองคกรซ่ึงมีความสัมพันธอยูในระดับสูง 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีท่ีมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน       

พนักงาน บริษัทเกษตรไทย อินเตอรเนช่ันแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีประเด็น          

ท่ีสําคัญท่ีพบจากผลการศึกษาในครั้งน้ีและสามารถอภิปรายผลไดคือ  

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีท้ัง 5 ดาน กลาวคือ การใหความชวยเหลือผูอื่น การสํานึก     

ในหนาท่ี การมีนํ้าใจนักกีฬา การคํานึงถึงผูอื่น และการใหความรวมมือ ผลการศึกษาพบวา พฤตื
กรรมท้ัง 5 ดาน มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองคกร ซ่ึงมี
ความสัมพันธอยูในระดับสูง  ความสอดคลองกับ  Podsakoff.et al.(2000) และSmith (1983) 

พฤติกรรมการใหความรวมมือเปนพฤติกรรมท่ีเก่ียวของอยางเปนทางการมากกวาเปนรูปแบบของ
ตระหนักรูไมไดกําหนดวัตถุประสงคกับคนใดคนหน่ึงท่ีเฉพาะเจาะจงแตเปนการใหความชวยเหลือ
ผูอื่นทางออม ในเรื่องเก่ียวกับระบบการทํางานในองคการ เชน การตรงตอเวลา การไมใชเวลา
ทํางานไป กับเร่ืองสวนตัว หรือการยอมรับบรรทัดฐานท่ีกําหนดวา พนักงานท่ีดีควรจะตองปฏิบัติ
ตนอยางไร รองลงมาจะเปนพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ ซ่ึงมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองคกรโดยรวม มีคา r = .571 ซ่ึงมีความสัมพันธอยูในระดับ
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ปานกลาง ท้ังน้ีเน่ืองจาก พฤติกรรมการใหความชวยเหลือเปนพฤติกรรมท่ีมีจุดมุงหมายและความ
ตั้งใจท่ีชวยเหลือบุคคลในสถานการณท่ีตองเผชิญหนากัน เชน ชวยแนะนํางานใหกับเพ่ือนใหม 
ชวยเหลือเพ่ือนรวมงานที่มีงานมากกวาหรือทํางานไมทันตามเวลาท่ีกําหนด  ซ่ึงพฤติกรรมการให
ความชวยเหลือถือเปนพฤติกรรมท่ีดีและเปนสวนสําคัญของบุคคลท่ีทํางานรวมกันในองคกร 

 ดานผลการปฏิบัติงานพนักงานสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน            

ของพนักงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา       
ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือคุณภาพของงาน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.75 คุณภาพของงานจะมีคุณภาพสูงน้ัน 

ผูผลิตและผูใชไดรับประโยชนท่ีคุมคาและมีความพึงพอใจในผลการทํางานท่ีมีความถูกตอง         

ไดมาตรฐาน นอกจากน้ีผลงานที่มีคุณภาพควรสงผลใหเกิดประโยชนตอองคกรและสราง         

ความพึงพอใจของผูรับบริการ (Peterson & Plowman, 1989, p.325) เปนคุณสมบัติตาง ๆ ท่ีมีอยู     
ในตัวสินคาเปนท่ีพอใจของลูกคา และตองทําไดดวยตนทุนท่ีตํ่า (เกษม พิพัฒนปญญานุกุล, 2541, 

น.1) เปนไปตามมาตรฐานการสรางความพอใจและมีตนทุนท่ีเหมาะสม (ณัฎฐพัน เขจรนันท      
และคณะ, 2545, น.22) รองลงมา คือ ปริมาณงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 ปริมาณงานจะตองเปน     

ไปตามเปาหมายท่ีองคกรไดวางไวและควรมีการวางแผนบริหารเวลาเพ่ือใหไดปริมาณตาม
ความหวังขององคกร  (Peterson & Plowman 1989, p.325) และเวลาท่ีใช ทํางานมีคา เฉล่ีย           

เทากับ 3.44 เวลาท่ีใชในการดําเนินงานจะตองมีลักษณะท่ีถูกตองเหมาะสมกับงานและมีความ
ทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการทํางานใหสะดวกรวดเร็วมากย่ิงข้ึน Peterson & Plowman(1989, 

p.325) การบริหารเวลาเปนการใชเวลาในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือไปสูเปาหมายท่ี
กําหนด และเปนการใชเวลาในการทํางานท่ีดี คือการใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพที่สุดในการทํางาน
ใหเสร็จเรียบรอยตามเปาหมาย เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคโดยใชเวลานอยท่ีสุด  

 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
1. จากผลการศึกษา พบวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี ดังน้ันผูบริหารควรสนับสนุน    

ใหพนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ี ดีในการพัฒนาทักษะ  ความรู  ความสามารถ                        

ในการปฏิบัติงานและควรใหความสําคัญกับบุคลากรทุกระดับ มีการสนับสนุน กระตุน สรางขวัญ   

และกําลังใจในการปฏิบัติงานและเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นเพ่ือนําประเด็นตางๆ
มาปรับปรุงพัฒนาองคกร 
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2. จากผลการศึกษา พบวา ผลการปฏิบัติงานมีความสําคัญกับองคกร ดังน้ันผูบริหารควร
ดําเนินการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางจริงจังและตอเน่ือง โดยมุงเนนใหบุคลากร     

มีสวนรวมในการทํางานและเขามามีบทบาทในการทํางานเปนทีมเพ่ือสงเสริมความสัมพันธอันดี 

แกทีมงานกอใหเกิดผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. ผูบริหารควรสนับสนุน โดยการสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 

สงเสริมใหบุคลากรมีรูปแบบทํางานและมุงเนนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวเน่ืองในอนาคต 

1. ควรมีการทําวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีและผลการปฏิบัติงาน 

เพ่ือใหไดขอมูลท่ีละเอียด 

2. ควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบลักษณะพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีและผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในองคกรและหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือเปนขอมูลในการวาง
แผนการพัฒนาบุคลากรตอไป 

3. ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีคาดวามีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม เพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาพนักงานบริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
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บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษารูปแบบภาวะผูนํา บรรยากาศองคกรของ

ธนาคารยูโอ บี จํากัด (มหาชน) 2) เพ่ือศึกษารูปแบบภาวะผูนําท่ีมีความสัมพันธกับการแสดง
พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรของพนักงาน 3) เพ่ือศึกษาบรรยากาศองคกรที่มี
ความสัมพันธกับการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของพนักงาน กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาคือพนักงานธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) จากจํานวนประชากรท้ังหมด จํานวน 333 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชประกอบดวย เชิงพรรณนา  คาเฉลี่ย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน ผลการศึกษาพบวา  1) รูปแบบ
ภาวะผูนํา 4 ดาน ดานอิทธิพลตามอุดมคติ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานกระตุนทางปญญา ดาน
การคํานึงถึงปจเจกบุคคล อยูในระดับมาก  2) บรรยากาศองคกร 4 ดาน ดานโครงสราง ดาน
มาตรฐาน ดานการยอมรับและดานความรับผิดชอบ อยูในระดับปานกลาง 3) รูปแบบภาวะผูนํามีผล
ตอการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรในทิศทางเดียวกันมีระดับความสัมพันธ
คอนขางตํ่า  4) บรรยากาศองคกรดานโครงสราง ดานการยอมรับท่ีมีผลตอการแสดงพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกท่ีดีขององคกรในทิศทางตรงกันขามมีระดับความสัมพันธต่ํามากและบรรยากาศองคกร
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ดานมาตรฐาน ดานความรับผิดชอบท่ีมีผลตอการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรใน
ทิศทางเดียวกันมีระดับความสัมพันธคอนขางตํ่ามาก ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

คําสําคัญ :  รูปแบบภาวะผูนํา บรรยากาศองคกร การแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร  

 
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 
 สําหรับประเทศไทยไดกาวเขาสูกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก ซ่ึงมีผลใหระบบ
เศรษฐกิจและสภาพสังคมภายในประเทศเปล่ียนแปลงไปดวย การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอยาง
ตอเน่ืองมีสวนกอใหเกิดโอกาสทางธุรกิจขึ้นหลายประเภท โดยเฉพาะธุรกิจการบริการทางดาน
การเงิน ประเทศไทยกําลังเปดประตูรับการแขงขันจากทุกทิศทั่วโลก ทําใหสถาบันการเงินหลายๆ
แหงตองหันมารวมมือกับนักลงทุนชาวตางประเทศเพ่ือเพ่ิมทุนและศักยภาพทางการเงิน ในขณะท่ี
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตามกระแสของโลกไมหยุดน่ิงนักสภาวะของภาคการเงินในรอบปท่ีผาน
มาเปนชวงเวลาท่ีสถาบันการเงินหลายแหงเรงดําเนินการอยางตอเน่ืองในการแกปญหาซ่ึงเปนผล
พวงของวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ โดยสถาบันการเงินน้ันถือวาบทบาทท่ีสําคัญตอการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศและดานการดําเนินธุรกิจกลาวคือมีสวนสนับสนุนใหเกิดการลงทุนในธุรกิจ
ประเภทตางๆซ่ึงสงผลตอสภาพความเปนอยูและมาตรฐานการครองชีพของประชาชนในประเทศ 

โดยการใหบริการทางการเงินในรูปแบบตางๆแกประชาชน อาทิเชน การรับฝากเงิน การโอนเงิน 

การใหสินเช่ือ การจําหนายพันธบัตรรัฐบาล การแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (สมชาย กิจยรรยง 

2540 หนา41) 

ธนาคารยูโอบี จํากัด(มหาชน) เปนธนาคารพาณิชยช้ันนําระดับภูมิภาคที่มุงม่ันนําเสนอ
ผลิตภัณฑคุณภาพและบริการช้ันเลิศพรอมนําประโยชนจากความเชี่ยวชาญและเครือขายท่ี
แข็งแกรงระดับภูมิภาคมาสูลูกคา นับต้ังแตกอต้ังเม่ือป พ.ศ. 2478 “กลุมธนาคารยูโอบี ประเทศ
สิงคโปร” เติบโตอยางม่ันคงสูเครือขายท่ีแข็งแกรงในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศสิงคโปร 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย และจีน จวบจนถึงวันน้ีกลุมธนาคารยูโอบี มีเครือขายสํานักงานกวา 500 

แหง ใน 19 ประเทศและเขตการปกครอง ท้ังในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ยุโรปตะวันตก และอเมริกา
เหนือ นอกจากน้ีแลวการท่ีธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) จะเจริญเติบโตไดน้ันจะตองอาศัยการมี
รูปแบบภาวะผูนําท่ีดีของผูบริหารธนาคาร บรรยากาศท่ีดีภายในธนาคาร รวมไปถึงพนักงานซ่ึงถือ
เปนทรัพยากรที่สําคัญในการบริหารงานของธนาคารโดยผูบริหารตองมีการเอาใจใสและกระตุนให
พนักงานทุกคนปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพสวนพนักงานก็ตองปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความ
ตองการขององคกรประสิทธิภาพการทํางานของแตละบุคคลแตกตางกันไป (กรภัทร เจริญสุข,2552,

หนา 1) 

สําหรับการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง “รูปแบบภาวะผูนําและ
บรรยากาศองคกรท่ีมีความสัมพันธกับการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร” เพ่ือนํา
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ผลการวิจัยคร้ังน้ีไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและสงเสริมรูปแบบภาวะผูนําและบรรยากาศ
องคกร และพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรใหดีย่ิงขึ้น เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่จะนําไปสูความสําเร็จอยางย่ังยืนขององคกร 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

การศึกษาเรื่องรูปแบบภาวะผูนํา บรรยากาศองคกรท่ีมีความสัมพันธกับการแสดงพฤติกรรมการเปน
สมาชิกท่ีดีของพนักงานธนาคารยูโอบี  จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบภาวะผูนํา บรรยากาศองคกรของธนาคารยูโอ บี จํากัด (มหาชน) 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบภาวะผูนําท่ีมีความสัมพันธกับการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี
ของธนาคารยูโอ บี จํากัด (มหาชน)  

3. เพ่ือศึกษาบรรยากาศองคกรท่ีมีความสัมพันธกับการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี
ของพนักงานธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. รูปแบบภาวะผูนํามีความสัมพันธกับการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร 

 2. บรรยากาศองคกรมีความสัมพันธกับการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เพ่ือใหผูบริหารทราบถึงความสําคัญของรูปแบบภาวะผูนําและสามารถนําเอาความรูท่ี
เก่ียวกับรูปแบบภาวะผูนํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานตางๆในองคกรเพ่ือ
กอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น 

2. เพ่ือใหผูบริหารมีการมองภาพที่ชัดเจนขึ้นเก่ียวกับความสัมพันธระหวางบรรยากาศ
องคกรท่ีดีท่ีสามารถสงผลตอการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรเพ่ือท่ีจะนําไปเปน
แนวทางในการบริหารเพ่ือใหเกิดบรรยากาศท่ีสนับสนุนและพัฒนาไปสูการวางแผนการบริหารงาน  

3. เพ่ือใหผูบริหาร ผูท่ีเก่ียวของทราบและนําผลจากการวิจัยในคร้ังน้ีไปเปนแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนาภาวะผูนํา และสงเสริมการสรางบรรยากาศท่ีดีภายในองคกร เพ่ือสงผลท่ีดีตอการ
แสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

        

       

 

       

   

 
 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ความหมายรูปแบบภาวะผูนํา 

ภาวะผูนําเปนกระบวนการท่ีบุคคลหน่ึง พยายามท่ีจะมีอํานาจเหนือบุคคลอ่ืน โดยอาศัย
อํานาจท่ีเกิดจากการบังคับใหคนอ่ืนกลัว อํานาจท่ีเกิดจากการใหรางวัล หรือการเสริมแรงทางบวก  

อํานาจทางกฎหมายหรือ อํานาจท่ีผูครอบครองตําแหนงไดรับมอบหมายจาก องคการ อํานาจท่ีเกิด
จากความเชี่ยวชาญ  และอํานาจที่เกิดจากการอางอิงคําส่ังของผูบังคับบัญชา จุดประสงคของการใช

 

 
- ดานโครงสราง 
- ดานมาตรฐาน 
- ดานความรับผิดชอบ 
- ดานการยอมรับ 
(Stringer,2002,pp.10-11) 

บรรยากาศองคกร 

 
 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- ประสบการณการทํางาน 

ปจจัยลักษณะสวนบุคคล

 
 
- อิทธิพลตามอุดมคติ 
- การสรางแรงบันดาลใจ 
- การกระตุนทางปญญา 
- การคํานึงถึงปจเจกบุคคล 
(LikertRensis,1961) 

รูปแบบภาวะผูนํา 

 

 
 
1. พฤติกรรมดานโครงสราง 
2. พฤติกรรมการสํานึกในหนาท่ี  
3. พฤติกรรมความเกรงใจสุภาพออนนอม 
4. พฤติกรรมการมีสวนรวมในองคการ  
5. พฤติกรรมความมีนํ้าใจนักกีฬา  
(Organ,1998) 
 

การแสดงพฤติกรรมการเปน
สมาชิกท่ีดีขององคกร
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อํานาจเหนือบุคคลอื่นดังกลาวเพ่ือใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จอยางดีท่ีสุดภายใตขอจํากัด
ดานเวลา ทรัพยากร เทคโนโลยี และ ความสามารถของสมาชิกกลุม หรือบุคคลากรในองคกร สงวน 

ชางฉัตร (2541หนา172) 
ความหมายบรรยากาศองคกร 

การรับรู ความรูสึก หรือความเขาใจของผูปฏิบัติงานท่ีมีตอลักษณะขององคกรในแงตาง ๆ 

ท่ี แวดลอมอยูรอบๆ ตัวของผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนลักษณะท่ีแตกตางกันออกไปในแตละองคกร และ 

มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและทัศนคติของผูปฏิบัติงานในองคกร จุฬารัตน สุคันธรัตน (2541, หนา 10)  

องคประกอบของบรรยากาศองคกรเปน 5 ดาน คือ 
        1. โครงสรางองคกรหมายถึง การรับรูของบุคลากรที่มีตอเปาหมาย และนโยบายของ องคการ 

ลักษณะของการแบงสายการบังคับบัญชา กฎระเบียบตาง ๆ ความซับซอนของระบบการ ทํางาน 

สภาพแวดลอมในการทํางานและการใชเทคโนโลยีตาง ๆ รวมท้ังรูปแบบของการติดตอส่ือสาร
ภายในองคกร  

        2. ลักษณะของงาน หมายถึง การรับรูของบุคลากรท่ีมีตอภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ความ
ยากงาย และความทาทายของงาน ความม่ันคงและความกาวหนาในงาน ตลอดคุณคาของงาน  

       3. การบริหารงานของผูบังคับบัญชา หมายถึง การรับรูของบุคลากรท่ีมีตอลักษณะการบริหาร 

และการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา การใหการสนับสนุนไววางใจ การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน 

การเล่ือนขั้นเล่ือนตําแหนงรวมท้ังการใหรางวัลและการลงโทษของผูบังคับบัญชา      
       4. สัมพันธภาพภายในหนวยงาน หมายถึง การรับรูของบุคลากรที่มีตอความสัมพันธ ระหวาง
ผูรวมงานหรือผูบังคับบัญชา ความรวมมือและชวยเหลือกันในการทํางาน ความอบอุน เปน มิตร 

ความสามัคคี และการยอมรับจากผูรวมงาน  

        5. คาตอบแทนและสวัสดิการ หมายถึง การรับรูของบุคลากรที่มีตอเงินเดือน หรือ ผลตอบแทน
ตางๆท่ีไดรับ การจัดสวัสดิการตางๆท่ีอํานวยความสะดวกใหผูปฏิบัติงาน เชนการ จัดหาบานพัก รถ
รับสงรวมท้ังสิทธิในการลาประเภทตาง ๆ  

ความหมายของพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร 
       ความหมายของพฤติกรรมการเปนสมาชิก ท่ีดีขององคกรวาเปนพฤติกรรมสวนบุคคลที่
แสดงออกดวยความสมัครใจ  โดยไมไดตระหนักอยางชัดเจนถึงระบบการใหรางวัลขององคกร เปน
พฤติกรรมท่ีสนับสนุนประสิทธิผลในการปฏิบัติงานท้ังหมดขององคกรและการแสดงออกซ่ึง
พฤติกรรมดวยความสมัครใจน้ันหมายความวา เปนพฤติกรรมซ่ึงไมไดถูกบังคับใหปฏิบัติโดย
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บทบาทหนาท่ีหรือไมไดระบุไวในรายละเอียดของงาน หรือสัญญาวาจางระหวางบุคคลกับองคกร 

จึงเปนพฤติกรรมที่บุคคลเลือกปฏิบัติดวยตนเองและแมจะไมได ปฏิบัติก็จะไมถูกลงโทษภายใต
ระบบการลงโทษขององคกร (Organ 1998) 

องคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีในองคกร 

       การเปนสมาชิก่ีดีขององคกรออกเปน 3 องคประกอบไดแก     
         1. ความจงรักภักดีตอองคกร (Organizational Loyalty) เปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอผูนําองคกรและตอองคกรโดยรวม การใหความสนใจตอบุคคล กลุมงานและ
หนวยงานในองคกรและมีพฤติกรรมท่ีเปนตัวอยางในการปกปององคกรจากการคุกคามตางๆ การ
เสียสละเพ่ือช่ือเสียง ดีขององคกร และการใหความรวมมือกับผูอื่นในการสราง ประโยชนใหกับ
องคกรโดยสวนรวม 

         2. การเคารพเชื่อฟงองคกร (Organizational Obedience) พฤติกรรมการ ปรับตัวใหเขากับ
โครงสรางองคกรรายละเอียดของงาน และนโยบายดานบุคลากรโดยตระหนักและยอมรับถึงความ
จําเปนรวมท้ังเหตุผลของกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรท่ีกําหนดไวการเคารพเชื่อฟงองคกร
อาจจะแสดงออกโดยการใหความเคารพตอกฎระเบียบและคําส่ังของ การตรงตอเวลาท้ังในการ
ปฏิบัติงานและการสงมอบผลงาน และมีความรับผิดชอบตอ ทรัพยากรตางๆ ขององคกร 

         3. การมีสวนรวมในองคกร (Organizational Participation) พฤติกรรมแสดงออกโดยการให
ความสนใจในกิจกรรมตางๆ ขององคกรซ่ึงเปนพฤติกรรมเปนแบบอยางท่ีพึงปฏิบัติในองคกรโดย
อาศัยคุณธรรมเปนแนวทาง พฤติกรรมน้ีแสดงออกโดยมีความ รับผิดชอบในการมีสวนรวมกับ
องคกร เชน การเขารวมประชุมโดยไมตองบังคับการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแนวความคิด
ใหมๆ กับผูอื่นการเสนอขอมูลทางลบและสนับสนุนมุมมองท่ี แตกตางจากผูอื่นในการแสดงความ
คิดเห็นภายในกลุม เปนตนGraham (1991 cited in Podsakoff et al., 2000,pp. 518 - 525)  

 

วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก พนักงานธนาคาร ยูโอบี  จํากัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวนประชากร 2,000  คน  

 การคํานวณกลุมตัวอยาง ทําการคํานวณหาขนาดของตัวอยางจากประชากร 2,000 คนโดย
ใชสูตรกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในกรณีท่ีทราบจํานวนประชากรของ Yamane ไดขนาดกลุม
ตัวอยาง 333 คน โดยไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณกลับมาทั้งส้ิน 333 ชุด 
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 วิธีการสุมตัวอยาง ทําการสุมตัวอยางโดยการกําหนดโควตา (Quota sampling) จาก
พนักงานธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จํานวน 2,000 คน จากน้ันจึง
ทําการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Non-probability of sampling) โดยวิธีการสุมอยางงาย 

(Simple random sampling) 

 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย นําขอมูลท่ีรวบรวมมาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ ประกอบดวย 2 สวน 1) การวิเคราะหสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics)ใชวิเคราะหคารอยละ คาเฉล่ีย (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สําหรับขอมูลเชิงปริมาณในแบบสอบถาม 2) การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics) การทดสอบเปรียบเทียบปจจัย โดยใชสถิติหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

ผลการศึกษาวิจัย 
ตารางท่ี1 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นในภาพรวมเก่ียวกับ
รูปแบบภาวะผูนําท้ัง 4 ดาน 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา พนักงานสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบภาวะผูนําท้ัง 4 ดาน โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ดานอิทธิพลตามอุดมคติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 รองลงมา คือ ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.33 ดานการสรางแรงบันดาลใจมีคาเฉล่ียเทากับ  4.28  และดานการกระตุนทาง
ปญญา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24  ตามลําดับ 

 ระดับความคิดเห็น

รูปแบบภาวะผูนํา           SD       แปลผล        อันดับ 
รวมอุดมคติ 4.41 .37 มาก 1 
รวมแรงบันดาลใจ 4.28 .38 มาก 3 
รวมกระตุนทาง
ปญญา 

4.24 .43 มาก 4 

รวมปจเจกบุคคล 4.33 .41 มาก 2 
รวม 4.31 .29 มาก  
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ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศใน
องคกร 

 ระดับความคิดเห็น 
บรรยากาศองคกร SD แปลผล อันดับ 
ดานโครงสราง 3.54 .56 ปานกลาง 3 
ดานมาตรฐาน 3.86 .43 ปานกลาง 1 
ดานความรับผิดชอบ 3.76 .62 ปานกลาง 2 
ดานการยอมรับ 3.48 .50 ปานกลาง 4 
รวม 3.66 .37 ปานกลาง  

 

จากตารางท่ี 2 พบวา พนักงานสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองคกรโดยภาพรวม อยู
ในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.66 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ดาน
มาตรฐาน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.86 รองลงมา คือดานความรับผิดชอบ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.76 ดาน
โครงสราง มีคาเฉล่ียเทากับ  3.54  และดานการยอมรับ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.48  ตามลําดับ 

สมมตติฐานที่ 1 รูปแบบภาวะผูนําท่ีมีความสัมพันธกับการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ท่ีดีขององคกรของพนักงานธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะหการหาคาความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนําและพฤติกรรม
การเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร 

*ผลตางคาเฉล่ียมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.46 พบวา รูปแบบภาวะผูนําดานอิทธิพลตามอุดมคติมีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร โดยมีคา r = 0.386 ซ่ึงมีความสัมพันธ
อยูในระดับคอนขางต่ําสําหรับรูปแบบภาวะผูนําดานการสรางแรงบันดาลใจมีความสัมพันธใน

 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร

รูปแบบภาวะผูนํา 
r 

(Pearson  
correlation ) 

Sig. ระดับความสัมพันธ ทิศทาง 

ดานอิทธิพลตามอุดมคติ 0.386 0.000 คอนขางตํ่า เดียวกัน 

ดานการสรางแรงบันดาลใจ 0.257 0.000 คอนขางตํ่า เดียวกัน 

ดานกระตุนทางปญญา 0.271 0.000 คอนขางตํ่า เดียวกัน 

ดานการคํานึงถึงปจเจก
บุคคล 

0.259 0.009 คอนขางตํ่า เดียวกัน 
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ทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร โดยมีคา r = 0.257 ซ่ึงมีความสัมพันธ
อยูในระดับคอนขางต่ํารูปแบบภาวะผูนําดานการกระตุนทางปญญามีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร โดยมีคา r = 0.271 ซ่ึงมีความสัมพันธอยูใน
ระดับคอนขางต่ําและรูปแบบภาวะผูนําดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคลมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร โดยมีคา r = 0.259 ซ่ึงมีความสัมพันธอยูใน
ระดับคอนขางตํ่า 

สมมติฐานท่ี 2 บรรยากาศองคกรท่ีมีความสัมพันธกับการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ท่ีดีของพนักงานธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

ตารางท่ี 4  แสดงผลการวิเคราะหการหาคาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคกรและพฤติกรรม
การเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร 

*ผลตางคาเฉล่ียมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.51 พบวาบรรยากาศองคกรดานโครงสรางมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกัน
กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร โดยมีคา r= -0.135 ซ่ึงมีความสัมพันธอยูในระดับตํ่า
มากบรรยากาศองคกรดานมาตรฐานมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ท่ีดีขององคกร โดยมีคา r= 0.215 ซ่ึงมีความสัมพันธอยูในระดับคอนขางตํ่าบรรยากาศองคกรดาน
ความรับผิดชอบมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร โดย
มีคา r=0.248 ซ่ึงมีความสัมพันธอยูในระดับคอนขางตํ่าและบรรยากาศองคกรดานการยอมรับมี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกันกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรโดยมีคา r= -

0.114 ซ่ึงมีความสัมพันธอยูในระดับตํ่ามาก 

 

 

  บรรยากาศองคกร  

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร 
r  

(Pearson 
Correlation) 

Sig.  
(2-tailed)  ระดับความสัมพันธ  ทิศทาง  

ดานโครงสราง  -0.135 0.014         ต่ํามาก ตรงกันขาม
ดาน มาตรฐาน  0.215 0.000 คอนขางต่ํา    เดียวกัน 
ดานความรับผิดชอบ  0.248 0.000 คอนขางต่ํา    เดียวกัน 
ดานการยอมรับ  -0.114 0.038         ต่ํามาก ตรงกันขาม
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. รูปแบบภาวะผูนํามีความสัมพันธกับการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร 

จากการวิจัยพบวารูปแบบภาวะผูนําดานอิทธิพลตามอุดมคติ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการ
กระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล ไมสงผลกับการแสดงพฤติกรรมการเปน
สมาชิกท่ีดีขององคกร ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Bass and Avolio (1994) กลาววา การท่ีผูนํา
สรางระบบการเรียนรูโดยมีการสรางแรงบันดาลใจ สงเสริมใหผูตามมีความคิดริเริ่มสรางสรรคใน
การทํางานน้ัน ส่ิงเหลาน้ีจะทําใหผูตามเช่ือม่ันในวัฒนธรรมองคกรและแสดงออกมาในรูปแบบ
พฤติกรรมท่ีดี 

2. บรรยากาศองคกรมีความสัมพันธกับการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร 

จากการวิจัยพบวา 1) บรรยากาศองคกรดานโครงสราง สงผลกับการแสดงพฤติกรรมการเปน
สมาชิกท่ีดีขององคกร ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ (Stringer,2002,pp.10-11) ท่ีกลาววา 
บรรยากาศท่ีใหความสําคัญตอผูปฏิบัติงานจะมีการติดตอส่ือสารคนในองคกรใหความชวยเหลือซ่ึง
กันและกัน และผูบริหารมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจบรรยากาศเชนน้ีอาจสงผลดีตอองคกร
ในการชวยลดอัตราการออกจากงานเพ่ือประสิทธิภาพการทํางานรวมกัน 2) ดานมาตรฐาน ไมสงผล
กับการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิก ท่ี ดีขององคกร  ซ่ึ งสอดคลองกับงานวิ จัยของ 

(Stringer,2002,pp.10-11) ท่ีกลาววา บรรยากาศท่ีใหความสําคัญตอผูปฏิบัติงานจะมีการติตอส่ือสาร
คนในองคกรใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และผูบริหารมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ
บรรยากาศเชนน้ีอาจสงผลดีตอองคกรในการชวยลดอัตราการออกจากงานเพ่ือประสิทธิภาพการ
ทํางานรวมกัน 3) ดานความรับผิดชอบ ไมสงผลกับการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ
องคกร  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ (Stringer,2002,pp.10-11) ท่ีกลาววา  บรรยากาศท่ีให
ความสําคัญตอผูปฏิบัติงานจะมีการติตอส่ือสารคนในองคกรใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และ
ผูบริหารมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจบรรยากาศเชนน้ีอาจสงผลดีตอองคกรในการชวยลด
อัตราการออกจากงานเพ่ือประสิทธิภาพการทํางานรวมกัน 4) ดานการยอมรับ สงผลกับการแสดง
พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ (Stringer,2002,pp.10-11) 

ท่ีกลาววา บรรยากาศท่ีใหความสําคัญตอผูปฏิบัติงานจะมีการติตอส่ือสารคนในองคกรใหความ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และผูบริหารมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจบรรยากาศเชนน้ีอาจ
สงผลดีตอองคกรในการชวยลดอัตราการออกจากงานเพ่ือประสิทธิภาพการทํางานรวมกัน 
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ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

1. ควรมีการศึกษารูปแบบภาวะผูนํา บรรยากาศองคกรและการแสดงพฤติกรรมการเปน
สมาชิกท่ีดีขององคกร โดยการศึกษาขยายตัวอยางไปใหครอบคลุมท่ัวทุกกลุมธนาคาร เชน ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารระหวางประเทศ เปนตน  

2. ศึกษาปจจัยหรือตัวแปรอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธกับการแสดงพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกท่ีดีขององคกร 

3. สมควรมีการขยายผลการวิจัยเก่ียวกับการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิท่ีดีขององคกร
ใหครอบคลุมท่ัวท้ังองคกรของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) เพ่ือใหไดผลการวิจัยท่ีครอบคลุมท่ัว
ท้ังองคกร สามารถนํามาพัฒนาและปรับปรุงการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
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บทคัดยอ 
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการทํางาน 2 ปจจัย ปจจัยจูงใจ ปจจัย

ธํารงรักษา ท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร 2)เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิต
การทํางาน ดานรายไดและคาตอบแทนที่มียุติธรรม ดานส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยในการทํางาน ดาน
การพัฒนาศักยภาพของพนังงาน ดานความกาวหนาและความม่ันคงในสายอาชีพ ดานความสัมพันธ
กับเพ่ือนรวมงาน ดานความเสมอภาคและความยุติธรรมในองคกร ดานความสมดุลของชีวิตการ
ทํางาน และดานความภาคภูมิใจในองคกรท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ
องคกร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก พนักงานบริษัทนํ้าตาลมิตรผล จํากัด เขตุจังหวัด
สุพรรณบุรี  จํานวน 343 คน โดยการตอบแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิ เคราะหขอมูล 

ประกอบดวย คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัย พบวาแรงจูงใจในการทํางาน 2 ปจจัย ปจจัยจูงใจ (r = 0 .579) 

และปจจัยธํารงรักษาใจ (r = 0.571) ซ่ึงมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการเปน
สมาชิกท่ีดีขององคกร ซ่ึงมีความสัมพันธในระดับปานกลางท้ังสองปจจัยและ คุณภาพชีวิตการ
ทํางาน(r = 0.607) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร
ของพนักงาน ซ่ึงมีความสัมพันธในระดับปานกลาง อยางมีสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ: แรงจูงใจ คุณภาพชีวิตการทํางาน พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี 
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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 บริษัทนํ้าตาลมิตรผล จํากัด เขตุจังหวัดสุพรรณบุรี 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 

 อุตสาหกรรมนํ้าตาลเปนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสําคัญของไทย โดยมีจุดแข็งจากการ
ใชวัตถุดิบภายในประเทศมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑนํ้าตาลเพ่ือตอบสนองความตองการบริโภค
ภายในประเทศ และยังมีผลผลิตสวนเกินสามารถสงออกทํารายไดใหโรงงานนํ้าตาลรวมถึง
เกษตรกรชาวไรออยท่ีมีจํานวนกวา 2แสนครัวเรือน คิดเปนมูลคาไมตํ่ากวา 2 แสนลานบาทตอป 
นอกจากน้ี การท่ีอุตสาหกรรมนํ้าตาลของไทย มีทําเลท่ีต้ังอยูในภูมิภาคเอเชียท่ีเต็มไปดวยประเทศผู
นําเขานํ้าตาลรายใหญของโลก สงผลทําใหมี ขอไดเปรียบดานตนทุนการขนสงไปยังตลาดใน
ภูมิภาคเปนปจจัยสงเสริมใหอุตสาหกรรมนํ้าตาลของไทยเติบโตขึ้นมาโดยลําดับ (ศูนยอัจฉริยะเพ่ือ
อุตสาหกรรมอาหาร,2558) จากกระแสเก็งกําไรในตลาดสินคาโภคภัณฑในชวงป 2548-2554 ซ่ึงถือ
เปนยุคขาข้ึนของราคาสินคาโภคภัณฑเกษตร ผนวกกับความตองการออยเพ่ือใชในอุตสาหกรรม เอ
ทานอลทั่วโลกท่ีเพ่ิมขึ้นมากหลังราคานํ้ามันพุงสูง เปนปจจัยผลักดันใหราคา นํ้าตาลโลกใน
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ชวงเวลาดังกลาวปรับสูงขึ้นถึง 3 เทา องคกรจะประสบความสําเร็จไดน้ันขึ้นอยูกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ไมวาองคกรใดจะมีทรัพยากรในดานอื่นๆมากเพียงใด องคกรก็จะดําเนินธุรกิจ
ตอไปไดยาก ถาขาดทรัพยากรบุคคล (ลาวัลย พรอมสุข, 2544) ดังน้ันคุณภาพชีวิตการทํางานมี
ความสําคัญอยางย่ิงในการทํางาน เพราะคนเปนทรัพยากรที่สําคัญ ในปจจุบันคนเราทํางานเพ่ือให
ดํารงชีวิตอยูไดและตอบสนองความตองการพ้ืนฐาน ดังน้ันสถานท่ีทํางานตองมีความเหมาะสม คือ 

ทําใหเกิดความสุข ความม่ันคง หากเกิดความรูสึกท่ีดีตองานจะสงผลดีท้ังตัวบุคคลและองคกร การ
สรางสรรคบรรยากาศท่ีจะทําใหผูใชแรงงานไดรับความพึงพอใจในการทํางานท่ีดีขึ้น โดยผานการ
เขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจและแกไขปญหาสําคัญขององคกร เพ่ือใหพนักงานหรือ
แรงงานไดรับความพึงพอใจสูงขึ้น บุคคลท่ีใชชีวิตการทํางานอยูกับส่ิงท่ีตนพอใจทําใหมีสภาพ
จิตใจและอารมณท่ีดีซ่ึงสงผลใหทํางานดีไปดวย เพราะฉะน้ันแตละองคกรตองศึกษาและหาหนทาง
ใหสอดคลองกับความตองการระหวางองคกรและพนักงานเพ่ือใหองคกรบรรลุเปาหมายสูงสุด 

ดังน้ันในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางย่ังยืนสามารถทําไดโดยพัฒนาพฤติกรรมและ
สรางแรงจูงใจในการทํางานใหแกบุคลากร เพ่ือใหเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร พฤติกรรมการเปน
สมาชิกท่ีดีขององคกรไมใชพฤติกรรมหรือการกระทําในลักษณะเชิงรับและในเร่ืองของการรับรู
ของพนักงานระหวางงานกับองคกรเปนพฤติกรรมเชิงรุกท่ีพนักงานเลือกท่ีจะปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุ
ความตองการบางอยาง และเพ่ือใหตนเกิดความพึงพอใจทั้งน้ีโบริโน(ชญารัศม์ิ ทรัพยรัตน และ
ประพันธ ชัยกิจอุราใจ. 2560:12; อางอิงจาก Bdino.1999 ) อธิบายวา ถาพนักงานรับรูวาการ
แสดงออกถึงพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรนําประโยชนสูงสุดมาสูตน พนักงานมี
แนวโนมจะแสดงพฤติกรรมดังกลาวมากข้ึน 

จากความสําคัญท่ีกลาวมาน้ันจะเห็นไดวาอุตสาหกรรมนํ้าตาลมีความสําคัญอยางย่ิงตอ
ประเทศไทยและเกษตรกรผูปลูกออย ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแรงจูงใจและคุณภาพชีวิตการ
ทํางานท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร เพ่ือท่ีจะนําไปพัฒนาองคกร
ใหเปนองคกรแหงการสงออกท่ีมีประสิทธิภาพอยางแทจริง สงผลดีตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศใหแขงขันกับตางประเทศได 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจการทํางานของพนักงานบริษัทนํ้าตาลมิตรผล จํากัด เขตจังหวัด

สุพรรณบุรี 
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2. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทนํ้าตาลมิตรผล จํากัด เขต
จังหวัดสุพรรณบุรี 

3. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจและคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปน
สมาชิกท่ีดีขององคกร ของพนักงานบริษัทนํ้าตาลมิตรผล จํากัด เขตจังหวัดสุพรรณบุรี  
 

สมมติฐานการวิจัย 

1. แรงจูงใจในการทํางานของพนังงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ
องคกร 

2. คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี
ขององคกร  

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแกบุคลากร บริษัทนํ้าตาลมิตรผล จํากัด เขตจังหวัด
สุพรรณบุรี จํานวน 2,390 คน (งานบุคลากร บริษัทนํ้าตาลมิตรผล จํากัด  เขตจังหวัดสุพรรณบุรี, 
2560) 

 2.  กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรในบริษัทนํ้าตาลมิตรผล จํากัด เขตจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 

343 คน ท่ีไดจากการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง ตามสูตรคํานวณของ Taro Yamane (1973) 

ท่ีระดับความเชื่อม่ัน รอยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อน รอยละ 5 

 3. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 3.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย 

 3.1.1 ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายได ตําแหนง ฝายงาน
ประสบการณในการทํางาน  

 3.1.2 แรงจูงใจในการทํางาน 2 ปจจัย ประกอบดวย ปจจัยจูงใจ ปจจัยธํารงรักษา 
 3.1.3 คุณภาพชีวิตในการทํางาน 8 ดาน ประกอบดวย ดานรายไดและคาตอบแทนที่มี
ยุติธรรม ดานส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยในการทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ดาน
ความกาวหนาและความม่ันคงในอาชีพ ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานความเสมอภาค
และความยุติธรรมในองคกร ดานความสมดุลของชีวิตการทํางาน ดานความภาคภูมิใจในองคกร 

 3.2 ตัวแปรตาม 
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 3.2.1) พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร  ประกอบดวย การใหความชวยเหลือผูอื่น
ความสํานึกในหนาท่ี ความมีนํ้าใจนักกีฬา การคํานึงถึงผูอื่น การใหความรวมมือ 

 4.ขอบเขตดานระยะเวลา ตั้งแต วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันท่ี 20 มีนาคม 2561 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
1. ผลการวิจัยน้ีสามารถนําไปใชในการวางแผนองคกร เพ่ือชวยเสริมสรางใหพนักงานและ

อุตสาหกรรมตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหดีย่ิงข้ึน 

2. บริษัทนํ้าตาลมิตรผล จํากัด จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถนําขอมูลเพ่ือปรับเปล่ียนคุณภาพ
ชีวิตของพนักงานและสรางแรงจูงใจในการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

บริษัทนํ้าตาลมิตรผล จํากัด จังหวัดสุพรรณบุรี 

3. สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูล หรือ แนวทางในการปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจ
ในการทํางานของพนักงาน บริษัทนํ้าตาลมิตรผล จํากัด จังหวัดสุพรรณบุรี 
เพ่ือใหทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตการทํางานจากมุมมองของพนักงาน เพ่ือท่ีจะเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขปญหา 
            4. ผลการวิจัยน้ีคาดวาจะเปนแนวทางสําหรับการเปนตัวอยางในการพัฒนาปจจัยดานอ่ืนๆ
นอกเหนือจากการศึกษาแรงจูงใจและคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีมีความสัมพันธกับการเปนสมาชิกท่ี
ดีขององคกร 
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ภาพท่ี  1  แสดงกรอบในคิดในการวิจัย 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

แรงจูงใจในการทํางาน เปนหลักการการทางจิตวิทยาท่ีศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย ซ่ึง
แรงจูงใจเปนปจจัยตัวหน่ึงทําใหมนุษยเกิดพฤติกรรมขึ้นมา นักวิชาการหลายทานใหความหมาย
เก่ียวกับแรงจูงใจในบริบทท่ีตางกันโดยพ้ืนฐานของแรงจูงใจแลวเปนเรื่องของการกระตุน ส่ิงเรา 
แรงภายใน หรือกระบวนการท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมหรือการกระทําขึ้นความหมายของแรงจูงใจที่
ศึกษาคนควา ยงยุทธ  โพธ์ิทอง (2549:4) ไดใหความหมายของแรงจูงใจในการทํางานวาหมายถึง ส่ิง
กระตุนหรือแรงผลักดันหรือความตองการท่ีผลักดันใหพนักงานเต็มใจในการทํางานเพ่ือใหเกิด 

ความพอใจมุงม่ันท่ีจะทํางานใหดีท่ีสุดและบรรลุผลสําเร็จ เฮอรซเบอรก (Herzberg:197) สรุปวา 
ปจจัยท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจในงานน้ัน จะเก่ียวของกับตัวเน้ืองานท่ีทํา (Job Content) สวนปจจัย
ท่ีทําใหไมพึงพอใจในงานจะเก่ียวของกับสภาพแวดลอมของงาน (Job Context) โดยเรียกปจจัยท่ีทํา
ใหเกิดความพึงพอใจในงานวา ปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) และเรียกปจจัยท่ีอาจสงผลทําใหเกิด
ความไมพึงพอใจในงานวา ปจจัยธํารงรักษา (Maintenance Factors) ซ่ึงในบางตําราเรียกวาปจจัย
อนามัย (Hygiene Factors) 
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จากการวิจัยของนักวิชาการตางๆ ยงยุทธ (2547) กลาวถึง ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรเบอรก 

วา ความพึงพอใจในงานที่ทําจะเปนส่ิงจูงใจที่เหมือนผลการปฏิบัติงานท่ีดี โดยมีองคประกอบ
สําคัญ 2 ประการ คือ 

1. ปจจัยจูงใจ(motivator  Factors) เปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับงานโดยตรง ซ่ึงจะเปนตัวกระตุน
ใหเกิดความพอใจและเปนแรงจูงใจใหบุคคลในองคกรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

ประกอบดวย ความสําเร็จในการทํางาน  การไดรับการยอมรับนับถือ  ลักษณะของงาน  ความ
รับผิดชอบ และ ความกาวหนา  

2. ปจจัยธํารงรักษา หรือปจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) เปนปจจัยท่ีมิใชส่ิงจูงใจ
โดยตรงในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ตลอดจนไมเปนส่ิงกระตุนใหบุคคลกระตือรือรนใน
การทํางานมากยิ่งขึ้น แตเปนขอกําหนดเบ้ืองตนท่ีจะปองกันไมใหบุคคลเกิดความไมพึงพอใจใน
การทํางาน ซ่ึงสาเหตุอันเกิดจากสภาพแวดลอม โดยไมเก่ียวของกับสวนประกอบของงานเลย ปจจัย
เหลาน้ีประกอบดวย นโยบายการบริหารขององคกร ความสัมพันธของผูบังคับบัญชาเพ่ือนรวมงาน 

และผูใตบังคับบัญชา สภาพการทํางาน เงินเดือนความม่ันคงในงานตําแหนงงาน  

 คุณภาพชีวิตการทํางาน การศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life) 

เร่ิมตนมาจากปญหาความไมสมดุลระหวางการทํางานและชีวิตสวนตัวของบุคคล ซ่ึงมีผูศึกษาเรื่อง
คุณภาพชีวิตการทํางานและไดใหนิยามความหมายไวแตกตางกัน 
 รัตติพร  พนพิเชษฐกุล (2554) ไดกลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ความรูสึกท่ีแต
ละบุคคลไดรับจากประสบการณในการทํางาน ทําใหบุคคลมีความพึงพอใจมีความสุขในการทํางาน
และมีสุขภาพจิตท่ีดี เปนผลสืบเน่ืองมาจากองคกรไดมีการจัดรูปแบบการทํางานท่ีสนองความ
ตองการของพนักงานท้ังทางรางกายและจิตใจ 

Walton   (1973) ไดกลาววา คุณภาพชีวิตในการทํางาน เปนเร่ืองของสภาพแวดลอมและ
สังคมที่สงผลใหการทํางานประสบผลสําเร็จ ผลผลิตท่ีไดรับตอบสนองความตองการและความพึง
พอใจของบุคคลในการทํางาน โดยไดกําหนดเกณฑคุณภาพชีวิตการทํางานวาประกอบดวย
คุณสมบัติ   8 ประการ ดังน้ี 1.การไดรับคาตอบแทนในการทํางานท่ีเพียงพอและยุติธรรม 2.สภาพ
การทํางานท่ีคํานึงถึงความปลอดภัย และสงเสริมสุขภาพ 3.ความม่ันคงและความกาวหนาในงาน 4.

โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล 5.การบูรณาการทางสังคม  หรือการทํางานรวมกัน 6.

ประชาธิปไตยในองคกร 7.ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 8.ลักษณะงานท่ีเปนประโยชน
ตอสังคม  



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

279 

จากองคประกอบท้ังหมดของคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีกลาวไวตาง ๆ ขางตน เม่ือสรุปจะ
เห็นไดวามีปจจัยท่ีสามารถชี้วัดคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานหลายปจจัยดวยกัน ขึ้นอยูวา
ใครจะนําองคประกอบใดมาใชในแตละเรื่องตามความตองการของแตละบุคคล นอกจากน้ี Walton  

(1973) ยังไดกลาวอีกวา ถาองคกรไมสามารถท่ีจะตอบสนองความตองการข้ันต่ําสุดของ
ผูปฏิบัติงานไดความไมพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน และยอมจะสงผลกระทบตอประสิทธิผลการทํางาน 

ดังน้ันความพอใจก็จะข้ึนอยูกับความคาดหวังของผูปฏิบัติงาน โดยมีสาเหตุมาจากความตองการท่ี
เพ่ิมขึ้น ซ่ึงมาตรฐานความตองการก็จะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ บางคร้ังอาจเพ่ิมขึ้นอยางชา ๆ โดยขึ้นอยูกับ
ระดับการศึกษาของผูปฏิบัติงาน กับระดับความคาดหวังท่ีมีผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ เปนตน 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร เปนกุญแจสําคัญประการหน่ึงท่ีทําใหองคการ
ประสบความสําเร็จ บทความน้ีจึงมุงนําเสนอความรูตางๆเก่ียวกับพฤติกรรมน้ี เพ่ือใหสามารถทํา
ความเขาใจและนําไปประยุกตใชในองคการไดอยางเหมาะสม 

Katz และ Kahn (1989 อางถึงใน Organ, 1991: 275) ใหความหมายวา พฤติกรรมการเปน
สมาชิกท่ีดีขององคกร หมายถึง พฤติกรรมท่ีไมเปนทางการในการใหความรวมมือ ใหความ
ชวยเหลือ และความเปนมิตร ซ่ึงปรากฏอยูในการปฏิบัติงานในที่ตางๆ ไมวาจะเปนในโรงงาน ใน
หนวยงานรัฐบาล ในคณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย แตไมไดเปนท่ีสังเกต และถูกระบุไวในหนาท่ีท่ี
ตองปฏิบัติแตพฤติกรรมเหลาน้ีเปนส่ิงจําเปนสําหรับการดําเนินงานในองคกร เน่ืองจากหากขาด
พฤติกรรมเหลาน้ีไปแลวระบบตาง ๆ ในองคกรจะไมสามารถดําเนินตอไปได 

Luthans (1998: 148) ใหความหมายวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร หมายถึง 

พฤติกรรมการทํางานของพนักงานท่ีมีสวนรวมกับองคกรเกินกวาบทบาทหนาท่ีในการทํางานผล
จากพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรมีความสัมพันธกับผลการปฎิบัติงาน และความมี
ประสิทธิภาพขององคกร 

จากความหมาย พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร หมายถึง พฤติกรรมการใหความ
รวมมือในดานตางๆ ท่ีพนักงานมีใหแกองคการนอกเหนือจากบทบาทท่ีองคกรคาดหวังไว และเปน
กิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธทางสังคม ความรวมมือภายในองคกร  พฤติกรรมเหลาน้ันชวย
สนับสนุนองคกร สังคม และสภาพแวดลอมทางจิตวิทยาในท่ีทํางาน สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ
ในองคกร ซ่ึงพฤติกรรมเหลาน้ันพนักงานเต็มใจปฏิบัติเพ่ือองคกร โดยองคกรไมไดรองขอและ
ไมไดบังคับใหทํา รวมทั้งไมเก่ียวของกับระบบการใหรางวัลท่ีองคกรกําหนดไวอยางเปนทางการ 
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Organ (1987, 1988, 1990, 1991 อางใน Linn และคณะ, 2000: 3) ไดทําการศึกษาและแบง
พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการออกเปน 5 ดาน ประกอบดวย 

1. พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ (Altruism)  

2. พฤติกรรมความสุภาพออนนอม (Courtesy)  

3. พฤติกรรมความมีนํ้าใจเปนนักกีฬา  (Sportsmanship)  

4. พฤติกรรมการใหความรวมมือ (Civic Virtue)  

 5. พฤติกรรมความสํานึกในหนาท่ี (Conscientiousness)  

 วิธีการวิจัย 
1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในคร้ังน้ี คือ ประชากร ไดแกบุคลากรในบริษัทนํ้าตาลมิตรผล จํากัด เขต
จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 2,390 คน (งานบุคลากร บริษัทนํ้าตาลมิตรผล จํากัด  เขตจังหวัด
สุพรรณบุรี, 2560) กลุมตัวอยาง คือ ไดแก  บุคลากรในบริษัทนํ้าตาลมิตรผล จํากัด เขตจังหวัด
สุพรรณบุรี จํานวน   343 คนท่ีไดจากการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางแบบทราบจํานวน
ประชากร  ตามสูตรคํานวณของ Taro  Yamane  (1973)  ท่ีระดับความเชื่อม่ัน  รอยละ  95  และ
ระดับความคาดเคล่ือน  รอยละ  5 และทําการสํารองเผื่อแบบสอบถามไมสมบูรณอีก 17 ตัวอยาง 

รวมเปน 360 ตัวอยาง ใชในการสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก (Convenience) 

2.เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล โดยแบงออกเปน 4 สวนดังน้ี 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของพนักงานโดยถามเก่ียวกับ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ระดับรายได ฝายงาน ประสบการณในการทํางาน เปนแบบสอบถามรายการ 

(Check list) 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางาน 2 ปจจัย ประกอบดวย ปจจัยจูงใจ 7 

ดาน และปจจัยธํารงรักษา 7 ดาน มีจํานวนท้ังหมดท้ัง 2 ปจจัย 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ผูศึกษาอาศัยแนวคิดทฤษฎีของ 

Walton  (1973) แบงคุณภาพชีวิตการทํางานเปน 8 ดาน 

สวนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีในองคกร ศึกษาอาศัยแนวคิด
ทฤษฎีของ Organ (1987, 1988, 1990, 1991 อางใน Linn และคณะ, 2000: 3) แบงพฤติกรรมการเปน
สมาชิกท่ีดีในองคกร ออกเปน 5 ดาน 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล ซ่ึงไดผลการวิเคราะห ดังน้ี 

 ผูตอบแบบสอบถามพนักงานสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 78.7 มีชวงอายุระหวาง
31-35 ป คิดเปนรอยละ 27.1 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทามากท่ีสุด คิดเปนรอย
ละ 54.5 มีรายไดมากที่สุดชวง  15000-20000 บาท ตอเดือนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33.2 มีฝายงาน
ฝายผลิต คิดเปนรอยละ 65.3 และ มีประสบการณในการทํางานระหวาง 2-3 ป คิดเปนรอยละ 38.2 
  
ตางรางท่ี1 ผลการวิเคราะหการหาคาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีในองคกร
โดยรวม และแรงจูงใจในการทํางาน2ปจจัย 

แรงจูงใจในการทํางาน2ปจจัย 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีในองคกร โดยรวม 
r

(Pearson 
Correlation) 

Sig.
(2-tailed) 

ระดับความสัมพันธ ทิศทาง 

1.ปจจัยจูงใจ .579 .000** ปานกลาง เดียวกัน 
2.ปจจัยธํารงรักษา .571 .000** ปานกลาง เดียวกัน 

 
ตารางท่ี 2   ผลการวิเคราะหการหาคาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีในองคกร
โดยรวม และแรงจูงใจในการทํางานปจจัยจูงใจ 

แรงจูงใจในการทํางานปจจัยจูงใจ 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคกร โดยภาพรวม 
R 

(Pearson 
Correlation) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

1.ดานความสําเร็จในการทํางาน .422 .000** ปานกลาง เดียวกัน 
2.ดานการยอมรับนับถือ .422 .000** ปานกลาง เดียวกัน 

3.ดานความรับผิดชอบในงาน .384 .000** ปานกลาง เดียวกัน 

4.ดานงานท่ีมีความทาทายและใช
ความคิดสรางสรรค .410 .000** ปานกลาง เดียวกัน 
5.ดานความมีอิสระในการปฏิบัติงาน
และตัดสินใจ .431 .000** ปานกลาง เดียวกัน 
6.ดานความกาวหนาในสายงานอาชีพ .397 .000** ปานกลาง เดียวกัน 

7.ดานการเจริญเติบโตในองคกร .455 .000** ปานกลาง เดียวกัน 
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ตารางท่ี  3  ผลการวิเคราะหการหาคาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีในองคกร
โดยรวม และแรงจูงใจในการทํางานปจจัยธํารงรักษา 
 

แรงจูงใจในการทํางานปจจัยธํารงรักษา 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคกร โดยรวม 
R 

(Pearson Correlation) 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ 
ทิศทาง 

1.ดานนโยบายขององคการ .413 .000** ปานกลาง เดียวกัน 
2.ดานสภาพแวดลอมและบรรยากาศใน
การทํางาน .405 .000** ปานกลาง เดียวกัน 
3.ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
และผูใตบังคับบัญชา .227 .000** ตํ่า เดียวกัน 
4.ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน .373 .000** ปานกลาง เดียวกัน 

5.ดานความม่ันคงในงาน .368 .000** ปานกลาง เดียวกัน 
6.ดานเงินคาจาง เงินเดือนผลตอบแทน
รวมถึงสวัสดิการ .435 .000** ปานกลาง เดียวกัน 
7.ดานสถานภาพในการทํางาน ความ
ปลอดภัยในการทํางาน .427 .000** ปานกลาง เดียวกัน 

 
ตางรางท่ี 4 ผลการวิเคราะหการหาคาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีในองคกร
โดยรวม และคุณภาพชีวิตการทํางาน 

คุณภาพชีวิตการทํางาน 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคกรโดยรวม 
r 

(Pearson 
Correlation) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

1.ดานรายไดและคาตอบแทนท่ีมียุติธรรม .379 .000** ปานกลาง เดียวกัน 
2.ดานส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยในการทํางาน .433 .000** ปานกลาง เดียวกัน 
3.ดานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน .459 .000** ปานกลาง เดียวกัน 
4.ดานความกาวหนาและความม่ันคงในอาชีพ .460 .000** ปานกลาง เดียวกัน 
5.ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน .228 .000** ต่ํา เดียวกัน 
6.ดานความเสมอภาคและความยุติธรรมใน
องคกร .526 .000** ปานกลาง เดียวกัน 
7.ดานความสมดุลของชีวิตการทํางาน .466 .000** ปานกลาง เดียวกัน 
8.ดานความภาคภูมิใจในองคกร .512 .000** ปานกลาง เดียวกัน 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา แรงจูงใจในการทํางาน 2 ปจจัย ปจจัยจูงใจ 

(r=0.579,Sig.=0.000) ดานความสําเร็จในการทํางาน (r .422,Sig0.000) ดานการยอมรับนับถือ(r = 

.422,Sig = 0.000) ดานความรับผิดชอบในงาน (r = 0.384,Sig = 0.000)  ดานงานท่ีมีความทาทาย
และใชความคิดสรางสรรค(r = 0.410,Sig = 0.000)   ดานความมีอิสระในการปฏิบัติงานและ
ตัดสินใจ (r = 0.431,Sig = 0.000)   ดานความกาวหนาในสายงานอาชีพ(r = 0.397,Sig = 0.000)   และ
ดานการเจริญเติบโตในองคกร(r = 0.455,Sig = 0.000) ท้ังเจ็ดดาน และปจจัยธํารงรักษาใจ 

(r=0.571,Sig.=0.000) ดานนโยบายขององคการทํางาน (r=0.413,Sig0.000) ดานสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศในการทํางาน( r= 0.405,Sig 0.000)ดานความสัมพันธ กับผู บังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชา (r=0.227,Sig0.000)  ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน(r=.373,Sig0.000) ดาน
ความม่ันคงในงาน(r=.368,Sig0.000) ดานเงินคาจาง เงินเดือนผลตอบแทนรวมถึงสวัสดิการ
(r=.435,Sig0.000) และดานสถานภาพในการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน(r=.427,Sig0.000) 

ท้ังเจ็ด ซ่ึงมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร ซ่ึงมี
ความสัมพันธในระดับปานกลางท้ังสองปจจัยผลจากการวิเคราะห แสดงใหเห็นวาแรงจูงใจในการ
ทํางาน2 ปจจัย ปจจัยจูงใจ ปจจัยธํารงรักษา สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรย่ิงเกิด
แรงจูงใจในการทํางาน 2 ปจจัย ปจจัยจูงใจ ปจจัยธํารงรักษา มากเทาไรย่ิงสงผลตอพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกท่ีดีขององคกรเพ่ิมมากข้ึน เพราะมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน 

 สําหรับการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรของ
พนักงาน มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับคุณภาพชีวิตการทํางานทางดานรายไดและ
คาตอบแทนที่มียุติธรรม โดยมีคา (r=0.379 ,Sig = 0.000) ดานส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยในการทํางาน 

(r=0.433  ,Sig0.000) ดานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน (r= 0.459  ,Sig0.000) ดานความกาวหนา
และม่ันคงในอาชีพ(r=0 .460  ,Sig0.000) ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน (r= 0.228,Sig0.000)     

ดานความเสมอภาคและความยุติธรรมในองคกร(r=0.526   ,Sig0.000)  ดานความสมดุลของชีวิตการ
ทํางาน   (r= 0.466  ,Sig0.000) และดานความภาคภูมิใจในองคกร(r= 0.512  ,Sig0.000) ซ่ึงมี
ความสัมพันธในระดับปานกลาง ท้ังแปดดาน 
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อภิปรายผลการวิจัย  
 สําหรับความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางาน 2 ปจจัย ดานปจจัยจูงใจ ไดแก ดาน
ความสําเร็จในการทํางาน ดานการยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบในงาน ดานงานท่ีมีความทา
ทายและใชความคิดสรางสรรค ดานความมีอิสระในการปฏิบัติงานและตัดสินใจ และดานการ
เจริญเติบโตในองคกร กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร พบวา มีความสัมพันธอยูใน
ระดับปานกลาง จากผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัย  วิรัช สงวนวงศวาน (2550)  อธิบายวา การจูง
ใจคือความเต็มใจของพนักงานท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มความสามารถเพ่ือใหสําเร็จตาม
เปาหมายขององคกร และเพ่ือตอบสนองความตองการของพนักงานผูน้ันเองดวย ดังน้ันการจูงใจใน
องคกรจึงนําไปสูผลท่ีเปนประโยชนตอองคกร และผลที่เปนประโยชนตอตัวพนักงานดวยในเวลา
เดียวกัน เน่ืองจากพนักงานมีความกระตือรือรนตองานและต้ังใจปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ
องคกรจึงควรสงเสริมใหพนักงานไดทํางานท่ีมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของงานเพ่ิมมาก
ขึ้นซ่ึงปจจัยจูงใจดานการเจริญเติบโตในองคกร มีคาเฉลี่ยสูงสุด แสดงวาพนักงานปฏิบัติงานอยาง
เต็มความสามารถเพ่ือใหบรรลุเปาหมายสวนดานความกาวหนาในสายงานอาชีพมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

สาเหตุมาจากพนักงานอาจไมไดรับการสนับสนุนในดานการพัฒนา ทักษะ ฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู จึงไมมีโอกาสที่จะกาวหนาในหนาท่ีดังน้ันองคกรควรจะมีการสนับสนุนไดการพัฒนา
พนักงานเพ่ือใหพนักงานไดมีโอกาสกาวหนาในงาน 

สําหรับความสัมพันธระหวางแรงจูงใจดานปจจัยธํารงรักษาในการปฏิบัติงานของพนักงาน
กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานแลว 

พบวา ดานเงินเดือนคาจาง เงินเดือนผลตอบแทนรวมถึงสวัสดิการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด  โดยพนักงาน
ไดรับเงินเดือนเหมาะสมกับความรูความสามารถ สวัสดิการและคาตอบแทนพิเศษตาง ๆ ท่ีไดรับมี
ความเหมาะสม ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และทําใหงานสําเร็จไดดวยดี สวนดานท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาอาจไม
สามารถใหคําปรึกษาเม่ือพนักงานมีปญหาและใหความชวยเหลือได องคกรควรหาแนวทางในการ
สรางความสัมพันธของผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ผลการวิจัยไมสอดคลองกับงานวิจัยของ 

รสสุคนธ  เหล็กเพชร (2555) ท่ีศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผูชวยในโรงเรียนสังกัด
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 18 จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจของครูผูชวย ในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัดชลบุรี พบวาแรงจูงใจในการ
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ปฏิบัติงานดานปจจัยค้ําจุนโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการปกครอง
บังคับบัญชาโดยรวมอยูในระดับมาก 

 สําหรับความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานกับ พฤติกรรมการเปน
สมาชิกท่ีดีขององคกร อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความเสมอภาค
และความยุติธรรมในองคกร มีคาเฉล่ียสูงสุด โดยพนักงานรูสึกวาผูบังคับบัญชาใหความเปนธรรม
ตอผูใตบังคับบัญชาโดยเทาเทียมกัน สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงาน พนักงานอาจจะไมไดรับความรวมมือและความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานในชวงท่ี
ตองการความชวยเหลือ สอดคลองกับ Walton   (1973) ไดกลาววา คุณภาพชีวิตในการทํางาน เปน
เร่ืองของสภาพแวดลอมและสังคมท่ีสงผลใหการทํางานประสบผลสําเร็จ ผลผลิตท่ีไดรับตอบสนอง
ความตองการและความพึงพอใจของบุคคลในการทํางาน และสันติ  บางออ (2540) ไดกลาวไววา 
คุณภาพชีวิตในการทํางานเปนส่ิง ท่ีคนเราจะสามารถทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ สามารถ
ปรับปรุงเพ่ิมผลผลิตได โดยมี ความพรอมท้ังดานรางกายและจิตใจ ซ่ึงถือวาเปนปจจัยภายใน 

สําหรับปจจัยภายนอก คือ สภาพแวดลอมในการทํางาน เปนส่ิงท่ีทําใหคนเรามีความสุขกับการ
ทํางานและเกิดความพึงพอใจในการทํางาน  

 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
1. การวิเคราะหแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบวา ปจจัยจูงใจในดานความกาวหนาในสาย

งานอาชีพสงผลตอสงผลตอความตั้งใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เน่ืองจากพนักงานมีความ
กระตือรือรนตองานและตองการความกาวหนาในสายงานอาชีพมีและปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความสามารถ ดังน้ัน บริษัทควรมีการใหพนักงานไดรับการสงเสริมศึกษาดูงานท่ีเก่ียวของกับงาน
ในหนาท่ีและไดรับการสนับสนุนในดานการพัฒนา ทักษะ ฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู 

2. การวิเคราะหแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบวา ปจจัยค้ําจุนดานสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศในการทํางานพนักงานใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางาน ทํา
ใหเกิดสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีดีในการทํางานสงผลใหการทํางานราบรื่นทําใหงานสําเร็จ
ไดดวยดี ดังน้ัน บริษัทควรมีเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณใชในหนวยงานอยางเพียงพอและสถานท่ี
ทํางานมีแสงสวางเพียง อากาศถายเทสะดวก อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหพนักงาน
ไดทํางานสะดวกมากย่ิงขึ้น  
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3.การวิเคราะหคุณภาพชีวิตการทํางาน พบวา ดานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

พนักงานใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในการทํางาน ทําใหเกิดการพัฒนา
ศักยภาพในการทํางานสงผลใหเกิดความรวมมือในการทํางานและพัฒนาศักยภาพของงาน ดังน้ัน
บริษัทควรมีการพัฒนาความรูและประสบการณในการทํางาน ไดแก การอบรม การสัมมนา เพ่ือให
พนักงานไดรับความรูเพ่ิมมากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต 
1. การศึกษาคร้ังตอไป ควรมีการทําวิจัยเปนวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีเก็บขอมูลท่ี

หลากหลาย เชน การสัมภาษณ หรือการสังเกตการณ รวมดวย เพ่ือใหผลการวิจัยเกิดความสมบูรณ 
และผูวิจัยจะไดขอมูลท่ีลึกซ้ึงมากอยางแทจริง 

2. การศึกษาคร้ังตอไป ควรมีการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ตาม
กรอบแนวคิดและทฤษฎีอื่นๆ นอกเหนือจากการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือใหเกิดความสมบูรณเก่ียวกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัตขิองพนักงาน 

3. การศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาวาปจจัยอื่นท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ม่ีดีขององคกรเพ่ือท่ีจะนําขอมูลมาพัฒนาองคกรใหดีขึ้นเพ่ือจะไดทราบถึงแรงจูงใจและคุณภาพ
ชีวิตการทํางานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร 
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 ปจจัยดานองคกรและบรรยากาศในการทํางานท่ีสงผลตอความเครียดในการทํางานของพนักงาน 
กรณีศึกษา บริษัท อีโนเวย รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน 
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บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยดานองคกรและบรรยากาศในการทํางานท่ีมีผล
ตอความเครียดในการทํางานของพนักงาน บริษัท อีโนเวย รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน 

กลุมเปาหมายเปนพนักงานในบริษัท อีโนเวย รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน ขนาดของกลุม
ตัวอยางจํานวน 325 คน การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยน้ี ไดแก 
แบบสอบถามจากพนักงาน และสถิติท่ีใชในการคิดวิเคราะห ประกอบไปดวย สถิติเชิงพรรณนา
ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะหขอมูล และสถิติเชิงอนุมาน 

ไดแก Independent Sample t-test, One-Way ANOVA และ Multiple Regression Analysis.   
ผลการศึกษา พบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 52.9%  ชวงอายุระหวาง 28-32 

ป (20.9%) พนักงานสวนใหญมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี (90.5%) ตําแหนงงานสวนใหญ
ภายในบริษัท มีรายไดต่ํากวา 12,000บาท (37.8%) และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จํานวน 6-10 ป 
(32%) ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานองคกร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
รายได และระยะเวลาในการปฏิบัติงานสงผลตอความเครียดในการทํางานในดานลักษณะงาน ดาน
บทบาทและหนาท่ี ดานความสัมพันธ และดานความสําเร็จและความกาวหนาในอาชีพไมแตกตาง
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กัน ในขณะท่ีปจจัยสวนบุคคลดานระดับรายได มีผลตอความเครียดในการทํางานในดาน
ความสัมพันธและความกาวหนาในอาชีพที่แตกตางกัน นอกจากน้ี ปจจัยดานองคกร (ไดแก ความ
ตองการดานงาน ความตองการดานบทบาท ความตองการดานความสัมพันธระหวางบุคคล) และ
ปจจัยดานบรรยากาศในการทํางาน (ไดแก ดานลักษณะงาน และดานส่ิงแวดลอมในองคกร) มีผล
ตอความเครียดในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 
คําสําคัญ : ปจจัยดานองคกร บรรยากาศในการทํางาน และ ความเครียดในการทํางาน  

 
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. 
 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

290 

บทนํา 
 ความเครียดเปนภาวะท่ัวไปท่ีเกิดข้ึนกับทุกคน ความเครียดของคนเราสามารถเกิดได
ตลอดเวลา เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมหรือเกิดปญหาในชีวิตประจําวันนับวา เปน
สาเหตุสําคัญท่ีทําใหมนุษยเกิดความเครียด การทํางานรวมกันของคนจํานวนมากท่ีมาจากสถานท่ี
แตกตางกัน ท้ังในดานองคกร ดานครอบครัว ดานจิตใจความรูสึก ดานความรูความสามารถ อายุ 

และดานประสบการณการทํางาน อาจทําใหเกิดการกระทบกระทั่งหรือความไมเขาใจกันในองคกร 

โดยมีวิธีจัดการความเครียดของตนเอง (Lazarus and Folkman, 1984) ศึกษาพบวา คนเรามีวิธีจัดการ
ความเครียดได 2 วิธีดวยกัน วิธีแรกคือ จะเนนท่ีการจัดการกับอารมณ ความรูสึกของตนเอง สวนวิธี
ท่ีสองคือ เปนวิธีการจัดการกับปญหาโดยตรง อุตสาหกรรมยานยนตและสวนประกอบยานยนตใน
ประเทศไทย เปนอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ โดยประเทศไทย
เปนรากฐานการผลิตเพ่ือการจําหนายในแตละประเทศ ท้ังยังถือเปนผูนําในดานการผลิต
อุตสาหกรรมยานยนต และสวนประกอบในภูมิภาคอาเซียนดวย (สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนต
ไทย, 2554) ซ่ึงเปนส่ิงท่ีแสดงใหเห็นวา อุตสาหกรรมมีการพัฒนามากข้ึน จากเหตุผลขางตน จึงทํา
ใหผูศึกษามีความสนใจวาปจจัยใดท่ีเปนสาเหตุของความเครียดท่ีเกิดขึ้นในที่ทํางานของบริษัท อีโน
เวย รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน ซ่ึงผลการวิจัยครั้งน้ี อาจเปนแนวทางชวยใหผูบริหารได
ทราบถึงสาเหตุ และระดับความเครียดของพนักงาน เพราะความเครียดจัดเปนภัยเงียบ ดังน้ันควร
หาทางปองกันและแกไขตลอดจนพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนักงานบริษัท อีโนเวย รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด 

มหาชนเก่ียวกับปจจัยดานองคกร 

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนักงานบริษัท อีโนเวย รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด 

มหาชน เก่ียวกับบรรยากาศในการทํางาน 

3. เพ่ือศึกษาระดับความเครียดในการทํางานของพนักงานบริษัท อีโนเวย รับเบอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด มหาชน   

4. เพ่ือศึกษาปจจัยดานองคกรในดานความตองการดานงาน ความตองการดานบทบาท และ
ความตองการดานความสัมพันธระหวางบุคคลของพนักงานบริษัท อีโนเวย รับเบอร (ประเทศไทย) 

จํากัด มหาชน 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปจจัยสวนบุคคลในดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน และระดับ
รายได ท่ีแตกตางกัน มีผลตอระดับความเครียดในการทํางานไมแตกตางกัน 

 2. ปจจัยดานองคกร (Robbins and Judge, 2013) ในดานความตองการดานงาน ความ
ตองการดานบทบาท และความตองการดานความสัมพันธระหวางบุคคล มีผลตอความเครียดในการ
ทํางาน 

3. บรรยากาศในการทํางานดานลักษณะงาน เพ่ือนรวมงาน หัวหนางาน และส่ิงแวดลอมใน
องคกร มีผลตอความเครียดในการทํางาน 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับปจจัยดานองคกร 
  ปจจัยเก่ียวกับองคกร (Organizational Factors) ตามแนวคิดของ Robbins and Judge (2013) 

จะเปนตัวแปรท่ีสรางความกดดันใหแกบุคลากรในองคกร อันเน่ืองมาจากความตองการหรือความ
คาดหวังขององคกรน่ันเอง ความตองการ (Demand) ในท่ีน้ีจะหมายถึง หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ความกดดัน ระเบียบขอบังคับ รวมถึงความไมแนนอนที่บุคลากรในองคกรตองเผชิญหรือประสบ
ในสถานท่ีทํางาน ไดแก  
 ความตองการดานงาน (Task Demands) ความตองการในงานเปนโครงสรางของงานสวน
บุคคล (ระดับของเสรีภาพและความเปนอิสระ นาสนใจและการมีสวนรวมในงาน การใช
เทคโนโลยี เง่ือนไขการทํางาน และรูปแบบของงาน) ในการทํางานหากพนักงานไดรับการ
สนับสนุนในดานส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางานจะสงผลใหมีแนวโนมท่ีจะลดความเครียดใน
งานไดเปนอยางมาก ลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพสําหรับสถานท่ีสถานท่ีทํางานท่ีมีมาก
เกินไป เชน งานท่ีมีเสียงรบกวนมากเกินไป หองทํางานท่ีหนาแนนแออัดมากเกินไป สถานที่ท่ีมีการ
หยุดชะงัก  เสียงกร่ิงโทรศัพทท่ีดังตลอดเวลา ตําแหนงการวางเคร่ืองจักร ท่ีไมปลอดภัยสําหรับ
พนักงาน ส่ิงเหลาน้ีกอใหเกิดความวิตกกังวลและกอใหเกิดความเครียดในงานตามมา แตสถานที่ท่ี
นายจางมีการตรวจสอบอยางตอเน่ืองอยูตลอดเวลาจะสามารถทําใหพนักงานรูสึกไดถึงความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

 ความตองการดานบทบาท (Role Demands) จะเปนความกดดันท่ีเกิดขึ้นกับตัวบุคคล 

เน่ืองมาจากหนาท่ีท่ีตนเองตองรับผิดชอบในองคกร การไดรับบทบาทการทํางานหลายดานในเวลา
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เดียวกัน อาจเปนเรื่องยากท่ีจะทําใหสําเร็จลุลวงเพ่ือตอบสนองความตองการใหกับองคกร ความ
ขัดแยงในบทบาทของตน ไมเขาใจวาตนตองทําอยางไร การไดรับหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีสูง
เกินไป การทํางานท่ีกําหนดชวงเวลาส้ันๆในการทํา (ชั่วโมงในการทํางาน) รวมถึงความคลุมเครือ
ของบทบาทหนาท่ี (ความไมชัดเจนระหวางหนาท่ีกับงานท่ีตองทํา)  
 ความตองการดานความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Demands) จะเปนความ
กดดันอันเน่ืองมาจากตัวบุคคลอื่นในท่ีทํางาน การมีสภาพแวดลอมการทํางานท่ีไมเปนมิตรตอกัน 

ระหวางเพ่ือนรวมงานและการไมเปนมิตรกับเพ่ือนรวมงานที่เขามาอยูใหม การขาดการสนับสนุน
จากเพ่ือนรวมงานและจากหัวหนางาน อีกท้ังความยุติธรรมท่ีไดรับจากหัวหนางานรวมท้ัง
ความสัมพันธท่ียํ่าแยระหวางบุคคลในท่ีทํางาน อีกท้ังยังมีการแสดงพฤติกรรมที่ไมสุภาพและการ
ลวงละเมิดทางเชื้อชาติอีกดวย 

 

  ทฤษฎีความเครียด 
 Selye (1956) ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญในเร่ืองความเครียดไดแบงชนิดความเครียดออกเปน 2 

ชนิดดังน้ี 

 1. Eustress เปนความเครียดทางบวกหรือความเครียดท่ีเกิดจากความสุข บางครั้งคนเรามี
ความสุขขึ้นมาแบบไมไดต้ังตัว หรือไดรับอะไรท่ีแปลกใหมอยางกะทันหัน หรือจากการตองเผชิญ
กับความทาทายของงานที่ชอบก็อาจจะทําใหเกิดความเครียดไดเชนกัน เชน การไดรับการเล่ือน
ตําแหนงท่ีเกิดความทาทาย ทําใหเกิดความตื่นเตน กระวนกระวายใจ จนกลายเปนความเครียดไดแก 
ความเครียดน้ีปรากฏเปนผลสําเร็จและเกิดผลดี คือชวยใหสามารถเอาชนะอุปสรรคในการทํางานได 
  2. Distress เปนความเครียดทางลบหรือความเครียดท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจาก การมีทุกขเกิดข้ึน 

เน่ืองจากการถูกคุกคาม หรือถูกครอบงํามากไปจนไมเปนตัวของตัวเอง การแสดงออกของ
ความเครียดชนิดน้ีคือ ขาดการควบคุมตัวเอง คับอกคับใจ เกิดความรูสึกไมม่ันคงปลอดภัย รูสึก
หว่ันไหวถึงความลมเหลวจากการถูกคุกคาม ถาความเครียดน้ีไมถูกคุกคามหรือทําใหหมดลงก็
อาจจะเกิดปญหาตอการปฏิบัติงานได 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการความเครียด 
   Hellriegel, Slocum and Woodman (2001) ความเครียดในการทํางาน คือ ผลลัพธหรือการ
ตอบสนองตอสถานการณความตองการทางกายภาพและทางจิตวิทยาในการทํางานของบุคคล ซ่ึง
ความเครียดเกิดขึ้นเม่ือบุคคลรับรูวา ความตองการน้ันมีมากกวาความสามารถในการควบคุมของ
บุคคล คนทํางานจะเกิดความเครียดมากที่สุด เม่ือปจจัยในงานท่ีกอใหเกิดความเครียดมีมากเกินกวา
ความสามารถที่จะควบคุมไวได เม่ือเปนเชนน้ี จะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพขององคกร การ
ออกแบบการทํางานใหมและการสรางความชัดเจนและความเขาใจในบทบาท จะชวยลด
ความเครียดในการทํางานใหแกพนักงานได  
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 สมิทา ดาส (Smitha Das, 2010) ไดอธิบายถึงปจจัยท่ีสงผลตอบรรยากาศองคการ โดยเนน
ไปท่ีเรื่องการเรียนรูในองคการไว 5 ประการไดแก 1. สภาพแวดลอมขององคการ 2. โครงสราง
องคการ 3. กระบวนการทํางาน 4. ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ และ 5. คานิยมและบรรทัดฐานของ
องคการ  

  ฐาปนีย วังกานนท (2556) ศึกษาเร่ือง ปจจัยการทํางานท่ีมีผลตอความเครียดของพนักงาน 

บริษัทแอมพาส อินดัสตรี จํากัด พบวา ปจจัยดานการทํางาน อันไดแก ลักษณะงาน ดานบทบาท
และหนาท่ีในองคกร ดานความสําเร็จและความกาวหนาในอาชีพ ดานโครงสรางองคกรท่ีอยูใน
ระดับดีมาก ดานสัมพันธภาพในท่ีทํางานอยูในระดับนอย กลาวไดวา ความเครียดของพนักงาน
โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)   ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 

          
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

              

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

ปจจัยดานองคกร  ไดแก 
1. ความตองการดานงาน 

2. ความตองการดานบทบาท 

3. ความตองการดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคล       
(Robbins and Judge 2013 ) 

ความเครียดในการทํางาน 

1. ดานลักษณะงาน 

2. ดานบทบาทและหนาที่  
3. ดานสัมพันธ 
4. ดานความสําเร็จและ 
กาวหนา 
 

ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ระดับรายได 
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
    (ฐาปนี วังกานนท, 2556) 

บรรยากาศในการทํางาน 
       1. ลักษณะงาน 
       2. เพ่ือนรวมงาน 
       3. หัวหนางาน 
       4. ส่ิงแวดลอมในองคกร 
           (ฐาปนี วังกานนท, 2556) 
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วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 
   1. ประชากรกลุมเปาหมายในการศึกษาคร้ังน้ีคือพนักงานใน บริษัท อีโนเวย รับเบอร 
(ประเทศไทย) จํากัด มหาชน ซ่ึงมีจํานวน 1,381 คน 

2. ขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาในครั้งน้ีไดมาจากการประมาณคารอยละ โดย
กําหนดความเช่ือม่ันรอยละ 0.95 ความคลาดเคล่ือนไมเกินรอยละ 0.5 ซ่ึงคํานวณไดจากการ
คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรคํานวณของทาโร ยามาเน (Yamane, 1973, p. 1,088) 

3. ใชกลุมตัวอยางอยางนอย 310 กลุมตัวอยาง จึงจะสามารถประมาณคารอยละ โดยมีความ
ผิดพลาดไมเกินรอยละ 0.5 ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 0.95 พิจารณาจากการสุมตัวอยางท้ังส้ิน 325 

ตัวอยาง ถือไดวาผานเกณฑและเปนการเพ่ิมความเชื่อม่ันใหกับขอมูล 

 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคร้ังน้ี ใช เปนแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางปจจัยดานองคกรและ
บรรยากาศในการทํางานท่ีสงผลตอความเครียดในการทํางานของพนักงานบริษัท อีโนเวย รับเบอร 
(ประเทศไทย) จํากัด มหาชน ซ่ึงคณะผูวิจัยไดสรางข้ึนโดยการศึกษาคนควาจาก แนวคิดและทฤษฎี
ตางๆ รวมทั้งงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาเปนแนวคิดในการสรางแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเปนปลาย
ปด โดยแบงออกเปน 4 สวนดังน้ี 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล โดยจะเปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูล
สวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได และระยะเวลาในการทํางาน เปนลักษณะ
คําถามแบบสํารวจรายการ (Check list) 

สวนท่ี 2 คําถามดานปจจัยองคกร (Robbins and Judge 2013) โดยใหตอบคําถามตามความ
คิดเห็นแบบประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) แบงออกเปน เห็นดวยนอยท่ีสุด เห็นดวยนอย เห็น
ดวยปานกลาง เห็นดวยมาก และเห็นดวยมากท่ีสุด 

สวนท่ี 3 บรรยากาศในการทํางาน  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศในการทํางานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท แบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ใหผูตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบตามความคิดเห็น 
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สวนท่ี 4 ความเครียดในการทํางาน โดยจะเปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลปจจัยในการ
ทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท อีโนเวย รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน โดย
ดัดแปลงจากแบบวัดความเครียดในการทํางานจาก ฐาปนี วังกานนท, 2556 เพ่ือวัดความเครียดใน
การทํางาน 

 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) หาความถ่ี และรอยละเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล 

คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน และระดับรายได หาคาเฉลี่ย และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและสวนท่ีเก่ียวของกับปจจัยดานองคกรของพนักงาน และหาคาความถ่ี 

(Frequency) หาคารอยละ (Percent) หาคาเฉล่ีย (Mean) และหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ในสวนบรรยากาศในการทํางานของพนักงาน 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย
ความเครียด 2 กลุม โดยใช Independent Sample t-test ในการทดสอบ และทดสอบเปรียบเทียบ
ความแตกตางของคาเฉล่ียท่ีมีกลุมตัวอยางต้ังแต 2 กลุมข้ึนไปโดยใช One-Way ANOVA แลว
ทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี Games-Howell ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ
วิเคราะหหาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเครียด โดยใช Multiple Regression Analysis กําหนดเปน 

Stepwise Model ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 
ผลการวิจัย 

คณะผูวิจัยสรุปผลการวิจัยตามลําดับของผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงแบงออกเปน 4 สวนดังน้ี 

 สวนท่ี 1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลโดยผูตอบแบบสอบถามเปนพนักงาน
บริษัท อีโนเวย รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน สวนใหญเปนผูชาย รอยละ 52.9 มีชวงอายุ
ระหวาง 28-32 ปมากท่ีสุด  รอยละ 20.9 รองลงมาคือ มีอายุระหวาง 33-37 ป รอยละ 18.8 อายุ
ระหวาง 23-27 ป รอยละ 18.5 อายุระหวาง 18-22 ป รอยละ 15.1 อายุระหวาง 38-42 ป รอยละ 14.8 

และผูตอบแบบสอบถามนอยท่ีสุดคือ อายุ 43 ปขึ้นไป รอยละ 12.0 มีการศึกษาในระดับตํ่ากวา
ปริญญาตรีมากที่สุด รอยละ 90.5  สวนใหญมีรายไดต่ํากวา 12,000บาท รอยละ 37.8  และมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จํานวน 6-10 ป รอยละ 32.0 รองลงมามีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 3-5 

ป จํานวน 95 คน รอยละ 29.2      
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 สวนท่ี 2 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับดานปจจัยองคกรโดยผูตอบแบบสอบถามเปน
พนักงานบริษัท อีโนเวย รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน โดยภาพรวมระดับความรูสึกท่ีไดรับ
อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงหมายความไดวา ความเครียดในการทํางานของพนักงานในปจจัยดาน
องคกรอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียรวม 3.30 เม่ือพิจารณาปจจัยดานองคกรเปนรายขอ 

พบวา อันดับแรกปจจัยดานความตองการดานงาน มีคาเฉล่ีย 3.37 รองลงมาคือ ปจจัยดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคล มีคาเฉลี่ย 3.30 และปจจัยดานความตองการบทบาท มีคาเฉล่ีย 3.24 

ตามลําดับ 

 สวนท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยดานบรรยากาศในการทํางาน โดยผูตอบ
แบบสอบถามเปนพนักงานบริษัท อีโนเวย รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน  พบวาบุคลากร
สวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานบรรยากาศในการทํางานโดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลางมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.19 เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือปจจัยดานส่ิงแวดลอม
ในองคกรมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28   รองลงมาคือปจจัยดานเพ่ือนรวมงานมีคาเฉล่ียเทากับ 3.23 และขอ
ท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุดคือปจจัยดานลักษณะงานมีคาเฉล่ียเทากับ 3.10  

 สวนท่ี 4 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความเครียดในการทํางาน ผูตอบแบบสอบถาม
เปนพนักงานบริษัท อีโนเวย รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน พบวาระดับความรูสึกของ
พนักงานอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงตีความหมายไดวา ความเครียดในการทํางานของพนักงานในดาน
ความเครียดในการทํางาน อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียรวม 3.01 เม่ือพิจารณาความในการ
ทํางานโดยเฉลี่ยรายขอแลว พบวา ทุกขอมีระดับความรูสึกอยูในระดับปานกลาง ดานความสําเร็จ
และความกาวหนาในอาชีพมีคาเฉล่ีย 3.12 ดานบทบาทและหนาท่ีของตนเองในองคกรมีคาเฉล่ีย 

3.01 ดานลักษณะงานมีคาเฉล่ีย 3.00 และ ดานสัมพันธภาพในการทํางานมีคาเฉลี่ย 2.91 ตามลําดับ 

 สวนท่ี 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานท่ี 1 พบวาปจจัยสวนบุคคลในดานเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน และระดับรายไดท่ีแตกตางกันของพนักงานบริษัท 

อีโนเวย รับเบอร(ประเทศไทย) จํากัด มหาชน มีผลตอระดับความเครียดในการทํางานแตละดาน
แตกตางกัน (เครื่องหมาย* แสดงการสรุปสมมติฐานท่ีพบความแตกตาง) รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

ปจจัยสวนบุคคล 

ความเครียดในการทํางาน 
ดานลักษณะงาน ดานบทบาทและ

หนาที่ 
ดานสัมพันธภาพ
ในการทํางาน 

ดานความสําเร็จ
และความกาวหนา

ในอาชีพ 
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. อายุ 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. ระดับการศึกษา 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. ระดับรายได 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
ปฏิบัติงาน 

F=0.654 
Sig=0.581 

F=0.160 
Sig=0.923 

F=1.414 
Sig=0.238 

F=1.362 
Sig=0.254 

 
สวนท่ี 5 (ตอ) สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปจจัยดานองคกรมีผลตอความเครียดในการทํางาน
และสมมติฐานที่ 3 บรรยากาศในการทํางานมีผลตอความเครียดในการทํางานของพนักงาน ผลจาก
การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณสามารถแสดงไดตามตารางท่ี 2  

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยดานองคกรและปจจัยดาน
บรรยากาศในการทํางานท่ีมีผลตอความเครียดในการทํางาน 

ความเครียดในการทํางาน 
Unstandardized Coefficients

Standardized 
Coefficients t Sig. 

b SE β 

คาคงที่ 2.150 0.723  2.973 0.003* 

ปจจัยดานองคกร      

 ดานความตองการดานงาน -0.373 0.173 -0.108 -2.151 0.032* 

 ดานความตองการบทบาท 0.528 0.216 0.137 2.448 0.015* 

 ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 0.552 0.203 0.145 2.718 0.007* 

ปจจัยดานบรรยากาศในการทํางาน      
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 จากตารางท่ี 2 ปจจัยดานองคกรดานความตองการดานงาน (β = -0.108) ดานความตองการ
บทบาท (β = 0.137) ดานความสัมพันธระหวางบุคคล (β = 0.145) และปจจัยดานบรรยากาศใน
การทํางานดานลักษณะงาน (β = 0.236) ดานส่ิงแวดลอมในองคกร (β = 0.338) จะสงผลตอ
ความเครียดในการทํางานและไดสมการถดถอยพหุคูณ ซ่ึงเปนการการทํานายความเครียดในการ
ทํางาน ดังน้ี 

 

ความเครียดในการทํางาน = 2.150 + 0.338 (ส่ิงแวดลอมในองคกร) + 0. 236 (ลักษณะงาน) 
+ 0. 145 (ความสัมพันธระหวางบุคคล) + 0. 137 (ความตองการ
บทบาท) + -0. 108 (ความตองการดานงาน) 

 โดยปจจัยเหลาน้ีสามารถทํานายความเครียดในการทํางานไดรอยละ 45.9 

(Adjusted	R  = 0.459) 

 
การอภิปรายผล 

ผลการศึกษาเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลในดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ
ทํางาน และระดับรายได ท่ีแตกตางกันของพนักงานบริษัท อีโนเวย รับเบอร(ประเทศไทย) จํากัด 

มหาชน มีผลตอระดับความเครียดในการทํางานไมแตกตางกัน ซ่ึงผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับ
การศึกษาของ ศิริกร อกษรดี (2544) ศึกษาปจจัยดานบุคคลและปจจัยงานกับความเครียดของ
พนักงานตอนรับภาคพ้ืนดิน บริษัท การบินไทย เรื่องรายไดเปนประเด็นสําคัญท่ีทําใหพนักงาน
ตอนรับมีความเครียดท่ีแตกตางกัน  

ผลการศึกษาเก่ียวกับปจจัยดานองคกรมีผลตอความเครียดในการทํางานในดานลักษณะ
งาน ดานบทบาทและหนาท่ีของตนเองในองคกร ดานสัมพันธภาพในการทํางาน ดานความสําเร็จ
และความกาวหนาในอาชีพ พบวา ปจจัยดานองคกรดานความตองการดานงาน ดานความตองการ
บทบาท ดานองคกรดานความสัมพันธระหวางบุคคล มีผลตอความเครียดในการทํางาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว สอดคลองกับผลการวิจัยของนงนุช 

 ดานลักษณะงาน 0.829 0.200 0.236 4.149 0.000* 

 ดานส่ิงแวดลอมในองคกร 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, *มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 

0.05 
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สงวนสัตย (2557) ปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคกร มีความสัมพันธกับความเครียดในการทํางาน
ของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาเก่ียวกับบรรยากาศในการทํางานมีผลตอความเครียดในการทํางานในดาน
ลักษณะงาน ดานบทบาทและหนาท่ีของตนเองในองคกร ดานสัมพันธภาพในการทํางาน ดาน
ความสําเร็จและความกาวหนาในอาชีพ พบวา ปจจัยดานบรรยากาศดานลักษณะงาน และดาน
ส่ิงแวดลอมในองคกร มีผลตอความเครียดในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว  สอดคลองกับผลการวิจัยของตันหยง ชุนศิริทรัพย (2556) 

ความสัมพันธระหวางการรับรูบรรยากาศองคการกับความเครียดในการทํางานของพนักงานบริษัท 

นิตพอยน จํากัด 

 
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
 ปจจัยดานองคกรและบรรยากาศในการทํางานท่ีมีอิทธิพลตอระดับความเครียดในการ
ทํางานของพนักงานบริษัท อีโนเวย รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน พบวา พนักงานมีระดับ
ความเครียดในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ดังน้ันบริษัทอาจจะตองทําการปรับปรุง
กระบวนการจัดการขององคกรเพ่ือใหพนักงานไมมีความเครียดหลงเหลืออยู คณะผูวิจัยไดจําแนก
ขอเสนอแนะเปนรายดาน ดังน้ี 

  1. ปจจัยดานองคกร ตองกําหนดงาน กําหนดบทบาทหนาท่ีในการดําเนินงานขององคกร
อยางชัดเจน โดยอาจเขียนเปนคําบรรยายลักษณะงาน ซ่ึงจะทําใหขอบเขตของการทํางานของแตละ
หนาท่ีความรับผิดชอบ บทบาทหนาท่ีอํานาจการตัดสินใจของพนักงานแตละคนชัดเจนย่ิงขึ้น 

2. ในดานลักษณะงาน องคกรอาจจะตองทําการวิเคราะหงานและประเมินใหมเพ่ือจัดกลุม
งานท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันใหอยูในหมวดหมูเดียวกัน เพ่ือใหสามารถมอบหมายงานไดเหมาะสม
กับความสามารถศักยภาพของพนักงาน 

3. บรรยากาศในการทํางาน ในการทํางานองคกรของจัดสภาพแวดลอมในการทํางานให
เหมาะสม เชน การวางตําแหนงเคร่ืองจักรใหเหมาะสมกับข้ันตอนการทํางาน อากาศถายเท สะดวก 

แสงสวางในการทํางานท่ีเพียงพอ และคํานึงถึงความปลอดภัยของพนักงานในการทํางาน  
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งานวิจัยท่ีเก่ียวเน่ืองในอนาคต 
 เพ่ือใหผลการศึกษาครั้งน้ีสามารถนําไปประยุกตใหเกิดประโยชนไดอยางกวางขวางมาก
ขึ้น คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป ดังน้ี 

 1. ควรทําการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลตอความเครียดของพนักงาน เชน การทํางาน
เปนกะ การทํางานลวงหนา และแนวทางปองกันและแกไข เปนตน เพ่ือเปนแนวทางหรือ
ขอเสนอแนะตอองคกร 

 2. การศึกษาคร้ังน้ีไดทําการศึกษาเฉพาะพนักงานฝายปฏิบัติการยางในของ บริษัท อีโนเวย 
รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน จ.ปทุมธานี เทาน้ัน ควรขยายขอบเขตการศึกษากับพนักงาน
บริษัทสวนประกอบยานยนตในประเทศไทย หรืออุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย เพ่ือจะได
นําผลไปใชเปนแนวทางในการปองกันและพัฒนาพนักงานท่ัวท้ังองคกร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

302 

บรรณานุกรม 
จุฑารัตน สุคันธรัตน. (2541). การรับรูบรรยากาศองคกรและความเครียดของบุคลากรใน

โรงพยาบาลตากสิน. (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร). 
จันทรจิรา ภูทองเกษ. (2537). ปจจัยท่ีมีผลตอความเครียดของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม. 
กรุงเทพฯ ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย.  

ชวัลญา ชีวะพฤกษ. (2547). การศึกษาปจจัยในการทํางานและกลวิธีในการเผชิญปญหาที่มีผลตอ 
  การเผชิญปญหาท่ีมีผลตอความเครียดของพนักงานฝายสินเช่ือธนาคารทหารไทยจํากัด 
(มหาชน)  สํานักงานใหญ. (ปริญญาสิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม).  

ฐาปนี วังกานนท. (2556). ปจจัยดานการทํางานท่ีมีอิทธิพลตอความเครียดของพนักงาน กรณีศึกษา
บริษัท แอมพาส อินดัสทรี จํากัด. (การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี). 

ทศพล พาสุนันท. (2551). การรับรูการกําหนดเปาหมายในการทํางานของพนักงานกับความเครียด

ในงานของพนักงาน : กรณีศึกษาของพนักงาน บริษัทไทยเบฟเวอเรจจํากัดมหาชน. (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ). 

เพ็ญนภา อนุชิตวงศ. (2540). ความเครียดกับการปฏิบัติงานของพนักงานหญิงในโรงงาน

อุ ต ส า ห ก ร ร ม อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส .  ( วิ ท ย า นิ พน ธ ป ริ ญญ า วิ ท ย า ส า สต ร ม ห า บั ณฑิ ต , 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร). 
ศรีสวัสด์ิ นนทประเสริฐ. (2541). ความเครียดในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีควบคุมจราจรทาง

อากาศทาอากาศยานกรุงเทพฯ. (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร). 
ศศินันท ทิพยโอสถ. (2556). การรับรูการสนับสนุนจากองคการของพนักงานท่ีมีผลตอการ

ปฏิบัติงานในภาคธุรกิจธนาคาร. (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี). 
ศศินันท ทิพยโอสถ และ กฤษดา เชียรวัฒนสุข. (2556). การรับรูการสนับสนุนจากองคการของ

พนักงานท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานในภาคธุรกิจธนาคาร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1. 

ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

สุพานี สฤษฏวานิช. (2549). พฤติกรรมองคการสมัยใหม : แนวคิดและทฤษฏี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

303 

สุรศักด์ิ ศานุจารย. (2536). ความเครียดในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจของสถานีตํารวจ

นครบาลในกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร). 
อดิษฐสัย ศิริไปล. (2546). ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความเครียดของขาราชการครู อาจารย ใน
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา. (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
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 Quarterly, 5(22), 45-46. 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

304 

ปจจัยดานคุณลักษณะงานและความเครียดในการทํางานท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน 
 :กรณีศึกษา บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 

Job characteristic factors and work stress affecting work performance: A Study of  
Charoen Pokphand Foods. 

 
กชกร วงศสุริยฉาย, ณัฐริกา บัวผดุง, พิชชาพร ลายลักษณ, สไบทิพย กาญจนารักษ, 

วงศธร คําพานิช,กฤษณ พิลิแกว 

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการท่ัวไป คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
กฤษดา เชียรวัฒนสุข 

อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Krisada_c@rmutt.ac.th 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เ พ่ือศึกษาผลกระทบของปจจัยดานคุณลักษณะงานและ
ความเครียดในการทํางานท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน กรณีศึกษา : บริษัท เจริญโภคภัณฑ
อาหาร จํากัด (มหาชน)โดยประชากรท่ีใชศึกษา คือ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก พนักงาน
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) จํานวน 365คนสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห t-test  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way-ANOVA: F- test)และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : 

MRA) 

ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง21 - 25 ปมี
สถานภาพสมรส / อยูดวยกัน สวนใหญเปนพนักงานบริษัท การศึกษาระดับต่ําปริญญาตรี มี
ประสบการณทํางาน6 - 10 ปมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 15,001 - 20,000 บาท ผลการทดสอบ
สมมติฐาน สรุปไดวา คุณลักษณะงาน ไดแก ความมีอิสระของงาน มีผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และความเครียดในการทํางาน ไดแก 
บทบาทและหนาท่ีของตนเองในองคกร และสัมพันธภาพในการทํางาน มีผลตอประสิทธิภาพใน
การทํางานของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   สวนปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน
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ในดาน เพศ และประสบการณทํางาน มีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานไมแตกตางกัน สวนอายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการ ศึกษา และรายได มีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานแตกตางกัน 

 

คําสําคัญ: คุณลักษณะงาน, ความเครียดในการทํางาน, ประสิทธิภาพในการทํางาน 

 

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 
 ในปจจุบัน เรื่องของสุขภาพจิต เปนปญหาท่ีมนุษยในสังคม เน่ืองจากสังคมมีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว มนุษยตองพบกับการเปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยี ท้ังดานสังคม 

วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม หากพิจารณาถึงปญหาท่ีสงผลตอความเครียดมีหลายสาเหตุ เชน ดาน
การเมือง เศรษฐกิจ และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และยังสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของ
มนุษย และเห็นไดวาหากมนุษยไมสามารถเปล่ียนแปลงตนเองใหเขากับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็วไดน้ัน จะทําใหมนุษยอยูในสภาวะความกดดัน ถาหากมนุษยเก็บสะสมความกดดัน
เหลาน้ันไวนาน จะทําใหเกิดความเครียดในท่ีสุด (จุฑารัตน ทางธรรม, 2558)  

 จากการสํารวจความเครียดและสุขภาพจิตคนไทย ป พ.ศ.2551 พบตัวแปรท่ีสําคัญท่ีสูงสุด 

คือ ผูท่ีอยูในวัยทํางานจะมีความเครียดมาก และผูท่ีอยูในวัยเรียนจะพบวาปญหาคือเรื่องเรียน เร่ือง
การทํางาน บุคคลเหลาน้ันจะมีการแสดงออกถึงความเครียดมาอยางชัดเจน เชน อาการปวดศีรษะ 

อาการข้ีลืม และสมาธิส้ันเปนตน ดังน้ันมนุษยจึงหาทางออกในการผอนคลายความเครียดในหลาย
รูปแบบ เชน การหาความบันเทิง พูดคุยกับคนในครอบครัวหรือคนท่ีไววางใจ เพ่ือใหตนเองรูสึก
ผอนคลาย (ธงชัย ทวิชาชาติ, 2552) 

จากการที่สังคมมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาและสภาวะทางเศรษฐกิจในปจจุบัน ทําใหวิถีชีวิต
ของคนเปล่ียนแปลงตามไปอยางหลีกเล่ียงไมได สงผลใหเกิดความกดดันและการทุมเทในวิถีชีวิต
การทํางานจนเกินกําลัง เพราะการทํางานเปนส่ิงสําคัญในชีวิต เน่ืองจากคนสวนใหญจะตองทํางาน
เพ่ือหารายไดและเพ่ือใหความเปนอยูในชีวิตดีขึ้น รวมถึงความกาวหนาในตําแหนงงาน  ท่ีกลาวมา
น้ีจึงมักกอใหเกิดความเครียดไดงาย (ดรุณี สินสุริยศักด์ิ, 2550,น.30)   

ซ่ึงผลท่ีเกิดความเครียดโดยเฉพาะอยางย่ิงจากสถานท่ีทํางานทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความ
กดดันและเม่ือมีความกดดันมากจะทําใหเกิดการเจ็บปวยท้ังทางรางกายและจิตใจ ซ่ึงกอใหเกิด
ผลเสียกับการทํางานโดยจะขัดขวางหรือลดทอนประสิทธิภาพในการทํางานได(จิตรลดา เฮงทับทิม, 

2551, น. 11) 

อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยเปนอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพสูงในการผลิตเพ่ือ
บริโภคและเพ่ือสงออก เน่ืองจากประเทศไทยมีพ้ืนฐานดานการผลิตทางการเกษตรท่ีม่ันคง  มีการ
ใชเทคโนโลยีทีทันสมัยและมีแรงงานท่ีมีคุณภาพจํานวนมาก ทําใหการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
สอดคลองกับความตองการของตลาดมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ันผูประกอบการยังมีความพรอมในดาน
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การจัดการกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพ และยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยูเสมอ 

(อุตสาหกรรมอาหารไทย) 

 ในการผลิตของบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร(ประเทศไทย) จํากัด มหาชน จะตองอาศัยการ
ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพของพนักงาน โดยไมตองการใหปจจัยดานคุณลักษณะงานและดาน
ความเครียดมีผลกระทบตอประสิทธิภาพในการทํางาน จึงเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหคณะผูวิจัยสนใจ
ท่ีจะศึกษาปจจัยดานคุณลักษณะงานและความเครียดในการทํางานท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางาน นอกจากน้ีความเครียดยังมีความสําคัญตอการทํางานมากข้ึนเร่ือยๆ ในสังคมไทยยุคปจจุบัน 

ผลจากการวิจัยจะเปนประโยชนแกผูประกอบการนํามาประยุกตใชและแกไขกอนที่จะเกิดปญหาใน
อนาคต 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลกระทบของปจจัยดานคุณลักษณะงานและความเครียดในการทํางานท่ีมีผล
ตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 

 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด 

(มหาชน) 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตดานเน้ือหา ในการวิจัยครั้งน้ี มุงศึกษาผลกระทบของปจจัยดานคุณลักษณะงาน

และความเครียดในการทํางานท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานบริษัท เจริญโภค
ภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 

ขอบเขตดานประชากร  ไดแก  ประชากรที่ใชในการวิ จัยครั้ง น้ีไดแกพนักงานใน
อุตสาหกรรมผลิตอาหารบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารจํากัด (มหาชน) จํานวน 2,476 คน 

ขอบเขตทางดานพ้ืนท่ีไดแก  
พนักงานในอุตสาหกรรมผลิตอาหารบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารจํากัด (มหาชน) ใน

จังหวัดกรุงเทพมหานครเขตหนองจอก 

ขอบเขตดานระยะเวลา ชวงระยะเวลาท่ีทําการวิจัยคือ 6 พฤศจิกายน 2560 – 20 มีนาคม 

2561 
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ขอบเขตกลุมตัวอยางไดแก พนักงานในอุตสาหกรรมผลิตอาหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ
อาหารจํากัด (มหาชน) ในจังหวัดกรุงเทพมหานครเขตหนองจอก 

โดยประชากรกลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาวิจัยไดแกพนักงานท่ีปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรมผลิตอาหารบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารจํากัด (มหาชน) จํานวน 365 คน กลุมตัวอยาง
คํานวณไดจากสูตรประชากรที่ทราบขนาดแนนอนของ Taro Yamane  (อางถึงในกัลยาวานิชย
บัญชา, 2551)  

โดยใชสูตรระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 โดยกําหนดคลาดเคล่ือนท่ีระดับ 0.05 จะไดกลุม
ตัวอยาง 344.37 ตัวอยางหรือเทากับ 344 ตัวอยาง และไดทําการสํารองสําหรับแบบสอบถามเพ่ือ
ปองกันความไมครบถวนและความไมสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับคืนทางผูวิจัยจึงไดกําหนด
กลุมประชากรตัวอยางเพ่ิมขึ้นอีก 21 คนรวมเปน 365 คน 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันในดานเพศอายุสถานภาพสมรสระดับการศึกษา

ประสบการณทํางานรายไดมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานไมแตกตางกัน 

2. ปจจัยดานคุณลักษณะงานในดานความหลากหลายของทักษะความเปนเอกลักษณของ
งานความสําคัญของงานความมีอิสระของงานผลยอนกลับของงานมีผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

3. ปจจัยดานความเครียดในการทํางานในดานลักษณะงานบทบาทและหนาท่ีของตนเองใน
องคกรสัมพันธภาพในการทํางานความสําเร็จและความกาวหนาในอาชีพโครงสรางและบรรยากาศ
มีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประโยชนเชิงวิชาการ 

ขอมูลปจจัยดานคุณลักษณะงานและความเครียดในการทํางานท่ีมีผลตอประสิทธิภาพใน
การทํางานสามารถท่ีจะนําไปประยุกตใชในการเปนแนวทางที่จะนํามาเรียนรูและปรับทัศนคติเพ่ือ
สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพไดผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ
องคการ 
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ประโยชนเชิงปฏิบัติ 
1. สามารถนําปจจัยท่ีกอใหเกิดความเครียดในการทํางานมาปรับเปล่ียนแกไขเพ่ือนํามา

ประยุกตใชใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม 

2. สามารถนํามาเปนแนวทางสําหรับฝายทรัพยากรบุคคลในการที่จะพัฒนาบุคลากรให
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถนําปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานนํามาปรับใชในการบริหารงาน
ภายในองคการ 

4. สามารถนําเอาผลการศึกษาไปใชใหเปนประโยชนตอองคการและเปนขอมูลพ้ืนฐานนํา
การสรางทัศนคติท่ีดีและทํางานอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหผลผลิตดีขึ้น 

5. สามารถนํามาเปนแนวทางใหกับผูวิจัยหรือผูท่ีตองการศึกษา 
6. เพ่ือนํามาเปนแนวทางใหแกผูบริหารในการปรับปรุงแกไขกับบรรยากาศองคการและ

ปจจัยท่ีทําใหเกิดความเครียดในการทํางาน เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางาน 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
Greenberg and Baron (1990) กลาววา คุณลักษณะงานเปนรูปแบบวิธีท่ีจะเพ่ิมคุณคาในงาน

ซ่ึงเนนมิติงานงานท้ัง 5 ดาน ไดแก ความหลากหลายของทักษะ ความมีเอกลักษณของงาน 

ความสําคัญของงาน ความมีอิสระของงาน และขอมูลยอนกลับเก่ียวกับงานซ่ึงส่ิงเหลาน้ีกอใหเกิด
ลําดับขั้นทางจิตวิทยาอันนําไปสูผลลัพธท่ีมีคุณประโยชนสําหรับแตละบุคคล เชน ความพ่ึงพอใจ
ในงานและสําหรับองคการ เชน ลดการลาออก 
 พธิดาโขงรัมย (2551) ใหความหมายของความเครียดในการทํางานหมายถึงปฏิสัมพันธ 
ท่ีไมสมดุลกันระหวางบุคคลกับปจจัยตางๆท่ีเก่ียวของในการทํางานสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ท้ังทางรางกายและจิตใจโดยแบงเปน 6 ดานดานอาการทางกายที่เก่ียวของกับความเครียดดานความ
วิตกกังวลดานอารมณท่ีไมดีดานสมรรถนะในการทางานดานปญหาภายในตัวบุคคลดานพฤติกรรม
ความเส่ียง 

จอหน ดี.มิลเล็ท (1954) ไดกลาววา ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานท่ีทําใหเกิด
ความพึงพอใจ และไดรับผลกําไรจากการปฏิบัติงาน ซ่ึงความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจใน
การบริการใหกับประชาชน โดยพิจารณาจาก เชน การใหบริการอยางเทาเทียมกัน การใหบริการ
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อยางรวดเร็วทันเวลา การใหบริการอยางเพียงพอ การใหบริการอยางตอเน่ือง และการใหบริการ
อยางกาวหนา เปนตน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 

 
 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุ 

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดับการศึกษา 
5. ประสบการณทํางาน 

6. รายได 

ประสิทธิภาพในการทํางาน 

1. คุณภาพของงาน  

2. ปริมาณงาน 

3. เวลา  

ความเครียดในการทํางาน 

1. ลักษณะงาน 

2. บทบาทและหนาที่ของ 

ตนเองในองคกร 

3. สัมพันธภาพในการทํางาน 

4. ความสําเร็จและความกาวหนา 
ในอาชีพ 

5. โครงสรางและบรรยากาศ 

คุณลักษณะงาน 

1. ความหลากหลายของทักษะ 

2. ความเปนเอกลักษณ 
ของงาน 

3. ความสําคัญของงาน 

4. ความมีอิสระของงาน 

5. ผลยอนกลับของงาน  
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. จัดทําหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลถึงผูบริหารฝายทรัพยากรบุคคลบริษัทเจริญโภคภัณฑ
อาหารจํากัด (มหาชน) เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลและสนับสนุนการวิจัย 

 2.แจกแบบสอบถามออกไปยังกลุมตัวอยางจํานวน 365 ชุดโดยทําการเก็บรวบรวมขอมูล
ระหวางวันท่ี 15 มกราคม 2561 และรับแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง 

 3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถามและจัดหมวดหมูของขอมูลใน
แบบสอบถามเพ่ือนําขอมูลวิเคราะหทางสถิติ 
 

ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ในการสรางแบบสอบถามผูศึกษาดําเนินการดังตอไปน้ี 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามที่ผูศึกษาไดปรับปรุงจากงานวิจัยท่ีไดมี
ผูสรางไวสมบูรณแลวและดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางและศึกษาคนควาทฤษฎี
แนวคิดและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยแบงออกเปน 4 สวนดังตอไปน้ี 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลปจจัยสวนบุคคลประกอบดวยเพศอายุสถานภาพระดับ
การศึกษาประสบการณทํางานและรายไดตอเดือนเปนคําถามแบบสอบถามปลายปด (Closed Ended 

Questions)  

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลปจจัยดานคุณลักษณะงานซ่ึงเปนแบบสอบถามแบบปลายปด
ใหเลือกตอบตามแนวคิดของแฮคแมนและโอลดแฮม (Hackman & Oldham, 1975)  ไดปรับปรุงมา
จากแบบสอบถามคุณลักษณะงานของจิตรวีมุสิกสุต (2556) ประกอบดวยความหลากหลายของ
ทักษะความเปนเอกลักษณของงานความสําคัญของงานความมีอีสระของงานและผลยอนกลับของ
งาน 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามขอมูลดานความเครียดในการทํางานซ่ึงเปนแบบสอบถามแบบปลาย
ปดใหเลือกตอบตามแนวคิดของคูเปอรและคารตไรท (Cooper & Cartwright, 1997) ไดปรับปรุงมา
จากแบบสอบถามความเครียดในการทํางานของสิริพรเลียวกิตติกุล (2545) ประกอบดวยลักษณะ
งานบทบาทและหนา ท่ีของตนเองในองคกรสัมพันธภาพในการทํางานความสําเ ร็จและ
ความกาวหนาในอาชีพโครงสรางและบรรยากาศ 

 ตอนที่ 4 แบบสอบถามขอมูลประสิทธิภาพในการทํางานซ่ึงเปนแบบสอบถามแบบปลาย
ปดใหเลือกตอบตามแนวคิดของป เตอรสันและโพลวแมน (Peterson & Plowman, 1989) ได
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ปรับปรุงมาจากแบบสอบถามประสิทธิภาพในการทํางานของจุฑารัตนทางธรรม  (2558) 

ประกอบดวยคุณภาพของงานปริมาณงานเวลาท่ีใชทํางาน 

 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีใชการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามท่ีตรวจสอบความถูกตอง
เรียบรอยแลวไปประมวลผลดวยการใชสถิติและโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัย (SPSS) ในการ
วิเคราะหขอมูลดังน้ี 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใชคาแจกแจงความถี่ (Frequency) และสรูป
ออกมาเปนคารอยละ (Percentage) และใชการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เพ่ือแสดงลักษณะการกระจายขอมูล 

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) สถิติท่ีใชทดสอบคือวิธีทดสอบ t-testวิธีการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) หรือ (MRA)  

 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ขอมูลลักษณะท่ัวไปของพนักงานท่ีบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)ใน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร เขต หนองจอกสวนใหญเปนเพศหญิงมากท่ีสุด รอยละ 51.0 มีอายุอยู
ในชวงอายุ 21-25 ป รอยละ 23.8สวนใหญมีสถานภาพสมรส / อยูดวยกัน รอยละ 45.8มีการศึกษา
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 58.1มีประสบการณทํางานระหวาง 6 - 10 ป รอยละ 34.0มีรายได
ระหวาง 15,001 - 20,000 บาท รอยละ 34.5 

 2. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาประสบการณทํางาน และรายได ท่ีแตกตางกัน ท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานไม
แตกตางกัน (เครื่องหมาย* แสดงการสรุปสมมติฐานที่พบความแตกตาง) รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

ปจจัยสวนบุคคล ประสิทธิภาพในการทํางาน 
ดานคุณภาพ ดานปริมาณ ดานเวลา 

เพศ  
t=1.530 

Sig=0.127 
t=0.446 

 Sig=0.656 
t=-0.284 

 Sig=0.777 

อายุ  
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* 

ระดับการ ศึกษา 
F=2.598 

 Sig=0.076 
F=1.835 

Sig=0.161 
F=4.401 

 Sig=0.013* 

ประสบการณทํางาน 
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 ปจจัยดานคุณลักษณะงานในดานความหลากหลายของทักษะ 

ความเปนเอกลักษณของงาน ความสําคัญของงาน ความมีอิสระของงาน ผลยอนกลับของงาน มีผล
ตอประสิทธิภาพในการทํางาน ผลจากการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณสามารถแสดงไดตาม
ตารางท่ี 2  

 

ตารางท่ี 2 คุณลักษณะงาน มีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานโดยวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ 

คุณลักษณะงาน Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

b SEb β
(Constant) 1.567 0.149  10.498 0.000 
ความหลากหลายของทักษะ 0.094 0.039 0.121 2.430 0.016* 
ความเปนเอกลักษณของงาน 0.150 0.044 0.222 3.453 0.001* 
ความสําคัญของงาน 0.090 0.042 0.126 2.171 0.031* 
ความอิสระของงาน 0.082 0.045 0.104 1.834 0.067 
ผลยอนกลับของงาน 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, * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 2 ปจจัยดานความหลากหลายของทักษะ (β= 0.121) ดานความเปนเอกลักษณของงาน 

(β= 0.222) ดานความสําคัญของงาน (β= 0.126) ดานความอิสระของงาน (β= 0.104) ดานผล
ยอนกลับของงาน (β= 0.183) จะมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานและไดสมการถดถอยพหุคูณ 

ซ่ึงเปนการทํานายคุณลักษณะงาน ดังน้ี 

 

คุณลักษณะงาน=1.567+ 0.094 (ความหลากหลายของทักษะ) + 0.150 (ความเปนเอกลักษณของ
งาน) + 0.090 (ความสําคัญของงาน) + 0.147 (ผลยอนกลับของงาน) โดยปจจัยเหลาน้ีสามารถทํานาย
คุณลักษณะงานไดรอยละ 36.1(Adjusted R2 = 0.361) 

 
4. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ปจจัยดานความเครียดในการทํางานในดานลักษณะงาน บทบาท
และหนาท่ีของตนเองในองคกร สัมพันธภาพในการทํางาน ความสําเร็จและความกาวหนาในอาชีพ 

โครงสรางและบรรยากาศ มีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานผลจากการวิเคราะห
สมการถดถอยพหุคูณสามารถแสดงไดตามตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3ความเครียดในการทํางาน มีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานโดยวิเคราะหสมการถดถอย
พหุคูณ 

ความเครียดในการทํางาน Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

b SEb β
(Constant) 2.937 0.149  19.745 0.000 
ลักษณะงาน 0.322 0.052 0.373 6.139  0.000* 
บทบาทหนาท่ีในองคกร 0.004 0.062 0.006 0.070 0.944 
สัมพันธภาพในการทํางาน -0.050 0.048 -0.077 -1.046 0.296 
ความสําเร็จและ
ความกาวหนาในอาชีพ 

-0.278 0.062 -0.373 -4.520  0.000* 

โครงสรางและบรรยากาศ
องคกร 

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, * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 3 ปจจัยดานลักษณะงาน (β= 0.373) ดานบทบาทหนาท่ีในองคกร (β= 0.006) ดาน
สัมพันธภาพในการทํางาน  (β= -0.077) ดานความสําเร็จและความกาวหนาในอาชีพ (β= -0.373) 

ดานโครงสรางและบรรยากาศองคกร (β= 0.220) จะมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานและได
สมการถดถอยพหุคูณ ซ่ึงเปนการทํานายความเครียดในการทํางาน ดังน้ี 

 

ความเครียดในการทํางาน=2.937 + 0.322 (ลักษณะงาน) + -0.278 (ความสําเร็จและความกาวหนา 
ในอาชีพ) + 0.158 (โครงสรางและบรรยากาศองคกร)  

โดยปจจัยเหลาน้ีสามารถทํานายความเครียดในการทํางานไดรอยละ 11.9(Adjusted R2 = 0.119) 

การอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการศึกษา เรื่องปจจัยดานคุณลักษณะงานและความเครียดในการทํางานท่ีมีผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางาน กรณีศึกษา : บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)มีประเด็น
สําคัญท่ีพบจากผลการศึกษาในครั้งน้ีและสามารถอภิปรายผลไดคือ 
 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันในดาน เพศ และประสบการณทํางาน มี
ผลตอประสิทธิภาพในการทํางานไมแตกตางกัน สวนอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และ
รายได มีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานแตกตางกัน ซ่ึงผลการวิจัยน้ีสอดคลองในเร่ืองของเพศ
กับงานวิจัยของ น่ิมนวล ทองแสน (2557) ท่ีกลาวไววา เพศชายและเพศหญิงไมสงผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานเน่ืองจากปจจุบันเพศท้ังสองตางมีความรูความสามารถสิทธิ
เสรีภาพทางสังคมทัดเทียมกันดังน้ันไมวาจะเปนเพศใดก็ตามก็สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพประสบผลสําเร็จไดในท่ีสุด แตแตกตางจากงานวิจัยของ ปรมะ สตะเวทิน (2546, น. 

105) ท่ีกลาววา เพศชายท่ีแตกตางกันอยางมากในเร่ือง การปฏิบัติงาน ความคิด คานิยม และทัศนคติ 
ท้ังน้ีเพราะวัฒนธรรม และสังคมจะมีบทความและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน 

 คุณลักษณะงานในดานความหลากหลายของทักษะ ความเปนเอกลักษณของงาน ความ 

สําคัญของงาน ความมีอิสระของงาน ผลยอนกลับของงาน มีผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน 

พบวา ประสิทธิภาพในการทํางาน จะรับผลจากปจจัยดานคุณลักษณะงานในดานความเปน
เอกลักษณของงานมากท่ีสุด (β = 0.222) รองลงมาเปนดานผลยอนกลับของงาน (β = 0.183) ดาน
ความสําคัญของงาน (β = 0.126) ดานความหลากหลายของทักษะ (β = 0.121) ตามลําดับ 

 ผลการวิจัย พบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะงานโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวาดานความหลากหลายของทักษะ และผลยอนกลับของงาน มีคาระดับ
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ความคิดเห็นอยูในระดับมาก สวนดานความเปนเอกลักษณของงาน ความสําคัญของงาน และความ
มีอิสระของงาน มีคาระดับความคิดเห็นอยูในระดับปลานกลาง ท้ังน้ีเน่ืองจากคุณลักษณะงานท่ี
แนนอนมีผลตอพฤติกรรมและทัศนคติในงาน แตคุณลักษณะงานเหลาน้ีจะไมมีผลตอพนักงานทุก
คนในลักษณะเดียวกัน ซ่ึงผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับขอมูลท่ี Gostautaite and Buciuniene (2010) ท่ี
กลาววา ความชัดเจนของคุณลักษณะงานยังสงผลตอการเกิดพฤติกรรมบางอยาง เชน การรับรูคุณคา
ของประสบการณท่ีไดรับจากการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบตอผลงาน และความรูท่ีไดรับจากการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ และสอดคลองกับ Katsikeaet, al. (2010) ศึกษาผลกระทบของโครงสราง
องคการและคุณลักษณะงานตอความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคการของผูจัดการฝาย
ของตางประเทศจากธุรกิจขนาดยอมในประเทศอังกฤษ พบวาคุณลักษณะงาน ไดแก การไดรับ
ขอมูลยอมกลับเก่ียวกับงาน ความมีอิสระของงาน และความหลากหลายของทักษะมีผลกระทบ
ทางบวกตอความผูกพันตอองค  
 ความเครียดในการทํางานในดานลักษณะงาน บทบาทและหนาท่ีของตนเองในองคกร 

สัมพันธภาพในการทํางาน ความสําเร็จและความกาวหนาในอาชีพ โครงสรางและบรรยากาศ มีผล
ตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน พบวา ประสิทธิภาพในการทํางาน จะรับผลจากปจจัย
ดานความเครียดในการทํางานในดานดานลักษณะงานมากท่ีสุด (β = 0.373) รองลงมาเปนดาน
โครงสรางและบรรยากาศองคกร (β = 0.220)  ดานความสําเร็จและความกาวหนาในอาชีพ (β = -

0.373) ตามลําดับ 

 ผลการวิจัย พบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอความเครียดในการทํางานโดยรวมและราย
ดาน ไดแก ลักษณะงาน บทบาทและหนาท่ีของตนเองในองคกร สัมพันธภาพในการทํางาน 

ความสําเร็จและความกาว หนาในอาชีพ โครงสรางและบรรยากาศ มีคาระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับปานกลาง เน่ืองจากมีงานเปนจํานวนมาก และจําเปนตองรับผิดชอบในงานตางๆใหประสบ
ความสําเร็จ ท้ังน้ีเปนเพราะวา บุคลากรตองการความยอมรับนับถือ เพ่ือใหไดยอมรับในสังคมการ
ทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับ เจริญศรี วิสุทธิเนตรสกุล (2553) ศึกษาความสัมพันธระหวางความเครียด
และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานอํานวยสินเชื่อ สังกัดสํานักงานธุรกิจขนาดกลางนคร
หลวง บมจ.ธนาคาร กรุงไทย พบวา ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเครียดของพนักงานอํานวยสินเชื่อโดน
รวมคือ ดานส่ิงแวดลอม ดานภาระงาน และดานบทบาทในงาน กอใหเกิดความเครียดอยูในระดับ
ปานกลาง ซ่ึงแตกตางกับ อธิพัฒน ศังขะฤกษ (2557) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยในการ
ปฏิบัติงานท่ีมีความ สัมพันธกับความเครียดในการทํางานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โรงงานยาสูบ 
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กระทรวงการคลัง สํานักงานใหญ พบวาปจจัยในการปฏิบัติงานดานสภาพแวดลอมในสถานท่ี
ทํางาน ดานความสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนในการปฏิบัติงาน ดานนโยบายการบริหารงาน และดาน
ความสําเร็จและความกาวหนาในงาน มีความ สัมพันธกันในระดับต่ํา กับความเครียดในการทํางาน
ของพนักงาน สวนปจจัยในการปฏิบัติงาน ดานลักษณะงาน และดานคาตอบแทนและสวัสดิการไม
มีความสัมพันธกับความเครียดในการทํางานของพนักงาน 

 ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางาน ผลการวิจัย พบวา บุคลากรสวน
ใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางานโดยภาพรวม อยูในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดาน ไดแก ดานคุณภาพของงาน ดานปริมาณงาน ดานเวลาท่ีใชใน
การทํางาน อยูในระดับท่ีมากทุกดาน จากขอมูลดังกลาวอธิบายไดวา ประสิทธิภาพในการทํางาน
ขึ้นอยูงานท่ีไดรับ ท้ังน้ีเปนเพราะบุคลากรมีการพัฒนาตัวของบุคลากรเองและใหความรวมมือแก
องคกรเพ่ือใหงานประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงองคประกอบการพัฒนาประสิทธิภาพ
การทํางานมีความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาองคกร ซ่ึงสอดคลองกับ เกษรี สรอยมณีวงษ (2553) 

ท่ีทําการวิจัยเรื่อง ตัวกําหนดประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสินเขตลําปาง 

โดยการศึกษาพบวาลักษณะของงานยอมสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานซ่ึงข้ึนอยู
กับระบบงานท่ีไดรับมอบหมาย การกําหนดคุณลักษณะงานท่ีเหมาะสมแกพนักงานยอมจะสงผลตอ
ประสิทธิภาพงานมากย่ิงข้ึน  
 

ขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาทําใหทราบถึงคุณลักษณะงานและระดับความเครียดในองคกรท่ีมีผลให
เกิดประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานและผลกระทบจากความเครียดท่ีมีตอตัวพนักงานโดยผู
ศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการจัดการเพ่ือเปนการลดและปองกันความเครียดของพนักงานรวมถึง
ผลที่ตามมาจากความเครียดเพ่ือใหผูบริหารทุกระดับขององคกรนําแนวทางดังกลาวไปพิจารณาตาม
ความเหมาะสมดังน้ี 

 1. ในแตละปผูบริหารระดับสูงขององคกรควรมีการถายทอดนโยบายการปฏิบัติงานของ
องคกรใหกับพนักงานทุกระดับเพ่ือเปนการใหแนวทางในการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 2. ผูบริหารควรสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีบรรยากาศของการชวยเหลือเก้ือกูลกันรวมถึง
การรวมมือในการทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกันเพ่ือลดความขัดแยงและเปนแนวทางในการลด
ความเครียดท่ีเกิดจากการทํางาน 
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 3. องคกรควรจะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือชวยในการบริหารความเครียดของพนักงานใหอยูใน
ระดับท่ีเหมาะสมเชนการจัดกิจกรรมกระตุนความสามัคคีกิจกรรมกีฬาสรางความสัมพันธระหวาง
หนวยงานภายในรวมถึงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขภาพของพนักงานเพ่ือเปนการลดความเครียด
ของพนักงานในการทํางานและสงผลใหลดผลกระทบท่ีเกิดจากความเครียดของพนักงานอีกดวย 

 

ขอเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคต 
 1. สําหรับการศึกษาเก่ียวกับความเครียดท่ีเกิดจาการทํางานของพนักงานในอนาคต 

ควรใหความสําคัญกับปจจัยสวนบุคคลท่ีอาจสงผลใหเกิดความเครียดจากการทํางานของพนักงาน 

เชนความตองการคงอยูในองคกรความตองการความสําเร็จของตนเองความตองการดาน
ความสัมพันธกับผูอื่นในองคกรนอกจากน้ียังมีการรับรูความสามารถของตนเองแรงจูงใจ 

ใฝสัมฤทธ์ิของพนักงานจึงจะทําใหเกิดองคความรูเก่ียวกับสาเหตุของความเครียดในการทํางานได
ชัดเจนย่ิงขึ้น 

 2.การศึกษาในคร้ังน้ีใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเทาน้ันการศึกษาในอนาคตควรมีการทําการ
วิจัยเชิงคุณภาพประกอบเพ่ือเปนการยืนยันผลการวิจัยท่ีชัดเจนย่ิงขึ้นในแตละแงมุมท่ีทําการศึกษา
เพ่ือท่ีจะเขาใจถึงปญหาและสามารถแกไขปญหาไดอยางตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สยามแปซิฟค อิเล็กทริค ไวร แอนด เคเบ้ิล จํากัด 
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยและขวัญ

กําลังใจในการปฏิบัติงานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สยามแป
ซิฟค อิเล็คทริค ไวรแอนดเคเบิ้ล จํากัด กรณีศึกษา : บริษัท สยามแปซิฟค อิเล็คทริค ไวรแอนด
เคเบ้ิล จํากัด 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ บุคลากรภายในบริษัท สยามแปซิฟค อิเล็คทริค ไวร
แอนดเคเบิ้ล จํากัด สาขาปทุมธานี จํานวน 205 ตัวอยาง ใชแบบสอบถามมาตราวัดประเมินคา                       
5 ระดับ เปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล ทําการแบงกลุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิสถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณา ประกอบดวย คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ  

 ผลการวิจัยพบวา พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 26-30 ป 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา สวนใหญมีรายไดระหวาง 20,001 - 25,000 บาท                    

มีระยะเวลาในการทํางาน 1 - 5 ป และพบวาปจจัยสวนบุคคล ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานไมแตกตางกันไดแก เพศ อายุ ระดับรายได สวนปจจัยสวนบุคคลในดาน ระดับการศึกษา 
และระยะเวลาในการทํางานสงผลตอการทํางานท่ีแตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน นอกจากน้ี
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน พบวา 
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กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยดานการสรรหา ดานการฝกอบรม และดานคาตอบแทนสงผล
ตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน รอยละ 52.9 (R  = 0.529) สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 

47.1 สงผลตอตัวแปรอ่ืน ๆ  และสุดทายจากการศึกษาเก่ียวกับ ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานท่ี
สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน พบวา ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

ดานลักษณะทาทางบทบาทของผูนํา ความพึงพอใจในหนาท่ีงาน และความพึงพอใจในจุดมุงหมาย
หลักและนโยบาย สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานรอยละ 55.1 (R  = 0.551) 

สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 44.9 สงผลตอตัวแปรอื่น ๆ 

 

คําสําคัญ : บริหารทรัพยากรมนุษย ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

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 205 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 working morale on 
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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 performance  
 
บทนํา 

ปจจุบันโลกธุรกิจอยูในยุคของเศรษฐกิจฐานความรู(Knowledge-base Economy) จะเห็นได
วาความรูเปนสินทรัพยท่ีจับตองไมได (Intangible Assets) หรือทุนทางปญญา (Intellectual Capital) 

และเปนหัวใจสําคัญท่ีชวยผลักดันใหเกิดนวัตกรรมและความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ ทุน
ทางปญญา(Intellectual Capital)  คือ ความรูความสามารถของคนและองคการ ซ่ึงสามารถนํามาใช
ในการสรางหรือกอใหเกิดคุณคาและมูลคาเพ่ิมโดยมาจากศักยภาพและความสามารถ จะทวีคูณ
เพ่ิมขึ้นในเร่ืองจิตสํานึกและการอุทิศตนใหกับองคการ ในการทํางานหรือการบริหารองคการ ท่ีจะ
ทําใหเกิดศักยภาพเพ่ิมข้ึน ตองประกอบดวย ความสามารถ การเรียนรูหรือศักยภาพ รวมกับการอุทิศ
ตนใหกับการทํางานและทําใหองคการมีศักยภาพสูง เม่ือน้ันทุนทางปญญาขององคการก็จะ
กลายเปนสินทรัพยท่ีมีคุณคาในท่ีสุดโดยจะประกอบไปดวย 1) ทุนมนุษย(Human Capital) 2) ทุน
ทางสังคม(Social capital) 3) ทุนทางโครงสราง (Structural Capital) จากทุนทางปญญาท้ังสามดาน 

สงผลกอใหเกิดเปนมูลคาทางการเงินใหกับองคการในที่สุด ความสําคัญของการบริหารทรัพยากร
มนุษยในองคการ คือ การดําเนินการเปนกระบวนการท่ีเริ่มตั้งแตการวางนโยบาย การกําหนด
แผนงานอัตรากําลังคน การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลากรท่ีดีมีศักยภาพเขามาทํางาน การวาง
โครงสรางและการกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการ การฝกอบรมใหบุคลากรทํางานไดมี
ประสิทธิภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจายคาตอบแทนที่เหมาะสม การเล่ือนตําแหนง 

โยกยาย การพัฒนาศักยภาพใหพนักงานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง มีขวัญกําลังใจ 

และมีพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมในองคการ มีความจงรักภักดี จนกระท่ังพนสภาพการ
เปนพนักงานขององคการ (อรจรีย ณ ตะก่ัวทุง, 2549, น.46) 

ในโลกเศรษฐกิจใหม มีการแขงขันในอุตสาหกรรมท่ีคอนขางสูงและรวดเร็ว ดังน้ัน 

องคการท่ีประสบความสําเร็จจะตองสามารถนํากลยุทธไปใชในกระบวนการบริหารการทํางานได
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อยางชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ สามารถทําใหพนักงานมุงม่ันในการทํางานไดอยางเต็มท่ีและ
สามารถท่ีจะปรับเปล่ียนองคการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนไปอยางราบร่ืน ไมติดขัด 

ซ่ึงการจะทําใหองคการมีความสามารถดังกลาวได  จะตองอาศัยบุคลากร หนวยงาน และ
กระบวนการทรัพยากรมนุษย (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2547, น.18) องคการตองมีการวางแผนกลยุทธ
เพ่ือใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน ซ่ึงการบริหารทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพก็ถือ
เปนกลยุทธในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันไดวิธีหน่ึง และการบริหารทรัพยากรมนุษย
ของบุคลากรที่อยูในภาคอุตสาหกรรมมีความนาสนใจ เน่ืองจากมีบุคลากรหลายระดับปฏิบัติงานอยู
ในองคการ ในบริษัท สยามแปซิฟค อีเล็คทริค ไวรแอนดเคเบ้ิล จํากัด เปนองคการอุตสาหกรรม
เก่ียวกับการผลิต ลวดทองแดง สายไฟ สายเคเบ้ิล ปจจุบันมีพนักงานท้ังหมด 660 คน องคการจึง
จําเปนตองเนนในเร่ืองประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน คุณภาพของงาน เน่ืองจากมีการผลิตท่ีใช
ความละเอียด ความรอบคอบแมนยํา และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงสงผลตอองคการใน
การใหความสําคัญดานประสิทธิภาพของบุคลากร องคการจะตองมีระบวนการบริหารทรัพยากรใน
องคการอยางไรมีการใหขวัญและกําลังใจกับพนักงานอยางไร เพ่ือใหองคการมีผลการปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงและการแกปญหาอุปสรรคตาง ๆ ท่ีปฏิบัติอยูใน
ปจจุบัน ซ่ึงคณะผูวิจัยมุงหวังผลวาผลการวิจัยจะนํามาใชประโยชนในการพัฒนากระบวนการ
บริหารทรัพยากรมนุษยขององคการตอไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยในดานตาง ๆ ของบริษัท สยามแปซิฟค อี
เล็คทริค ไวรแอนดเคเบิ้ล จํากัด 

2. เพ่ือศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สยามแปซิฟค                     

อีเล็คทริค ไวรแอนดเคเบิ้ล จํากัด 

3. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สยามแปซิฟค อีเล็คทริค 

ไวรแอนดเคเบ้ิล จํากัด 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตดานประชากร คือ พนักงานท่ีปฏิบัติงานในบริษัท สยามแปซิฟก อีเล็คทริค ไวร

แอนดเคเบิ้ล จํากัด สํานักงานใหญ(สาขาหวยขวาง) จํานวน 400 คน และพนักงานท่ีปฏิบัติงานใน
บริษัท สยามแปซิฟค อีเล็คทริค ไวรแอนดเคเบิ้ล จํากัด สาขาปทุมธานี จํานวน 260 คน 
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ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง คือ โดยใชสูตรกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในกรณีท่ีทราบจํานวน
ประชากรของ Taro Yamane โดยไดพนักงานท่ีปฏิบัติงานในบริษัท สยามแปซิฟค อีเล็คทริค                    

ไวรแอนดเคเบ้ิล จํากัด สํานักงานใหญ(สาขาหวยขวาง) จํานวน 130 คน และพนักงานท่ีปฏิบัติงาน
ในบริษัท สยามแปซิฟค อีเล็คทริค ไวรแอนดเคเบิ้ล จํากัด (สาขาปทุมธานี) จํานวน 120 คน  

ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ไดแก บริษัท สยามแปซิฟค อีเล็คทริค ไวรแอนดเคเบิ้ล จํากัด  

 ขอบเขตดานเวลาในการดําเนินการวิจัย ตั้งแต วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 - 30 มีนาคม 2561 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันในดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได
และประสบการณในการทํางานสงตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 2 กระบวนในการบริหารทรัพยากรมนุษย สงผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 

 สมมติฐานท่ี 3 ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ                                                                        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
  
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 

1. ปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน 

2. กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย 

3. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

1. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
ในการสรางแบบสอบถาม คณะผูวิจัยมีขั้นตอนในการสรางแบบสอบถามดังน้ี 

1. ทําการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดหลักการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานดานตาง ๆ จากเอกสาร งานวิจัยในประเทศและตางประเทศมากําหนดเปนกรอบในการ
สรางแบบสอบถาม  

 2. สรางแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายไดตอเดือนและประสบการณทํางานเปนแบบสอบถามรายการ (CheckList) เ ก่ียวกับ
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานดานตาง ๆ ซ่ึงเปนแบบสอบถามแบบมาตราวัดประเมินคา 5 ระดับ เพ่ือใช
เปนเครื่องมือสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล 

 3. นําแบบสอบถามฉบับรางเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง
และขอขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือนํามาแกไขปรับปรุง 

 4. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาในครั้งน้ีมีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือดังน้ี 

           4.1 นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิแลวนําเสนออาจารยท่ี
ปรึกษาอีกครั้งเพ่ือตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามแลวจึงนําไปทดลองใชกับ
ประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน แลวนํามาตรวจสอบความเชื่อม่ันวิธีสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Method : α-Coefficient)(Cronbach, 1951 อางถึงใน ลวน 

สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, น.200)โดยคาความเท่ียงตรงของตัวแปรไดดังน้ี  การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย จํานวน 18 ขอ เทากับ 0.884 ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน จํานวน 16 ขอ 

เทากับ 0.881 และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จํานวน 10 ขอ เทากับ 0.879 

 4.2 การทดสอบการปกติของขอมูล (Normality) การทดสอบการปกติของขอมูลหรือการ
แจกแจงขอมูลสามารถวัดไดจากคาสถิติ Skewness (SK : การกระจายท่ีสมมาตร) และคา Kurtosis 

(KU : ความสูงของการกระจาย) (Tabachnick and Fidell 2007, อางถึงใน กริช แรงสูงเนิน, 2554 : 

101) กลาววาชวงคาตัวเลขท่ี -3.0 ถึง +3.0 จะแสดงถึงการกระจายขอมูลแบบปกติ พบวา การ
ทดสอบการปกติของขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติ เน่ืองจากมีคาการกระจายที่สมมาตร (Skewness) 

(Kurtosis) และความสูงของการกระจาย อยูในชวง -3.0 ถึง +3.0 
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ใชการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม ท่ีตรวจสอบความถูกตอง
เรียบรอยแลว ไปประมวลผลดวยการใชสถิติและโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัย (SPSS) ในการ
วิเคราะหขอมูลดังน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใชคาแจกแจงความถี่ (Frequency) และสรุป
ออกมาเปนคารอยละ (Percentage) และใชการหาคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เพ่ือแสดงลักษณะการกระจายขอมูล และทดสอบความแตกตางของปจจัย
สวนบุคคลที่สงตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยใชคาสถิติ (T-test) และการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) สถิติท่ีใชทดสอบ คือ การวิเคราะหสมการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) หรือ (MRA)  

ผลการวิจัย 
 1.ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามท่ีใชเปนกลุมตัวอยาง 

จํานวน 250 คน สวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 26-30 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา สวนใหญมีรายไดระหวาง 20,001 - 25,000 บาท มีระยะเวลาในการทํางาน 1 - 5 ป 
 ปจจัยสวนบุคคล ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันไดแก เพศ อายุ 

ระดับรายได สวนปจจัยสวนบุคคลในดาน ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทํางานสงผลตอ
การทํางานท่ีแตกตางกัน  

2. เพศ ท่ีแตกตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในดานคุณภาพงาน ดาน
ปริมาณงาน ดานเวลางาน และดานคาใชจาย ไมแตกตางกัน ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 คาการทดสอบสถิติ Independent  Samples t-test ของปจจัยสวนบุคคลดานเพศ ท่ีแตกตาง
กัน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน 

ปจจัยสวนบุคคล ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน สถิติที่ใช t Sig. 

เพศ ดานคุณภาพงาน Independent  Samples t-test - 0.450 0.653 
ดานปริมาณงาน Independent  Samples t-test 0.854 0.394 
ดานเวลางาน Independent  Samples t-test 0.038 0.970 
ดานคาใชจาย Independent  Samples t-test 0.634 0.527 
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 3. อายุ ท่ีแตกตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในดานคุณภาพงาน ดาน
ปริมาณงาน ดานเวลางาน และดานคาใชจาย ไมแตกตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 คาการทดสอบสถิติ One-Way ANOVA ของปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ท่ีแตกตางกัน 
สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน 

ปจจัยสวนบุคคล ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน สถิติที่ใช F Sig. 

อายุ ดานคุณภาพงาน One-Way ANOVA 0.767 0.059 
ดานปริมาณงาน One-Way ANOVA 2.188 0.056 
ดานเวลางาน One-Way ANOVA 1.148 0.394 
ดานคาใชจาย One-Way ANOVA 1.212 0.304 

  

4. ระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในดานคาใชจาย 

ไมแตกตางกัน แตระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในดาน
คุณภาพงาน ดานปริมาณงาน ดานเวลางาน ท่ีแตกตางกัน ดังแสดงในตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 คาการทดสอบสถิติ One-Way ANOVA ของปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา ท่ี
แตกตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน 

ปจจัยสวนบุคคล ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน สถิติที่ใช F Sig. 

ระดับการศึกษา ดานคุณภาพงาน One-Way ANOVA 6.642 0.001* 
ดานปริมาณงาน One-Way ANOVA 7.397 0.000* 
ดานเวลางาน One-Way ANOVA 4.154 0.010* 
ดานคาใชจาย One-Way ANOVA 2.042 0.117 

 
5. ระดับรายได ท่ีแตกตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในดานคุณภาพงาน 

ดานปริมาณงาน ดานเวลางาน และดานคาใชจาย ไมแตกตางกัน ดังแสดงในตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 คาการทดสอบสถิติ One-Way ANOVA ของปจจัยสวนบุคคลดานระดับรายได ท่ีแตกตาง
กัน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน 

ปจจัยสวนบุคคล ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน สถิติที่ใช F Sig. 

ระดับรายได ดานคุณภาพงาน One-Way ANOVA 1.306 0.248 
ดานปริมาณงาน One-Way ANOVA 1.347 0.229 
ดานเวลางาน One-Way ANOVA 1.619 0.131 
ดานคาใชจาย One-Way ANOVA 0.833 0.561 

 

6. ระยะเวลาในการทํางานท่ีแตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในดาน
เวลางานไมแตกตางกันแตระยะเวลาในการทํางานท่ีแตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในดานคุณภาพงาน ดานปริมาณงาน และดานคาใชจายแตกตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 5 
                   
ตารางท่ี 5 คาการทดสอบสถิติ One-Way ANOVA ของปจจัยสวนบุคคลดานระยะเวลาในการ
ทํางาน ท่ีแตกตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                        ไมแตกตางกัน 

ปจจัยสวนบุคคล ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน สถิติที่ใช F Sig. 

ระยะเวลาในการ
ทํางาน 

ดานคุณภาพงาน One-Way ANOVA 4.808 0.005* 
ดานปริมาณงาน One-Way ANOVA 4.975 0.004* 
ดานเวลางาน One-Way ANOVA 1.607 0.198 
ดานคาใชจาย One-Way ANOVA 3.946 0.012* 

  
 7. กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน พบวา กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยดานการสรรหา ดานการฝกอบรม และดาน
คาตอบแทนสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน รอยละ 52.9 (R  = 0.529) สวนท่ี
เหลืออีกรอยละ 47.1 สงผลตอตัวแปรอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 6 
 
 
ตารางท่ี 6 คาการทดสอบสถิติถดถอยพหุคูณ ระหวางกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
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กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม 
B Std.Error B t Sig. 

(Constant) 1.383 0.187  7.406 0.000* 
ดานการสรรหา 0.358 0.059 0.401 6.104 0.000* 
ดานการฝกอบรม 0.133 0.061 0.144 2.188 0.030* 
ดานการประเมินผล - 0.009 0.046 - 0.011 - 0.193 0.847 
ดานคาตอบแทน 0.225 0.046 0.289 4.855 0.000* 

 
8. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน พบวา ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ดานลักษณะทาทางบทบาทของผูนํา ความพึง
พอใจในหนาท่ีงาน ความพึงพอใจในจุดมุงหมายหลักและนโยบาย สงผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรอยละ 55.1 (R  = 0.551) สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 44.9 สงผลตอตัวแปร               

อื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 7 

 
ตารางท่ี 7 คาการทดสอบสถิติถดถอยพหุคูณ ระหวางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม

b Std.Error B t Sig. 
(Constant) 1.226 0.181  6.768 0.000* 
บทบาทของผูนํา 0.165 0.051 0.192 3.212 0.001* 
ความพึงพอใจในหนาที่งาน 0.301 0.054 0.349 5.616 0.000* 
ความพึงพอใจในจุดมุงหมายหลักและ
นโยบาย 0.282 0.053 0.325 5.329 0.000* 
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน - 0.014 0.036 - 0.022 - 0.397 0.691 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันในดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
รายไดและระยะเวลาในการทํางานสงตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ผลการศึกษา พบวา โดยเพศชายมีประสิทธิภาพมากกวา เน่ืองจากผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนเพศชาย และมีคาเฉล่ียของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมสูงกวาเพศหญิงเล็กนอย 

เน่ืองจาก งานในบริษัท สยามแปซิฟค อีเล็คทริค ไวรแอนดเคเบ้ิล จํากัด เปนงานในลักษณะปฏิบัติท่ี
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ตองใชแรงงาน ซ่ึงเพศชายมีลักษณะทางกายภาพท่ีแข็งแรงกวาเพศหญิง ทําใหสามารถปฏิบัติงาน
ดานงานที่หนักไดอยางเร็วกวาเพศหญิงทําใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีสูงกวา ซ่ึง
สอดคลองแนวคิด ปรมะ สตะเวทิน (2546, น.105) ท่ีกลาววา เพศชายท่ีแตกตางกันอยางมากในเร่ือง 

การปฏิบัติงาน ความคิด คานิยม และทัศนคติ ท้ังน้ีเพราะวัฒนธรรม และสังคมจะมีบทความและ
กิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน 

ปจจัยสวนบุคคลในดานเพศ อายุ และระดับรายได สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมากกวา ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทํางานท้ังน้ีเน่ืองจากระดับการศึกษาท่ี
แตกตางกันของพนักงาน เห็นไดจากพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาทําใหมีความรูท่ีนอยกวา  
จึงเปนเหตุใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกตางจากพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาที่สูงกวา 
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Certo, Samuel C. (2000) ท่ีกลาวไววา ปจจัยดานบุคคล เปนปจจัยท่ี
สําคัญท่ีสุดเพราะบุคคลคือหมูคณะท่ีรวมตัวกันเปนองคกรมีวัตถุประสงครวมกัน มีบทบาทในการ
ทํางาน หรือดําเนินงานตาง ๆ สัมพันธกัน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค ดังน้ันบุคคลที่มีตําแหนงหนาท่ี
ตาง ๆ ตามโครงสรางงานในองคกร ครอบคลุมบุคคลระดับสูง กลางและลาง รวมถึงบุคคลในระดับ
การทํางานท้ังหมด ซ่ึงประสิทธิภาพขององคกรจะขึ้นอยูกับคุณลักษณะและคุณสมบัติท่ีพึง
ปรารถนาในดานตาง ๆ ไดแก จํานวนบุคลากรในแตละกลุมงาน ความรูความสามารถพ้ืนฐาน 

ความรูความสามารถเก่ียวกับงานในหนาท่ี ความเปนผูนํา ทักษะการส่ือสาร เปนตน แตแตกตางจาก
งานวิจัยของ น่ิมนวล ทองแสน (2557) ท่ีกลาวไววา เพศชายและเพศหญิงไมสงผลตอประสิทธิภาพ
การทํางานของพนักงานเน่ืองจากปจจุบันเพชรท้ังสองตางมีความรูความสามารถสิทธิเสรีภาพทาง
สังคมทัดเทียมกันดังน้ันไมวาจะเปนเพศใดก็ตามก็สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประสบผลสําเร็จไดในท่ีสุด 

 กระบวนในการบริหารทรัพยากรมนุษย สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยพนักงานสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานโดยภาพรวมอยูในระดับประสิทธิภาพมาก ในดานการสรรหาและคัดเลือก ดานการ
ฝกอบรม และดานการประเมินผล ในภาพรวมอยูในระดับปฏิบัติอยูมากท่ีสุด สวนดานคาตอบแทน
ในภาพรวมอยูในระดับปฏิบัติอยูมาก ซ่ึงสอดคลองกับ ศินารถ ศิริจันทพันธุ (2551) ท่ีกลาวไววา 
องคการจะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวน้ันสวนหน่ึงมาจากการบริหารทรัพยากรมนุษย เน่ืองจาก
มนุษยเปนศูนยกลางการพัฒนาขององคการ ดังน้ันการบริหารทรัพยากรมนุษยจึงมีความสําคัญดังน้ี 

1) ชวยพัฒนาใหองคการเจริญเติบโตเพราะการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนส่ือกลางในการ
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ประสานงานกับแผนกตาง ๆ เพ่ือแสวงหาวิธีการใหไดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาทํางาน
ในองคการ เม่ือองคกรไดบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกลาวยอมทําใหองคการเจริญเติบโตและพัฒนา
ย่ิงข้ึน 2) ชวยใหบุคคลท่ีปฏิบัติงานในองคการมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเกิดความ
จงรักภักดีตอองคการท่ีตนปฏิบัติงาน ซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอผลผลิตขององคการ และ 3) ชวย
เสริมสรางความม่ันคงแกสังคมและประเทศชาติ ถาการบริหารทรัพยากรมนุษย ดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพแลวยอมไมกอใหเกิดความขัดแยงระหวางองคการและผูปฏิบัติงานทําใหสภาพสังคม
โดยรวมมีความเขาใจท่ีดีตอกัน และสอดคลองกับอีกหน่ึงงานวิจัยของ ณัฐพร ฉายประเสริฐ, นิธิมา 
ยืนยง และ พงศธวัช จันทบูลย (2560) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางการจัดการทรัพยากร
มนุษยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี ผล
การศึกษาพบวา ระดับความสําคัญของจัดการทรัพยากรมนุษยทุกดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายดานพบวาดานสุขภาพและความปลอดภัยมีระดับความสําคัญสูงสุด รองลงมา คือ ดานการ
ฝกอบรมและการพัฒนา ดานการประเมินผลการปฏิบัติการ ดานการวางแผนทรัพยากรมนุษย ดาน
คาตอบแทน และดานการสรรหาและการคัดเลือก ตามลําดับ 2) ระดับความสําคัญดานประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานทุกดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานเวลามีระดับความสําคัญ
สูงสุด รองลงมา คือ ดานคุณภาพงาน ดานปริมาณงาน ดานคาใชจายในการด าเนินงาน และดานการ
มีสวนรวมในการทํางาน  ตามลําดับ  3) ผลการศึกษาพบวาการจัดการทรัพยากรมนุษย มี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในทางบวกในระดับสูงขององคการ 4) ดาน
ประเมินผลการปฏิบัติการ พนักงานใหความสําคัญดานการทราบวิธีและหลักเกณฑการประเมิน
กอนการประเมินมีระดับความสําคัญสูงสุด และพนักงานใหความสําคัญ ดานการวิเคราะหกําลังคน
ท่ีมีอยูในปจจุบันมีระดับความสําคัญสูงสุด 

 ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

โดยภาพรวมพนักงานสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับ ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในดาน
ลักษณะทาทางบทบาทของผูนํา ความพึงพอใจในหนาท่ีงาน ความพึงพอใจในจุดมุงหมายหลักและ
นโยบาย มากกวาดานสภาพแวดลอมการทํางาน เน่ืองจากลักษณะทาทางของบทบาทผูนําน้ันมีผล
มากตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ถาผูนํามีความรับผิดชอบ มีความเท่ียงตรง 

มีการใหกําลังใจพนักงาน สงผลตอการทํางานท่ีดีมีประสิทธิภาพเน่ืองจากพนักงานมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานใหออกมามีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัย ปยภณ ทิฆัมพร ไพโรจน 
และบรรพต กิติสุนทร(2560) ไดศึกษาเร่ืองขวัญและกําลังใจของขาราชการ สํานักตรวจราชการ 
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สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี พบวา ขาราชการมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดานความ
รับผิดชอบในหนาการงานในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณา พบวา ผูบริหารไดให
ขาราชการมีสวนรวมในการกําหนดแนวทาง และแสดงความคิดเห็นในดานตาง ๆ น้ันเปนการสราง
ขวัญและกําลังใจใหกับขาราชการอยูในระดับหน่ึง ดังน้ันจากการท่ีผูบริหารใหความสําคัญจึงทําให
ขาราชการเกิดมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานตอหนาท่ีรับผิดชอบ และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ปยวดี สอนสิงห (2543) ท่ีทําการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของพนักงานตอปจจัยจูงใจใน
การทํางาน กรณีศึกษา บริษัท บูท รีเทล (ประเทศไทย) จํากัด ในเขตการขายภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยจูงใจท่ีเปนตัวกระตุนการทํางานท่ีพนักงานให
ความสําคัญ ไดแก ดานลักษณะและขอบเขตของงาน ความสําเร็จของงาน ความรับผิดชอบ 

ความกาวหนาในหนาที่การงาน และการยอมรับจากบุคคลภายนอก 

 
ขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการวิจัย 

1. จากการศึกษา เม่ือไดขอสรุปตามขางตนแลว องคกรควรนําผลการศึกษาไปปรับ
ประยุกตใชตามความเหมาะสม เพ่ือปรับปรุ งแกไข ปญหาในดานตาง ๆ 

2. จากผลการศึกษา พบวา กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยในดานการสรรหา ดานการ
ฝกอบรม และดานคาตอบแทนท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญ และสามารถท่ีจะเอื้อประโยชนใหองคการดําเนินธุรกิจตาง ๆ ไปสู
เปาหมายไดอยางม่ันใจ ดังน้ัน จะเห็นไดวาทุกองคการประสงคท่ีจะพัฒนาตนเองไปสูความสําเร็จ
ในฐานะผูนําธุรกิจ โดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากรนับเปนปจจัยสําคัญท่ีจะนําพาองคการไปสู
เปาหมายได ผูบริหารตองใหความสําคัญในงานดานการบริหารทรัพยากรมนุษยมากยิ่งข้ึน เน่ืองจาก
เปนงานท่ีมุงเลือกสรรคนดี มีความรู ความสามารถ เขามาปฏิบัติงาน และเม่ือองคกรไดคัดสรรให
บุคลากรเหลาน้ีเขามาอยูในองคการแลว งานดานการบริหารทรัพยากรมนุษยก็ไมไดหยุดอยูเพียง
เทาน้ี หนวยงานทรัพยากรมนุษยจะตองดูแลฝกอบรมและพัฒนาใหบุคลากรไดรับความรู  
ความสามารถ และประสบการณท่ีทันสมัยสอดคลองกับสภาพการเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจท่ีมี
การพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะความกาวหนาดานเทคโนโลยีท่ีจะเปนพลังเสริมใหบุคลากร
ปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพ และพรอมจะปฏิบัติงานท่ีทาทายความรู ความสามารถ สราง
ความสําเร็จใหแกองคการมากย่ิงข้ึน 
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3. จากผลการศึกษา พบวา ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ดานลักษณะทาทางบทบาท
ของผูนํา ความพึงพอใจในหนาท่ีงาน ความพึงพอใจในจุดมุงหมายหลักและนโยบาย สงผลตอการ
ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพของพนักงาน ดังน้ันองคกรควรใหความสําคัญกับความรูสึกของพนักงาน
เปนอยางมาก เน่ืองจากขวัญและกําลังใจ มีผลตอความมุงม่ันและความเต็มใจในการทํางานเพ่ือ
พัฒนางานและองคกรของตนเอง แมวาขวัญและกําลังใจเปนส่ิงท่ีมองไมเห็นและวัดไดยากแตก็
สามารถรูสึกและสังเกตได นอกจากน้ัน ขวัญและกําลังใจยังเปนส่ิงสําคัญท่ีผูบริหารควรรับรู เพราะ
ขวัญและกําลังใจเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะนําไปสูความสําเร็จหรือความลมเหลวได 
  4. การดําเนินงานขององคกรจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ ยอมตองการบุคลากรที่มีความรู 
ความสามารถ และประสบการณเปนพ้ืนฐาน เพ่ือสามารถควบคุมการดําเนินงานใหทันกับการ
เปล่ียนแปลงดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี โดยจะตองคํานึง
วามนุษยมิใชเครื่องจักร แตเปนผูสรางความสําเร็จใหแกองคการยอมตองการขวัญกําลังใจรวมทั้ง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดวยกันทุกคน ดังน้ันจึงจําเปนท่ีจะใหบุคลากรในองคกรไดแสดง
ความสามารถของตนเอง พรอมท้ังเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน เพ่ือสงเสริม
และสนับสนุนใหบุคลากรไดใชความรู ความสามารถอยางเต็มท่ี นอกจากน้ี ยังตองคํานึงถึงคานิยม 

วัฒนธรรม จริยธรรม และวินัยใยการปฏิบัติงานขององคการเปนสําคัญ และท่ีสําคัญผูบริหารควร
ตระหนักและพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของภายในหนวยงานของตนเอง  รวมท้ังหาทาง
ปรับปรุงแกไขส่ิงตาง ๆ ท่ีคิดวาเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานเพ่ือใหขวัญและกําลังใจของ
ผูใตบังคับบัญชาสูงข้ึน 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวเนื่องในอนาคต 
 1. ควรศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมในการปฏิบัติงานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือนํามากําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในองคกร 

 2. ควรศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในดานสวัสดิการเพ่ิมเติม
เพ่ือใหทราบขอมูลความตองการท่ีแทจริงของพนักงาน เพ่ือนําไปพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร
มนุษยในองคกรตอไป 

 3. การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ การศึกษาในอนาคตควรมีการทําวิจัยเชิง
คุณภาพ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีละเอียดมากกวา และเพ่ือใหผลการวิจัยชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
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ปจจัยดานงานและสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับปจจัยดาน
งานขององคกร สภาพแวดลอมในการทํางาน และความพึงพอใจในการทํางาน (2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลของพนักงานท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน (3) เพ่ือ
ศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานงานขององคกรท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน และ (4) เพ่ือ
ศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน กลุมตัวอยางท่ี
ใชในคร้ังน้ี ไดแก พนักงานผูท่ีเก่ียวของกับการผลิตเคร่ืองมืออุปกรณการแพทย ของบริษัท อาซาฮี 

อินเทค (ไทยแลนด) จํากัด จํานวน 320 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย ความถ่ี 

รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาเฉลี่ย (Independent Sample t – test) การ
วิเคราะหความแปรปรวน (One – Way ANOVA) และ  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Linear Regression Analysis : MRA) 

 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 65.6 มีชวงมี
อายุระหวาง 26-30 ป คิดเปนรอยละ 35.9 มีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเปนรอย
ละ 65.3 มีรายไดตอเดือนมากที่สุดในชวง 12,001-15,000 บาท คิดเปนรอยละ 39.4 และมี
ประสบการณการทํางาน 3-5 ป คิดเปนรอยละ 35.0  นอกจากน้ียังพบวา ปจจัยสวนบุคคลในดาน
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และประสบการณการทํางานท่ีแตกตางกัน มีผลตอความ
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พึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน นอกจากน้ียังพบวาปจจัยดานงานขององคการ ในดานมีความ
เปนอิสระ ขอบเขตงานชัดเจน สภาพความทาทาย และความหลากหลาย มีผลตอความพึงพอใจใน
การทํางาน และสุดทาย สภาพแวดลอมในการทํางานมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
คําสําคัญ : ปจจัยดานงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน ความพึงพอในการทํางาน 

 
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 
ในปจจุบันการเพ่ิมทักษะของคนมีความสําคัญมากท้ังองคกรภาครัฐและเอกชน มีการ

เปล่ียนแปลงและขับเคล่ือนองคกรตอเทคโนโลยีท่ีพัฒนาอยูตลอดเวลา แตเทคโนโลยีก็ไมสามารถ
นํามาใชทดแทนมนุษยไดท้ังหมด เพราะมนุษยเปนผูสรรคสรางส่ิงใหมๆ ข้ึนมา (สมจิต อมินลาช, 

2553) มนุษยจึงเปนสวนสําคัญอยางย่ิงท่ีทําใหองคกรเดินหนาได หากผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน ก็สงผลใหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลลัพธท่ีออกมาดีท่ีสุด 

ปจจัยดานงาน เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญอยางหน่ึงท่ีองคกรใชกระตุนใหผูปฏิบัติงานดึง
ศักยภาพในตัวออกมาใชใหไดมากท่ีสุด ไมวาจะเปนความทาทายในการปฏิบัติงาน งานท่ีไดรับมี
ความหลากหลาย ไมจําเจ และมีความอิสระในดานความคิดและการปฏิบัติท่ีอยูในกรอบท่ีกําหนด 

(สุพานี สฤษฎวานิช , 2552) แตอยางไรก็ตาม สภาพแวดลอมทางกายภาพก็ยังเปนอีกหน่ึงปจจัยท่ี
สําคัญในการกระตุนใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเชนกัน ไมวาจะเปนแสง เสียง การจัด
สถานท่ี และอุณหภูมิความรอน ความเย็น (สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข , 2553) 

ความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรในองคกร มีผลตอความสําเร็จของงาน และ
องคกร รวมทั้งความสุขของผูทํางานดวย องคการใดก็ตามหากบุคลากรไมมีความพึงพอใจ ในการ
ทํางาน ก็จะเปนมูลเหตุหน่ึงท่ีทําใหผลงานและการปฏิบัติงานต่ํา คุณภาพของงานลดลง สงผลใหมี
การขาดงาน ลาออกจากงาน หรืออาจกอใหเกิดปญหาอาชญากรรม และปญหาทางวินัยไดอีกดวยแต
ในทางตรงกันขาม หากองคกรมีบุคลากรท่ีมีความพึงพอใจในการทํางานสูงก็ยอมสงผลทางบวกตอ
การปฏิบัติงาน นอกจากน้ีความพึงพอใจในการทํางานยังเปนเครื่องหมายแสดงถึงประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานและภาวะผูนําของผูบริหารองคการ (เรณู สุขฤกษกิจ , 2554 , น.16) 

เปนท่ีคาดการณวาภายในป 2559 ขนาดของตลาดผลิตภัณฑวัสดุอุปกรณทางการแพทยของ
โลกจะมีแนวโนมอยูท่ี 1,108 พันลานบาท โดยมีอัตราการเติบโตเฉล่ียท่ีรอยละ 5 ตอป จากป 2554 

อัตราการเติบโตน้ีจะอยูภายใตแรงกดดันของการควบคุมคาใชจายทางดานสุขภาพและอุปสงคของ
ผูบริโภคในทุกภาคสวน อาทิ ผูปวย ผูใหบริการทางการแพทย ผูรับผิดชอบคาใชจายทางการแพทย 
ผูถือหุนของสถานบริการทางการแพทย และผูวางนโยบายทางการแพทย ท่ีตองการผลิตภัณฑท่ีมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพที่สูงขึ้น (สถาบันพลาสติก, 2558) 
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 ในทางกลับกัน หากสภาพแวดลอมดี ปจจัยดานงานดี ถึงจะมีความกดดันหรือความเครียด
ในการทํางาน ปจจัยท้ังสองดานน้ีก็สามารถชวยลดแรงกดดันและความเครียดน้ีลงไดบาง สุขภาพ
กายดี สุขภาพจิตดี ผลงานที่ออกมาก็ดีตามไปดวยเชนกัน 

จากเหตุผลดังกลาว จึงสนใจศึกษา ปจจัยดานงานและสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีสงผลตอความ
พึงพอใจในการทํางาน เพ่ือเปนแรงผลักดันใหพนักงานทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถ
นําผลท่ีไดมาพัฒนาและปรับปรุงใหประสบความสําเร็จมากย่ิงขึ้น 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับปจจัยดานงานขององคกร สภาพแวดลอมใน
การทํางาน และความพึงพอใจในการทํางาน  

 2. เพ่ือเปรียบเทยีบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลของพนักงานท่ีมีผลตอความพึงพอใจ
ในการทํางาน  

 3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานงานขององคกรท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน   

 4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน  

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานในดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และ
ประสบการณการทํางานท่ีแตกตางกัน จะสงผลตอความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานไม
แตกตางกัน 

 2. ปจจัยดานงานในดาน ขอบเขตงาน สภาพความทาทาย ความหลากหลาย ความเปนอิสระ 

และสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีแตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
แตกตางกัน 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 Vroom (1964 อางอิงจาก ปริญญา สัตยธรรม, 2550 หนา 13) กลาววา เปนส่ิงท่ีบุคคลคิดถึง
ตองานของตนเอง ทัศนคติบวกและทัศนคติลบท่ีมีตองาน 
 แพรพรรณ (แพรพรรณ ทูลธรรม, 2546, หนา 29) สรุปความหมายของความพึงพอใจวา
หมายถึงความรูสึกของบุคคลซ่ึงจะแสดงออกมาในดานบวกหรือลบไดน้ันจะมีความสับพันธกับ
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การที่คนน้ันๆ น้ันไดรับการตอบสนองตอส่ิงท่ีตองการซ่ึงความรูความรูสึกพอใจจะเกิดขึ้น เม่ือ
บุคคลน้ันไดรับหรือบรรลุจุดหมายในส่ิงท่ีตองการในระดับหน่ึง และ ความรูสึกดังกลาวจะลดลง
หรือไมน้ันจะเกิดข้ึนเม่ือความตองการหรือจุดหมายน้ันๆ ไมไดรับการตอบสนอง 
 จงพร (จงพร ทิศอุน, 2555, หนา 7)  บอกวาเปนความคิดเห็นของปจเจกบุคคลท่ีมีตองานใน
เชิงบวก ชอบในส่ิงท่ีกําลังทําอยูและมีความสุข โดยความพึงพอใจของคนเราไมเหมือนกัน 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ความตองการของมนุษย 
 Thomas Willard Harral (1972 : p.260 – 274 อางอิงใน ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2553 

:145-152) กลาวถึงปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไวดังน้ี ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับปจจัยตางๆ และปจจัยเหลาน้ีใชเปนเครื่องมือชี้บงถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีปจจัยอยู 4 ประการ คือ 

 ปจจัยดานบุคคล หมายถึง คุณลักษณะสวนตัวของบุคคลท่ีเก่ียวของกับงานมีดังน้ี เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน บุคลิกภาพ เวลาในการทํางาน จํานวนสมาชิกในความรับผิดชอบ 

ระดับเงินเดือน ความตองการ ความสนใจในงาน และแรงจูงใจในการทํางาน  

 ปจจัยดานงาน เปนเกณฑท่ัวไปของงาน หากมีสูงจะทําใหผูปฏิบัติงานมีความพอใจสูงและ
สรางชิ้นงานได โดดเดนและสมบรูณ ไดแก มีขอบเขตท่ีชัดเจน มีความหลากหลาย และมีความเปน
อิสระ  

 ปจจัยดานกลุมและองคกร คือเพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา ผลตอบแทนและผลประโยชน 
โอกาสในการเติบโตกาวหนาในองคกรน้ันๆ โครงสรางขององคกร และกฎระเบียบและนโยบาย
ตางๆ  

 สภาพแวดลอมทางกายภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึงการจัดสถานท่ี อุณหภูมิ แสงใน
บริเวณสถานท่ีทํางานมีการทํางาน และเสียง 

 

 

 

ความตองการ 

ท่ียังไมสมปรารถนา แรงจูงใจ รางวัล 

การตอบสนองความตองการของมนุษย

พฤติกรรม
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ภาพที่ 2 แสดงปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน 
 จากองคประกอบที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จะเห็นไดวาความสําเร็จของ
งานข้ึนอยูกับองคประกอบหลัก คือ บุคคล งาน กลุมและองคกร และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

จะตองมีความสัมพันธกันหากองคประกอบดานหน่ึงดานใดขาดหายไป ยอมสงผลตอความสําเร็จ
ของงานและองคการได ในทางตรงกันขามหากผูบริหารใหความสนใจและเขาใจองคประกอบ
ดังกลาวก็จะสงผลดีตอ บุคคล งาน กลุมและองคกร และสภาพแวดลอมในการทํางาน อันสงผลให
องคการขึ้นสูระดับแนวหนาได 
           มิลเล็ท (Millet, 1954 อางอิงจาก เจนวิทย สิทธิวงศ, 2555, หนา 81) ไดใหทรรศนะเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพ(efficiency) หมายถึง ผลการปฏิบัติงานท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจแก มวลมนุษย และ
ไดรบผลกําไรจากการปฏิบัติงานน้ัน 

 อิทธิพล  ดีพรอม (2554, น.64 อางอิงจาก ธนัชพร  เฟองงามพร, 2557 น.30) ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน หมายถึง การปฏิบัติงานที่ไดรับหมอบหมายใหมีคุณภาพ ส้ินเปลืองตนทุนและเวลา
นอยที่สุด โดยมีการปรับปรุงแกไข และพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถ ทักษะในการทํางานของตนเอง
ใหดีขึ้น เพ่ือเกิดผลสัมฤทธ์ิ และบรรลุเปาหมายขององคกร 

 สมใจ  ลักษณะ (2543, น.11-14 อางอิงจาก ธนัชพร  เฟองงามพร, 2557 น.29) กลาววา 
ประสิทธิภาพในการทํางานในองคกร เปนหัวใจสําคัญของการนําองคกรไปสูการบรรลุผลสําเร็จ
ของการดําเนินงาน องคกรจะมีผลผลิตเปนที่นาพอใจทั้งในดานการผลิต การบริการ มีความ
เจริญกาวหนาและสรางความพึงพอใจทั้งแกลูกคาและบุคลากรขององคกร ก็ข้ึนกับความสามารถ
ขององคกรในการพัฒนาประสิทธิภาพขององคกรเอง ประสิทธิภาพการทํางานจะข้ึนอยูกับองคกระ
กอบสําคัญ 4 ประการ ซ่ึงหากมีลักษณะที่เอื้อตอการดําเนินงานตามภารกิจขององคกร ก็จะนําไปสู

ปจจัยดานงาน 

ปจจัยสวนบุคคล

สภาพแวดลอมทางกายภาพการทํางาน

ปจจัยดานกลุมและองคกร 
ความพึงพอใจในงาน 
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การบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร คือการสรางผลผลิตท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได
ครบถวน 

 1. ส่ิงแวดลอมนอกองคกร ไดแก ความตองการของลูกคา สภาพเศรษฐกิจของสังคมและ
ของประเทศ เชน ภาวะเงินเฟอ สภาพคลองทางการเงินของธนาคาร กําลังซ้ือของลูกคา ฯลฯ ความ
เปล่ียนแปลงของสังคม เชน นิยมของฟุมเฟอย ตองการความสะดวกในการบริหารบางลักษณะ เชน 

บริการขายตรง บริการส่ือสารขนสง การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใช
ใหมๆ การซ้ือขายสินคาทางส่ืออิเล็กทรอนิกส สภาวะการซ้ือขาย สงออกในตลาดโลก คูแขงขัน
ทางการผลิตการบริการ แหลงวัตถุดิบ คุณภาพวัตถุดิบ และผูรวมลงทุน 

 2. ส่ิงแวดลอมในองคกร ไดแก นโยบาย วิสัยทัศน และปรัชญาขององคกรท่ีจะกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานในองคกร วัฒนธรรมองคกร และการจัดบรรยากาศการทํางานท่ีจะสงเสริมการ
ทํางานใหบุคลากร 

 3. ปจจัยขององคกร ไดแก สภาพความพรอมขององคกรในดานท่ีดิน อาคาร สถานท่ี 

อุปกรณ เครื่องมือ เงินทุน เทคโนโลยี และศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะในดานบุคคล ถือเปน
หัวใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานในองคกร บุคคลจะตองมีประสิทธิภาพในการทํางาน 

องคประกอบดานบุคคลท่ีจะนําไปสูการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน ไดแก ปรัชญาและ
อุดมการณ บุคลิกภาพ ความตองการ คานิยม การมีเปาหมายท่ีเหมาะสมเก่ียวกับชีวิตและการทํางาน 

ความสามารถในการสํารวจตัวเอง ความสามารในการพิชิตอุปสรรคในการทํางาน การสรางความ
เช่ือม่ันในตนเอง 

 4. ประบวนการขององคกร เปนองคประกอบสําคัญลําดับสองตอจากองคประกอบบุคคล 

กระบวนการท่ีสําคัญขององคกร คือ การดําเนินงานท้ังหมดที่จะทําใหเกิดการผลิตและบริการท่ีนา
พอใจ ขอบขายกระบวนการขององคกรท่ีเอื้อตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานในองคกร ไดแก 
การจัดโครงสรางงานขององคกร กางวางแผน การจัดองคกรในดานบุคลากร การสรางแรงจูงใจใน
การทํางาน การควบคุมคุณภาพการทํางานและพัฒนาองคกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 

 

 สิริวดี  ชูเชิด  (2556) ไดกลาววา ประสิทธิภาพการทํางาน หมายถึง ความสามารถและ
ทักษะในการกระทําของบุคคลของตนเอง หรือของผูอื่นใหดีขึ้น เจริญขึ้น เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ของตนเองและขององคกร อันจะทําใหตนเอง ผูอื่นและองคกร เกิดความพึงพอใจและสงบสุขใน
ท่ีสุด 
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สมพงษ เกษมสิน (2519: 12 อางถึงใน เนตรทราย  กาญจนอุดมการ, 2552: 8) ไดใหความหมายคําวา
ประสิทธิภาพวาหมายถึงการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีคาดหมายไวหรืออาจกลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ
การทํางานท่ีตองการใหไดรับประโยชนสูงสุด และการที่จะพิจารณาวางานใดมีประสิทธิภาพ
หรือไม ก็จะพิจารณาจากผลงาน 

 Peterson และ Plowman (1953 อางอิงจาก อภิชญา ศักด์ิศรีพยัคฆ, 2558 น.15) ไดใหแนวคิด
เก่ียวกับ องคประกอบของ ประสิทธิภาพการทํางานไว 4 ขอ ดวยกันคือ  

 1. คุณภาพของงาน (Quality) ผลงานท่ีออกมาจะตองมีคุณภาพสูง ทําใหผูผลิต และผูใชได
ประโยชนเอื้อกัน มีความคุมคา และมีความพึงพอใจ ผลการทํางานมีความถูกตองไดตรง ตาม
มาตรฐาน มีความรวดเร็ว นอกจากน้ี ผลงานที่มีคุณภาพ จะกอใหเกิดประโยชนตอองคกรและ สราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคาหรือผูท่ีมารับบริการ 

 2. ปริมาณงาน (Quantity) ปริมาณงานที่ทําไดมีความเหมาะสมตามท่ีไดกําหนดไว ใน
แผนงานท่ี องคกรวางไวและงานท่ี เกิดข้ึนจะตองเปนไปตามความคาดหวังขององคกร ซ่ึงควรจะมี 

การวางแผนในการบริหารเวลา เพ่ือใหไดปริมาณงานตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 3. เวลา (Time) คือ ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินงานจะตองอยูในลักษณะท่ีถูกตอง ตาม
หลักการ เหมาะสมกับงานและมีความทันสมัยกันกับสถานการณในปจจุบัน มีการพัฒนาเทคนิค 

การทํางานใหมๆ อยางตอเน่ือง เพ่ือใหพนักงานทํางานไดสะดวกรวดเร็วขึ้นมากย่ิงข้ึน  

 4. คาใชจาย (Costs) คาใชจายตาง ๆ ท่ีใชในการดําเนินการท้ังหมดจะตองมีความ เหมาะสม
กับงาน โดยการคนหาวิธีการท่ีจะใชเงินลงทุนนอยท่ีสุด แตไดผลตอบแทนในรูปแบบของกําไรมาก
ท่ีสุด การมีประสิทธิภาพในคาใชจาย หรือ ตนทุนการผลิต ไดแกการใชทรัพยากรดาน การเงิน คน 

วัสดุ เทคโนโลยีท่ีมีอยูอยางจํากัดแบบประหยัดคุมคา และเกิดการผิดพลาดสูญเสียนอยท่ีสุด 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

Clapman (2010: 138-139) พบวา ผูนํา มีอิทธิพลในการสรางสรรคงานในองคการใหมี
ประสิทธิภาพ องคการท่ีผูนําเปดโอกาสใหบุคคลในองคการไดเสนอความคิดเห็นสรางสรรคส่ิง
ใหมๆ ยอมทําใหองคการน้ันมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน สามารถแขงขันกับองคการอ่ืนและตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดดีกวาองคการอื่นๆ เปนตน นอกจากน้ันแลวสภาพแวดลอมในการทํางานก็มี
สวนในการคงไว หรือแปรเปล่ียน สงเสริมหรือบ่ันทอนความสามารถเชิงสรางสรรคของบุคคล
เชนกัน เปนตน 
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Robbins & Judge (2010) ไดทําการศึกษาในเร่ืองของความพึงพอใจในงาน โดยบุคคลท่ีมี
ความพึงพอในในงานท่ีอยูในระดับสูง ยอมมีทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับงานท่ีเขาพึงปฏิบัติอยู แตในขณะที่
บุคคลท่ีมีความพึงพอใจในงานตํ่าหรือไมมีความพึงพอใจในงานเลยท่ีเขาปฏิบัติอยูก็จะมีทัศนคติท่ี
ตรงกันขาม ซ่ึง ความพึงพอใจในงานน้ีมีความเก่ียวของกับปจจัยแวดลอมในงาน เชน คาตอบแทน 

โอกาสในการท่ีจะไดเล่ือนตําแหนง รูปแบบการบริหาร นโยบายและข้ันตอนการปฏิบัติงาน รวม
ความสัมพันธกบหัวหนางาน ตลอดจนเพ่ือนรวมงาน และยังมีอิทธิพลตอการรับรูในงานของบุคคล 

และความพึงพอใจน้ีจะเปนสวนหน่ึงในแรงผลักดันใหบุคลากรทํางานดวยความกระตือรือรน มี
ขวัญและกาลังใจในการทํางาน สงผลใหทํางานบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- รายไดตอเดือน 

- ประสบการณการทํางาน 
(สุพานี สกฤษฎวานิช, 2552 น.80) 

ปจจัยดานงาน 
- ขอบเขตงานชัดเจน 

- สภาพความทาทาย 

- มีความหลากหลาย 

- มีความเปนอิสระ 
(ธนัชพร เฟองงามพร,2557 น.19) 

สภาพแวดลอมในการทํางาน 
 

 (กรองแกว อยูสุข,2543 น.47) 

ความพึงพอใจในการทํางาน 
 

(สุริยะ ประเสริฐศรี,2556 น.30) 
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วิธีการวิจัย 
ประชากรที่ใชศึกษา คือ ผูท่ีเก่ียวของกับการผลิตเครื่องมืออุปกรณการแพทย ของบริษัท อา

ซาฮี อินเทค (ไทยแลนด) จํากัด ท้ังหมด 1,200 คน (แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท อาซาฮี อินเทค 

(ไทยแลนด) จํากัด ณ เดือน ธันวาคม 2560) 
 กลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี คือผูท่ีเก่ียวของกับการผลิตเคร่ืองมือ
อุปกรณการแพทย บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด) จํากัด มีท้ังหมด 1,200 คน (แผนกทรัพยากร
บุคคลบริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด) จํากัด) โดยใชสูตรคํานวณของเครซ่ีและมอรแกน (Krejcie 

&Morgan, 1970 อางในสุภาวดี ขุนทองจันทร, 2560 , น.127) กําหนดใหสัดสวนของลักษณะท่ี
สนใจในประชากรเทากับ 0.5 ระดับความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดรอยละ 5 และระดับความเช่ือม่ัน
รอยละ 95  

การศึกษาครั้งน้ี วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และทดสอบสมมุติฐานการ
วิจัยโดยใชสถิติ ดังน้ี 

1. วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ือจัดหมวดหมูและใหทราบ
ลักษณะพ้ืนฐานท่ัวไปของกลุมตัวอยาง โดยใชการแจกแจงความถ่ี คารอยละ การหาคาเฉล่ีย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน โดยมีการ
ตั้งระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดวยการใชสถิติในการวิเคราะห คือ สถิติท่ีใชในการทดสอบ
สมมุติฐาน Independent Sample t – test, One – Way ANOVA (Analysis of Variance) และ Multiple 

Linear Regression Analysis  

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานแบงเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 เก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามปลายปด โดยใชการวัด
ขอมูลประเภทนามบัญญัติและเรียงลําดับ 

 สวนท่ี 2 เก่ียวกับปจจัยดานงานและสภาพแวดลอมในการทํางาน ท่ีมีผลตอความพึงพอใจ
ในการทํางานของพนักงาน เปนคําถามแบบปลายปด  
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 สวนท่ี 3 เก่ียวกับความพึงพอใจในการทํางาน เปนแบบสอบถามแบบ Rating Scale 5 ระดับ 

คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด ลักษณะคําตอบเปนแบบ Likert Scale ซ่ึงกําหนดระดับ
คะแนน  

ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 65.6 มีชวงมีอายุระหวาง 26-30 ป คิดเปนรอยละ 35.9 มีการศึกษาระดับ
ต่ํากวาปริญญาตรีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 65.3 มีรายไดตอเดือนมากท่ีสุดในชวง 12,001-15,000 

บาท คิดเปนรอยละ 39.4 และมีประสบการณการทํางาน 3-5 ป คิดเปนรอยละ 35.0  

 2. ผลการวิเคราะหระดับความสําคัญของปจจัยดานงานในภาพรวมความสําคัญอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.96 เม่ือพิจารณาการจัดอันดับในแตละขอพบวา อันดับ 1 คือ มี
ขอบเขตงานท่ีชัดเจน มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.15 รองลงมา คือ มี
ความหลากหลาย มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.05 และผลการวิเคราะห
ระดับความสําคัญของปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉล่ียรวมเทากับ 3.71 

 3. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวาปจจัยสวนบุคคลของพนักงานในดาน เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และประสบการณการทํางานท่ีแตกตางกัน สงผลตอความพึงพอใจ
ในการทํางานของพนักงานไมแตกตางกัน รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

ปจจัยสวนบุคคล 
ความพึงพอใจในการทํางาน 

t Sig. F Sig. 
เพศ 1.609 0.390   
อายุ   1.856 0.118 
ระดับการศึกษา   24.58 0.292 
รายไดตอเดือน   0.363 0.363 
ประสบการณการทํางาน   2.522 2.522 

 4. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 สมมติฐานท่ี 3 พบวา ปจจัยดานงานในดาน ขอบเขตงาน 

สภาพความทาทาย ความหลากหลาย ความเปนอิสระ และสภาพแวดลอมในการทํางาน มีผลตอ
ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน แสดงไดตามตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 และ 3 

ตัวแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. b  SEb  

(Constant) 
ขอบเขตงานชัดเจน 
สภาพความทาทาย 
มีความหลากหลาย 
มีความเปนอิสระ 
 
สภาพแวดลอมในการทํางาน 

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 ผลวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางระหวางปจจัย
ดานงาน ท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน ท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงานพบวา ขอบเขตงานชัดเจน สภาพความทาทาย มีความหลากหลาย และมีความ
เปนอิสระ มีอํานาจในการพยากรณหรือมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม รอยละ 38.6 (R2 = 0.386) สวนท่ี
เหลือ 61.4 เกิดจากอิทธิพลตัวแปรตัวอื่นๆ โดยมีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ เทากับ 

0.476  มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.621 คาคงที่ของสมการพยากรณในรูปแบบ
คะแนนดิบ เทากับ 1.279 และถาทราบคาของตัวแปรท้ัง 4 ตัว สามารถคาดคะเนคาระดับความพึง
พอใจในการทํางานได ไดจากสมการถดถอยดังน้ี 

 สมการถดถอยท่ีคํานวณโดยใชคะแนนดิบ คือ  

 ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน = 1.279 + 0.187 (ขอบเขตงานท่ีชัดเจน) + 0.117 

(สภาพความทาทาย) + 0.253 (มีความเปนอิสระ) 

 สมการถดถอยท่ีคํานวณโดยใชคะแนนมาตรฐาน คือ 

 ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน =  + 0.192 (ขอบเขตงานที่ชัดเจน) + 0.131 

(สภาพความทาทาย) + 0.346 (มีความเปนอิสระ) 

 จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 3  ผลวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยสภาพแวดลอม
ในการทํางาน ท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน ท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจใน
การทํางานของพนักงานพบวา สภาพแวดลอมในการทํางาน มีอํานาจในการพยากรณหรือมีอิทธิพล
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ตอตัวแปรตาม รอยละ 36.8 (R2 = 0.368) สวนท่ีเหลือ 63.2 เกิดจากอิทธิพลตัวแปรตัวอ่ืนๆ โดยมี
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ เทากับ 0.480  มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธพหุคูณ
เทากับ 0.607 คาคงที่ของสมการพยากรณในรูปแบบคะแนนดิบ เทากับ 1.721 

 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 และสมมติฐานท่ี 3 พบวา สภาพแวดลอมในการทํางาน 

มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน มากกวาปจจัยดานงาน ในดานขอบเขตงานชัดเจน 

สภาพความทาทาย มีความหลากหลาย และมีความเปนอิสระ โดยมีคามีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ
พหุคูณเทากับ 0.607 

 

การอภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะหปจจัยดานงานในภาพรวมความสําคัญอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาการจัด
อันดับในแตละขอพบวา อันดับ 1 คือ มีขอบเขตงานที่ชัดเจน มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก 

รองลงมา คือ มีความหลากหลาย มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก มีความทาทายอยูเสมอ มี
ระดับความสําคัญอยูในระดับมาก และมีความอิสระ มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก ซ่ึง
สอดคลองกับ Clapman (2010: 138-139) พบวา ผูนํา มีอิทธิพลในการสรางสรรคงานในองคการให
มีประสิทธิภาพ องคการท่ีผูนําเปดโอกาสใหบุคคลในองคการไดเสนอความคิดเห็นสรางสรรคส่ิง
ใหมๆ ยอมทําใหองคการน้ันมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน สามารถแขงขันกับองคการอ่ืนและตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดดีกวาองคการอื่นๆ เปนตน นอกจากน้ันแลวสภาพแวดลอมในการทํางานก็มี
สวนในการคงไว หรือแปรเปล่ียน สงเสริมหรือบ่ันทอนความสามารถเชิงสรางสรรคของบุคคล
เชนกัน เปนตน 

 ผลจากการศึกษา พบวา ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานเปนไปตามแนวคิดของ Nigel 

Oseland and other (2011) ไดศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดลอมสําหรับการทํางานท่ีทําให ประสบ
ความสําเร็จ ส่ิงสําคัญท่ีพบจากการวิจัย คือการปรับปรุงพ้ืนท่ีในสถานท่ีทํางานใหพรอมใน การ
พบปะประชุมใหมาก 

  ท้ังน้ี  ผลการวิเคราะหระดับความสําคัญของปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ความสําคัญอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาการจัดอันดับในแตละขอ พบวาอันดับ 1 คือ ทานปฏิบัติ
ตามขอหาม การเตือนตาง ๆ ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก 

รองลงมา สถานที่ทํางานสะอาดและปลอดภัย อยูในระดับมาก และบริเวณโรงงานมีส่ิงอํานวยความ
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สะดวก เชน โรงอาหาร รานสะดวกซ้ือ อยูในระดับมาก ในระดับความสําคัญของปจจัยดาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน 

 ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการทํางาน ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน ผลการ
วิเคราะหระดับความสําคัญของความพึงพอใจในการทํางาน ความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉล่ียรวมเทากับ 3.86  เม่ือพิจารณาการจัดอันดับในแตละขอ พบวาอันดับ 1 คือ งานท่ีทานทํามี
ความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก รองลงมา ทานปฏิบัติงานจน
สําเร็จลุลวงไดเปนอยางดีตามแผน และมาตรฐานท่ีวางไว อยูในระดับมาก และผลงานที่สําเร็จทําให
ทานไดรับความกาวหนาในตําแหนงการงาน อยูในระดับมาก  เก่ียวกับความพึงพอใจในการทํางาน 

ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวเน่ืองในอนาคต 
 1. ในการศึกษาครั้งน้ี ศึกษาเฉพาะผูปฏิบัติงานฝายผลิตเก่ียวของกับอุปกรณทางการแพทย 
ของบริษัท อาซาฮี อินเทค ไทยแลนด จํากัด ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาผูปฏิบัติงานและผูท่ีมี
สวนรวมท่ีเก่ียวของ อาทิเชน ผูปฏิบัติงานฝายผลิตท่ีเก่ียวของกับอุปกรณทางการแพทยของบริษัท
อื่นๆ ในขอบเขตพ้ืนท่ีตางออกไป เชน ในพ้ืนท่ีกรุงเทพ และ ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
อีสาน ภาคใต เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีแตกตางกันออกไป ปจจัยดานงานและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานจึงมีความแตกตางกัน 

 2. เน่ืองจากการศึกษาน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงไมสามมารถทําความเขาใจท่ีลึกซ้ึง
ได จึงควรมีการศึกษาวิจัยในลักษณะเชิงคุณภาพ เพ่ือจะไดเขาใจถึงปญหาและสามารถแกไขไดตรง
ประเด็นมากย่ิงขึ้น และเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาบุคลากรตอไป 

 3. การศึกษาในคร้ังน้ียังไมชี้ชัดวามีปจจัยใดท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการทํางานอยาง
แทจริง ในการศึกษาครั้งตอไปควรมุงเนนการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือใหครอบคลุมทุกปจจัย เชน 

ผลตอบแทนจากการทํางาน เพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา เปนตน 
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At-work security management perception affecting operational staff’s working behavior 
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล ในการรับรูการ

จัดการความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน และพฤติกรรมการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการของ 

บริษัท เอเชียนสตาเลช่ันอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (2) เพ่ือศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลของปจจัยสวน
บุคคล ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการของ บริษัท เอเชียน สแตนเลย 
อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (3) เพ่ือศึกษาเก่ียวกับอิทธิพล การรับรูการจัดการความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการของ บริษัท เอเชียน สแตนเลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และ (4) 

เพ่ือใหไดมาซ่ึงความรูเก่ียวกับการจัดการความปลอดภัยในท่ีทํางานของ บริษัท เอเชียน สแตนเลย 
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด กลุมตัวอยางเปนพนักงาน บริษัท จํานวน 378 คนท่ีทํางานใน บริษัท 

เอเชียน สแตนเลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด การวิเคราะหขอมูลประกอบดวยสถิติเชิงพรรณนา
ประกอบดวยความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ไดแก t-test, One-

Way ANOVA and multiple regression analysis. 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ มีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
ใน ดานการใชเครื่องมือ อุปกรณ ความปลอดภัยเพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน ปจจัยสวนบุคคล
ดานระดับการศึกษา มีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานในดานการปฏิบัติตามกฎ 
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ระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน และในดานการใชเครื่องมือ อุปกรณ ความ
ปลอดภัยเพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน ปจจัยสวนบุคคลดานประสบการณการเกิดอุบัติเหตุใน
การทํางาน มีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานในดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ เก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน และปจจัยสวนบุคคลดานประสบการณการฝกอบรม
เก่ียวกับความปลอดภัยมีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานในดานการปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน นอกจากน้ี การรับรูการจัดการความ
ปลอดภัยในการทํางานในดานนโยบายความปลอดภัยและทัศนคติท่ีมีตอความปลอดภัย การจูงใจ
ดานความปลอดภัย มีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการใน
ดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน ดานนโยบายความ
ปลอดภัยและทัศนคติท่ีมีตอความปลอดภัย การจูงใจดานความปลอดภัย มีผลตอพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการในดานการใชเครื่องมือ อุปกรณ ความปลอดภัย
เพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน และการรับรูการจัดการความปลอดภัยในการทํางานในดานการ
รับรูขอมูลขาวสารดานความปลอดภัย และทัศนคติท่ีมีตอความปลอดภัย การจูงใจดานความ
ปลอดภัย มีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการในความพรอม
ทางดานรางกาย และจิตใจ ในระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

คําสําคัญ: การรับรู ความปลอดภัย พฤติกรรมในการทํางาน 

 

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 บริษัท เอเชียน สแตนเลย อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด. The samples 

were of 378 employees working in บริษัท เอเชียน สแตนเลย อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด. 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 

ปจจุบันอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย มีแนวโนมท่ีจะขยายตัวอยางตอเน่ือง
มากข้ึนในดานตางๆ รวมท้ังดานการพัฒนาประเทศไทยท่ีไดมีการขับเคลื่อนเขาสูภาคอุตสาหกรรม
โดยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสถือเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาโครงสราง ทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย และมีบทบาทสําคัญในการรองรับแรงงานภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการจาง
งานจํานวนมากถือไดวาประเทศไทยมีสภาพทางดานภูมิศาสตรท่ีมีความไดเปรียบดานการคาและ
เปนศูนยกลางของภูมิภาคจึงสงผลใหประเทศไทยมีอิทธิพลดานการขนสง และท่ีสําคัญมีปจจัย
ทางดานทรัพยากรมนุษย ท่ี มีความรูแมประเทศไทยจะมีทรัพยากรมนุษย ท่ี เ พียงพอตอ
ภาคอุตสาหกรรม แตการเปนภาคเกษตรกรรมมากอน ดังน้ันการทํางานในภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึงทําใหคนไทยไมเคยเผชิญหรือประสบกับปญหาทางความไม
ปลอดภัยในการทํางาน ซ่ึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุท่ีทําใหเกิดความไมปลอดภัยในการทํางาน
โดยท่ัวไป มี 5 ประการ คือ ความผิดพลาดของการจัดการสภาวะทางดานจิตใจของพนักงานที่ไม
เหมาะสม สภาวะทางดานรางกายของพนักงาน ท่ีไมเหมาะสม สภาพแวดลอมของการทํางานท่ีไม
ปลอดภัย การปฏิบัติงานท่ีไมปลอดภัย 
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 สาเหตุของการเกิดปญหาความไมปลอดภัยในการทํางาน สวนหน่ึงก็มาจากความผิดพลาด
ของการจัดการความปลอดภัย อาจไมมีการสอนหรืออบรมเก่ียวกับความปลอดภัย ไมมีการบังคับ
ใหปฏิบัติตามกฎ ไมมีการวางแผนและเตรียมงานดานความปลอดภัย ไมมีการจัดหาอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัย และไมมีการแกไขอันตรายใดๆหรืออาจเกิดจากการขาดความใสใจและขาด
ความรวมมือ ขาดการควบคุมดูแลดานการจัดการความปลอดภัยบุคคลท่ีเก่ียวของไมมีความเขาใจ
และไมไดเล็งเห็นถึงความสําคัญดีพอ ท่ีจะปลูกฝงทัศนะคติท่ีถูกตองและมีความปลอดภัยแก
พนักงาน 

 กระบวนการจัดการความปลอดภัยน้ันไดมีการนํามาใชในกลุมอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับ
อิเล็กทรอนิกสไดประสบความสําเร็จ คือ สามารถอุบัติเหตุจากการทํางานไดอยางชัดเจน ซ่ึง
กระบวนการจัดการความปลอดภัยเปนกระบวนการท่ีจัดข้ึนเพ่ือรณรงคดานความปลอดภัย ใหกับ
พนักงานระดับปฏิบัติการรวมท้ังยกระดับความปลอดภัยขององคกรใหอยูในมาตรฐานท่ียอมรับได 
 ดังน้ันผูศึกษา จึงไดศึกษาถึงปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทํางาน ของพนักงานในการดําเนินกิจกรรม การประเมินอันตรายเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนิน
กิจกรรมความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และเปนแนวทางในการปรับปรุง 

พัฒนา ใหการบริหารการจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากที่สุด 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล ในการรับรูการจัดการความปลอดภัยในสถานที่
ทํางาน และพฤติกรรมการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการของ บริษัท เอเชียนสตาเลชั่นอินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด 

2. เพ่ือศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการทํางานของ
พนักงานฝายปฏิบัติการของ บริษัท เอเชียน สแตนเลย อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

3. เพ่ือศึกษาเก่ียวกับอิทธิพล การรับรูการจัดการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ
พนักงานปฏิบัติการของ บริษัท เอเชียน สแตนเลย อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

4. เพ่ือใหไดมาซ่ึงความรูเก่ียวกับการจัดการความปลอดภัยในท่ีทํางานของ บริษัท เอเชียน 

สแตนเลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปจจัยดานบุคคลของพนักงาน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง อายุการทํางาน 

ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน ประสบการณการฝกอบรมเก่ียวกับความปลอดภัย 

สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการ 

 2. ปจจัยการรับรูการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน สงผลตอพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการ 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย (สุธาทิพย รองสวสัด์ิ, 2554, น.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ 
Independent Variable 

ตัวแปรตาม 
Dependent Variable 

ปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- ตําแหนง 
- อายุการทํางาน 
- ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุในการ
ทํางาน 
- ประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย 

ปจจัยการรับรูการจัดการความปลอดภัย
ในการทํางานของพนักงาน 
- นโยบายดานความปลอดภัย 
- ความรูดานความปลอดภัย 
- การรับรูขาวสารดานความปลอดภัย 
- ทัศนคติท่ีมีตอความปลอดภัย การจูงใจ
ดานความปลอดภัย 

พฤติกรรมความปลอดภัย 
- การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
-  การใช เ ค ร่ื อง มือ  อุปกรณคว าม
ปลอดภัย เพ่ือความปลอดภัยในการ
ทํางาน 
- ความพรอมทางดานรางกาย และจิตใจ
ของพนักงาน 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

357 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทราบระดับความสัมพันธของปจจัยการรับรูการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงาน ท่ีสงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท 

เอเชียน สแตนเลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

2. ทราบระดับความสัมพันธของปจจัยดานบุคคล โดยแบงตามความแตกตาง สวนบุคคล 

ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง อายุการทํางาน ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ ในการทํางาน 

ประสบการณการฝกอบรมเก่ียวกับความปลอดภัย ท่ีสงผลตอพฤติกรรม ความปลอดภัยในการ
ทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอเชียน สแตนเลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

3. ทราบพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน เพ่ือใชเปนแนวทาง ในการ
พัฒนา และปรับปรุง แกไขการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการ 

บริษัท เอเชียน สแตนเลย อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

4. สามารถนําขอมูลท่ีไดศึกษาจากการศึกษา ไปเปนแนวทางในการการพัฒนา ปรับปรุง
แกไข และปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฎิบัติการ บริษัท เอเชียน 

สแตนเลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

5. เปนแนวทางในการศึกษาเรื่อง เก่ียวกับการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงาน ใหกับผูท่ีสนใจ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
การรับรู (Perception) มีรากศัพทมาจากภาษาละติน คือ “Percipere” ซ่ึง Per หมายถึง ผาน 

(Through) และ Cipere หมายถึง การนํา (To Take) ถือเปนกระบวนการทางจิตวิทยาพ้ืนฐานของ
บุคคลที่สําคัญ เพราะถาปราศจากการรับรูแลวจะไมสามารถมีความจํา หรือการเรียนรูได (บุปผา 
พวงมาลี,2542 อางใน ณัฐชลิดา เมธีภิวัฒน,2553,น.10) ดังน้ันการรับรูจึงเปนวิธีการ ท่ีบุคคลมอง
โลกท่ีอยูรอบๆ ตัวของบุคคลฉะน้ันบุคคล 2 คน อาจมีความคิดตอตัวกระตุน อยางเดียวกันภายใต
เง่ือนไขเดียวกัน แตละบุคคลทั้ง 2 อาจมีวิธีการยอมรับถึงตัวกระตุน (Recognize) การเลือกสรร 

(Select) การประมวล (Organize) และการตีความ (Interpret) เ ก่ียวกับตัวกระตุนดังกลาวไม
เหมือนกัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ (Schiffman & Kanuk,1991 อางใน ณัฐชลิดา เมธี
ภิวัฒน,2553,น.10) กลาววา การรับรู (Perception) หมายถึง “กระบวนการ ท่ีบุคคลแตละคนมีการ
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เลือก ประมวลและตีความหมายเก่ียวกับตัวกระตุนออกมาใหความหมาย และไดภาพของโลกท่ีมี
เน้ือหา” 

(Kast & Rosenzweig,1985 อางใน ณัฐชลิดา เมธีภิวัฒน,2553,น.10) กลาววา การรับรู เปน
การแปลความหมายของส่ิงเรา และการตอบสนองของรางกายของคนตอส่ิงเรา จะแตกตางกันในแต
ละบุคคล ข้ึนอยูกับประสบการณเดิมและทําใหบุคคลจะพฤติกรรมแตกตางกัน แตละบุคคลจะเลือก
รับรูเฉพาะขอมูลท่ีตรงกับความตองการและความพอใจ อยางไรก็ตาม ยังขึ้นกับพ้ืนฐานของ
กระบวนการของแตละบุคคลแตละคนเก่ียวกับความตองการ คานิยม การคาดหวัง และปจจัยอื่นๆ 

นอกจากน้ี การรับรู ยังสามารถอธิบายไดอยางงายๆคือหมายถึง “กระบวนการการตีความผาน
ประสาทสัมผัสใดๆ โดยตรง” ซ่ึงจากความหมายน้ีคําท่ีจะส่ือความหมายเดียวกับการรับรู การสัมผัส
รู อันเปนการท่ีเกิดจากการรับความรูสึกเขามาทางประสาทสัมผัสเกิดเปนความเขาใจ หรือความรูสึก
ภายในของบุคคล ดังน้ันกลาวอีกอยาง คือ การรับรู หมายถึง “การตีความหมายจิตใจของบุคคลท่ีจะ
ทําใหเกิดการไดรูไดเขาใจ” 

ความปลอดภัย (สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย),

2560) ไดใหความหมายของ “ความปลอดภัย” หมายถึง สภาพท่ีปราศจากภัยคุกคาม (Hazard) ไมมี
อันตราย (Danger) และความเส่ียงใดๆ (Risk) 

 (พิพัฒน นพทีปกังวาน และคณะทํางาน,2538) ไดใหความหมายของ “ความปลอดภัย” 

หมายถึง การควบคุมความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ 
(Stracser,1973,p.66 อางถึงใน เอมอัชฌา รัตนริมจง วัฒนบุรานนท,2548,น.4) ไดใหความหมายไว
วา ความปลอดภัย หมายถึง เง่ือนไขหรือสภาวะท่ีเปนผลมาจากการปรับพฤติกรรมของมนุษย หรือ
การออกแบบสภาพแวดลอมทางกาย เพ่ือลดอันตรายที่จะเกิดข้ึน ซ่ึงจะชวยลดอุบัติเหตุลงได 

พฤติกรรม (ชิษณุพงศ โคตรบัณฑิต,2552) พฤติกรรม (Behavior) คือ กิริยา อาการ การ
กระทํา (กรรม)ของมนุษยน้ัน แบงออกเปนคือ กรรมภายใน-ภายนอก ๆ ท่ีเราสังเกตไดและมองเห็น
ดวยตาเปลา รวมถึง บทบาท ลีลา ทาที การประพฤติปฏิบัติ การกระทํางาสนในชีวิตปกติ ท่ี
แสดงออกใหเราเห็นดานนอกเชน เดิน กิน เขียนหนังสือ ลวนแตส่ืออกมาจากพฤติกรรมภายใน
เชนกัน และพฤติกรรมภายใน เชน ความจํา ความคิด การเตนของหัวใจ ลวนแลวแตส่ืออกมาใหเรา
สังเกตไดวา เรากําลัง จะแสดงพฤติกรรมใดอยูขณะน้ี 

(Im2market.com,2559) พฤติกรรม หมายถึง การแสดงและกิริยาทาทางของส่ิงมีชีวิตท่ีเกิด
รวมกันกับส่ิงแวดลอม เปนการตอบสนองของระบบหรือส่ิงมีชีวิตตอส่ิงเราหรือการรับเขาท้ังหลาย 
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ไมวาจะเปนภายในหรือภายนอก มีสติหรือไมมีสติระลึก ชัดเจนหรือแอบแฝง และโดยต้ังใจหรือ
ไมไดต้ังใจ 

(สิทธิโชค วรานุสันติกุล,2529,น.9 – 11 อางในเฉลิมพล ตันสกุล,2541,น.2) พฤติกรรม 

หมายถึง ปฏิกิริยาและกิจกรรมทุกชนิดท่ีมนุษยแสดงออกทางรูปธรรม นามธรรม ตลอดเวลา สังเกต
ไดดวยประสาทสัมผัสวาจา และการกระทํา สามารถแบงพฤติกรรมออก ไดเปน 2 ประเภท คือ 

พฤติกรรมภายนอก ( Overt Behavior ) ซ่ึงเปนการกระทําท่ีสังเกตไดดวย ประสาทสัมผสสัมผัสหรือ
ใชเครื่องมือชวย และพฤติกรรมภายใน ( Covert Behavior ) ซ่ึงเปน กระบวนการที่เกิดข้ึนภายใน
จิตใจ บุคคลอื่นไมสามารถสงเกตได 
 

วิธีการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีคือพนักงานฝายปฏิบัติการ

ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส บริษัท เอเชียน สแตนเลย อินเตอเนช่ันแนล จํากัด จํานวน 2,400 คน 

(Human & General Affairs, ขอมูลวันท่ี 19 มกราคม 2560) ทําการคํานวณหากลุมตัวอยางโดยการ
ใชสูตรของ Taro Yamane ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 จะไดขนาดของกลุมตัวอยางใกลเคียงกับ 

343 ตัวอยาง สําหรับในการศึกษาน้ีไดทําการสํารองอีกรอยละ 10 จึงมีกลุมตัวอยางรวมท้ังส้ิน 378 

ตัวอยาง 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม โดยศึกษา
คนควาแนวคิดและทฤษฎี ตางๆ แลวนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 

3. การวิเคราะหขอมูล ในการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลหรือลักษณะของปจจัยสวนบุคคล
ผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก การหาคาความถ่ี (Frequency) และการหาคารอยละ 

(Percentage) และ วิเคราะหขอมูล การรับรูการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน กับ 

พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

 4. การทดสอบสมมติฐาน ใชการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยใชสถิติทดสอบ t-test และการ
วิเคราะหความแปรปรวน (F-test) และการรับรูการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน 

ท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานจะใชการหาคา การวิเคราะหสมการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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ผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 86.2 มีอายุอยูในชวง
อายุ 20 – 25 ป รอยละ 31.7 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 56.6 

ตําแหนงงานพนักงานฝายผลิต รอยละ 91.0 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รอยละ 36.0 ไมเคยมี
ประสบการณการเกิดอุบัติ เหตุในการทํางานภายในระยะเวลา 5 ป  รอยละ 93.4 และ เคยมี
ประสบการณการฝกอบรมเก่ียวกับความปลอดภัยภายในระยะเวลา 5 ป รอยละ 77.0 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหการรับรูการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน 

 
ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานการรับรูการจัดการความปลอดภัยในการ
ทํางานของพนักงาน 
การรับรูการจัดการความปลอดภัย Mean S.D. แปลความ 
1. นโยบายดานความปลอดภัย 4.33 .58 มากท่ีสุด 
2. ความรูดานความปลอดภัย 3.80 .68 มาก 
3. การรับรูขอมูลขาวสารดานความปลอดภัย 3.68 .73 มาก 
4. ทัศนคติที่มีตอความปลอดภัย การจูงใจดานความปลอดภัย 4.39 .63 มากท่ีสุด 
รวม 4.05 .52 มาก 

 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน 
 

 
ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน 
 

พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน  Mean S.D. แปลผล 
1. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 4.43 .57 มากท่ีสุด 

2. การใชเครื่องมือ อุปกรณเพ่ือความปลอดภัย 4.43 .58 มากท่ีสุด 

3. ความพรอมทางดานรางกาย และจิตใจของพนักงาน 3.47 .63 มาก 
รวม 4.11 .48 มาก 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง อายุการทํางาน 

ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ ในการทํางาน ประสบการณการฝกอบรมเก่ียวกับความปลอดภัย จะ
สงตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน 

 
 

ตารางท่ี 3 สรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 1 

ปจจัยสวนบุคคล 

พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน 
ด า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทํางาน 

ด า น ก า ร ใ ช เ ค ร่ื อ ง มื อ 

อุปกรณควาปลอดภัย  เ พ่ือ
ความปลอดภัยในการทํางาน 

ดานความพรอมทางดาน
รางกายและจิตใจของ
พนักงาน 

เพศ  t=1.32     Sig=0.056 t=1.45     Sig=0.044* t=1.46      Sig=0.761 

อายุ  F=1.512     Sig=0.198 F=1.559     Sig=0.185 F=0.584     Sig=0.675 

ระดับการศึกษา F=7.76     Sig=0.000* F=4.75     Sig=.001* F=1.74     Sig=0.141 

ตําแหนงงาน F=1.025      Sig=.381 F=0.687     Sig=0.560 F=0.447     Sig=0.720 

ประสบการณการ
เกิดอุบัติเหตุในการ
ทํางาน  

t=-.189     Sig=.022* t=.880     Sig=1.237 t=5.241     Sig=.595 

ประสบการณการ
ฝกอบรมเก่ียวกับ
ความปลอดภัย 

t=3.992      Sig=0.15 t=3.658     Sig=.003* t=.973     Sig=.631 

 

สมมติฐาน 2 ปจจัยปจจัยการรับรูการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน สงผลตอ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการ  

 
ตารางท่ี 4 สรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 2 แสดงการรับรูการจัดการความปลอดภัยในการทํางานท่ี
สงผลตอการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับความปลอดภัย โดยวิเคราะหสมการถดถอย
พหุคูณ 
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ตัวแปร 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B β
 (Constant) 1.795 0.198  9.058 0.000 

นโยบายดานความปลอดภัย 0.175 0.055 0.178 3.162 0.002* 

ความรูดานความปลอดภัย 0.032 0.055 0.037 0.573 0.567 

การรับรูขอมูลขาวสารดานความปลอดภัย -0.005 0.048 -0.006 -0.096 0.924 

ทัศนคติที่มีตอความปลอดภัย การจูงใจดานความปลอดภัย 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 ปจจัยดานนโยบายดานความปลอดภัย (β = 0.178) ดานทัศนคติท่ีมีตอความปลอดภัย 

การจูงใจดานความปลอดภัย (β = 0.448) จะสงผลตอการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับ
ความปลอดภัยและไดสมการถดถอยพหุคูณ ซ่ึงเปนการทํานายการการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ เก่ียวกับความปลอดภัย ดังน้ี 

การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับความปลอดภัย = 1.795+0.178 (นโยบายดานความ
ปลอดภัย) + 0.448 (ทัศนคติท่ีมีตอความปลอดภัย การจูงใจดานความปลอดภัย) 

โดยปจจัยเหลาน้ีสามารถทํานายการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับความปลอดภัยไดรอย
ละ 35.2 (Adjusted R2 = 0.352) 

 

ตารางท่ี 5 แสดงการรับรูการจัดการความปลอดภัยในการทํางานท่ีสงผลตอการใชเครื่องมืออุปกรณ
ความปลอดภัยโดยวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ 

การใชเคร่ืองมืออุปกรณความปลอดภัย 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B β
 (Constant) 2.430 .222  10.937 .000 

นโยบายดานความปลอดภัย .132 .062 .133 2.131 .034* 

ความรูดานความปลอดภัย .054 .062 .064 .883 .378 

การรับรูขอมูลขาวสารดานความปลอดภัย -.036 .054 -.046 -.667 .505 

ทัศนคติที่มีตอความปลอดภัย การจูงใจดานความปลอดภัย .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 ปจจัยดานนโยบายดานความปลอดภัย (β = 0.133) ดานทัศนคติท่ีมีตอความปลอดภัย 

การจูงใจดานความปลอดภัย (β = 0.338) จะสงผลตอการใชเคร่ืองมืออุปกรณความปลอดภัยและได
สมการถดถอยพหุคูณ ซ่ึงเปนการทํานายการใชเครื่องมืออุปกรณความปลอดภัยดังน้ี 

การใชเครื่องมือ อุปกรณความปลอดภัย  =  2.430+0.133 (นโยบายดานความปลอดภัย) + 0.338  

(ทัศนคติท่ีมีตอความปลอดภัย การจูงใจดานความปลอดภัย) 

โดยปจจัยเหลาน้ีสามารถทํานายการใชเครื่องมืออุปกรณความปลอดภัยไดรอยละ 20.2 (Adjusted R2 

= 0.202) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงการรับรูการจัดการความปลอดภัยในการทํางานท่ีสงผลตอความพรอมทางดาน
รางกาย และจิตใจโดยวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ 

ความพรอมทางดานรางกาย และจิตใจ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B β
 (Constant) 2.103 .249  8.460 .000 

นโยบายดานความปลอดภัย -.095 .069 -.087 -1.368 .172 

ความรูดานความปลอดภัย -.033 .069 -.035 -.478 .633 

การรับรูขอมูลขาวสารดานความปลอดภัย .337 .060 .391 5.581 .000* 

ทัศนคติที่มีตอความปลอดภัย การจูงใจดานความ
ปลอดภัย 

.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 ปจจัยดานการรับรูขอมูลขาวสารดานความปลอดภัย(β = 0.391) ดาน
ทัศนคติท่ีมีตอความปลอดภัย การจูงใจดานความปลอดภัย (β = 0.150) จะสงผลตอความพรอม
ทางดานรางกาย และจิตใจและไดสมการถดถอยพหุคูณ ซ่ึงเปนการทํานายความพรอมทางดาน
รางกาย และจิตใจดังน้ี 

 ความพรอมทางดานรางกายและจิตใจ  =  2.103+0.391 (นโยบายดานความปลอดภัย) + 

0.150 (ทัศนคติท่ีมีตอความปลอดภัย การจูงใจดานความปลอดภัย) 

 โดยปจจัยเหลาน้ีสามารถทํานายความพรอมทางดานรางกาย และจิตใจไดรอยละ 16.5 

(Adjusted R2 = 0.165) 
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อภิปรายผล 
การวิจัย เรื่องการรับรูการจัดการความปลอดภัยในการทํางานท่ีมีผลตอพฤติกรรมในการ

ทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัท เอเชียน สแตนเลย อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

คณะผูวิจัยขอเสนอการอภิปรายผลการวิจัยดังน้ี 
สมมติฐานท่ี 1 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับความสัมพันธปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการทํางาน 

จากสมมติฐานพบวาการปฏิบัติการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับความปลอดภัย
ในการทํางาน โดยใชการวิเคราะหสถิติ Independent Sample t-test พบวา การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ขอบังคับ เก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน มีคา Sig เทากับ 0.056 ซ่ึงมีคามากกวาระดับ
นัยสําคัญ 0.05 หมายความวา เพศไมมีผลตอ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับความ
ปลอดภัยในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 แสดงสรุปผลการทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลของพนักงานจําแนกตาม
เพศในดานการใชเครื่องมือ อุปกรณความปลอดภัย เพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน พบวา การใช
เครื่องมือ อุปกรณความปลอดภัย เพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน มีคา Sig เทากับ 0.044 ซ่ึงมีคา
นอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 หมายความวา เพศมีผลตอ การใชเคร่ืองมือ อุปกรณความปลอดภัย 

เพ่ือความปลอดภัยในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 แสดงสรุปผลการทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลของพนักงานจําแนกตาม
เพศในดานความพรอมทางดานรางกายและจิตใจของพนักงาน พบวา ความพรอมทางดานรางกาย
และจิตใจของพนักงาน มีคา Sig เทากับ 0.761 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 หมายความวา 
เพศไมมีผลตอความพรอมทางดานรางกายและจิตใจของพนักงาน 

สมมติฐาน 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยการรับรูการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน
ของพนักงานกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการ 

จากสมมติฐานพบวา การรับรูการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน บริษัท 

เอเชียน สแตนเลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โดยรวมมีคา R	= 0.536 มีระดับความสัมพันธสูงและ
เปนไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน กลาวไดวา การรับรูดาน
นโยบายดานความปลอดภัย ดานการรับรูขอมูลขาวสารดานความปลอดภัย ดานทัศนคติท่ีมีตอความ
ปลอดภัย การจูงใจดานความปลอดภัย ท่ีไดรับการพัฒนาในองคกรมีผลตอพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการ สวนการรับรูดานดานความรูดานความปลอดภัย
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ไมมีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการปจจัยอาจมีระดับ
ความแตกตางกันจากงานวิจัยน้ี 
 

ขอเสนอแนะงานวิจัย 

1. จากการวิจัยพบวา นโยบายดานความปลอดภัยเปนหนาของฝายบริหารท่ีควรมีการวาง
นโยบายกฎระเบียบ ขอบังคับ เพ่ือเปนแนวทางใหพนักงานในองคกรปฏิบัติตามเพ่ือปองกันการเกิด
อุบัติเหตุในการทํางาน 

2. จากการวิจัยพบวา ประสบการณการฝกอบรมเก่ียวกับความปลอดภัย มีผลตอพฤติกรรม
ในการทํางานดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และดานการใชเครื่องมือ อุปกรณความ
ปลอดภัย ดังน้ันฝายบริหารทรัพยากรมนุษยควรมีการจัดการอบรมพนักงาน เพ่ือใหพนักงานมีความ
เขาใจในกฎ ระเบียบ ขอบังคับและควรสรางจิตสํานึกใหพนักงานคํานึงถึงความปลอดภัยในการ
ทํางานเปนหลักและควรมีการจัดประชุมชี้แจงกับพนักงานเปนประจํา 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวเนื่องในอนาคต 
 การวิจัยเรื่อง การรับรูการจัดการความปลอดภัยในการทํางานท่ีมีผลตอพฤติกรรมในการ
ทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการ 

 1. งานวิจัยครั้งน้ีเปนงานวิจัยเชิงปริมาณท่ีมีการนําแบบสอบถามมาเปนเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอมูลเพียงอยางเดียว ซ่ึงอาจมีขอจํากัดในการลงรายละเอียดเชิงลึก ดังน้ันในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรท่ีจะใชวิธีการเชิงคุณภาพเพ่ิมเขามา ดังน้ันในงานวิจัยคร้ังตอไปควรท่ีจะใชวิธีการเชิงคุณภาพ
เพ่ิมเขามาเพ่ือใหทราบถึงปจจัยการรับรูการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝาย
ปฏิบัติการ 

 2. เน่ืองจากงานวิจัยคร้ังน้ีเปนงานวิจัยท่ีท่ีศึกษาเก่ียวกับการรับรูการจัดการความปลอดภัย
ในการทํางานท่ีมีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการ ดังน้ัน
ควรมีการศึกษาใหครอบคลุมถึงตัวแปรท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอความปลอดภัยมนการปฏิบัติงาน
ของพนักงานฝายปฏิบัติการ เชน การปฏิบัติตามกฏระเบียบขอบังคับความปลอดภัยในการทํางาน 

และการใชเครื่องมือ อุปกรณความปลอดภัยเพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน และความพรอม
ทางดานรางกายและจิตใจของพนักงาน 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองคกรของพนักงาน
บริษัท อารท-เสรีนา  ปสตัน จํากัด 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานบริษัท อารท-เสรีนา ปสตัน จํากัด 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานบริษัท อารท-เสรีนา ปสตัน จํากัด 4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศ
องคกร คุณภาพชีวิตในการทํางาน และความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท อารท-เสรีนา       
ปสตัน จํากัด กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานของบริษัท อารท-เสรีนา ปสตัน จํากัด 

จํานวน 276 คน ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนและสถิติเชิงอนุมานทดสอบคาT-test คาF-test 

และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานบรรยากาศองคกรโดยภาพรวมและรายดานมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน ซ่ึงมีความสัมพันธในระดับปานกลาง และ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยภาพรวมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันตอองคกร
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ของพนักงาน ซ่ึงมีความสัมพันธในระดับสูง และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน ซ่ึงมีความสัมพันธในระดับปานกลาง 

 

คําสําคัญ : บรรยากาศองคกร คุณภาพชีวิตในการทํางาน ความผูกพันตอองคกร 

 
ABSTRACT 

The objective of the research aimed at (1) studying organization environment of employees 

at Art-Serina Piston Co., Ltd., (2) studying working life quality of employees at  Art-Serina 
Piston Co., Ltd., (3) studying employees' opinion related organizational commitment of Art-
Serina Piston Co., Ltd. and (4) studying relationship between organization enviornemnt, working 

life quality and organizational commitment of Art-Serina 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 

 
 
 
 
 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

369 

บทนํา 
การบริหารองคกรใหบรรลุผลสําเร็จขององคกรน้ัน  ตองมีปจจัยหลายอยางเปน

องคประกอบซ่ึงบุคลากรในองคกรเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญ เปนหัวใจของการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการบริหารงานในองคกร  หากผูบริหารสามารถเขาถึงความตองการของบุคลากร
ใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน สามารถปฏิบัติงานดวยความรู ความสามารถ มีความมุงม่ันท่ีจะ
ทําใหงานบรรลุเปาหมาย และคํานึงถึงการมีสวนรวมในความสําเร็จขององคกรก็จะสงผลใหองคกร
ประสบความสําเร็จ บุคลากรก็จะมีความจงรักภักดี ทัศนคติท่ีดี และความผูกพันตอองคกร ท้ังน้ีการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร จะมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพียงใดยอมข้ึนอยูกับบรรยากาศในองคกร 

และคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร เพราะถาหากบุคลากรมีการดํารงชีวิตท่ีดีจะชวยทําให
เกิดความสุขในการทํางาน ทําใหเกิดความรูสึกทางบวกตองานและองคกร ชวยใหองคกรบรรลุผล
สําเรจ็ และเปนแรงผลักดันหรือจูงใจใหพนักงานปฏิบัติงานอยางอุทิศตนเพ่ือองคกร 

 เน่ืองจากบรรยากาศการทํางานเปนส่ิงสําคัญท่ีมีผลกระทบตอความผาสุกและความพึง
พอใจของบุคลากรโดยตรง จึงจําเปนท่ีองคกรตองกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายท่ี
ชัดเจน เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรรวมมือรวมใจ และรับผิดชอบตอบรรยากาศการทํางาน เชน 

ความสะอาดของสถานท่ีทํางาน เครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน อาคารสถานท่ีทํางาน เปนตน (ธัญญา        
ผลอนันต, 2547, น. 47) ดังน้ัน บรรยากาศการทํางานมีผลกระทบตอความพึงพอใจของบุคลากร
อยางเห็นไดชัด คือ บุคลากรตองการบรรยากาศการทํางานท่ีดี เพราะตองการความสะดวกสบายทาง
รางกาย และบรรยากาศในการทํางานมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิต 

 คุณภาพชีวิตในการทํางาน มีความสําคัญอยางย่ิงในการทํางานในปจจุบัน เพราะ คนเปน
ทรัพยากรท่ีสําคัญ เปนตนทุนทางสังคมท่ีมีคุณคา ในปจจุบันคนสวนใหญตองเขาสูระบบการ
ทํางาน ตองทํางานเพ่ือใหชีวิตดํารงอยูไดและตอบสนองความตองการพ้ืนฐาน เม่ือคนตองทํางานใน
ท่ีทํางานเปนสวนใหญ จึงควรมีสภาวะท่ีเหมาะสม ทําใหเกิดความสุขท้ังรางกายและจิตใจ มี
ความรูสึกม่ันคงภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และสุขภาวะทางสังคม 

(กองสวัสดิการแรงงาน, 2547, น. 18) คุณภาพชีวิตในการทํางานมีผลตอการทํางานมาก กลาวคือ ทํา
ใหเกิดความรูสึกท่ีดีตอตนเอง ทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีตองาน และทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีตอองคกร 

นอกจากน้ียังชวยสงเสริมในเร่ืองสุขภาพจิตชวยใหเจริญกาวหนา มีการพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลท่ี
มีคุณภาพขององคกร และยังชวยลดปญหาการขาดงาน การลาออก และสงเสริมใหไดผลผลิตและ
บริการท่ีดี ท้ังคุณภาพและปริมาณ 
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 การสรางความผูกพันใหกับบุคลากรภายในองคกรหรือหนวยงาน เปนวิธีการสําคัญอยาง
หน่ึงของผูบริหาร ทําใหบุคลากรมีความรัก มีความจงรักภักดีอยูกับองคกรไดนาน เพราะ ความ
ผูกพันตอองคกร มีความสัมพันธกับการท่ีบุคลากรมีความรูสึกท่ีเปนสวนหน่ึงขององคกร มีความ
ตั้งใจทุมเทใหกับการปฏิบัติงานอันเปนประโยชนกับองคกร ดังท่ี (Buchanan, 1974, p. 533 อางถึง
ในบุญโญภาส สุวรรณรัตน, 2548, น. 7) กลาววา ความผูกพันตอองคกร ทําใหสมาชิกเกิดความเต็ม
ใจท่ีจะทํางานเพ่ือความกาวหนา เพ่ือผลประโยชนขององคกร มีความยึดม่ันยอมรับในคานิยม 

ตลอดจนวัตถุประสงคขององคกรและปรารถนาท่ีจะเปนสมาชิกขององคกรตอไป 

ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคกร คุณภาพชีวิตใน
การทํางาน และความผูกพันตอองคกรของพนักงาน โดยอาศัยกรณีศึกษาจาก บริษัท อารท-เสรีนา  
ปสตัน จํากัด เพ่ือเขาใจถึงปจจัยในการมีบรรยากาศองคกรและคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดี  

เพ่ือใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกร และสามารถนําปจจัยตางๆน้ันมาใชประโยชนในการ
เพ่ิมพูนศักยภาพและความผูกพันตอองคกรของบุคลากร ใหบุคลากรเกิดความจงรักภักดี และ
ปรารถนาท่ีจะอยูกับองคกร เพ่ือเปนแนวทางสําหรับผูบริหารในการนําขอมูลท่ีไดไปพัฒนาและ
วางแผนในการรักษาไวซ่ึงบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานใหคงอยู และสราง
ความสําเร็จใหกับองคกรอยางย่ังยืนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองคกรของพนักงานบริษัท อารท-เสรีนา         

ปสตัน จํากัด 
2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท อารท-      

เสรีนา ปสตัน จํากัด 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท อารท-เสรีนา 
ปสตัน จํากัด 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคกร คุณภาพชีวิตในการทํางาน และความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท อารท-เสรีนา ปสตัน จํากัด 
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สมมติฐานของการวิจัย 
1. ปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน 

รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกัน จะสงผลตอระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท อารท-

เสรีนา ปสตัน จํากัด ไมแตกตางกัน 

2. ปจจัยดานบรรยากาศองคกร 6 ดาน ไดแก 1) โครงสราง 2) ความเปนอิสระ 3) รางวัล
ตอบแทน 4) ความอบอุนและการสนับสนุน 5) การยอมรับความขัดแยง 6) การเปล่ียนแปลงใน
องคกร มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท อารท-เสรีนา ปสตัน จํากัด 

3. ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน 6 ดาน ไดแก 1) ดานการใหส่ิงตอบแทนที่ยุติธรรม 

2) ดานสภาพการทํางานท่ีปลอดภัย 3) ดานโอกาสกาวหนาและพัฒนาความสามารถ 4) ดานการ
ไดรับการยอมรับในสังคม 5) ดานความเปนประชาธิปไตยในการทํางาน 6) ดานความสมดุลในชีวิต
งานและครอบครัว มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท อารท-เสรีนา        
ปสตัน จํากัด 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวกับบรรยากาศองคกร 

สมยศ นาวีการ (2525) กลาววา บรรยากาศองคกรเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญ เน่ืองจากท่ี
ทํางานในองคกรไมไดทําอยูในความวางเปลา แตการทํางานของพวกเขาอยูภายใตการกํากับควบคุม
ของบางส่ิงบางอยางตั้งแตแบบของความเปนผูนําของผูบังคับบัญชาของเขาความไมยืดหยุนของ
โครงสรางองคกร กฎระเบียบขององคกรตลอดจนส่ิงตางๆภายในองคกรท่ีมองไมเห็นหรือจับตอง
ไมไดแตรูสึกและรับรูไดความรูสึกท่ีเกิดจากความนึกคิดเอาเองของเขาถึงส่ิงตางๆ เพราะ องคกรน้ี
คือบรรยากาศองคกรซ่ึงบรรยากาศองคกรน้ีมีความสําคัญตอผูบริหารและบุคคลอ่ืนดวยเหตุผล        

3 ประการ คือ 

ประการแรก บรรยากาศองคกรบางอยางทําใหผลการปฏิบัติงานของเขาอยางใดอยางหน่ึง
ดีกวาบรรยากาศอ่ืนๆ  

ประการท่ีสอง ผูบริหารมีอิทธิพลตอบรรยากาศองคกรของพวกเขาหรือโดยเฉพาะอยางย่ิง
แผนกงานของพวกเขาเองภายในองคกร  

ประการท่ีสาม ความเหมาะสมระหวางบุคคลและองคกรปรากฏวามีผลกระทบตอการ
ปฏิบัตงิานและความพอใจของบุคคลในองคกร  



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

372 

 Kelly (1980, p. 486 อางถึงใน อัจฉรา เฉลยสุข, 2556, น. 39) ไดแบงองคประกอบของ
บรรยากาศองคกรออกไว 6 ดาน ดังน้ี 

          1. โครงสราง (Structure) หมายถึง การรับรูของพนักงานเก่ียวกับองคประกอบของงาน อัน
เกิดจากโครงสรางขององคกร ความชัดเจนของการแบงงาน ขั้นตอนการดําเนินงาน กฎเกณฑ และ
ระเบียบขอบังคับ 

          2. ความเปนอิสระ (Autonomy) หมายถึง การรับรูของพนักงานเก่ียวกับความมีอิสระในการ
แสดงออกซ่ึงความคิดเห็น โดยไมมีผลกระทบตอชีวิตการทํางานในทางลบ 

          3. รางวัลตอบแทน (Reward) หมายถึง การรับรูของพนักงานเก่ียวกับการไดรางวัลตอบแทน
จากการทํางานของตนท่ีไดปฏิบัติตามเปาหมายขององคกร  มีความยุติธรรมเปนไปตาม
ความสามารถและผลงาน เชน การจายคาตอบแทน การเล่ือนขั้น 

          4. ความอบอุนและการสนับสนุน (Warmth and Support) หมายถึง การรับรูของพนักงาน
เก่ียวกับมิตรภาพท่ีดีภายในองคกร การไดรับการยอมรับ ความอบอุน และความสนับสนุนชวยเหลือ
จากเพ่ือนรวมงาน และหัวหนา 
          5. การยอมรับความขัดแยง (Tolerance of Conflict) หมายถึง การรับรูของพนักงานเก่ียวกับ
ความแตกตางกันทางความคิดเห็นของสมาชิกในองคกร การท่ีหัวหนางาน และเพ่ือนรวมงานยินดี
รับฟง และยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกตางกันออกไป มีการเผชิญหนา ตกลงแกไขกันเม่ือมีความ
ขัดแยงเกิดขึ้น 

          6. การเปล่ียนแปลงในองคกร (Organizational Change) หมายถึง การรับรูของพนักงาน
เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงภายหลังการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาปรับใชกับองคกรตลอดจนรูสึกท่ีมี
ตอความสามารถในการยืดหยุนขององคกร เพ่ือรองรับวิทยาการจัดการสมัยใหม 
 

             ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน  
บุญแสง ชีระภากร (2533) กลาววา คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกพึงพอใจ ท่ี
แตกตางกันไปตามมิติการรับรูของแตละบุคคล เพราะตางมีพ้ืนฐาน ภูมิหลัง ลักษณะอ่ืนๆที่เปน 

ลักษณะ เฉพาะตัวบางคนอาจสนใจที่เน้ือหาของงานบางคนสนใจสภาพแวดลอม และคาตอบแทน 

บางคนเนนความกาวหนาในอนาคตและลักษณะอื่นๆ ท่ีแตกตางกันออกไปมากมาย 

Skrovan (1983 อางถึงใน พจนี อสุวรรณ, 2549) ไดกลาวถึงชีวิตในการทํางานวามีองคประกอบ 3 

ประการดังน้ี  
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1. การพัฒนา (Development) คือ การพัฒนาท้ังในดานวิธีการและการดําเนินงานดานตางๆ 

ท่ีจะกอใหเกิดคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดี และมีการพัฒนาในดานคุณภาพชีวิตของบุคคลซ่ึงมี
ความสอดคลองกับหลักการของสิทธิมนุษยชน และแนวคิดประชาธิปไตยท่ีเคารพในศักด์ิศรีของแต
ละบุคคล 

2. การเคารพและยอมรับในศักด์ิศรีความเปนมนุษย (Dignity) คือ การไดรับการตอบสนอง
ความพึงพอใจไดรับการยกยองยอมรับในความสามารถ การที่บุคคลไดรับการยอมรับจะทําให
บุคคลน้ันเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหมากยิ่งข้ึนสงผลใหองคกรไดผลิตมากข้ึน 

3. การปฏิบัติงานในแตละวัน (Daily Practice) กลาวคือโดยท่ัวไปบุคคลตองใชเวลาอยาง
นอย 8 ช่ัวโมงกับการทํางานในแตละวันยอมตองมีการปฏิสัมพันธกับผูรวมงาน การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคคล รวมทั้งการปรับปรุงการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพจําเปนท่ีองคกรจะตองมีระเบียบ
วิธีปฏิบัติในการทํางาน มีการประสานงานท่ีดีเพ่ือใหบุคคลสามารถไปถึงเปาหมายได 
 

             ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวกับความผูกพันตอองคกร 
จารุณี ธรนิตยกุล (2541, น. 20) กลาววา ความผูกพันตอองคกร หมายถึง ทัศนคติหรือ

ความรูสึกผูกพันท่ีบุคคลมีตอองคกร เปนความรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงขององคกร มีความ
เช่ือม่ันและยอมรับเปาหมายคานิยมขององคกร มีความเต็มใจท่ีจะทํางาน และมีความปรารถนาท่ีจะ
เปนสมาชิกขององคกรตอไป 

Mowday (1982 อางถึงใน นงเยาว แกวมรกต, 2542, น. 21) ไดชี้ใหเห็นวาปจจัยท่ีกอใหเกิด
ความผูกพันทางดานจิตใจ (Affective Commitment) ประกอบดวย 4 ปจจัย คือ 

1. คุณลักษณะสวนบุคคล (Personal Characteristics) 

2. คุณลักษณะงาน (Job Characteristics) 

3. ประสบการณการทางาน (Work Experience) 

4. คุณลักษณะโครงสราง (Structural Characteristics) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ตัวแปรตน         ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคล 
      เพศ   
      อายุ 
      สถานภาพ   
      ระดับการศึกษา 
      อายุการทํางาน       
      รายไดตอเดือน 
 

          คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
       ดานการใหส่ิงตอบแทนที่ยุติธรรม  
       ดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัย  
       ดานโอกาสกาวหนาและพัฒนาความสามารถ 
       ดานการไดรับการยอมรับในสังคม 
       ดานความเปนประชาธิปไตยในการทํางาน 
       ดานความสมดุลในชีวิตงานและครอบครัว 

ความผูกพันตอองคกร 
      ความผูกพันดานจิตใจ 
      ความผูกพันดานการคงอยู 
       ความผูกพันดานบรรทัดฐาน 
 

 

บรรยากาศองคกร 
      โครงสราง             
      ความเปนอิสระ         
      รางวัลตอบแทน        
      ความอบอุนและการสนับสนุน 
      การยอมรับความขัดแยง 
      การเปล่ียนแปลงในองคกร 
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วิธีการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ พนักงานของบริษัท อารท-เสรีนา ปสตัน จํากัด จํานวน  

675 คน  

 กลุมตัวอยางคํานวณโดยใชสูตรการคํานวณของ ทาโร ยามาเน (1973) ไดประมาณ 251 

ตัวอยาง ทําการเก็บตัวอยางสํารองเพ่ิมอีก 25 ตัวอยาง เพ่ือเปนการปองกันความผิดพลาดจากการ
เก็บตัวอยางและปองการตอบแบบสอบถามท่ีไมสมบูรณ ดังน้ันจึงมีกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา
ท้ังส้ิน 276 ตัวอยาง โดยไดใชวิธีการสุมแบบสอบถามตามความสะดวก 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
ในการศึกษาใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

กลุมตัวอยาง ซ่ึงผูวิจัยไดออกแบบสอบถามตามหลักทฤษฎีและแนวคิดตางๆ รวมถึงงานวิจัยท่ี
เก่ียวของมาเปนแนวคิดในการสรางแบบสอบถาม  ซ่ึงแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล เปนการตรวจสอบขอมูลพ้ืนฐาน
ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน รายไดตอเดือนซ่ึงเปน
แบบสอบถามปลายปด (Close ended Question) จํานวน 6 ขอ ใหผูตอบแบบสอบถามเลือกขอท่ีตรง
กับความเปนจริงมากท่ีสุดเพียงขอเดียว 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับบรรยากาศองคกร ซ่ึงเปนแบบสอบถามแบบปลายปดให
เลือกตอบ จํานวน 23 ขอ โดยแบงขอคําถามเปน 6 ดาน คือ 1) โครงสราง 2) ความเปนอิสระ            

3) รางวัลตอบแทน 4) ความอบอุนและการสนับสนุน 5) การยอมรับความขัดแยง 6) การ
เปล่ียนแปลงในองคกร โดยเปนคําถามแบบ Likert Scale ใชระดับการวัดประเภทอันตรภาคช้ัน 

(Interval Scale) 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานซ่ึงเปนแบบสอบถามแบบปลาย
ปดใหเลือกตอบ จํานวน 34 ขอ โดยแบงขอคําถามเปน 6 ดาน คือ 1) ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยุติธรรม 2) ดานสภาพแวดลอมท่ีดีมีความปลอดภัย 3) ดานการพัฒนาความสามารถของพนักงาน
และความกาวหนา 4) ดานการไดรับการยอมรับทางดานสังคมหรือการทํางานรวมกัน 5) ดานความ
เปนประชาธิปไตยในการทํางาน 6) ดานความสมดุลในชีวิตงานและครอบครัว โดยเปนคําถามแบบ 

Likert Scale ใชระดับการวัดประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) 
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ผลการวิจัย 
ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางท่ีเปนผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 276 คน พบวา 

พนักงานท่ีเปนกลุมตัวอยางเปนเพศชาย จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 50.0 และเพศหญิง จํานวน 

138 คน คิดเปนรอยละ 50.0 มีชวงอายุระหวาง 26-30 ป เปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 30.1               มี
สถานะภาพสมรส/อยูดวยกัน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 56.9 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50.4 มีประสบการณการทํางาน 3-5 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 36.6             

มีรายไดมากท่ีสุดชวง 15,001-20,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 41.7   

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อายุการทํางาน รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกัน จะสงผลตอระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน 

บริษัท อารท-เสรีนา ปสตัน จํากัด ไมแตกตางกัน (เคร่ืองหมาย* แสดงการสรุปสมมติฐานท่ีพบ
ความแตกตาง) รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

ปจจัยสวนบุคคล ความผูกพันตอองคกร

ดานจิตใจ ดานการคงอยู ดานบรรทัดฐาน 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 

อายุ  
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* 

ระดับการศึกษา F=30.159 
Sig=0.000* 

F=24.563 
Sig=0.000* 

F=25.037 
Sig=0.000* 

F=44.049 
Sig=0.000* 

อายุการทํางาน 
F=1.947 

Sig=0.122
F=7.694 

Sig=0.000*
F=4.273 

Sig=0.006*
F=6.109 

Sig=0.000*

รายไดตอเดือน 
F=8.959 

Sig=0.000* 
F=27.781 

Sig=0.000* 
F=9.273 

Sig=0.000* 
F=27.395 

Sig=0.000* 
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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 สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานบรรยากาศองคกร 6 ดาน ไดแก 1) โครงสราง 2) ความเปนอิสระ  

3) รางวัลตอบแทน  4) ความอบอุนและการสนับสนุน  5) การยอมรับความขัดแยง  6) การ
เปล่ียนแปลงในองคกร มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท อารท-เสรีนา 
ปสตัน จํากัด สามารถแสดงผลไดตามตารางที่  2 

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานท่ี 2  
 ความผูกพันตอองคกร  

บรรยากาศองคกร 
 ดานจิตใจ ดานการคงอยู ดานบรรทัดฐาน ภาพรวม 
โครงสราง r=0.437

Sig=0.000*
r=0.260

Sig=0.000*
r=0.468

Sig=0.000*
r=0.475

Sig=0.000*
ความเปนอิสระ r=0.382

Sig=0.000*
r=0.433

Sig=0.000*
r=0.429

Sig=0.000*
r=0.514

Sig=0.000*
รางวัลตอบแทน r=0.422

Sig=0.000*
r=0.445

Sig=0.000*
r=0.411

Sig=0.000*
r=0.527

Sig=0.000*
ความอบอุนและการ
สนับสนุน 

r=0.418
Sig=0.000*

r=0.488
Sig=0.000*

r=0.443
Sig=0.000*

r=0.558
Sig=0.000*

การยอมรับความขัดแยง r=0.409
Sig=0.000*

r=0.503
Sig=0.000*

r=0.428
Sig=0.000*

r=0.554
Sig=0.000*

การเปลี่ยนแปลงในองคกร 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*

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 

 จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา บรรยากาศองคกรโดยภาพรวมและรายดานทุกดาน 

ไดแก  ดานโครงสราง  ดานความเปนอิสระ ดานรางวัลตอบแทน  ดานความอบอุนและการ
สนับสนุน ดานการยอมรับความขัดแยง  และดานการเปล่ียนแปลงในองคกร ซ่ึงมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานโดยภาพรวมและรายดานทุกดาน ไดแก ดาน
จิตใจ ดานการคงอยู และดานบรรทัดฐาน ซ่ึงมีความสัมพันธในระดับปานกลาง  
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 สมมติฐานที่ 3 ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน 6 ดาน ไดแก 1) ดานการใหส่ิงตอบ
แทนที่ยุติธรรม 2) ดานสภาพการทํางานท่ีปลอดภัย 3) ดานโอกาสกาวหนาและพัฒนาความสามารถ         

4) ดานการไดรับการยอมรับในสังคม 5) ดานความเปนประชาธิปไตยในการทํางาน 6) ดานความ
สมดุลในชีวิตงานและครอบครัว มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน สามารถ
แสดงผลไดตามตารางท่ี  3 

 

ตารางท่ี 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 

 ความผูกพันตอองคกร  
คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 ดานจิตใจ ดานการคงอยู ดานบรรทัดฐาน 

 
ภาพรวม 

ดานการใหส่ิงตอบแทนที่
ยุติธรรม 

r=0.505
Sig=0.000*

r=0.454
Sig=0.000*

r=0.552
Sig=0.000*

r=0.620
Sig=0.000*

ดานสภาพการทํางานท่ีปลอดภัย r=0.428
Sig=0.000*

r=0.378
Sig=0.000*

r=0.464
Sig=0.000*

r=0.521
Sig=0.000*

ดานโอกาสกาวหนาและพัฒนา
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*

ดานการไดรับการยอมรับใน
สังคม 

r=0.491
Sig=0.000*

r=0.496
Sig=0.000*

r=0.478
Sig=0.000*

r=0.603
Sig=0.000*

ดานความเปนประชาธิปไตยใน
การทํางาน 

r=0.458
Sig=0.000*

r=0.464
Sig=0.000*

r=0.473
Sig=0.000*

r=0.574
Sig=0.000*

ดานความสมดุลในชีวิตงานและ
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*

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 

 จากการทดสอบสมมติฐานท่ี  3 พบวา  คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยภาพรวมมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานโดยภาพรวม ซ่ึงมี
ความสัมพันธในระดับสูง และรายดานทุกดาน ไดแก  ดานการใหส่ิงตอบแทนท่ียุติธรรม  ดาน
สภาพการทํางานท่ีปลอดภัย  ดานโอกาสกาวหนาและพัฒนาความสามารถ  ดานการไดรับการ
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ยอมรับในสังคม  ดานความเปนประชาธิปไตยในการทํางาน  และดานความสมดุลในชีวิตงานและ
ครอบครัว ซ่ึงมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานรายดานทุก
ดาน ไดแก ดานจิตใจ  ดานการคงอยู  และดานบรรทัดฐาน ซ่ึงมีความสัมพันธในระดับปานกลาง  

การอภิปรายผล 
ผลการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคกร คุณภาพชีวิตในการทํางานและความ
ผูกพันตอองคกร ของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท อารท-เสรีนา ปสตัน จํากัด เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงผูท่ีตอบแบบสอบถามมีจํานวนทั้งส้ิน 276 คน จําแนกเปน 

เพศชาย 138 คน และ เพศหญิง 138 คน มีอายุอยูในชวง 26-30 ป จํานวน 83 คน มีสถานภาพสมรส/

อยูดวยกัน จํานวน 157 คน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 139 คน 

อายุการทํางาน 3-5 ป จํานวน 101 คน และมีรายไดตอเดือน 15,001-20,000 บาท จํานวน 115 คน 

คณะผูวิจัยไดศึกษาตามวัตถุประสงค ดังน้ี 

1. ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองคกรของบริษัท อารท-เสรีนา ปสตัน จํากัด 

 ผลการวิจัย พบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคโดยรวมอยูในระดับดี            

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาโครงสราง ความเปนอิสระ รางวัลตอบแทน ความอบอุนและการ
สนับสนุน การยอมรับความขัดแยง และการเปล่ียนแปลงในองคกร  มีคาระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับดี ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากบุคลากรในบริษัท อารท-เสรีนา ปสตัน จํากัด รับรูไดถึงสภาพแวดลอม
ท่ีเกิดข้ึนภายในองคกร ในดานโครงสรางน้ีมากกวาดานอ่ืน และเปนดานท่ีมีอิทธิพลตอการเปนอยู
ของบุคลากรภายในองคกร มีสวนกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับ Hamze 

(2011, p. 421) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคกร พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอ
บรรยากาศองคกร คือ เพศ อายุ ประสบการณ ปจจัยบางประการจะสงผลตอความสําเร็จขององคกร 

บรรยากาศองคกรเก่ียวของกับการใชเทคนิคทางการจูงใจ การสนับสนุนการทํางาน การนํา
มาตรฐานการปฏิบัติงานมาใช และการสรางสภาพแวดลอมท่ีดี จากผลการศึกษาทําใหทราบถึง
บรรยากาศองคกรและการแกไขปญหาและปรับปรุงบรรยากาศองคกร ซ่ึงมีความจําเปนอยางย่ิงท่ี
ผูบริหารตองมีการประชุมเพ่ือวางแผนในการเสริมสรางบรรยากาศองคกรท่ีดี 

2. ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบริษัท อารท-เสรีนา ปสตัน 

จํากัด  

 ผลการวิจัย พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโดยรวมอยูในระดับดี และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความสมดุลในชีวิตงานและครอบครัวอยูในระดับท่ีดีมาก สวนดาน
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การใหส่ิงตอบแทนท่ียุติธรรม ดานสภาพการทํางานท่ีปลอดภัย ดานโอกาสกาวหนาและพัฒนา
ความสามารถ ดานการไดรับการยอมรับในสังคม และดานความเปนประชาธิปไตยในการทํางานอยู
ในระดับท่ีดี จากขอมูลดังกลาวอธิบายไดวา การท่ีพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมอยู
ในระดับดีน้ัน เปนเพราะสวัสดิการที่บริษัทจัดให ทําใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข 

คาจางเงินเดือนและผลประโยชนตางๆเปนไปตามกฎหมาย พนักงานไดพัฒนาความรู ความสามารถ
และทักษะในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี ทุกคนมีโอกาสไดเล่ือนตําแหนงอยางเหมาะสมและ
ยุติธรรม สถานท่ีทํางานมีอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชท่ีปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีอุณหภูมิท่ี
เหมาะสม มีความสะอาดและถูกสุขลักษณะ หัวหนางานมีความเสมอภาคกับพนักงาน เปนท่ี
ไววางใจได และมีความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบแกพนักงานทุกคน ทําใหการ
ปฏิบัติงานในองคกรสงผลถึงความเปนอยูและครอบครัวของพนักงานมีความสุข ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ ณัฏฐกฤตา อภิโชติภพนิพิฐ (2550) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตใน
การทํางานกับแรงจูงใจในการทํางานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน : ศึกษา
เฉพาะกรณีพนักงานของบริษัท ไทยตาบูชิ อิเล็คทริค จํากัด พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับดี 

3. ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันตอองคกร  

 ผลการวิจัย พบวา ความผูกพันตอองคกรของพนักงานโดยรวมอยูในระดับดี และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดาน ไดแก ความผูกพันดานจิตใจ ความผูกพันดานการคงอยู และ
ความผูกพันดานบรรทัดฐาน อยูในระดับดีทุกดาน จากขอมูลดังกลาวอธิบายไดวา ความผูกพันตอ
องคกรมีอิทธิผลตอพนักงานในการยอมรับเปามายและคานิยมขององคกร ความเต็มใจในการทุมเท
ความสามารถของตนเองอยางเต็มท่ี และความตองการปฏิบัติงานกับองคกรตอไป ซ่ึงสงผลตอตัว
แปรดานบรรยากาศองคกรและคุณภาพชีวิตในการทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับ เฉลิมภัทร วิชกูล (2555) 

ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันของพนักงาน ผลการศึกษา พบวา มีความผูกพัน                

ตอองคกรเปรียบเสมือน “ดาวเดนในองคกร” (Engaged) ไดแก ดานความทุมเทและพยายามอยาง
เต็มท่ีเพ่ือประโยชนขององคกร ดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิก 

ภาพขององคกรและดานความเชื่อม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคกร
ตามลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกร ดานภาวะผูนํา ดานองคกร ดานงาน และดานการ
พัฒนา ทรัพยากรมนุษย ตามลําดับ   
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4. ศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคกร คุณภาพชีวิตในการทํางานและความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงาน 

 ผลการวิจัย พบวา บรรยากาศองคกรมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับความผูกพัน
ตอองคกรมีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง เน่ืองมาจากบรรยากาศองคกรถือเปนปจจัยท่ี
สําคัญในการทําใหพนักงานเกิดแรงจูงในในการทํางาน กลาวคือเม่ือพนักงานมีสภาพแวดลอมใน
การทํางานท่ีดี พนักงานก็จะทํางานอยางมีความสุข ต้ังใจทุมเทแรงกายแรงใจทํางานอยางเต็มท่ี 

กอใหเกิดความภักดีตอองคกร และคุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคกรไปในทิศทางเดียวกันมีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง เน่ืองจากหากพนักงานไดรับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดี มีความยุติธรรม พนักงานจึงมีความสุขในการทํางาน เกิดความภักดี
ตอองคกรอยากทํางานกับองคกรน้ีตอไป ซ่ึงสอดคลองกับ ธีรินทร มะระกานนท (2554) พบวา 
คุณภาพชีวิตในการทํางานในดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานมีความสัมพันธกับความ
ผูกพันในองคกรดานความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มกําลังความสามารถเพ่ือประโยชน
ขององคกร 

งานวิจัยท่ีเก่ียวเนื่องในอนาคต 
 1. การศึกษาในอนาคตที่เก่ียวของกับบรรยากาศองคกรและคุณภาพชีวิตในการทํางานที่เกิด
จากการทํางานของพนักงาน ควรมีการคํานึงถึงปจจัยในดานอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบโดยตรงกับ
บรรยากาศองคกร เชน บริบทของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีแตกตาง ท่ีไมไดอยูในการศึกษาน้ี เชน 

กลุมธุรกิจการเงินการธนาคาร กลุมธุรกิจส่ือสารและเทคโนโลยี เปนตน เพ่ือใหเกิดองคความรูและ
ภาพที่ชัดเจนขึ้น 

 2. สําหรับงานวิจัยครั้งน้ีเปนงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับความผูกพันตอองคกร ดังน้ันควรมี
การศึกษาใหครอบคลุมถึงตัวแปรท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอความผูกพันตอองคกร เชน การเมืองใน
องคกร วัฒนธรรมองคกร การประเมินผลการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในงาน เปนตน 

 3. เน่ืองจากงานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงปริมาณที่มีการนําแบบสอบถามมาเปนเคร่ืองมือใน
การเก็บขอมูลเพียงอยางเดียว ซ่ึงอาจมีขอจํากัดในการลงรายละเอียดเชิงลึก ดังน้ันในการวิจัยครั้ง
ตอไป ควรที่จะใชวิธีการเชิงคุณภาพเพ่ิมเขามา เพ่ือใหทราบถึงทัศนคติดานปจจัยองคกร ดานการ
สนับสนุนจากองคกร รวมถึงปจจัยดานอื่นๆที่เก่ียวของกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน 
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับ

ประสิทธิภาพการทํางาน และ เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะกับประสิทธิภาพการ
ทํางาน ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ พนักงานบริษัท โอเรกอน อลูมิเนียม จํากัด จํานวน 300 

คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 

สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชในการสมติฐาน 

คือ การทดสอบคาเฉลี่ย (Independent Samples t - test) และการวิเคราะหความแปรปรวน (One-way 

ANOVA)  

 ผลการศึกษา พบวา พนักงานสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบภาวะผูนําท้ัง 3 ดาน 

ประกอบไปดวย ภาวะผูนําแบบมุงงาน ภาวะผูนําแบบมุงคน และภาวะผูนําแบบมีสวนรวม อยูใน
ระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ และอายุท่ีแตกตางกันมี
ผลตอประสิทธิภาพการทํางานดานเวลาแตกตางกัน และปจจัยสวนบุคคลดาน ตําแหนง และระดับ
รายไดท่ีแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานดานดานคุณภาพงาน ดานปริมาณงาน และดาน
เวลางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกจากน้ี รูปแบบภาวะผูนําท่ีแตกตาง
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กันของพนักงานจะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานดานคุณภาพงาน ดานปริมาณงาน และดาน
เวลางานแตกตางกัน 

 

คําสําคัญ : รูปแบบภาวะผูนํา ประสิทธิภาพการทํางาน 

 

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 บริษัท โอเรกอน อลูมิเนียม จํากัด 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 : leadership styles, work performace 

 
บทนํา 

ปจจุบันการบริหารงานขององคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงองคกรตองเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงในดานสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและปจจัยอื่น ๆ ทรัพยากร
บุคคลจึงเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการขับเคล่ือนองคกรใหประสบความสําเร็จ หากองคกรใด
สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุดได ยอมจะสรางความกาวหนาใหกับองคกร 

ทําใหองคกรบรรลุเปาหมาย บุคคลสําคัญท่ีมีสวนผลักดันองคกรไปสูเปาหมายก็คือผูนําหรือ
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ผูบังคับบัญชา ซ่ึงผูนําจะตองมีภาวะผูนํา (Leadership) ท่ีสามารถกระตุนโนมนาวจิตใจสราง
แรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความรวมมือรวมใจในการทํางานดวยความเต็มใจและเต็ม
ความสามารถ เน่ืองจากภายในองคกรประกอบไปดวยพนักงานหลายฝายท่ีจะตองมาทํางานรวมกัน 

ซ่ึงพนักงานเหลาน้ันยอมมีความแตกตางกันในหลายๆ ดาน สวนการท่ีจะทําใหองคกรประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีต้ังไวจําเปนตองอาศัยความรวมมือของพนักงานจาก
หลายฝาย จึงเปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาท่ีจะตองประสานความรวมมือของพนักงานในฝายตาง ๆ 

เพ่ือใหการดําเนินงานภายในองคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ันผูนําจึงมีภาระหนาท่ีและความ
รับผิดชอบโดยตรงท่ีจะตองวางแผน ส่ังการ ดูแลควบคุมและคอยประสานงานในการดําเนินงานให
ไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานข้ึนอยูกับ
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา หากผูบังคับบัญชาวางตัวเปนมิตร มีสวน
รวมในการตัดสินใจและแกไขปญหา มีความเขาใจเห็นใจผูใตบังคับบัญชา เอาใจใสความเปนอยู ให
เกียรติซ่ึงกันและกัน สงผลใหเกิดการทํางานรวมกันอยางมีความสุข ไมเกิดความเครียดและกดดัน 

ซ่ึงผูนําในการทํางานมีหลายแบบแตการเปนผูนําใหเปนท่ียอมรับของผูใตบังคับบัญชาดวยความ
พอใจ จะทําใหผูใตบังคับบัญชาอยากใชความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

จากความสําคัญขางตนมีปจจัยดานรูปแบบภาวะผูนําเขามาเก่ียวของ จึงทําใหพฤติกกรมใน
การทํางานเปล่ียนแปลงไปทําใหมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในองคการ ผูวิจัยจึง
ไดเห็นถึงความสําคัญของรูปแบบภาวะผูนําท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน จึงไดทําการวิจัย
รูปแบบภาวะผูนํา ความเชื่อภายใน-ภายนอกตนท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทํางานของ
พนักงานบริษัท โอเรกอน อลูมิเนียม จํากัด เพ่ือนําผลการวิจัยท่ีไดจากการศึกษาในครั้งน้ีมาใชเปน
แนวทางในการพัฒนารูปแบบภาวะผูนําขององคกรและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานใหดีย่ิงขึ้น 

เปนการสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ และใชความรูความสามารถทักษะ
ของตนท่ีมีอยู ใหเกิดประโยชนตอองคกรสูงสุด 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับประสิทธิภาพการทํางาน 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะกับประสิทธิภาพการทํางาน 
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สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ตําแหนงงาน 

รายไดตอเดือน และการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานไมแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2 รูปแบบภาวะผูนํามีผลตอประสิทธิภาพการทํางาน 

 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตดานประชากร 

1.1 ประชาการ ไดแก พนักงานบริษัท โอเรกอน อลูมิเนียม จํากัด ท่ีมีสถานะเปนพนักงาน
ปจจุบัน จํานวน 650 คน (งานบุคลากรบริษัท โอเรกอน อลูมิเนียม จํากัด, 2560) 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ตําแหนงงาน 
5. รายไดตอเดือน 
6. การศึกษา 

ประสิทธิภาพการทํางาน 
1. คุณภาพงาน 
2. ปริมาณงาน 
3. เวลางาน 
(Peterson and Plowman, 1993) 
 

รูปแบบภาวะผูนํา 
1. ภาวะผูนําแบบมุงงาน 
2. ภาวะผูนําแบบมุงคน 
3. ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม 
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 1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก พนักงานบริษัท โอเรกอน อลูมิเนียม จํากัด คํานวณจากการใชสูตร
การคํานวณ การหาขนาดกลุมตัวอยางแบบทราบจํานวนประชากรของ Taro Yamane (1973) ท่ี
ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และระดับความคาดเคล่ือนรอยละ 5 ซ่ึงคํานวณได 248 ตัวอยาง 

2. ขอบเขตดานเน้ือหา 
 ผูศึกษาไดศึกษาเน้ือหาเก่ียวกับรูปแบบภาวะผูนํา ท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการ
ทํางานของบริษัท โอเรกอน อลูมิเนียม จํากัดโดยแบงออกเปน 2 สวน ไดแก แนวความคิดเก่ียวกับ
รูปแบบภาวะผูนํา และแนวความคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพการทํางาน 

3. ขอบเขตดานระยะเวลา 6 พฤศจิกายน 2560 - 20 มีนาคม 2561 

4. ขอบเขตทางดานพ้ืนท่ี  การวิจัยในคร้ังน้ีได ดํา เนินการเก็บขอมูลจากพนักงาน 

บริษัท โอเรกอน อลูมิเนียม จํากัด 

5. ตัวแปรในการวิจัย 

5.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)   

  1) ปจจัยสวนบุคคล (Individual factors) ไดแก เพศ อายุ สถานภาพตําแหนงงาน 

รายไดตอเดือนและการศึกษา 
  2) รูปแบบภาวะผูนํา ไดแก ภาวะผูนําแบบมุงงาน ภาวะผูนําแบบมุงคน ภาวะผูนํา
แบบมีสวนรวม ซ่ึงคณะผูวิจัยไดศึกษาจากองคประกอบรูปแบบภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยมิชิแกน 

(The Michigan Leadership Studies) 

 5.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

  1)  ประสิทธิภาพการทํางาน  ไดแก  คุณภาพของงาน  ปริมาณงาน  เวลา 
ซ่ึงคณะผูวิจัยไดศึกษาจากองคประกอบประสิทธิภาพการทํางานของ (Peterson and Plowman, 

1993) 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

ทุกองคกรหรือหนวยงานยอมมีผูนํา ซ่ึงผูนําถือวาเปนบุคคลท่ีสําคัญอยางมากในองคกร 

เน่ืองจากการกระทําตาง ๆ ของผูใตบังคับบัญชาภายในองคกรสวนมากเกิดมาจากคําส่ังของผูนํา
ท้ังหมด หากองคกรใดขาดผูนําที่ดียอมไมสามารท่ีจะสรางความเชื่อม่ันและการรวมแรงรวมใจ
ใหกับพนักงานได ทําใหผลของการปฏิบัติงานท่ีออกมาขาดประสิทธิภาพและไมเปนไปตาม
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นโยบายขององคกรท่ีต้ังไว เน้ือหาในสวนน้ีผูศึกษาจะทําการทบทวนวรรณกรรมของภาวะผูนําท่ีมี
ผลตอประสิทธิภาพการทํางาน 

แนวคิดเก่ียวกับผูนําเริ่มเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยการศึกษาและรวบรวมทฤษฎีเก่ียวกับ
ภาวะผูนําไดดังน้ี 

 1. การศึกษาภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ (The Ohio State University 

Leadership Studies) ในชวงป ค.ศ. 1945 นักวิจัยของมหวิทยาลัยแหงรัฐ โอไฮโอไดทําการศึกษา
แบบเจาะลึกเพ่ือหาพฤติกรรมผูนําในการปฏิบัติ หนาท่ีตาง ๆ พบวาพฤติกรรมผูนําเก่ียวกับการ
ปฏิบัติหนาท่ีกันแยกออกไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ 

1.1) พฤติกรรมมุงสรางโครงสรางหรือมุงงาน (Initiating Structure) คือพฤติกรรมท่ีผูนําจัด
โครงสรางและขอบเขตงานของตนเองและผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหบรรลุสําเร็จตามวัตถุประสงค 
ไดแก 

- การมอบหมายงาน  

  - การจัดทํามาตรฐานงาน 

  - การประเมินการปฏิบัติงาน 

  - การเสาะหาวิธีการทํางานและแกไขปญหาท่ีดี 

 1.2) พฤติกรรมมุงสรางนํ้าใจหรือมุงคน (Consideration) เปนพฤติกรรมผูนําท่ีแสดงความ
เปนเพ่ือน สนับสนุน และสนใจในความเปนอยูและสวัสดิการตาง ๆ ของผูใตบังคับบัญชา รวมท้ัง
การยอมรับฟงปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ ใหคําปรึกษา และปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาทุกคน
เหมือนกัน 

2. การศึกษาภาวะผู นําของมหาวิทยาลัยมิชิแกน  (The Michigan Leadership Studies)

การศึกษาภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยมิชิแกน มุงเนนหาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูนํากับ
กระบวนการกลุม และผลการปฏิบัติงานของกลุม ซ่ึงผลงานของกลุมจะใชเปนเกณฑในการแยก
ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ และผูนําท่ีไมมีประสิทธิภาพหรือมีประสิทธิภาพนอย การศึกษาสรุป
พฤติกรรมผูนําเปน 3 แบบ ดังน้ี 

  2.1) พฤติกรรมมุงงาน (Task-Oriented Behavior) ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพจะไมใชเวลาและ
ความพยายามในการทํางานเหมือนกับผูใตบังคับบัญชาแตจะมุงไปท่ีภาระหนาท่ีของผูนําซ่ึงไดแก 
การวางแผน การจัดตารางการทํางาน ชวยประสานกิจกรรมตาง ๆ ของผูใตบังคับบัญชาจัดหาวัสดุ
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อุปกรณเคร่ืองมือ รวมท้ังเทคนิควิธีการทํางานย่ิงกวาน้ัน ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพจะแนะนําใหลูกนอง
ตั้งเปาหมายของงานที่ทาทาย และเปนไปได 

2.2) พฤติกรรมมุงความสัมพันธหรือมุงคน (Relationship-Oriented Behavior) ผูนําท่ีมี
ประสิทธิภาพจะเปนผูนําท่ีหวงใย สนับสนุน และชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา ท้ังยังศรัทธาเชื่อม่ัน 

และมีความเปนเพ่ือน พยายามเขาใจปญหาของลูกนอง ชวยใหลูกนองมีการพัฒนาในอาชีพและ
สนับสนุนใหประสบความสําเร็จผูนําท่ีมีประสิทธิภาพจะไมควบคุมลูกนองใกลชิด ดูแลอยูหาง ๆ 

อยางใหเกียรติ ผูนําจะตั้งเปาหมายและใหคําแนะนํา แตก็ใหอิสระในการทํางาน 

2.3) ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม (Participative Leadership) มหาวิทยาลัยมิชิแกนทําการวิจัย
ดานภาวะผูนําไดเสนอวาการนิเทศหรือติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาควรกระทํา
โดยใชกลุมนิเทศงานจะดีกวาจะนิเทศคนเดียว เพราะการนิเทศงานโดยกลุมจะเปดโอกาสให
ผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการพิจารณาและตัดสินใจ นอกจากน้ันยังชวยเพ่ิมการส่ือสาร
เพ่ิมความรวมมือและลดความขัดแยง หนาท่ีของผูนําในกลุมนิเทศงานควรจะเปนผูนําในการ
อภิปรายผลใหการสนับสนุนใหมีการอภิปรายกําหนดขอบเขตและทิศทางในการแกไขปญหาตาง ๆ 

3. ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม คณะวิจัยของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Participative Leadership) 

การศึกษาภาวะผูนําแบบมีสวนรวม ซ่ึงสวนใหญจะเก่ียวของกับกระบวนการตัดสินใจ โดยผูนํามี
แนวโนมจะเปดโอกาสใหบุคคลอื่นมารวมในการตัดสินใจหรือใหมีอิทธิพลในการตัดสินใจของ
ผูนํา เชน การปรึกษาและการรวมตัดสินใจ โดยแบงออกเปน 4 แบบ ไดดังน้ี 

 3.1) การตัดสินใจแบบเผด็จการ (Autocratic Decision) หมายถึง การท่ีผูนําตัดสินใจแต
ลําพังผูเดียว โดยไมมีการถามความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงเปนการตัดสินใจท่ีไม
มีอิทธิพลของบุคคลใดตอการตัดสินใจเลย (No influence by others) 

 3.2) การตัดสินใจแบบปรึกษา (Consultation) หมายถึง การตัดสินใจท่ีผูนํายังคงตัดสินใจ
เอง แตไดมีการปรึกษาและขอความคิดเห็นกับบุคคลตาง ๆ และนํามาพิจารณากอนท่ีจะทําการ
ตัดสินใจ สรุปวาการตัดสินใจของผูอื่นเริ่มมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูนํา 
 3.3) การรวมกันตัดสินใจ (Joint Decision) เปนการตัดสินใจท่ีผูนําและผูใตบังคับบัญชาได
มารวมประชุมและอภิปรายถึงปญหาหรือทางเลือกตาง ๆ ท่ีดี กอนที่จะรวมกันตัดสินใจ โดยท่ีผูนํามี
ฐานะเปนเพียงสมาชิกของกลุมคนหน่ึง ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของคนอื่น ๆ ผลการตัดสินใจ
ถือวาเปนการตัดสินใจของกลุม 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

391 

 3.4) การมอบหมายใหตัดสินใจ (Delegation) หมายถึง การตัดสินใจท่ีผูนําจะมอบหมาย
อํานาจหนาท่ีใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลใหทําการตัดสินใจแทน โดยผูนําจะไมเขาไปยุงเก่ียวกับ
กระบวนการตัดสินใจ แตในการมอบหมายจะบอกถึงปญหาและขอบเขตของอํานาจท่ีพึงจะ
ตัดสินใจ การตัดสินใจแบบน้ีจึงเปนการตัดสินใจท่ีถือวามีอิทธิพลของบุคคลอื่นสูงท่ีสุด 

แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพการทํางาน  Peterson and Plowman (1993) ใหแนวคิดและสรุป
ประสิทธิภาพมีองคประกอบดังน้ี 

1. คุณภาพงาน (Quality) จะตองมีคุณภาพสูง ผูใชไดประโยชนท่ีคุมคาและมีความพึงพอใจ
กับงาน 

2. ปริมาณงาน (Quantity) ของงานท่ีเกิดข้ึนจะตองไปตามความคาดหวังของหนวยงาน 

3. เวลางาน (Time) เวลาท่ีใชในการดําเนินงานจะตองเหมาะสม ทันสมัยและตามหลักการ
ของงานน้ัน ๆ 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ธนกร กรวัชรเจริญ (2555) ไดทําการศึกษา เรื่องปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน
เปนทีมของพนักงานบริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัดพบวาพนักงานท่ีมีอายุงานตางกันมีประสิทธิภาพ
การทํางานโดยรวมท่ีไมแตกตางกันเน่ืองจากบริษัทมีการฝกอบรมอยางตอเน่ือง 

 อาฌัติ สังขมณี (2555) ไดทําการศึกษา เร่ืองประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
คลังสินคาแผนกแพ็คก้ิง บริษัท ทีเอสที ซันไซร เซอรวิส จํากัด  พบวาพนักงานท่ีมีเพศตางกันระดับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 มยุรา ศรีสมุทร (2555) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง การศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาตามทรรศนะของครู สังกัดองคการปกครองทองถ่ิน จังหวัดอุบลราชธานี พบวาผูบริหาร
และครูท่ีมีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 10 ป และมีประสบการณในการทํางานต้ังแต 10 ปขึ้น
ไป มีทรรศนะตอภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายไดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 นพรัตน นาคบาง (2556) ไดทําการศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําทีมีความสัมพันธกับขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาภาวะผู นํ า ท่ี มีความสัมพันธ กับขวัญและกํา ลังใจในการปฏิ บัติ งานของบุคลากร
มห า วิท ย า ลั ย สุ โ ข ทั ย ธร รม า ธิ ร า ช  โดย เ ก็ บ ตั วอ ย า ง จ า กบุ ค ล า ก ร ท่ี ป ฏิ บั ติ ง าน ใน
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 331 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัยสถิติ
ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย สถิติพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและสถิติอนุมานท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ Independent Sample t-test, One-way 

ANOVA และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

การดําเนินการวิจัย 
 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือพนักงานในบริษัท โอเรกอน อลูมิเนียม จํากัด เขตจังหวัด
ปทุมธานีจํานวน 650 คน (งานบุคลากร บริษัท โอเรกอน อลูมิเนียม จํากัด เขตจังหวัดปทุมธานี, 

2560) 

 การคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางในการศึกษาน้ีไดใชสูตรการหาขนาดของกลุม
ตัวอยางแบบทราบจํานวนประชากร โดยกําหนดระดับความเช่ือม่ันท่ีรอยละ 95 และกําหนดระดับ
ความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 โดยใชสูตรของ Taro Yamane (1973) ไดขนาดตัวอยาง 248 คนท้ังน้ี
ผูวิจัยไดทําการเก็บตัวอยางเพ่ิมเติมอีก 52 ตัวอยาง เพ่ือเปนการปอองกันความผิดพลาดจากการเก็บ
ตัวอยางและปองกันการตอบแบบสอบถามไมสมบูรณ จึงมีกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 300 ตัวอยาง 

 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ีเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดย
ไดศึกษาคนควาแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ รวมท้ังเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาเปนแนวคิดใน
การสรางแบบสอบถามโดยแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

 สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ 

ตําแหนงงาน ระดับรายได และระดับการศึกษา ขอคําถามเปนลักษณะคําถามแบบปลายปด (Closed 

ended question) ซ่ึงลักษณะของคําถามจะเปนคําตอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple choie question) 

 สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบภาวะผูนํา ดานผูนําแบบมุงงาน ดานผูนําแบบมุงคน
ดานผูนําแบบมีสวนรวม จํานวน 12 ขอ โดยขอคําถามมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตร
ประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีคิดของ Liker‘s scale 
 สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานคุณภาพงาน ดานปริมาณ
งาน ดานเวลางาน จํานวน 12 ขอ โดยขอคําถามมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 
(Rating scale) ตามวิธีคิดของ Liker‘s scale 
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การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังน้ีคือแบบสอบถามซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินการสราง
ตามลาดับ ดังน้ี 

    1. ศึกษาขอมูลจากตารางเอกสารบทความ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือมาใชเปนแนว
ทางการสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมตามความมุงหมายของการศึกษา 
    2. นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ เพ่ือเปนการ
ตรวจสอบขอคําแนะนําในการนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับจุดประสงคของการศึกษา 
    3. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขเสนอตอคณะกรรมการการคนควาอิสระเพ่ือปรับปรุง
ใหมใหมีความถูกตองกอนนาไปใช 

4. ผูศึกษานําแบบสอบถามฉบับรางท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน 

เพ่ือตรวจสอบความถูกตองในสํานวนการใชภาษาท่ีเก่ียวของกับขอคําถามและพิจารณาความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยนําขอคําถามท่ีมีคาผูดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม
มากกวา 0.6 ไปใช 

5. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับประชากรท่ีไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 ชุด จากน้ันนําแบบสอบถามไปหาความเชื่อมัน โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิ อัลฟา 
(Coefficient Alpha) ของ Cronbach’s Alpha โดยคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท่ีใชในการศึกษา
ครั้งน้ี เทากับ 0.803 

 
ผลการศึกษา 
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามท่ีใชเปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 300 คน สวนใหญเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 66.7 มีชวงอายุ 40 ปขึ้นไป มีสถานภาพ 

สมรส/อยูดวยกัน คิดเปนรอยละ 32.0 สวนใหญเปนพนักงานฝายปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 53.7 

มีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 36.3 และมีระดับรายได 15,001 - 20,000 บาท คิดเปน
รอยละ 21.3 

 2. ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําของพนักงานโดยรวมอยูในระดับปานกลางมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.30 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.510 ซ่ึงแบงรูปแบบภาวะเปน 3 ดาน 

คือ 1) ดานผูนําแบบมุงงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบภาวะผูนําดานผูนําแบบมุงงาน อยูใน
ระดับปานกลางมีคาเฉล่ียเทากับ 3.13 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.837 2) ดานผูนําแบบมุง
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คนความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบภาวะผูนําดานผูนําแบบมุงคน อยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.35 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.650 3) ดานผูนําแบบมีสวนรวมมีความคิดเห็น
เก่ียวกับรูปแบบภาวะผูนําดานผูนําแบบมีสวนรวม อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.866 

 3. ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางานโดยภาพรวมอยูในระดับสูง มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.72 และเม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานคุณภาพของ
งาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 รองลงมาคือดานเวลางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 และดานท่ีมีคาเฉลี่ย
ต่ําสุดคือดานปริมาณงาน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.68 อยูในระดับสูง ตามลําดับ  

4. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พนักงานท่ีมีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

ตําแหนงงาน ระดับรายได และระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการทํางาน
แตกตางกัน  

ตารางท่ี 1 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

 ประสิทธิภาพการทํางาน
ปจจัยสวนบุคคล ดานคุณภาพงาน ดานปริมาณงาน ดานเวลางาน 

1. เพศ 
t = -1.992 
Sig. = 0.047 

t = -0.584 
Sig. = 0.559 

t = -2.235 
Sig. = 0.026* 

2. อายุ 
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. ตําแหนงงาน 
F = 8.141 
Sig. = 0.005* 

F = 10.803 
Sig. = 0.001* 

F = 11.656 
Sig. = 0.001* 

5. ระดับรายได 
F = 4.684 
Sig. = 0.001* 

F = 2.797 
Sig. = 0.026* 

F = 8.350 
Sig. = 0.000* 

6. ระดับการศึกษา 
F = 1.949 
Sig. = 0.144 

F = 0.820 
Sig. = 0.441 

F = 1.351 
Sig. = 0.261 

หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย * แสดงการสรุปสมมติฐานท่ีพบความแตกตาง 
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จากตารางท่ี 1 ผลการทดสอบสมมุติฐาน โดยการใช independt samle t-tet และ One-Way ANOVA 

พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ และอายุท่ีแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานดานเวลา
แตกตางกัน และปจจัยสวนบุคคลดาน ตําแหนง และระดับรายไดท่ีแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพ
การทํางานดานดานคุณภาพงาน ดานปริมาณงาน และดานเวลางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะท่ีตัวแปรอื่นๆ ท่ีแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานไมแตกตาง
กัน 

5. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 รูปแบบภาวะผูนํามีผลตอประสิทธิภาพการทํางาน ผลจากการ
วิเคราะหความแปรปรวน (One-way ANOVA) สามารถแสดงไดตามตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนของประสิทธิภาพการทํางานดานคุณภาพงาน ดาน
ปริมาณงานและดานเวลางาน ตามรูปแบบภาวะผูนํา 
ประสิทธิภาพการ

ทํางาน 
 

N Mean 
Std. 

Deviation 
Levene
Statistic F Sig. 

ประสิทธิภาพ ผูนําแบบมุงงาน 94 3.5790 .54205 0.544 
(Sig.=0.5

81) 

5.381 
 

0.005 
ผูนําแบบมุงคน        63 3.7452 .57133  
ผู นํ า แ บบ มี ส ว น
รวม 

143 3.8089 .50624  

Total 300 3.7235 .53882  

 

จากตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนพบวา  คา Levene Statistic เทากับ 0.544 โดยมี
คา Sig.= 0.581 น่ันคือ มีคาความแปรปรวนระหวางกลุมเทากัน ดังน้ันจึงอานคาสถิติทดสอบ F ได
คาเทากับ 5.381 และมีคา Sig. = 0.005 สามารถสรุปไดวารูปแบบภาวะผูนําท่ีแตกตางกันของ
พนักงานสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานดานคุณภาพงาน ดานปริมาณงาน และดานเวลางาน
แตกตางกัน 

 

การอภิปรายผล 
ผลการศึกษาเร่ือง รูปแบบภาวะผูนําความเชื่อภายในภายนอกตนท่ีมีความสัมพันธกับ

ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน บริษัท โอเรกอน อลูมิเนียม จํากัด พบวา พนักงานสวนใหญ
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มีภาวะผูนําดานผูนําแบบมุงงาน อยูในเกเกณฑปานกลาง  ดานผูนําแบบมุงคน อยูในเกณฑปาน
กลาง และดานผูนําแบบมีสวนรวม อยูในเกณฑสูง เม่ือเปรียบเทียบแตละดาน  พบวา ดานผูนําแบบ
มีสวนรวมมีสัดสวนท่ีสูงกกวาดานผูนําแบบมงงานและดานผูนําแบบมุงคน สอดคลองกับแนวคิด
ของการศึกษาภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (The Michigan Leadership Studies) การศึกษา
ภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยมิชิแกน มุงเนนหาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูนํากับ
กระบวนการกลุม และผลการปฏิบัติงานของกลุม ซ่ึงผลงานของกลุมจะใชเปนเกณฑในการแยก
ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ และผูนําท่ีไมมีประสิทธิภาพหรือมีประสิทธิภาพนอย การศึกษาสรุป
พฤติกรรมผูนําเปน 3 แบบ ดังน้ี ดานผูนําแบบมีสวนรวมอยูในเกณฑสูง ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากผูนํา
จะเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการพิจารณาและตัดสินใจ นอกจากน้ันยังชวย
เพ่ิมการส่ือสารเพ่ิมความรวมมือและลดความขัดแยง หนาท่ีของผูนําในกลุมนิเทศงานควรจะเปน
ผูนําในการอภิปรายผลใหการสนับสนุนใหมีการอภิปรายกําหนดขอบเขตและทิศทางในการแกไข
ปญหาตาง ๆ สวนดานผูนําแบบมุงคน อยุในเกณฑปานกลาง ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากผูนําท่ีมี
ประสิทธิภาพจะเปนผูนําท่ีหวงใย สนับสนุน และชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา ท้ังยังศรัทธาเชื่อม่ัน 

และมีความเปนเพ่ือน พยายามเขาใจปญหาของลูกนอง ชวยใหลูกนองมีการพัฒนาในอาชีพและ
สนับสนุนใหประสบความสําเร็จผูนําท่ีมีประสิทธิภาพจะไมควบคุมลูกนองใกลชิด ดูแลอยูหาง ๆ 

อยางใหเกียรติ ผูนําจะตั้งเปาหมายและใหคําแนะนํา แตก็ใหอิสระในการทํางาน และในสวนดาน
ผูนําแบบมุงงาน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากผูนําท่ีมีประสิทธิภาพจะไมใชเวลาและความพยายามในการ
ทํางานเหมือนกับผูใตบังคับบัญชาแตจะมุงไปท่ีภาระหนาท่ีของผูนําซ่ึงไดแกการวางแผน การจัด
ตารางการทํางาน ชวยประสานกิจกรรมตาง ๆ ของผูใตบังคับบัญชาจัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือ 

รวมท้ังเทคนิควิธีการทํางานย่ิงกวาน้ัน ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพจะแนะนําใหลูกนองต้ังเปาหมายของ
งานที่ทาทาย และเปนไปได  จึงมีแนวโนมท่ีจะสงผลใหพนักงานเกิดความไมพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานสอดคลองกับ Susan Williams (2012) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับความแตกตางของภาวะ
ผูนําแบบตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจถึงรูปแบบภาวะผูนําท่ี
เหมาะสมในการทํางานโดยใชสมการถดถอยเปนสถิติท่ีวิเคราะห พบวาปจจัยทางดานเพศเปนปจจัย
ท่ีสําคัญท่ีแตกตางกันไปดวย เน่ืองจากรูปแบบของภาวะผูนํา เชน ภาวะผูนําแบบเผด็จการจะมีความ
แตกตางกับภาวะผูนําแบบสังเกตการณและแบบมีสวนรวม เปนตน ดังน้ันผูบริหารองคกรหรือผูนํา
ก็ควรจะตองมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน โดยใชรูปแบบผสมระหวางผูนําแบบตาง ๆ 

ใหเพ่ิมมากย่ิงขึ้นและสอดคลอง Ekaterini Galanou (2015) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของ
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ผูนําแบบตาง ๆ ตอการบริหารงานและปกครองพนักงานในองคกร โดยการวิจัยน้ีเปนการศึกษาจาก
กลุมตัวอยางท่ีเปนพนักงานในบริษัทกรีก จํานวน190 คน และมีการใชคาสถิติคือ multi-variate 

analysis of data ดวยกระบวนการสมการถดถอย ผลการศึกษาพบวาภาวะผูนําและความเปนผูนํา
จะตองมาจากการท่ีบุคคลหรือพนักงานในองคกรเปนท่ียอมรับ เพ่ือทําใหบุคคลากรเกิดความรูสึก
เคารพ ไมกอเกิดแรงตอตาน อีกท้ังในการบริหารงานของผูนําท่ีดีจะตองใหความสําคัญกับ
องคประกอบหลายประการ เชน การสงเสริมความพึงพอใจในการทํางาน การสรางความเสมอภาค 

การบริหารงานเปนทีม และนําเอากระบวนการตาง ๆ เขามาบูรณาการรวมกัน เพ่ือทําใหเกิด
ประสิทธิภาพในการปกครองสูงสุด 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวเนื่องในอนาคต 

1. ควรมีการทําวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวภาวะผูนําความเชื่อภายในภายนอกและมีประสิทธิภาพ
การทํางาน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีละเอียด 

 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเยบลักษณะภาวะผูนํากับภาวะผูตามและการสรางผูนําท่ีดีและผู
ตามที่ดี ของหนอวยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือเปนขออมูลในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรตอไป 

3. ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีคาดวามีการสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทํางานเพ่ืมเติมเพ่ือ
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานขององคกร 

 

บรรณานุกรม 
กวี วงศพุฒิ. (2535). ภาวะผูนํา (Leadership). กรุงเทพมหานคร: ศูนยสงเสริมวิชาชีพบัญชี 

คมกฤช จันทรโอภาส. (2553). ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของขาราชการ

สํานักงงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ. วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. สาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

โฆษิต บุญทวี. (2542). แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานีตํารวจท่ีผูใตบังคับบัญชาพึงพอใจในการ

ปฏิบัติหนาท่ีราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีหัวหนาสถานีตํารวจในสังกัดกงบัญชาการตํารวจเทศบาล. 
ธนาภรณ ลีสุริยาภรณ. (2547). ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาพนักงาน
บริษัท เอส. แอล. พาราวูด จํากัด. (ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยบูรพา) 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

398 

ปญญาพล แข็งแอ. (2552). ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอประสิทธิผลการทํางานเปนทีมของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการ บริษัทอุตสาหกรรมนํ้าตาลอีสาน จํากัด. วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

พัฌศา คดีพิศาล. (2553). ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของพนักงานบริษัท เวิรดพลาส จํากัดและ 
บริษัทในเครือ. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัย
รามคําแหง. 

ไพบูลย ตั้งใจ. (2554). ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ตามหลักอิทธิบาท4: กรณีศึกษา
บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จํากัด จัดหวัดสมุทรปราการ. (วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย).  

รังสรรค ประเสริฐศรี. (2544). ภาวะผูนํา = Leadership. กรุงเทพฯ : บริษัท ธนธัชการพิมพ จํากัด. 
รังสรรค ตันเจริญ. (2534). รูปแบบภาวะผูนําและกําลังขวัญในการปฏิบัติงาน: ศึกษากรณีขาราชการ. 
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย. สารนิพนธมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรม
ธรรมศาสตร). 
วิเชียร วิทยาอุดม. (2548). ภาวะผูนําLeadership ฉบับกาวลํ้านํายุค. กรุงเทพฯ: บริษัท ธีระฟลมและ
ไซเท็กซ จํากัด 

เศาวนิต เศาฌานนทร. (2542). ภาวะผูนํา. โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตรสถาบัน
ราชภัฏนครราชสีมา. 
อนุรักษ สันติโชค. (2552). ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงงาน: 
กรณีศึกษา หจก. ซิลเท็ม ทรานสปอรต แอนด บิวซิเนล. วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. 

สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

399 

ความสุขในการทํางานของสหกรณโคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด  (ในพระบรมราชูปถัมภ) 
จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับท่ีสอง 

THE SECOND ORDER CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS OF HAPPY WORK 
PLACE OF NONGPHO RATCHABURI DAIRY COOPERATIVE LIMITED  

(UNDER ROYAL PATRONAGE) 
 

วิศิษฐ  ฤทธิบุญไชย 
อาจารยคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

wisitson@npru.ac.th 

อาทิชา ฉิมพาลี, อภิภูมิ กิตติกองนภา 
นักวิชาการอิสระ 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. เปรียบเทียบ ความสุขในการทํางานของพนักงานใน
สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัดจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 2. ศึกษาความสุขในการทํางาน
ของสหกรณโคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด  จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับท่ีสอง 

ตัวอยางในการทําวิจัย คือ พนักงานในสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํานวน 282 คน โดยการเลือก
ตัวอยางแบบแบงชั้น สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ การวิเคราะหคาที การ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว และการการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับท่ีสอง 

ผลการวิจัยพบวา 1. ความสุขในการทํางานของพนักงานในสหกรณโคนมหนองโพ จํากัด 

ไมมีความแตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล ยกเวนดานคุณภาพชีวิตท่ีมีความแตกตางกันตามปจจัย
รายได และระยะเวลาในการทํางาน 2. องคประกอบเชิงยืนยันลําดับท่ี 1 พบวา ความสุขในการ
ทํางานของสหกรณโคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)  อยูท่ีดานคานิยมของ
องคการ (Y2 = 0.98)  ดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Y4 = 0.93) ดานงาน (Y1 = 0.90)  และ
ดานคานิยมขององคการ(Y3 = 0.89) ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับท่ีสองพบวา  
 2.1. ดานงานปจจัยท่ีมีผลสําคัญลําดับมากท่ีสุดไดแก  ทานใหความสําคัญตอองคการแหงน้ี
เปนเสมือนบานหลังท่ีสอง  (Y15 = 0.85)  
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 2.2. ดานคานิยมขององคการ  ปจจัยท่ีมีผลสําคัญลําดับมากท่ีสุดไดแก  ทานตระหนักถึง
ความสําคัญของตัวทานท่ีมีตอความสําเร็จขององคการ (Y21 = 0.74) 

 2.3. ดานความสัมพันธในท่ีทํางาน  ไดแก ทานและเพ่ือนรวมงานรวมกันทํางานเพ่ือ
ประโยชนของความสําเร็จในองคการ  (Y32 = 0.88) 

 2.4. ดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน ปจจัยท่ีมีผลสําคัญลําดับมากท่ีสุดไดแก  ทานสามารถ
แบงหรือใชเวลาในการทํากิจกรรมสวนตัวและท่ีทํางานไดประสิทธิภาพ (Y43 = 0.99) 

 

คําสําคัญ :  ความสุขในการทํางาน  สหกรณโคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด  (ในพระบรมราชูปถัมภ)  
จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับท่ีสอง 

 

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 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ความสุขในการทํางาน ถือเปนส่ิงสําคัญท่ีทุกคนในองคการมีความตองการและประสงค 
ใหเกิดข้ึน เพราะในแตละวัน คนสวนใหญจะใชเวลาเกือบครึ่งชีวิตไปกับการทํางาน ดังน้ันการ
ทํางานใหมีความสุขจึงเปนเหตุของการสรางความสุขในคร่ึงชีวิต ดวยความสําคัญดังกลาวจึงมีงาน
วิชาการที่พยายามศึกษาปจจัยท่ีสรางคนในองคการใหมีความสุข  โดยอาจใชช่ือท่ีแตกตางกัน 

ตัวอยางท่ีพบไดจากงานวิจัยใน ตางประเทศ ซ่ึงศึกษาแนวความคิดและปจจัยท่ีสรางคนในองคการ
ใหมีความสุข รวมถึงสะทอน ใหเห็นถึงคานิยมในการมองความสุขในองคการหลายมุมมอง อาทิ 

องคการแหงสุขภาวะท่ีดี (Healthy Organization) องคการแหงความสุข (Happy Workplace) จิต
วิญญาณแหงองคการ (Spirituality Organization) คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life) 

ภาวะอยูเย็นเปนสุข (Well-being) การจัดการความเครียด(Stress Management) รวมถึงเรื่องความ
ผูกพันของพนักงานท่ี มีตอองคการ  (Employee Engagement) ความพึงพอใจในงาน  ( Job 

Satisfaction) องคการท่ีมีความยืดหยุน (Flexible Organization) และความสมดุลระหวางชีวิตกับการ
ทํางาน  (Work-life Balance) (Lyubomirsky 2001;  Backman  and Smith 2000; Richmond 1999;  

Volberda  1997)  

การจะทําใหคนทํางาน อยางมีความสุข ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ จากงานวิจัยพบวา
ความสุขไมไดขึ้นอยูกับเงินเดือน รายได หรือสภาวะเศรษฐกิจ และปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต 

เทาน้ัน หากแตยังตองอาศัยปจจัยอื่น ๆ สนับสนุน อาทิ  ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน  การมีหัว
หนาท่ีสามารถ เขาถึงได สุขภาพกาย ใจ และอารมณ รวมไปถึงสภาพแวดลอมท่ีทํางานท่ีดีและยังมี
ปจจัยอื่น ๆ อีกมากมายที่อาจจะเปนปจจัยท่ีสรางความสุขใหคนในองคการ  ในหลายปที่ผานมา
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แนวคิดองคการเปนสุข (Happy Workplace) ไดรับการยอมรับ และสรางหลักการ (Principle) และ
แนวคิด (Concept) รวมถึงองคประกอบตาง ๆ เก่ียวกับ การสรางบรรยากาศท่ีดีใหเกิดขึ้นในที่ทํางาน
และการทําใหเกิดสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและ ชีวิตสวนตัวเพราะความสมดุลเปนสวนสําคัญ
ท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานมากย่ิงข้ึน ซ่ึงอาจ มีการแยกความสมดุลเปนดานท่ีจับตองได 
และดานท่ีจับตองไมได  หรือความสมดุลท่ีตองเกิดข้ึน ท้ังทางดานจิตวิทยา และทางดานกายภาพ
ดวยก็ได  

การบริหารจัดการความสุข และ การสรางความผาสุกใหแกองคการในภาพรวม ไดกําหนด
ไวในความหมายของการสราง ขวัญกําลังใจ และคุณภาพชีวิต และจากความเช่ือท่ีวาคนหรือ
พนักงานในองคการน้ัน ๆ เปนทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจ มีความรูสึกนึกคิด การสรางความสัมพันธ
ของคนในองคการใหมีความสุข ทําใหมีความผูกพัน เกิดจากการรูสึกวาตนเอง มีคุณคา ตอองคการ 

และคนจะทํางานไดดีก็ตอเม่ือมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ท้ังจากท่ีบานและท่ีทํางาน ซ่ึงจะชวยใหการดําเนิน
ชีวิตเปนไปอยางสรางสรรคและมีความสุข มีความรักในงาน และมีความศรัทธาตอองคการ จน
กอใหเกิด ความสุขในการทํางาน และพรอมท่ีจะ ทุมเทแรงกายแรงใจอยางเต็มความสามารถในการ
ทํางานใหกับองคการ  

สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) เปนหนวยงานภาค
รัฐวิสาหกิจท่ีประกอบธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑนม มีขีดความสามารถในการแขงขันกับกิจการท่ีแปร
รูปผลิตภัณฑนมท่ีมีอยูท่ัวประเทศ  ประวัติความเปนมาของสหกรณ มีจุดเริ่มตนจากปญหาเรื่อง
นํ้านมดิบท่ีลนตลาดในพ้ืนตําบลหนองโพ จังหวัดราชบุรี สงผลใหเกษตรกรผูเล้ียงโคนมเปน
จํานวนมากมีปญหาเรื่องการระบายสินคา เน่ืองจากยังไมมีโรงงานที่รับนํ้านมดิบเพ่ือแปรรูป
ผลิตภัณฑนม เพ่ือบรรเทาปญหาดังกลาวกลุมเกษตรในตําบลหนองโพ ไดทําหนังสือกราบบังคมทูล
ตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพ่ือขอพระราชทานความชวยเหลือในการแกไขปญหาความ
เดือดรอนดังกลาว เม่ือความไดทราบถึงพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลท่ี 9  พระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดต้ังคณะกรรมการสรางโรงงานข้ึน โดยได
พระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค เพ่ือการกอสรางเพ่ิมจากเงินท่ีมีผูทูลเกลาฯ หลังจากน้ัน
ธุรกิจไดดําเนินงานกิจการของสหกรณ ตามแนวพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มาโดยตลอด  ทําใหสหกรณโคนมหนองโพฯ สามารถผลิตภัณฑ นมพาสเจอรไรส และผลิตภัณฑ
นมยู.เอช.ที.และผลิตภัณฑอื่น ๆ จําหนายไปท่ัวประเทศ โดยมีกําลังการผลิตเพียงพอท่ีรองรับกับ
ปริมาณนํ้านมดิบจากเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในเขตตําบลหนองโพและบริเวณใกลเคียง สงผลให
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เกษตรกรไดรับการบรรเทาปญหาความเดือดรอน ในเรื่องสถานท่ีจําหนายนํ้านมดิบเม่ือประกอบ
การดําเนินงานในรูปแบบสหกรณท่ีมีผลประโยชนตกอยูกับสมาชิก  

เม่ือสหกรณมีความม่ันคงมากขึ้น จํานวนสมาชิกก็มีมากข้ึนตามลําดับ แตดวยสภาวการณ
แขงขันท่ีเปล่ียนแปลง อยูตลอดเวลา ตามความผันผวนของเศรษฐกิจในประเทศ ส่ิงดังกลาวสงผล
ให ปจจุบันพนักงานในสหกรณฯ เริ่มขาดแรงจูงใจในการทํางาน  ซ่ึงจะสงผลกระทบตอไปยังความ
ไรประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สงผลใหลดความสามารถในการแขงขันของการประกอบธุรกิจ  

จึงเปนสาเหตุท่ีทําใหผูศึกษา สนใจท่ีจะศึกษาความสุขในการทํางานของพนักงานในสหกรณโคนม
หนองโพราชบุรี จํากัด(ในพระบรมราชูปถัมภ) เพ่ือใหองคการไดรับรูขอมูลและ ตระหนักถึงปจจัย
และองคประกอบท่ีจะทําใหการทํางานในองคการมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยนําผลจาก
การศึกษาคร้ังน้ี ไปใชปรับเปล่ียนปจจัยและองคประกอบบางประการที่สามารถ แกไขได ตลอดจน
นําไปใชปรับปรุงพัฒนาองคการใหเปนสถานท่ีทํางานท่ีนาอยู  นาทํางาน และ เปนองคการแหง
ความสุข เพ่ือใหเกิดดุลยภาพระหวางความสุขในการทํางานกับความสุขในชีวิต ดานอ่ืน ๆ โดยจะ
นําขอมูลจากผลการศึกษาท่ีไดรับไปใชเปนแนวทางใหกับผูบริหารในการวางแผน บริหารพนักงาน 

และสามารถนําไปตอยอดในการกําหนดกลยุทธ หรือนโยบายในการพัฒนาดาน ความสุขและ
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบ ความสุขในการทํางานของพนักงานในสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี 
จํากัดจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  

2. เพ่ือศึกษาความสุขในการทํางานของสหกรณโคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด  จากการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับท่ีสอง 
 

นิยามศัพท 

 ความสุขในการทํางานของสหกรณโคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด  (ในพระบรมราชูปถัมภ) 
หมายถึง ความรูสึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของพนักงานท่ีตอบสนองตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในการ
ทํางาน ประกอบไปดวยดานงาน ดานคานิยมขององคการ ดานความสัมพันธในท่ีทํางาน และดาน
คุณภาพชีวิตในการทํางาน  
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 ความสุขในดานงาน  หมายถึง  ความสุขของพนักงานท่ีมีพฤติกรรมในการทํางานท่ี
สอดคลองกับพฤติกรรมท่ีองคการตองการ พนักงานเขาใจวางานท่ีทําสงผลตอความสําเร็จใน
องคการ ยึดถือเปาหมายและคุณคาขององคการประหน่ึงเปนเปาหมายของตน พนักงานมีความสุขท่ี
ไดมาทํางานองคการแหงเพราะใหความสําคัญตอองคการแหงน้ีเปนเสมือนบานหลังท่ีสอง 

 ความสุขในดานคานิยมขององคการ  หมายถึง ความสุขท่ีพนักงานตระหนักถึงความสําคัญ
ของตัวทานท่ีมีตอความสําเร็จขององคการ มีความรูสึกพอใจในงานท่ีทําและยินดีในการปฏิบัติงาน
ของตน และเห็นคุณคาของการทํางานคือการรวมแรงรวมใจทํางานตามเปาหมายท่ีองคการไดวางไว 
 ความสุขในดานความสัมพันธในท่ีทํางาน  หมายถึง ความสุขท่ีเกิดจากความสัมพันธกับเพ่ือ
รวมงานทําใหพนักงานสามารถปรึกษากับเพ่ือนรวมงานไดทุกเร่ืองเม่ือมีปญหา พนักงานทุกคน
สามารถรวมกันทํางานเพ่ือประโยชนของความสําเร็จในองคการ 

 ความสุขในดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ความสุขท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมใน
การทํางานท่ีปลอดภัยและมีการสงเสริมสุขภาพ สามารถความสมดุลระหวางชีวิตสวนตัวและชีวิต
การทํางาน จนพนักงานสามารถแบงหรือใชเวลาในการทํากิจกรรมสวนตัวและท่ีทํางานได
ประสิทธิภาพ 

 

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 

 ผูวิจัยทําการศึกษา แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีเก่ียวกับความสุขในการทํางานโดยบูรณาการ
แนวคิดของ   Lyubomirsky (2001);  Backman  and Smith (2000); Richmond (1999);  Volberda  

(1997)  รวมกับงานวิจัยของ  จงจิต เลิศวิบูลยมงคล  (2547)  ติมณฑน  ฟาภิญโญ (2552) ทัณฑิกา 
เทพสุริวงศ (2550)  นภัชชล  รอดเท่ียง (2550)  นันทรัตน   อุยประเสริฐ (2552) บุญจง ชวศิริวงศ 
(2550) ประทุมทิพย  เกตุแกว (2551) ประนอม  รอดคําดี (2538) และสุกัญญา   อินตะโดด (2556) 

จนไดกรอบแนวคิดดังน้ี  
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1.ขอบเขตดานเน้ือหา เน้ือหาที่ศึกษาประกอบดวย 

    1.1  ขอมูลสวนบุคคล  ไดแก  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพ  รายไดตอเดือน และ
ระยะเวลาในการทํางาน 

  1.2 ความสุขในการทํางานของสหกรณโคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด (ในพระบรม
ราชูปถัมภ) ประกอบไปดวย  ดานงาน ดานคานิยมขององคการ ดานความสัมพันธในท่ีทํางาน และ
ดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

2. ขอบเขตดานประชากร  จาก พนักงานสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรม
ราชูปถัมภ) จํานวน 950 คน คํานวณขนาดของตัวอยางจากสูตรการคํานวณของตัวอยางของเครจซ่ี 

และ มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) ยอมใหเกิดความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 ดังน้ันจะได
ขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 282 ชุด และใชวิธีสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified random 

sampling) กระจายไปยังสัดสวนของแตละแผนก 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีใชประชากรและกลุมตัวอยางดังน้ี 

 ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชวิธีสํารวจ (Survey Research) 

ใชแบบสอบถาม (Questionnaire)เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จาก พนักงานสหกรณโค
นมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) จํานวน 950 คน คํานวณขนาดของตัวอยางจาก
สูตรการคํานวณของตัวอยางของเครจซ่ี และ มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) ยอมใหเกิด
ความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 ดังน้ันจะไดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 282 ชุด และใชวิธีสุม
ตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) กระจายไปยังสัดสวนของแตละแผนก 

 เคร่ืองมือในการทําวิจัยไดแก แบบสอบถามท่ีคณะผูวิจัยสรางขึ้นมีการทดสอบคาความตรง
เชิงเน้ือหา (Content analysis) จากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ราย และมีการทดสอบคาความเที่ยงจาก
กลุมท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย  ดวยการหาคาอัลฟา ครอนบาค แบบสอบถามความสุขใน
การทํางาน ไดคาในชวง  0.72—0.81 สถิติท่ีใชไดแก ความถ่ี รอยละ การวิเคราะหคาที การวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการการวเิคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับท่ีสอง 

 

ผลการวิจัย 

สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 51.30)  มีอายุระหวาง 

26-35 ป (รอยละ 61.50)  ระดับการศึกษาจบช้ันปริญญาตรี (รอยละ 49.50) สถานภาพสมรส (รอย
ละ 43.60) มีรายไดระหวาง 10,001-30,000 บาท (รอยละ 80.00) ระยะเวลาในการทํางานอยูในชวง 

11-20 ป (รอยละ 53.80) 

  

สวนท่ี 2 การเปรียบเทียบ ความสุขในการทํางานของพนักงานในสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี 
จํากัดจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 ผูวิจัยใชคา t (Independent t-test)  และคา F (One Way ANOVA) ในการวิเคราะหเพ่ือหาผล
ท่ีเกิดจากการต้ังสมมติฐานดังน้ี 
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ตารางท่ี 1  ความสุขในการทํางานของพนักงานในสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัดจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล 

ความสุขในการ
ทํางานของพนักงาน 

เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รายได ระยะเวลา 

t sig F sig F sig F sig F sig F sig 

1.ดานงาน 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.ดานคานิยมองคการ 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.ดานความสัมพันธ -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.ดานคุณภาพชีวิต 0.41 0.68 0.86 0.46 0.28 0.76 1.58 0.21 3.19 0.0 3.10 0.03* 

ผลการวิเคราะหพบวาความสุขในการทํางานของพนักงานในสหกรณโคนมหนองโพ จํากัด ไมมี
ความแตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล ยกเวนดานคุณภาพชีวิตท่ีมีความแตกตางกันตามปจจัยรายได 
และระยะเวลาในการทํางาน 

สวนท่ี 3  ความสุขในการทํางานของสหกรณโคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด  จากการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันลําดับท่ีสอง 

กอนดําเนินการวิเคราะหองคประกอบ ตองมีการทดสอบขอตกลงเบ้ืองตนของการสัมพันธกันเอง
ของตัวแปร ดังจะนําเสนอในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 การทดสอบปญหาภาวะเสนตรงรวมเชิงพหุ 
  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 

ผลการวิจัยพบวาไมตัวแปรเหตุตัวใดท่ีมีความสัมพันธกันเองเกินรอยละ 80 จนทําใหเกิดปญหา
ภาวะเสนตรงรวมเชิงพหุ (Multiconninearity) ดังน้ันผูวิจัยจะวิเคราะหดวยการวิเคราะหสมการเชิง
โครงสรางตอไป 
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ภาพท่ี 2  ความสุขในการทํางานของสหกรณโคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด  จากการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันลําดับท่ีสอง (ตัวแบบกอนปรับ) 

ผลการวิจัยตัวแบบกอนปรับ พบวาตัวแบบยังไมมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยจึงมี
การปรับตัวแบบ ไดผลดังน้ี 

 
ภาพท่ี 3  ความสุขในการทํางานของสหกรณโคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด  จากการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันลําดับท่ีสอง  (ตัวแบบหลังปรับ) 

ผลที่เกิดข้ึนจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับท่ีสองสามารถนําเสนอในตารางท่ี 3 ดังน้ี 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหความสุขในการทํางานของสหกรณโคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด   

ตัวแปรสังเกตได  Y t-value R2 
1.ดานงาน 0.90 12.51 0.82 
1.1.ทานมีพฤติกรรมในการทํางานที่สอดคลองกับพฤติกรรมที่
องคการตองการ 

0.74 - 0.54 

1.2.ทานเขาใจวางานที่ทําสงผลตอความสําเร็จในองคการ 0.68 10.91 0.43 
1.3.ทานยึดถือเปาหมายและคุณคาขององคการประหน่ึงเปน
เปาหมายของตัวทานเอง 

0.74 12.45 0.59 

1.4.ทานมีความสุขท่ีไดมาทํางานองคการแหงนี้ทุกวัน 0.80 13.00 0.64 
1.5 ทานใหความสําคัญตอองคการแหงน้ีเปนเสมือนบานหลัง
ที่สอง 

0.85 13.59 0.69 

2.ดานคานิยมขององคการ 0.98 15.42 0.87 
2.1.ทานตระหนักถึงความสําคัญของตัวทานท่ีมีตอความสําเร็จ
ขององคการ 

0.74 - 0.54 

22..ทานมีความรู สึกพอใจในงานที่ทํ าและยินดีในการ
ปฏิบัติงานของตน 

0.48 9.08 0.28 

2.3.ทานเห็นคุณคาของการทํางานคือการรวมแรงรวมใจ
ทํางานตามเปาหมายที่องคการไดวางไว 

0.65 12.03 0.47 

3.ดานความสัมพันธในที่ทํางาน 0.89 14.03 0.86 
3.1.เม่ือทานมีปญหาทานสามารถปรึกษากับเพื่อนรวมงานได
ทุกเร่ือง 

0.84 - 0.65 

3.2.ทานและเพื่อนรวมงานรวมกันทํางานเพื่อประโยชนของ
ความสําเร็จในองคการ 

0.88 14.69 0.69 

4.ดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน 0.93 15.32 0.84 
4.1.ทานอยูในสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยและมี
การสงเสริมสุขภาพ 

0.90 - 0.73 

4.2.ทานมีชีวิตท่ีมีความสมดุลระหวางชีวิตสวนตัวและชีวิต
การทํางาน 

0.94 17.63 0.72 

4.3.ทานสามารถแบงหรือใชเวลาในการทํากิจกรรมสวนตัว
และที่ทํางานไดประสิทธิภาพ 

0.99 17.93 0.74 

 

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับท่ี 1 พบวา ความสุขในการทํางานของสหกรณโคนม
หนองโพ ราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)  อยูท่ีดานคานิยมขององคการ (Y2 = 0.98)  ดาน
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คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Y4 = 0.93) ดานงาน (Y1 = 0.90)  และดานคานิยมขององคการ(Y3 

= 0.89)   

 1. ดานงาน ปจจัยท่ีมีผลสําคัญลําดับมากท่ีสุดไดแก  ทานใหความสําคัญตอองคการแหงน้ี
เปนเสมือนบานหลังท่ีสอง  (Y15 = 0.85)  

 2. ดานคานิยมขององคการ  ปจจัยท่ีมีผลสําคัญลําดับมากท่ีสุดไดแก  ทานตระหนักถึง
ความสําคัญของตัวทานท่ีมีตอความสําเร็จขององคการ (Y21 = 0.74) 

 3. ดานความสัมพันธในท่ีทํางาน  ไดแก ทานและเพ่ือนรวมงานรวมกันทํางานเพ่ือ
ประโยชนของความสําเร็จในองคการ  (Y32 = 0.88) 

 4. ดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน ปจจัยท่ีมีผลสําคัญลําดับมากท่ีสุดไดแก  ทานสามารถ
แบงหรือใชเวลาในการทํากิจกรรมสวนตัวและท่ีทํางานไดประสิทธิภาพ (Y43 = 0.99) 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหพบวาความสุขในการทํางานของพนักงานในสหกรณโคนมหนองโพ จํากัด 

ไมมีความแตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล  สอดคลองกับงานวิจัยของ ติมณฑน  ฟาภิญโญ (2552) 

ซ่ึงศึกษาความสุขในการทํางานของพนักงาน บริษัท ควอลิต้ีเซรามิกจํากัดจังหวัดลําปาง ผลการวิจัย
พบวา เพศ อายุ สถานภาพ ไมมีผลตอความสุขในการทํางานของพนักงาน บริษัท ควอลิต้ีเซรามิก
จํากัด จังหวัดลําปาง  

ผลการวิเคราะหองคประกอบ พบวา ความสุขในการทํางานของสหกรณโคนมหนองโพ 

ราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)  อยูท่ีดานคานิยมขององคการ ดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

ดานงาน และดานคานิยมขององคการ สอดคลองกับงานวิจัยของ ติมณฑน  ฟาภิญโญ (2552)  ท่ี
พบวาคานิยมรวม ความสัมพันธในท่ีทํางาน และคุณภาพชีวิตในการทํางาน งานวิจัยของ ทัณฑิกา 
เทพสุริวงศ (2550) ซ่ึงศึกษา  ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการทํางานความสามารถในการเผชิญ 

และฝนฝาอุปสรรค และความสุขในการทํางาน ศึกษาเฉพาะกรณีพยาบาลประจําการโรงพยาบาล
เอกชนแหงหน่ึง พบวาองคประกอบดานการทํางานลักษณะงาน และปจจัยดานการทํางาน
สภาพแวดลอมในท่ีทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความสุขในการทํางานของพยาบาล
ประจําการ งานวิจัยของ สุกัญญา   อินตะโดด (2556) ซ่ึงศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกท่ีดีขององคการความตองการมีสวนรวมในองคการและความสุขในการทํางาน : 

กรณีศึกษาอุตสาหกรรมส่ิงทอในเขตภาคเหนือตอนบน โดยผลวิจัยดังกลาวเสนอวา ความสุขในการ
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ทํางานจะเกิดจากความสัมพันธระหวางการเปนสมาชิกท่ีดี และมีสวนรวมของคนในองคการ และ
งานวิจัย ของ วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย (2560) ซ่ึงศึกษารูปแบบสุขภาวะในองคการ ธรรมาภิบาล และ
หลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะ และการเปนสมาชิกท่ีดี ของพนักงานในตลาด
ส่ีมุมเมือง ท่ีพบวาสุขภาวะในองคการของพนักงานตลาดส่ีมุมเมือง เกิดจาก การมีคุณภาพชีวิตท่ีมี
ความเขมแข็ง และคานิยมขององคการท่ีมีธรรมาภิบาล 
 

1. ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปใช  
 1.1 ความสุขในการทํางานของพนักงานในสหกรณโคนมหนองโพ จํากัด ไมมีความ
แตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล  ดังน้ันการสรางความสุขในการทํางานจึงควรมุงเนนไปท่ี
องคประกอบของการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม การสรางความสมดุลใหเกิดความสุขท้ังในเร่ืองดาน
งาน ดานคานิยมขององคการ ดานความสัมพันธในท่ีทํางาน และดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน จึง
มีความสําคัญกวาท่ีจะพิจารณาถึงความแตกตางของคุณสมบัติของคนในองคการ 

 1.2 เม่ือพิจารณาลงในองคประกอบยอยจะพบวา ดานงาน ส่ิงท่ีควรมุงเนนคือการทําท่ี
ทํางานใหพนักงานมีความรูสึกวาองคการมีความสําคัญตอองคการแหงน้ีเปนเสมือนบานหลังท่ีสอง  

ดานคานิยมขององคการ คือการทําใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของตนท่ีมีตอความสําเร็จ
ขององคการ  ดานความสัมพันธในท่ีทํางาน  ไดแก การรวมมือกันทํางานเพ่ือประโยชนของ
ความสําเร็จในองคการและดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน คือการทําใหพนักงานสามารถแบงหรือ
ใชเวลาในการทํากิจกรรมสวนตัวและท่ีทํางานไดประสิทธิภาพ ซ่ึงเหลาน้ีจะชวยหลอหลอมทําให 
การทํางานของสหกรณโคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด  กอใหเกิดความสุขในการทํางานมากย่ิงขึ้น 

 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
 2.1 งานวิจัยดังกลาวศึกษาจํากัดเฉพาะการวิจัยเชิงปริมาณ ดังน้ัน ผูท่ีสนใจอาจพัฒนาตอ
เปนการทําวิจัยเชิงคุณภาพ หรือการทําวิจัยเชิงผสมผสาน (Mix Method) ก็จะทําใหเกิดความเขาใจ
ในเชิงลึกไดตอไป 

 2.2 การศึกษาดังกลาวเนนศึกษาเฉพาะการทํางานของสหกรณโคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด  

(ในพระบรมราชูปถัมภ) จึงอาจไมสามารถนําไปสรุปใชกับองคการอ่ืน  ได หนวยงานอ่ืนท่ีสนใจจะ
นําตัวแบบดังกลาวไปปรับใชควรมีการเก็บขอมูลและทําการวิเคราะหใหม เพราะอาจจะไดผลวิจัยท่ี
แตกตางออกไปตามบริบทท่ีแตกตางกันในแตละองคการ 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคา
เฮาส    แบรนด เทสโกโลตัส สาขานครปฐม 2) เปรียบเทียบการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือก
ซ้ือสินคาเฮาส แบรนด เทสโกโลตัส สาขานครปฐม โดยจําแนกตามปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล และ3) 

ศึกษาอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือก
ซ้ือสินคาเฮาสแบรนด เทสโกโลตัส สาขานครปฐม  ตัวอยางไดแก ผูมาใชบริการท่ีหางสรรพสินคา
เทสโก โลตัส สาขานครปฐม จํานวน 400 ราย ดวยวิธีการสุมแบบสะดวก สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูลคือ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหคาทีแบบอิสระ การวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะหสมการเชิงโครงสราง  

ผลการวิจัยพบวา 1) การตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาเฮาสแบรนด เทสโก-
โลตัส สาขานครปฐม ในภาพรวม  พบวา มีระดับการตัดสินใจอยูในระดับมาก( Mean = 4.17) เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาการตัดสินใจซ้ือ มีระดับการตัดสินใจอยูในระดับมากท่ีสุด ( Mean = 

4.31) สวนดานอื่นๆ มีระดับการตัดสินใจอยูในระดับมากเชนเดียวกัน โดยการคนหาขอมูล ( Mean 

= 4.19 )  พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Mean = 4.16)  การประเมินผลทางเลือก  ( Mean = 4.13 )   และการ
รับรูความตองการ ( Mean = 4.05 )   

2) การตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาเฮาสแบรนด เทสโกโลตัส สาขานครปฐม โดย
จําแนกตามปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลพบวามีความแตกตางกันตาม อายุ การศึกษา และรายไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
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3) สวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาเฮาส
แบรนด เทสโกโลตัส สาขานครปฐม อยางมีนัยสําคัญ (β = 0.90) โดยปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการทุกดานมีผลอยางมีนัยสําคัญตอการตัดสินใจ  เ ม่ือพิจารณาถึงคานํ้าหนัก
องคประกอบของสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีสงผลสูงในสามลําดับแรกไดแก ดาน
กระบวนการ (x6  = 0.65) ดานบุคลากร        (x5  = 0.63) และดานกายภาพ (x7  = 0.58) สวน
ปจจัยท่ีมีนํ้าหนักองคประกอบนอยท่ีสุดไดแก ผลิตภัณฑ (x1  = 0.20) ในขณะที่การตัดสินใจมีคา
นํ้าหนักองคประกอบในสามลําดับแรกไดแกดานการรับรูความตองการ(y1  = 0.56)  พฤติกรรมหลัง
การซ้ือ (y5  = 0.54)   การตัดสินใจซ้ือ (y4  = 0.53)    
  

คําสําคัญ :  การตัดสินใจ  การเลือกซ้ือ   สินคาเฮาส 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 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันเปนท่ีทราบกันดีวา “ตราสินคา” (Brand) เปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จในงาน
ดานการตลาด โดยตราสินคาเปนส่ิงท่ีชวยสรางความแตกตางใหกับสินคา(Product) ในการแยกแยะ
ความแตกตางออกจากสินคาของคูแขงขัน ตราสินคาเปนหัวใจสําคัญของผลิตภัณฑ(สินคาบริการ) 

ท่ีนักการตลาดตองใหความสนใจ และพยายามท่ีจะสรางสรรคใหแตกตางจากคูแขงขัน เเละเปนท่ี
ยอมรับของผูบริโภคใหได (มารเก็ตเธียร 2544:20) เน่ืองจากในปจจุบันความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีทําใหสินคาในแบบเดียวกันมีความทัดเทียมกันในดานคุณภาพมากข้ึน จนทําใหตัวสินคา
หรือคุณประโยชนของสินคาอยางเดียวไมสามารถครองใจผูบริโภคได 
สินคาเฮาสแบรนดในเมืองไทยเริ่มเขามีบทบาทมากข้ึน เน่ืองมาจากการเติบโตของ ซุปเปอรมารเก็ต 

ซุปเปอรสโตร ท่ีนําเสนอสินคาเฮาสแบรนดในหมวดตางๆ โดยเปนการแยงพ้ืนท่ี ชั้นวางสินคากับ
ตราสินคาดังๆ สินคาเฮาสแบรนดถือกําเนิดจากพฤติกรรมผูบริโภคที่มองหาทางเลือก ความคุมคา
ดานราคา สินคาเฮาสแบรนดมักจะมีรูปลักษณคลายสินคาแบรนดดัง สินคาเฮาสแบรนดมีโอกาส
เติบโตสูง และในอนาคตอันใกลอาจกลายมาเปนสินคาคูแขงสําคัญของสินคาแบรนด (ดรุณี อัศว
ปรีชา:2546) 

โดยท่ัวไปสินคาเฮาสแบรนด หมายถึง สินคาราคาถูก มีตนทุนท่ีต่ําเน่ืองจากไมตองมีการทํา
โฆษณาเพ่ือโปรโมทสินคา อาศัยเพียงชองทางการจัดจําหนายตามสาขาตางๆ ของซุปเปอรมารเก็ต 

และซุปเปอรสโตร เพ่ือเปนตัวกระจายสินคาเทาน้ัน แตในบางกรณีสินคาเฮาสแบรนดไมไดมี ความ
หมายถึงราคาท่ีถูก กลับเปนการนําเสนอความพิเศษที่หาไมไดท่ีอ่ืน เปนเอกลักษณเฉพาะ อาทิเชน 

สินคา Private Label ของหางสรรพสินคาเซ็นทรัล คือ สินคาเส้ือผาแฟชั่นท่ีมีรูปแบบ และเอกลักษณ
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เฉพาะตัวท่ีมีการจําหนายเฉพาะท่ีหางสรรพสินคาเซ็นทรัลเทาน้ัน สินคาเฮาสแบรนด เร่ิมเขามาเปน
คูแขง ณ จุดขายของสินคาท่ีมี   แบรนด เพราะมีการวางประชันกันเพ่ือใหลูกคาไดเลือกซ้ือ จนเกิด
กรณีรองเรียนจากบริษัทผูผลิตสินคาถึงซุปเปอรสโตร วามีการลอกเลียนแบบ บรรจุภัณฑมาก
เกินไป สรางความสับสนใหลูกคา จนในบางคร้ังลูกคาอาจซ้ือผิดไป เพราะความรีบเรง ในบาง
ซุปเปอรสโตร ไดมีการจัดประเภทของสินคาเฮาสแบรนดยอยลงไปอีก เพ่ือใหลูกคาเห็นความ
แตกตางในแตละสินคาเฮาสแบรนด เชน ท่ี Tesco Lotus “Tesco” คือ สินคาหลักท่ีมีความ นาเช่ือถือ
ใชกับสินคานําเขาท่ีมีการจัดจําหนายเฉพาะท่ีน่ีเทาน้ัน “Leader Price” คือ สินคาเฮาสแบรนด ใชใน
ทุกหมวดของสินคา “คุมคา” คือ สินคาท่ีราคาถูกคุมคาสําหรับผูบริโภค 

แมวาสินคาเฮาสแบรนดในสายตาผูบริโภคมักจะถูกมองวาคุณภาพตํ่าเม่ือเทียบกับ สินคา
แบรนดเนมระดับประเทศ (National Brand) แตเรามิอาจมองขามไดเลยวาเฮาสแบรนดก็เปนแบรนด
ประเภทหน่ึงท่ีมีอิทธิพลตอตัวสินคาและตัวองคกรเชนเดียวกับสินคาแบรนดเนมทั้งหลาย ดังน้ัน
สินคาเฮาสแบรนดจึงมีอิทธิพลตอภาพลักษณของรานคาเชนเดียวกับท่ีสินคาแบรนดเนม มีอิทธิพล
ตอภาพลักษณขององคกรผูผลิต สินคาท่ีคุณภาพตํ่าอาจทําใหตรารานคาหรือภาพพจนของรานคา
ตกตํ่าและเสียหายไปดวย (ศรัทธร วิญญหัตถกิจ  2544 :124) หากรานคาใดผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพดี
ตรงกับความตองการของผูบริโภค โอกาสท่ีผูบริโภคจะกลับมาซ้ือซํ้าก็มีมาก อันจะนําไปสูความ
ภักดีตอรานคาน้ันๆ ได รานคาจํานวนไมนอยจึงพยายามปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสินคาของตน
ใหเทียบเทาหรือใกลเคียงสินคาแบรนดเนมระดับประเทศเพ่ือสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาและ
สรางความภักดีตอรานคา ซ่ึงเปนเปาหมายท่ีสําคัญของรานคาทุกราน จากประเด็นและความสําคัญ
ดังกลาวจึงเปนเหตุใหคณะผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือก
ซ้ือสินคา  เฮาสแบรนด  โดยเลือกสนามจัดเก็บท่ี เทสโก โลตัส สาขานครปฐม เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมา
ใชเปนแนวทางในการวางแผนและปรับปรุงพัฒนาตัวสินคาเฮาสแบรนด ท่ีสงผลกับการตัดสินใจ
ซ้ือของผูบริโภค รวมถึงใหขอมูลบางประการสําหรับผูท่ีสนใจในการพัฒนาตอยอดงานวิจัยตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาเฮาส  แบรนด เทสโกโลตัส 

สาขานครปฐม 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาเฮาสแบรนด เทสโก
โลตัส สาขานครปฐม โดยจําแนกตามปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

418 

3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ
ผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาเฮาสแบรนด เทสโกโลตัส สาขานครปฐม 
 

นิยามศัพท 

สินคาเฮาสแบรนด หมายถึง สินคาท่ีใชชื่อตราของผูจัดจําหนายผลิตภัณฑ เชน หางเทสโก-
โลตัส จําหนายภายใตแบรนด “เทสโก” “คุมคา” “ซุปเปอรเซฟ” 

ผูบริโภค หมายถึง กลุมตัวอยางบุคคลท่ีเขามาใชจายจับจายสินคาเฮาสแบรนด ท่ีเทสโก โลตัส สาขา
นครปฐม 

การตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาเฮาสแบรนดเทสโก โลตัส สาขานครปฐม 

หมายถึง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา ไดแก ประเภทของสินคาเฮาสแบรนดท่ีซ้ือ 

การตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ การคนหาขอมูล พฤติกรรมหลังการซ้ือ 

การตัดสินใจซ้ือ หมายถึง ลักษณะของการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดในดานตางๆ 

ไดแก การเลือกเวลา การเลือกปริมาณการซ้ือ และการเลือกผลิตภัณฑ 
พฤติกรรมหลังการซ้ือ หมายถึง การท่ีผูบริโภคประเมินคุณคา หรือประโยชนท่ีไดรับจาก

ผลิตภัณฑท่ีตัดสินใจซ้ือมา ซ่ึงผูบริโภคอาจจะรูสึกพอใจหรือไมพอใจในผลิตภัณฑ 
สวนประสมทางการตลาดบริการ  หมายถึง ตัวแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถ

ควบคุมได ท่ีบริษัทมักจะนําใชรวมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและความตองการของลูกคาท่ี
เปนกลุมเปาหมาย ซ่ึงประกอบไปดวย  7 มิติคือ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑ 
การสงเสริมการตลาด  บุคคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการบริการ 

ดานผลิตภัณฑ หมายถึง การสรางคุณคาในใจของลูกคาผาน ความแตกตางของผลิตภัณฑ 
หรือ ความแตกตางทางการแขงขัน เพ่ือใหสินคา หรือบริการของกิจการมีความแตกตางอยางโดด
เดน มีองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ อาทิ ประโยชนพ้ืนฐาน คุณภาพ รูปรางลักษณะ การ
บรรจุภัณฑตราสินคาท่ีอยูในเกณฑเปนท่ียอมรับ มีการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ โดยการออกแบบ
ผลิตภัณฑเพ่ือแสดงตําแหนงของผลิตภัณฑวาอยูในสวนใดของตลาด ซ่ึงจะสรางความแตกตาง และ
มีคุณคาในจิตใจของลูกคากลุมเปาหมาย มีการพัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือทําใหผลิตภัณฑมีความใหม 
โดยการปรับปรุงและพัฒนาใหดีย่ิงข้ึน อยางสมํ่าเสมอ โดยคํานึงความสามารถของบริษัทในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคาใหดีย่ิงขึ้นไป มีกลยุทธเก่ียวกับสวนประสมผลิตภัณฑ และสาย
ผลิตภัณฑท่ีชัดเจน 
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ราคา หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ซ่ึงลูกคาใชในการใชเปรียบเทียบ
ระหวางราคา ท่ีตองจายเงินออกไป กับคุณคาท่ีลูกคาจะไดรับกลับมาจากผลิตภัณฑน้ัน โดยพิจารณา
จาก สถานการณ สภาวะ และรูปแบบของการแขงขันในตลาด  ตนทุนทางตรงและตนทุนทางออม
เพ่ือใหไดมาซ่ึงสินคาเฮาสแบรนด คุณคาท่ีรับรูไดในสายตาของลูกคากลุมเปาหมาย 

ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง หมายถึง วิธีการท่ีจะนําสินคา หรือบริการน้ันๆ ไปยัง
ผูบริโภคเพ่ือใหทันตอความตองการ โดยมี หลักเกณฑท่ีตองพิจารณาวา กลุมเปาหมายคือใคร และ
ควรกระจายสินคาหรือบริการสูผูบริโภค ผานชองทางใดจึงจะเหมาะสมมากท่ีสุด 

การสงเสริมการตลาด หมายถึง เครื่องมือการส่ือสารทางการตลาด เพ่ือสราง แรงจูงใจ  

ความคิด ความรูสึก ความตองการ และความพึงพอใจ  ในสินคาหรือบริการ โดยส่ิงน้ีจะใชในการจูง
ใจลูกคากลุมเปาหมายใหเกิดความตองการหรือเพ่ือเตือนความทรงจํา ในตัวผลิตภัณฑ ผานชองทาง
หลักไดแก  การโฆษณา  การใหขาวและการประชาสัมพันธ การขายโดยพนักงาน  การสงเสริมการ
ขาย และการตลาดทางตรง 

ดานบุคลากร หมายถึง พนักงานท่ีทํางาน ปฎิสัมพันธกับลูกคา สรางมิตรไมตรีตอลูกคา จน
ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ และเกิดความผูกพันกับองคกรในระยะยาว 

ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ส่ิงท่ีลูกคาสามารถสัมผัสไดจากการเลือกใช สินคาหรือ
บริการขององคกร โดยการสรางความแตกตางในองคประกอบรวม อาทิการตกแตงราน การบริการ
ท่ีรวดเร็ว รวมถึงสภาพทางกายภาพท่ีลูกคาสามารถมองเห็นได อาทิสัญลักษณท่ีลูกคาเขาใจ
ความหมายในการรับขอมูล จากการทําการส่ือสารทางการตลาดออกไปในสาธารณะ 

ดานกระบวนการ หมายถึง เปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติใน
ดานการบริการท่ีนําเสนอใหกับผูใชบริการเพ่ือมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว โดยในแตละ
กระบวนการสามารถมีไดหลายกิจกรรม ตามแตรูปแบบและวิธีการดําเนินงานของกิจการ ซ่ึงหากวา
กิจกรรมตางๆ ภายในกระบวนการมีความเชื่อมโยงและประสานกัน จะทําใหกระบวนการโดยรวม
มีประสิทธิภาพ สงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ 

 

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 

ผูวิจัยทําการศึกษา แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการของ Kotler 

(1997)  และ Armstrong and Kotler (2009) ทฤษฏีการตัดสินใจซ้ือของ Kotler (1997)  ปกรณ  คํา
กอง (2555)  แนวคิดเก่ียวกับสินคาเฮาสแบรนด ของ  ดรุณี อัศวปรีชา (2545) ธีรดา ตันธรรศกุล 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

420 

(2542) และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ของ นภสร คํานับภา (2549) ภัทราภรณ หวังสุรังคานนท (2546)  สุ
รัตนวดี ศรีสาหราย (2550)  ประเสริฐ น่ิมเกิดผล (2546) และ สลิล ดาวัน (2557)  จนไดกรอบ
แนวคิดดังน้ี 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1.ขอบเขตดานเน้ือหา เน้ือหาท่ีศึกษาประกอบดวย 

    1.1 สวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย  ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนายผลิตภัณฑ การสงเสริมการตลาด  บุคคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการบริการ 

    1.2  ขอมูลสวนบุคคล  ไดแก  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน 
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1.3  การตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาเฮาสแบรนด เทสโก-โลตัส สาขา
นครปฐม ประกอบดวย การรับรูความตองการ การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การ
ตัดสินใจซ้ือ  และพฤติกรรมหลังการซ้ือ 

2. ขอบเขตดานประชากร ประชากรไดแก ผูมาใชบริการท่ีหางสรรพสินคาเทสโก โลตัส 

สาขานครปฐม หาขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรไมทราบประชากร ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 ราย 

ดวยวิธีการสุมแบบสะดวก 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีใชประชากรและกลุมตัวอยางดังน้ี 

ประชากรไดแก ผูมาใชบริการที่หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขานครปฐม เน่ืองจากไม
ทราบประชากรท่ีชัดเจน จึงใชการหาขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรไมทราบประชากร ของ Cochran 

(1977)  ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 ราย ดวยวิธีการสุมแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

  เคร่ืองมือในการทําวิจัยไดแก แบบสอบถามที่คณะผูวิจัยสรางขึ้นมีการทดสอบคาความตรง
เชิงเน้ือหา (Content analysis) จากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ราย และมีการทดสอบคาความเที่ยงจาก
กลุมท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย จากลูกคาผูมาใชบริการที่หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส 

สาขาศาลายา ดวยการหาคาอัลฟา ครอนบาค แบบสอบถาม สวนประสมทางการตลาดบริการไดคา
ในชวง  0.82—0.94  และในสวนการตัดสินใจซ้ือ อยูในชวง 0.84-0.93 สถิติท่ีใชไดการวิเคราะห
ขอมูลไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหคาทีแบบอิสระ (Independent t-

test) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) และการวิเคราะหสมการเชิง
โครงสราง (Structural equation modeling : SEM) 
 

ผลการวิจัย 

สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 82.75เปนเพศชาย คิดเปน

รอยละ 17.25 สวนใหญมีอายุระหวาง 20 – 30 ป คิดเปนรอยละ 67.50รองลงมามีอายุระหวาง 31 - 

40 ป คิดเปนรอยละ 19.00  สวนใหญมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 71.00 

รองลงมามีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 28.75 สวนใหญมีอาชีพ ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 
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คิดเปนรอยละ 37.75 รองลงมาอาชีพ พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 21.75 และสวน
ใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน10,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 66.25  

 

ผลการวิเคราะหการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาเฮาสแบรนด เทสโก-โลตัส สาขา
นครปฐม 

การศึกษาการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาเฮาสแบรนด เทสโก-โลตัส สาขา
นครปฐม  โดยพิจารณาเปนภาพรวมและรายขอ ไดแก  การรับรูความตองการ   ดานการคนหาขอมูล  

การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลังการซ้ือ  โดยนําเสนอเปนคาเฉลี่ย
(Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พรอมท้ังแปลผลคาเฉล่ีย มีผลการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคา
เฮาส    แบรนดเทสโก-โลตัส สาขานครปฐม 
การตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซ้ือ Mean S.D. ระดับการตัดสินใจ 

1. การรับรูความตองการ 4.05 .451 มาก 
2. การคนหาขอมูล  4.19 .665 มาก 
3. การประเมินผลทางเลือก  4.13 .891 มาก 
4. การตัดสินใจซ้ือ  4.31 .357 มากท่ีสุด 
5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ  4.16 .455 มาก 

ภาพรวม 4.17 .359 มาก 
การตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาเฮาสแบรนด เทสโก-โลตัส สาขานครปฐม ใน
ภาพรวม  พบวา มีระดับการตัดสินใจอยูในระดับมาก( Mean = 4.17) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวาการตัดสินใจซ้ือ มีระดับการตัดสินใจอยูในระดับมากท่ีสุด ( Mean = 4.31 ) สวนดานอ่ืนๆ มี
ระดับการตัดสินใจอยูในระดับมากเชนเดียวกัน โดยการคนหาขอมูล ( Mean = 4.19 )  พฤติกรรม
หลังการซ้ือ ( Mean = 4.16 )  การประเมินผลทางเลือก  ( Mean = 4.13 )   และการรับรูความตองการ 

( Mean = 4.05 )   

 
สวนท่ี 2 การเปรียบเทียบการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาเฮาสแบรนด เทสโกโลตัส 

สาขานครปฐม โดยจําแนกตามปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล 
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 ผูวิจัยใชคา t (Independent t-test)  และคา F (One Way ANOVA) ในการวิเคราะหเพ่ือหาผล
ท่ีเกิดจากการต้ังสมมติฐานดังน้ี 

ตารางท่ี 2  การตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาเฮาสแบรนด เทสโกโลตัส สาขา
นครปฐม โดยจําแนกตามปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล 

การเลือกซ้ือสินคาเฮาสแบ
รนด เทสโกโลตัส สาขา
นครปฐมกรมสรรพากร   

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได 

t sig F sig F sig F sig F sig 

1. การรับรูความตองการ 1.36 0.17 9.32 0.00* 2.18 0.11 2.49 0.04* 5.34 0.00* 

2. การคนหาขอมูล  - 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. การตัดสินใจซ้ือ  - 0.08 1.78 0.15 6.87 0.00* 1.04 0.39 4.36 0.01* 

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ  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* 

ผลการวิเคราะหการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาเฮาสแบรนด เทสโกโลตัส สาขา
นครปฐม โดยจําแนกตามปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลพบวามีความแตกตางกันตาม อายุ การศึกษา และ
รายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาการเลือกซ้ือในแตละข้ันตอน ผลการวิจัยพบวา 1. การ
รับรูความตองการ มีความแตกตางกันตาม อายุ อาชีพ และรายได 2. การประเมินทางเลือก  มีความ
แตกตางกันตาม อายุ และรายได 3. การตัดสินใจ  มีความแตกตางกันตาม การศึกษา และรายได และ
4. พฤติกรรมหลังซ้ือ  มีความแตกตางกันตาม อายุ การศึกษา และรายได ในขณะที่การคนหาขอมูล 

ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนบุคคลไมมีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

สวนท่ี 3  การศึกษาอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจของ
ผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาเฮาสแบรนด เทสโกโลตัส สาขานครปฐม 

 กอนดําเนินการวิเคราะหถดถอยพหุ ตองมีการทดสอบขอตกลงเบ้ืองตนของการสัมพันธ
กันเองของตัวแปรเหตุ หรือตัวแปรตน ดังจะนําเสนอในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 การทดสอบปญหาภาวะเสนตรงรวมเชิงพหุ 

  product price place promotion people process phyEvd 
product 1.00 0.32 0.22 0.20 0.24 0.11 0.14 
price  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 

 

 ผลการวิจัยพบวาไมตัวแปรเหตุตัวใดที่มีความสัมพันธกันเองเกินรอยละ 80 จนทําใหเกิด
ปญหาภาวะเสนตรงรวมเชิงพหุ (Multiconninearity) ดังน้ันผูวิจัยจะวิเคราะหดวยการวิเคราะห
สมการเชิงโครงสรางตอไป 

 

 
ภาพท่ี 2  อิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการ
เลือกซ้ือสินคาเฮาสแบรนด เทสโกโลตัส สาขานครปฐม (กอนปรับตัวแบบ) 
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 ผลการวิจัยตัวแบบกอนปรับ พบวาตัวแบบยังไมมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
ผูวิจัยจึงมีการปรับตัวแบบ ไดผลดังน้ี 

 
ภาพท่ี 3  อิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการ
เลือกซ้ือสินคาเฮาสแบรนด เทสโกโลตัส สาขานครปฐม (หลังปรับตัวแบบ) 

 ผลการวิจัยพบวาสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคใน
การเลือกซ้ือสินคาเฮาสแบรนด เทสโกโลตัส สาขานครปฐม อยางมีนัยสําคัญ (β = 0.90) โดยปจจัย
สวนประสมทางการตลาดบริการทุกดานมีผลอยางมีนัยสําคัญตอการตัดสินใจ เม่ือพิจารณาถึงคา
นํ้าหนักองคประกอบของสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีสงผลสูงในสามลําดับแรกไดแก ดาน
กระบวนการ (x6  = 0.65) ดานบุคลากร (x5  = 0.63) และดานกายภาพ (x7  = 0.58) สวนปจจัยท่ีมี
นํ้าหนักองคประกอบนอยท่ีสุดไดแก ผลิตภัณฑ (x1  = 0.20) ในขณะที่การตัดสินใจของผูบริโภค
ในการเลือกซ้ือ มีคานํ้าหนักองคประกอบในสามลําดับแรกไดแกดานการรับรูความตองการ(y1  = 

0.56)  พฤติกรรมหลังการซ้ือ (y5  = 0.54)   การตัดสินใจซ้ือ (y4  = 0.53)    
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา การตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาเฮาสแบรนด เทสโก
โลตัส สาขานครปฐม โดยจําแนกตามปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลพบวามีความแตกตางกันตาม อายุ 

การศึกษา และรายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของ สลิล ดาวัน (2557) ซ่ึง
ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคัาเฮัาสแบรนดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวาพฤติกรรมการซ้ือสินคัาเฮัาสแบรนดของผูบริโภค จําแนกสวนบุคคลพบวามีความแตกตางกัน
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ตาม อายุ การศึกษา และรายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับงานวิจัยของ  ประเสริฐ 

น่ิมเกิดผล (2546) ซ่ึงศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติกับพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคท่ีมีตอ
สินคาเฮาสแบรนดบริษัทสยามแม็คโครจํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 
ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอ พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคที่มีตอสินคาเฮาสแบรนดบริษัทสยาม
แม็คโครจํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร เกิดจาก อายุ การศึกษา และรายไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  แตจะขัดแยงกับงานวิจัยของ ภูษิตย วงษเล็ก (2561) ซ่ึงศึกษาปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา
หางบ๊ิกซีซูเปอรเซ็นเตอร สาขาบางนา พบวา  เพศ สถานภาพ อาชีพ และรายไดมีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน  

สวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคา
เฮาส    แบรนด เทสโกโลตัส สาขานครปฐม สอดคลองกับงานวิจัยของ สลิล ดาวัน (2557) ปจจัยท่ี
สงผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคัาเฮัาสแบรนดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจัย
พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และดานการ
สงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาเฮาสแบรนด 
 

1. ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปใช  
1.1 สวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซ้ือ

สินคาเฮาส    แบรนด โดยปจจัยท่ีมีความสําคัญในสามลําดับแรกไดแก ดานกระบวนการ ดาน
บุคลากร และดานกายภาพ ในขณะท่ีปจจัยท่ีมีนํ้าหนักองคประกอบนอยท่ีสุดไดแก ผลิตภัณฑ 
แสดงใหเห็นวา สินคาเฮาส แบรนดไมไดมีจุดแข็งในเร่ืองผลิตภัณฑเม่ือเทียบกับสินคาท่ีวางขาย
ท่ัวไป แตจุดเดนท่ีสามารถทําใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือเกิดจากองคประกอบรวมอื่น อันไดแก
กระบวนการขาย ดานบุคลากร และลักษณะทางกายภาพในการจัดวางสินคาเพ่ือใหลูกคาตัดสินใจ
ซ้ือสินคาดังกลาว 

1.2 การตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซ้ือ มีคานํ้าหนักปจจัยท่ีใกลเคียงกันในทุก
ขั้นตอน แตขั้นท่ีมีนํ้าหนักปจจัยสูงสุดคือ การคนหาขอมูล  และเม่ือพิจารณาถึงความแตกตางตาม
ปจจัยสวนบุคคลจะพบวาเปนขั้นตอนเดียวท่ีไมมีความแตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล ท้ังน้ีเพราะ
ธรรมชาติของสินคาเฮาสแบรนด เปนเสมือนสินคา "เลียนแบบ" ซ่ึงมีจุดเดนในเร่ืองราคาท่ีถูกกวา 
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ดังน้ันหากผูประกอบการสามารถสรางความสําคัญของการคนหาขอมูลเก่ียวกับ สินคาเฮาสแบรนด 
ใหสูงขึ้น ก็จะทําใหสินคาดังกลาวสามารถสรางความแตกตางท่ีสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
 2.1 งานวิจัยดังกลาวศึกษาจํากัดเฉพาะการเลือกซ้ือสินคาเฮาส แบรนด เทสโก โลตัส สาขา
นครปฐม ผูท่ีสนใจอาจจะศึกษาตอยอดไปยังหางสรรพสินคาอ่ืน ๆ รวมถึงอาจขยายขอบเขตไป
ศึกษาสินคาอ่ืน ๆ ท่ีไมใชสินคาเฮาสแบรนด 
 2.2 การศึกษาดังกลาวเนนการวิจัยเชิงปริมาณ ดังน้ัน ผูท่ีสนใจอาจพัฒนาตอเปนการทําวิจัย
เชิงคุณภาพ หรือการทําวิจัยเชิงผสมผสาน (Mix Method) ก็จะทําใหเกิดความเขาใจในเชิงลึกได
ตอไป 
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ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัด

นครปฐม 
CLIENTS’ EXPECTATION AND SATISFACTION TOWARDS FROM THE SERVICE 

OF NAKHONPATHOM PROVINCE LAND TRANSPORT OFFICE 
 

วิศิษฐ  ฤทธิบุญไชย 
อาจารยคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
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ชัยพร ธนถารลาภ, บุญเลิศ พร้ิงเจริญ 
นักวิชาการอิสระ 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ี วัตถุประสงคเพ่ือ  1)  เพ่ือเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังและความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม  และ 2)  เพ่ือศึกษา
ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัด
นครปฐมเม่ือจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาไดแกผูมารับบริการใน
สํานักงานขนสงจังหวัด จํานวน 400 คน ใชวิธีการสุมแบบสะดวก  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหคาทีแบบอิสระ และการวิเคราะหคาที
แบบไมอิสระ และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยพบวา (1) ประชาชนตอ
การใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐมมีความคาดหวังสูงกวาความพึงพอใจที่ไดรับ
จากใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยดานท่ีตองมีการ
ปรับปรุงเรียงจากมากไปหานอยไดแก  ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานการใหขอมูลส่ือสาร และ 

ดานเจาหนาท่ีและบุคลากร ตามลําดับ (2) ความคาดหวังตอการใหบริการของสํานักงานขนสง
จังหวัดนครปฐมไมมีความแตกตางกันในภาพรวมเม่ือจําแนกปจจัยสวนบุคคล และเม่ือพิจารณาเปน
รายดานจะพบวา ความคาดหวังท่ีมีตอการใหบริการในดานเจาหนาท่ีและบุคลากรมีความแตกตาง
กันตามสถานภาพ และการศึกษา สวนความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัด
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นครปฐม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในภาพรวม และรายดานทุกดาน เม่ือจําแนก 

อายุ สถานภาพ การศึกษา และอาชีพ   

 
คําสําคัญ :  ความคาดหวัง ความพึงพอใจ สํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม 

 

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 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

กรมการขนสงทางบก เปนกรมท่ีทําหนาท่ีควบคุมและจัดระเบียบการขนสงทางถนน
ภายในประเทศและระหวางประเทศ จดทะเบียนและเก็บภาษีรถ รวมทั้งออกใบอนุญาตขับรถ เปน
หนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับทะเบียนรถ และปายทะเบียนรถยนตสวนบุคคล พัฒนาระบบ
การขนสงทางถนนและการใชรถ ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 

จากอัตราการเพ่ิมขึ้นของรถยนตในปจจุบัน ทําใหจํานวนประชาชนท่ีมาขอจดทะเบียนและ
เสียภาษีประจําปมีมากข้ึน จึงกอใหเกิดปญหาการใหบริการแกประชาชนท่ีมาใชบริการจดทะเบียน
และเสียภาษีรถยนตประจําป มักจะมีเสียงสะทอนจากประชาชนท่ีมาใชบริการวามีความลาชา ไมได
รับความสะดวกจากการใหบริการของเจาหนาท่ี รวมท้ังกิริยามารยาทของเจาหนาท่ีในการใหบริการ
แกประชาชนท่ีมาติดตอทํารายการในแตละวันดวย 

สํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม  มีหนาท่ีรับผิดชอบควบคุมและจัดระเบียบการขนสง ทาง
บกภายในจังหวัดนครปฐมใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก โดยรับผิดชอบงานดาน
ประกอบการขนสง การรับจัดการขนสง การสํารวจ  รวบรวมจัดทําสถิติและวิเคราะหขอมูลใน การ
วางแผนการขนสง การตรวจตราปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก  และ
กฎหมายวาดวยรถยนต   และสงเสริมสวัสดิภาพการขนสง   จากขอมูลสถิติของสํานักงานขนสง
จังหวัดนครปฐม เก่ียวกับรถที่จดทะเบียนใหมเดือนสิงหาคม 2559 ตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 

2522  มียอดรถยนตท่ีจดทะเบียนรวมท้ังส้ิน 68,000  คัน โดยเม่ือเทียบกับขอมูลปท่ีแลวของรถยนต 
มีอัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ 7.16 จากปท่ีแลว และมีแนวโนมวาจํานวนรถยนตท่ีมาขอจดทะเบียนจะ
เพ่ิมขึ้นในอนาคต สาเหตุเน่ืองมาจากปจจัยการเปล่ียนแปลง ซ่ึงไดแก การผลิตรถยนตรุนใหม อัตรา
ดอกเบ้ียและการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เปนตน (สํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม 2559) 

สาเหตุหน่ึงท่ีทําใหประชาชนไมไดรับความสะดวก อาจเน่ืองมาจากการท่ีรัฐบาลไดมี
นโยบายลดอัตรากําลังคนในสวนของขาราชการลง ทําใหหนวยงานภาครัฐแตละแหงตองปรับปรุง
การใหบริการแกประชาชนผูมาใชบริการ เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วมากย่ิงขึ้น 

โดยนําระบบการทํางานแบบ “One Stop Service” มาใชเพ่ือลดข้ันตอนท่ียุงยากซับซอนลง เปนการ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในดานการใหบริการ ตลอดจนประชาชนท่ีมาใชบริการไดรับความพึงพอใจ
จากการใชระบบดังกลาว ดังน้ัน เหตุผลดังกลาวขางตน เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข และ
ภาพพจนของสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม ขาพเจาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง ความ
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คาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนจากการใชบริการสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม เพ่ือ
เปนประโยชนในการศึกษาและพัฒนางานใหบริการใหดีย่ิงขึ้นตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม 

2. เพ่ือศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของ
สํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐมเม่ือจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

นิยามศัพท 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของประชาชนในทางบวกหรือความชอบและความรูสึก
สบายใจ รวมถึงความพอใจตอส่ิงท่ีทําใหเกิดความชอบ ความสบายใจ และเปนความรูสึกท่ีบรรลุถึง
ความตองการของประชาชนตอการใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม  

ประชาชน หมายถึง ประชาชนท่ีมารับบริการจากสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม ฝาย
ทะเบียนรถ 

การบริการ หมายถึง การปฏิบัติหนาท่ี การใหความสะดวกตางๆในงานดานการการประกอบการ
ขนสงของสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม  

สํานักงานขนสงจังหวัด หมายถึง หนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดกระทรวง
คมนาคม กระทรวงคมนาคม ท่ีรับผิดชอบในการควบคุมและจัดระเบียบการขนสงทางบกในจังหวัด
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก การสํารวจจัดทําสถิติ การตรวจปราบปรามผูกระทํา
ผิดกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก  สงเสริมสวัสดิภาพการขนสงควบคุม ดูแลสถานตรวจสภาพ
รถเอกชน โรงเรียนสอนขับรถของเอกชน นอกจากน้ียังมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ดําเนินการดานทะเบียนรถและภาษีรถ การตรวจสภาพรถ การออกใบอนุญาต ผูประจํารถและ
ใบอนุญาตขับรถ ตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 

2522 

 ความคาดหวัง หมายถึง ความคาดหวังเปนความปรารถนาและความมุงหวังของบุคคลท่ีมี
ความเชื่อวาหากเขาไดใชความพยายามในการปฏิบัติกิจกรรมอยางใดอยางหน่ึงเต็มท่ีและประสบ
ความสําเร็จแลว เขาจะไดรับผลตอบแทนตามท่ีเขาหวังไว 
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 ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากร คือ บุคคลที่ใชงาน จัดการ และควบคุมระบบสารสนเทศ ซ่ึง
หมายถึงบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการใชฮารดแวร ซอฟแวร หรือมีความรูความสามารถ
ในสาขาวิชาอื่นๆท่ีสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีถูกตอง สงผลใหทํางานประเภทน้ันไดอยางมี
ประสิทธิภาพและไดผลงานท่ีมีคุณภาพ 

 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก หมายถึง ส่ิงสนับสนุนตอการดําเนินการโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม เชน สถานที่ แผนผังอธิบาย
ขั้นตอนการขอรับบริการ การจัดเตรียมโตะ เกาอี้ การบริการสําเนาเอกสาร การบริการนํ้าด่ืม การ
บริการหองนํ้า หองสุขา ท่ีจอดรถ แบบฟอรมคํารองตาง ๆ ตูรับความคิดเห็น 

ดานขอมูลส่ือสาร หมายถึง กระบวนการถายโอนหรือแลกเปล่ียนขอมูลระหวางผูรับและผูสงโดย
ผาน ชองทางส่ือสาร เชน อุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรือคอมพิวเตอรเปนตัวกลางในการสงขอมูล 

เพ่ือใหผูสงและผูรับ เกิดความเขาใจซ่ึงกันและกัน 

 

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 

คณะผูวิจัยไดใชแนวคิดเรื่องความคาดหวังของ  พิไลวรรณ  จันทรสุกรี (2540) ความพึง
พอใจของ Kotler (2000) และงานวิจัยทีเก่ียวของ อาทิของ รัชนีกรณ ปกแกว (2557)   สุนารี แสน
พยุห (2557) อาภรณรัตน เลิศไผรอด (2554) สมศักด์ิ อินทรจันทร (2551) และ จิรพัฒน พรรณา 
(2551) มาพัฒนาเปนกรอบแนวคิดไดดังน้ี 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตเนื้อหาดานการวิจัย ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนจากการใช

บริการท่ีสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม ประกอบดวย 

ตัวแปรการวิจัย ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี แบงเปน 
1. ตัวแปรตน ไดแก   เพศ อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา อาชีพ 

2.  ตัวแปรตาม คือ ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ
สํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม แบงเปน 3 ดาน คือ (1) ดานเจาท่ีและบุคลากร (2) ดานส่ิงอํานวย
ความสะดวก และ (3) ดานการใหขอมูลส่ือสาร 

3. การศึกษาในคร้ังน้ีใชระยะเวลาในการวิจัยและเก็บขอมูล ต้ังแตมกราคม – เมษายน 2560 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีใชประชากรและกลุมตัวอยางดังน้ี 

ประชากร ไดแก ประชาชนของจังหวัดนครปฐม จํานวน 7 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง
นครปฐม อําเภอกําแพงแสน อําเภอสามพราน อําเภอพุทธมณฑล อําเภอนครชัยศรี อําเภอบางเลน
และอําเภอดอนตูม จํานวน 891,071คน (กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงาน
จังหวัดนครปฐม 2559) โดยคํานวณขนาดของตัวอยางจากสูตรของเครจซ่ี และ มอรแกน (Krejcie 

and Morgan, 1970) ยอมใหเกิดความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 ดังน้ันจะไดขนาดของกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 คน และใชวิธีสุมแบบสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือในการทําวิจัยไดแก 
แบบสอบถามท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึนมีการทดสอบคาความตรงเชิงเน้ือหา (Content analysis) จาก
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ราย และมีการทดสอบคาความเท่ียงจากกลุมท่ีไมใชกลุมตัวอยางไดแก 
ประชาชนที่มารับบริการท่ีสํานักงานขนสงจังหวัด กาญจนบุรี จํานวน 30 ราย ดวยการหาคาอัลฟา 
ครอนบาค แบบสอบถามสวนความพึงพอใจไดคาในชวง  0.76-0.82 และในสวนความคาดหวังอยู
ในชวง 0.81-0.89 สถิติท่ีใชไดการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะหคาทีแบบอิสระ (Independent t-test) และการวิเคราะหคาทีแบบไมอิสระ (Dependent t-

test) และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) 
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ผลการวิจัย 

สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 50.75 เปนเพศชาย คิด

เปนรอยละ 49.25 สวนใหญมีอายุระหวาง 36-45 ป คิดเปนรอยละ 40.75 รองลงมามีอายุอยูระหวาง 

26-35 ป คิดเปนรอยละ 33.00 มีสถานภาพสวนใหญคือโสด คิดเปนรอยละ 43.50 รองลงมาคือมี
สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 30.25 มีระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปน
รอยละ53.75 รองลงมาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ํากวา คิดเปนรอยละ 24.50 และสวน
ใหญมีอาชีพธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 44.75 รองลงมาคือพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 

30.75 

 

สวนท่ี 2 การเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูวิจัยใชการวิเคราะหคาทีแบบไมอิสระ (Dependent t-test) โดยเปรียบเทียบระหวางความ
คาดหวังและความพึงพอใจ ของประชาชนผูมาใชบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม ได
ผลลัพธดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ
สํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม 

การใหบริการของสํานักงาน
ขนสงจังหวัดนครปฐม 

ความคาดหวัง ความพอใจ   

Mean SD ลําดับ Mean SD ลําดับ t sig 

1. ดานเจาหนาที่และบุคลากร 3.67 0.71 3 2.95 0.79 3 13.9 0.00** 

2. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 3.80 0.79 1 2.90 0.90 1 16.6 0.00** 

3. ดานการใหขอมูลสื่อสาร 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** 

 

ผลการวิจัยพบวา ประชาชนตอการใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐมมีความคาดหวัง
สูงกวาความพึงพอใจที่ไดรับจากใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติโดยดานท่ีตองมีการปรับปรุงเรียงจากมากไปหานอยไดแก  ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

ดานการใหขอมูลส่ือสาร และ ดานเจาหนาท่ีและบุคลากร ตามลําดับ 
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ผูวิจัยใชการวิเคราะหคาทีแบบอิสระ (Independent t-test) และการวิเคราะหคา F หรือการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) โดยเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังและ
ความพึงพอใจ ของประชาชนผูมาใชบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐมจําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล ไดผลดังในตารางท่ี 2-3 

 

ตารางท่ี 2  ความคาดหวังตอการใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐมจําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล 

การใหบริการของสํานักงาน
ขนสงจังหวัดนครปฐม 

เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ 

t sig F sig F sig F sig F sig 

1. ดานเจาหนาที่และบุคลากร -0.71 0.48 0.52 0.67 4.02 0.01* 4.43 0.00* 1.30 0.27 

2. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก -1.13 0.26 1.36 0.25 1.32 0.27 0.89 0.45 1.96 0.12 

3. ดานการใหขอมูลสื่อสาร -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 

ผลการวิจัยพบวา ความคาดหวังตอการใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐมไมมีความ
แตกตางกันในภาพรวมเม่ือจําแนกปจจัยสวนบุคคล และเม่ือพิจารณาเปนรายดานจะพบวา ความ
คาดหวังท่ีมีตอการใหบริการในดานเจาหนาท่ีและบุคลากรมีความแตกตางกันตามสถานภาพ และ
การศึกษา 
 

ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐมจําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล 

การใหบริการของสํานักงาน
ขนสงจังหวัดนครปฐม 

เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ 

t sig F sig F sig F sig F sig 

1. ดานเจาหนาที่และบุคลากร 0.88 0.38 5.18 0.00* 3.12 0.03* 8.92 0.00* 2.76 0.04* 

2. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 1.10 0.27 7.74 0.00* 3.82 0.01* 6.64 0.00** 3.33 0.02* 

3. ดานการใหขอมูลสื่อสาร 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* 

ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในภาพรวม และรายดานทุกดาน เม่ือจําแนก อายุ สถานภาพ 

การศึกษา และอาชีพ 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา ประชาชนตอการใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐมมีความ
คาดหวังสูงกวาความพึงพอใจที่ไดรับจากใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติในทุกดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ จิรพัฒน พรรณา (2551) ท่ีศึกษาการรับรู
และความคาดหวังท่ีประชาชนมีตอฝายทะเบียนรถ กรณีศึกษา สํานักงานขนสงจังหวัดนราธิวาส ท่ี
ไดขอคนพบไมแตกตางกัน ดังน้ัผูบริหารสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐมจึงตองนําผลท่ีตางของ
ความคาดหวังกับความพึงพอใจท่ีมีระยะหางกันมากมาปรับปรุงและพัฒนาหนวยงานเพ่ือสราง
ประสิทธิภาพในการบริการใหมากย่ิงขึ้น 

เม่ือพิจารณาดานความคาดหวังตอการใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลจะพบวามีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สมศักด์ิ อินทรจันทร (2551) ท่ีศึกษาความคาดหวังของผูใชบริการเสียภาษีรถตาม
กฎหมายวาดวยรถยนตตอการ ใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดจันทบุรี แตขอคนพบท่ี
นาสนใจคือ ปจจัยดานเจาหนาทีและบุคลากรไดรับการประเมินความคาดหวังแตกตางไปตาม
สถานภาพและการศึกษา และเม่ือนําผลมาพิจารณาเปนรายดานพบวาผูท่ีมีสถานภาพโสด และ
การศึกษาสูงกวาจะมีความคาดหวังสูงกวาผูท่ีมีสภาพภาพสมรส และการศึกษาต่ํากวาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

เม่ือพิจารณาดานความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลจะพบวามีความแตกตางในภาพรวมและรายดานอยางมีนัยสําคัญแทบ
ทุกดาน ไมวาจะเปนอายุ สถานภาพ การศึกษา และอาชีพ จะยกเวนเพียงปจจัยดานเพศเทาน้ัน ซ่ึงจะ
สอดคลองกับงานวิจัยของ รัชนีกรณ ปกแกว (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนตอ
การใหบริการของสํานักงาน ขนสงจังหวัดลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง งานวิจัยของ สุ
นารี แสนพยุห (2557) เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาล 

ตําบลโพธ์ิทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด  และงานวิจัยของ อาภรณรัตน เลิศไผรอด (2554) 

เรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค. ซ่ึงไดผลงานวิจัยไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ัน
ปจจัยดานความพึงพอใจท่ีแตกตางกันน้ีเองจึงเปนเหตุท่ีผูบริหารตองใหความสนใจและพัฒนาการ
บริการใหสอดรับกับความแตกตางของลูกคา เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริการใหไดมาก
ท่ีสุดตอไป 
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1. ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปใช  
จากผลการศึกษาครั้งน้ีควรนําผลตางท่ีเกิดขึ้นระหวางความคาดหวังและพึงพอใจของประชาชนตอ
การใหบริการของสํานักงานขนสงนครปฐม ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดมาพิจารณาปรับปรุง แกไข 

ดังน้ี 

1.1ดานเจาหนาท่ีและบุคลากร ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ความสุภาพ ย้ิมแยมแจมใส 

กิริยามารยาทหรือการพูดจาดวยถอยคําและนํ้าเสียงสุภาพ ควรบริการดวยรอยย้ิมไมแสดงออกทางสี
หนาขณะปฏิบัติงาน 

1.2 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ มีความเพียงพอของอุปกรณ/
เคร่ืองมือในการใหบริการ เชน คอมพิวเตอร ควรเบิกอุปกรณสํานักงานไวพอเจาหนาท่ี เพ่ือการ
บริการท่ีไวมากข้ึน 

1.3 การใหขอมูลส่ือสาร ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ การเขาถึงขอมูลส่ือสารของสํานักงานขนสง
จังหวัดนครปฐม ควรมีส่ือเพ่ิมหลายๆดาน เพ่ืองายตอการทราบขอมูลของสํานักงาน 

1.4 ผูบริหารตองใหความตระหนักถึงความแตกตางของลูกคาเพ่ือพัฒนางานบริการใหตรง
กับความตองการและมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
2.1 การวิจัยครั้งน้ีเปนการเก็บขอมูลเฉพาะประชาชนท่ีมาใชบริการขนสงจังหวัดนครปฐม 

สําหรับการวิจัยครั้งตอไปควรเก็บขอมูลของพนักงานหรือเจาหนาท่ีท่ีใหบริการในขนสงจังหวัด
นครปฐม เพ่ือใหทราบถึงความคาดหวังและความพึงพอใจในการใหบริการตอประชาชนท่ีมาใช
บริการ 

2.2 ในการศึกษาครั้งน้ีใชวิธีการเก็บขอมูลแบบสอบถามเพียงอยางเดียวอาจจะทําใหผล
การศึกษาคลาดเคล่ือนจากความเปนจริง ดังน้ัน เพ่ือใหงานวิจัยครั้งตอไปมีความถูกตองครบถวน
สมบูรณมากท่ีสุดผูวิจัยขอเสนอแนวคิดวาควรวิจัยแบบเชิงคุณภาพ หรือทําการวิจัยแบบผสมผสาน 

เพ่ือใหไดขอมูลท่ีละเอียดลึกซ้ึงมากย่ิงขึ้น 

2.3 การเก็บขอมูลในการทําวิจัยครั้งน้ีศึกษาเปนแบบภาคตัดขวางในชวงระยะเวลาเพียง 4 

เดือนความสมบูรณของขอมูลอาจจะมีจุดบกพรอง อีกท้ังเทคนิคการสุมตัวอยางแบบสะดวก เปน
การสุมแบบไมคํานึงถึงโอกาสทางสถิติ มีความนาเชื่อถือนอยกวาการสุมแบบคํานึงถึงโอกาสทาง
สถิติ ผูท่ีสนใจอาจพัฒนาแนวทางการสุมตัวอยาง และขยายเวลาในการจัดเก็บก็อาจจะไดขอคนพบ
ท่ีสมบูรณมากข้ึนได 
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บทคัดยอ 
การศึกษาคนควาอิสระคร้ังน้ีมี (1) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของพนักงานสวนโรงงานผลิตโคมไฟบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด 

(มหาชน) และ (2) เพ่ือศึกษาปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุนท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสวนโรงงานผลิตโคมไฟบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) ประชากรท่ี
ใชในการศึกษาคือ พนักงานของบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) มีจํานวนท้ังหมด 

2,657 คน โดยเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางท้ังหมด 365 คน และวิธีสุมตัวอยางอยาง
งาย (Simple Random Sampling) การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติพรรณนา ไดแก ความถ่ี (Frequency) คา
รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใชสถิติ
เชิงอนุมาน ไดแก t-test, One-Way Anova (F-test) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 192 

คน (รอยละ 52.60) มีอายุ 20 – 29 ป จํานวน 178 คน (รอยละ 48.75) มีระดับการศึกษาตํ่ากวา
ปริญญาตรี จํานวน 234 คน (รอยละ 64.10) มีสถานภาพโสด จํานวน 215 คน (รอยละ 58.90) มี
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 1 – 5 ป จํานวน 145 คน (รอยละ 39.70) และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 

20,000 บาท จํานวน 169 คน (รอยละ 46.30) ผลการวิจัยการวิเคราะหขอมูลปจจัยจูงใจ โดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับดานมาก กลาง นอยดังน้ี ดานความรับผิดชอบ, ดานความสําเร็จ
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ในการทํางาน, และดานการไดรับการยอมรับและดานความกาวหนาในงาน ปจจัยค้ําจุน โดยรวมอยู
ในระดับมาก โดยเรียงลําดับดานมาก กลาง นอยดังน้ี ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน ดานสถานะ
ทางอาชีพ และดานเงินเดือนและสวัสดิการ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา (1) ปจจัยสวนบุคคลท่ี พบวา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน ท่ี
แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนโรงงานผลิตโคมไฟบริษัท 

ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (2) ปจจัยจูง
ใจ พบวา ดานลักษณะของงาน ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานความรับผิดชอบ และดาน
ความกาวหนาในการทํางานสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนโรงงานผลิต
โคมไฟบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ
มีอํานาจการพยากรณรอยละ 50.60 (3) ปจจัยค้ําจุน พบวา ดานเงินเดือนและสวัสดิการ ดานสถานะ
ทางอาชีพ ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน ดานดานความม่ันคงในการทํางาน ดานความเปนอยู
สวนตัว และดานนโยบายขององคกรสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวน
โรงงานผลิตโคมไฟบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 และมีอํานาจการพยากรณรอยละ 63.20 

 

คําสําคัญ : ปจจัยแรงจูง, ปจจัยค้ําจุน, ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 
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). They have a 
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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 
ในปจจุบันองคกรท่ัวโลกกําลังประสบปญหาการลาออกของพนักงานในองคกร สาเหตุ

หน่ึงเกิดจากนโยบายของรัฐบาลในการเพ่ิมขั้นแรงข้ันต่ํา สงผลใหองคกรตาง ๆ ตองปรับเพ่ิมคาแรง 

ท้ังน้ีเพ่ือรักษาพนักงานท่ีมีอยูเดิม และเพ่ือใหสามารถแขงขันกับตลาดได จากอัตราจํานวนพนักงาน
ท่ีลดลงน้ัน อาจมีสาเหตุมาจากการลาออกจากงานของพนักงาน มีผลกระทบตอประสิทธิภาพของ
บริษัท ในขณะเดียวกันตองมีการสรรหา คัดเลือก ฝกอบรมและพัฒนาพนักงานใหมเขามาทดแทน 

เพ่ือทําใหบริษัทบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  การมุงเนนทักษะของพนักงานเพียงอยางเดียว 

สงผลใหพนักงานน้ันไมมีความต้ังใจ หรือไมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงความไมพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานน้ัน จะสงผลกระทบตอการขาดงาน หรือการลาออกจาก ดังน้ัน การศึกษาถึงความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) จึงมี
ความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงตอบริษัท ซ่ึงความพึงพอใจในการทํางานมีความเก่ียวของกับตาม
หลักทฤษฎีของ Frederick Herzberg (1959) ไดศึกษาและทําการวิจัยเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางาน
ของบุคคล เขาไดศึกษาถึงความตองการของคนในองคกร หรือการจูงใจในการทํางาน โดยมีสาเหตุ
มาจากปจจัยจูงใจ (Motivational factors) และปจจัยค้ําจุน (Hygiene factors) 

 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

สวนโรงงานผลิตโคมไฟบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

2) เพ่ือศึกษาปจจัยจูงใจท่ีมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สวนโรงงานผลิตโคมไฟบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

3) เพ่ือศึกษาปจจัยคํ้าจุนท่ีมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สวนโรงงานผลิตโคมไฟบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1) ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สวนโรงงานผลิตโคมไฟบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) ตางกัน 

2) ปจจัยจูงท่ีมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวน
โรงงานผลิตโคมไฟบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
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3) ปจจัยค้ําจุนท่ีมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวน
โรงงานผลิตโคมไฟบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ดานเน้ือหา ศึกษาคนความุงเนนเก่ียวกับตัวแปรปจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และ
ดานประชากร ประชากรท่ีตองการศึกษาในงานวิจัยน้ี คือ พนักงานสวนโรงงานผลิตโคมไฟบริษัท 

ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)  มีจํานวน 2,657 คน และเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
ท้ังหมด 365 คน 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 ปจจัยจูงใจ หมายถึง ปจจัยท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธโดยตรง
กับแรงจูงใจภายใน มีลักษณะสัมพันธกับเรื่องของงานโดยตรง ไดแก ดานลักษณะของงาน ดาน
ความสําเร็จในการทํางาน ดานความรับผิดชอบ ดานการไดรับการยอมรับ และดานความกาวหนา
ในงาน 

ปจจัยคํ้าจุน หมายถึง ปจจัยท่ีชวยใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานของบุคคล ไดแก ดาน
เงินเดือนและสวัสดิการ ดานสถานะทางอาชีพ ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความสัมพันธ
กับผูรวมงาน ดานความม่ันคงในการทํางาน ดานวิธีการปกครองบังคับบัญชา ดานความเปนอยู
สวนตัว และดานนโยบายขององคการ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูสึกท่ีดีของบุคลากรที่มีตองานท่ีทําอยู ซ่ึง
เปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนจากการไดรับการตอบสนองทั้งทางดานรางกายหรือจิตใจอันสงผลให
บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 

 
 
 
 
 
 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

445 

กรอบแนวคิด 
ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
 
 
 
 

ปจจัยสวนบุคคล (Individual factors) 
-เพศ     
-สถานภาพสมรส 
-อายุ    
 -ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
-ระดับการศึกษาสูงสุด   
-รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ปจจัยจูงใจ (Motivational factors) 
-ดานลักษณะของงาน 
-ดานความสําเร็จในการทํางาน 
-ดานความรับผิดชอบ 
-ดานการไดรับการยอมรับ 
-ดานความกาวหนาในงาน 

(Herzberg, 1959) 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนโรงงานผลิตโคมไฟบริษัท 
ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

ปจจัยคํ้าจุน (Hygiene factors) 
-ดานเงินเดือนและสวัสดิการ 
-ดานสถานะทางอาชีพ 
-ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 
-ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน 
-ดานความม่ันคงในการทํางาน 
-ดานวิธีการปกครองบังคับบัญชา 
-ดานความเปนอยูสวนตัว 
-ดานนโยบายขององคการ 

(Herzberg, 1959) 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1) ผลวิจัยท่ีไดศึกษา สามารถใชเปนขอมูลสําหรับฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไปทําการ

ปรับปรุงในเรื่องของเงินเดือน สวัสดิการ สภาพแวดลอมในการทํางาน เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน 

2) ผลวิจัยทําใหทราบถึงจุดแข็ง (Strength) และจุดออน (Weakness) สมรรถนะดานการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในองคกร เพ่ือท่ีจะสามารถนําพัฒนาตอยอดจุดแข็งใหมีความแข็งแกรง
เหนือคูแขงขัน และจุดออนไปทําการปรับปรุงใหดีในอนาคตได 

3) ผลการวิจัยน้ีใชเปนแนวทางใหกับผูท่ีสนใจศึกษาวิจัยเก่ียวกับปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ํา
จุนท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ในการตอยอดองคความรูทางวิชาการไดในอนาคต 

 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ทฤษฎีสองปจจัยของ Frederick Herzberg (1959) ซ่ึงมีชื่อเรียกท่ีแตกตางกันคือ The motivation 

hygiene theory, Dual factor theory, Two factor theory และ Motivation-maintenance ไดศึกษาและ
ทําการวิจัยเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางานของบุคคล เขาไดศึกษาถึงความตองการของคนในองคกร 

หรือการจูงใจในการทํางาน ทําการศึกษาวาคนเราตองการอะไรจากการปฏิบัติงาน คําตอบน้ันคือ 

บุคคลตองการความสุขจากการปฏิบัติงาน สรุปไดวา ความสุขจากการปฏิบัติงานน้ัน เกิดจากความ
พึงพอใจ หรือไมพึงพอใจในการทํางาน โดยมีสาเหตุมาจากปจจัยสองลักษณะ คือ ปจจัยจูงใจ 

(Motivational factors) และปจจัยคํ้าจุน (Hygiene factors) มีรายละเอียดดังน้ี 

 1) ปจจัยจูงใจ (Motivational factors) คือ ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการทํางานโดยตรง เพ่ือจูงใจ
ใหคนรักและชอบในงานท่ีปฏิบัติ เปนแรงกระตุนทําใหเกิดความพึงพอใจแกบุคคลในองคกร ทําให
มีประสิทธิภาพในการทํางาน เพราะเปนปจจัยท่ีชวยตอบสนองความตองการภายในของบุคคล  

มีท้ังหมด 5 ดาน   

 2) ปจจัยค้ําจุน (Hygiene factors) หมายถึง ปจจัยท่ีชวยใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานของ
บุคคล ท่ีเกิดข้ึนไดตลอดเวลา เปนปจจัยภายนอก มีท้ังหมด 8 ดาน 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 นิธิวดี กาญจนาโรจนพันธ (2559) ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีตรวจสอบภาษีอากร ในหนวยงานสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ กรมสรรพากร”  

ผลการศึกษาพบวา ในการวิเคราะหเก่ียวกับระดับความคิดเห็นปจจัยจูงใจ พบวา ดานที่จูงใจมาก
ท่ีสุด คือ ดานลักษณะของงาน รองลงมา คือ ดานความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติ ผลการวิเคราะห
ขอมูลเชิงสถิติ พบวา ปจจัยจูงใจมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน คือ ปจจัยจูงใจดานความสําเร็จในการทํางานมีความสัมพันธมากที่สุด รองลงมา คือ 

ปจจัยในดานโอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนา 
 เรณู สุขกฤษกิจ (2554) ศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในบริษัททาอากาศยานไทยจํากัด (มหาชน)” ผลการศึกษาพบวา การวิเคราะหเก่ียวกับ
ระดับความคิดเห็นปจจัยดานจูงใจ พบวา ดานท่ีจูงใจมากท่ีสุดคือดานลักษณะของงาน รองลงมาคือ
ดานความสําเร็จ และดานความรับผิดชอบ ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติพบวาปจจัยจูงใจมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยปจจัยจูงใจดานลักษณะ
งานมีความสัมพันธมากท่ีสุด รองลงมาคือปจจัยดานความสําเร็จ 
 สุภพ กันธิมา (2550) ศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ตําบล 

จังหวัดเชียงใหม” ผลการศึกษาพบวา ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานไดรับปจจัยค้ําจุน 5 ปจจัย คือ 

ดานความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน การปกครองบังคับบัญชา นโยบายและการบริหาร สภาพแวดลอม
ในการทํางาน และความม่ันคง ปจจัยท้ังหมดมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของพนักงานอยูใน
ระดับมาก 
 
ระเบียบการวิธีวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีสงผล
ตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนโรงงานผลิตโคมไฟบริษัท ไทยสแตนเลยการ
ไฟฟา จํากัด (มหาชน) ประชากรที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ี คือ พนักงานสวนโรงงานผลิตโคมไฟบริษัท 

ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)  มีจํานวน 2,657 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร
ของ Taro Yamane (1973) ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 348 คน แตเพ่ือสํารองความผิดพลาด ผูวิจัย
จึงไดเก็บเพ่ิมอีก 17 คน ดังน้ัน ในงานวิจัยครั้งน้ีจะใชกลุมตัวอยางท้ังหมดเทากับ 365 คน โดยใช
การสุมตัวอยางอยางงาย  (Simple Random Sampling) ใชแบบสอบถาม  (Questionnaire) เปน
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เครื่องใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เกณฑการใหคะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับ แบบสอบถาม
การวิจัยคร้ังน้ีกําหนดใหคาความนาเชื่อถือไดของสัมประสิทธ์ิแอลฟาจํานวนมากกวาหรือเทากับ 

0.7 จากการดําเนินการทดสอบขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 30 ชุดแรก ไดผลการวิเคราะหคา 
Cronbach’s Alpha มีคานอยสุดอยูท่ี 0.771 และสูงสุดเทากับ 0.950  

 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนของ
กลุมตัวอยาง โดยการหาจํานวน คารอยละ (Percentage) ใชอธิบายขอมูลท่ัวไปของกลุมประชากร 

คาเฉลี่ย (Mean) ใชแปลความหมายขอมูลตาง ๆ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 

S.D.) และการวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก การหาความแตกตาง
ดวยตัวแปรดานสถิติ t-Test (Independent Sample Test) F-test และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลลักษณะสวนบุคคล 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 192 คน (รอยละ 52.60) มีอายุ 20 – 29 

ป จํานวน 178 คน (รอยละ 48.75) มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 234 คน (รอยละ 

64.10) มีสถานภาพโสด จํานวน 215 คน (รอยละ 58.90) มีระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 1 – 5 ป จํานวน 

145 คน (รอยละ 39.70) และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 169 คน (รอยละ 

46.30) 

ปจจัยจูงใจท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (X = 3.34) 

โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยในแตละดานดังน้ี ดานความรับผิดชอบมากที่สุด (X = 3.76) 

รองลงมา ดานความสําเร็จในการทํางาน (X = 3.50) ดานลักษณะของงาน (X = 3.49) และนอยท่ีสุด 

ดานการไดรับการยอมรับ และดานความกาวหนาในงาน (X = 2.97) โดยมีรายละเอียดในแตละดาน
ดังตอไปน้ี 

ปจจัยคํ้าจุนท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยค้ําจุน โดยรวมอยูในระดับมาก (X = 3.48) โดย
มีรายละเอียดในแตละดานดังตอไปน้ี ดานความสัมพันธกับผูรวมงานมากที่สุด (X = 3.68) รองลงมา 
ดานสถานะทางอาชีพ (X = 3.67) ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน (X = 3.60) ดานความม่ันคงใน
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การทํางาน (X = 3.51) ดานวิธีการปกครองบังคับบัญชา (X = 3.43) ดานนโยบายองคกร (X = 3.43) 

ดานความเปนอยูสวนตัว (X = 3.42) และนอยท่ีสุด ดานเงินเดือนและสวัสดิการ (X = 3.12) 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับ
มาก (X = 3.68) โดยดานท่ีมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ความพึงพอใจที่ไดทํางานรวมกับ
บริษัทมีวัฒนธรรมอนุรักษส่ิงแวดลอมและพลังงานท่ีดีมากท่ีสุด (X = 3.96) รองลงมา มีความรูสึก
กระตือรือรนในตําแหนงงานท่ีไดทํา (X = 3.82) และนอยท่ีสุด งานท่ีทํามีโอกาสไดเล่ือนตําแหนง
ในอนาคต (X = 3.32) 

การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานขอท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล พบวา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน ท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนโรงงานผลิตโคมไฟบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด 

(มหาชน) ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1 

สมมติฐาน สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 
สมมติฐานขอท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล
เพศ t-Test 0.086 ไมสอดคลอง 
อายุ F-Test 0.723 ไมสอดคลอง 
ระดับการศึกษา F-Test 0.304 ไมสอดคลอง 
สถานภาพสมรส F-Test 0.217 ไมสอดคลอง 
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน F-Test 0.027* สอดคลอง 
รายไดเฉล่ียตอเดือน F-Test 0.547 ไมสอดคลอง 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 2 

ปจจัยจูงใจ b 
Std. 

Error
B t Sig. Tolerance VIF 

Constant 0.82 0.16  5.126 0.00   
ดานลักษณะของงาน (X1) 0.11 0.05 0.11 2.036 0.04* 0.482 2.075
ดานความสําเร็จในการทํางาน (X2) 0.26 0.06 0.26 4.431 0.00* 0.406 2.460 
ดานความรับผิดชอบ (X3) 0.27 0.06 0.26 4.888 0.00* 0.489 2.045 
ดานการไดรับการยอมรับ (X4) 0.03 0.04 0.03 0.575 0.57 0.467 2.143
ดานความกาวหนาในงาน (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*

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ตารางท่ี 2 พบวา ปจจัยจูงใจ ไดแก ดานลักษณะของงาน ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานความ
รับผิดชอบ และดานความกาวหนาในการทํางานสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนโรงงานผลิตโคมไฟบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05และมีอํานาจการพยากรณรอยละ 50.60 

ตารางท่ี 3 แสดงการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 3 

ปจจัยคํ้าจุน b 
Std. 

Error 
B t Sig. Tolerance VIF 

Constant 0.62 0.13  4.678 0.00   
ดานเงินเดือนและสวัสดิการ (X6) 0.11 0.04 0.13 2.878 0.004* 0.481 2.078 
ดานสถานะทางอาชีพ (X7) 0.17 0.04 0.21 4.493 0.00* 0.491 2.036 
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน (X8) 0.61 0.04 0.70 1.454 0.147 0.452 2.213 
ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน (X9) 0.18 0.05 0.18 3.827 0.00* 0.460 2.173 
ดานความม่ันคงในการทํางาน (X10) 0.15 0.05 0.15 2.896 0.004* 0.376 2.657 
ดานวิธีการปกครองบังคับบัญชา (X11) 0.03 0.03 0.04 0.844 0.399 0.489 2.046 
ดานความเปนอยูสวนตัว (X12) 0.12 0.04 0.14 2.991 0.003* 0.469 2.134 
ดานนโยบายขององคกร (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* 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตารางที่ 3 พบวา ปจจัยค้ําจุน ไดแก ดานเงินเดือนและสวัสดิการ ดานสถานะทางอาชีพ ดาน
ความสัมพันธกับผูรวมงาน ดานดานความม่ันคงในการทํางาน ดานความเปนอยูสวนตัว และดาน
นโยบายขององคกรสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนโรงงานผลิตโคมไฟ
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บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีอํานาจ
การพยากรณรอยละ 63.20 

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
อภิปรายผล 
ปจจัยสวนบุคคล 

1) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากคนท่ีทํางานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมาก บง
บอกถึงประสบการณในการปฏิบัติงานในสายอาชีพของตน หรือความเช่ียวชาญในงานท่ีทําอยู และ
เม่ือพิจารณาจากการเปรียบเทียบรายคู พบวา ผูท่ีมีระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 6 – 10 ป มีความพึงพอใจ
การปฏิบัติงาน มากกวา ผูท่ีมีระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 1 – 5 ป และมากกวา 11 ปข้ึนไป เน่ืองจาก
พนักงานท่ีปฏิบัติงานมาแลวเปนระยะเวลา 6 – 10 ป ผานการฝกอบรมระดับเงินเดือน และการเล่ือน
ตําแหนงมาระดับหน่ึงแลว ทําใหรูสึกมีความม่ันใจ และม่ันคงในหนาท่ีการทํางานท่ีทําอยู และผูท่ีมี
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 1 – 5 ป เปนการเร่ิมตนการทํางานในชวงเวลาหน่ึง มีการเรียนรูงานที่มากข้ึน 

และอีกท้ังคนท่ีมีอายุงานมากกวา 11 ป อาจจะเกิดความเบื่อหนาย หรือเหน่ือยลาจากการทํางาน 

ในชวงอายุท่ีมากข้ึน สงผลใหมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนอยลง สอดคลองกับงานวิจัยของ
ประศาสน ถิราติ (2559) และอทิตยา เสนะวงศ (2555) พบวาบุคลากรมีปจจัยสวนบุคคลในดาน
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจที่แตกตางกัน โดยมีนัยสําคัญท่ีระดับ 

0.05 

ปจจัยจูงใจ 

 2) ดานความสําเร็จในการทํางานสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สวนโรงงานผลิตโคมไฟบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) มากท่ีสุด ท้ังน้ีเน่ืองจาก
เม่ือกาวเขาสูโลกของการทํางาน ควรต้ังเปาหมายชีวิตในการทํางาน เพ่ือกําหนดทิศทาง ของ
ความกาวหนาในชีวิต และเม่ือพิจารณาจากคาเฉล่ียพบวา “งานท่ีไดรับมอบหมาย สําเร็จ ลุลวงไปได
ดวยดีมากท่ีสุด” เพราะวาไดรับงานท่ีเหมาะสม ตรงกับสายงาน หรือตรงกับความตองการของตน  

3) ดานความรับผิดชอบ เน่ืองจากเปนสวนสําคัญท่ีทําใหบุคลากรมีความรับผิดชอบใน
หนาท่ีการทํางาน โดยเอาใจใสและมุงม่ันใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จ และเม่ือพิจารณาจากคาเฉล่ีย
พบวา “ความต้ังใจและเอาใจใสในการปฏิบัติงาน” เพราะวา มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีการทํางาน
ไดเปนอยางดี 
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4) ดานความกาวหนาในงาน ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากโอกาสในการกาวหนาหรือการเล่ือน
ตําแหนงเปนส่ิงสําคัญในชีวิตการทํางาน โดยบริษัทสามารถใชการเล่ือนตําแหนง เปนรางวัล
สําหรับพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี และเม่ือพิจารณาจากคาเฉล่ียพบวา “การทํางาน ท่ีชวย
สงเสริมใหมีความรูเพ่ิมข้ึน” เพราะวาการท่ีพนักงานไดมีการทํางานท่ีชวยเสริมใหไดรับความรู
ใหมๆ น้ัน จะทําใหพนักงานมีการพัฒนาทักษะของตนเอง 

5) ดานลักษณะของงาน เพราะลักษณะของงาน ไดแก ความทาทายของงาน ความแปลกใหม
ของงาน โอกาสในการวางแผนการทํางานท่ีทําใหงานน้ันสําเร็จ และเม่ือพิจารณาจากคาเฉล่ียพบวา 
“งานที่ทํามีความทาทาย และมีการแสวงหาความรูใหม ๆ อยูเสมอ” น้ันจะทําใหพนักงานจะไดรับ
แรงจูงใจที่สูงขึ้นหากไดรับงานท่ีทาทาย ถาพนักงานตองการทํางานและมีการแขงขันดวย
ความสามารถอยางเต็มประสิทธิภาพ งานท่ีทาทายจะเปนตัวชวยกระตุนใหเกิดความกระตือรือรน
ไดเปนอยางดี  

ปจจัยคํ้าจุน 

 6) ดานสถานะทางอาชีพ ท้ังน้ีอาจเน่ืองจาก ผูคนสวนใหญใหความสําคัญกับสถานะทาง
อาชีพ ในเร่ืองการไดรับการยอมรับทางสังคม การทํางานท่ีมีเกียรติและศักด์ิศรี งานท่ีทํามีการใช
ความสามารถ เพ่ือใหงานบรรลุผลสําเร็จ และเม่ือพิจารณาจากคาเฉล่ียพบวา “งานที่ทําตองใช
ความสามารถอยางเต็มท่ี” ในการทํางานหากพนักงานไดมีการใชความสามารถอยางเต็มท่ี ในการ
หาสาเหตุของปญหา และการแกไขปญหา ยอมสงผลใหประสบความสําเร็จในงาน 

7) ดานนโยบายขององคกร ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากนโยบายเปนแนวทางท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาพนักงานของตนเม่ือตัดสินใจ หรือดําเนินการใด ๆ จะตองอยูภายใตกรอบ
ท่ีกําหนดข้ึน รวมไปถึงกฎระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน ท่ีทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน และเม่ือพิจารณาจากคาเฉล่ียพบวา “ความพอใจในกฎระเบียบขอบังคับการ
ปฏิบัติงาน” เน่ืองจากในการปฏิบัติงาน หากไมมีความชัดเจนในเร่ืองกฎระเบียบขอบังคับ พนักงาน
เกิดละเลยในหนาท่ีการงาน สงผลตอความพึงพอใจในการทํางาน และมีประสิทธิภาพลดลง 

8) ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน เน่ืองจาก มนุษยทุกคนมีความตองการสังคมโดยมีการ
สรางความสัมพันธกับผูอื่น และตองการรูสึกวาตนเปนสวนหน่ึงของสังคม เพ่ือนรวมงานเปนสวน
หน่ึงท่ีถูกจัดใหอยูในปจจัยท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน และเม่ือพิจารณาจากคาเฉลี่ย
พบวา “การยอมรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนรวมงาน” เพราะวา ในการทํางานพนักงานจะตองมี
การชวยเหลือ พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน การทํางานน้ันจึงจะประสบผลสําเร็จได 
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9) ดานความม่ันคงในการทํางาน เน่ืองจาก ความพึงพอใจตอความม่ันคงในการทํางาน มี
ความสําคัญตอพฤติกรรมการลาออกในอนาคต ซ่ึงหากพนักงานมีความรูสึกประสบความสําเร็จจาก
งานและตระหนักในความม่ันคงของงาน จะทําใหพนักงานมีความพึงพอใจเพ่ิมมากข้ึน และเม่ือ
พิจารณาจากคาเฉล่ียพบวา “กิจการของบริษัทมีความม่ันคงในการดําเนินงาน” เพราะวา ความม่ันคง
ในงานถือเปนสวัสดิการอยางหน่ึง โดยเฉพาะในวัยท่ีพนจากการทํางานแลว หรือในชวงชีวิตของ
การทํางาน การที่บริษัทมีความม่ันคง ยอมสงผลใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 

10) ดานความเปนอยูสวนตัว ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากในการทํางานพนักงานจะตองมีจัดสรรเวลา
ในการทํางาน เพ่ือใหงานบรรลุสําเร็จในเวลางาน เพราะหากพนักงานมีการทํางานลวงเวลา หรือมา
ทํางานในวันหยุด อาจสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน และเม่ือพิจารณาจากคาเฉล่ีย พบวา 
“องคกรมีการกําหนดวันหยุดตามประเพณี หรือ วันหยุดสุดสัปดาห ท่ีเหมาะสม” เพราะวา พนักงาน
จะไดจัดสรรเวลาใหกับตนเอง ครอบครัว และเพ่ือน ๆ ดังน้ันการท่ีพนักงานไดมีการพักผอนอยาง
เพียงพอในวันหยุด สงผลใหความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนได 

11) ดานเงินเดือนและสวัสดิการ เน่ืองจาก หากบริษัทตองการใหพนักงานทํางานอยางมี
ประสิทธิผล และเปนไปในทิศทางท่ีองคกรตองการน้ันบริษัทอาจตองมีนโยบายแรงจูงใจท่ีเปนตัว
เงิน เม่ือพนักงานไดรับการตอบสนองในส่ิงท่ีตองการแลว เขาจะเกิดความพึงพอใจในงาน และเม่ือ
พิจารณาจากคาเฉลี่ยพบวา “ระบบสวัสดิการ ประโยชนเก้ือกูล และเงินตอบแทนในลักษณะตาง ๆ 

มีความเหมาะสมกับพนักงาน” เพราะวา การท่ีบริษัทมีสวัสดิการท่ีเหมาะสม และตอบสนองความ
ตองการของพนักงาน เปนส่ิงท่ีทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ขอคนพบท้ังหมดสอดคลองกับงานวิจัยของนิธิวดี กาญจนาโรจนพันธ (2559) พบวา ปจจัย
จูงใจมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ ปจจัยจูงใจดาน
ความสําเร็จในการทํางานมีความสัมพันธมากท่ีสุด รองลงมา คือ ปจจัยในดานโอกาสที่จะไดรับ
ความกาวหนา  สอดคลองกับเรณู  สุขกฤษกิจ  (2554) พบวา  ปจจัยจูงใจดานลักษณะงานมี
ความสัมพันธมากท่ีสุด รองลงมาคือปจจัยดานความสําเร็จ และสอดคลองกับสุภพ กันธิมา (2550) 

พบวา ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานไดรับปจจัยค้ําจุน 5 ปจจัย คือ ดานความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 

การปกครองบังคับบัญชา นโยบายและการบริหาร สภาพแวดลอมในการทํางาน และความม่ันคงใน
การทํางาน 
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ขอเสนอแนะ 
 1) ปจจัยสวนบุคคล บริษัท ไทยสแตนเลย ควรรักษาและสงเสริมผูท่ีมีประสบการณในงาน 

6 – 10 ป โดยการจัดกลุมพนักงานกลุมน้ี มีการใหทํากิจกรรมรวมกันภายในองคกร หรือมีการสง
พนักงานไปสัมมนา แลกเปล่ียนความคิด เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

2) ดานความสําเร็จในการทํางาน อาจมีการจัดทําการประเมินผลในการทํางานเปน
ระยะเวลา 2 คร้ังตอป เพ่ือเปนตัวสะทอนไปถึงพนักงาน โดยใหเกิดความสําเร็จในการทํางาน หรือ
มีการสงพนักงานไปอบรมนอกองคกร เพ่ือเพ่ิมองความรูใหแกพนักงาน หรือมีการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงาน (Action plan) เพ่ือใหมีการบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคขององคกร 

3) ดานความรับผิดชอบ อาจมีการมอบหมายงานที่เพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีมีอยูในปริมาณท่ี
เหมาะสม หรือการมอบหมายโครงการท่ีสําคัญในการทํางาน เพ่ือใหพนักงานไดมีการพัฒนา และ
แสดงความสามารถอยางเต็มท่ี รวมถึงมีความรับผิดชอบในการทํางาน 

4) ดานความกาวหนาในงาน บริษัทควรใหรางวัลกับพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี โดย
การใชการเล่ือนตําแหนง สําหรับกระตุนความพยายามที่มากข้ึน หากพนักงานใหคุณคาหรือเห็น
ความสําคัญของการเล่ือนตําแหนง เพราะจะไดรับความสะดวกสบายท่ีมากขึ้น เชน หองทํางานท่ี
ใหญขึ้น การไดรับความไววางใจมากขึ้น 

5) ดานลักษณะของงาน หัวหนางานควรมีการมอบหมายงานอยางสมํ่าเสมอใหกับพนักงาน 

โดยมีความเหมาะสม กับตําแหนงหนาท่ี เพ่ือใหพนักงานรูสึกวาไดรับความสนใจและทํางานดวย
การมีแรงจูงใจท่ีมากขึ้น รวมถึงมีการใหอิสระในการวางแผนการทํางานท่ีมากขึ้น 

6) ดานสถานะทางอาชีพ บริษัทควรมีสงพนักงานไปอบรมนอกสถานท่ี รวมกับลูกคา เพ่ือ
เปดโอกาสใหพนักงานมีการพัฒนาและใชความสามารถเก่ียวกับการประกอบอาชีพไดอยางเต็มท่ี 

และนําความรูท่ีไดรับมาถายทอด และจัดทําหลักสูตร เพ่ือใชในการฝกอบรมใหกับพนักงานใน
หนวยงานท่ีเก่ียวของตอไป 

7) ดานนโยบายขององคกร หัวหนางานแตฝาย มีการเนนยํ้าพนักงานใหตระหนักถึง
นโยบายขององคกร และกฎระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน กอนเขาทํางานในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน
ทุก ๆ วัน เพ่ือเสริมสรางใหพนักงานมีการปฏิบัติงานใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบาย
ขององคกร 

8) ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน หัวหนางานมีการมอบหมายงานใหพนักงานทํางาน
รวมกัน เพ่ือใหพนักงานไดมีการปรึกษาหารือกัน หรือมีการแลกเปล่ียนทัศนคติ หรือความคิดเห็น 
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และหากพนักงานในองคกรทะเลาะ ผิดใจกัน มีการทําผิดซํ้า ควรมีการตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 

เชน การใหใบ Warning เปนตน เพ่ือไมใหเปนตัวอยางท่ีไมดีแกพนักงานคนอ่ืน ๆ 

9) ดานความม่ันคงในการทํางาน บริษัทควรมีหลักประกันใหกับพนักงาน ใหทํางานจนถึง
วัยเกษียน และเพ่ิมการตออายุงานใหกับพนักงานท่ีอยูในวัยใกลเกษียนในระยะเวลา 3 – 5 ป  
โดยไมใหทํางานท่ีหนักและมากจนเกินไป อีกท้ังเพ่ือใหมีการถายทอดความรูใหกับพนักงานในรุน
ใหม ๆ มีการจัดทําเปนมาตรฐานในการทํางาน เพ่ือไมใหความรู หายไปกับคนที่เกษียณ 

10) ดานความเปนอยูสวนตัว บริษัทควรมีการวางแผนในการทํางาน เพ่ือรองรับไมใหมีการ
ทํางานลวงเวลาในวันหยุดสุดสัปดาห หรืออาจใหมีการสมัครใจในการทํางานในวันหยุด และไม
ควรมีการเปล่ียนวันทํางาน ถาหากมาทํางานในวันอาทิตย เพราะวาพนักงานบางคนตองการท่ีจะ
ทํางานมากข้ึน เพ่ือใหไดรับรายไดท่ีมากข้ึน 

11) ดานเงินเดือนและสวัสดิการ บริษัทควรมีการพิจารณาความเปนธรรม ของการขึ้น
เงินเดือน อาจเปรียบเทียบกับเพ่ือนรวมงานหนวยงานอ่ืนในบริษัทเดียวกัน เพ่ือนท่ีทํางานในบริษัท
อื่น คูสมรส หรือเปรียบเทียบกับผลตอบแทนของอุตสาหกรรมโดยเฉล่ีย หรือภายในอุตสาหกรรม
เดียวกัน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1) ควรศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ เชน ดานการปฏิบัติงาน หรือดานการจัดการองคกร ท่ีสงผลตอ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทในเครือสแตนเลย เพ่ือนํามาเปรียบเทียบ และ
เปนประโยชนในการพัฒนาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตอไป 

 2) ควรศึกษาเชิงคุณภาพโดยมีการสัมภาษณในเชิงลึกในดานความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 

 
บรรณานุกรม 

นิธิวดี กาญจนาโรจนพันธ. (2559). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตรวจสอบภาษี 

อากรในหนวนงานสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ กรมสรรพากร. การศึกษาคนควาอิสระ, 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

ประศาสน ถิราติ. (2559). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อูชา สยาม สตีล  

อินดัสตรียส จํากัด (มหาชน). การศึกษาคนควาอิสระ, มหาวิทยาลัยรังสิต 

เรณู สุขกฤษกิจ. (2554). ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัททา 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

456 

อากาศยานไทยจํากัด (มหาชน). การศึกษาคนควาอิสระ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ธัญบุรี 
สุภพ กันธิมา. (2550). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบล จังหวัดเชียงใหม.  

การศึกษาคนควาอิสระ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
อทิตยา เสนะวงศ. (2555). ปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรระดับปฏิบัติการและ 

ระดับหัวหนางานท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัย M. การศึกษา 
คนควาดวยตนเอง, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

Herzberg, F. (1959). “The motivation to work.” New York: John Willey & Son. 

Herzberg, F., (1959). Bernarol and Synderman, Barbara Bloch. “The motivation to work.” New  

York: John Wiley and Sons. Inc. 

Likert, R. (1967). “The method of Constructing and Attitude Scale.”, Reading in Attitude Theory  

and Measurement. Pp. 90 – 95. Fishbeic, Matin, Ed. New York: Wiley & Son. 

Yamane, T. (1973). “Statistics : An introductory analysis”. Tokyo : Harper International. 

 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

457 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ (7Ps.) ท่ีสงผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการระบบงาน
บริการแผนกเภสัชกรรมผูปวยนอกในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร  

FACTORS OF 7Ps AND THE SERVICE RECEIVERS SATISFACTION TOWARDS THE 
PHARMACEUTICAL SYSTEM IN GOVERNANCE HOSPITALS  

IN BANGKOK, THAILAND 
 

จรัส จิรรุงศฤงคาร 
boy_zoom@hotmail.com 

นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต  

เฉลิมพร เย็นเยือก 
dr.yingying.nida@gmail.com 

หัวหนาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาคนควาอิสระครั้งน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาปจจัยประชากรศาสตรท่ีมีผลตอ

ความพึงพอใจของผูรับบริการระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรมผูปวยนอกในโรงพยาบาลของรัฐ
ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ(7Ps.)ท่ีมีผลตอ
ความพึงพอใจของผูรับบริการระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรมผูปวยนอกในโรงพยาบาลของรัฐ
ในเขตกรุงเทพมหานครประชากรท่ีใชในงานวิจัย คือ ผูรับบริการระบบงานบริการแผนกเภสัช
กรรมผูปวยนอกในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการ
สุมแบบแบบสะดวก (Convenience Sampling) ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติพรรณนา ไดแก ความถ่ี 

(Frequency) คารอยละ  (Percentage) คาเฉล่ีย  (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 

Deviation) และใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก T-test, One-Way Anova (F-test) ,การวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) และการเปรียบเทียบคา เฉลี่ ย เปนรายคู  LSD ( Least 

Significant Difference) ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 252 

คน (รอยละ 63.00) อายุ 15 – 30 ป จํานวน 195 คน (รอยละ 48.75) มีสถานภาพโสด จํานวน 291 คน 
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(รอยละ 72.75) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 237 คน (รอยละ 59.25) มีอาชีพพนักงาน/

ลูกจาง จํานวน 219 คน (รอยละ 54.75) และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 35,001 บาท ขึ้นไป 

จํานวน 131 คน (รอยละ 32.75) ผลการวิจัยเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ(7Ps.)เรียง
คาเฉลี่ยมาก รองลงมาและนอยท่ีสุด ดังน้ี ดานราคา, คาใชจาย (X � = 3.53) ดานบุคลากร (X � = 

3.30) และดานท่ีต้ังการใหบริการ (X � = 3.16) และดานความพึงพอใจ ในระดับมาก (X � = 

3.78) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา (1) ปจจัยประชากรศาสตร พบวา เพศ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือน ท่ีแตกตางกันมีความสัมพันธตอความพึงพอใจของผูรับบริการ
ระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรมผูปวยนอกในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (2) ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ(7Ps.) 

พบวา ดานท่ีต้ังการใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด  ดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร 

และดานส่ิงแวดลอมและสงผลตอตอความพึงพอใจของผูรับบริการระบบงานบริการแผนกเภสัช
กรรมผูปวยนอกในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 ดานท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ มากท่ีสุด คือ ดานดานการสงเสริมการตลาด 

(B = 0.341) รองลงมา คือ ดานบุคลากร (B = 0.320) ดานกระบวนการใหบริการ (B = 0.216) ดาน
ท่ีต้ังการใหบริการ (B = 0.164) และนอยท่ีสุด คือ ดานส่ิงแวดลอมและกายภาพ (B = 0.129) 

ตามลําดับ โดยตัวแปรอิสระสามารถอธิบายไดรอยละ 55.8  เปอรเซ็นต 
 
คําสําคัญ : ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ(7Ps.), ความพึงพอใจของผูรับบริการระบบงานญ : 
บริการแผนกเภสัชกรรมผูปวยนอกในโรงพยาบาลของรัฐ 

 
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 
ความสามารถทางการแขงขันของประเทศสวนหน่ึงเกิดจากศักยภาพของประชาชนใน

ประเทศท่ีจะชวยยกระดับความสามารถทางการแขงขันของประเทศ  โดยบุคคลที่จะมีความสามารถ 

สรางความเขมแข็งใหกับประเทศชาติไดน้ัน  จะตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข
เจ็บ หรือมีการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองอยางสม่ําเสมอ แตอยางไรก็ตาม ในการดําเนินชีวิตของ
บุคคลในแตละวันจะพบวามีความเส่ียงตอการเจ็บปวยท้ังท่ีเกิดจากการใชชีวิตของแตละบุคคล 

(Life Style) หรืออาจเกิดขึ้นจากการประมาทของบุคคลอ่ืนท่ีสงผลตอการบาดเจ็บของบุคคล 

โดยเฉพาะการดําเนินชีวิตของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวาในแตละวันของชีวิตประชา
กรในกรุงเทพมหานครลวนเรงรีบ ท่ีแมแตจะดูแลรางกายตัวเองใหแข็งแรง ทําใหโรคภัยการ
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เจ็บปวยเกิดขึ้นไดเสมอ เม่ือเจ็บปวย ทุกคนตองการการรักษาพยาบาลเพ่ือรางกายกลับมาแข็งแรงอีก
ครั้งซ่ึงส่ิงท่ีคํานึงในขณะระหวางเขารับบริการ ไดแก ความรวดเร็วในการใหบริการ ประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ และประสิทธิผลท่ีไดรับหลังจากการเขารับบริการ ส่ิงเหลาน้ีเปนคานิยมท่ีเกิดข้ึน
จากการรับบริการรักษากับโรงพยาบาลเอกชน แตในความเปนจริงท่ีเกิดขึ้นไมสามารถทําไดทุกคน  

เน่ืองจากคาใชจายในการเขารับบริการในโรงพยาบาลเปนคาใชจายซ่ึงคอนขางสูง เม่ือเปรียบเทียบ
กับคาใชจายในโรงพยาบาลภาครัฐบาล ซ่ึงประชากรสวนใหญเขาถึงการบริการรักษาพยาบาลได 
ประเทศไทยไดเริ่มนําระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนามาใชตั้งแตป พ.ศ. 2545 จนถึงปจจุบันยัง
เปนนโยบาย ท่ีสําคัญตอระบบการสาธารณสุขของไทย ความครอบคลุมสิทธิในระบบประกัน
สุขภาพ ประชากรไทยผูมีสิทธิในระบบประกันสุขภาพ จํานวน 65.81 ลานคน (ขอมูล ณ 30 

กันยายน2559) ลงทะเบียน สิทธิในระบบประกันสุขภาพ จํานวน 65.78 ลานคน โดยมีการใชบริการ
แบบผูปวยนอกเพ่ิมข้ึน จากอัตรา 2.450 ครั้ง/คน/ปในป2546 เปน3.589 คร้ัง/ คน/ปในป2559 การ
บริการแบบผูปวยในเพ่ิมข้ึนจาก อัตรา 0.094 ครั้ง/คน/ปในป2546 เปน 0.120 คร้ัง/ คน/ปในป2559 

ซ่ึงสงผลโดยตรงตอภาระงานของสถานพยาบาลโดยเฉพาะงานบริการผูปวย นอกทําใหเกิดปญหา
ตอการรับบริการท่ีเกิดจากความไมสมดุลของผูใหบริการและผูรับบริการ และจากผลการสํารวจ 

ความคิดเห็นของประชาชนตอระบบบริการหลักประกัน สุขภาพถวนหนาพบวา ผูรับบริการรูสึกไม
พอใจในการรับการบริการ   เน่ืองจากการรอรับบริการนาน (สํานักหลักประกัน สุขภาพถวนหนา, 
2559)  สําหรับงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลท่ีใหการบริการกลุมผูปวยโดยตรง ไดแก งานบริการ
เภสัชกรรมผูปวยนอก ซ่ึงใหการบริการท่ีมีไมตรีจิต ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกตอง
ของยาท่ีไดรับกลับบาน ไดรับยาครบตามแพทยส่ัง และความเขาใจท่ีถูกตองในการใชยา เปนตน แต
เน่ืองจากการปฏิบัติงาน เภสัชกรรมในโรงพยาบาลอาจมีขอจํากัดท้ังในดานสถานท่ี ดานสารสนเทศ 

และอัตรากําลังของเภสัชกรท่ีไมสามารถเพ่ิม จํานวนไดตามภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึนตามจํานวน
ผูปวยท่ีมารับบริการท่ีเพ่ิมขึ้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยสวนประสมการตลาด
(7Ps.)ท่ีสงผลตอความพึงพอใจผูรับบริการระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรมผูปวยนอก โดยเฉพาะ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนเมืองหลวงท่ีมีประชากรอยูอยางหนาแนน และมีสถานพยาบาล
จํานวนมาก โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจักไดนําขอมูลมาประกอบการกําหนดแนวทางเพ่ือเสริมสราง
ความพึงพอใจใหกับผูรับบริการตอไป  
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วัตถุประสงคของงานวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาปจจัยประชากรศาสตรท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการระบบงาน

บริการแผนกเภสัชกรรมผูปวยนอกในเขตกรุงเทพมหานคร 

2) เพ่ือศึกษาปจจัยประสมการตลาดบริการ (7Ps.) ของผูรับบริการท่ีมีผลตอความพึงพอใจ
ระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรมผูปวยนอกในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1) ปจจัยดานประชากรท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจการบริการของระบบบริการ
เภสัชกรรมผูปวยนอกในโรงพยาบาลของรัฐเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 

2) ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ (7Ps.) มีความสัมพันธกับความพึงพอใจการบริการ
ระบบงานบริการเภสัชกรรมผูปวยนอกในโรงพยาบาลของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตดานประชากรคือผูรับบริการระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรมผูปวยนอกใน
โรงพยาบาลของรัฐเขตกรุงเทพมหานครโดยใชขอมูลทางสถิติป พ.ศ. 2559 มีประชากรที่บริการ
โรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร เฉล่ียใชบริการผูปวยนอก 3.589 ครั้ง/ คน/ปในป 2559  

(สํานักหลักประกัน สุขภาพถวนหนา, 2559) กลุมตัวอยางท่ีจะทําการศึกษาไดแกผูรับบริการระบบ
บริการแผนกเภสัชกรรมผูปวยนอกในโรงพยาบาลของรัฐเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน 

สถานท่ีในการเก็บขอมูลผูรับบริการระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรมผูปวยนอกโรงพยาบาลของ
รัฐ คือ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
ปจจัยดานประชากรศาสตร หมายถึง ลักษณะเฉพาะสวนบุคคลของประชากร ไดแก เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดเฉล่ียตอเดือน 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ(7Ps.) หมายถึง หัวใจสําคัญของการบริการการตลาด 

การดําเนินงานขององคกรธุรกิจจะประสบความสําเร็จไดขึ้นอยูกับการปรับปรุงความสัมพันธท่ี 

เหมาะสมของสวนประสมการตลาดบริการ(7Ps.)เหลาน้ี ซ่ึงสามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงให
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เหมาะสมกับการ นําไปใช เพ่ือใหธุรกิจคงอยูตอไปได เปนวิธีการทางการตลาดที่ถูกใชเพ่ือตอบ
โจทยความอยากของ ลูกคากลุมเปาหมาย 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกภายในจิตใจของมนุษยไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับแตละ
บุคคลวา จะคาดหวังส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยางไร ถาคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและไดรับการ
ตอบสนองดวยเปนอยางดีจะมีความพึงพอใจมาก ในทางตรงกันขามอาจผิดหวังหรือไมพึงพอใจ
เปนอยางย่ิงเม่ือไมไดรับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังไว   
 
กรอบแนวคิด 
ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.1 กรอบแนวความคิดในงานวิจัย 

 

 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
1) ดานการบริการ 
2) ดานราคา 
3) ดานท่ีต้ังการใหการบริการ 
4) ดานสงเสริมทางการตลาด 
5) ดานกระบวนการบริการ 
6) ดานบุคลากร 
7) ดานส่ิงแวดลอมและกายภาพ 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
1) เพศ 
2) อายุ 
3) สถานภาพ 
4) ระดับการศึกษา 
5) อาชีพ 
6) ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรม
ผูปวยนอกในโรงพยาบาลของรัฐเขต

กรุงเทพมหานคร 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1) เพ่ือพัฒนาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ (7Ps.) ท่ีสงผลตอความพึงพอใจของ

ผูรับบริการระบบงานแผนกอื่นในกลุมงานเภสัชกรรม หรือแผนกอื่น ๆในสหสาขาวิชาอื่นๆท่ี
ใหบริการในโรงพยาบาลของรัฐ 

2) เพ่ือพัฒนาการใหบริการระบบงานบริการเภสัชกรรมผูปวยนอกใหตอบสนองกับความ
พึงพอใจผูปวยท่ีมารับบริการ 
 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
แนวคิดและทฤษฎีปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 

Lovelock and Wirtz (2007) ไดเสนอแนวคิดใหมในเร่ืองสวนประสมการตลาดบริการ 

(7Ps.) จากแนวคิดเดิมท่ีมีสวนประสมการตลาด (4Ps.) โดยไดทําการเพ่ิมรายละเอียดในสวนประสม
ตลาดบริการ (7Ps.) ไดแก องคประกอบผลิตภัณฑและการบริการ (Product elements and Services) 

สถานท่ีและเวลา (Place and Time) ราคาและการใชคาใชจายอื่นๆ (Price and Other User Outlays) 

การสงเสริมทางการตลาดและการศึกษา  (Promotion and Education) กระบวนการ  (Process) 

บุคลากร (People) ส่ิงแวดลอมและกายภาพ (Physical Environment)  

แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 
Schiffman and Kanuk (2007)  ไดกลาววา การรับรูในแตละบุคคลในดานประสิทธิภาพการ

ทํางานผลิตภัณฑ หรือการบริการท่ีมีผลตอความคาดหวังของลูกคา แนวคิดดานความพึงพอใจของ
ลูกคาเปนสวนหน่ึงความคาดหวังจากลูกคา ในกรณีท่ีลูกคาไดรับประสบการณการบริการท่ีตํ่ากวา
ความคาดหวังจะสงผลใหเกิดความไมพอใจ และในกรณีลูกคาท่ีไดรับประสบการณเกินความคาดหวัง
จะสงผลใหเกิดความพอใจ ระดับของความพึงพอใจของลูกคาสามารถเชื่อมโยงกับพฤติกรรมดาน
การตลาด และ (Kotler and Keller, 2009) ยังไดใหความหมายของความพึงพอใจในการใหบริการ คือ 

ผูรับบริการมีความพึงพอใจหลังการรับการบริการน้ันขึ้นอยูกับประสิทธิภาพการทํางานของขอเสนอ
พิเศษที่มีความสัมพันธกับความคาดหวังของผูใชบริการ ซ่ึงในดานความพึงพอใจน้ันเปนความรูสึก
ของบุคคลที่มีความสุขหรือความผิดหวังน้ันข้ึนอยูกับส่ิงท่ีสามารถเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการรับรูในดานผลิตภัณฑและดานการบริการกับความคาดหวังในตัวบุคคล  
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
กู ชัย ประยูรคง (2555) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอการ

ใหบริการของโรงพยาบาลสามพราน ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอ
การใหบริการของโรงพยาบาลสามพราน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือจําแนกเปนรายดาน
พบวา.ดานท่ีมีความคิดเห็นอันดับท่ีหน่ึงคือ..ดานบุคลากร..อันดับท่ีสองคือ.ดานอาคารสถานท่ี..

อันดับท่ีสามคือ.ดานข้ันตอนกระบวนการใหบริการและอันดับสุดทายคือ.ดานวัสดุอุปกรณ
เครื่องมือ.เคร่ืองใชเทคโนโลยีตามลําดับ 

นัยนันท ศรีสารคาม (2559) ทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใช
บริการรานเคเอฟซีของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัย พบวา  เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา รายไดท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการรานเคเอฟซี 

(KFC) ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน และปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ราคา บุคลากร ความสะดวกและความถูกตองในการชําระเงิน ชองทางการจัดจําหนาย กระบวนการ
ใหบริการ และการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการรานเคเอฟซีของ
ผูใชบริการ 

สุนิสา วิสุทธิรัตน (2559) ทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอความ
พึงพอใจของลูกคาตอบริษัทรับเหมากอสรางในเขตพัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน มีความพึงพอใจในการใชบริการบริษัทรับเหมากอสรางท่ี
แตกตางกัน และปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานสินคาหรือบริการ ดานข้ันตอนและ
กระบวนการ และดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอความพึงพอใจของลูกคา 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ(7Ps.)ท่ีสงผลตอความพึงพอใจของ
ผูรับบริการระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรมผูป วยนอกในโรงพยาบาลของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใชบริการโรงพยาบาลของรัฐบาลกรุงเทพมหานครท่ีมารับบริการระบบ
เภสัชกรรมผูปวยนอก คํานวณ 385 ตัวอยาง ผูวิจัยขอเพ่ิมเปน 400 ตัวอยางการเลือกเก็บตัวอยางน้ีจะใช
วิ ธีสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน
เคร่ืองใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 – 31 มกราคม พ.ศ.2561 เกณฑการ
ใหคะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับ คาความเชื่อม่ัน Cronbach’s Alpha โดยรวมมีคา 0.7 ข้ึนไป ซ่ึงถือ
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วาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ (1) การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง โดยนําเสนอเปนตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอย
ละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใชอธิบาย
ขอมูลเบ้ืองตน (2) การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการทดสอบ
สมมติฐาน ท่ีต้ังไว ไดแก t-Test, F-test, LSD และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลลักษณะสวนบุคคล 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 252 คน (รอยละ 63.00) อายุ 15 – 30 ป 
จํานวน 195 คน (รอยละ 48.75) มีสถานภาพโสด จํานวน 291 คน (รอยละ 72.75) มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จํานวน 237 คน (รอยละ 59.25) มีอาชีพพนักงาน/ลูกจาง จํานวน 219 คน (รอยละ 54.75) 

และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 35,001 บาท ขึ้นไป จํานวน 131 คน (รอยละ 32.75)  
ปจจัยสวนประสมการตลาด(7Ps) 
ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นดวยตอปจจัยสวนประสมการตลาด(7Ps) ในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง )  = 3.28) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานราคา, คาใชจาย มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด 

)  = 3.53) รองลงมา ดานบุคลากร )  = 3.30) ดานส่ิงแวดลอมและกายภาพ  )  = 3.30) ดาน
กระบวนการใหบริการ  )  = 3.26) ดานการสงเสริมการตลาด  )  = 3.20) ดานการบริการ  )  = 

3.18) และนอยที่สุด ดานท่ีตั้งการใหบริการ  )  = 3.16)  

ความพึงพอใจของผูรับบริการระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรมผูปวยนอกในโรงพยาบาลของรัฐ

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นดวยตอความพึงพอใจของการไดรับบริการ ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.78) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีระดับความเห็นดวยตอในภาพรวมแผนกเภสัชกรรมเภสัชกรมีการแตงกายท่ีสุภาพ
เหมาะสม ดูนาเชื่อถือมาก (  = 4.01) รองลงมา ในภาพรวมแผนกเภสัชกรรมไมเปดเผยขอมูลการ
รับบริการแกบุคคลอื่น (  = 3.79) และนอยท่ีสุด ในภาพรวมแผนกเภสัชกรรมใหการบริการตอ
ทานอยางเทาเทียม เสมอภาคเชนเดียวกับผูปวยรายอื่น (  = 3.69) 
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การทดสอบสมมติฐาน 
ตารางท่ี 1 การทดสอบสมมติฐานปจจัยประชากรศาสตร 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยประชากรศาสตร สถิติท่ีใช คานัยสําคัญ 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

เพศ t-test 0.026* ยอมรับ 
อายุ F-test 0.911 ปฏิเสธ 
สถานภาพ F-test 0.015* ยอมรับ 
ระดับการศึกษา F-test 0.025* ยอมรับ 
อาชีพ F-test 0.108 ปฏิเสธ 
รายไดเฉล่ียตอเดือน F-test 0.000* ยอมรับ 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตารางท่ี 1 พบวา เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือน ท่ีแตกตาง
กันมีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีผลตอระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรมผูปวยนอกใน
โรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ตารางท่ี 2 การทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ(7Ps) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการ 

Standardized 
Coefficients 

Beta 
T p-value 

คาคงที่ 
ดานบริการ (X1) 
ดานราคา (X2) 
ดานท่ีตั้งการใหบริการ (X3) 
ดานการสงเสริมการตลาด (X4) 
ดานกระบวนการใหบริการ (X5) 
ดานบุคลากร (X6) 
ดานส่ิงแวดลอมและกายภาพ (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 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 2 พบวา ดานท่ีตั้งการใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด  ดานกระบวนการใหบริการ 

ดานบุคลากร และดานส่ิงแวดลอมและสงผลตอตอความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีผลตอ
ระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรมผูปวยนอกในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 โดยตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปรหรือความ
เปล่ียนแปลง ของตัวแปรตามไดรอยละ 55.8  เปอรเซ็นต 

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
อภิปรายผล 
ปจจัยประชากรศาสตร 

1) ดานเพศ พบวา เพศชายสงผลตอความพึงพอใจมากกวาเพศหญิงเน่ืองจากเพศชายยอมรับ
ความเจ็บปวยและมีความเขาใจการรักษาพยาบาลมากกวาเพศหญิง และเพศชายคอนขางทําความ
เขาใจความคุนเคยกับระเบียบขั้นตอนตาง ๆ ในโรงพยาบาล 

2) ดานสถานภาพ พบวา สถานภาพหยารางจะมีความพึงพอใจมากกวาสถานภาพโสด
อาจจะเน่ืองจากสถานภาพโสดใชชีวิตแบบอิสระ ไมตองทบทวนอะไร แตกตางจากสถานภาพหยา
รางท่ีจะตองคํานึงและใหความสําคัญกับครอบครัวมากขึ้นกวาเดิม  

3) ดานระดับการศึกษา พบวา ระดับการศึกษาจะชวยดานการรับรูขอมูลเก่ียวดานเภสัช
กรรมท่ีถูกตองเม่ือรับการวินิจฉัยอาการท่ีเปนและไดรับยามาทานก็ทําใหทราบไดวายาท่ีทานมีผล
รักษาอะไร จํานวนม้ือท่ีทาน เพ่ือประโยชนสูงสุดในการใชยา เวชภัณฑและลดความเส่ียงท่ีจะเกิด
ความผิดพลาดจากการใชยาท่ีเกิดขึ้นมาตามหลัง  

4) ดานรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา รายไดเฉล่ียตอเดือนจะสงผลตอความพึงพอใจ เน่ืองจาก
ผูบริการมีความตองการการรับบริการท่ีคุมคากับกับราคาและการบริการที่ไดรับสอดคลองกับ
งานวิจัยของนัยนันท ศรีสารคาม (2559) ผลการวิจัย พบวา  เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดท่ี
แตกตางกัน มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการรานเคเอฟซี (KFC) ของผูใชบริการในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของสุนิสา วิสุทธิรัตน (2559) 

ผลการวิจัยพบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน มีความพึงพอใจในการใชบริการ
บริษัทรับเหมากอสรางท่ีแตกตางกัน 
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ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ สามารถอภิปรายตามคานํ้าหนักไดดังน้ี 

 1) ดานบุคลากร เภสัชกรเปนผูมีความรูเรื่องการใชยาและเวชภัณฑ สามารถใหคําปรึกษา
การใชยาไดอยางถูกตองและแมนยํานํามาสูประโยชนสูงสุดจากการใชยาถูกตองตามหลักเภสัช
กรรมเม่ือพิจารณาจากคาเฉล่ียยัง พบวา ความรูความสามารถ ทักษะความชํานาญ ของเภสัชกร มี
คาเฉล่ียมาท่ีสุด เพราะส่ิงท่ีจําเปนมากท่ีสุด การใชยาท่ีผิดทําใหเกิดผลรายแรงตอชีวิตผูปวย  

2) ดานกระบวนการใหบริการ เพราะกระบวนการใหบริการของภาครัฐเกิดปญหาความ
ลาชา และทําใหไมสามารถรองรับจํานวนผูมาใชบริการจํานวนมากในแตละวัน การมารับบริการใน
แตละจึงตองครั้งใชเวลามากและเม่ือพิจารณาจากคาเฉลี่ยยัง พบวา เภสัชกรมีความเช่ียวชาญใน
กระบวนการการจายยา มีคาเฉลี่ยมาท่ีสุด เพราะการท่ีเภสัชกรมีความเช่ียวชาญจะทําใหลดเวลาของ
กระบวนการจายยาลดลงทําใหเวลาการรอรับการบริการคนตอไปก็ลดลงตามดวย 

 3) ดานส่ิงแวดลอมและกายภาพ เพราะในปจจุบันผูมาใชบริการในโรงพยาบาลของรัฐมี
จํานวนมากข้ึน ซ่ึงสถานท่ีทางกายในการรอรับบริการดานเภสัชกรรมไมเพียงพอตอความตองการ 

ทําใหเกิดการเบียดเสียด และเม่ือพิจารณาจากคาเฉลี่ยยัง พบวา ภายในแผนกมีแสงสวางท่ีเพียงพอ มี
คาเฉลี่ยมากท่ีสุด เพราะในโรงพยาบาลการรับบริการดานเภสัชกรรมน้ันไมวาจะเปนในเรื่องของยา
และเวชภัณฑจําเปนท่ีจะตองมีถูกตอง ชัดเจนแมนยําและมีแสงสวางท่ีเพียงพอในระหวางท่ีรับ
บริการทางเภสัชกรรม 

 4) ดานการสงเสริมการตลาด เพราะผูรับบริการมีสิทธิการรักษาตามแนวหลักประกัน
สุขภาพอยูท่ีโรงพยาบาลของรัฐเปนสวนหน่ึงท่ีดึงดูดใหมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลของรัฐและมี
ราคาท่ีถูกกวาในการบริการในโรงพยาบาลเอกชนและเม่ือพิจารณาจากคาเฉลี่ยยัง พบวา เอกสาร
ภายในโรงพยาบาลเพ่ือใหขอมูลความรูเก่ียวกับสุขภาพในดานการปองกันและสงเสริมสุขภาพ มี
คาเฉลี่ยมากท่ีสุด เพราะ ในปจจุบันสังคมไทยยุคใหมผูคนในสังคมหันมาหาความรูเอาใจใสดูแล
สุขภาพของตนเองใหแข็งแรงซ่ึงการใชยาปจจุบันมีความหลากหลายมากข้ึน ตามลักษณะของโรค 

เชน การบริโภคยาเกินปฏิชีวนะความจําเปนทําใหด้ือยา  
 5) ดานท่ีต้ังการใหบริการ เพราะท่ีต้ังสะดวกทําใหเกิดการท่ีผูปวยเขาถึงระบบการ
รักษาพยาบาลไดงายและรวดเร็ว และเม่ือพิจารณาจากคาเฉลี่ยยัง พบวา ท่ีตั้งของโรงพยาบาลอยูใน
ท่ีชุมชน และสะดวกตอการเดินทางท่ีจะมารับยา มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด เพราะผูปวยท่ีมารับบริการการ
รักษาพยาบาลและแผนกเภสัชกรรมมีความสะดวกที่จะมารับการบริการ ก็ทําใหผูปวยเขาหาการ
รักษาพยาบาลที่บอยครั้งขึ้น 
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ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ กูชัย ประยูรคง (2555) ผลการวิจัยพบวา.ดาน
ท่ีมีความคิดเห็นอันดับท่ีหน่ึงคือ.ดานบุคลากร.อันดับท่ีสองคือ.ดานอาคารสถานที่..อันดับท่ีสามคือ.

ดานข้ันตอนกระบวนการใหบริการและอันดับสุดทายคือ.ดานวัสดุอุปกรณเครื่องมือ.เคร่ืองใช
เทคโนโลยีตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ นัยนันท ศรีสารคาม (2559) พบวา ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ราคา บุคลากร ความสะดวกและความถูกตองในการชําระเงิน ชองทางการจัดจําหนาย 

กระบวนการใหบริการ และการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการรานเค
เอฟซีของผูใชบริการ และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนิสา วิสุทธิรัตน (2559) พบวา ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด ไดแก ดานสินคาหรือบริการ ดานข้ันตอนและกระบวนการ และดานการ
สงเสริมการตลาด มีผลตอความพึงพอใจของลูกคา 
 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยน้ีไปใช 

1) ปจจัยประชากรศาสตร เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือน อาจจะ
ตองศึกษาลงลึกในโรงพยาบาลรัฐในระดับภูมิภาคตางในประเทศไทยเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาการบริการ
ดานสาธารณสุขใหมีคุณภาพในระดับมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ 

 2) ดานการสงเสริมการตลาด โรงพยาบาลรัฐบาลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของควรจัดทําส่ือ
ดานดิจิตอล โบชัวร ทีวี ส่ืออินเตอรเนต การแนะนําความรูดานการใชยาผานส่ือตางๆ ท่ีเขาใจงาย 

เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ทําใหสามารถดูแลรักษาสุขภาพข้ันพ้ืนฐานดวยตนเองได ซ่ึงจะนําไปสูแนว
ทางการลดปญหาการเจ็บปวยลดการมาสถานพยาบาลและเม่ือผูปวยไดรับความรูการใชยามากข้ึนก็
ลดการใชยาท่ีไมถูกตองและลดขอคําถามท่ีเกิดขึ้นจากการใชยาท่ีนํามาปรึกษากับเภสัชกรได 
 3) ดานบุคลากร ทางโรงพยาบาลรัฐบาลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของหลักสูตรอบรมการใชยา
แบบตอยอดบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู อบรม ทําใหเภสัชกรมีความรู ทักษะความสามารถ ความ
เช่ียวชาญชํานาญในการจายยาท่ีแมนยําและถูกตอง ก็จะทําใหสามารถลดเวลาการใหบริการในแต
ละบุคคล 

 4) ดานกระบวนการใหบริการ ทางโรงพยาบาลรัฐจะตองมีการหารือกับผูเก่ียวของในกลุม
งานเภสัชกรรม แกไขข้ันตอนการบริการท่ีซํ้าซอนเพ่ือลดเวลาการใหบริการตอการบริการ 1 ครั้ง 

และเก็บสถิติเพ่ือมาปรับปรุงใหในเวลานอยท่ีสุด แตก็ยังคงการบริการท่ีพึงพอใจ 

 5) ดานส่ิงแวดลอมและกายภาพ ทางโรงพยาบาลตองรณรงคเปนตัวอยางการรักษาความ
สะอาด แสงสวางท่ีเพียงพอ และการทําใหบรรยากาศในการรับบริการเปนส่ิงท่ีไมนาเบ่ือเม่ือมาใช
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บริการดานเภสัชกรรมและดานการบริการอ่ืนๆโรงพยาบาลของรัฐและควรมีการพัฒนาระดับของ
ปฐมภูมิเพ่ือรักษาเบ้ืองตนในโรคท่ีไมรุนแรง แตกรณีถาผูปวยมีอาการของโรครุนแรงจะตองพบ
แพทยเฉพาะทางก็จะทําการจะสงตัวไปท่ีโรงพยาบาลหลัก และใหโรงพยาบาลหลักเปนศูนยรวม
การรักษาโรคที่รุนแรงเทาน้ันเพ่ือลดความแออัด 

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
1) ศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพกับกลุมเภสัชกรกับผูปวยโดยสัมภาษณกลุม (Group interview) 

เพ่ือใหทราบเชิงลึกถึงความความพึงพอใจในที่แทจริงในการมารับการบริการทางเภสัชกรรม 

2) ศึกษาความแตกตางระหวางโรงพยาบาลของรัฐเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลเอกชนเพ่ือ
นําความแตกตางพัฒนาโรงพยาบาลรัฐใหมีประสิทธิภาพในการบริการมากข้ึน 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาคนควาอิสระเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นผูหญิงผาน
แอพพลิเคช่ันชอปปงออนไลนของผูบริโภคท่ีใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค (1) 

เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟช่ันผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปง
ออนไลนของผูบริโภคท่ีใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย และ (2) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟช่ันผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลนของ
ผูบริโภคที่ใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย ประชากรท่ีใชในงานวิจัยคือประชากรท่ีซ้ือสินคาแฟชั่น
ผูหญิงผานแอพพลิเคช่ันชอปปงออนไลนโดยไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงใชสูตรการ
คํานวณของ W.G. Cochran จํานวน 400 คน สุมตัวอยางแบบตามความสะดวก ขอมูลท่ีไดนํามา
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา ไดแก ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และสถิติ เชิ งอ าง อิง  ไดแก  Independent t-Test, One-Way ANOVA และ  Multiple Regression 

Analysis ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 354 คน มีอายุ 21-

25 ป จํานวน 202 คน มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี จํานวน 254 คน มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน จํานวน 196 คน และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000 บาท จํานวน 113 คน และ



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

472 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา (1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และอาชีพท่ี
แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลนของ
ผูบริโภคที่ใชงานทวิตเตอรในประเทศไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (2) ปจจัย
สวนประสมการตลาด ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด (B = 0.387) รองลงมาคือ ดานชองทางการ
จัดจําหนาย (B = 0.164) และนอยท่ีสุดคือ ดานผลิตภัณฑ (B = 0.118) ท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ
สินคาแฟชั่นผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลนของผูบริโภคท่ีใชงานทวิตเตอรในประเทศ
ไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ : สวนประสมทางการตลาด, แฟช่ันผูหญิง, แอพพลิเคชั่นชอปปง 

 
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 
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(B = 0.164) and the product (B = 0.118) influencing consumer’s purchase 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 
 ในปจจุบันกระแสโมบายคอมเมิรซ โดยมีสมารทโฟนเปนปจจัยสําคัญ ทําใหผูใหบริการ
เดินหนาเปดบริการแอพพลิเคช่ันเขาสูตลาดชอปปงออนไลน ซ่ึงนับวาเปนโอกาสท่ีดีสําหรับ
ผูประกอบการท่ีจะใชโมบายแอพพลิเคช่ันเพ่ือเปนเคร่ืองมือ ซ่ึงประเทศไทยนับเปนตลาดท่ีมีความ
นาสนใจอยางมาก เพราะพบวา ผูใชงานสมารทโฟนกวา รอยละ 59 น้ัน จะทําการชอปปงผาน
โทรศัพทมือถือของตนเอง ในขณะท่ีสมาคมโฆษณา ดิจิทัล (ประเทศไทย) ระบุวา ในปจจุบัน
ประเทศไทยมีจํานวนของที่ผูใชสมารทโฟนสูงถึง 48.2 ลานคน ซ่ึงนอกจากน้ียังไดมีการคาดการณ
วาในป พ.ศ. 2561 ประเทศไทยจะเปนประเทศลําดับท่ี 9 ท่ีมีจํานวนของผูท่ีใชสมารทโฟนมากที่สุด
ในโลก ดวยจํานวนการใชงานสมารทโฟนสูงถึง 27 ลานเครื่อง (เปดเทรนดชอปปง, 2560) 

 จากท่ีขอมูลขางตนทําใหพบวาคนไทยมีพฤติกรรมท่ีชื่นชอบการใชโซเชียลมีเดียอยางมาก 

ไมวาจะเปน ไลน เฟสบุค อินสตราแกรม หรือทวิตเตอร ซ่ึงผูประกอบการจะใชชองทางเหลาน้ีใน
การซ้ือขายสินคา และหมวดหมูสินคาท่ีผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาคือหมวดสินคาแฟชั่นผูหญิง 

เพราะในปจจุบันน้ันมีเครื่องจักรเขามาเก่ียวของในการตัดเย็บเส้ือผา ทําใหมีการผลิตเส้ือผาออกมา
ในรูปแบบเดียวกัน ขนาดเดียวกัน ราคาเดียวกัน ในจํานวนมาก และข้ันตอนในการผลิตสวนใหญจะ
เร่ิมทําการออกแบบในประเทศใดประเทศหน่ึง แตการผลิต และการจําหนายน้ันจะทําในอีกประเทศ
หน่ึง ยกตัวอยางเชน ออกแบบแฟช่ันในสหรัฐอเมริกา แตส่ังผลิตในจีน เวียดนาม หรือศรีลังกา แลว
นํากลับมาในประเทศ และกระจายสินคาขายไปท่ัวโลกอีกครั้ง ซ่ึงในยุคปจจุบันเปนยุคของ
อินเทอรเน็ต ทําใหผูบริโภคสามารถทําการส่ังซ้ือสินคาและจัดสงไดท่ัวโลก หรือผูขายทําการส่ังซ้ือ
สินคาจากเว็บของตางประเทศ และนํามาลงขายในแอพพลิเคชั่นชอปปงของบริษัทตาง ๆ ใน
ประเทศไทยได ทําใหผูบริโภคสามารถเลือกซ้ือสินคาแฟช่ันไดหลากหลาย ไมวาจะเปน เส้ือผา 
รองเทา กระเปา เครื่องประดับตกแตง ฯลฯ อีกท้ังยังสามารถเลือกสินคาไดหลากหลายสไตลตามที่
ชอบ หรือตามความนิยมในขณะน้ันอีกดวย 
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 จากความสําคัญดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปง
ออนไลนของผูบริโภคท่ีใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย วามีปจจัยใดบางท่ีทําใหผูบริโภคตัดสินใจ
ซ้ือ และมีปจจัยใดบางท่ีผูบริโภคยังไมคอยพอใจ และอยากใหผูประกอบการพัฒนาปรับปรุง ไมวา
จะเปนดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด เพ่ือนํา
ผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงใหตอบโจทยผูบริโภคใหไดมากย่ิงข้ึน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1) เ พ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นผูหญิงผาน

แอพพลิเคช่ันชอปปงออนไลนของผูบริโภคที่ใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย 

 2) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือสินคา
แฟชั่นผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลนของผูบริโภคที่ใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1) ปจจัยสวนบุคคล อันไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอ
เดือน ท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นผูหญิงผานแอพพลิเคช่ันชอปปงออนไลน
ของผูบริโภคท่ีใชงานทวิตเตอรในประเทศไทยแตกตางกัน 

 2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด อันไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟช่ันผูหญิง
ผานแอพพลิเคช่ันชอปปงออนไลนของผูบริโภคที่ใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง ในการศึกษาคร้ังน้ีจะมุงศึกษาเฉพาะกลุมผูบริโภคที่ใชงานทวิต
เตอรในประเทศไทย  โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ระยะเวลาท่ีทําการศึกษาวิจัย
ใชระยะเวลาระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 – กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่ผูประกอบการ
แอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลนนํามาใชในธุรกิจ เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคทางการ หรือท่ีเรียก
กันวา 4P’s ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด  
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 การตัดสินใจซื้อ หมายถึง การท่ีผูบริโภคทําการเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึง จากหลากหลายทางเลือก
ตาง ๆ ท่ีมี ไมวาจะเปนการเลือกสินคา หรือบริการ โดยจะเลือกตามขอมูล และขอจํากัดของในแต
ละสถานการณ ในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแฟชั่นผูหญิงบนแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลน 
 แฟช่ันผูหญิง หมายถึง สไตลการแตงตัวของผูหญิงท่ีแตกตางกันออกไปในแตละบุคคล 

แลวแตความชอบ หรือตามความนิยมในช่ัวระยะเวลาหน่ึง เชน ในปจจุบันสวนใหญมักจะไดรับ
วัฒนธรรมแฟชั่นมาจากประเทศจีน ญ่ีปุน เกาหลีใต ดวยหลากหลายสาเหตุ ไมวาจะเปนความช่ืน
ชอบดาราศิลปน ราคาสินคาแฟช่ันจากประเทศจีนท่ีมีราคาถูกกวาในประเทศไทย เปนตน 

 
กรอบแนวคิด 
ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวความคิด 

 

ปจจัยสวนบุคคล 
1) เพศ                              
2) อายุ 
3) ระดับการศึกษาสูงสุด  
4) อาชีพ 
5) รายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

การตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นผูหญิง
ผานแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลน
ของผูบริโภคท่ีใชงานทวิตเตอรใน

ประเทศไทย 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
1) ดานผลิตภัณฑ     
2) ดานราคา 
3) ดานชองทางการจัดจําหนาย 
4) ดานการสงเสริมการตลาด 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552) 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1) สามารถนําผลจากการวิจัยไปทําการพัฒนาหรือปรับปรุงในการทําการขายสินคาแฟช่ัน
ผูหญิงผานแอพพลิเคช่ันชอปปงออนไลนของผูท่ีทําการขายสินคาอยู เพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคไดมากข้ึนกวาเดิม 

 2) สามารถนําผลจากการวิจัยไปใชเปนแนวทางหรือชองทางในการกําหนดกลยุทธทาง
การตลาด เพ่ือเพ่ิมความไดเปรียบในการขายสินคากับคูแขงในตลาด 

 3) สามารถนําผลจากการวิจัยไปใชประโยชนตอไดสําหรับผูท่ีมีความสนใจอยากศึกษาตอ
ยอด หรือผูท่ีสนใจอยากจะดําเนินธุรกิจการขายสินคาแฟช่ันผูหญิงผานแอพพลิเคช่ันชอปปงออนไลน 
 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับดานสวนประสมทางการตลาด 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552) กลาววา สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปร
ทางการตลาดท่ีควบคุมได ซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบ
ไปดวย เครื่องมือดังน้ี (1) ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายสูทองตลาด เพ่ือความสนใจ 

การจัดหา การใช หรือการบริโภคท่ีสามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ประกอบไปดวยส่ิงท่ี
สัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการ และชื่อเสียงของ
ผูขายผลิตภัณฑ (2) ราคา (Price) หมายถึง จํานวนท่ีตองจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑ/บริการ หรือ
เปนคุณคาท้ังหมดท่ีลูกคารับรู เพ่ือใหไดผลประโยชนจากการใชผลิตภัณฑ/บริการ ใหคุมกับเงินท่ี
จายไป (3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง สถานที่จัดจําหนายผลิตภัณฑ ท่ีจะตองมีความ
สะดวกรวดเร็ว และ (4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเคร่ืองมือในการส่ือสาร เพ่ือสราง
ความพอใจตอตราสินคา หรือบริการ หรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชการจูงใจใหเกิดความ
ตองการ หรือเพ่ือเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ โดยการใชเครื่องตาง ๆ เชน (4.1) การ
โฆษณา (Advertising) (4.2) การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) (4.3) การสงเสริมการ
ขาย (Sales promotion) (4.4) การใหขาว และการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relations) 

(4.5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct response marketing) (4.6) การตลาดเช่ือม
ตรง หรือการโฆษณาเช่ือมตรง (Online adverting)  
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แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ 
 Kotler (2003) ไดกลาวไววา ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคจะมีลําดับขั้นตอนใน
การตัดสินใจ 5 ขั้นตอน ดังน้ี (1) ความตองการไดรับการกระตุน หรือการรับรูถึงความตองการ 

(Need arousal or Problem recognition) คือ  จุดเริ่มตนของกระบวนการซ้ือคือ  การท่ีผูบริโภค
ตระหนักถึงปญหา หรือการถูกกระตุนใหเกิดความ (2) การแสวงหาขอมูล (Information search) เม่ือ
ผูบริโภคเกิดความตองการแลวน้ัน จะมีการแสวงหาขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีสําคัญเก่ียวกับ
ประเภทสินคา ราคาสินคา สถานท่ีจัดจําหนาย และขอเสนอพิเศษตาง ๆ เก่ียวกับสินคา (3) การ
ประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) เม่ือผูบริโภคไดรับขอมูลขาวสารก็จะนํามาใชใหเปน
ประโยชนในการเลือก โดยจะมีการกําหนดความตองการของตนเองข้ึนพิจารณาลักษณะตาง ๆ ของ
ผลิตภัณฑ ตราย่ีหอตาง ๆ ท่ีไดรับขอมูล มาทําการเปรียบเทียบถึงขอดี ขอเสีย (4) การตัดสินใจซ้ือ 

(Purchase decision) เม่ือผานข้ันตอนของการประเมินทางเลือกตาง ๆ แลว ผูบริโภคจะไดสินคาตรา
ย่ีหอท่ีตรงกับความตองการของตนเองมากท่ีสุดท่ีต้ังใจจะซ้ือ น่ันคือผูบริโภคจะเกิดความต้ังใจท่ีจะ
ซ้ือ (Purchase Intention) ขึ้น (5) พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post purchase behavior) คือ ความรูสึก
หลังจากการซ้ือของผูบริโภค หากวาผูบริโภคซ้ือสินคาไปใชแลว เกิดความพึงพอใจในตัวสินคาก็จะ
มีการซ้ือซํ้าอีกในคราวตอไป แตในทางตรงขาม ถาหากใชแลวไมพอใจ ผูบริโภคจะเกิดทัศนคติท่ี
ไมดีตอตัวสินคา และเลิกใชในท่ีสุด 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

วรัญญา โพธ์ิไพรทอง (2556) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาออนไลน
จากรานคาออนไลน” พบวากลุมตัวอยางท่ีมีปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ดานระดับการศึกษา ท่ี
แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาออนไลนจากรานคาออนไลนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาดท่ี
แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาออนไลนจากรานคาออนไลนแตกตางกัน 

พรรณิสา นิมมานโสภณ (2557) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาผูหญิง
จากรานคาออนไลนผานแอพพลิเคช่ันอินสตาแกรม” พบวา ปจจัยดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดาน
อาชีพท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาผูหญิงจากรานคาออนไลนผานแอพพลิเคช่ัน
อินสตาแกรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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เจษฎาภรณ ศรศรีเกิด (2555) ศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา
ผานโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม” พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการ
จัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดีย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมแตกตางกัน  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใชในงานวิจัย
ครั้งน้ี คือ ประชากรที่เคยซ้ือสินคาแฟช่ันผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลนของผูบริโภคท่ี
ใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย ซ่ึงไมทราบจํานวนของประชากรท่ีแนนอน กําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางโดยใชสูตรไมทราบขนาดของประชากรของ W.G. Cochran (1953) เทากับจํานวน 400 คน 

โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องใชในการเก็บรวบรวมขอมูล จากน้ันนํามาทดสอบ
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยรวมมีคา 0.7 ขึ้นไป 

ซ่ึงถือวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ
การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดังน้ี (1) การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) เปนการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนของกลุมตัวอยาง โดยนําเสนอเปนตาราง
แจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เพ่ือใชอธิบายขอมูลเบ้ืองตน  (2) การวิเคราะหขอมูลสถิติ เชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) ใชในการทดสอบสมมติฐาน ท่ีตั้งไว ไดแก Independent Sample T-Test และ 

One-Way ANOVA  และ Multiple Regression Analysis โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอ
เดือน จากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 

จํานวน 354 คน (รอยละ 88.50) มีอายุ 21-25 ป จํานวน 202 คน (รอยละ 50.50) มีระดับการศึกษา
สูงสุดปริญญาตรี จํานวน 254 คน (รอยละ 63.50) มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 196 คน 

(รอยละ 49.00) และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000 บาท จํานวน 113 คน (รอยละ 28.25) 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวาปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลน
ของผูบริโภคท่ีใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย ในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.71) เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานราคาอยูในระดับมาก (  = 3.87) และดานการสงเสริมการตลาดอยู
ในระดับมาก (  = 3.87) รองลงมาคือดานชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับมาก (  = 3.79) และ
นอยท่ีสุด คือดานผลิตภัณฑอยูในระดับปานกลาง (  = 3.33) ตามลําดับ 
 
การตัดสินใจซ้ือ 

ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา การตัดสินใจซ้ือสินคาแฟช่ันผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปง
ออนไลนของผูบริโภคที่ใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 

3.16) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวาชองทางการจัดจําหนายมี
ผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟช่ันผูหญิงผานแอพพลิเคช่ันชอปปงออนไลนอยูในระดับมาก (  = 

3.50) รองลงมา คือ มีความพึงพอใจในการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟช่ันผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปง
ออนไลน (  = 3.39) และนอยท่ีสุด คิดวาการสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา
แฟชั่นผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลน (  = 2.74)  

 

การทดสอบสมมติฐาน 
ตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคล 

ตัวแปรอิสระ 
สถิติท่ีใชในการ

ทดสอบ
สมมติฐาน 

คานัยสําคัญ 
ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน 

เพศ T-Test 0.166 ไมสอดคลอง
อายุ F-Test 0.014* สอดคลอง 
ระดับการศึกษาสูงสุด F-Test 0.007* สอดคลอง 
อาชีพ F-Test 0.016* สอดคลอง 
รายไดเฉล่ียตอเดือน F-Test 0.236 ไมสอดคลอง

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 1 พบวา อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และอาชีพท่ีแตกตางกันสงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลนของผูบริโภคที่ใชงานทวิตเตอร
ในประเทศไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด b 
Std. 

Error 
B t Sig. 

  
Tolerance

VIF 

Constant 3.429 0.240 14.262 0.000*   
ดานผลิตภัณฑ (X1) 0.140 0.057 0.118 2.470 0.014* 0.943 1.061 
ดานราคา (X2) 0.020 0.045 0.029 0.457 0.648 0.537 1.862
ดานชองทางการจัดจําหนาย (X3) 0.161 0.051 0.164 3.167 0.002* 0.812 1.232 
ดานการสงเสริมการตลาด (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* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานชองทาง
การจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟช่ัน
ผูหญิงผานแอพพลิเคช่ันชอปปงออนไลนของผูบริโภคที่ใชงานทวิตเตอรในประเทศไทยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีอํานาจการพยากรณรอยละ 14.6 

 
อภิปรายและขอเสนอแนะ 
อภิปรายผล 
 ปจจัยสวนบุคคล  

1) ดานอายุ เพราะอายุท่ีแตกตางกันทําใหมีความตองการที่แตกตางกัน เพราะคนในชวง
วัยรุนวัยทํางานอาจจะตองการแฟชั่นท่ีมากกวาคนในวัยผูใหญ และเม่ือมีอายุมากข้ึนอาจจะเกิดการ
ลาสมัย ทําใหตามแฟช่ันไมทัน โดยผลการเปรียบเทียบรายคูยังพบวา ผูบริโภคสวนใหญมีอายุ 21-

30 ป มีการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลนมากกวาผูบริโภคท่ีมี
อายุต่ํากวา 20 ป และมากกวา 41 ปขึ้นไป เพราะวาผูบริโภคท่ีมีอายุ 21-30 ป เปนผูบริโภคท่ีมีวุฒิ
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ภาวะในการตัดสินใจซ้ือไดดวยตนเอง อีกท้ังยังการตามกระแสแฟชั่นมากกวาคนท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 

ป และมากกวา 41 ปขึ้นไป  

2) ดานระดับการศึกษา เพราะระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้นแสดงใหเห็นถึงของการเลือกสรรที่ดี
มากขึ้น โดยผลการวิเคราะหรายคูพบวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาต้ังแตปริญญาตรีขึ้นไปการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาแฟช่ันผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลนมากกวาผูบริโภคท่ีมีการศึกษาตํ่า
กวาปริญญาตรี จึงเห็นไดวาระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนมีระดับการจําแนกหรือคัดสรรสินคาแฟช่ันได
มากกวาคนท่ีมีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี  

3) ดานอาชีพ เพราะอาชีพท่ีแตกตางกันทําใหมีการแตงกาย การเลือกใชสินคาแฟช่ันผูหญิง
ท่ีแตกตางกัน โดยผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคูพบวา ผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

และประกอบธุรกิจสวนตัว มีการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟช่ันผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลน 
มากกวาผูบริโภคที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และขาราชการ อาจเปนเพราะวานักเรียนและ
ขาราชการมีระเบียบในการแตงกายท่ีคอนขางจํากัดเพ่ือใหเหมาะสมกับอาชีพหรือวัย เพราะนักเรียน
ตองมีการแตงกายท่ีเหมาะสมเรียบรอยตามระเบียบของทางโรงเรียน ขาราชการมีการแตงกายท่ี
เรียบรอยมีระเบียบตามความเหมาะสม ดังน้ันจึงทําใหพนักงานเอกชนและธุรกิจสวนตัว มีอิสระใน
การแตงกายมากกวา  
ปจจัยสวนประสมการตลาด สามารถอภิปรายตามคานํ้าหนักไดดังน้ี 

1) ดานการสงเสริมการตลาด เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด เน่ืองจากการสงเสริม
การตลาดมีการโฆษณาผานส่ือ มีการพบเห็นไดตลอดเวลา มีการใหสวนลด ซ่ึงสามารถชวยกระตุน
ใหเกิดการตัดสินใจซ้ือไดรวดเร็วมากข้ึน และเม่ือพิจารณาจากการวิเคราะหขอมูล พบวา ภายใน
แอพพลิเคชั่นมีการแจกสวนลดมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการลดราคาเปนสวนท่ีชวย
โนมนาวจิตใจผูบริโภคไดเปนอันดับตน ๆ  

2) ดานชองทางการจัดจําหนาย เปนปจจัยท่ีสําคัญเปนอันดับท่ีสอง เม่ือพิจารณาจากการ
วิเคราะหขอมูล พบวา การซ้ือสินคาผานแอพพลิเคชั่นสามารถซ้ือไดงาย สะดวก และรวดเร็ว 

สามารถตอบสนองผูบริโภคที่มีสะดวกในการไปหาซ้ือดวยตัวเองจากราน หรือสถานท่ีตาง ๆ ท่ีมี
สินคาท่ีตองการขายอยู ดังน้ันผูบริโภคจึงพอใจในการเลือกซ้ือผานแอพพลิเคช่ัน เพราะขั้นตอนการ
ซ้ือสินคาทําไดงาย อีกท้ังปจจุบันก็มีทางเลือกในการชําระเงินไดหลายทาง แถมสะดวก รวดเร็วอีก
ดวย  
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3) ดานผลิตภัณฑ เปนปจจัยท่ีสําคัญเปนอันดับท่ีสาม เม่ือพิจารณาจากการวิเคราะหขอมูล 

พบวา ผลิตภัณฑมีความหลากหลาย มีหลายแบบ หลายขนาด หลายสี ทําใหผูบริโภคสามารถเลือก
ไดตามความตองการของตนเอง ไมวาจะเปนการเลือกตามความเหมาะสม ความช่ืนชอบ ความ
ทันสมัย ความมีรสนิยม หรือความคงทนในการใชงาน เพราะผูบริโภคหลายคนมักจะตัดสินใจซ้ือ
สินคาท่ีมีสีคอนขางเขม เพราะดูแลรักษางาย ไมตองระมัดระวังในการใชงานมาก อีกท้ังยังดูเรียบ
งาย สามารถใชไดหลายโอกาส  

ขอคนพบท้ังหมดสอดคลองกับงานวิจัยของ วรัญญา โพธ์ิไพรทอง (2556) พบวากลุม
ตัวอยางท่ีมีปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ดานระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ
เส้ือผาออนไลนจากรานคาออนไลนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และปจจัย
สวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาดท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา
ออนไลนจากรานคาออนไลนแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ พรรณิสา นิมมานโสภณ 

(2557) พบวา ปจจัยดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานอาชีพที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
เส้ือผาผูหญิงจากรานคาออนไลนผานแอพพลิเคชั่นอินสตาแกรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ เจษฎาภรณ ศรศรีเกิด (2555) พบวา ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
ซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมแตกตางกัน  

 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยน้ีไปใช 

1) ดานการสงเสริมการตลาด สามารถคืนสินคาได ผูบริโภคบางรายไดสินคาท่ีมีขนาดไม
ตรงกับรูปท่ีทางรานลงขาย ทําใหไมสามารถสวมใสไดพอดี จึงอยากจะคืนสินคา แตในบางครั้งไม
สามารถคืนไดเพราะบรรจุภัณฑอาจจะไมสมบูรณ ทําใหไมสามารถคืนสินคาได ผูบริโภคอาจรูสึก
วาการคืนสินคาทําไดคอนขางยาก ดังน้ันทางรานคาควรจะแจงขนาดของสินคาใหตรงตามความ
เปนจริง ไมวาจะเปนขนาดของเส้ือผา รองเทา หมวก เครื่องประดับ ฯลฯ ใหชัดเจน เพ่ือใหผูบริโภค
สามารถวัดขนาดของตนเอง และนํามาเทียบกับขนาดที่ทางรานคาแจงไวได เพ่ือลดปญหาการคืน
สินคา อีกท้ังยังทําใหผูบริโภคมีความพึงพอใจในรานคามากข้ึนอีกดวย 

2) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีบริษัทท่ีใหบริการสงสินคาใหเลือกไมหลากหลาย 

เน่ืองจากมีบริษัทท่ีใหบริการในการสงสินคาท่ีรวมมือกับทางแอพพลิเคช่ันชอปปงออนไลนมีให
เลือกนอยบริษัทและตางก็มีขอดีขอเสียท่ีแตกตางกันออกไป ทําใหผูบริโภครูสึกวาอยากจะใหมี
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บริษัทท่ีใหบริการในการสงสินคาใหเลือกหลากหลายมากกวาน้ี เพราะบริษัทท่ีใหบริการสงสินคา
ในแตละบริษัทมีเอกลักษณและขอดีท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงประสบการณจากการส่ังสินคาของ
ผูบริโภคก็เปนอีกหน่ึงปจจัยท่ีทําใหผูบริโภคอยากจะเลือกเปล่ียน หรือเลือกใชบริการจากบริษัทเดิม
ท่ีเคยใชบริการ ดังน้ันผูประกอบการท่ีใหบริการแอพพลิเคช่ันชอปปงออนไลนควรจะมีบริษัทท่ี
บริการสงสินคาใหผูบริโภคไดเลือกอยางหลากหลายมากข้ึน 

3) ดานผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑมีย่ีหอ มีช่ือเสียง มีความจําเปนอยางย่ิงท่ีบริษัทผูประกอบการ
ควรมีระบบการตรวจสอบสินคาวาเปนของแท หรือของเลียนแบบ เพ่ือใหผูบริโภคไดม่ันใจวา
สินคาท่ีส่ังซ้ือเปนสินคาท่ีตรงตามความตองการจริง ๆ เพราะมีผูบริโภคหลายรายจายเงินเพ่ือท่ีจะ
ซ้ือของแท แตสินคาที่ไดกลับเปนของเลียนแบบ ทําใหผูบริโภคขาดความเช่ือม่ันในการซ้ือสินคา
ผานแอพพลิเคช่ันชอปปงออนไลน ดังน้ันการตรวจสอบวาสินคาไหนเปนของแท ก็เปนอีก
ทางเลือกหน่ึง ท่ีทําใหบริษัทผูประกอบการจะไดความเชื่อม่ันจากผูบริโภคเพ่ิมมากข้ึน 

 
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

1) ผูวิ จัยมีขอเสนอแนะใหทําการศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาใหเจาะลึกมากข้ึนใน
รายละเอียดของสินคาแตละประเภท เพ่ือใหไดขอมูลท่ีชัดเจน และละเอียดมากขึ้น 

2) ควรทําการศึกษาจากกลุมเปาหมายเพ่ิมเติมรวมกับบริษัทผูประกอบการท่ีใหบริการ
แอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเจาะลึก และนํามาพัฒนา ปรับปรุงใหดีย่ิงข้ึน ท้ัง
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด 
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ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการทาอากาศยานดอนเมือง 
อาคารผูโดยสารภายในประเทศ Terminal 2 
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บทคัดยอ 
การศึกษาคนควาอิสระครั้งน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาปจจัยประชากรศาสตรท่ีมีผลตอ

ความพึงพอใจของผูใชบริการทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารภายในประเทศ Terminal 2  

(2) เพ่ือศึกษาปจจัยดานการบริการของทาอากาศยานที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการทา
อากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารภายในประเทศ Terminal 2 ประชากรท่ีใชในงานวิจัย คือ 

ผูโดยสารท่ีใชบริการทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารภายในประเทศ  Terminal 2 โดย
คัดเ ลือกกลุมตัวอยางดวยวิ ธีการสุมแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  และแบบสะดวก 

(Convenience Sampling) ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

จํานวน 400 คน การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติพรรณนา ไดแก ความถ่ี (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใชสถิติเชิง
อนุมาน ไดแก T-test, One-Way Anova (F-test) และ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 217 คน 

คิดเปนรอยละ 54.25 มีอายุ 20 – 30 ป จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ41.25 มีสถานภาพโสดจํานวน 

198 คน คิดเปนรอยละ 49.50 มีอาชีพนักเรียน / นักศึกษา จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 39.50 และ
มีรายไดตอเดือน 10,000 - 30,000 บาท จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 44.00 ปจจัยดานการบริการ 

โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังน้ี ดานพนักงาน, ดานความปลอดภัย, 
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ดานส่ิงแวดลอม, ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ตามลําดับ และความพึงพอใจ โดยรวมอยูในระดับ
มาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา (1) ปจจัยดานประชากรศาสตร พบวา รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ี
แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสาร
ภายในประเทศ Terminal 2 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (2) ปจจัยดานการ
บริการ พบวา ดานพนักงานสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร
ผูโดยสารภายในประเทศ Terminal 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีอํานาจในการ
พยากรณรอยละ 4.4 

 

คําสําคัญ : ปจจัยดานการบริการ, ความพึงพอใจในการใชบริการทาอากาศยาน 

 
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 significance at level of 0.05. (2) 
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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 
ในปจจุบันธุรกิจการบินเขามามีบทบาท และความสําคัญในเกือบทุกดานของประเทศไทย 

ไมวาจะเปนธุรกิจการสงออก การกระจายสินคาภายในประเทศ ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับภาคการ
ทองเที่ยว ดังน้ันสนามบินจึงเปนสวนสําคัญในการรองรับเพ่ือใหบริการ โดยการคมนาคมขนสงถือ
เปนส่ิงหน่ึงท่ีทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภาคสวนท้ังในและตางประเทศ จะสังเกตเห็นไดวาใน
ปจจุบันการคมนาคมขนสงท่ีมีผูคนท่ัวโลกไดไววางใจ และนิยมชมชอบน่ันตองมีความเร็ว สะดวก 

และประหยัดเวลา “เครื่องบิน” ถือเปนตัวเลือกแรกท่ีสามารถตอบโจทยความตองการสําหรับการ
เดินทางไปยังพ้ืนท่ีตาง ๆ ไดอยางสะดวก และรวดเร็ว ประเทศไทยถือเปนหน่ึงในประเทศท่ีมี
นักทองเท่ียวเดินทางเขาออกระหวางประเทศผานเครื่องบินโดยสารและมีสายการบินตาง ๆ เปด
ใหบริการเสนทางการบินระหวางประเทศมายังประเทศไทยจํานวน อันเปนผลจากการผลักดัน
นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวไทย การเปนท่ีตั้งองคกรระหวางประเทศ การเปนศูนยกลางการบิน
ในภูมิภาค (http://globthailand.com/airbus_0001/, 2560) โดยขอมูลท่ีมีนาสนใจในเดือนมกราคม 

2560 เปนขอมูลจาก องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (Civil Aviation Organization : ICAO) 

โดยระบุตัวเลขเบ้ืองตนของจํานวนผูโดยสารทั้งหมดในเที่ยวบินประจําในปพ.ศ.2559 วาอยูท่ี
ประมาณ 3.7 พันลานคน เพ่ิมขึ้นรอยละ 6 จากปกอน จํานวนเท่ียวบินขาออกท่ัวโลกเพ่ิมขึ้นเปน 35 

ลานเท่ียวบิน และปริมาณการขนสงผูโดยสารท่ัวโลก (RPKs) อยูท่ี 7,015 พันลานคน กิโลเมตร 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 6.3 แตตากวาเม่ือปพ.ศ.2558 ซ่ึงเพ่ิมขึ้นรอยละ 7.1 ปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร
ทั้งหมดของสายการบินท่ัวโลก (ASKs) เพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 6.4 ดังน้ัน ภาพรวมอัตราการ
บรรทุกผูโดยสารจึงลดลงเล็กนอยจาก 80.4 ในปพ.ศ.2558 เปน 80.3 ในปพ.ศ.2559 (สถาบันการบิน
พลเรือน, 2560)สนามบินท่ีดูแลโดยบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) มีดวยกัน 6 แหง (1) 

สนามบินนานาชาติเชียงใหม  (2) สนามบินนานาชาติเชียงราย (3) สนามบินนานาชาติภูเก็ต (4) 

สนามบินนานาชาติหาดใหญ (5) สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (6) สนามบินนานาชาติดอนเมือง 

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (ชื่อเดิมคือ ทาอากาศยานกรุงเทพ) หรือท่ีรูจักกันโดยท่ัวไป
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วา สนามบินดอนเมือง  เปนจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเปนการบิน
ภายในภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงสามารถใชเปนจุดแวะลงและเช่ือมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจน
พัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ ไดอยางดี  และจากการรายผลการดําเนินงานประจําปของ  บริษัท  

ทาอากาศยานไทย  จํากัด (มหาชน) ป 2560 พบวา มีจํานวนผูใชบริการทาอากาศยานนานาชาติดอน
เมืองระหวางประเทศ  14,355,626 คน และ ภายในประเทศจํานวนสูงถึง  38,291,751 คน  มีจํานวน
เท่ียวบินระหวางประเทศ 88,264 เท่ียวบิน  จํานวนเท่ียวบินภายในประเทศ 265,755 เท่ียวบิน โดย
อาคารผูโดยสาร 2 (อาคารผูโดยสารในประเทศ)  เปดใหบริการเม่ือป พ.ศ. 2538 เพ่ือใชเปนอาคาร
ผูโดยสารระหวางประเทศเพ่ือรองรับการขยายตัวของจํานวนผูโดยสารท่ีเพ่ิมข้ึนรวมกับอาคาร 1 

จากขอมูลขางตน ทําใหเห็นถึงสถานะการณการทองเที่ยวท่ีมีมากข้ึน ทําใหทาอากาศยานดอนเมือง
เปนสถานท่ีท่ีใชรองรับจํานวนผูโดยสารมากข้ึนตอการจึงทําใหสนามบินตองมีการขยายพ้ืนท่ีสนาม 

จุดรับรอง และพนักงาน ใหเพียงพอตอการรองรับของผูท่ีมาใชบริการ ทําใหสนามบินตองปรับตัว
ในดานระบบความรักษาความปลอดภัยเพ่ิมข้ึน เพ่ือทําใหผูท่ีมาใชบริการรูสึกถึงความปลอดภัย 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการทาอากาศยานดอนเมือง โดยศึกษา
จากปจจัย ดานพนักงาน ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานความปลอดภัย และดานส่ิงแวดลอม 

เพ่ือใหทราบอิทธิพลของปจจัยตางๆท่ีมีผลตอความพึงพอใจมากนอยเพียงใด 

 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาความแตกตางดานปจจัยดานประชากรศาสตร ท่ีมีสงผลตอความพึงพอใจของ

ผูใชบริการทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารภายในประเทศ Terminal 2 

 2) เพ่ือศึกษาปจจัยดานการบริการของทาอากาศยานท่ีสงผลตอความพึงพอใจของ
ผูใชบริการทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารภายในประเทศ Terminal 2 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
1) ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ของ

ผูใชบริการทาอากาศยานที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการทาอากาศยานดอน
เมือง อาคารผูโดยสารภายในประเทศ Terminal 2 แตกตางกัน  
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 2) ปจจัยดานการบริการ ไดแก ดานพนักงาน ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานความ
ปลอดภัย ดานส่ิงแวดลอมของทาอากาศยาน ท่ีสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการทาอากาศยาน
ดอนเมือง อาคารผูโดยสารภายในประเทศ Terminal 2  

 

ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาวิจัยน้ี มีขอบเขตดานกลุมประชากร คือ ประชากรชาวไทยและชาวตางชาติท่ีใช

บริการทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารภายในประเทศ Terminal 2 จํานวน 400 คน 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
ปจจัยดานประชากรศาสตร หมายถึง ลักษณะขอมูลสวนบุคคลของผูท่ีมาใชบริการทา

อากาศยานดอนเมือง สัญชาติไทย โดยประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ปจจัยดานการบริการ หมายถึง ส่ิงท่ีทางทาอากาศยานจัดทําขึ้นเพ่ือรองรับการผูโดยสารท่ี
จะมาใชบริการทาอากาศยานดอนเมือง ประกอบดวย ดานพนักงาน ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

ดานความปลอดภัย ดานส่ิงแวดลอม  

ความพึงพอใจตอการใหบริการ  หมายถึง  ความพอใจท่ีไดรับบริการจากทาอากาศยานดอน
เมือง 
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กรอบแนวคิด 
ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1) บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ทราบถึง ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจใน

การใชบริการทาอากาศยานดอนเมือง และสามารถนําผลวิจัยมาประยุกตใชในการกําหนดรูปแบบ
การบริการ และพัฒนาหรือฝกอบรมบุคลากรท่ีใหบริการแกผูมาใชบริการในทาอากาศยานเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดดีขึ้น  

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพ 
- อาชีพ 
- รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ความพึงพอใจของผูใชบริการทา
อากาศยานดอนเมือง อาคาร
ผูโดยสารภายในประเทศ  

Terminal 2 ปจจัยดานการบริการของ 
ทาอากาศยาน 

- ดานพนักงาน 
- ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
- ดานส่ิงแวดลอม 
- ดานความปลอดภัย 
จิตตินันท นันทไพบูลย (2551), 
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย (2549), 
Parasuramam et al. (1985) 
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2) งานวิจัยน้ีสามารถเปนประโยขนในการศึกษา วิจัยและพัฒนาตอยอดในการทําวิจัยท่ี
เก่ียวของกับความพึงพอใจในการใชบริการทาอากาศยานแหงอื่น ๆ ตอไปในอนาคต 

 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
แนวคิดและทฤษฎีปจจัยดานการบริการ 

จิตตินันท นันทไพบูลย (2551) ไดใหความหมายเก่ียวกับเครื่องมือท่ีใชในการมอบการ
บริการท่ีสงผลความพึงพอใจใหแกผูบริโภคไววา ความพึงพอใจท่ีลูกคามีตอการบริการน้ัน คือ การ
ท่ีลูกคาไดรับในส่ิงท่ีคาดหวังไว ยุพาวรรณ วรรณวานิชย (2549)โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการสงมอบ
การบริการประกอบไปดวย 3 ดานดังน้ี (1) ดานผูใหบริการคือ พนักงานบริการ เปนกลุมบุคคลท่ี
จัดหาบริการใหกับลูกคา ซ่ึงมีความสําคัญตอธุรกิจในการสรางภาพพจนและชื่อเสียงใหกับธุรกิจ  

(2) ดานสภาพแวดลอมของการบริการ คือ ลักษณะทางกายภาพการบริการ ลูกคาขององคกรบริการ
จะไดรับอิทธิพลจากปจจัยตาง ๆ ในการเลืกซ้ือหรือเลือกใชบริการที่ เขาตองการ (3) ดาน
กระบวนการใหบริการ โดยในแตละดานจะตองเสนอบริการในกระบวนการเปนสวนสําคัญในการ
สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ประสิทธิภาพของการจัดระบบการบริการการสงผลใหการ
ปฎิบัติงานบริการแกลูกคามีความคลองตัว และสนองความตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง มี
คุณภาพ Parasuramam et al. (1985) พบวาผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากากรท่ีลูกคาประเมินคุณภาพของการ
บริการท่ีเขาไดรับเรียกวา คุณภาพของการบริการท่ีลูกคาไดรับ (Perceived Service Quality) ซ่ึง
เกิดขึ้นจากการท่ีลูกคาทําการเปรียบเทียบ บริการที่คิดหวัง (Expected Quality) กับบริการที่รับรู 
(Perceived Service) ซ่ึงก็คือประสบการณท่ีเกิดขึ้นหลังจากท่ีเขาไดรับบริการน้ันเองแลวน่ันเอง ใน
การประเมินคุณภาพของการบริการดังกลาวน้ัน ลูกคามักพิจณาจากเกณฑท่ีเขาคิดวาสําคัญ 10 

ประการดังตอไปน้ี (1) ความไววางใจ(Reliability) (2) ส่ิงท่ีสามารถจับตองได (Tangibles) (3) การ
ตอบสนองลูกคา (Responsiveness) (4) ความนาเช่ือถือ (Credibility) (5) ความม่ันคงปลอดภัย 

(Security) (6) ความสะดวก (Access) (7) การส่ือสาร (Communication) (8) ความเขาใจลูกคา 
(Understanding the Customer) (9) ความสามารถ (Competence) (10) ความสุภาพ และความเปน
มิตร (Courtesy) 
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แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 
Donabedian (1980) กลาววา ความพึงพอใจของผูรบบริการ หมายถึง ผูบริการ ประสบ

ความสําเร็จในการทําใหสมดุลระหวางส่ิงท่ีผูรับบริการใหคากับความคาดหวังของ ผูรับบริการ และ
ประสบการณน้ันเปนไปตามความคาดหวัง และจิตตินันท นันทไพบูลย (2555) กลาววา ความพึง
พอใจเปนการแสดงออกถึงความรูสึกในทางบวกของลูกคาตอการบริการอันเปนผลท่ีมาจาการ
ประเมินเปรียบเทียบส่ิงท่ีลูกคาไดรับในการประเมินเปรียบเทียบส่ิงท่ีลูกคาไดรับการบริการ กับส่ิง
ท่ีลูกคาคาดหวังจะไดรับจากการบริการในแตละสถานการณของการบริการท่ีเกิดขึ้น 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

อาริตา จินดา (2552) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยการตลาดบริการท่ีสงผลตอระดับความพึง
พอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอโรงแรม ระดับ 4 ดาว ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองพัทยา การ
ทดสอบสมมติฐานพบวา อายุ รายได อาชีพ ท่ีแตกตางกันจะมีความพึงพอใจในการไดรับบริการจาก
โรงแรมไมแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญ 0.05 ขณะท่ีเพศ ระดับช้ันการศึกษา และสถานภาพสมรส 

จะมีความพึงพอใจในการไดรับบริการจากโรงแรมท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญ 0.05 การทดสอบ
สมมติฐานในหัวขอตอไปพบวาปจจัยดานการบริการจะสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการไม
แตกตางกันอยางมีนัยสาคัญ 0.05 ขณะที่ปจจัยดานราคาการบริการ, ดานบุคลากรการบริการ และ
ดานกระบวนการบริการท่ีแตกตางกัน จะสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการแตกตางกันอยางมี
นัยสาคัญ 0.05  

พีระยุทธ คุมศักดิ (2555) ทําการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผโดยสารท่ีมีตอคุณภาพการ
บริการของสายการบินตนทุนต่ํา ภายในประเทศ ผลการศึกษาพบวา ผูโดยสารท่ีมีเพศ รายไดตอ
เดือนและอาชีพที่ตางกัน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการของสายการบินตนทุนต่ํา
ภายในประเทศ แตกตางกัน แตผูโดยสารท่ีมีอายุ และสถานภาพท่ีตางกัน มีความพึงพอใจตอ
คุณภาพการบริการของสายการบินตนทุนต่ําภายในประเทศ ไมแตกตางกัน 

ชุติมณฑน เชาเจริญ (2559) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการใช
บริการ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจใน
การใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยเรียงลําดับตามอิทธิพลที่สงผลตอความพึง
พอใจจากมากไปนอย ไดแก ปจจัยดาน บุคคล การจัดการข้ันตอนการใหบริการ และการมี
สัญลักษณแสดงจุดใหบริการ ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพและความสัมพันธกับธนาคาร ปจจัย
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ดานราคาและการอํานวยความสะดวกในดานท่ีจอดรถ ปจจัย ดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนาย ความนาเชื่อถือและช่ือเสียงของธนาคาร และสถานที่ รองรับผูมาใชบริการ และปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ สําหรับผลการวิจัยทางลักษณะ ประชากรศาสตรพบวา 
ผูใชบริการที่มีอาชีพ และระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกัน มีระดับความ พึงพอใจในการใช
บริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไมแตกตางกัน 
  เสาวภา ลีลานุวงศ (2558) ทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ
สายการบินไลออนแอร (Thai Lion Air) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการใช
บริการสายการบิน โดยเรียงลําดับตามอิทธิพลที่สงผลตอความพึงพอใจจากมากไปนอย ไดแก ปจจัย
ดานบุคลากรหรือพนักงาน ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการสราง และนําเสนอทางลักษณะทาง
กายภาพ และปจจัยดานผลิตภัณฑ และความสะดวกในการจองต๋ัว/ชําระเงิน สวนผูใชบริการท่ีมี
ระดับการศึกษาแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการใชบริการสายการบินไลออนแอร (Thai 

Lion Air) ไมแตกตางกัน 

 
วิธีดําเนินงานวิจัย 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  research) โดยทําวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) 

ประชากรที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ี คือ ประชากรชาวไทย ท่ีใชบริการทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร
ผูโดยสารภายในประเทศ Terminal 2 แตเน่ืองจากไมทราบจํานวนของผูใชบริการ ดังน้ันจึงใชสูตร 

Cochran (1953) เพ่ือคํานวณขนาดตัวอยาง กําหนดใหความเชื่อม่ัน 95% โดยมีขนาดตัวอยางเทากับ 

385 คน ผูวิจัยตองการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเพ่ิมอีกจํานวน 15 คน จึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
เทากับ 400 คน โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และแบบสะดวก (Convenience 

Sampling) โดยการทดสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ การตรวจสอบความเท่ียงตรง 

(Validity) โดยการทําแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญ 3 พบวา มีคา IOC มีคามากกวา 0.6 จึงถือวา
แบบสอบถามมีความเม่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Validity) และการทดสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) 

ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด ดยการหาคาสัมประสิทธความสอดคลองภายในของ ครอ
นบราช (Alpha Cronbrach Coeffient) พบวา แบบสอบถามทุกดาย มีคามากกวา 0.70 เพ่ือแสดงวา
แบบสอบถามน้ีมีคาความเชื่อม่ันเพียงพอ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการคํานวณ (กัลยา 
วานิชยบัญชา, 2550) (1) การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการวิเคราะห
ขอมูลเบ้ืองตนของกลุมตัวอยาง โดยนําเสนอเปนตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ 
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(Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใชอธิบาย
ขอมูลเบ้ืองของกลุมตัวอยาง (2) การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช
การทดสอบคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางท่ีอิสระกัน 2 กลุม (Independent Sample T-Test) หากขอ
คําถามมากกวา 2 กลุม (One-way Analysis [ANOVA] : F-Test) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 217 คน (รอยละ 54.25) มีอายุ 20 – 30 ป 
จํานวน 165 คน (รอยละ41.25) มีสถานภาพโสด จํานวน 198 คน (รอยละ 49.50) มีอาชีพนักเรียน / 

นักศึกษา จํานวน 158 คน (รอยละ 39.50) และมีรายไดตอเดือน 10,000 - 30,000 บาท จํานวน 176 

คน (รอยละ 44.00)  

ขอมูลปจจัยดานการบริการ  
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยการบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก (X� = 

3.76) โดยพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานพนักงาน มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด (X� =4.04) รองลงมา ดาน
ความปลอดภัย (X� = 3.83) ดานส่ิงแวดลอม โดยรวมอยูในระดับมาก (X� = 3.64) และนอยท่ีสุด 

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก (X� = 3.54) 

ขอมูลความพึงพอใจ 
ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูในระดับมาก (X� = 3.95) โดยพิจารณา

เปนรายขอ พบวา มีความพึงพอใจตอการใหบริการของทาอากาศยาน มากที่สุด (X� =4.07) 

รองลงมา ไดรับขอมูลท่ีถูกตองเม่ือสอบถามจากเจาหนาท่ีในสนามบิน (X� =4.02) และนอยท่ีสุด 

มีความพึงพอใจในระบบขนสง (Taxi) ภายในบรเิวณสนามบิน (X� = 3.84) 

 
การทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1 ปจจัยดานประชากรศาสตร ของผูใชบริการทาอากาศยานท่ีแตกตาง
กันสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารภายในประเทศ 

Terminal 2 แตกตางกัน ผลการทดสอบดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1 
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ตัวแปร สถิติ Sig. 
ผลการ
ทดสอบ 

เพศ   t-Test 0.264 ปฎิเสธ 
อายุ   F-Test 0.344 ปฎิเสธ 
สถานภาพ F-Test 0.113 ปฎิเสธ 
อาชีพ F-Test 0.342 ปฎิเสธ 
รายไดเฉล่ียตอเดือน F-Test 0.006* ยอมรับ 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 1 พบวา รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการทา
อากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารภายในประเทศ Terminal 2 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 2 ปจจัยดานการบริการท่ีสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการทา
อากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารภายในประเทศ Terminal 2 ผลการทดสอบดังตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 2 

ปจจัยดานการบริการ b 
Std. 

Error
B t Sig. Tolerance VIF 

Constant 3.17 0.26  12.049 0.000   
ดานพนักงาน (X1) 0.18 0.08 0.16 2.388 0.017* 0.535 1.868 
ดานส่ิงอํานวยความ
สะดวก (X2) 

0.10 0.05 0.10 1.817 0.070 0.737 1.357 

ดานความปลอดภัย 
(X3) 

-0.08 0.07 -0.08 -1.265 0.207 0.586 1.708 

ดานส่ิงแวดลอม (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* 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 2 พบวา ดานพนักงานสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการทาอากาศยานดอนเมือง 

อาคารผูโดยสารภายในประเทศ Terminal 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีอิทธิพลตอ
ความพึงพอใจเทากับ 0.16 (B = 0.16) โดยมีอํานาจในการพยากรยรอยละ 4.4  
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อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
อภิปรายผล 

1) ปจจัยดานประชากรศาสตร พบวา รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึง
พอใจของผูใชบริการทากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารภายในประเทศ Terminal 2 แตกตางกัน 

เพราะ รายไดของผใชบริการแตละคนมีความแตกตางกัน โดยรายไดเปนสวนสําคัญในการตัดสินใจ
ใชจายในการเดินทางดวยเครื่องบิน ซ่ึงการเดินทางดวยเครื่องบินน้ันมีราคาสูงกวา ขนสงมวลชน
ชนิดอ่ืน เพ่ือแลกกับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการเดินทาง ซ่ึงการเดินทางดวย
เครื่องบินน้ันมีราคาแตกตางกันตามระดับช้ันของท่ีน่ัง ซ่ึงทาอากาศยานเปนสถานท่ีท่ีจัดไวรองรับผู
ท่ีมาใชบริการ โดยมีส่ิงอํานวยความสะดวกไวกับผูมาใชบริการดวยเชนกัน และเม่ือวิเคราะหจาก
การทดสอบรายคูพบวา ใชบริการท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท ถึง 50,000 บาท มี
ความพึงพอใจจากการไดรับบริการของทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารภายในประเทศ 

Terminal 2 มากกวาผูใชบริการที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,000 บาทข้ึนไป เพราะ 

ผูใชบริการท่ีมีรายไดนอยกวา10,000 บาท ถึง 50,000 อาจจะมีความพึงพอใจกับการไดรับบริการ
ของทาอากาศยาน ท่ีจัดเตรียมไวบริการแกผูโดยสาร เพราะวาผูท่ีมีรายไดเทาน้ีน้ันอาจมองวาการ
ใหบริการน้ันเหมาะสมกับตนเองแลว สวนผูท่ีมีรายไดมากกวา 50,000 ตองการไดรับบริการที่
สะดวกรวดเร็ว และไดรับการบริการที่มีพิเศษมากกวาการบริการปกติ เน่ืองจากเปนผูท่ีมีรายไดสูง 

อาจจะยังแสวงหาส่ิงท่ีพ่ีเศษเหนือกวา และดีท่ีสุดสําหรับตนเอง เพ่ือสรางความแตกตางในสายตา
ของคนในสังคม สอดคลองกับงานวิจัยของ อาริตา จินดา (2552) พีระยุทธ คุมศักดิ (2555) พบวา 
รายไดตอเดือน ท่ีตางกัน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการแตกตางกัน แตแตกตางกับงานวิจัย
ของ  

ชุติมณฑน เชาเจริญ (2559) พบวา ผูใชบริการท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกัน มี
ระดับความ พึงพอใจในการใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไมแตกตางกัน เพราะ
ลักษณะของทาอากาศยานเปนเรื่องระบบขนสง ซ่ึงผูบริโภคจะมีลักษณะแตกตางกับสถาบันทาง
การเงิน  

 2) ปจจัยดานการบริการของทาอากาศยาน ดานพนักงานสงผลตอความพึงพอใจของในการ
ใชบริการทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารภายในประเทศ Terminal 2 เน่ืองจากพนักงาน
เปนองคประกอบหลักท่ีมีความสัมพันธกับผูใชบริการทาอากาศยาน เพ่ือใหไดรับความพึงพอใจจาก
การไดรับบริการ เชน การใหขอมูล การเอาใจใส การแกปญหา และการตอบสนองความตองการได
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อยางทันทีทันใด และเม่ือวิเคราะหจากคาเฉลี่ยยังพบวา “ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความ
คิดเห็นตอ พนักงานมีความสามารถในการส่ือสารไดเปนอยางดี” มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด เพราะพนักงาน
ทุก ๆ คน ของทาอากาศยานดอนเมืองจะตองไดรับการฝกอบรมทั้งความรู ความสามารถในการ
ปฎิบัติตนไดตรงตามท่ีบริษัทตองการ เพ่ือลดความผิดพลาดจากกาใหขอมูล และขอบกพรองจาก
การใหบริการของพนักงาน เพ่ือทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจ จากพนักงานผูใหบริการของ
บริษัท สอดคลองกับงานวิจัยของ อาริตา จินดา (2552) เสาวภา ลีลานุวงศ (2558) และจิตตพัฒน 
พรหมพงษ (2558) ผลงานวิจัยพบวา ปจจัยดานบุคลากร สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ  

 
ขอเสนอแนะ 

 1) รายไดเฉล่ียตอเดือน ทาอากาศยานดอนเมืองควรจะใหความสําคัญกับกลุมผูใชบริการท่ี
มีรายไดเฉล่ียตอเดือนสูงกวา 50,000 บาทข้ึนไป เพราะเปนกลุมท่ีมีความสามารถในการจายสูง และ
ยังมีโอกาสเดินทางภายในประเทศ และตางประเทศมาก แตผูบริโภคกลุมน้ียังมีความพึงพอใจการ
จะใชบริการนอยอยู จึงควรทําการจัดการระบบฐานขอมูลลูกคา เพ่ือใหทราบถึงฐานรายไดของผู
ท่ีมารับบริการ เพ่ือจะทําใหพนักงานมีแนวทางใหพนักงานในการใหบริการกลุมลูกคาน้ีเปนพิเศษ 

หรือจะจัดใหมีการทําบัตรสมาชิกเฉพาะลูกคาระดับ Exclusive ใหมีความสะดวกสบายและรวดเร็ว
กวาการไดรับบริการจากปกติ และใหผูท่ีมีรายไดนอยกวา 10,000 บาท ถึง 50,000 บาท ไดความพึง
พอใจที่เพ่ิมขึ้นจากการไดรับบริการท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวาเดิม โดยท่ีไมตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติมจากเดิม 

 2) ดานพนักงาน ทาอากาศยานดอนเมืองควรจัดใหมีการฝกอบรมพัฒนาทักษะความรูและ
ความสามารถในการส่ือสารใหกับพนักงานท่ีมีหนาท่ีใหบริการแกผูใหบริการโดยตรง โดยการจัด
หลักสูตรฝกอบรม และพัฒนาทักษะทางดานภาษาเพ่ือการส่ือสารใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เชน 

ทักษะภาษาท่ี 2 และภาษาท่ี 3 ใหสามารถพูด ฟง ไดอยางถูกตอง เพ่ือถามตอบกับผูมาใชบริการได
อยางแมนยํา และฝกทักษะทางการส่ือสาร เชน การพูดโนมนาวจิตใจ ดวยนํ้าเสียง สําเนียงท่ีไพเราะ 

เพ่ือทําใหผูใชบริการน้ันรูสึกวาตนไดรับบริการที่นอบนอมดวยวาจาท่ีสุภาพ โดยทําการฝกอบรม
อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือยกระดับคุณภาพในการใหบริการของพนักงานทาอากาศยานดอนเมืองแกผูมา
ใชบริการ และควรจะมีการประสานงานรวมกันกับพนักงานทุกฝาย โดยเพ่ิมการจัดกิจกรรมรวมกัน
ใหมีปฎิสัมพันธท่ีดีตอกัน จะทําใหการทํางานออกมาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1) ควรการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ิมเติมกับผูบริหาร พนักงาน และผูท่ีมาใชบริการ โดยใช
การสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกมากกวาเดิม 

 2) ควรทําการศึกษาปจจัยอื่น ๆ เชน ปจจัยทางการตลาด ทัศนคติการรับรู เพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิม
ความรูในการวิจัยไดมากข้ึน  
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บทคัดยอ 
การศึกษาคนควาอิสระคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาความแตกตางของปจจัยสวน

บุคคลท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชยผานโทรศัพทมือ
ถือของผูใชบริการในเขตอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ (2) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชย
ผานโทรศัพทมือถือของของผูใชบริการในเขตอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยคัดเลือก
กลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณนา ไดแก 
ความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก t-test, One-Way Anova (F-test) และ การวิเคราะหการ
ถดถอยพหูคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัย พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมี
จํานวน 225 คน (รอยละ 56) มีอายุระหวาง 31-35 ปจํานวน 109 คน (รอยละ 27.25) มีสถานภาพ
สมรส จํานวน 198 คน (รอยละ 49.50) มีระดับการศึกษาสูงสุดต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 238 คน 

(รอยละ 59.50) มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 159  คน (รอยละ 39.75) มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 

15,001 -20,000 บาท จํานวน 169 คน (รอยละ 42.25) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด อยูในระดับ
มาก (X = 3.87) โดยเรียงจากมากไปนอยดังน้ี ดานชองทางการจัดจําหนาย (X = 4.12) ดานผลิตภัณฑ 
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(X = 3.94) ดานราคา (X = 3.78) และดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก (X = 3.63) ตามลําดับ และมี
การตัดสินใจอยูในระดับมาก (X  = 4.00) ผลการทดสอบสมมติฐาน (1) ปจจัยสวนบุคคล พบวา 
อาชีพตางกันสงผลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชยผาน
โทรศัพทมือถือของผูใชบริการในเขตอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ผลิตภัณฑ ราคา ชอง
ทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธตอการตัดสินใจใชบริการธุรกรรม
ทางการเงินของธนาคารพาณิชยผานโทรศัพทมือถือของผูใชบริการในเขตอําเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีอํานาจจากการพยากรณรอยละ 

55.90 

 

คําสําคัญ : ธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ, สวนประสมทางการตลาด 

 
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, 4 00  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 testing hypothesis found that: (1) In 
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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 

ปจจุบันการเขาสูยุคเทคโนโลยีท่ีลํ้าสมัย กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงของธุรกิจตาง ๆ ในโลก
มากมาย เพราะสังคมออนไลนชวยใหเกิดความสะดวกสบายในการติดตอส่ือสาร การดําเนิน
กิจกรรมในเชิงธุรกิจ  รวมไปถึงการทําธุรกรรมทางการเงินตาง ๆ ผานส่ือออนไลนก็สามารถทําได
อยางงายดายแคปลายน้ิวมือ (กองบรรณาธิการเช็คราคาดอทคอม, 2560) จากการใชงานแอพพลิเค
ชันบนโทรศัพทมือถือท่ีกําลังเปนท่ีนิยมและเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ สงผลใหเกิดการแหปดสาขาของ
ธนาคารในประเทศไทยโดยขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทยระบุวาตั้งแตตนเดือนกันยายน พ.ศ. 

2559 ถึง กันยายน พ.ศ. 2560 มีธนาคารพาณิชยแจงปดรวม 192 สาขา โดย 5 อันดับแรกที่มีการ
ปดสาขามากที่สุดคือ ธนาคารกรุงไทย 79 สาขา  ธนาคารกสิกรไทย 73 สาขา  ธนาคารธนชาต 

69 สาขา  ธนาคารทหารไทย 20 สาขา ธนาคารไทยพาณิชยและธนาคารซีไอเอ็มบีอีกแหงละ 9 

สาขา (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2560) ซ่ึงปจจัยหลักท่ีทําใหมีการปดสาขา เกิดจากการปรับตัว
หลังจากลูกคาหันไปใชโมบายแอพพลิเคชันและอินเตอรเน็ตแบงกก้ิง การปดสาขาของธนาคาร
พาณิชยชวยใหธนาคารประหยัดตนทุนในการดําเนินการมากมายไมวาจะเปนดานบุคลากรและดาน
อื่น ๆ อีกท้ังการใหบริการของสาขายังจํากัดในดานชวงเวลาท่ีใชบริการท่ีไมไดเปดทําการตลอด 24 

ชั่วโมงเหมือนการใชงานผานอินเตอรเน็ตแบงกก้ิงและโมบายแอพพลิเคชัน ทําใหผูใชบริการไม
จําเปนตองไปท่ีสาขาชวยประหยัดคาใชจายของผูใชบริการอีกทางหน่ึงดวย ดวยส่ิงท่ีกลาวมาน้ีทํา
ใหเห็นวาการใชงานธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือของธนาคารพาณิชยเปนส่ิงสําคัญท่ี
ชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการในการทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือไดดวย
ตนเองทุกท่ีทุกเวลา ธนาคารพาณิชยตองพยายามพัฒนาระบบการใชงานของตนเองใหมีความโดด
เดนแตกตางจากคูแขงพ่ือดึงดูดลูกคาใหเกิดความพึงพอใจและอีกดานหน่ึงยังชวยลดคาใชจายใน



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

502 

การดําเนินงานของธนาคารพาณิชย จากการปดสาขาของธนาคาร จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําให
ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชยผานโทรศัพทมือถือของผูใชบริการในเขตอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกรรม

ทางการเงินของธนาคารพาณิชยผานโทรศัพทมือถือของผูใชบริการในเขตอําเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

2) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธตอการตัดสินใจใชบริการ
ธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชยผานโทรศัพทมือถือของผูใชบริการในเขตอําเภออุทัย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1) ปจจัยสวนบุคคลอันไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพและรายไดเฉล่ียตอเดือน

ท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชยผาน
โทรศัพทมือถือของผูใชบริการในเขตอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ตางกัน 

2) ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด อันไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธตอการตัดสินใจใชบริการธุรกรรม
ทางการเงินของธนาคารพาณิชยผานโทรศัพทมือถือของผูใชบริการในเขตอําเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
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กรอบแนวคิด 
ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวความคิดในงานวิจัย 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) สามารถนําผลการวิจัยท่ีใชปจจัยสวนบุคคลมาประยุกตใชในการศึกษาครั้งตอไปเพ่ือ
ขยายขอบเขตในการศึกษาใหมากข้ึน 

 2) ทําใหทราบถึงการตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชยผาน
โทรศัพทมือถือของผูใชบริการในเขตอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนําขอมูลท่ีไดมาใช
ใหเกิดประโยชนในการศึกษาครั้งตอไป 

3) ธนาคารพาณิชยสามารถนําผลการวิจัยดานปจจัยสวนบุคลท่ีสงผลตอการตัดสินใจใช
บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชยผานโทรศัพทมือถือไปปรับปรุงพัฒนารูปแบบท้ัง
ทางดานบริการและดานอ่ืน ๆ ใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการมากท่ีสุด 

4) ธนาคารพาณิชยสามารถนําผลการวิจัยดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมี
ความสัมพันธตอการตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางการเ งินของธนาคารพาณิชยผ าน

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
5. อาชีพ 
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
      (Belch and Belch, 2005) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
1. ดานผลิตภัณฑ 
2. ดานราคา 
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 

    (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2550) 

การตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชยผานโทรศพัทมือถือของ
ผูใชบริการในเขตอําเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
 

(สืบชัย อันทะไชย, 2550) 
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โทรศัพทมือถือไปเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธของธนาคาร และจัดทําแผนการตลาดใหตรง
ตามความตองการของผูใชบริการเพ่ือสรางฐานผูใชบริการใหมและรักษาฐานผูใชบริการเดิม 

5) ธนาคารพาณิชยสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการพิจารณาปรับลดจํานวนสาขาของ
ธนาคารเพ่ือลดคาใชจายในการดําเนินงานตาง ๆ 

6) ธนาคารพาณิยชสามารถนําผลการวิจัยไปพัฒนาแอพพลิเคช่ันของธนาคารเพ่ือให
สอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของผูบริโภคมากท่ีสุด 

7) ผลของงานวิจัยน้ีนาจะนําไปปรับปรุงธนาคารไดในหลายมิติ เพราะเทรนดของธนาคาร
มีการเปล่ียนแปลงอยางมาก 

 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล 
 Belch and Belch (2005, p.60 อางถึงใน จักรพันธ แสงเอม, 2559) ไดกลาววาการตัดสินใจ
ซ้ือสินคามักจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยสวนบุคคลดานตาง ๆ ไดแก อายุ ข้ันตอน วัฏจักรชีวิต
ครอบครัว อาชีพ สถานภาพทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิต และบุคลิกภาพ  

 
แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด  

ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2550, น. 19-22) สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

หมายถึง องคประกอบสําคัญในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด เปนปจจัยท่ีกิจการสามารถควบคุมได 
กิจการธุรกิจจะตองสรางสวนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยุทธทางการตลาด สวน
ประสมทางการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การกําหนด
ราคา (Price) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) เราสามารถเรียกสวนประสมทางการตลาดไดอีกอยางหน่ึง
วา 4P’s ซ่ึงสวนประกอบท้ัง 4 ตัวน้ี ทุกตัวมีความเกี่ยวพันและมีความสําคัญเทาเทียมกัน ข้ึนอยูกับวา
นักการตลาดจะวางกลยุทธโดยการใหนํ้าหนักไปทางดานใดมากกวากันเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของลูกคาใหตรงกับกลุมเปาหมายมากท่ีสุด ซ่ึงเปาหมายทางการตลาดก็คือผูบริโภคน่ันเอง 

 
แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการตัดสินใจ 

สืบชาติ อันทะไชย (2550, น. 163)  ไดอธิบายไววากระบวนการตัดสินใจซ้ือประกอบดวย 

ขั้นตอนตาง ๆ  5 กระบวนการ เรียงลําดับดังน้ี  
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1) ผูบริโภคการตระหนักถึงความตองการ (Need Recognition) คือการท่ีผูบริโภคจะตอง 

ตระหนักวาความตองการของตนเองเปนอยางไร และความตองการน้ันจะเร่ิมตนมาจากแรงผลักดัน   

ท่ีมาจากประสบการณและจากเหตุการณตาง ๆ ท่ีผูบริโภคประสบพบมา 
2) ผูบริโภคแสวงหาขาวสาร (Information Search) เพ่ือศึกษาวาสินคาและบริการที่เขาเอง 

ตองการน้ันเปนอยางไร ดูท้ังทางบวกและทางลบท่ีจะสงผลตอผูบริโภค 

3) ผูบริโภคทําการประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) วาจะตัดสินใจซ้ือสินคา
และบริการอยางไร  

4) ผูบริโภคมีการตัดสินใจซ้ือสินคา (Purchase Decision) ก็จะไดทดลองใชสินคาและมี
ประสบการณจากการใชสินคาน้ัน 

5) ผูบริโภคมีพฤติกรรมหลังซ้ือ (Post purchase Behavior) ผูบริโภคมีความพึงพอใจตอการ
ซ้ือสินคาและบริการท่ีซ้ือมาเปนอยางไร ถาหากมีความพึงพอใจผูบริโภคก็จะซ้ือสินคาและบริการ
น้ันตอไป 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ณัฐณี คุรุกิจวาณิชย (2558) ทําการศึกษาเร่ือง  “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ
ธนาคารทงโทรศัพทของธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3” ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวน
บุคคล ดานอาชีพสงผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารทางโทรศัพท ของธนาคารออมสินในเขต
ธนาคารออมสินภาค 3 ในระดับสูงสุดท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ ปจจัยสวนประสม
การตลาด ไดแก ดานราคา ดานผลิตภัณฑ ชองทางการจําหนาย การสงเสริมการตลาดสงผลตอการ
ตัดสินใจใชบริการธนาคารทางโทรศัพทของธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 ในระดับ
สูงสุด ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

เกศวิทู ทิพยศ (2557) ทําการศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ
ธุรกรรมทางการเงินผานส่ือออนไลน กรณีศึกษา ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน)” 

ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานราคา ชองทางการจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของลูกคาธนาคาร 

ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) ในระดับมาก เน่ืองจากมีการยกเวนคาธรรมเนียมรายปและยกเวน
คาธรรมเนียมการทํารายการบางรายการบนอินเตอรเน็ต  

Yanglan (2559) ทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารทาง
อินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา อาชีพที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจ
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เลือกใชบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และปจจัย
สวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานราคา ชองทางการจําหนาย การสงเสริมทางการตลาดสงผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชธนาคารทางอินเตอรเน็ตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ ผูใชบริการธุรกรรมทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชยผานโทรศัพทมือถือในเขตอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงไมทราบจํานวน
ท่ีแนนอน และคํานวณกลุมตัวอยางจากสูตรไมทราบขนาดตัวอยาง  ของ W.G. Cochran ไดจํานวน 

384 คนแตเพ่ือลดความคลาดเคล่ือนและเพ่ือใหมีความเหมาะสม จึงไดท้ังส้ินจํานวน 400 ชุด  )กัลยา 
วาณิชยบัญชา, 2549, น. 74.) สุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปน
เคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยใชใชมาตรวัดประมาณคา (Rating scale) 5 

ระดับ โดยแบบสอบถามมีคาความเชื่อม่ันมากกวา 0.7 ทุกดานจึงถือวามีความนาเช่ือถือ การ
วิเคราะหขอมูล (1) วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล ใชการหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ 

(Percentage)  (2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร
พาณิชย ผานโทรศัพทมือถือในเขตอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใชการหาคาเฉล่ีย (Mean) 

และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสมมติฐานโดยใช t-Test, F-

Test, LSD (Last Significant Difference) และ  Multiple Regression Analysis โดยกําหนดระ ดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมีจํานวน 225 คน (รอยละ 56.00) มีอายุระหวาง 31-35 ป
จํานวน 109 คน (รอยละ 27.25)  มีสถานภาพสมรส จํานวน 198 คน (รอยละ 49.50)  มีระดับ
การศึกษาสูงสุดต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 238 คน (รอยละ 59.50) มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

จํานวน 159 คน (รอยละ 39.75) มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001 -20,000 บาท จํานวน 169 คน (รอย
ละ 42.25)  
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ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในภาพรวม อยูในระดับมาก (X = 3.87) และเม่ือพิจารณา

เปนรายดาน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญกับดานชองทางการจัดจําหนาย (X = 4.12) รองลงมา
คือดานผลิตภัณฑ (X = 3.94) และนอยท่ีสุดคือดานการสงเสริมการตลาด (X = 3.63) ตามลําดับ 

 
ผลการวิเคราะหขอมูลการตัดสินใจ 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีการตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก (X = 4.00) และเพ่ือพิจารณารายขอพบกลุมตัวอยางสวนใหญให
ความสําคัญกับความมีช่ือเสียงและความนาเช่ือถือของธนาคาร (X = 4.14) รองลงมาคือความสะดวก
ในการใชบริการไดตลอด 24 ชั่วโมง (X = 4.10) มี และนอยท่ีสุดคือมีความปลอดภัยในการทํา
ธุรกรรมดานการเงินของลูกคา (X = 3.88) 

การทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางท่ี 1 การทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคล  

 ตัวแปรอิสระ สถิติท่ีใชในการ
ทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สอดคลอง ไมสอดคลอง

เพศ T-Test ไมสอดคลอง
อายุ F-Test  ไมสอดคลอง 
สถานภาพ F-TEST  ไมสอดคลอง 
ระดับการศึกษาสูงสุด F-TEST  ไมสอดคลอง 
อาชีพ F-TEST สอดคลอง  
รายไดแฉล่ียตอเดือน F-TEST  ไมสอดคลอง 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

จากตารางท่ี 1 พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพตางกันมีการตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชยผานโทรศัพทมือถือแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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ตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธตอการ 

 ตารางที่ 4.20ตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชยผานโทรศัพทมือถือของ  

ตารางท่ี 4.20 ผูใชบริการในเขตอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด 
b 

Std. 
Error 

 t Sig. Tolerance VIF 

คาคงที่ 
ผลิตภัณฑ (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 
ชองทางการจัดจําหนาย (x3) 0.32 0.05 0.30 6.846 0.00* 0.566 1.767 
การสงเสริมการตลาด (x4) 0.22 0.04 0.26 5.824 0.00* 0.548 1.826

R=0.748   = 0.559 Adj.  = 0.555 SEE = 0.432 F= 125.222 Sig =0.00*                     
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

จากตารางท่ี 2 พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธตอการตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางการเงิน
ของธนาคารพาณิชยผานโทรศัพทมือถือของผูใชบริการในเขตอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีอํานาจจากการพยากรณ รอยละ 55.9 (  = 0.559 

 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
อภิปรายผล 

ปจจัยสวนบุคคล 
1) อาชีพ เน่ืองจาก อาชีพถือเปนสวนสําคัญในการเลือกใชชองทางการทําธุรกรรมทางการ

เงิน เพราะบางอาชีพอาจจําเปนตองทําธุรกรรมการเงินตลอดเวลา ในขณะที่บางอาชีพอาจไมมีความ
จําเปนตองติดตอทําธุรกรรมทางการเงินและเม่ือพิจารณาจากการเปรียบเทียบเปนรายคู พบวา กลุม
ตัวอยางท่ีมีอาชีพธุรกิจสวนตัวมีการตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชย
ผานโทรศัพทมือถือมากกวากลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพนักศึกษา รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัทเอกชน และรับจาง เพราะวาอาชีพธุรกิจสวนตัวมีการทําธุรกรรมทางการเงินอยูเสมอ
และทําใหการเดินทางไปทําธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคารตลอดเวลาอาจไมเหมาะสม ทําใหเสีย
ตนทุนดานเวลาและคาใชจายในการเดินทาง ดังน้ัน การใชโทรศัพทมือถือในการทําธุรกรรม
ทางการเงิน ชวยลดเวลาและคาใชจายในการเดินทางไปธนาคาร  
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด อภิปรายผลตามคานํ้าหนักดังน้ี 

 1) ดานชองทางการจัดจําหนาย เน่ืองจากการทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือมี
ความสะดวกรวดเร็วในการทํารายการ เชน โอนเงิน ชําระคาบริการ ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ เปน
ตน ทําใหผูบริโภคสามารถเพ่ิมชองทางในการทําธุรกรรมทางการเงินไดมากขึ้น อีกท้ังยังพบวา
ธนาคารพาณิชยมีการปดสาขาในหลาย ๆ แหงท่ัวประเทศไทย เน่ืองจากชองการทําธุรกรรมทางการ
เงินผานโทรศัพทมือถือเปนโอกาสท่ีจะชวยลดตนในการบริหารจัดการสาขาของธนาคารพาณิชย 
เน่ืองจากพฤติกรรมผูบริโภคหันมาสนใจทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือมากข้ึน และ
เม่ือพิจารณาจากคาเฉลี่ย พบวา “สามารถทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือไดทุก
เครือขาย” มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด อาจเปนเพราะปจจุบันผูใหบริการเครือขายโทรศัพทมือถือแตละคายมี
การพัฒนาระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตท่ีครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนท่ี ทําใหผูใชบริการไมเกิดปญหา
สัญญาณโทรศัพทและสัญญาณอินเตอรเนตติดขัด สงผลใหการทําธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร
พาณิชยผานโทรศัพทมือถือทําไดทุกเครือขายไมวาจะไปอยูสถานท่ีใดก็สามารถใหบริการได 

 2) ดานการสงเสริมการตลาดเน่ืองจากในปจจุบันผูบริโภคมีพฤติกรรมการใชอินเตอรเนต
บนโทรศัพทมือถือมากกวาคอมพิวเตอร ในดานความบันเทิงและการคนหาขอมูลขาวสาร ทําให
ธนาคารมีการปรับตัวโดยการทําการส่ือสารตลาดผานส่ือตาง ๆ สามารถทําใหผูบริโภครับรูไดอยาง 

รวดเร็วและเกิดเปนกระแสนิยมมากข้ึนอีก  เ ม่ือพิจารณาจากคาเฉล่ียพบวา  “การโฆษณา 
ประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ  เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ เวบไซดและไลนแอพพลิเคชัน” มี
คาเฉลี่ยมากท่ีสุด แสดงใหเห็นวาการสื่อสารผานสื่อตาง ๆ มีอิทธิพลตอผูบริโภคในปจจุบันอยาง
มาก  

 3) ดานผลิตภัณฑเน่ืองจากผูบริโภคสวนใหญนิยมใชสมารทโฟนและมีติดตัวไปทุกท่ีไมวา
ตองการทําธุรกรรมทางการเงินเ ม่ือไหร ก็สามารถทําไดทันที  และบริการบนแอพพลิชัน
โทรศัพทมือถือมีความหลากหลายและปลอดภัย อีกท้ังยังมีบริการเสริมมากมายทําใหผูบริโภค
มองเห็นถึงความนาสนใจของการทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ และเม่ือพิจารณาจาก
คาเฉล่ียพบวา “ มีความสะดวกสบายในการทําธุรกรรมไดตลอด 24 ชั่วโมง” มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด อาจ
เปนเพราะปจจุบันโทรศัพทมือถือเปนสวนหน่ึงของการใชชีวิตประจําวันของมนุษย ดังน้ันเม่ือมี
การใหบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือของธนาคารพาณิชยย่ิงจะชวยเพ่ิมความ
สะดวกสบายใหแกผูใชบริการเพราะผูใชบริการสวนใหญมีโทรศัพทมือถือสมารทโฟนอยูแลว ทํา
ใหชวยประหยัดเวลาอีกท้ังยังชวยประหยัดคาใชจายในการเดินทางไปติดตอกับสถาบันการเงิน  
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 4) ดานราคา อาจเปนเพราะการสมัครหรือการเปดใชบริการทําธุรกรรมผานโทรศัพทมือถือ
ผูบริโภคจะไมเสียคาธรรมเนียมในการสมัครใชบริการ และในปจจุบันการใชแอพพลิเคชันบนมือ
ถือสามารถใชรวมกับตูเอทีเอ็มได ดังน้ันหากผูบริโภคลืมหรือไมไดพกบัตรเอทีเอ็มติดตัวมาก็
สามารถทําธุรกรรมทางการเงินผานตูเอทีเอ็มดวย และเม่ือพิจารณาจากคาเฉล่ียพบวา “ยกเวน
คาธรรมเนียมกรณีมีการโอนผานบัญชีของพรอมเพย. ไมมีคาธรรมเนียมในการสมัครใชบริการ” มี
คาเฉล่ียมากท่ีสุด เน่ืองจากรัฐบาลไดสนับสนุนและรณรงคใหใชบริการของบัญชีพรอมเพยท่ีชวย
ประหยัดคาใชจายในการโอนเงินตางธนาคารโดยยกเวนคาธรรมเนียมกรณีท่ีโอนผานบัญชีผูท่ีใช
พรอมเพยเชนเดียวกัน ทําใหผูใชบริการไดรับประโยชนในการใชบริการ 

ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐณี คุรุกิจวาณิชย (2558) ทําการศึกษาเร่ือง  

“ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารทงโทรศัพทของธนาคารออมสินในเขตธนาคาร
ออมสินภาค 3” ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนบุคคล ดานอาชีพสงผลตอการตัดสินใจใชบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท ของธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 ในระดับสูงสุดท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ ปจจัยสวนประสมการตลาด ไดแก ดานราคา ดานผลิตภัณฑ ชอง
ทางการจําหนาย การสงเสริมการตลาดสงผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารทางโทรศัพทของ
ธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 ในระดับสูงสุด ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

สอดคลองกับงานวิจัยของ เกศวิทู ทิพยศ (2557) ทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานส่ือออนไลน กรณีศึกษา ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด 

(มหาชน)” ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานราคา ชองทางการจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ
ลูกคาธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) ในระดับมาก เน่ืองจากมีการยกเวนคาธรรมเนียมราย
ปและยกเวนคาธรรมเนียมการทํารายการบางรายการบนอินเตอรเน็ต และสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Yanglan (2559) ทําการศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารทาง
อินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา อาชีพที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และปจจัย
สวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานราคา ชองทางการจําหนาย การสงเสริมทางการตลาดสงผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชธนาคารทางอินเตอรเน็ตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 1) ปจจัยสวนบุคคลดาน ธนาคารพาณิชยจึงควรปรับกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมกับ

กลุมอาชีพธุรกิจสวนตัว เพราะเปนกลุมเปาหมายหลัก อีกท้ังยังตองพยายามรักษากลุมเปาหมายน้ีไว 
โดยการจัดทําฐานขอมูลลูกคาพิเศษสําหรับกลุมอาชีพธุรกิจสวนตวั เพ่ือใหเขาเกิดความม่ันใจ ความ
เช่ือถือในการใชบริการของธนาคารมากยิ่งข้ึน  

 2) ดานชองทางการจําหนาย ธนาคารพาณิชยควรมีการพัฒนาชองทางการใหบริการและ
สงเสริมใหผูใชบริการเขาใจและยอมรับการทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ โดยงานวิจัย
น้ีพบวา การทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือสามารถทําไดกับทุกเครือขาย ธนาคาร
พาณิชยจึงควรมีการส่ือสารใหผูใชบริการ รับรู และเช่ือม่ันวาการทําธุรกรรมทางการเงินผาน
โทรศัพทมือถือ สามารถทําไดอยางปลอดภัยและทําไดทุกท่ี ทุกเครือขายบนโทรศัพทมือถือ โดย
การโฆษณาประชาสัมพันธ  ผานส่ืออินเตอร เน็ต  ผานเวบไซด  หรือผานแอพพลิเคชันบน
โทรศัพทมือถือ ทําใหผูบริโภคทราบวาปจจุบันน้ี ทุกเครือขายของโทรศัพทมือถือสามารถทํา
ธุรกรรมทางการเงินไดทุกหนทุกแหงและมีความนาเช่ือถือปลอดภัย  

 3) ดานการสงเสริมการตลาด ธนาคารควรมีเพ่ิมการส่ือสารทางการตลาดผานส่ือตาง ๆ โดย 

มีการใชการตลาดแบบบรูณาการ โดยการโฆษณาผานส่ือตาง ๆ ไดอยางครอบคลุม อีกท้ังยัง
สามารถใหเจาหนาของธนาคารส่ือสารกับลูกคาโดยตรงเพ่ือใหเห็นถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากการ
ทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ เพ่ือชวยกระตุนใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจเลือกใช
บริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือและเห็นถึงความปลอดภัยของการใชบริการ 

 4) ดานผลิตภัณฑ ธนาคารควรสงเสริมในดานความหลากหลายของผลิตภัณฑบริการ เชน
สามารถใหบริการเปดบัญชีผานโทรศัพทมือถือ ขอสินเชื่อ สมัครบัตรเครดิตผานแอพพลิเคช่ันและ
ควรพัฒนาแอพพลิเคชันใหทันสมัยมีรูปแบบท่ีสวยงาม พรอมท้ังควรพยายามลดข้ันตอนการทํา
รายการใหนอยท่ีสุด เพ่ือกระตุนใหเกิดความสนใจในการใชบริการมากข้ึน และควรใหมีเจาหนาท่ี
ของธนาคารคอยใหบริการผานคอลเซ็นเตอรตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ือชวยรับฟงและแกปญหาใหกับ
ผูบริโภคไดทันทวงที 

 5) ดานราคา โดยธนาคารพาณิชยควรจะออกแบบกลยุทธใหผูบริโภคหันมาสนใจทํา
ธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือมากกวาการไปใชบริการผานสาขา ดวยการใหผูบริโภคท่ี
เปดบัญชีธนาคารพรอมกับสมัครใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือไดรับการละเวน
คาธรรมเนียมในการเปดใชบัตรเอทีเอ็ม หรือในปจจุบันไมจําเปนตองมีบัตรเอทีเอ็มก็สามารถทํา
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ธุรกรรมผานตูเอทีเอ็มไดดวยโทรศัพทมือถือ จะสามารถชวยจูงใจใหผูบริโภคหันมาใหบริการ
ธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังรัฐบาลมีการสนับสนุนใน
เร่ืองการใชบัญชีพรอมพยและมีการยกเวนคาธรรมเนียมกรณีโอนผานบัญชีพรอมเพยดวยกันทําให
ผูบริโภคหันมานิยมบริการบัญชีพรอมเพยมากข้ึน 

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

  1) ควรมีการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ิมเติม เพ่ือทําใหทราบสาเหตุหรือปญหาท่ี
เปนขอมูลในเชิงลึก เพ่ือเปนแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในและการปรับปรุงแกไข ใหการ
บริการมีรูปแบบหรือความเหมาะสมท่ีตรงกับความตองการของผูใชบริการมากท่ีสุด 

  2) ควรศึกษาถึงปจจัยอื่น ๆ ท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการ เชน แรงจูงใจในการ
ใชบริการ หรือความไววางใจในการตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชย
ผานโทรศัพทมือถือเพ่ือใหธนาคารไดทราบถึงความคิดเห็นของผูใชบริการท่ีมีตอการใหบริการของ
ธนาคารเพ่ือธนาคารจะไดนําไปกําหนดกลยุทธทางการตลาดท่ีเหมาะสมตอไป 

  3) ศึกษาจากกลุมเปาหมายเพ่ิมเติม เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ีกลุมเปาหมายคือ
ผูใชบริการในเขตอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธา ดังน้ันในการทําวิจัยครั้งตอไปควรขยาย
กลุมเปาหมายไปยังจังหวัดตาง ๆ เพ่ือจะไดทราบความคิดเห็นของกลุมเปาหมายในจังหวัดอื่นและ
ไดขอมูลท่ีหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน 
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บทคัดยอ 
การศึกษาคนควาอิสระครั้งน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต (2)และเพ่ือศึกษาปจจัย
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนันสนุน 

มหาวิทยาลัยรังสิตประชากรท่ีใชในงานวิจัย คือ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต  

จํานวน 1,471 คน โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตามความสะดวก (Convenience 

Sampling)ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน315คนการ
วิเคราะหขอมูล ใชสถิติพรรณนา ไดแก ความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) 

และสวนเ บ่ียง เบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) และใชสถิติ เ ชิ งอนุมาน  ไดแก  t-test,  

One-Way Anova (F-test) และการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Reression Analysis: MRA)

ผลการวิจัย  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน  315 คน  สวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน  

216 คน (รอยละ 68.60) มีอายุ 31 – 40 ป จํานวน 101 คน (รอยละ 32.10) สถานภาพสมรสจํานวน 

164 คน (รอยละ 52.10)มีระดับการศึกษาปริญญาตรีจํานวน 157 คน (รอยละ 49.80) มีรายไดเฉล่ีย
ตอเดือน 15,000 – 20,000 บาท จํานวน 106 คน (รอยละ 33.70) และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

3 – 5 ป จํานวน 62 คน (รอยละ 19.70) ปจจัยแรงจูงใจ อยูในระดับมาก (X = 3.58) ในแตละดานเรียง
จากมากไปนอย ดังน้ี ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน, ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน, 
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ดานสวัสดิการดานความม่ันคงในงานดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาดานความกาวหนาในการ
ทํางานและดานคาตอบแทน ตามลําดับ และ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก (X = 

3.97) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา (1) ปจจัยสวนบุคคลพบวา การศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ี
แตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (2) ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบวา ดาน
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน และดานความม่ันคงในงาน
สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนันสนุน มหาวิทยาลัยรังสิตอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีอํานาจพยากรณรอยละ 44.80 

 

คําสําคัญ : ปจจัยแรงจูงใจ, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

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 15,000 – 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 coworker, and 
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Employment security affected performance efficiency of Supporting Employee of Rangsit 

University were different in 0.05 scales. 

 

Key Words : MOTIVATION FACTORS, PERFORMANCE EFFICIENCY 

 
บทนํา 

ประเทศตาง ๆ รวมถึงประเทศไทยในปจจุบันตางตระหนักถึง ทรัพยากรมนุษยท่ีแตละ
ประเทศมีอยู ซ่ึงเปนปจจัยข้ันพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการสรางความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจของประเทศ 

(ปรีดี บุญซ่ือ, 2560) ซ่ึงในประเทศไทยใหความสําคัญกับประสิทธิภาพทางดานแรงงานท่ีจะตองมี
ความสามารถในการแขงขันไดโดยตรง และจะทําใหสรางรายไดใหกับประเทศเพ่ิมขึ้นอยางย่ังยืน 

(สถาบันอนาคตไทยศึกษา , 2558) การพัฒนาบุคคลของมหาวิทยาลัยรังสิตจึงตระหนักถึง
ความสําคัญของบุคลากรทุกสายงานทุกระดับ ท่ีมีสวนในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยใหสามารถ
ปฏิบัติพันธกิจตามวิสัยทัศนท่ีวางไว (ฝายพัฒนาบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต, 2561) องคกรใน
มหาวิทยาลัยจึงจําเปนจะตองมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพดานการพัฒนาองคกรใหขับเคล่ือนองคกร
ไดอยางราบร่ืน (Wullop Santipracha, 2012) ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของประสิทธิภาพและการ
พัฒนาองคกรในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต จึงตองการที่จะศึกษา
ปจจัยดานแรงจูงใจท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสามารถใชเปนแนวทางใหกับ
หนวยงานอื่นท่ีเก่ียวของกับบุคลากรสายสนับสนุน ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูงสุด 

 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต 

2) เพ่ือศึกษาปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต 
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สมมติฐานของการวิจัย 
1) ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิตแตกตางกัน 

2) ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยรังสิตจํานวน 1,471 คน (ท่ีมา: จากสํานักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต ณ วันท่ี  

11 มกราคม พ.ศ. 2561) ขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก พ้ืนท่ีสถานศึกษามหาวิทยาลัย
รังสิตระยะเวลาท่ีใชในการรวบรวมขอมูล  วันท่ี  1  ตุลาคม  พ .ศ .  2560 – 28 กุมภาพันธ   
พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลา 5 เดือน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง คุณสมบัติของลักษณะเฉพาะตัวของบุคลากร ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา สถานภาพ รวมถึงรายไดเฉล่ียตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เปนตน 

ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ส่ิงท่ีทําใหบุคลากรสายสนับสนุนเกิดการจูงใจ
ในการปฏิบัติงานซ่ึงมีผลตอแรงจูงใจภายในท่ีสัมพันธกับเรื่องการปฏิบัติงานโดยตรง เปนส่ิงจูงใจ
ใหบุคลากรมีความต้ังใจในการทํางานเพ่ิมมากข้ึน ไดแก สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 

คาตอบแทน สวัสดิการ ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ความม่ันคง
ในงานและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 

ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลลัพธการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
รังสิตท่ีปฏิบัติงานไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดบรรลุตามเปาหมาย โดยใชทรัพยากร อุปกรณท่ีมีอยูใน
หนวยงานใหเกิดผลสําเร็จ 
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กรอบแนวคิด 
               ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

     

รูปท่ี 1.1 กรอบแนวคิด 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) ผลวิจัยน้ีสามารถใชเปนแนวทางใหกับผูบริหารมหาวิทยาลัยรังสิตในการวางแผนพัฒนา
บุคลากร โดยใชกลยุทธการสรางแรงจูงใจที่ชวยใหประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรสาย
สนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางสูงสุดของ 

 2) ผูบริหารมหาวิทยาลัยรังสิตสามารถนําการผลวิจัยน้ีไปใชในการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน ในการจัดหลักสูตรอบรม หรือแผนตาง ๆ ท่ีจะสามารถชวยแกปญหาภายในองคกร 

และลดขอบกพรองท่ีเกิดขึ้น เพ่ือปองกันไมใหเกิดความไมพอใจในการปฏิบัติงาน 

3) ผลการวิจัยน้ีเปนประโยชนใหกับหนวยงาน และผูท่ีสนใจศึกษาดานการสรางแรงจูงใจท่ี
ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายขององคกร 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
- ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 
- ดานคาตอบแทน 
- ดานสวัสดิการ 
- ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
- ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
- ดานความม่ันคงในงาน 
- ดานความกาวหนาในการทํางาน 
(Frederick Herberg, 1959;Maslow, 1998) 

 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต 
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แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ทฤษฎีของมาสโลว แบงออกเปน 4 ประการดังน้ี (Maslow, Best, and Coney, 1998) 

1) มนุษยทุกคนมีรูปแบบการรับแรงจูงใจคลายคลึงกัน โดยผานมาจากแหลงกําเนิดภายใน
รางกาย และจากการปฏิกิริยาสัมพันธทางสังคม (social interaction) 

2)  แรงจูงใจบางอยางมีความจําเปนข้ันพ้ืนฐานและสําคัญมากกวาแรงจูงใจอยางอ่ืน 

3) แรงจูงใจที่มีความจําเปนขั้นพ้ืนฐานมากกวา จําเปนจะตองไดรับการตอบสนองใหไดรับ
ความพอใจกอนจนถึงระดับเปนแรงจูงใจนอยท่ีสุด กอนท่ีแรงจูงใจทางดานอ่ืนจะไดรับแรงกระตุน 

4) เม่ือแรงจูงใจขั้นพ้ืนฐานไดรับการตอบสนองจนไดรับความพอใจแลว แรงจูงใจขั้นท่ีสูง
กวาก็จะเกิดข้ึนเขามาแทนท่ี 

ทฤษฎีสองปจจัย (Two Factor Theory) เฟรเดริก เฮอรซเบิรก (Frederick Herberg, 1959) ไดศึกษา
ทําการวิจัยเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางานพบวา บุคคลตองการความสุขจากการทํางาน โดย
ความสุขจากการทํางานน้ันเกิดมาจากความพึงพอใจหรือไมโดยความพึงพอใจหรือความไมพึง
พอใจในงานท่ีทําน้ันไมไดมาจากกลุมเดียวกัน แตมีสาเหตุมาจากปจจัย 2 ปจจัย คือ ปจจัยจูงใจ 

(Motivational Factors) และปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยอนามัย (Maintenance or Hygiene Factors)  

 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน,2546) ใหความหมายของ
ประสิทธิภาพ คือ ความสามารถที่ทําใหเกิดผลในการงาน และคําวาปฏิบัติ คือการดําเนินไปตาม
ระเบียบ แบบแผน เพ่ือใหเกิดความชํานาญ ปฏิบัติ ปรนนิบัติ รับใช 
 กันตยาเพ่ิมผล (2552) ไดกลาวไววาประสิทธิภาพ หมายถึง การใชทรัพยากรในการ
ดําเนินการใด ๆก็ตาม โดยมีจุดมุงหวังถึงผลสําเร็จและผลสําเร็จน้ันไดมาโดยใชทรัพยากรนอยท่ีสุด
และดําเนินการใหเปนไปอยางประหยัดไมวาจะเปนระยะเวลาของทรัพยากรแรงงาน รวมถึงส่ิง
ตางๆที่ตองใชในการดําเนินการน้ัน ๆใหเปนผลสําเร็จและถูกตอง 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ปวีณรัตน สิงหภิวัฒน(2557) ศึกษาเร่ือง“แรงจูงใจท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง” ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

520 

อายุระหวาง  25-35 ป มีสถานภาพสมรสระดับการศึกษาปริญญาตรี เงินเดือนต่ํากวา 10,000 บาท 

และมีประสบการณในการทํางาน 5-10 ป ระดับการศึกษาและระดับเงินเดือนที่แตกตางกันสงผลตอ
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญ 0.05 

มาลินี นกศิริและธนเดช กังสวัสด์ิ (2558) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด” พบวาสภาพแวดลอมในการทํางานมี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานมากที่สุด โดยจัดอยูในระดับสูง อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

เกศณรินทร งามเลิศ (2559) ศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน และลูกจางองคการคลังสินคา” ผลการวิจัยพบวา ระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และแรงจูงใจท่ีมีผลตอประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจาง องคการคลังสินคาไดแก ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 

ดานนโยบายและการบริหารและดานความม่ันคงในการทํางาน 

ณัฐวัตร เปงวันปลูก (2560) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยจูงใจท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน 

ของขาราชการทหารประจํา สังกัดกองพันทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 7” ผลการวิจัยพบวา ปจจัย
ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมี 4 ดาน คือ ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความ
ม่ันคงในงาน มีระดับความคิดเห็นในประเด็นความเชื่อม่ันตออนาคตขององคกรสูงสุด ดานความ
ผูกพันตอองคกร มีระดับความคิดเห็นในประเด็นความภูมิใจท่ีเปนสวนหน่ึงขององคกรน้ีสูงสุดและ
ดานความเปนอยูสวนตัวมีมระดับความคิดเห็นในประเด็นงานท่ีไดรับมอบหมายสงผลตอการ
ดําเนินชีวิตสูงสุด 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิตท่ีตั้งอยู
ในหมูบานเมืองเอก จังหวัดปทุมธานีจํานวน 1,471 คน สูตรคํานวณกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้ง
น้ีจึงไดจํานวนท้ังหมดเทากับ  315 คน โดยจะใชวิธีสุมแบบตามความสะดวก (Convenience 

Sampling) โดยเก็บขอมูลกับบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานตามหนวยงานและคณะตางๆ ใน
มหาวิทยาลัยรังสิต ผูวิจัยเลือกใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือ ทําการทดลอง (Try 

Out) จํานวน 30 ชุด พบวา ทีคาความเชื่อม่ัน (Reliability) มากกวา 0.70 หรือรอยละ 70 จึงจะถือวามี
ความเชื่อถือได (ศิริชัย พงษวิชัย, 2552) (1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) สําหรับอธิบาย
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ตัวแปรตาง ๆ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดเฉล่ียตอเดือนและระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานซ่ึงสถิติท่ีเหมาะสม คือ คาสถิติรอยละ (Percentage)คาแจกแจงความถี่ (Frequency) 

โดยจะนําขอมูลสวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 มาทําการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) เปนโดยรวมรายดานและรวมรายขอ และมีการจัดอันดับของขอมูล 

(2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก Independent 

Sample t-test, F-test และการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) 

โดยกําหนดนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลลักษณะสวนบุคคล 
 บุคลากรสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 216 คน (รอยละ 68.60)มีอายุ 31 – 40 ป จํานวน  

101 คน (รอยละ 32.10) สถานภาพสมรสจํานวน 164 คน (รอยละ 52.10) มีระดับการศึกษา 
ปริญญาตรีจํานวน 157 คน (รอยละ 49.80) มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,000 – 20,000 บาท จํานวน  

106 คน (รอยละ 33.70) และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 3 – 5 ป จํานวน 62 คน (รอยละ 19.70)ผล 
การวิเคราะหขอมูลปจจัยแรงจูงใจ 

 บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับมาก (X = 3.58) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิตสวนใหญ มีระดับความคิดเห็นตอ ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 

(X = 3.91) รองลงมา คือ ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน (X = 3.78) และนอยท่ีสุด คือ ดาน
คาตอบแทน (X = 2.98) 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต มีระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับมาก (X = 3.97) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา บุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิตสวนใหญมีระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลาท่ีกําหนด (X = 4.12) รองลงมา คือ มีความเต็มใจในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย (X = 

4.10) และนอยท่ีสุด คือ มีความรูสึกยินดีหากไดรับมอบหมายงานมากกวาคนอ่ืนท่ีทําใหตําแหนง
เดียวกัน(X = 3.72) 
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การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานขอท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล พบวา การศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันสงผลตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิตแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบปจจัยสวนบุคคล 
ตัวแปรอิสระ สถิติท่ี ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เพศ t - Test ปฏิเสธ 
ปฏิเสธ 
ปฏิเสธ 
ยอมรับ 
ยอมรับ 
ปฏิเสธ 

อายุ F - Test 
สถานภาพ F - Test 
ระดับการศึกษา F - Test
รายไดเฉล่ียตอเดือน F - Test
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน F - Test 

 
ตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน b Std. 
Error

 t Sig. Tolerance VIF 

คาคงท่ี 1.78 0.15  12.121 0.000*   
ดานสภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงาน (X1) 

0.18 0.05 0.23 4.060 0.000* 0.554 1.806 

ดานคาตอบแทน (X2) -
0.61 

0.03 -0.10 -1.804 0.072 0.562 1.779 

ดานสวัสดิการ (X3) -
0.30

0.04 -0.05 -0.813 0.417 0.538 1.859 

ดานความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา (X4) 

0.07 0.04 0.11 1.673 0.095 0.438 2.282 

ดานความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงาน (X5) 

0.22 0.04 0.31 5.256 0.000* 0.527 1.898 

ดานความม่ันคงในงาน (X6) 0.23 0.05 0.33 4.521 0.000* 0.347 2.884 
ดานความกาวหนาในการ
ทํางาน (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* 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

523 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 2 พบวา ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน และ
ดานความม่ันคงในงานสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยรังสิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีอํานาจพยากรณรอยละ 44.80  
 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
อภิปรายผล 
ปจจัยสวนบุคคล  

1) การศึกษา เน่ืองจากบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาที่สูง จึงสงผลตอการปฏิบัติงานท้ังใน
ดานความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบยอมเพ่ิมสูงข้ึนอาจรวมไปถึงภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

ประกอบกับการนําประสบการณในการเรียนมาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเม่ือ
พิจารณาจากการเปรียบเทียบเปนรายคู พบวา บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนอยกวาบุคลากรที่มีระดับการศึกษาท่ีอยูในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

เพราะวาบุคลากรท่ีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีอาจจะยังมีความรูความสามารถไมตรงสายงาน
หรือไมเพียงพอตอภาระงานท่ีตองรับผิดชอบเม่ือเปรียบเทียบกับบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาจะ
พบวามีความชํานาญในสายงานของตนเน่ืองจากสําเร็จการศึกษาตรงกับความตองการของสายงาน  

 2) รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก
รายไดเปนคาตอบแทนของบุคลากร โดยเปนรูปแบบของตัวเงินซ่ึงจะเปนการกําหนดอัตราที่ชัดเจน
ตามตําแหนงหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติงาน ซ่ึงระดับรายไดท่ีสูงขึ้นก็จะมาจากภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึนและ
ความสามารถท่ีเฉพาะทางตอตําแหนงงานและเม่ือพิจารณาจากการเปรียบเทียบเปนรายคู พบวา 
บุคลากรท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวาหรือเทากับ 15,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนอย
กวาบุคลากรที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน  15,001 – 35,000 บาทขึ้นไป เพราะวาบุคลากรท่ีมีรายไดสูง
กวา มีประสบการณและมีภาระงานท่ีมากกวา จึงตองปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการคงอยูของ
รายไดท่ีไดรับ ซ่ึงสวนใหญรายไดสูงการศึกษาก็สูงดวยจึงสงผลใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน 
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ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ ปวีณรัตน สิงหภิวัฒน (2557) และเกศณรินทร 
งามเลิศ (2559) พบวา การศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ปจจัยแรงจูงใจ  
 4) ดานความม่ันคงในงาน สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต มากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะในการเลือกท่ีจะประกอบอาชีพจะตอง
คํานึงถึงความม่ันคงในหนาท่ีการงาน เน่ืองจาก การท่ีมีการงานท่ีม่ันคงน้ันจะชวยทําใหบุคคลตาง ๆ 

ทํางานไดม่ันใจไมกลัววาถูกปลดออกจากท่ีทํางานหรือความไมแนนอนในชีวิต การท่ีมีการงานท่ี
ม่ันคงน้ันจะสงผลทางบวกใหการมนุษยทุกคน อีกท้ังยังชวยใหตนเองมีเสถียรภาพในการดํารงชีวิต
จากการพิจารณาคาเฉล่ีย ยังพบวา “บุคลากรรูสึกเชื่อม่ันและศรัทธาในองคกร”มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด 

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยรังสิต ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับหน่ึงของประเทศไทย อีกท้ังยังดําเนิน
ธุรกิจการศึกษาในรูปแบบของเอกชนท่ีมีผลประกอบการม่ันคง อีกท้ังอธิการบดี และคณะผูบริหาร
มีวิสัยทัศนเปนเลิศท่ีมุงเนนพัฒนาการศึกษาไทยใหกาวไกลระดับประเทศ ทําใหบุคลากรสาย
สนับสนุนจึงมีความม่ันใจในตําแหนงงานท่ีทําอยูและมีความเช่ือม่ันวาจะสามารถทํางานตอเน่ือง
จนถึงเกษียณอายุในการทํางาน  

5) ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต เปนอันดับสอง ท้ังน้ีเน่ืองจากการทํางานในรูปแบบขององคกร 

จําเปนจะตองมีการทํางานรวมกับผูอื่น ซ่ึงการทํางานรวมกันน้ัน กอใหเกิดความสัมพันธระหวาง
บุคคล และความสัมพันธระหวางบุคคลยังสงผลใหเกิดความสัมพันธระหวางกลุมในองคกรเดียวกัน 

ซ่ึงถาหากมีความสัมพันธท่ีดีระหวางกลุม จะชวยใหเกิดวัฒนธรรมองคท่ีดี จะทําใหองคกรสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผลการวิเคราะหพบวา “บุคลากรมีความผูกพันและเปนมิตร
ท่ีดีกับเพ่ือนรวมงาน” มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด เพราะวาบุคลากรมีการไดรับความชวยเหลือจากเพ่ือน
รวมงาน ในการปฏิบัติงานไมวาจะเปนภายในหรือภายนอกหนวยงาน เพ่ือนรวมงานก็มีความเต็มใจ
ท่ีจะชวยเหลืออยูเสมอและรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะของกันและกันหากมีความสัมพันธท่ีดี
กับเพ่ือนรวมงานจะย่ิงชวยทําใหเกิดความสามัคคีในองคกร ทําใหองคกรสามารถขับเคล่ือนไปได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 6) ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต เปนอันดับสุดทาย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะสภาพแวดลอมเปนส่ิงท่ี



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

525 

แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศของที่ทํางาน ส่ิงของตาง ๆ ท่ีจัดเตรียมเพ่ือใชในการปฏิบัติงานหรือ
อํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรและนักศึกษา รวมไปถึงบุคคลภายนอกท่ีเขามาใชบริการ ซ่ึง
จะตองมีความสวยงามและมีความพรอมตลอดเวลา แสดงใหเห็นถึงภาพลักษณขององคกร ซ่ึง
มหาวิทยาลัยรังสิต ใหความสําคัญในดานน้ีเปนอยางมาก เพราะมหาวิทยาลัยท่ีดีตองมีความสวยงาม 

นาอยูเปรียบเสมือนบานเพ่ือใหนักศึกษา ผูปกครองรวมไปถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไดอยูใน
สภาพแวดลอมท่ีดี และเม่ือพิจารณาจากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา “สถานที่ตั้งขององคกร สะดวก
ตอการเดินทางมาปฏิบัติงาน” แสดงใหเห็นถึงความตองการท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะตองมี
บรรยากาศท่ีดี มีการเดินทางท่ีสะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงาน อีกท้ังอุปกรณ เครื่องมือ
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอและพรอมท่ีจะใชงานอยูตลอดเวลา เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยรังสิตตั้งอยูในเขตชุมชนเหมาะสมแกการเดินทางมาปฏิบัติงาน อีกท้ังมหาวิทยาลัย
รังสิตมีการจัดวางตําแหนงของอาคารและสถานท่ีตาง ๆ อยางเหมาะสมและชัดเจนทําใหการ
ปฏิบัติงานสะดวกมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากบุคลากรจะตองติดตอส่ือสารไปยังหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยรังสิตท่ีจะตองมีการประสานงานรวมกัน  

ขอคนพบท้ังหมดสอดคลองกับงานวิจัยของ เกศณรินทร งามเลิศ (2559) ณัฐวัตร เปงวัน
ปลูก (2560) และมาลินี นกศิริและธนเดช กังสวัสด์ิ (2558) พบวา ดานความม่ันคงในงาน ดาน
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน และดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานสงผลตอประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 1) ระดับการศึกษา ควรมีการจัดหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรที่มีระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี โดยการกําหนดวัตถุประสงคในการอบรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีความรูความสามารถในดานการปฏิบัติงานใหตรงสายงาน หรือเพ่ิมทุน
สนับสนุนในเร่ืองของการศึกษาตอใหกับบุคลากรท่ีมีการปฏิบัติงานโดดเดนแตวุฒิการศึกษายังตํ่า
กวาระดับท่ีกําหนดไวและมีนโยบายสงเสริมบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีให
เพ่ิมพูนความรูความสามารถของบุคลากรอาจทําไดโดยสงเสริมในเร่ืองการอบรมในสายงาน 

 2) รายไดเฉล่ียตอเดือน ควรเพ่ิมนโยบายสนับสนุนสําหรับบุคลากรท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน
มากวา 15,000 – 35,000 บาทขึ้นไป โดยการมอบรางวัลตอบแทนจากผลการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพในรูปแบบของเกียรติบัตร สวนบุคลากรท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 
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15,000 บาท มหาวิทยาลัยอาจสงเสริมใหมีการจัดการสัมมนารวมกันทุกระดับชั้น และมีการมอบ
รางวัลในรูปแบบเดียวกับกับบุคลากรที่มีรายไดนอยเพื่อกอใหเกิดความรูสึกลดชองวาง  

 3) ดานความม่ันคงในงาน ควรมีการเพ่ิมหลักประกันความม่ันคงในการปฏิบัติงานใน
องคกร เชน การเพ่ิมนโยบายใหกับบุคลากรสามารถทํางานอยูไดถึงวัยเกษียณอายุ โดยมี
หลักประกันถึงการคงอยูในองคกร เพ่ือเพ่ิมความเช่ือม่ันและศรัทธาใหกับบุคลากร 

 4) ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน จัดใหมีการสัมมนาบุคลากรภายในหนวยงานเพ่ือ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ระดมสมองในการรวมกันแกไขปญหาหรือปฏิรูปการทํางานกอใหเกิดการ
ยอมรับระหวางเพ่ือนรวมงานและมีการทํางานเปนทีมเพ่ิมมากข้ึนลดการขัดแยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
อนาคต เสริมสรางมิตรภาพอันดีระหวางเพ่ือรวมงานท่ีสายงานเดียวกันและขามสายงาน  

 5) ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ควรจัดทําแผนสงเสริมเก่ียวกับการพัฒนาจัดการ
สภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายในองคกร มีการตรวจเช็คสภาพของอุปกรณท่ีตองใชในการ
ปฏิบัติงานทั้งกอนและหลังใชงานอยางสมํ่าเสมอและควรจัดอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวของกับ
การจราจรใหพรอมตอการปฏิบัติงานและสามารถแกไขปญหาเหตุการณเฉพาะหนาท่ีเกิดขึ้นได 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1) ควรทําการศึกษาเชิงคุณภาพในเร่ืองเดียวกัน เน่ืองจากนโยบาย รูปแบบการบริหารอาจ
เปล่ียนแปลงไปจึงควรมีการวิจัย เพ่ือใหทราบถึงวิธีการดําเนินงาน วัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจน  

2) ควรศึกษาปจจัยดานอ่ืนเพ่ิมเติม เชน ดานความคาดหวัง ดานความผูกพันองคกร ดาน
ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพ่ือใหไดขอมูลท่ีกวางมากขึ้น สรางความรูใหม ๆ ในทาง
วิชาการนําไปสูองคกรท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดยอ 
การศึกษาคนควาอิสระคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรท่ีมีผลตอ

คุณภาพชีวิตของพนักงานปฏิบัติการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต เขตจังหวัดสระบุรี (2) เพ่ือศึกษา
ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตของพนักงานปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต เขตจังหวัดสระบุรี โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

จํานวน 400 คน การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติพรรณนา ไดแก ความถ่ี (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใชสถิติเชิง
อนุมาน ไดแก T-test, One-Way Anova (F-test) และ การวิเคราะหคาการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย มีจํานวน 379 คน (รอยละ 

94.75) มีชวงอายุ 31- 40 ป จํานวน 178 คน (รอยละ 44.50) มีระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. มี
จํานวน 288 คน (รอยละ 72.00) มีสถานภาพสมรส จํานวน 205 คน (รอยละ 51.25) มีรายได 15,001- 

25,000 บาท จํานวน 209 คน (รอยละ 52.25) มีตําแหนงงาน เปนพนักงานปฏิบัติการ/ผูควบคุมงาน  

จํานวน 379 คน (รอยละ 94.75) และมีอายุงาน มากกวา 10 ป จํานวน 170 คน (รอยละ 42.50)  

ผลการวิจัยเก่ียวกับปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานอยูในระดับมาก ( X = 3.71) โดยเรียงตาม
คาเฉลี่ยมาก รอง และนอยท่ีสุด ดังน้ี ดานลักษณะงาน ( X = 3.98) ดานเพ่ือนรวมงาน ( X = 3.94) 
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และดานสวัสดิการและประโยชนเก้ือกูล ( X = 3.26)  และ ปจจัยคุณภาพชีวิตการทํางาน อยูในระดับ
มาก ( X = 3.63) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา (1) ปจจัยประชากรศาสตร พบวา ระดับการศึกษา 
และรายไดท่ีแตกตางกันสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต เขตจังหวัดสระบุรี ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เน่ืองจาก ระดับ
การศึกษา (2) ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน พบวา ดานเพ่ือนรวมงาน ดานลักษณะงาน และ
ดานสวัสดิการประโยชนเก้ือกูล สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ดานท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ ดานสวัสดิการและประโยชนเก้ือกูล (B=0.67) รองลงมาคือ ดานเพ่ือน
รวมงาน (B=0.24) และนอยท่ีสุด ดานลักษณะงาน (B=0.11) ตามลําดับ และมีคาความสามารถใน
การพยากรณรอยละ 62.1 

 
คําสําคัญ : คุณภาพชีวิตการทํางาน, สภาพแวดลอมในการทํางาน 
 

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 
การดําเนินงานขององคกรทุกองคกร ไมวาจะเปนองคกรของภาครัฐหรือภาคเอกชนก็

ตามน้ัน การท่ีจะประสบความสําเร็จไดน้ัน สวนหน่ึงขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานขององคกรน้ัน ท่ีรวมกันปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเปาหมายขององคกรตามท่ีไดกําหนดไวท้ังน้ี
เพ่ือเปนประโยชนกับตนเองรายไดของผลตอบแทน  สวัสดิการท่ีไดรับ ความเจริญกาวหนาใน
ตําแหนงหนาท่ีการงานที่องคกรพิจารณาจากประสิทธิผลในการทํางานตามความ เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานน้ันๆ แตการที่จะบรรลุเปาหมายตามท่ีองคกรไดต้ังไวเปนเร่ืองท่ีสําคัญอยางย่ิง ดังน้ัน
เพ่ือใหการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและไมกอใหเกิดความเครียดของพนักงานท่ีมีผลตอการ
ดําเนินงานขององคกร (ธีรนัย ศิริเลขอนันต,2552) สภาพแวดลอมในการทํางาน เปนส่ิงท่ีอยูรอบตัว
พนักงานท้ังหมดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานท้ังดานกายภาพ อุปกรณท่ีใช เพ่ือนรวมงาน หัวหนางาน 

ซ่ึงอาจสงผลกระทบดานใดดาน หน่ึงตอพนักงานหากสภาพแวดลอมในการทํางานไมเหมาะสม 

ผลกระทบน้ีอาจเปนไดท้ังดานจิตใจ ความรูสึกท่ีมีตองาน และผลกระทบทางสุขภาพของพนักงาน 

และสงผลถึงความพึงพอใจของพนักงาน และแนวโนมในการลาออกดวย (วรรณวิสา  ดํารงสกุล
วงษ, 2557) การทํางานมีความสําคัญตอชีวิตทุกคนเน่ืองจากการทํางานเปนสวนหน่ึงของชีวิตและ
ตองปฏิบัติมากกวากิจกรรมอื่น ๆ การทํางานเปนส่ิงท่ีใหประสบการณท่ีมีคุณคาของชีวิตของคน
เพราะโอกาสท่ีทําใหเกิดการพบปะสังสรรคระหวางผูใชแรงงานกับบุคคลอ่ืน ๆ กับสถานท่ี ดังน้ัน
การทํางานจึงเปนการเปดโอกาสในการแสดงออกถึงสติปญญาความคิดริเร่ิมอันนําไปสูเกียรติยศ
และความพอใจในในชีวิต  
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 อุตสาหกรรมปูนซีเมนตในเขตจังหวัดสระบุรีมีท้ังผูผลิตอยูหลายราย แตมี 3ผูผลิตเปนราย
หลักไดแก บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด(มหาชน)  บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)  

และบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ปูนซีเมนตไทย จํากัด(มหาชน) มีจํานวนพนักงาน 1,872 

คน ในขณะท่ีมีจํานวนพนักงานท้ังเอสซีจีรวมทั้งหมด 53,728 คนซ่ึงพบวาอัตราการคงอยูของ
พนักงานมีเปนจํานวนมาก บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) มีพนักงานและเจาหนาท่ี
โดยประมาณ 5,059 คน นับเปนสายงานดานการผลิต  3,202 คน ซ่ึงพบวาอัตราการคงอยูของ
พนักงานมีเปนจํานวนมาก บริษัท ทีพีไอโพลีน จํากัด (มหาชน)  มีพนักงานท้ังหมด 3,381 คน 

ประกอบดวยฝายผลิต, ฝายควบคุมคุณภาพ, ฝายบริหาร, ฝายธุรการ, ฝายบุคคล, ฝายโยธา, ฝาย
วิศวกรรมฝายบริหารท่ัวท้ังองคกร, ฝายซอมบํารุง และฝายเหมือง ซ่ึงพบวาอัตราการคงอยูของ
พนักงานมีเปนจํานวนมาก 

 ดวยเหตุน้ีผูวิจัย ไดเห็นถึงความสําคัญของบุคลากรท่ีมีคุณคาและสําคัญตอองคการอยางย่ิง 

และความสําคัญของการบริหารจัดการและสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน จึงไดสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตของพนักงานปฏิบัติการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต เขต
จังหวัดสระบุรี ซ่ึงผลการวิจัยจะทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน และจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงสนับสนุนใหมีการจัดการบุคลากร
และการเพ่ิมศักยภาพในการทํางาน ตอไป และจะไดนําขอมูลจากการศึกษาคร้ังน้ีมาใชในการพัฒนา
งานดานการบริหารทรัพยากรมนุษย  ขององคกรใหมีความต้ังใจทุมเทกําลังกายและกําลังใจ 

นอกจากน้ียังทําใหองคกรสามารถหาแนวทาง ปองกันและแกไขปญหาภายในองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพ่ือท่ีจะรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพให คงอยูกับองคกรไดยาวนานที่สุดและปฏิบัติงาน
ใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีก็เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาและการบริหารงานของ
องคกรตอไป 

 
วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตของพนักงานปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต เขตจังหวัดสระบุรี 

2) เพ่ือศึกษาปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต เขตจังหวัดสระบุรี 
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สมมติฐานของการวิจัย 
1) ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตของพนักงานปฏิบัติการ

ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต เขตจังหวัดสระบุรีตางกัน 

2) ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต เขตจังหวัดสระบุรี 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ พนักงานปฏิบัติการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตในเขตจังหวัด
สระบุรี จากพนักงานปฏิบัติการ ของ 3 ผูผลิตรายหลักของอุตสาหกรรมปูนซีเมนตในเขตจังหวัด
สระบุรีไดแก บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด(มหาชน) บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)  

และบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) จํานวน 400 คน ใชวิธีการสุมตามความสะดวก 

(Convenience Sampling)  

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
ปจจัยดานประชากรศาสตร หมายถึง ลักษณะเฉพาะสวนบุคคลของประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเฉล่ียตอเดือน ตําแหนงงาน อายุงาน 

 ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง องคประกอบตางๆภายในหนวยงานท่ีเอื้อ
ตอการปฏิบัติงานมีผลตอความรูสึกของผูปฏิบัติงาน ไดแกดานกายภาพ ดานเพ่ือนรวมงาน ดานการ
บริหารจัดการ ดานลักษณะงาน ดานสวัสดิการและ ประโยชน เก้ือกูล 

 คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง  ส่ิงตาง  ๆท่ีเก่ียว ของกับชีวิตการทํางาน ซ่ึง
ประกอบดวย คาจาง ชั่วโมงการทํางาน สภาพแวดลอมการทํางาน ผลประโยชนและบริการ 

ความกาวหนาในการทํางาน และการมีมนุษยสัมพันธ 
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กรอบแนวคิด 
ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวความคิดในงานวิจัย 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1) ทําใหทราบถึงปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตของพนักงานปฏิบัติการ

ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต 
2) ทําใหทราบถึงปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตของ

พนักงานปฏิบัติการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต 
3) ทําใหทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานปฏิบัติการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต 
4) เปนแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต เขต

จังหวัดสระบุรี 

 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
1) เพศ       
2) อายุ 
3) ระดับการศึกษา  
4) สถานภาพสมรส 
5) รายไดเฉล่ียตอเดือน 
6) ตําแหนงงาน      
7) อายุงาน 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 
1) ดานกายภาพ 
2) ดานเพ่ือนรวมงาน 
3) ดานการบริหารจัดการ 
4) ดานลักษณะงาน 
5) ดานสวัสดิการและ ประโยชน เก้ือกูล 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ของพนักงานปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 เขตจังหวัดสระบุรี 
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แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับประชากรศาสตร 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน(2550) ไดกลาวถึงลักษณะดานประชากรศาสตร ซ่ึงไดแก อายุ เพศ ขนาด
สภาพครอบครัว รายไดอาชีพ และการศึกษาเปนเกณฑท่ีนิยมใชในการแบง สวนตลาด และทศพร 

จิรกิจวิบูลย (2556) ยังอธิบายวา ปจจัยทางดานประชากรศาสตรเปนส่ิงท่ีทําใหความตองการของ
บุคคลมีความแตกตางกันซ่ึงส่ิงแวดลอมทางประชากรศาสตรประกอบดวยการเพ่ิมข้ึนและการ
ลดลงของประชากร โครงสรางอายุของประชากรการยายถ่ินรูปแบบของครอบครัวการศึกษารายได
เช้ือชาติและวัฒนธรรม  

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 ธีรนัย  ศิ ริเลขอนันต  (2552) ใหความหมายสภาพแวดลอมในการทํางาน  หมายถึง
องคประกอบตางๆภายในหนวยงานที่เอื้อตอการปฏิบัติงานมีผลตอความรูสึกของผูปฏิบัติงาน 

ไดแกดานกายภาพ การจัดการทํางาน  สวัสดิการและประโยชนเก้ือกูลเพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา  
องคประกอบสภาพแวดลอมในการทํางาน ประกอบไปดวยดานตางๆ ดังน้ี 

 1) ดานกายภาพ การบริหารงานทุกประเภทเปนตองมปจจัยหรือทรัพยากรพ้ืนฐาน 

สภาพแวดลอมทางกายภาพก็นับวาเปนปจจัยท่ีสําคัญประการหน่ึงท่ีสงผลตอการจัดสภาพแวดลอม
ของหนวยงานการจัดสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดีจะกอใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน
ผูปฏิบัติงานยอมปฏิบัติงาน ดวยความเปนสุข สภาพแวดลอมในการทํางานดานกายภาพของบริษัท 

หมายถึง สภาพแวดลอมท่ีเปนวัตถุ ไดแก บริเวณสํานัดงานอาคาร หองทํางาน ส่ิงท่ีช้ีวัดถึงลักษณะ
สภาพแวดลอมในการทํางานดานกายภาพท่ีดีคือการรักษาความสะอาด ปลอดภัยรมรื่น สวยงาม 

เปนระเบียบ สะดวก ในการในสัญจรและใช ประโยชน อยางคุมคา สภาพแวดลอมทางกายภาพ
นับเปนส่ิงสําคัญประการ หน่ึงท่ีจะกอใหเกิดบรรยากาศท่ีดีหรือไมดีก็ไดผูบริหารจําเปนตอง
ตระหนักถึงความสําคัญของปจจัยดานน้ี โดยพยายามจัดหาปรับปรุง พัฒนาตลอดจน บํารุงรักษาให
สามารถเอ้ืออํานวยตอการ ปฏิบัติงานของผูรวมงาน  

 2) ดานการบริหารจัดการ ในการบริหารงานใหประสบผลสําเร็จน้ันมิใช เกิดจาก
ความสามารถของ ผูบังคับบัญชาเพียงผูเดียวแต เปนผลมาจากความรวมมือของเพ่ือนรวมงานภายใต
การนําของผูบังคับบัญชาท่ีดีผูบังคับบัญชาท่ีดีน้ันจะตองเปนผูใชอํานาจภายใน เชน ความเช่ือม่ัน 

ความศรัทธาท่ีผูใตบังคับบัญชามีตอผูบังคับบัญชามากกวาการกําหนดภาระหนาท่ี โดยปราศจาก
การแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะแตประการใด สําหรับการบังคับบัญชาควรเปนไปในทาง
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สรางสรรค ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีดูแลความทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชา ในขณะเดียวกันจะตอง
สราง บรรยากาศใหผูใตบังคับบัญชาจะตองใชวิธีการตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงการรูจักสรางนํ้าใจใน
การทํางาน และรูจักสรางมนุษยสมพันธท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา  
 3) ดานเพ่ือนรวมงาน การทํางานในองคกรบุคลากรจะทํางานเปนกลุมไมมีใครทํางานคน
เดียว ดังน้ันถาคนใดคนหน่ึงไมทํางานก็อาจกอใหเกิดความเดือดรอนใหคนอ่ืนดวย ถาคนหน่ึงคน
ใดทํางานดีกวาคนงานคนอ่ืนๆ ก็จะไดรับความกดดันใหทํางานใหดีขึ้นดวย ซ่ึงเปนกฎธรรมดา
ภายในกลุม เม่ือบุคคลเห็นคนอ่ืนทําอะไรดีกวาหรือทําสําเร็จก็อยากจะทําบางตามมาตรฐานน้ัน 

ท้ังน้ีก็เน่ืองจากบุคคลมีความรูสึกตองการแขงขัน ในองคกรท่ัวไปก็เชนเดียวกันจะมีการแขงขนและ
คอยจับตาดูวาคนอื่นเขาทํางานอยางไร มีความรูสึกและสนใจตองานอยางไรบาง 

 4) ดานปริมาณงาน ปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนจะตองเปนไปตามความคาดหวังของหนวยงาน 

โดยผลงานท่ีปฏิบัติได มีปริมาณงานตามเปาหมายที่องคกรกําหนดไว และควรมีการวางแผนบริหาร
เวลา เพ่ือใหไดปริมาณงานตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 5) ดานสวัสดิการและประโยชนเก้ือกูล สวัสดิการ (Welfare) ในวงการบริหารธุรกิจและ
การบริหารบุคคลอาจจะเรียกกันหลายอยาง เชน ผลประโยชนเก้ือกูลผลประโยชนพิเศษ ไดมีผูให
ความหมายของสวัสดิการมีลักษณะ สอดคลองกันดังท่ีกลาววาสวัสดิการเปนกิจกรรมหรือ บริการ
ใดๆ ท่ีหนวยงานจัดข้ึนเพ่ือให คนงานไดรับความสะดวกสบายในการทํางานทําใหคนงานมีความ
ม่ันคงในอาชีพ นอกเหนือจาก เงินเดือน และคาจางประจํา  
 อํานาจ ธีระวนิช (2553) ไดอธิบายถึงแนวคิดการพัฒนาแบบจําลองลักษณะงาน ของ 

Richard Hackman และ Greg Oldham สามารถนําไปใชในการออกแบบงานเพ่ือสราง แรงจูงใจ
ใหกับพนักงานไดเปนอยางดี ซ่ึงเก่ียวของกับองคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ ลักษณะงาน หลัก 

สภาพทางจิตวิทยาท่ีสําคัญ และผลท่ีคาดวาจะไดรับลักษณะงาน (Core Job Characteristics) จะทํา
ใหพนักงานมีแรงจูงใจในการทํางาน และนําไปสูผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากงาน ประกอบไปดวย 

องคประกอบ 5 ประการ ไดแก ความหลากหลายของทักษะความมีอัตลักษณของภาระงาน 

ความสําคัญของภาระงาน ความเปนอิสระ และผลปอนกลับของงานดังน้ัน ลักษณะงาน 5 ประการน้ี 

มีผลกระทบตอแรงจูงใจ ความพอใจในงาน และมีผลทําใหการปฏิบัติงานของบุคลากรสูงข้ึน เพราะ 

ลักษณะน้ีมีผลตอสภาพจิตวิทยาท่ีสําคัญ 3 ประการดวยกัน ไดแก ประสบการณท่ีมีคุณคาท่ีไดรับ
จาก ตัวงาน ประสบการณท่ีมีคุณคาท่ีไดรับจากความรับผิดชอบในงาน และความรูผลลัพธของงาน 
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  จากการทบทวนวรรณกรรมผูวิจัย สรุปของคุณลักษณะงานไดวา คือการกําหนดหนาท่ี ท่ี
ตองปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร อีกท้ังการสรางความรับรู การระบุคุณคาในงานท่ี
ทําใหสามารถสนอง ความตองการบรรลุผลการปฏิบัติงานเปนการตอบสนองความตองการระดับ
หน่ึงของบุคคลอันจะกอใหเกิดประสิทธิผลในการทํางาน และคุณประโยชนตอองคกร 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 อุมารินท เอื้อนุกูล (2551) คําวาคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life) ไดแก 
การทํางานไดดี ถูกตอง ปลอดภัย และมีความพอใจในงาน ซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดีใน การท างานจะ
เกิดข้ึนไดนอกจากจะตองมีพัฒนาทักษะการท างานแลวควรมีการเนนพัฒนาจิต ลักษณะท่ีเอื้อให
เกิดการท างานอยางแข็งขันและชวยปองกันมิใหเกิดปญหาการท างานลักษณะ เหลาน้ี ไดแก  
 1) ทัศนะคติคานิยมท่ีมีตอการท างานและสถานการณแวดลอมท่ัวไป  

 2) แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ รวมถึงความมีมานะพากเพียรไปสูตามสําเร็จ  

 3) ความเชื่ออํานาจในตนหรือเชื่อในความสามารถและการกระทําของตนเอง  

 4) การมุงอนาคตควบคุมตน คือ มองเห็นความกาวหนาในอาชีพและรูกาลเทศะ อดได รอ
ไดปฏิบัติตนไดเหมาะสม   

 5) มีจริยธรรม ซ่ือตรง ซ่ือสัตยเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว 

 นอกจากน้ี สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2557) ไดกลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน 

หมายถึงทัศนคติและความรูสึกของพนักงานซ่ึงไดรับมาจากประสบการณการทํางาน ทําใหเกิด
ความพึงพอใจมีความสุขในการทํางานและมีสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ คุณภาพชีวิตการทํางานเปนการ
ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของพนักงาน ซ่ึงจะสงผลตอองคการและพนักงานใน
รูปแบบตางๆ หากองคการใดมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีต่ํา ยอมกอใหเกิดปญหาติดตามมามากมาย 

ในทางตรงกันขามหากองคการใดไดดําเนินการใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีเหมาะสม
แลว ยอมนําไปสูความพึงพอใจในงานอันสงผลตอประสิทธิภาพงานของบุคลากรและองคการได  
  สรุปความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ชีวิตการทํางานท่ีมีความสุข ท้ังทาง
รางกายและจิตใจ มีความพอใจตองานท่ีทําและสภาพแวดลอมท่ีนาอยู คุณภาพชีวิตใน การทํางาน
เริ่มจากพ้ืนฐานในการตอบสนองความจําเปนพ้ืนฐานในเรื่องการไดรับผลตอบแทนจากองคกรท่ี
ยุติธรรม และคุณภาพชีวิตการทํางานเปนการตอบสนองความตองการและความคาดหวังของ
พนักงาน ซ่ึงเปนจุดเริ่มของความสัมพันธระหวางองคกร และบุคลากร และจะพัฒนาไปสู ระดับ
ความสัมพันธในสังคม อันเปนการตอบสนองความตองการของมนุษยในขั้นท่ีสูงขึ้น 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ธีระพงษ สมประเสริฐ(2550) ไดทําการศึกษา คุณภาพชีวิตในการทํางานของชางโทรศัพท
ดานสายตอนนอก บริษัท ทีโอทีจํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม
อยูในระดับสูง ยกเวนดานความม่ันคงและความกาวหนาในการทํางานท่ีมีคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานอยูในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบ ความแตกตางของลักษณะสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานพบวา อายุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน อายุงาน และระดับ
ตําแหนง ท่ีแตกตางมีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีแตกตางกัน 

 วิรัช ณัถฤทธ์ิ (2550) ไดทําการศึกษา คุณภาพชีวิตการทํางานพนักงานขับรถโดยสารประจํา
ทางขององคกรขนสงมวลชนกรุงเทพ  ผลการศึกษาวิจัย พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน พบวา ปจจัยดานการปฏิบัติงาน ไดแก ดานลักษณะงาน ดานปกครองบังคับบัญชา และ
สัมพันธภาพในการทํางาน สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง
ขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ดารณี มนตรีมุข (2553) ไดทําการศึกษา คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัท บริหาร
สินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด หลังการควบรวมกิจการ ผลการวิจัย อายุมี ความสัมพันธตอคุณภาพ
ชีวิตการทํางานดานสวัสดิการ คาตอบแทน และผลประโยชนอื่นๆ ตัวแปรดานสถานภาพสมรสมี
ความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตการทํางานดานความม่ันคงในการทํางาน สวนตัวแปรดานเงินเดือนน้ันมี
ความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 3 ดาน คือดานสวัสดิการคาตอบแทน และผลประโยชนอ่ืนๆ 

ดานความพึงพอใจในการทํางาน และดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

 ประกายศรี ศิริคุณ (2556) ไดทําการศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง สรุปการศึกษาดังน้ี ปจจัยในการทํางานท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต
การทํางานของขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง พบวา ดานสายงานท่ีปฏิบัติ ดานวัสดุอุปกรณใน
การทํางาน ดานผูบังคับบัญชา ดานเพ่ือนรวมงาน และดานนโยบายและกฎระเบียบ อยางนอย 1 ดาน
สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมของขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง โดยสามารถ
รวมกันอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตการทํางานไดรอยละ 54.30 นอกจากน้ีหากพิจารณาราย
ดานพบวาดานผูบังคับบัญชาดาน ดานวัสดุอุปกรณในการทํางาน ดานเพ่ือนรวมงาน และดานนโยบาย
และกฎระเบียบสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 รณัชฤดี ปองกันภัย (2557) ไดทําการศึกษา คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะ
แหงชาติ กรณีศึกษาพนักงาน ผูปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงานใหญ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมี
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ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ สํานักงานใหญ ไดแก เพศ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ การบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน และสภาพแวดลอมการ
ทํางาน และปจจัยท่ีมีอิทธิพลกับ คุณภาพชีวิตการทํางาน ไดแก ลักษณะงานที่ปฏิบัติ การบังคับ
บัญชา ความสัมพันธกับเพ่ือน รวมงาน และสภาพแวดลอมการทํางาน  

 รัตนาภรณ บุญมี (2558 ) ไดทําการศึกษา คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาล
ตําบลนาดี ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ระดับการศึกษาและ 

ประสบการณทํางานมีความเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 สวนปจจัย ทางดานเพศ อายุ สถานภาพสมรสและรายไดเฉล่ียตอเดือนมีคุณภาพชีวิต
การทํางานไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของพนักงานปฏิบัติการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตเขต
จังหวัดสระบุรี ครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) ประชากรที่ใช
ในการวิจัย คือ พนักงานปฏิบัติการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตในเขตจังหวัดสระบุรี โดยขอมูลท่ีใช
ในการศึกษาครั้งน้ี คือขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางจากพนักงานปฏิบัติการ ของ 3 ผูผลิต
รายหลักของอุตสาหกรรมปูนซีเมนตในเขตจังหวัดสระบุรีไดแก บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด
(มหาชน) บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)  และบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 

จํานวน 400 คน จากสูตรคํานวณของ Yamane (1973) ใชวิธีการสุมตามความสะดวก (Convenience 

Sampling) โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลแบบ Rating Scale 5 ระดับ 

โดยทําการทดสอบความเช่ือม่ัน (Reliabilitty) โดยพบวามีคามากกวา 0.7 (กัลยา วานิชยบัญชา และฐิ
ตา วานิชยบัญชา, 2558, น. 159) ถือวามีความนาเช่ือถือ โดยใชสถิติพรรณนา ไดแก ความถ่ี 

(Frequency) คารอยละ  (Percentage) คาเฉล่ีย  (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 

Deviation) และใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก T-test, One-Way Anova (F-test) และ การวิเคราะหคาการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
ปจจัยดานประชากรศาสตร  
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ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 379 คน (รอยละ 94.75) มีชวงอายุ 31- 

40 ป จํานวน 178 คน (รอยละ 44.50) มีระดับการศึกษา อนุปริญญาตรี/ปวส. มีจํานวน 288 คน (รอย
ละ 72.00) มีสถานภาพสมรส จํานวน 205 คน (รอยละ 51.25) มีรายได 15,001- 25,000 บาท จํานวน 

209 คน (รอยละ 52.25) มีตําแหนงงาน เปนพนักงานปฏิบัติการ/ผูควบคุมงาน  จํานวน 379 คน (รอย
ละ 94.75) และมีอายุงาน มากกวา 10 ป จํานวน 170 คน (รอยละ 42.50) 

ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน  

สามารถสรุปผลการวิเคราะหไดดังน้ี ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ ปจจัย
สภาพแวดลอมในการทํางาน โดยรวมอยูในระดับมาก (X = 3.71) โดยพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความคิดเห็นตอ ดานลักษณะงาน (X = 3.98) รองลงมา ดานเพ่ือน
รวมงาน (X = 3.94) ดานกายภาพ (X = 3.93) ดานผูบริหาร (X = 3.68) และนอยท่ีสุด ดานสวัสดิการ
และประโยชนเก้ือกูล (X = 3.26)  

 
คุณภาพชีวิตการทํางาน  

สามารถสรุปผลการวิเคราะหไดดังน้ี ปจจัยคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยรวมอยูในระดับ
มาก (X = 3.63) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นตอ 

ตําแหนงและหนาท่ีของทานท่ีทําอยูปจจุบันมีความเหมาะสม (X = 3.87)  รองลงมาคือ เงิน
คาตอบแทนที่ไดรับเหมาะสมกับหนาท่ีรับผิดชอบในการทํางานของทาน (X = 3.70) และนอยท่ีสุด
คือ ไดรับสวัสดิการ รวมถึงวันหยุดพักผอนอยางเหมาะสม (X = 3.53) 

 

การทดสอบสมมติฐาน 
ตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานปจจัยประชากรศาสตร 

สมมติฐาน สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 
เพศ T-Test 0.966 ปฏิเสธ 
อายุ F -Test 0.836 ปฏิเสธ 
ระดับการศึกษา F -Test   0.000* ยอมรับ 
สถานภาพสมรส F -Test 0.971 ปฏิเสธ 
รายไดเฉล่ียตอเดือน F -Test   0.001* ยอมรับ 
ตําแหนงงาน T-Test 0.470 ปฏิเสธ 
อายุงาน F -Test 0.067 ปฏิเสธ 
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*ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 
จากตารางท่ี 1 พบวา ปจจัยประชากรศาสตร ไดแก ระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ี
แตกตางกันสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานปฏิบัติการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต เขต
จังหวัดสระบุรี ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ตารางท่ี 2  แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน b B t Sig - t 

Constant 0.73  3.483 0.001 
ดานกายภาพ(X1) - 0.03 - 0.03 - 0.80 0.423 
ดานเพ่ือนรวมงาน(X2)  0.28 0.24 5.36 0.000* 
ดานการบริการจัดการ(X3) - 0.01 - 0.02 - 0.41 0.685 
ดานลักษณะงาน(X4) 0.14 0.11 2.61 0.010* 
ดานสวัสดิการและประโยชนเก้ือกูล(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 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 
 
จากตารางที่ 2 ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต เขตจังหวัดสระบุรี พบวา ดานเพ่ือนรวมงาน ดานลักษณะงาน 

และดานสวัสดิการประโยชนเก้ือกูล สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 และมีคาความสามารถในการพยากรณรอยละ 62.1 โดยดานท่ีมีอิทธิพลมากที่สุดคือ ดาน
สวัสดิการและประโยชนเก้ือกูล (B=0.67) รองลงมาคือ ดานเพ่ือนรวมงาน (B=0.24) และนอยท่ีสุด 

ดานลักษณะงาน (B=0.11) ตามลําดับ 

 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
อภิปรายผล 

ปจจัยประชากรศาสตร  

ระดับการศึกษา เน่ืองจาก ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันไปตามลําดับของระดับการศึกษา 
รวมไปถึงการไดรับการยอมรับยกยองชมเชยจากบุคคลรอบขางและความรูสึกท่ีมีกับความกาวหนา
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ในตําแหนงงานที่บุคคลน้ันทําอยู และเม่ือพิจารณาจากการทดสอบเปรียบเทียบรายคูพบวา ผูท่ีมี
ระดับการศึกษาต่ํากวาอนุปริญญา/ปวส.  มีคุณภาพชีวิตการทํางานนอยกวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. เน่ืองจาก ผูท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาอนุปริญญา/ปวส. น้ันจะมี
ลักษณะงานใชแรงงาน และไดรับคาตอบแทนจากการทํางานนอยกวาผู ท่ีมีระดับการศึกษา
อนุปริญญา/ปวส.  ในสวนของผูท่ีมีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.จะมีลักษณะงานเปนพนักงาน
คุมเคร่ืองจักรในการผลิต งานที่ทําน้ันคอนขางสบายใชแรงในการทํางานนอย คาตอบแทนได
มากกวาและมีความกาวหนาในหนาท่ีการงานมากกวา 

รายได เพราะวา รายไดเปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย ซ่ึงตองนําใช
ซ้ือปจจัยพ้ืนฐานของมนุษย ไดแก อาหาร ท่ีอยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค   และเม่ือพิจารณา
จากการทดสอบเปรียบเทียบรายคูพบวา ผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน สูงกวา 45,000 บาท มีคุณภาพ
ชีวิตสูงกวาผูท่ีมีรายไดต่ํากวาตนเอง เพราะวา รายไดท่ีสูงชี้ใหเห็นวาพนักงานบุคคลน้ัน มีความรู
ความสามารถ มีประสบการณในการทํางานสูงในองคกรน้ัน และการเปนท่ียอมรับจากบุคคลรอบ
ขาง รวมไปถึงการไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการตางๆท่ีสูงข้ึนตามกันมา ซ่ึงทําใหในการ
ดํารงชีวิตมีความสุขเกิดการทุมเทใหกับการทํางานและรักองคกรท่ีตนทํางานอยู    

และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีระพงษ สมประเสริฐ (2550) ผลการวิจัยพบวา ระดับ
การศึกษา อัตราเงินเดือน ท่ีแตกตางมีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีแตกตางกัน และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ รัตนาภรณ บุญมี (2558 ) ผลการวิจัย พบวา ระดับการศึกษาและ มีความเห็นตอ
คุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน สามารถอภิปรายผลตามคานํ้าหนักไดดังน้ี 

 1) ดานสวัสดิการและประโยชนเก้ือกูลสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานมากที่สุด เพราะ 

สวัสดิการเปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีพนักงานใหความสนใจเทียบเทากับรายไดท่ีตนเองไดรับ  ซ่ึงในการ
ดํารงชีวิตในการทํางานในแตละวัน ลวนแลวมีคาใชจายไมวาจะเปน คาเดินทาง คาท่ีพัก คาอาหาร รวม
ไปถึงคาใชจายในการรักษายามเจ็บปวย ซ่ึงสวัสดิการท่ีทางองคกรตางๆน้ันไดมอบใหแกพนักงาน เปน
ส่ิงท่ีสามารถชวยลดคาใชจายในการดํารงชีวิตการทํางานของพนักงานน้ันได  และเม่ือพิจารณาจาก
คาเฉลี่ยพบวา “การไดรับสวัสดิการประกันชีวิตและคารักษาพยาบาลที่เหมาะสม” มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

เน่ืองจาก การตรวจรักษาสุขภาพมีความจําเปนอยางมาก สําหรับพนักงานทุกคน  เพราะคาใชจายในแต
ละครั้งเม่ือเกิดเจ็บปวยขึ้นมา จะมีราคาสูงมากจนยากจะคาดเดาและบางคร้ังอาจะสูงกวารายไดในแตละ
เดือน หากองคกรใหความสําคัญกับคาใชจายสวนในน้ี จะทําใหพนักงานเกิดความรักตอองคกรมากข้ึน  
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2) ดานเพ่ือนรวมงานสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน เน่ืองจาก การทํางานในองคกร
พนักงานจะทํางานเปนกลุมไมมีใครทํางานคนเดียว ดังน้ันเพ่ือนรวมงานจึงเปนบุคคลท่ีคอยใหการ
สนับสนุนและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน จึงสงผลทําใหงานประสบความสําเร็จ และเม่ือพิจารณาจาก
คาเฉลี่ยพบวา “มีความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานเปนอยางดี” มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด เน่ืองจาก เปน
บุคคลสําคัญท่ีสงผลตอความสําเร็จและความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน การมีเพ่ือนรวมงานท่ี
ดีจะชวยทําใหการทํางานประสบความสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

3) ดานลักษณะงานสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน เน่ืองจาก พนักงานแตละบุคคลมี
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานแตกตางกันไป ตามที่ตนเองไดศึกษาหรือฝกอบรมมา ดังน้ัน
ในการมอบหมายงานจําเปนตองกําหนดใหมีสอดคลองกับความรูความสามารถของพนักงาน 

เพ่ือท่ีจะปฏิบัติงานไดอยางเต็มความรูความสามารถ อันจะกอใหเกิดประสิทธิผลในการทํางานและ
คุณประโยชนตอองคกร และเม่ือพิจารณาจากคาเฉลี่ยพบวา “สามารถทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
สําเร็จลุลวงทันเวลา” มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด เน่ืองจาก ในการกําหนดหนาท่ีใหกับพนักงานในองคกร
น้ันมีความสอดคลองกับทักษะความรูความสามารถของพนักงาน รวมไปถึงปริมาณงานและ
ระยะเวลาท่ีองคกรกําหนดใหมีความเหมาะสม เพ่ือทําใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานลุลวงทันเวลา  

ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ วิรัช ณัถฤทธ์ิ (2550) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ี
สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน พบวา ปจจัยดานการปฏิบัติงาน ไดแก ดานลักษณะงาน ดานปกครอง
บังคับบัญชา และสัมพันธภาพในการทํางาน สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานขับรถ
โดยสารขนสงมวลชนกรุงเทพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ประกายศรี ศิริคุณ (2556) พบวา ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานเพ่ือนรวมงาน สงผลตอคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของขาราชการ ทัณฑสถาน สอดคลองกับงานวิจัยของ รณัชฤดี ปองกันภัย (2557) พบวา 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลกับคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ ไดแก ดาน
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ การบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน และสภาพแวดลอมการทํางาน 

และสอดคลองงานวิจัยของ ดารณี มนตรีมุข (2553) พบวา ดานสวัสดิการ ดานสวัสดิการคาตอบแทน 

และผลประโยชนอ่ืนๆ ดานความพึงพอใจในการทํางาน และดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ มี
ความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัท  
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 ปจจัยประชากรศาสตร 
 1) ระดับการศึกษา องคกรควรจัดตั้งนโยบายสงเสริมและพัฒนาพนักงานท่ีมีระดับการศึกษา
ตั้งแตปวส.ขึ้นไป พบวามีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี โดยเพ่ิมพูนทักษะความรูความสามารถในดาน
อาชีพ ดวยการจัดหลักสูตรอบรมพัฒนาฝมืออาชีพ และปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานใหกับพนักงาน
ท่ีมีระดับต่ํากวาปวส. โดยการมอบทุนการศึกษาตอในระดับปวส. เพ่ือใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานทัดเทียมหรือเทียบเทากับพนักงานระดับการศึกษาปวส. โดยมีการคัดเลือกพนักงานท่ีมีผลการ
ปฏิบัติงานดีเดน และมีการทําสัญญาผูกมัดการวาจางกับพนักงานท่ีตองทํางานใหกับองคกร 

2) รายไดเฉล่ียตอเดือน แสดงใหเห็นวาผูท่ีมีรายไดตํ่ากวา 15,000 บาท มีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานนอย ดังน้ันองคกรควรจัดสวัสดิการ อื่น ๆ เพ่ือชวยลดคาใชจายของพนักงาน เชน การจัด
สวัสดิการอาหารกลางวัน การจัดโครงการเสริมสรางรายไดพิเศษแกพนักงาน และการเพ่ิมทุน
สวัสดิการในดานคาเลาเรียนบุตรพนักงาน รวมถึงการเพ่ิมเงินเบ้ียขยันและโบนัสประจําป  

 
ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน 
1) ดานสวัสดิการและประโยชนเก้ือกูล องคกรควรใหการสงเสริมสวัสดิการในดานการดูแล

รักษาสุขภาพพนักงาน เพ่ือใหพนักงานในองคกรมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงที่จะสงผลตอมีคุณภาพชีวิต
การทํางานท่ีดีเพ่ิมมากข้ึน โดยมีการจัดแผนประกันสุขภาพและทันตกรรมใหแกพนักงาน ซ่ึงจะสามารถ
ใหพนักงานไดรับการรักษาที่ไดมาตรฐาน เชน การเพ่ิมวงเงินในการทําทันตกรรม วงเงินปกติสามารถ
ขูดหินปูนได 2ครั้งตอป องคกรควรจัดเพ่ิมวงเงินเพ่ิมใหสามารถ รักษาขูดหินปูนได 3ครั้งตอป       

2) ดานเพ่ือนรวมงาน  องคกรควรสงเสริมกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางพนักงานใน
องคกร เพ่ือใหพนักงานเกิดความรักสามัคคีกันมากข้ึน โดยไมตองมีการบังคับหรือมีแบบแผนท่ี
ตายตัว เชน การจัดทริป ไปเท่ียวตางจังหวัด ใหกับพนักงานทุกคนไดเขารวม นอกจากพนักงานจะ
ไดเปล่ียนบรรยากาศจากท่ีทํางานแลว ยังถือเปนโอกาสท่ีดีท่ีจะทําใหคนตางแผนกไดรูจักกัน  

  3) ดานลักษณะงาน องคกรควรมีการกําหนดภาระของงาน และหนาท่ีความรับผิดชอบของ
พนักงานใหมีความเหมาะสมตามแตละบุคคล เพ่ือใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากทักษะความรูความสามารถ ในดานการศึกษา ประสบการณการ
ทํางาน อีกท้ังในดานปริมาณงานตองมีความเหมาะสมกับพนักงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมสังคม
และชุมชนใหเกิดความสัมพันธไมตรีท่ีดีตอกัน 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1) ศึกษาในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth  Interview) เพ่ือใหพนักงานแสดง
ความคิดเห็นมากย่ิงขึ้นเพ่ือทราบถึงขอมูลและขอคิดเห็นในเชิงลึกท่ีพนักงานมีตอบริษัท และนํามา
ประกอบการวิเคราะหผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

 2) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบ
วาสอดคลองหรือแตกตางกันอยางไร 

 
บรรณานุกรม 

กัลยา วานิชยบัญชา, และฐิตา วานิชยบัญชา. (2558). การใช SPSS for Windows ในการวิเคราะห 

 ขอมูล (พิมพครั้งท่ี 27). กรุงเทพฯ: โรงพิมพสามลดา. 
ดารณี  มนตรีมุข .  (2553). คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน  บริษัท  บริหารสินทรัพย  

 กรุงเทพพาณิชย จํากัด หลังการควบรวมกิจการ. พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต. 

 คณะสังคมสงเคราะหศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
ทศพร จิรกิจวิบูลย.  (2556). การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานและแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีดี 

ท่ีมีผลตอการสรางแรงจูงใจตอ พนักงานระดับปฏิบัติการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะ 

นคร จังหวัดชลบุรี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรงุเทพ. 

ธีระพงษ สมประเสริฐ. (2550). คุณภาพชีวิตในการทํางานของชางโทรศัพทดานสายตอนนอก  

บริษัท ทีโอทีจํากัด (มหาชน). พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต. คณะสังคม 

สงเคราะหศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
ธีรนัย ศิริเลขอนันต. (2552). การศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในที่ทํางาน

 และระดับความเครียดกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน. บริหารธุรกิจ
 มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

บ ริ ษัท  ที พี ไอโพ ลีน  จํ า กั ด  มหาชน . "คว าม เป นมา " [ระบบออนไลน ]. แหล ง ท่ี ม า 
 http://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/history . (15 ธันวาคม 2560). 

บริษัท  ปูนซิเมนตนครหลวง  จํากัด  มหาชน . "ความเปนมาของบริษัท" [ระบบออนไลน]. 
 แหลงท่ีมา https://www.siamcitycement.com/th/who_we_are/company_profile.  

 (15 ธันวาคม 2560). 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

545 

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด มหาชน. "ประวัติความเปนมา" [ระบบออนไลน]. แหลงท่ีมา 
 http://www.scg.com/th/01corporate_profile/03_milstone.html.  (15 ธันวาคม 2560). 

ประกายศรี ศิริคุณ. (2556). ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ ทัณฑสถาน

 บําบัดพิเศษกลาง. วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัย
 ธรรมธิราช. 

รณัชฤดี ปองกันภัย. (2557). คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ กรณีศึกษา

พนักงานปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงานใหญ. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร. 
รัตนาภรณ บุญมี. (2558 ). คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาลตําบลนาดี. วิทยานิพนธ
 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร, มหาวิทยาลัยบูรพา. 
วรรณวิสา ดํารงสกุลวงษ. (2557). ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานใน

 อุตสาหกรรมฟอกหนัง กรณีศึกษา บริษัท อินเตอรไฮค จํากัด (มหาชน). บริหารธุรกิจ,

 มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเนช่ัน. 

วิรัช ณัถฤทธ์ิ. (2550). คุณภาพชีวิตการทํางานพนักงานขับรถโดยสารประจําทางขององคกรขนสง

 มวลชนกรุงเทพ. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.  

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550). พฤตกิรรมผูบริโภค. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ บริษัท ธีระฟลมและ 

ไซเท็ก จํากัด. 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2557). รายงานการประเมินคุณภาพชีวิตการทํางานและ

 ความสุขของขาราชการ สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป พ.ศ.2557. กลุม
 บริหารงานบุคคล สํานักงานอํานวยการกรุงเทพฯ สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.  

อํานาจ ธีระวนิช. (2553). การจัดการยุคใหม Modern management. (พิมพคร้ังท่ี 3). กรุงเทพฯ:  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
อุมารินท เอื้อนุกูล. (2551). คุณภาพชีวิตการทํางานขาราชการสํานักงานท่ีดินจังหวัดจันทบุรี. ปญหา
 พิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารท่ัวไป, วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ.

 มหาวิทยาลัยบูรพา. 
Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis (3rd ed.). New York: Harper and Row. 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

546 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบานเนอวานา โฮม 
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

MARKETING MIX FACTORS AFFECTING THE DECISION TO HIRE NIRVANA 
HOME BUILDERS COMPANY IN BANGKOK METROPOLITAN REGION  

 

กัญญาพัชร สุกปานแกว 
natty_nitisad@hotmail.com 

นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต  

พัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล 
pashatai.c@rsu.ac.th 

ผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาคนควาอิสระคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาปจจัยลักษณะประชากรศาสตร 

ท่ีสงผลตอการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบานเนอวานา โฮม ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลและ (2) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจวาจางบริษัท
รับสรางบานเนอวานา โฮม ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุมตัวอยางท่ีใชใน
งานวิจัย คือ กลุมผูบริโภคท่ีสนใจและเขาเย่ียมชมบานตัวอยางในโครงการ ศูนยรับสรางบานและจุด
ประชาสัมพันธสินคาของบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) เน่ืองจากไมทราบจํานวนประชากรท่ี
แนนอน ผูวิจัยจึงคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบสะดวก (Convenience Sampling) ผูวิจัยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน การวิเคราะหขอมูล ใช
สถิติพรรณนา ไดแก ความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก t-test, One-Way Anova (F-test) และ การ
วิเคราะหการถดถอยชิงเสนพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ผลการวิจัย พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 80.25) มีอายุ 36-45 ป (รอยละ 60) มีสถานภาพสมรส (รอยละ 

85.75) มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 140,001 – 170,000 บาท (รอยละ 29.25) ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน(รอยละ 48.25) และมีจํานวนสมาชิกภายในบาน 3-5 คน (รอยละ 74.75) ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับ จากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการจัดจําหนาย  
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ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา และการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบาน 

เนอวานา โฮม โดยรวมอยูในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา (1) ปจจัยลักษณะ
ประชากรศาสตร พบวา เพศ อายุ สถานภาพ รายไดเฉล่ียตอเดือน อาชีพ และจํานวนสมาชิกภายในบาน 

ท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบานเนอวานา โฮม แตกตาง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด สงผลตอการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบาน เนอวานา โฮม 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีอํานาจการพยากรณรอยละ 70.90  

 

คําสําคัญ : สวนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบาน 
 

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 – 170 , 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 members. Differences 
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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 
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดประเมินภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพยป พ.ศ. 2561 พบวา 

ตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีแนวโนมปรับตัวในทิศทางท่ีดีข้ึน โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ รักษาการ
ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เปดเผยวาตัวเลขเศรษฐกิจป  
พ.ศ. 2560 ขยายตัวดีขึ้นและโตตอเน่ืองในป พ.ศ. 2561 โดยเชื่อวาอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ(จีดีพี)  

จะมากกวารอยละ 4 สําหรับภาคอสังหาริมทรัพยตัวเลขท่ีสะทอนภาวะตลาดคือตัวเลขการโอน
กรรมสิทธ์ิซ่ึงมีทิศทางดีขึ้นในชวงปลายป พ.ศ. 2560 และคาดวาในป พ.ศ. 2561 การโอนกรรมสิทธ์ิ
ท่ัวประเทศจะขยายตัวรอยละ 6.1 ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลการโอนกรรมสิทธ์ิจะ
ขยายตัวกวารอยละ 8.6 สวนภูมิภาคขยายตัวประมาณรอยละ 2 ซ่ึงเปนผลจากจํานวนท่ีอยูอาศัยสราง
เสร็จจดทะเบียนท่ัวประเทศที่ขยายตัวมากถึงรอยละ 17 ดานมูลคาการโอนกรรมสิทธ์ิเพ่ิมสูงข้ึน 

ตามราคาท่ีอยูอาศัยท่ีรอยละ 12.6 ทําใหสินเช่ือท่ีอยูอาศัยใหมขยายตัวรอยละ 3.9 (ศูนยขอมูล
อสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, 2560) ในดานของผูประกอบการเม่ือความตองการและ
พฤติกรรมของผูบริโภคเปล่ียนไป  สงผลใหผูประกอบการหลายรายในกลุมธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเร่ิมปรับตัวหันมาใหความสนใจกับธุรกิจรับสรางบานมากขึ้น และเรงขายบาน
พรอมอยูท่ีเหลือในมือออกไป รวมท้ังมีการเพ่ิมเทคโนโลยีตาง ๆ ในการสรางบานใหมีความ
หลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดมากข้ึน  

สําหรับบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทท่ีเกิดจากการควบรวมกันของ
บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเมนท จํากัด ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ไดแก 
บานอยูอาศัย โฮมออฟฟศ ทาวนโฮม และคอนโดมิเนียม กับบริษัท ไดอิ กรุป จํากัด (มหาชน) 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

549 

ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับงานรับสรางบานรวมท้ังผลิตและจัดจําหนายรั้วสําเร็จรูป ไดเล็งเห็นวา ความ
ตองการของผูบริโภคในปจจุบันเปล่ียนแปลงไป ผูบริโภคตัดสินใจซ้ือบานในโครงการจัดสรร 

ยากขึ้น เน่ืองจากตนทุนท่ีดินมีราคาท่ีสูงข้ึน ผูบริโภคจึงหันมาใหความสนใจทําเลท่ีไกลข้ึน เพ่ือให
ไดบานในราคาต่ําลง หรือเลือกท่ีจะปลูกกสรางบานใหมบนท่ีดินเดิม ผูบริหารจึงไดวางกลยุทธ 
เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุมน้ี ดวยการหันมาใหความสนใจกับธุรกิจรับสราง
บานมากข้ึน (บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด(มหาชน), 2560) 

 จากท่ีกลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยในฐานะนักการตลาดสนใจศึกษาวิจัยเพ่ือหาปจจัยทาง
การตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบาน เนอวานา โฮม ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาพัฒนาและปรับปรุงสินคาใหดีย่ิงข้ึน 

ตรงตอความตองการของผูบริโภคและเปนขอมูลสนับสนุนในดานการวางแผนการตลาดเพ่ือขยาย
ธุรกิจตอไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาปจจัยลักษณะประชากรศาสตรท่ีสงผลตอการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสราง

บานเนอวานา โฮม ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสราง
บานเนอวานา โฮม ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
1) ปจจัยลักษณะประชากรศาสตร อันไดแก เพศ อายุ สถานภาพ รายไดเฉล่ียตอเดือน อาชีพ 

และจํานวนสมาชิกภายในบานท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบาน 

เนอวานา โฮม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด อันไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย และดาน
การสงเสริมการตลาด ท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบานเนอวานา โฮม 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาคนความุงเนนเก่ียวกับตัวแปรปจจัยสวนประสมทางการตลาด และลักษณะ
ประชากรศาสตร โดยประชากรท่ีตองการศึกษาในงานวิจัยน้ี คือ กลุมผูบริโภคที่สนใจและ 

เขาเย่ียมชมบานตัวอยางในโครงการ ศูนยรับสรางบานและจุดประชาสัมพันธสินคาเนอวานา โฮม 

ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) โดยไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน จึงคํานวณกลุม
ตัวอยางได จํานวน 400 คน โดยใชการกําหนดเกณฑแบบการสุมตัวอยางโดยไมอาศัยความ 

นาจะเปน (Nonprobability Sampling) สุมดวยวิธีแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 ปจจัยลักษณะประชากรศาสตร หมายถึง ลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลท่ีแตกตางกัน
ออกไปของกลุมผูบริโภคที่สนใจและเขาเย่ียมชมบานตัวอยางในโครงการ ศูนยรับสรางบาน  

โดยมีความสําคัญตอการกําหนดตลาดเปาหมาย โดยเกณฑท่ีใชในการแบงสวนตลาด ไดแก เพศ 

อายุ สถานภาพ รายไดเฉล่ียตอเดือน อาชีพ และจํานวนสมาชิกภายในบาน 

สวนประสมทางการตลาด  หมายถึง  เปนเคร่ืองมือทางการตลาดที่ใช เปนกลยุทธ 
เพ่ือบรรลุผลสําเร็จทางการตลาดในการจูงใจใหผูท่ีสนใจวาจางบริษัทรับสรางบานเนอวานา โฮม 

ประกอบไปดวย 

การตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบานเนอวานา โฮม หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ี
จะกระทําส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกตางๆท่ีมีอยู หลังจากท่ีไดพิจารณาทุกอยางแลว ผูบริโภคจะตอง
ตัดสินใจวาจะวาจางหรือไม ถาการประเมินทางเลือกเปนท่ีพอใจ การวาจางก็จะเกิดขึ้น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผลการวิจัยเก่ียวกับปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีสงผลตอการตัดสินใจวาจางบริษัท 

รับสรางบานเนอวานา โฮม ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสามารถ 

นําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลสนับสนุนการกําหนดกลยุทธทางการตลาดในการแบงสวนตลาด
ใหแกกลุมเปาหมายใหสอดคลองกับลักษณะทางประชากรศาสตรและประกาศเปนนโยบายบริษัท
เพ่ือดึงดูดกลุมเปาหมายท่ีตองการสรางบาน 

 ผลการวิจัยเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจวาจางบริษัท 

รับสรางบานเนอวานา โฮม ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถนําไปใช

ปจจัยลักษณะประชากรศาสตร 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพ 
- รายไดเฉล่ียตอเดือน 
- อาชีพ 
- จํานวนสมาชิกภายในบาน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) 
‐ ดานผลิตภัณฑ 
‐ ดานราคา 
‐ ดานการจัดจําหนาย 
‐ ดานการสงเสริมการตลาด 

การตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบาน 

เนอวานา โฮม ของผูบริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ในการออกแบบกลยุทธทางการตลาดใหตรงกับความตองการของผูท่ีตองการวาจางบริษัทรับสราง
บานเนอวานา โฮม ในแตละดานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ืองมือการตลาดของบริษัท ฯ 

 ผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอผู ท่ี เ ก่ียวของหรือตองการศึกษาคนควาปจจัย 

สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบานเนอวานา โฮม  

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร 
 ลักษณะทางประชากรศาสตร วาประกอบดวย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได 
อาชีพ ระดับการศึกษา ซ่ึงองคประกอบ เหลาน้ี เปนเกณฑท่ีนิยมนํามาใชในการแบงสวนการตลาด 

ลักษณะประชากรศาสตรเปนส่ิงท่ีสําคัญ และสถิติท่ีวัดไดของประชากรท่ีจะสามารถชวยกําหนด
ตลาดของกลุมเปาหมาย ทําใหงายตอการวัดผลมากกวาตัวแปรทางดานอื่น ๆ (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 
2550) ตัวแปรทางดานประชากรที่สําคัญ ประกอบดวย เพศ อายุ ลักษณะครอบครัว รายได การศึกษา 
และอาชีพ  

 สามารถสรุปความหมายของ ลักษณะประชากรศาสตร ไดวาหมายถึง การศึกษาถึงลักษณะ
ของบุคคลท่ีแตกตางกันออกไปแตละสังคม ขึ้นอยูกับภูมิหลังของแตละบุคคลท่ีแตกตางกันออกไป 

ซ่ึงในงานวิจัยในคร้ังน้ี ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ รายได อาชีพ และจํานวนสมาชิกภายในบาน โดย
การศึกษาปจจัยลักษณะประชากรศาสตรก็เพ่ือกําหนดสวนแบงตลาดและกลุมลูกคาเปาหมายน่ันเอง 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด  
 Kotler (2000) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดไววาเปนกลุมของเคร่ืองมือ
ทางการตลาดท่ีองคกรใชในการปฏิบัติตามวัตถุประสงคทางการตลาดกลุมเปาหมาย ซ่ึงสอดคลอง
กับ Boone and Kurtz (1989)  ซ่ึงไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดวา หมายถึง ปจจัย
ทางการตลาดที่ควบคุมไดท่ีกิจการจะตองใชรวมกันเพ่ือสนองความตองการของตลาดเปาหมาย 

หมายถึง ความเก่ียวของกันของ 4 สวน คือ ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาดถือวาเปนเครื่องมือทางการตลาดท่ีธุรกิจสามารถควบคุมได ตองใชรวมกันท้ัง 4 อยาง 

วัตถุประสงคท่ีใชเพ่ือสนองความตองการของลูกคา (ตลาดเปาหมาย) ใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ซ่ึง
ประกอบดวยตัวสินคา ราคา การจัดจําหนาย การแจกจายตัวสินคาและสงเสริมการตลาด  
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แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจ 
 ลฎาภา พูลเกษม (2550) ไดใหความหมายการตัดสินใจวาเปนกระบวนการคิดโดยใชเหตุผล
ในการเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากหลายทางเลือกท่ีมีอยูเพ่ือใหไดทางเลือกท่ีดีท่ีสุด และตอบสนองความ
ตองการของตนเองใหมากท่ีสุด ในขณะท่ีศิริวรรณ เสรีรัตน (2552, น.157) ไดใหความหมายของ
กระบวนการหรือขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือ วาเปนกระบวนการท่ีมีลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ
ของผูบริโภค ประกอบไปดวย การรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การ
ตัดสินใจซ้ือและพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ และมานิต รัตนสุวรรณ และสมฤดี ศรีจรรยา (2554) 

กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือประกอบดวย 6 ขั้นตอน เริ่มต้ังแตการรับรูความตองการและคนหา
ขอมูลท่ีตองการสินคา ท่ีตองการเปรียบเทียบคุณภาพและราคา สุดทายจะเปดทางเลือกวาเลือก
สินคาไหนท่ีไดตรงตาม ความตองการจึงตัดสินใจซ้ือ  

 จากการทบทวนความหมายจากนักวิชาการดังกลาวขางตน สามารถสรุปความหมายของ
กระบวนการตัดสินใจไดวา หมายถึง  กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง จากหลาย ๆ 

ทางเลือกท่ีไดพิจารณาอยางดีแลว  

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ไอยศิกา แซเอี๊ย (2556) ไดทําการวิจัยเร่ือง “ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพของประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือบาน
จัดสรรท่ีแตกตางกัน และปจจัยดานการสงเสริมการขายและดานการตลาดทางตรงมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 เพ็ญประภา ทาใจ (2556) ไดศึกษาเก่ียวกับเร่ือง “ปจจัยการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือบานเด่ียวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล” ผลการศึกษาพบวา
ปจจัยทางดาน ประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได และการศึกษา มีผลตอ
การตัดสินใจซ้ือบานเด่ียวของผูบริโภคท่ีแตกตางกัน ยกเวนสถานภาพเพียงอยางเดียว สวนปจจัย
การตลาดเชิงบูรณาการในดานการโฆษณาประชาสัมพันธ โปรโมชั่น และกระบวนการขาย มีผลตอ
การตัดสินใจซ้ือบานเด่ียวท่ีแตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางใหความคิดเห็นเก่ียวกับการโฆษณา
ประชาสัมพันธมากที่สุด นอกจากน้ี ยังพบวาปจจัยดานภาพลักษณสินคาในเร่ืองของการมีบริการท่ี
ดี ความภักดีของลูกคาและความไววางใจในบานเด่ียวมีผลตอการตัดสินใจดวยเชนเดียวกัน 
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 วีณา ถิระโสภณ (2558) ไดศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรร
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผลการวิจัยพบวา บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
ซ้ือบานจัดสรรมากท่ีสุดคือ ครอบครัว โดยเหตุผลสําคัญท่ีใชประกอบการเลือกซ้ือบานจัดสรรคือ 

ชื่อเสียงของโครงการ รองมาคือ ทําเลที่ตั้งเหมาะสมและการออกแบบของบาน ตามลําดับ สําหรับ
ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจํานวน 5 

ปจจัย โดยเรียงตามลําดับความสําคัญจากมากไปนอย คือ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการบริการ 

ปจจัยดานส่ิงแวดลอม ปจจัยดานคุณภาพ และปจจัยดานความปลอดภัย ตามลําดับ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการ
วิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบริโภคที่เขาเย่ียมชมบานตัวอยางในโครงการบานจัดสรร 

ศูนยรับสรางบานเนอวานา โฮม ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และเน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญและไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน ดังน้ัน
คํานวณไดจากสูตรท่ีไมทราบขนาดกลุมตัวอยางท่ีแนนอนของ W.G. Cochran เทากับ 385 คน และ
ผูวิจัยตองการเก็บแบบสอบถามเพ่ิมเติมจํานวน 15 คน ผูวิจัยจึงใชกลุมตัวอยาง ท้ังหมด 400 คน โดย
ใชการกําหนดเกณฑแบบการสุมตัวอยางโดยไมอาศัยความนาจะเปน (Nonprobability Sampling) 

สุมดวยวิธีแบบสะดวก (Convenience Sampling) เปนการเลือกเก็บแบบสอบถาม โดยอาศัยความ
สะดวกของผูวิจัย การตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยโดยการนําแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงแลว 

ไปทําการทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ตัวอยาง ไดคาครอนบัค อัลฟา (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) เทากับ 0.899 ซ่ึงมากกวา 0.7 ปจจัยแสดงวาแบบสอบถามมีความเช่ือม่ันสามารถ
นําไปใชได (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2549) (1) สถิติพรรณนา ไดแก ความถ่ี (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ (2) สถิติเชิงอนุมาน 

ไดแก t-test, One-Way Anova (F-test) และ การวิเคราะหการถดถอยชิงเสนพหุคูณ (Multiple Linear 

Regression Analysis) 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลลักษณะสวนบุคคล 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 80.25) มีอายุ 36-45 ป (รอยละ 60) มีสถานภาพ
สมรส (รอยละ 85.75) มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 140,001 – 170,000 บาท (รอยละ 29.25) ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน (รอยละ 48.25) และมีจํานวนสมาชิกภายในบาน 3-5 คน (รอยละ 74.75) 

ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของบริษัทรับสรางบานเนอวานา โฮม 
 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใน
ระดับมาก (X = 3.61) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการจัดจําหนายมีผลกับการตัดสินใจมากท่ีสุด 

(X = 3.78) รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ (X = 3.72) ดานการสงเสริมการตลาด (X =3.51) และนอย
ท่ีสุด คือ ดานราคา (X = 3.41) โดยรายละเอียดในแตละดานมีดังน้ี 

ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบานเนอวานา โฮม 
 ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบานเนอวานา โฮมอยูในระดับ
มาก (X =3.52) เ ม่ือพิจารณารายขอพบวา ตัดสินใจซ้ือโดยพิจารณาจากความตองการสราง 

ท่ีอยูอาศัย มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (X = 4.19) รองลงมาคือตัดสินใจซ้ือเพราะผลิตภัณฑมีความนาสนใจ  

(X = 3.57) และนอยที่สุดคือตัดสินใจซ้ือจากรูปแบบบานท่ีตรงตอความตองการของทาน (X = 3.10) 
การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี  1 ปจจัยลักษณะประชากรศาสตร  พบวา  เพศ  อายุ  สถานภาพ  รายได เฉล่ีย 

ตอเดือน อาชีพ และจํานวนสมาชิกภายในบานท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจวาจางบริษัท 

รับสรางบานเนอวานา โฮม แตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 การทดสอบสมมติฐาน ปจจัยลักษณะประชากรศาสตร 

สมมติฐาน สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 
เพศ T-Test 0.000* สอดคลอง 
อายุ  F-Test 0.004* สอดคลอง 
สถานภาพ F-Test 0.004* สอดคลอง 
รายไดเฉล่ียตอเดือน F-Test 0.000* สอดคลอง 
อาชีพ F-Test 0.000* สอดคลอง 
จํานวนสมาชิกภายในบาน F-Test 0.003* สอดคลอง 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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ตารางท่ี 2 การทดสอบปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด b Std. Error B t Sig. 

คาคงที่ 0.42 0.11 3.856 0.000* 
ดานผลิตภัณฑ(X1) 0.17 0.04 0.18 4.561 0.000* 
ดานราคา(X2) 0.22 0.04 0.23 6.146 0.000* 
ดานชองทางการจัดจําหนาย(X3) 0.29 0.03 0.40 10.502 0.000* 
ดานการสงเสริมการตลาด(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* 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 2 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบานเนอ
วานา โฮม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยดานท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ ดานชองทางการ
จัดจําหนาย (B=0.40) รองลงมาคือดานราคา (B=0.23) ดานการสงเสริมการตลาด (B=0.20) และนอย
ท่ีสุดดานผลิตภัณฑ (B=0.18) ตามลําดับ และมีอํานาจการพยากรณรอยละ 70.90  

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
อภิปรายผล 
ปจจัยลักษณะประชากรศาสตร  

1) เพศ พบวา เพศชาย มีการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบานเนอวานา โฮมมากกวาเพศ
หญิง อาจเปนเพราะเพศชายเปนเพศท่ีมีลักษณะท่ีตองดูแลเพศหญิงและมีความรูความเขาใจในงาน
กอสรางและวัสดุตางๆ มากกวาจึงมีโอกาสในการตัดสินใจดวยตนเองมากกวา สวนเพศหญิงอาจ
ตองใชระยะเวลาในการศึกษาขอมูลหรือปรึกษาคนในครอบครัวกอนทําการตัดสินใจ  

2) อายุ เน่ืองจากอายุน้ันบงบอกถึงวุฒิภาวะหรืออายุเปนตัวเลขท่ีบงบอกถึงการสะสมและ
เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจส่ิงตาง ๆ ไดมากนอยเพียงใดไดเชนกัน ซ่ึงถายังอยูในวัยเด็กจะตองมีการ
เรียนรูหลายส่ิงหลายอยางจากผูท่ีมีอายุมากกวา เพราะการเรียนรูจากผูท่ีมีประสบการณในเร่ืองน้ัน
มากอนจะทําใหกระบวนการเรียนรูท่ีรวดเร็ว ซ่ึงในเรื่องของอุปกรณเก่ียวกับชางฝมือ เครื่องกลไก 

น้ันจะตองอาศัยผูท่ีมีความรู ความเขาใจในแตละอุปกรณ หรือคุณสมบัติท่ีแตกตางกัน เพ่ือใชในการ
ซอมแซม หรือกอสรางส่ิงตาง ๆ ใหมีความสมบูรณ ซ่ึงหากไมมีความรูทางดานน้ีก็จะไมสามารถ
ตรวจสอบ หรือคัดเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดในดานน้ีได และจากผลการทดสอบรายคูยังพบวา ผูบริโภคท่ีมี
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อายุ 26-35 ป อายุ 36-45 ป มีการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบานเนอวานา โฮม นอยกวาผูบริโภค
ท่ีมีอายุ 46-55 ป และยังพบวา ผูบริโภคที่มีอายุ 26-35 ป อายุ 36-45 ป อายุ 46-55 ป มีการตัดสินใจ
วาจางบริษัทรับสรางบานเนอวานา โฮม มากกวาผูบริโภคที่มีอายุมากกวา 56 ปขึ้นไป แสดงใหเห็น
วา ผูบริโภคที่มีอายุมากกวา 56 ปขึ้นไป เปนชวงวัยท่ีเร่ิมเขาสูวัยผูสูงอายุ จึงไมมีความตองการใน
การเปล่ียนแปลงท่ีอยูอาศัยเทากับวัยทํางานท่ีตองการสรางครอบครัว หรือหากตองการเปล่ียนท่ีอยู
อาศัยก็อาจใหบุตรหรือสมาชิกภายในบานเปนผูตัดสินใจ  

 3) สถานภาพ พบวา สถานภาพท่ีแตกตางกันโดยผู ท่ีมีสถานภาพโสดยังสังกัดอยูใน
ครอบครัวของตนเอง ประกอบไปดวย พอ แม พ่ี นอง ซ่ึงบางครั้งครอบครัวน้ันจะมีท่ีอยูอาศัยอยู
แลว หรือไมก็อาจจะยังไมมีแหลงอาศัยเปนหลักเปนแหลงของตนเองหรืออาจจะเชาอาศัยอยู ฉะน้ัน  

จะสอดคลองไปยังผูท่ีมีสถานภาพสมรสหรือมีครอบครัวท่ีมีบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไปลวนมีความ
ตองการท่ีอยูอาศัยท่ี ม่ันคง  ซ่ึงในปจจุบันมีรูปแบบของบานท่ีมีความหลากหลายมากกวา 
แตกอนโดยเนนถึงความทันสมัยบนท่ีดินของตนเองที่มีอยางจํากัด เพ่ือจัดสรรท่ีดินใหเหมาะแกการ
ใชสอย ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูลทางดานประชากรศาสตร ยังพบวา จํานวนผูตอบ
แบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรสมีจํานวนมากที่สุด และจากการเปรียบเทียบเปนรายคู พบวา 
ผูบริโภคที่มีสถานภาพโสด และสถานภาพสมรส มีการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบานเนอวานา 
โฮม มากกวาผูบริโภคท่ีมีสถานภาพหยาราง/หมาย เน่ืองจากผูท่ีมีสถานภาพหยารางน้ัน อาจจะมี
สถานะเปนพอหรือแมท่ีตองเล้ียงดูบุตรของตนเองดวยตัวคนเดียว ซ่ึงจะตองแบกรับภาระมากข้ึนใน
เร่ืองของคาใชจายภายในครอบครัว รวมไปถึงคาใชจายของบุตร ทางดานการศึกษาเปนหลัก ทําให
อาจจะทําใหไมมีเงินเก็บสะสมมากพอท่ีจะผอนหรือซ้ือท่ีอยูอาศัยเพียงพอ 

 4) รายไดเฉล่ียตอเดือน ในสวนของรายไดน้ันแสดงถึงสภาพคลองทางการเงินของแตละ
บุคคล หรือครอบครัว ท่ีมีความสามารถในการชําระเปนเงินสด หรือเงินผอน อีกท้ังยังแสดงถึง
อํานาจในการตัดสินใจซ้ือท่ีอยูอาศัยวามีมากนอยเพียงใด ซ่ึงการกูซ้ือบานบางคร้ังจําเปนจะตองใช
ฐานของเงินเดือนเปนหลักฐานในการขอกูจากธนาคาร เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจใหกูแตละ
บุคคลซ่ึงหากมีรายไดท่ีมากก็จะมีโอกาสท่ีไดรับการอนุมัติวงเงินกูในการซ้ือแหลงอาศัย หรือหากมี
รายไดประมาณหน่ึง ทางธนาคารก็จะมีแนวทางใหกับบุคคลแตละระดับแตกตางกันออกไป ซ่ึง
สอดคลองกับผลจากการทดสอบรายคู ท่ีพบวา ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนนอย มีการตัดสินใจ
วาจางบริษัทรับสรางบานเนอวานา โฮม นอยกวาผูบริโภคที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนมาก  
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 5) อาชีพ เน่ืองจากในแตละอาชีพมีการใชความรูความสามารถแตกตางกันข้ึนอยูกับ
ลักษณะของแตละอาชีพ เชน อาชีพท่ีมีความตองการผูท่ีมีความรูความสามรถมากหรือความรูท่ี
เฉพาะทางทําใหมีการจํากัดจํานวนของตําแหนงงานน้ัน ๆ และหากเปนอาชีพที่ไมตองใชความรู
ความสามารถมากนักก็จะมีจํานวนท่ีมากกวา เปนตน อีกท้ังในปจจุบันกระแสการประกอบธุรกิจ
สวนตัวเขามามีบทบาทมากขึ้น อีกท้ังยังสามารถสรางรายไดใหกับตนเองมากกวาเปนลูกจาง มี
อิสระในการทํางาน การตัดสินใจและในการใชชีวิต สอดคลองกับผลจากการทดสอบรายคูยังพบวา
ผูบริโภคที่มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว มีการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบาน เนอวานา โฮม 

มากกวาผูบริโภคท่ีมีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัทเอกชน  

 6) จํานวนสมาชิกภายในบาน เพราะวา ครอบครัวจะประกอบไปดวยคนต้ังแตสองคนข้ึน
ไปท่ีมีความสัมพันธกันทําใหเกิดการเพ่ิมจํานวนของสมาชิกครอบครัวจากสองคนเปนสามคนหรือ
มากกวาทําใหแหลงท่ีอยุอาศัยเดิมอาจเกิดความคับแคบหรือไมมีความเปนสวนตัวของแตละบุคคล
เชน ลูกสาวเม่ือโตข้ึนจะมีสรีระท่ีเปล่ียนไปจึงมีความตองการพ้ืนท่ีสวนตัวของตนเองจากครอบครัว 

เปนตน ทําใหการขยายหรือยายท่ีอยูเปนส่ิงจําเปนสําหรับการเติบโตของครอบครัวท่ีมีจํานวน
สมาชิกเพ่ิมขึ้นตามลําดับ และสอดคลองกับผลการทดสอบรายคูท่ีพบวา ผูบริโภคท่ีมีจํานวนสมาชิก
ภายในบานมากกวา 5 คนขึ้นไป มีการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบานเนอวานา โฮม มากกวา
ผูบริโภคที่มีจํานวนสมาชิกภายในบาน 3-5 คน  

 ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ญประภา ทาใจ (2556) ผลการศึกษาพบวา
ปจจัยทางดาน ประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได และการศึกษา มีผลตอ
การตัดสินใจซ้ือบานเด่ียวของผูบริโภคท่ีแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ไอยศิกา แซเอี๊ย 

(2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรร
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา อายุ ระดับการศึกษา และ
สถานภาพของประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรท่ีแตกตางกัน และปจจัย
ดานการสงเสริมการขายและดานการตลาดทางตรงมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรของ
ผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด สามารถอภิปรายตามคานํ้าหนักไดดังน้ี 

 1) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธตอการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบาน
เนอวานา โฮม มากท่ีสุด แสดงใหเห็นถึงความตองการชองทางการรับขาวสารหรือขอมูลการติดตอ
กับบริษัทฯ เพ่ือรับรูขอมูลตาง ๆ ไดอยางครบถวน เชน ราคาขาย แบบบาน และรายการวัสดุท่ีใชใน
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การกอสราง เปนตน ซ่ึงชองทางน้ันจะตองเขาถึงไดงายและสะดวกรวดเร็ว และเม่ือพิจารณาจาก
คาเฉลี่ยพบวา สามารถรับขอมูลจากพนักงานขายไดหลากหลายชองทาง และการใหคําแนะนํา หรือ
อธิบายเก่ียวกับบานและข้ันตอนการดําเนินการตางๆ ไดชัดเจนเหมาะสม มีคาเฉล่ียมากที่สุด เพราะ 

ขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับสินคาน้ันมีความสําคัญอยางมากกับสินคาท่ีมีราคาสูง ฉะน้ัน กระบวนการ
ใหรายละเอียดขอมูลจะตองชัดเจนและครบถวน เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความเขาใจเก่ียวกับคุณภาพ
ของวัสดุ และข้ันการดําเนินงานตาง ๆ ในการกอสราง วามีขั้นตอนอยางไร และระยะเวลาในการ
ดําเนินงานนานเพียงใด ดังน้ัน การใหขอมูลตาง ๆ จากพนักงานจึงเปนส่ิงท่ีตองคํานึงเปนอันดับ
แรก และจะตองสามารถใหรายละเอียดขอมูลในทุกชองทางไดอยางชัดเจน และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน อีกท้ังยังตองตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยางทันทีทันใด  

 2) ดานราคา เน่ืองจากราคาเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการกําหนดตนทุนคาใชจายของ
ผูบริโภคในรูปแบบของเงิน ผูบริโภคจะตัดสินใจวาจางบริษัทฯ หรือไมน้ัน จะพิจารณาจาก
ความสามารถทางเงินของตนเองเปนสําคัญ และนอกจากน้ี ยังพบวาอัตราดอกเบ้ียบานของบริษัทมี
ความนาสนใจ มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด เพราะอัตราดอกเบี้ยท่ีต่ําลงหรือมีความสมเหตุสมผล จะชวยให
ผูบริโภคมีภาระหน้ีส้ินท่ีนอยลงหรืออัตราการผอนชําระตอเดือนต่ําลง  

 3) ดานการสงเสริมการตลาด เปนโปรแกรมทางการส่ือสารเพ่ือใหขาวสาร และสามารถจูง
ใจผูบริโภคใหเกิดความสนใจในตัวของกิจกรรมการส่ือสารทางการตลาด หรือการสงเสริมการขาย 

ของบริษัท และเม่ือพิจารณาจากคาเฉลี่ยพบวา การบริการติดตอประสานงานตาง ๆ กับสถาบัน
การเงิน เชน การดําเนินการขอสินเชื่อ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด หากผูบริโภคตองดําเนินการติดตอกับ
สถาบันการเงินเองจะตองใชระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสารและรอผลการอนุมัติวงเงินสินเช่ือท่ี
ยืดยาว ดังน้ัน การท่ีบริษัทมีกระบวนการในการติดตอประสานงานกับสถานบันการเงินไวรองรับ 

เพ่ือใหบริการแกผูบริโภค เพ่ือลดกระบวนการข้ันตอนตาง ๆ และทราบผลไดเร็วขึ้น เพ่ือทําใหการ
ตัดสินใจซ้ือท่ีอยูอาศัยของผูบริโภคสมบูรณและลดความกังวลได  
 4) ดานผลิตภัณฑ มี เน่ืองจากผลิตภัณฑของบริษัทฯ เปนในรูปแบบของการกอสรางบาน 

ทําใหไมมีผลิตภัณฑสําเร็จรูปไวใหผูบริโภคไดเขามาสัมผัสไดกอนการตัดสินใจซ้ือ แตจะจัดทําอยู
ในรูปแบบของโมเดลในความพิวเตอรหรือเปนแบบโมเดลที่สรางข้ึนเปนลักษณะ 3 มิติ เพ่ือ
ผูบริโภคสามารถมองเห็นถึงรูปแบบของตัวบาน การจัดวางตําแหนงหองตาง ๆ รวมไปถึงการยอ
สัดสวนของตัวบานท้ังหมดจากขนาดแบบบานจริง ๆ เพ่ือทําใหผูบริโภคสามารถนํามาเปรียบเทียบ
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กับท่ีอยูอาศัยเดิมท่ีตนเองอยูได ซ่ึงสอดคลองกับคาเฉล่ีย พบวา แบบบานมีความ โดดเดนเหมาะสม 

มีคาเฉล่ียมากที่สุด  

 ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ ไอยศิกา แซเอ๊ีย (2556) ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการขายและดานการตลาดทางตรงมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
บานจัดสรรของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับงานวิจัยของ วีณา ถิระโสภณ 

(2558) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล มีจํานวน 5 ปจจัย โดยเรียงตามลําดับความสําคัญจากมากไปนอย คือ ปจจัยดานราคา 
ปจจัยดานการบริการ ปจจัยดานส่ิงแวดลอม ปจจัยดานคุณภาพ และปจจัยดานความปลอดภัย 

ตามลําดับ 

 

ขอเสนอแนะ 
ปจจัยลักษณะประชากรศาสตร 
 1) เพศ จากการอภิปรายผลจะเห็นวาเพศชายจะมีโอกาสตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบาน
เนอวานา โฮมมากกวาเพศหญิง เปนเพราะเพศชาย มีความรูและทักษะในงานกอสรางและวัสดุตาง 

ๆ ท่ีมากกวาจึงสามารถวิเคราะหและตัดสินใจเลือกในส่ิงท่ีดีและเหมาะสมไดเร็วกวาเพศหญิง 

ในขณะท่ีเพศหญิงจะตองศึกษาหาขอมูลจากคนรอบขาง ผูรูหรือหาขอมูลขาวสารตาง ๆ  

เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจ ดังน้ันบริษัทฯ จึงควรเพ่ิมชองทางของขอมูลขาวสารและพนักงานควร
มีการอธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการกอสรางท่ีชัดเจน มีการจัดทําการเปรียบเทียบวัสดุท่ีใชราคา 
ในแตละคุณภาพวัสดุ เพ่ือใหผูบริโภคทราบถึงขอดีและขอเสียตาง ๆ เพ่ิมทางเลือกในการ
ปรับเปล่ียนวัสดุท่ีใชใหตรงตามความตองการ และมีหนวยงานท่ีคอยรับฟงหรือใหคําปรึกษาเขา 
เพ่ือใหงายตอการการตัดสินใจย่ิงขึ้น 

 2) อายุ จากการอภิปรายผล ทําใหเห็นวาผูท่ีมีการตัดสินใจในการวาจางบริษัทรับสรางบาน
บริษัท เนอวานา โฮม จะเปนวัยท่ีเริ่มมีอายุมากขึ้น จากผลการวิเคราะหขอมูลท่ีพบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 36-45 ป อีกท้ังการตัดสินใจสวนใหญ อายุ 46-55 ป แสดงใหเห็นวา 
เปนวัยท่ีมีวุฒิภาวะและเร่ิมเขาใกลสูวัยเกษียณอายุในการทํางาน ซ่ึงผูท่ีอยูในวัยน้ีจะมีเงินเก็บและมี
อํานาจในการตัดสินใจมากซ่ึงหากมองในอนาคตจะพบวาพวกเขาเหลาน้ีอาจตองการความปลอดภัย
ในชีวิตหรือส่ิงอํานวยความสะดวกเม่ือเขาสูวัยผูสูงอายุ ฉะน้ันทางบริษัทฯ ควรจะมีการเพ่ิมรูปแบบ
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บานเพ่ือรองรับความตองการของผูสูงอายุ หรือสรางทางเลือกใหกับผูสูงอายุโดยเลือกใหผสมผสาน
รูปแบบบานไดดวยตนเองเพ่ือใหสอดรับความตองการของกลุมผูสูงอายุ 

 3) สถานภาพ จากผลการวิจัยพบวา สวนใหญผูท่ีใหความใสใจในการวาจางสรางบานน้ัน
เปนผูท่ีมีสถานภาพสมรส เพราะเปนกลุมเปาหมายท่ีจะเริ่มคนหาแหลงที่อยูอาศัย ดังน้ัน บริษัทฯ 

ควรจะ มีการสนทนาสอบถาม เ ก่ี ยว กับความต องการส วนตั ว  ส วนรวมของแตละ คู   
เพ่ือนํามาเสนอขายใหแกลูกคาใหมีความเห็นหรือตกลงกันไดในทิศทางเดียวกัน เพ่ือทําใหเกิดการ
ตัดสินใจที่รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจภายในคูหรือครอบครัวอีกดวย  

 4) รายไดเฉล่ียตอเดือน บริษัทฯ ควรคํานึงถึงความแตกตางของรายไดของแตละบุคคล เพ่ือ
ขยายฐานลูกคาของธุรกิจของตน โดยการออกแบบบาน และการจัดเตรียมวัสดุท่ีมีราคาตางกัน แต
คุณภาพตองไมตางกันมากจนเกินไปจนทําใหรับรูถึงความดอยคุณภาพของวัสดุ ไวรองรับกลุม
ลูกคาแตละระดับรายไดใหเหมาะสม 

 5) อาชีพ เน่ืองจากงานวิจัยน้ีพบวา ผูท่ีประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวมีการตัดสินใจมากกวา
อาชีพอื่นๆ ดังน้ัน บริษัทควรจะสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูบริโภคกลุมน้ี เพ่ือสรางความเติบโตหรือ
การบอกตอหรือแนะนําบริษัทฯ ระหวางเจาของธุรกิจกับเจาของธุรกิจดวยกัน เพ่ือสรางโอกาสทาง
การตลาดตอไป 

 6) จํานวนสมาชิกภายในบาน บริษัทฯ ควรมีแผนการรองรับจํานวนสมาชิกภายในบานท่ี
แตกตางกัน ซ่ึงจํานวนครอบครัวในอนาคตอาจเพ่ิมข้ึนได ฉะน้ันควรจะมีการแนะนําในแนวทางใน
การขยายเ พ่ิมหรือตอ เติมบ านอย างไรใหแก ผูบ ริโภคเ พ่ือจะสามารถออกแบบโมเดล 

ท่ีสามารถสรางสวนขยายหรือจัดสัดสวนท่ีผูบริโภคคาดวาจะมีการเพ่ิมเติมในอนาคต ย่ิงจะทําให
ผูบริโภคเกิดความพึงพอใจกับความเอาใจใสถึงความตองการที่ยังมาไมถึง ซ่ึงจะชวยยกระดับการ
ตัดสินใจที่จะวาจางบริษัทฯ  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
 1) ดานชองทางการจัดจําหนาย บริษัทฯ ควรพัฒนาบุคลากรที่ทําหนาท่ีในการติดตอให
ขอมูลแกลูกคา โดยการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะความสามารถและความพรอม ในการใหขอมูลได
อยางถูกตองและสามารถตอบคําถามอ่ืนๆท่ีลูกคาเกิดความสงสัยไดอยางทันที เพ่ือลดขอบกพรอง
ในการใหขอมูลท่ีผิดพลาดจากตวัพนักงานผูท่ีทําหนาท่ีใหขอมูล อีกท้ัง จะตองมีการปรับปรุงทักษะ
การส่ือสาร เชน ความสุภาพในการสนทนา การใชนํ้าเสียง เพ่ือใหผูบริโภครูสึกไดรับการเอาใจใส 
จะชวยทําให ผูบริโภคน้ันเกิดความพึงพอใจจากการสนทนา  
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 2) ดานราคา เน่ืองปจจุบันกลยุทธทางการตลาด ในดานราคาสําหรับสินคาท่ีมีราคา สูงน้ัน 

นิยมใหมีการผอนดอกเบ้ียในอัตรา  0 เปอร เ ซ็นตอยูแลว  ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงขอนําเสนอ 

กลยุทธการสรางความสัมพันธท่ีดีกับสถานบันทางการเงินท่ีบริษัทฯ ท่ีทําการติดตอมากท่ีสุด  

เพ่ือสรางความนาเชื่อถือ การไววางใจ และเช่ือม่ันในความสามารถการดําเนินงานของบริษัทฯ  

เพ่ือผลประโยชนในการขยายธุรกิจสวนตัวหรือสามารถทําฐานขอมูลการอนุมัติการกูเงินเพ่ือ 

ท่ีพักอาศัยรวมกันเพ่ือทําใหขอมูลท่ีสงผานกันน้ันเปนไปไดอยางรวดเร็ว 

 3) ดานการสงเสริมการตลาด บริษัทฯ ควรทําการพัฒนา ในเร่ืองของชองทางการส่ือสาร 

และระบบการส่ือสาร ใหทันตอยุคสมัยหรือพฤติกรรมที่เปล่ียนไปในปจจุบัน อีกท้ังควรจะรักษา
เร่ืองของกระบวนการจัดการเอกสารขอมูลตาง ๆ ของลูกคาท่ีจําเปนตองใชประกอบในการซ้ือท่ีอยู
อาศัยหรือย่ืนกูกับทางสถานบันทางการเงิน ใหมีระบบท่ีดี และรวดเร็วอยางสมํ่าเสมอ เพราะการลด
ขั้ นตอนต า ง  ๆ  ท่ี ยุ ง ย ากให แก ผู บ ริ โภค น้ันจะช วย ทํ า ให เ กิดความพึงพอใจ  และ อีก 

ท้ังการท่ีมีกระบวนการท่ีรวดเร็วทําใหทราบผลของการตัดสินใจน้ันไดเร็วเชนเดียวกัน 

 4) ดานผลิตภัณฑ บริษัทฯ ควรมีการสงเสริมใหมีการพัฒนาในเร่ืองของแบบบานอยู
สมํ่าเสมอ เพ่ือใหไดรูปแบบท่ีทันสมัยมากขึ้น หรือแมกระท่ังการนําเทคโนโลยีสมัยใหม 
มาชวยในเร่ืองของการออกแบบ เชน การทําสมารทโฮม เปนตน เพราะจะชวยประกอบการ
ตัดสินใจในการซ้ือท่ีอยูอาศัยไดมากข้ึน อีกท้ังยังชวยสรางความแตกตางในการแขงขันระหวาง
คูแขงไดอีกดวย 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ิมเติมกับผูบริหาร พนักงาน โดยการสัมภาษณเชิงลึกหรือ
สัมภาษณกลุม เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกมาวิเคราะหแนวทางการพัฒนากิจกรรมทางการตลาด 

 2) ควรศึกษาปจจัยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับแบรนด เชน ภาพลักษณ ช่ือเสียง ท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจวาจางบริษัทฯ กอสรางบาน เพ่ือทําใหองคความรูเก่ียวกับเร่ืองน้ีมีความกวางและลึกขึ้น 
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บทคัดยอ 
การศึกษาคนควาอิสระคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาปจจัยประชากรศาสตรท่ีสงผลตอ

การตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลีใตของผูบริโภคท่ีมีบัญชีการใชงานทวิตเตอร
ในประเทศไทย และ (2) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ
เครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลีใตของผูบริโภคท่ีมีบัญชีการใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย 

ประชากรท่ีใชในงานวิจัย คือ ผูบริโภคท่ีซ้ือเคร่ืองสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลีใตท่ีมีบัญชีการใช
งานทวิตเตอรในประเทศไทย ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ทําการสุมตัวอยางโดยอาศัย
ความสะดวก (Convenience sampling) ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณนา ไดแก ความถ่ี (Frequency) คา
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช
สถิติเชิงอนุมาน ไดแก t-test, One-Way Anova (F-test) และการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 

จํานวน 348 คน (รอยละ 87.00)อายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป จํานวน 219 คน (รอยละ 54.75) มี
การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 236 คน (รอยละ 59.00) เปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 

218 คน (รอยละ 54.50) และมีรายไดตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท จํานวน 142 คน (รอย
ละ 35.50)  ผลการวิจัยเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ
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เครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลีใตของผูบริโภคท่ีมีบัญชีการใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย 

พบวาโดยมีภาพรวมอยูในระดับสําคัญมากทุกปจจัย เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา กลุมตัวอยาง
ใหความสําคัญดานชองทางการจัดจําหนาย และดานราคา มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด 4.39 รองลงมา 
ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด คาเฉลี่ย 4.34 และ ดานผลิตภัณฑ คาเฉล่ีย 4.11 ตามลําดับ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา (1) ปจจัยประชากรศาสตร พบวา อายุและรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีสงผล
ตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลีใต แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

(2) ปจจัยปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวามีปจจัย 3 ดาน ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
เครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลีใตของผูบริโภคท่ีมีบัญชีการใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย 

ไดแก ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา และ ดานการสงเสริมการตลาด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ท้ังน้ี ดานท่ีมีท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ ดานการสงเสริมการตลาด (β = 0.278) รองลงมา คือ 

ดานชองทางจัดจําหนาย (β = 0.174) และนอยท่ีสุด คือ ดานราคา (β = 0.097)  ตามลําดับ 

 
คําสําคัญ : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลีใต 
 

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 product (3.70) 
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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 
 ในปจจุบันการส่ือสารเปนแบบเสรี มีการเช่ือมโยงขอมูลขาวสารถึงกันระหวางประเทศท่ัว
ทุกภูมิภาคของโลก การส่ือสารยังเปนชองทางสําคัญท่ีชวยใหขอมูลและขาวสารเหลาน้ันสามารถ
สงตอถึงกันไดในระยะเวลาอันส้ันเม่ือเวลาผานไป มนุษยมีการพัฒนาการส่ือสารใหแพรขยายไป
อยางไรขอบเขตท่ัวโลกสามารถส่ือสารกันไดอยางไมจํากัด(ศุภศิลป กุลจิตตเจือวงศ, 2555) การใช
เครือขายสังคมออนไลนมีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนไทย และไดรับความนิยมมากข้ึนเรื่อย ๆ 

จึงกลายเปนทางเลือกสําคัญของการทําธุรกิจ ทวิตเตอรกลับมาไดรับความนิยมอีกครั้ง ศิลปน
ตางประเทศโดยเฉพาะประเทศเกาหลีใต นิยมใชทวิตเตอรมากขึ้น เพ่ือเปนชองทางในการ
ติดตอส่ือสารกับแฟนคลับของตัวเอง ทําใหแฟนคลับ ตามมาเลนทวิตเตอรกันจํานวนมาก ประเทศไทย
ไดรับอิทธิพลจากประเทศเกาหลีใต ท้ังการฟงเพลง แฟชั่น การแตงตัว หรือแมกระท่ังเครื่องสําอาง
เกาหลีใต (หนังสือพิมพมติชนรายวัน, 2560) ผูวิจัยเห็นวาการใชชองทางทวิตเตอรในการทําธุรกิจ
ขายสินคาออนไลนเปนส่ิงท่ีนาสนใจ เพ่ือใหทราบถึงความตองการวาผูบริโภคคิดอยางไรชวยให
ผูขายสินคาในทวิตเตอรประเภทเคร่ืองสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลีใตไดขอมูลท่ีจะนําไปใชเปน
ประโยชนในการวางแผน และพัฒนากลยุทธทางการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพจนประสบ
ความสําเร็จ 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาปจจัยประชากรศาสตรท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนําเขาจาก
ประเทศเกาหลีใตของผูบริโภคที่มีบัญชีการใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย 

 2) เ พ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือ
เครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลีใตของผูบริโภคท่ีมีบัญชีการใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย 

 
สมมตฐิานของการวิจัย 

 1) ปจจัยประชากรศาสตร อันไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน 

ท่ีแตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลีใตของผูบริโภคท่ีมี
บัญชีการใชงานทวิตเตอรในประเทศไทยตางกัน 

2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด อันไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนําเขาจาก
ประเทศเกาหลีใตของผูบริโภคที่มีบัญชีการใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 1) ประชากรที่ใชในการวิจัยประชากรท่ีตองการศึกษาในงานวิจัยน้ี ผูท่ีใชงานทวิตเตอรใน
ประเทศไทย ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน 

 2) กลุมตัวอยาง สามารถคํานวณไดจากสูตรไมทราบขนาดตัวอยางของ W.G. Cochran โดย
กําหนดระดับคาความเชื่อม่ันรอยละ95 และระดับคาความคาดเคล่ือนรอยละ5 (กัลยา วาณิชยบัญชา, 
2549, น. 74) และเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท้ังหมด 400 คน 

 3) ดานระยะเวลา อยูในชวงเวลาตั้งแตเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2560 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 

2561 เปนระยะเวลาทั้งหมด 4 เดือน 

 
นิยามคําศัพทเฉพาะ 
 ปจจัยประชากรศาสตร หมายถึง การแบงแยกลักษณะของประชากรที่มีความแตกตางกัน
ในดาน  เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายไดตอเฉล่ียเดือน เปนเกณฑท่ีใชในการวิจัยเลมน้ี 
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 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด หมายถึง ปจจัยดานตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
เครื่องสําอางเกาหลีใต ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สินคาประเภทเคร่ืองสําอางจากประเทศ
เกาหลีใตท่ีตองการตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีมีบัญชีการใชงานทวิตเตอร ในดาน
ความหลากหลายของผลิตภัณฑเปนของแทท่ีมีคุณภาพ ตราย่ีหอมีช่ือเสียง เปนตน ราคา (Price) 

หมายถึง มูลคาของเคร่ืองสําอางจากประเทศเกาหลีใต จะตองมีความเหมาะสมกับคุณภาพ สามารถ
เปรียบเทียบได และการระบุราคาไวอยางชัดเจน เพ่ือใชในการตัดสินใจซ้ือ ชองทางการจัดจําหนาย 

(Place) หมายถึง ชองทางการจําหนาย ในงานวิจัยน้ีคือ ทวิตเตอร รวมถึงวิธีการที่จะนําพาไปสู
ผูบริโภคใหทันตอความตองการและเกิดคาใชจายนอยท่ีสุด เชน ความสามารถในการส่ังซ้ือได
ตลอดเวลา ประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง เปนตน การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

หมายถึง กิจกรรมเพ่ือส่ือสารถึงผูบริโภค ใหสนใจสินคามากย่ิงข้ึน เชน Sales promotion หรือการ
ใชพรีเซ็นเตอรเครื่องสําอางท่ีนาสนใจ เปนตน 

 การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค หมายถึง ส่ิงท่ีผูบริโภคแสดงออกในการแสวงหาสําหรับการซ้ือ 

ซ่ึงคาดหวังวาจะทําใหความตองการของเขาไดรับความพอใจ 

 
กรอบแนวความคิดงานวิจัย 
  ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
- ดานผลิตภัณฑ 

-
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แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552) กลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4’Ps) 

เปน เคร่ืองมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได นํามาใชรวมกันเพ่ือตอบสนองความตองการและ
สรางความพึงพอใจใหกับกลุมลูกคาเปาหมายดังน้ี  
 1) ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจอาจจะมีตัวตนหรือไมมีก็ได 
ผลิตภัณฑจึงประกอบไปดวยสินคา บริการ ความคิด สถานท่ี และองคกรหรือบุคคล เพ่ือสนอง
ความตองการของลูกคาใหพึงพอใจ ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) และมูลคา (Value) 

ในมุมมองของลูกคา จึงจะสามารถขายผลิตภัณฑได 
 2) ราคา (Price) หมายถึง มูลคาผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ซ่ึงเปนตนทุน (Cost) ของผูบริโภค
จะเปรียบเทียบระหวางมูลคา (Value) กับราคาขาย (Price) หากผลิตภัณฑน้ัน มีมูลคามากกวาราคา
ผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือ 

 3) การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางซ่ึงประกอบดวย สถาบันและ
กิจกรรมใชเพ่ือเคล่ือนยายผลิตภัณฑ และบริการจากองคการไปยังตลาด และสถาบันท่ีนําผลิตภัณฑ
ออกสูตลาดเปาหมาย คือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมเปนกิจกรรมท่ีชวยในการกระจายสินคา
ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และเก็บรักษาสินคาคงคลัง 

 4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การส่ือสารขอมูลทางการตลาดระหวาง
ผูขายกับผูซ้ือ เพ่ือสรางทัศนคติและกอใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือ การส่ือสารอาจใชพนักงานทําการ
ขาย (Personal Selling) และใชส่ือ (Non personal Selling) ดังน้ัน ท้ัง 4 ประการจะตองสอดคลองเปนไป
ในทิศทางเดียวกันเพ่ือใหสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางกลมกลืน 

 ปจจัยทางดานประชากรศาสตรตาง ๆ สงผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีแตกตางกัน ผูวิจัยจึง
ไดนําแนวคิดน้ันมาใชประกอบเพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษา เน่ืองจากปจจัยแตละปจจัยของ
บุคคลหน่ึงท่ีแตกตางกัน ตามลักษณะทางประชากรศาสตรถือเปนพ้ืนฐานในการกําหนดพฤติกรรม
การตัดสินใจซ้ือ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจของผูบริโภค 
 Schiffman and Kanuk (2007) เสนอวา การตัดสินใจซ้ือ ประกอบดวยขั้นตอนท่ีมีความ
เก่ียวของกัน 3 ขั้นตอน ไดแก ข้ันปจจัยนําเขา ขั้นกระบวนการ และขั้นผลลัพธ  
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 1) ขั้นปจจัยนําเขา (In put Stage) เปนปจจัยภายนอกมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
ของผูบริโภค ปจจัยดังกลาว ไดแก การดําเนินการของธุรกิจ และปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึง
การดําเนินการขององคการธุรกิจตองทําใหผูบริโภคตระหนักถึงความตองการของตน โดยผาน
หลักการท่ีเรียกวา สวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4P) ซ่ึงประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) 

ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย(Place) และการสงเสริมการขาย (Promotion) สวนปจจัยดาน
สังคมและวัฒนธรรม คือ ปจจัยส่ิงแวดลอมรอบตัวผูบริโภคท่ีสงผล ไดแก ครอบครัว ชนชั้นทาง
สังคม แหลงขอมูลตาง ๆ เปนตน 

 2) ขั้นกระบวนการ  (Process Stage) คือ  ขั้นท่ีแสดงถึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือของ
ผูบริโภค โดยมาจากปจจัยดานจิตวิทยาไดแก การรับรู การเรียนรู แรงจูงใจ บุคลิกภาพทัศนคติ 
คานิยม และวิถีชีวิตของผูบริโภค จะมีอิทธิพลตอการตระหนักถึงความตองการ การคนหาขอมูล
กอนการซ้ือ และการประเมินทางเลือกกอนการซ้ือของผูบริโภค  

 3) ขั้นผลลัพธ (Output Stage) คือ ข้ันสุดทายของกระบวนการซ่ึงเก่ียวของการซ้ือ การใช
การกําจัดสวนท่ีเหลือ และการประเมินหลังการบริโภค ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการบริโภคอาจจะเปน
ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในตัวสินคาหรือบริการก็ได และผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจะถูกจดจําไวเปน
ประสบการณในการบริโภค และสงผลตอปจจัยดานจิตวิทยาของผูบริโภคในระยะตอไป 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ศุภาสินี โชคงาม (2553) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง
นําเขาจากประเทศเกาหลี ในกรุงเทพมหานคร การวิจัยในคร้ังน้ีพบวา กลุมผูบริโภคสวนใหญจะ
เลือกใชผลิตภัณฑสําหรับผิวหนา และใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู
ในระดับมาก ในการทดสอบสมมติฐาน พบวา อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดสวนบุคคลเฉล่ียตอ
เดือนท่ีแตกตางกัน จะมีการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลีท่ีแตกตางกัน และ
พบวา ปจจัยดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และดานบุคคล/

พนักงาน มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลี 

 อัญชลี ธีระยุทธสกุล (2553) ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
เครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลี ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 26 – 30 ป การศึกษาระดับปริญญาตรีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 - 20,000 บาทผูบริโภคมีทัศนคติตอสวนประสมทาง
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การตลาดโดยรวมและดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับดี ดาน
กิจกรรมสงเสริมการตลาดอยูในระดับปานกลาง และปจจัยทางประชากรศาสตร ไดแก อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนําเขา
จากประเทศเกาหลีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  

 อังควรา อรรถเจริญพร (2558) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ
เคร่ืองสําอางตราสินคาหน่ึงของไทย สําหรับผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา 1ผูหญิงวัยทํางานท่ีมีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
ตราสินคาหน่ึงของไทยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และผูหญิงวัยทํางานท่ีมี
รายไดตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางตราสินคาหน่ึงของไทย 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 ปยมาภรณ ชวยชูหนู (2559) ศึกษา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานทาง
สังคมออนไลน ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-33 

ป สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี และมี
รายได  เฉล่ียตอเดือนอยู ท่ี  10,000-20,000 บาท  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยดาน
ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ รายไดท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาผานทางสังคมออนไลนไมแตกตาง กัน สวนปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก 
ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานสถานท่ีของรานคา ทุกปจจัยสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ
สินคาผานทางสังคมออนไลน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรในการศึกษาวิจัย
คร้ังน้ี คือ ผูบริโภคที่ซ้ือเครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลีใตท่ีมีบัญชีการใชงานทวิตเตอรใน
ประเทศไทย โดยไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน จึงทําการหาขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตร
ของ William G. Cochran เทากับจํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล เกณฑการใหคะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับ คาความเชื่อม่ัน 

Cronbach’s Alpha โดยรวมมีคา 0.7 ขึ้นไป ซ่ึงถือวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานมีดังน้ี (1) การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) เปนการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนของกลุมตัวอยาง โดยนําเสนอเปนตารางแจกแจงความถ่ี 
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(Frequency) คารอยละ  (Percentage) คาเฉล่ีย  (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 

Deviation) เพ่ือใชอธิบายขอมูลเบ้ืองตน (2) การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics) ใชในการทดสอบสมมติฐาน ท่ีตั้งไว ไดแก t-Test, F-test และ การวิเคราะหการถดถอย
เชิงเสนพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลลักษณะสวนบุคคล 
 ผลจากการวิเคราะหขอมูลปจจัยประชากรศาสตร  สรุปไดวา  กลุมตัวอยางท่ีตอบ
แบบสอบถามจํานวน 400 คน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 348 คน (รอยละ 

87.00)  มีอายุตํ่าวาหรือเทากับ 20 ป จํานวน 219 คน (รอยละ 54.75) มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญา
ตรี จํานวน 236 คน (รอยละ 59.00) และ เปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 218 คน (รอยละ 54.50) และ
รายไดเฉล่ียตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท จํานวน 142 คน (รอยละ 35.50)ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด 
จากการวิเคราะหขอมูล กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ ดานราคาและดานชองทางการจัด

จําหนาย มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ( = 4.39) รองลงมา คือ ดานการสงเสริมการตลาด ( = 4.34) และดาน
ผลิตภัณฑ ( = 4.11) ตามลําดับ โดยแตละดานมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 1) ดานผลิตภัณฑ โดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับมาก ( = 4.11) เม่ือพิจารณาราย
ขอ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น ระดับมากท่ีสุด ไดแก มีผลิตภัณฑใหเลือก
หลากหลาย มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ( = 4.23, S.D. = 0.66) รองลงมา มีระดับความคิดเห็นระดับมาก 

ไดแก สินคามีคุณภาพ เปนของแทจากเกาหลีใต ( = 4.12, S.D. = 0.79) และนอยท่ีสุด คือ คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑตรงตามความตองการของผูบริโภค ( = 4.05, S.D. = 0.79) 

 2) ดานราคา โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.39) เม่ือพิจารณารายขอ 

พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น ระดับมากท่ีสุด ไดแก สามารถเปรียบเทียบราคาจาก
รานตาง ๆ ในทวิตเตอรได ( = 4.66, S.D. = 0.51) รองลงมา ราคาในทวิตเตอรถูกกวาการซ้ือรูปแบบ
อื่น ( = 4.61, S.D. = 0.53) และนอยท่ีสุด คือ มีราคาสินคาระบุชัดเจน ( = 4.04, S.D. = 0.73)  

 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.39) 

เม่ือพิจารณารายขอ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น ระดับมากท่ีสุด ไดแก การส่ังซ้ือ
สินคาในทวิตเตอรสามารถทําไดตลอดเวลา ( = 4.56, S.D. = 0.55) รองลงมา ความสะดวกในการ
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คนหาสินคาท่ีตองการในทวิตเตอร ( = 4.48, S.D. = 0.54) และนอยท่ีสุด คือ การติดตอกับผูขายได
โดยตรงและรวดเร็ว ( = 4.16, S.D. = 0.76)  

 4) ดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.34) 

เม่ือพิจารณารายขอ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น ระดับมากท่ีสุด ไดแก การส่ังซ้ือ
สินคาในทวิตเตอรสามารถทําไดตลอดเวลา ( = 4.56, S.D. = 0.55) รองลงมา ความสะดวกในการ
คนหาสินคาท่ีตองการในทวิตเตอร ( = 4.48, S.D. = 0.54) และนอยท่ีสุด คือ การบริการหลังการ
ขายที่เหมาะสม เชน การเปล่ียนคืนกรณีสินคามีปญหาตาง ๆ ( = 4.11) 
การตัดสินใจซ้ือ 
 ผูบริโภคท่ีมีบัญชีการใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย มีความคิดเห็นตอการตัดสินใจซ้ือ
เครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลีใต ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับมาก ( = 4.12) เม่ือ
พิจารณารายขอ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ไดแก การเลนทวิต
เตอรเปนประจําสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ ( = 4.44, S.D. = 0.73) รองลงมา มีระดับความคิดเห็นใน
ระดับมาก ไดแก การไดอานความคิดเห็นของผูอ่ืนสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ ( = 4.13, S.D. = 0.80) 

และนอยท่ีสุด คือ การซ้ือสินคาผานทวิตเตอรเปนท่ีนิยมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ ( = 3.93) 

 
การทดสอบสมมติฐาน 
ตารางท่ี 1 การทดสอบสมมติฐานปจจัยประชากรศาสตร 

ตัวแปรอิสระ 
สถิติท่ีใชในการ

ทดสอบ 
คา

นัยสําคัญ 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตร 
เพศ t-test 0.067 ไมสอดคลอง 
อายุ F-test   0.022* สอดคลอง 
ระดับการศึกษา F-test 0.100 ไมสอดคลอง 
อาชีพ F-test 0.747 ไมสอดคลอง 
รายไดเฉล่ียตอเดือน F-test   0.041* สอดคลอง 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตารางท่ี 1 พบวา อายุและรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
เครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลีใตของผูบริโภคท่ีมีบัญชีการใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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ตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด b Std. Error β t Sig 

คาคงที่ 1.232 0.453  2.721 0.007* 
ดานผลิตภัณฑ (X1) -0.031 0.054 -0.027 -0.563 0.574 
ดานราคา (X2) 0.122 0.060 0.097 2.030 0.043*
ดานชองทางจัดจําหนาย(X3) 0.236 0.064 0.174 3.696 0.000*
ดานการสงเสริมการตลาด(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* 

*นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตารางท่ี 2 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย และ ดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางนําเขาจาก
ประเทศเกาหลีใตของผูบริโภคที่มีบัญชีการใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 และ มีอํานาจพยากรณรอยละ13.50 ดานท่ีมีอิทธิพลมากที่สุด คือ ดานการสงเสริม
การตลาด (β = 0.278) รองลงมา คือ ดานชองทางจัดจําหนาย (β = 0.174) และนอยที่สุดคือ ดานราคา (β 

= 0.097)  

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
อภิปรายผล 
 ปจจัยประชากรศาสตร  
 1) ดานอายุ เพราะ อายุท่ีเพ่ิมมากข้ึนส่ิงท่ีปรากฏใหเห็นก็คือ ความเปล่ียนแปลงตาง ๆ เกิด
ขึ้นกับรางกายใน ปจจุบันการใหความสนใจในเร่ืองความสวยงาม มีเพ่ิมมากข้ึน โดยการดูแลผิว
และการแตงหนาเปล่ียนแปลงไปตามวัยท่ีแตกตางกัน จากการเปรียบเทียบรายคูพบวา ผูบริโภคท่ีมี
อายุมากกวา 31 ปข้ึนไปมีการตัดสินใจซ้ือ มากกวา ผูบริโภคที่มีอายุตํ่ากวา แสดงใหเห็น ถึงวา 
ผูบริโภคสวนใหญจะเปนกลุมคนวัยทํางาน มีการพบผูคนท่ีอยูสังคมภายนอกมากขึ้น ตองการเพ่ิม
ความม่ันใจใหตัวเอง   เพ่ือสรางความประทับใจใหกับผูท่ีพบเห็น ดวยใชเครื่องสําอางในการเสริม
บุคลิกภาพใหแกตนเอง  
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 2) รายไดเฉล่ียตอเดือน  เพราะเปนตัวบงช้ีความสามารถในการเลือกใชเครื่องสําอางท่ี
ตอบสนองความตองการของตนเองไดโดยไมเกิดผลกระทบ โดยผูบริโภคท่ีมีรายไดมากก็จะตัดสินใจ
ซ้ือสินคามากข้ึนตามรายไดท่ีมีหลากหลายระดับ จากการเปรียบเทียบรายคูพบวา ผูบริโภคท่ีมีรายได
ตอเดือน 10,001- 30,000 บาท มีการตัดสินใจซ้ือมากกวา ผูบริโภคท่ีมีรายไดมากกวา 30,000 บาท 

แสดงใหเห็นถึง ผูบริโภคท่ีมีรายได 10,001- 30,000 บาท มีอํานาจในการซ้ือ และเปนกลุมเปาหมาย
ของเคร่ืองสําอางเกาหลีใต ท่ีตองการเคร่ืองสําอางท่ีราคาไมสูงจนเกินไป แตผูท่ีมีรายไดมากกวา 
30,000 บาทน้ัน  อาจใหความสนใจกับเคร่ืองสําอางแบรนดอ่ืน ท่ีอาจจะดีกวาเครื่องสําอางจากเกาหลี
ใต อยางเชน เคร่ืองสําอางท่ีนําเขาจากประเทศแถบยุโรปซ่ึงจะมีราคาท่ีสูงกวา 
 สอดคลองกับงานวิจัยของอัญชลี ธีระยุทธสกุล (2553) พบวา ปจจัยทางประชากรศาสตร 
ดานอายุและรายไดเฉล่ียตอเดือน ท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนําเขาจากประเทศ
เกาหลีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ 

อังควรา อรรถเจริญพร (2558) พบวา ผูหญิงวัยทํางานท่ีมีอายุและรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกัน มี
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางตราสินคาหน่ึงของไทย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด สามารถอภิปรายตามคานํ้าหนักไดดังน้ี 

 1) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนําเขาจาก
ประเทศเกาหลีใตมากที่สุด เปนอันดับแรก ท้ังน้ีเน่ืองจาก ทวิตเตอรเปนเครือขายสังคมออนไลนท่ีดี
ท่ีสุดอยางหน่ึง ไดรับความนิยมอยางมากในกลุมวัยรุนและวัยทํางาน ในการกระจายขอมูล และเม่ือ
พิจารณาจากคาเฉลี่ยพบวา “สามารถส่ังซ้ือสินคาในทวิตเตอรไดตลอดเวลา” มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

เพราะ ทวิตเตอรเปนชองทางการจัดจําหนายท่ีเขาถึงไดตลอดเวลา โดยไมมีเวลาปด ประหยัดเวลาใน
การทําธุระอยางอื่น สามารถใหขอมูลกับกลุมเปาหมายท่ีมีความสนใจในสินคาน้ัน ๆ ดังน้ัน ทวิต
เตอร จึงเปนชองทางการจัดจําหนาย ท่ีเขาถึงลูกคาไดงาย  

 2) ดานราคา มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลีใต 
เปนอันดับท่ีสอง เน่ืองจาก ราคาเปนส่ิงท่ีผูบริโภคตองคํานึงกอน หากพิจารณาแลวคุมคาจึงมีการ
ตัดสินใจซ้ือเกิดขึ้น จากคาเฉลี่ยพบวา “สามารถเปรียบเทียบราคาจากรานตาง ๆ ในทวิตเตอร” มี
คาเฉลี่ยมากท่ีสุด เพราะผูบริโภคมีอิสระในการเปรียบราคาไดจากหลาย ๆ ท่ี ดังน้ัน รานคาควรจะ
ตั้งราคาสินคาใหเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา และไมควรต้ังราคาแพงกวารานอื่น ๆ  
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 3) ดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนําเขาจาก
ประเทศเกาหลีใต เปนอันดับท่ีสาม เน่ืองจาก การแขงขันของเครื่องสําอางรุนแรงข้ึน การตลาดท่ี
เขาถึงผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดตัดสินใจซ้ือไดมากยิ่งขึ้น และพิจารณาจากคาเฉล่ียพบวา 
“ความนาสนใจของพรีเซ็นเตอรเครื่องสําอาง” มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด เพราะผูท่ีใชงานทวิตเตอรสวน
ใหญนิยมและชื่นชอบดาราและศิลปนเกาหลีใต อิทธิพลของการโปรโมทเคร่ืองสําอางดวยดาราและ
ศิลปนเกาหลีใต ทําใหผูบริโภคมีแรงกระตุนในการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางเกาหลี  

 สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภาสินี โชคงาม (2553) การทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05  และ สอดคลองกับงานวิจัย ปยมาภรณ ชวยชูหนู (2559) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัย
ดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด และดานสถานท่ีรานคา 
สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานทางสังคมออนไลน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใชประโยชน  
 1) ดานชองทางการจัดจําหนาย รานคาในทวิตเตอรควรรักษาคุณภาพในดานการตอบสนอง
ลูกคาไดตลอด 24 ชั่วโมง เชน ความสะดวกในการส่ังซ้ือ ใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือรักษาฐานลูกคาเดิม 

และสามารถเพ่ิมฐานลูกคาใหมได ซ่ึงการเขาถึงลูกคากอนคูแขงทําใหเกิดการไดเปรียบมากกวา 
 2) ดานราคา ผูประกอบการจําเปนท่ีจะตองมีการต้ังราคาของสินคาอยูในระดับท่ีเหมาะสมกับ
คุณภาพของสินคา แสดงราคาขายท่ีชัดเจน และตรวจสอบราคาของคูแขงรายอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงจะ
สงผลใหผูบริโภคเกิดความรูสึกพึงพอใจ และทําใหตัดสินใจซ้ือไดงายข้ึน 

 3) ดานการสงเสริมการตลาด ฐานผูใชงานทวิตเตอรสวนใหญเปนผูท่ีชื่นชอบศิลปนเกาหลีมี
และมีฐานแฟนคลับท่ีคอยติดตามจํานวนมาก ดังน้ัน หากมีการ “Tie in” กับศิลปนเกาหลี ใชทวิตเตอร
ในการทําแคมเปญก็จะไดผลดี จะชวยกระตุนและดึงดูดใหผูบริโภคสนใจในสินคา  
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1) ศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ิมเติม ในการเก็บขอมูลเชิงลึก การสัมภาษณเชิงควบคูไปกับการแจก
แบบสอบถาม เพ่ือรับรูถึงความตองการที่แทจริงของผูบริโภคและนํามาพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพมาก
ขึ้นและตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคมากย่ิงขึ้นตอไป 
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 2) ศึกษาจากกลุมตัวอยางออนไลนอื่น ๆ เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีกลุมเปาหมายคือผูใชงานทวิต
เตอร ดังน้ันในการวิจัยครั้งตอไปเพ่ิมกลุมเปาหมายเปนผูใชงานเฟสบุค อินสตาแกรม เพ่ือจะไดทราบ
ความคิดเห็นของกลุมเปาหมายอ่ืนและไดขอมูลท่ีหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน 
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาระดับปจจัยจูงใจในการทํางานและระดับความ

ผูกพันขององคกรของพนักงาน บริษัท รังสิต พลาซา จํากัด (2) เพ่ือศึกษาปจจัยจูงใจในการทํางานท่ี
สงผลตอความผูกพันขององคกรของพนักงาน บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ท่ีปฏิบัติงานประจําอยูท่ี
สํานักงานใหญ จํานวน 272 คน (ขอมูลจากฝายทรัพยากรบุคคล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560)โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และหาคาสถิติตาง ๆ โดยใชการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  และหาคารอยละ (Percentage)  

การวิเคราะหสมมติฐานทางสถิติ  ใชการวิเคราะหสมการถดถอยพหุ (Multiple Regression  

Analysis) ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ เพศหญิงจํานวน 140 คน (รอยละ 

51.47)  มีอายุ 20-37 ปมากท่ีสุด จํานวน 134 คน (รอยละ 49.26) มีอายุการทํางาน 1-3 ป มากท่ีสุด 

จํานวน 84 คน (รอยละ 30.88) มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด จํานวน 189 คน (รอยละ 

69.49) มีตําแหนงเปนพนักงานประจํา, ชางเทคนิคมากท่ีสุดจํานวน 92 คน (รอยละ 33.82) มี
สถานภาพโสดมากที่สุดจํานวน 139  คน (รอยละ 51.10)  และอยูในดานบริหารอาคารและสถานท่ี
มากท่ีสุด จํานวน 143  คน (รอยละ 52.57)  (1) ปจจัยจูงใจในการทํางาน เรียงคาเฉล่ียจากมากไปหา
นอยไดดังน้ี ดานความรับผิดชอบของงาน ดานการมีสวนรวมในการทํางาน ดานความกาวหนาใน
การทํางาน ดานการไดรับการยกยองนับถือ และดานความสําเร็จในหนาท่ีการงาน ตามลําดับ และ 

(2) ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ตามลําดับ ผลการทดสอบ
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สมมติฐานพบวา (1) ปจจัยจูงใจในการทํางาน ไดแก ดานการไดรับการยกยองนับถือ (B = 0.968) 

และดานความรับผิดชอบของงาน (B = 0.262)  และ สงผลตอความผูกพันขององคกรของพนักงาน
บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ : ปจจัยจูงใจ, ความผูกพันขององคกรของพนักงาน 

 
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 
องคกรใดจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว ตองอาศัยปจจัยท่ีสําคัญหลาย

ปจจัย ทรัพยากรมนุษยก็ถือเปนปจจัยสําคัญท่ีมีสวนชวยในการผลักดันใหองคกรสามารถดําเนิน
กิจการใหมีประสิทธิภาพและเปนกําลังสําคัญในการนําพาองคกรขับเคล่ือนไปขางหนาสูเปาหมายท่ี
ไดกําหนดไว จึงนับไดวาทรัพยากรมนุษยเปรียบเสมือนขุมทรัพยท่ีมีคามหาศาล ดังน้ันจึงเปนส่ิงท่ี
สําคัญอยางย่ิงท่ีองคกรจะตองใหความสําคัญและตระหนักถึงการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมี
ประสิทธิภาพ ทรัพยากรมนุษยจึงถือวาเปนปจจัยสําคัญและมนุษยเปนส่ิงท่ีมีชีวิตจิตใจ มีความ
ตองการ มีการแสดงออก และบุคลิกลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป รวมถึงในการทํางานตองมีการ
แขงขันเพ่ือความโดดเดน และความตองการเปนท่ียอมรับของบุคคลอ่ืนแตเม่ือไดรับความกดดันท้ัง
จากภายในรางกาย และสภาพแวดลอมภายนอกที่มากระทบตอจิตใจและรางกายก็ทําใหเกิด
ความเครียดและความเบ่ือหนายในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงปญหาเหลาน้ีอาจจะทําใหเกิดปญหาแกองคกร
ได (ธัญรดา จิตสุรผล, 2553; ปาริชาต บัวเปง, 2554)  

การสรางแรงจูงใจในการทํางานน้ันเปนส่ิงท่ีองคกรควรตระหนักไวอยูเสมอ แรงจูงใจเปน
แรงปรารถนา ความเต็มใจท่ีจะกําหนดช้ีนําทักษะและพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหน่ึงไปสู
ความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เปนส่ิงท่ีเปนพลังกระตุนใหแตละบุคคลกระทําพฤติกรรม
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของแตละคน แรงจูงใจในการทํางานอาจเกิดจากลักษณะนิสัยสวนบุคคล เชน 

การท่ีบุคคลน้ันมีความกระตือรือรน มีความมุงม่ันในตนเอง ตองการความกาวหนาในชีวิต หรือการ
มีทัศนคติท่ีดีตองาน ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากมีความชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย มีความถนัดเน่ืองจาก
งานท่ีไดรับมอบหมายตรงกับความรูความสามารถ มีเพ่ือนรวมงานท่ีดี รวมท้ังการมีทัศนคติท่ีดีตอ
องคกร ซ่ึงอาจเกิดจากความภาคภูมิใจในช่ือเสียงขององคกร ความเชื่อม่ันในนโยบายขององคกร 

ตลอดจนการมีความรักความผูกพันกับองคกร ปจจัยตางๆเหลาน้ีอาจสงใหพนักงานเกิดแรงจูงใจใน
การทํางานใหประสบผลสําเร็จ หรืออาจกลาวไดวาเปนส่ิงกระตุนใหบุคคลเกิดความมานะพยายาม
ทํางานท่ีไดรับมอบหมายไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ปจจัยจูงใจในการทํางานตามหลักทฤษฎีสอง
ปจจัย (Two Factors Theory) ของ Frederick Herzberg คือ ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน โดยปจจัยจูงใจ 

คือ ปจจัยท่ีสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรในองคกรเพ่ือเปนการกระตุนใหเกิดความพึงพอใจในงานท่ี
ทํา ซ่ึงกอใหเกิดขวัญกําลังใจและความเต็มใจในการสรางผลงานใหเกิดประสิทธิผลไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ประกอบดวย ความสําเร็จในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ 

ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และความกาวหนา สวนปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยสุขอนามัย
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คือ ปจจัยท่ีเก่ียวกับสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีชวยใหพนักงานยังคงทํางานอยูและรักษาพวกเขา
ไวในองคกร แตเม่ือไมไดรับปจจัยดังกลาวก็จะเปนสาเหตุใหพนักงานเกิดความไมพอใจและไมมี
ความสุขในการทํางาน ประกอบดวย เงินเดือนและสวัสดิการ ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
สถานะของอาชีพ นโยบายและการบริหารงาน สภาพการทํางาน ความเปนอยูสวนตัว ความม่ันคงในงาน 

และวิธีการปกครองบังคับบัญชา (ภูรดา สุนทรโกปาล, 2552)  

 จากความสําคัญของบุคลากรขององคกรดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาหากองคกรไมให
ความสําคัญตอปจจัยท่ีเก่ียวแรงจูงใจในการทํางานรวมถึงการสงเสริมความผูกพันตอองคกรยอม
สงผลเสียถึงตนทุนท่ีตองสูญเสียไป ไมวาจะเปนตนทุนในสวนของบุคลากร ก็คือการสูญเสีย
บุคลากรที่มีความรูความสามารถ ตนทุนในการสรรหาคัดเลือก รวมถึงตนทุนการฝกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร จึงทําใหผูวิจัยตองการศึกษาปจจัยจูงใจในการทํางาน ท่ีสงผลตอความผูกพันของ
องคกรของพนักงาน บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด หรือไม เพ่ือนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางใน
การกําหนดนโยบายและแผนงานตาง ๆ รวมถึงปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เพ่ือเสริมสรางความจงรักภักดีและความผูกพันตอ
องคกร และเพ่ือรักษาพนักงานท่ีมีคุณคาตอองคกรไวใหนานที่สุด 

 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาระดับปจจัยจูงใจในการทํางานและระดับความผูกพันขององคกรของพนักงาน 

บริษัท รังสิต พลาซา จํากัด 

 2) เพ่ือศึกษาปจจัยจูงใจในการทํางานท่ีมีความสัมพันธตอความผูกพันขององคกรของ
พนักงานบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

 

สมมติฐานของการวิจัย  
ปจจัยจูงใจในการทํางาน  ประกอบไปดวย  ดานความสําเร็จในหนาท่ีการงาน ดานความ

รับผิดชอบของงาน ดานความกาวหนาในการทํางาน ดานการมีสวนรวมในการทํางาน และดานการ
ไดรับการยกยองนับถือ มีความสัมพันธตอความผูกพันขององคกรของพนักงาน บริษัท รังสิต
พลาซา จํากัด 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขตดานประชากร คือ พนักงาน บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ท่ี

ปฏิบัติงานประจําอยูท่ีศูนยการคาฟวเจอรพารค จํานวน 272 คน ผูวิจัยจึงเลือกท่ีจะใชประชากร
ท้ังหมดเปนกลุมตัวอยางท่ีจะศึกษา (ขอมูลจากฝายทรัพยากรบุคคล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560) 

ระยะเวลา 4 เดือน ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 ปจจัยจูงใจในการทํางาน  หมายถึง  ปจจัยท่ีกระตุนใหเกิดทัศนคติที่ดีตองาน สงผลใหเกิด
ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางาน ไดแก 
 ความสําเร็จในหนาท่ีการงาน  หมายถึง  การทํางานท่ีบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวโดยใช
ความรูความสามารถท่ีมีในการแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ 

 ความรับผิดชอบของงาน  หมายถึง  อํานาจและหนาท่ีท่ีอยูในความดูแลของผูท่ีไดรับ
มอบหมาย เพ่ือใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปาหมายขององคกร 

 ความกาวหนาในการทํางาน  หมายถึง  โอกาสในการเล่ือนขั้นหรือปรับตําแหนงท่ีสูงข้ึน
โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาท่ีเหมาะสมและยุติธรรม 

 การมีสวนรวมในการทํางาน  หมายถึง  การไดรับการสนับสนุนใหมีสวนรวมและเสนอ
ความคิดใหม ๆ ในการทํางานและกิจกรรมตาง ๆ ขององคกร 

 การไดรับการยกยองนับถือ หมายถึง การไดรับการยอมรับ นับถือ ไวใจจากผูบังคับบัญชา 
หัวหนางาน และเพ่ือนรวมงาน 

 ความผูกพันตอองคกร  หมายถึง  ทัศนคติ ความรูสึกในทางบวกที่พนักงานมีตอองคกร 

โดยมีการแสดงออกในรูปแบบของการจงรักภักดี การมีสวนรวม และรูสึกเปนสวนหน่ึงขององคกร 
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กรอบแนวคิด 
ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวความคิดในงานวิจัย 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1) ผลงานวิจัยน้ีเปนแนวทางใหกับผูบริหาร บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด เพ่ือใชประกอบการ
พิจารณาในการปรับปรุง สรางออกแบบกลยุทธท่ีมีประสิทธิภาพ และจัดกิจกรรม สัมมนาตาง ๆ 

เพ่ือพัฒนาพนักงานในองคกร ใหเกิดความผูกพันในองคกร 

 2) ผลงานวิจัยน้ีเปนแนวทางใหกับผูท่ีสนใจศึกษาคนควาวิจัยเก่ียวกับความผูกพันตอ
องคกร สามารถนําผลการวิจัยน้ีไปพัฒนาตอยอดไดในอนาคต 

 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางาน 
 Herzberg (1959 อางถึงใน สุขกมล ทรัพยดีมงคล, 2553) ไดศึกษาทําการวิจัยเก่ียวกับ
แรงจูงใจในการทํางานของบุคคล ซ่ึงไดศึกษาถึงการวิจัยเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางานของบุคคล
ซ่ึงไดศึกษาถึงความตองการของคนในองคการหรือการจูงใจจากการทํางาน คือ  ปจจัยจูงใจ 

(Motivation Factors)   หรือปจจัยกระตุน เปนปจจัยท่ีกระตุนจูงใจที่มีประสิทธิภาพ อันจะทําให
พนักงานใชความพยายามเพ่ือไดผลงาน ปจจัยจูงใจจึงเปนปจจัยท่ีเก่ียวของสัมพันธกับงานโดยตรง
และสรางความรูสึกท่ีดีกับงาน  ประกอบดวย (1) ความสําเร็จในงาน (Achievement) การท่ีบุคคล
สามารถทํางานไดลุลวงและประสบความสําเร็จเปนอยางดี มีความสามารถในการแกไขและรูจัก
ปองกันปญหาท่ีเกิดขึ้นไปไดเสมอรวมถึงการแสดงส่ิงหน่ึงส่ิงใดที่สงผลใหเห็นถึงผลงานของ
บุคคลยอมจะรูสึกมีความพึงพอใจและปล้ืมใจในผลสําเร็จของงานน้ันอยางย่ิง ทําใหมีกําลังใจจะ

ปจจัยจูงใจในการทํางาน 
1. ความสําเร็จในหนาท่ีการงาน 
2. ความรับผิดชอบของงาน 
3. ความกาวหนาในการทํางาน 
4. การมีสวนรวมในการทํางาน 
5. การไดรับการยกยองนับถือ 

ความผูกพันตอองคกรของพนักงาน 

บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 
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ทํางานอ่ืนตอไป (2) ลักษณะของงาน (Work Itself) ความรูสึกของบุคคลที่มีตอลักษณะงาน เชน 

งานประจํางานท่ีตองอาศัยความรู ความสามารถ คุณลักษณะของงานท่ียากหรืองาย รวมท้ังปริมาณ
งานท่ีมากหรือนอยเกินไป ถาเปนงานท่ีนาสนใจและทาทายในความสามารถ เปนงานสําคัญท่ีมี
คุณคาเปนงานท่ีตองใชความคิดงานประดิษฐคิดคนส่ิงใหมๆ แบบใหมๆ พนักงานจะรูสึกพอใจท่ีจะ
ทํางานในลักษณะน้ี (3) การไดรับการยอมรับ (Recognition) การท่ีผูบังคับบัญชาเพ่ือนรวมงานและ
บุคคลท่ัวๆ ไปในสังคมใหความสําคัญ ยกยอง ชมเชย แสดงความช่ืนชมยินดีในผลงานและ
ความสามารถเม่ือทํางานบรรลุผลอันเปนส่ิงท่ีสรางความประทับใจ ทําใหพนักงานน้ันเกิดความรูสึก
ภาคภูมิใจมีกําลังใจ มีผลในการกระตุนจูงใจใหทํางานไดดีย่ิงข้ึน (4) ความกาวหนาในงาน 

(Advancement) ความพึงพอใจของบุคคลท่ีไดรับการพิจารณาเล่ือนขั้น เล่ือนตําแหนง หนาท่ีในการ
ทํางาน ขึ้นเงินเดือนคาจางใหสูงขึ้น อันจะเปนส่ิงท่ีชวยสงเสริมกระตุนใหพนักงานตั้งใจทํางานให
มากย่ิงขึ้น (5)  ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility) การท่ีบุคคลไดรับเกียรติและความไววางใจ
มอบหมายใหรับผิดชอบทํางานอยางมีอิสระเสรีใหโอกาสทํางานไดอยางเต็มท่ี โดยผูบังคับบัญชา
ไมตรวจตราควบคุมมากเกินไป พนักงานจะมีความพึงพอใจเปนอยางมาก 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความผูกพันตอองคกร 
 อนันตชัย คงจันทร (2558) กลาววา ความผูกพันตอองคกร เปนเรื่องท่ีไดรับความสนใจกัน
อยางมากในชวงระยะเวลาท่ีผานมา ไดมีการศึกษาวิจัยกันอยางกวางขวางเน่ืองจากความผูกพันตอ
องคกรมีความสําคัญ ดังน้ี 

 1)  ทฤษฎีตาง ๆ ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของความผูกพันตอองคกรตลอดจนผลการวิจัยตาง ๆได
ชี้ใหเห็นวาความผูกพันตอองคกรน้ี อาจใชเปนเคร่ืองพยากรณพฤติกรรมของพนักงานขององคกร
ได โดยเฉพาะอยางย่ิง อัตราการเปล่ียนงาน (Employee Turnover) อัตราการเขาออกจากงานของ
พนักงานในองคกร เน่ืองจากพนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคกร มีแนวโนมท่ีจะอยูกับองคกรนาน
กวาและเต็มใจที่จะทํางานอยางเต็มความสามารถ เพราะเม่ือคนมีความผูกพันตอองคกรก็จะมีการ
แสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมท่ีตอเน่ือง มีความคงเสนคงวาไมโยกยายเปล่ียนแปลงท่ีทํางาน
 2)  ความผูกพันตอองคกรเปนผลการศึกท่ีตอเน่ือง หรือ พัฒนาข้ึนมาจากการศึกษาเรื่อง
ความจงรักภักดี (Loyalty) ของพนักงานในองคกรซ่ึงผูบริหารตองการใหเกิดข้ึนในองคเน่ืองจาก
ความผูกพันตอองคกรมีเสถียรภาพมากกวาความพึงพอใจในงาน เพราะความพึงพอใจในงาน
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สามารถเปลี่ยนแปลงไดจากสภาพแวดลอมท่ีพนักงานในองคกรตองเผชิญในแตละวัน แตความ
จงรักภักดีเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นและคอยๆพัฒนาไปอยางชา ๆ แบบม่ันคง 

 3)  การทําความเขาใจเรื่องความผูกพันตอองคกร ชวยใหศึกษาเขาใจธรรมชาติของคน
ท่ัวไปมากข้ึนกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีคนจะสรางความผูกพัน หรือเกิดความรูสึกวาตนเปนสวน
หน่ึงของสังคมยอย ๆ ข้ึนมาเน่ืองจากพฤติกรรมตาง ๆ ยอมมีท่ีมาเปนเร่ืองความมุงหมายหรือ
เปาหมายของมนุษยมีผลมาจาก การปฏิสัมพันธระหวางตนเองกับส่ิงแวดลอมซ่ึงมีความแตกตางกัน
ไปในดานคานิยม ทัศนคติ บุคลิกภาพ และ บทบาท ความเขาใจในกระบวนการน้ีจะชวยใหเขาใจ
พฤติกรรมของคนไดมากข้ึนท้ังน้ีความผูกพันทําใหเกิดประโยชนท่ีตามมาแกองคกรมากมาย
ดังตอไปน้ี 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 วารุณี คําแกว (2550) ศึกษาเร่ือง “ความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารไทยธนาคาร 

(จํากัด) มหาชน สํานักงานใหญ” ผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับ
ระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานพบวา เพศ มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกน้ันไมมีความสัมพันธทางสถิติ ผลการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางปจจัยเก่ียวระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานพบวาทุกปจจัยเก่ียวกับงาน เชน งานท่ี
รับผิดชอบ คาตอบแทน และสวัสดิการ โอกาสกาวหนา ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน และ
บรรยากาศท่ีทํางาน ลวนมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01 และเปนความสัมพันธในทิศทางบวกระดับปานกลาง 

 จักรพันธ เทพพิทักษ (2551) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานบริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด” ผลการศึกษาพบวาพนักงานมีความผูกพันตอองคกร 

โดยรวมอยูในระดับมาก สําหรับปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกร ไดแก ระดับ
การศึกษาและระยะเวลาที่ทํางานในบริษัท สวนเพศ อายุ สถานภาพ รายไดตอเดือนและตําแหนง 

ไมมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกร สําหรับปจจัยในดานลักษณะงานที่ปฏิบัติที่มีอิทธิพลตอ
ระดับความผูกพัน ไดแก ความมีอิสระในการทํางาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณ
ของงาน  ผลปอนกลับของงานและงานที ่ม ีโอกาสปฏิส ัมพันธก ับผู อื ่น  และปจจ ัยในดาน
ประสบการณในงานที่มีอิทธิพลตอระดับความผูกพันธตอองคกรในระดับมาก ไดแก ความรูสึกวา
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ตนมีความสําคัญตอองคกร ความรูสึกวาองคกรเปนที่พึ่งพาได ความคาดหวังที่จะไดรับการ
ตอบสนองจากองคกร และทัศนคติตอเพ่ือนรวมงานและองคกร 
 ปาริชาติ ขําเรือง (2555)  ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ
ของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ” ผลการวิจัยพบวา อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความผูกพันตอ
องคกรในระดับมาก และปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของอาจารยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ประกอบดวย  9 ปจจัยท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดแก (1) ระยะเวลาปฏิบัติงาน (2) 

เจตคติตอองคกร (3) การพัฒนาความกาวหนาในสายงานอาชีพ  (4) การบริหารคาตอบแทน  (5) 

การจัดสวัสดิการและผลประโยชนเก้ือกูล (6) นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย (7) บรรยากาศ
องคการ (8) วัฒนธรรมองคการ และ (9) ภาวะผูนําของผูบริหารระดับสูง 

 ดวงพร โพธ์ิสร (2558)  ไดศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันตอ
องคกรของครูผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา” 

ผลการวิจัยพบวา ครูผูดูแลเด็ก มีความผูกพันตอองคกร เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกร คือ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความ
รับผิดชอบ และดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัย เรื่อง ปจจัยจูงใจในการทํางานท่ีสงผลตอความผูกพันขององคกรของพนักงาน 

บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ประชากรท่ีใชในงานวิจัยคือ พนักงาน บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ท่ี
ปฏิบัติงานประจําอยูท่ีศูนยการคาฟวเจอรพารค จํานวน 272 คน ผูวิจัยจึงเลือกท่ีจะใชประชากร
ท้ังหมดเปนกลุมตัวอยางท่ีจะศึกษา (ขอมูลจากฝายทรัพยากรบุคคล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560)  

ใชแบบสอบถาม  (Questionnaire) แบบ Rating Scale ตามแบบของ  Likert  5 ระดับ เพ่ือเก็บขอมูล
จากประชากร การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) พบวา คาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ เกิน 0.7 ถือวามี
ความเชื่อไดสามารถนําไปเก็บขอมูลได (Burns and Grove, 1997) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
และทดสอบสมมติฐานแบงออกเปน การวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และ
หาคารอยละ (Percentage) การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห
สมการถดถอยพหุ (Multiple Regression  Analysis) โดยใชเทคนิคการคัดเลือกตัวแปรแบบ Enter 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลลักษณะสวนบุคคล 
 พนักงานจํานวน 272 คน สวนใหญคือ เพศหญิงจํานวน 140 คน (รอยละ 51.47)  มีอายุ 20-

37 ปมากท่ีสุด จํานวน 134 คน (รอยละ 49.76) มีอายุการทํางาน 1-3 ปมากท่ีสุด จํานวน 84 คน (รอย
ละ 30.88) มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 189 คน (รอยละ 69.49) มีตําแหนงเปน
พนักงานประจํา, ชางเทคนิคมากท่ีสุด จํานวน 92 คน (รอยละ 33.82) มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด
จํานวน 139  คน (รอยละ 51.10)  และอยูในดานบริหารอาคารและสถานที่มากท่ีสุด จํานวน 143  คน 

(รอยละ 52.57) 

 

ปจจัยจูงใจในการทํางานท่ีสงผลตอความผูกพันขององคกรของพนักงานบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 
ประกอบดวย ดานความสําเร็จในหนาท่ีการงาน ดานความรับผิดชอบของงาน ดาน

ความกาวหนาในการทํางาน ดานการมีสวนรวมในการทํางาน และดานการไดรับการยกยองนับถือ 

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
 1) ดานความสําเร็จในหนาท่ีการงานโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก (μ = 3.68) เม่ือพิจารณาราย
ขอพบวา ลําดับแรกคือ ทานคิดวางานท่ีทานไดรับมอบหมายมีความสําคัญตอความสําเร็จของ
องคกร มีความคิดเห็นในระดับมาก (μ = 3.85) รองลงมาคือ ทานไดรับโอกาสในการเรียนรูเพ่ือการ
เติบโตท่ีจะประสบความสําเร็จในชีวิตการทํางาน มีความคิดเห็นในระดับมาก (μ = 3.76)                                                    

 2) ดานความรับผิดชอบของงานโดยเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก (μ = 3.90)  เม่ือพิจารณาราย
ขอพบวา ลําดับแรกคือ ทานรูวาทานถูกคาดหวังอะไรบางในการทํางาน มีความคิดเห็นในระดับมาก 

(μ = 3.95) รองลงมาคือ ทานมีโอกาสไดทํางานท่ีทานมีความชํานาญความเช่ียวชาญอยางดีท่ีสุดทุก
วัน มีความคิดเห็นในระดับมาก (μ = 3.88) และลําดับสุดทาย คือ ทานไดรับการมอบอํานาจอยาง
เหมาะสมเพียงพอท่ีจะทํางานใหสําเร็จ มีความคิดเห็นในระดับมาก (μ = 3.88)   

 3) ดานความกาวหนาในการทํางาน โดยเฉล่ียอยูในระดับมาก (μ = 3.71) เม่ือพิจารณาราย
ขอพบวา ลําดับแรกคือ ในชวงหกเดือนท่ีผานมาหัวหนางานพูดถึงความกาวหนาในงานของทาน  

(μ = 3.81) รองลงมาคือ แผนกท่ีทานทําอยูน้ันมีโอกาสพัฒนาความรูและความสามารถเสมอ
หนวยงานที่ทานทําอยูน้ันมีโอกาสไดรับการเลื่อนตําแหนงอยางตอเน่ือง มีความคิดเห็นในระดับ
มาก (μ = 3.81) และลําดับสุดทาย คือ องคกรของทานมีวิธีการประเมินผลงานที่ทําใหทานมุงม่ัน
ทํางานเพ่ือบรรลุเปาหมายขององคกรอยางเต็มความสามารถ มีความคิดเห็นในระดับมาก (μ = 3.51) 
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 4) ดานการมีสวนรวมในการทํางานโดยเฉล่ียอยูในระดับมาก (μ = 3.85)  เม่ือพิจารณาราย
ขอพบวา ลําดับแรกคือ ทานคิดวาทานมีเพ่ือนรวมงานท่ีดีในท่ีทํางาน มีความคิดเห็นในระดับมาก
ท่ีสุด (μ = 4.17) รองลงมาคือ เพ่ือนรวมงานของทานใหความรวมมือทํางานรวมกันอยางเต็มท่ี
เพ่ือใหงานมีคุณภาพ มีความคิดเห็นในระดับมาก (μ = 4.01) และลําดับสุดทาย คือ ท่ีทํางานของทาน
มีการชวยเหลือหรือสนับสนุนใหทานไดรับการพัฒนาในหนาท่ีการงานดวยกัน มีความคิดเห็นใน
ระดับมาก (μ = 3.51) ตามลําดับ 

 5) ดานการไดรับการยกยองนับถือ โดยเฉล่ียอยูในระดับมาก (μ = 3.71) เม่ือพิจารณารายขอ
พบวา ลําดับแรกคือ ทานไดรับการยอมรับในการทํางานจากผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน  

(μ = 3.88) รองลงมาคือ ทานมีสวนรวมในการจัดทําแผนงานและตัดสินใจเร่ืองสําคัญๆของ
หนวยงานรวมงาน มีความคิดเห็นในระดับมาก (μ = 3.81) และลําดับสุดทาย คือ ทานไดรับการยก
ยองหรือชมเชยในผลงานท่ีทําออกมาไดดี มีความคิดเห็นในระดับมาก (μ = 3.43) ตามลําดับ 

 

ความผูกพันขององคกรของพนักงานบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 
ความผูกพันขององคกรของพนักงานบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด พบวาโดยเฉล่ียอยูในระดับ

มาก (μ = 3.87) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ลําดับแรกคือ ภูมิใจท่ีไดเปนสวนหน่ึงขององคกรน้ี (μ = 

4.13) รองลงมาคือ ทํางานโดยคํานึงถึงชื่อเสียงขององคกรท่ีทานทํางานอยูเสมอ มีความคิดเห็นใน
ระดับมาก (μ = 4.03) และลําดับสุดทาย คือ มีความสุขท่ีไดรวมงานกับองคกรแหงน้ี มีความคิดเห็น
ในระดับมาก (μ = 3.43) 

การทดสอบสมมติฐาน  

ปจจัยจูงใจในการทํางาน ไดแก ดานความรับผิดชอบของงาน และดานการไดรับการยกยอง
นับถือ สงผลตอความผูกพันขององคกรของพนักงานบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  มีความสัมพันธในระดับสูง ดานท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันของบริษัท รังสิต
พลาซามากท่ีสุด คือ ดานการไดรับการยกยองนับถือ (B = 0.968) รองลงมา คือ ดานความรับผิดชอบ
ของงาน (B = 0.262) และสามารถอธิบายความแปรปรวนที่เกิดขึ้นในความผูกพันของพนักงาน
บริษัท รังสิตพลาซา จํากัดได รอยละ 50.8 ดังตารางท่ี 1 

 

 

 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

589 

ตารางท่ี 1 การทดสอบสมมติฐานปจจัยจูงใจในการทํางาน 

ปจจัยจูงใจในการทํางาน 
คาสัมประสิทธ์ิ t-value t-prob 

b0   

คาคงท่ี 1.989   14.699 0.000* 
ดานความสําเร็จในหนาท่ีการงาน (X1) -0.240 -0.363 -1.143 0.254 

ดานความรับผิดชอบของงาน (X2) 0.186 0.262 2.646 0.009* 
ดานความกาวหนาในการทํางาน (X3)  -0.070 0.098 -0.720 0.472 

ดานการมีสวนรวมในการทํางาน (X4)  -0.023 -0.033 -0.529 0.597 
ดานการไดรับการยกยองนับถือ (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* 
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ปจจัยจูงใจในการทํางาน ดานความรับผิดชอบของงาน และดานการไดรับการยกยองนับถือ 

สงผลตอความความผูกพันขององคกรของพนักงานบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ผูวิจัยขออภิปราย
ผลการวิจัยตามขอคนพบ โดยเรียงลําดับตามคานํ้าหนักของปจจัย ดังน้ี 

 1) ดานการไดรับการยกยองนับถือสงผลตอความผูกพันขององคกรของพนักงานบริษัท 

รังสิตพลาซา จํากัด มากท่ีสุด ตัวบงชี้ท่ีสําคัญมากท่ีสุด คือ สวนรวมในการจัดทําแผนงานและ
ตัดสินใจเรื่องสําคัญ ๆ ของหนวยงาน ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของตัวบุคคล ท่ีไดรับการชมเชย ยกยอง 

เกิดความภาคภูมิใจงานท่ีตนไดมีสวนรวม ความภูมิใจในตนเองน้ันจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลมีความรูสึกท่ีดี
ตอตนเอง  เปนความรูสึกดานบวก ซ่ึงเปนแรงผลักดันท่ีดี การเสริมแรงเชิงบวกทําไดโดยการมอบ
รางวัล  การประกาศผานระบบภายองคกร การช่ืนชมถึงความสามารถเพ่ือใหพนักงานเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง  ท้ังน้ี การท่ีพนักงานของบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด มีโอกาสไดรับการ
มอบหมายรวมจัดทําแผนงานที่มีความสําคัญท่ีชวยในการพัฒนาองคกรใหประสบความสําเร็จ ทํา
ใหพนักงานเกิดความรูสึกวาตนเองมีสวนสําคัญกับองคกรในการขับเคลื่อนองคกรเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีบริษัทกําหนดไว ทําใหเกิดความรูสึกไดรับภาคภูมิใจของการไดรับการยอมรับ 

 ยกยอง จึงเปนเหตุผลที่ทําใหพนักงานมีความรูสึกผูกพันกับองคกร  
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 ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ จักรพันธ เทพพิทักษ (2551) ผลวิจัยพบวา 
ปจจัยในดานลักษณะงานที่ปฏิบัติที่มีอิทธิพลตอระดับความผูกพัน ไดแก ความมีอิสระในการ
ทํางาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณของงาน ผลปอนกลับของงานและงานที่มี
โอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื ่น และปจจัยในดานประสบการณในงานที่มีอิทธิพลตอระดับความ
ผูกพันตอองคกรในระดับมาก ไดแก ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร ความรูสึกวาองคกร
เปนที่พึ่งพาได ความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจากองคกร และทัศนคติตอเพื่อนรวมงาน
และองคกร และ สอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงพร โพธ์ิสร (2558)  ผลการวิจัยพบวา ครูผูดูแลเด็ก 

มีความผูกพันตอองคกร เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีสงผลตอ
ความผูกพันตอองคกร คือ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ และดานลักษณะ
ของงานท่ีปฏิบัติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 

 2) ดานความรับผิดชอบของงานสงผลตอความผูกพันขององคกรของพนักงานบริษัท รังสิต
พลาซา จํากัด รองลงมา เม่ือพิจารณาจากผลการวิจัยรายขอของปจจัยดานความรับผิดชอบของงาน 

พบวา ตัวบงช้ีท่ีสําคัญมากท่ีสุด คือ การไดมีโอกาสไดทํางานท่ีมีความชํานาญความเชี่ยวชาญอยางดี
ท่ีสุดทุกวัน และไดรับการมอบอํานาจอยางเหมาะสมเพียงพอที่จะทํางานใหสําเร็จ ท้ังน้ี พนักงาน
บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ไดปฏิบัติงานอยางเต็มใจเพ่ือทํางานใหบรรลุเปาหมาย หรือจุดประสงค
ขององคกร โดยแตละคนแตละฝายแตละแผนกปฏิบัติงานตามหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีและ
รับผิดชอบหนาท่ีท่ีไดรบัมอบหมาย และมีความชํานาญความเชี่ยวชาญ เพ่ือทํางานท่ีตนเองไดรับให
สําเร็จตามความสามารถของตน เพ่ือความกาวหนาในชีวิตและความสําเร็จในหนาท่ีการงานของตน 

เพราะทุกคนเชื่อวาการทํางานท่ีน่ีจะสามารถทําใหตนเองมีความสําเร็จและความกาวหนาในชีวิต
ไดมากข้ึน ส่ิงตาง ๆ เหลาน้ีอาจจะกระตุนเปนรายบุคคล เปนกลุม หรือจัดระบบองคการใหมีสภาพ
ท่ีกอใหเกิดความตองการในสวนของผูปฏิบัติงานท่ีจะใชแรงกาย แรงใจ และความสามารถอยาง
เต็มท่ี เพ่ือใหบังเกิดความสําเร็จในการทํางานตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือดวยความคิดริเร่ิมของ
ตนเองท่ีจะนําความสําเร็จมาสูองคกร ความตองการ แรงกดดัน หรือ ความปรารถนา ท่ีจะผลักดันให
พนักงานพยายามด้ินรน เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค พฤติกรรมของพนักงานจะถูก
กําหนดและควบคุมโดยการจูงใจตาง ๆ แรงจูงใจเหลาน้ียังมีลักษณะท่ีแตกตางกันในแตละคนอีก
ดวย วิธีการจูงใจท่ีสําคัญตอการบริหาร คือ ความตองการความรัก ความเอาใจใสความตองการ
อํานาจและความตองการความสําเร็จ 
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 ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ วารุณี คําแกว (2550) ผลการวิจัยพบวา ปจจัย
เก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ โอกาสกาวหนา ลวนมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสอดคลองกับงานของ ปาริชาติ ขําเรือง (2555)  ผลการวิจัย
พบวา อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฎมีความผูกพันตอองคกรในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  
 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการศึกษาไปปฏิบัติ 

 1) ดานการไดรับการยกยองนับถือ เปนสวนท่ีจะทําใหเกิดความประทับใจท่ีดีตอองคกร
และหัวหนางานของตน เปนดานท่ีพาบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ควรใหความสําคัญในการสงเสริม
ในการยกยองพนักงานท่ีทํางานดีเดน หรือทําประโยชนใหกับสังคมโดยจัดทํารางวัลในรูปแบบของ
เกียรติยศ เชน ประกาศนียบัตร ใหคําชื่นชม และการท่ีพนักงานไดมีสวนรวมในการทําแผนสําคัญ
ในการดําเนินพันธกิจขององคกรมีผลตอความผูกพันตอองคกรมากท่ีสุด แสดงใหเห็นถึงพนักงานทุก
คนมีสวนแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาและแกไขสวนตาง ๆ น้ันทําใหการจัดการเร่ืองตาง ๆ ได
อยางชัดเจน เน่ืองจากพนักงานทุกคนอาจจะประสบกับปญหาน้ัน ๆ ดวยตนเองจึงนํามาเสนอในท่ี
ประชุม ดังน้ันผูบริหารบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ควรใหพนักงานทุกคนเขารวมประชุมทุกไตร
มาสโดยให หัวหนารวบรวมเอกสารในการจัดทําแผนการประชุมแตละแผนก เพ่ือใหไดความคิด
ริเริ่มตามหัวขอการประชุม และแกไขขอบกพรองตาง ๆ ไตรมาสท่ีผานมา เพ่ิมเสริมสราง
ประสิทธิภาพการทํางานรวมกัน อีกท้ังพนักงานสามารถใชความรู และความคิดสรางสรรคของ
ตนเองท่ีมีอยู   
 2) ดานความรับผิดชอบของงาน การที่พนักงานไดทํางานตนถนัด โอกาสท่ีจะประสบ
ความสําเร็จในการทํางานยอมมีมาก ตรงกันขามหากไดทํางานท่ีตนเองไมถนัด นอกจากจะทําไดไมดีแลว
อาจทําใหเกิดความเบ่ือหนายในตัวงาน ขาดความสุขในการทํางานน้ัน ๆ ซ่ึงการท่ีพนักงานเกิด
ความรูสึกดานลบกับงาน อาจมีผลใหเกิดปญหาการลาออกในองคกรได ฉะน้ันเพ่ือคงรักษาความ
ผูกพันท่ีเกิดจากดานความรับผิดชอบของงานไว บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ควรนําแนวทางการคัดสรร
บุคลากร ท่ีเปนการมอบหมายงานใหถูกกับบุคคล โดยควรมีการเริ่มตนต้ังแตกระบวนการแรกที่
บริษัทไมใชเปนผูเลือกพนักงานแตเพียงอยางเดียว แตควรใหผูสมัครมีสิทธิเลือกในตัวงานดวย เชน 

บริษัทแจงลักษณะงาน หนาท่ีรับผิดชอบ รายละเอียดของงาน โดยส่ือสารอยางตรงประเด็น ไมออมคอม  

ตองแจงปญหาและอุปสรรคท่ีผูสมัครจะตองไดเจออยางแนนอนในการทํางาน เพ่ือใหทราบและ
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เปนขอมูลในการตัดสินใจ วาเหมาะสมกับงานน้ันหรือไม เพ่ือใหองคกรไดคนท่ีตรงกับงานมาก
ท่ีสุดและสงผลตอความผูกพันตอองคกรในอนาคต  

 
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป 
 จากการศึกษาปจจัยจูงในการทํางานท่ีสงผลตอความผูกพันขององคกรของพนักงาน บริษัท 

รังสิตพลาซา จํากัด และเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ฉะน้ันสําหรับงานวิจัยช้ิน
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บทคัดยอ 
การศึกษาคนควาอิสระครั้งน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอความ

พึงพอใจของผูใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค (2) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีความสัมพันธตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค โดยคัดเลือกกลุม
ตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบสะดวก (Convenience Sampling)  ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติพรรณนา ไดแก 
ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมานวิเคราะห
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ Multiple Regression Analysis ผลการวิจัย พบวา  ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญคือ เพศหญิงจํานวน 295 คน (รอยละ 73.75)  สวนใหญสถานภาพโสด จํานวน 289 คน 

(รอยละ 72.25) มีอยูในชวงอายุ 18-22 ปมากท่ีสุด จํานวน 155 คน (รอยละ 38.75) เม่ือจําแนกตาม
ระดับการศึกษาพบวา สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 324 คน (รอยละ 

81.00)  มีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษามากท่ีสุดจํานวน 162 คน (รอยละ 40.50) และมีรายไดเฉล่ียตอ
เดือน นอยกวาหรือเทากับ10,001 บาทมากท่ีสุด จํานวน 173  คน (รอยละ 43.25)   ผลการวิจัย
เก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีสงผลความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยการคา 
ฟวเจอรพารค  พบวาโดยมีภาพรวมอยูในระดับสําคัญมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
กลุมตัวอยางใหความสําคัญดานการสงเสริมทางการตลาด โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.47 รองลงมา ไดแก 
ดานกระบวนการ มีคาเฉล่ีย 4.42 ดานส่ิงอํานวยความสะดวกทางกายภาพคาเฉลี่ย 4.40  ดานราคา 
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คาเฉลี่ย 4.23 ดานผลิตภัณฑและบริการ คาเฉล่ีย 4.18  ดานบุคคลคาเฉลี่ย 4.14   และนอยท่ีสุดดาน
ชองทางการจัดจําหนาย คาเฉลี่ย  4.10 ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา (1) ปจจัยสวน
บุคคล อันไดแก อายุ และอาชีพที่แตกตางกัน สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยการคา 
ฟวเจอรพารคตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการ อันไดแก ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานส่ิงอํานวย
ความสะดวกทางกายภาพ และดานกระบวนการ มีความสัมพันธตอความพึงพอใจของผูใชบริการ
ศูนยการคาฟวเจอรพารคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงปจจัยท่ีสงผลมากท่ีสุดคือ ดาน
สวนประสมทางการตลาด และนอยท่ีสุดคือ กระบวนการ 

 

คําสําคัญ : สวนประสมทางการตลาด, ความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยการคา 
 

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 18-22 years old, education was in bachelor degree, 

almost occupation was student and personal income was less than or equal  1 0 ,0 01  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 
การคาปลีกคาสงจึงเปนธุรกิจท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศนอกจากจะเปนสาขา

ท่ีทํารายไดสูงเปนอันดับสองรองจากภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจคาปลีกจึงเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อยางหน่ึงในการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมและเปนตัว
จักรในการพัฒนามาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยจะทําหนาท่ีเปน
ตัวกลางในการเช่ือมโยงและกระจายสินคาจากผูผลิตและนําสูผูบริโภค (ประชาชาติธุรกิจ, 2557) 

 ศูนยการคาเปนการใหบริการคาปลีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีความเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของ
ผูบริโภค โดยศูนยการคาในปจจุบันมีลักษณะการใหบริการท่ีครบวงจร กลาวคือ ผูบริโภคสามารถ
เขารับบริการ หรือหาซ้ือสินคาไดครอบคลุมในทุก ๆ ดานพรอมท้ังมีส่ิงอํานวยความสะดวกครบยาน
ชานเมืองท่ีธุรกิจคาปลีกมีการแขงขันกันคอนขางรุนแรง “รังสิต” ถือเปนหน่ึงสมรภูมิในลําดับตน ๆ 

ท่ีมีการแขงขันรุนแรง แตจากการที่เมืองมีการขยายตัว ประกอบกับภาครัฐมีแผนที่จะพัฒนารถไฟ
ความเร็วสูง การขยายถนน และการพัฒนารถไฟฟาสายสีแดงเขม ชวงบางซ่ือ-รังสิต สงผลใหยาน
รังสิตเริ่มเปนท่ีจับตามองของผูประกอบการหางคาปลีกรายใหญ (โพสตทูเดยออนไลน, 2561) 

บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทบริหารศูนยการคามืออาชีพ ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญ 

ประสบการณ และมีชื่อเสียงในวงการธุรกิจของประเทศไทยมาชานาน โดยดําเนินธุรกิจในการ
บริหารศูนยการคาฟวเจอรพารคมาตั้งแตเริ่มกอตั้ง และไดพัฒนาศูนยการคาฟวเจอรพารคมาอยาง
ตอเน่ืองตลอดระยะเวลากวา 20 ป แผนการดําเนินการไดมีแผนการกอสรางเมืองแหงการคาและ
บริการท่ีสมบูรณแบบ ภายใตชื่อ “ฟวเจอรซิตี้” อยางเต็มรูปแบบ ดวยเหตุผลขางตนจึงเปนท่ีมาท่ี
ผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอศูนยการคาฟวเจอรพารค 

เพ่ือท่ีจะสามารถทําการปรับปรุง และกําหนดกลยุทธทางการตลาดไดอยางเหมาะสม อีกท้ังสามารถ
วางแผน และกําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค 

2) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพันธตอความพึงพอใจของ
ผูใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค 
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สมมติฐานของการวิจัย 
1) ปจจัยสวนบุคคล อันไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดเฉล่ีย

ตอเดือนท่ีแตกตางกัน สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารคแตกตางกัน 

2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ อันไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานส่ิงอํานวยความสะดวกทางกายภาพและดาน
กระบวนการ มีความสัมพันธตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
ดานเน้ือหา ศึกษาคนความุงเนนเก่ียวกับตัวแปรปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของ

ผูใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค และปจจัยสวนบุคคล ประชากรท่ีตองการศึกษาในการวิจัยน้ี
คือผูบริโภคท่ีเขามาใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท้ังหมด 400 คน 

โดยเก็บขอมูลดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling Design)  

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอ
เดือนของ  ผูมาใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค 

สวนประสมทางการตลาด หมายถึง กลยุทธการทางการตลาด 7 ดาน ท่ีชวยใหการดําเนิน
ธุรกิจบรรลุตามวัตถุประสงคหรือตามเปาหมายของศูนยการคาฟวเจอรพารค  

ความพึงพอใจของผูใชบริการ หมายถึง ภาวะการแสดงออกท่ีเกิดจากการประเมิน
ประสบการณการซ้ือและการใชสินคาและบริการ  
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กรอบแนวคิด 
ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวความคิดในงานวิจัย 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) ผลงานวิจัยน้ีสามารถนําไปใชเปนแนวทางใหกับบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ในการ
สงเสริมและพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดใหตรงกับความตองการของผูใชบริการมากย่ิงขึ้น 

2) ผลงานวิจัยน้ีสามารถนําไปใชเปนแนวทางใหกับบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ในการ
ปรับปรุงกลยุทธการใหการบริการ เพ่ือสรางความประทับใหกับผูใชบริการใหเกิดความพึงพอใจ
มากย่ิงข้ึน  

ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ   
- อายุ  
- ระดับการศึกษา  
- สถานภาพ 
- อาชีพ         
- รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ

- ดานผลิตภัณฑ                     
- ดานราคา 
- ดานชองทางการจัดจําหนาย 

- ดานการสงเสริมการตลาด    

- ดานบุคคล 

- ดานส่ิงอํานวยความสะดวกทางกายภาพ 

- ดานกระบวนการ 

 

ความพึงพอใจของผูใชบริการ 

ศูนยการคาฟวเจอรพารค 
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แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
แนวคิดและทฤษฏีสวนประสมทางการตลาดบริการ 

Lovelock&Wright (2007) ไดกลาววา สวนประสมทางการตลาดบริการ คือ เครื่องมือหรือ
ปจจัยทางการตลาดที่ควบคุมไดซ่ึงในสวนของธุรกิจตองใชรวมกัน เพ่ือตอบสนองสรางความ
ตองการและความพึงพอใจแกกลุมลูกคาเปาหมาย ซ่ึงโดยมากแลวหากเปนสินคาจะมีสวนประสม 

 4 ปจจัย คือ สินคา/บริการ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย กิจกรรมการสงเสริมการขาย แตสวนผสม
ทางการตลาดบริการน้ันจะมีความแตกตางจากสวนประสมทางการตลาดของสินคาธรรมดา น่ันก็
คือ จะตองมีการเนนถึงพนักงานผูใหบริการ  กระบวนการการใหบริการตางๆ และส่ิงแวดลอม
ทางดานกายภาพหรือส่ิงอํานวยความสะดวก โดยปจจัยท้ังสามสวนน้ีผสมกันเปนหลักการของการ
สงมอบบริการ ซ่ึงสําหรับตลาดธุรกิจบริการน้ัน จะมีการทําการตลาดในดานปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดเพ่ิมอีก 3 ปจจัย คือ ผูใหบริการ กระบวนการใหบริการ  และสภาพแวดลอมในการ
ใหบริการ สวนประสมทางการตลาดสําหรับตลาดบริการน้ันเปนกิจกรรมท่ีสนองความตองการของ
ลูกคา เพ่ือสรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา ซ่ึงก็คือ สวนประสมทางการตลาด 7Ps 

แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
อดุลย จาตุรงคกุล (2553) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) ไว

วา ความพึงพอใจน้ันเกิดข้ึนจากการเปรียบเทียบคุณคาของผลิตภัณฑหรือบริการกับความคาดหวัง
ของลูกคาท่ีจะไดรับผลิตภัณฑหรือบริการน้ันๆ ซ่ึงมีท้ังความรูสึกพอใจและไมพอใจ ซ่ึงหาก
ผลิตภัณฑหรือบริการน้ันเปนไปตามความคาดหวังของลูกคาก็จะสงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ 

แตถาหากผลิตภัณฑหรือบริการน้ันไมเปนไปตามท่ีลูกคาคาดหวังก็จะทําใหลูกคาไมเกิดความพึง
พอใจและผิดหวังในตัวผลิตภัณฑหรือบริการน้ัน ซ่ึงความคาดหวังน้ันจะไดรับอิทธิพลจาก
ประสบการณในการซ้ือ คําแนะนําจากเพ่ือน และคําแนะนําจากนักการตลาด ตลอดถึงขาวสาร  

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
วรฤทัย สุภัทรเกียรติ (2552) ศึกษาเรื่อง  “ปจจัยท่ีมีผลตอความตองการของลูกคาใน

ศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา รัชดา - พระราม 3”  เก็บขอมูลจาก ผูท่ีมาใชบริการกับทางศูนยการคา
เซ็นทรัล พลาซา รัชดา - พระราม 3 จํานวน 400 ชุด พบวาปจจัยท่ีมีผลตอความตองการของลูกคา
พบวา ลูกคาในศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา รัชดา - พระราม 3 สวนใหญจะมีความตองการในดาน
สถานท่ี ลําดับตอมาคือการบริการ การสงเสริมทางการตลาด พนักงานขาย ลักษณะทางกายภาพ 
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ดานสินคา ส่ิงอํานวยความสะดวก ชองทางการจัดจําหนาย และดานราคาตามลําดับ สวนความ
ตองการของลูกคาในศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซารัชดา - พระราม 3 โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง พบวาลูกคาในศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซารัชดา - พระราม 3 สวนใหญมีระดับความคิดเห็น
ในดานความปลอดภัย ลําดับตอมาคือดานรางกาย ดาน ความตองการการยอมรับนับถือจากผูอ่ืน 

ดานความรักและการเปนเจาของ และดานความตองการ ความเปนตัวตนอันแทจริงของตนเอง 

ตามลําดับ เม่ือนํามาทดสอบสมมติฐานของงานวิจับพบวา ลักษณะทางดานประชากรศาสตรของ 

ลูกคาไดแก เพศอายุระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และสถานภาพสมรสท่ีแตกตางกัน
ไมมีผลตอความตองการของลูกคาในศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา รัชดา - พระราม 3อยางมี 

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังน้ี ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพันธตอ
ความตองการของลูกคาในศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา รัชดา - พระราม 3ไดแก ปจจัยดานราคา ดาน
การสงเสริมทางการตลาด ดานลักษณะทางกายภาพ และดานการบริการ สําหรับปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดบริการที่ไมมีความสัมพันธตอความตองการของลูกคาในศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา 
รัชดา – พระราม 3 ไดแก ปจจัยดานสินคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานพนักงานขาย ดานส่ิง
อํานวยความสะดวก และดานสถานท่ี 

ณัฐสินี อุนแกว (2557) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการใชบริการ
ศูนยการคาเมกาบางนา” ในภาพรวม ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการใชบริการ
ศูนยการคาเมกาบางนา อยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการจัดจําหนาย(สถานท่ี) 

รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด ผลการทดสอบสมติฐาน
พบวา ผูใชบริการท่ีมีอาชีพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และ สถานภาพตางกัน มีความคิดเห็น
เก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการใชบริการศูนยการคาเมกาบางนา ในภาพรวม
แตกตางกัน สวนผูใชบริการท่ีมีเพศและอายุตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ท่ีมีผลตอการใชบริการศูนยการคาเมกาบางนา ในภาพรวมไมแตกตางกัน 

จิตตพัฒน พรหมพงษ (2558) ศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใช
บริการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ” ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนบุคคล ของผูใชบริการท่ีมีความ
แตกตางกันในเรื่องของรายไดเฉล่ียตอเดือนและอาชีพ สําหรับรายไดเฉล่ียตอเดือน กลุมตัวอยางท่ีมี
รายไดเฉล่ียะนอยกวาหรือเทากับ 25,000 บาท มีความพึงพอใจในการใชบริการทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิสูงสุดและสําหรับอาชีพพบวา อาชีพนักเรียนหรือนักศึกษามีความพึงพอใจในการใช
บริการทาอากาศยานสุวรรณภูมิสูงท่ีสุด  
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กฤตภาคิน ม่ิงโสภา (2560)  ศึกษาเร่ือง“ปจจัยท่ีทํานายความพึงพอใจของผูใชบริการ
ศูนยบริการ TOT แจงวัฒนะ” ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 21-

30 ป มีรายได 20,001-30,000 บาท มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/

นักศึกษา/ สถานภาพโสด การวิเคราะหขอมูลสวนประสมทางการตลาดพบวา สมมติฐานดาน
ประชากรศาสตร พบวา เพศ สถานภาพสมรส อายุ อาชีพ และรายไดท่ีแตกตางกัน สงผลตอความ
พึงพอใจของผูใชบริการศูนยบริการ TOT แจงวัฒนะแตกตางกัน  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีสงผล
ตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค  ประชากรท่ีใชในงานวิจัยครั้งน้ี คือ ผูท่ี
เคยใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค  ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน จึงคํานวณกลุม
ตัวอยางไดจากสูตรคํานวณไมทราบขนาดประชากรของ W.G. Cochran ( 1953 ( โดยเก็บขอมูลกลุม
ตัวอยางจํานวน 400 คน ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เกณฑการใหคะแนนแบบ Likert Scale  5 ระดับ คาความเชื่อม่ัน Cronbach’s Alpha โดยรวมมีคา 
0.7 ขึ้นไป ซ่ึงถือวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลและทดสอบ

สมมติฐานแบงออกเปน การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดังน้ี  (1) การวิเคราะหสถิติ เชิงพรรณนา  (Descriptive 

Statistics) เปนการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนของกลุมตัวอยาง โดยนําเสนอเปนตารางแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) คารอยละ  (Percentage) คาเฉล่ีย  (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 

Deviation) เพ่ือใชอธิบายขอมูลเบ้ืองตน (2) การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics) ใชในการทดสอบสมมติฐาน ท่ีตั้งไว ไดแก t-Test, F-test และการวิเคราะหความสัมพันธ 
ใช (Multiple Regression) โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลลักษณะสวนบุคคล 
  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ เพศหญิงจํานวน 295 คน (รอยละ 73.75)  สวนใหญ
สถานภาพโสด จํานวน 289 คน (รอยละ 72.25 ) มีอายุอยูในชวงอายุ 18-22 ปมากท่ีสุด จํานวน 155 

คน (รอยละ 38.75) เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษาพบวา สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมาก
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ท่ีสุด จํานวน 324 คน (รอยละ 81.00)  มีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษามากท่ีสุดจํานวน 162 คน (รอย
ละ 40.50) และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 24,999 บาทมากท่ีสุด จํานวน177คน(รอยละ44.25) 
 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 

ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ โดยภาพรวมมี
คะแนนเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.28) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานสงเสริม
การตลาดอยูในระดับมากท่ีสุด  ( X  = 4.47) รองลงมาคือดานกระบวนการอยูในระดับมากท่ีสุด ( X

= 4.42, S.D.=0.44) รองลงมา ดานส่ิงอํานวยความสะดวกทางกายภาพ  ( X = 4.40) อยูในระดับมาก
ท่ีสุด รองลงมา ดานราคา ( X = 4.23) อยูในระดับมากท่ีสุด ดานผลิตภัณฑและบริการอยูในระดับ
มาก ( X = 4.18, S.D.=0.50) ดานบุคคลอยูในระดับมาก ( X = 4.14) และนอยท่ีสุดดานชองทางการ
จัดจําหนายอยูในระดับมาก ( X = 4.10) ตามลําดับ 

ขอมูลความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค 
 ความพึงพอใจของผูใชบริการ ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.28) 

และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจดานกระบวนการลําดับแรก 

คือ พอใจกับส่ิงอํานวยความสะดวกภายในศูนยการคาอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.56)   รองลงมา 
พอใจระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดีของศูนยการคาอยูในระดับมากท่ีสุด  ( X = 4.48) และนอยท่ีสุด
คือ พอใจกับความสวยงามของการตกแตงภายในและภายนอกอาคารของศูนยการคาอยูในระดับ
มาก ( X = 4.03) ตามลําดับ 

การทดสอบสมมติฐาน 
ตารางท่ี 1 ตารางการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1  

ตัวแปรอิสระ 
ปจจัยสวนบุคคล 

สถิติท่ีใชในการ
ทดสอบ 

Sig. ผลการทดสอบ 

เพศ t-test 0.836 ไมสอดคลอง 
อายุ F-test 0.001 สอดคลอง 

ระดับระดับการศึกษา F-test 0.136 ไมสอดคลอง 
สถานภาพ F-test 0.145 ไมสอดคลอง 
อาชีพ F-test 0.048 สอดคลอง 

รายไดเฉล่ียตอเดือน F-test 0.531 ไมสอดคลอง 
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*มีนัยยะสําคัญทางสถิติ 0.05 
พบวาอายุและอาชีพที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค 

ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

ตารางท่ี 2 ตารางการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 2  
ปจจัยสวนผสมทางการตลาดบริการ b Std. Error B t Sig. 
Constant 0.218 0.095 2.299 0.022*
- ดานผลิตภัณฑและบริการ(x1) 0.066 0.088 0.086 0.751 0.453 
- ดานราคา (x2) 0.004 0.041 0.005 0.101 0.920 
- ดานชองทางการจัดจําหนาย (x3) 0.176 0.067 0.253 -2.612 0.009*
- ดานสงเสริมการตลาด (x4) 0.633 0.033 0.737 19.068 0.000* 
- ดานบุคคล (x5) 0.387 0.032 0.434 11.949 0.000* 
- ดานส่ิงอํานวยความสะดวกทางกายภาพ(x6) 0.208 0.058 0.222 3.586 0.000*
- ดานกระบวนการ (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*   

 

จากตารางที่ 2 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการไดแก  ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานส่ิงอํานวยความสะดวกทางกายภาพ และดานกระบวนการมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 และมีอํานาจในการพยากรณรอยละ 84.9 

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
อภิปรายผล 
ปจจัยสวนบุคคล  

1) ดานอายุ เพราะกลุมวัยทํางานเปนกลุมท่ีมีรายไดเปนของตัวเอง มีกําลังซ้ือ ทําใหสามารถ
เขาถึงสินคาและบริการไดมากกวากลุมนักเรียนและนักศึกษา โดยผลการเปรียบเทียบรายคูยังพบวา 
ผูใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารคท่ีมีอายุ 18 – 22 ป มีความพึงพอใจในการใชบริการศูนยการคา
ฟวเจอรพารค นอยกวา ผูใชบริการท่ีมีอายุ 23 – 29 ป  อายุ 30 – 39 ป และ อายุ 45 – 49 ป  อาจเปน
เพราะวา ผูใชบริการในชวงอายุ 18-22 ป ซ่ึงเปนกลุมนักเรียนนักศึกษา ยังไมมีรายไดประจําเดือน
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เปนของตนเอง การเขาถึงการบริการหรือสินคา เนนบริโภคสินคาบริการทางดานความบันเทิง เชน 

โรงภาพยนตร คาราโอเกะ เปนตน สงผลใหไมสามารถรับบริการไดอยางท่ัวทุกประเภท จึงมีความ
พึงพอใจในการใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารคนอยกวาวัยทํางาน  

2) ดานอาชีพ เพราะอาชีพที่แตกตางกัน การเลือกใชบริการดานตาง ๆ จึงมีความแตกตาง
กัน โดยผลการเปรียบเทียบรายคูยังพบวา ผูใชบริการท่ีมีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
พนักงานบริษัทเอกชน มีความพึงพอใจในการใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค มากกวา นักเรียน/

นักศึกษา และ อาชีพอิสระ  ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากกลุมนักเรียน/นักศึกษา  สวนใหญจะเขามาใชบริการ
ศูนยการคา ในชวงเวลาหลังเลิกเรียน หรือวันหยุดเทาน้ัน   สวนอาชีพอิสระอาจมีขอจํากัดในเร่ือง
ความสะดวกในการชําระบริการ เชน การชําระคาบริการ สินคาหรือบริการท่ีมีโปรโมช่ันรวมกับ
บัตรเครดิต  อีกท้ังอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชน มีกําลังซ้ือท่ี
คอนขางแนนอน  จึงทําใหสงผลตอการตัดสินใจซ้ือท่ีงาย มีความพึงพอใจในการใชบริการ
ศูนยการคาฟวเจอรพารค  

ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤตภาคิน ม่ิงโสภา (2560)  พบวา อายุและ
อาชีพ ท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยบริการ TOT แจงวัฒนะแตกตางกัน 

และสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตตพัฒน พรหมพงษ (2558) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคล 

ดานอาชีพของผูใชบริการที่มีความแตกตางกัน อาชีพนักเรียนหรือนักศึกษามีความพึงพอใจในการ
ใชบริการทาอากาศยานสุวรรณภูมิสูงท่ีสุด  

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ แยกอภิปรายผลตามคานํ้าหนักดังน้ี 

1) ดานการสงเสริมการตลาด เน่ืองจากพฤติกรรมผูบริโภคในปจจุบันท่ีนิยมเดิน Event ใน
หาง เน่ืองจากมีท่ีจอดรถสะดวก ไมตองเส่ียงกับสภาพดินฟาอากาศท่ีไมสามารถคาดเดาได โดยทาง
ศูนยการคาไดมีการจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event) มีความนาสนใจ ดึงดูด มีความนาสนใจ
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไมวาจะเปน กลุมวัยนักเรียน นักศึกษา กลุมคนทํางาน หรือแมบาน 

โดยมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดทุก ๆ เดือน อีกท้ังในเร่ืองของการใชส่ือโฆษณา ประชาสัมพันธ 
กิจกรรมตาง ๆ ของศูนยการคาอยางท่ีสามารถเขาถึงผูบริโภคไดอยางท่ัวถึงจากชองทางการส่ือสาร
ท่ีมีมากข้ึนโดยมีการปรับเปล่ียนไปกับพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปล่ียนไปมาใช Social media เยอะ
ขึ้น โดยชองทางของการส่ือสารของ Social media ท่ีสามารถเขาถึงผูบริโภคไดก็คือ Line@ 

Facebook fanpage เปนตน ท้ังน้ี ผลวิจัยยังพบวา “ความนาสนใจของสินคาหรือบริการท่ีนํามาลด
ราคา” มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด โดยความนาสนใจของสินคาหรือบริการท่ีนํามาลดราคา มีความ
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หลากหลาย และราคาดึงดูด โดยมีการจัดกิจกรรมลดราคาในทุก ๆ ไตรมาส การลดราคาสินคาทําให
ผูบริโภคประหยัดคาใชจายในการซ้ือสินคา ส่ิงน้ีจึงสงผลใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจในดาน
สงเสริมการตลาดไดเปนอยางดี 

2) ดานบุคคล เน่ืองจากพนักงานเปนสวนหน่ึงของการใหบริการและเปนตัวแทนของ
ศูนยการคาท่ีจะสงผลใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ โดยดานบุคคลของศูนยการคาฟวเจอรพารคน้ัน
พบวา พนักงานมีความพรอมและเต็มใจ ใสใจในการใหบริการ อีกท้ังยังมีจํานวนท่ีเพียงพอตอการ
ใหบริการในจุดตาง ๆ ของพ้ืนท่ีในศูนยการคา ไมวาจะเปนพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่ีมีประจํา
ทุกช้ัน การแตงกาย มารยาท ของพนักงานประชาสัมพันธท่ีพรอมใหบริการขอมูล และอํานวยความ
สะดวกกับผูใชบริการ  

3) ดานชองทางการจัดจําหนาย เน่ืองจากทําเลท่ีตั้งของศูนยคา ซ่ึงอยูในยานธุรกิจของ
กรุงเทพฯ ตอนเหนือ เปนประตูดานแรกที่จะเขาสูกรุงเทพฯ อีกท้ังยังตั้งอยูบนจุดท่ีเช่ือมตอระหวาง
กรุงเทพฯ ไปสูภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   การจราจรโดยรอบท่ีมี
ประสิทธิภาพดวยทางเขา-ออก 4 ทาง พรอมถนนรอบโครงการ 16 เลนจากถนนหลัก ระบบการ
คมนาคมท่ีสามารถมาถึงศูนยการคาไดอยางสะดวก มีจุดจอดรถตูโดยสารและปายรถประจําทาง
หนาศูนยการคา และในอนาคต โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีแดง บางซ่ือ- รังสิต จะย่ิงสงเสริม
ใหสามารถใหผูบริโภคเขาถึงศูนยการคาไดมากยิ่งข้ึน อีกท้ังท่ีจอดรถ (Parking lot) มีจํานวนมาก
และเพียงพอกับผูใชบริการ โดยจอดรถมากท่ีสุดถึง 8,400 คัน (10,000 คัน เม่ือจอดซอนคัน) จึง
สงผลใหผูใชบริการมีความความพึงพอใจในการใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค  

4) ดานส่ิงอํานวยความสะดวกทางกายภาพ เน่ืองจากความพฤติกรรมการใชบริการของ
ผูใชบริการในปจจุบันท่ีมีตอศูนยการคามากกวาการไปซ้ือสินคาแลวกลับบาน ผูบริโภคใชบริการ
ศูนยการคาเพ่ือรับบริการในดานตาง ไมวาจะเปนกิจกรรมการพักผอน การทํากิจกรรมดาน
การศึกษา การเงิน เปนตน  เม่ือผูบริโภคใชบริการในศูนยการคามากข้ึน ปจจัยของบรรยากาศของ
สถานท่ี การออกแบบตกแตงท่ีทันสมัย สวยงาม มีพ้ืนท่ีสวนกลางใหพักผอน ความสะอาด การมี
อุณหภูมิท่ีเหมาะสม แสงสวางเพียงพอ จึงเปนสวนท่ีสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ
ศูนยการคาฟวเจอรพารค  

5) ดานกระบวนการ เน่ืองจากความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน ตองการความรวดเร็ว 

และความสะดวกสบายในการใหบริการอันเน่ืองจากเวลาท่ีมีจํากัด ข้ันตอนการใหบริการตาง ๆ จึง
ตองขั้นตอนกระบวนการท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได  
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ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐสินี อุนแกว (2557) พบวา ดานการจัดจําหนาย และ
ดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการใชบริการ ศูนยการคาเมกาบางนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของวรฤทัย สุภัทรเกียรติ (2552) พบวา ลูกคาสวนใหญจะมี
ความตองการในดานสถานที่ และปจจัยดานพนักงานขาย ดานกระบวนการ ดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลตอความตองการของลูกคาในศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา รัชดา - 
พระราม 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในธุรกิจ 
1) ดานอายุ เน่ืองจากผูใชบริการท่ีมีอายุ 23 – 49 ป เปนกลุมวัยทํางานท่ีมีรายไดประจํา

แนนอน ทางศูนยการคาควรจัดกิจกรรมหรือปรับกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสม สามารถดึงดูด
กลุมลูกคาเหลาน้ีใหไดมากท่ีสุด   

2) ดานอาชีพ นักเรียนนักศึกษา ซ่ึงเปนกลุมท่ีประสบการณการบริโภคยังนอย ยังไมมีความ
เปนตัวของตัวเองมากนัก ใชสินคาตามกลุมเพ่ือนหรือกระแสสังคม ชอบแสวงหาส่ิงแปลกใหม
เสมอ โดยไดรับอิทธิพลจากส่ือสูง โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย อีกท้ังชอบของดีมีคุณภาพ แตยังไมยึด
ติดกับแบรนดใหมแบรนดหน่ึง เริ่มใสใจสุขภาพตามเทรนด ซ้ือสินคาโดยดูท่ีราคาและความคุมคา 
จึงควรนําจุดเดนในดานพฤติกรรมของผูบริโภคกลุมน้ี มาใชใหเกิดประโยชนกับศูนยการคา ใน
เร่ืองของการสรางกลยุทธการส่ือสารการตลาด จากท่ีคนกลุมน้ีเปนกลุมท่ีใชโซเชียลมีเดียสูง มาชวย
ในโฆษณาประชาสัมพันธสินคา ผานกิจกรรมทางการตลาดของศูนยการคา 

3) ดานการสงเสริมการตลาด ผูบริหารหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของควรทําการสงเสริมการขาย
อยางตอเน่ือง  เน่ืองจากผลวิจัยพบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจกับสินคาท่ีมีการนําลดราคา ฉะน้ัน
ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายรวมกับสินคาท่ีหลากหลายเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง  

4) ดานบุคคล ศูนยการคาฟวเจอรรักษามาตรฐานจํานวนพนักงานท่ีมีเพียงพอตอการ
ใหบริการ จัดตารางการทํางานใหเหมาะสม สวนเจาหนาท่ีท่ีมีสวนบริการจราจรบริเวณท่ีจอดรถซ่ึง
เปนพนักงานจากบริษัทภายนอก  ควรมีการจัดอบรมรวมกันกับพนักงานของพนักงานภายใน
เพ่ือใหมีการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน 

5) ดานชองทางการจัดจําหนาย  ศูนยการคาฟวเจอรพารคมีพ้ืนท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ โดยมี
พ้ืนท่ีในการจอดรถมากกวา 7,000 คัน  แตควรมีการตรวจสอบปรับปรุงในเร่ืองของสัญญาณท่ีจอด
รถวาง เพ่ิมชองใหบริการชําระคาบริการการจอดรถ และปายแสดงชองจอดท่ีวางในแตละชั้น เพ่ือ
ความคลองตัวในการจราจรภายในลานจอดรถ 
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6) ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผลการวิจัยพบวาการออกแบบตกแตงท่ี
สวยงาม ของศูนยการคาท่ีสงผลตอความพึงพอใจมากท่ีสุดดังน้ันควรรักษาไวเพ่ือเปนมาตรฐานท่ีดี  

และเพ่ิมพ้ืนท่ีสวนกลางท่ีมีไวสําหรับใหลูกคาพักผอนใหมากข้ึน 

  7) ดานกระบวนการ เพ่ิมพนักงานใหเพียงพอและมีความพรอมในการใหบริการ โดยควรมี
พนักงานประจําจุดแตละช้ันท้ังในบริเวณลานจอดรถและภายในศูนยการคา อีกท้ังควรจัดการอบรบ
เพ่ิมความรูเพ่ือใหสามารถตอบคําถามและชวยเหลือผูใชบริการได  
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1) ควรทําการศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของลูกคาแตละกลุม ใหสามารถวิเคราะห
ถึงความตองการของกลุมเปาหมายไดอยางแทจริงและตอบสนองความตองการไดอยางถูกตอง 

2)  ควรทําการศึกษาโดยแยกกลุมลูกคาแตละประเภทบริการของบริษัทรังสิตพลาซา เชน 

กลุมลูกคาท่ีใชบริการ Future Arena  กลุมลูกคาศูนยการคา ZPELL เปนตน 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาคนควาอิสระครั้งน้ีมีวัตถุประสงค (1) ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน
สงผลตอความภักดีของผูบริโภค กูรเมต มารเก็ต กรณีศึกษา สาขาเดอะมอลลบางกะปแตกตางกัน
(2) ปจจัยและภาพลักษณรานคาท่ีสงผลตอความภักดีของผูบริโภค กูรเมต มารเก็ต กรณีศึกษา สาขา
เดอะมอลลบางกะป (3) ปจจัยคุณคาตราสินคาท่ีสงผลตอความภักดีของผูบริโภค กูรเมต มารเก็ต 

กรณีศึกษา สาขาเดอะมอลลบางกะป ประชากรท่ีใชในงานวิจัย คือ ผูบริโภค กูรเมต มารเก็ต สาขา
เดอะมอลลบางกะป ซ่ึงไมทราบจํานวนท่ีแนนอน โดยสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

จํานวน 414 คน การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณนา ไดแก ความถ่ี (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใชสถิติเชิง
อนุมาน ไดแก t-test, F-test และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 212 คน (รอยละ 51.20) มีอายุ 

21 – 30 ป จํานวน 171 คน (รอยละ 41.30) มีสถานภาพโสด จํานวน 201 คน (รอยละ 48.55) มีระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 257 คน (รอยละ 62.10) มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 205 
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คน (รอยละ 49.50) และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท จํานวน 124 คน (รอย
ละ 30.00) ปจจัยภาพลักษณของรานคา โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังน้ี 

ดานการใหบริการ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ และดานชื่อเสียง ปจจัยคุณคาตราสินคา โดยรวม
อยูในระดับมากมากท่ีสุด เรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังน้ี ดานการเช่ือมโยงตราสินคา ดานการ
ตระหนักรูชื่อตราสินคา และดานคุณภาพท่ีรับรูได และความภักดีของผูใชบริการ กูรเมต มารเก็ต 

สาขาเดอะมอลลบางกะป โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา (1) ปจจัย
คุณลักษณะสวนบุคคล พบวา เพศ และรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันสงผลตอความภักดีของ
ผูใชบริการ กูรเมต มารเก็ต สาขาเดอะมอลลบางกะปแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 (2) ปจจัยภาพลักษณของรานคา พบวา ไดแก ดานชื่อเสียง ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

และดานการใหบริการสงผลตอความภักดีของผูใชบริการ กูรเมต มารเก็ต สาขาเดอะมอลลบางกะป
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีอํานาจในการพยากรณรอยละ 60.6 (3) ปจจัยคุณคาตรา
สินคา พบวา ดานการตระหนักรูชื่อตราสินคา ดานคุณภาพท่ีรับรูได และดานการเชื่อมโยงตราสินคา
สงผลตอความภักดีของผูใชบริการ กูรเมต มารเก็ต สาขาเดอะมอลลบางกะปอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 และมีอํานาจในการพยากรณรอยละ 83.4 

 
คําสําคัญ : ปจจัยภาพลักษณรานคา, ปจจัยคุณคาตราสินคา, ความภักดีของผูบริโภค 

 
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 (and average monthly 
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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 
 มนุษยดํารงชีวิตอยูไดดวยปจจัย 4 ประการ ไดแก อาหาร ท่ีอยูอาศัย เคร่ืองนุงหม และยารักษา
โรค นับตั้งแตยุคเริ่มกําเนิดมนุษยบนโลกใบน้ี จึงไดมีการสรางสรรคส่ิงตาง ๆ มากมาย เพ่ือตอบสนอง
ปจจัย 4 ประการใหกับชีวิตมนุษยใหมีความสุข ความปลอดภัย และความม่ันคง โดยในสังคมมนุษยได
ส่ังสมส่ิงเหลาน้ีอยางตอเน่ืองหลายยุคหลายสมัยจากภูมิปญญาของมนุษย (นิตยา กนกมงคล, 2552) 

โดยในอดีต สังคมมนุษยมีระบบเศรษฐกิจแบบเล้ียงตัวเอง แตละครอบครัวสามารถผลิตพืชผลไว
รับประทานในครัวเรือนของตนได โดยอาศัยวัตถุดิบ ท่ีมีตามธรรมชาติเปนหลัก เม่ือมีปริมาณท่ีมาก
เกินความตองการ จึงนําผลผลิตสวนเกินน้ัน ไปแลกเปล่ียนกับส่ิงของ หรืออาหารที่ตนและครอบครัว
ไมสามารถผลิตขึ้นมาได เปนการแลกเปล่ียนระหวางบุคคลในชุมชน หรือระหวางเมือง จึงเกิดแหลง
ซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคาในยุคสมัยน้ัน ยังไมมีสถานที่ท่ีแนนอน ตอมาเม่ือสังคมเจริญขึ้น มีสภาพ
เศรษฐกิจเปนสังคมเมือง ทําใหเกิดการขยายตัวสงผลใหความตองการสินคาอุปโภคและบริโภคมีมาก
ขึ้นตามดวย จึงเกิดความจําเปนท่ีจะตองมีแหลงหรือสถานท่ีสําหรับซ้ือขายสินคาเหลาน้ัน คือ ตลาด 

ซ่ึงมักจะเปนท่ี ท่ีคนในสังคม หรือชุมชนน้ันรูจัก และสามารถเดินทางไปมาไดสะดวก รวมท้ังเปน
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ศูนยกลาง ขนาดของตลาดจะใหญหรือเล็ก ขึ้นอยูกับขนาดของชุมชนท่ีตลาดน้ันตั้งอยู หรือจํานวน
สินคาท่ีนํามาวางจําหนายในตลาดน้ัน ๆ โดยสินคาสวนใหญท่ีเปนท่ีนิยมนํามาเสนอขายในตลาดน้ัน 

คือ วัตถุดิบ เชน ผักสด เน้ือสัตว และอาหารปรุงสําเร็จ  

จนเกิดแนวคิดในการผสมผสานควบรวมสินคาไวในสถานท่ีท่ีมีเปนประจําและมีสินคาจะท่ัว
ทุกมุมของโลกมาไวในสถานท่ีเดียว ท่ีเหนือกวาตลาดทั่วไป โดยมุงเนน จําหนาย อาหารสด เชน 

เน้ือสัตว ผัก ผลไม อาหารแปรรูป สินคาเพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือน และสินคาประเภทอุปโภคท่ี
จําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย เปนหลัก เรียกวา ซูเปอรมารเก็ต ซ่ึงในภาษาไทยเรียกวา สรรพาหาร 

ซ่ึงสถานท่ีตั้งของซูเปอรมารเก็ตในปจจุบันมีท้ังรานคาท่ีตั้งเปนอิสระ และตั้งอยูในหางสรรพสินคา 
โดยภาพรวมจากอุตสาหกรรมการคาปลีกของกลุมอาหาร ใน พ.ศ. 2553 เติบโตรอยละ 9.1 และเติบโต
สูงสุดไดถึงรอยละ 10.0 ใน พ.ศ. 2556 เม่ือพิจารณาเฉพาะซูเปอรมารเก็ตจะทําใหเห็นไดวา ภาพรวม
ของอัตราการเติบโตสวนใหญจะอยูในกลุมซูเปอรมารเก็ตจากตัวเลขใน พ.ศ. 2553 เติบโตข้ึนรอย 8.8 

จนถึง พ.ศ. 2559 มีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 9.0 (สองคาปลีกป 2553 – 2560, 2559)  

 พูลสุข นิลกิจศรานนท และปยะนุช สถาพงศภักดี (2560) ขอมูลจากศูนยวิจัยของธนาคาร
กรุงศรี แสดงใหเห็นวา ซูเปอรมารเก็ต มีการขยายตัวอยางตอเน่ือง ท้ังในสวนของผูแขงรายใหญ 
เชน  Tops (ในเครือ  Central) , Home Fresh Mart (ในเครือ  The Mall) , Talad Lotus, และ  Big C 

Market และผูประกอบการขนาดกลาง เชน Foodland, MaxValu, และ Villa Market ซ่ึงเกือบท้ังหมด
เปนการลงทุนเปดสาขาใหมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และมีสาขาและพ้ืนท่ีรานคาจํานวน 

448 แหงท่ัวประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก 424 แหงใน ป พ.ศ. 2558 โดยในป 2559 ผูประกอบการที่ลงทุน
ขยายสาขามาท่ีสุด คือ Tops ท่ีเปดสาขาใหมถึง 10 สาขา ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงอัตราการขยายสาขาของอุตสาหกรรมซูเปอรมารเก็ต 

รายช่ือซูเปอรมารเก็ต 
จํานวนสาขาท่ีเพ่ิมขึ้น/ป 

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 
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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 และปยะนุช สถาพงศภักดี (2560) 
 

 ธุรกิจซูเปอรมารเก็ตมีอัตราการเติบโตดีตอเน่ืองสูงกวาธุรกิจคาปลีกประเภทอ่ืน ๆ 

เน่ืองจากมีระบบท่ีทันสมัย เนนการสรางภาพลักษณท่ีดี และการคัดสรรผลิตภัณฑวางจําหนายท่ีมี
คุณภาพและสดใหม จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาการแขงขันของธุรกิจซูเปอรมารเก็ตไดหันมาให
ความสนใจกับการรักษาภาพลักษณ และมูลคาเพ่ิมจากตราสินคาท่ีจะตองมีคุณภาพท่ีเปนท่ีรับรู และ
มีเอกลักษณท่ีโดดเดนเขากับกลุมเปาหมาย เปนเหตุใหผู วิจัยสนใจศึกษาแนวทางการสราง
ภาพลักษณรานคาอีกท้ังการพัฒนาคุณคาตราสินคาของ กูรเมต มารเก็ต ในสาขาเดอะมอลลบางกะป 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับคูแขงขันในอุตสาหกรรมธุรกิจซูเปอรมารเก็ต และทําให
ผูใชบริการเกิดความภักดีและยินดีท่ีจะกลับมาใชบริการซํ้า 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคลที่สงผลตอความภักดีของผูใชบริการ กูรเมต  
มารเก็ต สาขาเดอะมอลลบางกะป 
 2) เพ่ือศึกษาปจจัยภาพลักษณรานคาท่ีสงผลตอความภักดีของผูใชบริการ  กูร เมต   
มารเก็ต สาขาเดอะมอลลบางกะป 
 3) เพ่ือศึกษาปจจัยคุณคาตราสินคาท่ีสงผลตอความภักดีของผูใชบริการ กูรเมต มารเก็ต 

สาขาเดอะมอลลบางกะป 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1) ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันสงผลตอความภักดีของผูใชบริการ กูรเมต มารเก็ต สาขาเดอะ
มอลลบางกะปแตกตางกัน 

 2) ปจจัยภาพลักษณรานคา ไดแก ดานชื่อเสียง ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ และดาน
การใหบริการสงผลตอความภักดีของผูใชบริการ กูรเมต มารเก็ต สาขาเดอะมอลลบางกะป 
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 3) ปจจัยคุณคาตราสินคา ไดแก ดานการตระหนักรูชื่อตราสินคา ดานคุณภาพที่รับรูได และ
ดานการเชื่อมโยงตราสินคาสงผลตอความภักดีของผูใชบริการ กูรเมต มารเก็ต สาขาเดอะมอลลบางกะป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตดานประชากร คือ ผูท่ีมาใชบริการ กูรเมต มารเก็ต สาขาเดอะมอลลบางกะป โดยไม
ทราบจํานวนท่ีแนนอน จึงใชสูตรในการคํานวณกลุมตัวอยางท่ีไมทราบจํานวนประชากรแนนอน ได
เทากับ 385 คน ผูวิจัยตั้งใจเก็บแบบสอบถามเพ่ิมเติม อีก 15 ชุด เปน 400 คน แตเน่ืองจากมีผูตอบ
แบบสอบถามเกินมาจํานวน 14 ชุด จึงมีจํานวนตัวอยางท้ังส้ิน 414 คน และขอบเขตดานสถานท่ี 

ภายในซูเปอรมารเก็ต กูรเมต มารเก็ต สาขาเดอะมอลลบางกระป เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 ปจจัยภาพลักษณรานคา (Store Image) หมายถึง ภาพลักษณของ กูรเมต มารเก็ต ซ่ึงเปน
ซูเปอรมาเก็ต ต้ังอยูในหางสรรพสินคาเดอะมอลลบางกะป ซ่ึงมีภาพลักษณทางดานชื่อเสียง เปน
ซูเปอรมารเก็ตระดับไฮเอนด ท่ีมีสินคา และบริการระดับพรีเม่ียม โดยมุงเนนการคัดสรรคุณภาพ
วัตถุดิบ และสินคา และสงมอบการบริการที่มีคุณภาพเพ่ือตอบสนองผูมาใชบริการใหมีความพึง
พอใจตอรานคา อีกท้ังยังมีการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพไวใหบริการอยางครบคร้ัน โดย
แบงออกเปน ดานช่ือเสียง (Reputation) ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) 

และดานการใหบริการ (Service Offering)  
 ปจจัยคุณคาตราสินคา (Brand Equity) หมายถึง ตราสินคา กูรเมต มารเก็ต ท่ีมีการ
ออกแบบมาเพ่ือยกระดับ และเพ่ิมมูลคาของตราสินคาเพ่ือใหเกิดการรับรู และจดจํา คําวา กูรเมต 
น้ัน ใหสะทอนถึงซูเปอรมารเก็ตท่ีการรวบรวม วัตถุดิบและสินคาท่ีมีคุณภาพระดับชั้นนําท่ัวทุกมุม
โลกไวในรานคา และบริการที่ตรงกับคาดหวังของผูมาใชบริการ โดยแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก 
ดานการตระหนักรูช่ือตราสินคา (Brand Awareness) ดานคุณภาพท่ีรับรูได (Perceived Quality) และ
ดานการเช่ือมโยงตราสินคา (Brand Association)  
 ความภักดีของผูใชบริการ หมายถึง ความจงรักภักดีของผูใชบริการทีมีตอ กูรเมต มารเก็ต 

โดยผานประสบการณในการใชบริการแลวเกิดเปนความรูสึกประทับใจในสินคา วัตถุดิบ และ
บริการของ กูรเมต มารเก็ต เกิดเปนความพึงพอใจ และเชื่อม่ันในรานคา จึงเกิดเปนความภักดีและ
เปนแรงจูงใจใหเกิดการกลับมาซ้ือซํ้า 
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กรอบแนวคิด 
ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวความคิด 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1) ผลการวิจัยน้ีสามารถทําใหเขาใจถึงความแตกตางของคุณลักษณะสวนบุคคลของ
ผูใชบริการ ใชในการกําหนดการตลาด หรือแบงสวนทางการตลาดไดอยางเหมาะสม 

ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล 
1) เพศ                4) ระดับการศึกษาสูงสุด         
 2) อายุ              5) อาชีพ 
3) สถานภาพ     6) รายไดเฉล่ียตอเดือน 

 

ความภักดีของผูใชบริการ  
กูรเมต มารเก็ต  

สาขาเดอะมอลลบางกะป 

ปจจัยภาพลักษณรานคา 
(Store Image) 
- ดานชื่อเสียง (Reputation) 
- ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
- (Physical Environment) 
- ดานการใหบริการ (Service Offering) 

(Leblance & Nguyen, 1996) 

ปจจัยคุณคาตราสินคา 
(Brand Equity) 
- ดานการตระหนักรูช่ือตราสินคา 
- (Brand Awareness) 
- ดานคุณภาพที่รับรูได 
- (Perceived Quality) 
- ดานการเช่ือมโยงตราสินคา 
- (Brand Association) 

(Aaker, 1991) 
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 2) ผลการวิจัยน้ีสามารถนําไปเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับ กูรเมต มารเก็ต เพ่ือสะทอน
ใหเห็นถึงความเปนเอกลักษณของตราสินคา สถานท่ี และการบริการที่สงมอบใหแกผูใชบริการ 

 3) ผลการวิจัยน้ีทําใหทราบถึงความสําคัญของปจจัยคุณคาตราสินคาท่ีสงผลตอความภักดี
ของผูมาใชบริการ เพ่ือจะนําไปกําหนดเปนกลยุทธทางการตลาดในการพัฒนาคุณคาของตราสินคา
ในมุมมองของผูใชบริการท่ีมีตอตราสินคาทําใหเกิดการตระหนักรู รับรูถึงคุณภาพท่ีสงมอบ และ
เช่ือมโยงตราสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ และกระตุนใหผูใชบริการเกิดความภักดี 

 4) สามารถใชเปนแนวทางใหกับผูท่ีสนใจศึกษา คนควางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความภักดี
ของผูบริโภคในอุตสาหกรรมการคาปลีก เพ่ือใชในการศึกษาและวิจัย 

 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับภาพลักษณรานคา 
 Martineau (1958) ไดกลาวไววา ภาพลักษณรานคา (Store Image) คือ ลักษณของรานท่ีถูก
ตีความจากมุมมองของลูกคา จากพ้ืนฐานของคุณสมบัติทางกายภาพ และทางจิตวิทยา โดยภาพลักษณะ
ของรานคาจะบงบอกถึงบุคลิกภาพ ท่ีแตกตางจากคูแขงขัน เพ่ือดึงดูดลูกคาในการตัดสินใจซ้ือ เนน
สรางประสบการณท่ีดีใหเกิดความประทับใจตั้งแตคร้ังแรก เม่ือลูกคาเกิดความพึงพอใจ จะทําใหลูกคา
สนับสนุนและภักดีตอรานคาได นําไปสูกวาบอกตอในกลุมสังคม และกระตุนใหเกิดการซ้ือซํ้า ซ่ึง 

Leblance and Nguyen (1996) ยังไดแบงปจจัยท่ีกระตุนใหเกิดการรับรูของลูกคาท่ีมีผลตอภาพลักษณ
ขององคกรในธุรกิจการใหบริการเปน 5 ดาน คือ ดานเอกลักษณขององคกร (Corporative Identity) 

ดานชื่อเสียง (Reputation) ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) ดานการใหบริการ 

(Service Offering) และดานการติดตอระหวางบุคคล (Contact Personal)  
แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับคุณคาตราสินคา 

Aaker (1991) ไดทาการศึกษาโมเดลเก่ียวกับคุณคาตราสินคา (Brand Equity Model) ซ่ึง
อธิบายเก่ียวกับคุณคาตราสินคา วา คุณคาตราสินคาน้ันสามารถแบงองคประกอบออกเปนดาน
ใหญๆ จํานวน 5 ดาน ซ่ึงประกอบไปดวย (1) ดานการตระหนักรูชื่อตราสินคา (Brand Awareness) 

เปนจุดเร่ิมตนท่ีจะทําใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือ เพราะการท่ีตราสินคาจะสามารถเขามาอยูในใจ
ผูบริโภคไดในขณะท่ีกําลังนึกถึงสินคาประเภทน้ัน ๆ (2) ดานคุณภาพท่ีรับรูได (Perceived Quality) 

เปนความรูสึกของผูบริโภคท่ีรับรูถึงคุณภาพโดยรวม หรือคุณภาพท่ีเหนือกวาสินคาตราอ่ืน ๆ โดย
จะมีการคํานึงถึงวัตถุประสงคในการใชงานหรือคุณสมบัติของสินคาน้ัน (3) ดานการเช่ือมโยงตรา
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สินคา (Brand Association) คือ การสรางความสัมพันธซ่ึงเชื่อมโยงตราสินคาเขากับความทรงจําของ
ผูบริโภค ซ่ึงชวยใหผูบริโภคสามารถดึงขอมูลเก่ียวกับตราสินคาออกมาจากความทรงจํา  (4) ความ
ภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) หมายถึง ความพึงพอใจของผูบริโภค เปนส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีจะทํา
ใหเกิดความภักดีตอตราสินคา เปนส่ิงท่ีแสดงถึงความยึดม่ันตอตราสินคา และเกิดการซ้ืออยาง
ตอเน่ือง และ (5) สินทรัพยของตราสินคา (Proprietary Brand Assets) เปนองคประกอบหน่ึงท่ีชวย
สรางคุณคาใหเกิดแกตราสินคาได ซ่ึงบริษัทเปนเจาของและเช่ือมโยงไปถึงเร่ืองทางกฎหมาย
ทางการคือ เชน สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ลิขสิทธ์ิ และมาตรฐานตาง ๆ  

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับความภักดีของลูกคา 
Mowen and Minor (1998) ไดใหความหมายเก่ียวกับ ความภักดีตอตราสินคา ไววา เปนระดับ

ของทัศนคติเชิงบวกของผูบริโภคท่ีมีตอตราสินคา โดยจะตองมีความผูกพัน (Commitment) และมี
แนวโนมในการซ้ือในอนาคตอยางตอเน่ืองอีกดวย (Intend to Continue Purchasing in the Future) ซ่ึง
ความภักดีตอตราสินคาน้ันจะมีอิทธิพล ตอการสรางความพึงพอใจหรือความไมพึงพอใจ (Consumer 

Satisfaction/ Dissatisfaction) นอกจากน้ี (Assael, 1998) ยังกลาววาเปนผลมาจากการเรียนรูของ
ผูบริโภควาตราสินคาสามารถตอบสนองความตองการของตนได และเปนส่ิงท่ีแสดงถึงทัศนคติในเชิง
บวกตอตราสินคาใดตราสินคาหน่ึงซ่ึงผลจากทัศนคติ 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ชลลดา ไชยกุล (2555) ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณองคกร คุณคาตราสินคา และความพึงพอใจ

ในสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ ท่ีมีผลตอความจงรักภักดีของลูกคา บริษัท     

ไปรษณียไทย จํากัด ผลการวิจัย ระดับการรับรูภาพลักษณองคกร คุณคาตราสินคา และความพึง
พอใจในสวนประสมการตลาดบริการมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของลูกคา  
ชํานาญ รอดภัย และธรรมวิมล สุขเสริม (2556) ศึกษาเรื่อง การรับรูความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรและสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอความจงรักภักดีของหอพักของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคล เชน เพศ ชั้นปการศึกษา คณะวิชาท่ีสังกัด และรายรับ
ตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอความจงรักภักดีของหอพักไมแตกตางกัน สวนความสัมพันธของการ
รับรูความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรกับความจงรักภักดีของหอพักเปนไปในทิศทางบวกและ
ทิศทางเดียวกัน เชนเดียวกับความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาดบริการกับความจงรักภักดี
ของหอพัก  
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มะลิวัลย แสงสวัสด์ิ (2556) ศึกษาเร่ือง ปจจัยความเชื่อม่ันและความภักดี ท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจใชบริการหางสรรพสินคา กรณีศึกษาหางสรรพสินคาชั้นนําในกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยความเช่ือม่ันดานคุณภาพการใหบริการ ดานความไววางใจ ดานภาพลักษณ
องคการและปจจัยความภักดี ดานพฤติกรรมผูบริโภคดานความพึงพอใจ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ใชบริการหางสรรพสินคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ภูมิภัทร รัตนประภา (2558) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณคาตราสินคา สวนประสม
ทางการตลาดและความพึงพอใจของผูใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชยไทยที่มีอิทธิพลตอกล
ยุทธการสรางความภักดีตอตราสินคา ผลการวิจัยพบวา เพศ อายุ และระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผล
ตอกลยุทธการสรางความภักดีตอการใชบริการบัตรเครดิตท่ีตางกัน และปจจัยคุณคาตราสินคา ไดแก 
ดานการรับรูตราสินคา ดานการรับรูคุณภาพ และดานการเชื่อมโยงตราสินคา มีความสัมพันธกับกล
ยุทธการสรางความภักดีตอการใชบริการบัตรเครดิตในทิศทางบวก ระดับ ปานกลางถึงมาก 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชการสํารวจ (Survey)  

ประชากรที่ใชในงานวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูท่ีมาใชบริการ กูรเมต มารเก็ต สาขาเดอะมอลล บางกะป ซ่ึง
ผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรไมทราบขนาดของ
ประชากร (ธานินทร ศิลปจารุ, 2557) ผูวิจัยเก็บขอมูลจํานวน 414 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล เกณฑการใหคะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับ การทดสอบความเชื่อม่ันดวยครอน
บาค (Cronbach’s Alpha) โดยรวมมีคาตั้งแต 0.707 ขึ้นไป ซ่ึงถือวาแบบสอบถามมีความนาเช่ือถือ 

การวิ เคราะหสถิติ เชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) และการวิเคราะหสถิติ เชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) ดังน้ี (1) การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช แจก
แจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เพ่ือใชอธิบายขอมูล และ (2) การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics) ไดแก Independent Sample T-Test และ One-Way ANOVA  และ Multiple Regression 

Analysis โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 212 คน (รอยละ 51.20) มีอายุ 21 – 30 ป 
จํานวน 171 คน (รอยละ 41.30) มีสถานภาพโสด จํานวน 201 คน (รอยละ 48.55) มีระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี จํานวน 257 คน (รอยละ 62.10) มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 205 คน (รอยละ 

49.50) และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน ตํ่ากวาหรือเทากับ 15,000 บาท จํานวน 124 คน (รอยละ 30.00) 

ปจจัยภาพลักษณรานคา 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยภาพลักษณของรานคา โดยรวม
อยูในระดับมาก (X̅ = 4.20) และเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังน้ี ดานการใหบริการ (X̅ = 4.38) 

ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ (X̅ = 4.13) และ ดานช่ือเสียง (X̅ = 4.10) 

ปจจัยคุณคาตราสินคา  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยคุณคาตราสินคา โดยรวมอยูใน

ระดับมากมากท่ีสุด (X̅ = 4.38) และเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังน้ี ดานการเช่ือมโยงตราสินคา 
(X̅ = 4.45)    ดานการตระหนักรูช่ือตราสินคา (X̅ = 4.39) และดานคุณภาพท่ีรับรูได (X̅ = 4.28) 

ความภักดีของผูใชบริการ 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความภักดีตอกูรเมต มารเก็ต สาขาเดอะมอลลบางกะป 
โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.43) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญใหความสําคัญกับความเช่ือมันในคุณภาพของสินคา กูรเมต มารเก็ต  มากท่ีสุด (X = 4.50) 

รองลงมา ทานรูสึกพึงพอใจกับสินคา และการบริการของ (X = 4.49) และนอยท่ีสุด จะแนะนําให
คนรูจักซ้ือสินคาของ กูรเมต มารเก็ต (X = 4.35) 

 
การทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1 พบวา เพศ และรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันสงผลตอ
ความภักดีของผูใชบริการ กูรเมต มารเก็ต สาขาเดอะมอลลบางกะปแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล 
ตัวแปร สถิติ คานัยสําคัญ ผลการทดสอบ 
เพศ t-Test 0.033* สอดคลอง 
อายุ F-Test 0.891 ไมสอดคลอง 

สถานภาพ F-Test 0.300 ไมสอดคลอง 
ระดับการศึกษา F-Test  0.673 ไมสอดคลอง 

อาชีพ F-Test  0.079 ไมสอดคลอง 
รายไดเฉล่ียตอเดือน F-Test  0.013* สอดคลอง 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยภาพลักษณรานคา 

ปจจัยภาพลักษณรายคา b Std. Error B t Sig. 
(Constant) 1.200 0.137 8.792 0.000*
ดานชื่อเสียง (X1) 0.187 0.047 0.235 3.928 0.000* 
ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ (X2) 0.343 0.049 0.439 7.013 0.000*
ดานการใหบริการ (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*     

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา ดานชื่อเสียง ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ และดานการใหบริการสงผลตอ
ความภักดีของผูใชบริการ กูรเมต มารเก็ต สาขาเดอะมอลลบางกะปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 และมีอํานาจในการพยากรณรอยละ 60.6 โดยดานท่ีมีอิทธิพลมากที่สุด คือ ดานการ
ใหบริการ รองลงมาคือ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ และนอยท่ีสุด คือ ดานชื่อเสียง  

 

ตารางท่ี 3 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยคุณคาตราสินคา 
ปจจัยคุณคาตราสินคา b Std. Error B t Sig. 

(Constant) 0.498 0.100 4.988 0.000*
ดานการตระหนักรูชื่อตราสินคา (X4) 0.147 0.032 0.142 4.553 0.000* 
ดานคุณภาพท่ีรับรูได (X5) 0.255 0.027 0.337 9.392 0.000* 
ดานการเชื่อมโยงตราสินคา (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*     

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 3 พบวา ดานการตระหนักรูช่ือตราสินคา ดานคุณภาพท่ีรับรูได และดานการเช่ือมโยง
ตราสินคาสงผลตอความภักดีของผูใชบริการ กูรเมต มารเก็ต สาขา เดอะมอลลบางกะปอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีอํานาจในการพยากรณรอยละ 83.4 โดยดานท่ีมีอิทธิพลมาก
ท่ีสุด คือ ดานการเช่ือมโยงตราสิน รองลงมาคือ ดานคุณภาพท่ีรับรูได และนอยท่ีสุด คือ ดานการ
ตระหนักรูช่ือตราสินคา  

 
อภิปรายและขอเสนอแนะ 
อภิปรายผล 
ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล  
 1) เพศ เน่ืองจาก เพศชาย และเพศหญิงจะมีลักษณะของอารมณความรูสึกท่ีตางกัน ทําให
เพศ มีความภักดีตางกันออกไปในแตละดาน โดยจะสังเกตไดวา เพศชายน้ันมีความภักดีมากกวา
เพศหญิง อาจเปนเพราะ เพศชายโดยปกติจะมีการตัดสินใจท่ีรวดเร็วกวาเพศหญิง โดยจะสังเกตได
จากพฤติกรรมการซ้ือของเพศชายที่จะไมคอยใสใจเร่ืองของรายละเอียดเก่ียวกับตัวสินคาหรือแมแต
การเปรียบเทียบราคา สวนเพศหญิง เปนเพศท่ีใชอารมณ ความรูสึกนึกคิดสูง อีกท้ังการเลือกซ้ือ
สินคาสวนใหญจะพิจารณาจากส่ิงท่ีดีท่ีสุดของสินคาน้ัน และมีการตัดสินใจซ้ือไดยากกวาเพศชาย 

โดยสวนใหญน้ันเพศหญิงจะใหความสําคัญกับสินคาเพ่ือการบริโภค อีกท้ังเปนการซ้ือเพ่ือบริโภค
กับครอบครัวเปนหลัก และจะซ้ือสินคาในปริมาณท่ีมากกวาเพศชาย 

2) รายไดเฉล่ียตอเดือนกูรเมต มารเก็ตน้ัน เปนซูเปอรมารเก็ตระดับไฮเอนด โดยเนนสินคา 
และวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพสูง ทําใหมีราคาสูงตาม ฉะน้ัน รายไดจึงเปนสวนสําคัญในการเลือกบริโภค
ของลูกคา หากพิจารณาทางธุรกิจทําใหเห็นวา ลูกคาท่ี กูรเมต มารเก็ต คาดหวัง คือ กลุมลูกคาท่ีมี
กําลังซ้ือปานกลางถึงสูง นอกจากมีกําลังซ้ือสูงแลว จะแสดงใหเห็นถึงรสนิยมในการเลือกบริโภค
มากกวาราคาสินคา แตกลับพบวา กลุมท่ี กูรเมต มารเก็ต ไมคาดหวังกลับมีความภักดีตอการใช
บริการมากเทากับ กลุมท่ีคาดหวัง แสดงวา ผูใชบริการที่มีฐานรายไดนอยกวาหรือเทากับ 15,000 

บาท มีมุมมองแนวคิดท่ีจะยกระดับตัวเอง เพ่ือแสดงออกถึงความมีตัวตนอยูในสังคมเดียวกันกับ
กลุมท่ี กูรเมย มารเก็ต คาดหวัง อีกท้ังยังเปนพัฒนาคุณภาพการใชชีวิตโดยการคัดสรรส่ิงท่ีดีท่ีสุด
ใหกับตนเอง 

ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ ภูมิภัทร รัตนประภา (2558) ผลการวิจัยพบวา 
เพศ ท่ีแตกตางกันมีผลตอกลยุทธการสรางความภักดีตอการใชบริการบัตรเครดิตท่ีตางกัน แตแตกตาง
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กับงานวิจัยของ ชํานาญ รอดภัย และธรรมวิมล สุขเสริม (2556) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคล 

เชน เพศ และรายรับตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอความจงรักภักดีของหอพักไมแตกตางกัน 
 
ปจจัยภาพลักษณรานคา สามารถอภิปรายผลตามคานํ้าหนักไดดังน้ี 

1) ดานการใหบริการ เน่ืองจากการบริการเปนหัวใจสําคัญในการสรางความประทับใจแก
ผูใชบริการ เกิดเปนความพึงพอใจจากประสบการณของตนเอง เม่ือกลับมาใชบริการอีกคร้ังก็จะ
รูสึกถึงการใหบริการท่ีดีอยูเสมอ ดังน้ัน การบริการท่ีจะตองมีความเอาใจใสแกผูใชบริการ จะตอง
สอบถามความตองการหรือเขาใจถึงความตองการของผูใชบริการ อีกท้ังทักษะการบริการท่ีดี เชน 

ความสุภาพในการใหบริการ การใหขอมูลแกผูใชบริการไดอยางครบถวน อีกท้ังยังตองแกปญหาให
ลูกคาไดอยางทันทีทันใด  

2) ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ เปนส่ิงท่ีผูบริโภคจับตองไดเปนอยางแรก โดยจากการ
มองเห็น ไดกล่ินหรือสัมผัส ซ่ึงมีสวนสําคัญในการประเมินผลอยางมาก หากสภาพแวดลอมของ
รานคาไมสอดคลองกับตําแหนงของผลิตภัณฑจะทําใหผูใชบริการเกิดการปฏิเสธท่ีจะเขาใชบริการ
ทันที โดย กูรเมต มารเก็ต น้ันเปนซูเปอรมารเก็ตชั้นนําท่ีใสใจในการออกแบบใหเปนซูเปอรมารเก็ต 

ท่ีมีความทันสมัย มีการจัดวางสินคาและบริการท่ีผูบริโภคสามารถเลือกใชบริการไดอยาง
สะดวกสบาย และเม่ือพิจารณาจากคาเฉล่ีย พบวา สถานที่ต้ังของ กูรเมต มารเก็ต มีความเหมาะสม 

มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด เพราะวา เดอะมอลลบางกะป เปนจุดศูนยรวมของการชอปปงโดยมีรานคา
รานอาหารใหเลือกมากมาย และในอนาคต พ้ืนท่ียานบางกะปน้ัน  

3) ดานชื่อเสียง โดย กูรเมต มารเก็ต ตั้งอยูในเดอะมอลลบางกะป ท่ีมีชื่อเสียงมาเปนเวลานาน 

อีกท้ัง กูรเมต มารเก็ต เกิดจากการ รีแบรนดด้ิง (Rebranding) จาก โฮม เฟรช มารท ซ่ึงผูใชบริการมี
ความจําเก่ียวกับชื่อเสียงกอนการปรับเปล่ียนชื่อตราสินคาอยูแลว ทําใหการสรางชื่อเสียงเปนท่ีรูจักแก
ผูบริโภคเปนเร่ืองงาย อีกท้ังการพัฒนาเปน กูรเมต มารเก็ต ไดทุมทุนในการขยายใหเห็นถึงความ
แตกตางจากชื่อตราสินคาเดิมอยางมากทําใหผูใชบริการรับรูถึงระดับการเปล่ียนแปลงไดงาย  

 ปจจัยคุณคาตราสินคา สามารถอภิปรายผลตามคานํ้าหนักไดดังน้ี 

 1) ดานการเชื่อมโยงตราสินคา เปนส่ิงท่ีรานคาพยายามเชื่อมโยงส่ิงตาง ๆ เขากับตราสินคา 
โดยแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติ ประโยชน และขอมูลตาง ๆ นําเสนอแกผูใชบริการ เม่ือพิจารณาจาก
คาเฉล่ีย พบวา บรรจุภัณฑของ กูรเมต มารเก็ต มีความโดดเดน และเหมาะสมแกการพกพา มี
คาเฉลี่ยมากท่ีสุด บรรจุภัณฑท่ีทาง กูรเมต มารเก็ต ใชน้ัน คํานึงถึงคุณภาพ คุณประโยชน และการ
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ใชงาน ท่ีทําใหผูบริโภคมีความม่ันใจ ในบรรจุภัณฑของทาง กูรเมต มารเก็ต อีกท้ัง เม่ือผูบริโภคซ้ือ
สินคากลับออกไปแลว ถุงท่ีใชสําหรับใสสินคาน้ัน ก็มีตราผลิตภัณฑของ กูรเมต มารเก็ต ติดอยู ทํา
ใหผูใชบริการสามารถพกพาไดอยาง 

2) ดานคุณภาพท่ีรับรู กูรเมต มารเก็ต มองเห็นความสําคัญของผูมาใชบริการที่จะเกิด
ความรูสึกม่ันใจในการใชบริการท่ีจะไดรับทุกคร้ัง ไมวาจะเปนคุณภาพของสินคาท่ีมีความสดใหม 
สินคาท่ีมีคุณภาพจากประเทศไทยและสินคานําเขาจากตางประเทศ การไดรับการบริการท่ีดีจาก
พนักงาน ท่ีจะคอยแนะนํา และพรอมใหบริการลูกคา และเม่ือพิจารณาจากคาเฉล่ีย พบวา ภายใน กูร
เมต มารเก็ต มีความสะอาด ทุกคร้ังมาใชบริการ เพราะวา ความสะอาด เปนส่ิงสําคัญสําหรับ
ซูเปอรมารเก็ตอยางมาก เน่ืองจาก หากสกปรกก็จะมีส่ิงมีชีวิตท่ีไมพึงประสงคมารบกวน สินคา 
และวัตถุดิบได ถาหากผูใชบริการ พบเห็นจะทําใหเขาน้ันหมดความภักดีตอรานคาได อีกท้ังยัง
สงผลกระทบตอสังคมที่ผูใชบริการสังกัดอยู ท้ังในโลกออฟไลน และโลกออนไลน เพ่ือจะ
แสดงออกถึงส่ิงท่ีตองเองพบเจอแลวบอกตอใหกับบุคคลอ่ืน ๆ รับรู  

3) ดานการตระหนักรูชื่อตราสินคา เปนประโยชนในทางธุรกิจเปนอยางมาก เพ่ือทําให
ผูใชบริการนึกถึงชื่อตรารานคาเปนอันดับแรก เม่ือมีความตองการสินคาใดสินคาหน่ึงจะทําให
ผูใชบริการเลือกท่ีจะคนหาจากรานคาของเราเปนอันดับแรก โดยไมตองผานกระบวนการคิดหรือ
วิเคราะห และเม่ือพิจารณาจากคาเฉลี่ย พบวา สามารถจดจําตราสินคา กูรเมต มารเก็ต ไดเปนอยางดี 

มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด เน่ืองจาก กูรเมต มารเก็ต สาขาบางกะป น้ันตั้งอยูในหางสรรพสินคาเดอะมอลล
บางกะป ทําใหผูท่ีมาใชบริการสามารถพบเห็นตราสินคาของ กูรเมต มารเก็ตไดงาย และบอยครั้ง  

ขอคนพบท้ังหมดสอดคลองกับงานวิจัยของ มะลิวัลย แสงสวัสด์ิ (2556) ผลการวิจัยพบวา ปจจัย
ดานภาพลักษณองคการ และความเชื่อม่ันดานคุณภาพการใหบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช
บริการหางสรรพสินคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชล
ลดา ไชยกุล (2555) ผลการวิจัยพบวา ลักษณะทางกายภาพ การเชื่อมโยงกับตราสินคา และการ
ตระหนักรูช่ือตราสินคามีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของลูกคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 1) ดานเพศ ควรออกแบบโซนท่ีเปนท่ีนิยมของแตละเพศใหมีความชัดเจนโดดเดน สะทอนให
เห็นถึงตัวตนของแตละเพศ เชน เพศชาย ในโซนเคร่ืองด่ืม ควรจะมีการออกแบบของชั้นวาง แสงไฟ 

บรรยากาศ เพ่ิมทําใหเขารูสึกถึงความเปนตัวของตัวเอง สวนเพศหญิงเปนเพศท่ีใชเวลาในการซ้ือ
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สินคานาน เน่ืองจากมีการคนหาขอมูล เปรียบเทียบคุณภาพ ราคา โดยแบงระดับความแตกตางใหอยาง
ชัดเจน เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกดานขอมูล และการเปรียบเทียบราคา 
 2) ดานรายไดเฉล่ียตอเดือน กูรเมต มารเก็ต ควรใหความสําคัญกับผูบริโภคท่ีมีรายได 
30,001 – 40,000 บาท โดยการรักษากลุมลูกคาน้ีใหเปนกลุมเปาหมายหลักของ กูรเมต มารเก็ต โดย
ใชการส่ือสารการตลาดกับกลุมเปาหมายน้ี เชน รายระเอียดของสินคา ราคา และโปรโมชั่น และ
สําหรับกลุมผูมีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท ควรจะมีแนวทางในการกําหนดใหเปน
กลุมเปาหมายน้ี ใหเปนกลุมเปาหมายรอง เน่ืองจาก เปนกลุมท่ีตองการเพ่ิมระดับตนเองในสังคม  

3) ดานการใหบริการ ควรใหความสําคัญกับการใหบริการดานขอมูลของพนักงานท้ังของ 

กูรเมต มารเก็ต หรือพนักงานจากเจาของผลิตภัณฑ โดยตองมีการแนะนําและอธิบาย ตาม
ความสําคัญเปนลําดับ และอาจจะพัฒนาเทคโนโลยีการใหขอมูลแทนการใหขอมูลของพนักงาน 

เชน การติดต้ังเคร่ืองมือส่ือสารชวยผูใชบริการคนขอมูลเก่ียวกับตัวสินคา โดยเลือกตราสินคาให
สะทอนถึงความหรูหรา ตัวอยางเชน I pad ท่ีมีเอกลักษณ คือ เปนผูนําทางดานเทคโนโลยี  

4) ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ เน่ืองจาก กูรเมต มารเก็ต ตั้งอยูในหางสรรพสินคาเดอะ
มอลลบางกะป ซ่ึงเปนสถานที่เดินทางสัญจรสะดวก ถือวาเปนสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีดี 

ดังน้ันควรมีการพัฒนาและรักษาส่ิงแวดลอมน้ีไว 
5) ดานชื่อเสียง ปจจุบัน กูรเมต มารเก็ต มีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก และเริ่มขยายสาขาไปตาม

จังหวัดท่ีเปนแหลงเศรษฐกิจท่ีผูใชบริการมีกําลังซ้ือสูง ควรมีการกระตุนใหมีการรับรูเก่ียวกับ
ภาพลักษณของ กูรเมต มารเก็ต อยางตอเน่ือง ผานทางส่ือตาง ๆ เชน ส่ือส่ิงพิมพ และออนไลน เพ่ือ
ตอกยํ้าหรือเตือนความจําของผูบริโภค และควรใชกลยุทธความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) เพ่ือชวย
ขยายภาพทัศนคติท่ีดีตอ กูรเมย มารเก็ต  

6) ดานการเชื่อมโยงตราสินคา กูรเมต มารเก็ต ควรออกแบบกลยุทธการเชื่อมโยงตราสินคา 
โดยการนําเสนอภาพลักษณผานการประชาสัมพันธ โฆษณา ผานส่ือตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยการพยายามเชื่อมโยงเขากับ สโลแกน “ครบ สด สะดวก ปลอดภัย” เพ่ือทําใหผูบริโภคเกิดการเขาใจ
และรับรูถึงคุณภาพของ กูรเมต มารเก็ต และควรจะใหความสําคัญกับ บรรจุภัณฑของ กูรเมต มารเก็ต 

เน่ืองจาก บรรจุภัณฑจะชวยอํานวยความสะดวกแลวจะชวยแสดงออกถึงภาพลักษณของรานคา 
7) ดานคุณภาพท่ีรับรูได กลาวไดวา ซูเปอรมารเก็ตท่ีดีนอกเหนือจากการมีสินคาอุปโภค

บริโภคท่ีตอบสนองความตองการซ้ือจากลูกคา ความสะอาด ยังเปนส่ิงสําคัญมากสําหรับ
ซูเปอรมารเก็ต เน่ืองจาก มีวัตถุดิบ ของสด ดังน้ันควรสรางทัศนคติรวมกับคนในชุมชนใหเกิดการ
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ชวยรักษาความสะอาด จะเปนส่ิงดีในการทําใหคุณภาพของสินคาและบริการสรางความม่ันใจ
ใหกับผูบริโภคมากย่ิงขึ้นไปดวย  

8) ดานการตระหนักรูชื่อตราสินคา กูรเมต มารเก็ต ควรจะมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ เพ่ือ
เตือนความจํา และตอกยํ้า ใหตราสินคาน้ันเขาไปอยูในใจของผูใชบริการ อีกท้ังควรจะมีกิจกรรม
รวมกับผูใชบริการ โดยใชชื่อตราสินคา รวมกับสโลแกนของ กูรเมต มารเก็ต เพ่ือทําใหเกิดความคุนชิน  

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1) การทําวิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาความเปลี่ยนแปลง เม่ือมีรถไฟฟาสายสีเหลืองเปดใหใช
บรกิาร เพ่ือตรวจสอบความโนมเอียงของความภักดีตอรานคา 

2) ในการวิจัยในคร้ังตอไปควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ิมเติมภายในกับผูบริหารและ
พนักงาน เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึก เพ่ิมแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของตราสินคา 
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ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ ไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ของผูบริโภคในประเทศไทย 

(2) เพ่ือศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ 
ไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ของผูบริโภคในประเทศไทย กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา
คือ กลุมตัวอยางท่ีเคยซ้ือผลิตภัณฑไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ในประเทศไทย จํานวน 

400 คน โดยมีแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลท่ีใชในการศึกษาสถิติสมมติฐาน
โดยใชคา T-Test, F-Test (One Way ANOVA), Multiple Regression Analysis (MRA) โดยกําหนด
ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 235 

คน มีชวงอายุ  21 – 30 ป จํานวน 137 คน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 126 คน มีสถานภาพ
โสด จํานวน 221 คน ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 198 คน และมีรายไดตั้งแต 50,000 บาท
ขึ้นไป จํานวน 138 คน และปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ (Product) พบวา กลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด ดานราคา (Price) 

พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานราคา โดยเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด ดาน
สถานที่จัดจําหนาย (Place/ Channel Distribution) พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัย
ดานสถานท่ีจัดจําหนาย โดยเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด ดานบุคคล (People) พบวา กลุมตัวอยางมี
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ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานบุคคลโดยเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด ดานกระบวนการ (Process) 

พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานกระบวนการโดยเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด 

ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดาน
ลักษณะทางกายภาพโดยเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด และปจจัยการตัดสินใจซ้ือ พบวา กลุมตัวอยางมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานการตัดสินใจซ้ือโดยเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด ผลการทดสอบ
สมมติฐาน (1) ปจจัยประชากรศาสตร พบวา ดานอายุ ดานการศึกษา ดานสถานภาพ และดานอาชีพ 

ท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ของ
ผูบริโภคในประเทศไทย ท่ีแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (2) สวนปจจัยสวนประสม
การตลาด โดยภาพรวมพบวา ดานกระบวนการ ดานการสงเสริมทางการตลาด และดานผลิตภัณฑมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ของผูบริโภค
ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 

 
คําสําคัญ : ประชากรศาสตร, สวนประสมการตลาด, การตัดสินใจ 

 
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 physical evidence in the 
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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 
กลุมโรค NCDs (Non-Communicable Diseases) หรือโรคไมติดตอเรื้อรัง  เปนสาเหตุการ

เสียชีวิตของประชากรถึง 38 ลานคนท่ัวโลกในแตละป หรือคิด เปนรอยละ 68 ของการเสียชีวิตของ
ประชากรโลกท้ังหมดใน พ.ศ. 2555 และมากกวา 16 ลานคน เปนผูท่ีเสียชีวิตในชวงอายุต่ํากวา 70 

ป หรือเรียกวาเปนการเสียชีวิตกอนวัยอันควร โดยเฉพาะในกลุมของประเทศท่ีมีรายไดต่ําและปาน
กลาง มีภาระโรคจากการเสียชีวิตกอนวัยอันควรน้ีมากถึงรอยละ 82 ซ่ึงสง ผลกระทบตอการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีการประมาณความสูญเสียทางเศรษฐกิจในชวง 15 ปขางหนา ท่ี
ประมาณ 7 ลานลานดอลลารสหรัฐ ในขณะท่ีประเทศไทยน้ันก็เปนอีกประเทศท่ีมีคนจํานวนมากท่ี
ปวยเปนโรค NCDs (โรคไมติดตอเรื้อรัง) ซ่ึงเปนสาเหตุอันดับตนๆของการเสียชีวิตของคนไทยทั่ว
ประเทศ และมีอัตราการเสียชีวิตท่ีเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเน่ือง โดยเห็นไดจากรายงานสถิติสาธารณสุข 

ตั้งแตป พ.ศ.2550 – 2557 อัตราการเสียชีวิตดวยโรคไมติดตอท่ีสําคัญ ไดแก โรคหัวใจและหลอด
เลือด โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน มีอัตรา
การเสียชีวิตเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ืองในทุกโรค (สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ, 

2558)  

 ดังน้ัน เพ่ือตองการลดอัตราการเสียชีวิตกอนวัยอันควร และลดอัตราการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย เจาของของธุรกิจอยางบริษัท ยูนิซิตี้ มารเก็ตต้ิง (ไทยแลนด) จํากัด จึง
นําเสนอผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีชื่อวา ไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) เพ่ือตอบโจทยใน
การแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน โดยผลิตสารอาหารที่สามารถชวยลดระดับของคลอเรสเตอรอล 
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ไขมันเลว (LDL) เพ่ิมไขมันดี (HDL) และลดระดับไตรกลีเซอไรดในกระแสเลือด โดยไดรับความ
ไววางใจใหถูกบรรจุอยูใน PDR (PHYSICIANS' DESK REFERENCE) ซ่ึงเปนแหลงขอมูลท่ีไดรับ
การไววางใจมากท่ีสุดในการส่ังจายยา หรือใหคําแนะนําจากแพทย ท่ีไดรับการรับรองจากองคการ
อาหารและยา (FDA) ของสหรัฐอเมริกาแลว PDR สงตรงถึงมือแพทย และหัวหนาเภสัชกรทั่วท้ัง
สหรัฐอเมริกา ในปจจุบันมีการแขงขันรุนแรงมาก ธุรกิจอาหารเสริมของไทยมีมูลคามากกวา 6.67 

แสนลานบาท โดยธุรกิจอาหารเสริมน้ีแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก อาหารเสริมความงาม อาหาร
เสริมสุขภาพและรักษาโรค และอาหารเสริมเพ่ิมสมรรถภาพทางรางกาย อาหารเสริมสุขภาพ และ
รักษาโรคเปนตลาดที่มีมูลคามากท่ีสุด ดวยมูลคากวา 518,000 ลานบาทรองลงมาเปนอาหารเสริม
ความงาม มีมูลคาตลาดประมาณ 142,000 ลานบาท และอันดับสุดทายตลาดอาหารเสริมเพ่ิม
สมรรถภาพทางรางกายมีมูลคาตลาด 66,700 ลานบาท  โดยคาดวาป 2017 ตลาดอาหารเสริมจะ
เติบโตเพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 11% เปน 738,000 ลาน (เว็บไซต The Power Network, 2560) ดังน้ัน
ผูผลิตจึงพยายามที่จะแขงขันกันเพ่ือท่ีจะนําธุรกิจใหประสบความสําเร็จ จึงจําเปนตองหาวิธีการ
หรือจําเปนจะตองใชสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อยาง หรือ 7P’s ในการกําหนดกล
ยุทธการตลาด (เว็บไซตกรุงเทพธุรกิจ, 2560) 

จากปญหาดังกลาวผูวิจัยเห็นถึงผลกระทบตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น อันจะสงผลเสียใหกับมวลมนุษย
ชาติ รวมถึงผลกระทบทางดานของอัตราการเจริญเติบโตทางเศษฐกิจของประเทศ และผลิตภัณฑท่ี
บริษัท ยูนิซิตี้ มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด ไดนําเสนอขายน้ันจะสามารถเขามาตอบโจทยของ
ปญหาท่ีเกิดขึ้นในคร้ังน้ี ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความตองการท่ีจะศึกษางานวิจัยเรื่องปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ ไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ของ
ผูบริโภคในประเทศไทย เพ่ือท่ีจะเปนแนวทางในการแกปญหาท่ีเกิดขึ้น รวมทั้งเปนแนวทางใหกับ
บริษัทในการท่ีจะไปพัฒนากลยุทธการตลาด เพ่ือใหธุรกิจสามารถท่ีจะประสบความสําเร็จ และ
สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดตรงตามความตองการ  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ ไบออส 

ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ของผูบริโภคในประเทศไทย 

 2) เพ่ือศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ ไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ของผูบริโภคในประเทศไทย 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1) ปจจัยประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได ท่ีแตกตาง
กันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ ไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ของผูบริโภค
ในประเทศไทยตางกัน 

 2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotions) ดานบุคคล (People) ดาน
กระบวนการ (Process) และดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ ไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ของผูบริโภคในประเทศไทย 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยน้ี ตองการท่ีจะศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ ไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ของผูบริโภคในประเทศไทย และ
ขอบเขตในการวิจัย ขอบเขตดานระยะเวลา การศึกษาคร้ังน้ีทําการเก็บขอมูลตั้งแตเดือน สิงหาคม 

พ.ศ. 2560 ถึงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 ประชากรศาสตร (Demography) หมายถึง การศึกษาลักษณะของกลุมคนหรือขนาดของ
จํานวนผูคนท่ีมีลักษณะท่ีแตกตางกันออกไปท่ีจะสงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ ไบออส ไลฟ 
ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ของผูบริโภคในประเทศไทย อันประกอบไปดวย เพศ อายุ การศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ และรายได 

สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) เปนเครื่องมือทางการตลาดท่ีเจาของธุรกิจผลิต
ผลิตภัณฑเสริมอาหารใชในการกําหนดทิศทาง และใชในการสรางความสําเร็จใหกับเจาของธุรกิจ
ในดานของตลาดบริการ ซ่ึงประกบไปดวย องคประกอบ 7 อยาง ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product) 

ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotions) ดาน
บุคคล (People) ดานกระบวนการ (Process) และดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  

การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการที่เกิดจากการพิจารณาทางเลือกใด 

ทางเลือกหน่ึงจากทางเลือกท่ีมีอยู ท่ีจะสามารถตอบสนองความตองการ โดยจะผานข้ันตอนการคิด
วิเคราะห หรือประเมินทางเลือกน้ันมาอยางดีแลววาจะสามารถตอบสนองกับส่ิงท่ีผูบริโภคตองการ 
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ผลิตภัณฑเสริมอาหารไบออส ไลฟ ซี เปนสารอาหารท่ีสกัดจากธรรมชาติ 100 เปอรเซ็นต 
เปนไฟเบอรอยูในรูปของผงบรรจุซอง โดยผานกระบวนการข้ันตอนทางวิทยาศาสตร และผานการ
ทดสอบทางการแพทย วาสามารถชวยลดระดับของคลอเรสเตอรอล ไขมันเลว (LDL) เพ่ิมไขมันดี 

(HDL) และลดระดับไตรกลีเซอไรดในกระแสเลือด 
 
กรอบแนวคิด 
ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 กรอบแนวความคิด 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1) ผลงานวิจัยน้ีสามารถนําไปเปนแนวทาง และเปนประโยชนในการพัฒนาสวนประสม
ทางการตลาดใหกับบริษัท ยูนิซิต้ี มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด เพ่ือกอใหเกิดการตอบสนองตอ
ความตองการของผูบริโภคที่ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ ไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) 

ปจจัยประชากรศาสตร 
1) เพศ   2) อายุ 
3) การศึกษา  4) สถานภาพ
5) อาชีพ  6) รายได 
 การตัดสินใจซ้ือผลิตไบออส ไลฟ ซี 

(ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ของ
ผูบริโภคในประเทศไทย 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s)
- ดานผลิตภัณฑ (Product) 
- ราคา (Price) 
- ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
- ดานการสงเสริมการตลาด(Promotion) 
- ดานบุคคล (People) 
- ดานกระบวนการ (Process) 
- ดานลักษณะทางกายภาพ 
   (Physical Evidence) 
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และเพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอผูประกอบธุรกิจของบริษัท ยูนิซิตี้ มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด ใน
การชวยเพ่ิมยอดขาย และสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 2) ผลงานวิจัยน้ีทําไดขอมูลท่ีสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการสรางกลยุทธการตลาดท่ี
สอดคลองกับกลุมผูบริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตรดานตาง ๆ 

 3) ผลงานน้ีสามารถนําไปเปนประโยชนสําหรับผูท่ีตองการจะทําการศึกษาวิจัยการตลาด
ในหัวขอท่ีเก่ียวของกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีสงผลตอการซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยประชากรศาสตร 

ลักษณะทางดานประชากรศาสตร ถือเปนความหลากหลายและแตกตางเก่ียวกับบุคคล เชน 

เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสรางของรางกาย ความอาวุโสในการทํางาน เปนตน โดยจะ แสดงถึง
ความเปนมาของแตละบุคคลจากอดีตถึงปจจุบัน ซ่ึงความแตกตางและหลากหลายของบุคคล น้ี 

สามารถบงชี้ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกท่ีแตกตางกัน การตัดสินใจที่แตกตางกันท่ีมีสาเหตุมา 
จากความแตกตางทางดานประชากรศาสตรหรือความเปนมาของบุคคลน่ันเอง (วชิรวัชร งามละมอม, 

2558) และKotler and Keller (2009, p.255) ใหแนวคิดดานประชากรศาสตรน้ี เปนแนวคิดการแบงกลุม 

ประชากรทางการตลาดที่มีหลักการความเปนเหตุเปนผล กลาวคือ ประชากรท่ีมีลักษณะตางกันจะมี
พฤติกรรมการเรียนรู การซ้ือสินคา และพฤติกรรมอื่น ๆ ตางกันโดยแบงลักษณะประชากรเปน 5 

ลักษณะ ไดแก  เพศ (Sex) อายุ (Age) การศึกษา (Education) และ5) รายได (Income) 

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) 
Kotler (1997, p. 92) ไดกลาวไววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ ตัวแปร

หรือเคร่ืองมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได บริษัทจะนํามาใชรวมกันเพ่ือตอบสนอง ความพึง
พอใจและความตองการของลูกคาท่ีเปนกลุมเปาหมาย แตเดิมสวนประสมการทางตลาดจะมี เพียงแค 4 

ตัวแปรเทาน้ัน (4Ps) ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือชองทางการ จัดจําหนาย
ผลิตภัณฑ (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) ตอมามีการคิดตัวแปรเพ่ิมเติมข้ึนมา อีก 3 ตัว
แปร ไดแก บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) และศิ
ริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนท และศุภร เสรีรัตน (2541, น. 337) ยังไดกลาวไววา การเลือกทําเล
ท่ีตั้ง (Location) ของธุรกิจน้ันมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงธุรกิจการใหบริการเน่ืองจากทําเล
ท่ีตั้งท่ีกิจการเลือกไวน้ันจะเปนตัวกําหนดกลุมลูกคาท่ีจะเขามาใชบริการ ดังน้ันสถานที่ใหบริการจึง
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ควรครอบคลุมพ้ืนท่ีในการใหบริการกลุมเปาหมายใหไดมากท่ีสุด ท้ังน้ี ความสําคัญของทําเลท่ีตั้ง 

(Location) จะมีความสําคัญมากนอยแตกตางกันไปตามลักษณะของธุรกิจ แตละประเภท 
แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ 

การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง 

จากหลาย ๆ ทางเลือกท่ีไดพิจารณา หรือประเมินอยางดีแลววาเปนทางใหบรรลุวัตถุประสงค และ
เปาหมายขององคการ การตัดสินใจเปนส่ิงสําคัญ และเก่ียวของกับหนาท่ีการบริหาร หรือการจัดการ
เกือบทุกขั้นตอนไมวาจะเปนการวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การประสานงาน 

และการควบคุม การตัดสินใจไดมีการศึกษามานาน ดังท่ี บารนารด (Barnard, 1983) ไดให
ความหมายของการตัดสินใจไววา คือ "เทคนิคในการท่ีจะพิจารณาทางเลือกตาง ๆ ใหเหลือ
ทางเลือกเดียว" อางจาก ไพลิน ผองใส (2536:155)  

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 นัทธมน เดชประภัสสร (2558) วิจัยเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริม
อาหารทางอินเทอรเน็ต” ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ทาง อินเทอรเน็ต โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  ปจจัยดาน
ลักษณะทางกายภาพและกระบวนการ  ปจจัยดานราคา  ปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานตรา
ผลิตภัณฑ และลักษณะบรรจุภัณฑ  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา รายไดเฉล่ียตอเดือน และระดับ
การศึกษาท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริม อาหารทางอินเทอรเน็ตแตกตางกัน โดยท่ี
ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีสูงกวาจะมีคาเฉล่ียของ การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ี
สูงกวาผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียต่ํากวา และผูบริโภคที่มีระดับ การศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีคาเฉล่ีย
ของการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารสูงกวาผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวา 
 นิธิดา พระยาลอ (2558) วิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาประเภท
ผลิตภัณฑอาหารในโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑของผูบริโภคท่ีผลิตในจังหวัดขอนแกน” 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมาก คือ เร่ืองคุณภาพ
ของผลิตภัณฑท่ีจะตองมีความสะอาด และความปลอดภัยมีราคาท่ีเหมาะสม ท่ีตั้งของรานเขาถึงได
สะดวกและมีผลิตภัณฑอาหารใหลองชิม และจากการทดสอบสมมติฐานยังพบวา ปจจัยสวน
บุคคล ไดแก เพศ อายุระดับการ ศึกษา อาชีพ รายได มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซ้ือ และให
ความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกัน 
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 ธนภัทร เรืองขาน (2558) วิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการซ้ือผลิตภัณฑ
เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพผานรานคาออนไลน” ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร อัน
ไดแก อายุ เพศ และรายไดท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือ
สุขภาพผานรานคาออนไลนท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีรดับ 0.05  

 ชญาดา สมศักด์ิ (2559) วิจัยเรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคา ย่ีหออิเกีย ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล” ผลการวิจัยพบวา ปจจัย
ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาย่ีหออิเกีย โดยเรียงลําดับ จากมากไปหานอย มีท้ังหมด 5 ปจจัย 

คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยลักษณะทาง กายภาพ ปจจัยดานตราสินคาและการใช
งานของผลิตภัณฑ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดและพนักงาน ในสวนของลักษณะทาง
ประชากรศาสตรพบวา ปจจัยดานอายุ สถานภาพครอบครัว อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ี
แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาย่ีหอเกียแตกตางกัน โดยอาชีพธุรกิจสวนตัวหรือคาขาย
มีแนวโนมท่ีจะตัดสินใจซ้ือสินคาอิเกียมากกวากลุมอาชีพอื่น และผูท่ีมีรายได เฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 
15,000-30,000 บาท มีแนวโนมท่ีจะซ้ือสินคาย่ีหออิเกียมากกวาระดับรายไดอื่น แตปจจัยดานเพศ
และระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาย่ีหออิเกียไมแตกตางกัน 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ 
ไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ของผูบริโภคในประเทศไทย โดยประชากรท่ีใชในงานวิจัย
คร้ังน้ี คือ ผูบริโภคที่เคยซ้ือหรือบริโภคผลิตภัณฑ ไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ใน
ประเทศไทยท้ังหมด ซ่ึงไมทราบจํานวนท่ีแนนอน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรไมทราบ
ขนาดของประชากรจากสูตรคอแครน (Cochran, 1977) ไดท้ังหมด จํานวน 384.16 ตัวอยาง ดังน้ัน
ผูวิจัยจึงทําการเพ่ิมจํานวนกลุมตัวอยางอีก 15 คน ใหไดกลุมตัวอยางท้ังหมด 400 คน ใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบความสะดวก (Convenience sampling)โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน
เครื่องใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เกณฑการใหคะแนนแบบ Rating Scale 5 ระดับ การทดสอบ
ความเชื่อม่ันดวยครอนบาค  (Cronbach’s Alpha) โดยรวมมีคาตั้งแต  0.725 ขึ้นไป  ซ่ึงถือวา
แบบสอบถามมีความนาเช่ือถือ การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการ
วิ เคราะหสถิติ เชิงอนุมาน  ( Inferential Statistics)  ดัง น้ี  (1) การวิ เคราะหสถิติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) โดยใช แจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) 
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และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ (2) การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) ไดแก t-Test และ F-test  และ Multiple Regression Analysis โดยมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลปจจัยประชากรศาสตร 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 235 คน (รอยละ 58.7) มีชวงอายุ  21 – 30 ป 
จํานวน 137 คน (รอยละ 34.3) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 126 คน (รอยละ 31.5) มี
สถานภาพโสด จํานวน 221 คน (รอยละ 55.3) ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 198 คน (รอยละ 

49.5) และมีรายไดต้ังแต 50,000 บาทข้ึนไป จํานวน 138 คน (รอยละ 34.5) 

ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นตอ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ใน

ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (X̄ = 4.35) โดยเรียงลําดับจากมาไปนอยในแตละดานดังน้ี ดาน
ผลิตภัณฑ (Product) (X̄ = 4.44) ดานราคา (Price) (X̄ = 4.28) ดานสถานท่ีจัดจําหนาย (Place/ 

Channel Distribution) (X̄ = 4.27)  ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) (X̄ = 4.43) ด า น บุ คคล 

(People) (X̄ = 4.36) ดานกระบวนการ (Process) (X̄ = 4.42)  ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical 

Evidence) (X̄ = 4.26) ตามลําดับ 

 

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารไบออส ไลฟ ซี 
 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานการตัดสินใจซ้ือโดยเฉล่ียอยูในระดับมาก
ท่ีสุด (X̄ = 4.49) โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกับทานตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารไบออส ไลฟ ซี 

จากการตระหนักในเรื่องของการดูแลสุขภาพ (X̄ = 4.54) รองลงมา พอใจและมีความตองการท่ีจะ
แนะนําผลิตภัณฑเสริมอาหารออส ไลฟ ซี ตอใหกับผูอ่ืน (X̄ = 4.52) และนอยท่ีสุด มีการคนหา
ขอมูลกอนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารไบออส ไลฟ ซี (X̄ = 4.39) 

การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตร พบวา อายุ การศึกษา ถานภาพ อาชีพ และรายได
สวนบุคคลตอเดือนท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในการซ้ือผลิตภัณฑ 
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ไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ของผูบริโภคในประเทศไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยดานประชากรศาสตร 

ปจจัยดานประชากรศาสตร สถิติ คานัยสําคัญ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สอดคลอง ไมสอดคลอง 

เพศ T-Test .526 ไมสอดคลอง 

อายุ F-Test .000* สอดคลอง  
ระดับการศึกษา F-Test .000* สอดคลอง  
สถานภาพ F-Test .037* สอดคลอง  
อาชีพ F-Test .000* สอดคลอง  
รายไดสวนบุคคลตอเดือน F-Test .000* สอดคลอง  

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05   
 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานกระบวนการ ดานการ
สงเสริมการตลาด และดานผลิตภัณฑ สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ ไบออส ไลฟ ซี 

สวนประสมทางการตลาด b Std. Error B Sig. t 
Constant .803 .189 .000* 4.251

ดานผลิตภัณฑ (X1) .221 .055 .212 .000* 4.024 
ดานราคา (X2) .043 .062 .044 .495 .682 
ดานชองทางการจัดจําหนาย (X3) -.041 .051 -.044 .421 -.805 
ดานการสงเสริมการตลาด (X4) .306 .050 .304 .000* 6.077 
ดานบุคคล (X5) -.102 .062 -.095 .100 -1.649 
ดานกระบวนการ (X6) 
ดานลักษณะทางกายภาพ (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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(ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ของผูบริโภคในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมี
อํานาจพยากรณรอยละ 54.6  

 

อภิปรายและขอเสนอแนะ 
อภิปรายผล 
ปจจัยประชากรศาสตร 
 1) ดานอายุ เน่ืองจากอายุจะบงบอกถึงวัยท่ีมีความแตกตางกันท้ังในดานรางกายและจิตใจ 

ซ่ึงจะสงผลตอการเลือกใชผลิตภัณฑเสริมอาหาร เพ่ือชวยดูแลสุขภาพโดยผลิตภัณฑ ไบออส ไลฟ 
ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) จะชวยในเรื่องของชวยลดระดับของคลอเรสเตอรอล ไขมันเลว (LDL) 

เพ่ิมไขมันดี (HDL) และลดระดับไตรกลีเซอไรดในกระแสเลือด ซ่ึงภาวะน้ีจะพบในผูท่ีมีอายุมาก
ขึ้น แตในปจจุบันจะพบวาในวัยชวงอายุ 20 ปกวาๆก็จะเร่ิมมีภาวะไขมันสะสมแลว โดยผลการวิจัย
ยังพบวา ผูท่ีมีอายุ ตั้งแต 31 ปถึง มากกวา 50 ป มีการตัดสินใจสูงกวาผูท่ีมีอายุ ต่ํากวา21-30 ป 
โดยเฉพาะผูท่ีมีอายุ 41-50 ป มีการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑมากท่ีสุด  

 2) ดานการศึกษา เปนตัวช้ีวัดเรื่องของระดับความรู โดยระดับการศึกษาจะมีความรูความ
เขาใจแตกตางกันออกไป โดยพบวาผูท่ีมีการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ ไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร) มากท่ีสุด คือผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี แสดงใหเห็นถึง
ภาวะความรูท่ีสูงขึ้นจะเปนตัวชวยใหเขาใจถึงวิธีการรักษาสุขภาพ  

 3) ดานสถานภาพ แสดงใหเห็นถึงการดูแลตนเอง โดยเม่ือมีสถานภาพสมรสจะบงบอกถึง
การดูแลรักษาตนเองเพ่ือครอบครัว ซ่ึงแตกตางจากผูท่ีมีสถานภาพโสด และหยาราง โดยผูท่ีมี
สถานภาพโสดน้ันจะไมมีภาระผูกพัน ทําใหดูแลตนเองนอยกวาผูท่ีมีสถานะภาพสมรส  

 4) ดานอาชีพ ท่ีมีลักษณะแตกตางกันน้ันจะแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของส่ิงท่ีไดรับ 

เชน สวัสดิการ โบนัส โดยกลุมอาชีพที่มีการทํางานเปนนักเรียน/นักศึกษา พนักงาน จะไดรับการ
ตรวจสุขภาพ สวนผูท่ีประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว หรือรับจางท่ัวไปน้ันจะตองตรวจสุขภาพดวย
ตนเอง ประกอบดวย ภาวะทางจิตใจในอาชีพธุรกิจสวนตัวน้ันจําเปนจะตองดูแลรักษาสุขภาพตัวเอง
เปนพิเศษ เน่ืองจากเปนอาชีพที่มีรายไดเปนของตัวเอง และมีเวลาสวนตัวคอนขางนอยจึงทําให
ผลิตภัณฑเสริมอาหารน้ันมีผลตออาชีธุรกิจสวนตัวมากท่ีสุด  

 5) ดานรายได แสดงใหเห็นถึงอํานาจในการตัดสินใจทางการเงิน โดยผูท่ีมีรายไดสูงจะมี
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารมากกวาผูท่ีมีรายไดนอย โดยจากผลการวิจัยพบวา ผูท่ีมี
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รายได 40,000 บาท ถึงมากกวา 50,000 บาทข้ึนไป มีการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารสูงท่ีสุด 

และยังพบวา ผูท่ีมีรายได 10,000-20,000 บาท มีการตัดสินใจสูงเชนเดียวกัน อาจเปนเพราะการซ้ือ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารน้ีมีราคาเหมาะสมตอการบริโภค  

ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับ งานวิจัยของ นิธิดา พระยาลอ (2558) จากทดสอบ
สมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได มีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการซ้ือ และใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และสอดคลองกับ งานวิจัยของ ธนภัทร เรืองขาน (2558) วิจัยเร่ือง ผล
การศึกษาพบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร อันไดแก อายุ เพศ และรายไดท่ีแตกตางกันมีผลตอ
ความพึงพอใจในการซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพผานรานคาออนไลนท่ีแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีรดับ 0.05  

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด สามารถอภิปรายผลตามคานํ้าหนักได ดังน้ี 

 1) ดานกระบวนการ เปนระบบของการจัดการ ของการสงมอบบริการซ่ึงจะชวยอํานวย
ความสะดวกใหแกผูซ้ือผลิตภัณฑ ไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) เพ่ือจะทําใหการซ้ือ
ผลิตภัณฑน้ันเปนไปโดยสะดวกและราบร่ืน ผลจากการวิเคราะหขอมูล พบวา ระบบการชําระเงิน
คาบริการ และการตรวจสอบสินคากอนสงมอบมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด และยังพบวาเทคโนโลยีทันสมัย 

และข้ันตอนการชําระเงินมีความรวดเร็วมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุดเชนกัน แสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของดานกระบวนการท่ีตองมีความถูกตองและรวดเร็ว  

 2) ดานการสงเสริมทางการตลาด เปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ 
ไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ไดเขาใจถึงขอมูลท่ีมีประโยชนตอสุขภาพรางกาย โดยผาน
การแนะนําจากโฆษณา การประชาสัมพันธ หรือแมกระท่ังการแนะนําบอกตอจากตัวแทน เพ่ือชวย
ประกบการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ โดยพบวาการรับประกันสินคาและหากไมพอใจในตัวสินคา
สามารถคืนเงินไดมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด แสดงใหเห็นถึงการกลารับประกันของทางบริษัทเพ่ือให
บริโภคเกิดความเชื่อม่ันในตัวผลิตภัณฑและยินดีท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑน้ัน  

 3) ดานผลิตภัณฑ เสริมอาหาร ไบออส ไลฟ ซี เปนผลิตภัณฑท่ีชวยลดไขมันตัวท่ีไมดี
(LDL) ไตรกีเซอไรด และเพ่ิมไขมันดี(HDL) ซ่ึงชวยใหผูบริโภคน้ันสุขภาพดีข้ึนจากการชวยลด
ไขมันท่ีไมดี โดยจะพบวาผูบริโภคสวนใหญตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหาร ไบออสไลฟ ซี จาก
การมีเคร่ืองหมายการรับรองคุณภาพมากท่ีสุด แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเคร่ืองหมายการ
รับรองคุณภาพของผลิตภัณฑืเสริมอาหารท่ีมีตอมุมมองของผูบริโภค  
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ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับ งานวิจัยของ ชญาดา สมศักด์ิ (2559) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาย่ีหออิเกีย ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคลองกับ งานวิจัยของ นัทธมน เดชประภัสสร (2558) ผลการวิจัยพบวา 
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารทาง อินเทอรเน็ต ไดแก ดานผลิตภัณฑ ปจจัย
ดานตราผลิตภัณฑและลักษณะบรรจุภัณฑ และดานกระบวนการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 

 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
 ปจจัยประชากรศาสตร 
 1) อายุ ทางบริษัทควรใหความสําคัญผูท่ีมีอายุตั้งแต 31 ปถึง มากกวา 50 ป โดยใหเปน
กลุมเปาหมายหลักทางการตลาดของบริษัท เน่ืองจากกลุมน้ีมีความตองการบริโภคผลิตภัณฑเสริม
อาหาร ไบออส ไลฟ ซี มากท่ีสุด และกําหนดกลุมเปาหมายรองใหกับผูท่ีมีอายุ 

 2) การศึกษา ทางบริษัทควรทําการสงเสริมดานความรูใหกับผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี โดยใหเห็นความสําคัญของไขมันดี (HDL) และผลเสียของไขมันไมดี (LDL) โดยการจัด
กิจกรรมการสงเสริมการตลาดตามมหาวิทยาลัยตาง ๆ เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความรูความเขาใจ และ
สามารถบอกตอผูอื่นได 
 3) สถานภาพ ควรสอบถามสถานภาพของผูบริโภคท่ีแตกตางกัน โดยเฉพาะผูท่ีมีสถานภาพ
สมรส เพ่ือเพ่ิมความรูความเขาใจใหกับครอบครัวในเร่ืองของความสําคัญในการบริโภคผลิตภัณฑ
เสริมอาหารชนิดน้ีวาจะชวยใหครอบครัวมีสุขภาพที่ดีขึ้น 

 4) อาชีพ ควรจะจัดจําเปนสวัสดิการใหแกพนักงานหรือบุคลากรในองคกรตาง ๆ ท่ีมี
สภาวะไขมันสูง หรือแนะนําผูท่ีตอการควบคุมไขมัน โดยจัดเปนโปรแกรมรวมกับการตรวจ
สุขภาพของแตละบริษัท และกลุมอาชีพธุรกิจสวนตัวใหตระหนักถึงประโยชนของผลิตภัณฑเสริม
อาหารชนิดน้ี 

 5) รายได โดยจากผลวิจัยพบวา ผูท่ีบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารน้ันมีรายได 40,000 บาท 

ถึงมากกวา 50,000 บาทข้ึนไป แสดงใหเห็นถึงผูบริโภคท่ีมีรายไดสูง ดังน้ัน ทางบริษัทควรมีการ
กําหนดตําแหนงทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหารใหตรงกับกลุมผูบริโภคท่ีมีรายไดสูง โดย
การกําหนดภาพลักษณของผลิตภัณฑใหเขากับกลุมเปาหมาย 
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ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

 1) ดานกระบวนการ ควรใหความสําคัญกับการออกแบบกลยุทธการสงเสริมทางการตลาด
ท่ีเหมาะสมกับความตองการของผูบริโภค โดยเฉพาะอยางย่ิงในองคประกอบเรื่องของ มีการ
ตรวจสอบสินคากอนสงมอบใหลูกคาทุกคร้ัง การมีระบบการรับชําระเงินและคาบริการถูกตอง มี
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเหมาะสมในการใหบริการ และข้ันตอนในการชําระเงินและรับสินคามีความ
รวดเร็ว เจาของกิจการอาหารเสริมหรือผูประกอบการดานธุรกิจอาหารเสริมจึงจําเปนตองมีการ
ออกแบบหรือพัฒนาดานกระบวนการใหสอดคลองกับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคเชนกัน 

 2) ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการดานธุรกิจอาหารเสริมจะตองหันมาทุมเทใน
การทําการสงเสริมการตลาดใหเหมาะสม โดยการสงเสริมทางการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามคิดวา
มีความสําคัญมากท่ีสุด คือ การออกแบบกลยุทธการสงเสริมทางการตลาดที่เหมาะสมกับความ
ตองการของผูบริโภค โดยเฉพาะอยางย่ิงในองคประกอบเรื่องของ มีการรับประกันสินคา ผูบริโภค
สามารถคืนเงินไดหากไมพอใจ หรือใชไมไดผล การแนะนําผลิตภัณฑโดยผูท่ีใชสินคาจริงมายืนยัน 

และการบริการหลังการขาย ดังน้ันผูประกอบการควรจะตองไปทําการสงเสริมทางการตลาดดังท่ี
กลาวมาขางตนใหสอดคลองกับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

 3) ดานผลิตภัณฑ จาของกิจการหรือผูประกอบการดานธุรกิจอาหารเสริมจะตองให
ความสําคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑใหสอดคลอง โดยเฉพาะอยางย่ิงในองคประกอบเรื่องของ
เครื่องหมายการรับรองคุณภาพ การมีผลิตภัณฑใหเลือกหลากหลายขนาด มีฉลากระบุสวนผสม, วิธี
บริโภค, วันเดือนปผลิต และหมดอายุท่ีชัดเจน และบรรจุภัณฑสะอาด/มิดชิดปลอดภัย 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1) ปจจัยดานการส่ือสารการตลาดท่ีจะสงผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในยุคปจจุบัน 

2) ศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือของกลุมผูบริโภคใน เจนเนเรช่ันZ ซ่ึงเปนเจน
เนเรชั่นท่ีจะมีพลังแหงโลกอนาคต 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธตอ

ความผูกพันองคกร  เพื่อทดสอบวาปจจัยดานแรงจูงใจมีความสัมพันธกับความผูกพันองคกร
หรือไม โดยกลุมตัวอยางเปนพนักงานบริษัท นิเด็ค  ชิบาอุระ  อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) 

จํากัด  จังหวัดปทุมธานี  จํานวน 250 คน  ซ่ึงรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  และวิเคราะห
ขอมูลโดยใชการแจกแจงความถี่  รอยละ คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  T-test, One-Way 

Anova, การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  ผลวิจัยพบวาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานดานตางๆ มีความสัมพันธตอความผูกพันองคกรในระดับมากทุกปจจัย   ในการศึกษา
งานวิจัยคร้ังน้ี คาดวาจะสามารถนําผลวิจัยไปใชในการปรับปรุงกลยุทธองคกร  เพ่ือชวยธํารงไวเพ่ือ
พนักงานท่ีมีคุณภาพ  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

คําสําคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, ความผูกพันองคกร 
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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 ถือเปนทรัพยากรท่ีสําคัญในการดําเนินธุรกิจ หรือในปจจุบันเรียกวา “ทุนมนุษย” มี

สวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุนใหงานตางๆขององคกรดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  สรางความสําเร็จและความกาวหนาใหแกองคกร  ดังน้ัน การบริหารทรัพยกรมนุษยจึงมี
ความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงตอองคกร  เชน เร่ืองการสรรหา การพัฒนา การรักษา และการใช
ประโยชนทรัพยากรบุคคลใหสามารถพัฒนาทันกับการเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจและเทคโนโลยียุค
ใหม  รวมถึงการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคลากรใหมากท่ีสุดดวยเทคโนโลยีและวิทยาการดาน
ตางๆ (ดนัย เทียนพุฒ, 2546: 17)  

ฝายงานบริหารทรัพยากรบุคคลจึงจําเปนท่ีจะตองเขามาดูแลแกไขการจัดสรรทรัพยากรบุคคล 

หรือ “ทุนมนุษย” ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  รักษาและจูงใจพนักงานใหภักดีและอยากจะทํางาน
รวมกันองคกร พรอมท่ีจะทุมเทท้ังกายและใจในการทํางาน  ดังน้ันการจูงใจพนักงานจึงเปน
กระบวนการท่ีชักนําโนมนาวใหบุคคลเกิดความมานะพยายามเพ่ือท่ีจะสนองตอบความตองการบาง
ประการใหบรรลุผลสําเร็จ (Lovell. 1980) เพราะหากพนักงานเกิดแรงจูงใจ มีใจพรอมท่ีจะทํางานเพ่ือ
บริษัทแลว ส่ิงท่ีตามมาก็คือผลสําเร็จขององคกร องคกรมีความกาวหนา บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว 
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อีกท้ังยังสามารถลดอัตราการลาออกของพนักงาน ลดคาใชจายในการสรรหาและอบรมพนักงาน ถือเปน
อีกหน่ึงความสําเร็จในการบริหารงานของฝายบริหารทรัพยากรบุคคลดวย 

บริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทผูผลิตมอเตอรสําหรับ
เครื่องซักผาและแอรคอนดิชันเนอร  เปดดําเนินการต้ังแตปพ.ศ.2539  ปจจุบันในปพ.ศ.2560  มีพนักงาน
ทั้งส้ิน  553 คน (ขอมูลจากฝายบุคคล เดือนธันวาคม พ.ศ.2560) ปจจุบันผูทํางานวิจัยเปนพนักงานใน
บริษัทแหงน้ี  จึงมีความคิดท่ีจะศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมีความสัมพันธตอความผูกพัน
องคกร : กรณีศึกษาพนักงานบริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด” เน่ืองจากผูวิจัย
ตองการทราบวาปจจัยดานแรงจูงใจมีความสัมพันธมากนอยเพียงใดตอความผูกพันองคกร  ปจจัยใด
สามารถจูงใจพนักงานไดดีท่ีสุด  และการแขงขันในโลกธุรกิจยุคใหมท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงกฎเกณฑ
และขอบังคับตางๆของภาครัฐท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน ทําใหองคกรตองกลับมาคิดวาส่ิงจูงใจตางๆที่ทางบริษัท
มีใหพนักงานน้ัน  เพียงพอตอความตองการของพนักงานแลวหรือไม และจะมีวิธีการแกไขอยางไร
เพ่ือใหพนักงานมีใจรัก และความผูกพันตอองคกร  ดังน้ันการจูงใจพนักงานเปนส่ิงท่ีสําคัญในการรักษา
พนักงานใหอยูรวมกับองคกร เม่ือพนักงานเกิดความจงรักภักดีตอองคกรแลว พนักงานจะปฏิบัติงาน
อยางเต็มท่ี เสมือนหน่ึงวาองคกรคือครอบครัว  ทุกคนสามารถมีสวนรวมในการเปล่ียนแปลงองคกรไป
ในทิศทางทีดีขึ้น และกอใหเกิดเปนองคกรท่ีเขมแข็ง มีความรัก ความผูกพันตอองคกรตามมา 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
             1)   เ พ่ือศึ กษาลักษณะด านประชากรศาสตร  ซ่ึ งประกอบด วย  เพศ   อายุ   ระดับ
การศึกษา  ตําแหนงงาน  อัตราเงินเดือน  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคกร  ของพนักงานบริษัท นิ
เด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย)  จํากัด 

2)  เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส 
(ประเทศไทย) จํากัด 

3)  เพ่ือศึกษาความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส 
(ประเทศไทย) จํากัด 

4)  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมีความสัมพันธตอความผูกพัน
องคกร 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1) ลักษณะดานประชากรศาสตร ซ่ึงประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน อัตรา
เงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคกร ของพนักงานบริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส 
(ประเทศไทย) จํากัด ท่ีแตกตางกันมีผลตอความผูกพันองคกร 

 2) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท นิเด็ค 

ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด ท่ีแตกตางกันมีผลตอความผูกพันองคกร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตดานเน้ือหาของการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมีความสัมพันธตอความ
ผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท นิเด็ค  ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย)  จํากัด  มีพนักงาน
ท้ังส้ิน 553 คน  (ขอมูลจากฝายบุคคล เดือนธันวาคม พ.ศ.2560) แตประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีมี
จํานวน 250 คน  โดยใชสูตรการคํานวนณขนาดตัวอยางของ  Taro  Yamane  ในกรณีท่ีประชากรมี
จํานวนแนนอน (Finite  Population) เม่ือมีระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากัน .05และที่ระดับความเชื่อม่ัน 

95%(Yamane,1970) 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1)  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง การใชกลยุทธ์ิหรือปจจัยดานตางๆ ในการกระตุนการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน เพ่ือใหพนักงานเกิดความพึงพอใจ เต็มใจท่ีจะปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงาน
น้ันจะตองบรรลุวัตถุประสงคท่ีองคกรกําหนดไว 
 2)  ความผูกพันองคกร  หมายถึง  ความเต็มใจของสมาชิกในองคกรท่ีพรอมปฏิบัติงาน และ
มอบความจงรักภักดีใหกับองคกร 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรตน  (Independent  Variable )   ตัวแปรตาม (Dependent  Variable) 
 
 

 
 
 
  
 

 
 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวความคิดในงานวิจัย 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1)  ทราบถึงลักษณะดานประชากรศาสตรของพนักงานบริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส 
(ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือนําไปใชจําแนกลักษณะของพนักงาน 
 2)  ทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส 
(ประเทศไทย) จํากัดเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาปรับปรุงนโยบายบริษัท และแกไขปญหา ลดชองโหวใน
เรื่องของแรงจูงใจของพนักงานท่ีอาจขาดหายไป 

 3)  ทราบถึงความสัมพันธตอความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทร
นิคส (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยกร
มนุษยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกองคกร 

 4)  ผลวิจัยน้ีสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผนนโยบายของบริษัทอื่นได 
 

ปจจัยดานประชากรศาสตร   
- เพศ   - อายุ   - ระดับการศึกษา   - ตําแหนงงาน  
- อัตราเงินเดือน  - ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคกร 

ความสัมพันธตอความผูกพัน
องคกรของพนักงานบริษัท  
นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส 
(ประเทศไทย)  จํากัด   

 

ปจจัยดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
- ความสําเร็จในการทํางาน 
- ลักษณะงาน   
- ความรับผิดชอบ   
- ความกาวหนาในการทํางาน   
- การเปนท่ียอมรับของคนในองคกร   
- ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา  
- อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ 
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แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับปจจัยดานประชากรศาสตร 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน(2538,น.41) ไดกลาวไววา ตัวแปรดานประชากรศาสตรประกอบดวย เพศ  

อายุ  สถานภาพครอบครัว  ระดับการศึกษาอาชีพ และรายไดตอเดือน  ลักษณะดานประชากรศาสตรมี
ความสําคัญอยางมาก  สามารถนําสถิติที่วัดไดของประชากรมาใชในการกําหนดตลาดเปาหมาย  สวนใน
ดานของจิตวิทยาและสังคมชวยอธิบายถึงความคิดและความรูสึกของกลุมเปาหมายน้ันได  ในหนวยงาน
หรือองคกรจะประกอบไปดวยบุคลากรในระดับตางๆเปนจํานวนมาก  ซ่ึงบุคคลแตละบุคคลจะมี
พฤติกรรมท่ีแตกตางกันออกไป  พฤติกรรมที่แตกตางกันน้ีมีสาเหตุมาจากปจจัยตางๆ อันไดแก  เพศ  

อายุ  สถานภาพระยะเวลาในการทํางานในองคกร   
แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

กิติพันธ  รุจิรกุล  (2529,หนา 58) ไดกลาวเก่ียวกับการปฏิบัติงานในองคการวา การปฏิบัติงาน
ในองคการหรือหนวยงานตางๆ นอกจากจะมีการแบงระดับการปฏิบัติงานแลว  ยังตองมีการแบงสวน
งานท่ีจะตองปฏิบัติออกเปนหนวยงานยอยๆ ซ่ึงมีหัวหนาหนวยหรือผูนําหนวย เปนผูรับผิดชอบงาน
ตามลักษณะหนาท่ีของตนท่ีแตกตางกันกันออกไป  ในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางชนิดตางหนาท่ีกัน ก็
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการหรือหนวยงานน้ัน  ซ่ึงจะทําใหผูนํามีความสนใจ  มีทักษะ  มีความรู  
มีทัศนะ  และมีบทบาทหนาท่ีของแตละคนแตกตางกันออกไป 
แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2544, หนา 123-129)  ไดกลาวเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางาน   มี
สวนเก่ียวของกับปจจัยตางๆ และปจจัยเหลาน้ีใชเปนเคร่ืองมือชวยบงชี้ถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกับ
แรงจูงใจในการทํางาน  ซ่ึงมีปจจัยอยู 3 ประการ  คือ  ปจจัยดานบุคคล (Personal Factors)  ปจจัยดานงาน 

(Factors in the job)  และ ปจจัยดานการจัดการ (Factors Controllable  by Management)  

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับความผูกพันองคกร 

ระพีพร  เบญจาทิกุล (2540:11ใหความหมายไววาความผูกพันตอองคกรหมายถึง การท่ีสมาชิก
แตละคนในองคกรมีความรูสึกท่ีดีตอองคกรมีความหวงใยในความสําเร็จขององคกรแสดงออกเปน
พฤติกรรมโดยการยอมรับเปาหมายขององคกร  เต็มท่ีในปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถและปรารถนา
อยางแรงกลาท่ีจะเปนสมาชิกองคกรตอไป 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

กองนภา  ถ่ินวัฒนากูล (2556) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจใจการปฏิบัติงานกับ
ความผูกพันองคกรของพนักงานเทศบาล จังหวัดสระแกว  พบวา ปจจัยดานแรงจูงใจในดานการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมากท่ีสุด คือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  ดานความรับผิดชอบ  ดานการไดรับ
การยอมรับนับถือ ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา  และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 

คือ ดานความสําเร็จในการทํางาน  ดานความกาวหนาในงาน ดานเงินเดือน  นอกจากน้ียังพบวา เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  อัตราเงินเดือน  และประสบการณทํางานท่ีแตกตางกันของพนักงาน
เทศบาล  สงผลตอความคิดเห็นในเรื่องความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน  และพบวาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน  ดานความสําเร็จในการทํางาน  ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  ดานความกาวหนาในงาน  

ดานความรับผิดชอบ  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานเงินเดือน  และดานความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา  มีความสัมพันธกับมีความผูกพันองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

สุกัญญา  จันทรมณี  (2557)  ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจและสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีมีผลตอ
ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด พบวา สภาพแวดลอม
ในการทํางานมีความสัมพันธในเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการทั้ง 3 ดาน  ไดแก ความเชื่อถือ  ความ
เต็มใจ และความปรารถนาผลการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย  มีอายุต่ํากวา 30 ป  มี
ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี  มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวา 5 ป  มีความเห็นตอแรงจูงใจ
ในการทํางาน  มีคาเฉลี่ยเปน 3.13 สภาพแวดลอมในการทํางาน  มีคาเฉล่ียเปน 3.14 ผลการศึกษาความ
ผูกพันตอองคการของกลุมตัวอยางพบวา  กลุมตัวอยางมีความผูกพันตอองคการรวม  มีคาเฉล่ียเปน 3.17 

และพบวา  บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาและประสบการณในการทํางานท่ีแตกตางกัน  มีความผูกพันตอ
องคการแตกตางกัน  ปจจัยแรงจูงใจในการทํางาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการ
และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการ   

ฐิติพร  ม่ันสน (2559) ศึกษาเรื่อง  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมีผลตอความผูกพันตออาชีพ
ของชางแปรรูปทองคํา  พบวา ความผูกพันของชางแปรรูปทองคําตออาชีพชางแปรรูปทองคําโดยรวม  

มีความผูกพันตออาชีพอยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.508 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และ การวิจัยเชิงปริมาณ

(Quantitative Research) เพ่ือศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมีความสัมพันธตอความผูกพัน
องคกรกรณีศึกษาพนักงาน บริษัท นิเด็ค  ชิบาอุระ  อีเล็คโทรนิคส(ประเทศไทย) จํากัด  โดยใชขอมูลใน
การวิ จัยดวยแบบสอบถาม ประชากรและกลุมตัวอยางมีจํานวนพนักงานท้ังส้ิน 250 คน ใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เกณฑการใหคะแนนแบบ 

Likert Scale 5 ระดับ  คาความเช่ือม่ัน  Cronbach’s Alpha โดยรวมมีคา  0.7 ขึ้นไป  ซ่ึงถือวา
แบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานแบงออกเปน 

การวิ เคราะหสถิติ เ ชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) และการวิเคราะหสถิติ เชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) ดังน้ี (1) การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการ
วิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนของกลุมตัวอยาง โดยนําเสนอเปนตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) คา
รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใช
อธิบายขอมูลเบ้ืองตน (2) การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการ
ทดสอบสมมติฐาน ท่ีต้ังไว ไดแก t-Test, F-test และการทดสอบสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยาง
งายของเพียรสัน (PearsonProduct Moment Correlation Coefficient) เพ่ือหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 

2 ตัวท่ีเปนอิสระตอกัน 

  

ผลการวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลลักษณะสวนบุคคล 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน  124  คน  คิดเปนรอยละ 49.6  มีอายุ
ระหวาง 25-30 ป  มีจํานวน 90 คนคิดเปนรอยละ 36  มีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 

ปวช. จํานวน 82 คน  คิดเปนรอยละ 32 ปฏิบัติงานอยูในตําแหนง Maid /Gardener/Operator/Skill  Worker  

จํานวน 176  คน  คิดเปนรอยละ  70.4  ไดรับอัตราเงินเดือนระหวาง 10,000 - 20,000 บาท  จํานวน  177  

คน  คิดเปนรอยละ  70  ปฏิบัติงานในบริษัทแหงน้ีเปนระยะเวลานอยกวา 1 ป จํานวน  63  คน  คิดเปน
รอยละ 25.2   
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ขอมูลเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉล่ีย
เทากับ  3.23 และมีคาเบ่ียงเบนเทากับ 0.815  ซ่ึงหากพิจารณาเปนรายดาน  โดยเร่ิมจากคาท่ีมากท่ีสุดไป
หาคานอยท่ีสุด พบวา  ดานความรับผิดชอบ  มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.72 คา
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.000มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก  ดานลักษณะงาน  มีคะแนน
เฉล่ียรองลงมาเปนอันดับท่ี 2  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.43  คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ0.937มีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานในระดับมาก  ดานความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา  มีคะแนนเฉลี่ย
รองลงมาเปนอันดับท่ี 3โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.30 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ0.992มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานในระดับปานกลาง  ดานความสําเร็จในการทํางานมีคะแนนเฉลี่ยรองลงมาเปนอันดับท่ี 4  

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ0.858 มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปาน
กลาง  ดานการเปนท่ียอมรับของคนในองคกร  มีคะแนนเฉล่ียรองลงมาเปนอันดับท่ี 5  โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.14คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ0.866มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง  ดาน
ความกาวหนาในการทํางานมีคะแนนเฉล่ียรองลงมาเปนอันดับท่ี 6  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.97 คา
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ0.879มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง  ดานอัตราเงินเดือนและ
สวัสดิการมีคะแนนเฉลี่ยรองลงมาเปนอันดับท่ี 7  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.77 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ
0.968มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 
ขอมูลเก่ียวกับความผูกพันองคกร 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ  

3.08 และมีคาเบ่ียงเบนเทากับ 0.929 ซ่ึงหากพิจารณาเปนรายดาน  โดยเริ่มจากคาท่ีมากที่สุดไปหาคานอย
ท่ีสุด  พบวา พนักงานต้ังใจจะทํางานในองคกรแหงน้ีอยางเต็มท่ีเต็มกําลัง เต็มความรู ความสามารถที่มี  

มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ3.44 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  1.174  มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานในระดับมาก  พนักงานปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงช่ือเสียงขององคกรและจะรูสึกตอตาน หาก
มีใครมาวารายองคกร มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมาเปนอันดับท่ี 2 เทากับ  การเต็มใจท่ีจะทําเพ่ือองคกรแมจะ
นอกเหนือจากหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.15คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ1.104  และ 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.133ตามลําดับ  มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง  พนักงานมีความ
ภูมิใจท่ีไดเปนพนักงานท่ีองคกรแหงน้ี มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมาเปนอันดับท่ี 3  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 

3.11คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ1.024  มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง  พนักงานรูสึกวา
องคกรแหงน้ีเหมาะสมกับทานและเปนองคกรท่ีดีท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียรองลงมาเปนอันดับท่ี  4  
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โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.05  คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ1.048   มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปาน
กลาง  พนักงานจะปฏิบัติงานท่ีองคกรแหงน้ีจนกวาจะหมดอายุงาน  มีคะแนนเฉล่ียรองลงมาเปนอันดับ
ท่ี 5  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.88คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ1.129 มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับ
ปานกลาง  พนักงานไมคิดจะลาจากองคกรแหงน้ีแมวาท่ีอื่นจะมอบโอกาสดีๆใหทานมากกวา  มีคะแนน
เฉล่ียรองลงมาเปนอันดับท่ี 6  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.76คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ1.143 มีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 
 

การทดสอบสมมติฐาน 
ตารางท่ี 1 ตารางการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1    

ตัวแปรอิสระ 
ปจจัยสวนบุคคล 

สถิติท่ีใชในการ
ทดสอบ 

Sig. ผลการทดสอบ 

เพศ t-test 0.276 สอดคลองกับสมมติฐาน 
อายุ F-test 0.006 สอดคลองกับสมมติฐาน 
ระดับระดับการศึกษา F-test 0.005 สอดคลองกับสมมติฐาน 
ตําแหนงงาน F-test 0.000 สอดคลองกับสมมติฐาน 
อัตราเงินเดือน F-test 0.000 สอดคลองกับสมมติฐาน 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน F-test 0.538 สอดคลองกับสมมติฐาน 

*มีนัยยะสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

จากตารางท่ี1 พบวาเพศ  อายุ  ระดับการศึกา  ตําแหนงงาน  อัตราเงินเดือน  ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน  สงผลตอความสัมพันธตอความผูกพันองคกร ของพนักงานบริษัท นิเด็ค ชิบา
อุระ อีเล็คโทรนิคส  (ประเทศไทย) จํากัด  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 2 ตารางการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 2  

ปจจัยดานแรงจูงใจ      r                 Sig.             ระดับความสัมพันธ  
1.ดานความสําเร็จในการทํางาน   0.679  .000**  สูง 
2.ดานลักษณะงาน    0.769  .000**  สูง 
3.ดานความรับผิดชอบ    0.674  .000**  สูง 
4.ดานความกาวหนาในการทํางาน   0.752  .000**  สูง 
5.ดานการเปนท่ียอมรับของคนในองคกร  0778  .000**  สูง  
6.ดานความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน  0.713  .000**  สูง 
และผูบังคับบัญชา  
7.ดานอัตราเงินเดือนและสวัสดิการ   0.734  .000**  สูง 
   ผลรวมดานความสําเร็จในการทํางาน                0.832  .000**  สูง 
**  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01 
 

จากตารางท่ี2 พบวาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในดานลักษณะงาน ตอความ
ผูกพันองคกร โดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน  (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient)พบวาปจจัยจูงใจมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงกับความผูกพันองคกร 

(r=0.832) อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความสัมพันธเชิงบวกใน
ระดับสูงระหวางแรงจูงใจดานความสําเร็จในการทํางานกับความผูกพันองคกร (r=0.679) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงระหวางแรงจูงใจดานลักษณะงาน
กับความผูกพันองคกร (r=0.769) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01มีความสัมพันธเชิงบวกใน
ระดับสูงระหวางแรงจูงใจดานความรับผิดชอบกับความผูกพันองคกร (r=0.674) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงระหวางแรงจูงใจดานความกาวหนาในการทํางาน
กับความผูกพันองคกร (r=0.752) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  มีความสัมพันธเชิงบวกใน
ระดับสูงระหวางแรงจูงใจดานการเปนท่ียอมรับของคนในองคกรกับความผูกพันองคกร (r=0778) อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงระหวางแรงจูงใจดานความสัมพันธ
ระหวางเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชากับความผูกพันองคกร (r=0.713) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงระหวางแรงจูงใจดานอัตราเงินเดือนและสวัสดิการกับ
ความผูกพันองคกร (r=0.734) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
อภิปรายผล 
ปจจัยสวนบุคคล  

1) เพศ   พนักงานท่ีเปนเพศชาย มีจํานวน  124  คน  คิดเปนรอยละ 49.6  เปนเพศหญิงจํานวน  

126 คน คิดเปนรอยละ 50.4 

2) อายุ พนักงานสวนใหญมีอายุระหวาง 25-30 ป  มีจํานวน 90 คน  คิดเปนรอยละ 36  รองลงมา
เปนพนักงานท่ีมีอายุระหวาง  31-40 ป  มีจํานวน 79 คน  คิดเปนรอยละ 31.6  เปนพนักงานที่มีอายุนอย
กวา 25 ป จํานวน 44 คน  คิดเปนรอยละ  17.6  เปนพนักงานท่ีมีอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 35 คน  คิด
เปนรอยละ 14  และเปนพนักงานท่ีมีอายุระหวาง  51-60  ป  จํานวน 2 คน  คิดเปนรอยละ 0.8 

3) ระดับการศึกษา  พนักงานสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 

จํานวน 82 คน  คิดเปนรอยละ 32.8  รองลงมาคือพนักงานท่ีมีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
หรือตํ่ากวา จํานวน  63 คน  คิดเปนรอยละ  25.2  พนักงานมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา จํานวน 59 คน  คิดเปนรอยละ 23.6  พนักงานท่ีมีการศึกษาอยูในระดับอนุปริญญาหรือปวส .

จํานวน  41 คน  คิดเปนรอยละ 16.4  และพนักงานท่ีมีการศึกษาอยูในระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 5 

คน คิดเปนรอยละ  2 

4) ระดับตําแหนงงานในปจจุบัน  พนักงานสวนใหญปฏิบัติงานอยูในตําแหนง Maid /Gardener 

/Operator /Skill Worker  จํานวน  176  คน  คิดเปนรอยละ  70.4  รองลงมาคือพนักงานท่ีปฏิบัติงานอยูใน
ตําแหนง Foreman  จํานวน  25 คน  คิดเปนรอยละ 10  พนักงานท่ีปฏิบัติงานอยูในตําแหนง Office Staff  

/Engineer  จํานวน 16  คน  คิดเปนรอยละ 6.4  พนักงานท่ีปฏิบัติงานอยูในตําแหนง Manager จํานวน  14  

คน  คิดเปนรอยละ  5.6  คน พนักงานท่ีปฏิบัติงานอยูในตําแหนง Supervisor จํานวน 13 คน  คิดเปนรอย
ละ 5.2  และพนักงานท่ีปฏิบัติงานอยูในตําแหนงสูงกวาปริญญาตรี จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ 2.4   

5) อัตราเงินเดือน พนักงานสวนใหญไดรับอัตราเงินเดือนระหวาง 10,000 - 20,000 บาท จํานวน  

177 คน  คิดเปนรอยละ  70.8  รองลงมาคือพนักงานท่ีไดรับอัตราเงินเดือนระหวาง 20,001 – 30,000  บาท 

จํานวน  46  คน  คิดเปนรอยละ  18.4  พนักงานท่ีไดรับอัตราเงินเดือนมากกวา 50,000 บาทขึ้นไป จํานวน 

15  คน  คิดเปนรอยละ  6   พนักงานท่ีไดรับอัตราเงินเดือนระหวาง 30,001 – 40,000 บาท จํานวน  7 คน  

คิดเปนรอยละ 2.8  พนักงานท่ีไดรับอัตราเงินเดือนระหวาง  40,001 – 50,000 บาท  จํานวน  5  คน  คิด
เปนรอยละ  2  
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6) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในบริษัทแหงน้ี พนักงานสวนใหญปฏิบัติงานในบริษัทแหงน้ี
เปนระยะเวลานอยกวา 1 ป จํานวน 63  คน คิดเปนรอยละ 25.2 รองลงมาคือพนักงานที่ปฏิบัติงานใน
บริษัทแหงน้ีเปนระยะเวลามากกวา 10 ป จํานวน 59  คน  คิดเปนรอยละ 23.6  พนักงานท่ีปฏิบัติงานใน
บริษัทแหงน้ีเปนระยะเวลา 1-3 ป จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 23.2 พนักงานท่ีปฏิบัติงานในบริษัท
แหงน้ีเปนระยะเวลา 4-6ป จํานวน  45 คน  คิดเปนรอยละ 18 พนักงานท่ีปฏิบัติงานในบริษัทแหงน้ีเปน
ระยะเวลา 7-10 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 10 

ปจจัยดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
1)  ดานความสําเร็จในการทํางาน  มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงระหวางแรงจูงใจดาน

ความสําเร็จในการทํางานกับความผูกพันองคกร (r=0.679) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ผลการวิจัยดานความสําเร็จในการทํางานโดยรวมพบวา พนักงานมีแรงจูงใจอยูในระดับปานกลาง แต
เม่ือแยกเปนรายขอแลวพบวา โอกาสไดรับการพิจารณาเล่ือนตําแหนง มีแรงจูงใจไปในทิศทางท่ีนอย
มาก  ดวยเหตุน้ีเองอาจทําใหพนักงานหมดกําลังใจที่จะทํางาน เน่ืองจากคิดวาตนทํางานอยางเต็มท่ี เต็ม
ความสามารถ แตยังไมไดรับการเลื่อนตําแหนง ตรงน้ีทางผูบริหารควรเขามาใสใจใหมากขึ้น ตองปรับ
เล่ือนตําแหนงใหแกพนักงานท่ีทํางานเต็มท่ี มิใชพนักงานท่ีอยูนานแตไมมีผลงาน 

2) ดานลักษณะงาน  มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงระหวางแรงจูงใจดานลักษณะงานกับ
ความผูกพันองคกร (r=0.769) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ผลการวิจัยดานลักษณะงาน
โดยรวมพบวา พนักงานมีแรงจูงใจในระดับมาก  พนักงานรูสึกวางานท่ีตนทําน้ัน มีความสําคัญตอ
องคกร  ยังสนุกกับการทํางาน แตก็ตองมีการพัฒนาวิธีการทํางาน เพ่ือใหไมเกิดความซ้ําซากจําเจในการ
ทํางาน  ตองมีกิจกรรมใหพนักงานรวมกันคิดคนวิธีการทํางานใหมๆ รวมกันเสนอแนวคิด เพ่ือปรับปรุง
การทํางานใหดีย่ิงขึ้น 

3) ดานความรับผิดชอบ  มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงระหวางแรงจูงใจดานความ
รับผิดชอบกับความผูกพันองคกร (r=0.674) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  ผลการวิจัยดาน
ความรับผิดชอบโดยรวมพบวา พนักงานมีแรงจูงใจในระดับมากในทุกขอคําถาม  แสดงใหเห็นวา
พนักงานมีความใสใจในการทํางานท่ีตนไดรับมอบหมายอยางมาก  มีความกระตือรือรน และปฏิบัติ
ตามขอกําหนดขององคกรอยางเครงครัด   

4)  ดานความกาวหนาในการทํางาน  มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงระหวางแรงจูงใจดาน 

ความกาวหนาในการทํางานกับความผูกพันองคกร (r=0.752) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ผลการวิจัยดานความกาวหนาในการทํางานโดยรวมพบวา พนักงานมีแรงจูงใจในระดับปานกลางในทุก
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ขอคําถาม ในปจจัยดานน้ี ผูศึกษางานวิจัยคิดวา องคกรควรใหความสนใจในการพัฒนาบุคลากรมากกวา
น้ี เชน ควรสงพนักงานไปอบรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน รวมถึงเพ่ือกาวทันความรูใหมๆท่ี
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว เพ่ือใหเทาทันการเปล่ียนแปลงของโลก  รวมถึงการเล่ือนตําแหนงท่ีไมเปน
ธรรม อาจทําใหพนักงานรูสึกวาตนเองไมมีโอกาสกาวหนาในองคกรท่ีตนเองปฏิบัติงานอยู 
 5) ดานการเปนท่ียอมรับของคนในองคกร  มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงระหวาง
แรงจูงใจดานการเปนท่ียอมรับของคนในองคกร กับความผูกพันองคกร (r=0778) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 ผลการวิจัยดานการเปนท่ียอมรับของคนในองคกรโดยรวมพบวา พนักงานมีแรงจูงใจ
ในระดับปานกลางในทุกขอคําถาม  ดังน้ัน ทางองคกรควรใหเกียรติหรือแสดงความเอาใจใส ชื่นชม
พนักงาน เม่ือคราวท่ีทําเร่ืองดีๆ ใหกับองคกร เพ่ือใหพนักงานมีกําลังใจที่จะทําหนาท่ีตอไป   

 6) ดานความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธเชิงบวกใน
ระดับสูงระหวางแรงจูงใจดานความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชากับความผูกพัน
องคกร (r=0.713) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ผลการวิจัยดานความสัมพันธระหวางเพ่ือน
รวมงานและผูบังคับบัญชาโดยรวมพบวา พนักงานมีแรงจูงใจในระดับปานกลาง ดังน้ัน ผูบังคับบัญชา
ควรปลูกฝงหรือมีกิจกรรมใหพนักงานไดทํารวมกันมากข้ึน ใหพนักงานมีความสัมพันธท่ีดีตอกันมาก
ขึ้น เชน กิจกรรมกีฬาสี ทองเท่ียวประจําป เพราะเม่ือพนักงานมีความสัมพันธท่ีดีตอกันแลว จะสงผลให
ประสิทธิภาพการทํางานดีย่ิงขึ้นดวย 

 7) ดานอัตราเงินเดือนและสวัสดิการ มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงระหวางแรงจูงใจดาน
อัตรา เงินเดือนและสวัสดิการกับความผูกพันองคกร (r=0.734) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ผลการวิจัยดาน อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ โดยรวมพบวา พนักงานมีแรงจูงใจในระดับปานกลาง  แต
ในขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยที่สุดคือ อัตราเงินเดือนและสวัสดิการเพียงพอตอการดํารงชีวิตในปจจุบัน ซ่ึงตรง
น้ีทางฝายบุคคลควรทําการสํารวจ บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน วาในปจจุบันมีการใหผลตอบแทน
พนักงานเทาไหร เพียงพอตอการดํารงชีวิตประจําวันของพนักงานแลวหรือไม  เน่ืองจากการจาย
ผลตอบแทนพนักงานก็ถือเปนอีกหน่ึงเรื่องสําคัญท่ีจะชวยธํารงไวซ่ึงพนักงาน 

 
ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตอไป 
 1)  ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทพนักงานบริษัทนิเด็ค 

ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด   
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 2)  ควรศึกษาลึกลงไปในแตละตําแหนงหรือแตละแผนกของบริษัทใหมากขึ้น เพ่ือจะไดนํา
ขอมูลท่ีดีท่ีสุดมาใชใหเกิดประโยชนตอองคกร 
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บทคัดยอ 
          การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค มีวัตถุประสงค  1.เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ซ่ึง
ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ลักษณะงาน ระยะเวลาการทํางาน รายได ของ
บุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลศิริราช 2.เพ่ือศึกษาปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลศิริราช เปนการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) โดยมีแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และทําการวิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป จากบุคลากรทางการแพทย จํานวน 380 คน ผลการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูระหวาง 31-35 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได
ระหวางเดือน 25,001-35,000 บาท และ35,001-45,000 บาท มีลักษณะงานเปนผูชวยพยาบาล และมี
ระยะเวลาการทํางาน 5-10 ป   
          ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยประชากรศาสตรดาน เพศ ระดับการศึกษา รายไดตอ
เดือน สถานภาพ ระยะเวลาการทํางานท่ีแตกตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพการทํางานท่ีไมแตกตาง
กัน โดยมีเพียงอายุ และลักษณะงานท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการทํางาน สวนปจจัยสภาพแวดลอม 

ประกอบดวย ดานการบริหารงาน ดานการบริการทรัพยากรมนุษย ดานทางกายภาพ ดานการทํางาน
เปนทีม และดานความสัมพันธระหวางเพ่ือน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการแพทย โรงพยาบาลศิริราช ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานท่ีกําหนด โดยเม่ือแยกวิเคราะห
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รายดาน พบวามีเพียง 2 ดาน ท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือดานการบริหารงาน กับ ดานการ
บริหารทรัพยากรมนุษย 
 

คําสําคัญ : ปจจัยสภาพแวดลอม, ประสิทธิภาพในการทํางาน,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 
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บทนํา 
          ปจจุบันการเปล่ียนแปลงท่ีรุนแรงของสภาพแวดลอมตาง ๆ ท้ังภายในประเทศ และ
ตางประเทศ องคกรตาง ๆ ตองเผชิญกับสภาวะการแขงขันท่ีรุนแรง เปนปจจัยท่ีสงผลกระทบตอ
บุคลากรขององคกร กอใหเกิดความกดดัน และความเครียดในการทํางานอยางหลีกเล่ียงไมได 
องคกรสวนใหญจึงตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องของการบริหารจัดการในองคกันมากย่ิงข้ึน 

ความสําเร็จขององคกรจึงขึ้นอยูกับคุณภาพของบุคลากรที่ทํางาน ท้ังองคกร และบุคลากรจึงตอง
พ่ึงพาอาศัยกัน หากองคกรน้ันสามารถท่ีจะพัฒนาสงเสริมบุคลากรใหนําศักยภาพท่ีตนมีอยูนํามาใช
ใหเกิดประโยชนแกองคกรของตนได องคกรน้ันก็จะเติบโตอยางมีคุณภาพ การทํางานในองคกร
หรือหนวยงานน้ัน จะมีวัตถุประสงค และเปาหมายที่ชัดเจน มีการแบงงานตามหนาท่ีตามความ
เหมาะสม ความรูความเชี่ยวชาญ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไว การทํางานท่ี
ไดรับคาจางเปนคาตอบแทนที่เปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหองคกรเปนไปในทางทิศทาง
เดียวกัน และยังทําใหบุคลากรยึดม่ัน และผูกพันกับองคกร เชน สวัสดิการดานตาง ๆ ความกาวหนา
ในอาชีพการงาน บรรยากาศในการทํางาน ลักษณะของสถานท่ีทํางานหรือทุกส่ิงทุกอยางท่ีอยู
รอบตัวในสถานท่ีทํางาน น่ันคือสภาพแวดลอมในการทํางาน 
           เน่ืองจากการใชชีวิตในแตละวันอยางนอยหน่ึงในสามท่ีอยูกับการทํางาน ซ่ึงใชเวลาในท่ี
ทํางานพอ ๆ กับอยูท่ีบาน หากมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมสําหรับการทํางานยอมมีผลดีตอ
ประสิทธิภาพในการทํางาน หากสภาพแวดลอมการทํางานไมเหมาะสม บุคลากรอาจเกิดความไม
พอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนส่ิงท่ีบ่ันทอนท้ังรางกายและจิตใจ การดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุขควรประกอบดวย การมีสุขภาพจิตดี ควบคุมอารมณตาง ๆ ได มีเพ่ือนฝูง ปรับตัวเขากับ
ส่ิงแวดลอมท้ังผูคน และธรรมชาติไดตามสมควร มีรายไดเล้ียงตัวเอง และครอบครัวไดอยางย่ังยืน 

มีคุณธรรม และจริยธรรม สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางเปนสุข 

          เชนเดียวกับ บุคลากรทางการแพทย เปนสวนท่ีมีความสําคัญกับทางสังคมไทยในปจจุบันมี
ภารกิจในการรักษา ดูแล และใหคําแนะนําเก่ียวกับการพยาบาล โดยการสังเกต และบันทึกความ
เปล่ียนแปลงในคนไข ทราบถึงอาการของคนไขตามลักษณะโรคท่ีเปนท้ังรางกาย อารมณ และจิตใจ 

ชวยฟนฟูสุขภาพของคนไข ชวยคนไขใหปรับตัวเขากับภาวะขัดของใด ๆ ท่ีอาจเกิดจากการเจ็บปวย 

จัดใหคนไข มีส่ิงแวดลอมท่ีถูกสุขอนามัย ปองกัน และควบคุมการเผยแพรของโรคติดเช้ือ สอน
คนไข และประชาชนท่ัวไปใหรูจักการดูแลและสงเสริมสุขภาพ (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

จังหวัดนนทบุรี, 2555) และดวยภาระงานท่ีแตกตางกันทําใหบุคลากรทางการแพทยมีความเหน่ือย



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

662 

ลา อาจจะเกิดความเบ่ือหนาย/ขาดความกระตือรือรน/และความรับผิดชอบในการทํางานโดย
เฉพาะงานพิเศษนอกเหนือจากหนาท่ีรับผิดชอบ/แตอยางไรก็ตามบุคลากรทางการแพทยจะมี
ประสิทธิภาพเพียงใดน้ันยอมขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ/เชน/การบริหารงาน/วัฒนธรรมองคกร/

การศึกษา/ทักษะในงาน รายได ความสัมพันธตอผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน  และส่ิงแวดลอม
ภายในองคกร/การศึกษาถึงความตองการท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของบุคลากร จะสงผลใหผูบริหาร
เห็นถึงความตองการที่แทจริง และสามารถตอบสนองความตองการเหลาน้ีได ทําใหเกิดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน/สงผลใหการบริการมีประสิทธิภาพ และใหบริการดวยความเต็มใจ/นอกจากน้ันยัง
กอใหเกิดความสามัคคีในองคกร/เกิดการชวยเหลือซ่ึงกันและกันพรอมใจกันทํางานเปนทีม/

ไววางใจกันระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน//ทําใหการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน 

          จากท่ีกลาวมาแสดงใหเห็นวาบุคลากรทางการแพทยมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของ
ประชาชน/ดังน้ัน ในฐานะผูวิจัยไดเห็นถึงท่ีมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงมีความสนใจ
ท่ีจะศึกษา ซ่ึงผลการศึกษาครั้งน้ีจะมีความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนา ยกระดับ และสรางมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทยไดอยางเหมาะสม และเปนแนวทางใหกับผูบริหารได
ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน เพ่ือนําไปสูการ
บริหารงานบุคลากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหการดําเนินงานโดยรวมของบุคลากร
ทางการแพทยประสบความสําเร็จตามภารกิจท่ีไดกําหนดไวตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ซ่ึงประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา ลักษณะงาน ระยะเวลาการทํางาน รายได ของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลศิริราช 

2.เพ่ือศึกษาปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร
ทางการแพทยโรงพยาบาลศิริราช 

 

สมมติฐานการวิจัย 
ปจจัยดานประชากรศาสตร ซ่ึงประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ลักษณะ

งาน ระยะเวลาการทํางาน รายได ของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลศิริราช ท่ีแตกตางกันสงผล
ตอประสิทธิภาพในการทํางาน 
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ปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรทางการแพทย
โรงพยาบาลศิริราช 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
          ขอบเขตดานเน้ือหาเปนการศึกษา ปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลศิริราช โดยประชากรท่ีเปนบุคลากรทางการแพทย
โรงพยาบาลศิริราช มีบุคลากรจํานวน 7,547 คน (ประวัติโรงพยาบาลศิริราช:2553) แตประชากรท่ีใช
ในการวิจัยครั้งน้ีมีจํานวน 380 คน โดยใชสูตรการคํานวนณขนาดตัวอยางของ  Taro  Yamane  ในกรณีท่ี
ประชากรมีจํานวนแนนอน (Finite  Population) เม่ือมีระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากัน .05และท่ีระดับ
ความเชื่อม่ัน 95 % 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือทราบถึงปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของ
บุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลศิริราช 

2. เพ่ือทราบถึงปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของ
บุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลศิริราช และนําผลท่ีไดเปนแนวทางในการนําไปปรับปรุง
สภาพแวดลอมในการทํางาน เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับบุคลากรทางการแพทย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                       ตัวแปรตน                                                      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1 แสดงกรอบแนวคิดในการทําวิจัย 

 
นิยามคําศัพทเฉพาะ 
          1. สภาพแวดลอมในการทํางาน/หมายถึง/องคประกอบตาง ๆ ที่อยูลอมรอบตัวผูทํางานท้ังที่มี
ชีวิต และไมมีชีวิต/ท้ังที่มองเห็นได และมองไมเห็นได ซ่ึงมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน และ
เอ้ืออํานวยใหการปฏิบัติงานของพนักงานดําเนินไปดวยดีประกอบดวย/3/ดาน ไดแก ดาน
สัมพันธภาพ ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน และดานการคงไวและการเปลี่ยนแปลงระบบงาน 
          2. บุคลากรทางการแพทย หมายถึง หมายถึง เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลทั้งเต็มเวลาและบางเวลา จําแนกเปน 4 ประเภทไดแก  
          เจาหนาที่ระดับบริหาร หมายถึง เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการบริหาร โรงพยาบาลและ 

สถานพยาบาลในระดับสูง และระดับรองลงมา 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
-เพศ   
-อายุ   
-สถานภาพ   
-ระดับการศึกษา   
-ลักษณะงาน 
-ระยะเวลาการทํางาน   
-รายได 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
 -การบริหารงาน 
 -การบริหารทรัพยากรมนุษย 
 -ทางกายภาพ 
 -การทํางานเปนทีม 
 -ความสัมพันธระหวางเพ่ือน 

ประสิทธิภาพในการทํางาน
ของบุคลากรทางการแพทย

โรงพยาบาลศิริราช 
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          เจาหนาท่ีรักษาพยาบาล หมายถึง เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการใหบริการตรวจ และรักษาโรค
โดยตรง  

          เจาหนาท่ีบริการทางการแพทย หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานการใหบริการทาง
การแพทย อื่น ๆ นอกเหนือจากการใหการตรวจรักษาโรคโดยตรง เชน เจาหนาท่ีเอ็กซเรย นัก
กายภาพบําบัด นักเทคนิค  

การแพทย เภสัชกร โภชนากร และเจาหนาท่ีประจําในแผนกท่ีใหบริการทางการแพทย เปนตน 

          เจาหนาท่ีบริการโรงพยาบาล หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานซ่ึงไมเ ก่ียวของกับการ
รักษาพยาบาลหรืองานบริการทางการแพทย 
          3. ประสิทธิภาพการทํางาน หมายถึง ความสามารถและทักษะในการกระทําของบุคคลของ
ตนเอง หรือของผูอื่นใหดีขึ้น เจริญขึ้น เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของตนเองและขององคกร อันจะทําให
ตนเอง ผูอื่นและองคกร เกิดความพึงพอใจและสงบสุขในท่ีสุด (สิริวดี ชูเชิด, 2556) 

          4. การบริหารงาน หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ท่ีบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไปรวมมือกันดําเนินการ 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคอยางหน่ึงอยางใดหรือหลาย ๆอยางท่ีบุคคลรวมกันกําหนดโดยใช
กระบวนอยางมีระบบและใหทรัพยากรตลอดจนเทคนิคตาง ๆ อยางเหมาะสม (สมศักด์ิ คงเที่ยง, 

2542) 

          5. การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการบริหารคน การคัดเลือกบุคลากรเขา
ทํางาน การจัดวางตําแหนงของบุคลากรใหเหมาะสมกับงานตลอดจนการจัดสวัสดิการ การจาย
เงินเดือนหรือคาตอบแทน การพิจารณาบทบาทหนาที่และการควบคุมการทํางานของบุคลากรให
ทํางานอยางเต็มศักยภาพ 

          6. ทางกายภาพ หมายถึง ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ หรือส่ิงไมมีชีวิต แบงออกเปน 2 ชนิด คือ
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพที่มีอยูในธรรมชาติ ไดแก ดิน นํ้า อากาศ แสงแดด แรธาตุ ส่ิงแวดลอมท่ี
มนุษยสรางขึ้น ไดแก อาคารบานเรือน วัด โรงเรียน ถนน สะพาน ส่ิงกอสรางอ่ืน ๆ ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี วัฒนธรรม 

          7. การทํางานเปนทีม หมายถึง การรวมกันทํางานของสมาชิกท่ีมากกวา 1 คน โดยท่ีสมาชิก
ทุกคนน้ันจะตองมีเปาหมายเดียวกันจะทําอะไรแลวทุกคนตองยอมรับรวมกัน มีการวางแผนการ
ทํางานรวมกันการทํางานเปนทีมมีความสําคัญ ในทุกองคกรการทํางานเปนทีมเปนส่ิงจําเปน
สําหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานการทํางานเปนทีม มีบทบาท
สําคัญท่ีจะนําไปสูความสําเร็จของงานที่ตองอาศัยความรวมมือของกลุมสมาชิกเปนอยางดี 
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          8. ความสัมพันธระหวางเพ่ือน หมายถึง การท่ีคนอยูรวมกันมีการโตตอบ และมีการ
ตอบสนองตอกันและกัน ซ่ึงอาจเปนท้ังความสัมพันธในทางที่ดีหรือไมดีก็ไดเชน ความรวมมือ การ
แขงขัน การตอตาน การตอสู เปนตน 

 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
แนวคิด และทฤษฎีปจจัยเก่ียวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน 

          สุนันท ล้ิมรัตนพันธ (2553:33) กลาววา สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง องคประกอบ
ตาง ๆ ภายในขององคกรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน และมีผลตอการรับรู ความรูสึกของ
ผูปฏิบัติงาน ขึ้นอยูกับความตองการของแตละบุคคล และมีผลตอพฤติกรรมการทํางานของบุคคล 

ส่ิงท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานสูง/สามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายของ
องคการ/ไดแก/สภาพแวดลอมทางกายภาพ  บรรยากาศในการทํางาน/โครงสรางของหนวยงาน
ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติเปาหมายของหนวยงาน/ความผูกพันตอหนวยงานวิธีการทํางานการ
ตัดสินใจ/การใหรางวัลการอบรมพัฒนาบุคลากรสวัสดิการ เพ่ือนรวมงาน และผูบังคับบัญชา 
แนวคิดสภาพแวดลอมการทํางานดานการบริหารงาน 
          สาคร สุขศรีวงศ (2553:47) กลาววา เปนการเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพทั่วท้ังองคกร โดยมี
การปรับปรุงกระบวนการการบริหาร หลักการบริหารมุงเนนใหความสําคัญกับผูบริหาร และ
รูปแบบการดําเนินงาน แนวความคิดน้ีเกิดจากความพยายามของนักคิด และนักวิชาการท่ีคิดคน
กําหนดหลักการบริหารใหชัดเจนคือ มีการเริ่มกําหนดกิจกรรมหลักในองคกรธุรกิจ หนาท่ีทางการ
จัดการ คุณลักษณะของผูจัดการ และหลักการจัดการ 

แนวคิดสภาพแวดลอมการทํางานดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 
          วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554: 1-9) กลาววา แนวคิดพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย ไมวา
จะเปนในเร่ืองของการดําเนินงานขององคกรจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ ยอมตองการบุคลากรท่ีมี
ความรู ความสามารถ และประสบการณเปนพ้ืนฐาน เพ่ือสามารถควบคุมการดําเนินงานใหทันกับ
การเปล่ียนแปลงดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการเมือง และในดาน
เทคโนโลยี โดยจะตองคํานึงวามนุษยน้ันไมใชเคร่ืองจักร แตเปนผูสรางความสําเร็จใหแกองคกรจึง
ตองการขวัญกําลังใจรวมท้ังแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดวยกันทุกคน ดังน้ันจึงจําเปนท่ีจะให
บุคลากรในองคกรไดแสดงความสามารถของตนเอง พรอมท้ังเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือสงเสริม และสนับสนุนใหบุคลากรไดใชความรู ความสามารถอยางเต็มท่ี 
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แนวคิดสภาพแวดลอมการทํางานดานกายภาพ 
          เทศ แกลวกสิกรรม (2544:336) กลาววา ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ในเรื่องการวางแผนจัด
สภาพแวดลอมอาคารสถานท่ีไว 4 ประการ ดวยเชนกัน ดังน้ี 

          แสงสวาง เปนส่ิงจําเปนในการมองเห็น แสงสวางควรผานเขาทางดานขางไมแรงจาเกินไป 

การควบคุมแสงสวางเปนส่ิงจําเปนตอการทํางาน ซ่ึงจะชวยใหมองเห็นไดชัด ความเม่ือยลา และ
ความเครียดของประสาทตาก็จะไมเกิดขึ้น 

          สี มีอิทธิพลและมีบทบาทตอการใชชีวิตมาก เพราะสีมีความสัมพันธใกลชิดกับมนุษย 
อิทธิพลของสีทําใหคนเรามีความรูสึกสดช่ืนต่ืนเตนสงบ ยินดี หดหู เศรา แจมใส เบิกบาน เราใจ
หรือเฉยเมย  

          เสียง มีสวนสําคัญในชีวิตประจําวัน ถือวาเปนสภาพแวดลอมอยางหน่ึงท่ีมีอิทธิพลตอการ
พัฒนาของมนุษย เสียงเปนส่ิงท่ีไมสามรถมองเห็นได แตอันตรายท่ีเกิดข้ึนน้ันก็มีมาก อาจทําใหหู
หนวกได 
          การถายเทอากาศ อากาศเปนส่ิงจําเปนอยางย่ิงสําหรับชีวิตเรา เราไดออกซิเจนจากอากาศ รอย
ละ 21 เพ่ือมาใชฟอกเลือดในปอดใหเลือดดํากลายเปนเลือดแดง แลวสงเลือดแดงไปเล้ียงสวนตาง ๆ 

ของรางกาย ดังน้ันอากาศท่ีตองการ คือ อากาศบริสุทธ์ิท่ีสดชื่น ไมอบอาวรอนจัดจนเกินไป มีการ
ถายเทอากาศอยูเสมอ 

แนวคิดสภาพแวดลอมการทํางานดานการทํางานเปนทีม 
          Luecke and Polzer (2549: 37) กลาววา ทีมท่ีสามารถทํางานใหประสบความสําเร็จ ควร
ประกอบดวยความสามารถพิเศษ ความรู  การมีอิทธิพลตอความคิดของคนในองคกร ท้ัง
ประสบการณ และความรูเก่ียวกับวิธีการทํางานในเชิงเทคนิคท่ีจําเปนสําหรับการทํางานของทีม 

โดยทีมท่ีปฏิบัติงานไดดีตองประกอบดวยสมาชิกท่ีมีความสามารถ หากทีมมีจุดออนหรือขาดแคลน
ความสามารถ ก็จะเปนผลทําใหทีมน้ันไมสามารถไปถึงเปาหมายที่ต้ังไวได ในกรณีน้ีทีมตองแกไข
จุดบกพรองของตนเองหรือสรรหาสมาชิกท่ีมีความสามารถตรงกับความตองการของทีม 
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แนวคิดสภาพแวดลอมการทํางานดานความสัมพันธระหวางเพ่ือน      
          คเณศ จุลสุคนธ (2554:12) กลาววา สัมพันธภาพระหวางบุคคล คือ การแสดงออกของแตละ
บุคคลที่มีความสัมพันธตอกัน แสดงออกลักษณะท่ีมีการรวมมือกัน การแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

การยอมรับซ่ึงกันและกัน ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่น ๆ ได 
แนวคิด และทฤษฎีปจจัยเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
          สมใจ ลักษณะ (2552) กลาววา การมีประสิทธิภาพในการทํางานของตัวบุคคลหมายถึงการ 

ทํางานใหเสร็จ โดยเสียพลังงานนอยท่ีสุด ไดแก การทํางานท่ีเร็ว และไดงานที่ดี บุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพในการทํางาน เปนบุคลากรท่ีตั้งใจในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ใชกลวิธี
หรือเทคนิคการทํางานท่ีจะสรางผลงานไดมาก เปนผลงานท่ีมีคุณภาพเปนท่ีนาพอใจ โดยส้ินเปลือง
ตนทุน คาใชจายพลังงาน และเวลานอยท่ีสุด 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
          ทิวา ปฏิญาณสัจ (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานใน
ทัศนะของพนักงานบ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาสําโรง และเพ่ือเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผล ตอ
ประสิทธิภาพการทํางานในทัศนะของพนักงานบ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาสําโรง จําแนกตาม ขอ 

มูลสวนบุคคลของพนักงาน พบวาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในภาพรวมท้ัง 3 ดาน อยูในระดับ 

ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานบุคคลอยูในระดับมาก สวนดานลักษณะงาน และดาน
การจัดการ อยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ผลการเปรียบเทียบ ปจจัยท่ี
สงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน เม่ือจําแนกตามขอมูลสวนบุคคลพบวาพนักงานท่ีมีสภาพ สมรส
ตางกันใหความสําคัญเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน ดานบุคคล และภาพรวมท้ัง 

3 ดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และพนักงานท่ีมีอายุแตกตางกันให
ความสําคัญเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานดานการจัดการแตกตางกันอยาง มี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
          ยุภาวดี ภูผาหลวง (2553:บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการ 

ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลในเขตอําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน พบวาปจจัยไดรับการ
สนับสนุนจากองคกรสวนใหญเปนการใหโอกาสบุคลากรทัศนศึกษานอกสถานท่ี และอนุญาตให
เดินทางไปศึกษาดูงานเปนการเพ่ิมทักษะ และความรูใหกับบุคลากรผูบริหารไดใหความสําคัญตอ
การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ปจจัยดานความพึง พอใจใน
งาน สวนใหญเพ่ือนรวมงานใหความชวยเหลือในยามท่ีตองการ และใหความสนิทสนม เปนกันเอง
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สงผลใหบรรยากาศการทํางานดีมีโอกาสประสบผลสําเร็จตามเปาหมายอีกท้ัง เปนการบงบอกถึง
ความสามัคคีของบุคลากรในองคกรสามารถทํางานรวมกันไดเปนอยางดี และปจจัยดานแรงจูงใจใน
การทํางาน สวนใหญคือไดรับความรวมมือในดานตาง ๆ จากบุคลากรท้ังภายใน และภายนอก
องคกรทําใหบุคลากรมีแรงจูงใจในการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย 

          ธรินทร  มาลา  (2557) งานวิจัยน้ีมี วัตถุประสงค เ พ่ือศึกษาผลของวัฒนธรรมองคกร 

สภาพแวดลอมในการทํางาน และการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอคุณภาพชีวิตของพนักงานใน
องคกร ผลการศึกษาพบวา วัฒนธรรมขององคกรในลักษณะสรางสรรคมีผลตอคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงาน สภาพแวดลอมทางสังคมไมมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน แต
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย 
ดานบรรยากาศองคกรท่ีเอ้ืออํานวยตอการพัฒนา และการใหรางวัลตอบแทนอยางยุติธรรม มีผลตอ 

คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน 

ระเบียบวิธีวิจัย 
          การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ )Survey Research) ซ่ึงเปนวิธีการศึกษา และรวบรวม
ขอมูลโดยท่ัวไป เพ่ือศึกษาเก่ียวกับ ปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน
ของบุคลากรทางการแพทย โรงพยาบาลศิริราช โดยใชขอมูลในการวิจัยดวยแบบสอบถาม ประชากร 

และกลุมตัวอยางมีจํานวนท้ังส้ิน 38 0 คน ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล เกณฑการใหคะแนนแบบ ลิเคิรท )Likert technique) มี 5 ระดับ คาความเชื่อม่ัน 

Cronbach’s Alpha โดยรวมมีคา 0.7 ขึ้นไป ซ่ึงถือวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล และทดสอบสมมติฐานแบงออกเปน การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) และการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดังน้ี (1) การวิเคราะหสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนของกลุมตัวอยาง โดยนําเสนอ
เปนตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใชอธิบายขอมูลเบ้ืองตน 2) การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) ใชในการทดสอบสมมติฐาน ท่ีตั้งไว ไดแก t-Test, F-test และการวิเคราะห
ความสัมพันธใช (Multiple Regression Analysis) โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลลักษณะสวนบุคคล 
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          ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 248 คน คิดเปนรอยละ 65.3 มีอายุ
ระหวาง 31-35 ป มีจํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 52.1 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวน 233 

คน คิดเปนรอยละ 61.3 มีรายได 25,001-35,000 บาท และ35,001-45,000 บาท มีจํานวนคนเทากันท่ี 

109 คน คิดเปนรอยละ 28.7 มีสถานภาพโสด มีจํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 54.7 ลักษณะงานเปน
ผูชวยพยาบาล มีจํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 23.7 สวนใหญทํางานมาแลว 5-10 ป มีจํานวน 203 

คน คิดเปนรอยละ 53.4 

ปจจัยสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 
          พบวาบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลศิริราช มีระดับสภาพแวดลอมในการทํางานโดย
ภาพรวมทั้ง/5 ดาน/อยูในระดับมาก //) x� =3.85)//เม่ือพิจารณา เปนรายดาน//พบวาบุคลากรทาง
การแพทยโรงพยาบาลศิริราช คาเฉลี่ยสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานการบริหารงาน อยูในระดับ
มาก //) x�=3.88)//รองลงมา/คือ/ปจจัยดานทางกายภาพ //) x�=3.87)//และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ 

ปจจัยดานการบริหารทรัพยากรมนุษย //) x�=3.80)/ตามลําดับ 

การทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอิสระ สถิติท่ีใช คานัยสําคัญ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานประชากรศาสตร
เพศ T-Test 0.454  ไมสอดคลอง 
อายุ F-Test 0.022* สอดคลอง 
ระดับการศึกษาสูงสุด F-Test 0.378 ไมสอดคลอง 
รายได F-Test 0.589 ไมสอดคลอง 
สถานภาพ F-Test       0.322 ไมสอดคลอง 
ลักษณะงาน F-Test       0.000* สอดคลอง 
ระยะเวลาการทํางาน F-Test 0.078 ไมสอดคลอง 
สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสภาพแวดลอม
ดานการบริหารงาน MRA 0.003* สอดคลอง 
ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย MRA 0.001* สอดคลอง 
ดานทางกายภาพ MRA 0.744 ไมสอดคลอง 
ดานการทํางานเปนทีม MRA       0.607 ไมสอดคลอง 
ดานความสัมพันธระหวางเพ่ือน MRA 0.337 ไมสอดคลอง 
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จากสมมติฐานขอท่ี 1 สามารถอภิปรายผลไดวา ปจจัยสวนบุคคลกลุมตัวอยางท่ีมี เพศ รายไดตอ
เดือน ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาการทํางานท่ีไมมีผลตอประสิทธิภาพการทํางาน โดยมี
เพียง  อายุ  และลักษณะงานท่ีแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ  0.05 แสดงให เห็นวา  มีผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางาน 

จากสมมติฐานขอท่ี 2 สามารถอภิปรายผลไดวา ปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ
ในการทํางานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลศิริราช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว โดยเม่ือแยกวิเคราะหรายดาน พบวามีเพียง 2 ดาน ท่ีมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือดานการบริหารงาน กับ ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 
อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 
          กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพแวดลอมในการทํางานโดยภาพรวมทั้ง/5 ดาน/อยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน/พบวา  
          ดานการบริหารงาน ผลจากการศึกษาพบวา ระดับมากท่ีสุดกับ “ทานมีความรูสึกพอใจใน
นโยบายของหนวยงานของทานเพราะทําใหการทํางานราบร่ืน” มีคาเฉลี่ย 4.04 และมีคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .796 และระดับนอยท่ีสุด “ผูบังคับบัญชาของทานใหคําแนะนํางานอยางเหมาะสม” มี
คาเฉล่ีย 3.76 และคาเบ่ียงเบน .714 ตามลําดับ 

          ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ผลจากการศึกษาพบวา ระดับมากท่ีสุดกับ “ทานไดรับการ
ฝกอบรมที่เปนการเพ่ิมความรู ทักษะตาง ๆ และประสบการณอยางตอเน่ืองมา” มีคาเฉล่ีย 3.84 และ
มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน .708 และระดับนอยที่สุด “ทานไดรับมอบหมายตรงกับความรูความสามารถ
ของทาน” มีคาเฉลี่ย 3.76 และคาเบ่ียงเบน .667 ตามลําดับ 

          ดานทางกายภาพ ผลจากการศึกษาพบวา ระดับมากท่ีสุดกับ “หนวยงานของทานมีการรักษา
ใหมีความสะอาดเรียบรอย ถูกสุขอนามัยอยูสมํ่าเสมอ” มีคาเฉล่ีย 3.94 และคาเบ่ียงเบน .739 และ
ระดับนอยท่ีสุด “หนวยงานมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีชวยกระตุนใหเกิดการทํางานมากข้ึน” มีคาเฉลี่ย 

3.83 และคาเบ่ียงเบน.718 ตามลําดับ 

          ดานการทํางานเปนทีม ผลจากการศึกษาพบวา ระดับมากท่ีสุดกับ “มีสวนรวมในการประชุม 

รวมออกความคิดเห็น เพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินการปฏิบัติงานของหนวยงาน” มีคาเฉล่ีย  

4.09 และคาเบ่ียงเบน .742 และระดับนอยท่ีสุด “หนวยงานของทานใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานอยูสมํ่าเสมอ” มีคาเฉล่ีย 3.71 และคาเบ่ียงเบน .783 ตามลําดับ 
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          ดานความสัมพันธระหวางเพ่ือน ผลจากการศึกษาพบวา ระดับมากท่ีสุดกับ “ทานมักจะไดรับ
คําแนะนํา และความชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงานเม่ือเกิดปญหากับทาน” มีคาเฉลี่ย 3.98 และคา
เบ่ียงเบน .742  และระดับนอยท่ีสุด “สมาชิกในหนวยงานของทาน มักจะมีการติดตอประสานงาน
กันอยางเปนประจําสมํ่าเสมอ” มีคาเฉลี่ย 3.76 และคาเบ่ียงเบน .790 ตามลําดับ 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัย 
          ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ/และมีความคาดหวังวาขอมูลท่ีไดจะเปนประโยชนในการพัฒนาและ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น//ดังน้ี 

          1. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลศิริราช ดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย มีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุด คือ ผูบังคับบัญชาของทานใหคําแนะนํางานอยางเหมาะสม 

ดังน้ัน เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานมีความเขาใจในสวนตาง ๆ ของงานมากขึ้น ควรจะใหคําแนะนํา
มากข้ึนกวาเดิม อธิบายแตละหนวยงานอยางละเอียด เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางราบร่ืน 

           2. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลศิริราช ดานการ
บริหารทรัพยากรมนุษย มีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุด คือ ทานไดรับมอบหมายงานตรงกับความรูความสามารถ
ของทาน บางฝายอาจจะมีงานท่ีหลากหลายลักษณะ จนอาจเกินความสามารถของบุคลากรในฝาย
ของตน ดังน้ัน อาจจะสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการเรียนรูหรือฝกฝนเพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิด
ความเช่ียวชาญ หรือจัดแจงงานแตละฝายใหชัดเจน 

           3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลศิริราช ดานทาง
กายภาพ มีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ หนวยงานมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีชวยกระตุนใหเกิดการทํางานมาก
ขึ้น ดังน้ัน ในหนวยงานอาจจะตองปรับเปล่ียนสภาพแวดลอมในหนวยงานเล็กนอย อุปกรณ
เครื่องมือจัดอยูในท่ีท่ีเหมาะสม แสงสวาง อากาศ ควรใหเหมาะสมกับบริเวณน้ัน ๆ จัดหรือตกแตง
ใหสวยงาม สะอาดถูกสุขอนามัย เรียบรอย เพ่ือใหเกิดการกระตุนในการทํางาน 

          4. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลศิริราช ดานการทํางาน
เปนทีม มีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ หนวยงานของทานใหบุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบัติงานอยู
สมํ่าเสมอ แนะนําคือ เม่ือมีกิจกรรมอยางใดอยางหน่ึง เชน การจัดใหมีการออกไปอบรมใหกับ
ประชาชน เพ่ือใหประชาชนมีความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพยาบาล ไดท้ังการเสริมสรางทักษะแกตัว
ของบุคลากรเอง และไดทํางานรวมกันมากข้ึน 
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          5. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลศิริราช  ดาน
ความสัมพันธระหวางเพ่ือน มีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ สมาชิกในหนวยงานของทาน มักจะมีการติดตอ
ประสานงานกันอยางเปนประจําสมํ่าเสมอ ดังน้ัน ควรใหมีการติดตอส่ือสารกันมากข้ึน พูดคุยกัน
มากข้ึน มีการประชุมหรือกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหแลกเปล่ียนความคิดกัน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรทําการศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยเนนปจจัย
ดานความพึงพอใจ ดานแรงจูงใจเพ่ือเปนการศึกษาใหทราบถึงปญหาหรืออุปสรรคในการทํางาน
ของบุคลากรทางการแพทย 
 2. ควรศึกษาลึกลงไปในแตละตําแหนง ใหมากข้ึน เพ่ือท่ีจะไดขอมูลท่ีดี และมีคุณภาพมาใชให
เกิดประโยชนตอองคกรในภายภาคหนาได 
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ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) 
ในประเทศไทย 

FACTORS INFLUENCE CONSUMER DECISION OF ONLINE PURCHASING ON 
LAZADA THAILAND 

 
เรณุดา ปองกัน  

นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต    
กิตติพันธ คงสวัสด์ิเกียรติ 

รองคณบดีฝายวิจัยและการศึกษาข้ันสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต  
 

บทคัดยอ  
การศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของ

ผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา ปจจัยประชากรศาสตร 
ปจจัยดานพฤติกรรมการซ้ือท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการ
ลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย และเพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย โดย
ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

คือคาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน โดย
ใชสถิติ t-Test, One Way Analysis of Variance และ Multiple regression analysis. 

ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21-30 ป อาชีพพนักงาน
เอกชน ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได 20,001-30,000 บาท การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการซ้ือ 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือสินคานอยกวา 1ครั้ง/เดือน ประเภทสินคาท่ีผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญซ้ือ คือ อิเล็กทรอนิกส  คาใชจายตอครั้งท่ีซ้ือสินคา คือ 1,001-2,000 บาท 

และการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทยมากที่สุด 

รองลงมาคือ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานผลิตภัณฑ และนอยท่ีสุด คือ ดานการสงเสริม
การตลาด  
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 ผลการทดสอบสมมติฐานดานประชากรศาสตร พบวา เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และ
รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกัน สงผลตอตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการ
ลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยพฤติกรรมการซ้ือ พบวา พบวา ประเภทสินคาท่ีซ้ือ และ
คาใชจายในการซ้ือตอคร้ัง ท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของ
ผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

แตความถ่ีในการซ้ือสินคา ไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการ
ลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย  

ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผาน
เว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดคือ ดานการสงเสริมทางการตลาด รองลงมาคือ ดานชองทาง
การจัดจําหนาย และนอยท่ีสุดคือ ดานผลิตภัณฑ มีอํานาจการพยากรณรอยละ 40.70  

 

คําสําคัญ: สวนประสมการตลาด, แรงจูงใจ, พฤติกรรมผูบริโภค 
 

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 

ปจจุบัน อินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของทุกคน ท้ังทางตรง และทางออม 

รัฐบาลใหความสําคัญกับกลุมดิจิทัล และส่ือสารสนเทศ ตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีการปรับตัว
ไปทางทิศไปในทางท่ีดีข้ึนอยางตอเน่ือง จากผลสํารวจของมูลคาตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสป 
2559 (รายงานผลการสํารวจมูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ป 2560 :สํานักยุทธศาสตร 
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม,2560) ระบุวา ประเทศไทยน้ันสามารถกวาดรายไดจาก พาณิชยอิเล็กทรอนิกสแซงหนาทุก
ประเทศในอาเซียน โดยสาเหตุมาจากจํานวนการเขาถึงอินเทอรเน็ตของคนไทย จํานวนการใช
สมารทโฟนที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง รวมถึงการใชระบบการใชระบบชําระเงินออนไลนผานทางแอป
พลิเคชันตาง ๆ ท้ังน้ีการคาแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดเร่ิมทยอยเขาสู สังคมออนไลน (Social 

Media) เปนจํานวนมาก  

จากการสํารวจขอมูลการใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย (รายงานผลการสํารวจพฤติกรรม
ผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2560 :สํานักยุทธศาสตร สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม,2560) พบวา คนไทยมี
สัดสวนการเขาถึงอินเทอรเน็ตถึง 67% จากจํานวนประชากรทั้งหมดราว 69 ลานคน ท้ังน้ีคนไทยใช
เวลาในการเลนอินเทอรเน็ตผาน แล็ปท็อป หรือ คอมพิวเตอร อยูท่ี 4.35 ชั่วโมงตอวัน ในขณะท่ีใช
อินเทอรเน็ตบนสมารทโฟนเฉล่ียท่ี 4.14 ชั่วโมงตอวัน จากผลสํารวจการเขาเว็บไซตท่ีผูใช
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อินเทอรเน็ตในประเทศไทยนิยม 10 อันดับของคนไทยเม่ือเดือนมกราคม 2560 ท่ีผานมา มีดังน้ี 

พบวา อันดับท่ี 1 คือ เว็บไซตสังคมออนไลนอยาง เฟซบุก (Facebook.com) อันดับท่ี 2 คือ กูเก้ิลไทย
แลนด (Google.co.th) เปนเว็บไซตประเภทโปรแกรมคนหา (Search Engine) อันดับท่ี 3 ไดแก 
เว็บไซตเพ่ือความบันเทิง ยูทูป (Youtube.com) อันดับท่ี 4 เปนเว็บไซตประเภทโปรแกรมคนหา 
(Search Engine) คือ กูเก้ิล (Google.com) อันดับท่ี 5 เปนเว็บไซตของประเทศไทยท่ีเนนเน้ือหาสาระ 

และการตั้งกระทู คือ พันทิป (Pantip.com) อันดับท่ี 6 เว็บไซตสนุก (Sanook.com) เว็บไซตไทยท่ี
รวบรวมขาวสาร และสาระตาง ๆ อันดับท่ี 7 อินสตาแกรม (Instagram.com) และท่ีนาสนใจคือ 

อันดับท่ี 8 เว็บไซตซ้ือขายของออนไลน ลาซาดาประเทศไทย (Lazada.co.th) ซ่ึงเปนตลาดพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (E –Commerce) ในประเทศไทยกําลังไดรับความนิยมอยางสูง อันดับท่ี 9 เปนของ
กลุมสังคมออนไลน  ทวิตเตอร (Twitter.com) และสุดทายอันดับท่ี 10 เว็บไซตไลฟ (Live.com) ซ่ึง
เปนเว็บไซตการเช็คอีเมลสําหรับผูใชบัญชีเมลของ Hotmail 

จากรายละเอียดขางตน จะเห็นไดวาผูบริโภคในปจจุบัน มีพฤติกรรมในการซ้ือสินคาผาน
ทางชองทางออนไลนมากข้ึน ทําใหการสรางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีความสําคัญมากข้ึน 

เพ่ือเปนชองทางในการโฆษณา และจําหนายสินคา และบริการ อีกท้ังยังเปนชองทางท่ีเขาถึง
ผูบริโภคท่ีงาย มีตนทุนตํ่า และเว็บไซตออนไลน ลาซาดา (LAZADA) ถือไดวาเปนเว็บไซตขาย
สินคาออนไลนท่ีไดรับการยอมรับ และเปนท่ีนิยมในประเทศไทย ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตออนไลน ลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย 

เพ่ือใหผูประกอบการธุรกิจสามารถนําผลวิจัยน้ีมาวิเคราะห หรือเปนแนวทางในการ ปรับปรุง และ
พัฒนาเว็บไซตของตนเองใหตรงกับความตองการของผูบริโภค และยังสามารถนํามาใชเปนขอมูล
พ้ืนฐาน หรือแนวทางการเพ่ิมชองทางการตลาดของผูประกอบการ ใหมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลไดอยางสูงสุด 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยประชากรศาสตรท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซต

ออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยพฤติกรรมการซ้ือท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตออนไลน 
ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย 
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3. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซต
ออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย 

 

สมมติฐานของการวิจัย  
1. ปจจัยประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดตอ

เดือน ท่ีแตกตางกันท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา 
(LAZADA) ในประเทศไทย แตกตางกัน 

2. ปจจัยพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซต
ออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย แตกตางกัน 

3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตออนไลน 
ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรที่ศึกษาในงานวิจัย คือ กลุมผูท่ีเคยใชบริการซ้ือสินคาผานระบบออนไลน ของ

ผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน 

2. กลุมตัวอยาง คือ ผูท่ีเคยใชบริการซ้ือสินคาผานระบบออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา 
(LAZADA) ในประเทศไทย เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน เน่ืองจากไมทราบจํานวน
ประชากรที่แนนอน จึงคํานวณไดจากสูตรไมทราบขนาดตัวอยางของ W.G. Cochran โดยกําหนด
ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2549) 

3. เน้ือหาของงานวิจัย ตัวแปรที่ศึกษา แบงออกเปน 2 กลุม คือ  

3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก 
 - ปจจัยประชากรศาสตร : เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน 

- ปจจัยดานพฤติกรรมการซ้ือ: ความถ่ีในการซ้ือ ประเภทสินคาท่ีซ้ือ และคาใชจายในการ
ซ้ือ 

- ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด : ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด 

3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตออนไลน 
ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย 
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กรอบแนวคิดการวิจัย  
 ตัวแปรอิสระ                 ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       
รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือใหผูประกอบการธุรกิจทางเว็บไซตออนไลน LAZADA ไดรับทราบถึงความสําคัญ
ของปจจัยตาง ๆ ไดแก ลักษณะทางประชากรศาสตร พฤติกรรมผูบริโภค และสวนประสมการตลาด 

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ใน
ประเทศไทย และผลจากการวิจัย เพ่ือผูประกอบการสามารถนํามาวิเคราะหและพัฒนาเว็บไซตให
ตรงตามความตองการของลูกคาตอไป 

2. ผูประกอบการธุรกิจออนไลนอื่น ๆ สามารถนําผลวิจัยมาเปนแนวทางในการออกแบบ 

พัฒนา และปรับปรุง เว็บไซตใหตรงกับความตองการของผูอุปโภคบริโภคได 

ปจจัยประชากรศาสตร
- เพศ   
- อายุ   
- อาชีพ  
- ระดับการศึกษา 
- รายไดตอเดือน 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 
- ดานผลิตภัณฑ  
- ดานราคา 
- ดานชองทางการจัดจําหนาย 
- ดานการสงเสริมการตลาด 

การตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซต
ออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา 

(LAZADA) ในประเทศไทย 

พฤติกรรมการซ้ือ 
- ความถ่ีในการซ้ือ 
- ประเภทสินคาท่ีซ้ือ 
- คาใชจายในการซ้ือ 
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3. ผูประกอบการสามารถนําผลของการวิจัยมาเปนขอมูลพ้ืนฐาน และเพ่ิมแนวทาง
การตลาด ผานส่ือออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
1. แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ 

 ผูวิจัยไดคัดเลือกแนวคิด ทฤษฎีของ Euan Johnston (2016) และศิริวรรณ เสรีรัตน และ
คณะ (2541) มาใชในการวิจัย ซ่ึงสามารถสรุปไดวา กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค
ประกอบดวยการตระหนักถึงความตองการ หรือปญหา การสืบคนขอมูล ประเมินทางเลือก 

ตัดสินใจซ้ือ และการประเมินหลังการซ้ือ การตัดสินใจของแตละคนอาจแตกตางกัน เพราะแตละ
คนมีทัศนคติ ส่ิงจูงใจ ประสบการณ การรับรู หรือส่ิงกระตุนท้ังภายใน และภายนอกท่ีแตกตางกัน 

ปจจัยดังกลาวจะนําไปสูกระบวนการตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ การตัดสินใจของ
ผูซ้ือ เก่ียวของกับการตัดสินใจยอย 9 ประการ ไดแก ระดับความตองการของผูบริโภค ประเภทของ
สินคา/บริการ ชนิดสินคา รูปแบบของผลิตภัณฑ ตราผลิตภัณฑ ความสะดวกสบาย และความงาย
ในการเขาถึงสินคา ปริมาณท่ีจะซ้ือ และโอกาสในการซ้ือ  

2. แนวคิด และทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 

 ผูวิจัยไดคัดเลือกแนวคิด และทฤษฎีของอดุลย จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550) 

อธิบายไดวา พฤติกรรมผูบริโภค เปนส่ิงท่ีมีความแตกตางกันไปในผูบริโภคแตละคน และถึงแมจะ
เปนผูบริโภคคนเดียวกัน ในเวลา หรือสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป ก็อาจสงผลใหมีพฤติกรรม
ผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปดวยก็ได จนอาจเรียกไดวา พฤติกรรมผูบริโภคน้ัน มีการเปล่ียนแปลงอยู
ตลอดเวลา อันเน่ืองมาจากท้ังปจจัยทางดานจิตวิทยา ไมวาจะเปนการรับรู การเรียนรู การจูงใจ 

ทัศนคติ บุคลิกภาพ แนวคิดเก่ียวกับตนเอง และแบบการดําเนินชีวิต หรือปจจัยดานสังคม เชน กลุม
อางอิง ครอบครัว วงจรชีวิต ช้ันของสังคม วัฒนธรรม และปจจัยทางการตลาด ไดแก สวนประสม
ทางการตลาด ดังน้ัน นักการตลาดควรศึกษาใหเขาใจในพฤติกรรมผูบริโภคอยางลึกซ้ึง และพัฒนา
ผลิตภัณฑ หรือบริการท่ีตอบสนองความตองการของผูบริโภค เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด 

 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดคัดเลือกตัวแปรดานพฤติกรรมผูบริโภค ไดแก ความถ่ีในการซ้ือสินคา 
ประเภทของสินคา และคาใชจายในการซ้ือตอคร้ัง จากแนวคิด ทฤษฎีของอดุลย จาตุรงคกุล และดล
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ยา จาตุรงคกุล มาเปนตัวแปรในการวิเคราะหเพ่ือหาปจจัย และผลการตัดสินใจซ้ือสินคาบนเว็บไซต
ออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย 

3. แนวคิด และทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

ผู วิ จัยไดคัดเ ลือกแนวคิดของ  Ahmad Kareh (2018) ไดว า  สวนประสมการตลาด 

ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจําหนาย การสงเสริมการตลาด ไมวาจะเปน การขายโดย
พนักงาน การสงเสริมการขาย การตลาดทางตรง การใหขาว และประชาสัมพันธ โดยปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดน้ันถือเปนปจจัยท่ีสําคัญ ท่ีใชในการกระตุนใหลูกคาสามารถพิจารณา และ
ประเมินตัวเลือกจากความตองการของตนเอง และนําไปสูการตัดสินใจซ้ือสินคา บริการในที่สุด  

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดคัดเลือกตัวแปรดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มาเปนตัวแปรในการวิเคราะห 

4. แนวคิด และทฤษฎีประชากรศาสตร 
 ผูวิจัยไดคัดเลือกแนวคิด และทฤษฎีของ ปรมะ สตะเวทิน (2546) กลาววา แตละบุคคลมี
ความแตกตางกันตามลักษณะทางประชากรศาสตร ถือเปนพ้ืนฐานในการกําหนดใหแตละบุคคล มี
ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ และมีการตัดสินใจซ้ือท่ีแตกตางกันได 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดคัดเลือกตัวแปรดานเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน 

มาเปนตัวแปรในการวิเคราะหเพ่ือหาความแตกตางตอการตัดสินใจซ้ือสินคาบนเว็บไซตออนไลน 
ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ประชากร คือ ประชากรที่เคยใชบริการ ซ้ือสินคา ออนไลน ผานเว็บไซด LAZADA ใน
ประเทศไทย ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน 

 กลุมตัวอยาง คือ กลุมประชากรที่เคยใชบริการ ซ้ือสินคา ออนไลน ผานเว็บไซด LAZADA 

ในประเทศไทย จํานวน 400 คน 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามประกอบดวย 5 สวน 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไป 
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สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลน ประกอบดวย ประเภทสินคาท่ี
เลือกซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือสินคา และคาใชจายในการซ้ือแตละคร้ัง  

สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามดานสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด  

สวนท่ี 4 เปนแบบสอบถามดานการตัดสินใจซ้ือ  

สวนท่ี 5 เปนแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับขอเสนอแนะ  

 

สถิติท่ีใชในการวิจัย 

1. ขอมูลของผูตอบแบบสอบถามใชสถิติเชิงพรรณนา เพ่ือบรรยายลักษณะของขอมูล 

วิเคราะหโดยใช คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2.  การทดสอบสถิติเชิงอนุมาน ใชเปนสถิติท่ีใชในการหาความแตกตางของขอมูล และ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัย แบงการทดสอบเปน 3 ลักษณะคือ 

2.1 สถิติ t-Test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร 2 กลุม 

2.2 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุม 

2 กลุมขึ้นไป หากพบความแตกตางจะใชวิธีเปรียบเทียบรายคูแบบ LSD 

2.3 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ วิเคราะหปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก 
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิจัยปจจัยประชากรศาสตร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 

222 คน คิดเปนรอยละ 55.50 มีอายุ 21-30 ป จํานวน 268 คน คิดเปนรอยละ 67.00 มีอาชีพพนักงาน
เอกชน จํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 59.00  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 222 คิดเปนรอย
ละ 55.50 มีรายไดอยูในชวง 20,001-30,000 บาท จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 44.70 

 ผลการวิจัยปจจัยพฤติกรรมผูบริโภค พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือสินคาผาน
เว็บไซตออนไลนลาซาดา (LAZADA) นอยกวา 1 คร้ัง/เดือน จํานวน 239 คน คิดเปนรอยละ 59.70 

สินคาท่ีซ้ือสวนใหญเปนประเภทอิเล็กทรอนิกส  จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 38.80 คาใชจายตอ
ครั้งท่ีซ้ือสินคาอยูในชวง 1,001-2,000 บาท จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 36.50 
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ผลการวิจัยปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซต
ออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ยเทากับ 3.86 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 เม่ือพิจารณารายดาน พบวาดานราคามีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 

รองลงมาคือ ดานชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 

ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.46 และนอยท่ีสุด คือ ดานการ
สงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 ซ่ึงสามารถอธิบายแตละ
ดานได ดังน้ี 

ดานผลิตภัณฑ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการ
ลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.77 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.46   

ดานราคา ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา 
(LAZADA) ในประเทศไทย โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.03 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.51   

ดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของ
ผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49   

ดานการสงเสริมทางการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของ
ผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57   

 ผลการวิจัย การตัดสินใจซ้ือ พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52   

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานขอท่ี 1 ปจจัยประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 
และรายไดตอเดือน ท่ีแตกตางกันท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของ
ผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย แตกตางกัน 

ตารางท่ี 1 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1 
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สมมติฐาน สถิติ Sig. 
เพศ t-Test 0.000* 
อายุ One Way ANOVA 0.000* 
อาชีพ One Way ANOVA 0.000* 

ระดับการศึกษา One Way ANOVA 0.010* 
รายไดเฉล่ียตอเดือน One Way ANOVA 0.000* 

สมมติฐานขอท่ี 2 ปจจัยพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซต
ออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย 

 

ตารางท่ี 2 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 2 

สมมติฐาน สถิติ Sig. 
ความถ่ีในการซ้ือ One Way ANOVA 0.199 
ประเภทสินคา One Way ANOVA 0.000* 

คาใชจายท่ีซ้ือตอครั้ง One Way ANOVA 0.000* 
 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

สวนประสมทางการตลาด B 
Standard 

Error
β t Sig 

Constant 0.153 0.222   
ดานผลิตภัณฑ 0.202 0.050 0.177 4.075 0.000 
ดานราคา 0.206 0.048 0.200 4.323 0.000 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 0.238 0.049 0.243 5.316 0.000 
ดานการสงเสริมการตลาด 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* 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 จากตารางพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทุกดาน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผาน
เว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี
ระดับ 0.05 โดยพิจารณาจากคา Sig = 0.000  

 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณพิจารณาจาก R เทากับ 0.638  มีอํานาจในการพยากรณ
รอยละ 40.7  (R2 เทากับ 0.407) มีคาความคลาดเคล่ือนเทากับ 0.405 พิจารณาจากคา SEE เทากับ 
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0.405 โดยพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด 

รองลงมาคือ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา และดานผลิตภัณฑเปนลําดับสุดทาย 

 

การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
ปจจัยประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตออนไลน 

ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย ท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 อภิปรายผลดังน้ี เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย ที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เน่ืองจากเพศท่ีแตกตางกัน มีความคิด การใช
เหตุผลประกอบการตัดสินใจท่ีแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของกิติมา สุรสนธิ (2541) กลาว
วา ลักษณะประชากร (Demographic Characteristics) ไดแก อายุ เพศ สถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส มีผลตอการรับรู การตีความ และการเขาใจในการ
ส่ือสาร สงผลตอการประเมิน และการตัดสินใจ  

 ปจจัยพฤติกรรมการซ้ือมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตออนไลน  ของ
ผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย อถิปรายไดดังน้ี 

 ความถ่ีในการซ้ือท่ีแตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของ
ผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย ไมแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ ในการตัดสินใจ
ซ้ือ ผูบริโภคอาจไมใหความสําคัญในการประเมินเรื่องความถ่ี แตไปใหความสําคัญในการประเมิน
ถึงความตองการของตนเอง การหาสินคามาเพ่ือตอบสนองความตองการ และการประเมินทางเลือก
จากผลิตภัณฑ ราคา หรือการสงเสริมการตลาดมากกวา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณรัตน 
ขันจินา (2557) ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใชแหลงขอมูลทางออนไลน และพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือสินคาทางออนไลนท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผานทางออนไลนของผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา ปจจัยพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาผานทางออนไลน ดาน
ปจจัยในการเลือกซ้ือ วัตถุประสงคในการซ้ือ และงบประมาณในการซ้ือ สงผลตอการตัดสินใจซ้ือ
อาหารคลีนผานทางออนไลนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 

 ประเภทสินคาท่ีซ้ือ และคาใชจายในการซ้ือตอคร้ังท่ีแตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซ้ือ
สินคาผานเว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย แตกตางกัน ท้ังน้ี
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อาจเปนเพราะ สินคาประเภทท่ีตางกัน อาจมีราคา และความจําเปนในการใชท่ีแตกตางกัน สงผลให
กอนท่ีผูบริโภคจะทําการซ้ือสินคาแตละชนิด จะมีการวิเคราะห และประเมินทางเลือกกอนทําการ
ตัดสินใจซ้ือดวยระยะเวลาท่ีแตกตางกันตามความจําเปน ราคา หรือความสําคัญของสินคาน้ัน ๆ ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณรัตน ขันจินา (2557) ไดทําการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช
แหลงขอมูลทางออนไลน และพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาทางออนไลนท่ีสงผลตอการตัดสินใจ
ซ้ืออาหารคลีนผานทางออนไลนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา ปจจัย
พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาผานทางออนไลน ดานปจจัยในการเลือกซ้ือ วัตถุประสงคในการซ้ือ 

และงบประมาณในการซ้ือ สงผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผานทางออนไลนของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของ
ผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

 ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีผล
ตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศ
ไทย เน่ืองจาก ในการซ้ือสินคาผานทางออนไลนน้ัน ลูกคาจะไมสามารถจับตองสินคาไดจริง ลูกคา
จึงมีความตองการในการรับประกันสินคา หรือสืบหาความนาเชื่อถือของสินคา มีความคาดหวังท่ีจะ
ไดรับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว และการมีประสบการณท่ีดีในการซ้ือสินคา สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ปรเมษฐ สิริพิพัฒน และฐติกุล ไชยวรรณ (2559) ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวน
ประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนของผูสูงอายุคนไทย ผลการศึกษา พบวา 
กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากในดานชองทางการจัดจําหนาย รองลงมา คือ ดานการสงเสริม
การตลาด ดานกระบวนการ ดานผลิตภัณฑ/บริการ และดานราคา ตามลําดับ โดยเม่ือวิเคราะหปจจัย
ยอยในดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ระบบติดตามสถานะของสินคามีความสําคัญมากท่ีสุด 

รองลงมา คือ ความตรงตอเวลาในการจัดสงสินคา สวนปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด พบวา 
การไดรับขอคิดเห็นเก่ียวกับผูใชสินคารายอ่ืนมีความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมา คือการใหสวนลด
พิเศษ การสะสมแตม และการมีกิจกรรมรวมสนุกใหลูกคาอยางสมํ่าเสมอ ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ/
บริการ พบวา รูปแบบของเว็บไซต/ความเขาใจงายของเว็บไซตมีความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมา คือ 

เว็บไซตมีสินคาหลากหลาย ปจจัยยอยดานราคา พบวา ราคาสินคาต่ํา/ถูกกวาราคาในทองตลาดมี
ความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีชองทางการชําระเงินหลากหลาย  
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ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยน้ีไปใช  
 1.1 ดานผลิตภัณฑ การมีสินคาท่ีหลากหลาย และสินคามีความนาเชื่อถือ เปนส่ิงท่ีลูกคาให
ความสําคัญอยางมาก จึงควรมีการอัพเดทสินคาใหม ๆ อยูอยางสมํ่าเสมอ และเพ่ิมการให
รายละเอียดในตัวสินคา และรายละเอียดของผูขายมากขึ้น เน่ืองจากลูกคาท่ีทําการซ้ือสินคาทาง
ออนไลนน้ัน ลูกคาจะมีเวลาท่ีจะอาน และศึกษาขอมูลของผลิตภัณฑมากกวาลูกคาตามหนาราน 

ดังน้ัน การมีขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑท่ีครบถวน เชน สี รุน ขนาด คุณสมบัติ หรืออายุการใชงาน จะ
เปนส่ิงท่ีชวยสรางความนาเชื่อถือใหกับตัวผลิตภัณฑได 
 1.2 ดานราคา ในการซ้ือสินคาผานทางออนไลนน้ัน ส่ิงท่ีลูกคาคาดหวังคือสามารถ
เปรียบเทียบราคากับรานคาอ่ืน ๆ ไดอยางสะดวก และรวดเร็ว ดังน้ันจึงควรมีการแสดงเปรียบเทียบ
ราคาใหลูกคาเห็นอยางชัดเจน โดยอาจแสดงปาย หรือสัญลักษณถูกวา เปนตน และควรมีการนํา
ระบบธุรกรรมออนไลนมาประยุกตใชรวมกับการชําระเงินออนไลน เม่ือทําการส่ังซ้ือเลย เปนการ
รวมมือกับองคกรอ่ืน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายใหกับลูกคามากข้ึน 

 1.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย รูปแบบ การเขาถึง และการใชงานของเว็บไซต ใชงานงาย
อยูแลว แตควรมีการปรับปรุงประเภทของสินคาใหม ใหเหมาะสมมากย่ิงขึ้น เชน ประเภทสัตวเล้ียง 

และสินคาอุปโภคบริโภค ควรแยกท้ัง 2 ประเภท ออกจากกัน เน่ืองจากความเก่ียวเน่ืองกันยังไม
เหมาะสมเทาท่ีควร 

 1.4 ดานการสงเสริมการตลาด ระบบสะสมแตมในการซ้ือ และการบริการหลังการขายยัง
ไมชัดเจน และไมมากพอ จึงควรมีระบบหลังบานเก็บขอมูลออเดอรของลูกคาในทุก ๆ ครั้ง และอาจ
มีโคดเพ่ือสะสมแตม หรือเปนสวนลดในครั้งตอไป เปนการสรางความพึงพอใจ และสรางความ
ภักดีตอลาซาดา (LAZADA) มากข้ึนดวย นอกจากน้ีอาจมีการใหลูกคากรอกอีเมล หรือเบอรโทรทุก
คร้ังท่ีทําการส่ังซ้ือ และสงขอมูลการประเมิน การบริการหลังการขาย หรือใชเปนชองทางในการ
ประชาสัมพันธโปรโมชันตาง ๆ เพ่ิมเติมได 
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

2.1 ผูวิจัยเสนอแนะใหทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางเว็บไซตลาซาดา (LAZADA) และ
เว็บไซตอื่น ๆ เชน Shopee เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานการ
เขาถึง ดานความคาดหวัง ดานความสะดวกในการใช และดานกระบวนการ ไดแก ระบบการส่ังซ้ือ
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สินคา การชําระเงิน และการจัดสงสินคา เพ่ือนําขอมูลมาเปนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนา
เว็บไซตเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา และใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 2.2 ผูวิจัยเสนอแนะใหทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางการตัดสินใจซ้ือสินคา
ผานแพลตฟอรมท่ีแตกตางกัน เชน เว็บไซต Facebook Instgram Application เปนตน อันเน่ืองมาจาก 

กระแส และความนิยมในการใชส่ือตาง ๆ โดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดีย มีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ
ตามเวลาที่ผานไป ดังน้ัน ในมุมของนักการตลาด หรือผูท่ีทําการตลาดออนไลน จึงควรมีการศึกษา
กระแส หรือพฤติกรรมผูบริโภคออนไลนอยูอยางเสมอ เพ่ือสามารถนําเสนอสินคาของตนใน
ชองทางท่ีเหมาะสม แพลตฟอรมท่ีเหมาะสม รูปแบบท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเขาถึงลูกคา หรือผูบริโภค
ใหไดมากท่ีสุด 

 
บทสรุป 
จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา 
(LAZADA) ในประเทศไทย น้ันพบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันของแตละบุคคล ใน
ทุก ๆ ดาน สงผลตอการตัดสินใจซ้ือท่ีแตกตางกัน สวนปจจัยพฤติกรรมการซ้ือมีเพียงดานความถ่ี
ในการซ้ือท่ีไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา 
(LAZADA) ในประเทศไทย แตในดานประเภทสินคา และคาใชจายในการซ้ือตอครั้ง มีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย 

เน่ืองจากลูกคาจะใหความสําคัญในเร่ืองของความตองการของตนเองตอสินคา มากกวาการคํานึงถึง
ความถ่ีในการซ้ือสินคา นอกจากน้ี ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในทุก ๆ ดาน ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ลวนมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย โดย
ดานท่ีมีผลมากที่สุด คือดานการสงเสริมการตลาด 
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 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคการของพนักงานฝายผลิต บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด โดยกลุมตัวอยาง 263 

คน เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติ
เชิงพรรณนา คาแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ทดสอบสมมติฐาน
ใชสถิติเชิงอนุมาน t-test, F-test และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัย พบวา การ
วิเคราะหลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21–30 

ป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษามัธยมศึกษาปท่ี3/ปวช. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-5 ป  และ
ระดับเงินเดือนท่ีไดรับ 10,001-20,000 บาท ปจจัยจูงใจมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ 

ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ปจจัยค้ําจุนมีความสัมพันธ
กับความผูกพันตอองคการ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

คําสําคัญ: ความผูกพันตอองคการ, ปจจัยจูงใจ, ปจจัยค้ําจุน 
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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 
 ปจจุบันท้ังหนวยงานภาครัฐ และเอกชน มีการแขงขันกันมากข้ึนท้ังในดานการบริหารงาน 

และบริหารคน องคการมีหนาท่ีในบริหาร ท้ังการจัดการองคการ การจัดการบุคลากร การจัดการ
ทรัพยากรในองคการ ท้ังหมดน้ีตองอาศัยบุคลากรเปนผูกําหนดเปาหมายการวางแผนจัดการในการ
ดําเนินตาง ๆ ในองคการ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคท่ีองคการตั้งไว (ศิริวรรณ               

เสรีรัตน, 2541, น. 94) แรงจูงใจมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของบุคลากรเพราะการปฏิบัติงานใด 

ถาจะใหไดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตองประกอบไปดวยสวนสําคัญ  2 ประการ คือ 

ความสามารถ หรือทักษะในการปฏิบัติงานของบุคคล และการจูงใจเพ่ือโนมนาวบุคคลใหใช
ความสามารถหรือทักษะในการปฏิบัติงาน 

 ความผูกพันของบุคลากรเปนความรูสึกโดยรวมท่ีมีตองานและองคการ โดยท่ีความผูกพัน
เปนผลท่ีเกิดจากความพึงพอใจ แลวจึงเช่ือมโยงมาสูความผูกพัน ความผูกพันตอองคการเปนส่ิง
สําคัญท่ีคงไวซ่ึงการเปนบุคลากรในองคการน้ัน การสรางความผูกพันตอองคการ จะสงผลตอ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ เพราะหากพนักงานมีความผูกพันตอองคการมาก                 

จะสงผลใหมีพฤติกรรมท่ีจะทําใหองคการบรรลุเปาหมายท่ีองคการกําหนดไวได การขาดความ
ผูกพันตอองคการเปนปญหาท่ีสําคัญมากสําหรับทุก ๆ องคการ ความผูกพันตอองคการเปนส่ิง
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สําคัญตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ เพราะหากบุคลากรมีความผูกพันตอองคการ 

จะมีพฤติกรรมท่ีสงผลใหองคการประสบความสําเร็จในเปาหมายที่กําหนดไว (Steer, 1997, p. 46) 

 บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวาง บริษัท โตชิบา             
แคเรียร (ญ่ีปุน) จํากัด กับ บริษัท แคเรียร (สหรัฐอเมริกา) จํากัด เม่ือวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2542 

บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด โดยกําลังหลักขององคการอยูท่ีฝายการผลิต โดยมี
พนักงานท้ังหมด 764 คน พบวาในปจจุบัน พนักงานฝายการผลิตมีการโยกยาย และลาออก เพ่ือไป
ประกอบอาชีพสวนตัวเปนจํานวนมาก สะทอนใหเห็นถึงความผูกพันตอองคการที่มีระดับลดลงจาก
เดิมมาก ยอมกอใหเกิดผลเสียตอองคการ สงผลใหเกิดการปฏิบัติงานที่ไมตอเน่ือง และขาด
ประสิทธิภาพในการทํางาน 

 ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของ
พนักงานฝายผลิต บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือนําผลการวิจัยใชประโยชนใน
การเสนอแนะแนวทางการวางแผน ปรับปรุง และแกไข การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท           

โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายผลิต บริษัท 

โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด 

 2) เพ่ือศึกษาปจจัยจูงใจท่ีมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน ฝายผลิต 

บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด 

 3) เพ่ือศึกษาปจจัยค้ําจุนท่ีมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน ฝายผลิต 

บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด 

 
สมมตฐิานของการวิจัย  
 1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ดานอายุ ดานเพศ ดานสถานภาพ ดานระดับการศึกษา ดาน
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ดานเงินเดือนท่ีไดรับ ท่ีตางกันมีผลตอความผูกพันตอองคการของ
พนักงานฝายผลิต บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด ตางกัน 
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2) ปจจัยจูงใจ ไดแก ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดาน
ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ดานลักษณะงานท่ีทํา ดานความรับผิดชอบ มีความสัมพันธเชิงบวก
กับความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายผลิต บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด 

3) ปจจัยคํ้าจุน ไดแก ดานนโยบายและการบริหารขององคการ ดานการบังคับบัญชาและ
การควบคุมดูแล  ดานความสัมพันธกับหัวหนางาน  ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน /

ผูใตบังคับบัญชา ดานตําแหนงงาน ดานความม่ันคงในการทํางาน ดานชีวิตสวนตัว ดานสภาพการ
ทํางาน ดานคาตอบแทน มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายผลิต 

บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1) ดานเน้ือหา ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน              

ฝายผลิต บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด 
 1.1) ตัวแปรตน ประกอบดวย (1)ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เงินเดือนที่ไดรับ (2)ปจจัยจูงใจ ไดแก ดานความสําเร็จในการ
ทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ดานลักษณะงานท่ีทํา 
ดานความรับผิดชอบ และ (3) ปจจัยคํ้าจุน ไดแก ดานนโยบายและการบริหารงานขององคการ ดาน
การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล ดานความสัมพันธกับหัวหนางาน ดานความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงาน/ผูใตบังคับบัญชา ดานตําแหนงงาน ดานความม่ันคงในการทํางาน ดานชีวิตสวนตัว ดาน
สภาพการทํางาน ดานคาตอบแทน 

 1.2) ตัวแปรตาม คือ  ความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายผลิต บริษัท โตชิบา    
แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด  

 2) ดานประชากร 

 2.1) ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ พนักงานฝายผลิต บริษัท โตชิบา แคเรียร                
(ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 764 คน  

 2.2) ประชากรกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ พนักงานฝายผลิต บริษัท โตชิบา              
แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด โดยเลือกสุมกลุมตัวอยางจํานวน 263 คน 

 3) ดานพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีท่ีใชในการศึกษาวิจัย บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด  
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 4) ดานระยะเวลา ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – 

มกราคม พ.ศ. 2561 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
ตัวแปรตน                                                      ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ - ระดับการศึกษา 
- อายุ - ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
- สถานภาพ - เงินเดือนที่ไดรับ

ปจจัยจูงใจ 
- ดานความสําเร็จในการทํางาน 
- ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
- ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 
- ดานลักษณะงานที่ทํา 
- ดานความรับผิดชอบ 

(Herzberg’s, 1959)

ปจจัยคํ้าจุน 
- ดานนโยบายและการบริหารขององคการ 
- ดานการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล 
- ดานความสัมพันธกับหัวหนางาน 
- ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน/
ผูใตบังคับบัญชา 
- ดานตําแหนงงาน 
- ดานความม่ันคงในการทํางาน 
- ดานชีวิตสวนตัว 
- ดานสภาพการทํางาน  
- ดานคาตอบแทน 

(Herzberg’s, 1959)

ความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานฝายผลิต 
บริษัท โตชิบา แคเรียร 
(ประเทศไทย) จํากัด 
 

 (Porter, Steers, & 
Mowday, 1974) 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1) นําผลการศึกษาท่ีไดเปนขอมูลเสนอแนะผูบริหารเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการ
บริหารงานบุคคล ในดานระบบการบริหารงาน วิธีในการปฏิบัติงาน กฏระเบียบตาง ๆ และ
สวัสดิการตาง ๆ ของพนักงาน เพ่ือสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน  จะสงผลให
พนักงานมีความผูกพันตอองคการ  

 2) นําผลการศึกษาท่ีไดเปนขอมูลเสนอแนะผูบริหารเพ่ือทราบถึงปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ
ความผูกพันตอองคการของบริษัท เพ่ือนําปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการมาก
ท่ีสุด มาบริหารใหเกิดผลที่ดีกับองคการย่ิงขึ้น เพ่ือรักษาใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคการ มี
ความจงรักภักดีตอองคการ และคงอยูกับองคการตลอดไป 

แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ 

 ทฤษฎีสองปจจัยของ เฮอรซเบิรก (Herzberg’s Two-Factor Theory) (ศิริวรรณ เสรีรัตน 
และคณะ, 2550) ทฤษฎีสองปจจัย หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา ทฤษฎีการจูงใจและการธํารงรักษา 
สามารถแบงไดเปน 2 ปจจัย คือ ปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุน โดยปจจัยจูงใจจะทําใหเกิดทัศนคติใน
ทางบวก เปนตัวกระตุนในการทํางาน และปจจัยค้ําจุน จะทําหนาท่ีเปนปองกันไมใหเกิดความไมพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 1) ปจจัยจูงใจหรือปจจัยท่ีเปนตัวกระตุนในการทํางาน (Motivation Factor or Motivators) 

เปนปจจัยภายในบุคคลที่เปนตัวกระตุนใหทํางานดวยความพึงพอใจ เปนปจจัยในทางบวก 

ประกอบดวยปจจัย 5 ดาน ดังน้ี 

 1.1) ความสําเร็จในการทํางาน (Achievement) คือ การสามารถทํางานสําเร็จตาม
เปาหมาย มีสวนรวมในการทํางาน สามารถแกไขปญหาตาง ๆ คือการไดใชความรูความสามารถ
ของตนปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ีตั้งไวไดสําเร็จ 

 1.2) การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) คือ การไดรับการยอมรับจากบุคคล
รอบขาง โดยไดรับการยกยองชมเชยจากคนในองคการ  ความภาคภูมิใจในอาชีพ ไดรับการยอมรับ
จากเพ่ือนรวมงาน ไดการยอมรับจากองคการ และการมีเกียรติในอาชีพ 

 1.3) ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน (Advancement) คือ การไดรับการเล่ือนข้ันเม่ือ
งานสําเร็จ การไดรับตําแหนงท่ีสูงขึ้น และการมีโอกาสไดรับการฝกอบรม ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 
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 1.4) ลักษณะงานที่ทํา (Work Itself) คือ ลักษณะงานท่ีไดรับมอบหมายมีความนาสนใจ 

มีความสําคัญ มีคุณคา มีความทาทายในการทํางาน และมีความอิสระในการทํางาน ตรงกับความ
ถนัดและความรูท่ีศึกษามา 
 1.5) ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ มีสวนรวมในงานท่ีไดรับมอบหมาย มีความ
เหมาะสมของปริมาณงาน ไดรับความไววางใจในงานท่ีไดรับผิดชอบ และไดรับมอบหมายงาน
สําคัญ 

 2) ปจจัยคํ้าจุนหรือปจจัยท่ีชวยลดความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (Maintenance or 

Hygiene Factor) เปนปจจัยท่ีชวยปองกันไมใหเกิดความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
ปจจัย 10 ดาน ดังน้ี 

 2.1) นโยบายการบริหารขององคการ (Company Policy and Administration) คือ การ
บริหารงานขององคการ ไดแก นโยบาย ระบบขั้นตอน ระเบียบขอบังคับ วิธีการทํางาน วิธีการ
บริหารงานขององคการ ไมซับซอน เปนธรรม และชัดเจน 

 2.2) การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล (Supervision) คือ ความยุติธรรมของ
ผู บังคับบัญชา  ความสามารถของผู บังคับบัญชาในการบริหารงาน  การให คําแนะนําตอ
ผูใตบังคับบัญชา การมอบหมายงานมีความชัดเจน รับฟงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะของ
ผูใตบังคับบัญชา  
 2.3) ความสัมพันธกับหัวหนางาน (Interpersonal Relations with Supervision) คือ การ
มีความสัมพันธอันดีกับหัวหนางาน สามารถทํางานรวมกัน มีความเขาใจซ่ึงกันและกัน มีความสนิท
สนม ความจริงใจ ความรวมมือ และการไดรับความชวยเหลือจากหัวหนางาน  

 2.4) ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน (Interpersonal Relations with Peers) คือ การท่ี
สามารถทํางานรวมกัน มีความเขาใจซ่ึงกันและกัน มีความสนิทสนม ความจริงใจ ความรวมมือและ
การไดรับความชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงาน 

 2.5) ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา (Interpersonal Relations with Subordinators) 

คือ การที่มีความสัมพันธอันดีตอกัน สามารถทํางานรวมกัน มีความเขาใจซ่ึงกันและกัน มีความ
สนิทสนม ความจริงใจ ความรวมมือและการไดรับความชวยเหลือจากผูใตบังคับบัญชา 
 2.6) ตําแหนงงาน (Status) คือ อาชีพเปนท่ียอมรับนับถือของสังคม มีเกียรติและ
ศักด์ิศรี งานมีความสําคัญตอองคการ 
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 2.7) ความม่ันคงในการทํางาน (Job Security) คือ ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอความ
ม่ันคงในการทํางาน ความย่ังยืนในหนาท่ีการงาน ความม่ันคงขององคการ ภาพพจนชื่อเสียง หรือ
ขนาดขององคการที่มีผลตอการปฏิบัติงาน 

 2.8) ชีวิตสวนตัว (Personal Life) คือ ความรูสึกท่ีดีหรือไมดีเปนผลท่ีไดรับ จากการ
ทํางาน ไดแก สภาพความเปนอยูในปจจุบัน ความสะดวก ในการเดินทางมาทํางาน   

 2.9) สภาพการทํางาน (Working Conditions) คือ สภาพแวดลอมท่ีทํางาน เชน หอง
ทํางาน เสียง แสงสวาง อุณหภูมิ บรรยากาศในการทํางาน เวลาในการทํางาน รวมท้ังลักษณะ
ส่ิงแวดลอมอื่น ๆ เชน อุปกรณเครื่องมือตาง ๆ 

 2.10) คาตอบแทน (Compensations) และสวัสดิการ (Welfares) คือ ผลตอบแทนท่ี
องคการจายใหแกบุคลากร ในรูปของเงินเดือน คาจาง รวมท้ังการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเหมาะสม 

การเล่ือนขั้นเงินเดือนเปนไปอยางเปนท่ีพอใจ หรือเปนผลตอบแทนชนิดใดชนิดหน่ึงนอกเหนือจาก
เงินเดือน คาจาง ไดแกสวัสดิการดานสุขภาพและการประกันชีวิต วันหยุดพักผอนหรือพักรอน เงิน
ชวยคาครองชีพ เงินโบนัส 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความผูกพันตอองคการ 
 Porter (1982) เปนการศึกษาแนวคิดดานทัศนคติมี 3 ลักษณะ ดังน้ี 

 1) ความเชื่อม่ันอยางแรงกลา การยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ หมายถึง การท่ี
บุคลากรและเปาหมายขององคการในทิศทางเดียวกัน เม่ือพิจารณาแลววาบรรทัดฐานและระบบ
คานิยมขององคการเปนท่ียอมรับได ก็จะแสดงตนวามีความเห็นดวยและยอมรับจุดมุงหมายของ
องคการ บุคคลจะประเมินองคการและรูสึกตอองคการในทางท่ีดี รูสึกยินดีและภาคภูมิใจในการ
เปนสมาชิกขององคการ ยินดีท่ีจะเขามีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ ขององคการ เชื่อวาองคกรจะ
สามารถนําพาสูความสําเร็จไดและจะทําใหองคการบรรลุเปาหมาย บุคคลจะรูสึกวาไดอยูภายใต
สภาวะท่ีมีโอกาส และสามารถประสบความสําเร็จในการทํางานได 
 2) ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานเพ่ือองคการ หมายถึง 

การแสดงความพยายามอยางเต็มท่ี เต็มใจ และตั้งใจท่ีจะอุทิศแรงกาย แรงใจในการทํางานซ่ึงจะ
แสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมความสมํ่าเสมอในการทํางาน ใชความพยายามอยางมากเพ่ือ
ตอบสนอง หรือมุงสูเปาหมายขององคการ จึงสงผลใหมีผลงานการปฏิบัติงานอยูในระดับท่ีดี เม่ือ
เกิดปญหาขึ้นจะพยายามชวยกันแกไขปญหา 
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 3) ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะดํารงรักษาความเปนสมาชิกขององคการ หมายถึง การ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี ซ่ือสัตยตอองคการ ไมยายหรือทําการเปล่ียนแปลงท่ีทํางาน พยายามท่ี
จะรักษาความเปนสมาชิกภาพไว การแสดงใหเห็นถึงความไมเต็มใจ หรือการปฏิเสธท่ีจะลาออก
จากองคการหรือเปล่ียนงานไมวาเปนการเพ่ิมเงินเดือน รายได สถานภาพ ตําแหนง ความสัมพันธท่ี
ดีกับเพ่ือนรวมงาน เพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายขององคการ 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ปาริชาต บัวเปง (2554) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
บริษัท ไดก้ิน อินดัสทรีส ประเทศไทย (จํากัด)” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ไดก้ิน อินดัสทรีส ประเทศไทย (จํากัด) และเพ่ือศึกษาระดับ
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ไดก้ิน อินดัสทรีส ประเทศไทย (จํากัด) ผลการวิจัย 

พบวา ความผูกพันตอองคกรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือแบงเปน 3 ลําดับ ดานท่ีมากท่ีสุด 

คือ ดานความรูสึก รองลงมาเปนดานบรรทัดฐานทางสังคม และดานความตอเน่ือง ปจจัยสวนบุคคล 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ท่ีตางกัน มีผลตอระดับความผูกพันตอองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ชัยวัฒน โอสถอํานวยโชค (2555) ไดศึกษาเร่ือง “ปจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทท่ีปรึกษาดานระบบคอมพิวเตอร กรณีศึกษาพนักงานท่ีปรึกษา
ดานระบบคอมพิวเตอรแหงหน่ึง” มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางในการวางนโยบายและวิธี
ปฏิบัติเพ่ือรักษาบุคลากรขององคการใหคงอยูตลอดไป ผลการวิจัย พบวา ปจจัยค้ําจุนในดาน
เงินเดือน สวัสดิการ ความม่ันคง ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคการ ปจจัยจูงใจดานความกาวหนา ความสําเร็จ และการไดรับการยอมรับ มีความสัมพันธกับ
ความผูกพันตอองคการ  

 ธนาคาร ขันธพัด (2557) ไดศึกษาเร่ือง “ปจจัยจูงใจ ปจจัยคํ้าจุน และคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานท่ีสงผลตอความจงรักภักดีของผูปฏิบัติงานในองคกร กรณีศึกษา การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยจูงใจ ปจจัยค้ําจุน และคุณภาพชีวิตท่ีสงผลตอความ
จงรักภักดีของผูปฏิบัติงานในองคกร กรณีศึกษา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ผลการวิจัย 

พบวา ปจจัยจูงใจทั้ง 3 ดาน คือ ดานการไดรับคําสรรเสริญ ดานความเจริญกาวหนา และดานการ
ไดรับความไววางใจจากหัวหนางาน ไมสงผลตอความจงรักภักดีในการปฏิบัติงานของผูปฎิบัติงาน  
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชการสํารวจ (Survey)  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก พนักงานฝายผลิต บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด 

265 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เกณฑการใหคะแนนแบบ Likert Scale 5 

ระดับ การทดสอบความเชื่อม่ันดวยครอนบาค (Cronbach’s Alpha)โดยคาสถิติท่ีไดไมนอยกวา 0.6 

ซ่ึงถือวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ วิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช
แจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) และวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใชการทดสอบ
คาเฉลี่ย t-test , การหาคาความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: ANOVA หรือ 

F-Test) และสถิติวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation)โดยมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1) ขอมูลการวิเคราะหลักษณะสวนบุคคล  

 การวิเคราะหลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน                

เพศหญิง จํานวน157 คน (รอยละ 59.7) สวนใหญมีชวงอายุ 21–30 ป จํานวน 104 คน (รอยละ 39.5) 

สวนใหญสถานภาพสมรส จํานวน 126 คน (รอยละ 47.9) สวนใหญมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา          
ปท่ี3/ปวช. จํานวน 124 คน (รอยละ 47.1) สวนใหญมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน1-5 ป จํานวน 104 

คน (รอยละ 39.5) และสวนใหญมีระดับเงินเดือนท่ีไดรับ 10,001-20,000 บาท จํานวน 168 คน             

(รอยละ 63.9) 

2) ขอมูลการวิเคราะหปจจัยจูงใจ 

การวิเคราะหปจจัยจูงใจของกลุมตัวอยาง พบวา ภาพรวมของปจจัยจูงใจมีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.04 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .435 อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดาน
ความสําเร็จในการทํางาน มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.10 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ .422 อยูในระดับมาก รองมาดานความรับผิดชอบ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.07 และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .602 อยูในระดับมาก และนอยท่ีสุดดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

มีคาเฉล่ียเทากับ 3.97 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .594 อยูในระดับมาก  

 3) ขอมูลการวิเคราะหปจจัยคํ้าจุน 
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 การวิเคราะหปจจัยคํ้าจุนของกลุมตัวอยาง พบวา ภาพรวมของปจจัยค้ําจุนมีคาเฉล่ียเทากับ 

4.02 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .439 อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดาน
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน/ผูใตบังคับบัญชามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .615 อยูในระดับมาก และดานชีวิตสวนตัวมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด
เทากัน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .463 อยูในระดับมาก รองมา
ดานตําแหนงงานมีคาเฉล่ียเทากับ 4.07 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .587 อยูในระดับมาก 

และนอยท่ีสุดดานสภาพการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .707 

อยูในระดับมาก  

 4) ขอมูลการวิเคราะหความผูกพันตอองคการของกลุมตัวอยาง 

 การวิเคราะหความผูกพันตองคการของกลุมตัวอยาง พบวา ภาพรวมของความผูกพันมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.03 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .436 อยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายขอ 

ในขอทานภูมิใจท่ีจะบอกกับใคร ๆ วาทานเปนพนักงานขององคการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .633 อยูในระดับมากมีระดับคาเฉล่ียสุงสุด รองลงมาในขอเม่ือไดรับ
มอบหมายงานอยางหน่ึงทานจะทุมเทใหกับงานอยางเต็มท่ีทุกครั้ง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.10 และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .549 อยูในระดับมาก และนอยท่ีสุดในขอทานไมคิดลาออกแมองคการ
ประสบปญหา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.91 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .673 อยูในระดับมาก 

 

การทดสอบสมมติฐาน 
ตารางที่1.1  แสดงการสรุปสมมติฐานขอท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ดานอายุ ดานเพศ ดาน
สถานภาพ ดานระดับการศึกษา ดานระยะเวลาการปฏิบัติงาน ดานเงินเดือนท่ีไดรับ ท่ีตางกันมีผล
ตอความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายผลิต บริษัทโตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด ตางกัน 

สมมติฐาน สถิติ ผลการทดสอบ 
เพศ T-Test สอดคลอง 
อายุ F-Test ไมสอดคลอง 
สถานภาพ F-Test ไมสอดคลอง 
ระดับการศึกษา F-Test ไมสอดคลอง 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน F-Test ไมสอดคลอง 
เงินเดือนท่ีไดรับ F-Test ไมสอดคลอง 
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ตารางท่ี 1.2 แสดงผลการสรุปสมมติฐานขอท่ี 2 ปจจัยจูงใจ ไดแก ดานความสําเร็จในการทํางาน 

  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ดานลักษณะ
 งาน  ท่ี ทํา  ดานความรับผิดชอบ  มีความสัมพันธ เ ชิงบวกกับความผูกพันตอ
 องคการของพนักงานฝายผลิต บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด 

สมมติฐาน สถิติ ผลการทดสอบ 
ดานความสําเร็จในการทํางาน Pearson Correlation สอดคลอง 
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ Pearson Correlation สอดคลอง 
ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน Pearson Correlation สอดคลอง 
ดานลักษณะงานที่ทํา Pearson Correlation สอดคลอง 
ดานความรับผิดชอบ Pearson Correlation สอดคลอง 

ตารางท่ี 1.3 แสดงผลการสรุปสมมติฐานขอท่ี 3 ปจจัยคํ้าจุน ไดแก ดานนโยบายและการบริหารของ
องคการ ดานการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล ดานความสัมพันธกับหัวหนางาน ดาน
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน/ผูใตบังคับบัญชา ดานตําแหนงงาน ดานความม่ันคงในการทํางาน 

ดานชีวิตสวนตัว ดานสภาพการทํางานดานคาตอบแทนมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอ
องคการของพนักงานฝายผลิต บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด 

สมมติฐาน สถิติ ผลการทดสอบ 
ดานนโยบายและการบริหารองคการ Pearson Correlation สอดคลอง 
ดานการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล Pearson Correlation สอดคลอง 
ดานความสัมพันธกับหัวหนางาน Pearson Correlation สอดคลอง 
ด า น ค ว า ม สั ม พั น ธ กั บ เ พ่ื อ น ร ว ม ง า น /
ผูใตบังคับบัญชา 

Pearson Correlation สอดคลอง 

ดานตําแหนงงาน Pearson Correlation สอดคลอง 
ดานความม่ันคงในการทํางาน Pearson Correlation สอดคลอง 
ดานชีวิตสวนตัว Pearson Correlation สอดคลอง 
ดานสภาพการทํางาน Pearson Correlation สอดคลอง 
ดานคาตอบแทน Pearson Correlation สอดคลอง 
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การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 1) ผลการศึกษาวิจัยขอมูลปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เงินเดือนท่ีไดรับ ท่ีตางกันมีผลตอความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานฝายผลิต บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด ตางกัน พบวามี 1 ดาน ท่ียอมรับ
สมมติฐาน คือ เพศ เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายผลิต บริษัท 

โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 เพราะ
พนักงานท่ีมีเพศแตกตางกันมีการรับรู ความคิดท่ีไมเหมือนกัน มีลักษณะในการดํารงชีวิตท่ีไม
เหมือนกัน จึงทําใหเกิดความผูกพันตอองคการท่ีตางกัน  

 2) ผลการศึกษาวิจัยขอมูลปจจัยจูงใจท่ีประกอบดวย ดานความสําเร็จในการทํางาน                 

ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ดานลักษณะงานที่ทํา และ
ดานความรับผิดชอบ มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายผลิต บริษัท        

โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด ตางกัน พบวาทุกดานยอมรับสมมติฐาน 

3) ผลการศึกษาวิจัยขอมูลปจจัยค้ําจุนท่ีประกอบดวย ดานนโยบายและการบริหารของ
องคการ ดานการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล ดานความสัมพันธกับหัวหนางาน ดาน
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน/ผูใตบังคับบัญชา ดานตําแหนงงาน ดานความม่ันคงในการทํางาน 

ดานชีวิตสวนตัว ดานสภาพการทํางาน และดานคาตอบแทน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคการของพนักงานฝายผลิต บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด ตางกัน พบวาทุกดาน
ยอมรับสมมติฐาน 

 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
            จากผลการสรุปและวิเคราะหผลการวิจัยทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานฝายผลิต บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือนําขอมูลท่ี
ไดนําขอมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุง แกไข วางแผน และพัฒนาระบบการบริหารภายในองคการ 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 1) ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน  ควรเปดโอกาสใหผู ท่ี มีความรู
ความสามารถไดเล่ือนตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีสูงขึ้น สงเสริมใหพนักงานมีความกาวหนาในหนาท่ี
การงาน โดยการใหทุนศึกษาตอ หรือจัดการฝกอบรม สัมมนา เพ่ือใหพนักงานไดมีการพัฒนา
ความรูความสามารถเพ่ิมเติมใหตนเอง 
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 2) ดานความสัมพันธกับหัวหนางาน ควรจัดกิจกรรมที่ทําใหพนักงานและ
หัวหนางานไดทํากิจกรรมรวมกัน เพ่ือใหเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกัน เชน การจัดงานสัมมนา การ
จัดงานกีฬาสี การจัดกิจกรรมในวาระพิเศษตาง ๆ เพ่ือใหไดใชเวลารวมกัน ทําใหเกิดความสัมพันธ
ท่ีดีตอกันของหัวหนางานและลูกนองรวมถึงเพ่ือนรวมงาน 

 3) ดานสภาพการทํางาน องคการควรจะมีส่ิงอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ท่ีทันสมัย และเหมาะสมเพียงพอตอการใชงาน ปจจุบันมีรถในการรับสงพนักงานซ่ึง
เปนส่ิงท่ีดี แตควรจะมีจํานวนท่ีเพียงพอตอความตองการของพนักงาน และส่ิงแวดลอมท่ีดีใน
องคการ ควรจะมีพ้ืนท่ีใหพนักงานไดพักผอน ผอนคลายในชวงเวลาพักอยางเพียงพอ เพ่ือพนักงาน
จะปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ีเม่ือถึงชวงเวลาปฏิบัติงาน 

 4) ดานคาตอบแทน องคการควรมีคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับปริมาณงาน 

เน่ืองจากพนักงานท่ีมีภาระงานท่ีหนัก หรือมีงานท่ีมาก ควรที่จะไดรับคาตอบแทนใหเหมาะสม 

เพ่ือท่ีจะเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานใหอยากท่ีจะปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี และในดาน
ของสวัสดิการ หรือคาลวงเวลา ควรท่ีจะมีการปรับใหเหมาะสม 

  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
จากผลสรุป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนประโยชนในการวิจัยครั้งตอไป ดังน้ี 

 1) ขยายขอบเขตดานประชากรใหครอบคลุมข้ึน โดยการเก็บขอมูลวิจัยดาน
ประชากรจากทุก ๆ ฝายของบริษัท เพ่ือจะไดทราบปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคการของบริษัทอยางแทจริง 

 2) มีการสํารวจขอมูลจากคูแขง หรือธุรกิจท่ีมีลักษณะคลายกัน เพ่ือทราบปจจัย
ท่ีมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของคูแขง เพ่ือนํามาเปรียบเทียบ และเปนแนวทางใน
การปรับปรุงใหดีขึ้น       
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บทคัดยอ 

การคนควาอิสระครั้งน้ีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือกระเปาโมอิของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาโมอิของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ (3) เพ่ือ
ศึกษาปจจัยพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาโมอิของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัยและใชกลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครที่เลือกซ้ือผลิตภัณฑกระเปาโมอิ ณ สถานท่ีจัดจําหนายของทางราน จํานวน 

400 คน โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทําการทดสอบ
สมมติฐานโดยใชสถิติ  Independent Samples t-test , One Way ANOVA F-test คาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสันโดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติไวท่ีระดับ 0.05 และสถิติถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุ 27-35 ป มีสถานภาพโสด            

มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีอาชีพบริษัทเอกชนและมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 40,001บาท           

ขึ้นไป ซ่ึงมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือกระเปาของผูบริโภคดานเหตุผลสําคัญในการซ้ือโดยดูจากการ
ออกแบบของกระเปาเปนสวนใหญซ่ึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการดานผลิตภัณฑ               
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานลักษณะกายภาพ ดาน
บุคลากรผูใหบริการ ดานกระบวนการโดยรวมอยูในระดับมาก และ กระบวนการตัดสินใจซ้ือดาน
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การรับรูปญหา ดานการคนหาขอมูล ดานการประเมินผลทางเลือก ดานการตัดสินใจซ้ือ ดานการ
ประเมินผลหลังการซ้ือโดยรวมอยูในระดับมาก เพศและระดับการศึกษาที่แตกตางกันไมสงผลตอ
การตัดสินใจซ้ือกระเปาโมอิของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สวนเรื่อง อายุ สถานภาพ อาชีพ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน ท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาโมอิของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 และปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือกระเปาโมอิ พบวา มีความสัมพันธอยูในระดับคอนขาง
สูงท่ี 0.652 มีคาความเช่ือม่ันของการพยากรณอยูท่ี 0.426  มีความคลาดเคล่ือนอยูท่ี 0.338 ซ่ึงตัวแปร
ท่ีมีปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาโมอิมี 3 ตัวแปรคือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และ ดาน
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, salary, and marital status 
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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 

กระเปาถือเปนส่ิงจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย ซ่ึงนอกจากจะมีประโยชน สําหรับใส
ส่ิงของท่ีจําเปน ยังเปนสวนชวยในการเสริมสรางบุคลิกภาพ แสดงใหเห็นถึงรสนิยม ภาพลักษณ 
ความคิด  และสังคมอีกดวย  เ น่ืองจากเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไปประกอบกับเทคโนโลยีท่ีมี
ความกาวหนา ทันสมัยมากย่ิงขึ้น ทําใหกระเปาไดถูกพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบอยูอยางสมํ่าเสมอ 

ซ่ึงกระเปาแฟชั่นมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ผลิตไดจากวัสดุท่ีมีท้ังหนังสัตวแท หนังเทียม ผา พลาสติก 

ฯลฯ แตละวัสดุสามารถผลิตออกมาไดหลากหลาย แตกตางกันตามดีไซน ตามแฟชั่นในแตละยุค 

ท้ังน้ีผูบริโภคในปจจุบันมีการจับจายใชสอยลดลงกวาแตกอน เน่ืองจากมีการแขงขันท่ีสูงมากข้ึน 

ผูบริโภคหันมาเปนผูคาจํานวนมาก ท้ังในตลาดคาปลีก ตลาดคาสง และตลาดออนไลน ตองยอมรับ
วาตลาดออนไลนเขามามีอิทธิพลกับธุรกิจการคาในปจจุบันเปนอยางมาก ดังน้ันเพ่ือท่ีจะดึงดูด
ผูบริโภคใหจงรักภักดีตอสินคาของเรา จึงจําเปนตองมีกระบวนการ และความเขาใจในการตัดสินใจ
ซ้ือของผูบริโภคอยางลึกซ้ึงการตอบสนองความตองการของผูบริโภคในปจจุบันตองเขาใจ
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเสียใหม เพราะผูบริโภคมีขอมูลใหศึกษาและเปรียบเทียบมากมายจาก
โลกออนไลน 

ดังน้ันจึงเกิดความคิดท่ีอยากจะศึกษาแนวทางปฏิบัติกับกระเปาโมอิ เพ่ือพัฒนาใหตรงจุด
กับความตองการของกลุมลูกคาและเสริมสรางความแข็งแกรงในแบรนดสินคา อีกท้ังตองการ
พัฒนาศักยภาพแบรนดและสินคาใหมีคุณคามากข้ึน เพ่ือท่ีจะนําไปใชกับการวางแผนการตลาด 

และสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคตอไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาโมอิ ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาปจจัยพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาโมอิของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาโมอิ

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดตอเดือนท่ี

แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาโมอิ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
ปจจัยพฤติกรรมของผูบริโภคประกอบไปดวย เหตุผลสําคัญในการซ้ือ ประเภทของกระเปา 

สถานที่ซ้ือ โอกาสในการซ้ือ ชวงเวลาในการซ้ือ คาใชจายในการซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือและส่ือท่ีทํา
ใหไดรูจักกระเปาสงผลตอการตัดสินใจซ้ือการตัดสินใจซ้ือกระเปาโมอิ ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบรรจุภัณฑ ดานพนักงานขายและดาน
ขาวสารสงผลตอการตัดสินใจกระเปาแบรนดโมอิ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรในการวิจัยครั้งน้ีไดแกผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑ
กระเปาโมอิ ณ สถานท่ีจัดจําหนายของทางราน เน่ืองจากไมสามารถทราบจํานวนท่ีแนนอนของ
ประชากร จึงกําหนดคาระดับความเชื่อม่ัน 95% คาความคาดเคล่ือนไมเกิน 5 % (กัลยา วานิชยบัญชา 
2545, น. 25-26) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 385 คน สํารองไว 15 คน รวมกลุมตัวอยางท้ังหมด 400 คน 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  

การสุมตัวอยางใชการสุมตัวอยางแบบเลือกสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยเก็บตัวอยางจากผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พ้ืนท่ีในการวิจัยครั้งน้ีไดแก  ณ  สถานท่ีจัดจําหนายผลิตภัณฑกระเปาโมอิ  ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลาการเก็บรวบรวมของมูลเชิงสํารวจดวยแบบสอบถาม ตั้งแตวันท่ี 20 กรกฎาคม – 
17 กันยายน พ.ศ.2560 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
พฤติกรรมของผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริโภคทําการคนหาการคิด การซ้ือ การใช 

การประเมินผลในสินคาและบริการ ซ่ึงคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขาหรือเปนขั้นตอน
ซ่ึงเก่ียวกับ ความคิดประสบการณ การซ้ือ การใชสินคาและบริการของผูบริโภค เพ่ือตอบสนอง
ความตองการ และความพึงพอใจของเขา 

สวนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง เครื่องมือตางๆ ทางการตลาดท่ีกิจการใชเพ่ือ
ตอบสนองตอวัตถุประสงคทางการตลาดเปาหมาย ประกอบดวยกลยุทธทางการตลาดท่ีสําคัญ เปน
ปจจัยท่ีกิจการสามารถควบคุมได กิจการธุรกิจจะตองสรางสวนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมในการ
วางแผนกลยุทธทางการตลาดปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือกระเปาโมอิ ไดแก ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด  ดานบุคลากร ดานการสงเสริม
การตลาด ดานกระบวนการในการทํางาน ดังน้ี 

ดานผลิตภัณฑ หมายถึง กระเปาท่ีนําเสนอเพ่ือตอบสนองความจําเปนหรือความตองการ
ของผูบริโภคใหไดรับความพึงพอใจ 

ดานราคา หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูบริโภคจะยอมจายเพ่ือแลกกับสินคาหรือการบริหารท่ี
ผูบริโภคพอใจ 

ดานชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง ประกอบดวยทําเลท่ีต้ังของรานคาหรือสถานท่ีท่ี
ผูผลิตจัดเตรียมหรือจัดหาไวเพ่ือขายสินคาของผลิตภัณฑ 

ดานการสงเสริมการตลาด หมายถึง การที่ผูจัดจําหนายสินคาเพ่ิมชองทางตาง ๆ เพ่ือ
เผยแพรสินคาหรือดึงดูดผูบริโภคใหสนใจในตัวสินคามากข้ึนเพ่ือใหเกิดผลกําไรสูงสุดแกสินคา 
เชน การลดราคา การโฆษณา เปนตน 

ดานลักษณะกายภาพ หมายถึง ส่ิงแวดลอมท่ีมองเห็นไดในรานโมอิ เชน การท่ีผูจัดจําหนาย
สินคามีการออกแบบ จัดวางสินคา ใหเหมาะสมโดดเดน พรอมสงมอบทําใหลูกคาสนใจใน
ผลิตภัณฑและอยากเลือกซ้ือเลือกหา 

ดานบุคลากรผูใหบริการ หมายถึง ผูบริหารและพนักงานท้ังหมดท่ีคอยใหบริการลูกคาใน
เร่ืองตางๆ ไมวาจะเปนการขาย การตอบคําถามท้ังหมดดวย 

ดานกระบวนการ หมายถึง การสรางกระบวนการท่ีวางแผนมาเปนอยางดีเพ่ือใหพนักงาน
ทํางานไดสะดวก และมีแบบแผนเดียวกัน 
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พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ หมายถึง การกระทําหรือกิริยาอาการของผูท่ีแสดงออกทาง
ความคิด และความรูสึกของแตละบุคคล เก่ียวกับการซ้ือกระเปาโมอิ ซ่ึงนํามาใชประกอบในการ
พิจารณาซ้ือกระเปาโมอิ 
 
กรอบแนวความคิด 
               ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

การตัดสินใจซ้ือกระเปาโมอิของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรมของผูบริโภค 
- เหตุผลสําคัญในการซ้ือ 
- ประเภทของกระเปาท่ีเลือกซ้ือ 
- สถานท่ีในการซ้ือกระเปา 
- โอกาสในการซ้ือ 
- ชวงเวลาที่เลือกซ้ือ 
- คาใชจายในการซ้ือ 
- ความถี่ในการซ้ือ 
- ส่ือที่ทําใหไดรูจักกระเปา 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 
- ดานผลิตภัณฑ 
- ดานราคา 
- ดานชองทางการจัดจําหนาย 
- ดานการสงเสริมการตลาด 
- ดานลักษณะทางกายภาพ 
- ดานบุคลากรผูใหบริการ 
- ดานกระบวนการ 

    ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ   
- อายุ 
- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา     
- อาชีพ 
- รายไดเฉล่ียตอเดือน 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. เพ่ือใหทราบถึงปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาโมอิ ของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือใหทราบถึงปจจัยพฤติกรรมของผูบริโภคที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาโมอิของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือใหทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือ

กระเปาโมอิ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
4. เพ่ือใหทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคและนําเปนใชใหเกิดประโยชน

สูงสุด 
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

การศึกษาในคร้ังน้ี ไดนําเครื่องมือมาใช คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  โดยผูศึกษา                      
ไดจัดทําแบบสอบถามมาจาก การคนควาเอกสาร ทฤษฎี ตํารา แนวคิด และการทบทวนงาน                  

ท่ีเก่ียวของและนํามาประยุกตใชเปนคําถาม  

การวิเคราะหสมมติฐานขอท่ี 1 ใชสถิติเชิงอนุมาน ทําการทดสอบดวย Independent Sample 

T-test และทําการทดสอบ One-Way ANOVA และ LSD 

การวิเคราะหสมมติฐานขอท่ี 2 และ ขอท่ี 3 ทําการทดสอบโดยใช Multiple Regression 

Analysis เปนเครื่องมือในการทําการทดสอบ 

 

อภิปรายและขอเสนอแนะ 

ขอมูลปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 311 คน (รอยละ 77.80) มีอายุ 27-35 ป 

(รอยละ 61.50) มีสถานภาพโสด จํานวน 304 คน (รอยละ 76.00) มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี 

จํานวน 224 คน (รอยละ 56.00) มีอาชีพบริษัทเอกชน/หางราน จํานวน 172 คน (รอยละ 43.00) และ
มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 40,000 บาทข้ึนไป จํานวน 97 คน (รอยละ 24.30) 

ขอมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือกระเปาของผูของผูบริโภค 

 ดานเหตุผลสําคัญในการซ้ือผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับความเห็นตอ                   

การออกแบบกระเปา จํานวน 224 คน (รอยละ 56.00) ดานประเภทของกระเปาท่ีเลือกซ้ือผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีระดับความเห็นตอ หนังเทียม PU จํานวน 187 คน (รอยละ 46.80)            
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ดานสถานท่ีในการซ้ือกระเปาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความเห็นตอ IG / Facebook 

จํานวน 139 คน (รอยละ 29.80) ดานชวงเวลาท่ีเลือกซ้ือผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับ
ความเห็นตอ ชวงเย็น จํานวน 240 คน (รอยละ 51.00) ดานคาใชจายในการซ้ือผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีระดับความเห็นตอ ราคา 501-1,000 บาทจํานวน 180 คน (รอยละ 45.00) ดานความถ่ีใน
การซ้ือผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความเห็นตอ นอยกวาเดือนละ 1 ใบจํานวน 253 คน 

(รอยละ 63.20) ดานส่ือท่ีทําใหไดรูจักกระเปาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความเห็นตอ 

ส่ือโฆษณา จํานวน 168 คน (รอยละ 41.00)  

 
ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 

ดานผลิตภัณฑผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความเห็นตอ รูปแบบกระเปามีความ
ทันสมัยสวยงาม ในระดับมาก (X = 4.30 , S.D=0.736) ดานราคาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
ระดับความเห็นตอ ราคาของกระเปาโมอิมีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา ในระดับมาก         

( X  =  4. 22 , S.D=0.718)  ด านช อ งทางการ จัด จํ าหน า ย ผู ตอบแบบสอบถามส วนใหญ                                   
มีระดับความเห็นตอ สถานท่ีตั้งของรานโมอิอยูในทําเลท่ีเปนแหลงชอปปงชื่อดังและส่ือออนไลน 
Facebook/Instagram ของรานโมอิสามารถเขาถึงไดงาย ในระดับมาก (X = 4.20 , S.D=0.809 และ   

X = 4.20 , S.D=0.901)ตามลําดับ ดานการสงเสริมการตลาดผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับ
ความเห็นตอ กระเปาโมอิมีการรับประกันความพอใจและสามารถเปล่ียนสินคาไดใน 7 วัน              

ในระดับมาก (X = 4.16 , S.D=0.731) ดานลักษณะกายภาพผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับ
ความเห็นตอ  การจัดวางกระเป าโมอิ ในร านมี รูปแบบท่ีน าสนใจดึง ดูด  ในระดับมาก                              

(X = 4.00 , S.D=0.748) ดานบุคลากรผูใหบริการผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความเห็น   

ตอ พนักงานขายมีความเอาใจใสในบริการ ย้ิมแยมแจมใสและพนักงานขายมีความรวดเร็ว              

ในการใหบริการ ในระดับมาก (X = 4.06 , S.D=0.843 และ X = 4.06 , S.D=0.774)ตามลําดับ         

ดานกระบวนการผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความเห็นตอ รานโมอิมีระบบการสงมอบ    

ท่ีมีประสิทธิภาพ ในระดับมาก (X = 4.02 , S.D=0.786)  

 
ขอมูลกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความเห็นตอ ผูบริโภคจะกลับไปซ้ือกระเปารุนอื่นอีก
คร้ังเม่ือเห็นวากระเปาใชดีและมีคุณภาพ ในระดับมาก (X = 4.45 , S.D=0.737) รองลงมาผูบริโภค
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ซ้ือกระเปาโดยเลือกจากรูปแบบและสีท่ีชอบเปนสําคัญ ในระดับมาก (X = 4.41 , S.D=0.760)       

และนอยท่ีสุดผูบริโภคซ้ือกระเปาเพราะทําตามผู อ่ืนหรือมีคนแนะนํา ในระดับปานกลาง                  

(X = 3.04 , S.D=1.141) 

การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน สถิติ ผลการทดสอบ

สมมติฐานท่ี 1 :  ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดโมอิของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 1.1 เพศท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ
กระเปาโมอิท่ีแตกตางกัน 

Independent 
Sample T-test 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1.2 อายุท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ
กระเปาโมอิท่ีแตกตางกัน 

One – way 
ANOVA 

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

สมมติฐาน สถิติ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานท่ี 1.3 
 

สถานภาพที่แตกตางกันสงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือกระเปาโมอิท่ีแตกตางกัน 

One – way 
ANOVA 

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1.4 สถานภาพที่แตกตางกันสงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือกระเปาโมอิท่ีแตกตางกัน 

One – way 
ANOVA 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1.5 อาชีพท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือกระเปาโมอิท่ีแตกตางกัน

One – way 
ANOVA

สอดคลองกับ
สมมติฐาน

สมมติฐานท่ี 1.6 รายไดเฉล่ียตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอ
การตัดสินใจซ้ือกระเปาโมอิท่ีแตกตางกัน

One – way 
ANOVA

สอดคลองกับ
สมมติฐาน

สมมติฐานท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปา 
แบรนดโมอิของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานท่ี 2.1 ดานเหตุผลสําคัญในการซ้ือท่ีแตกตางกัน
สงผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาโมอิท่ี

แตกตางกัน 

One – way 
ANOVA 

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2.2 ประเภทของกระเปาท่ีแตกตางกันสงผลตอ
การตัดสินใจซ้ือกระเปาโมอิท่ีแตกตางกัน 

One – way 
ANOVA 

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 
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สมมติฐานท่ี 2.3 สถานท่ีในการซ้ือกระเปาท่ีแตกตางกัน
สงผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาโมอิท่ี

แตกตางกัน 

One – way 
ANOVA 

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2.4 โอกาสในการซ้ือท่ีแตกตางกันสงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือกระเปาโมอิท่ีแตกตางกัน

One – way 
ANOVA

สอดคลองกับ
สมมติฐาน

สมมติฐานท่ี 2.5 ชวงเวลาท่ีเลือกซ้ือท่ีแตกตางกันสงผลตอ
การตัดสินใจซ้ือกระเปาโมอิท่ีแตกตางกัน 

One – way 
ANOVA 

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2.6 คาใชจายในการซ้ือท่ีแตกตางกันสงผลตอ
การตัดสินใจซ้ือกระเปาโมอิท่ีแตกตางกัน

One – way 
ANOVA

สอดคลองกับ
สมมติฐาน

สมมติฐานท่ี 2.7 ความถ่ีในการซ้ือท่ีแตกตางกันสงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือกระเปาโมอิท่ีแตกตางกัน

One – way 
ANOVA

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน

สมมติฐานท่ี 2.8 ส่ือท่ีทําใหไดรูจักกระเปาท่ีแตกตางกัน
สงผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาโมอิท่ี

แตกตางกัน 

One – way 
ANOVA 

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

สมมติฐาน สถิติ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย การสงเสริมการตลาด ลักษณะทางกายภาพ บุคลากรผูใหบริการและกระบวนการมี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือกระเปาโมอิ
สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการมี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือกระเปา
โมอิ 

Multiple 
Regression 
Analysis 

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

 
ขอเสนอแนะ 

1. ผลการวิจัยครั้งน้ีทําใหทราบวา ดานราคามีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือมากท่ีสุด ดวย
สภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน การใชจาย  การซ้ือสินคาเร่ืองราคาทําใหผูบริโภคมีการตัดสินใจซ้ือไดเร็ว
มากข้ึน โมอิจึงนําเร่ืองราคาขายมาปรับใช ขายสินคาราคาไมแพง แตเม่ือเทียบกับคุณภาพแลววัสดุท่ี
ใชแลว คุมคากับเงินท่ีผูบริโภคจายไปแนนอน 

2. ผลจากการวิจัยพบวาเม่ือผูบริโภคนําสินคาไปใช แลวเกิดการบอกตอภายในครอบครัว 
วาสินคาคุณภาพดี มีดีไซนท่ีสวยงาม โมอิจึงมุงพัฒนาดีไซนของสินคา เพ่ือใหตรงความตองการ
ของผูบริโภค  
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3. ผลจากการวิจัยพบวาสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 27-35 ป ทางโมอิจึงปรับดีไซนและ
ฟงชั่นการใชงานของกระเปา ใหตอบโจทยและเขาถึงลูกคาใหมากขึ้น 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรทําการศึกษาคุณคาในตราสินคาท่ีสงผลการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค เพ่ือนํามาใช
พัฒนาใหแบรนดมีความแข็งแกรงมากย่ิงขั้น 

2. ควรศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลอื่นๆ ท่ีสงผลตอการการตัดสินใจซ้ือ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบ
กับ ผลวิจัยและนําไปพัฒนาการบริการตอไป 
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บทคัดยอ 
การศึกษาการศึกษาคนควาอิสระคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาปจจัยดานลักษณะ

ประชากรศาสตร ท่ีส งผลตอการเลือกเติมเ งินเกมสในสมารทโฟนของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับการเลือกเติมเงิน
เกมสในสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ (3) เพ่ือศึกษาปจจัยทัศนคติท่ีมี
ความสัมพันธกับการเลือกเติมเงินเกมสในสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครประชากร
ท่ีใชในงานวิจัย คือ ผูเลนเกมสออนไลนบนสมารทโฟนซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน โดย
สุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือใน
การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คนการวิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณนา ไดแก ความถ่ี 

(Frequency) คารอยละ  (Percentage) คาเฉล่ีย  (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 

Deviation) และใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก t-test, One-Way Anova (F-test) และการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณ(Mutiple Regression Analysis) ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศชาย จํานวน 308 คน (รอยละ 77.00)มีอายุ 18 – 25 ป จํานวน 224 คน (รอยละ 56.00)มี
สถานะภาพโสด จํานวน 383 คน (รอยละ 95.75)มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 

219 คน (รอยละ 54.75) มีเปน นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 263 คน (รอยละ 65.75) และมีรายไดเฉล่ียตอ
เดือน 1,501 - 4,500 บาท จํานวน 97 คน (รอยละ 24.25)ปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมาก กลาง นอย ดังน้ี ดานผลิตภัณฑดานชองทางจัดจําหนายและดาน
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สงเสริมการตลาดและปจจัยทัศนคติ โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมาก กลาง นอย 

ดังน้ี ดานความเขาใจดานความรูสึกและดานพฤติกรรม และการเลือกเติมเงินออนไลนบนสมารท
โฟนโดยรวมอยูในระดับมากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา (1) ปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตร
พบวา อายุระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันสงผลตอการเลือกเติมเงินเกมสใน
สมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (2) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดพบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาดมี
ความสัมพันธกับการเลือกเติมเงินเกมสในสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีอํานาจการพยากรณรอยละ22.4 (3) ปจจัยทัศนคติพบวา ความ
เขาใจ และความรูสึกมีความสัมพันธกับการเลือกเติมเงินเกมสในสมารทโฟนของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีอํานาจการพยากรณรอยละ28.6 

 

คําสําคัญ: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด, ปจจัยทัศนคติ, การเลือกเติมเงินเกมสออนไลน 
 

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 the factor of marketing 
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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 
โลกปจจุบันเปล่ียนแปลงพัฒนาตลอดเวลาท้ังดานเทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม ท่ี

ขับเคล่ือนไปโดยระบบเศรษฐกิจ และกลายเปนระบบทุนนิยมท่ีหลอหลอมมาจากโครงสรางทาง
สังคมและโครงสรางภายนอก น่ันคือคนในสังคมที่มีการปฏิสัมพันธกับผานการกระทําหรือการ
ปฏิบัติแสดงออกโดยมีรางกายเปนส่ือกลางการพัฒนาของเทคโนโลยีการส่ือสารไดพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองและรวดเร็ว จึงทําใหอุตสาหกรรมตาง ๆ คิดคน และออกแบบเทคโนโลยีท่ีจะชวยอํานวย
ความสะดวกในตาง ๆ อีกท้ังยังทําใหเทคโนโลยีในรูปแบบของความบันเทิงเติบโตตามดวย 

ประเทศไทยในป พ.ศ.2558 อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต พบวา มีมูลคาเพ่ิมสูงขึ้นมาก จากป พ.ศ.

2557 ท่ีมีมูลคา 12,745.5 ลานบาท แบงออกเปนแอนิเมชั่น 3,851.1 ลานบาท หรือรอยละ 9.9 เกมส 
มูลคา 8,894.4 ลานบาท หรือรอยละ 13.5 เน่ืองจากความตองการบริโภคส่ือทางดานความบันเทิง
มากข้ึนทําใหผูประกอบการธุรกิจเรงพัฒนาตนเองเพ่ือเตรียมรับมือกับการแขงขันท่ีรุนแรงขึ้น โดย
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มาจากการนําเขาจากตางประเทศเปนหลัก อุตสาหกรรมเกมสน้ันมีมานานหลายปแลว ต้ังแตเปนใน
รูปแบบออฟไลนท่ีผูบริโภคสามารถเลนไดเพียงผูเดียว ตอมาไดพัฒนาใหสามารถมีผูเลนเพ่ิมขึ้นได
เพียงแค 2 คน เม่ือเขาสูยุคโลกาวิวัฒนทําใหเกิดโลกออนไลนท่ีสามารถเชื่อมตอกันไดท่ัวท้ังโลกทํา
ใหเกิดโอกาสในการทํา ฉะน้ันแลวโลกท่ีเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาสังคมก็พัฒนาใหเขากับ
เทคโนโลยีปจจุบันน้ัน ทําใหส่ิงบันเทิงเหลาของถึงผูใชสมารทโฟนไดงาย เพราะฉะน้ันแลวสําหรับ
ผูพัฒนาเกมสแลวถือเปนชองทางการพัฒนาเกมท่ีเขาถึงผูบริโภคไดเปนจํานวนมาก และการลงทุน
ลงขายในสมารโฟนท่ีต่ําถาเทียบกับอุตสหกรรมอ่ืน ธุรกิจเกมสในสมารทโฟนในสวนแบง
การตลาดกับเกมในเคร่ืองตาง ๆ แลว มีสวนแบงการตลาดถึงคิดเปนรอยละ 42 เปนอันดับท่ีหน่ึงใน
ป 2017 เพราะสาเหตุน้ีจึงเปนธุรกิจท่ีนาสนใจในเทรนในปจจุบันในการศึกษาการลงทุน ดังน้ันแลว 

ปจจุบันน้ีธุรกิจเกมสออนไลนบนสมารทโฟนจึงเปนธุรกิจท่ีมีความนาลงทุนสูง แมจะไมสามารถ
คืนทุนไดในระยะเวลาอันส้ัน แตก็มีแนวโนมท่ีสามารถทํากําไรไดอยางดีในระยะเวลายาว 

เพราะฉะน้ัน ผูวิจัยวิจัยกลุมประชากรผูเติมเกมออนไลนบนสมารทโฟน กลุมน้ีจากปจจัย 3 ดาน (1) 

ปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตร (2) สวนประสมทางการตลาด และ (3) ทัศนคติ เพ่ือหา
ความสัมพันธ ปจจัยท้ัง 3 ดานน้ี 

 
วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตรท่ีสงผลตอการเลือกเติมเงินเกมสใน
สมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธการเลือกเติมเงินเกมสใน
สมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3) เพ่ือศึกษาปจจัยทัศนคติท่ีมีความสัมพันธการเลือกเติมเงินเกมสในสมารทโฟนของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตรที่สงผลตอการเลือกเติมเงินเกมสใน

สมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธการเลือกเติมเงินเกมสใน
สมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3) เพ่ือศึกษาปจจัยทัศนคติท่ีมีความสัมพันธการเลือกเติมเงินเกมสในสมารทโฟนของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยอายุตั้งแต 10 ป

บริบูรณข้ึนไปโดยไมทราบจํานวนประชากรแนนอน กลุมตัวอยางที่ใชวิจัยในครั้งน้ีท้ังส้ิน 400 คน 

การวิจัยครั้งน้ีจะทําการศึกษาตัวแปรอิสระ ไดแก (1) ปจจัยลักษณะประชากรศาสตร (2) ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด และ (3) ปจจัยทัศนคติ และระยะเวลาในการศึกษา ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.

2560 – กุมภาพันธ พ.ศ.2561 รวมประมาณ 5 เดือน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด หมายถึง กลุมของเคร่ืองมือทางการตลาดของธุรกิจเกมส

ออนไลนสมารทโฟนท่ีใชรวมกันในการวางแผน กลยุทธ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาด 

ซ่ึงมี 4 ประการ ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการ
สงเสริมการตลาด  

ปจจัยทัศนคติ หมายถึง ความคิด ความเขาใจ และพฤติกรรมที่บุคคลมีตอ การเลือกเติมเงิน
เกมสออนไลนบนสมารทโฟน และเลือกการเติมเงินไดเหมาะสม กับการบริการท่ีไดรับ รวมไปถึง
ความคุมคาจากตัวเงิน ส่ิงของหรือตัวละคร ภายในเกมสออนไลนบนสมารทโฟน 

การเลือกเติมเงิน หมายถึงการเลือกเติมเงินเกมสออนไลนบนสมารทโฟนเปนพฤติกรรมท่ี
เก่ียวของกับการตัดสินใจเลือกเติมเงินเกมสออนไลนบนสมารทโฟนในดานตางๆ ไดแก วิธีการ
ชําระเงิน, บุคคลที่มีอิทธิพล, ระยะเวลาท่ีใชในการตัดสินใจ และวัตถุประสงค 
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กรอบแนวคิด 
ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวความคิดในงานวิจัย 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1) ผลการวิจัยสามารถนําไปแบงรูปแบบการเติมเงิน และพัฒนาชองทางการเติมเงินให

เหมาะสมกับผูบริโภคแตละสวนได ทําใหการดําเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ เพ่ิมกําไร อีกท้ังยังชวย
ขจัดการลงทุนโดยไมจําเปนอีกดวย 

 2) ผูประกอบการธุรกิจเกมสออนไลนบนสมารทโฟน สามารถนําไปใชปรับกลยุทธทาง
การตลาด เพ่ือดึงดูดใจผูบริโภคใหมีความสนใจท่ีจะจายเงินเพ่ือใหไดมาซ่ึงประโยชนจากส่ิงของ
ภายในของเกมสในดานคุณสมบัติ และความสวยงาม อีกท้ังยังชวยทําใหเห็นถึงระดับความคิดเห็นท่ี
มีตอ เครื่องดานตาง ๆ ไดอยางชัดเจน เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจพัฒนากลยุทธของทางบริษัท
เกมสของทานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

        ปจจัยลักษณะประชากรศาสตร
1. เพศ                 4. ระดับการศึกษา 
2. อายุ                 5. อาชีพ 
3. สถานภาพ       6. รายไดเฉล่ียตอเดือน

ปจจัยทัศนคติ 
1. ความเขาใจ 
2. ความรูสึก 
3. ดานแรงจูงใจ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ         2. ราคา                  
3. ชองทางการจัดจําหนาย 
4. การสงเสริมการตลาด 

การเลือกเติมเงินเกมสออนไลน
บนสมารทโฟนของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
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3) ผลการวิจัยน้ีเปนประโยชนทางการศึกษาในการเปนขอมูลพ้ืนฐาน แนวทางในการ
คนควา วิจัย ใหแกผูท่ีสนใจศึกษาเร่ืองการเติมเงินเกมสออนไลน 
 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2545) ปจจัยสวนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) หมายถึงตัวแปร
ทางการตลาดควบคุมไดซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมายประกอบดวย 

1)  ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึงส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความตองการของลูกคา
ใหพึงพอใจผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ไดผลิตภัณฑเปนสวนสําคัญท่ีสุด
ของสวนประสมทางการตลาดประกอบดวยสินคาบริการความคิดสถานท่ีองคการหรือบุคคล
ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีมูลคา (Values) ในสายตาของลูกคา 

2) ราคา (Price) หมายถึงคุณคาผลิตภัณฑในรูปของตัวเงินราคาเปนตนทุนของผูบริโภค
ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑถามูลคาสูงกวาราคาเขาก็จะตัดสินใจซ้ือ 

3) การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึงโครงสรางของชองทางซ่ึงประกอบดวย
สถาบันและกิจกรรมใชเพ่ือเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการองคการไปยังตลาดสถาบันท่ีนํา
ผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายคือสถาบันตลาดสวนกิจกรรมเปนกิจกรรมท่ีชวยในการกระจาย
สินคาประกอบดวยการขนสงการคลังสินคาและการเก็บรักษาสินคาคงคลังbและการจัดจําหนาย 

4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารระหวางผูซ้ือและผูขายเพ่ือ
สรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือการติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขายใชส่ือเครื่องมือในการ
ติดตอส่ือสารมีหลายประเภทซ่ึงอาจเลือกไดดังน้ี 

แนวคิดทฤษฎีดานทัศนคติ 
Schermerhorn (2000) ใหความหมายของทัศนคติไววา ทัศนคติ คือ การวางแนวความคิด 

ความรูสึก ใหตอบสนองในเชิงบวกหรือเชิงลบตอคนหรือตอส่ิงของ ในสภาวะแวดลอมของบุคคล
น้ันๆ และทัศนคติน้ันสามารถท่ีจะรูหรือถูกตีความไดจากส่ิงท่ีคนพูดออกมาอยางไมเปนทางการ 

หรือจากการสํารวจท่ีเปนทางการ หรือจากพฤติกรรมของบุคคลเหลาน้ัน 

Gibson (2000) ใหความหมายของทัศนคติไววา ทัศนคติ คือ ตัวตัดสินพฤติกรรม เปน
ความรูสึกเชิงบวกหรือเชิงลบ เปนสภาวะจิตใจในการพรอมท่ีจะสงผลกระทบตอการตอบสนอง
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ของบุคคลน้ัน ๆ ตอบุคคลอ่ืน ๆ ตอวัตถุหรือตอสถานการณ โดยที่ทัศนคติน้ีสามารถเรียนรูหรือ
จัดการไดโดยใชประสบการณ 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแนวคิดกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
แนวความคิดท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีคือแนวคิดกระบวนการตัดสินใจซ้ือของ Engel 

Blackwell Miniard Model โดยโมเดลน้ีประกอบดวย 4 สวนคือ (1) กระบวนการตัดสินใจ (2) ส่ิง
นําเขา (3) กระบวนการประมวลผลขอมูลขาวสาร (4) ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 

โดยศูนยกลางของโมเดลอยูท่ีกระบวนการตัดสินใจซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนหลักคือการ
ตระหนักถึงความตองการการคนหาการประเมินทางเลือกกอนการซ้ือการซ้ือการบริโภคการ
ประเมินหลังการซ้ือและการจัดการกับส่ิงเหลือใชส่ิงนําเขาหมายถึงขอมูลจากแหลงตางๆท่ีจะถูก
นําไปสูสวนของการประมวลผลขอมูลหลังจากท่ีไดผานไปถึงความทรงจําขอมูลน้ันจะมีอิทธิพล
เร่ิมแรกตอข้ันตอนการตระหนักถึงความตองการขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือการเลือกทางเลือกกระบวนการ
ประมวลผลขอมูลในข้ันตอนน้ีจะประกอบไปดวยการเปดรับความสนใจความเขาใจการยอมรับ
และการเก็บรักษาขอมูลท่ีไดรับของผูบริโภค 

 
รูปท่ี 2 ปรับปรุงจากแนวคิดการะบวนการตัดสินใจซ้ือของ Engle Blackwell Miniard Model 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ประไพพรรณ ศุกระศร (2551) ไดศึกษาเร่ือง “การจัดการและกลยุทธทางการตลาดของผู

บริการเกมสออนไลนออดิชั่น” ผลการศึกษาพบวา ผูใหบริการเกมสออนไลนออดิชั่น มีการจัดการ
เกมสออนไลนออดิช่ันตั้งแตการเลือกและซ้ือสิทธ์ิการใหบริการเกมส จากน้ันเปนการทดสอบ
ระบบแปลภาษา เปดใหทดสอบระบบ เปดใหบริการ และดําเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย โดยรูปแบบ
และเน้ือหาของเกมสจะเปนส่ิงท่ีกําหนดเปาหมายทางการตลาด การวิจัยพบวาแนวโนมในอนาคต
จะมี การขยายฐานผูเลนออกไปในทุกชวงวัยตามจํานวนของผูใชอินเตอรเน็ต และเปนทางเลือกใหม
ในการเปนส่ือโฆษณา นอกจากน้ียังมีแนวโนมท่ีผูประกอบการและภาครัฐจะรวมมือกันผลักดันให
เปนกีฬา อี-สปอรต เหมือนประเทศอื่นๆ และส่ือบันเทิงแนวใหมท่ีไดรับความนิยมและเปนท่ี
ยอมรับในปจจุบัน 

ถนอม ทยานุวัฆน (2553) ไดศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกเติมเงินเกมสออนไลน 
ของผูบริโภคในพื้นท่ีบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยหอการคาไทย” จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการ
เลือกเติมเงินเกมสออนไลน ของผูบริโภคในพ้ืนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยหอการคาไทย พบวาผูตอบ
แบสอบถามใหความสําคัญมาท่ีสุด ในเรื่องความรวดเร็ว และความถูกตองการเติมเงิน และผูตอบ
แบบสอบถามมีความเขาใจในเร่ืองผลประโยชน ของการเติมเงิน และวิธีการเติมเงินเปนอยางดีแลว 

ในสวนปจจัยดานความรูสึก ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากกับความรูสึกไดรับสิทธิพิเศษ
ภายในเกมสออนไลนท่ีดีย่ิงข้ึน และความรูสึกความคุมคาการเติมเงิน ซ่ึงบงบอกไดวา หากผูตอบ
แบบสอบถามไดรับความพอพึงพอใจที่ตัวตองการแลว จะสงผลเลือกเติมเงินเกมสออนไลนตามมา
ภายหลัง 

นันทยา ดวงภุมเมศ (2555) การศึกษาเรื่อง “ปจจัยทางการตลาด และพฤติกรรมการเปดรับ
เกมสบน Facebookมี 3 ดาน (1)ดานปจจัยทางการตลาด(2)ดานพฤติกรรมการเลนเกมส และ(3)ดาน
พฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับเกมสออนไลนดานผลิตภัณฑ”พบวา ประเด็นเลือกเติม
เงินตอการตัดสินใจของกลุมตัวอยางมากที่สุด คือ “ความสวยงาม สมจริงของกราฟก ภายในเกมส” 

สอดคลองกับทฤษฎีและแนวความคิดสวนประสมทางการตลาด เร่ืองความแตกตางของผลิตภัณฑ 
(Productdifferentiation)และความแตกตางทางการแขงขัน ซ่ึงผูใหบริการเกมสตองนําเสนอถึงความ
แตกตางของผลิตภัณฑดานราคา พบวา ประเด็นเลือกเติมเงินตอการตัดสินใจของกลุมตัวอยางมาก
ท่ีสุด คือ “ไมเสียคาใชจายในการเลน”เน่ืองจากเกมสบน Facebook ในปจจุบันเปนระบบ Free Play 

ดังน้ัน ปจจัยดานราคาจึงไมมีอุปสรรคในการเลนเกมส แตรายไดสวนใหญจะมาจากการขาย ส่ิงของ
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ภายในเกมสในเกมสซ่ึงผูเลนอาจจะซ้ือหรือไมข้ึนอยูกับส่ิงของภายในเกมสน้ันๆ จะสามารถ
ตอบสนองความพอใจของผูเลนไดมากเพียงใดสอดคลองกับความหมายเรื่อง  

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอ
การเลือกเติมเงินเกมออนไลนบนสมารทโฟน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรใน
คร้ังน้ี คือ ผูท่ีใชงานระบบออนไลนเกมสบนสมารทโฟนที่เคยทําการเติมเงินเกมสออนไลนบน
สมารทโพนเกมสใดเกมสหน่ึง กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเน่ืองจากไมทราบจํานวนท่ีแนนอน
ของประชากรผูวิจัยจึงใชสูตรW.G.Cochran (1967) เทากับจํานวน 400 คน โดยสุมตัวอยางดวย
วิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล เกณฑการใหคะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับคาความเช่ือม่ัน Cronbach’s 

Alpha พบวามีคา 0.7 ขึ้นไป ซ่ึงถือวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
และทดสอบสมมติฐาน (1) การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการวิเคราะห
ขอมูลเบ้ืองตนของกลุมตัวอยาง โดยนําเสนอเปนตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใชอธิบาย
ขอมูลเบ้ืองตน (1) การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการทดสอบ
สมมติฐาน ท่ีตั้งไว ไดแก t-Test, F-test และการวิเคราะหความสัมพันธ ใช (Multiple Regression 

Analysis) โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลลักษณะสวนบุคคล 
 สรุปผลการวิ เคราะหขอมูลปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตร  สรุปไดวา  ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 308 คน (รอยละ 77.00) มีอายุ 18 – 25 ป จํานวน 224 

คน (รอยละ 56.00) มีสถานะภาพโสด จํานวน 383 คน (รอยละ 95.75)  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
หรือเทียบเทา จํานวน 219 คน (รอยละ 54.75) มีเปน นักเรียน, นักศึกษา จํานวน 263 คน (รอยละ 

65.75) และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 1,501 - 4,500 บาท จํานวน 97 คน (รอยละ 24.25) 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีระดับความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.58) 

โดยพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X = 3.93) รองลงมา คือ ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ( X = 3.77) ดานราคา ( X = 3.47) และนอยที่สุด คือ ดานการสงเสริมการตลาด 

( X = 3.16) 

ปจจัยทัศนคติ 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยทัศนคติ สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับ

ความคิดเห็นตอปจจัยทัศนคติ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.39) โดยพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานความเขาใจ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X = 4.24) รองลงมา คือ ดานความรูสึก ( X = 3.11) และ
นอยท่ีสุด ดานพฤติกรรม ( X = 2.61) 

การเลือกเติมเงินเกมสในสมารทโฟน 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล การเลือกเติมเงินเกมสในสมารทโฟน สรุปไดวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นตอการเลือกเติมเงินออนไลนบนสมารทโฟน โดยรวม
อยูในระดับมาก ( X = 4.12) โดยพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามยืนยันท่ีจะเติมเงิน
เกมสออนไลนคร้ังตอไป มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X = 4.26) รองลงมาคือ ผูตอบแบบสอบถามมีการ
เปรียบเทียบราคาในการเติมเงิน ( X = 4.25) และนอยท่ีสุด คือ ผูตอบแบบสอบถามตระหนักถึง
ความตองการสินคาภายในเกมส ( X = 3.63) 

การทดสอบสมมติฐาน 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตร 

ตัวแปร สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 
เพศ t-Test 0.830 ไมสอดคลอง
อายุ F-Test 0.008* สอดคลอง 
สถานภาพ t-Test 0.710 ไมสอดคลอง 
ระดับการศึกษา F-Test 0.043* สอดคลอง 
อาชีพ F-Test 0.689 ไมสอดคลอง
รายไดตอเดือน F-Test 0.026* สอดคลอง 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 1 พบวา อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันสงผลตอการเลือกเติม
เงินเกมสในสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
 

ตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
สวนประสมทางการตลาด b Std. Error B t Sig. 
(Constant) 2.05 0.23  8.960 0.000* 
ดานผลิตภัณฑ(X1) 0.14 0.05 0.13 2.827 0.005* 
ดานราคา(X2) 0.29 0.04 0.35 7.578 0.000* 
ดานชองทางจัดจําหนาย(X3) 0.05 0.03 0.08 1.672 0.095 
ดานสงเสริมการตลาด(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*     

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 2 สมมติฐานขอท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกเติมเงินเกมส
ในสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และการ
สงเสริมการตลาด  สงผลตอการเลือกเติมเ งินเกมสในสมารทโฟนของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีอํานาจการพยากรณรอยละ 22.4 

 

ตารางท่ี 3 แสดงการทดสอบสมมติฐานปจจัยทัศนคติ  
ปจจัยทัศนคติ b Std. Error B t Sig. 

(Constant) 1.51 0.21  7.214 0.000* 
ดานความเขาใจ(X5) 0.04 0.05 0.41 9.292 0.000* 
ดานความรูสึก(X6) 0.22 0.05 0.24 4.659 0.000* 
ดานพฤติกรรม(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*     

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 3 สมมติฐานขอท่ี 3 ปจจัยทัศนคติท่ีสงผลตอการเลือกเติมเงินเกมสในสมารทโฟนของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ความเขาใจ และความรูสึก ท่ีสงผลตอการเลือกเติมเงิน
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เกมสในสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

และมีอํานาจการพยากรณรอยละ 28.6 

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
อภิปรายผล 
ปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตร 

1) อายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 10 – 17 ป และ 42 ป ข้ึนไป มีการเลือกเติมเงิน
เกมสในสมารทโฟน นอยกวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 18 – 25 ป และ 34 – 41 ป เน่ืองจาก เด็ก
ในวัย 10 – 17 มีการเลือกเติมเงินเกมสออนไลนในมือถือนอยอยู เน่ืองจากเปนวัยท่ีมีวุฒิภาวะในการ
ตัดสินใจจับจายใชสอยต่ํา และการตัดสินใจสวนใหญมาจากผูปกครอง  

 (2) ระดับการศึกษา แสดงถึงสติปญญา ซ่ึงจะสูงขึ้นเปนลําดับ ซ่ึงผูท่ีมีระดับการศึกษาใน
ระดับชั้นประถม ถึง มัธยมศึกษา เปนกลุมท่ีมีความตองการสังคมของเพ่ือนในวัยเรียนใกลเคียงกัน 

หรือกลุมเดียวกันจะมีการเลนเกมสออนไลนบนสมารทโฟนเปนเกมสเดียวกันเน่ืองจากตองการมี
ความสัมพันธกันภายในกลุมและเกิดการแขงขันกันเองเพ่ือความสนุกและความบันเทิง เพ่ือลดความ
ตรึงเครียดจากการเรียน การทําการบาน แตหากระดับการศึกษาสูงขึ้นมาในชั้นอุดมศึกษาน้ันเร่ิมมี
การจริงจังกับการเลนเกมสมาก เน่ืองจากสังคมของนักศึกษาน้ันจะมีความตองการสังคมในวงกวาง
และอยากไดรับการยอมรับจากเพื่อนตางคณะ ตางสาขาท่ีเรียน  

 (3) รายไดตอเดือน แสดงถึงความสามารถในการจับจายใชสอยและอํานาจในการตัดสินใจ
ของแตละระดับรายไดวามากหรือนอยตางกันอยางไร ความแตกตางระหวางผูตอบแบบสอบถามท่ี
มีรายไดจากการทํางานของตน กับผูท่ีมีรายไดจากผูปกครอง อยางชัดเจน เน่ืองจากผูท่ีมีรายไดจาก
ผูปกครองเปนหลักจะมีการเก็บเงินท่ีไดจากผูปกครองเพ่ือใชสอยในเรื่องตาง ๆ เชน การเดินทางไป
กลับสถานท่ีศึกษา คาใชจายในการบริโภค เก็บออม และรวมไปถึงเพ่ือเติมซ้ือไอเท็มภายในเกมส
ออนไลนท่ีตนสังกัดอยู แตผูท่ีมีรายไดจากการทํางานของตนเองน้ัน จะสามารถคํานวณคาใชจาย
ของตนเองในแตละเดือนได อาจจะมีการแบงสวน เปนหลาย ๆ สวน และหน่ึงในสวนท่ีเก็บน้ัน
อาจจะมีไวเติมเงินเกมสออนไลนบนสมารทโฟนท่ีตนเองสังกัดอยู เพ่ือความโดดเดนภายในเกมส
น้ัน ๆ  
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
 1) ดานราคา มีอิทธิพลตอการเลือกเติมเงินเกมสในสมารทโฟน มากท่ีสุด เน่ืองจาก ราคา
เปนตนทุนคาใชจายท่ีผูเลนเกมสออนไลนบนสมารทโฟนจะตองจายเพ่ือแลกเปล่ียนคาเงินบาทเปน
คาเงินภายในเกมส จากการวิเคราะหคาเฉล่ียพบวา ราคาในการเติมเงินใน เกมสออนไลนบนสมารท
โฟน เพ่ือการแลกไอเทมพิเศษ มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด เน่ืองจาก ราคาในการเติมในเกมสออนไลนบน
สมารทโฟนน้ัน สามารถนําเปนแลกไอเท็มพิเศษได  

2) ดานผลิตภัณฑ คือ เกมสออนไลนบนสมารทโฟนท่ีออกแบบเพ่ือใหผูบริโภคไดเลนเพ่ือ
ความบันเทิง หรือการแขงขันใหเกิดพัฒนาดานความรู ความเขาใจเก่ียวกับตัวเกมส และทักษะของผู
เลนในเกมสท่ีตนสังกัดอยู อีกท้ังยังจะตองสรางใหผูเลนรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงของเน้ือหาของ
เกมสน้ัน ๆ โดยเม่ือพิจารณาจากคาเฉลี่ยจะพบวา ความสนุกของเกมส มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด  

3) ดานการสงเสริมการตลาด เปนเคร่ืองมือทางการตลาดเพ่ือท่ีจะจูงใหผูเลนเกิดการรับรู
ขอมูลของตัวเกมสน้ัน ๆ อีกท้ังยังสามารถจูงใจใหผูเลนเกมสจากรูปแบบของเกมสท่ีมีความ
นาสนใจ ประกอบกับการมีการสงเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพใหแกผูเลนท่ีตองการเลน และ
พบวา การลดราคา เชน เพรช ไอเทม มีผลตอการเลือกเติมเงินบนเกมสออนไลนบนสมารทโฟน มี
คาเฉล่ียมากท่ีสุด  

ปจจัยทัศนคติ 
  1) ดานความเขาใจ เปนส่ิงท่ีผูประกอบการสรางข้ึนเพ่ือดึงดูดผูเลนใหเขาสูโลกของเกมสท่ี
สรางข้ึนใหเหมือนกับวาผูเลนน้ันสามารถดําเนินเน้ือเรื่องภายในเกมสไดดวยตนเอง โดยกําหนด
เง่ือนไขหรือกฎตาง ๆ เพ่ือใหผูเลน เลนเกมสไปตามท่ีตนเองกําหนด อีกท้ังการเติมเงินภายในจําเปน
จะตองผานตัวกลางทางการเงินท่ีมีความนาเชื่อถือ เชน บัตรเครดิต มาสเตอรการด ธนาคาร หรือ
แมแตแอพพลิเคช่ัน  

2) ดานความรูสึก ในการเลนเกมสแตละเกมสน้ันมีรูปแบบแตกตางกันออกไปและอารมณ
ก็ตางกันออกไปเลนกัน ฉะน้ันผูเลนเกมสตาง ๆ ตางคนหารูปแบบเกมสท่ีตนเองช่ืนชอบตางกัน
ออกไปเชนเดียวกัน และหากเกมสน้ันเปนเกมสท่ีตรงกับความชื่นชอบของตนแลว ซ่ึงสอดคลองกับ
คาเฉล่ีย ท่ีพบวา ผูเลนเกมสมีความรูสึก อยากไดรับสิทธิพิเศษของภายในเกมสหรือตัวละครพิเศษ มี
คาเฉล่ียมากท่ีสุด  
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ขอคนท้ังหมดสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทยา ดวงภุมเมศ (2555) ถนอม ทยานุวัฆน (2553) และ
ประไพพรรณ ศุกระศร(2551) พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และทัศนคติมีความสัมพันธ
กับการเลือกเติมเงินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

ขอเสนอแนะ 

1) อายุ ควรทําการแบงสวนการตลาดทาง โดยเฉพาะอยางย่ิง ผู ท่ีอายุ 10 – 17 ป ให
สอดคลองกับวัยท่ีตองอยูภายใตการตัดสินใจของผูปกครอง ใหมีความเขาใจลักษณะของการเติม
เงินภายในเกมส หรือใหรายละเอียดท่ีมีประโยชนแกกลุมน้ี 

2) ระดับการศึกษา ควรเขาใจถึงลักษณะทางสังคมการศึกษาในแตละระดับ เพ่ือท่ีจะเจาะ
ตลาดกลุมเปาหมายในแตละกลุมใหแตกตางกัน อยางเชน การจัดกิจกรรมแขงขันภายในโรงเรียน 

หรือมหาลัยใหมีความแตกตางกันท้ังในดานทักษะ และเงินรางวัล  

3) รายไดตอเดือน ควรทําการแบงระดับของการเติมเงินใหแกผูบริโภคที่มีรายไดแตกตาง
กัน ระหวาง ผูท่ีมีรายไดจากผูปกครองกับผูท่ีมีรายไดเปนรูปแบบเงินเดือนจากการทํางาน อีกท้ังยัง
ตองสามารถลดความเหล่ือมลํ้าระหวางกลุมผูมีรายไดตางกันดวยเพ่ือปองกันไมเกิดความไมพึง
พอใจ 

4) ดานราคา ควรกําหนดรูปแบบ และเง่ือนไขในการแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษใหชัดเจน และ
ควรที่จะมีการแสดงราคาลวงหนาใหผูบริโภครับรู อีกท้ังควรตั้งราคาใหเหมาะสมกับมูลคาของ
สินคาในเกมส 

5) ดานผลิตภัณฑ ควรพัฒนาเน้ือหาภายในเกมสอยูตลอดเวลา สามารถชวยเพ่ิมความสนุก
ของเกมส และการติดตามเน้ือหาของเกมสใหเปนผูบริโภค รูไมนาเบ่ือกับเกมสท่ีตนเองสังกัด 

6) ดานการสงเสริมการตลาด ควรจัดโปรแกรมการสงเสริมการขายใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น โดยแบงออกเปน เทศกาลของคนไทย เชน วันเด็ก สงกรานต ลอยกระทง เปนตน โดยการจัดทํา
การลดราคาใหกับไอเท็มพิเศษประจําเทศกาล อีกท้ังยังมีเทศกาลท่ีเกิดขึ้นไมเปนประจํา 

7) ดานความเขาใจ ควรมีการติดตาม และรับฟงปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการเติมเงิน เพ่ือปองกัน
การผิดพลาดของระบบใหกับผูบริโภค ชวยลดความลังเล สงสัยใหกับผูบริโภคอีกท้ังยังเกิดความ
เช่ือม่ัน 
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8) ดานความรูสึก ควรมีการนําเสนอคุณสมบัติของไอเท็มพิเศษท่ีไดรับ รวมไปถึงการทํา
ส่ือนําเสนอใหกับผูเลนทราบวา หากทานไดรับไอเท็มท่ีไดแลกเปล่ียนมาจากการเติมเงินน้ันมี
ความรูสึกพิเศษ หรือแตกตางอยางไร โดยการทําเปน คลิปวีดิโอรีวิวตัวอยางของไอเท็มในเกม  

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  1) ควรศึกษาขอจํากัด และความแตกตางของการเติมเงินในแตละชองทาง เน่ืองในแตละ
ชองทางก็จะมีขอจํากัดในแตละแพ็คเกจตางกันออกไป  

2) ควรศึกษาถึงสภาวะการแขงของธุรกิจน้ีในปจจุบัน เพราะ เปนการแขงขันในระดับโลก 

ทําใหทราบวาคูแขงไมไดมีเพียงภายในประเทศเทาน้ัน แตมีท่ัวท้ังโลก และมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา  
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FACTORS AFFECTING TO GOODS PURCHASING DECISION VIA SOCIAL MEDIA 
(INSTAGRAM) OF PEOPLE IN BANGKOK 

 
สุพิชญา ราชสิงโห 

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 

  ณกมล จันทรสม   
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต  

 
บทคัดยอ  

การวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแก
รม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาปจจัยดานทัศนคติ ความไววางใจและ สวน
ประสมทางการตลาด ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ตัวแปรตนคือ ทัศนคติ ความไววางใจ และ
สวนประสมทางการตลาด ตัวแปรตามคือการตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) 

กลุมตัวอยางคือประชากรในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุต้ังแต 22 ปขึ้นไป จํานวน 400 คน โดยวิธีการ
สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม เพ่ือรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ไดจัดเตรียมไว วิธีการทางสถิติ ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions)  

ผลการวิจัยพบวา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุระหวาง 22-

30 ป มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือน
ท่ี 20,001 - 30,000 บาท โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซ้ือเส้ือผา เคร่ืองแตงกาย ผานสังคม
ออนไลน (อินสตาแกรม) และสวนใหญของผูตอบแบบสอบจะมีความถ่ีในการซ้ือสินคาผาน
อินสตาแกรม เดือนละ 1 ครั้ง และสวนใหญซ้ือสินคาคร้ังละ 500-1,000 บาท ปจจัยดานทัศนคติ 
ปจจัยดานความไววางใจ และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับ
สําคัญมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานทัศนคติ ปจจัยดานความไววางใจ และ
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ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน 
(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 

คําสําคัญ: การตัดสินใจซ้ือ, อินสตาแกรม, ทัศนคติ, ความไววางใจ, สวนประสมทางการตลาด 
 

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 

สังคมไทยปจจุบันไดเปล่ียนแปลงเปนสังคมโลกาภิวัฒน กลาวคือ สังคมท่ีไรพรมแดน 

มนุษยสามารถติดตอ ส่ือสารกันอยางสะดวกและรวดเร็วมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากการพัฒนาทางดาน
เทคโนโลยี  อุปกรณการส่ือสารตางๆ  รวมไปถึงระบบเครือขายสัญญาณตางๆ  จากความ
สะดวกสบายที่มนุษยไดรับจากเทคโนโลยีเหลาน้ีจึงไมสามารถปฏิเสธไดเลยวาเทคโนโลยีเหลาน้ีได
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เขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษยเปนอยางมาก ไมวาจะเปนดานการ
ติดตอส่ือสาร การศึกษา การเขาถึงแหลงความรู ความบันเทิง การทํางาน การทําธุรกรรมทางการเงิน 

รวมถึงการซ้ือขายสินคาและบริการผานชองทางออนไลน เปนตน 
จากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็วน้ีเปนสาเหตุทําใหระบบการคาในปจจุบัน

มีความแตกตางไปจากเดิม ซ่ึงในอดีตการทําการคาจะเปนการขายผานทางหนารานเทาน้ัน จึงทําให
ตองใชเงินลงทุนสูง นอกจากน้ีการทําการคาแบบเดิม รานคาน้ันๆ จะเปนท่ีรูจักและสามารถเขาถึง
ไดเพียงลูกคาในพ้ืนท่ีเทาน้ัน แตในปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการทําธุรกิจการคา 
หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce)  

ซ่ึงเปนการใชอินเทอรเน็ตเปนส่ือกลางการคาระหวางผูคากับกลุมลูกคา พาณิชยอิเล็กทรอนิกสกําลัง
เปนท่ีนิยมอยางกวางขวาง เน่ืองจากมีผลตอบแทนท่ีคุมคาเปนการทําการคาท่ีไมตองผานพอคาคน
กลาง อีกท้ังยังเปนการทําการคาท่ีไรพรมแดน ไมมีขีดจํากัดของเวลาและสถานที่ ทําใหสามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายไดโดยตรงและรวดเร็วผูประกอบการในประเทศไทยไดเล็งเห็นถึงประโยชนของ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดังจะเห็นไดจากรานคาออนไลนท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง และ
หลากหลายธุรกิจในประเทศไทยที่หันมาใชชองทางอีคอมเมิรซในการจําหนายสินคาและบริการ 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2556) 
 ส่ือสังคมออนไลน (Social Media) นับวาเปนอีกรูปแบบหน่ึงของธุรกิจอีคอมเมิรซท่ีกําลัง
ไดรับความนิยมในปจจุบัน ระบบการคาในปจจุบันมีการนํา Social Media ตางๆ ไมวาจะเปน 

Facebook, Twitter, Instagram และ Line เขามาชวยเพ่ิมชองทางการขาย เน่ืองจากส่ือเหลาน้ีสามารถ
เขาถึงคนจํานวนมากไดงายและรวดเร็ว ดวยวิธีการหลากหลายรูปแบบ เชน การสงขอความ การแชร
รูปภาพ หรือวิดีโอ เปนตน อีกท้ังยังสามารถโตตอบและส่ือสารกันไดอยางทันทวงที ในการใชงาน
ท่ัวไปส่ือสังคมออนไลนเหลาน้ีสามารถใชติดตอส่ือสารกับคนท่ีมีความชอบในเร่ืองเดียวกัน ใชใน
การแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น หรือแมกระท่ังรวมตัวกันทํากิจกรรมที่มีประโยชน นอกจากน้ียัง
ใชเปนแหลงท่ีพูดคุยกับเพ่ือนท่ีอยูไกลกันหรือไมไดเจอกันมานาน แตหากจะกลาวในทางธุรกิจดวย
ความท่ีสังคมออนไลนเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดรวดเร็วและเปนชองทางท่ีสามารถส่ือสารกันได 
24 ช่ัวโมง จึงทําใหรานคาใชส่ือสังคมออนไลน 
 ในการโปรโมทตนเอง โปรโมทสินคา รวมถึงใชเปนชองทางการสรางความสัมพันธกับลูกคา
หรือพูดคุยตอบขอซักถามถึงสินคา และบริการ และจากท่ีกลาวไปขางตนวาในยุคปจจุบันมนุษยเรา
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เขาใชงานอินเทอรเน็ตซ่ึงรวมไปถึงส่ือออนไลนผานทางโทรศัพทมือถือเปนสวนใหญจึงทําให
รานคาและลูกคาย่ิงสามารถติดตอกันไดงายขึ้นไมเวนแมกระทั่งตอนท่ีไมมีคอมพิวเตอร 

จากรายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใชงานอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2560 ของ
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส หรือ ETDA ท่ีมีสํารวจผานทางออนไลนในชวงเดือน
มีนาคม – พฤษภาคม 2560 พบวา ผูใชงานอินเทอรเน็ตมีระยะเวลาการใชงานเพ่ิมสูงข้ึนจากผล
สํารวจป 2559 โดยกิจกรรมยอดนิยมของผูใชงานอินเทอรเน็ตในอันดับท่ี 1 ไดแก การใชงานเพ่ือ
ติดตอส่ือสารผานเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) แบงตาม ลําดับความนิยมจากมากไป
นอยได ดังน้ี ยูทิวบ (You Tube) รอยละ 97.1  เฟซบุก (Facebook) รอยละ 96.6 ไลน (Line) รอยละ 

95.8 อินสตาแกรม (Instagram) รอยละ 56.0 พันธุทิพย (Pantip) รอยละ 54.7  ทวิตเตอร (Twitter) 

รอยละ 27.6  และวอทสแอพ (Whatsapp) รอยละ 12.1  
อินสตาแกรม คือ โปรแกรมที่สามารถนํารูปท่ีถายไว หรือวิดีโอมาตกแตงดวยฟลเตอร 

(Filter) และเคร่ืองมือท่ีมีอยูในอินสตาแกรมซ่ึงมีอยูหลายรูปแบบใหเลือก แลวนํารูปไปแชรให
เพ่ือนๆ ใน Social Media ไดดู และในทางกลับกันเราก็สามารถเปดดูในรูปหรือวิดีโอที่เพ่ือนๆ ของเรา
แชรไวไดดวยเชนเดียวกัน จุดเดนท่ีทําใหอินสตาแกรมไดรับความนิยมคือ ใชงานงาย สะดวกรวดเร็ว 

มีผูใชงานรวมกันเยอะ ย่ิงมีดาราดังชอบใชกันก็ย่ิงสงผลใหกระแสของอินสตาแกรมมีมากขึ้นเร่ือยๆ 

จนในปจจุบันมีผูใชงานอินสตาแกรมในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเน่ือง ดังจะเห็นไดจาก
สถิติของ Zocial Inc.  ซ่ึงเปนบริษัทท่ีพัฒนาเคร่ืองมือในการวิเคราะหและจัดอันดับ Social Network 

ตางๆ เผยวามีจํานวนผูใช งานอินสตาแกรมเพ่ิมมากข้ึนถึง 546.52% จากที่เคยมีจํานวนผูใชงานเพียง  

240,000 ราย ตอนน้ีเพ่ิมข้ึนเปน 1,551,649 รายในป 2558 (Zocial, Inc., 2016) ดังน้ัน อินสตาแกรมจึง
เปนส่ือสังคมออนไลนประเภทหน่ึงท่ีรานคาตางๆ เลือกใชเปนชองทางในการขายสินคาและ
ติดตอส่ือสารกับกลุมลูกคาอีกท้ังอินสตาแกรมจัดเปนเครื่องมือในการทําการตลาดแบบบอกตอ 

(Viral Marketing) ช้ันดีเน่ืองจากเม่ือมีผูใชงานมากด like ในรูปตางๆ ก็จะเกิดการกระจายและแบงปน
ไปยังผูใช งานอ่ืนๆ อีกจํานวนมาก ซ่ึงถือเปนการบอกตอและโปรโมทสินคาไดอยางรวดเร็ว ชวยเพ่ิม
ยอดขายสินคาใหกับรานคาน้ันๆ ดวยความสะดวกสบาย ใชงานงาย และ ตนทุนต่ํา จึงทําใหปจจุบัน
มีรานคาเกิดข้ึนบนอินสตาแกรมเปนจํานวนมาก (เอมิกา เหมมินทร, 2556) 

จากท่ีกลาวมาขางตน ทําใหขาพเจาสนใจท่ีจะทําศึกษาคนควาเก่ียวกับ “ปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอการจัดการตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร” 

เน่ืองจากเล็งเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาปจจัยตางๆ ท่ีจะสงผลตอการตัดสินใจซ้ือของประชากร
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ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหผูประกอบธุรกิจขายสินคาบนอินสตาแกรมนําขอมูลไปปรับปรุง
คุณภาพและวางแผนกลยุทธการทําธุรกิจในอนาคตตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาทัศนคติของประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีผลตอการจัดการตัดสินใจซ้ือ

สินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) 

2) เพ่ือศึกษาถึงปจจัยดานความไววางใจของประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีผลตอการ
จัดการตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) 

3) เพ่ือวิเคราะหปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการจัดการตัดสินใจซ้ือสินคา
ผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) 

4) เพ่ือศึกษาถึงการตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) 
 

การดําเนินการวิจัย 
ในการวิจัยเร่ือง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน 

(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ซ่ึงใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคือ ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต้ังแต 22 ปขึ้นไป 

เน่ืองจากเปนชวงวัยทํางานและมีกําลังในการซ้ือสินคา 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเลือกจากประชากร โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน 

(Multi-Stage Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม เพ่ือรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามท่ีได
จัดเตรียมไว และเน่ืองจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงคํานวณจากสูตรไมทราบขนาด
ตัวอยางของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคล่ือน
รอยละ 5 (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2552 : 16) ขนาดตัวอยางอยางนอย 384 คน จึงจะสามารถประมาณ
คารอยละโดยมีความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 เพ่ือความสะดวก ในการ
ประเมินผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมด 400 ตัวอยาง โดยขั้นตอนการ
เลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน ดังน้ี 
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          ข้ันท่ี 1 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก
เพ่ือเลือกกลุมตัวอยาง จากการแบงตามเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร 6 กลุมการปกครอง
โดยสุมจับฉลากจาก 6 กลุมใหเหลือเพียง 4 กลุม ดังน้ี กลุมรัตนโกสินทร กลุมบูรพา  กลุมเจาพระยา 
และกลุมกรุงธนเหนือ 

          ข้ันท่ี 2 ใชการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนดให
เลือกเก็บตัวอยางจากท้ัง 4 กลุม กลุมละ 1  เขต รวมเปน 4 เขต ไดแก เขตบางรัก เขตลาดพราว เขต
ดินแดง และเขตทวีวัฒนา เขตละ 100 ชุด รวมทั้งส้ิน 400 ชุด 

                ขั้นท่ี  3 ใชวิ ธีการสุมแบบกําหนดตัวอยางโดยอาศัยความสะดวก (Convenience 

Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามจากผูท่ีสมัครใจตอบ และจะเก็บขอมูลกลุมตัวอยางตามจํานวน 

ท่ีกําหนดไว  
  

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
     ผูวิจัยใชแบบสอบถาม เปนเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีรายละเอียด 

เก่ียวกับการสรางแบบสอบถามเปนข้ันตอนดังน้ี 

          1) ผูวิจัยศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีทางการตลาด จากตํารา เอกสาร
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทัศนคติ ความไววางใจ สวนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซ้ือ
สินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนแนวทางใน
การสรางแบบสอบถาม 

          2) สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด เพ่ือใชในการวัดลักษณะประชากรศาสตร ทัศนคติ 
ความไววางใจ สวนประสมทางการตลาด และปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผาน
สังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนน้ัน 

แบงออกเปน 6 สวนใหญๆ โดยสวนท่ี 1-5  เปนคําถามแบบปลายปด (Close-ended Response 

Question) และสวนที่ 6 เปนคําถามแบบปลายเปด (Openended Response Question) ประกอบดวย 

สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนคําถาม
แบบใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว และคําถามในสวนน้ีประกอบดวย ขอมูลสวนบุคคลท้ังท่ีใชเปน
ตัวแปร รวมจํานวน 8 ขอ 

สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามดานทัศนคติของประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจ 
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ซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) โดยเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale Method) ในรูปแบบของลิเคิรท (Likert’s Scale) โดยมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ จํานวน 5 ขอ 

      สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามดานความไววางใจของประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) โดยเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale Method) ในรูปแบบของลิเคิรท (Likert’s Scale) โดยมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ 

จํานวน 7 ขอ 

      สวน ท่ี  4 เปนแบบสอบถามด านส วนประสมทางการตลาดของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) โดยเปน
คําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale Method) ในรูปแบบของลิเคิรท (Likert’s Scale) 

โดยมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ 
      สวนท่ี 5 เปนแบบสอบถามดานการตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) 

โดยเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale Method) ในรูปแบบของลิเคิรท (Likert’s 

Scale) โดยมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ จํานวน 6 ขอ 

      สวนท่ี 6 เปนแบบสอบถามที่เก่ียวกับขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) เปนคําถามแบบปลายเปด (Open-ended Response 

Question)  
          3) นําแบบสอบถามท่ีไดสรางขึ้นมาเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือปรับปรุงแกไข 

          4) ทําการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษา และนําเสนอให
อาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือใหอาจารยท่ีปรึกษาอนุมัติกอนแจก
แบบสอบถาม 

          5) แจกแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปยังกลุมตัวอยาง จํานวน 400 ชุด 

 
การตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
      ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบเคร่ืองมือวามีความเที่ยงตรง (Validity) และ
มีความนาเชื่อถือ (Reliability) มากนอยเพียงใด  

          1) เพ่ือใหแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามท่ีไดสรางข้ึน เสนอตอ
อาจารยท่ีปรึกษาพิจารณา เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาและโครงสรางแบบสอบถามใหตรง
ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
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          2) เพ่ือใหแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ (Reliability) ไดนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try 

Out) กับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะประชากรท่ีมีความใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริง จํานวน 30 ราย 

เพ่ือหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability of the Test) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา ของครอนบาช 

(Alpha Cronbach Coefficient)  ซ่ึงคาอัลฟาท่ีไดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของคําถาม โดยจะมีคา 
ระหวาง 0 ≤ α ≤1 คาท่ีใกลเคียงกับ 1 มากแสดงวามีความเชื่อม่ันสูง โดยคาความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามในแตละดานไดดังน้ี ดานทัศนคติ มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .829 ดานความไววางใจ มี
คาความเช่ือม่ันเทากับ .867 ดานสวนประสมทางการตลาด มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .932 และดาน
การตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .854 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
     ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลตามข้ันตอนตอไปน้ี คือ 

          1) แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

จํานวน 400 คน 

          2) แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวของและแหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
 
การวิเคราะหขอมูล 
     ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการ ดังน้ี 

          1) การตรวจขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบดูความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม  

          2) การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามท่ีถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสตามท่ีได กําหนด
รหัสไวลวงหนาสําหรับแบบสอบถามที่เปนปลายปด (Close-Ended)  

          3) การประมวลผลขอมูล ขอมูลท่ีลงรหัสแลวไดนํามาบันทึกโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร 
ประมวลผลขอมูล เพ่ือวิเคราะหขอมูลตางๆ ของแบบสอบถามและเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
     ผูวิจัยไดกําหนดคาสถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูลไวดังน้ี คือ 

          1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชเพ่ือบรรยายเก่ียวกับ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และขอมูลพฤติกรรมการซ้ือสินคา โดย
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นําเสนอจํานวนและแจกแจงในรูปของความถ่ี (Frequencies) และคํานวณเปนคารอยละ (Percentage) 

สวนการวิเคราะหขอมูลของตัวแปรแบบสอบถามสวนท่ี 2-6 ใชคาเฉล่ีย (Mean) คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2552: 39) 
          2) สถิติเชิงอางอิง (Inferential Statistics) เปนการวิเคราะหการเปรียบเทียบ และวิเคราะห
ความสัมพันธของขอมูลท่ีเก่ียวของกับตัวแปรท่ีวิจัย คือทัศนคติท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผาน
สังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ความไววางใจท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน 
(อินสตาแกรม) และสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน 
(อินสตาแกรม) โดยใชการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis - MRA) 

เปนการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม (Dependent Variable) จํานวนหน่ึง
ตัวแปรกับตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ต้ังแต 2 ตัวแปรขึ้นไป เปนสถิติท่ีใชในการทดสอบ 

สมมติฐานโดยเม่ือทราบคาตัวแปรหน่ึงก็จะสามารถทําอีกตัวแปรหน่ึงได (กัลยา วานิชยบัญชา, 2552 : 

40) 

 
ผลการวิจัย 

ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
     การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจง
ความถ่ี คารอยละ เพ่ืออธิบายถึงลักษณะท่ัวไปของตัวแปรขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามซ่ึง
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
ชาย 122 30.50 
หญิง 278 69.50 
รวม 400 100.00 

จากตารางท่ี 1 พบวา ดานเพศของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญของเปนเพศหญิง มีจํานวน 278 คน 

คิดเปนรอยละ 69.50  ซ่ึงมีจํานวนมากกวาเพศชายที่มีจํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 30.50 
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ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

22-30 ป 181 45.25 
31-40 ป 175 43.75 
41-50 ป 44 11.00 
รวม 400 100.00 

จากตารางที่ 2  ดานอายุของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีชวงอายุ
ระหวาง 22-30 ป จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 45.25 รองลงมาคือ ผูท่ีมีชวงอายุระหวาง 31-40 ป 
จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 43.75 ตามดวยผูท่ีมีชวงอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 44 คน คิดเปน
รอยละ 11.00   

 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
ต่ํากวาปริญญาตรี 20 5.00 

ปริญญาตรี 286 71.50 
สูงกวาปริญญาตรี 94 23.50 

รวม 400 100.00 
จากตารางท่ี 3  ดานระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนผู ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 286 คน คิดเปนรอยละ 71.50 รองลงมาคือผู ท่ีมี
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 23.50  และนอยท่ีสุดคือ ผูที่มีการศึกษา
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.00 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 47 11.75 
พนักงานบริษัทเอกชน 210 52.50 
ธุรกิจสวนตัว / เจาของ

กิจการ 
119 29.75 

แมบาน / พอบาน 8 2.00 
อื่นๆ 16 4.00 
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รวม 400 100.00 
จากตารางท่ี 4 ดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ พนักงาน
บริษัท เอกชน จํานวน 210 คน  คิดเปนรอยละ 52.50  รองลงมาคือ ผูท่ีทําธุรกิจสวนตัว /เจาของกิจการ 

จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.75  ตามดวยผูตอบแบบสอบถามที่เปนขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 11.75  ตามดวยผูตอบแบบสอบถามอาชีพอื่นๆ เชน รับจาง จํานวน 16 

คน คิดเปนรอยละ 4.00 และนอยท่ีสุดคือแมบาน / พอบาน จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.00  

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

รายไดตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 
ต่ํากวาหรือเทากับ 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 

มากกวา 50,001 บาทข้ึนไป 54 13.50 
รวม 400 100 

จากตารางท่ี 5  ดานรายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมี
รายไดตอเดือนท่ี  20,001 - 30,000 บาท จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38.00  รองลงมา คือ 30,001 

- 40,000 บาท จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 18.75  ตามดวย 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 71 คน 

คิดเปนรอยละ 17.75  ตามดวย มากกวา 50,001 บาทข้ึนไป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.50 ตาม
ดวย 40,001 - 50,000 บาท จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.00  และนอยท่ีสุด คือ ต่ํากวาหรือเทากับ 

10,000 บาท จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.00 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนและคารอยละของประเภทสินคาท่ีเลือกซ้ือผานสังคมออนไลน (อินสตาแก
รม) 

ประเภทสินคาท่ีเลือกซ้ือ จํานวน (คน) รอยละ 
เครื่องสําอาง 103 25.75 

เส้ือผา เคร่ืองแตงกาย 189 47.25 
อาหารเสริม 65 16.25 
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CD,DVD 10 2.50 
GAMES 25 6.25 
อื่นๆ 8 2.00 
รวม 400 100 

จากตารางท่ี 6  ดานประเภทสินคาท่ีเลือกซ้ือผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของผูตอบ
แบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเลือกซ้ือเส้ือผา เครื่องแตงกาย จํานวน 189 คน 

คิดเปนรอยละ 47.25  รองลงมาคือ เคร่ืองสําอาง  จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.75  ตามดวย
อาหารเสริม จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.25  ตามดวย GAMES จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 

6.25  ตามดวย CD, DVD  จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.50  และนอยท่ีสุดคือเลือกซ้ือสินคาชนิด
อื่นๆ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.00 ตามลําดับ ซ่ึงสินคาชนิดอื่นๆ ยกตัวอยาง เชน อุปกรณไอที 
นาฬิกา และเครื่องประดับตางๆ 

 

ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนและคารอยละของความถ่ีในการซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) 

ความถ่ีในการซ้ือสินคาผานอินสตาแกรม จํานวน (คน) รอยละ 
สัปดาหละ 1 ครั้ง 70 17.50 
สัปดาหละ 2-3 คร้ัง 62 15.50 
เดือนละ 1 คร้ัง 112 28.00 
เดือนละ 2-3 ครั้ง 81 20.25 
ปละ 2-3 ครั้ง 75 18.75 

รวม 400 100 
จากตารางท่ี 7 ดานความถ่ีในการใชบริการซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน  (อินสตาแกรม) ของผูตอบ
แบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือสินคาผานอินสตาแกรมเดือนละ 1 คร้ัง 

จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.00  รองลงมาคือ เดือนละ 2-3 ครั้ง จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 

20.25 ตามดวยปละ 2-3 คร้ัง จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 18.75  ตามดวยสัปดาหละ 1 ครั้ง จํานวน 

70 คน คิดเปนรอยละ 17.50 และสุดทายคือสัปดาหละ 2-3 คร้ัง จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.50 

ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนและคารอยละของจํานวนเงินท่ีซ้ือสินคาในแตละคร้ัง 
จํานวนเงินท่ีซ้ือสินคาในแตละคร้ัง จํานวน (คน) รอยละ 

นอยกวา 500 บาท 106 26.50 
500-1,000 บาท 142 35.50 

1,001-2,000 บาท 119 29.75 
มากกวา 2,000 บาทข้ึนไป 33 8.25 

รวม 400 100 
จากตารางท่ี 8 ดานจํานวนเงินท่ีซ้ือสินคาในแตละครั้งของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญซ้ือสินคาคร้ังละ 500-1,000 บาท จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 35.50 

รองลงมาคือ ซ้ือสินคาครั้งละ1,001-2,000 บาท จํานวน 119  คน คิดเปนรอยละ 29.75  ตามดวยซ้ือ
สินคา ครั้งละนอยกวา 500 บาท จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 26.50 และนอยท่ีสุดคือ ซ้ือสินคา
ครั้งละมากกวา 2,000 บาทข้ึนไป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.25  ตามลําดับ 

การวิเคราะหดานทัศนคติของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
      ใชคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วัดระดับความคิดเห็นของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

เก่ียวกับปจจัยดานทัศนคติท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) 

 

ตารางท่ี 9 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยดานทัศนคติท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือผานสังคมออนไลน (อนิสตาแกรม) 

ทัศนคติของประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) 

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล 

1. ทานรูสึกวาการซ้ือสินคาผานอินสตาแกรมเหมาะสมกับ
วิถีชีวิตในปจจุบันของทาน 

 
3.93 

 
.902 

 
มาก 

2. ทานคิดวาการซ้ือสินคาผานอินสตาแกรมมีความสะดวก
เน่ืองจากสามารถซ้ือได 24 ช่ัวโมง

 
3.86

 
.853 

 
มาก 

3. ทานคิดวาขั้นตอนการซ้ือสินคาผานอินสตาแกรม 
มีความงายไมยุงยากซับซอน 

 
3.78

 
.811 

 
มาก 

4. การที่ทานเลนอินสตาแกรมเปนประจํา ทําใหทานมี
ความรูสึกวาการซ้ือสินคาผานอินสตาแกรมเปนเร่ืองงาย

 
3.77 

 
.886 

 
มาก 

5. ทานรูสึกเพลิดเพลินทุกครั้ง เม่ือไดซ้ือสินคาผาน
อินสตาแกรม 

3.59 1.129 มาก 
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เฉล่ีย 3.79 .916 มาก 
 จากตารางที่ 9 พบวาปจจัยดานทัศนคติ โดยรวมอยูในระดับความสําคัญมาก โดยมีคาเฉล่ีย
รวมเทากับ 3.79 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .916 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยรวมมาก
ท่ีสุดเปนอันดับแรก ไดแก การซ้ือสินคาผานอินสตาแกรมเหมาะสมกับวิถีชิวิตในปจจุบันของทาน 

มีคาเฉลี่ย 3.93 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .902 รองลงมาไดแก การซ้ือสินคาผานอินสตาแกรมมีความ
สะดวกเน่ืองจากสามารถซ้ือได 24 ช่ัวโมง มีคาเฉล่ีย 3.86 สวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน .853 ตามดวยทานคิดวาขั้นตอนการซ้ือสินคาผานอินสตาแกรมมีความงายไมยุงยาก
ซับซอน คาเฉล่ีย 3.78  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .811 ตามดวยการที่ทานเลนอินสตาแกรมเปนประจํา ทําใหทานมีความรูสึก
วาการซ้ือสินคาผานอินสตาแกรมเปนเรื่องงาย มีคาเฉลี่ย 3.77 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .886 ตามลําดับ 

สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ ทานรูสึกเพลิดเพลินจากการซ้ือสินคาผานอินสตาแกรม โดยมี
คาเฉล่ีย 3.59 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.129 
การวิเคราะหดานความไววางใจของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
     ใชคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดระดับความคิดเห็นของประชากรในกรุงเทพมหานคร
เก่ียวกับปจจัยปจจัยดานความไววางใจที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผานสังคมออนไลน (อินสตา
แกรม) 

 

ตารางท่ี 10 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยดานความไววางใจที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) 
ความไววางใจของประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) 

คาเฉล่ีย สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. การซ้ือสินคาผานอินสตาแกรมมีความนาเช่ือถือและ
ไววางใจได 

3.52 .904 มาก 

2. สินคาท่ีขายผานอินสตาแกรมมีคุณภาพเปนไปตามท่ีได
ลงประกาศจริง 

3.58 .713 มาก 

3. ผูขายสินคาผานอินสตาแกรมมีขอมูลเก่ียวกับสินคา
ครบถวน ถูกตอง ตามคําบรรยายสินคาท่ีไดแจงใหกับลูกคา
ทราบ 

 
3.69 

 
.615 

 
มาก 

 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

748 

4. ผูขายสินคาผานอินสตาแกรมมีขอตกลง เง่ือนไข การ
รับประกันในการส่ังซ้ือสินคาอยางชัดเจน

3.36 1.00 ปาน
กลาง 

5. ผูขายสินคาผานอินสตาแกรมมีประสิทธิภาพในการจัดสง
สินคาตรงตามเวลาท่ีกําหนด 

3.63 .761 มาก 

6. ผูขายสินคาผานอินสตาแกรมมีการปรับปรุงขอมูลให
ทันสมัยอยูตลอดเวลา 

3.74 .676 มาก 

7. สินคาท่ีขายผานอินสตาแกรมมีราคาถูกกวาตามรานคา
ท่ัวไป 

2.96 .942 ปาน
กลาง 

เฉล่ีย 3.50 .802 มาก 
จากตารางท่ี 10  พบวา ปจจัยดานความไววางใจอยูในระดับความสําคัญมาก โดยมีคาเฉล่ียรวม
เทากับ 3.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .802  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ประชากรมีความไววางใจ
ท่ีอยูในเชิงบวกมากท่ีสุดเปนอันดับแรก ไดแก ผูขายสินคาผานอินสตาแกรมมีการปรับปรุงขอมูลให
ทันสมัยตลอดเวลา มีคาเฉล่ีย 3.74 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .676  รองลงมาไดแก ผูขายสินคาผาน
อินสตาแกรมมีขอมูลเก่ียวกับสินคาครบถวน ถูกตอง ตามคําบรรยายสินคาท่ีไดแจงใหกับลูกคา
ทราบ มีคาเฉล่ีย 3.69 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .615 ตามดวย ผูขายสินคาผานอินสตาแกรม มี
ประสิทธิภาพในการจัดสงสินคาตรงตามเวลาที่กําหนด มีคาเฉล่ีย 3.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .761  

ตามดวยสินคาท่ีขายผานอินสตาแกรมมีคุณภาพเปนไปตามท่ีไดลงประกาศจริง  มีคาเฉลี่ย 3.58  

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .713 และการซ้ือสินคาผานอินสตาแกรมมีความนาเชื่อถือและไววางใจได 
มีคาเฉล่ีย 3.52 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .904 ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ สินคาท่ีขาย
ผานอินสตาแกรมมีราคาถูกกวารานคาท่ัวไป ซ่ึงมีคาเฉล่ียท่ี 2.96 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .942 

การวิเคราะหดานสวนประสมทางการตลาดของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
     ใชคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดระดับความคิดเห็นของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

เก่ียวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผานสังคมออนไลน 
(อินสตาแกรม) 

 

ตารางท่ี 11 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) 
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สวนประสมทางการตลาดของประชากรใน
กรุงเทพมหานครท่ีมีตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผาน
สังคมออนไลน (อินสตาแกรม) 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ดานผลิตภัณฑ (Product) 
1. สินคามีคุณภาพตามท่ีตองการ        

 
3.76 

 
.806 

 
มาก 

2. ไดรับสินคาตรงกับในรูปท่ีเห็นในอินสตาแกรม 4.08 .580 มาก 
3. มีการบอกขอมูลของสินคาอยางละเอียด  3.92 .825 มาก 
ดานราคา (Price) 
4. สามารถเปรียบเทียบราคาได    

3.75 .892 มาก 

5. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ    3.56 .880 มาก 
ดานชองทางจัดจําหนาย (Place) 
6. สามารถเลือกดูสินคาทางอินสตาแกรมไดตลอด 24 
ชม.   

 
3.98 

 
.853 

 
มาก 

7. ความตรงตอเวลาในการจัดสงสินคา 3.80 .804 มาก 
8. ประหยัดเวลาในการเดินทาง 4.58 .572 มากท่ีสุด 
ดานสงเสริมการขาย (Promotion)
9. มีการบริการจัดสงสินคาฟรี  

 
4.47 

 
.731 

 
มากท่ีสุด 

10. มีการประชาสัมพันธสินคาอยางสมํ่าเสมอ   4.04 .751 มาก 
เฉล่ีย 3.99 .769 มาก 

จากตารางท่ี 11 พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย
รวมเทากับ 3.99 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .769  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียรวมมาก
ท่ีสุดเปนอันดับแรกไดแก ประหยัดเวลาในการเดินทาง ซ่ึงมีคาเฉลี่ย 4.58 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

.572 รองลงมาไดแก มีการบริการจัดสงสินคาฟรี มีคาเฉลี่ย 4.47 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .731 ตาม
ดวยไดรับสินคาตรงกับในรูปท่ีเห็นในอินสตาแกรม มีคาเฉลี่ย 4.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .580 ตาม
ดวยมีการประชาสัมพันธสินคาอยางสมํ่าเสมอ มีคาเฉล่ีย 4.04 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .751 ตามดวย
สามารถเลือกดูสินคาทางอินสตาแกรมไดตลอด 24 ชม.  มีคาเฉลี่ย 3.98 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .853  
ตามดวยมีการบอกขอมูลของสินคาอยางละเอียด มีคาเฉลี่ย 3.92  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .825 ตาม
ดวยความตรงตอเวลาในการจัดสงสินคา มีคาเฉล่ีย 3.80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .804 ตามดวย
สินคามีคุณภาพตามที่ตองการ คาเฉล่ีย 3.76 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .806 และสามารถเปรียบเทียบ
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ราคาได   คาเฉลี่ย 3.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .892  ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ 

ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพ โดยมีคาเฉล่ีย 3.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .880 

 
ระดับการตัดสินใจซ้ือผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
     ใชคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดระดับความคิดเห็นของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

เก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) 

 

ตารางท่ี 12 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยดานการตัดสินใจซ้ือผานสังคม
ออนไลน (อินสตาแกรม) 

การตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) คาเฉล่ีย สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล 

1. การดําเนินชีวิตของทานมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา
ผานอินสตาแกรมเน่ืองจากไดรับความสะดวกรวดเร็ว

 
4.09 

 
.911 

 
มาก 

2. จากการท่ีทานไดอานความคิดเห็นของผูอื่น สงผลใหทาน
ตัดสินใจซ้ือสินคาผานอินสตาแกรม

 
3.92 

 
1.022 

 
มาก 

3. จากการท่ีทานไดคนหาและเปรียบเทียบราคาสินคาดวย
ตัวเอง สงผลใหทานตัดสินใจซ้ือสินคาผานอินสตาแกรม

3.74 .970 มาก 

4. การประชาสัมพันธสินคาและการอัพเดทขอมูลอยาง
สมํ่าเสมอ มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานอินสตาแกรม

3.39 .909 ปาน
กลาง

5. รูปลักษณและบรรจุภัณฑท่ีมีความสวยงาม มีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาผานอินสตาแกรม

3.54 1.049 มาก 

6. ความสะดวก รวดเร็ว และงาย ในการซ้ือสินคา สงผล 
ใหทานตัดสินใจซ้ือสินคาผานอินสตาแกรม

4.04 .737 มาก 

เฉล่ีย 3.79 .933 มาก 
จากตารางท่ี 12 พบวา พบวาปจจัยดานการตัดสินใจซ้ือผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) โดยรวมอยู
ในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.79  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .933  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดเปนอันดับแรก ไดแก การดําเนินชีวิตของทานมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
สินคาผานอินสตาแกรมเน่ืองจากไดรับความสะดวกรวดเร็ว ซ่ึงมีคาเฉล่ีย 4.09  สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .911  รองลงมาไดแก ความสะดวก รวดเร็ว และงาย ในการซ้ือสินคาสงผลใหทาน
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ตัดสินใจซ้ือสินคาผานอินสตาแกรม มีคาเฉล่ีย 4.04  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .737  ตามดวย จากการ
ท่ีทานไดอานความคิดเห็นของผูอื่น สงผลใหทานตัดสินใจซ้ือสินคาผานอินสตาแกรม มีคาเฉล่ีย 

3.92 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1 .022  ตามดวยจากการที่ทานไดคนหาและเปรียบเทียบราคาสินคา
ดวยตัวเอง สงผลใหทานตัดสินใจซ้ือสินคาผานอินสตาแกรม มีคาเฉล่ีย 3.74  สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .970  ตามดวยรูปลักษณและบรรจุภัณฑท่ีมีความสวยงาม มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา
ผานอินสตาแกรม คาเฉล่ีย 3.54  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1 .049  ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุดคือ การประชาสัมพันธสินคาและการอัพเดทขอมูลอยางสมํ่าเสมอมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
สินคาผานอินสตาแกรม โดยมีคาเฉล่ีย 3.39  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .909   

 
การทดสอบสมมติฐาน 
     เปนการทดสอบสมมติฐานเพ่ือทดสอบตัวแปรท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคม
ออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร จํานวน 3 สมมติฐาน ตัวแปรอิสระ
ไดแก ทัศนคติ ความไววางใจ และสวนประสมทางการตลาด ตัวแปรตามคือ ตัดสินใจซ้ือสินคาผาน
สังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ทําการวิเคราะหดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis)  

ขอมูลดานทัศนคติ ความไววางใจ และสวนประสมทางการตลาด ซ่ึงมีความสัมพันธตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 

ตารางท่ี 13  แสดงผลการวิเคราะหตัวแปรอิสระ ทัศนคติ ความไววางใจและสวนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรอิสระ B Beta t Sig 
ทัศนคติ 
ความไววางใจ 
สวนประสมทางการตลาด 

.379 

.209 

.438

.348 

.236 

.354

7.652 
5.913 
8.696

.000 

.000 

.000 
Adjust R2 = .658, F = 262.020, p < 0.05 
 ผลการวิจัยตามตารางท่ี 13 แสดงผลการวิเคราะหปจจัยดานทัศนคติ ปจจัยดานความ
ไววางใจ และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในภาพรวมแสดงใหเห็นวา ปจจัยดานทัศนคติ 
ปจจัยดานความไววางใจ และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
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สินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี 0.05 โดยพิจารณาจากคา Significance ท่ี 0.000  
เม่ือพิจารณานํ้าหนักของผลกระทบของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคม
ออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานครพบวา ปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด (Beta = .354) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาคือ ปจจัยดานทัศนคติ (Beta = .348) มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน ((อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ตาม
ดวย ปจจัยดานความไววางใจ (Beta = .236) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน 
(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานครตามลําดับ 
 เม่ือวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิการกําหนด (Adjust R Square =.658) พบวา ทัศนคติ ความ
ไววางใจ และสวนประสมทางการตลาด สงผลตอตัวแปรตามคือ คือ ตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคม
ออนไลน (อินสตาแกรม) รวม 65.8% สวนท่ีเหลืออีก 34.2% มาจากปจจัยดานอ่ืนๆ ปจจัยดานสวน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ท่ี t = 

8.696 ปจจัยดานทัศนคติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) t = 

7.652  และปจจัยดานความไววางใจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตา
แกรม) ท่ี t = 5.913 การวิเคราะหคาสถิติทดสอบ F = 262.020 คา Sig. มีคาเทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 
0.05 แสดงวา ตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม 

      สรุปไดวาปจจัยดานทัศนคติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแก
รม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ปจจัยดานความไววางใจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา
ผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร และปจจัยดานสวนประสม
ทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากร
ในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

จากการวิจัย ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแก
รม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยขอสรุปการอภิปรายผล ดังน้ี 

ประชากรในกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมอยางไรตอการซ้ือสินคาผานสังคม
ออนไลน (อินสตาแกรม) ผูวิจัยไดสรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากผูตอบแบบสอบถามจากที่มีผูแสดง
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ความคิดเห็นเพ่ิมเติม จํานวน 9 ชุด จากแบบสอบถามท้ังหมด 400 ชุด จากการแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมสวนใหญน้ันพบวา  ในบางคร้ังรูปถายของสินคาท่ีเห็นในอินสตาแกรมท่ีผูขายนําเสนอดู
แลวเกินความเปนจริงมากกวาสินคาท่ีไดรับ ซ่ึงสงผลกระทบตอความคาดหวังของผูซ้ือ เพราะอาจ
ทําใหไมเกิดการตัดสินใจซ้ือซํ้าในครั้งตอไป และอ่ืนๆ ซ่ึงเปนขอเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีทางผูตอบ
แบบสอบถามไดทําการแนะนํามา ดังน้ี จํานวนคนติดตามมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแตในทาง
ตรงกันขามยอด Like ไมสงผลใดๆ ตอการตัดสินใจซ้ือ และทางรานควรมี ID Line เพ่ือเปนอีก
ชองทางหน่ึงสําหรับการติดตอ ส่ือสารกันระหวางผูซ้ือกับผูขาย  นอกจากน้ีผูตอบแบบสอบถามยัง
มีคําแนะนําอีกวา การรีวิวสินคาท่ีผูซ้ือไดรับแลวจะสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของลูกคาเปน
อยางดีจากการท่ีผูวิจัยศึกษาดานทัศนคติ ดานความไววางใจและดานสวนประสมทางการตลาด
สามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังน้ี 

ปจจัยดานทัศนคติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) 

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจัยสรุปวา ปจจัยดานทัศนคติมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือวิเคราะหเปนรายขอพบวา ส่ิงท่ีประชากรในกรุงเทพมหานครมี
ทัศนคติในเชิงบวกมากท่ีสุดเปนสามอันดับแรก ไดแก การซ้ือสินคาผานอินสตาแกรมเหมาะสมกับ
วิถีชีวิตในปจจุบันของทาน การซ้ือสินคาผานอินสตาแกรมมีความสะดวกเน่ืองจากสามารถซ้ือได 24 

ชั่วโมง และขั้นตอนการซ้ือสินคาผานอินสตาแกรม มีความงายไมยุงยากหลายขั้นตอน ผลดังกลาว
สอดคลองกับแนวคิดของ Schermerhorn (2000 : 75) ท่ีกลาววา ทัศนคติ คือ แนวความคิดและ
ความรูสึกท่ีตอบสนองในเชิงบวก หรือลบตอคนส่ิงของในสภาวะแวดลอมท่ีบุคคลน้ันๆ เผชิญอยู 
และทัศนคติสามารถรูหรือถูกตีความคําพูดท่ีไมเปนทางการของคนท่ีพูดออกมา หรือจากการสํารวจ
อยางเปนทางการ หรือจากการกระทําของบุคคลน้ันๆ และ จิระวัฒน วงสสวัสดิวัฒน (2542 : 33) ได
อธิบายคําวา ทัศนคติ คือเคร่ืองมือใชในกําหนดรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลท่ีตอบ สนองตอส่ิง
หน่ึงส่ิงใด ซ่ึงความรูสึกน้ันสามารถเปนไดท้ังพอใจหรือไมพอใจก็ไดข้ึนอยูกับความพรอมของ
จิตใจหรือประสาท ซ่ึงเกิดจากประสบการณท่ีไดรับ สภาวะความพรอมจะเปนตัวกําหนดการกระทํา
ของบุคคลหรือเหตุการณท่ีเก่ียวของกับบุคคลน้ัน ทัศนคติเปนท่ีสามารถวัดไดจากความคิดเห็นหรือ
จากภาษาท่ีแสดงออกมา และยังสอดคลองกับงานวิจัยของพิชญาวี คณะผล (2553 : 66-72) ไดศึกษา
ทัศนคติการใชประโยชนและความพึงพอใจของการส่ือสารผานเครือขายสังคมออนไลน  
กรณีศึกษา: นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ. เพชรบูรณ พบวา สวนใหญมีทัศนคติ
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ในเชิงบวกตอเครือขายสังคมออนไลน โดยใหความเห็นวาสังคมออนไลนเปนชองทางท่ีเปดกวาง เปน
ชองทางที่ไวใหคนไดแสดงความคิดเห็นไดในหลากหลายแงมุมสามารถคนหาขอมูลและตอบสนอง
ตอความตองการไดงาย และเปนการโตตอบส่ือสารกันโดยอิสระไมวาจะเวลาใด อยูท่ีไหน   มีการใช
ประโยชนจากสังคมออนไลนเพ่ือพูดคุยกับเพ่ือน คนหาเพ่ือนเกาหรือหาเพ่ือนใหม เพ่ือการติดตาม
ขาวสารท่ีสนใจและเหตุการณตางๆ อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของบงกช รัตนปรีดากุล (2554 : 

83-85) ทําการศึกษาเรื่องอิทธิพลของทัศนคติและบรรทัดฐานกลุมอางอิงท่ีมีตอพฤติกรรมการซ้ือ
สินคาและบริการออนไลนของผูบริโภควัยทํางาน ท่ีพบวาทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคมมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการออนไลนของผูบริโภควัยทํางานตอนตน และสอดคลองกับ
งานวิจัยของนายธินพัฒน พงศทองเมือง (2557 : 67-79) ไดศึกษาคนควาเก่ียวกับ การวิเคราะหปจจัย
ท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาผานส่ือออนไลน ของผูบริโภครุนแซดในประเทศไทย เพ่ือหา
แนวทางการตลาดดิจิตอลที่เหมาะสม พบวา กลุมประชากรรุนแซดในประเทศไทย ท่ีมี เพศ  อายุ 

และรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีทัศนคติเก่ียวกับการซ้ือสินคาผานส่ือออนไลน และแนวโนมการ
ซ้ือสินคาผานส่ือออนไลนแตกตางกัน ซ่ึงตามการวิจัยครั้งน้ี สามารถสรุปผลไดวาทัศนคติจะมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานอินสตาแกรม 

ปจจัยดานความไววางใจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแก
รม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจัยสรุปวา ปจจัยดานความไววางใจมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือวิเคราะหเปนรายขอพบวา ส่ิงท่ีประชากรในกรุงเทพมหานคร
มีความไววางใจมากที่สุดเปนสามอันดับแรก ไดแก ผูขายสินคาผานอินสตาแกรมมีการปรับปรุง
ขอมูลใหทันสมัยตลอดเวลา ผูขายสินคาผานอินสตาแกรมมีขอมูลเก่ียวกับสินคาครบถวน ถูกตอง 

ตามคําบรรยายสินคาท่ีไดแจงใหกับลูกคาทราบ และผูขายสินคาผานอินสตาแกรมมีประสิทธิภาพ
ในการจัดสงสินคาตรงตามเวลาท่ีกําหนด ผลดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ Moorman, 

Deshpande & Zaltman (1992 :  314 อางใน ธีรพงษ เท่ียงสมพงษ, 2551 : 29) กลาววา ความไววางใจ 

คือ ความวางใจอยางเต็มใจตอหุนสวน รวมไปถึงการมีแนวความคิดวาผูบริโภคจําตองเกิดความ
เช่ือม่ันตอองคกรอันเกิดจากความสนใจในชวงเวลาของการใชบริการความเช่ือม่ันท่ีกลาวน้ีจะเกิดขึ้น
ตอเม่ือผูบริโภคพิจารณาผูใหบริการท่ีเปนทางเลือก 2 ประการ คือความนาเชื่อถือมากท่ีสุดและมี
ความซ่ือสัตยจริงใจอยางสูง และมีนา อองบางนอย (2553 : 34) ท่ีกลาวไววา ความไววางใจ คือ 

ความสัมพันธท่ีใกลชิดอันเกิดจากการติดตอระหวางผูใหบริการกับลูกคา ลูกคาท่ีเกิดความสัมพันธท่ี
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ใกลชิดจะเกิดความไววางใจ สงผลใหเกิดความรูสึกม่ันใจตอสินคาหรือบริการ ความไววางใจ
กลายเปนตัววัดทางสัมพันธภาพที่สามารถจับตองยากระหวางองคการกับลูกคา และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ กุลเชษฐ วัฒนผล (2556 : บทคัดยอ ) ทําการศึกษาเรื่องความไววางใจตอการซ้ือประกัน
ชีวิตธนาคารไทยพาณิชย ของผูสูง อายุวัยเกษียณในเขตบางคอแหลม จากผลการศึกษาพบวา ดาน
ความไววางใจในตราสินคาใหความ สําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานมีความไววางใจในองคกร 

นอกจากน้ียังมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอความไววางใจตอการซ้ือประกันชีวิตธนาคารไทย
พาณิชยของผูสูงอายุวัยเกษียณ โดยใหความ สําคัญในดานความพอใจในการดูแลเอาใจใสในประกัน
ของธนาคารไทยพาณิชยอยูในระดับคอนขางมาก นอกจากน้ียังสอดคลองกับมนตธิชา ทองคง (2557 

: บทคัดยอ) ทําการศึกษาเร่ือง ความไววางใจท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตมือสองของ
ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคล 

ดานรายได มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ืออะไหลรถยนตมือสอง ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ และ ชองทางการจัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ืออะไหลรถยนตมือสอง 

และปจจัยอื่นๆ ไดแก ความไววางใจ และความภักดีตอตราสินคามีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
อะไหลรถยนตมือสองท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงตามการวิจัยครั้งน้ี สามารถสรุปผลไดวา
ความไววางใจจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) 
 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน  
(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยสรุปวา ปจจัยดานสวนประสม
ทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากร
ในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือวิเคราะหเปนรายขอพบวา สวน
ประสมทางการตลาดที่สงผลในเชิงบวกมากที่สุดเปนสามอันดับแรก ไดแก ประหยัดเวลาในการ
เดินทาง มีการบริการจัดสงสินคาฟรี และไดรับสินคาตรงกับในรูปท่ีเห็นในอินสตาแกรม  

ผลดังกลาว สอดคลองกับแนวคิดของ  Kotler, P. (2000 : 99) ท่ีกลาววาสวนประสมทาง
การตลาดเปนกลุมของเคร่ืองมือทางการตลาดที่องคกรใชในการปฏิบัติตามวัตถุประสงคทางการ
ตลาดกลุมเปาหมาย และเสรี วงษมณฑา (2547 : 17) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix หรือ 4Ps) ไววาสวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุม
ได ซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย หรือเปนเครื่องมือท่ีใช
รวมกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคทางการติดตอส่ือสารขององคการและ ฉัตรยาพร เสมอใจ (2549 : 

52-53) ท่ีอธิบายถึงสวนผสมทางการตลาดไววา คือแนวคิดท่ีเปนหลักในการพิจารณาสวนประกอบ
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ท่ีสําคัญเพ่ือตอบสนองตลาดอยางเหมาะสม โดยเร่ิมจากธุรกิจตองมีผลิตภัณฑท่ีจะเสนอลูกคา มีการ
ตั้งราคาท่ีสมควร มีวิธีนําสงไปยังลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ และมีวิธีการส่ือสารเพ่ือทําการโปรโมท
และดึงดูดใหเกิดการซ้ือดวยการสงเสริมการตลาด และสอดคลองกับงานวิจัยของมไหศวรรย  มหัทธ
นาภิวัฒน (2554 : 75-80) ทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือนํ้าขาวกลองงอกของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวน
ประสมการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงปจจัยสวนประสมการตลาด
ท้ัง  4  ปจจัยมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือทุกขั้นตอน ต้ังแตขั้นการรับรูปญหา การคนหา
ขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลังการซ้ือ และสอดคลองกับ
งานวิจัยของสุทามาศ จันทรถาวร (2556) ทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผล
ตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาบน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานสินคา ราคา และการบริการ 

มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาบน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ียัง
สอดคลองกับงานวิจัยของปยมาภรณ ชวยชูหนู (2559 : 183-185) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือสินคา ผานทางสังคมออนไลน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยดาน
ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ รายไดท่ีแตกตางกันสงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาผานทางสังคมออนไลนไมแตกตางกัน สวนปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

ไดแก ดานบุคลากรและคุณภาพของสินคา ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานภาพลักษณของ
สินคาและรานคา และดานขอมูลรานคา ขอมูลสินคา และกระบวนการใหบริการ ทุกปจจัยสงผลตอ
การตัดสินใจซ้ือสินคาผานทางสังคมออนไลน  ซ่ึงตามการวิจัยคร้ังน้ี จากขางตนท่ีกลาวถึงสวน
ประสมทางการตลาด สามารถทําใหเห็นไดวาถาธุรกิจตองการที่จะประสบความสําเร็จน้ันความ
เหมาะสมในการกําหนดสวนประสมการตลาดเปนเร่ืองสําคัญ 

 สําหรับปจจัยดานการตัดสินใจพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ 3 อันดับแรก 

ไดแก การดําเนินชีวิตของทานมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานอินสตาแกรมเน่ืองจากไดรับความ
สะดวกรวดเร็ว  และความสะดวก รวดเร็ว และงาย ในการซ้ือสินคาสงผลใหทานตัดสินใจซ้ือสินคา
ผานอินสตาแกรม สุดทายคือ จากการท่ีทานไดอานความคิดเห็นของผูอื่น สงผลใหทานตัดสินใจซ้ือ
สินคาผานอินสตาแกรม ผลดังกลาว สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2000 : 176-178) กลาววา 
การตัดสินใจของผูบริโภคเกิดจากปจจัยภายใน คือแรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู บุคลิกภาพและ
ทัศนคติซ่ึงจะแสดงใหเห็นถึงความตองการ และตระหนักวามีสินคาใหเลือกมากมาย กิจกรรมท่ีมี
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ผูบริโภคเขามาเก่ียวของสัมพันธกับขอมูลท่ีมีอยู หรือขอมูลท่ีฝายผูผลิตใหมาและสุดทายคือ การ
ประเมินคาของทางเลือกเหลาน้ัน และสอดคลองกับแนวคิดของโกวิทย กังสนันท (2549 : 3) กลาว
วา การตัดสินใจ หมายถึง การท่ีผูตัดสินใจมีตัวเลือกหลายๆ ตัว และตองนําตัวเลือกตางๆ มา
เปรียบเทียบกัน กอนท่ีจะตัดสินใจเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหน่ึง เพ่ือใหสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ี
ตองการ และยังสอดคลองกับแนวคิดของจตุพล พงษวิทยาภานุ (2554 : 73) ทําการศึกษาเร่ือง 

อิทธิพลของเครือขายสังคมออนไลนท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม โดยรวบรวมขอมูล
การศึกษาจากการการสอบถามผูท่ีอยูอาศัยในคอนโดมิเนียม ยานกรุงเทพมหานคร พบวา ผูท่ีอยู
อาศัยในคอนโดมิเนียมมีอัตราการรับรูขอมูลขาวสารกอนการตัดสินใจซ้ือจากการใชเครือขายสังคม
ออนไลนในระดับท่ีมาก แตอิทธิพลของเครือขายสังคมออนไลนท่ีมีผลตอการซ้ือคอนโดมิเนียมอยู
ในระดับปานกลาง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของปุลณัช เดชมานนท (2556 : 57-60) ไดทําการ 

ศึกษาเร่ือง การตัดสินใจซ้ือสินคาผานเครือขายสังคมออนไลนในชวงเวลาจํากัด โดยใชแบบสอบถาม
เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา อายุมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดทุกดาน 

สวนอาชีพมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสถานท่ีและดานสงเสริมการขาย รายไดเฉล่ีย
ตอเดือนมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา ดานสถานท่ี และดานสงเสริมการขาย
เพราะความสะดวกในการรับสินคา สวนเหตุผลของการซ้ือเลือก มีความสัมพันธกับปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดดานราคา ดานสถานท่ี และดานสงเสริมการขาย ในขณะที่วิธีการส่ังซ้ือและ
ระยะเวลาในการส่ังซ้ือ มีความสัมพันธกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดทุกดาน นอกจากน้ียัง
สอดคลองกับงานวิจัยของสิริลักษณ เงินศิริ (2558 : 67-70) ไดทําการศึกษาเรื่อง ประเภทของส่ือ
สังคมออนไลนท่ีมีผลตอแนวโนมการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภคในประเทศไทย พบวา กลุม
ตัวอยางท่ีผูศึกษารวบรวมไดอัตราสวนของเพศหญิงมีมากกวาเพศชาย โดยสวนใหญมีอายุระหวาง 

26-35 ป สถานภาพโสด มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา รายไดเฉล่ียตอเดือน 15,000 

– 25,000 บาท โดยประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัท (1) ลักษณะขอมูลสวนบุคคลดานอาชีพที่
แตกตางกัน มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภคในประเทศไทยบนส่ือสังคม
ออนไลนเฟซบุกท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ (2) ประเภทของส่ือสังคม
ออนไลนท่ีมีผลตอแนวโนมการตัดสินใจของผูบริโภคมากท่ีสุด คือ อินสตาแกรม  จึงสรุปไดวาการ
ตัดสินใจ เกิดจากการเลือกและเปรียบเทียบส่ิงท่ีตองการจากทางเลือกมากมายโดยนํามาพิจารณาดวย
เหตุผลและผานหลายๆ ขั้นตอนกอนการตัดสินใจเพ่ือใหไดส่ิงท่ีจะทําใหบรรลุวัตถุประสงค 
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ขอเสนอแนะ 
     ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใชทางธุรกิจ 

1. จากผลการวิจัยดานขอมูลท่ัวไป ผูประกอบการธุรกิจเก่ียวกับการขายสินคาผานสังคม
ออนไลนสามารถนําขอมูลดังกลาวไปทําการวางแผนและกําหนดกลยุทธเพ่ือดําเนินการทาง
การตลาดตอไป เชน การนําขอมูลไปทําการสงเสริมการขายหรือการต้ังราคาใหเหมาะสมเพ่ือท่ีจะ
ทําใหเกิดยอดขายท่ีเพ่ิมมากย่ิงขึ้น  

2. จากผลการวิจัยดานทัศนคติ พบวาทัศนคติของผูซ้ือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา
ผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ดังน้ัน ผูประกอบการจึงควรมีการสรางการรับรูของผูซ้ือใหเกิด
ทัศนคติในเชิงบวกตอธุรกิจของตนเอง ซ่ึงสามารถสรางไดโดยการสรางภาพลักษณท่ีดี เชน การ
บริการท่ีดี ความซ่ือสัตยตอลูกคา และความเต็มใจท่ีจะใหบริการ ส่ิงเหลาน้ีจะสงผลตอทัศนคติของ
ผูบริโภค  

          3. จากผลการวิจัยดานความไววางใจ พบวาประชากรมีความไววางใจที่อยูในเชิงบวกมาก
ท่ีสุดเปน 

อันดับแรก ไดแก ผูขายสินคาผานอินสตาแกรมมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยตลอดเวลา  ดังน้ัน 

ผูประกอบการจึง 

ควรใหความสําคัญกับการอัพเดทขอมูลอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหผูซ้ือรูสึกสะดวกสบายในการคนหา
ขอมูล และยังชวยสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกตัวธุรกิจเองดวย 

          4. จากผลการวิจัยดานสวนประสมทางการตลาด พบวาประชากรใหความสําคัญในเรื่องการ
ประหยัด เวลาในการเดินทางและบริการจัดฟรี ซ่ึงส่ิงท่ีกลาวมาเหลาน้ีคือปจจัยทางดานชองทางการ
จัดจําหนาย ผูประกอบการจึงจําเปนท่ีจะตองใหความสําคัญกับดานน้ีมากเปนพิเศษ   

 
     ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
         เพ่ือใหผลการวิจัยในคร้ังน้ีสามารถขยายตอไปในทัศนะท่ีกวางมากข้ึนอันจะเปนประโยชนใน
การอธิบายปรากฏการณและปญหาทางดานการซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) หรือ
ปญหาอื่นท่ีมีความเก่ียวของกัน ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไปดังน้ี 

1. เลือกกลุมตัวอยางอื่นๆ ท่ีมีความแตกตางจากการวิจัยในคร้ังน้ี เชน การเลือกทําวิจัยกับ
ประชากรในจังหวัดอื่นๆ เพ่ือจะไดเห็นวาผลการวิจัยเปนอยางไร เหมือนหรือมีความแตกตางกัน
อยางไร 
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               2. ควรศึกษาปจจัยอื่นๆ เพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษา เพ่ือใหงานวิจัย
กวางขวางและสมบูรณมากข้ึน 
               3. ควรศึกษารายละเอียดแบบเจาะลึกในกลุมผูท่ียังไมเคยซ้ือสินคาผานทางสังคมออนไลน 
โดยอาจใชวิธีสัมภาษณเปนรายบุคคลหรือแบบกลุม เพ่ือนําขอมูลตางๆ มาปรับใชกับธุรกิจรานคา
ในสังคมออนไลนตอไป 
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ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาตางชาติท่ีใชบริการศูนยบริการนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

Factors affecting the satisfaction of international students using the  
International Service Center Rangsit University 

 
ชัยวุฒิ คงพูน  

นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ณกมล จันทรสม 
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตางชาติท่ีเขารับการ
บริการท่ีศูนยบริการนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาตางชาติระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 237 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยไดแก 1) แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป 2) แบบวัด
ความพึงพอใจ 3) ขอคําถามปลายเปด ใชสถิติเชิงพรรณนาเพ่ืออธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง  
คือ รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับ
ความพึงพอใจโดยรวม และความพึงพอใจแตละดานใชสถิติ Independent Sample T-test เพ่ือทดสอบ
ความแตกตางระหวางกลุม 2 กลุม และ ใชสถิติ One-Way ANOVA เพ่ือทดสอบความแตกตาง
ระหวางประชากรท่ีมากกวา 2 กลุม 

 จากผลจากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางเปนเพศชายรอยละ 45.6 เปนเพศหญิงรอยละ 54.4 

ตัวอยางมีความพึงพอใจตอการเขารับบริการท่ีศูนยบริการนานาชาติอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.13

และเม่ือวิเคราะหความพึงพอใจในแตละดานคือ ดานหระบวนการหนาท่ี/ขั้นตอนการใหบริการ ดาน
บุคลากรท่ีใหบริการ ดานสถานท่ี/ส่ิงอํานวยความสะดวก และดานผลของการใหบริการ พบวาทุกดานมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน (x� = 4.08, 4.15, 4.14 และ 4.19 ตามลําดับ) เม่ือวิเคราะห
ปจจัยสวนบุคคลตอความพึงพอใจโดยรวมและความพึงพอใจในแตละดานพบวา เพศ ชวงอายุ ช้ันปท่ี
กําลังศึกษา และเกรดเฉล่ีย มีความพึงพอใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตสัญชาติของ
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นักศึกษาท่ีเขารับบริการท่ีตางกันสงผลตอความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 (p=0.036) โดยเม่ือวิเคราะหความพึงพอใจในแตละดานพบวา ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ใหบริการมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p=0.037) สวนดานอื่นๆน้ันไมมี
ความความแตกตาง 
 ผลท่ีไดดังกลาวน้ีทําใหทราบวาสัญชาติท่ีตางกันจะสงผลเกิดความพึงพอใจที่แตกตางกัน 

เน่ืองมาจากวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ประสบการณในแตละประเทศท่ีไดรับมามีความแตกตางกัน ทําให
มีทัศนคติและคานิยม ในการมองส่ิงตางๆแตกตางกัน ซ่ึงความรูท่ีไดจากการวิจัยน้ีจะชวยใหผูใหบริการ
เกิดความเขาใจ และสามารถปรับตัวใหเขากับรูปแบบการใหบริการได เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอผูรับบริการ ผูใหบริการ และองคกร 

 

คําสําคัญ : นักศึกษาตางชาติ, ศูนยบริการนักศึกษานานาชาติ, ความพึงพอใจ 
 

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 

ในปจจุบัน การพัฒนาดานการศึกษาของไทยมีความกาวหนา ท้ังยังมีความเปนสากลเพ่ิม
มากข้ึน ดังจะเห็นไดจากระบบการศึกษาของไทยไดเปนระบบสองภาษา และไดใหความสําคัญกับ
ภาษาตางประเทศมากย่ิงขึ้น อีกท้ังดวยสังคมท่ีเปดกวาง ระบบสารสนเทศเจริญกาวหนาและมีการ
แผขยายอยางท่ัวถึง ทําใหคนเราเกิดการศึกษาเรียนรูขามวัฒนธรรมอยางงายดาย อีกท้ังยังเกิดความ
รวมมือกันระหวางประเทศ อาทิเชน ประชาคมอาเซียน (ASEAN)  ซ่ึงทําใหการเรียนรูแลกเปล่ียน
ขามวัฒนธรรมเปนเรื่องสําคัญ และไมควรมองขาม สําหรับทางดานการศึกษาน้ัน มีการแลกเปล่ียน
นักเรียน นักศึกษา ในระหวางประเทศ มีนักเรียนนักศึกษาชาวตางชาติเขามาเรียนท่ีประเทศไทย ซ่ึง
ส่ิงน้ีสงผลใหสถานศึกษาในประเทศไทย ตองมีหนวยงานรองรับ นักเรียนหรือนักศึกษาตางชาติ 

เพ่ือเอื้ออํานวยความสะดวก และเปนแหลงรวมรวมขอมูล กระจายขาวสารใหแกนักเรียนหรือ
นักศึกษาตางชาติ จึงกอใหเกิดศูนยบริการนานาชาติในบางอุดมศึกษาข้ึน 

ผูวิจัยไดทําการวิจัยในหนวยงานศูนยบริการนานาชาติ ในสวนงานบริการนักศึกษา
นานาชาติ เน่ืองจากสวนงานน้ีเก่ียวของกับการบริการนักศึกษาตางชาติโดยตรง ดังน้ันเพ่ือใหการ
บริการเกิดประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาหาความพึงพอใจของนักศึกษาตางชาติตอการ
ใหบริการของศูนยบริการนานาชาติ และเน่ืองจากจัดตั้งศูนยบริการนานาชาติมา ยังไมเคยมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานเก่ียวกับการใหบริการของศูนยบริการนานาชาติ ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ี
จะประเมินการใหบริการของศูนยบริการนานาชาติ โดยใชการประเมินจากความพึงพอใจ ท้ัง
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ทางดานการบริการ บุคลากร สภาพแวดลอม ผลการวิจัยครั้งน้ี เพ่ือสามารถใชเปนแนวทางในการ
วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการบริการใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ตลอดจนกําหนดนโยบายเพ่ือ
พัฒนาศูนยบริการนานาชาติตอไป อีกท้ังผูวิจัยเห็นวางานวิจัยสวนใหญน้ันจะวัดระดับความพึง
พอใจของคนไทยมากกวาชาวตางชาติ งานวิจัยน้ี มีการแปลแบบวัดความพึงพอใจเปนฉบับ
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงสามารถนําไปเปนแนวทางในงานวิจัยอื่นๆได 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.1 เพ่ือใหทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษาตางชาติตอการใหบริการของศูนยบริการ

นานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิต 

1.2 เพ่ือใหทราบถึงปจจัยท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจของนักศึกษาตางชาติท่ีมีตอการ
ใหบริการของศูนยบริการนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต 

1.3 เพ่ือนําขอมูลมาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในการใหบริการตอไป 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
1.1 ขอบเขตดานประชากรที่ทําการศึกษาครั้งน้ีคือ นักศึกษาตางชาติท่ีกําลังศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 462 คน (ป 2559) 

1.2 ขอบเขตดานเน้ือหาและขอมูล การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของ
นักศึกษาตางชาติตอการใหบริการของศูนยบริการนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เปนรูปแบบ
การศึกษาแบบพรรณนา (Descriptive) โดยศึกษาถึงความพึงพอใจของนักศึกษาตางชาติ รวมถึง
ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาตางชาติ ท่ีมีตอการใหบริการ  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
         ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 

 

  

 

สมมติฐานการวิจัย 

1.1 เพศท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมและความพึงพอใจใน 4 ดาน คือดาน
กระบวนการ/ข้ันตอน ดานบุคลากรที่ใหบริการ ดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก และดาน
ผลของการใหบริการ ตอการเขารับบริการท่ีศูนยบริการนานาชาติแตกตางกัน 

1.2 ชวงอายุท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมและความพึงพอใจใน 4 ดาน คือดาน
กระบวนการ/ข้ันตอน ดานบุคลากรที่ใหบริการ ดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก และดาน
ผลของการใหบริการ ตอการเขารับบริการท่ีศูนยบริการนานาชาติแตกตางกัน 

1.3 ระดับชั้นปท่ีกําลังศึกษาท่ีตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมและความพึงพอใจใน 4 ดาน 

คือดานกระบวนการ/ขั้นตอน ดานบุคลากรที่ใหบริการ ดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 

และดานผลของการใหบริการ ตอการเขารับบริการท่ีศูนยบริการนานาชาติแตกตางกัน 

1.4 ผลการเรียนสะสมท่ีตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมและความพึงพอใจใน 4 ดาน คือ
ดานกระบวนการ/ขั้นตอน ดานบุคลากรที่ใหบริการ ดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก และ
ดานผลของการใหบริการ ตอการเขารับบริการท่ีศูนยบริการนานาชาติแตกตางกัน 

1.5 สัญชาติท่ีตางกันของนักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและความพึงพอใจใน 4 ดาน คือ
ดานกระบวนการ/ขั้นตอน ดานบุคลากรที่ใหบริการ ดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก และ
ดานผลของการใหบริการ ตอการเขารับบริการท่ีศูนยบริการนานาชาติแตกตางกัน 

 
 

ระดับความพึงพอใจ ใน 4 ดาน 

- ดานกระบวนการ/ขั้นตอน 
- ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 
- ดานสถานที่และส่ิงอํานวยความ

สะดวก 
- ดานผลของการใหบริการ 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 
- อายุ 
- ระดับช้ันปท่ีกําลังศึกษา 
- ผลการเรียนสะสม 
- สัญชาติ 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.1 ทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษาตางชาติท่ีมีตอการใหบริการของศูนยบริการ
นานาชาติ สามารถนําไปใชในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ 

1.2 ทราบถึงปจจัยท่ีเก่ียวของตอการใหบริการของศูนยบริการนานาชาติ ซ่ึงสามารถเขา
ใจความแตกตางของนักศึกษาตางชาติท่ีเขามารับบริการ และสามารถใหบริการไดอยางเหมาะสม 

1.3 สามารถนําขอมูลท่ีไดเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขและพัฒนาหนวยงานใหมี
ศักยภาพย่ิงขึ้นไป 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการใหบริการ 
จากการศึกษาคนควางานเอกสารเรื่องแนวคิดและทฤษฎีการใหบริการน้ัน มีผูวิจัยและ

ผลการวิจัยท่ีไดใหความหมายของการบริการไว ดังน้ี 

Lehtinen (1983) การบริการ คือกิจกรรมหรือชุดของกิจกรรมหลายอยางท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิสัมพันธกับบุคคลหรืออุปกรณอยางใดอยางหน่ึง ซ่ึงทําใหอีกฝายเกิดความพึงพอใจ 

Groonroos (1990) ไดนิยามไววา การบริการ หมายถึง กิจกรรมหน่ึงหรือกิจกรรมหลาย
อยางท่ีมีลักษณะไมอาจจับตองได โดยท่ัวไปไมจําเปนตองทุกกรณีท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิสัมพันธ 

Kotler (1997) กลาววา การบริการหมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัติใดๆท่ีกลุมบุคคลหน่ึง
สามารถนําเสนอใหอีกกลุมบุคคลหน่ึง ซ่ึงไมสามารถจับตองได และไมไดสงผลของความเปน
เจาของส่ิงใด ท้ังน้ีการกระทําดังกลาวอาจจะรวมหรือไมรวมอยูกับส่ิงของหรือสินคาท่ีมีตัวตนได 
พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ (2530) ไดใหความหมายไววา การบริการหมายถึงการปฏิบัติรับ
ใช การใหความสะดวก การกระทําท่ีเปยมไปดวยความชวยเหลือและการดําเนินการท่ีเปนประโยชน
กับผูอื่น 

สมิต สัชฌุกร (2542) ใหความหมายวา การบริการเปนการปฏิบัติงานที่กระทําหรือติดตอ
เก่ียวของกับผูใชบริการ การใหบุคคลตาง ๆ ไดใช ประโยชนในทางใดทางหน่ึง ท้ังดวยความ
พยายามใด ๆ ก็ตามดวยวิธีการหลากหลายในการทําให บุคคลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของไดรับความ
ชวยเหลือจัดไดวาเปนการใหบริการท้ังส้ิน การจัดอํานวยความสะดวก การสนองความตองการของ
ผูใชบริการก็เปนการใหบริการ การใหบริการจึงสามารถ ดําเนินการไดหลากหลายวิธี จุดสําคัญคือ 

เปนการชวยเหลือและอํานวยประโยชนแกผูใชบริการ  
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บุษยมาศ แสงสีเงิน (2559) การบริการ (Service) หมายถึง กระบวนการของการปฏิบัติ
เพ่ือใหผูรับบริการไดรับความสุข ความสะดวก ความสบาย ความพึงพอใจอันเปนการกระทําท่ีเกิด
จากจิตใจท่ีเปยมไปดวยความปรารถนาดี การชวยเหลือเก้ือกูลกัน ความเอื้ออาทร ความมีนํ้าใจไมตรี 

การใหความเปนธรรมเสมอภาคอาจรวมไปถึงการไมเลือกปฏิบัติ 
 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจ 

Vroom (1964) ความพึงพอใจ คือผลท่ีไดจากการท่ีบุคคลเขามีสวนรวมกับส่ิงน้ัน ผลบวก
คือความพึงพอใจ ผลลบคือความไมพึงพอใจ 

Good (1973) ใหความหมายของความพึงพอใจวา หมายถึงสภาพคุณภาพ หรือระดับความ
พึงพอใจ ซ่ึงเปนผลมาจากความสนใจตางๆ และทัศนคติท่ีบุคคลมีตอส่ิงท่ีทําอยู 

Powell (1983) ความพึงพอใจเปนสภาพอารมณความรูสึกดานบวกของบุคคลที่พบหรือ
ไดรับการตอบสนองจากประสบการณ 

Kotler (2000) ไดใหความหมายความพึงพอใจไววา เปนความรูสึกสวนบุคคลท่ีเม่ือไดรับ
ส่ิงท่ีตองการหรือความผิดหวัง ซ่ึงเกิดจากการเปรียบเทียบการรับรูกับความคาดหวัง ถาการรับรูตอ
ส่ิงท่ีตองการเหมาะสมกับความคาดหวัง บุคคลจะเกิดความพึงพอใจ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา 
หมายถึง ความรูสึกรัก ชอบใจ พอใจ และพึงใจ 

ทรงสมร คชเลิศ (2543)ไดใหความหมายความพึงพอใจวา ความพึงพอใจเปนเร่ืองเก่ียวกับ
อารมณ ความรูสึกและทัศนคติของแตละบุคคล อันเน่ืองมาจากส่ิงเราและแรงจูงใจ ซ่ึงปรากฏ
ออกมาทางพฤติกรรมวารูสึกชอบ รูสึกพอใจ และมีทัศนคติท่ีดีตอส่ิงน้ันๆ 

ประภาส เกตุแกว (2546) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของมนุษยท่ีเก่ียวของกับ
อารมณ เม่ือไดรับการตอบสนองตามความตองการ โดยแสดงออกมาทางพฤติกรรม สังเกตไดจาก
สายตา คําพูด และการแสดงออกทางพฤติกรรม 

สุชีรา ฐิติภูมิเดชา (2548) กลาววา ความพึงพอใจคือ ความรูสึกท่ีเกิดจากการไดรับการ
ตอบสนองตอความตองการเปนอยางดีหรือสมบูรณท่ีสุด 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ยุวดี เพชระ (2554) ศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการตอหองสมุดวิทยาลัยขอนแกน 

ผลการวิจัยพบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอบริการของหอสมุดกลางอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 

เทากับ 3.06) จําแนกเปนดานคือดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาท่ี/บุคลากร 

ดานบริการของหองสมุด ดานสถานท่ี/ส่ิงอํานวยความสะดวก และดานการประชาสัมพันธ พบวา
ทุกดานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

วรรณวิมล จงจรวยสกุล (2551) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาในการใหบริการ
ของงานทะเบียนและวัดผล โดยจําแนกตามเพศและคณะ พบวาโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับ
มาก นักศึกษาชายพอใจมากกวานักศึกษาหญิงในเร่ืองของการตอนรับดวยอัธยาศัยท่ีดี สุภาพ ย้ิม
แยมแจมใส ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 สวนนักศึกษาหญิงพอใจมากกวานักศึกษาชายในเรื่องของผู
ใหบริการมีความรูความเขาใจ ใหคําปรึกษาและขอแนะนํา 
 ชะเอิ้น พิศาลวัชรินทร (2553) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยท่ีมีตอการใหบริการงานกิจการนักศึกษา ซ่ึงพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมี
ความพึงพอใจในระดับมากในหนวยงานตางๆ ท้ัง 4 ดานคือ ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ใหบริการ ดานบุคลากรท่ีใหบริการ ดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก ดานผลของการ
ใหบริการ เม่ือหาความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลตอความพึงพอใจพบวา เพศหญิงและเพศชาย 

มีความพึงพอใจงานบริการกิจการนักศึกษาไมแตกตางกัน รวมถึงชั้นปท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจ
ในงานบริการกิจการนักศึกษาไมแตกตางกันเชนกัน โดยเม่ือดูปจจัยคณะวิชาน้ัน พบวา นักศึกษาพึง
พอใจในงานบริการกิจการนักศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรท่ีใชศึกษาในการวิจัยน้ี ไดแก นักศึกษาตางชาติท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยรังสิต ในปการศึกษา 2559 จํานวน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยน้ีคือ นักศึกษาตางชาติ
ท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 462 คน จากการใชสูตร Taro Yamane ทําให
ไดกลุมตัวอยางจํานวน 215 คนเพ่ือปองกันความผิดพลาดของขอมูล เพ่ิมขนาดกลุมตัวอยางข้ึน 10% 

ผูวิจัยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ใหไดจํานวนกลุมตัวอยางเทากับ 

237 คน เน่ืองจากนักศึกษาตางชาติท่ีติดตอท่ีศูนยบริการนานาชาติมีความหลากหลาย และผูวิจัย
ตองการกลุมตัวอยางท่ีมาใชบริการจริง จึงเลือกกลุมตัวอยางท่ีมาติดตอท่ีศูนยบริการนานาชาติ 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย    
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยน้ีเปนแบบสอบถามประกอบไปดวย 3 สวนคือ คําถามเก่ียวกับ

ขอมูลสวนบุคคลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ ระดับช้ันปท่ีศึกษา ผลการเรียนสะสม และสัญชาติ สวนท่ี 2 

จะเปนคําถามเก่ียวกับการวัดระดับความพึงพอใจในแตละดานของการใหบริการของศูนยบริการ
นานาชาติ และสวนท่ี 3 เปนคําถามแบบปลายเปด ใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจของงานในศูนยบริการนานาชาติ 

เปนลักษณะคําถามท่ีใชมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ 1 = พอใจนอยท่ีสุด และ 5 = พอใจมาก
ท่ีสุด) แบบสอบถามท่ีสรางไดทดลองแจก 30 ชุดไดคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s alpha coefficient) ของแบบวัดท้ังชุดเทากับ 0.97 ซ่ึงแปลไดวาแบบสอบถามชุดน้ีมีคา
ความเช่ือม่ันในระดับสูง สามารถนํามาวัดในการวิจัยได 
 

การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 
ผูวิจัยนําขอมูลท่ีรวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตอง แลวนําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

ดังน้ี 

1.1 ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ในดานขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ไดแก 
รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และในดานความพึงพอใจ ไดแก คาต่ําสุด คาสูงสุด 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.2 ใชสถิติเพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาตางชาติท่ีมีตอการ
ใหบริการท่ีศูนยบริการนานาชาติ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือสถิติ    t-test และ one-way Anova 

 

 ผลการวิจัย 
การวิจัยแบงเปน 3 สวน ไดแก สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบ

แบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ ชั้นปท่ีกําลังศึกษา เกรดเฉล่ียสะสม สัญชาติ สวนท่ี 2 ผลการ
วิเคราะหขอมูลแสดงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตางชาติท่ีมีตอศูนยบริการนานาชาติ และ
สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลท่ีมีตอความพึงพอใจ
ในแตละดาน  ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 
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สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
จากการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามรวม 237 คน เปนเพศชาย 108 คน เพศหญิง 129 คน 

คิดเปนรอยละ 45.6 และรอยละ 54.4 ตามลําดับ ชวงอายุสวนใหญท่ีตอบแบบสอบถามคือ ชวงอายุ 

21-25 ป คิดเปนรอยละ 55.7 รองลงมาคือชวงอายุนอยกวา 20 ป รอยละ 24.1 ชวงอายุ 26-30 ป รอย
ละ 15.2 ชั้นปท่ีกําลังศึกษา พบวา สวนใหญกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันปท่ี 4 รอยละ 29.5 รองลงมา
คือ ป3 ป1 และป2 รอยละ 26.2 รอยละ 25.7 และรอยละ 18.6 ตามลําดับ สําหรับเกรดเฉล่ียสะสม 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีเกรดเฉล่ียสะสมอยูในชวง 3.01-3.50 จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 

40.1 สัญชาติของผูตอบแบบสอบถาม จากขอมูลท่ีไดรับจากแบบสอบถาม ผูวิจัยไดจําแนกเปน 2 

กลุมใหญ คือกลุมท่ีมีสัญชาติอยูในประเทศกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต และกลุมท่ีมีสัญชาติใน
ประเทศท่ีอยูนอกเหนือเอเชียตะวันออกเฉียงใต คิดเปนรอยละ 38.4 และรอยละ 61.6 ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ 
จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาตางชาติท่ี

เขารับการบริการท่ีศูนยบริการนานาชาติ เทากับ 4.13 คือมีความพึงพอใจมาก และจากการหา
คาเฉล่ียความพึงพอใจในแตละดานน้ันพบวาความพึงพอใจทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานภาระหนาท่ี/

ขั้นตอนการใหบริการ ดานบุคลากรท่ีใหบริการ ดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก ดานผล
ของการใหบริการ มีความพึงพอใจระดับมาก คาเฉลี่ย 4.08, 4.15, 4.14 และ 4.19 ตามลําดับ  

 

สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุม 
 จากผลการวิเคราะหความพึงพอใจดานแรกคือ ดานภาระหนาท่ี/ข้ันตอนการใหบริการ 

พบวาตัวแปรตนแตละประเภท ไดแก เพศ อายุ ช้ันปท่ีศึกษา เกรดเฉล่ียสะสม และสัญชาติ ไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบชวงอายุท่ีแตกตางกันตอความพึงพอใจโดยรวม และความพึง
พอใจในแตละดานน้ันพบวา ชวงอายุท่ีตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมและความพึงพอใจในแตละ
ดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบช้ันปท่ีกําลังศึกษาท่ีแตกตางกัน พบวา มีความพึงพอใจ
โดยรวม และความพึงพอใจในแตละดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 ผลการวิเคราะหเกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกตางกันสงผลตอระดับความพึงพอใจโดยรวมและ
ความพึงพอใจในแตละดานน้ัน การวิเคราะหพบวา เกรดเฉล่ียสะสมท่ีแตกตางสงผลตอความพึง
พอใจทั้งโดยรวมและความพึงพอใจในแตละดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ผลการวิเคราะหสัญชาติของนักศึกษาตางชาติ น้ันพบวา กลุมนักศึกษาตางชาติท่ีมีสัญชาติ
อยูในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใตและกลุมนักศึกษาตางชาติท่ีอยูในประเทศนอกเหนือจากเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต มีความพึงพอใจโดยรวมตอศูนยบริการนานาชาติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือวิเคราะหแยกแตละดานของความพึงพอใจ พบวา ในดานภาระหนาท่ี 

ขั้นตอนการใหบริการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวาเพศท่ีตางกันสงผลตอความพึงพอใจไมแตกตางกันน้ัน 

สามารถอธิบายไดวา เพศไมไดเปนตัวแปรชี้ วัดความพึงพอใจของนักศึกษาตางชาติท่ีมีตอ
ศูนยบริการนานาชาติ ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของอุไร ดวงระหวา (2554) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธตอคุณภาพการใหบริการศูนยบริการ One Stop Service ชวงอายุของนักศึกษาตางชาติ
ท่ีเขารับบริการท่ีตางกันก็ไมมีผลตอความพึงพอใจท่ีมีตอการเขารับบริการท่ีศูนยบริการนานาชาติ
เชนกัน ผลท่ีไดน้ีสอดคลองกับการวิจัยของ มณีรัตน แตงออน (2551) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบ
ตอทัศนคติการรับบริการของนักศึกษาปริญญาตรี กรณีศึกษาสํานักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยอีส
เทิรนเอเชีย ช้ันปท่ีกําลังศึกษาและเกรดเฉล่ียสะสมของนักศึกษาตางชาติท่ีเขารับบริการท่ีตางกันน้ัน 

ก็ไมมีผลตอความพึงพอใจเชนกัน ซ่ึงผลที่ไดไมสอดคลองกับการวิจัยของ พรพิมล คงฉิม (2552) ท่ี
ศึกษาเรื่องความพึงพอใจและความตองการของลูกคาท่ีไดรับบริการจากบริษัท เอ็มเอชที-ดีแมก 

จํากัด อาจเน่ืองมาจากการบริการของศูนยบริการนานาชาติเปนการเอื้ออํานวยความสะดวกโดยรวม
แกนักศึกษาตั้งแตเขาศึกษาตลอดจนถึงจบการศึกษา ทําใหนักศึกษาทุกชั้นป ไดรับการรับบริการท่ี
เหมือนกัน ทําใหปจจัยน้ีไมสงผล รวมถึงชวงอายุอาจจะไมไดแตกตางกันมากเน่ืองจากเปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทําใหผลที่ไดไมแตกตางกัน รวมถึง ศูนยบริการนานาชาติจะดูแลในเร่ือง
ของการอยูอาศัยในประเทศไทย ทําใหผลการเรียน หรือเกรดเฉล่ียของนักศึกษาไมมีผลตอความพึง
พอใจตอการเขารับบริการ ซ่ึงเกรดเฉลี่ยสะสมน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิมล คงฉิม (2552) ท่ี
พบวาระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจโดยรวมไมแตกตางกันอางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  
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สําหรับการวิเคราะหเร่ืองสัญชาติกับความพึงพอใจน้ัน พบวาสัญชาติท่ีตางกันสงผลตอ
ความพึงพอใจตอศูนยบริการนานาชาติตางกัน ท้ังความพึงพอใจโดยรวม และความพึงพอใจในดาน
ภาระหนาท่ี/ขั้นตอนการใหบริการ โดยผูวิจัยไดจับกลุมสัญชาติเปน 2 ประเภทคือ กลุมท่ีมีสัญชาติ
อยูในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และกลุมท่ีมีสัญชาติอยูนอกเหนือประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา แตละสัญชาติมีวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ซ่ึงประเทศใน
กลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถือวาเปนกลุมประเทศท่ีมีวัฒนธรรมใกลเคียงกันมากท่ีสุด ภูมิประเทศ
ท่ีอยูใกลกัน ทําใหมีการเรียนรู ทัศนคติ การใชชีวิตท่ีคลายคลึงกัน ซ่ึงผลท่ีไดน้ีสอดคลองกับการ
วิจัยของวิไลลักษณ สิริตระกูล (2555) ท่ีพบวานักทองเท่ียวจากทั่วทุกภูมิภาค โดยธรรมชาติจะมี
ความพึงพอใจตอองคประกอบตางๆแตกตางกัน เพราะไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมท่ีเฉพาะเจาะจง
และประสบการณจากสถานการณในประเทศของตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ วรพร ฉายก่ี 

(2556) ท่ีศึกษาเรื่องนักทองเที่ยวตางชาติท่ีมีสถานภาพทางสัญชาติตางกันมีความพึงพอใจที่มีตอการ
เขาชมอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยรวมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
จากการศึกษาครั้งน้ีน้ัน ผูวิจัยมีความเห็นวา ในการวิจัยศึกษาครั้งตอไป ควรหาปจจัยจากผู

ใหบริการ วาปจจัยของผูใหบริการแบบใด ท่ีสงผลใหเกิดความพึงพอใจตอผูรับบริการ เพ่ือสามารถ
นํามาปรับใช ปรับปรุง และเกิดประโยชนตอการทํางานท่ีสมบูรณ 
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ปจจัยดานโลจิสติกสท่ีสงผลตอความพึงพอใจ กรณีศึกษาการทองเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ 
LOGISTICS FACTORS THAT AFFECT CUSTOMER SATISFACTION  

SAMUTPRAKAN TOURISM CASE STUDY 
 

สุภรพล เผาจินดา  
นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 

พัฒน พิสิษฐเกษม 
  รองคณบดีฝายบริหารและวิเทศสัมพันธ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

บทคัดยอ 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดมีการกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไว 2 ขอ ดวยกันคือ (1) 

เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ (2) 

เพ่ือศึกษาปจจัยดานโลจิสติกส ท่ีมีผลตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในจังหวัดสมุทรปราการ 

กลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัยครั้งน้ีคือ นักทองเที่ยวท่ีเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการผูวิจัย
จึงเลือกท่ีจะใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยางท่ีจะศึกษาจํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการ
วิจัยเปนแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาไดแก คารอยละ คาความถี่ 
คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานที่ใชในทดสอบสมมติฐาน คือ T-Test , F-Test    

(One Way ANOVA) และ Multiple Regression Analysis เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางขอมูล 2 

ชุด หรือตัวแปร 2 ตัว ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ในการหาคาความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระและตัว
แปรตาม  

 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน สวนใหญเปนเพศ
ชาย มีอายุอยูในชวง 26 - 30 ป มีสถานภาพโสด สวนใหญประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน 

มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี โดยมีรายได 15,001-25,000 บาทตอเดือน โดยผลการศึกษา
ปจจัยดานโลจิสติกสพบวา ดานการไหลทางกายภาพนักทองเที่ยวสวนใหญพึงพอใจในเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานที่ทองเที่ยวมากท่ีสุด ดานการไหลของสารสนเทศนักทองเที่ยวสวนใหญพึงพอใจ
ในเรื่องขอมูลดานท่ีพักมากท่ีสุด ดานการใหบริการนักทองเที่ยวสวนใหญพึงพอใจในเรื่องสถานท่ี
ทองเท่ียวมีความสะอาด สะดวก สบาย มากท่ีสุด ดานสถานท่ีนักทองเที่ยวสวนใหญพึงพอใจใน
เรื่องการเดินทางมีความสะดวกและมีปายสัญลักษณบอกทางชัดเจนมากที่สุด ดานบุคลากร
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นักทองเท่ียวสวนใหญพึงพอใจในเรื่องพนักงานดูแลเอาใจใส กระตือรือรน และเต็มใจใหบริการ 

มากท่ีสุด ดานคาใชจายนักทองเท่ียวสวนใหญพึงพอใจในเรื่องราคาท่ีพักมีความเหมาะสมมากที่สุด
  

 ผลการทดสอบสมมติฐานดานปจจัยสวนบุคคลพบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศและอายุท่ี
แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวจังหวัดสมุทรปราการไมแตกตาง
กันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 แตปจจัยดานสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ท่ีแตกตางกัน
มีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวท่ีมาทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการแตกตางกันท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 และปจจัยดานโลจิสติกสมีความสัมพันธตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวพบวา 
ดานการไหลทางกายภาพ และดานบุคลากรไมมีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวท่ีมาเท่ียวใน
จังหวัดสมุทรปราการท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 แตดานการไหลของสารสนเทศ ดานการใหบริการ 

ดานสถานท่ี และดานคาใชจาย มีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวท่ีมาเที่ยวในจังหวัด
สมุทรปราการท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

คําสําคัญ : นักทองเที่ยว ความพึงพอใจ ปจจัยดานโลจิสติกส 
 

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 tourists, mostly 
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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 

จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยูในภาคกลางของประเทศไทย ท่ีบริเวณปลายสุดของแมนํ้า
เจาพระยา  ติดชายฝงทางดานเหนือของอาวไทย  เปนจังหวัดขนาดเล็กบริ เวณชานเมือง
กรุงเทพมหานคร มีช่ือเรียกอื่นๆ อีกวา “เมืองปากนํ้า” และ “เมืองพระประแดง” มีคําขวัญประจํา
จังหวัดวา “ปอมยุทธนาวี พระเจดียกลางนํ้า ฟารมจระเขใหญ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานตพระ
ประแดง ปลาสลิดแหงรสดี ประเพณีรับบัว ครบถวนท่ัวอุตสาหกรรม” คนท่ัวไปอาจจะมองเห็นวา
สมุทรปราการเปนเมืองอุตสาหกรรม แตอันท่ีจริงแลวจังหวัดสมุทรปราการมีทรัพยากรในดานการ
ทองเที่ยวมากมาย และหลากหลายรูปแบบ มีกิจกรรมทองเที่ยวท้ังทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร และ 

วัฒนธรรม ท่ีโดดเดน คือ การเย่ียมชมวัดตางๆ สักการะศาลเจาพอหลักเมือง เท่ียวชมพิพิธภัณฑชาง
เอราวัณ ฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ สําหรับผูท่ีช่ืนชอบธรรมชาติและการเที่ยวชมวิถี
ชีวิต มีกิจกรรมที่นาสนใจ คือ ดูนกชายเลนและนกทะเล กินอาหารทะเลสดๆ ริมชายทะเล ท่ีสถาน
ตากอากาศบางปู เท่ียวตลาดนํ้า พักโฮมสเตย พายเรือและลองเรือชมธรรมชาติริมแมนํ้าเจาพระยา 
ชมบานทรงไทยอายุกวา 100 ป และขี่จักรยานเท่ียวชมสวนผลไม 

ภาวการณทองเท่ียวของจังหวัดสมุทรปราการในป 2559 ยังคงมีการเจริญเติบโตอยาง
ตอเน่ืองท้ังน้ีปจจัยท่ีกระตุนกระแสการเดินทางทองเท่ียวมาจากการความสะดวกดานการเดินทาง
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เน่ืองจากอยูไมไกลจากกรุงเทพมหานคร อีกท้ังสมุทรปราการมีสถานท่ีทองเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงอยู
หลายแหง นอกจากน้ีในชวงประมาณปลายเดือนตุลาคมและตนเดือนพฤศจิกายน จะมีการจัดงาน
พระสมุทรเจดียหรือท่ีเรียกกันวา "งานเจดีย" เปนเวลา 12 วัน 12 คืน ซ่ึงเปนงานประจําจังหวัด
สมุทรปราการ จัดขึ้นบริเวณใจกลางเมืองของตัวอําเภอเมืองฯ นอกจากน้ีการเพ่ิมขึ้นของท่ีพักแบบ
โฮมสเตยก็มีสวนผลักดันใหนักทองเท่ียวท่ีชื่นชอบความงามตามธรรมชาติและกิจกรรมทาง
ธรรมชาติเชน กิจกรรมปลูกปาชายเลน ก็มีสวนผลักดันใหนักทองเท่ียวเดินทางหล่ังไหลเขามาใน
พ้ืนท่ีเปนจํานวนมาก 

โลจิสติกสทองเท่ียว คือ “การจัดการประสานงานระหวางกิจกรรมตาง ๆ (Activities) เพ่ือ
ทําใหการไหลของนักทองเที่ยว (Physical Flow) จากตนทางไปสูปลายทางโดยไมมีขอผิดพลาด 

และยังทําใหนักทองเท่ียวไดรับความพึงพอใจสูงสุด”  

การทองเท่ียวสําหรับนักทองเท่ียวน้ัน มีหลายปจจัยเขามามีสวนในการตัดสินใจเปนอยาง
มาก เชน ระยะเวลาในการเดินทางท้ังไปและกลับในการทองเที่ยวแตละคร้ัง การคํานวณวันหยุด
พักผอนประจําปของนักทองเท่ียว เชน การลาพักรอน  หรือวันหยุดตามเทศกาลตางๆ เปนตน 

นักทองเที่ยวบางคน ไมตองการท่ีจะเดินทางไปทองเที่ยวไกลจากที่อยูอาศัยจนเกินไป อาจเปน
เพราะเบ่ือเรื่องการเดินทาง เบ่ือเร่ืองการขับรถระยะทางไกลๆ เบ่ือเร่ืองจํานวนท่ีพักท่ีอาจจะเต็ม
ในชวงวันหยุดตามเทศกาล  เบ่ือจํานวนคนท่ีพลุกพลาน เปนตนดังน้ันการนํามาหลักการดานโลจิส 

ติกสมาใชกับการทองเท่ียวก็สามารถทําได 
จากขอมูลและสถานการณขางตน ผูวิจัยจึงตองการศึกษาปจจัยดานโลจิสติกสท่ีสงผลตอ

ความพึงพอใจ กรณีศีกษาการทองเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือทราบถึงภาพรวมของหลัก         

โลจิสติกสการทองเท่ียวในจังหวัดสมุทรปราการในปจจุบัน และความพึงพอใจของนักทองเท่ียว 

เพ่ือเชื่อมโยงกับการกลับมาเท่ียวซํ้าของนักทองเที่ยว รวมท้ังศึกษาแนวคิดการพัฒนาโลจิสติกสการ
ทองเท่ียวในมุมมองของผูเก่ียวของโดยตรงเพ่ือนําผลที่ไดมาเปนแนวทางในการพัฒนาระบบ         

โลจิสติกสการทองเที่ยวอยางย่ังยืนของจังหวัดสมุทรปราการตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.1 เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในจังหวัด

สมุทรปราการ 

1.2 เพ่ือศึกษาปจจัยดานโลจิสติกสท่ีมีผลตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในจังหวัด
สมุทรปราการ 

ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศึกษางานวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดังน้ี กลุมนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมาเท่ียวใน

จังหวัดสมุทรปราการ 

ศึกษาในดานปจจัยสวนบุคคลเชน เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได และ ปจจัย
ดานโลจิสติกส เชน ดานการไหลทางกายภาพ ดานการไหลของสารสนเทศ ดานการใหบริการ ดาน
สถานที่ ดานบุคลากร และดานคาใชจาย เพ่ือวัดความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัด
สมุทรปราการ 

ศึกษาขอมูลในชวงเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2560 ในสถานท่ีทองเที่ยวจังหวัด
สมุทรปราการเชน ฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ เมืองโบราณ สถานตากอากาศบางปู วัด
บางพลีใหญกลาง พิพิธภัณฑชางเอราวัณ โฮมสเตยบานขุนสมุทรจีน เปนตน  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
         ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาว
ไทยในจังหวัดสมุทรปราการ 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพ 
- การศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได 

ปจจัยดานโลจิสติกส 
- การไหลทางกายภาพ 
- การไหลของสารสนเทศ 
- การใหบริการ 
- สถานที่ 
- บุคลากร 
- คาใชจาย 
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สมมติฐานการวิจัย 

1.1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตางกัน 

1.2 ปจจัยดานโลจิสติกสมีความสัมพันธตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียว 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.1 ประโยชนทางวิชาการ ใหรายงานฉบับน้ีเปนฐานขอมูล ไดแก นักวิจัย และผูท่ีสนใจ 

เพ่ือนําขอมูลน้ีไปใชเปนแนวทางในการศึกษาและทําวิจัยตอไป 

1.2 ประโยชนทางดานการนําไปปฏิบัติ เม่ือทราบปจจัยองคประกอบ และการจัดการโลจิ
สติกสดานการทองเท่ียว ทําใหนักทองเท่ียวพอใจ และนําไปพัฒนาไดดีข้ึน ชวยใหนักทองเท่ียว
กลับมาเท่ียวซํ้ามากข้ึน กอใหเกิดรายไดใหกับภาครัฐและภาคเอกชนได 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล 
ความหมายของปจจัยสวนบุคคล  

ปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายไดอาชีพ 

การศึกษา เหลาน้ีเปนเกณฑท ท่ีนิยมใชในการแบง ลักษณะทางประชากรศาสตร เปนลักษณะท่ี
สําคัญและสถิติที่วัดไดของประชากรที่ชวยกําหนดตลาดเปนเปาหมาย รวมท้ังงายตอการวัดมากกวา
ตัวแปรอื่นๆ (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ 2538, หนา 41-42) 

ยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2542, หนา 44-52) ไดกลาวถึงแนวความคิดดานประชากรน้ีเปนทฤษฎี
ท่ีใชหลักการของความเปนเหตุเปนผลกลาวคือพฤติกรรมตางๆ ของมนุษยเกิดขึ้นตามแรงบังคับจาก
ภายนอกมากระตุนเปนความเช่ือท่ีวาคนท่ีมีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมท่ี
แตกตางกันไปดวย ซ่ึงแนวความคิดน้ีตรงกับทฤษฎีกลุมสังคม (Social Categories Theory) ของ 

Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) ท่ีอธิบายวาพฤติกรรมของบุคคลเก่ียวของกับลักษณะตางๆของ
บุคคลหรือลักษณะทางประชากรซ่ึงลักษณะเหลาน้ีสามารถอธิบายเปนกลุมๆได คือ บุคคลท่ีมี
พฤติกรรมคลายคลึงกันมักจะอยูในกลุมเดียวกัน ดังน้ันบุคคลท่ีอยูในลําดับชั้นทางสังคมเดียวกันจะ
เลือกรับ และตอบสนองตอเน้ือหา   ขาวสารในแบบเดียวกันและทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล 

(Individual Differences Theory) ซ่ึงทฤษฎีน้ีไดรับการพัฒนาจากแนวความคิดเรื่องส่ิงเราและการ
ตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือทฤษฎีเอส-อาร (S-R Theory) ในสมัยกอนและไดนํามา
ประยุกตใชอธิบายเก่ียวกับการส่ือสารวาผูรับสารท่ีมีคุณลักษณะท่ีแตกตางกัน จะมีความสนใจตอ
ขาวสารท่ีแตกตางกัน 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับองคประกอบของการทองเท่ียว 
องคประกอบของการทองเที่ยว  

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดใหคําจํากัดความขององคประกอบในการทองเที่ยวไว
ดังน้ี (กองวิชาการและฝกอบรม การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 2546 : 7) องคประกอบของการ
ทองเที่ยวหรืออุตสาหกรรมการทองเที่ยว ไดแก องคประกอบตาง ๆ 8 ประการ ประกอบดวย การ
คมนาคมขนสง (ซ่ึงหมายถึง ท้ังการคมนาคมขนสงทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ), ท่ีพัก, 

รานอาหารและภัตตาคาร, บริการนําเท่ียว, ส่ิงดึงดูดใจใหเกิดการทองเท่ียว เชน ทะเล ภูเขา แมนํ้า 

รวมท้ังประเพณี วัฒนธรรม และโบราณสถาน (กลาวคือ ส่ิงท่ีทําใหนักทองเท่ียวเกิดความสนใจ 

และตองการมาเย่ียมชม ซ่ึงอาจเปนส่ิงท่ีมีอยูแลวในธรรมชาติ หรือส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึนก็ได), ราน
ขายของท่ีระลึกและสินคาพ้ืนเมือง, ความปลอดภัย, การเผยแพรและโฆษณา 

เนาวรัตน พลายนอย และคณะ (2538 : 4) เสนอวา การวิเคราะหพฤติกรรมการทองเที่ยวน้ัน
มักจะกลาวถึง ปจจัยที่ทําใหบุคคลตัดสินใจในการเดินทางทองเท่ียว ซ่ึงไดแก คาใชจายสําหรับการ
ทองเที่ยว เวลาสําหรับการทองเที่ยว และความต้ังใจท่ีจะทองเที่ยว ซ่ึงท้ัง 3 องคประกอบน้ีเปน
ตัวกําหนดท่ีสําคัญย่ิงตอการเดินทางทองเที่ยวเพ่ือตอบสนองความอยากรูอยากเห็นของมนุษย
องคประกอบเหลาน้ี จึงเปนกรอบกําหนดทิศทางและขนาดของพฤติกรรมการทองเท่ียวใหแตกตาง
ออกไปตามขอจํากัดท่ีแตละบุคคลมีอยู กลาวคือ บุคคลที่มีรายไดตํ่า มีเวลานอย หรือไมตั้งใจท่ีจะ
ทองเที่ยว ยอมสามารถทองเที่ยวไดใกล และในเวลาส้ันเทาน้ัน ขณะที่คนท่ีมีรายไดสูงมีเวลามาก
และมีความต้ังใจที่จะทองเท่ียวสถานท่ีท่ีทันสมัยและมีคุณภาพเหนือกวา เปนตน 

โครงการศึกษาวิจัยการจัดการมนุษยกับส่ิงแวดลอมและสถาบันดํารงราชานุภาพ ได 
สรุปวา การทองเที่ยวประกอบกันขึ้นจากองคประกอบสําคัญ 5 ประการ ซ่ึงตางก็มีความสัมพันธกัน
ประกอบดวย นักทองเที่ยว (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย) แบงนักทองเท่ียวภายในประเทศ
ออกเปน 3 ประเภท คือ นักทองเที่ยวภายในประเทศ (domestic visitor) นักทองเที่ยวภายในประเทศ
ท่ีคางคืน (domestic tourist) หมายถึง นักทองเที่ยวภายในประเทศท่ีไปคางคืนนอกท่ีพักอาศัย
ปจจุบันแตละคร้ังอยางนอย 1 คืน นักทองเที่ยวภายในประเทศที่ไมคางคืน(domestic excursionist)

การตลาดทองเที่ยว หมายถึง ความพยายามท่ีจะทําใหนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายเดินทางเขามา
ทองเท่ียวในแหลงทองเที่ยวของตน แลวใชส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียวและบริการ
ทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวน้ัน โดยการตลาดทองเที่ยวอาจทาได 2 วิธี คือ การใหบริการขอมูล
ขาวสารการทองเท่ียว และการโฆษณาและประชาสัมพันธการทองเท่ียว การขนสง หมายถึง การจัด
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ใหมีการเคล่ือนยายนักทองเที่ยวดวยยานพาหนะประเภทตาง ๆ จากภูมิลาเนาไปยังแหลงทองเที่ยวท่ี
ตองการและกลับสูภูมิลาเนา โดยการขนสง แบงออกเปน 4 ประเภท คือ การขนสงทางรถยนต การ
ขนสงทางรถไฟ การขนสงทางเรือ และการขนสงทางเคร่ืองบิน ทรัพยากรการทองเที่ยว หมายถึง 

ส่ิงดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียวใหเกิดการเดินทางไปเยือนหรือไปทองเท่ียว โดยการทองเที่ยว
แหงประเทศไทยไดแบงทรัพยากรทองเที่ยวออกเปน 3 ประเภท คือ ทรัพยากรทองเท่ียวประเภท
ธรรมชาติ ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตรโบราณสถาน และทรัพยากรทองเที่ยวประเภท
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว เปนสรรพส่ิงท่ี
รองรับการเดินทางทองเท่ียวของนักทองเท่ียว เพ่ือใหการเดินทางและการทองเที่ยวเปนไปดวย
ความสะดวกสบายและปลอดภัย โดยสรุปกลาวไดวา การทองเท่ียวมีองคประกอบสําคัญหลาย
ประการ ไดแก นักทองเที่ยวตลาดการทองเที่ยว การขนสง ทรัพยากรการทองเที่ยว ส่ิงอํานวยความ
สะดวกทางการทองเที่ยวซ่ึงองคประกอบท่ีกลาวมาน้ัน มีกระบวนการท่ีขับเคล่ือน สอดคลองกันไป 

คือ เริ่มจากนักทองเท่ียวสนใจท่ีจะทองเท่ียว ตอมาก็หาขอมูลแหลงทองเที่ยว การเดินทางจะไป
อยางไร และแหลงทองเที่ยวน้ันมีอะไรท่ีนาสนใจบาง พรอมพิจารณาถึงส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีมี
ใหแกนักทองเท่ียวดวย 

 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจ 

จากการศึกษาความหมายของความพึงพอใจจากเอกสารที่เก่ียวของพบวา ไดมีนักวิชาการ
หลายทานไดใหความหมายของความพึงพอใจไว ดังน้ี 

กูด (Good 1973 P. 13) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา หมายถึง คุณภาพ หรือ
ระดับความพึงพอใจ ซ่ึงเปนผลมาจากความสนใจและทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอคุณภาพของส่ิงน้ัน 

ทิฟฟน (Tiffin 1973 P. 384) ใหความหมายวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก (feeling) 

มีความสุข เม่ือคนเราไดรับผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย (goals) ความตองการ (wants) หรือแรงจูงใจ 

(motivation) 

วอลแมน (Wolman 1973 P. 384) ใหความหมายวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก
(feeling) มีความสุข เม่ือคนเราไดรับผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย (goals) ความตองการ (wants) หรือ
แรงจูงใจ (Motivation) 
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กฤษณะ สินธุเดชะ (2538 น. 20) กลาววา ความพึงพอใจเปนแรงจูงใจของมนุษยท่ีตั้งอยูบน
ความตองการดานพ้ืนฐาน (Basic Need) มีความเก่ียวของกันอยางใกลชิดกับผลสัมฤทธ์ิ และส่ิงจูงใจ 

(Incentive) 

วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร (2549) กลาววา ความพึงพอใจเปนการใหคาความรูสึกของคนเรามี
ความสัมพันธกับโลกทัศนท่ีเก่ียวกับความหมายของสภาพแวดลอม คาความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอ
สภาพแวดลอมจะแตกตางกัน เชน ความรูสึกดี-เลว พอใจ-ไมพอใจ สนใจ-ไมสนใจ เปนตน 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา 
หมายถึง ความรูสึกรัก ชอบใจ พอใจ และพึงใจ 

Pearce (1988) ไดกลาววา ความพึงพอใจหรือการบรรลุความคาดหวังอาจจะขึ้นอยูกับวา
บุคคลใหคุณคาหรือตีคาผลลัพธของความคาดหวังน้ันมากนอยแคไหน หรือกลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ 

ความพึงพอใจของคนเราข้ึนอยูกับคานิยมหรือความเชื่อตาง ๆ และไดพบวาความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียว ขึ้นอยูกับความชอบท่ีนักทองเที่ยวมีตอแหลงทองเท่ียวกอนจะเดินทาง ความชอบท่ีวา
น้ีสงผลตอการประเมินความรูสึกตอแหลงทองเที่ยวภายหลังจากการเดินทางไปเยือนแลว โดยพบวา
ถาความชอบในแหลงทองเที่ยวมีอยูมากเปนทุนเดิมกอนการเดินทาง จะสงผลใหนักทองเท่ียว
ประเมินความพึงพอใจ หลังความเดินทางไปในทางบวกและสรุปเปนทฤษฎีวา ถานักทองเที่ยว
ไดรับความพึงพอใจ นักทองเท่ียวอาจกลับมาเยือนแหลงทองเท่ียวน้ันซํ้า หรือแนะนําแหลง
ทองเท่ียวแกนักทองเที่ยวคน อื่น หรือแสดงออกทางคําพูดดวยการช่ืนชมในแหลงทองเที่ยวน้ัน 

ในทางตรงกันขามถานักทองเท่ียว ไมพอใจ นักทองเที่ยวก็อาจจะไมกลับมาเยือนแหลงทองเท่ียวน้ัน
อีก และอาจจะไมแนะนําให นักทองเที่ยวอื่นมาเท่ียว หรืออาจจะพูดถึงแหลงทองเที่ยวน้ันทางดาน
ลบ และทําใหแหลงทองเท่ียว ไดรับความเสียหายทางดานตลาดได 

Hughes (1991) นักทองเที่ยวผูซ่ึงความคาดหวังไดรับการตอบสนองดวยประสบการณ    
ตาง ๆ จะเกิดความพึงพอใจ และในทางตรงกันขามนักทองเที่ยวท่ีไดประสบการณท่ีไมตอบสนอง
ตอความคาดหวังก็จะเกิดความไมพึงพอใจ ย่ิงชองวาง (disparity) ระหวางความคาดหวังกับ
ประสบการณท่ีไดมีมากเทาไหรก็จะสงผลใหความไมพอใจเกิดมากข้ึนเทาน้ัน โดยมีการจําแนก
ความพึงพอใจทางดานบวกเปน 3 ระดับไดแก พอใจอยางย่ิง (very satisfied) พอใจมาก (quite 

satisfied) และพอใจ (satisfied) ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือความคาดหวังไดรับการตอบสนอง
เทาท่ีหวังเอาไวหรือเกินกวาท่ีหวังไว (Shames และ Glover (1988) ) 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

นรินทิพย ศรีชัย (2551) ศึกษาแหลงทองเท่ียวในจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือศึกษาและ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอการใหบริการทองเที่ยวโฮมสเตยในอําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอการใหบริการทองเที่ยวโฮมสเตย
โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก นักทองเท่ียวท่ีเปนเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจตอการ
บริการโฮมสเตยในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวมทุกดานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ นักทองเท่ียวท่ีมีอายุตางกันมีความพึงพอใจในการใหบริการทองเที่ยวโฮมสเตย
ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นักทองเท่ียวท่ีมี
สถานภาพตางกันมีความพึงพอใจในการใหบริการทองเท่ียวโฮมสเตยในอําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และนักทองเที่ยวท่ีมีรายไดตอเดือนตางกัน
มีความพึงพอใจในการใหบริการทองเที่ยวโฮมสเตยในอําเภอ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

นาวิน วิไลเลิศ (2549 น. 99) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยตอการ
ทองเที่ยวในโครงการทองเท่ียวเชิงนิเวศภูฝอยลม จังหวัดอุบลราชธานี พบวานักทองเที่ยวชาวไทยท่ี
เดินทางเขามาทองเที่ยวในโครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลมที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความ
พึงพอใจในการทองเท่ียวในโครงการทองเท่ียวเชิงนิเวศภูฝอยลมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบสะดวก โดยเก็บขอมูลในวัน
พฤหัสบดีถึงวันอาทิตย ตั้งแตเวลา 08.30 -18.30 น. ของทุกวัน โดยเก็บจากจํานวนนักทองเท่ียวชาว
ไทย   ท่ีมาเท่ียวในสถานท่ีทองเท่ียวจังหวัดสมุทรปราการเชน  ฟารมจระเขและสวนสัตว
สมุทรปราการ เมืองโบราณ สถานตากอากาศบางปู วัดบางพลีใหญกลาง พิพิธภัณฑชางเอราวัณ 

โฮมสเตยบานขุนสมุทรจีน เปนตน โดยแบงจํานวนแบบสอบถามท้ังหมดเปนจํานวนเทาๆ กัน รวม
ท้ังส้ิน 400 ชุด 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย    

เครื่องมือท่ีจะใชในงานวิจัยน้ี คือ การใชแบบสอบถามซ่ึงประกอบดวยคําถามท้ังแบบปลาย
ปดและแบบปลายเปดเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล ท้ังน้ีแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน 
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ประกอบดวย สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียวในจังหวัดสมุทรปราการไดแก เพศ, อายุ, 

สถานภาพ, การศึกษา, อาชีพ, รายได สวนท่ี 2 ประกอบดวยขอคําถามเก่ียวกับปจจัยดานโลจิสติกส
ไดแก การไหลทางกายภาพ การไหลของสารสนเทศ การใหบริการ สถานท่ี บุคลากร และคาใชจาย 

สวนท่ี 3 ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ 

การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 
ในการวิเคราะหขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจากการใชแบบสอบถามสําหรับงานวิจัยในคร้ังน้ี

โดยใชสถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูล และสามารถจําแนกออกไดเปน 2 รูปแบบ 
สถิติเชิงพรรณนา ใชสําหรับการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการบรรยายคุณลักษณะของ 

ขอมูลท่ีไดรับจากผูตอบแบบสอบถาม ประกอบไปดวย คารอยละ (Percentage)  คาความถี่ คาเฉลี่ย 

(Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

สถิติเชิงอนุมาน ใชสําหรับการวิเคราะหขอมูลสําหรับการทดสอบความสมมุติฐานที่ตั้งไว
ประกอบไปดวย Independent-Sample T-Test One-Way ANOVA หรือ F-Test  

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล จากการวิจัย พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญ
คือ เพศชายจํานวน 223 คน (รอยละ 55.7) อยูในชวงอายุ 26 - 30 ป จํานวน 196 คน (รอยละ 49) มี
สถานะโสด จํานวน 321 คน (รอยละ 80.25) มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี จํานวน 

326 คน (รอยละ 81.5) ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 201 คน (รอยละ 50.2) และเปน
ผูท่ีมีรายได 15,001 – 25,000 บาทตอเดือน จํานวน 225 คน (รอยละ 56.25) 

ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยดานโลจิสติกสตอปจจัยตางๆ พบวา กลุมตัวอยาง
นักทองเที่ยวท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยดานโลจิสติกสในภาพรวมอยูในระดับ
“ปานกลาง” โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.37 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา สถานที่ มีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 

3.49 รองลงมาคือการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.40 และการไหลของสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.35 ตามลําดับ  

ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวพบวา กลุมตัวอยาง
นักทองเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจตอ ปจจัยโลจิสติกสในดานความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยูในระดับ“มาก” โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.62 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทานมีความพึง
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พอใจในความสะดวกในการเดินทางจากสถานท่ีทองเที่ยวหน่ึงไปยังอีกสถานท่ีทองเที่ยวหน่ึง
ภายในจังหวัดสมุทรปราการมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 3.69 รองลงมาคือ ทานมีความพึงพอใจในความ
หลากหลายของสถานท่ีทองเที่ยว (เชนแหลงธรรมชาติ แหลงวัฒนธรรม ฯลฯ)มีคาเฉล่ียเทากับ 3.68 

และทานมีความพึงพอใจในความเหมาะสมของราคาท่ีพักและบริการท่ีไดรับมีคาเฉล่ียเทากับ 3.62 

ตามลําดับ  

 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวยเพศ, อายุ, สถานภาพ, การศึกษา, อาชีพ, รายได ท่ี
แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวท่ีไปทองเท่ียวจังหวัดสมุทรปราการตางกัน 

ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวท่ี
ไปทองเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการตางกันมีตัวแปรอิสระท้ังหมด 4 ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธตอตัว
แปรตามท่ีมีคานัยสําคัญนอยกวาหรือเทากับ 0.05 ไดแก ดานสถานภาพ ดานระดับการศึกษา ดาน
อาชีพ และดานรายไดตอเดือน 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยดานโลจิสติกสมีความสัมพันธตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียว 
ผลการวิเคราะหปจจัยดานโลจิสติกสท่ีมีความสัมพันธตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียว มี

ตัวแปรอิสระของดานโลจิสติกสท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท้ังหมด 4 ตัว
แปรที่มีความสัมพันธตอตัวแปรตามท่ีมีคานัยสําคัญนอยกวาหรือเทากับ 0.05 ไดแก ดานการไหล
ของสารสนเทศ ดานการใหบริการ ดานสถานท่ี และดานคาใชจาย   

 
อภิปรายผล 

การศึกษาปจจัยดานโลจิสติกสท่ีสงผลตอความพึงพอใจ กรณีศึกษาการทองเท่ียวจังหวัด
สมุทรปราการ สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี  

เพศ อายุ ท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวท่ีไปเท่ียวในจังหวัด
สมุทรปราการไมตางกัน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะนักทองเที่ยวไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิง ชวงอายุ
แตกตางกัน หากมีความพึงพอใจตอสถานท่ีทองเท่ียว สภาพแวดลอม และการเลือกใชบริการแลว 

ไดรับการบริการที่มีคุณภาพ มีความสะดวกสะบายในการเดินทางท่ีเสมอภาคและเทาเทียมกัน ไม
เลือกปฏิบัติ จะกอใหเกิดความพึงพอใจกับนักทองเท่ียว ทําใหอยากกลับมาเท่ียวซํ้า จึงเปนเหตุให
เพศ และอายุไมมีผลตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีไปเท่ียวจังหวัดสมุทรปราการ 
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สถานภาพ, การศึกษา, อาชีพ, รายได ท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ท่ีไปทองเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการแตกตางกันซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นรินทิพย ศรีชัย 

(2551) ศึกษาแหลงทองเท่ียวในองคพระปฐมเจดียจังหวัดนครปฐมเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการใหบริการทองเท่ียวโฮมสเตยในองคพระปฐมเจดีย จังหวัด
นครปฐม พบวานักทองเที่ยวท่ีมีสถานภาพแตกตางกันมี ความพึงพอใจตอการให บริการทองเที่ยว
โฮมสเตย ในองคพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

งานวิจัยของ นาวิน วิไลเลิศ (2549 : 99) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยตอการ
ทองเที่ยวในโครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานี พบวานักทองเที่ยวชาวไทยที่เดิน
ทางเขามาทองเที่ยวในโครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลมท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึง
พอใจในการทองเท่ียวในโครงการทองเท่ียวเชิงนิเวศภูฝอยลมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 งานวิจัยของ พิษณุ วงศเกษม (2548) ไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวตอการทองเที่ยวเชิงนิเวศในเขตปาอนุรักษภูพระบาท อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี 

ผลการศึกษาพบวา การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอการทองเท่ียวเชิง นิเวศ
ใน 4 ดาน ตามลักษณะพ้ืนฐานบางประการของนักทองเท่ียวท่ีมีอาชีพท่ีแตกตางกัน มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 งานวิจัยของ นรินทิพย ศรีชัย (2551) ศึกษาแหลงทองเที่ยว
ในจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการ
ใหบริการทองเที่ยวโฮมสเตยในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา นักทองเท่ียวท่ีมีรายได
แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการทองเที่ยวโฮมสเตย ในอําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ปจจัยโลจิสติกส ดานการไหลทางกายภาพ และดานบุคลากร ไมมีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจของนักทองเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ อาจเปนเพราะนักทองเที่ยวมีพฤติกรรมตอปจจัย
ดานการไหลทางกายภาพ และปจจัยดานบุคลากรแตกตางกัน หากเม่ือมีความปลอดภัยในสถานท่ี
ทองเท่ียว และสามารถเขาถึงแหลงอาหารและเครื่องด่ืมไดงาย รวมท้ังพนักงานดูแลเอาใจใส 
กระตือรือรน และเต็มใจใหบริการ บริการดวยความสุภาพและเปนมิตร กอใหเกิดความพึงพอใจกับ
นักทองเท่ียว จึงเปนเหตุใหปจจัยดานการไหลทางกายภาพ และปจจัยดานบุคลากรไมมีผลตอความ
พึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีไปเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ 

ปจจัยโลจิสติกสดานการไหลของสารสนเทศ การใหบริการ สถานท่ี และคาใชจายมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
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ของ รัฐทิตยา หิรัณยหาด (2544) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมศักยภาพ หมูบานวัฒนธรรม
เพ่ือการทองเที่ยว : กรณีศึกษาบานหนองขาว อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบวา 
ศักยภาพของการทองเที่ยวดานความปลอดภัย การประชาสัมพันธ และพ้ืนท่ีรองรับนักทองเท่ียวอยู
ในระดับสูง แตศักยภาพดานความพรอมของบุคลากรตองมีการปรับปรุงเน่ืองจากบุคลากรมีความ
พรอมนอย รวมทั้งเพ่ิมเติมในดานสาธารณูปโภคข้ันสูงในส่ิงตาง ๆ เชน รานคาขายอาหาร รานขาย
ของที่ระลึก สุขาสําหรับนักทองเที่ยว และศูนยบริการนักทองเท่ียว งานวิจัยของ สุธดี ชิดชอบ 

(2548) ศึกษาถึงทัศนคติและความพึงพอใจตอการทองเที่ยว ณ เกาะชาง จังหวัดตราด ในดานแหลง
ทองเที่ยว ดานการประชาสัมพันธ ดานท่ีพัก ดานการบริการ และดานความสะดวกสบายในภาพรวม 

นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจอยูในเกณฑปานกลาง นอกจากน้ีแนวทางในการแกไข ปรับปรุง 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาใหก่ิงอําเภอเกาะชางมีชื่อเสียง เปนท่ีสนใจของนักทองเที่ยวท้ังชาวไทย
และชาวตางประเทศเพ่ิมมากข้ึน ดานความสะดวกสะบาย ประกอบดวย การเพ่ิมถังขยะ ท่ีจอดรถ
สาธารณะ ขยายเสนทางใหกวางข้ึน ประชาสัมพันธท่ีรวดเร็วและขอมูลทันสมัย ครอบคลุมความ
ตองการของนักทองเที่ยวและไฟฟาสาธารณะ ดานการพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยว ประกอบดวย 

การรักษาความสะอาด ราคาหองพัก เพ่ิมการใหบริการดานคมนาคม ความปลอดภัย และพัฒนาจุด
ชมวิวใหมากข้ึนเพ่ือความสะดวกสบายแกนักทองเที่ยวมากย่ิงขึ้น และสอดคลองกับ และอเดย และ 

แอนเดอรสัน (Aday and Anderson 1978 : 283-292) ไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มาทองเที่ยวในสวนสาธารณะในมลรัฐแคริฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 

1,240 คน ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจตอการใหบริการดานสถานท่ีอํานวยความสะดวก 

สภาพภูมิอากาศ และการจัดการโดยท่ัวไป สวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

ในการวิจัยครั้งตอไปควรที่จะศึกษาจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะไดศึกษาเปรียบเทียบผลการศึกษา
กับนักทองเที่ยวในจังหวัดอื่นๆ เพ่ือขยายผลการวิจัยใหกวางขึ้นจะทําใหเกิดประโยชนในการ
กําหนดปจจัยทางโลจิสติกสในรูปแบบตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
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การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 
ท่ีมีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดีย 

DEMISE OF KING RAMA 9 AND ABNORMAL RETURNS IN MEDIA 
SECTOR : EVIDENCE FROM THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND 

 
กันตพัฒน สําราญบํารุง 

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 

กุลบุตร โกเมนกุล 
อาจารยประจํา สาขาวิชาการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ 

ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ท่ีมีผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย ครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการ
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ท่ีมีผลกระทบตอ
อัตราผลตอบแทนท่ีผิดปกติในกลุมมีเดีย การศึกษาวิจัยเรื่องน้ี ประชากรที่ใชในการศึกษาน้ี คือ ทุก
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุมหุนมีเดีย 27 บริษัท เปนการศึกษา
แบบเหตุการณท่ีนาสนใจ (Event Study) โดยใชขอมูลอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย และนําไป
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ t-Test ซ่ึงผลการวิจัยปรากฏดังน้ี 

ราคาหุนในกลุมมีเดีย 27 บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มี
คาเฉล่ียดังน้ี   

กอนเกิดเหตุ 15 วัน มีอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดียอยูท่ี -.0153%  

วันเกิดเหตุ (13 ตุลาคม 2559) มีอัตราผลตอบแทนท่ีผิดปกติในกลุมมีเดียอยูท่ี 0.0018% หลังวันเกิด
เหตุ 15 วัน มีอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดียอยูท่ี 0.0134%  

หลังวันเกิดเหตุ 30 วัน มีอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดียอยูท่ี -0.0014%  

หลังวันเกิดเหตุ 45 วัน มีอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดียอยูท่ี 0.0004%  

หลังวันเกิดเหตุ 60 วัน มีอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดียอยูท่ี -0.0002%  

หลังวันเกิดเหตุ 75 วัน มีอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดียอยูท่ี 0.088%  

หลังวันเกิดเหตุ 90 วัน มีอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดียอยูท่ี -.0050%  
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หลังวันเกิดเหตุ 105 วัน มีอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดียอยูท่ี 0.0018%  

หลังวันเกิดเหตุ 120วัน มีอัตราผลตอบแทนท่ีผิดปกติในกลุมมีเดียอยูท่ี 0.0007%  

หลังวันเกิดเหตุ 135 วัน มีอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดียอยูท่ี 0.0000%  

หลังวันเกิดเหตุ 150 วัน มีอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดียอยูท่ี 0.0495%  

หลังวันเกิดเหตุ 165 วัน มีอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดียอยูท่ี 0.0004% และหลังวันเกิด
เหตุ 180 วัน มีอัตราผลตอบแทนท่ีผิดปกติในกลุมมีเดียอยูท่ี 0.0056%  

การทดสอบสมมติฐาน พบวา วันเกิดเหตุ (13 ตุลาคม 2559) หลังวันเกิดเหตุ 180 วัน ของ
การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ไมมีผลกระทบ
ตอราคาหุนในกลุมมีเดีย 

 

คําสําคัญ : การสวรรคต, ในหลวงรัชกาลท่ี 9, ราคาหุน, กลุมมีเดีย 

 
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 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา   

ปจจุบันการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดมีการขยายตัวอยางตอเน่ืองตาม
ทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจ และนอกจากน้ียังมีจํานวนบริษัทจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนอีกมากมาย 

ทําใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีผลิตภัณฑท่ีหลากหลายมากมาย และเปนทางเลือกใหแก
นักลงทุนเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลใหภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มี
การขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นดวย แตท้ังน้ีเน่ืองจากราคาของหลักทรัพยท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย มักจะมีความผันผวนตามภาวะของตลาดหลักทรัพย จึงถือไดวาการลงทุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย น้ันเปนการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง โดยภาวะของตลาดหลักทรัพยฯน้ัน
มักจะเกิดจากผลกระทบดานปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ปจจัยทางดานการเมือง และปจจัยภายนอก
ตางๆ ซ่ึงถือไดวามีความเส่ียงอยางมากสําหรับผูลงทุนท่ีซ้ือขายหลักทรัพย แตอยางไรก็ตามการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ก็ยังไดรับความนิยมอยางสูงในกลุมผูลงทุนท่ัวไป 

เน่ืองจากการลงทุนในหลักทรัพยน้ันไดรับผลตอบแทนที่สูงภายในเวลาอันรวดเร็ว อีกท้ังดัชนีการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพยยังเปนตัวชี้วัดท่ีสําคัญในการวัดระดับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในรูปของการวัดการลงทุนอีกดวย (ณัฐณิชา สวางศรี, 2556) 
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ปจจุบันราคาหุนจะถูกกําหนดข้ึนดวย 2 ปจจัยหลัก ๆ คือ 1) ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ท้ังในรูปของเงินปนผลและสวนตางราคา  2) ความเส่ียงท่ีผูลงทุนจะตองเผชิญจากการลงทุนในหุน 

โดยผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับและความเส่ียงท่ีผูลงทุนจะตองเผชิญจากการลงทุนในหุน จะเปน
ตัวกําหนดมูลคาท่ีแทจริงของหุน และมูลคาท่ีแทจริงของหุนจะสงผลตอราคาตลาดของหุน โดย
ปจจัยตาง ๆ ท่ีกําหนดราคาหุน เปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีสามารถจัดกลุมเปน 3 ปจจัยใหญ ๆ คือ ภาวะ
เศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และผลการดําเนินงานของบริษัท (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 

2558)  

หุนในกลุมมีเดีย เปนหุนกลุมหน่ึงท่ีใหผลตอบแทนสูงกวาตลาดประมาณ 10% ซ่ึงราคาหุน
หลายตัวในกลุมน้ีมีราคาเพ่ิมสูงข้ึนในเวลาท่ีรวดเร็ว จึงทําใหนักลงทุนหลายคนไดกําไรเปนเงิน
จํานวนมาก เพราะกลุมน้ีมีปจจัยพ้ืนฐานรองรับ แตก็มีอีกหลายคนท่ียังรอดูสถานการณ เพราะไม
แนใจวา ราคาหุนวันน้ีสมเหตุสมผลหรือไม เน่ืองจากเม็ดเงินคาโฆษณา จะไมกระจายตัวในทุกส่ือ
เหมือนในอดีต เพราะพฤติกรรมผูบริโภค และเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลง ทําใหส่ือแบบใหม 
(New Media)  มีความนาสนใจมากข้ึน โดยเฉพาะส่ือโฆษณา ดิจิทัล จําพวก Facebook YouTube 

และ Line รวมไปถึงส่ือโฆษณานอกบาน ซ่ึงเติบโตตามการขยายตัวของชุมชนเมืองกับเสนทาง
รถไฟฟา ส่ือโฆษณาโรงภาพยนตรท่ีจะเติบโตตามแผนเพ่ิมโรงภาพยนตร และการฉายภาพยนตรท่ี
นาสนใจ และทีวีดิจิทัลท่ีมี เรตต้ิงสูง ขณะที่ส่ือแบบเกาไมวาจะเปน ทีวีอะนาล็อก วิทยุ ส่ิงพิมพ 
หรือนิตยสาร   ไมอาจเข า ถึงผูบ ริโภคไดมากเหมือนในอดีต  (www.moneychannel.co. th/ 

news_detail/20287, สืบคนเม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2560) 

เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเปนวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใน
พระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทําใหทางรัฐบาลกําหนดไวทุกขพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใน
พระบรมโกศโดยการลดธงครึ่งเสาเปนเวลา 30 วัน รวมท้ังงดงานรื่นเริงเปนเวลา 30 วัน รวม
อุตสาหกรรมมีเดียตาง ๆ  อาทิ สถานีโทรทัศนของไทย รวมถึงส่ือออนไลน ฯลฯ ตองอยูในโหมด
ของการไวทุกข โดยเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ ในรูปแบบของภาพสีขาวดํา อกีท้ังสถานีโทรทัศน
ของไทยยังถูกงดการเผยแพรรายการท่ีแสดงถึงความรื่นเริงเปนเวลา 30 วัน และไมการโฆษณาใด ๆ 

ท้ังส้ินอีกดวย ทําใหใหสถานีโทรทัศนของไทย รวมถึงส่ือออนไลน ฯลฯ ขาดรายไดในสวนท่ี
เก่ียวของกับการโฆษณา และอาจสงผลใหราคาหุนในกลุมมีเดียลดตํ่าลงอีกดวย 

จากความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงดําเนินการศึกษาปจจัยการสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ท่ีมีผลกระทบตออัตรา



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

799 

ผลตอบแทนท่ีผิดปกติในกลุมมีเดีย เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูล และรายละเอียดตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับปจจัย
ดังกลาว และเพ่ือจะไดนําขอมูลอันเปนประโยชนท่ีสามารถนําไปเปนแนวทางในการลงทุนหุนใน
กลุมมีเดียตอไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาเหตุการณสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 

ท่ีมีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดีย ในชวงกอนและหลังเหตุการณ 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

               -15           13 ต.ค.            +15             +30                 ........                             +180 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 มี
ผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ทราบถึงปจจัยการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศในหลวง

รัชกาลท่ี 9 ท่ีมีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดีย 

2. สามารถนําขอมูลไปใชเปนแนวทางในการวิเคราะหแนวโนมของราคาหุนในกลุมมีเดีย
ใหแกนักลงทุน และยังสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการกํากับดูแลราคาหุนของบริษัทในกลุมมีเดีย 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการกําหนดราคาหุน 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2558) ไดกลาวไววา การหามูลคาท่ีแทจริงของหุน เกิด
จากความเช่ือท่ีวา ผูลงทุนท่ีตองการลงทุนในหุนวันน้ี ยอมคาดหวังผลประโยชนหรือผลตอบแทน
ท่ีวาจะเกิดข้ึนในอนาคตจากการลงทุนในหุนดังกลาว ดังน้ัน ราคาหุนท่ีผูลงทุนยอมจายในวันน้ี จึง
เปนราคาสําหรับส่ิงท่ีคาดหวังวาจะไดรับในอนาคตน่ันเอง และราคาหุนท่ีเปล่ียนแปลงไป นาจะเกิด

วัน 
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จากท่ีผูลงทุนคาดการณวาส่ิงท่ีตนจะไดรับในอนาคต ท้ังในรูปของเงินปนผล และสวนตางราคาท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม เชน ถาผูมีผูคาดการณวาการลงทุนในหุน ABC จะไดรับผลตอบแทนในรูป
ของเงินปนผลมาก ก็จะทําใหบุคคลน้ันยินดีท่ีจะจายเงินเพ่ือซ้ือหุน ABC ในราคาท่ีสูงข้ึน ราคาหุน 

ABC ก็จะปรับตัวสูงขึ้น แตในทางกลับกันถาผูลงทุนทุกคนคาดการณวาหากลงทุนในหุน ABC ณ 

ปจจุบัน โดยถือไปอีก 2-3 เดือน แลวขายตอ อาจจะไดราคาขายตอนอยกวาตอนท่ีซ้ือมา ผูลงทุนคน
น้ันก็จะไมยอมจายเงินเพ่ือซ้ือหุน ABC ณ ราคาปจจุบัน แตจะยอมจายในราคาที่ต่ํากวา เพ่ือชดเชย
กับความเส่ียงท่ีคาดวาตนอาจจะเผชิญในอีก 2-3 เดือนขางหนา ราคาหุน ABC ก็จะปรับตัวลดลง 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการลงทุน 
เพชรี ขุมทรัพย (2544) (อางถึงในวศิน โตตระกูลพิทักษ, 2552) การลงทุน หมายถึง การซ้ือ

อสังหาริมทรัพย หรือสังหาริมทรัพยของบุคคลหรือสถาบัน ซ่ึงใหผลตอบแทนเปนสัดสวนกับความ
เส่ียงตลอดเวลาอันยาวนานประมาณ 10 ป แตอยางตํ่าไมเกิน 3 ป โดยการลงทุนแบงออกเปน
ประเภทใหญ ๆได 3 ประเภท ไดแก การลงทุนเพ่ือการบริโภค (Consumer Investment) การลงทุน
ในธุรกิจ (Business or Economic Investment) และการลงทุนในหลักทรัพย (Financial or Securities 

Investment) 

แนวคิดและทฤษฎีความเส่ียงของการลงทุนในหลักทรัพย 
วศิน โตตระกูลพิทักษ (2552) ไดกลาววา ความเส่ียงจากการลงทุน คือ ความนาจะเปนหรือ

โอกาสท่ีการลงทุนจะไดรับผลตอบแทนนอยกวาท่ีเราคาดการณไว หากผลตอบแทนจริงแตกตาง
จากหรือเบ่ียงเบนจากคาท่ีผูลงทุนคาดหวังมากก็จะมีความเส่ียงสูงหากแตกตางหรือเบ่ียงเบนนอยก็
จะมีความเส่ียงต่ํา และส่ิงท่ีนักลงทุนตองหลีกเล่ียงโดยสวนมากนักลงทุนตองการมีผลตอบแทน
ชดเชยหากเกิดความเส่ียงขึ้นมา ผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยความเส่ียงเรียกวาสวนชดเชยความ
เส่ียง (Risk Premium) ซ่ึงก็คือผลตางระหวางผลตอบแทนท่ีไมมีความเส่ียงกับผลตอบแทนที่ไดรับ 

อีกทางเลือกหน่ึงท่ีนักลงทุนนิยมใชหลีกเล่ียงความเส่ียงคือการกระจายการลงทุน (Diversification) 

โดยการลงทุนในหลักทรัพยท่ีหลากหลายซ่ึงมีคุณลักษณะและอัตราผลตอบแทนและความเส่ียง
ตางกันไปทําใหความเส่ียงนอยลง โดยประเภทของความเส่ียงน้ัน ประกอบดวย ความเส่ียงจาก
ปจจัยมหภาค (Macro Factors) และความเส่ียงจากปจจัยจุลภาค (Micro Factors/Unsystematic Risk) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจในการซ้ือขายหลักทรัพย 
 อุรสา บรรณกิจโศภณ (2553) ไดกลาวไววา การตัดสินใจซ้ือขายหุน ผูลงทุนจะตองอาศัย
ปจจัยตางๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ อาทิ การใชปจจัยพ้ืนฐานในการวิเคราะหหุนกอนตัดสินใจ
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ซ้ือหรือขาย การสอบถามขอมูลจากเจาหนาท่ีการตลาดท่ีดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย การติดตาม
ขอมูลขาวสารของบริษัทจดทะเบียนผานส่ือตางๆ โดยแนวคิดในการวิเคราะหหลักทรัพย เปน
เคร่ืองมือท่ีชวยในการตัดสินใจในการซ้ือขายหลักทรัพย  ซ่ึงประกอบดวย  การวิ เคราะห
ปจจัยพ้ืนฐาน และการวิเคราะหปจจัยทางเทคนิค 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
ลลิตา เอื้ออํานวยชัย (2554) ไดศึกษาเร่ือง ผลกระทบของเหตุการณทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน

ระหวางป พ.ศ. 2551-2553 ตออัตราสวนทางการเงิน โดยเลือกภาคธุรกิจบริการท่ีประกอบดวย
หมวดธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนาการ หมวดธุรกิจการขนสงและโลจิสติกส และหมวดธุรกิจ
พาณิชย วิเคราะหผลโดยใชอัตราสวนทางการเงินมาเปนตัวชี้วัดผลกระทบของเหตุการณทาง
การเมืองท่ีมีตอธุรกิจ ซ่ึงประกอบดวยอัตราสวนทางการเงินท่ีใชวัดท้ังความเส่ียงและความสามารถ
ในการทํากําไร โดยใชวิธีการทดสอบ t-test เพ่ือวิเคราะหความแตกตาง โดยผลการทดสอบ พบวา 
เหตุการทางการเมืองสงผลกระทบตอความเส่ียงท่ีเพ่ิมขึ้นและความสามารถในการทํากําไรที่ลดลง
อยางมีนัยสําคัญของหมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการ และหมวดธุรกิจการขนสงและโลจิ
สติกส ในทางกลับกัน ความเส่ียงท่ีลดลง และความสามารถในการทํากําไรท่ีเพ่ิมสูงขึ้นของหมวด
ธุรกิจพาณิชย ซ่ึงเปนการเปล่ียนแปลงท่ีสวนทางกับอีกสองหมวดธุรกิจขางตนน้ัน ไมไดมี
ผลกระทบจากเหตุการณทางการเมืองท่ีเกิดขึ้น โดยอัตราสวนทางการเงินท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีมี
การเปล่ียนแปลงอยางชัดเจน ซ่ึงสงผลมาจากเหตุการณทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน น่ันคือ อัตราสวน
มูลคาตลาดของผูถือหุนตอหน้ีสินรวม และอัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอทรัพยสินรวม 

วิรัญญา โลหะผล (2553) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอราคาหลักทรัพยหมวดการทองเที่ยว
และสันทนาการ โดยกลุมตัวอยางท่ีนํามาศึกษาในมี 3 บริษัท คือ บริษัท แชงกรี-ลาโฮเต็ล จํากัด 

(มหาชน) บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) โดย
ปจจัยท่ีนํามาศึกษา ประกอบดวย จํานวนนักทองเที่ยวจากตางประเทศ อัตราการเขาพักแรมของทั้ง
ประเทศไทย และเหตุการณการชุมนุมทางการเมือง จากการศึกษาพบวา  ปจจัยท่ีนํามาศึกษา 
ประกอบดวย จํานวนนักทองเท่ียวจากตางประเทศ อัตราการเขาพักแรมของทั้งประเทศไทย และ
เหตุการณการชุมนุมทางการเมืองไมมีผลตอตอราคาหลักทรัพยหมวดการทองเที่ยวและสันทนาการ 

เน่ืองมาจากธุรกิจโรงแรมเปนธุรกิจท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจากปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัท โดยเฉพาะปจจุบันซ่ึงประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก รวมถึงปญหาดาน
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การเมืองของประเทศไทยที่ยังคงไมเสถียรภาพซ่ึงลวนสงผลกระทบตอการตัดสินใจในการเดินทาง
ของนักทองเที่ยวท้ังในและตางประเทศและสงผลไปยังอัตราการเขาพักแรมดวย  โดยเหตุการณการ
ชุมนุมทางการเมือง ปจจัยน้ีไมมีผลตอราคาหลักทรัพยของบริษัทในหมวดการทองเที่ยวและ
สันทนาการ เน่ืองจากความไมม่ันคงทางการเมืองภายในประเทศอันเน่ืองมาจากเหตุการณชุมนุม
ของกลุมคนท่ีไมพอใจการทํางานของรัฐบาลเปนปจจัยท่ีกดดันการดําเนินงานของธุรกิจอยาง
หลีกเล่ียงไมไดและเหตุการณการชุมนุมทางการเมืองเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองตั้งแตป 2549 มีความถ่ี
มากข้ึนในป 2551 ถึงกลางป 2553 ทําใหนักทองเที่ยวจากตางประเทศเดินทางเขามาในประเทศไทย
นอยลงและรวมไปถึงอัตราการเขาพักแรมยอมลดต่ําลงไปดวย ซ่ึงอาจสงผลทําใหเศรษฐกิจชะลอ
ตัวลงและสงผลกระทบไปสูราคาหลักทรัพยในหมวดการทองเที่ยวและสันทนาการลดลง แต
ผลการวิจัยพบวาปจจัยเหตุการณชุมนุมทางการเมืองไมมีผลตอราคาหลักทรัพยของบริษัทในหมวด
การทองเที่ยวและสันทนาการ ท้ังน้ีเน่ืองจากรัฐบาลมีแนวนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ลงทุนเพ่ือใหนักลงทุนเกิดความเช่ือม่ันในชวงเหตุการณการชุมนุมทางการเมือง 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาน้ี คือ ทุกบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยในกลุมหุนมีเดีย 27 บริษัท และตองอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงป พ.ศ.  

2559-2560   

 
ขอบเขตการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาถึงปจจัยการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ท่ีมีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุม
มีเดีย โดยการใชขอมูลหุนของกลุมมีเดียท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเปน
ขอมูลราย 15 วัน ดังน้ี  

กอนการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 

จํานวน 15 วัน   

ภายหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 

9 จํานวน 180 วัน 
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ศึกษาหุนในกลุมมีเดียท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทุกบริษัท ยกเวน 

บริษัทท่ีเพ่ิงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป พ.ศ. 2560 เปนตนไป 

 

เครื่องมือในการศึกษาวิจัย  

เครื่องมือในการวิจัยคร้ังน้ี คือ การศึกษาแบบเหตุการณท่ีนาสนใจ (Event Study) โดยใช
ขอมูลอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย และนําไปทดสอบสมมติฐานทางสถิติ (t-test) เพ่ือทดสอบ
ความแปรปรวนของหลักทรัพยในแตละชวงเวลา จากน้ันทําการสรุปผลของขอมูล 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ 

ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ท่ีมีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดีย มีขั้นตอนการ
วิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 1) คํานวณราคาหุนในกลุมมีเดีย 

2) การคํานวณผลตอบแทนของหลักทรัพย 
3) การคํานวณหาผลตอบแทนท่ีเกินปกติ 

4) การคํานวณหาผลตอบแทนท่ีเกินปกติสะสม 

 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิเคราะห พบวา กอนเกิดเหตุ 15 วัน ผลการวิเคราะห t-Test มีคา -4.514 จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน วันเกิดเหตุ (13 ตุลาคม 2559) ผลการวิเคราะห t-Test มีคา 0.135 จึงยอมรับสมมติฐาน  

หลังวันเกิดเหตุ 15 วัน ผลการวิเคราะห t-Test มีคา 4.978 จึงยอมรับสมมติฐาน หลังวันเกิดเหตุ 30 

วัน ผลการวิเคราะห t-Test มีคา -0.785 จึงปฏิเสธสมมติฐาน หลังวันเกิดเหตุ 45 ผลการวิเคราะห t-
Test มีคา  0.170 จึงยอมรับสมมติฐาน หลังวันเกิดเหตุ 60 วัน ผลการวิเคราะห t-Test มีคา -0.073 จึง
ปฏิเสธสมมติฐาน หลังวันเกิดเหตุ 75 วัน ผลการวิเคราะห t-Test มีคา  1.095 จึงยอมรับสมมติฐาน 

หลังวันเกิดเหตุ 90 วัน ผลการวิเคราะห t-Test มีคา -0.584 จึงปฏิเสธสมมติฐาน หลังวันเกิดเหตุ 105 

วัน ผลการวิเคราะห t-Test มีคา 0.724 หลังวันเกิดเหตุ 120 วัน ผลการวิเคราะห t-Test มีคา 0.408 จึง
ยอมรับสมมติฐาน หลังวันเกิดเหตุ 135 วัน ผลการวิเคราะห t-Test มีคา 0.014 จึงยอมรับสมมติฐาน 

หลังวันเกิดเหตุ 150 วัน ผลการวิเคราะห t-Test มีคา 0.903 จึงยอมรับสมมติฐาน หลังวันเกิดเหตุ 165 
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วัน มีผลการวิเคราะห t-Test มีคา 0.266 จึงยอมรับสมมติฐาน หลังวันเกิดเหตุ 180 วัน ผลการ
วิเคราะห t-Test มีคา 1.621 จึงยอมรับสมมติฐาน  
 
ผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห พบวา ราคาหุนในกลุมมีเดีย 27 บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย มีคาเฉล่ียแตละชวงเวลาดังน้ี  กอนเกิดเหตุ 15 วัน มีคาเฉล่ียราคาหุนใน
กลุมมีเดีย -.0153 วันเกิดเหตุ (13 ตุลาคม 2559) มีคาเฉล่ียราคาหุนในกลุมมีเดีย 0.0018  หลังวันเกิด
เหตุ 15 วัน มีคาเฉล่ียราคาหุนในกลุมมีเดีย 0.0134 หลังวันเกิดเหตุ 30 วัน มีคาเฉล่ียราคาหุนในกลุม
มีเดีย -0.0014 หลังวันเกิดเหตุ 45 วัน มีคาเฉล่ียราคาหุนในกลุมมีเดีย 0.0004  หลังวันเกิดเหตุ 60 วัน 

มีคาเฉล่ียราคาหุนในกลุมมีเดีย -0.0002 หลังวันเกิดเหตุ 75 วัน มีคาเฉล่ียราคาหุนในกลุมมีเดีย 0.088 

หลังวันเกิดเหตุ 90 วัน มีคาเฉลี่ยราคาหุนในกลุมมีเดีย -.0050 หลังวันเกิดเหตุ 105 วัน มีคาเฉลี่ยราคา
หุนในกลุมมีเดีย 0.0018 หลังวันเกิดเหตุ 120 วัน มีคาเฉลี่ยราคาหุนในกลุมมีเดีย 0.0007 หลังวันเกิด
เหตุ 135 วัน มีคาเฉล่ียราคาหุนในกลุมมีเดีย 0.0000 หลังวันเกิดเหตุ 150 วัน มีคาเฉล่ียราคาหุนใน
กลุมมีเดีย 0.0495 หลังวันเกิดเหตุ 165 วัน มีคาเฉลี่ยราคาหุนในกลุมมีเดีย 0.0004 และหลังวันเกิด
เหตุ 180 วัน มีคาเฉลี่ยราคาหุนในกลุมมีเดีย 0.0056 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา กอนเกิดเหตุ 15 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 มีผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย วันเกิดเหตุ 
(13 ตุลาคม 2559) การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 

9 ไมมีผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย หลังวันเกิดเหตุ 15 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ไมมีผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย หลังวัน
เกิดเหตุ 30 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 

มีผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย หลังวันเกิดเหตุ 45 การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ไมมีผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย  หลังวันเกิด
เหตุ 60 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 มี
ผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย หลังวันเกิดเหตุ 75 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ไมมีผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย  หลังวันเกิด
เหตุ 90 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 มี
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ผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย หลังวันเกิดเหตุ 105 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ไมมีผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย หลังวันเกิด
เหตุ 120 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ไม
มีผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย หลังวันเกิดเหตุ 135 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ไมมีผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย หลังวันเกิด
เหตุ 150 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ไม
มีผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย หลังวันเกิดเหตุ 165 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ไมมีผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย และหลังวัน
เกิดเหตุ 180 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 

ไมมีผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย 

 

การอภิปรายผล 
จากผลการศึกษา พบวา ชวงเวลา 14 เหตุการณท่ีทําการวิเคราะห ซ่ึงไดแก กอนเกิดเหตุ 15 

วัน วันเกิดเหตุ (13 ตุลาคม 2559) หลังวันเกิดเหตุ 15 วัน หลังวันเกิดเหตุ 30 วัน หลังวันเกิดเหตุ 45 

วัน หลังวันเกิดเหตุ 60 วัน หลังวันเกิดเหตุ 75 วัน หลังวันเกิดเหตุ 90 วัน หลังวันเกิดเหตุ 105 วัน 

หลังวันเกิดเหตุ 120 วัน หลังวันเกิดเหตุ 135 วัน หลังวันเกิดเหตุ 150 วัน หลังวันเกิดเหตุ 165 วัน 

และหลังวันเกิดเหตุ 180 วัน มีชวงเวลาที่ยอมรับสมมติฐาน 10 เหตุการณ และมีชวงเวลาท่ีปฏิเสธ
สมมติฐาน 4 เหตุการณ ทําใหสามารถสรุปไดวา การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใน
พระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ไมมีผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา 
เหตุการณการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนเหตุการณท่ีไมไดเกิดข้ึนบอยคร้ัง อีก
ท้ังการเกิดเหตุการณดังกลาวสงผลกระทบกับส่ือตาง ๆ เพียงช่ัวคราว เน่ืองจากการสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทางรัฐบาลไดกําหนดไวทุกข
โดยการลดธงคร่ึงเสาเปนเวลา 30 วัน รวมท้ังงดงานรื่นเริงเปนเวลา 30 วัน และอุตสาหกรรมมีเดีย
ตาง ๆ  อาทิ สถานีโทรทัศนของไทย รวมถึงส่ือออนไลน ฯลฯ ตองอยูในโหมดของการไวทุกข โดย
เผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ ในรูปแบบของภาพสีขาวดํา อีกท้ังสถานีโทรทัศนของไทยยังถูกงด
การเผยแพรรายการที่แสดงถึงความรื่นเริงเปนเวลา 30 วัน และไมการโฆษณาใด ๆ ท้ังส้ินอีกดวย 

สงผลใหสถานีโทรทัศนของไทย รวมถึงส่ือตาง ๆ ขาดรายไดในสวนท่ีเก่ียวของกับการโฆษณาไป
เพียงชั่วคราวเทาน้ัน และเม่ือส้ินสุดชวงเวลาของการไวทุกข ส่ือตาง ๆ ก็กลับมาสูสภาวะปกติ  จึงทํา



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

806 

ใหการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ไมมี
ผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดียน่ันเอง  

 จากการศึกษา พบวา กอนเกิดเหตุการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระ
บรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9  15 วัน มีผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย แตภายลังการเกิดเหตุการ
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9  180 วัน ไมมี
ผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวาในชวงกอนเกิดเหตุการณฺดังกลาวกลุมนัก
ลงทุนอาจไดยินขาวลือเก่ียวกับการสวรรคต จึงมีการขายหุนตาง ๆ เปนจํานวนมาก เพ่ือปองกัน
ความเส่ียงจากการลงทุน แตเม่ือเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้น การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 น้ันกลับไมไดมีผลกระทบกับราคาของหุนในกลุม
มีเดีย  

 

ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งน้ี 
จากการศึกษา พบวา การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ใน

หลวงรัชกาลท่ี 9 ไมมีผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย ดังน้ันนักลงทุนควรใชขอมูลอื่น ๆ เพ่ือใช
ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนหุนในกลุมมีเดียในชวงสถานการณตาง ๆ ท่ีไมไดเกิดข้ึน
บอยครั้ง อาทิ ปจจัยทางการเมือง ปยจัยทางเศรษฐกิจ เปนตน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการศึกษา ปจจัยการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระ

บรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ท่ีมีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดีย ในคร้ัง
ตอไปควรศึกษา ปจจัยการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวง
รัชกาลท่ี 9 ท่ีมีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนท่ีผิดปกติในกลุมอื่น ๆ ท่ีอาจสงผลกระทบ เชน หุน
ในกลุมการทองเที่ยวและสันทนาการ เปนตน 
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อาจารยประจํา สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
บทคัดยอ 

  การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยมีวัตถุประสงค 4 ดานเพ่ือศึกษาความแตกตางดานปจจัยประชากรศาสตร
ท่ีสงผลตอทัศนคติในการเลือกใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอรเพ่ือศึกษาปจจัยประชากรศาสตรท่ี
แตกตางกันสงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ต
เมเจอรเพ่ือศึกษาปจจัยประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันสงผลตอคุณภาพในการใหบริการของเว็บไซต
ไทยทิคเก็ตเมเจอรและเพ่ือศึกษาความแตกตางดานปจจัยประชากรศาสตรท่ีสงผลตอการตัดสินใจใช
บริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอรกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนประชากรผูท่ีใชบริการ
เว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอรจํานวน 400 คนแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติวิเคราะหขอมูล 

 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง ชวงอายุของผูใชบริการ
สวนใหญอยูระหวาง 20–29 ป ระดับการศึกษาของผูใชบริการสวนใหญอยูในระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน รายไดของผูใชบริการสวนใหญมีรายได 10,000–

20,000 บาท ใชบริการจองบัตรคอนเสิรต/การแสดง/มิวสิคัล เปนสวนใหญความถ่ีท่ีใชบริการสวน
ใหญใชบริการปละ 1–3 ครั้ง และราคาท่ีใชบริการสวนใหญเปนจํานวนเงิน 1,000–5,000บาท/คร้ัง  

 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย ปรากฏวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการเว็บไซต
ไทยทิคเก็ตเมเจอรในแตละดาน พบวา ดานทัศนคติท่ีผูใชบริการเลือกใช ไดแก ความนาเชื่อถือตอ
การใชบริการดานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการเว็บไซต
ไทยทิคเก็ตเมเจอร ไดแก มีบริการหลายชองทางทั้งเคานเตอรบริการและเว็บไซต ดานของคุณภาพ
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การบริการท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร ไดแก การบริการ
สามารถใหความไววางใจได และสุดทายดานของการตัดสินใจใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร 
ไดแก ตัดสินใจใชบริการจากการนําเสนอโปสเตอรการแสดง รูปภาพท่ีแสดงบนเว็บไซตนาสนใจ 

 

คําสําคัญ : อิทธิพล, การตัดสินใจใชบริการ, เว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร  

 

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 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

810 

บทนํา 

 การพาณิชยกรรมออนไลน หมายถึง การทําธุรกรรมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ในทุกๆ 

ชองทางที่เปนอิเล็กทรอนิกส ไดแก อินเทอรเน็ต และระบบเครือขายคอมพิวเตอร โทรศัพทสมารท
โฟน การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic commerce) หรือ อีคอมเมิรซ (e-Commerce) ทําให
รูปแบบการซ้ือ ขาย บริการ ในปจจุบันเปล่ียนไป จากผลสํารวจของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตดา) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม เผยพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ต ป 2560 พรอมผลสํารวจมูลคาอีคอมเมิรซไทยป 2560 ชี้ยอด
การซ้ือสินคาและบริการทางออนไลนเติบโตตอเน่ืองพฤติกรรมการซ้ือสินคาและการใชบริการ
ออนไลนของคนไทยท่ีตัดสินใจเขาเย่ียมชมเว็บไซตขายของออนไลนตางๆ คิดเปน 55.9% จากการ
สํารวจยังพบวา คนสวนใหญใชบริการออนไลนเก่ียวกับการบริการดานความบันเทิงและการ
เดินทางทองเท่ียว 17.9%  

 ขอมูลจากเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอรไดอธิบายไววา บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร จํากัด 

ดําเนินธุรกิจใหบริการเปนตัวแทนใหบริการโดยเนนบริการในรูปแบบ “Online Realtime” มุง
สรางสรรคบริการรูปแบบใหม เปนตัวแทนจําหนายบัตรเขาชมการแสดงบริการจองหองพัก เชา
รถทัวร จองแพคเกจทัวร รวมถึงเปนตัวแทนจําหนายสินคา จากการดําเนินงานท่ีผานมาทํา บริษัท 

ไทยทิคเก็ตเมเจอร จํากัด ไดเปนตัวแทนจําหนายบัตรมากกวา 800 งานแสดง โดยออกบัตรให ผูถือ
บัตรท่ีออกโดยไทยทิคเก็ตเมเจอรมากกวา 8 ลานใบทําให บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร จํากัด เปนผูนํา
การใหบริการตัวแทนจําหนายสินคาและบริการออนไลน 
 จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยจึงมีแนวความคิดท่ีอยากศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช
บริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร (TTM) เพ่ือเปนแนวทางในการวิเคราะหชองทางที่เหมาะสมตอ
การดําเนินธุรกิจในรูปแบบออนไลน เพ่ือการประกอบธุรกิจไดตรงตามเครื่องมือส่ือสารออนไลน
ของกลุมลูกคาอยางแทจริงและเพ่ือวางแผนการตลาดในการเพ่ิมยอดขาย ขายธุรกิจรูปแบบบริการ
ใหตรงกับความตองการของผูบริโภคเพ่ือใหการดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จตามเปาหมายใน
อนาคตตอไป 

 

วัตถุประสงคในการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาความแตกตางดานปจจัยประชากรศาสตรท่ีสงผลตอทัศนคติในการเลือกใช
บริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร 
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 2. เพ่ือศึกษาปจจัยประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันสงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน
การตัดสินใจใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร 
 3. เพ่ือศึกษาปจจัยประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันสงผลตอคุณภาพในการใหบริการของ
เว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร 
 4. เพ่ือศึกษาความแตกตางดานปจจัยประชากรศาสตรท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการ
เว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปจจัยประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันสงผลตอทัศนคติในการเลือกใชบริการเว็บไซต
ไทยทิคเก็ตเมเจอรแตกตางกัน 

 2. ปจจัยประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันสงผลตอทัศนคติในการเลือกใชบริการเว็บไซต
ไทยทิคเก็ตเมเจอรแตกตางกัน ปจจัยประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันสงผลตอทัศนคติในการเลือกใช
บริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอรแตกตางกัน 

 3. ปจจัยประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันสงผลตอคุณภาพในการใหบริการของเว็บไซตไทยทิค
เก็ตเมเจอรแตกตางกัน 

 4. ปจจัยประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ต
เมเจอรแตกตางกัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานเน้ือหา 
 ตัวแปรตน ปจจัยดานปจจัยดานประชากรศาสตร เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

 ตัวแปรตาม สงผลดานทัศนคติ ดานสวนประสมทางการตลาด ดานคุณภาพบริการ และ
ดานการตัดสินใจใชบริการ 

 2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชากรท่ีใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร 
 กลุมตัวอยางผูวิจัยจะทําการคํานวณหาตัวอยางตามสถิติ โดยการใชสูตรการคํานวณของ 

W.G.cochran กําหนดจํานวนของกลุมตัวอยางโดยกําหนดระดับคาความเช่ือม่ันรอยละ 96 และ
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ระดับคาความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 ผลจากคํานวณ คือ 400 คนเน่ืองจากไมทราบจํานวนประชากร
ท่ีแทจริง 

 3. ดานขอบเขตดานพ้ืนท่ีกระจายแบบสอบถามออนไลน โดยใชบริการ Google Form เพ่ือ
ตองการใหเขาถึงประชากรกลุมตัวอยาง 

 4. ดานขอบเขตดานเวลาระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ต้ังแต เดือนกุมภาพันธ–เมษายน 2561 

 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร” 

มีกรอบแนวคิด ดังน้ี 
         ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร 
 2. เพ่ือนําขอมูลจากการศึกษางานวิจัยไปพัฒนาการบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร 
 3. เพ่ือเปนแนวทางสําหรับผูใหบริการในการสรางความเชื่อม่ันเพ่ือใหตอบสนองกับความ
ตองการของผูใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ผูบริโภค หมายถึง ผูท่ีใชบริการเว็บไทยทิคเก็ตเมเจอร 
 2. การตัดสินใจใชบริการ หมายถึง กระบวนการในการศึกษาวิเคราะหประเมินผลทางเลือก
เพ่ือใชบริการท่ีตรงกับความตองการ 

 3. ทัศนคติ หมายถึง แนวความคิด ความรูสึกนึกคิดของผูใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ต
เมเจอร 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
1. เพศ 
2.  อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4.  อาชีพ 
5. รายไดเฉล่ียตอเดือน 

1. ดานทัศนคติ  
2. ดานสวนประสมทางการตลาด  
3. ดานคุณภาพบริการ  
4. ดานการตัดสินใจใชบริการ 
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 4. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง ลักษณะพ้ืนฐานของผูใชบริการ ไดแก เพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ รายไดของผูใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร 
 5. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด หมายถึง  ราคา รูปแบบของบริการ บริการ การสงเสริม
การขายในเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร 
 6. เว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร เปนเว็บไซตท่ีมีธุรกิจในรูปแบบการรับจองบัตรชม
ภาพยนตร บัตรคอนเสิรต มิวสิคัล ออนไลนช็อปปง เปนตน 

 7. ราคา หมายถึง ส่ิงท่ีผูรับบริการใชจายเพ่ือแลกกับบริการหรือสินคาในเว็บไซตไทยทิค
เก็ตเมเจอร แสดงเปนมูลคาในรูปแบบของเงินตราลักษณะตางๆ ไดแก ราคาของตั๋วชมคอนเสิรต 

ราคาของสินคา ราคาหองพัก ราคาแพคเกจทัวร เปนตน 

 8. บริการ หมายถึง ส่ิงท่ีผูบริโภคไดรับเม่ือทํารายการบนเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร 
 9. รูปแบบบริการ หมายถึง บริการตางๆ ท่ีมีใหบริการบนเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร เชน 

จองบัตรคอนเสิรต จองหองพัก ช็อปปง เปนตน 

 10. ความถี่ในการใชบริการ หมายถึง จํานวนความบอย หรือจํานวนคร้ังท่ีผูใชบริการทํา
รายการบนเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร 
 11. ดานสงเสริมการตลาดหมายถึง รูปแบบในการกระตุนหรือนําเสนอใหผูใชบริการ
เว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอรเห็นถึงบริการ 

 12. ออนไลน หมายถึง ส่ือท่ีผูใชบริการใชเปนตัวแทนส่ือสารกับผูใหบริการปจจุบันการ
ส่ือสารแบบน้ีจะทําผานอินเตอรเน็ตหรือโทรศัพทมือถือสมารทโฟน 

 13. บัตรชมคอนเสิรต หมายถึง บัตรชมคอนเสิรตท่ีเปดใหซ้ือบนเว็บไซตไทยทิคเก็ต
เมเจอร 
 14. บริการเชารถ หมายถึง บริการที่ผูใชบริการจองรถเชาผานเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร 
 15. บริการจองหองพัก หมายถึง หองพักท่ีผูใชบริการทําการจองผานเว็บไซตไทยทิคเก็ต
เมเจอร 
 16. แพคเกจทัวร หมายถึง การจองแพคเกจทัวรของผูใชบริการผานเว็บไซตไทยทิคเก็ต
เมเจอร 
 17. ช็อปปง หมายถึง การเลือกซ้ือสินคาบนเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร 
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 18. บริการจัดสงบัตร หมายถึง บริการสงบัตรตางๆ ท่ีผูใชบริการชําระเงินแลวทางเว็บไซต
จัดสงบัตรใหทางไปรษณีย 
การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 ถวัลย วรเทพพุฒิพงษ (2540 : 2) ไดใหความหมายของการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการ
เลือกทางปฏิบัติทางใดทางหน่ึงจากทางเลือกตางๆ เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีตองการโดยใช
หลักเกณฑบางประการพิจารณาและตัดสินใจ 

 โกวิทย  กังสนันท (2549 : 3) กลาววา การตัดสินใจ หมายถึง การที่ผูตัดสินใจมีตัวเลือก 

หลายๆ ตัวและตองนําตัวเลือกตางๆ มาเปรียบเทียบกัน กอนท่ีจะตัดสินใจเลือกตัวเลือกใดตัวเลือก
หน่ึงเพ่ือใหสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตองการ 

 แนวคิดความคิดของทัศนคติ หมายถึง แนวความคิดท่ีมีความสําคัญมากแนวหน่ึงทาง 

จิตวิทยาสังคม และการส่ือสาร และมีการใชคําน้ีกันอยางแพรหลาย สําหรับการนิยามคําวา ทัศนคติ 
น้ัน ไดมีนักวิชาการหลายทานใหความหมายไวดังน้ี 

 โรเจอร (Roger, 1978 : 208–209 อางถึงใน สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2533 : 122) ไดกลาวถึง
ทัศนคติวาเปนดัชนีช้ีวาบุคคลน้ันคิดและรูสึกอยางไรกับคนรอบขางวัตถุหรือส่ิงแวดลอมตลอดจน
สถานการณตางๆ โดย ทัศนคติ น้ันมีรากฐานมาจากความเชื่อท่ีอาจสงผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได
ทัศนคติจึงเปนเพียงความพรอมท่ีจะตอบสนองตอส่ิงเราและเปนมิติของการประเมินเพ่ือแสดงวา
ชอบหรือไมชอบตอประเ ด็นหน่ึงๆ  ซ่ึ ง ถือ เปนการ ส่ือสารภายในบุคคล  ( Interpersonal 

Communication) ท่ีเปนผลกระทบมาจากการรับสารอันจะมีผลตอพฤติกรรมตอไป 

 เคลเลอร (Howard H. Kendler ,1963 : 572) กลาววาทัศนคติ หมายถึง สภาวะความพรอม 

ของบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางสนับสนุนหรือตอตานบุคคล สถาบัน สถานการณ
หรือ แนวความคิด 

 นอรแมน แอลมุน (Norman L. Munn ,1971 : 71) กลาววา ทัศนคติ คือ ความรูสึกและ ความ
คิดเห็นท่ีบุคคลมีตอส่ิงของบุคคลสถานการณสถาบันและขอเสนอใดๆ ในทางที่จะยอมรับ หรือ
ปฏิเสธซ่ึงมีผลทําใหบุคคลพรอมท่ีจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองดวยพฤติกรรมอยางเดียวกันตลอด 

 สวนผสมการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือหรือปจจัยทางการตลาดท่ีควบคุมได ท่ีธุรกิจตองใช
รวมกันเพ่ือตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกกลุมลูกคาเปาหมาย หรือเพ่ือกระตุ
นใหกลุมลูกคาเปาหมายเกิดความตองการสินคาและบริการ ประกอบไปดวย 4 ประการ หรือ 4P
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ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความจําเปนหรือความ
ตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยส่ิงท่ีสัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา 
คุณภาพ ตราสินคา บริการและช่ือเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคาบริการสถานที่บุคคล
หรือความคิดผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได สินคา บริการ ความคิด 

สถานที่ องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชนมีคุณคาในสายตาของลูกคา จึงจะมีผล
ทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได, ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือส่ิงอื่นๆ ท่ีมีความจําเปนตอง
จายเพ่ือใหไดผลิตภัณฑหรือคุณคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตัว P ตัวท่ีสองท่ีเกิดถัดจาก 

P Produce ราคาเปนตนทุนของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑกับราคา
ของผลิตภัณฑน้ัน ถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภคก็จะตัดสินในซ้ือหรือใชบริการการจัดจําหนาย
(Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางซ่ึงประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมที่ใชเพ่ือเคล่ือนยาย
ผลิตภัณฑและบริการจากองคกรยังตลาดสถาบันท่ีนําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายคือ สถาบัน
การตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายตัวสินคาประกอบดวย การขนสง การจัดเก็บรวมถึง
คลังสินคา การจัดจําหนาย, การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือ
สรางความพึงพอใจตอตราสินคาหรือบริการ รวมท้ังสงเสริมความคิดของตัวบุคคลเพ่ือจูงใจใหเกิด
ความตองการเพ่ือเตือนความทรงจําในผลิตภัณฑหรือบริการ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก 

ความเชื่อและพฤติกรรมการซ้ือ หรืออีกอยางเพ่ือเปนการติดตอส่ือสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผูขาย
กับผูซ้ือหรือเปนการติดตอส่ือสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซ้ือ เพ่ือสรางทัศนคติและ
พฤติกรรมการซ้ือ 

 คุณภาพบริการ หมายถึง ขั้นตอนกระบวนการในการบริการของผูใหบริการโดยทําการ
เปรียบเทียบระหวางการบริการท่ีคาดหวัง (expectation service) กับบริการที่รับรูจริง (perception 

service) จากผูใหบริการ ซ่ึงหากผูใหบริการสามารถใหบริการท่ีสอดคลองตรงตามความตองการ
ของผูรับบริการหรือสรางการบริการท่ีมีระดับสูงกวาท่ีผูรับบริการไดคาดหวัง จะสงผลใหการ
บริการดังกลาวเกิดคุณภาพการใหบริการ 

 การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือก จากหลายๆ ปจจัยท่ีไดพิจารณาหรือประเมินอยาง
ดีแลววา เปนทางใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร การตัดสินใจเปนส่ิงสําคัญและ
เก่ียวของกับหนาท่ีการบริการ หรือการจัดการเกือบทุกข้ันตอน ไมวาจะเปนการวางแผน การจัดการ
องคกร การจัดการคนเพื่อใหเขากับงาน การประสานงาน และการควบคุม การตัดสินใจ 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 MISS YANG LAN และ ผศ.ดร.รุจาภา แพงเกษร (2559) ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงขอมูลท่ีใชในการศึกษาไดจากการออกแบบสอบถามประชาชนวัยทํางาน ท่ีมีอายุระหวาง 15– 60 

ปขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 

31–35 ป มีอาชีพเปนพนักงานบริษัท สถานภาพสมรสแลว วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได
เฉล่ียตอเดือน 15,001–20,000 บาท จากการศึกษาปจจัยพฤติกรรมการใชบริการธนาคารทาง
อินเตอรเน็ต ประกอบดวยส่ือกลางที่ใชในการทําธุรกรรมผานเครือขายอินเตอรเน็ต ประเภท
ธุรกรรมท่ีใชบริการ จํานวนเงินท่ีทําธุรกรรม มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารทาง
อินเตอรเน็ตท่ีแตกตางกัน 

 กฤษฎา การีหวาง และ ดร.สุมาลี สวาง (2559) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่มี
ผลกระทบตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแฟช่ันสตรีทางออนไลนในเขตจังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแฟช่ันสตรีทางออนไลน ในเขต
จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงขอมูลท่ีใชในการศึกษาไดจากแบบสอบถามเก็บขอมูลกับกลุมผูบริโภคซ้ือ
เส้ือผาแฟช่ันสตรีออนไลน ในเขตจังหวัดปทุมธานี จํานวน  400 คน ผลการศึกษาพบวาสวนใหญ
ผูใชบริการอายุอยูในชวง 21–30 ป และมีสถานภาพโสด และระดับการศึกษาสวนใหญมีระดับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี และอาชีพนักเรียนนักศึกษา รายไดสวนบุคคลตอเดือนอยูในชวง 

10,001–20,000 บาท พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา
แฟช่ันสตรีออนไลนท่ีแตกตางกัน สวนดานอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดสวนบุคคลตอ
เดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแฟช่ันสตรีออนไลนท่ีไมแตกตางกัน ปจจัยทาง
การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแฟชั่นสตรีออนไลน พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานการสงเสริมทางการตลาด ท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือแตกตางกัน 

 รุง สงสกุล และ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง  (2559) ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยความไววางใจใน
การทําธุรกรรมบริการธนาคารออนไลนธนาคารไทยพาณิชย วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความแตกตาง
ทางดานปจจัยประชากรศาสตรท่ีมีผลตอความไววางใจในการทําธุรกรรมบริการธนาคารออนไลน
ธนาคารไทยพาณิชย ซ่ึงไดจากการแบบสอบถามเก็บขอมูลของลูกคาท่ีมาใชบริการธนาคารไทย
พาณิชยสาขาฟวเจอรพารครังสิต จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา สวนใหญผูใชบริการเปนเพศ
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หญิง ชวงอายุอยูระหวาง 31–40 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดอยูระหวาง 

20,000–30,000 บาท มีอาชีพเปนพนักงานบริษัท ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ลูกคาลดคาใชจายใน
การเดินทางไปธนาคารมากท่ีสุด และข้ันตอนการใชบริการงายไมซับซอน มีบริการครบถวน
ครอบคลุม ลดเวลาในการไปทําธุรกรรมท่ีสาขา มีการแจงขอมูลตอบกลับทุกครั้ง มีความปลอดภัย
ในการใชบริการ 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชากรที่ใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอรกลุม
ตัวอยาง  (Sampling) ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน  จึงใช สูตรการคํ านวณของ 

W.G.cochran เพ่ือกําหนดจํานวนของกลุมตัวอยางโดยกําหนดระดับคาความเชื่อม่ันรอยละ 96 และ
ระดับคาความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 (กัลยา วานิชยบัญชา, 2544) ซ่ึงสูตรในการคํานวณท่ีใชใน
การศึกษาครั้งน้ี คือ 

     สูตร  n = P(1-P)Z2 

                                                             E2 

เม่ือ n แทนคาขนาดตัวอยาง 

 P แทนสัดสวนของประชากรที่ผูวิจัยกําลังสุม .05 

 Z แทนระดับความเช่ือม่ันท่ีผูวิจัยกําหนดไว Z มีคาเทากับ 1.96 ท่ีระดับความเชื่อม่ัน รอยละ 

95 (ระดับ .05)  

 E คาความผิดพลาดสูงสุดท่ีเกิดขึ้น = .05  

แทนคา          n = (0.5)(1-5)1.962 

                                                            (.05)2 

              = 384.16 

 ใชขนาดตัวอยาง อยางนอย 384 คน จึงจะสามารถประมาณคารอยละ โดยมีความผิดพลาด
ไมเกินรอยละ 5 ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 เพ่ือความสะดวกในการประเมินผลและการ
วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมด 400 ตัวอยาง ซ่ึงถือวาผานเกณฑตามเง่ือนไข 

วิธีการสุมตัวอยางผูวิจัยเลือกใชแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ “แบบสอบถาม (Questionnaire)” โดยมีองคประกอบ
และรายละเอียดของแบบสอบถาม จํานวน 30 ขอ แบงเปน 5 สวนรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 สวนที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรของผูตอบ แบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน บริการท่ีใช ความถ่ีในการใชบริการ จํานวนคาใชจายท่ีใชใน
แตละคร้ังในการใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร ระดับขอคําถามเปนขอมูลระดับนามบัญญัติ 

 สวนท่ี 2 ดานทัศนคติในการใชบริการ ประกอบไปดวย ความเช่ือถือในการใชบริการ 

ทัศนคติท่ีดีในการใชบริการ การรับรูมาตรฐาน ความสะดวก รูปแบบบริการท่ีหลากหลายของ
เว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร 
 สวนท่ี 3 ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบไปดวย ความหลากหลายของ
รูปแบบการใหบริการ บริการที่ตรงตามความตองการ มีการแสดงผังท่ีน่ัง/ราคาท่ีชัดเจน มีการ
ใหบริการท้ังเคานเตอรบริการและเว็บไซต มีการใหบริการท้ังในและตางประเทศ ความรูในการ
ใหบริการของพนักงาน และระบบการชําระเงินท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ทันสมัย  

 สวนท่ี 4 ดานคุณภาพการบริการ ประกอบไปดวย ความไววางใจในการบริการ ความงาย
ในการใชบริการ ความรวดเร็วในบริการ มีการรับประกันบริการ และการบริการเลือกท่ีน่ัง/หองพัก
ตามความตองการของลูกคา  
 สวนท่ี 5 ดานการตัดสินใจใชบริการ ประกอบไปดวย การตัดสินใจใชบริการเพราะมี
บริการจัดสงบัตรทางไปรษณีย เพราะไดรับขอมูลครบถวน เพราะการนําเสนอขอมูลบริการตาม
ความเปนจริง เพราะการนําเสนอโปสเตอรการแสดงที่นาสนใจ และการตัดสินใจที่จะแนะนําบุคคล
อื่นใหมาใชบริการ 

 การวัดระดับของแบบสอบถามสวนท่ี 2–5 เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) ตาม
แบบของ Likert แบงออกเปน 5 ระดับ ดังตอไปน้ี 

  5 หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด 

  4 หมายถึง  เห็นดวยมาก 

  3 หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 

  2 หมายถึง  เห็นดวยนอย 

  1 หมายถึง  เห็นดวยนอยท่ีสุด 
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 เกณฑท่ีใชในการตีความคาเฉล่ียการวิเคราะหผลการประเมินความคิดเห็นของนักวิชาการ 

ประคอง กรรณสูต  

   คาเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ/เห็นดวยมากท่ีสุด 

  คาเฉล่ีย 3.51 – 4 .50 หมายถึง มีความพึงพอใจ/เห็นดวยมาก 

  คาเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ/เห็นดวยปานกลาง 

   คาเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ/เห็นดวยนอย 

  คาเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ/เห็นดวยนอยท่ีสุด 

 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติตาม
ขั้นตอน ดังน้ี 

 1. ขอมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือบรรยายคุณลักษณะของขอมูล ไดแก 
คารอยละ (Percentage) คาความถี่ (Frequency) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

วิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร โดยใชสถิติเชิงพรรณนาในการหาคาจํานวนและคารอยละของ
เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดเฉล่ียตอเดือน วิเคราะหขอมูลพฤติกรรม
การเลือกใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร โดยใชสถิติเชิงพรรณนาในการหาคาจํานวนและคา
รอยละ วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาด โดยใชสถิติเชิงพรรณนาในการหาคาเฉล่ียและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2. ขอมูลสถิติเชิงอนุมาน (Interferential Statistics) เพ่ือใชในการทดสอบสมมติฐานท่ี
กําหนดไวโดยในการวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐานน้ี ผูวิจัยไดกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ในการทดสอบสมมติฐานจะใชสถิติ ดังน้ี ทดสอบสมมติฐาน
ขอท่ี 1 คือ การรับขอมูลจากปจจัยประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ 

อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับรายไดตอเดือน ท่ีแตกตางจะสงผลตอการตัดสินใจ
มาตรสวน (Rating Scale) และคําถามแสดงความคิดเห็นเติมคําลงในชองวาง 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยเลือกใชการสรางแบบสอบถามออนไลน โดยใชบริการ Google Form เพ่ือตองการให
เขาถึงประชากรกลุมตัวอยาง 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลดานประชากรศาสตรของผูใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร จํานวน 400 คน 

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 59 และเพศชาย จํานวน 
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164 คน คิดเปนรอยละ 41 ชวงอายุของผูใชบริการสวนใหญ อยูระหวาง 20–29 ป มีจํานวน 131 คน 

คิดเปนรอยละ 32.8 ในดานระดับการศึกษาของผูใชบริการสวนใหญอยูในระดับการศึกษาปริญญา
ตรี มีจํานวน 265 คน คิดเปนรอยละ 66.3 อาชีพของผูใชบริการสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน มีจํานวน 199 คน คิดเปนรอยละ 49.8 ดานรายไดของผูใชบริการสวนใหญมีรายได 
10,000–20,000 บาท มีจํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38 ดานพฤติกรรมของผูใชบริการเว็บไซต
ไทยทิคเก็ตเมเจอร มีจํานวน 400 คน พบวา ผูใชบริการสวนใหญใชบริการ จองบัตรคอนเสิรต/การ
แสดง/มิวสิคคัล มีจํานวน 227 คน คิดเปนรอยละ 56.8 ดานความถ่ีท่ีใชบริการสวนใหญใชบริการป
ละ 1–3 คร้ัง มีจํานวน 247 คน คิดเปนรอยละ 61.8 ดานราคาท่ีใชบริการสวนใหญเปนจํานวนเงิน 

1,000–5,000 บาท/คร้ัง มีจํานวน 321 คน คิดเปนรอยละ 80.3  

 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ต
เมเจอรในแตละดาน พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร
 1. ดานทัศนคติท่ีผูใชบริการเลือกใชอันดับ 1 ไดแก ความนาเชื่อถือตอการใชบริการ มี
คาเฉล่ียอยูท่ี 4.78 อันดับ 2 ไดแก การเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอรเกิดความสะดวกมากข้ึน คาเฉลี่ยอยู
ท่ี 4.60  

 2. ดานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการเว็บไซต
ไทยทิคเก็ตเมเจอร อันดับ 1 ไดแก มีบริการหลายชองทางท้ังเคาเตอรบริการและเว็บไซตมีคาเฉล่ีย
นอยูท่ี 4.49 อันดับ 2 ไดแก การมีระบบการชําระเงินท่ีรวดเร็ว ถูกตอง และทันสมัย คาเฉล่ียอยูท่ี 

4.47  

 3. ดานของคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ต
เมเจอร อันดับ 1 ไดแก การบริการสามารถใหความไววางใจได คาเฉล่ียอยูท่ี 4.58 อันดับ 2 ไดแก 
การใหบริการมีความรวดเร็ว ครบถวน คาเฉล่ียอยูท่ี 4.55  

 4. ในดานของการตัดสินใจใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร อันดับ 1 ไดแก ตัดสินใจ
ใชบริการจากการนําเสนอโปสเตอรการแสดง รูปภาพที่แสดงบนเว็บไซตนาสนใจ คาเฉล่ียอยูท่ี 

5.52 อันดับ 2 ไดแก การนําเสนอขอมูลบริการตามความเปนจริง คาเฉล่ียอยูท่ี 4.51 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคลดานประชากรศาสตรท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร รายละเอียดดังตอไปน้ี 
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 1. ดานทัศนคติพบวา เพศท่ีแตกตางกันสงผลตอทัศนคติในการใชบริการไมแตกตางกัน 

ดานอายุพบวา อายุท่ีแตกตางกันสงผลตอทัศนคติในการใชบริการไมแตกตางกัน ดานการศึกษา
พบวา การศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอทัศนคติในการใชบริการไมแตกตางกัน ดานการอาชีพพบวา 
การอาชีพที่แตกตางกันสงผลตอทัศนคติในการใชบริการไมแตกตางกันดานรายไดพบวา รายไดท่ี
แตกตางกันสงผลตอทัศนคติในการใชบริการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 2. ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา เพศที่แตกตางกันสงผลในการใชบริการดาน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ไมแตกตางกัน ดานอายุพบวา อายุท่ีแตกตางกันสงผลในการใช
บริการ ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ดานการศึกษาพบวา การศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลในการใชบริการดานปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีไมแตกตางกัน ดานการอาชีพพบวา การอาชีพที่แตกตางกันสงผลในการใชบริการดาน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดานรายได
พบวา รายไดท่ีแตกตางกันสงผลในการใชบริการ ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 3. ดานคุณภาพการบริการ พบวา เพศท่ีแตกตางกันสงผลในการใชบริการดานคุณภาพท่ีไม
แตกตางกัน ดานอายุพบวา อายุท่ีแตกตางกันสงผลในการใชบริการดานคุณภาพท่ีแตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดานการศึกษาพบวา การศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลในการใชบริการ
ดานคุณภาพท่ีไมแตกตางกัน ดานการอาชีพพบวา การอาชีพท่ีแตกตางกันสงผลในการใชบริการ
ดานคุณภาพท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดานรายไดพบวา รายไดท่ีแตกตาง
กันสงผลในการใชบริการดานคุณภาพท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 4. ดานการตัดสินใจใชบริการ เพศท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจใชบริการท่ีไม
แตกตางกัน ดานอายุพบวา อายุท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจใชบริการแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดานการศึกษาพบวา การศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจ
ใชบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดานการอาชีพพบวา อาชีพที่แตกตาง
กันสงผลตอการตัดสินใจใชบริการไมแตกตางกัน ดานรายไดพบวา รายไดท่ีแตกตางกันสงผลตอ
การตัดสินใจใชบริการที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร 
จํานวน 400 คน พบวา แตละดานมีความสําคัญสามารถนํามาอภิปรายผลการศึกษาไดดังตอไปน้ี 

 1. ดานทัศนคติ พบวา รายไดท่ีแตกตางกันสงผลตอทัศนคติในการใชบริการแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากผลการวิเคราะหขอมูลขางตนไดพบวา ผูใชบริการสวน
ใหญใชบริการจองบัตรคอนเสิรต/การแสดง/มิวสิคัลเปนหลัก ซ่ึงบริการดังกลาวมีระดับของราคา
หลายระดับเพ่ือตอบสนองตามความตองการของผูใชบริการ โดยราคาท่ีสูงท่ีสุดจะน่ังอยูในโซนท่ี
ใกลท่ีสุดของการแสดงน้ันๆ และราคาต่ําท่ีสุดจะอยูในระยะท่ีน่ังท่ีไกลที่สุดของการแสดงน้ันๆ 

ท้ังน้ีเปนเพราะรายไดท่ีไมเทากันของประชากรกลุมตัวอยาง สงผลตอการเลือกราคาบัตรท่ีชมการ
แสดงท่ีแตกตางกัน โดยผูมีรายไดมากจะเลือกบัตรการแสดงท่ีมีราคาสูงกวาผูท่ีมีรายไดรองลงมา 
 2. ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา เพศที่แตกตางกันสงผลในการใชบริการดาน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีไมแตกตางกัน ท้ังน้ีเน่ืองจากผูใชบริการท้ังเพศชายและหญิง
เลือกใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอรจากความช่ืนชอบสวนบุคคล โดยเลือกชมการแสดงจากผู
แสดงเปนหลัก โดยเลือกชมจากศิลปน ดารา การแสดงโปรดเปนหลักซ่ึงเพศท่ีแตกตางกันไม
เก่ียวของกับประสมทางการตลาดของการใชเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร 
 3. ดานคุณภาพการบริการ พบวา ดานอาชีพที่แตกตางกันสงผลในการใชบริการดาน
คุณภาพท่ีแตกตางกัน ท้ังน้ีเน่ืองมาจากผูใชบริการสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชนที่มี
ทัศคติตอมาตรฐานคุณภาพการบริการแตกตางกันจึงสงผลตอการใชบริการดานคุณภาพ 

 4. ดานการตัดสินใจใชบริการ พบวา ดานอายุท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจใชบริการ
แตกตางกัน โดยผูใชบริการสวนใหญมีชวงอายุ อยูระหวาง 20–29 ป ท้ังน้ีเน่ืองมาจากกลุมคน
ดังกลาวอยูในชวง Generation Y เปนกลุมมีลักษณะนิสัยชอบการแสดงออกจะใหความสําคัญกับ
ความสนุกสนานและความสุขของตัวเอง 

 
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
 1. จากผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา ประชากรกลุมตัวอยางผูตอบสอบถามสวนใหญพบปญหา
ดานการบริการบนเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอรท่ีไมสามารถรองรับการเขาถึงเว็บไซตไดพรอมๆ กัน
ในเวลาเดียวกันจึงทําใหเว็บไซตลมบอยครั้งเม่ือมีการจองบัตรงานแสดงใหญๆ ดังน้ันทางผูให
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บริการเว็บไซตควรมีการวางแผนพัฒนาเว็บไซตใหสามารถรองรับการเขาชมไดในปริมาณมาก ๆ ใน
เวลาเดียวกันเพ่ือเปนการรองรับความตองการของผูใชบริการ 

 2. พบวา ผูใชบริการสวนใหญพบปญหาในเร่ืองบริการเสริม ทิคเก็ตโพรเท็คท่ีผูซ้ือบัตรจะ
ไดรับคืนคาตั๋วกรณีไมสามารถมาเขาชมการแสดงไดเพราะอุบัติเหตุตางๆ เปนบริการท่ีดีแตนําเสนอ
ขอความไมชัดเจนทําใหผูใชบริการบางคนเขาใจผิดและกดยอมรับบริการ และโดนเรียกเก็บ
คาบริการเสริมท่ีหลัง ดังน้ันผูใหบริการเว็บไซตควรมีการปรับปรุงข้ันตอนในการใชบริการเสริมให
เดนชัดตามกรณีตางๆ   

 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไปควรจะทําการศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองพฤติกรรม
สําหรับผูท่ีไมเคยใชบริการบนเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร เพ่ือท่ีจะทราบถึงสาเหตุท่ีไมใชบริการ
และยังใชเปนขอมูลในการวางแผนในรูปแบบการบริการตอไป 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังตอไปควรขยายขอบเขตการวิจัย โดยศึกษาจาก
ผูใชบริการไทยทิคเก็ตเมเจอร ท่ีใชบริการดานชองทางอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะทราบถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจใชบริการจองบัตรกับไทยทิคเก็ตเมเจอรดานชองทางน้ันๆ 
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บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะทางดานประชากรศาสตรท่ีสงผลตอความ
พึงพอใจของผูใชบริการ สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 โดยจําแนกตามดาน
ผลิตภัณฑ ดานบริการ ดานบุคลากร และดานส่ิงอํานวยความสะดวก ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีไดใช
วิธีการสุมตัวอยางเปนแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ การสุมตัวอยางตามจํานวนผูใชบริการ
สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 ผูวิจัยจึงกําหนดกลุมประชากรศาสตรข้ึน ไดแก เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยกําหนดกลุมตัวอยางคือ 

ผูใชบริการสถานี บริการนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 จํานวน 400 คน ซ่ึงใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห โดยมีสถิติท่ีใชในการวิเคราะห 
ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานดวยการใช t-test ,F-test 

 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง ชวงอายุสวนใหญอยูระหวาง     

25-35 ป ระดับการศึกษาสวนใหญอยูท่ี ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. และอาชีพสวนใหญ เปนนักเรียน/

นักศึกษา และสวนใหญเปนกลุมลูกคาท่ีเคยใชบริการมากกวา 6 ครั้งแลวกลับมาใชบริการซํ้าอีก ซ่ึง
การเติมนํ้ามันตอคร้ังอยูท่ีประมาณ 300-800 บาท อีกท้ังเหตุผลในการใชบริการ คือ ความนาเชื่อถือ
ของ ปตท. และส่ิงอํานวยความสะดวกที่มีคนเลือกใชบริการมากท่ีสุดคือ 7-Eleven 

 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยทางประชากรศาสตรดาน เพศ อายุ การศึกษา และ
อาชีพท่ีมีความแตกตางกัน สงผลตอระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. 

ฉะเชิงเทรา กม.60 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
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เก่ียวกับความพึงพอใจของผูใชบริการ สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 ในดาน
ผลิตภัณฑในภาพรวม พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.54 และการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
เก่ียวกับความพึงพอใจของผูใชบริการ สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 ในดานบริการ
ในภาพรวม พบวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 และการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 ในดานบุคลากรใน
ภาพรวม พบวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 และการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับความ
พึงพอใจของผูใชบริการ สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 ในดานส่ิงอํานวยความ
สะดวกในภาพรวม พบวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 

 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ ,ผูใชบริการ, สถานีบริการนํ้ามัน 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 

 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท. มีช่ือเดิม คือ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย  

ปตท. จดทะเบียนจัดตั้ง เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2544 โดยการแปลงสภาพจากการปโตรเลียมแหง
ประเทศไทย โดยรับโอนกิจการ สิทธิ หน้ี ความรับผิดชอบ สินทรัพย และพนักงานท้ังหมด ภายใต
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  ปตท.มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20,000 ลานบาท แบงเปน
หุนสามัญจํานวน 2,000 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท โดยไดทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยวันแรก ในวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2544 และมีกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนรายใหญ 
 การประกอบธุรกิจของ ปตท. น้ัน มีท้ัง ปตท. ดําเนินกิจการเอง และ ปตท. ลงทุนผานบริษัท
ในกลุม โดยหน่ึงในธุรกิจท่ีทาง ปตท. ดําเนินกิจการเอง น่ันคือ ธุรกิจนํ้ามัน หรือ สถานีบริการ
นํ้ามัน โดย ปตท. มีสถานีบริการนํ้ามันมากมายครอบคลุมอยูท่ัวประเทศไทย อีกท้ังยังมีการบริการ
เสริมท่ี ปตท.ใหมากกวาสถานีบริการนํ้ามัน เพ่ือตอบสนอง Lifestyle ของผูบริโภคยุคใหม โดยใช
แนวคิด One Stop Service  อีกท้ังภายในสถานีบริการนํ้ามัน ของ ปตท. ยังมีส่ิงอํานวยความสะดวก
อยางครบ ครัน อาทิเชน รานกาแฟ Amazon, รานสะดวกซ้ือ 7-11 เปนตน                                           

[ท่ีมา : http://www.pttplc.com/th] 

 นาย เจริญ มหาโภคา เปนผูประกอบการกิจการ สถานีบริการนํ้ามันมากวา 20 ป และได
ประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามันมาหลายสถานี อาทิเชน สถานีบริการนํ้ามันเชลล เอสโซ เรื่อยมา
จนปจจุบัน ไดดําเนินกิจการสถานีบริการนํ้ามัน ภายใตช่ือ ปตท. หรือ PTT จึงไดตกลงซ้ือท่ีดินกวา 
6 ไร บนถนน สุวินทวงศ  (จ.ฉะเชิงเทรา กม.60) โดยบริหารกิจการสถานีบริการนํ้ามันแบบครบ
วงจร ซ่ึงพ้ืนท่ีจํานวน 4 ไร เปนสถานีใหบริการนํ้ามัน และใชพ้ืนท่ีจํานวน 1 ไร รวมกับปตท. เปด
ใหบริการรานสะดวกซ้ือ 7-11 และ รานกาแฟ Amazon  พ้ืนท่ีสวนท่ีเหลือเปดเปนพ้ืนท่ีเชาจํานวน 6

ราน โดยมีราน เจาสัว 2 หอง , รานกวยเตี๋ยว 1 หอง , รานอาหารอีสาน 1 หอง , รานอาหาร 2 หอง , 

รานขนมจีน 1 หอง และ รานขาวมันไก 1 หอง โดยเหตุผลในการรวมดําเนินธุรกิจของ คุณเจริญ 

มหาโภคา เน่ืองจาก ปตท.เปนของรัฐฯ และมีความม่ันคง 
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 จากการศึกษาความเปนมาท่ีกลาวขางตนน้ัน สงผลใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษา 
เร่ือง ความพึงพอใจของผูใชบริการ สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60 เพ่ือใชเปนขอมูล
ดานความพึงพอใจของลูกคา ในการกําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินธุรกิจ ของสถานีบริการ
นํ้ามันแหงท่ี 2 ซ่ึงอยูหางจากสถานีบริการนํ้ามันปจจุบัน ประมาณ 20 กม.อยางมีประสิทธิภาพโดย
ใชลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centric) 
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ผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60 ท่ีแตกตางกัน 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 ลักษณะทางดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน สงผลตอระดับความพึงพอใจ ดาน
ผลิตภัณฑ ดานบริการ ดานบุคลากร และดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีแตกตางกัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. 

ฉะเชงิเทรา กม. 60 โดยมีขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

 1. ขอบเขตดานเน้ือหา  
 ตัวแปรอิสระ 

 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60 

ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

 ตัวแปรตาม 

 ความพึงพอใจของผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60 ท่ีมีตอดาน
ผลิตภัณฑ ดานบริการ ดานบุคลากร และดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

 2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ไดแก ผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60 ทุกหนวย
ประชากร 
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 ขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เน่ืองจาก ไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน ใน
การมาใชบริการ จึงใชสูตร ไมทราบขนาดตัวอยางของ W.G. Cochran ท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% 

โดยไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 

 3. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

 สถานท่ีในการเก็บขอมูล และทําการศึกษาวิจัย คือ สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา 
กม. 60 

 4. ขอบเขตดานเวลา 
 ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตั้งแต เดือนกุมภาพันธ-เมษายน 2561 

 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
         ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ทําใหทราบระดับความพึงพอใจของผูใชบริการในดานผลิตภัณฑ ดานบริการ ดานบุคลากร 

และดานส่ิงอํานวยความสะดวก ของสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติท่ีดีของบุคคล มักเกิดขึ้นหลังจากไดรับ
บริการท่ีตอบสนองความตองการ เปนความรูสึกดานบวกท่ีแสดงถึงความชอบ หรืออาการถูกใจตอ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง ท่ีกระตุนใหผูใชบริการเกิดการจดจํา และเกิดการอยากซ้ือซํ้า 
 2. พฤติกรรม หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงแสดงออกมาเพ่ือบงบอกลักษณะการใช
บริการของบุคคลน้ัน 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
1. เพศ 
2.  อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4.  อาชีพ 

ความพึงพอใจของผูใชบริการสถานี
นํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 

1. ดานผลิตภัณฑ  
2. ดานบริการ  
3. ดานบุคลากร  
4. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
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 3. ผูใชบริการ หมายถึง ผูท่ีมีความตองการใชสินคาหรือบริการ โดยมีเงินเปนตัวกลางใน
การจับจายใชสอย เพ่ือแลกกับสินคาหรือบริการ 

 4. สถานีบริการนํ้ามัน หมายถึง สถานที่ใหบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงแกยานพาหนะ 

 5. ผลิตภัณฑ หมายถึง ผลิตผลท่ีไดจากกระบวนการกล่ันนํ้ามันดิบโดยใชความรอนสูง 

หรือผานการปรุงแตงคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีไดจากการกล่ันนํ้ามันโดยตรง จนไดเปนผลิตภัณฑ
ตางๆ ออกมาเชน ดีเซลปาลม E20 E85 Gasohol95 Gasohol91 และนํ้ามันชนิดอื่นๆ ท่ีใหบริการ
ภายในปม ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 

 6. การบริการ หมายถึง การกระทําเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีมาใชบริการใน
สถานีบริการนํ้ามัน ใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 7. บุคลากร หมายถึง พนักงานท่ีปฏิบัติงานภายในปม ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 

 8. ส่ิงอํานวยความสะดวก หมายถึง สถานท่ี หรือบริการที่จัดสรางข้ึนเพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหแกผูใชบริการภายในสถานีบริการนํ้ามัน อาทิเชน หองนํ้า 7-Eleven ศูนยอาหาร และ 

Cafe Amazon ท่ีเปดใหบริการภายในปม ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 และยังรวมถึงการเปนจุดพักรถ
อีกดวย 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 
 วรูม (Vroom, 1964 อางถึงใน กัลยา  รุงเรือง, 2546, หนา 16) กลาววา ทัศนคติและความพึง
พอใจในส่ิงหน่ึงสามารถใชแทนกันไดเพราะทั้งสองคําน้ีจะหมายถึง ผลท่ีไดจากการท่ี บุคคลเขาไป
มีสวนรวมในส่ิงน้ัน ทัศนคติดานบวกจะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจส่ิงน้ันและ ทัศนคติดาน
ลบจะแสดงใหเห็นสภาพความไมพอใจน้ันเอง  จากความหมายของความพึงพอใจท่ีมีผูใหไวตาม
กลาวมาขางตน ผูวิจัยพอสรุปไดวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกหรือทัศนคติทางบวกของบุคคลท่ีมี
ตอส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือมีความช่ืนชอบ พอใจตอการท่ีบุคคลอื่นกระทําการส่ิงใดส่ิงหน่ึงตอบสนอง
ความตองการของบุคคลหน่ึงท่ีปรารถนา ใหกระทําในส่ิงท่ีตองการ ซ่ึงจะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือส่ิงน้ัน
สามารถตอบสนองความตองการใหแกบุคคล น้ันได แตท้ังน้ีความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมมี
ความแตกตางกันหรือมีความพึงพอใจมากนอย ขึ้นอยูกับคานิยมของแตละบุคคลและความสัมพันธ
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ของปจจัยท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจตลอดจน ส่ิงเราตางๆ ซ่ึงอาจสามารถทําใหระดับความพึงพอใจ
แตกตางกันได เชน ความสะดวกสบายท่ีไดรับ ความสวยงาม ความเปนกันเอง ความภูมิใจ การยก
ยอง การไดรับการตอบสนองในส่ิงท่ีตองการและ ความศรัทธา เปนตน 

 คอทเลอร (Kotler, 1994, อางถึงใน กิตติยา  เหมันค, 2548, หนา 12)ไดกลาววา ความพึง
พอใจวา เปนระดับความรูสึกท่ีมีผลมาจากการเปรียบเทียบระหวางการรับรูผลจากการทํางาน หรือ
ประสิทธิภาพกับความคาดหวังของลูกคาโดยลูกคาไดรับบริการหรือสินคาต่ํากวาความคาดหวัง จะ
เกิดความไมพึงพอใจแตถาตรงกับความคาดหวังลูกคาจะเกิดความพอใจและถาสูงกวา ความ
คาดหวังจะเกิดความประทับใจ 

 ลักษณวรรณ พวงไมม่ิง (2545, หนา 9) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพของจิตท่ี 

ปราศจากความเครียด ท้ังน้ีเพราะธรรมชาติของมนุษยน้ันมีความตองการ ถาความตองการน้ันไดรับ 

การตอบสนองท้ังหมดหรือบางสวนความเครียดจะนอยลงความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึนและในทาง 

กลับกัน ถาความตองการน้ันไมไดรับการตอบสนองความเครียดและความไมพึงพอใจจะเกิดขึ้น 

 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพการบริการ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) การบริการ หมายถึง การปฏิบัติรับใช การให
ความสะดวกตางๆ 

 สุนันทา ทวีผล (2550, หนา 13) กลาวถึงการใหบริการ สรุปไดดังน้ี 

 1. หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลสวนใหญ กลาวคือ ประโยชนและ 

บริการท่ีองคการจัดใหน้ันจะตองตอบสนองความตองการของบุคคลเปนสวนใหญหรือท้ังหมดมิใช 
เปนการจัดใหแกบุคคลกลุมใดกลุมหน่ึงโดยเฉพาะ มิฉะน้ันแลวนอกจากจะไมเกิดประโยชนสูงสุด 

ในการเอ้ืออํานวยประโยชนและบริการแลวยังไมคุมคากับการดําเนินงานน้ันๆ 2. หลักความ
สมํ่าเสมอ กลาวคือ การใหบริการตองดําเนินการอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ มิใชทําๆ หยุดๆ ตาม
ความพอใจของผูบริการหรือผูปฏิบัติ 3. หลักความเสมอภาค บริการท่ีจัดน้ันจะตองใหแกผูมาใช
บริการทุกคนอยางเสมอภาค และเทาเทียมกัน 4. หลักความประหยัด คาใชจายท่ีตองใชในการ
บริการจะตองไมมากจนเกินกวาผลที่จะไดรับ 5. หลักความสะดวก บริการที่จัดใหแกผูรับบริการ
จะตองเปนไปในลักษณะปฏิบัติไดงาย สะดวก สบาย ส้ินเปลืองทรัพยากรไมมากนัก ท้ังยังไมเปน
การสรางภาระ ยุงยากใจใหแกผูบริการ หรือผูใชบริการมากจนเกินไป 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

832 

 สมิต สัชฌุกร (2542, หนา 13 อางถึงใน สุนันทา ทวีผล, 2550, หนา 14) ใหความหมายวา 
การบริการเปนการปฏิบัติงานที่กระทําหรือติดตอเก่ียวของกับผูใชบริการ การใหบุคคลตางๆ ไดใช 
ประโยชนในทางใดทางหน่ึง ท้ังดวยความพยายามใดๆ ก็ตามดวยวิธีการหลากหลายในการทําให 
บุคคลตางๆ ท่ีเก่ียวของไดรับความชวยเหลือจัดไดวาเปนการใหบริการท้ังส้ิน การจัดอํานวยความ
สะดวก การสนองความตองการของผูใชบริการก็เปนการใหบริการ การใหบริการจึงสามารถ 

ดําเนินการไดหลากหลายวิธี จุดสําคัญคือ เปนการชวยเหลือและอํานวยประโยชนแกผูใชบริการ 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ภานุพงศ คงคานอย (2552 : บทคัดยอ) การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคคือ 1. เพ่ือศึกษา
ระดับความพึงพอใจของลูกคาท่ีเขามาใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ในเขตพ้ืนท่ีจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกคาท่ีเขามาใชบริการสถานี
บริการนํ้ามัน ปตท.ในเขตพ้ืนท่ีจตุจักร กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล การศึกษา
เปนการศึกษาเชิงสํารวจ กลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอมูล นําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือหาคาทางสถิติ ซ่ึงสถิติท่ีใชคือ 

รอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบดวยคาสถิติ T (t-test) การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA หรือ F-test) และทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี
ของ LSD (Least Significant Difference) กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 25-30 ป มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด มีอาชีพรับจาง/พนักงานบริษัทเปนสวนใหญ มีรายไดระหวาง 

10,001-30,000 บาท ความถ่ีในการเติมนํ้ามันอยูท่ี 1 คร้ังตอสัปดาห จํานวนเงินท่ีเติมตอคร้ัง 300-

500 บาท สวนใหญเติมนํ้ามันประเภท ดีเซล ชําระเงินโดยเงินสด เหตุผลหลักท่ีเขามาใชบริการ คือ
ใกลแหลงธุรกิจ/ท่ีพักอาศัย  สวนใหญใชบริการเสริมคือ ซ้ือสินคาในมินิมารท และสวนใหญพัก
อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา ระดับความพึงพอใจโดยรวมมีระดับความพึง
พอใจมาก โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ในดานผลิตภัณฑ รองลงมาคือดานกระบวนการในการ
ใหบริการ สวนความพึงพอใจดานการสงเสริมการตลาดนอยท่ีสุด และพบวาอายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกนมีผลตอระดับความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีแตกตาง
กัน การศึกษาชี้ใหเห็นวาควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมจากสถานีบริการนํ้ามัน ปตท.ในเขตพ้ืนท่ีอื่นๆ ดวย 

เพ่ือจะไดทราบถึงระดับความพึงพอใจของลูกคาในภาพรวมของสถานีบริการนํ้ามัน ปตท.และ จัด
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ฝกอบรมใหแกผูประกอบการและพนักงานเปนส่ิงสําคัญเพ่ือปรับปรุงการบริการซ่ึงคาดวาจะเพ่ิม
ระดับความพึงพอใจใหกับลูกคาได 
 ภูเดน แกวภิบาล, วไลพร สุขสมภักด์ิ, กฤติกา จินาชาญ, เกศกุฎา โกฏิกุล, กฤษณภรณ บุญ
วงค, นิธิพัฒน รัตนบุร (2559 : บทคัดยอ) การวิจัยน้ีการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชปมนํ้ามัน เขต
พ้ืนท่ี อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึงพฤติกรรมและปจจัยท่ี
สงผลตอการการเลือกใชปมนํ้ามัน และเพ่ือเปนแนวทางในการสรางกลยุทธและปรับปรุงรูปแบบ
ในการบริหาร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแก ประชากรที่อยูในเขตพ้ืนท่ี อําเภอทุงสง โดยทํา
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 20-25 ป อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ระดับการศึกษามัธยมศึกษา,
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รายไดเฉล่ียตอเดือน ต่ํากวา 5,000 บาท ท่ีอยูอาศัย ต.ถํ้าใหญ ผลการ
ทดสอบความแตกตางระหวางพฤติกรรมของผูบริโภคตอ เพศ อายุ ศาสนา รายได ยานพาหนะ ดาน
สถานที่ใหบริการ มีผลตอระดับความตองการ ดานราคานํ้ามัน และดานผลิตภัณฑท่ีไมแตกตางกัน 

สวนดานสถานท่ีใหบริการปมนํ้ามัน ดานการใหบริการของพนักงาน ดานสงเสริมการขาย ดาน
ความปลอดภัย มีระดับความตองการที่แตกตางกัน 
 วรอมาตย อมาตยกุล (2553 : บทคัดยอ) การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษากลยุทธ และ
ประสิทธิผลการประชาสัมพันธสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตช่ัน ของบริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) ตลอดจนการเปดรับและจดจําขาวสารซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจใชบริการสถานีบริการ
นํ้ามันของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุระหวาง 18-50 ป การวิจัยแบงออกเปน 2 สวน 

คือ การวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาเอกสารและสัมภาษณผูเก่ียวของโดยตรงและการวิจัยเชิงปริมาณ
โดยใชแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด และประมวลผลโดยใชโปรแกรม SPSS for Windows  

ผลการวิจัยพบวา ส่ือมวลชน อันไดแก ส่ือโทรทัศนและส่ือวิทยุ เปนส่ือท่ีกลุมตัวอยางเปดรับ
ขาวสารเก่ียวกับสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น มากท่ีสุด ส่ือชนิดตางๆ มีผลตอพฤติกรรม
การตัดสินใจใชบริการนํ้ามันของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร การเปดรับขาวสารการ
ประชาสัมพันธสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตช่ัน  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจ 

ใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตช่ัน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและการ
จดจําขาวสารการประชาสัมพันธสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตช่ัน ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตช่ัน ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 ประชากรของงานวิจัย  คือ ผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60 ทุก
หนวยประชากร การสุมตัวอยางเปนแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามจํานวนผูใชบริการ
สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60  เน่ืองจากไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอนในการ
เขามาใชบริการ จึงใชสูตรการหาขนาดกลุมตัวอยาง กรณีไมทราบจํานวนประชากรของ W.G 

Cochran ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ จํานวน 400 คน 

โดยคํานวณไดจากสูตร 

 

n	 	
P 1 P

 

กําหนดให    
 n คือ จํานวนตัวอยางท่ีตองการ 

 P คือ สัดสวนของประชากรท่ีผูวิจัยตองการสุม โดยใชสัดสวน 30% หรือ 0.30 

 Z คือ ระดับความม่ันใจที่กําหนด หรือระดับนัยสําคัญทางสถิติ (มีคาเทากับ 1.96 ท่ีระดับ
ความเช่ือม่ัน 95%) 

 d คือ สัดสวนความคลาดเคล่ือนที่ยอมใหเกิดขึ้นได (ระดับ 0.05) 

ดังน้ัน จะสามารถคํานวณขนาดกลุมตัวอยางไดดังน้ี 

n 	
0.3 1 0.3 1.96

0.05
 

		 	
0.3 0.7 3.8416

0.0025
 

	
0.807
0.0025

 

=   323 

 ดังน้ันขนาดของกลุมตัวอยางท่ีคํานวณไดเทากับ 323 ตัวอยาง เพ่ือปองกันการสูญเสียของ
แบบสอบถาม เน่ืองจากอาจมีคุณสมบัติของแบบสอบถามไมครบถวนสมบูรณ จึงทําการเก็บ
ตัวอยางเพ่ิม รวมท้ังหมด 400 ตัวอยาง 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60 

ผูวิจัยไดเลือกใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในลักษณะของแบบสอบถามโดยมีการนํา
เน้ือหาท่ีไดจากการรวบรวมขอมูลทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาประยุกตใชในการสราง
แบบสอบถามในคร้ังน้ี เพ่ือใหครอบคลุมเน้ือหา และวัตถุประสงคในการวิจัยท่ีตองการประมวลผล
โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนการสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล
ของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ลักษณะคําถามเปนคําถามแบบปลาย
ปดมีท้ังหมด 4 ขอ คําถามในแตละขอจะมีหลายคําตอบใหเลือก โดยใหผูตอบสามารถเลือกตอบได
เพียงขอเดียว 

 สวนท่ี 2 พฤติกรรมการใชสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60 เปนการสอบถาม
ขอมูลเก่ียวกับ ความถ่ีในการใชบริการ จํานวนเงินท่ีใชในการเติมนํ้ามันในแตละคร้ัง เหตุผลท่ี
เลือกใชบริการในครั้งตอไป และส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเลือกใชในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. 

ฉะเชิงเทรา กม.60 โดยลักษณะคําถามเปนแบบมีหลายคําตอบใหเลือก โดยใหผูตอบสามารถ
เลือกตอบไดเพียงขอเดียว 

 สวนท่ี 3 ความพึงพอใจในการใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 เปน
คําถามท่ีใหผูตอบแสดงระดับความพึงพอใจตอการใชบริการ เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจทั้ง 4 ดาน 

ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานบริการ ดานบุคลากร และดานส่ิงอํานวยความสะดวก โดยแบงระดับ
ความพึงพอใจแบงออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

 

  ระดับความพึงพอใจ    คะแนน 
   มากท่ีสุด        5 

   มาก         4 

        ปานกลาง        3 

       นอย         2 

       นอยท่ีสุด        1 
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การวิเคราะหหาคาเฉล่ีย 
ผูวิจัยใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจ เปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Raiting Scale) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) จากตําราของ บุญชม  ศรีสะอาด  (2553 :  120 - 121) 

ดังน้ี 
 คะแนน 4.21 - 5.00  หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีตอการใชบริการมากท่ีสุด 

 คะแนน 3.41 - 4.20  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจที่มีตอการใชบริการมาก 

 คะแนน 2.61 - 3.40  หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีตอการใชบริการปานกลาง 

 คะแนน 1.81 - 2.60  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจที่มีตอการใชบริการนอย 

 คะแนน 1.00 - 1.80  หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีตอการใชบริการนอยท่ีสุด 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 จากการเก็บรวบรวมไดกลุมตัวอยาง 400 ชุด ผูวิจัยไดใชวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของ             

ครอนบาค  (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดผลวิเคราะหดังตอไปน้ี 

 

ปจจัยดานตางๆ Cronbach’s Alpha N of items 
ดานผลิตภัณฑ 0.908 5 
ดานการบริการ 0.879 5
ดานบุคลากร 0.932 4 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 0.924 4 
รวมทั้ง 4 ดาน 0.939 18 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยเริ่มเก็บขอมูลต้ังแตวันท่ี 17 กุมภาพันธ–10 มีนาคม 2561 รวมเปนเวลา
ท้ังหมด 22 วัน 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลดานประชากรศาสตร จากกลุมผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา     
กม. 60  จํานวน 400 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 231 คน คิดเปนรอยละ 

57.8  และเพศชาย จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 42.3 มีชวงอายุสวนใหญ อยูระหวาง 25-35 ป 
จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 47 ระดับการศึกษาสวนใหญ อยูท่ีระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จํานวน 
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168 คน คิดเปนรอยละ 42 และอาชีพ สวนใหญจะเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 142 คน คิดเปน
รอยละ 35.5 รองลงมาคือ พนักงานบริษัท จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 35.3 

 สวนของพฤติกรรมการใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60 สวนใหญ
จะเปนกลุมลูกคาท่ีเคยใชบริการมากกวา 6 คร้ังแลวกลับมาใชบริการซํ้าอีก จํานวน 202 คน คิดเปน
รอยละ 50.5 ซ่ึงการเติมนํ้ามันตอครั้ง อยูท่ีประมาณ 300-800 บาท จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 

46.3 อีกท้ังเหตุผลหลักในการใชบริการ คือความนาเชื่อถือของ ปตท. เปนจํานวน 216 คน คิดเปน
รอยละ 54 และส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีมีคนเลือกใชบริการมากท่ีสุด คือ 7-Eleven จํานวน 234 คน 

คิดเปนรอยละ 58.5 

 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจในการใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา 
กม. 60 การศึกษาระดับความพึงพอใจน้ัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ 
ดานการบริการ ดานบุคลากร และดานส่ิงอํานวยความสะดวก สามารถสรุปไดวา ดานผลิตภัณฑ 
ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใชบริการมากท่ีสุดคาเฉล่ียเทากับ 4.54 ในดานผลิตภัณฑ 
ผูใชบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด เปนอันดับท่ี 1 เทากัน 2 อันดับ คือ ชื่อเสียงของสถานีบริการ
นํ้ามัน ปตท. และคุณภาพของนํ้ามันเชื้อเพลิง คาเฉลี่ยเทากับ 4.59 รองลงมา คือ มาตรฐานความ
ปลอดภัย คาเฉล่ียเทากับ 4.55 ดานการบริการ ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใชบริการมากท่ีสุด
คาเฉลี่ยเทากับ 4.30 ในดานการบริการ ผูใชบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด อันดับท่ี 1 คือ สราง
ความไววางใจในการบริการ คาเฉล่ียเทากับ 4.39   อันดับท่ี 2 คือ มีมาตรฐานการใหบริการ คาเฉล่ีย
เทากับ 4.38 ดานบุคลากร ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใชบริการมากท่ีสุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.31 

โดยดานบุคลากร ผูใชบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด อันดับท่ี 1 คือ ดานการเอาใจใสตอการ
ปฏิบัติหนาท่ี คาเฉล่ียเทากับ 4.37 รองลงมา คือ ดานการแตงกายสะอาด สุภาพ เหมาะสม คาเฉล่ีย
เทากับ 4.33 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใชบริการมากท่ีสุด
คาเฉลี่ยเทากับ 4.51 ในดานส่ิงอํานวยความสะดวก ผูใชบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด อันดับท่ี 1 

คือท่ีจอดรถกวางขวาง คาเฉล่ียเทากับ 4.56 อันดับท่ี 2 คือ ทําเลท่ีต้ัง สะดวกในการมาใชบริการ 

คาเฉล่ียเทากับ 4.55 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากสมมติฐาน ปจจัยทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันสงผลตอระดับความพึงพอใจทาง 

ดานผลิตภัณฑ ดานบริการ ดานบุคลากร และดานส่ิงอํานวยความสะดวก ท่ีแตกตางกัน จากการ
ทดสอบสมมติฐานสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี  

 ผลการวิจัยพบวา เพศท่ีแตกตางกัน ไมมีผลตอระดับความพึงพอใจท้ังทางดานผลิตภัณฑ 
ดานบริการ ดานบุคลากร และดานส่ิงอํานวยความสะดวก แตปจจัยทางประชากรศาสตร ดานอายุ
น้ันมีผลตอระดับความพึงพอใจดานผลิตภัณฑและดานบุคลากร แตไมมีผลตอระดับความพึงพอใจ
ทางดานบริการและส่ิงอํานวยความสะดวก สวนระดับการศึกษาน้ันมีผลตอความพึงพอใจดาน
ผลิตภัณฑ ดานบริการ ดานบุคลากร และดานส่ิงอํานวยความสะดวก และสวนอาชีพน้ันมีผลตอ
ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ ดานบุคลากร และดานส่ิงอํานวยความสะดวก แตไมมีผลตอระดับ
ความพึงพอใจทางดานบริการ ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติอยูท่ี 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
บางสวน แสดงวาตัวแปรเหลาน้ีเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญดานผลิตภัณฑ ดานบริการ ดานบุคลากร
และดานส่ิงอํานวยความสะดวก โดยอธิบายไดดังน้ี 

 สาเหตุท่ีมีผูมาใชบริการ สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 เปนสวนใหญ ใน
ดานผลิตภัณฑ คิดเปนคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.54 เม่ือนํามาเปรียบเทียบแลวอยูในระดับความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด ท้ังน้ีเน่ืองมาจาก ช่ือเสียงของสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. และคุณภาพของนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีได
มาตรฐาน ในดานบริการ คิดเปนคาเฉล่ียอยูท่ี 4.30 อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด เน่ืองมาจาก
การสรางความไววางใจในการบริการ สวนดานบุคลากร คิดเปนคาเฉล่ียอยูท่ี 4.31 อยูในระดับความ
พึงพอใจมากท่ีสุด เน่ืองมาจาก การเอาใจใสตอการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากร และดานส่ิงอํานวย
ความสะดวก อยูในระดับ 4.51 อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด เน่ืองมาจากมีท่ีจอดรถกวางขวาง 

สะดวกสบาย 

 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาวิจัย เร่ืองความพึงพอใจของผูใชบริการ สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. 

ฉะเชิงเทรา กม.60 ทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูใชบริการดานผลิตภัณฑ ดานบริการ 

ดานบุคลากร และดานส่ิงอํานวยความสะดวก ซ่ึงเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายและวาง
แผนการดําเนินธุรกิจ โดยมีขอเสนอแนะดังน้ี 
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 1. ใหเพ่ิมจํานวนรานอาหาร ใหมากข้ึนเน่ืองจากลูกคาท่ีมาแวะสถานีบริการนํ้ามันสวน
ใหญมาใชบริการสถานีบริการนํ้ามันแลวยังแวะรับประทานอาหาร หรือเบเกอร่ีอีกดวย 

 2. เพ่ิมการอบรมพนักงานใหมี Service mind กับลูกคามากข้ึน วางแผนเตรียมความพรอม
ในการทําธุรกิจ Plug-in ท่ีจะมีขึ้นในอนาคต โดยแยกเปนสัดสวนกับสถานีบริการนํ้ามัน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรเพ่ิมลักษณะทางดานประชากรศาสตรใหมีความหลากหลายมากข้ึน 

 2. ควรเพ่ิมปจจัยดานความพึงพอใจ (ตัวแปรตาม) ใหมีความหลากหลายมากข้ึน 

ควรเพ่ิมดานความตองการของลูกคาลงไปในแบบสอบถาม เพ่ือสํารวจส่ิงท่ีลูกคาตองการท่ีแทจริง 

และจะไดนํามาพัฒนาเพ่ิมเติมส่ิงท่ีลูกคาตองการ 
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ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนมมือสอง โดยผาน Instagram 
FACTORS AFFECTING CHOOSING DECISION BUYING OF USED BRAND NAME 

HANDBAGS BY INSTAGRAM 
 

กฤตยชญ โฆษิตพล, ศกลรัตน จาบไชยภูมิ 

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

เบญจา สันติธนานนท 
อาจารยประจํา สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

บทคัดยอ 
  การจัดทําวิจัยในคร้ังน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือประกอบการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยการตัดสินใจ
ซ้ือกระเปาแบรนดเนมมือสองโดยผาน instagram กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ  ผูท่ีนิยมเลือกซ้ือ
กระเปาแบรนดเนมมือสอง และเลือกซ้ือทาง Instagram จํานวน 400 คน เก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการเก็บขอมูลทดสอบสมมติฐาน คือ T-Test, F-Test (One WAY 

ANOVA) และMultiple Regression Analysis เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางขอมูล ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ในการหาคาความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  

 จากการศึกษาพบวา การตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนมมือสอง โดยผาน instagram ผูตอบ
แบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 373 คน (รอยละ 93.30) อายุ 25-30 ป จํานวน 373 คน 

(รอยละ 93.3) มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001–30,000 บาท จํานวน 192 คน (รอยละ 48.00) มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จํานวน 317 คน (รอยละ 79.3) สวนใหญมีอาชีพพนักงานเอกชน จํานวน 276 

คน (รอยละ 69.0) และมีสถานภาพโสด จํานวน 310 คน (รอยละ 77.5) 

 ผลจากการวิเคราะหและศึกษา พบวา กลุมตัวอยางเปนลูกคาท่ีเคยซ้ือสินคาแบรนดเนมโดย
ผาน Instagram จํานวน 399 คน (รอยละ 99.08) ในหน่ึงเดือนพบวา สวนใหญจะเลือกซ้ือกระเปาแบ
รนดเนมมือ 2 อยูท่ีราคา 10,001-50,000 บาท จํานวน 278 คน (รอยละ 69.05) จํานวนเฉล่ียในการซ้ือ
กระเปาใบใหม หน่ึงเดือนครั้ง จํานวน 211 (รอยละ 52.08) ชวงเวลาสวนใหญในการเลือกซ้ือพบวา
จะอยูในชวงเวลาท่ีไมแนนอน จํานวน 267 (รอยละ 66.08) คุณสมบัติกระเปาท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
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ซ้ือ คือ วัสดุ จํานวน 270 คน (รอยละ 68.00) ผูท่ีเลือกซ้ือกระเปาแบรนดเนมมือสองสวนใหญมี
ความสนใจ กระเปาแบรนด Louis Vuitton จํานวน 275 (รอยละ 73.08) 

 

คําสําคัญ : พฤติกรรม, ปจจัยการตัดสินใจซ้ือ, กระเปาแบรนดเนมมือสอง, 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 373 (93.30%) 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 267 (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 

 ปจจุบันน้ีความสําคัญของกระเปากลายเปนธุรกิจสรางมูลคามหาศาล หลายคนยอมทุมทุน
เพ่ือซ้ือกระเปาแบรนดเนมราคาแพงแสนแพง  กระเปาแตละรุนจะเปนท่ีรูจักมากข้ึนก็จากภาพของ
เหลาดารา นางแบบชื่อดังจากฮอลลีวูล ถือออกมาเฉิดฉายกันท้ังในทีวีและหนาหนังสือพิมพหรือ
นิตยสารตางๆ  และหลายๆ คน และอยากจะไดมาครอบครองเน่ืองจากถือวา เปนกระเปาคุณภาพสูง 

ดีไซนท่ีไมตกยุคสามารถถือไดตลอดแทบทุกโอกาส และปจจุบันน้ีมีความนิยมสินคากระเปาแบ
รนดเนมมากข้ึน แตก็ไมไดยึดติดอีกตอไปแลว วาตองเปนของ “มือหน่ึง”  เทาน้ัน สินคาจะผานการ
มีเจาของมากอนก็ได ไมไดรูสึกเสียเกียรติท่ีจะใช ภาพสะทอนการเติบโตของกระเปาแบรนดเนมมือ
สอง พรอมการใหนิยามใหมในตลาด คือ บรรดารานขายของแบรนดเนมมือสองท่ีผุดข้ึน สินคามือ
สอง มีจุดเร่ิมตนในการขายสินคาระหวาง ‘ผูใช ถึง ผูใช ท้ังชองทางออนไลนและออฟไลน โดยตัว
จุดตลาดใหโต คือ กระแสการบอกปากตอปาก (Word of Mouth) และความนาเชื่อถือของรานน้ันใน
ความเปน “Authentic” หรือ ของแท ของจริง ไมมีของปลอมมาหลอกขายใหลูกคา (กรุงเทพธุรกิจ, 

2018) 

 ในปจจุบันมีการขายของออนไลนในประเทศไทยมีสัญญาณการเติบโตอยางตอเน่ือง โดย
คาดวาในป 2557 มูลคาตลาดนาจะมากกวา 100,000 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2556 ท่ีมีมูลคาการตลาด
ประมาณ 90,000 ลานบาท จากการใชงานที่เพ่ืมมากข้ึนอยางรวดเร็ว จึงเกิดธุรกิจท่ีเรียกกวา E-

Commerce หรือท่ีเรารูจักกันในชื่อวา ขายของออนไลน ซ่ึงในปจจุบันถือเปนธุรกิจท่ีมาแรงกวา
อาชีพอ่ืนๆ E-Commerce หรือ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ การดําเนินธุรกิจโดยใชส่ืออิเล็กทรอนิกส 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจท่ีไดวางไว เชน การซ้ือขายสินคาและบริการ การโฆษณาผานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปนโทรศัพท โทรทัศน วิทยุ หรือแมแตอินเตอรเน็ต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ลดคาใชจาย และเพ่ืมประสิทธิภาพขององคกร โดยการลดบทบาทองคประกอบทางธุรกิจลง เชน 

ทําเลท่ีต้ัง อาคารประกอบการ โกดังเก็บสินคา หองแสดงสินคา รวมถึงพนักงาน  จึงลดขอจํากัดของ
ระยะทาง และเวลาลงได (MTHAINEW,2014) Instagram ปจจุบันน้ีอินสตาแกรม สําหรับการเลน 

IG น้ัน ไมใชเพ่ือความสนุก หรือ เลนเพ่ือใหทันตามยุคตามสมัยเทาน้ัน เพราะวา Instagram ถือวา
เปนอีกหน่ึงชองทางในการทํามาหากินของใครหลายๆ คนเม่ือมัน คือ Social media และคือ สถานท่ี 

เว็บไซต หรือ Application ท่ีมีคนมากมาย รวมตัวกันอยูในน้ัน พูดคุย แบงปนขอมูล ขาวสาร ดังน้ัน
เม่ือมีคนเขาไปรวมตัวกันอยูมากๆ เราก็สามารถท่ีจะสรางการรับรู ประชาสัมพันธ ส่ิงท่ีเราตองการ
ไดขายสินคาผานเน้ือหา และการเลาเรื่องบน Instagram สําหรับการขายสินคาบน Instagram ควรท่ี
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จะตองขยันสรางเน้ือหา ไมวาจะเปนเน้ือหาส้ันๆ หรือเน้ือหายาวๆ ก็ตาม นอกจากการโพสตภาพ
ธรรมดาแลว เราสามารถเลือกท่ีจะแตงภาพกอน โดยใสอักษรลงไปเปนการเลาเร่ืองในระดับหน่ึง 

และบรรยายใตภาพและเพ่ิมเติมรายละเอียดหลักของสินคา (watchara manisri, 2015) 

 ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบ
รนดเนมมือสอง โดยผาน Instagram 

 

วัตถุประสงคในการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนเนมดมือ
สอง โดยผาน Instagram ท่ีแตกตางกัน 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนเนมดมือสอง
โดยผาน Instagram ท่ีแตกตางกัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานประชากรศาสตร 
 ผูท่ีนิยมกระเปาแบรนดเนมมือสอง และเลือกซ้ือทาง Instagram ผูท่ีนิยมกระเปาแบรนด
เนมมือสอง และเลือกซ้ือทาง Instagram   

 2. ขอบเขตดานเน้ือหา ใชตัวแปร ในการศึกษามีดังน้ี  

  2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ  รายได 
และ สถานภาพ 

  2.2 ตัวแปรตาม ประกอบดวย  ปจจัยการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนมมือสอง 

โดยผาน Instagramประกอบดวย 

  2.2.1 ขอมูลดานตัวสินคา 
  2.2.2 ขอมูลดานรูปแบบ Instagram 

   2.2.3 ขอมูลดานการบริการ 

  3. ขอบเขตดานสถานท่ี 
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 ผูวิจัยใชการเก็บรวบรวมขอมูลในการสุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม google form 

แบบสอบถามสุมตัวอยางทางอินเตอรเน็ต 

 4.ขอบเขตดานเวลา 
 การศึกษาในครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามและนํามาวิเคราะหขอมูล 

สรุปขอมูล และรายงาน โดยไดดําเนินการวิจัยต้ังแต วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2561 ถึงวันท่ี 10 มีนาคม  

2561 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
         ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมและการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนมมือสอง โดยผาน 

instagram 

 2. เพ่ือทราบถึงความตองการ และเขาถึงขอมูลท่ีแทจริงของผูซ้ือ 

 3. เพ่ือทราบถึงขอมูล และนํามาศึกษามาปรับใช ยังสามารถประกอบกิจการคาขายผาน
อินเตอรเน็ตไดตอไป 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. สังคมออนไลน (Social Media) หมายถึง เปนเว็บไซตท่ีทํางานบนเครือขายอินเตอรเน็ต
โดยมีผูใชเปนผูส่ือสารเลาประสบการณเรื่องราว รูปภาพ หรือวีดีโอ แลวนํามาแบงปนใหผูอื่นซ่ึงอยู
บนเครือขายของตน การซ้ือสินคาผานทางออนไลน หมายถึง การซ้ือสินคาและบริการของผูบริโภค
ท่ีมีการเสนอขายผานทางรานคาออนไลนหรือเว็บไซตโดยมีอินเตอรเน็ตเปนส่ือกลางในการส่ือสาร 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2.  อายุ 
3. การศึกษา 
4.  อาชีพ 
5. รายได 
6. สถานภาพ 

การตัดสินใจซ้ือสินคา 
1. ขอมูลดานตัวสินคา  
2. ขอมูลดานรูปแบบ Instagram  
3. ขอมูลดานบริการ  
 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

846 

 2. Application Instagram หมายถึง Application บน Social Media ท่ีมีผูคนใชมากมาย 

รวมตัวกันอยู เพ่ือพูดคุย แบงปนขอมูล ขาวสารเลาเรื่องราวในหนาเพจของตัวเอง รวมถึงธุรกิจราน
ขายของออนไลนหลากหลายสินคา 
 3. ดานราคา หมายถึง จํานวนเงินท่ีบุคคลตองจายเพ่ือตอบแทนเพ่ือแลกกับสินคา หรือใน
อีกความหมายหน่ึง คือ ส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการในรูปเงินตรา 
 4. พฤติกรรมการเลือกซ้ือ หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลทําการคนหา เลือกซ้ือเพ่ือสนอง
ความตองการ และการประเมินความสามารถในการใชจาย โดยใชการตัดสินใจ 

 5. กระเปาแบรนดเนม หมายถึง กระเปา Design ท่ีมีลักษณะเฉพาะเปนท่ียอมรับกันในวง
กวางวา สวยงามนาสนใจ นาดึงดูดเปนท่ีหลงไหลของคนทั่วโลกหรือออกแบบโดยดีไซนเปน
เอกลักษณตัวสินคามีคุณภาพดีมีความเหมาะสม ผลิตจากวัตถุดิบท่ีดีไมสามารถหาท่ัวไปไดตาม
ทองตลาดผานการคัดสรรเลือกเฟนมาเปนอยางดีพรอมท้ังมีการผลิตดวยความปราณีตและใสใจใน
คุณภาพมากกวาปริมาณ สงเสริมในรสนิยมของผูใชวา เปนผูท่ีมีรสนิยมท่ีดี เลือกใชในสินคาท่ีดี มี
คุณภาพท่ีดี 

 6. กระเปาแบรนดเนมมือสอง หมายถึง สินคาแบรนดเนมที่มีราคาสูงและท่ีผานการใชงาน
มาแลว ท่ียังสามารถสรางมูลคาไมใหเสียเปลา ผูใชนํามาแลกเปล่ียนเปนเงินได และเปนสินคาท่ีมี
ราคาถูกกวาสินคามือหน่ึง 

 7. ประชากร หมายถึง ผูท่ีนิยมกระเปาแบรนดเนมมือสอง และเลือกซ้ือทาง Instagram 

 8. การตัดสินใจซ้ือ หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทําส่ิงใดส่ิงหน่ึงจาก
ทางเลือกตางๆ ท่ีมี โดยที่จะเลือกสินคาหรือบริการตามขอมูลและขอจํากัดของสถานการณ เปน
กระบวนการการตัดสินใจที่สําคัญและอยูภายในจิตใจของผูบริโภค 

 9. คุณภาพและความคุมคา หมายถึง กระเปามีราคาสูงมีความพิถีพิถันกระบวนการในการ
ตัดเย็บและมีความคงทนสูง ใชงานไดหลายป 
 10. การนําเสนอโฆษณา หมายถึง (ดร.เสรี วงษมณฑา) ไดใหความหมายไววา การโฆษณา 
คือ กิจกรรมส่ือสารมวลชนท่ีเกิดขึ้น เพ่ือจูงใจใหผูบริโภค มีพฤติกรรมอันเอื้ออํานวยตอความเจริญ
ของธุรกิจ การขายสินคาหรือบริการ โดยอาศัยจากเหตุผล ซ่ึงมีท้ังกลยุทธ จริงและเหตุผลสมมติ 
ผานทางส่ือโฆษณาท่ีตองรักษาเวลาและเน้ือท่ี ท่ีมีการระบุบอกผูโฆษณาอยางชัดแจง 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

847 

 11. ใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง หมายถึง การบริการ ถาม-ตอบ สินคา ยินดีใหบริการทุกวัน
ตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ือความสะดวกสบายและรวดเร็วเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา 
 12. บริการหลังการขาย หมายถึง การติดตามผลและการบริการหลังการขาย การกระทําท่ี
เกิดขึ้นหลังจากไดเปดการขายแลว ไมวา กิจกรรมท่ีมีโอกาสท่ีจะสราง สัมพันธภาพท่ีดี ซ่ึงสามารถ
กอใหเกิดผลดีในอนาคต 

 13. การจัดสงสินคา หมายถึง การจัดสงสินคา ผานบริษัทจัดสงของ โดยบริษัทผูรับสง
สินคาเปนผูกระจายใหถึงผูบริโภคกับมือ 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 การศึกษาวิจัยในเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนมมือสอง โดยผาน 

Instagram มีแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ดังน้ี 

 พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior role) หมายถึง บทบาทของผูบริโภคท่ีเก่ียวของ
กับการตัดสินใจซ้ือ จากการศึกษาบทบาทพฤติกรรมของผูบริโภค นักการตลาดไดนํามาประยุกตใช
ในการกําหนดกลยุทธการตลาด โดยเฉพาะกลยุทธการโฆษณาและผูแสดงโฆษณา (Presenter) ให
บทบาทใดบทบาทหน่ึง เชน ผูริเริ่ม ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจซ้ือ ผูซ้ือ และผูใชโดยท่ัวไปมี 5 บทบาท
คือธวัลวรัตน อินทนนชัย (2552) 

ทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ 
ความหมายของการตัดสินใจ 

 1. การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทําส่ิงใดส่ิง
หน่ึงจากทางเลือกตางๆ ท่ีมีอยู ซ่ึงผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตางๆ ของสินคาและ
บริการอยูเสมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคาหรือบริการตามขอมูลและขอจํากัดของสถานการณ การ
ตัดสินใจจึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญและอยูภายในจิตใจของผูบริโภค ฉัตยาพร เสมอใจ, (2550:46) 

 2. ข้ันตอนการตัดสินใจ (Buying Decision Process) เปนลําดับข้ันตอนในการตัดสินใจของ
ผูบริโภคโดยมีลําดับกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนของบริโภคดังน้ี 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541: 145) 
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ภาพแสดง กระบวนการการตัดสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนของผูบริโภค คอทเลอร (Kotler, 1997) 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ 

 1. กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค (Decision Process) แมผูบริโภคจะมีความแตกตาง
กัน มีความตองการแตกตางกันแตผูบริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซ้ือที่คลายคลึงกัน ซ่ึง
กระบวนการตัดสินใจซ้ือ  

 เม่ือเกิดปญหา ผูบริโภคก็ตองแสวงหาหนทางแกไข โดยหาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือชวยในการ
ตัดสินใจ จากแหลงขอมูลตอไปน้ี 

 2. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) 
 เม่ือผูบริโภค ไดขอมูลจากขั้นตอนที่ 2 แลว ก็จะประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางที่
ดีที่สุด วิธีการที่ผูบริโภคใชในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบขอมูล
เก่ียวกับคุณสมบัติของแตละสินคาและคัดสรรในการท่ีจะตัดสินใจเลือกซ้ือจากหลากหลายตราย่ีหอ
ใหเหลือเพียงตราย่ีหอเดียว อาจขึ้นอยูกับความเชื่อนิยมศรัทราในตราสินคาน้ันๆ หรืออาจขึ้นอยูกับ
ประสบการณของผูบริโภคท่ีผานมาในอดีตและสถานการณของการตัดสินใจรวมถึงทางเลือกที่มีอยู
ดวยท้ังน้ี มีแนวคิดในการพิจารณา เพ่ือชวยประเมินแตละทางเลือก เพ่ือใหตัดสินใจไดงายข้ึน  

 3. การตัดสินใจซื้อ (Decision Marking) 
 โดยปกติแลวผูบริโภคแตละคนจะตองการขอมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจสําหรับ
ผลิตภัณฑแตละชนิดแตกตางกัน คือ ผลิตภัณฑบางอยางตองการขอมูลมาก ตองใชระยะเวลาในการ
เปรียบเทียบนาน แตบางผลิตภัณฑผูบริโภคก็ไมตองการระยะเวลาการตัดสินใจนาน 
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 4. พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post purchase Behavior) 
 หลังจากมีการซ้ือแลว ผูบริโภคจะไดรับประสบการณในการบริโภค ซ่ึงอาจจะไดรับความ
พอใจหรือไมพอใจก็ได ถาพอใจผูบริโภคไดรับทราบถึงขอดีตางๆ ของสินคาทําใหเกิดการซ้ือซํ้าได
หรืออาจมีการแนะนําใหเกิดลูกคารายใหม แตถาไมพอใจ ผูบริโภคก็อาจเลิกซ้ือสินคาน้ันๆ ในครั้ง
ตอไปและอาจสงผลเสียตอเน่ืองจากการบอกตอ ทําใหลูกคาซ้ือสินคานอยลงตามไปดวย 

ความหมายของกระเปาแบรนดเนม 
 กระเปาแบรนดเนม หมายถึง สินคาท่ีมีคุณสมบัติแยกออกมาไดเปนขอๆ ดังตอไปน้ี 

 1. สินคาท่ีจะเรียกไดวา Brand Name น้ัน Design คือ ส่ิงสําคัญโดยจะตองเปน Design ท่ี
โลกเปนท่ียอมรับกันในวงกวางวา สวยงามนาสนใจ นาดึงดูดเปนท่ีหลงไหลของคนทั่วโลกหรือ
ออกแบบโดยดีไซนเนอรชั้นนําท่ีมีชื่อเสียงในระดับโลก 

 2. ตัวสินคามีคุณภาพดีมีความเหมาะสม ผลิตจากวัตถุดิบท่ีดีไมสามารถหาท่ัวไปไดตาม
ทองตลาดผานการคัดสรรเลือกเฟนมาเปนอยางดีพรอมท้ังมีการผลิตดวยความปราณีตและใสใจใน
คุณภาพมากกวาปริมาณ 

 3. สงเสริมในรสนิยมของผูใชวา เปนผูท่ีมีรสนิยมท่ีดีเลือกใชในสินคาท่ีดี มีคุณภาพท่ีดี มี
ดีไซนดี 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 กัญญวรา ศิริผอง (2558) ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือกระเปาถือสตรี แบ
รนดเนมมือสองของผูบริโภคสตรีในกรุงเทพมหานคร จุดมุงหมายการวิจัยเพ่ือศึกษาลักษณะ
ประชากรศาสตร สวนประสมทางการตลาด และรูปแบบการดําเนินชีวิต ท่ีมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซ้ือกระเปาถือสตรีแบรนดเนมมือสองของผูบริโภคสตรีในกรุงเทพมหานคร กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริโภคสตรีในกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือกระเปาถือสตรีแบรนดเนม
มือสอง 

 สุวิตรา จักรแกว และ วรัท วินิจ (2558) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสวนประสมการตลาดท่ีมี
ผลตอผูบริโภคเจนเนอเรชั่นวายในอําเภอเมืองเชียงใหม ในการซ้ือกระเปาแบรนดเนมตางประเทศ
มือสอง ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี จํานวน 300 ตัวอยาง ทําการเก็บตัวอยางขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 

ผลวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยางสวนใหญ เลือกย่ีหอกระเปาแบรนดเนมตางประเทศมือสอง 5 

อันดับแรก ดังน้ี Louis Vuitton, Chanel, Prada, Gucci และ Hermes โดยซ้ือผานชองทางการฝากคน
รูจักซ้ือจากตางประเทศ, รานคากระเปาเเบรนดเนมตางประเทศมือสอง โดยเลือกซ้ือเฉล่ียตํ่ากวา 2 
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ชิ้นตอป วางงบประมาณในการซ้ือ ระหวาง 25,001-40,000บาท/ชิ้น โดยระบุวา เหตุผลในการซ้ือ
กระเปาแบรนดเนมตางประเทศมือสอง เพราะ มีราคาถูกกวาของมือหน่ึง 50-70% ขึ้นกับสภาพการ
ใชงาน ความชอบสวนตัว/เก็บสะสม ขายตอแลวราคาไมตก/ขายตอไดกําไรและเปล่ียนกระเปาท่ีใช
บอย 

 นพเกา พงษอมรพรหม (2553) ไดศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือกระเปาแบรนดเนมใน 

จังหวัดเชียงใหม พบวา กลุมลูกคาสวนใหญเปนผูหญิง โดยรอยละ 56.70 มีอายุระหวาง 21-40 ป
และมีรอยละ 21.19 มีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 35,000 บาท พบวา สวนใหญรอยละ 42.68 มี
ความถ่ีในการเลือกซ้ือกระเปาแบรนด เนมของแท  ปละ  1 ครั้ง  และมักซ้ือจากรานคาใน
หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 38.95 และกระเปาใบเกาท่ีไมไดใชมักจะเก็บไวคิดเปนรอยละ 62.00 

สําหรับปจจัยในการเลือกซ้ือน้ัน พบวา บุคคลท่ีไมเคยใชกระเปาแบรนดเนมมากอน มีโอกาสจะ
เลือกซ้ือกระเปาแบรนดเนมถึงรอยละ 51.91 ปจจัยท่ีพบรองลงมา คือ รายไดของผูซ้ือมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือกระเปาเพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 41.03 และปจจัยอื่นๆ ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือกระเปาแบ
รนดเนมเพ่ิมขึ้นในชวงรอยละ 20-30 ไดแก การศึกษา อาชีพ และคุณภาพและความทนทานของ
กระเปา 
ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
ประชากรท่ีใชในการศึกษา  
 ผูท่ีนิยมกระเปาแบรนดเนมมือสอง และเลือกซ้ือทาง Instagram เน่ืองจากผูวิจัยไมทราบ
จํานวนประชากรท่ีแนนอน จึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยไดคํานวณจากสูตรที่ไมทราบจํานวน
ประชากรท่ีแนนอน  ผูวิจัยไดกําหนดสูตรการหาคา  
 โดยใช สูตรของ W.G. Cochran, 1953 ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%ท่ีความคลาดเคลื่อน ± 5% 

จึงไดขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 400 คน 

 

                              

n = จํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองการ 

 p = สัดสวนประชากรที่ผูวิจัยตองการจะสุมสามารถนําคาสถิติในอดีตมาใชแทนได 
 z= ความม่ันใจท่ีผูวิจัยก าหนดไวท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ นัยสําคัญทาง 

สถิติ 0.05 มีคาเทากับ 1.96 (ม่ันใจ 95%) 

2

2

d
P)ZP(1n 
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 p= สัดสวนของความคลาดเคลื่อนท่ียอมเกิดขึ้นได 
จะได   n = (0.5)(0.5) 1.962 / (0.05)2  = 385 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูท่ีนิยมกระเปาแบรนดเนมมือสอง 

และเลือกซ้ือทาง Instagram เพราะฉะน้ันเพ่ือความชัดเจนของขอมูล จึงกําหนดจํานวนของกลุม
ตัวอยางในงานวิจัยน้ีเผ่ือไวในจํานวนเทากับ 400 การสุมแบบออนไลนโดยใชวิธีการกลุมตัวอยาง
แบบสะดวกสบาย (Convenience) 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
การเก็บขอมูลสอบถามและนํามาวิเคราะหแบงออกเปน 3 สวนดังน้ี 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป แบงออกเปน เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา สถานภาพ รายได คําถาม
อื่นๆ ใชศึกษาพฤติกรรม เปนแบบสอบถามท่ีมีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choices Questions)   

(รวม 14 ขอ) 

 สวนท่ี 2 ขอมูลดานปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือสินคา เปนคําถามเก่ียวกับ
พฤติกรรมการซ้ือกระเปาแบรนดเนมมือสองของผูตอบแบสอบถาม ซ่ึงใชคําถามแบบปลายปด โดย
ใหคะแนนนํ้าหนัก (Multiple Rating List Scale Questions) และเปนระดับการวัดขอมูลแบบอันตร
ภาคชั้น (Interval Scale) (รวม 15 ขอ) แบงเปน   

  1. ขอมูลดานตัวสินคา 6 ขอ       

  2. ขอมูลดานรูปแบบของ Instagram 3 ขอ 

  3. ขอมูลดานการบริการ 6 ขอ  

 สวนท่ี 3 ขอมูลดานพฤติกรรมการซ้ือสินคา เปนแบบสอบถามท่ีมีหลายคําตอบใหเลือก 

(Multiple Choices Questions) (รวม 2 ขอ) 

 จากน้ันนําคาเฉลี่ยการแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับความเปน
จริง ผูวิจัยจึงกําหนดเกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามหลักเกณฑของประคอง กรรณ
สูต (2528,70) ดังน้ี 

   4.50 – 5.00   หมายถึง   อยูในระดับมากท่ีสุด 

   1.50 – 4.49   หมายถึง   อยูในระดับมาก 

   2.10 – 3.49   หมายถึง   อยูในระดับปานกลาง 

   1.50 – 2.49   หมายถึง   อยูในระดับนอย 
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   1.00 – 1.49   หมายถึง   อยูในระดับนอยท่ีสุด 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

จากการสุมตัวอยาง จํานวน 400 คน และเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) จากแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของตางๆ 

สําหรับกระบวนการและข้ันตอนการเก็บขอมูลมีดังน้ี 

 1. ผูวิ จัยไดทําการสุมตัวอยางผู ท่ีนิยมกระเปาแบรนดเนมมือสอง และเลือกซ้ือทาง 

Instagram จํานวน 400 คน 

 2. ผูวิจัยไดทําการช้ีแจงถึงวัตถุประสงคของการทําวิจัย รวมถึงหลักเกณฑในการตอบ
แบบสอบถาม เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถาม มีความเขาใจในขอคําถาม และความตองการของงานวิจัย 

 3. ทําการแจกแบบสอบถามออนไลน จํานวน 400 ชุด ไปยังรานแบรนดเนมมือสอง ทาง 

Instagram 

 4. นําแบบสอบถามท่ีไดมา นํามาวิเคราะหขอมูลสถิติดวยเคร่ืองมือทางคอมพิวเตอร เพ่ือให
ไดขอมูลท่ีสมบูรณและถูกตอง 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือใชบรรยายคุณลักษณะของขอมูล โดย
แสดงผลเปนความถ่ีคารอยละ (Percentage) คาความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือใชในการทดสอบสมมติฐานท่ีกาหนดไว โดย
ในการวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐานโดยสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ ANOVA 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาขอมูลเพ่ือการอธิบายและการเปรียบเทียบสมมุติฐานท่ีเก่ียวของกับตัวแปรแต
ละตัว ซ่ึงขอมูลดังกลาวผูวิจัยไดเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามจํานวนท้ังส้ิน 400 ชุด 

ผลการวิจัยดังน้ี 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามและนํามาวิเคราะหขอมูล สรุปขอมูล และ
รายงาน โดยไดดําเนินการวิจัยตั้งแต วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2561 ถึง วันท่ี 10 มีนาคม  2561 ระยะเวลา
รวม 22 วัน 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลดานประชากรศาสตร ของผูท่ีตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนมมือสอง โดยผาน 

Instagram พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 373 คน (รอยละ 93.30) อายุ 

25-30 ป จํานวน 373 คน (รอยละ 93.3) มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001–30,000 บาท จํานวน 192 คน
(รอยละ 48.00) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 317 คน (รอยละ 79.3) สวนใหญมีอาชีพ
พนักงานเอกชน จํานวน 276 คน (รอยละ 69.0) และมีสถานภาพโสด จํานวน 310 คน (รอยละ 77.5) 

จากการศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ี สงผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนเนมดมือสอง โดยผาน 

Instagram พบวา เปนลูกคาท่ีเคยซ้ือสินคาแบรนดเนมโดยผาน Instagram จํานวน 399 คน (รอยละ 

99.08) ในหน่ึงเดือนพบวา สวนใหญจะเลือกซ้ือกระเปาแบรนดเนมมือ 2 อยูท่ีราคา 10,001-50,000 

บาท จํานวน 278 คน (รอยละ 69.05) จํานวนเฉล่ียในการซ้ือกระเปาใบใหม หน่ึงเดือนคร้ัง จํานวน  

211 (รอยละ 52.08) ชวงเวลาสวนใหญในการเลือกซ้ือพบวา จะอยูในชวง เวลาที่ไมแนนอน จํานวน 

267 (รอยละ 66.08) คุณสมบัติกระเปาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ คือ วัสดุ จํานวน 270 (รอยละ 

68.00) ผูท่ีเลือกซ้ือกระเปาแบรนดเนมมือสองสวนใหญมีความสนใจ กระเปาแบรนด Louis Vuitton 

จํานวน 275 (รอยละ 73.08)  

 ปจจัย ท่ี สงผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนเนมดมือสอง โดยผาน Instagram  สรุปเปน
ดานๆ ดังน้ี   

 ดานขอมูลดานตัวสินคา และเม่ือพิจารณาเปนขอๆ พบวา ราคาสินคา ถูกกวาการซ้ือจาก
แหลงอื่นจํานวน 310 คน (รอยละ 77.05) ใหคะแนนความเห็นดวยอยู ในระดับมาก  ความสะดวก
ในการเปรียบเทียบราคาของสินคาจํานวน 369 คน (รอยละ 92.03) ใหคะแนนความเห็นดวยอยูใน
ระดับมาก มีขอมูล รูปภาพ และรายละเอียดสินคาอยางชัดเจน จํานวน 354 คน (รอยละ 88.5) ให
คะแนนความเห็นดวยอยูในระดับมาก มีสินคาหลากหลายแบรนดจํานวน 327 คน (รอยละ 81.08)

ใหคะแนนความเห็นดวยอยูในระดับมาก คุณภาพสินคาตรงตามที่โฆษณาจํานวน  356 คน (รอยละ 

89.00) ใหคะแนนความเห็นดวยอยูในระดับมาก ความหลากหลายของสินคาจํานวน 360 คน (รอย
ละ 90.00) 

 ขอมูลดานรูปแบบของ instagram และเม่ือพิจารณาเปนขอๆ พบวา โครงสรางของหนา 
Instagram มีความสวยงามจํานวน  341 คน (รอยละ 85.03) ใหคะแนนความเห็นดวยอยูในระดับมาก 

มีการโพสตขอมูลท่ีเปนประโยชนอยางสมํ่าเสมอจํานวน 357 คน (รอยละ 89.03) ใหคะแนน
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ความเห็นดวยอยูในระดับมาก มีการประชาสัมพันธ และโฆษณาท่ีดี จํานวน 344 คน (รอยละ 86.00) 

ใหคะแนนความเห็นดวยอยูในระดับมาก 

 ขอมูลดานการบริการและเม่ือพิจารณาเปนขอๆ พบวา ความสะดวกในการใหบริการ ซ้ือ
สินคาและบริการตลอด 24 ช่ัวโมง จํานวน 361 คน (รอยละ 90.03) ใหคะแนนความเห็นดวยอยูใน
ระดับมาก สามารถซ้ือสินคาไดไมจํากัดสถานที่ จํานวน 344 คน (รอยละ 86.00) ใหคะแนน
ความเห็นดวยอยูในระดับมาก สามารถตรวจสอบความคืบหนาของสินคาและการจัดสงได
ตลอดเวลา จํานวน 355 คน (รอยละ 88.00) ใหคะแนนความเห็นดวยอยูในระดับมาก  มีการโตตอบ-

ติดตอ-สอบถามผานหนา page ภายใน 24 ชั่วโมง จํานวน 350 คน (รอยละ 84.00) ใหคะแนน
ความเห็นดวยอยูในระดับมาก มีการกําหนดระยะเวลาในการจัดสงท่ีแนนอน จํานวน 340 คน (รอย
ละ 84.08) ใหคะแนนความเห็นดวยอยูในระดับมาก มีบริการหลังการขาย สอบถามขอมูล ปรึกษา
ขอมูลตางๆ ของสินคาเพ่ิมเติม จํานวน 345 คน (รอยละ 86.05) ใหคะแนนความเห็นดวยอยูในระดับ
มาก 

 ขอมูลดานพฤติกรรมการซ้ือสินคาหลังการขาย พบวา สวนใหญกลับ มาซ้ือซํ้า จํานวน 359 

คน (รอยละ 89.08) และมีการแนะนําบอกตอ จํานวน 398 คน (รอยละ 99.05) 

การทดสอบสมมุติฐานสามารถจําแนกคุณลักษณะสวนบุคคลไดดังน้ี  
ผลการวิเคราะหสมมุติฐาน   
 สมมุติฐานท่ี 1 ลูกคาท่ี ซ้ือกระเปาแบรนเนมดมือสอง โดยผาน Instagram ท่ีมีเพศแตกตาง
กัน มีการตัดสินใจซ้ือและบริการไมแตกตางกัน 

 สมมุติฐานท่ี 2 ลูกคาท่ี ซ้ือกระเปาแบรนเนมดมือสอง โดยผาน Instagram ท่ีมีอายุแตกตาง
กัน มีการตัดสินใจซ้ือและบริการไมแตกตางกัน 

 สมมุติฐานท่ี 3 ลูกคาท่ี ซ้ือกระเปาแบรนเนมดมือสอง โดยผาน Instagram ท่ีมีสถานภาพ
แตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือและบริการไมแตกตางกัน 

 สมมุติฐานที่ 4 ลูกคาท่ี ซ้ือกระเปาแบรนเนมดมือสอง โดยผาน Instagram ท่ีมีอาชีพแตกตาง
กัน มีการตัดสินใจซ้ือและบริการไมแตกตางกัน 

 สมมุติฐานท่ี 5 ลูกคาท่ี ซ้ือกระเปาแบรนเนมดมือสอง โดยผาน Instagram ท่ีมีรายได
แตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือและบริการไมแตกตางกัน 

 สมมุติฐานท่ี 6 ลูกคาท่ี ซ้ือกระเปาแบรนเนมดมือสอง โดยผาน Instagram มีการศึกษา 
แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการไมแตกตางกัน สวนการศึกษาท่ีตางกันสงผล
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ตอรูปแบบการขายแตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคูพบวา มี 1 คู ประกอบดวย  1. ปริญญาตรี กับ 

สูงกวาปริญญาตรี คาทางสถิติอยูท่ีระดับ 0.45 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนเนมดมือสอง
โดยผาน Instagram ท่ีแตกตางกัน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ หญิง จํานวน 373 

คน (รอยละ 93.30) อายุ 25-30 ป จํานวน 373 คน (รอยละ 93.3) มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001–

30,000 บาท จํานวน 192 คน (รอยละ 48.00) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 317 คน (รอยละ 

79.3) สวนใหญมีอาชีพพนักงานเอกชน จํานวน 276 คน (รอยละ 69.0) และมีสถานภาพโสด จํานวน 

310 คน (รอยละ 77.5) สงผลตอปจจัยการตัดสินไมตางกันมีการศึกษา แตกตางกันมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการไมแตกตางกัน สวนการศึกษาท่ีตางกันสงผลตอรูปแบบการขาย
แตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคูพบวา มี 1 คู ประกอบดวย  1.ปริญญาตรี กับ สูงกวาปริญญาตรี  

คาทางสถิติอยูท่ีระดับ 0.45 

 ปจจัยดานตัวสินคาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉล่ีย เห็นดวยอยู 
ในระดับมาก สงผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชิโนรส 

กรีธาดํารงเดช (2548) ปจจัยดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือกระเปาแบรนดเนม
ตางประเทศของนักศึกษาปริญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ปจจัยดานรูปแบบ Instagram พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉลี่ย
เห็นดวยอยู ในระดับมากโครงสรางของหนา instagram มีความสวยงามจํานวน 341 คน (รอยละ 

85.03) ใหคะแนนความเห็นดวยอยูในระดับมาก มีการโพสตขอมูลท่ีเปนประโยชนอยางสมํ่าเสมอ
จํานวน 357 คน (รอยละ 89.03) ใหคะแนนความเห็นดวยอยูในระดับมาก มีการประชาสัมพันธ และ
โฆษณาท่ีดี จํานวน 344 คน (รอยละ 86.00) ใหคะแนนความเห็นดวยอยูในระดับมากแตพบวาไม
สอดคลองกับงานวิจัยอื่น 

 ดานการบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉล่ีย เห็นดวยอยู ใน
ระดับมาก พบวา ผูซ้ือใหความสําคัญตอความสะดวกในการใหบริการ ซ้ือสินคาและบริการตลอด   

24 ชั่วโมง สามารถซ้ือสินคาไดผานทาง อินเตอรเน็ตไดทุกสถานที่ สามารถตรวจสอบความคืบหนา
ของสินคาและการจัดสงไดตลอดเวลา มีการโตตอบ-ติดตอ-สอบถามผานหนา page ภายใน 24 

ชั่วโมง มีการกําหนดระยะเวลาในการจัดสงท่ีแนนอนมีบริการหลังการขาย สอบถามขอมูล ปรึกษา
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ขอมูลตางๆ ของสินคาโดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุดสอดคลองกับงานวิจัยของ นพเกา พงษ
อมรพรหม (2553) ในดานปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  

 ขอมูลดานพฤติกรรมการซ้ือสินคาหลังการขาย พบวา สวนใหญ กลับ มาซ้ือซํ้า บอกตอ
แนะนําจากคนรูจัก 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
 1. ดานตัวสินคา ผูใชบริการสวนใหญแลวเปนผูหญิงมากกวาผูชาย (รอยละ 93.30) สวน
ใหญท่ีใหความสนใจจะอยูราวอายุ 25-30 ป ผูประกอบการควรท่ีจะศึกษาความตองการลูกคา สินคา 
ประเภท ย่ีหอ ศึกษา ใหตรงจุดตอความตองการ และลูกคามีความตองการสินคาที่หลากหลาย สภาพ
สินคาท่ีตางกัน ไมควรใหสินคาอยูในมือนานจนเกินไป การใหความสําคัญในระดับมาก ในเร่ือง 

ขอมูล รูปภาพ และรายละเอียดสินคาอยางชัดเจน 

 2. ดานรูปแบบ Instagram ผูประกอบการควรใหความสําคัญตอรูปแบบใหมๆ การหาจุด
ดอยไปพัฒนารูปแบบการขายใหสมบูรณดีย่ิงขึ้น การนําเสนอขอมูลท่ีเปนประโยชนอยางสมํ่าเสมอ 

 3. ดานการบริการ ลูกคาคอนขางใหความคําคัญตอความสะดวกในการใหบริการ ซ้ือสินคา 
ผูประกอบการควรใหความสําคัญตอการตอบสนองความตองการ รวมถึงความรวดเร็วตอการส่ังซ้ือ 

สามารถตรวจสอบความคืบหนาของสินคาและการจัดสงไดตลอดเวลา มีการโตตอบ-ติดตอ-

สอบถามผานหนา page ภายใน 24 ชั่วโมง มีการกําหนดระยะเวลาในการจัดสงท่ีแนนอน มีบริการ
หลังการขาย สอบถามขอมูล และใหคําปรึกษา 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. เพ่ิมการศึกษาความเชื่อม่ันของการตัดสินใจซ้ือกับรานคาท่ีจดทะเบียนอิเล็กทอรนิกส 
 2. เพ่ิมการศึกษาการรับรูและการเขาถึงรูปแบบหนาตาง Instagram การเขาถึงใหงายข้ึนเพ่ือ
พัฒนาและแกไข 

 3. เพ่ิมการศึกษารูปแบบแนวทางการชําระเงิน ท่ีสงผลตอการเช่ือม่ัน 
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บทคัดยอ 

  การวิจัยคร้ังน้ีมีประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีประกอบไปดวย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน รายไดตอเดือน และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ท่ีมี
ผลตอแรงจูงใจ ดานปจจัยจูงใจ และดานปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ยูไนเต็ด 

อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัดซ่ึงกลุมประชากรท่ีศึกษาไดแก พนักงานบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมช่ัน 

ไฮเวย จํากัด (UIH) จํานวน 234 ตัวอยางโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากการศึกษาพบวา 
 ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ตําแหนงงาน รายไดตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีผลตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพ 

รายไดตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ท่ีแตกตางกันไมมีผลตอปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมช่ัน ไฮเวย จํากัด สวนปจจัยสวนบุคคลดานเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา และตําแหนงงานท่ีแตกตางกันมีผลตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมช่ัน ไฮเวย จํากัด ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 แสดงวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหนงงานท่ีแตกตางกัน สงผลตอปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด 
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 ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ตําแหนงงาน รายไดตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ท่ีแตกตางกันมีผลตอปจจัยค้ําจุนใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด พบวา ปจจัยสวนบุคคลดาน 

สถานภาพ ตําแหนงงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ท่ีแตกตางกันไมมีผลตอปจจัยค้ําจุนในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด สวนปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมช่ัน ไฮเวย จํากัด ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 แสดงวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกัน สงผลตอปจจัยคํ้าจุนใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด 

 

คําสําคัญ : แรงจูงใจ, ปจจัยจูงใจ, ปจจัยคํ้าจุน, การปฏิบัติงาน  

 

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 

 กลุมบริษัทเบญจจินดา เปนกลุมบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจใหบริการส่ือสารโทรคมนาคม 

เทคโนโลยีสารสนเทศภายใตการบริหารและดําเนินงานโดยทีมงานท่ีมีประสบการณในธุรกิจมา
ยาวนานกวา 50 ป ดวยปณิธานมุงม่ันที่จะใชประสบการณในการบริหารพัฒนาธุรกิจตางๆ ใหมี
ประสิทธิภาพและเติบโตควบคูไปกับความกาวหนาของประเทศ โดยบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมช่ัน 

ไฮเวย จํากัด เปนหน่ึงในกลุมบริษัทเบญจจินดา  
 บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมช่ัน ไฮเวย จํากัด ผูนําธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร มี
บริการดานไอทีหลากหลายมาพรอมโซลูชั่นใหเลือกมากมายตามความตองการของแตละประเภท
ธุรกิจ โดย บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด เปนเจาของเครือขายส่ือสารท่ัวประเทศ
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ัวประเทศไทยระดับตําบล และมีการบริหารจัดการระบบเครือขาย
ท้ังหมดดวยตนเอง ท้ังยัง สามารถเชื่อมตอเครือขายระหวางประเทศเพ่ือส่ือสารไปยังกลุมประเทศ 

AEC อาทิ ลาว พมา กัมพูชา มาเลเซีย เวียดนาม หรือไปยังประเทศอ่ืนๆ กวา 120 ประเทศท่ัวโลก 

ผานบริการ Global Connectivity และ PoP (Point of Presence) ท่ีประเทศสิงคโปร และฮองกง ซ่ึงมี
ประสบการณทํางานในธุรกิจมายาวนานกวา 20 ป ซ่ึงบริษัทจําเปนตองมีบุคลากรที่มีความรูรอบ
ดานในการบริการ มีประสบการณและเขาถึงความตองการของลูกคาองคกร มีความเชี่ยวชาญพรอม 
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Certificated เฉพาะดาน ดังน้ันทรัพยากรบุคคลจึงเปนหน่ึงในตัวแปรสําคัญท่ีมีผลตอการดําเนิน
ธุรกิจใหประสบความสําเร็จ หน่ึงในเคร่ืองมือสําหรับการรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพใหอยู
กับองคกรก็คือ การสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีดีใหกับบุคลากร เพ่ือใหบุคลากรเกิดความรัก
ตอองคกร ซ่ึงจะสงผลใหองคกรมีประสิทธิภาพ ลดการขาดแคลนบุคลากร เพราะหากเกิดปญหา
ขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพแลว อาจจะสงผลใหการดําเนินงานในองคกรหยุดชะงัก และตองปด
ตัวลงในท่ีสุด 

 จากท่ีกลาวมาขางตน ผูศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคล จึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึงมีทฤษฎีแรงจูงใจหลายทฤษฎีท่ีจะ
ชวยวิ เคราะหวาปจจัยดานใดบางท่ีสงผลใหบุคลากรรักองคกร  และปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  เพราะวาปจจุบันองคกรประสบปญหาขาดแคลนทรัพยากรบุคคล เน่ืองจากบุคลากร
โยกยายเปล่ียนงานบอย อัตราการเขาออกสูง ทําใหสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานใน
องคกรท้ังน้ีเพ่ือนําผลการศึกษามาเปนขอมูลใหองคกรนําไปปรับปรุงพัฒนาและใชสรางแรงจูงใจ
ใหกับบุคลากรไดอยางเหมาะสม 

 

วัตถุประสงคในการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทยูไนเต็ด อินฟอรเมช่ัน 

ไฮเวย จํากัด 

 2. เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 ลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานเน้ือหา: ในการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท 

ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด สําหรับตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย ตัวแปรอิสระ 

ไดแก เพศ, อายุ, สถานภาพ, การศึกษา, ตําแหนงงาน, รายไดเฉล่ียตอเดือน และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานตัวแปรตาม ไดแก แรงจูงใจดานปจจัยจูงใจ และแรงจูงใจดานปจจัยค้ําจุน 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

862 

 2. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี: ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดแก พนักงานระดับปฏิบัติงาน 

และระดับหัวหนางาน ของบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมช่ัน ไฮเวย จํากัด จํานวน 600 คน กลุมตัวอยาง
ท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดย ใชตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรแกน 

(Krejcie & Morgan) จํานวน 234 ตัวอยาง ใชเทคนิควิธีการสุมตัวอยางโดยไมใชหลักความนาจะ
เปน (Nonprobability Sampling) โดยวิธีการเลือกตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

 3. ขอบเขตดานระยะเวลา: ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา กุมภาพันธ 2561 ถึง มีนาคม 2561 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
         ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เพ่ือทราบถึงระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทยูไนเต็ด อินฟอรเมช่ัน 

ไฮเวย จํากัด เพ่ือใหบริษัทนําไปพัฒนาและปรับใชใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 2. เพ่ือทราบถึงปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทยูไนเต็ด อินฟอรเมช่ัน ไฮเวย จํากัด 

 3. เพ่ือนําผลงานวิจัยท่ีได ไปเปนแนวทางในการวางนโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย
ขององคกรและการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหกับพนักงานบริษัทยูไนเต็ด อินฟอร
เมชั่น ไฮเวย จํากัด 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันในการทําวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจึงขอกําหนดความหมาย และ
ขอบเขตของนิยามศัพทเฉพาะที่มีอยูในงานวิจัยดังตอไปน้ี 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
1. เพศ 
2.  อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. ระดับตําแหนงงาน 
6. รายไดเฉล่ียตอเดือน 
7. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 

แรงจูงใจดานปจจัยจูงใจ 
- ดานความสําเร็จของงาน  
- ดานการยอมรับนับถือ  
- ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
- ดานความรับผิดชอบ 

แรงจูงใจในดานปจจัยคํ้าจุน 
- ดานเงินเดือนและคาตอบแทน 
- ดานนโยบายและการบริหาร 
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 1. บริษัท หมายถึง บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด 

 2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง แรงผลักดันหรือเง่ือนไขตางๆ ท่ีมีอยูภายในและ
ภายนอกตัวบุคคลท่ีกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการทํางาน ทิศทางในการกระทํา เพ่ือไปยังจุดมุงหมาย
ท่ีตองการ 

 3. ปจจัยจูงใจ หมายถึง เปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับงานโดยตรงเพ่ือจูงใจใหคนชอบและรักงาน
ปฏิบัติ เปนการกระตุนใหเกิดความพึงพอใจใหแกบุคคลในองคการ ใหปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 4. ความสําเร็จของงาน หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถทํางานไดเสร็จส้ินและประสบ
ความสําเร็จอยางดี เปนความสามารถในการแกไขปญหาตางๆ การรูจักปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึน 

เม่ือผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็จของงานน้ันๆ 

 5. การยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือไมวาจากผูบังคับบัญชา การ
ยอมรับน้ีอาจจะอยูในการยกยองชมเชยแสดงความยินดี การใหกําลังใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดที่
สอใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เม่ือไดทํางานอยางหน่ึงอยางใดบรรลุผลสําเร็จ การ
ยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จในงานดวย 

 6. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หมายถึง งานท่ีนาสนใจ งานที่ตองอาศัยความคิดริเริ่มสรางสรรค
ทาทายใหตองลงมือทํา หรือเปนงานท่ีมีลักษณะสามารถกระทําไดตั้งแตตนจนจบโดยลําพังแตผู
เดียว 

 7. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
งานใหมๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางดี ไมมีการตรวจหรือควบคุมอยางใกลชิด 

 8. ความกาวหนา หมายถึง ไดรับการเล่ือนตําแหนงสูงขึ้นของบุคคลในองคการ การมี
โอกาสไดศึกษาเพ่ือหาความรูเพ่ิมเติมหรือไดรับการฝกอบรม 

 9. ปจจัยคํ้าจุน หมายถึง ปจจัยท่ีจะค้ําจุนใหแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลมีอยู
ตลอดเวลา ถาไมมีหรือมีในลักษณะไมสอดคลองกับบุคคลในบริษัท บุคคลในบริษัทจะเกิดความไม
ชอบงานข้ึน และปจจัยท่ีมาจากภายนอกบุคคล 

 10. เงินเดือนและคาตอบแทน หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือน และสวัสดิการ
ตางๆ ในตําแหนงงานท่ีรับผิดชอบ เปนท่ีพอใจของบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 
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 11. นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจัดการและการบริหารของบริษัท การ
ติดตอส่ือสารภายในบริษัท 

 12. ความม่ันคงในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอความม่ันคงในการ
ทํางาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความม่ันคงขององคการ 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 การจูงใจของ Frederick Herzberg ไดคิดคนทฤษฎีการจูงใจในการทํางาน ซ่ึงเปนท่ียอมรับ
กันอยางกวางขวางในวงการบริหาร ชื่อทฤษฎีของ Herzberg มีชื่อเรียกแตกตางกันออกไป คือ 

“motivation-maintenance theory” หรือ“dual factor theory”หรือ  “the motivation-hygiene theory”  

 ในการเร่ิมตนคนควาเพ่ือสรางทฤษฎี Herzberg ไดดําเนินการสัมภาษณนักวิศวกรและนัก
บัญชี ซ่ึงจุดมุงหมายของการคนควา เพ่ือศึกษาทัศนคติท่ีเก่ียวกับงานเพ่ือท่ีจะใหมีหนทางเพ่ิม
ผลผลิต ลดการขาดงาน และสรางความสัมพันธอันดีในการทํางาน และเพ่ือประโยชนท่ัวไปสําหรับ
ทุกๆ คนก็คือ ความเขาใจเก่ียวกับอิทธิพลตางๆ ท่ีจะมีสวนชวยในการปรับปรุงขวัญ และกําลังใจ ท่ี
จะสงผลใหทุกคนมีความสุขกายสบายใจและมีความพึงพอใจมากย่ิงขึ้น 

 จากการวิเคราะหคําตอบจากขอความท่ีผูถูกสัมภาษณตอบมา ปรากฏวา ปจจัยหลายๆ อยาง
ท่ีแตกตางกันมีสวนสัมพันธโดยตรงกับความรูสึกท่ีดีและท่ีไมดีท่ีเกิดขึ้น ปจจัยตางๆเหลาน้ีสามารถ
แยกออกไดเปนสองกลุมใหญๆ คือ ปจจัยท่ีเก่ียวของกับเหตุการณท่ีดีและมีผลเก่ียวกับความพึง
พอใจเก่ียวกับงานท่ีทําก็คือ ความสําเร็จ (achievement) การยอมรับ (recognition) ความรับผิดชอบ 

ความกาวหนา และคุณลักษณะของงานท่ีทําอยู คือ ฐานะ ความสัมพันธระหวางบุคคลกับหัวหนา
งาน กับเพ่ือนรวมงานกับลูกนอง เทคนิคในการบังคับบัญชา นโยบายของบริษัทและการบริหาร 

ความม่ันคงในงาน สภาพการทํางาน เงินเดือน และเรื่องราวสวนตัวท่ีถูกกระทบโดยสภาพของงาน 

Herzberg ใหช่ือปจจัยกลุมหลังน้ีวา “ปจจัยท่ีเก่ียวกับการบํารุงรักษาจิตใจ” (hygiene or maintenance 

factors) เหตุผลท่ีเรียกชื่อเชนน้ีเพราะปจจัยตางๆ เหลาน้ี ลวนแตเปนปจจัยท่ีมีผลในทางปองกันเปน
สวนใหญ กลาวคือ ปจจัยเหลาน้ีจะไมสามารถสรางแรงจูงใจได แตอาจปองกันมิใหแรงจูงใจเกิด
ขึ้นมาได การตองสนใจติดตามดูปจจัยท่ีจําเปนเพ่ือการรักษาจิตใจน้ี จึงนับวาเปนเรื่องท่ีจําเปน แต
ปจจัยกลุมน้ีเพียงกลุมเดียวยอมไมเปนการเพียงพอ สําหรับท่ีจะใหเปนเง่ือนไขสําหรับการสราง
แรงจูงใจ 
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 1.  ปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) 

 2.  ปจจัยค้ําจุน (Maintenance Factor) 

 ปจจัยจูงใจ เปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับงานโดยตรงเพ่ือจูงใจใหคนชอบและรักงานปฏิบัติ เปน
การกระตุนใหเกิดความพึงพอใจใหแกบุคคลในองคการ ใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เพราะปจจัยท่ีสามารถสนองตอบความตองการภายในบุคคลไดดวยกัน ไดแก ความสําเร็จใน
การทํางานของบุคคล, การไดรับการยอมรับนับถือ, ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ, ความรับผิดชอบ และ
ความกาวหนา  
 ปจจัยคํ้าจุนหรืออาจเรียกวา ปจจัยสุขอนามัย หมายถึง ปจจัยท่ีจะคํ้าจุนใหแรงจูงใจในการ
ทํางานของบุคคลมีอยูตลอดเวลา ถาไมมีหรือมีในลักษณะไมสอดคลองกับบุคคลในองคการ  บุคคล
ในองคการจะเกิดความไมชอบงานข้ึน และปจจัยท่ีมาจากภายนอกบุคคล ไดแก เงินเดือน, โอกาสที่
จะไดรับความกาวหนาในอนาคต , ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน, 

สถานะของอาชีพ, นโยบายและการบริหารงาน, สภาพการทํางาน, ความเปนอยูสวนตัว, ความม่ันคง
ในการทํางาน, วิธีการปกครองของผูบังคับบัญชา 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 กฤษฎา ตันเปาว, นาทิพย จันนา และอนันตโชค รัตนการุณยพงศ. (2559 ; บทคัดยอ) ได
วิจัยเรื่อง กรณีศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท ดีไลน คอนสตรัคช่ัน 

จํากัด กลาววา กรณีศึกษามีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงความคิดเห็นของพนักงานตอแรงจูงใจท่ีมีผล
ตอการปฏิบัติงาน บริษัท ดีไลน คอน สตรัคช่ัน จํากัด ประชากรท่ีศึกษา ไดแก พนักงานบริษัท 

ดีไลน คอนสตรัคช่ัน จํากัด จํานวน 288 คน เคร่ืองมือท่ีใชเปน แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยคา
รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบคาเฉล่ีย ดวยสถิติ 
ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของพนักงานตอแรงจูงใจที่มีผลตอการปฏิบัติงาน พบวา พนักงาน
สวนใหญของกลุมตัวแปรใหความเห็นตอแรงจูงใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยใหคะแนนใน
ดานของเงินเดือนและสวัสดิการ รองลงมาคือ ดานความม่ันคง ดานสภาพการทํางาน ดาน
ความสําเร็จของงาน และดานการยอมรับนับถือ ซ่ึงอยูในระดับคาเฉล่ียสถิติวิเคราะหขอมูล ท่ีเก็บมา
ไดจากจํานวนตัวอยางท้ังหมด สวนดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานนโยบายและการบริหาร 

ดานความรับผิดชอบ และดานลักษณะงานที่ปฏิบัติน้ัน คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดยการ
ทดสอบสมมุติฐานพบวาพนักงานท่ีมีปจจัยสวนบุคคลเร่ือง เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษาและรายไดตอเดือน ท่ีแตกตางกันสงผลตอความคิดเห็นตอแรงจูงในท่ีแตกตางกัน ยกเวน
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ระยะเวลาการทํางานท่ีแตกตางกัน ไมสงผลตอความคิดเห็นตอแรงจูงใจที่แตกตางกัน ท่ีแตกตางกัน
การทดสอบสมมติฐาน พบวา พนักงานท่ีมีปจจัยสวนบุคคลเรื่องเพศ อายุ สถานภาพการสมรส 

การศึกษา และรายไดตอเดือนตางกันจะมีความคิดเห็นดาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 เปนไปตามสมมติฐาน ยกเวนระยะเวลาการท างานท่ีแตกตาง กันไม
สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน 
 อัทธเมศร อัครชัยวรานนท  และเกสรา สุขสวาง.  (2557; บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานขายอิสระ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) กลาววา การวิจัยคร้ังน้ี
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานของพนักงานขาย จําแนก
ตามขอมูลสวนบุคคลของพนักงานขายอิสระ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา และ
รายไดตอเดือน กลุมตัวอยางคือ พนักงานขาย อิสระ เขตงานขายธุรกิจลูกคาบุคคล จํานวน 294 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลเปน แบบสอบถามที่มีคาความเช่ือม่ัน .927 สถิติท่ีใชวิเคราะห
ขอมูลไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) การทดสอบ
คาเอฟ (F-test) และ การทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’ test 

 ยุทธศิลป อุทโธ. (2559; บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ
สัสดี ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคาม กลาววา การศึกษาคนควาอิสระครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของขาราชการสัสดีในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคาม เพ่ือ
เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานของขาราชการสัสดีในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคาม
จําแนกตามระดับชั้นยศ และ ศึกษาขอเสนอแนะเก่ี ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ
สัสดีในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด มหาสารคาม โดยศึกษาจากประชากร คือ ขาราชการสัสดีท่ีปฏิบัติงานใน
เขตพ้ืนท่ีจังหวัด มหาสารคาม จํานวน 60 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลในการศึกษาคือ 

แบบสอบถาม มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิรท (Likert) แบงออกเปน 

5 ระดับ ทั้งหมด 3 ตอน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติคาความถ่ี คารอยละคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และ พรรณนาวิเคราะห 
ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีเปนพนักงานของบริษัทยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย 
จํากัด จํานวน 600 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยใชหลักความนาจะเปน (Probability Random 

Sampling) โดยเลือกวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) แบงกลุมตาม
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ตําแหนงงานที่คลายคลึงกัน และสุมเลือกตัวอยางจากแตละกลุม โดยไมใชหลักความนาจะเปน 

(Non probability Random Sampling) วิธีการเลือกตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 234 คน มาจากการใชตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรแกน 

(Krejcie & Morgan) ตารางน้ีใชในการประมาณคาสัดสวนของประชากร และกําหนดใหสัดสวน
ของลักษณะท่ีสนใจในประชากร เทากับ 0.5 ระดับความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได 5% และระดับ
ความเช่ือม่ัน 95%  

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย แบงตามลําดับตําแหนงงาน ดังน้ี  

 1. ระดับหัวหนางาน กลุมตัวอยาง 32 คน จากประชากร 83 คน  

 2. ระดับปฏิบัติงาน   กลุมตัวอยาง 202 คน จากประชากร 517 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือในการศึกษาวิจัยน้ี คือ แบบสอบถามจํานวน 234 ฉบับ ประกอบดวย 2 สวนดังน้ี 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของพนักงานบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด เปนแบบ
เลือกตอบ (Check list) ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน รายได
เฉล่ียตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
 สวนท่ี 2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แบงออกเปนดานปจจัยจูงใจ และดานปจจัยคํ้าจุน 

คําถามมีจํานวน 21 ขอ ซ่ึงเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ตามมาตรประมาณ
แบบลิเคิรท (Likert) โดยแต ละคําถามจะมีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 

นอย และ นอย ท่ีสุด โดยแบงเกณฑดังตอไปน้ี 

  ระดับ 5   หมายถึง  เห็นดวยมากที่สุด 

  ระดับ 4   หมายถึง  เห็นดวยมาก 

  ระดับ 3   หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง  

  ระดับ 2   หมายถึง  เห็นดวยนอย  

  ระดับ 1   หมายถึง  เห็นดวยนอยท่ีสุด 
เกณฑการตีความที่แตละระดับช้ันมีคาเทากัน ซ่ึงไดมาจากสูตร 

  คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด = 5-1 =  0.8 

   จํานวนช้ัน   5 

ดังน้ันการตีความจะเปน 

  4.21 - 5.00  หมายถึง  เห็นดวยมากที่สุด 
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  3.41 - 4.20  หมายถึง  เห็นดวยมาก 

  2.61 - 3.40  หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 

  1.81 - 2.60  หมายถึง  เห็นดวยนอย 

  1.00 - 1.80  หมายถึง  เห็นดวยนอยท่ีสุด 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 การหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 

234 ชุด ไดมีการนําขอมูลท่ีไดมาทําการทดสอบความเช่ือม่ันโดยใชโปรแกรม SPSS ในการหาคา
ความเชื่อม่ัน โดยใชเกณฑสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได
คาเทากับ 0.908 ซ่ึงอยูในเกณฑท่ีคาระดับความเท่ียง อัลฟา ( α ) มากกวา 0.08 จึงสรุปไดวา
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี มีความเชื่อม่ัน (Reliability) อยูในระดับท่ีเหมาะสม 

 

ปจจัยดานตางๆ Cronbach's Alpha N of Items 
ดานความสําเร็จของงาน 0.822 4 

ดานการยอมรับนับถือ 0.776 3 

ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 0.767 3 

ดานความรับผิดชอบ 0.592 2 

ดานความกาวหนา 0.888 3 

ดานเงินเดือน และคาตอบแทน 0.799 3 

ดานนโยบายและการบริหาร 0.824 3 

รวมท้ัง 7 ดาน 0.908 21 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การดําเนินการจัดเก็บขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลโดยนําแบบสอบถามไปแจก
ใหแก พนังงานบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมช่ัน ไฮเวย จํากัด ในชวงเดือน กุมภาพันธ-มีนาคม พ.ศ.

2561 จํานวน 234 ชุด โดยมีการช้ีแจงถึงวัตถุประสงคของการทําวิจัย และหลักเกณฑในการตอบ
แบบสอบถาม เพ่ือความเขาใจท่ีตรงกัน และเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดดวยตนเอง 
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ผลการวิจัย 
 จากการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 234 คน สามารถจําแนกขอมูลสวนบุคคลไดดังน้ี ผูตอบ
แบบสอบถามเปนเพศชายจํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 46.2 เปนเพศหญิงจํานวน 126 คน คิดเปน
รอยละ 53.8 สวนใหญมีอายุ 20-30 ปมากท่ีสุด จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 41 นอยท่ีสุดอายุ 51 ป
ขึ้นไป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.1 มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 

65.8 สถานภาพสมรส จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 33.8 และสถานภาพหยาราง/แยกกันอยู/หมาย 

จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.4 เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 72.2 สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 

58 คน คิดเปนรอยละ 24.8 และตํ่ากวาปริญญาตรี  จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ  3.0 ผูตอบ
แบบสอบถามอยูในระดับตําแหนงงานปฏิบัติงานมากท่ีสุด จํานวน 201 คน และอยูในระดับหัวหนา
งานจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 14.1 มีรายไดตอเดือน 25,001-35,000 มากท่ีสุด จํานวน 74 คน คิด
เปนรอยละ 31.6 และนอยท่ีสุดมีรายไดตอเดือน ต่ํากวา 15,000 จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.1 มี
อายุการทํางาน 4-6 ป มากท่ีสุด จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 29.5 รองลงมาอายุงาน 10 ปข้ึนไป 

จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 23.5 และอายุงาน 7-9 ป นอยท่ีสุด จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 9.8 
 ในการศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยจูงใจท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน 

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัดประกอบดวยดานความสําเร็จของงาน ดานการยอมรับ
นับถือ ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยจูงใจท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานดานความสําเร็จของ
งาน โดยเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย = 4.07) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ลําดับท่ี 1 ทานสามารถ
ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค มีความคิดเห็นในระดับมาก 

(คาเฉล่ีย = 4.13) รองลงมาคือ ทานสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบัติงานไดสําเร็จ มีความ
คิดเห็นในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.07) และลําดับสุดทายคือ ทานรูสึกภูมิใจในผลงานของทาน มี
ความคิดเห็นในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.04) ดานการยอมรับนับถือ มีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก 

(คาเฉล่ีย = 3.92) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ลําดับท่ี 1 ทานรูสึกพึงพอใจเม่ือไดรับการยอมรับจาก
เพ่ือนรวมงาน มีความคิดเห็นในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.92) และลําดับสุดทายคือ ทานไดรับคํา
ชมเชยและความไววางใจจากผูบังคับบัญชาวามีความรู ความสามารถเหมาะสมกับงานท่ีไดรับ
มอบหมาย มีความคิดเห็นในระดับมาก (คาเฉล่ีย = 3.63) ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยรวมอยู
ในระดับมาก (คาเฉล่ีย = 3.66) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ลําดับท่ี 1 งานท่ีไดรับมอบหมายเหมาะสม
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กับความรูและความสามารถของทาน มีความคิดเห็นในระดับมาก (คาเฉล่ีย = 3.74) และลําดับ
สุดทายคือ หนาท่ีของทานสงเสริมใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความคิดเห็นในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย = 3.56) ดานความรับผิดชอบ มีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.98) ดาน
ความกาวหนา มีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.91) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ลําดับ
ท่ี 1 บริษัทสงเสริมในดานการฝกอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมทักษาและความรูใหแกทาน มีความคิดเห็น
ในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย = 3.05) และลําดับสุดทายคือ บริษัทสนับสนุนใหศึกษาตอ เพ่ือเพ่ิมวุฒิ
การศึกษาในการเล่ือนตําแหนง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย = 2.7)โดยเม่ือวิเคราะห
ร ว ม ทุ ก ด า น ข อ ง ป จ จั ย จู ง ใ จ มี ค า เ ฉ ล่ี ย ร ว ม  อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  ( ค า เ ฉ ลี่ ย  =  3. 67) 

 ในการศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยค้ําจุนท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน 

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด ประกอบดวยดานเงินเดือนและคาตอบแทน นโยบาย
และการบริหาร พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยค้ําจุนท่ีมีผลตอการ
ปฏิบัติงานดานเงินเดือนและคาตอบแทน โดยเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.05) เม่ือ
พิจารณารายขอพบวา ลําดับท่ี 1 ทานไดรับสวัสดิการตางๆ เหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี มีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.29) และลําดับสุดทายคือ เงินเดือนท่ีทานไดรับเพียงพอกับ
คาครองชีพในปจจุบัน มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.8) ดานนโยบายและการ
บริหาร โดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย = 3.12) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ลําดับท่ี 1 บริษัท
มีการกําหนดช่ัวโมงการทํางานอยางเหมาะสม มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย = 3.56) 

และลําดับสุดทายคือ ในแตละหนวยงานมีการส่ือสาร และทํางานรวมกันอยางเปนระบบ มีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย = 2.84) โดยเม่ือวิเคราะหรวมทุกดานของปจจัยค้ําจุนมีคาเฉล่ีย
รวม อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.09) 
 ในการศึกษาปจจัยสวนบุคคลประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ตําแหนงงาน รายไดตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ท่ีแตกตางกันมีผลตอปจจัยจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด พบวา ปจจัยสวนบุคคลดาน 

สถานภาพ รายไดตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ท่ีแตกตางกันไมมีผลตอปจจัยจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัดสวนปจจัยสวนบุคคลดาน 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหนงงานท่ีแตกตางกันมีผลตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมช่ัน ไฮเวย จํากัด ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
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0.05 แสดงวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหนงงานท่ีแตกตางกัน สงผลตอปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด 
 ในการศึกษาปจจัยสวนบุคคลประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ตําแหนงงาน รายไดตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ท่ีแตกตางกันมีผลตอปจจัยค้ําจุนใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด พบวา ปจจัยสวนบุคคลดาน 

สถานภาพ ตําแหนงงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ท่ีแตกตางกันไมมีผลตอปจจัยค้ําจุนในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด สวนปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมช่ัน ไฮเวย จํากัด ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 แสดงวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกัน สงผลตอปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด 
 ผลการวิเคราะหสมมติฐาน เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจดานความสําเร็จของงาน ดาน
การยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนาไมแตกตางกัน สวนเพศท่ีแตกตาง
กันมีผลตอแรงจูงใจดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานเงินเดือนและคาตอบแทน และดานนโยบายและ
การบริหารแตกตางกัน  

 ผลการวเิคราะหสมมติฐาน อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจดานความสําเร็จของงาน ดาน
การยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบไมแตกตางกัน สวนอายุท่ีแตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจดาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ แตกตางกันและหากวิเคราะหเปนรายคูพบวามี 2 คูประกอบดวย (1) 20- 30 ป 
กับ41-50 ป และ (2) 41-50 ปกับ 51 ปขึ้นไป อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจดานความกาวหนา
แตกตางกันและหากวิเคราะหเปนรายคูพบวา มี 1 คู คือ 20-30 ป กับ 31-40 ป อายุท่ีแตกตางกันมีผล
ตอแรงจูงใจ ดานเงินเดือนและคาตอบแทน แตกตางกันและหากวิเคราะหเปนรายคูพบวา มี 1 คู คือ 

20-30 ป กับ 31-40 ป และอายุท่ีแตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจดานนโยบายและการบริหารแตกตาง
กันและหากวิเคราะหเปนรายคูพบวามี 3 คูประกอบดวย (1) 20-30 ป กับ 31-40 ป (2) 20-30 ป กับ 

41-50 ป และ (3) 20-30 ป กับ 51 ปขึ้นไป 
 ผลการวิเคราะหสมมติฐาน สถานภาพที่แตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจดานความสําเร็จของ
งาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา ดาน
เงินเดือนและคาตอบแทน และดานนโยบายและการบริหารไมแตกตางกัน 
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 ผลการวิเคราะหสมมติฐาน ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจดานความสําเร็จ
ของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และดานความรับผิดชอบไมแตกตางกัน
สวนระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจดานความกาวหนาแตกตางกันและหากวิเคราะห
เปนรายคูพบวา มี 1 คู คือ ปริญญาตรี กับ สูงกวาปริญญาตรี ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอ
แรงจูงใจดานเงินเดือนและคาตอบแทนแตกตางกันและหากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 1 คู คือ 

ปริญญาตรี กับ สูงกวาปริญญาตรี  และระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจดานนโยบาย
และการบริหารแตกตางกันและหากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 1 คู คือ ปริญญาตรี กับ สูงกวา
ปริญญาตรี 

 ผลการวิเคราะหสมมติฐาน ระดับตําแหนงงานที่แตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจความสําเร็จ
ของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา ดานเงินเดือนและ
คาตอบแทน และดานนโยบายและการบริหารไมแตกตางกันสวนระดับตําแหนงงานท่ีแตกตางกันมี
ผลตอแรงจูงใจดานลักษณะงานที่ปฏิบัติแตกตางกัน 
 ผลการวิเคราะหสมมติฐาน รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจดาน
ความสําเร็จของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ ดาน
ความกาวหนา และดานเงินเดือนและคาตอบแทนไมแตกตางกัน สวนรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตาง
กันมีผลตอแรงจูงใจนโยบายและการบริหารแตกตางกันและหากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 2 คู
ประกอบดวย (1) 15,000–25,000 บาทกับ 25,001–35,000 บาท และ (2) 15,000–25,000 บาท กับ 

มากกวา 45,001 บาท 
 ผลการวิเคราะหสมมติฐาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจดาน
ความสําเร็จของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ ดาน
ความกาวหนา ดานเงินเดือนและคาตอบแทน และดานนโยบายและการบริหารไมแตกตางกัน 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย เร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ยูไนเต็ด 

อินฟอรเมช่ัน ไฮเวย จํากัด (UIH) สามารถอภิปรายผล ไดดังน้ี 
 ลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีมีผลตอแรงจูงใจดานปจจัยจูงใจของพนักงานบริษัท 

ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด จากการวิจัยพบวา เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจดาน
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติท่ีแตกตางกันอาจเน่ืองมาจากเพศชายและเพศหญิง มีลักษณะงานที่แตกตางกัน 

เพศชายสวนมากในบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด จะเปนในสวนของชางเทคนิคท่ีตอง
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ใชความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมากกวา ซ่ึงสงผลในดานลักษณะการปฏิบัติงานท่ียากกวาเพศ
หญิง อายุแตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ แตกตางกัน อาจเน่ืองมาจาก
พนักงานท่ีอายุนอย อาจมีประสบการณในการทํางานไมเพียงพอ ขาดความอดทนกับการทํางาน  

พนักงานท่ีอายุมาก อาจเพราะคิดวาตนเองอายุมาก ผานการทํางานมามากมาย ไมเปดรับการทํางาน
แบบใหมๆ จึงสงผลตอการแรงจูงใจในดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผล
ตอแรงจูงใจดานความกาวหนาแตกตางกัน  อาจเน่ืองมาจากพนักงานท่ีจบการศึกษาระดับสูงกวา
ปริญญาตรีไมไดรับการสนับสนุนใหเล่ือนตําแหนง หรือพนักงานท่ีจบการศึกษาปริญญาหรือต่ํา
กวาปริญญาตรี ไดรับการสนับสนุน สงเสริมในดานการฝกอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมทักษะและความรู
ไมเพียงพอและตําแหนงงานท่ีแตกตางกัน สงผลตอปจจัยจูงใจดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติแตกตางกัน
อาจเน่ืองมาจากระดับหัวหนางาน งานท่ีไดรับมอบหมาย ความรับผิดชอบและความเปนผูนํา
แตกตางจากพนักงานระดับปฏิบัติงาน 
 ลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีมีผลตอแรงจูงใจดานปจจัยค้ําจุนของพนักงาน บริษัท 

ยูไนเต็ด อินฟอรเมช่ัน ไฮเวย จํากัด จากการวิจัยพบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผล
ตอแรงจูงใจดานเงินเดือนและคาตอบแทน และดานนโยบายและการบริหารแตกตางกัน อาจ
เน่ืองมาจาก เพศชายและเพศหญิง มีลักษณะงานท่ีแตกตางกัน เพศชายสวนมากในบริษัท ยูไนเต็ด 

อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด จะเปนในสวนของชางเทคนิคท่ีตองใชความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
มากกวา และดวยฐานเงินเดือนของชางวิศวะโทรคมนาคมคอนขางสูง  และดานนโยบายและการ
บริหารท้ังเพศและอายุท่ีแตกตางกันอาจทําใหเกิดชองวางในการส่ือสารงานภายในได ระดับ
การศึกษาท่ีแตกตางกันอาจสงผลใหความคิด และมุมมองในการทํางานแตกตางกัน รายไดเฉล่ียตอ
เดือนที่แตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจดานนโยบายและการบริหาร อาจเน่ืองมาจากนโยบายของบริษัท
อาจยังไมชัดเจน คาตอบแทนไมเหมาะสมกับช่ัวโมงการทํางาน 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
 จากผลการวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย 
จํากัด ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 
 1. ลักษณะทางประชากรศาสตรประกอบดวยเพศ อายุ ระดับการศึกษา เปนตัวแปรสําคัญท่ี
มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด ท้ังดาน
ปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุน ควรศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือหาความสัมพันธใหไดขอมูลเชิงลึกย่ิงขึ้น 
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 2. บริษัทควรมีการวางแนวทางในการสงเสริมพนักงานอยางตอเน่ือง สรางความเช่ือม่ันให
พนักงานเพ่ือใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามเปาหมายท่ีบริษัทตั้งไว 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ศึกษาเปรียบเทียบเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับกลุมธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีหลากหลาย 

เพ่ือหาปจจัยท่ีเหมาะสมกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 2. การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิงสํารวจ ดังน้ันในการศึกษาคร้ังตอไป ควรศึกษา
เพ่ิมเติมในสวนของการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือเปนการเจาะขอมูลเชิงลึก 
 3. ควรมีการศึกษาแรงจูงใจในการทํางานตามกรอบแนวคิดทฤษฎีอื่นท่ีนอกเหนือจาก
การศึกษาครั้งน้ีเพ่ือใหเกิดความสมบูรณย่ิงขึ้น 
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ความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร 
CUSTOMER SATISFACTION, THE BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY 

LIMITED RATCHAWAT BRANCH 
 

โสรญา จอยโทน, วานสวรรค รุจิรภานันท 

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

ชนะเกียรติ สมานบุตร 
อาจารยประจํา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
บทคัดยอ 

  การศึกษาคนควาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกคาในการ
ใชบริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจใน
การใชบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จํ า กัด  (มหาชน)  สาขาราชวัตร  ตามลักษณะ
ประชากรศาสตร โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา เรื่องท่ีติดตอเปนประจํา  และความถ่ีใน
การใชบรกิาร กลุมประชาการท่ีศึกษาไดแก ผูใชบริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขา
ราชวัตร จํานวน 400 ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถาม เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอในของลูกคาในการใชบริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขาราชวัตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ความพึง
พอใจของลูกคาท่ีใชบริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร อยูในระดับมาก ท้ัง 

3 ดาน ไดแก ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ และ ดานส่ิงอํานวย
ความสะดวก 

 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, การใหบริการ, พนักงานธนาคาร  
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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 

 ในสถาบันการเงินซ่ึงเปนส่ือกลางทางการเงิน ธนาคารพาณิชยถือไดวา เปนสถาบันท่ีมี
ความสําคัญมากท่ีสุด และมีบทบาทมากท่ีสุดตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะสามารถสราง
เครดิตไดซ่ึงสงผลตอปริมาณเงินในระบบของประเทศ 

 สถาบันการเงินเปนอีกสถาบันหน่ึงท่ีมีบทบาทสูงในการดําเนินธุรกิจ กลาวคือ มีสวน
สนับสนุนใหเกิดการลงทุนในธุรกิจประเภทตางๆ ซ่ึงสงผลตอสภาพความเปนอยูและมาตรฐานการ
ครองชีพของประชาชนในประเทศ โดยใหบริการทางการเงินในรูปแบบตางๆ เชน การรับฝากเงิน
การโอนเงิน การใหสินเชื่อการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ บริการต๋ัวแลกเงิน ตลอดจนบริการ
รับชําระคาสาธารณูปโภค ซ่ึงแตละสถาบันการเงิน ตางตองแขงขันกันในการใหบริการแก
ประชาชนในรูปแบบตางๆ ทําใหแตละแหงเกิดการทุมเททรัพยากรเพ่ือการพัฒนาหนวยงานของตน
เพ่ือใหบริการท่ีดีกวาคูแขงขัน เชน มีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีบรรยากาศของหนวยงาน เพ่ือ
ดึงดูดลูกคาโดยการนําวิธีการตางๆ เชน การบริหารคุณภาพโดยรวม, องคการมาตรฐานสากล เปน
ตน มาปรังปรุงคุณภาพการบริการ มีการขยายสาขาเพ่ือขยายการบริการใหรอบคลุมในทองถ่ินตางๆ 

(สมชาย กิจยรรยง 2540:41) 
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 เน่ืองจากงานบริการของสถาบันการเงินเปนหัวใจสําคัญของการแตกตางในดานการใช
บริการของสถาบันการเงินตางๆ เพ่ือใหเปนท่ีพึงพอใจแกผูใชบริการในปจจุบัน ดังน้ันการปรับปรุง
การใหบริการในดานตางๆ ของสถาบันการเงินใหเปนท่ีพึงพอใจของลูกคาถือเปนส่ิงสําคัญ เพ่ือให
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร สามารถแขงขันกับคูแขงได และเพ่ือมุงสูความ
เปนเลิศตามวิสัยทัศนมุงม่ันดวยจิตสํานึกในการสรางความเปนเลิศเพ่ือสรางสรรคผลงานและ
บริการท่ีดีท่ีสุด 

 เม่ือใดก็ตามท่ีลูกคาเกิดความรูสึกท่ีดีและประทับใจตอการใหบริการท่ีพวกเขาไดรับจาก
หนวยงานที่ใหบริการเม่ือน้ันการมาใชบริการของลูกคาของธนาคารนอกจะเพ่ิมมากข้ึนและ
บอยคร้ังขึ้นรวมท้ังยังมีการบอกตอไปยังบุคคลใกลชิดดวยสอดคลองกับคํากลาวท่ีวา “หัวใจสําคัญ
ของการบริการท่ีแทจริงอยูท่ีคุณภาพของการบริการท่ีสามารถสรางความประทับใจอยางแนบแนน
ใหกับผูใชบริการ” (จิตตินันท เดชะคุปต 2543:60) 

 จากขอมูลขางตนผูศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ือง ความพึงพอใจในการใชบริการ
ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร เพ่ือท่ีจะสามารถนําขอมูลในการวิจัยไป
ปรับปรุง แกไข และพัฒนาการใหบริการแกผูใชบริการในคร้ังตอไป 

 

วัตถุประสงคในการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีตอความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความถ่ี สงผลตอความพึงพอใจ
ในการใหบรกิารของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ
ท่ีแตกตางกัน 

 1. ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความถ่ี สงผลตอความพึง
พอใจในการใหบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ดานกระบวนการ
ขั้นตอนการใหบริการที่แตกตางกัน 
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 2. ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความถ่ี สงผลตอความพึง
พอใจในการใหบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ดานส่ิงอํานวยความ
สะดวกที่แตกตางกัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

 พ้ืนท่ีในการใชถามแบบสอบถามคือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขา ราชวัตร 

 2. ขอบเขตกลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจาก
ลูกคาท่ีมาใชบริการกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขา ราชวัตร จํานวน 400 ชุด 

 3. ขอบเขตดานระยะเวลา 
 ระยะเวลาในการจัดทําวิจัยตั้งแตวันท่ี 17 มกราคม 2561–วันท่ี 30 เมษายน 2561 ระยะเวลา
ในการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2561–วันท่ี 7 มีนาคม 2561 

 4. ขอบเขตดานเน้ือหา 
 การคนควาอิสระคร้ังน้ีมุงศึกษาหาความพึงพอใจในการใหบริการของธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ทําการศึกษาความพึงพอใจในการใหบริการของธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตรโดยจําแนกเปนดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานกระบวนการ
ขั้นตอนการใหบริการ และดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
         ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 
 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
1. เพศ 
2.  อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ความถ่ี 

ความพึงพอใจในการใหบริการ
- ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  
- ดานกระบวนการข้ันตอนการ
ใหบริการ  
- ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
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ตัวแปรอิสระ 
 ตัวแปรอิสระท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีประกอบดวยปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ความถ่ี 

 ตัวแปรตาม 
             ตัวแปรตามในการศึกษาคร้ังน้ีไดแก ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมาใชบริการของธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร แบงเปน 3 ดานดังน้ี ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการดาน
กระบวนการข้ันตอนการใหบริการ และ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 เพ่ือนําไปเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ใหมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก หรือ ทัศนคติของลูกคาหลังไดรับบริการหรือระหวาง
การใชบริการไดบรรลุเปาหมาย หรือไดรับการบริการที่ตรงกับส่ิงท่ีลูกคาคาดหวัง หรือดีเกินกวา
ความ คาดหวังของลูกคา ซ่ึงอาจสังเกตไดจากการแสดงออกทางสายตา คําพูด หรือพฤติกรรมตางๆ 

 2. ลูกคา หมายถึง ผูใชบริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร 

 3. พนักงาน หมายถึง พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร 

 4. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ หมายถึง พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขา
ราชวัตร 

 5. การใหบริการ หมายถึง พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร
การใหบริการในดานตางๆ แกลูกคา อยางเหมาะสม 

 6. ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ หมายถึง เปนวิธีการดําเนินงานขององคกร
เพ่ือใหเกิดการบริการท่ีดีเพ่ือตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคา ทําใหลูกคาเกิด
ความพึงพอใจ 

 7. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก หมายถึง พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

สาขาราชวัตร ใหบริการแกลูกคา ดานความสะดวกสบาย ทางดานอุปกรณความทันสมัยของขอมูล 

รวมไปถึงสถานท่ีใหบริการดวย 
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การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ไดนําเสนอเปน
หัวขอตามลําดับ ดังน้ี 

เก่ียวกับความพึงพอใจ 
 Blum and Naylor (1968: 365) ไดใหทัศนะวา คําวา เจตคติของผูปฏิบัติงาน (Employee 

Attitude) ความพึงใจในการทํางาน (Job Satisfaction) สับสนกันและไดใหขอคิดเห็นไววา มี
ความหมายไมเหมือนกันโดยใหเหตุผลวา เจตคติกอใหเกิดความพึงพอใจในงานความพึงพอใจใน
งานกอใหเกิดขวัญดี และไดใหความหมายของความพึงพอใจในการทํางานวาเปนผลรวมของเจตคติ
ตางๆ ของบุคคลท่ีมีตอองคประกอบของงาน 

 Locke (1976: 160) กลาววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูความเขาใจ 

(Cognitive) ความรูสึก (Affective) และการประเมินปฏิกิริยาโตตอบ (Evaluative Reaction) ของ
บุคคลแตละคนท่ีมีตอการปฏิบัติงานของตน 

 Robbins (1982: 78) กลาววา การท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของบุคลากร คือ 

การจูงใจ ซ่ึงเปนแนวทางที่จะทําใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ผูมีความพอใจในการ
ทํางานสูงเทาใดแสดงวา บุคคลน้ันมีทัศนคตท่ีิดีตอการทํางานสูงข้ึนเทาน้ัน 

 Davis and Newstrom (1985: 112) กลาวถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความ
พึงพอใจหรือไมพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน เปนความสัมพันธระหวางความคาดหวังของผูปฏิบัติงาน
ท่ีมีตองานกับผลประโยชนท่ีจะไดรับ 

 สมยศ นาวีการ (2533: 222–224) กลาวถึง ความพอใจในการทํางาน คือ ความรูสึกท่ีดีโดย
สวนรวมของคนตองานของพวกเขา เม่ือเราพูดวาคนมีความพึงพอใจในงานสูงเราจะ หมายถึง ส่ิงท่ี
คนชอบและใหคุณคากับงานของเขาสูงและมีความรูสึกท่ีดีตองานของเขาดวย 

 วิชัย โถสุวรรณจินดา (2535: 111) กลาววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ ภาวการณมี
อารมณในทางบวกท่ีเกิดขึ้นจากการประเมินประสบการณในงานของบุคคล ความพอใจในการ
ปฏิบัติงานจะสงผลถึงขวัญของบุคคล อันเปนพลังผลักดันตอการทํางานในอนาคต 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541: 24) กลาววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลเปน
ทัศนคติความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจ หรือเปนความแตกตางระหวางรางวัลของแรงงานที่ไดรับ 

และจํานวนรางวัลท่ีเขาเช่ือวาเขาควรจะไดรับ บุคคลท่ีเกิดความพึงพอใจจะมีผลผลิตมากกวาบุคคล
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ท่ีไมพึงพอใจ และยังเก่ียวของกับการขาดงาน หรือการลาออกจากงานดวยจึงอาจกลาวไดวา ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานจะสะทอนถึงทัศนคติมากกวาพฤติกรรม 

 จอหน ดี มิลเล็ต (John D.Millet. 1954 : 397-400) ไดกลาวเก่ียวกับความพึงพอใจในการ
บริการ (Satisfactory Service) หรือความสามารถที่จะพิจารณาวา บริการน้ันเปนท่ีพึงพอใจหรือไม 
โดยวัดจาก 

 1. การใหบริการอยางเทาเทียม (Equitable Service) คือการบริการที่มีความยุติธรรม 

 2. เสมอภาคและเสมอหนา ไมวาจะเปนใคร 

 3. การใหบริการรวดเร็ว ทันตอเวลา (Timely Service) คือการใหบริการตามลักษณะความ
จําเปนรีบดวน 

 4. การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service)  คือความตองการเพียงพอใจดานสถานท่ี 

บุคลากร วัสดุอุปกรณตาง ๆ 

 5. การใหบริการอยางตอเน่ือง (Continuous Service) จนกวาจะบรรลุผล 

 6. การใหบริการที่มีความกาวหนา (Progressive Service) คือการพัฒนางานบริการทางดาน
ปริมาณ และคุณภาพใหมีความเจริญกาวหนาไปเร่ือยๆ 

 สรชัย พิศาลบุตร (2549 : 8-12) อธิบายวา วิธีวัดความพึงพอใจ โดยท่ัวไปสามารถวัด 
ความพึงพอใจของผูใชบริการได 2 วิธี คือ 

 1. วิธีวัดความพึงพอใจจากความคิดเห็นของผูใชบริการ โดยวัดจากการสอบถามความคิด
เปนของผูใชบริการท่ีเลือกมาเปนตัวอยางจํานวนหน่ึง เก่ียวกับบริการแตละดานและบริการรวมทุก
ดานท่ีไดรับจากผูใหบริการ โดยที่ผูใชบริการจะตองมีประสบการณในการใชบริการมาเปนระยะ
เวลานานมากพอท่ีจะประเมินคุณภาพของบริการท่ีไดรับในแตละดานได 
 2. วิธีวัดความพึงพอใจจากขอมูลท่ีสามารถสะทอนระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 

โดยวัดจากเกณฑท่ีตั้งขึ้นสําหรับวัดระดับความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอบริการแตละดานและ
บริการรวมทุกดานของสินคาหรือบริการน้ันๆ เชน การวัดความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอ
ความรวดเร็วในการใหบริการฝากหรือถอนเงินจากธนาคาร เกณฑท่ีตั้งขึ้นในการวัดระดับความพึง
พอใจของผูใชบริการฝากหรือถอนเงิน คือ สอบถามระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีผูใชบริการแตละรายไดรับ
บริการเสร็จผูบริโภคจะมีความพึงพอใจมากนอยเพียงไรขึ้นอยูกับความตองการของตนวา ไดรับ
การตอบสนองมากนอยเพียงไร หากไดรับการตอบสนองมากก็จะกอใหเกิดความจงรักภักดีและเกิด
การส่ือสารแบบปากตอปากแตถาไดรับการตอบสนองนอยก็จะรูสึกในแงลบ 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ภัทรพล มงคลพาณิชยกิจ (2557). ศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการของธนาคารกสิกร
ไทยสาขาธนบุรีจากการศึกษา พบวา ผูใชบริการสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิงมีอายุ
ระหวาง 41-50 ปสถานภาพสมรส มีอาชีพพนักงานบริษัท มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี
และมีรายได 30,000 บาทขึ้นไป ใชบริการธนาคารกสิกรไทยสาขาธนบุรีมากที่สุด นอกจากนี้
ผูใชบริการยังมีระดับความพึงพอใจตอการใชบริการธนาคารกสิกรไทยสาขาธนบุรีโดยรวมอยู
ในระดับมากที่สุด โดยผูใชบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในดานลักษณะกายภาพภายนอก
รองลงมา ไดแก ดานการสงเสริมการตลาดและมีความพึงพอใจนอยที่สุดในดานคุณภาพการ
บริการ 

 วัชราภรณ จันทรสุวรรณ. (2555). ศึกษาความพึงพอใจในการใหบริการของพนักงาน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาพูนผล ภูเก็ต จากการศึกษาพบวา การพึงพอใจของ
ลูกคาในการใชบริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาพูนผล ภูเก็ตโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ดานรูปลักษณเปนดานที่ลูกคามาใหบริการพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาเปนความ
นาเชื่อถือและความไววางใจ สวนดานที่ลูกคามีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ การดูแลเอาใจใส
ลูกคาเปนรายบุคคล โดยเมื่อทําการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร พบวา ความพึงพอใจของลูกคามีความแตกตางกัน 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในคร้ังน้ีเปนประชากรท่ีมีจํานวนนับไมได (Infinite population) กลาวคือ 

เปนประชากร ท่ีไมสามารถนับหรือแสดงเปนตัวเลขไดอยางชัดเจน ซ่ึงประชากรเปนเปาหมายใน
การวิจัยคร้ังน้ีคือ ความพึงพอใจของการใหบริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราช
วัตร 

 การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง จะคํานวณจากลูกคาท่ีมาใชบริการกับธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ซ่ึงเปนประชากรขนาดใหญท่ีไมทราบจํานวนชัดเจน ดังน้ัน
การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางสําหรับการศึกษาครั้งน้ี จะใชวิธีการสุมใชความสะดวก ในการ
ตอบแบบสอบถามของผูใชบริการท่ีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ซ่ึงไดจาก
สูตรการคํานวณกลุมตัวอยางจากสูตร (กัลยา วาณิชย บัญชา) 
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     สูตร n = Z2/4E2 

เน่ืองจากไมทราบคา P และไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน 

เม่ือ n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

  Z แทน ระดับความเชื่อม่ันท่ีผูวิจัยกําหนดไว มีคาเทากับ 95% 

  E แทน ระดับความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับใหเกิดขึ้น มีคาเทากับ 0.05 

 สําหรับการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยกําหนดสัดสวนของประชากรท่ีสนใจศึกษาเทากับ 50% หรือ 

.50 และตองการความเช่ือม่ัน 95% น่ีคือยอมใหคลาดเคล่ือนได 5% (0.5) ดังน้ันจึงแทนคาได
ตัวอยาง ดังน้ี 

N = 
.

.
 

= 384.16 

≈ 385 

 ผูวิจัยไดเผ่ือการสูญเสียของแบบสอบถาม 4% เทากับ 15 ตัวอยาง ดังน้ันขนาดของกลุม
ตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งน้ีเทากับ 400 

 วิธีการสุมตัวอยาง การวิจัยครั้งน้ีใชวิธีการสุมตัวอยางโดยไมใชทฤษฎีความนาจะเปน เปน
การสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก ทําการศึกษาในชวง 30 วัน วันละ 20 คน ในพ้ืนท่ี ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ีใชแบบสอบถามเปนอุปกรณในการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ โดยสราง
แบบข้ึนใหสอดคลองครบคลุมปจจัยที่มีความสัมพันธตอคุณภาพดานการบริการท่ีมีผลกระทบตอ
ความพึงพอใจของลูกคาท่ีเขามาใชบริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ซ่ึง
ประกอบไปดวย 

 สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามลักษณะทางประชากรศาสตรของลูกคาท่ีเขามาใชบริการ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา เรื่องท่ีติดตอ 

 สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามในสวนของระดับความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา 
5 ระดับ ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และ นอยท่ีสุด 

 โดยกําหนดการใหคะแนนสําหรับระดับของคําตอบ ดังน้ี 
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  ระดับมากท่ีสุด  เกณฑการใหคะแนนเทากับ 5 คะแนน 

  ระดับมาก  เกณฑการใหคะแนนเทากับ 4 คะแนน 

  ระดับปานกลาง  เกณฑการใหคะแนนเทากับ 3 คะแนน 

  ระดับนอย  เกณฑการใหคะแนนเทากับ 2 คะแนน 

  ระดับนอยมาก  เกณฑการใหคะแนนเทากับ 1 คะแนน 

 เกณฑความหมายของคาเฉลี่ย โดยการหาคาพิสัยและอันตรภาคช้ันและนําผลตางท่ีไดมา
กําหนดเกณฑการวัดระดับคาเฉล่ีย โดยผูวิจัยไดกําหนดโดยใชสูตรตอไปน้ี (Best, 1977:174) 

 สูตรการกําหนดชวงคะแนน 

  ชวงคะแนน (I) = 
คะแนนสูงสุด คะแนนตํ่าสุด

จํานวนชวง
 

   I          =  

   = 0.8 

จะไดชวงคะแนนเฉล่ียและระดับความพึงพอใจ ดังน้ี 

  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   พึงพอใจนอย 

  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80   หมายถึง   พึงพอใจนอยท่ีสุด 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ ศึกษาวิจัยขอมูลปฐมภูมิผานการออกแบบสอบถามสําหรับลูกคา
ท่ีมาใชบริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร จํานวน 400 คน โดยดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยาง ท่ีมาใชบริการ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร  

 2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลท่ีผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลจากเอกสาร งานวิจัย งานวิจัย
ท่ีเก่ียวของ ของมูลจากอินเตอรเน็ต และแหงขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําขอมูลมาใชเปนแนวทาง
ในการทําวิจัยในคร้ังน้ี 
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 การหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 

400 ชุด ไดมีการนําขอมูลท่ีไดมาทําการทดสอบคามเช่ือม่ันโดยใชโปรแกรม SPSS ในการหาคา
ความเชื่อม่ัน โดยใชเกณฑสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach ‘ s Alpha Coefficient) ได
คาเทากับ 0.977 ซ่ึงอยูในเกณฑที่คาระดับความเท่ียง อัลฟา มากกวา 0.08 จึงสรุปไดวา เครื่องมือท่ี
ใชในการวิจัยครั้งน้ี มีความเช่ือม่ัน (Reliability) อยูในระดับท่ีเหมาะสม 

 

ปจจัยดานตางๆ Cronbach ‘ s Alpha N of Item 
ดานเจาหนาท่ีท่ีใหบริการ 0.522 4 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 0.533 4 

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 0.535 4 

รวมท้ัง 3 ดาน 0.977 12 

 
วิธีการวิเคราะหขอมูล 
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังน้ันขั้นตอนตอไปน้ี 

 1.  นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับ มาทําการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ 
 2. ทําการบันทึกขอมูลดวยคอมพิวเตอร 
 3. ทําการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package)

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. วิเคราะหลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามดวยความถ่ี
(Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

 2. วิเคราะหระดับความพึงพอใจของลูกคาท่ีมาใชบริการดวยความถ่ีรอยละ คาเฉล่ีย 

(Arithmetic Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 400 คน สามารถจําแนกขอมูลสวนบุคคลไดดังน้ี ผูตอบ
แบบสอบถาม เปนเพศชายจํานวน 250 คน คิดเปนรอยละ 62.5 เปนเพศหญิงจํานวน 150 คน คิดเปน
รอยละ 37.5 สวนใหญมีอายุ 31-40 ป มากท่ีสุด จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 25.3 นอยท่ีสุดมีอายุ
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ต่ํากวา 20 ป จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.5 เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุดจํานวน 296 คนคิดเปนรอยละ 74.0 ต่ํากวาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 22.5 และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 

2.8 เรื่องท่ีติดตอเปนประจําเปนชําระคาบริการ จํานวน 314 คน คิดเปนรอยละ 78.5 ติดตอธุระกรรม 

ฝาก–ถอน จํานวน 230 คน คิดเปนรอยละ 57.5 ความถ่ีในการใชบริการมากท่ีสุด 1-2 ครั้ง/เดือน 

จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 53.0 3–4 ครั้ง/เดือน นอยท่ีสุด 5–6 ครั้ง/เดือน จํานวน 25 คน คิดเปน
รอยละ 6.3  

 ในการศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจตอการใชบริการธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร พบวา ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ โดยเฉล่ีย อยู
ในระดับมาก มีคาคาเฉล่ียเทากับ 4.36  พบวา ในลําดับท่ี 1 ใหบริการดวยความสุภาพ อัธยาศัยดี เปน
มิตร มีความคิดเห็นในระดับมาก มีคาคาเฉล่ียเทากับ 4.40  ลําดับท่ี 2 การแตงการสุภาพเหมาะสมอยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 การใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส อยูในระดับ
มาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.37 ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจนถูกตอง อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.36 สุดทายสามารถแกไขปญหา อุปสรรค ไดอยางเหมาะสม อยูในระดับมาก มี
คาเฉล่ียเทากับ 4.34 

 ในการศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจตอการใหบริการของธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร พบวา ความพึงพอใจดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.39 โดยลําดับท่ีดีท่ีสุดในดานความพึงพอใจในระยะเวลาในการ
ใหบริการเหมาะสม ถูกตอง รวดเร็ว อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.40 มีการใหบริการ
ตามลําดับกอน–หลัง ระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.39 เทากับ ข้ันตอนในการใหบริการมีความ
เหมาะสมระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 

 ในการศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจตอการใหบริการของธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร พบวา ดานส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชบริการอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.40 สถานท่ีสะอาด เปนระเบียบอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.42 

มีเครื่องมือ/อุปกรณ ในการใหบริการมีความเหมาะสมในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 ลําดับ
สุดทายมีท่ีน่ังรอใหบริการสําหรับผูมาติดตออยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการใชบริการธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) 

สาขาราชวัตร พบวา เพศท่ีแตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจพ่ีแตกตางกัน โดยพบวา ลูกคา ท่ีมีเพศ
แตกตางกันมีความพึงพอใจโดยภายรวมและรายดานทุกดาน ไดแก  ดานกระบวนการข้ันตอนการ
ใหบริการ และดานส่ิงอํานวยความสะดวก ไมแตกตางกัน แต ลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขาราชวัตร ท่ีมีเพศแตกตางกันมีความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีท่ีใหบริการแตกตางกัน
ท้ังน้ีลูกคาท่ีใชบริการที่มีเพศแตกตางกัน มีความตองการในการใชบริการไดอยางถูกตองแมนยํา 

แตงกายสุภาพเหมาะสม รวมถึงมีส่ิงอํานวยความสะดวกไดอยางครบครัน 

 1. อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจท่ีแตกตางกัน โดยพบวา ลูกคามีความพึงพอใจ
โดยภายรวมและรายดานทุกดาน ไดแก ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานกระบวนการขั้นตอนการ
ใหบริการ และดานส่ิงอํานวยความสะดวก ไมแตกตางกันดังน้ันอธิบายไดวา อายุท่ีแตกตางกัน
ไดรับการบริการท่ีเทาเทียมกันจึงทําใหผลการสํารวจมีความพึงพอใจในระดับเดียวกัน 

 2. การศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขา
ราชวัตรเรื่องระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจที่ไมแตกตางกัน พบวา ลูกคาท่ีมี
ระดับการศึกษาแตกตางกันมีความพึงพอใจโดยภายรวมและรายดานทุกดาน ไดแก ดานเจาหนาท่ีผู
ใหบริการ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ และดานส่ิงอํานวยความสะดวก ไมแตกตางกัน 

เน่ืองจากไมวาลูกคาระดับการศึกษาระดับใดใชบริการยอมไดรับการใหบริการอยางดีท่ีสุดทุกราย 

 3.การศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราช
วัตร พบวา ลูกคาท่ีมีความถ่ีในการใชบริการแตกตางกันมีความพึงพอใจโดยภายรวมและรายดาน
ทุกดาน ไดแก  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ และดานส่ิงอํานวยความสะดวก ไมแตกตาง
กัน ความถ่ีในการใชบริการดานเจาหนาท่ีผูใหบริการสงผลถึงความพึงพอในที่แตกตางกันเน่ืองจาก
ลูกคาท่ีใชบริการเปนประจําสมํ่าเสมอและบอยครั้งจะมีความสนิทสนมกับทางเจาหนาท่ีท่ีใหบริการ
จึงสามารถพูดคุยและเกิดความรูสึกท่ีดีมากขึ้นจึงสงผลใหเกิดความพึงพอใจที่มากข้ึนตาม 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
 1. งานวิจัยน้ีจัดทําเพ่ือใหเปนแนวทางที่ใหธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราช
วัตร ไดนําไปปรับปรุงการใหบริการท่ีดีย่ิงๆ ขึ้นไป 
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 2. งานวิจัยน้ีเพ่ือเปนแนวทางใหผูใชบริการไดม่ันใจการใชบริการครั้งตอๆ ไป และเปนการ
เพ่ิมฐานของลูกคาของทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ใหเพ่ิมมากข้ึน
กวาเดิม 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จํากัด (มหาชน) ในพ้ืนท่ีใกลเคียงกัน เพ่ือทําการเปรียบเทียบคุณภาพในการใหบริการ 
 2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ดานความนาเชื่อถือของเจาหนาท่ี เพ่ือทําใหลูกคาท่ีใชบริการได
ม่ันใจในการใหบริการวา จะไดรับบริการท่ีถูกตองและไววางใจในการใชบริการทางธนาคารมาก
ขึ้น 
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ความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอบริษัทผูประกอบการในธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคมแหงหน่ึง 
EMPLOYEE COMPANIONSHIP OF A COMMUNICATION AND 

TELECOMMUNICATION COMPANY 
 

วิรันภัทร ธนันศรีวัฒน, แกวตา น่ิมเรือง 

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

ณกมล จันทรสม 
อาจารยประจํา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
บทคัดยอ 

  งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความแตกตางของลักษณะประชากรศาสตรท่ีมีผล
ตอความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอบริษัทผูประกอบการในธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคมแหงหน่ึง
ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามแบบปด กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ
พนักงานระดับหัวหนาสวนงาน (Chief) จนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ (Staff) ของบริษัท
ผูประกอบการในธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคมแหงหน่ึงจากขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 222 

คน ผลการศึกษาพบวาความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอบริษัทผูประกอบการในธุรกิจส่ือสารและ
โทรคมนาคมแหงหน่ึงในภาพรวมอยูในระดับจริงนอกจากน้ีผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา อายุ 

ประสบการณในการทํางาน และเงินเดือนมีผลตอความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอบริ ษัท
ผูประกอบการในธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคมแหงหน่ึงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ : ความผูกพันของพนักงาน 

 

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 

 การเปล่ียนแปลงของธุรกิจในปจจุบันไดถูกเปล่ียนกลายเปนการแขงขันกันท่ัวโลกท้ังดาน
การลงทุนและการคาประกอบกับความเจริญกาวหนาในระบบการส่ือสารโทรคมนาคมคอมพิวเตอร
และระบบสารสนเทศชวยใหการติดตอธุรกิจท่ัวโลกสะดวกและรวดเร็วมากย่ิงขึ้นทําใหตองมีการ
ปรับนโยบายการบริหารกฎหมายตางๆ ทางธุรกิจใหสอดคลองกับสถานการณ (ดวงมณี โกมารทัต, 

2554) การที่องคกรจะสามารถแขงขันในสภาพปจจุบันไดน้ัน จะตองอาศัยปจจัยอยางหน่ึงท่ีมี
ความสําคัญมากน่ันก็คือ บุคลากรภายในองคกร ซ่ึงเปนปจจัยหลักท่ีทําใหองคกรสามารถปรับตัว
และแขงขันกับสถานการณของธุรกิจในปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ปจจัยทางดานทรัพยากรบุคคลน้ันมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกรซ่ึงความผูกพัน
ตอองคกรน้ันเปนปจจัยหน่ึงท่ีเปนความรูสึกบุคลากรท่ีมีความผูกพันตอองคกรเปนผูท่ีตองการจะ
อยูกับองคกรตอไปและมีความรูสึกวาตนเองน้ันเปนสวนหน่ึงขององคกรซ่ึงมีความตองการท่ีจะ
ตอบแทนใหองคกรโดยแสดงออกของพฤติกรรมตางๆ ตามความสามารถและศักยภาพที่ตนเองมี
เพ่ือสงเสริมใหองคกรมีประสิทธิผล (Riggio, 2002) 

 ส่ิงท่ีสําคัญอยางหน่ึงท่ีองคกรคาดหวังอยูเสมอ น่ันก็คือ ความจงรักภักดีของบุคลากรใน
องคกรเน่ืองจากวาความจงรักภักดีน้ันเปนส่ิงสะทอนออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมของบุคลากร
น้ันๆ ในระยะยาวซ่ึงบุคลากรมีความภาคภูมิใจจากการเปนสวนหน่ึงขององคกรและมีความรูสึกท่ีดี
รวมถึงการทุมเทแรงใจแรงการในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมายท่ีองคกรไดต้ังไวหากแต
บุคลากรไมมีความจงรักภักดีตอองคกรก็จะสงผลใหบุคลากรมีการปฏิบัติงานไดอยางไมเต็ม
ความสามารถทําใหการปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพจึงสงผลใหเกิดการลาออกของบุคลากรสูงข้ึน
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และในท่ีสุดการปฏิบัติงานก็จะหยุดชะงักเกิดความลาชาสงผลใหองคกรไมสามารถดําเนินการได
อยางราบร่ืนตอไป (สุธิดา มวงรุง, 2552) 

 ผู วิ จัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของความผูกพันของพนักงานภายในองคกรจึงได
ทําการศึกษาปจจัยเหลาน้ีเพ่ือใหผูบริหารผูประกอบการหรือผูท่ีเก่ียวของสามารถนําผลการวิจัยน้ีไป
ปรับใชใหเกิดประโยชนภายในองคกร ใหบุคลากรเกิดความจงรักภักดีตอองคกรและเปนประโยชน
ตอการดําเนินธุรกิจวางแผนธุรกิจและการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในครั้งตอๆ ไป 

 

วัตถุประสงคในการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความแตกตางของลักษณะประชากรศาสตรท่ีมีผลตอความผูกพันของพนักงานท่ี
มีตอบริษัทผูประกอบการในธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคมแหงหน่ึง 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 ลักษณะประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันสงผลตอความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอบริษัท
ผูประกอบการในธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคมแหงหน่ึงท่ีแตกตางกัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานประชากร คือ พนักงานของบริษัทผูประกอบการแหงหน่ึงในธุรกิจส่ือสาร
และโทรคมนาคมแหงหน่ึงซ่ึงมีประชากรท้ังหมด 400 คนในระดับพนักงานระดับหัวหนาสวนงาน 

(Chief) จนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ (Staff) 

 2. ขอบเขตดานเน้ือหา  ในการศึกษาเรื่องความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอบริ ษัท
ผูประกอบการในธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคมแหงหน่ึงโดยเปรียบเทียบกับลักษณะ
ประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน ในดานเพศ อายุตําแหนงงาน ประสบการณการทํางาน และเงินเดือน 

 3. ขอบเขตดานสถานท่ี การวิจัยครั้งน้ีกําหนดพ้ืนท่ีเฉพาะบริษัทผูประกอบการในธุรกิจ
ส่ือสารและโทรคมนาคมแหงหน่ึง 

 4. ขอบเขตดานเวลา การศึกษาในครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
และการทําวิเคราะหขอมูล สรุปขอมูล และรายงาน โดยดําเนินการวิจัยศึกษาต้ังแตวันท่ี 7 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2561 ถึง 7 พฤษภาคมพ.ศ. 2561 
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 5. ขอบเขตดานตัวแปร ประกอบดวยตัวแปรตนและตัวแปรตาม ซ่ึงตัวแปรตนในที่น้ี คือ 

ลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ตําแหนงงาน ประสบการณในการทํางาน และเงินเดือน 

สวนตัวแปรตาม คือ ความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอบริษัทผูประกอบการในธุรกิจส่ือสารและ
โทรคมนาคมแหงหน่ึง 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
         ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. เพ่ือทราบถึงปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอ
บริษัทผูประกอบการในธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคมแหงหน่ึงเพ่ือนําไปใชพัฒนาบุคลากรภายใน
องคกรใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 2. เพ่ือนําผลงานวิจัยไปเปนแนวทางในการปรับกลยุทธขององคการ ในการวางแผนและ
การกําหนดนโยบายดานงานบริหารทรัพยากรบุคคล เชน การสรรหา การคัดเลือก และการกําหนด
คาตอบแทน เพ่ือลดอัตราการลาออกของพนักงาน รวมถึงเพ่ือการธํารงรักษาพนักงานที่ มี
ประสิทธิภาพในอนาคต 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ความผูกพัน หมายถึง ทัศนคติของพนักงานซ่ึงเปนความรูสึกของบุคคลที่มีตอองคการ
ในลักษณะของการมีสวนรวมและเปนสวนหน่ึงขององคการโดยมีความปรารถนาแรงกลาท่ีจะอุทิศ
ตนเองในการทํางานเพ่ือบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคอยางตอเน่ืองตลอดจนการแสดงออกใน
รูปแบบของพฤติกรรมวา จะทํางานอยูในองคการน้ันตอไป หรือไมโยกยายเปลี่ยนแปลงท่ีทํางาน 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
1. เพศ 
2.  ตําแหนงงาน 
3. อายุ 
4. ประสบการณในการทํางาน 
5. เงินเดือน 

ความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอ
บริษัทผูประกอบการในธุรกิจ
ส่ือสารและโทรคมนาคมแหง

หน่ึง 
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 2. พนักงาน หมายถึง พนักงานของบริษัทผูประกอบการแหงหน่ึงในธุรกิจส่ือสารและ
โทรคมนาคมในระดับพนักงานระดับหัวหนาสวนงาน (Chief) จนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ 

(Staff) 

 3. บริษัท หมายถึง บริษัทผูประกอบการในธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคมแหงหน่ึง 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
ทฤษฎีความผูกพัน 
 Meyer & Allen (1997) กลาววา ความผูกพันตอองคกรน้ันประกอบดวย 3 องคประกอบ
ดังน้ี 

 1. ความผูกพันตอองคกรดานความรูสึก หมายถึง ความผูกพันท่ีเกิดขึ้นจากความรูสึกภายใน 

รูสึกวา ตนมีสวนรวมในองคกรและเต็มใจท่ีจะอุทิศตนใหกับองคกรความปรารถนาอยางแรงกลา
ของบุคคลท่ีจะทํางานเพ่ือองคกรอยางตอเน่ืองเปนความแข็งแกรงของความสัมพันธทางจิตใจที่
บุคคลรูสึกวา เปนสวนหน่ึงขององคกร มีความรูสึกวา เปาหมายและวัตถุประสงคในการทํางานของ
ตนเองมีความสอดคลองกับองคกร 

 2. ความผูกพันตอองคกรดานความตอเน่ือง หมายถึง ความผูกพันท่ีเกิดข้ึนจากผลตอบแทน
ท่ีบุคคลไดรับจากองคกรและการคิดคํานวณของบุคคลท่ีอยูบนพ้ืนฐานของการลงทุนท่ีบุคคลใหกับ
องคกรโดยจะแสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมตอเน่ืองวาจะทํางานอยูกับองคกรน้ันตอไปหรือ
จะโยกยายเปล่ียนแปลงท่ีทํางานการท่ีบุคคลมีแนวโนมท่ีจะทํางานในองคกรอยางตอเน่ืองน้ันมอง
วา เปนความผูกพันรูปแบบของพฤติกรรมท่ีบุคคลปฏิบัติตอองคกรมีความสมํ่าเสมอในการ
ปฏิบัติงานไมเปล่ียนแปลงโยกยายท่ีทํางานเกิดจากการท่ีบุคคลน้ันพิจารณาอยางถ่ีถวนถึงผลดี
ผลเสียของการละทิ้งองคกร การท่ีบุคลากรเปนสมาชิกขององคกรนานเทาใดเทากับวา บุคคลน้ันได
ลงทุนกับองคกรมากขึ้นความยึดม่ันผูกพันจะเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาในการลงทุนกับองคกร 

 3. ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐานทางสังคม หมายถึง บรรทัดฐานภายในจิตใจของ
บุคคลที่ตองการทําใหองคกรบรรลุเปาหมายเปนความผูกพันท่ีเกิดข้ึนจากคานิยมของสังคมเปน
ความจงรักภักดีและตั้งใจที่จะอุทิศตนใหกับองคกรเปนขอผูกมัดดานจริยธรรมภายในของบุคลากร
ท่ีมีตอองคกร คือ การปฏิบัติท่ีมีความรูสึกวา เม่ือเปนสมาชิกขององคกรแลวก็ตองมีความยึดม่ัน
ผูกพันตอองคกร 
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 Etzioni (1999) ไดกลาววา เม่ือบุคคลเขาไปอยูในองคกรจะเกิดความรูสึกท้ังทางบวกและ
ทางลบ ความรูสึกทางบวก เรียกวา ความผูกพันตอองคกร สวนความรูสึกทางลบ เรียกวา ความรูสึก
แปลกแยกหรือแยกตัวออกหาง ความผูกพันตอองคกรจึงเปนการแสดงความรูสึกของบุคคลเม่ือเขา
ไปอยูในองคกรและรับเอาบรรทัดฐานขององคกรเขาไวอยางซึมซับ 

 จารุนันท อิทธิอาวัชกุล (2553) ไดใหความหมายของความผูกพันตอองคกรวา เปนความ
เต็มใจของบุคลากรในการรักษาสมาชิกภาพอยูในองคกรตอไปรวมไปถึงทัศนคติไปในทางบวกตอ
องคกรโดยท่ีบุคลากรยอมสละความสุขบางสวนของตนเองเพ่ือใหองคกรบรรลุเปาหมายตามท่ีตั้ง
ไว 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 นงคเยาว แสวงผล (2557) ไดวิจัยเร่ือง อิทธิพลของแรงจูงใจ ความผูกพันในองคกร การมี
สวนรวมและสมรรถนะบุคลากรท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท กาสะ
ลองเซรามิคส จํากัด จังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นดานอิทธิพลของ
แรงจูงใจความผูกพันในองคกร การมีสวนรวม สมรรถนะบุคลากรและประสิทธิภาพการปฏิบัติการ 

ตลอดจนศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจ ความผูกพันในองคกร การมีสวนรวม และสมรรถนะบุคลากร
ท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท กาสะลอง เซรามิคส จํากัด จังหวัดลําปาง 

กลุมตัวอยางคือ พนักงานบริษัท จํานวน 185 คน เครื่องมือคือ แบบสอบถามและสถิติพรรณนา
วิเคราะห คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหสมการโครงสรางดวย
เทคนิค SMART PLS–Graph 3.0 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับ
มากทุกปจจัย โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก ดานการมีสวนรวม ดานสมรรถนะบุคลากร
ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานแรงจูงใจ และดานความผูกพันในองคการ การวิเคราะหตัว
แบบสมการโครงสรางพบวา สมรรถนะบุคลากรมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน
ของพนักงานมากท่ีสุด รองลงมาคือ การมีสวนรวมมีอิทธิพลตอสมรรถนะบุคลากร สวนดาน
แรงจูงใจมีอิทธิพลตอสมรรรถนะบุคลากรและความผูกพันในองคกรมีอิทธิพลตอสมรรถนะ
บุคลากร 

 ศุภชัย รุงเจริญสุขศรี (2559) ไดวิจัยเร่ือง 1) การศึกษาความผูกพันในองคกรท่ีสงผลตอ
ความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือ
ศึกษาการพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพท่ีสงผลตอความจงรักภักดีของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในสวัสดิการ
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พนักงานที่สงผลตอความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดทําการรวบรวมเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยางท่ีใชในการ
รวบรวมทําวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัย
ไดคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่
คารอยละ คาคะแนนเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหทางสถิติโดยใชการวิเคราะห
ถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบวา ความผูกพันในองคกรมีผลตอ
ความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

การพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพมีผลตอความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการของ
พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และความพึงพอใจในสวัสดิการพนักงานมีผลตอ
ความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ พนักงานของบริษัทผูประกอบการในธุรกิจส่ือสาร
และโทรคมนาคมแหงหน่ึงโดยใชขนาดของกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 

95% ซ่ึงไดกลุมตัวอยางจํานวน 222 คนจากพนักงานท้ังหมด 400 คน ในระดับพนักงานระดับ
หัวหนาสวนงาน (Chief) จนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ (Staff) 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลผูศึกษาวิจัยไดทําการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

โดยการออกแบบสอบถามแบบปด ผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหซ่ึง
แบบสอบถามน้ันมาจากการรวบรวมขอมูล ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหครอบคลุม
วัตถุประสงคของการวิจัย ซ่ึงแบบสอบถามแบงออกเปน2สวน ดังน้ี 

 สวนท่ี  1 แบบสอบถามเ ก่ียว กับปจ จัยสวนบุคคล  เปนคํ าถามเ ก่ียวกับลักษณะ
ประชากรศาสตร  (สถานภาพท่ัวไปของพนักงาน) ประกอบดวย  เพศ  อายุ  ตําแหนงงาน 

ประสบการณการทํางาน และเงินเดือน จํานวน 5 ขอ 

 สวนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เปนขอมูลความผูกพันของพนักงานของ
บริษัทผูประกอบการในธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคมแหงหน่ึงเปนคําถามซ่ึงประกอบดวย 10 
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คําถาม โดยมีลักษณะเปนคําถามปลายปด แบบใชมาตราสวนประมาณคาแบบตัวเลข (Rating Scale) 

ตามแบบของ Likert แบงเปน 6 ระดับ ซ่ึงมีระดับของคะแนน ดังน้ี 

  จริงท่ีสุด  มีระดับคะแนนเทากับ  6     คะแนน 

  จริง  มีระดับคะแนนเทากับ 5     คะแนน 

  คอนขางจริง มีระดับคะแนนเทากับ 4     คะแนน 

  คอนขางไมจริง มีระดับคะแนนเทากับ 3     คะแนน 

  ไมจริง  มีระดับคะแนนเทากับ 2     คะแนน 

  ไมจริงท่ีสุด มีระดับคะแนนเทากับ 1     คะแนน 

เกณฑการตีความที่แตละระดับช้ันมีคาเทากัน ซ่ึงจะไดมาจากสูตร 

คาพิสัย คะแนนสูงสุด คะแนนตํ่าสุด

จํานวนช้ัน
	
6 1

6
 = 0.83 

การตีความจะเปนดังน้ี 

 5.16 - 6.00 หมายถึง  พนักงานมีความผูกพันจริงท่ีสุดตอองคกร 

 4.33 - 5.15 หมายถึง  พนักงานมีความผูกพันจริงตอองคกร 

 3.50 - 4.32 หมายถึง  พนักงานมีความผูกพันคอนขางจริงตอองคกร  

 2.67 - 3.49 หมายถึง  พนักงานมีความผูกพันคอนขางไมจริงตอองคกร 

 1.84 - 2.66 หมายถึง  พนักงานมีความผูกพันไมจริงตอองคกร 

 1.00 - 1.83 หมายถึง  พนักงานมีความผูกพันไมจริงท่ีสุดตอองคกร 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลของวิจัยน้ี ประกอบดวยแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จาก
แบบสอบถามที่ไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 222 คน และแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ี
ไดจากแนวคิดและทฤษฎีตางๆ รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวของสําหรับกระบวนการและข้ันตอนการเก็บ
ขอมูลมีดังน้ี 

 1. ผูวิจัยไดทําการสุมกลุมตัวอยางจากพนักงานของบริษัทผูประกอบการในธุรกิจส่ือสาร
และโทรคมนาคมแหงหน่ึง ท่ีจะตอบแบบสอบถาม จํานวน 222 คน ซ่ึงเปนพนักงานในระดับ
ปฏิบัติการจนถึงหัวหนาสวนงาน 
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 2. ผูวิจัยไดทําการชี้แจงถึงวัตถุประสงคของการทําวิจัย รวมท้ังหลักเกณฑในการตอบ
แบบสอบถาม เพ่ือใหพนักงานของบริษัทดังกลาว มีความเขาใจในขอคําถามและความตองการของ
งานวิจัย 

 3. ทําการแจกแบบสอบถามแบบออนไลนใหกับพนักงานของบริษัทผูประกอบการใน
ธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคมแหงหน่ึง ครบจํานวน 222ชดุ  

 4. นําแบบสอบถามท่ีไดมาทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ และนําไปวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติดวยเครื่องมือทางคอมพิวเตอรตอไป 

 นําแบบสอบถามจํานวน 222 ชุดท่ีไดจากกลุมตัวอยาง มาทดสอบคาความเชื่อ ม่ัน 

(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีของครอบบาค (Cronbach’s Alpha) ไดดังน้ี ดังตารางท่ี 1 

จํานวนคําถามของความผูกพันของพนักงาน Cronbach’s Alpha 
10 .910 

ตารางที่ 1 คาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใชวิธีของครอบบาค (Cronbach’s Alpha) 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
ผลการวิคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร 
 ผลการวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรพบวาสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 161 คน 

คิดเปนรอยละ 72.5 มีอายุระหวาง 20-30 ป จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 70.7 ตําแหนงงานเปน
ฝายงานดาน Engineering จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 90.1 ประสบการณในการทํางานอยู
ระหวาง 1-3 ป จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 50.5 มีเงินเดือน 15,000-30,000 บาท จํานวน 162 คน 

คิดเปนรอยละ 73 

ผลการวิเคราะหขอมูลของความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอบริษัทผูประกอบการในธุรกิจส่ือสาร

และโทรคมนาคมแหงหน่ึง 
 ความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอบริษัทผูประกอบการในธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคม
แหงหน่ึงในภาพรวม อยูในระดับจริง หากนํามาวิเคราะหแบบคาเฉลี่ย พบวา คาเฉลี่ยมากท่ีสุด
เทากับ 5.01 ในเร่ืองการทุมเทในการปฏิบัติอยางเต็มท่ี เพ่ือใหบริษัทบรรลุเปาหมายและคาเฉล่ียนอย
ท่ีสุดเทากับ 3.85 ในเรื่องความยินดีท่ีจะทํางานใหกับบริษัทโดยไมอยากลาออกไปอยูกับองคกรอื่น
ดังตารางท่ี 2 
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ความผูกพันของพนักงาน 

ระดับ

คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลคา 

1) ทานภูมิใจท่ีจะบอกกับคนอื่นวา ทานเปน
พนักงานของบริษัทน้ี 

4.69 .896 จริง 

2) ทานทุมเทในการปฏิบัติอยางเต็มท่ี เพ่ือให
บริษัทบรรลุเปาหมาย 

5.01 .902 จริง 

3) แมจะไดรับคาตอบแทนไมสูงมากนัก แต
ทานก็จะทํางานอยางเต็มความสามารถ 

4.74 .944 จริง 

4) ทานรักและรูสึกหวงใยบริษัทน้ีเวลาท่ี
ประสบปญหาความยากลําบากในการประกอบ
ธุรกิจ 

4.58 .918 จริง 

5) หากไดรับมอบหมาย ทานเต็มใจท่ีจะทํางาน
นอกเหนือความรับผิดชอบ 

4.70 1.009 จริง 

6) ทานยินดีท่ีจะทํางานใหกับบริษัทโดยไม
อยากลาออกไปอยูกับองคกรอื่น 

3.85 1.161 คอนขางจริง 

7) หากพบวามีใครพูดถึงบริษัทในทางลบ เม่ือมี
โอกาส ทานจะพยายามเขาไปพูดเพ่ือแกไข
ภาพลักษณของบริษัททันที 

4.38 .947 จริง 

8) ทานมักจะกลาวถึงบริษัทในทางท่ีดีเสมอ 4.52 .800 จริง 
9) ทานรูสึกวาการทํางานในบริษัทน้ี มี
ความสําคัญตอความสําเร็จในอาชีพการงานของ
ทาน 

4.36 1.179 จริง 

10) ทานมีความยินดี หากจะสามารถสราง
ช่ือเสียงใหกับบริษัทได 

4.82 .844 จริง 

รวม 4.57 0.96 จริง 
ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความผูกพันของพนักงานตอองคกร 

การทดสอบสมมุติฐาน 
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 ผลการวิเคราะหสมมติฐาน พบวา เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอ
บริษัทผูประกอบการในธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคมแหงหน่ึงไมแตกตางกัน หากนํามาวิเคราะห
แบบคาเฉล่ีย พบวา เพศชาย มีความผูกพันตอองคกรมากท่ีสุดในเร่ือง การทุมเทในการปฏิบัติอยาง
เต็มท่ี เพ่ือใหบริษัทบรรลุเปาหมาย เทากับ 5.04 และมีความผูกพันตอองคกรนอยท่ีสุดในเรื่องความ
ยินดีท่ีจะทํางานใหกับบริษัทโดยไมอยากลาออกไปอยูกับองคกรอื่น เทากับ 3.91 สวนเพศหญิง มี
ความผูกพันตอองคกรมากที่สุดในเร่ือง การทุมเทในการปฏิบัติอยางเต็มท่ี เพ่ือใหบริษัทบรรลุ
เปาหมาย เทากับ 4.92 และมีความผูกพันตอองคกรนอยท่ีสุดในเรื่องความยินดีท่ีจะทํางานใหกับ
บริษัทโดยไมอยากลาออกไปอยูกับองคกรอื่น เทากับ 3.70  

 อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอบริษัทผูประกอบการในธุรกิจ
ส่ือสารและโทรคมนาคมแหงหน่ึงแตกตางกัน หากนํามาวิเคราะหแบบคาเฉล่ีย พบวา อายุ 20-30 ป 
มีความผูกพันตอองคกรมากที่สุดในเร่ือง การทุมเทในการปฏิบัติอยางเต็มท่ี เพ่ือใหบริษัทบรรลุ
เปาหมาย เทากับ 4.89 และมีความผูกพันตอองคกรนอยท่ีสุดในเรื่องความยินดีท่ีจะทํางานใหกับ
บริษัทโดยไมอยากลาออกไปอยูกับองคกรอื่น เทากับ 3.65 สวนอายุ 31-40 ป มีความผูกพันตอ
องคกรมากท่ีสุดในเร่ือง การทุมเทในการปฏิบัติอยางเต็มท่ี เพ่ือใหบริษัทบรรลุเปาหมาย เทากับ 

5.31 และมีความผูกพันตอองคกรนอยท่ีสุดในเร่ืองความยินดีท่ีจะทํางานใหกับบริษัทโดยไมอยาก
ลาออกไปอยูกับองคกรอ่ืน เทากับ 4.34 

 ตําแหนงงานท่ีแตกตางกันมีผลตอความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอบริษัทผูประกอบการใน
ธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคมแหงหน่ึงไมแตกตางกัน หากนํามาวิเคราะหแบบคาเฉล่ีย พบวา ฝาย
งานดานการขาย มีความผูกพันตอองคกรมากท่ีสุดในเร่ือง ความยินดี หากจะสามารถสรางชื่อเสียง
ใหกับบริษัทได เทากับ 5.17 และมีความผูกพันตอองคกรนอยท่ีสุดในเร่ืองความยินดีท่ีจะทํางาน
ใหกับบริษัทโดยไมอยากลาออกไปอยูกับองคกรอื่น เทากับ 3.83 ฝายงานดาน Engineer ความผูกพัน
ตอองคกรมากท่ีสุดในเร่ือง การทุมเทในการปฏิบัติอยางเต็มท่ี เพ่ือใหบริษัทบรรลุเปาหมาย เทากับ 

5.07 และมีความผูกพันตอองคกรนอยท่ีสุดในเร่ืองความยินดีท่ีจะทํางานใหกับบริษัทโดยไมอยาก
ลาออกไปอยูกับองคกรอ่ืน เทากับ 3.85 ฝายงานดานบัญชี/การเงินความผูกพันตอองคกรมากท่ีสุด
ในเรื่อง ความยินดี หากจะสามารถสรางช่ือเสียงใหกับบริษัทได เทากับ 5.00 และมีความผูกพันตอ
องคกรนอยท่ีสุดในเร่ืองความยินดีท่ีจะทํางานใหกับบริษัทโดยไมอยากลาออกไปอยูกับองคกรอื่น 

เทากับ 3.67 ฝายการตลาดและราคาความผูกพันตอองคกรมากท่ีสุดในเร่ือง หากพบวา มีใครพูดถึง
บริษัทในทางลบ เม่ือมีโอกาส ทานจะพยายามเขาไปพูดเพ่ือแกไขภาพลักษณของบริษัททันที 
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เทากับ 4.33 และมีความผูกพันตอองคกรนอยท่ีสุดในเรื่อง ความยินดี หากจะสามารถสรางชื่อเสียง
ใหกับบริษัทได เทากับ 3.67 ฝายงานดานรัฐกิจสัมพันธความผูกพันตอองคกร เทากับ 6.00 ฝายงาน
ดานจัดซ้ือและบริหารทรัพยสินความผูกพันตอองคกรมากท่ีสุดในเร่ือง ความภูมิใจท่ีจะบอกกับคน
อื่นวา เปนพนักงานของบริษัทน้ี เทากับ 5.00 และมีความผูกพันตอองคกรนอยท่ีสุดในเรื่องความ
ยินดีท่ีจะทํางานใหกับบริษัทโดยไมอยากลาออกไปอยูกับองคกรอื่น เทากับ 2.00 ฝายทรัพยากร
บุคคล ความผูกพันตอองคกรมากที่สุดในเร่ือง หากไดรับมอบหมาย ทานเต็มใจท่ีจะทํางาน
นอกเหนือความรับผิดชอบ เทากับ 5.25 และมีความผูกพันตอองคกรนอยท่ีสุดในเร่ือง หากพบวา มี
ใครพูดถึงบริษัทในทางลบ เม่ือมีโอกาส ทานจะพยายามเขาไปพูดเพ่ือแกไขภาพลักษณของบริษัท
ทันที เทากับ 4.25 และฝายงาน อื่นๆ มีความผูกพันตอองคกรมากท่ีสุดในเร่ือง หากไดรับมอบหมาย 

ทานเต็มใจท่ีจะทํางานนอกเหนือความรับผิดชอบ เทากับ 5.00 และมีความผูกพันตอองคกรนอย
ท่ีสุดในเร่ือง แมจะไดรับคาตอบแทนไมสูงมากนัก แตทานก็จะทํางานอยางเต็มความสามารถ 

เทากับ 3.75  

 ประสบการณในการทํางานท่ีแตกตางกันมีผลตอความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอบริษัท
ผูประกอบการในธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคมแหงหน่ึงแตกตางกัน หากนํามาวิเคราะหแบบ
คาเฉลี่ย พบวา ประสบการณในการทํางาน 1-3 ป มีความผูกพันตอองคกรมากท่ีสุดในเรื่อง การ
ทุมเทในการปฏิบัติอยางเต็มท่ี เพ่ือใหบริษัทบรรลุเปาหมาย เทากับ 4.77 และมีความผูกพันตอ
องคกรนอยท่ีสุดในเร่ืองความยินดีท่ีจะทํางานใหกับบริษัทโดยไมอยากลาออกไปอยูกับองคกรอื่น 

เทากับ 3.59 ประสบการณในการทํางาน 4-6 ป มีความผูกพันตอองคกรมากท่ีสุดในเร่ือง การทุมเท
ในการปฏิบัติอยางเต็มท่ี เพ่ือใหบริษัทบรรลุเปาหมาย เทากับ 5.10 และมีความผูกพันตอองคกรนอย
ท่ีสุดในเร่ือง ความยินดีท่ีจะทํางานใหกับบริษัทโดยไมอยากลาออกไปอยูกับองคกรอ่ืน เทากับ 4.00 

และประสบการณในการทํางาน 7-9 ป มีความผูกพันตอองคกรมากท่ีสุดในเร่ือง การทุมเทในการ
ปฏิบัติอยางเต็มท่ี เพ่ือใหบริษัทบรรลุเปาหมาย เทากับ 5.51 และมีความผูกพันตอองคกรนอยท่ีสุด
ในเร่ือง ความยินดีท่ีจะทํางานใหกับบริษัทโดยไมอยากลาออกไปอยูกับองคกรอื่น เทากับ 4.32 

 เงินเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอบริษัทผูประกอบการใน
ธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคมแหงหน่ึงแตกตางกัน หากนํามาวิเคราะหแบบคาเฉล่ีย พบวา 
เงินเดือน 15,000-30,000 บาท มีความผูกพันตอองคกรมากท่ีสุดในเรื่อง การทุมเทในการปฏิบัติ
อยางเต็มท่ี เพ่ือใหบริษัทบรรลุเปาหมาย เทากับ 4.90 และมีความผูกพันตอองคกรนอยที่สุดในเร่ือง
ความยินดีท่ีจะทํางานใหกับบริษัทโดยไมอยากลาออกไปอยูกับองคกรอ่ืน เทากับ 3.70 เงินเดือน
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30,001-40,000 บาท มีความผูกพันตอองคกรมากท่ีสุดในเรื่อง การทุมเทในการปฏิบัติอยางเต็มท่ี 

เพ่ือใหบริษัทบรรลุเปาหมาย เทากับ 5.25 และมีความผูกพันตอองคกรนอยท่ีสุดในเร่ืองความยินดีท่ี
จะทํางานใหกับบริษัทโดยไมอยากลาออกไปอยูกับองคกรอื่น เทากับ 4.31 และเงินเดือน 40,001-

50,000 บาท มีความผูกพันตอองคกรมากท่ีสุดในเรื่อง การทุมเทในการปฏิบัติอยางเต็มท่ี เพ่ือให
บริษัทบรรลุเปาหมาย เทากับ 5.56 และมีความผูกพันตอองคกรนอยท่ีสุดในเร่ืองความยินดีท่ีจะ
ทํางานใหกับบริษัทโดยไมอยากลาออกไปอยูกับองคกรอ่ืน เทากับ 4.00 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอบริษัทผูประกอบการในธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคม
แหงหน่ึงในภาพรวมอยูในระดับจริง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Meyer & Allen (1997) ท่ีกลาววา 
ความผูกพันตอองคกรน้ันประกอบดวย 3 องคประกอบ ดังน้ี 

 1. ความผูกพันตอองคกรดานความรูสึก หมายถึง ความผูกพันท่ีเกิดขึ้นจากความรูสึกภายใน 

รูสึกวา ตนมีสวนรวมในองคกรและเต็มใจที่จะอุทิศตนใหกับองคกร เปนความแข็งแกรงของ
ความสัมพันธทางจิตใจท่ีบุคคลรูสึกวาเปนสวนหน่ึงขององคกร มีความรูสึกวา เปาหมายและ
วัตถุประสงคในการทํางานของตนเองมีความสอดคลองกับองคกร จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา 
พนักงานรูสึกภูมิใจท่ีจะบอกกับคนอ่ืนวา เปนพนักงานของบริษัทน้ี และพนักงานมีความยินดี หาก
จะสามารถสรางช่ือเสียงใหกับบริษัทได รวมถึงหากพนักงานพบวา มีใครพูดถึงบริษัทในทางลบ 

เม่ือมีโอกาสจะพยายามเขาไปพูดเพ่ือแกไขภาพลักษณของบริษัททันที  

 2. ความผูกพันตอองคกรดานความตอเน่ือง หมายถึง ความผูกพันท่ีเกิดข้ึนจากผลตอบแทน
ท่ีบุคคลไดรับจากองคกร และการคิดคํานวณของบุคคลที่อยูบนพ้ืนฐานของการลงทุนท่ีบุคคล
ใหกับองคกร โดยจะแสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมตอเน่ืองวา จะทํางานอยูกับองคกรน้ัน
ตอไปหรือจะโยกยายเปล่ียนแปลงท่ีทํางาน เกิดจากการท่ีบุคคลน้ันพิจารณาอยางถ่ีถวนถึงผลดี 

ผลเสียของการละทิ้งองคกร จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา พนักงานมีความยินดีท่ีจะทํางาน
ใหกับบริษัทโดยไมอยากลาออกไปอยูกับองคกรอื่น มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดน่ันเปนเพราะในชวงเวลา
ของการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจากพนักงานของบริษัทผูประกอบการในธุรกิจส่ือสาร
และโทรคมนาคมแหงหน่ึงกําลังอยูในชวงของการเปล่ียนแปลงใหญขององคกรในทุกๆ ดาน เชน 

ดานการบริหารจัดการ กระบวนการทํางาน คาตอบแทน เปนตน แตมีพนักงานบางสวนมีความคิด
วา แมจะไดรับคาตอบแทนไมสูงมากนัก ก็จะทํางานอยางเต็มความสามารถ 
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 3. ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐานทางสังคม หมายถึง บรรทัดฐานภายในจิตใจของ
บุคคลที่ตองการทําใหองคกรบรรลุเปาหมาย เปนความผูกพันท่ีเกิดข้ึนจากคานิยมของสังคมเปน
ความจงรักภักดีและตั้งใจท่ีจะอุทิศตนใหกับองคกร จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา พนักงานมี
ความทุมเทในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี เพ่ือใหบริษัทบรรลุเปาหมาย มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด และ
สอดคลองกับแนวคิดของจารุนันท อิทธิอาวัชกุล (2553) ท่ีไดใหความหมายของความผูกพันตอ
องคกรวา เปนความเต็มใจของบุคลากรในการรักษาสมาชิกภาพอยูในองคกรตอไป รวมไปถึง
ทัศนคติไปในทางบวกตอองคกร โดยท่ีบุคลากรยอมสละความสุขบางสวนของตนเองเพ่ือใหองคกร
บรรลุเปาหมายตามท่ีตั้งไวจากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา หากไดรับมอบหมาย พนักงานเต็มใจท่ี
จะทํางานนอกเหนือความรับผิดชอบ เพ่ือใหงานน้ันบรรลุตามเปาหมายและสําเร็จภายในเวลาท่ี
กําหนด 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
 1. งานวิจัยน้ีเปนแนวทางใหองคกรสามารถนําไปพัฒนาศักยภาพของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการไดใหมีประสิทธิภาพ โดยการสงเสริมใหพนักงานเรียนรูจากส่ิงเพ่ิมเติมจากภายนอก
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและนําไปปรับปรุงพัฒนาการทํางานใหดีย่ิงข้ึนและสามารถนําไปพัฒนา
ความกาวหนาในสายอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 2. งานวิจัยน้ีเปนแนวทางใหผูบริหารหรือบริษัทควรใหความสําคัญเก่ียวกับความผูกพันตอ
องคกรมากย่ิงขึ้น ควรมีนโยบายในการชวยแนะแนวทางในการปฏิบัติงานใหพนักงานมีสวนรวม
ในบริษัทมากย่ิงขึ้น เพ่ือใหพนักงานมีความรูสึกวาเปนสวนหน่ึงของบริษัทมีความสําคัญตอบริษัท 

จะสงผลใหเกิดแรงบันดาลใจใหพนักงานปฏิบัติหนาท่ีของตนในบริษัทน้ันตอไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 3. งานวิจัยน้ีเปนแนวทางใหบริษัทตระหนักถึงการจัดสรรอัตราคาตอบแทนใหมีความ
ยืดหยุนและเพ่ิมความเหมาะสม เพ่ือท่ีพนักงานจะไดรูสึกถึงความม่ันคงในชีวิตการทํางานซ่ึงจะ
สงผลใหบริษัทสามารถท่ีจะรักษาพนักงานท่ีดี มีประสิทธิภาพ ใหอยูกับบริษัทตอไปเกิดเปนความ
จงรักภักดีกับบริษัท 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. หากมีโอกาส ควรมีการสํารวจบริษัทผูประกอบการในธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคม
แหงหน่ึงน้ีอีกครั้ง โดยประเมินวา ควรสํารวจบริษัทดังกลาวในชวงเวลาท่ีผานการเปล่ียนแปลงครั้ง
ใหญน้ันไปแลว 
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 2. ควรมีการสํารวจบริษัทท่ีมีธุรกิจคลายๆ กัน เพ่ือใหทราบวาปจจัยใดบางท่ีทําใหพนักงาน
เกิดความผูกพันตอบริษัท เพ่ือนํามาเปรียบเทียบเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น 
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บทคัดยอ 

  งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมของคน
ท่ีเลนฟตเนส โดยใชเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลคือ แบบสอบถามและมีกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 

 ผลการศึกษาพบวา บุคคลของการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมของคนท่ีออกกําลังกาย
สวนใหญเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 69.7 มีอายุระหวาง 25-31 ป คิดเปนรอยละ 55.3 มีสถานภาพ
โสดคิดเปนรอยละ 85.5 เปนนักเรียน/นักศึกษาคิดเปนรอยละ 74 มีรายไดตอเดือน 15,001-30,000 

บาท คิดเปนรอยละ 89.8 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพักอาศัยอยูคอนโดคิดเปนรอยละ 57.8 

ความถ่ีของการซ้ือผลิตภัณฑคิดเปนรอยละ 79.8 สถานท่ีท่ีตองการเลือกซ้ือผลิตภัณฑบุคคลสวน
ใหญเลือกส่ังซ้ือทางอินเตอรเน็ตคิดเปนรอยละ 91.3 สําหรับความสัมพันธตามสมมุติฐานพบวา 
ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ เงินท่ีไดรับเฉล่ียตอเดือน และลักษณะ
ท่ีพักอาศัยในปจจุบัน ไมสงผลตอปจจัยการซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริม 

 

คําสําคัญ : พฤติกรรม, อาหารเสริม, คนออกกําลังกาย 

 

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 

 การรักษาสุขภาพและการออกกําลังกายไดรับความนิยมเปนอยางมากในสังคมปจจุบัน 

พฤติกรรมผูบริโภคมีการเปล่ียนแปลงและหันมาใสใจในดานสุขภาพ การรับประทาน การบริโภค 

การออกกําลังกายและดูแลสุขภาพมากกวาอดีตท่ีผานมา ซ่ึงในปจจุบันอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ
สําหรับคนออกกําลังกายเปนท่ีนิยมและแพรหลายในตอนน้ี โดยเฉพาะผลิตภัณฑเสริมอาหาร เชน 

วิตามินตางๆ ผลิตภัณฑบํารุงสมอง ผลิตภัณฑลดนํ้าหนัก ผลิตภัณฑเพ่ิมนํ้าหนัก เปนตน (การศึกษา
พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือเสริมสรางกลามเน้ือ (เวยโปรตีน) ของกลุมคน
ออกกําลังกาย, วิรัญชนา แพรกปาน, ธีระวัฒน จันทึก, 2559) 

 ในกลุมของคนที่ออกกําลังกายไมใชแคอยากมีรางกายแข็งแรงเทาน้ัน แตส่ิงท่ีสําคัญคือ 

การออกกําลังกายท่ีคุมคา และมีประโยชนตอรางกาย อยางเชน กลุมคนท่ีออกกําลังกายก็ตองการ
เสริมสรางกลามเน้ือเปนพิเศษเพ่ือใหดูมีกลามท่ีสวยงาม บุคคลเหลาน้ันก็จะเลือกรับประทานอาหาร
ประเภทโปรตีนมากเปนพิเศษ เพราะโปรตีนมีหนาท่ีชวยซอมแซมสวนท่ีกลามเน้ือถูกทําลายไป 

อาหารที่อุดมไปดวยโปรตีน ไดแก ไข ถ่ัว เน้ือสัตว และนม สวนผลิตภัณฑท่ีเปนท่ีนิยมของกลุมคน
ออกกําลังกายหรือท่ีเรียกวา กลุมคนที่ฟตเนส คือ ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนและผลิตภัณฑ
อกไกปนท่ีมีคุณสมบัติชวยเพ่ิมมวลกลามเน้ือใหกับรางกาย ด่ืมไดสะดวกสบาย ผูท่ีตองการ
รับประทานอาหารเสริมเวยโปรตีน หรือ อกไกปนและตองการไดรับคุณคาตอสุขภาพอยางแทจริง 

จึงควรศึกษารายละเอียดใหดีแทนการหลงเช่ือโฆษณาเกินจริง ควรเลือกทานใหเหมาะสมกับ
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รางกายตนเอง และการขยายตัวทางธุรกิจมีมากข้ึนทําใหเกิดการแขงขันกันเปนจํานวนมาก จึงทําให
ผูบริโภคมีทางเลือกท่ีหลากหลายในการเลือกซ้ือ แตทางเลือกเหลาน้ีเกิดขึ้นจากการถายทอดขอมูล
ทางดานท่ีดีเทาน้ัน ทําใหผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือสินคาก็จะมีการพิจารณาเปนอยางมากกอนท่ีจะ
ตัดสินใจซ้ือ จึงเกิดขอสังเกตวา กลุมคนที่ออกกําลังกายสวนใหญท่ีออกกําลังเพ่ือเสริมสราง
กลามเน้ือซ่ึงจัดวาเปนกลุมผูบริโภคที่มีกําลังซ้ือสูง จะเลือกซ้ือและเลือกบริโภคผลิตภัณฑอาหาร
เสริมเพ่ือเสริมสรางกลามเน้ือ อยางไรและมีปจจัยอะไรที่ทําใหเลือกซ้ือเลือกบริโภคผลิตภัณฑ
อาหารเสริมน้ันๆ เพ่ือเปนประโยชนในดานการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยในการเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑอาหารเสริม และเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ือเสริมสรางกลาม
เน้ือใหตรงกับความตองการของกลุมผูบริโภคตอไป (ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจและพฤติกรรม
ของผูบริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนในจังหวัดประจวบคีรีขันธและ
จังหวัดเพชรบุรี, ศิริวรรณยังอยู, ปริญญาบรรจงมณี, 2560) 

 สําหรับการศึกษาครั้งน้ี ผูทําการวิจัยตองการที่จะศึกษาและมุงเนนถึงพฤติกรรมและปจจัย
ในการบริโภคอาหารเสริมของคนที่ออกกําลังกาย และเห็นวา การศึกษาในดานน้ีจะเปนประโยชน
ตอผูท่ีเลนฟตเนส และผูบริโภคอาหารเสริม เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยมาใชเปนแนวทาง
ในการดํารงชีวิตอยางถูกตอง การบริโภคอาหารเสริมใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 

และบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ และยังเปนแนวทางใหกับผูท่ีสนใจในเรื่องน้ีนําไปใชประโยชนได
ตามตองการ 

 

วัตถุประสงคในการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมของคนท่ีเลนฟตเนส D-Work out 

โรบินสันศรีสมานและฟตเนสมหาวิทยาลัยรังสิต ประกอบดวย พฤติกรรมในการบริโภคอาหาร
เสริม รวมถึงปจจัยท่ีมีตอการบิริโภคอาหารเสริม 

 2. เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน ท่ีสงผลตอพฤติกรรมในการบริโภค
อาหารเสริม ปจจัยท่ีมีผลตอการบริโภคอาหารเสริมในภาพรวมที่แตกตางกัน 

สมมติฐานการวิจัย 
 ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคและพฤติกรรม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ เงิน
ท่ีไดรับเฉลี่ยตอเดือน และ ลักษณะท่ีพักอาศัยในปจจุบัน ท่ีตางกัน มีการตัดสินใจการเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑอาหารเสริมของคนท่ีออกกําลังกายแตกตางกัน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการศึกษา  คือ  บุคคลท่ีเขามาใชบริการสถานที่ออกกําลังกายใน
มหาวิทยาลัยรังสิต และ สถานที่ออกกําลังกาย D-Work out โรบินสันศรีสมาน ซ่ึงไมทราบจํานวน
ประชากรท่ีแนนอน ดังน้ันจึงกําหนดกลุมประชากรจํานวน 400 คน 

 2. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

 งานวิจัยน้ีทําการศึกษากับผูท่ีเขามาใชบริการสถานท่ีออกกําลังกายในมหาวิทยาลัยรังสิต 

และ สถานที่ออกกําลังกาย D-Work out โรบินสันศรีสมาน 

 3. ขอบเขตดานตัวแปรที่ศึกษา 
  3.1 ตัวแปรตน คือ ขอมูลดานบุคคล ประกอบดวย เพศ อาชีพ อายุ เงินท่ีไดรับเฉล่ีย
ตอเดือน สถานภาพ ลักษณะท่ีพักอาศัยในปจจุบัน  

  3.2 ตัวแปรตาม คือ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม ประกอบดวยปจจัยดานพฤติ
กรรมของผูบริโภคและปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริม 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
         ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงการรับรูของผูบริโภคจะมีผลโดยตรงตอตลาดอาหารเสริมพรอมสรางแรง
ดึงดูดใจใหกับผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะความสําคัญของการบริโภคอาหารเสริม 

ขอมูลสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาชีพ 
3. อายุ 
4. เงินท่ีไดรับเฉล่ียตอเดือน 
5. สถานภาพ 
6. ลักษณะท่ีพักอาศัยในปจจุบัน 

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม 
 

1. ปจจัยดานพฤติกรรมของผูบริโภค 
2. ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑอาหารเสริม 
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 2. ผลการศึกษาสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาใหธุรกิจท่ีทําการผลิตอาหาร
เสริมไดเหมาะสมกับพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคอาหารเสริม 

 3. ผูท่ีสนใจในการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริม สามารถนําไปใชประโยชน
ในการศึกษาและทําการวิจัยในอนาคต 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. พฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรืออาการท่ีแสดงออกทางกลามเน้ือ ความคิด และ
ความรูสึก เนนท่ีการกระทําของมนุษย 
 2. อาหารเสริม หมายถึง อาหารที่ใหรับประทานเพิ่มเติมนอกเหนือจากอาหารหลัก (อาหาร
มีประโยชน 5 หมู) โดยการใหอาหารเสริมมีวัตถุประสงคตางๆ เชน เพ่ือชวยใหสุขภาพแข็งแรง เพ่ือ
เพ่ิมพลังงานใหกับรางกาย หรือเพ่ือชวยใหรางกายมีการเจริญเติบโตที่ดี 

 3. ออกกําลังกาย หมายถึง การเคล่ือนไหวรางกายหรือการกระตุนใหสวนตางๆ ของรางกาย
ทํางานกวาภาวะปกติอยางเปนระบบระเบียบโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของเพศวัย และสภาพ
รางกายของแตละบุคคลเปนสําคัญจนสงผลใหรางกายมีความสมบูรณแข็งแรง และนอกจากนี้ยังทํา
ใหมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีอีกดวย 

 4. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร คือ ผลิตภัณฑอาหารเสริมท่ีใชรับประทานเพ่ือเสริมการ
รับประทานอาหารหลัก ท่ีใชรับประทานโดยตรงนอกเหนือไปจากการรับประทานอาหารหลัก
ตามปกติทุกวัน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเสริมอาหารและใหสารอาหารแกผูท่ีไมใชผูปวย บางประเทศ
จัดวา ผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนอาหาร ขณะที่บางประเทศจัดวา เปนยา 
 5. การรับรู คือ การรับรูท้ัง 5 ประการ ไดแก การไดยินไดฟงดวยหู การล้ิมชิมรสดวยปาก 

การสัมผัสจับตองดวยมือ การเห็นดวยตา การดมดวยจมูก เปนปจจัยการรู (Awareness) ท่ีมี
ผลกระทบตอพฤติกรรมของผูบริโภค 

 6. ผลิตภัณฑ (Product) ในการศึกษาน้ีกําหนดใหผลิตภัณฑ หมายถึง อาหารเสริม 

 7. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน เพ่ือใชในการเปรียบเทียบความ
คุมคาระหวางสินคาแตละประเภท 

 8. เวยโปรตีน คือ โปรตีนท่ีสกัดไดมาจากนมวัว โดยนํานํ้านมวัวท่ีคัดแยก จากกระบวน 

การทําเนยแข็งมา สกัดสวนท่ีเปน คารโบไฮเดรต ไขมัน ออกใหเหลือสวนท่ีเปนโปรตีนบริสุทธ์ิท่ี
เขมขน จากน้ันนํามาผานกระบวนการทําใหแหงเพ่ือใหอยู ในรูปผงพรอมชงด่ืม เวยโปรตีน 
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การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการออกกําลังกาย 
 มนัส ยอดคํา  (2548) ไดใหความหมายไววา หมายถึง การประกอบกิจกรรมใด ท่ีทําให
รางกายหรือสวนตางๆ ของรางกายเกิดการเคล่ือนไหวและมีผลใหระบบตางๆ ของรางกายเกิดความ
สมบูรณแข็งแรง และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ทีมงานทรูปลูกปญญา (2558) ไดใหความหมายไววา การออกกําลังกาย หมายถึง การท่ี
รางกายมีการเคล่ือนไหว ทําใหกลามเน้ือแข็งแรงทนทาน ชวยใหรางกายเจริญเติบโต อวัยวะตางๆ 

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ จิตใจสบาย อารมณม่ันคง การออกกําลังกายเปนส่ิงจําเปนและสําคัญ
สําหรับชีวิตของทุกคน ในชีวิตประจําวันของคนเรามีการบริโภคอาหารท่ีมีประโยชนตอรางกาย 

เพ่ือใหพลังงานและเสริมสรางการเจริญเติบโต และควรไดรับการกระตุนระบบตางๆ ของรางกาย
ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพโดยการออกกําลังกาย 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 
 ฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 18) พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการ หรือ พฤติกรรม
การตัดสินใจ การซ้ือ การใช และการประเมินผลการใชสินคาหรือบริการของบุคคล ซ่ึงจะมี
ความสําคัญตอการซ้ือสินคาและบริการท้ังในปจจุบันและอนาคต 
 สุปญญา ไชยชาญ (2550: 51) พฤติกรรมของผูบริโภค หมายถึง การกระทําหรืออาการท่ี
แสดงออกทางกลามเน้ือ ความคิด และความรูสึกเพ่ือตอบสนองส่ิงเรา 
 อดุลย จาตุรงคกุล (2546) ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค วา บุคคลตางๆ ท่ีมี
ความสามารถในการซ้ือ หรือทุกคนที่มีเงินตรา มีความเต็มใจที่จะซ้ือสินคาหรือบริการน้ันๆ 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ชัยวัฒน สิงหหิรัญนุสรณ และ อรุณรัตน อรุณเมือง (2556, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน
ในเขตตรวจราชการท่ี 2 กระทรวงสาธารณสุข ผูบริโภคสวนมากจะซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารตาม
ขอมูลท่ีไดรับจากส่ือโฆษณาและบุคคลรอบขางโดยไมไดศึกษาขอมูลท่ีถูกตอง จนบางครั้งตกเปน
เหย่ือของการโฆษณา การวิจัยเชิงสํารวจน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาชองทางการรับรูขาวสาร
เก่ียวกับผลิตภัณฑเสริมอาหาร ศึกษากลุมอางอิงท่ีมีผลตอการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑเสริม
อาหาร ศึกษาความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑเสริมอาหารและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
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เปรียบเทียบคาเฉล่ียพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารตามตัวแปร เพศ การเปนสมาชิก 

อย.นอย ผลการเรียนเฉล่ียของนักเรียน และศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑเสริมอาหารกับความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑเสริมอาหาร รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูปกครอง
และรายไดเฉล่ียตอวันของนักเรียน โดยทําการศึกษาในกลุมตัวอยางจํานวน 1,450 คน ซ่ึงเปน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขตตรวจราชการท่ี 2 กระทรวงสาธารณสุข ใน 4 

จังหวัด ไดแก ชัยนาท สิงหบุรี ลพบุรี และอางทอง เก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือนมีนาคมถึง
สิงหาคม 2553 โดยใชแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี รอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิง ไดแก การทดสอบคาที การวิเคราะหความ
แปรปรวน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสันผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการ
รับรูขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑเสริมอาหารผานทางโทรทัศนและกลุมอางอิงท่ีมีผลสูงสุดตอการ
ตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร คือ พอแม นอกจากน้ียังพบวา กลุมตัวอยางมีความรูเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารและมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมท่ีถูกตองในการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร
อยูในระดับปานกลาง โดยพบวา เพศชายมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีถูกตอง
มากกวาเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังยังพบวา พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
เสริมอาหารท่ีถูกตองมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํากับท้ังความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑเสริม
อาหารของนักเรียนกลุมตัวอยาง และรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูปกครองและรายไดเฉล่ียตอวันของ
กลุมตัวอยาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงผลการวิจัยครั้งน้ี จะสามารถนํา ไป
ประยุกตใชในกิจกรรมตางๆ ในการพัฒนาศักยภาพผูบริโภคและการคุมครองผูบริโภคของเขต
ตรวจราชการท่ี 2 กระทรวงสาธารณสุขและสํา นักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสามารถใช
เปนแนวทางใหผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของในการพัฒนากลวิธีการลดพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
เสริมอาหารอยางไมสมเหตุสมผล 

 ศิริวรรณ ยังอยู และ ปริญญา บรรจงมณี (2560, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรีการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค
ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษในจังหวัดประจวบคีรีขันธและ
จังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษาระดับของการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของ
สุภาพบุรุษในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี 3) เปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภคในเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษ



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

913 

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรีซ่ึงจําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภค
และ 4) หาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภคในเลือก
ซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี
กลุมตัวอยางคือ ประชากรที่ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี ป พ.ศ. 2559 จํานวน 400 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบบังเอิญ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวยสถิติพรรณนา หาคาความถ่ี คารอยละ 

คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาเอฟการวิเคราะหความแปรปรวน (One-way ANOVA) 

กรณีท่ีมีนัยสําคัญจะทดสอบแบบความแตกตางรายคูโดยใชวิธีของ Scheffe และการวิเคราะหขอมูล
ความสัมพันธ โดยใชคาทดสอบไคสแควร ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 

21-30 ป มีสถานภาพโสด มีการศึกษาปริญญาตรีมีรายได 15,000-25,000 บาท และมีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน 1) พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของ
สุภาพบุรุษ สวนใหญมีเหตุผลในการเลือกซ้ือเพ่ือเสริมสรางรูปรางท่ีดีเลือกซ้ือประเภทเวยโปรตีน
คอนเซนเทรท (WPC) มีความถ่ีในการเลือกซ้ือ 1 เดือน/ครั้ง เลือกซ้ือชวงเชาเลือกซ้ือผานชองทาง
ออนไลนผานอินเทอรเน็ต เลือกซ้ือผลิตภัณฑสินคาในราคา 2,001-2,500 บาท/ครั้งและบุคคลท่ีมี
อิทธิพลตอการเลือกซ้ือ คือ เพ่ือน 2) ระดับของการตัดสินใจในเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเวย
โปรตีนของสุภาพบุรุษ โดยรวมมีความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกซ้ืออยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายดานพบวา มีการตัดสินใจซ้ืออยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก ดานการรับรูปญหา และดาน
การประเมินผลหลังการซ้ือ 3) เปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภค
ในเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษซ่ึงจําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล
ของผูบริโภค พบวา ผูบริโภคที่มีสถานภาพระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน ตางกัน มีปจจัยท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจในเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษแตกตางกันสวน
ผูบริโภคที่มีอายุและอาชีพตางกัน มีปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหาร
เสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษ ไมแตกตางกัน 4) ดานความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจและพฤติกรรมในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หากพิจารณาตามรายดาน 

พบวา พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนมีความสัมพันธ6 

ดาน ไดแก แหลงท่ีเลือกซ้ือ ประเภทของผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนท่ีเลือกซ้ือราคาในการ
เลือกซ้ือเหตุผลในการเลือกซ้ือ ความถ่ีในการเลือกซ้ือและชวงเวลาท่ีเลือกซ้ือ 
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 พิมลักษณ สวัสดิโอ (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภค
ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพของลูกคาในเขตหลักส่ีกรุงเทพมหานคร การวิจัยเร่ืองน้ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพของ
ลูกคาในเขตหลักส่ีกรุงเทพมหานครและเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ
เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพของลูกคาในเขตหลักส่ีกรุงเทพมหานครกลุมตัวอยาง จํานวน 152 คน
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชความถ่ีรอยละคาเฉล่ียและสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารทุกวัน 

รอยละ 93.42 สาเหตุท่ีซ้ือเพ่ือรับประทานเอง รอยละ 76.32 มีวิธีดูแลสุขภาพโดยการบริโภคอาหาร
ท่ีมีประโยชนครบ 5 หมู รอยละ 59.21 บริโภคเปนระยะเวลานอยกวา 1 ป รอยละ 53.29 ซ้ือจาก
หางสรรพสินคา รอยละ 44.74 ผูบริโภคมีการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพ ใน
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากท้ัง 4 ดาน
เรียงลําดับจากคามากท่ีสุดคือ ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และ
ดานผลิตภัณฑ เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับ
มากท่ีสุดจํานวน 1 รายการ คือ คุณคาของผลิตภัณฑเสริมอาหาร ดานราคาอยูในระดับมากท่ีสุด
จํานวน 1 รายการ คือ ราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพ ดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับ
มากท่ีสุดจํานวน 1 รายการ คือ การโฆษณาประชาสัมพันธ ดานชองทางจัดจําหนายอยูในระดับมาก
จํานวน 2 รายการ คือ ความสะดวกในการซ้ือ และการวางจําหนายอยางแพรหลาย 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 ประชากร ไดแก ผูใชบริการ พฤติกรรมและปจจัยในการบริโภคอาหารเสริมของคนที่ออก
กําลังกาย กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย เน่ืองจากไมทราบจานวนของผูใชบริการ พฤติกรรมและ
ปจจัยในการบริโภคอาหารเสริมของคนท่ีออกกําลังกายสถานท่ีฟตเนสมหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีแนนอน
ดังน้ัน ผูวิจัยจึงใชวิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณแบบไมทราบจานวน
ประชากร โดยใชสูตรกําหนดขนาด ตัวอยาง สูตร W.G. Cochran (1953) ดังน้ี  
 

 

 n = จํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองการ 

 p = สัดสวนประชากรท่ีผูวิจัยตองการจะสุมสามารถนําคาสถิติในอดีตมาใชแทนได 
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 z = ความม่ันใจที่ผูวิจัยกําหนดไวท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

มีคาเทากับ 1.96 (ม่ันใจ 95%) 

 p = สัดสวนของความคลาดเคลื่อนท่ียอมเกิดขึ้นได จะได 
 n = (0.5)(0.5) 1.962 / (0.05)2 = 385  

 ดังน้ันผูวิจัยจึงกําหนดจํานวนของกลุมตัวอยางในงานวิจัยน้ี เทากับ 400 จํานวนเพ่ือความ
แมนยําของขอมูลในการเก็บตัวอยาง แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการฟต
เนสของมหาวิทยาลัยรังสิต และ D-Work out โรบินสันศรีสมาน ผูวิจัยจึงทําการเก็บตัวอยางจาก
แบบสอบถาม 400 ตัวอยาง ตั้งแตวันท่ี 30 กุมภาพันธ 2561–วันท่ี 16 มีนาคม 2561 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 การศึกษาน้ีเปนการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชแบบสอบถาม 

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซ่ึงแบงไดเปน 3 ตอนดังน้ี  

 ตอนที่ 1 เปน แบบสอบถามลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภค ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน สถานท่ีพัก ลักษณะของแบบสอบถามเปนคาถามท่ีมีสอง
ทางเลือก (Two-Ways Question) และหลายคําตอบ (Multiple Choices Questions) ใชการวัดแบบ
นามบัญญัติ (Norminal Scale) และเรียงลําดับ (Ordinal Scale)  

 ตอนที่ 2 เปน แบบสอบถามพฤติกรรมและปจจัยในการบริโภคอาหารเสริมของคนท่ีออก
กําลังกาย ไดแก กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ระยะเวลา และดานราคาในการตัดสินใจซ้ืออาหารเสริม 

 ตอนที่ 3 เปน แบบสอบถามการใหความสําคัญกับปจจัยในดานพฤติกรรมของผูบริโภค 

ไดแก ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ การสงเสริมการขาย และ ลักษณะทางกายภาพ 

ลักษณะคําตอบเปนแบบมาตรวัดลิคเคิรต (Likert Scale) ประมาณคา 5 ระดับ โดยมีหลักเกณฑคา
คะแนนดังน้ี  

  ระดับคะแนน 5 คะแนน     คือ  ระดับความสําคัญมากท่ีสุด 

  ระดับคะแนน 4 คะแนน     คือ  ระดับความสําคัญมาก 

  ระดับคะแนน 3 คะแนน     คือ  ระดับความสําคัญปานกลาง 

  ระดับคะแนน 2 คะแนน     คือ  ระดับความสําคัญนอย 

  ระดับคะแนน 1 คะแนน     คือ  ระดับความสําคัญนอยท่ีสุด 

สําหรับการแบงระดับความสําคัญทําไดโดยใชสมการแสดงความกวางอันตรภาคชั้น ดังน้ี 
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ความกวางอันตรภาคชั้น
คาพิสัย

จํานวนช้ัน
 

เม่ือคาพิสัยมีคาเทากับ 5-1 = 4 และจํานวนชั้นเทากับ 5 จะไดความกวางอันตรภาคช้ันเทากับ 0.80 

จากหลักเกณฑดังกลาวสามารถอธิบายคาระดับคะแนนเฉล่ียไดดังน้ี 

  คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00    หมายถึง   มีระดับความสําคัญมากท่ีสุด 

  คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20   หมายถึง   มีระดับความสําคัญมาก 

  คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40    หมายถึง   มีระดับความสําคัญปานกลาง 

  คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60    หมายถึง   มีระดับความสําคัญนอย 

  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80    หมายถึง   มีระดับความสําคัญมากท่ีสุด 

การเก็บรวบรวมขอมูล  
 1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาขอมูลปฐมภูมิผานการอกแบบสอบถามสา
หรับบุคคลท่ีใชบริการของฟตเนสมหาวิทยาลัยรังสิต และฟตเนส D–Work out โรบินสันศรีสมาน 

จํานวน 400 คน โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
กลุมตัวอยางท่ีมาใชบริการของฟตเนสมหาวิทยาลัยรังสิต และฟตเนส D–Work out โรบินสันศรี
สมาน  

 2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary source) เปนขอมูลท่ีผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลจากการ
วิจัยท่ีเก่ียวของ บทความ ขอมูลจากอินเตอรเน็ต ท่ีเก่ียวของเพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชเปนแนวทาง
ในการทําวิจัยในคร้ังน้ี 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผลการวิเคราะหลักษณะสวนบุคคลของการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมของคนท่ีออก
กําลังกายพบวา จากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 400 คน สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 278 คนคิด
เปนรอยละ 69.7 มีอายุระหวาง 25-31 ปจํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 55.3 มีสถานภาพโสด 

จํานวน 342 คนคิดเปนรอยละ 85.5 เปนนักเรียน/นักศึกษาท่ีออกกําลังกายและบริโภคอาหารเสริม
จํานวน 296 คน คิดเปนรอยละ 74 มีรายไดตอเดือน 15,001-30,000 บาทจํานวน 359 คนคิดเปนรอย
ละ 89.8 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพักอาศัยอยูคอนโด จํานวน 231 คนคิดเปนรอยละ 57.8  

 ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมของคนที่ออกกําลังกาย
พบวา จากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 400 คน ความถ่ีของการซ้ือผลิตภัณฑ จํานวน 319 คน คิด
เปนรอยละ 79.8 มูลคาของผลิตภัณฑอาหารเสริมท่ีจายแตละครั้ง 2,001-3,000 บาท จํานวน 278 คน 
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คิดเปนรอยละ 69.5 บุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารสวนใหญ ตนเอง จะมีผล
ตอการตัดสินใจ มีจํานวน 338 คน คิดเปนรอยละ 84.5 สวนสถานท่ีท่ีตองเลือกซ้ือผลิตภัณฑบุคคล
สวนใหญเลือกส่ังซ้ือทางอินเตอรเน็ต จํานวน 365 คน คิดเปนรอยละ 91.3 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริม 
 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยดานพฤติกรรมของผูบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมของคนท่ี
ออกกําลังกายพบวา จากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 400 คน ผูบริโภคไดรับอาหารท่ีมีประโยชน
เพียงพอตอความตองการอยูในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 4.06 ผูบริโภคพึงพอใจรูปลักษณของ
ตนเองอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 2.95 ผูบริโภคพึงพอในสุขภาพโดยรวมของตนเองอยู
ในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 ผูบริโภคไดนอนหลับพักผอนอยางเพียงพออยูในระดับปานกลาง 

คาเฉล่ียเทากับ 3.00 ผูบริโภคไดออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมออยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 

ผูบริโภคตองการมีกลามเน้ือเพ่ิมมากข้ึนอยูในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 3.97 ผูบริโภคอาศัยอยูใน
สภาวะแวดลอมท่ีเอื้อตอการมีสุขภาพดีอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.10 

 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมของคนที่ออก
กําลังกายพบวาจากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 400 คน มีราคาท่ีถูกกวาย่ีหออื่นท่ีเคยซ้ืออยูใน
ระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 3.92 ผลิตจากผูผลิตท่ีมีคุณภาพนาเชื่อถืออยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 

3.96 สถานท่ีหรือเว็บไซตท่ีจําหนายมีความนาเช่ือถืออยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.15 ผูขายหรือ
ผูใหขอมูลมีความรูนาเชื่อถืออยูในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 4.00 ผลิตภัณฑสามารถหาซ้ือไดงายอยู
ในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.08 ผลิตภัณฑมีการจัดโปรโมช่ัน ชิงโชค หรือแจกแถมอยูในระดับ
ปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.09 เปนผลิตภัณฑท่ีมีชื่อเสียงหรือเปนท่ีรูจักท่ัวประเทศอยูในระดับมาก 

คาเฉล่ียเทากับ 4.06 ผลิตภัณฑมีระบบรับประกันความพอใจอยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ียเทากับ 

3.04 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน  
 เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานปจจัยพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมท่ีไมแตกตางกัน 

 อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานปจจัยพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมท่ีไมแตกตางกัน 
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 อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานปจจัยพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมท่ีไมแตกตางกัน 

 เงินเดือนท่ีไดรับเฉล่ียตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานปจจัยพฤติกรรมของ
ผูบริโภคและปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมท่ีไมแตกตางกัน 

 สถานภาพที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานปจจัยพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัย
ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมท่ีไมแตกตางกัน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยในการบริโภคอาหารเสริมของคนท่ีออกกําลังกาย มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมของคนท่ีเลนฟตเนส D-Work 

out โรบินสันศรีสมานและฟตเนตมหาลัยรังสิต ประกอบดวย พฤติกรรมในการบริโภคอาหารเสริม 

รวมถึงปจจัยท่ีมีตอการบิริโภคอาหารเสริมและศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน ท่ี
สงผลตอพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเสริม ปจจัยท่ีมีผลตอการบริโภคอาหารเสริมในภาพรวมที่
แตกตางกัน 

 จากขอมูลดานประชากรศาสตรของผูบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมของคนท่ีออกกําลังกาย
สวยใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง จะสังเกตไดวา บุคคลท่ีมาออกกําลังกายจะมีอายุในชวง 25-

31 ป เพราะเพศชาย ตองการมีรางกายแข็งแรง รูปรางสวยงาม มีกลาม และตองการมีความม่ันใจใน
ตัวเอง 

 จากขอมูลดานพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมของคนที่ออกกําลังกาย บุคคล
สวนใหญท่ีออกกําลังกายก็จะซ่ือผลิตภัณฑอาหารเสริมมารับประทานเพ่ือควบคูไปกับการออก
กําลังกาย เพ่ือใหรางกายแข็งแรง มีกลาม ราคาในการส่ังซ้ือก็จะไมแพงมากจนเกินไป และจะเลือก
ซ้ือดวยตนเองโดยการส่ังซ้ือผานทางอินเตอรเน็ต 

 จากผลสมมุติฐานพบวา ปจจัยทางดานประชากรศาสตรไดแก เพศ อายุ อายุ สถานภาพ 

อาชีพ เงินท่ีไดรับเฉล่ียตอเดือน และ ลักษณะท่ีพักอาศัยในปจจุบัน ไมสงผลตอปจจัยพฤติกรรม
ผูบริโภคที่มีผลตอปจจัยการซ้ือผลิตภัณฑ ท้ังน้ีเพราะวาอาหารเสริมเปนเรื่องของคุณภาพ สถานที่
การจําหนาย และสามารถหาซ้ือไดงายมากกวาความรูสึก 
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ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
 1. ใชไดในฟตเนส D-Work out โรบินสันศรีสมาน และ ฟตเนสมหาวิทยาลัยรังสิต ถา
นําไปใชในเขตพ้ืนท่ีอื่นพฤติกรรมท่ีไดก็จะแตกตางออกไป 
 2. คนท่ีรูจักผลิตภัณฑอาหารเสริมอาจแตกตางกันไป มีความรูในตัวผลิตภัณฑท่ีแตกตาง
กัน 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ใหความรูผลิตภัณฑอาหารเสริมใหกับบุคคลท่ีตอบแบบสอบถาม 
 2. กําหนดตัวผลิตภัณฑอาหารเสริม เพ่ือใหงายตอความเขาใจ 
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BEHAVIORS AND MARKETING MIXES OF ALCOHOLIC COMSUMPTION IN 

NONTHABURI 
 

วศินี ศรีวิจารณ, สมชาย ประยงคพันธ 

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

ณกมล จันทรสม 
อาจารยประจํา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
บทคัดยอ 

  ผูบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในประเทศไทยมีประมาณถึง 40% ของประชากร โดยเพศ
ชายนิยมด่ืมมากกวาเพศหญิง มูลคาการตลาดของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมีมากกวา 2 แสนลานบาท 

ทําใหมีธุรกิจบริการท่ีเก่ียวของเกิดข้ึนมาเปนจํานวนมาก เพ่ือใหเกิดความเขาใจในความตองการ
ของผูบริโภค งานวิจัยน้ีจึงไดศึกษาถึงพฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาดในการบริโภค โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพ่ือศึกษาถึงปจจัยทางดานประชากรศาสตรสงผลตอสวนประสมทางการตลาด 

ในการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ของประชากรในเขตจังหวัดนนทบุรี ภายใตสมมุติฐานท่ีวา
แตกตางกันทางดานประชากรศาสตรจะสงผลตอปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตาง
กัน ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในจังหวัดนนทบุรีมีพฤติกรรมด่ืมแอลกอฮอล
รอยละ 80 เปนเพศชายรอยละ 54.1 มีอายุระหวาง 20-30 ป รอยละ 59.9 มีรายได ตอเดือน 10,001-

50,000 รอยละ 52.1 โดยนิยมใชบริการเปนระยะทาง นอยกวา 3.00 กม. และ 5.00–10.00 กม. คิด
เปนรอยละ 29 สําหรับความสัมพันธตามสมมุติฐานพบวา เพศท่ีแตกตางกันสงผลตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ และ ดานลักษณะทางกายภาพ ท่ีแตกตางกัน พฤติกรรมการด่ืม
ท่ีแตกตางกันสงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานพนักงานผูใหบริการและดานลักษณะ
ทางกายภาพท่ีแตกตางกัน และรายไดท่ีแตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน
ลักษณะทางกายภาพ ท่ีแตกตางกัน 

คําสําคัญ : พฤติกรรม, สวนประสมทางการตลาด, 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 

 เน่ืองจากตลาดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในประเทศไทยยังคงเปดกวาง ปริมาณการ
บริโภคท้ังประเทศมากกวา 3,000 ลานลิตร และเพราะมีผูบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเปนจํานวน
มากและมีหลายกลุมอายุท้ังเพศชายและหญิง https://www.hfocus.org รายงานผลการสํารวจเก่ียวกับ
พฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลของประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไปเม่ือปพ.ศ. 2557 พบวา 
การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไป ในชวงเวลา 1 ป ด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล รอยละ 38.9 เปนชายรอยละ 55.9 และหญิงรอยละ 23 มีสัดสวนของผูด่ืมใกลเคียงกัน
ทุกกลุมอายุ กลาวคือกลุมอายุ 15-29 ปด่ืมรอยละ 44.4 และสัดสวนน้ีสูงสุดในกลุมอายุ 30-44 ป ถึง
รอยละ 46.0  
 ศูนยวิจัยปญหาสุรา ระบุวา เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ีคนไทยนิยมด่ืม ไดแก เบียร รอยละ 60.9 

สุรา ขาวหรือสุรากล่ัน รอยละ 42.7 สุราสีย่ีหอไทยรอยละ 23.6 สุราสีย่ีหอตางประเทศรอยละ 4.7 

ขณะที่กลุม เยาวชน 15-19 ป นิยมด่ืมเบียร รอยละ 74.5 สุราขาวหรือสุรากล่ัน รอยละ 37.6 สุราสี
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ย่ีหอไทยรอยละ 25 สุราสีย่ีหอตางประเทศรอยละ 2.8 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบความนิยมบริโภคของท้ัง
สองกลุมน้ีพบวา เยาวชน นิยมด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลรวมสมัยมากข้ึน และบริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลท่ีมีภาพลักษณทางวัฒนธรรมด้ังเดิมลดลง จะเห็นไดอยางเดนชัดมากข้ึน คือ ในชวงตน
เดือน พฤศจิกายนของทุกๆ ป จะมีลานเบียร หรือหลายๆ คนอาจเรียกวา เทศกาลเบียรการเดน 

เกิดข้ึนตามใจกลางเมือง หางสรรพสินคา และ ยานชอปปงตามสถานท่ีตางๆ เพ่ือเปนการกระตุน
ยอดขายและกระตุนตลาดในชวงทายป แตเน่ืองจาก เทศกาลน้ีเปนเรื่องเก่ียวกับแอลกอฮอล จึงทํา
ใหไมสามารถจะโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือได จึงตอง อาศัยการบอกตอ โดยกลุมเปาหมายหลัก
ของเทศกาลน้ีก็คือ นักศึกษาและคนวัยทํางาน ซ่ึงอาศัยชวงเลิก เรียน เลิกงาน มาน่ังด่ืมเพ่ือผอน
คลายความตึงเครียด และถือเปนจุดนัดพบสังสรรคพูดคุยกันอีกท่ีหน่ึง นอกจากจะมีเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลหลากหลายย่ีหอใหไดเลือกด่ืมกันแลว ยังมีการจัดคอนเสิรตจากศิลปนท่ีเปล่ียน
หมุนเวียนกันมาตลอด เพ่ือเปนการเรียกลูกคาและคืนกําไรใหกับผูท่ีมาใชบริการ  

 ผลการวิเคราะหปจจัยสงเสริมการตลาดพบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เอกชน ใหความสําคัญตอปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล โดยรวมอยู
ในระดับมากท่ีสุด โดยนักศึกษาใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และดานราคา 
เปนอันดับแรก ตามลําดับ ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ เปนอันดับรองลงมา และให
ความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริม การขาย เปนอันดับสุดทาย เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของแต
ละปจจัย พบวา ดานผลิตภัณฑ พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชน ใหความสําคัญ
ตอปจจัย ดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล โดยรวมอยูในระดับมาก โดย
นักศึกษาให ความสําคัญในเรื่องย่ีหอหรือตราสินคา เปนอันดับแรก ใหความสําคัญในเรื่องรสชาติ 

และกล่ิน เปนอันดับ รองลงมา และใหความสําคัญในเร่ืองรูปแบบ รูปทรงของผลิตภัณฑ เปนอันดับ
สุดทาย ดานราคา พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชน ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยนักศึกษาให
ความสําคัญ ในเรื่องราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และราคาถูกกวาผลิตภัณฑชนิดอื่น ซ่ึงมีคาเฉลี่ย
เทากัน ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชน ให 
ความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีอิทธิพลตอการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 
โดยรวมอยู ในระดับมากท่ีสุด โดยนักศึกษาใหความสําคัญในเร่ืองมีบริการท่ีดี นาประทับใจ เปน
อันดับแรก ใหความสําคัญในเรื่องสถานท่ีบรรยากาศดี เปนอันดับรองลงมา และใหความสําคัญใน
เรื่องสถานท่ีจําหนายท่ี สะดวก หาซ้ืองาย เปนอันดับสุดทาย ดานการสงเสริมการขาย พบวา 
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นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชน ใหความสําคัญ ตอปจจัยดานการสงเสริมการขายท่ีมี
อิทธิพลตอการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล โดยรวมอยูในระดับมาก โดย นักศึกษาใหความสําคัญใน
เร่ืองการโฆษณาเชิงประชาสัมพันธภาพลักษณของตราสินคา เปนอันดับแรก ใหความสําคัญในเรื่อง
การโฆษณาสินคาผานส่ือตางๆ เปนอันดับรองลงมา และใหความสําคัญในเรื่องมี กิจกรรมนาสนใจ 

เชน มีของแถม หรือใหชิมฟรี เปนอันดับสุดทาย 

 มูลคาตลาดของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเฉพาะเบียรในป 2559 มีมูลคากวา 1.8 แสนลานบาท 

(ประชาชาติธุรกิจ) ทําใหการประกอบธุรกิจการใหบริการรานเหลาท่ีมีความนาสนใจในการลงทุน
อยูอยางตอเน่ือง อยางไรก็ดีมีผูประกอบการจํานวนมากสนใจในการเขามาลงทุนในการเปดสถานท่ี
ใหบริการจําหนายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล บางประสบความสําเร็จ บางก็ประสบภาวะขาดทุนจนตอง
เลิกกิจการไป ดังน้ันเพ่ือเปนขอมูลสําหรับการดําเนินธุรกิจในดานการจําหนายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล
จึงเปนท่ีมาของการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของประชากรในเขตจังหวัด
นนทบุรีเพ่ือใหทราบถึงปริมาณย่ีหอแหลงท่ีมาและรูปแบบของสถานท่ีใหบริการรวมถึงคาใชจาย
ตอครั้งตอคนท่ีออกมาใชบริการของสถานท่ีท่ีจัดไวใหเปนท่ีด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลได 
วัตถุประสงคในการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมในการตัดสินใจบริโภคและเลือกประเภทของเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลของประชากรในเขตจังหวัดนนทบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยทางดานประชากรศาสตรสงผลตอสวนประสมทางการตลาด ในการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ของประชากรในเขตจังหวัดนนทบุรี 
สมมติฐานการวิจัย 
 ในการศึกษาน้ีมีสมมุติฐานท่ีเก่ียวของกับตัวแปรตนคือ ขอมูลประชากรศาสตรของ
ผูบริโภคกับตัวแปรตามหรือปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยความแตกตางกันของตัวแปรตน
จะสงผลตอปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกัน 

ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการสถานที่ท่ีจําหนายเครื่องด่ืมทีมีแอลกอฮอลของประชากรในเขตจังหวัด
นนทบุรี โดยศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ไดแก เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวยปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจาหนาย ปจจัยดานสงเสริมการตลาดรวมถึง
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ศึกษาการรับรูพฤติกรรมในการตัดสินใจ เชน ชวงเวลา ระยะเวลา และชนิดของเครื่องด่ืมท่ีเลือก
บริโภค 

 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
ในการศึกษา ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดของงานวิจัยไวดังน้ี 

         ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมในการตัดสินใจบริโภคและเลือกประเภทของเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลของประชากรในเขตจังหวัดนนทบุรี 
 2. เพ่ือเพ่ือทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด กับการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานท่ี
ใหบริการท่ีจําหนายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ของประชากรในเขตจังหวัดนนทบุรี 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. พฤติกรรม หมายถึง การกระทําซ่ึงเปนการแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด ความตองการ
ของจิตใจที่ตอบสนองตอส่ิงเราท้ังขณะท่ีผูกระทํารูสึกตัวและไมรูสึกตัวและยังหมายรวมท้ังการ
กระทําท่ีสามารถสังเกตไดหรือสังเกตไมไดก็ตาม 

 2. พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการไดรับและใชสินคาและ
บริการทางเศรษฐกิจการแสดงออกของบุคคลแตละบุคคลในการคนหา การเลือกซ้ือ การใชการ
ประเมินผลหรือการจัดการกับสินคาและบริการ 

ขอมูลสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. พฤติกรรมการด่ืม 
4. รายได 
5. ระยะทางจากท่ีพักอาศัย 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
1. ดานผลิตภัณฑ 
2. ดานการสงเสริมการขาย 
3. ดานพนักงานผูใหบริการ 
4. ดานลักษณะทางกายภาพ 
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 3. เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล หมายถึง เครื่องด่ืมท่ีมีเอทิลแอลกอฮอล (Ethyl alcohol) เปน
สวนผสมท่ีออกฤทธ์ิตอจิตประสาทอันไดแก วิสก้ี บรั่นดี วอดกา รัม เตอกีรา คอกเทล ไวน เบียร
ประเภทตางๆ 

 4. สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถ
ควบคุมได มักจะนํามาใชรวมกันเพ่ือตอบสนอง ความพึงพอใจและความตองการของลูกคาท่ีเปน
กลุมเปาหมาย ซ่ึงประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางจัดจําหนาย และ ดานการสงเสริมการตลาด 

 5. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ในการศึกษาน้ีกําหนดใหผลิตภัณฑ หมายถึง เครื่องด่ืม
แอลกอฮอล ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน เพ่ือใชในการเปรียบเทียบความ
คุมคาระหวางสินคาแตละประเภท 

 6. ชองทางการจัดจําหนาย  (Place) หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวของกับบรรยากาศส่ิงแวดลอม
ในการนําเสนอบริการใหแกลูกคา 
 7. การสงเสริมการตลาด  (Promotion)  หมายถึง  เครื่องมือในการติดตอส่ือสารกับ
ผูใชบริการ โดยมีวัตถุประสงคท่ีแจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรม 

 8. นนทบุรี หมายถึง จังหวัดหน่ึงในภาคกลางของประเทศไทย จังหวัดนนทบุรีจัดเปนพ้ืนท่ี
ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีขนาดเน้ือท่ีใหญเปนอันดับท่ี 75 ของประเทศ มีประชากร
หนาแนนท่ีสุดเปนอันดับท่ี 2 รองจากกรุงเทพมหานคร 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
ความหมายของพฤติกรรมและพฤติกรรมการบริโภค    
 พฤติกรรม ตามความหมายทางจิตวิทยา หมายถึง การกระทําซ่ึงเปนการแสดงออกถึง
ความรูสึกนึกคิด ความตองการของจิตใจที่ตอบสนองตอส่ิงเรา ซ่ึงอาจสังเกตไดโดยทางตรงหรือ
ทางออม (ลักขณา สริวัฒน, 2544) นอกจากน้ีพฤติกรรมยังหมายถึง การกระทําของอินทรีย 
(Organism) หรือส่ิงมีชีวิต การกระทําท่ีวาน้ีรวมท้ังการกระทําท่ีเกิดข้ึนท้ังท่ีผูกระทํารูสึกตัวและไม
รูสึกตัวในขณะทํา และยังหมายรวมท้ังการกระทําท่ีสามารถสังเกต ไดหรือสังเกตไมไดก็ตาม (สิทธิ
โชค วรานุสันติกูล, 2546) พฤติกรรม (Behavior) คือ กริยาอาการท่ีแสดงออกหรือปฏิกิริยาโตตอบ
เม่ือเผชิญกับส่ิงเรา (Stimulus) หรือสถานการณตางๆ อาการแสดงออกตางๆ เหลาน้ัน อาจเปนการ
เคล่ือนไหวที่สังเกตไดหรือ วัดได เชน การเดิน การพูด การเขียน การคิด การเตนของหัวใจ เปนตน 
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(พฤติกรรมมนุษย, 2552) สกินเนอร (Skinner, 1904) กลาววา ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับ
ส่ิงแวดลอมวา ส่ิงแวดลอมเปนส่ิงเรา ท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมน้ัน และการ
ท่ีจะเขาใจพฤติกรรมของใครก็ตาม จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองรู ถึงผลท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของ
บุคคลน้ันๆ เสียกอน จากน้ันถาตองการท่ีจะปรับพฤติกรรมของบุคคลเหลาน้ันก็สามารถ ท่ีจะทําได 
โดยการนําผลน้ันมาเปนตัววางเง่ือนไขใหบุคคลเหลาน้ันแสดงพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา ประภา
เพ็ญ สุวรรณ (2536, หนา 43) ไดกลาวถึง พฤติกรรม วา เปนปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต พฤติกรรมของคน หมายถึง ปฏิกิริยาตางๆ ท่ีบุคคลแสดงออกทั้งภายนอกและภายในตัว
บุคคล ท้ังท่ีสังเกตไดและ สังเกตไมได และแตกตางกันออกไปตามสภาพสังคมวัฒนธรรมโดย
มักจะไดอิทธิพลจากความกดดัน ความคาดหวัง ของบุคคลรอบตัวสถานการณในขณะน้ันและ
ประสบการณในอดีตพฤติกรรมของมนุษย 
 ในสวนของคําวาความหมายของพฤติกรรมการบริโภค ซ่ึงมีความหมายวา ปฏิกิริยาท่ี
เก่ียวของโดยตรงกับการไดรับและใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมท้ังกระบวนการตางๆ ของ
การตัดสินใจซ่ึงเกิดกอนและเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆ เหลาน้ัน (อดุลย จาตุรงคกุล, 2539) 

พฤติกรรมบริโภคยังสามารถนิยามไดอีกวา คือ พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแตละบุคคลใน
การคนหา การเลือกซ้ือ การใชการประเมินผลหรือการจัดการกับสินคาและบริการ ซ่ึงผูบริโภคคาด
วา จะสามารถตอบสนองความตองการของตนเองได (เสรี วงษมณฑา, 2548) หรือหมายถึง 

พฤติกรรมเก่ียวกับ การซ้ือ การใชผลิตภัณฑของผูบริโภคอันจะนําไปสู ความพึงพอใจตามความ
ตองการตามความคิดและตามประสบการณของผูบริโภค การศึกษาของผูบริโภคจะกอใหเกิด
กระบวนการตัดสินใจซ้ือและการใชผลิตภัณฑ  (ภาณุพงศ  นาคจู, 2555) โดยรวมแลวสามารถสรุป
ไดวา พฤติกรรม คือ การกระทําหรือการแสดงอาการหรือ อากัปกิริยาของบุคคล ท้ังท่ีสังเกตไดหรือ
ไมได ท่ีผานการใครครวญแลวหรือเปนไปอยางไมรูตัว และพฤติกรรมการบริโภค  คือ  การกระทํา
หรือ การแสดงออกของบุคคลในการเสาะหา ซ้ือ ใช ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ  บริการ
ท่ีสามารถ ตอบสนองความตองการของตนเองได 
ความหมายและประเภทเครื่องด่ืมแอลกอฮอลหรือสุรา       
 เครื่องด่ืมแอลกอฮอลหรือ สุรา มีการใหความหมายท่ีแตกตางกัน จึงมีการอธิบาย
ความหมายไวดังน้ี สุรา หรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ในทางวิทยาศาสตร หมายถึง เคร่ืองด่ืมท่ีมี
เอทิลแอลกอฮอล (Ethyl alcohol) เปนสวนผสม ไดมาจากการหมักขาว ขาวโพด และผลไมตางๆ  

ดวยยีสต ปริมาณของ แอลกอฮอลท่ีมีอยูในสุราแตละชนิดแตกตางกัน สังเกตไดจากจํานวนดีกรีของ
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สุราแตละชนิดถาดีกรีสูง แสดงวาปริมาณแอลกอฮอลสูง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525 และ สุรา ยัง
หมายถึง  เครื่องด่ืมท่ีมีเอทิลแอลกอฮอล ผสมอยูในปริมาณไมเกิน 80% ซ่ึงถือวาอยูในเกณฑท่ี คน
สามารถใชด่ืมได (เครือขายกาญจนาภิเษก, 2549 อางใน ประภัสสร สุวรรณบงกช, 2549) โดยสุรา
ถือเปนยาหรือสารท่ีออกฤทธ์ิตอจิตประสาทโดยจะออกฤทธ์ิตอระบบประสาทสวนกลาง (สมภพ 

เรืองตระกุล, 2543)เครื่องด่ืมท่ีผสมแอลกอฮอล หรือ สุราแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ (เทพินทร  
พัชชานุรักษ, 2541)  คือ 

 1. สุราประเภทท่ีกล่ันแลว (Distilled Liquors) คือ สุราท่ีเกิดจากการเอาน าสา (แปงหรือน า
ตาลหมัก ดวยยีสตจนเกิดมีแอลกอฮอล) มากล่ัน อาจจะตามดวยการเติมสี ปรุงกล่ินแตงรส ดวยสาร
ปรุงแตงอื่นๆ ลงไป เพ่ือใหถูกใจผูด่ืม สุรากล่ันของไทยสวนมากท่ีมีจ าหนาย คือ สุราขาว (เหลา
โรงงาน) สุราผสม สุราผสมพิเศษ (เหลาเหลือง) สุราไทยนิยมใชสารปรุงแตง เชนน าเชื้อ (Essence 

หรือ Flavos) นํ้ายาสกัด (Extract) สี ผสมลง ไปดวย สําหรับสุราตางประเทศ เชน บรั่นดี วิสก้ี                                   

 2. สุราหมัก (Fermented Liquors) หรือสุราแช คือ สุราท่ีไดจากการหมักสา ทําใหเกิดเปน
นํ้าเมาแต ไมมีการกล่ัน มักจะหมักสาจากเมล็ดธัญพืช แปงจากพืช ผลไม และน าตาลจากพืช เชน 

เบียรกระแช นํ้าขาว นํ้าตาลเมา สาโท อุ เปนตน สุราไมกล่ันของไทยท่ีมีจําหนายสวนใหญ  คือ เบียร 
ไวน โดยเบียรไทยจะมีปริมาณแอลกอฮอลสูงและแรงกวาเบียรตางประเทศ สวนนํ้าขาวกระแช 
นํ้าตาลเมา อุ สาโท ชาวบานมักจะทําเอง ซ่ึงเม่ือกอนจะผิดกฎหมาย แตปจจุบันรัฐบาลไดสนับสนุน
ใหเปนหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ชุมชนสามารถผลิตจําหนายไดโดยไมผิดกฎหมาย  

สวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541) ไดอางถึงแนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 

(Service  Mix) ของ Philip Kotler ไววา เปนแนวคิดท่ีเก่ียวของกับธุรกิจท่ีใหบริการซ่ึงจะไดสวน
ประสมการตลาด (Marketing  Mix) หรือ 7Ps ในการกําหนดกลยุทธการตลาดซ่ึงประกอบดวย 

 1. ดานผลิตภัณฑ  (Product) เปนส่ิงซ่ึงสนองความจําเปนและความตองการของมนุษยได
คือ ส่ิงท่ีผูขายตองมอบใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑน้ันๆ  

โดยท่ัวไปแลว ผลิตภัณฑแบงเปน 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑท่ีอาจจับตองได และ ผลิตภัณฑท่ีจับ
ตองไมได 
 2. ดานราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวาง
คุณคา (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการน้ัน ถาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะตัดสินใจซ้ือ  
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ดังน้ัน การกําหนดราคาการใหบริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหบริการชัดเจน และงาย
ตอการจําแนกระดับบริการที่ตางกัน 

 3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปน กิจกรรมที่เก่ียวของกับบรรยากาศส่ิงแวดลอม
ในการนําเสนอบริการใหแกลูกคา ซ่ึงมีผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของ
บริการท่ีนําเสนอ ซ่ึงจะตองพิจารณาในดานทําเลที่ตั้ง (Location) และชองทางในการนําเสนอ
บริการ (Channels) 

 4 .  ดานสงเสริมการตลาด  (Promotion) เปนเคร่ืองมือหน่ึงท่ี มีความสําคัญในการ
ติดตอส่ือสารใหผูใชบริการ โดยมีวัตถุประสงคท่ีแจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและ
พฤติกรรม การใชบริการและเปนกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ 
 5. ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม  

การจูงใจ เพ่ือใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขันเปนความ 

สัมพันธระหวางเจาหนาท่ี ผูใหบริการและผูใชบริการตางๆ  ขององคกร  เจาหนาท่ีตองมี
ความสามารถ มีทัศนคติท่ีสามารถตอบสนองตอผูใชบริการ  มีความคิดริเริ่ม  มีความสามารถในการ
แกไขปญหาสามารถสรางคานิยมใหกับองคกร 

 6. ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)  

เปนการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพใหกับลูกคา  โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม ท้ัง
ทางดานกายภาพและรูปแบบการใหบริการเพ่ือสรางคุณคาใหกับลูกคา ไมวาจะเปนดานการแตงกาย
สะอาดเรียบรอย การเจรจาตองสุภาพออนโยน และการใหบริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชนอื่นๆ 

ท่ีลูกคาควรไดรับ 

 7. ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมที่เก่ียวของกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติใน
ดานการบริการ ท่ีนําเสนอใหกับผูใชบริการเพ่ือมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว  และทําให
ผูใชบริการเกิดความประทับใจ 

 จากปจจัยทางการตลาดขางตนสามารถสรุปไดวา ปจจัยทางการตลาดท่ีเหมาะสมสามารถ
ทําใหธุรกิจประสบผลสําเร็จได สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและลูกคาเกิดความประทับใจ สงผล
ใหเกิดความภักดีตอธุรกิจ 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 กรณีศึกษาแรกเปนการศึกษาสวนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมใชบริการ
รานอาหารญี่ปุนยาน Community Mall ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร(กนกพรรณ, 2557)โดย
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กลุมตัวอยางคือ ผูบริโภคท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครท่ีเคยใชบริการรานอาหารญ่ีปุนยาน 

Community Mall จํานวน 385 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล สถิติท่ี
ใชในการวิเคราะหขอมูล คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยใช chi-

square teast, Cramer’s V และ Somers’d ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญิง มีอายุระหวาง 25-34 ป ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 35,001 

บาทข้ึนไป มีความถี่ในการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนเฉล่ียตอเดือน 1-3 ครั้งตอเดือน มีคาใชจายโดย
เฉล่ียครั้งละ 300-499 บาท ชวงวันในการใชบริการคือวันเสาร-อาทิตย และรูปแบบบริการท่ีนิยม
มากท่ีสุดคือ อาหารชุด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประเมินลักษณะสวนประสมทางการตลาด
บริการของรานอาหารญ่ีปุน ยาน Community Mall ดานกระบวนการในระดับมากท่ีสุด และ
ประเมินลักษณะทางดานผลิตภัณฑ ดานสงเสริมการขาย ดานพนักงานผูใหบริการและดานลักษณะ
ทางกายภาพอยูในระดับมาก  

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา 
 1. ความถ่ีในการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนเฉล่ียตอเดือน มีความสัมพันธกับอายุ อาชีพ
รายไดเฉล่ียตอเดือน ผลิตภัณฑ  การสงเสริมการขาย พนักงานผูใหบริการ รักสนะทางกายภาพและ
กระบวนการ 

 2. คาใชจายในแตละคร้ัง มีความสัมพันธกับอายุ  อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน  และ
ผลิตภัณฑ 
 3. ชวงวันในการใชบริการ มีความสัมพันธกับเพศ อายุ อาชีพ และรายไดเฉล่ียนตอเดือน 

กรณีศึกษาท่ีสอง เปนการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานเอสแอนดพี
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รัตติยา, 2559) ศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค
ในการเลือกใชบริการรานเอสแอนดพีโดยมีขอบเขตงานวิจัยของกลุมตัวอยางคือ ผูท่ีเคยใชบริการ
รานเอสแอนดพีและอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลแบบเฉพาะเจาะจงจากกลุมตัวอยาง ตั้งแตวันท่ี 7 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2559 โดยใช
แบบสอบถามออนไลน และมีกลุมตัวอยางท้ังหมด 402 คน นอกจากน้ีสมมุติฐานในการงานวิจัยได
ครอบคลุมปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7 Ps) โดยประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดาน
ราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคคล ปจจัย
ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และปจจัยดานกระบวนการ รวมถึงปจจัยดาน
ประชากรศาสตร ซ่ึงไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได โดยมีสมมุติฐานวา ปจจัย
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ดังกลาวมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ เลือกใชบริการรานเอสแอนดพีสําหรับผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ี
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานเอสแอนดพีของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลไดแก  ปจจัยดานราคาและการโฆษณาประชาสัมพันธในส่ือตางๆ ปจจัยดานบุคคลและ
กระบวนการปจจัยดานการสราง และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานเพศตภัณฑ และปจจัย
ดานชองทางการจัดจําหนาย รวมถึงปจจัยดานประชากรศาสตร ในสวนของอาชีพ และรายไดเฉล่ีย
ตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานเอสแอลพีโดยผูท่ีมีอาชีพ
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/นักเรียน/นักศึกษา และผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนสูงกวา 60,000 บาท จะมี
ระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการรานเอสแอนดพีมากกวาผูบริโภคในกลุมอื่นๆ 

 กรณีศึกษาท่ีสาม เปนศึกษาปจจัยที่มีผลตอความตองการของผูบริโภคในการใชบริการ
รานอาหารญ่ีปุนในศูนยการคา เซ็นทรัลเวิลด (กริชฐา และคณะฯ 2560) โดยกําหนดใหประชากร
เปนผูบริโภคหรือผูท่ีเคยใชบริการรานอาหารญ่ีปุนในศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร  

กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางเปรียบเทียบกลุมตัวอยางของ Yamane ไดจํานวน 400 

ตัวอยาง สถิติท่ีใชในการวิจัยไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบคาการแจกแจงแบบที (t-tase) แบบกลุมตัวอยางท้ังสองเปนอิสระแกกัน  การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหถดถอยอยางงายและการวิเคราะหทดถอยเชิงพาหุ ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดดานราคามากท่ีสุด ซ่ึงความคิดเห็นในดานการตระหนักถึงปญหา กลุมตัวอยางเห็น
ดวยมากท่ีสุดกับการเลือกรับประทานอาหารญ่ีปุนเพราะตองการเปล่ียนบรรยากาศในการ
รับประทานอาหาร สวนดานการคนหาขอมูล กลุมตัวอยางเห็นดวยมากที่สุดกับการท่ีสอบถาม
บุคคลใกลชิดกอนตัดสินใจเลือกใชบริการ ในดานการประเมินทางเลือก กลุมตัวอยางเห็นดวยมาก
ท่ีสุดกับการเลือกใชบริการโดยพิจารณาจากราคาและความคุมคาเปนสําคัญและความตองการของ
ผูบริโภคในการใชบริการ พบวา กลุมตัวอยางตองการไดรับความคุมคาของเงินไดจายไปมากท่ีสุด 

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา ผูบริโภคท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพและ
รายได เฉล่ียตอเดือน แตกตางกันจะมีความตองการในการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนในศูนยการคา
เซ็นทรัลเวิลดแตกตางกัน การใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ 
ดานการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดของผูบริโภค ท่ีมีอิทธิพลตอความตองการในการ
ใชบริการอาหารญ่ีปุนในศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด  และการตระหนักถึงปญหา การคนหาขอมูลและ
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การประเมินทางเลือกของผูบริโภคมีผลตอความตองการในการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนใน
ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีท่ีระดับ 0.05 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางของการศึกษาครั้งน้ี ไดแก บุคคลที่อยูอาศัยในเขตจังหวัด
นนทบุรี และเปนบุคคลท่ีบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลโดยเลือกการสุมตัวอยางแบบไมไดใช
หลักความนาจะเปน (Non probabilistic Sampling) สําหรับการเลือกประชากรใชหลักการเลือก
ตามที่มีอยู หรือเลือกตัวอยางโดยบังเอิญ 

กลุมประชากรเปาหมาย 
 ประชากร (Population) ท่ีเปนกลุมเปาหมายในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก บุคคลท่ีพักอาศัยอยู
ในเขตจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงมีอยูท้ังส้ิน 1,229,735 คน แยกเปนเพศชาย 574,500 คน และเพศหญิง 

655,235 คน ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากสัดสวนของผูท่ีด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลรอยละ 38.90 คิดเปนขนาด
กลุมประชากรเปาหมายเทากับ 478,367 คน หรือประมาณ 500,000 คน 

การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 
 การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางใชหลักการของ Yamane Taro ท่ีพิจารณาขนาดกลุม
ตัวอยางจากจํานวนประชากรและความคลาดเคล่ือนของการยอมรับ  

1 2
 

โดยที่  n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

  N = จํานวนประชากรท้ังหมด และ 

  e = ระดับความคลาดเคล่ือนของการยอมรับ 

เม่ือกําหนดคาความคลาดเคล่ือนของการยอมรับท่ี 5% พบวา ขนาดของกลุมประชากรเทากับ 400 

คน 

 
การสุมตัวอยาง  
 วิธีการสุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับลูกคาท่ีเขามา
ใชบริการในสถานที่ ท่ีจําหนายแอลกอฮอล และวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenient 

Sampling) กับบุคคลท่ัวไปในพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี ใหไดครบ 400 คน 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 การศึกษาน้ีเปนการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชแบบสอบถาม 

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซ่ึงแบงไดเปน 3 ตอนดังน้ี 

 ตอนที่ 1 เปน แบบสอบถามลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภค ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล รายไดเฉล่ียตอเดือน สถานท่ีและระยะหางจากท่ีพัก
ลักษณะของแบบสอบถามเปนคําถามท่ีมีสองทางเลือก (Two-Ways Question) และหลายคําตอบ 

(Multiple Choices Questions) ใชการวัดแบบนามบัญญัติ (Norminal Scale) และเรียงลําดับ (Ordinal 

Scale) 

 ตอนที่ 2 เปน แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ไดแก กระบวนการ
ตัดสินใจดานเวลา ระยะเวลา และโอกาสในการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮฮลลักษณะของ
แบบสอบถามเปนคําถามท่ีมีสองทางเลือก (Two-Ways Question) ใชการวัดแบบนามบัญญัติ 

(Norminal Scale)  

 ตอนที่ 3 เปน แบบสอบถามการใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทาง การตลาด ไดแก 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ การสงเสริมการขาย พนักงานดานผูใหบริการ และ 

ลักษณะทางกายภาพลักษณะคําตอบเปนแบบมาตรวัดลิคเคิรต (Likert Scale) ประมาณคา 5 ระดับ 

โดยมีหลักเกณฑคาคะแนนดังน้ี 

  ระดับคะแนน 5 คะแนน คือ  ระดับความสําคัญมากท่ีสุด 

  ระดับคะแนน 4 คะแนน คือ  ระดับความสําคัญมาก 

  ระดับคะแนน 3 คะแนน คือ  ระดับความสําคัญปานกลาง 

  ระดับคะแนน 2 คะแนน คือ  ระดับความสําคัญนอย 

  ระดับคะแนน 1 คะแนน คือ  ระดับความสําคัญนอยท่ีสุด 

สําหรับการแบงระดับความสําคัญทําไดโดยใชสมการแสดงความกวางอันตรภาคชั้น ดังน้ี 

 
เม่ือคาพิสัยมีคาเทากับ 5-1 = 4 และจํานวนชั้นเทากับ 5  

จะไดความกวางอันตรภาคช้ันเทากับ 0.80 

จากหลักเกณฑดังกลาวสามารถอธิบายคาระดับคะแนนเฉล่ียไดดังน้ี 
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  คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00  หมายถึง  มีระดับความสําคัญมากท่ีสุด 

  คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20  หมายถึง  มีระดับความสําคัญมาก 

  คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40  หมายถึง  มีระดับความสําคัญปานกลาง 

  คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60  หมายถึง  มีระดับความสําคัญนอย 

  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80  หมายถึง  มีระดับความสําคัญมากท่ีสุด 

 จากน้ันนําเอาขอมูลท่ีไดรับมาตรวจสอบความเท่ียง (Reliability test) ซ่ึงเปนการวิเคราะห
เน้ือหาที่มีผูลงรหัสหลายคน โดยเปรียบเทียบการลงรหัสท่ีเหมือนกันกับจํานวนช้ินเน้ือหาท่ีวัด โดย
ใชการคํานวณดวยวิธี Cronbach’s Alpha 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 เม่ือนําเอาขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบความเท่ียงโดยวิธี พบวา มี
ความนาเช่ือถือ Cronbach’s Alpha R =0.904 ซ่ึงควรมากกวา 0.8 จึงจะยอมรับวา เคร่ืองมือมีความ
เท่ียง ผลการวิเคราะหลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในจังหวัดนนทบุรี
พบวา จากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 462 คน มีพฤติกรรมด่ืมแอลกอฮอล 360 คน คิดเปนรอยละ 

80 สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 250 คน คิดเปนรอยละ 54.1 มีอายุระหวาง 20-30 ป จํานวน 276 

คน คิดเปนรอยละ 59.9 มีรายได ตอเดือน 10,001-50,000 บาท จํานวน 231 คน คิดเปนรอยละ 52.1 

โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนิยมใชบริการอยูหางจากที่พักอาศัยเปนระยะทาง นอยกวา 3.00 

กม. 125 คน คิดเปนรอยละ 29 และ ระยะทาง 5.00–10.00 กม.125 คน คิดเปนรอยละ 29  

 ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในจังหวัดนนทบุรี พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามจํานวนท้ังหมด 462 คน สวนใหญจะไมบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุกวัน 

จํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 69.9 โดยจะบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในชวงเวลาหลังเลิกเรียน
หรือเลิกงาน จํานวน 280 คน คิดเปนรอยละ 63.9 ใชเวลาในการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอออล เฉล่ีย 

3-4 ชั่วโมง/คร้ัง จํานวน 296 คน คิดเปนรอยละ 67.4 นิยมบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในจังหวัด
นนทบุรี จํานวน 230 คน คิดเปนรอยละ 52.7 สวนใหญนิยมบริโภคครื่องด่ืมแอลกอฮอลตามสถานท่ี
นอกบาน จํานวน 310 คน คิดเปนรอยละ 70.8 บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลตามการชักชวนของ
เพ่ือนหรือคนรูจัก จํานวน 317 คน คิดเปนรอยละ 72.5 บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล เฉพาะพบปะ
สังสรรคตามงานตางๆ จํานวน 314 คน คิดเปนรอยละ 71.9 เม่ือมีเวลาวางมักจะชวนเพ่ือนคนรูจัก
ด่ืมแอลกอฮอล จํานวน 231 คน คิดเปนรอยละ 52.9 สวนใหญนิยมบริโภคเค่ืองด่ืมแอลกอฮอลเพ่ือ
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ผอนคลายความเครียดจากการเรียน หรือ การทํางาน จํานวน 286 คน คิดเปนรอยละ 65.1 และมักจะ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอออลเม่ือมีโปรโมช่ันตางๆ จํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 51.5  

 ผลการวิเคระหขอมูลสวนประสมทางการตลาด จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 462

คน ขอมูลในดานผลิตภัณฑ พบวา ผูบริโภคชอบด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอออลท่ีผลิตในประเทศ อยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ 3.50 ผูบริโภคใหความสําคัญกับการด่ืมเบียรอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย
เทากับ 3.62 ผูบริโภคใหความสําคัญกับการด่ืมสุรา อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.30 และ 

ผูบริโภคใหความสําคัญกับการด่ืม Cocktail อยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ียเทากับ 3.17 เม่ือพิจารณา
ในภาพรวมของสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ พบวามีจํานวน 438 คน มีคาเฉลี่ย 3.45 

หมายถึง มีระดับความสําคัญมาก  

 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนประสมทางการตลาด จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 462 

คน ขอมูลในดานสงเสริมการขาย พบวา ใหความสําคัญในการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเม่ือมี
โปรโมช่ันพิเศษตามเทศกาล  อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.38 ใหความสําคัญในการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอออล เม่ือมีกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน มีการจัดบูท อยูในระดับ ปานกลาง 

คาเฉล่ียเทากับ 3.16 ผูบริโภคใหความสําคัญในการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอออล เม่ือมีการลเราคา 
หรือ ไดของแถม อยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ียเทากับ 3.21 และ ผูบริโภคชื่นชอบการยริโภค
เครื่องด่ืมแอลกอออล รานท่ีมี Website หรือ Social media แจงขอมูลทางราน อยูในระดับ ปานกลาง 

คาเฉล่ียเทากับ 3.18 

ผลการวิเคราะหขอมูลสวนประสมทางการตลาด จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 462 คน ขอมูล
ในดานพนักงานและบริการ พบวา ผูบริโภคชอบบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอออล รานท่ีมีนักงานมี
ความสามารถแนะนําเก่ียวกับรายการเคร่ืองด่ืม อยูในระดับ ปานกลาง คาเฉล่ียเทากับ 3.30 ผูบริโภค
ใหความสําคัญมากในการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลรานท่ีมีพนักงานเสิรฟเคร่ืองด่ืมถูกตอง และ
รวดเร็ว คาเฉลี่ยเทากับ 3.52 ผูบริโภคใหความสําคัญมาก ในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในรานท่ีมี
พนักงานจํานวนเพียงพอตอการใหบริการลูกคา คาเฉลี่ยเทากับ 3.57 ผูบริโภคใหความสําคัญมากใน
การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอออลในรานท่ีพนักงานบริการดวยความเต็มใจ พูดจาสุภาพ คาเฉล่ียเทากับ 

3.76 และ ผูบริโภคใหความสําคัญมาก ในการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอออลในรานท่ีมีความแมนยํา ใน
การคิดเงิน และไมเกิดความผิดพลาด คาเฉล่ีย เทากับ 3.64 

 ผลการวิเคระหขอมูลสวนประสมทางการตลาด จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 462 

คน ขอมูลในดานลักษณะกายภาพ พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญมากในการด่ืมเคร่ืองด่ืม
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แอลกอฮอลในรานท่ีมีการตกแตงและมีการสรางบรรยากาศในราน คาเฉล่ียเทากับ 3.75 ผูบริโภคให
ความสําคัญในระดับปานกลางในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอออลรานท่ีเปนหองปรับอากาศ คาเฉล่ีย
เทากับ 3.34 ผูบริโภคใหความสําคัญมากในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอออลประเภทรานท่ีมีขนาด โตะ 

เกาอี้ มีความหลากหลาย และเหมาะสม คาเฉล่ียเทากับ 3.50 และ ผูบริโภคใหความสําคัญมากในการ
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอออลรานทีมีสถานท่ีจอดรถทีมีความเหมาะสมหรือเพียงพอ คาเฉลี่ยเทากับ 3.68 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหสมมุติฐาน เพศท่ีแตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน
สงเสริมการขาย และ ดานพนักงานผูใหบริการที่ไมแตกตางกัน สวนเพศที่แตกตางกันสงผลตอ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ และ ดานลักษณะทางกายภาพ ท่ีแตกตางกัน 

 ผลการวิเคราะหสมมุติฐาน อายุท่ีแตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดาน
ผลิตภัณฑ ดานสงเสริมการขาย ดานพนักงานผูใหบริการ และ ดานลักษณะทางกายภาพ ท่ีไม
แตกตางกัน  

 ผลการวิเคราะหสมมุติฐาน พฤติกรรมการด่ืมท่ีแตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานผลิตภัณฑ และ ดานสงเสริมการขาย ไมแตกตางกัน สวนพฤติกรรมการด่ืมท่ีแตกตาง
กัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานพนักงานผูใหบริการ และดานลักษณะทาง
กายภาพ ท่ีแตกตางกัน  

 ผลการวิเคราะหสมมุติฐาน รายไดท่ีแตกตางกันสงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดานผลิตภัณฑ ดานสงเสริมการขาย ดานพนักงานใหบริการ ไมแตกตางกัน สวนรายไดท่ีแตกตาง
กัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพ ท่ีแตกตางกัน หากวิเคราะห
เปนรายคูพบวา มีสองคูประกอบดวย (1) นอยกวา 10,000 บาท กับ 10,001-30,000 บาท และ (2) 

นอยกวา 10,000 กับ มากกวา 50,000 บาท 

 ผลการวิเคราะหสมมุติฐาน ระยะทางจากท่ีพักอาศัยไปยังสถานท่ีใหบริการมีผลตอปจจัย
สวนประสมทางการตลาด ดาน ผลิตภัณฑ ดานสงเสริมการขาย ดานพนักงานผูใหบริการ และ ดาน 

ลักษณะทางกายภาพ ท่ีไมแตกตางกัน 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาพฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาดในการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลใน
เขตนนทบุรี ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยทางดานประชากรศาสตร
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สงผลตอสวนประสมทางการตลาดน้ัน ผลท่ีไดรับพบวาในดานเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยมีความ
นาเชื่อถือ โดยผลของการวัดโดยวิธี Cronbach’s Alpha มีคาR = 0.904  

 ในดานพฤติกรรมของผูบริโภค จากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 462 คน มีพฤติกรรมด่ืม 

คิดเปนรอยละ 80 สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 54.1 มีอายุระหวาง 20-30 ป คิดเปนรอยละ 

59.9 มีรายได ตอเดือน 10,001-50,000 บาท คิดเปนรอยละ 52.1 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
นิยมใชบริการอยูหางจากท่ีพักอาศัยเปนระยะทาง นอยกวา 3.00 กม. และ ระยะทาง 5.00–10.00 กม. 

นอกจากน้ียังพบวา ผูบริโภคสวนใหญจะไมบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุกวัน คิดเปนรอยละ 69.9 

โดยรอยละ 63.9 จะบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในชวงเวลาหลังเลิกเรียนหรือเลิกงาน เฉล่ีย 3-4 

ชั่วโมง/คร้ัง และสวนใหญนิยมบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลตามสถานท่ีนอกบานในจังหวัด
นนทบุรี และสวนใหญบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลตามการชักชวนของเพ่ือนหรือคนรูจัก สวน
ใหญยังคงด่ืมเฉพาะพบปะสังสรรคตามงานตางๆ เม่ือมีเวลาวางมักจะชวนเพ่ือนหรือคนรูจักด่ืมเพ่ือ
ผอนคลายความเครียดและมักจะบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอออลเม่ือมีโปรโมช่ันตางๆ  

 จากขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภค พบวา เพศชายเปนเพศที่มีพฤติกรรมด่ืมแอลกอฮอล
มากกวาเพศหญิง สอดคลองกับรายงานผลการสํารวจเก่ียวกับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอลของประชากรไทยอายุของผูท่ีนิยมด่ืมแอลกอฮอลเปนชวงวัยท่ีเรียนจบ และหาเงินเอง
ไดยังไมมีครอบครัวจึงมีเวลาในการพบปะสังสรรคและเน่ืองจากหลีกเล่ียงไมใหโดนจับกุม
เน่ืองจากบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในระหวางขับรถจึงนิยมบริโภคในรานท่ีไมไกลบานพักมาก
นักและบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลตามงานเล้ียงเพ่ือผอนคลายความเครียดจากการทํางานหรือการ
เรียน ขอมูลดังกลาวเปนขอมูลท่ีสําคัญสําหรับผูประกอบการหรือผูท่ีมีความสนใจในธุรกิจดาน
บริการท่ีจําหนายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
 ในดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดส่ีดาน พบวา ดานแรกคือ ในดานผลิตภัณฑ พบวา
สวนใหญใหความสําคัญกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในประเทศมากกวาตางประเทศ ซ่ึงสอดคลองกับ
รายงานผลการสํารวจเก่ียวกับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลของประชากรไทยและเม่ือ
เรียงลําดับตามประเภทพบวา เบียรและสุราเปนตัวเลือกแรกแรกของผลิตภัณฑในการบริโภคใน
ดานท่ีสองเปนดานสงเสริมการขายน้ันผูบริโภคไมคอยใหความสําคัญมากนัก ไมวาจะเปนเรื่องการ
จัดบูธ โปรโมชั่น หรือการประชาสัมพันธขอมูลทาง Website สําหรับสวนประสมทางการตลาด
ดานการใหบริการ พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับจํานวนพนักงาน ความสุภาพ และความถูกตอง
แมนยําในงานบริการ สวนประสมทางดานท่ีส่ี คือ สวนประสมการตลาดดานกายภาพ ผูบริโภคให
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ความสําคัญกับบรรยากาศและความหลากหลายของโตะ เกาอ้ี และจํานวนท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ ขอมูล
ดังกลาวช้ีใหเห็นวา สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการขายมีผลตอความรูสึกของ
ผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรีไมมากนัก ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเปนการ
บริโภคโดยสมัครใจ ไมใชปจจัยในการใชชีวิต เปนเพียงสวนเติมเพ่ือความบรรเทิง หากพอใจท่ีจะ
บริโภคจะไมคํานึงถึงเรื่องของการสงเสริมการขาย แตจะคํานึงถึงตัวผลิตภัณฑ การบริการ และดาน
กายภาพ 

 สําหรับปจจัยทางดานประชากรศาสตรท่ีสงผลตอสวนประสมทางการตลาด พบวา เพศท่ี
แตกตางกันสงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑและดานกายภาพท่ีแตกตางกัน 

ท้ังน้ีมีความเปนไปไดเน่ืองจากเพศชายและหญิงมีความชอบในรสชาติและลักษณะของบรรจุภัณฑ
ท่ีแตกตางกัน รวมท้ังบรรยากาศของรานท่ีแตกตางกัน และปจจัยทางดานประชากรศาสตรดาน
พฤติกรรมการด่ืมท่ีแตกตางกัน จะสงผลตอสวนประสมทางการตลาดดานพนักงานผูใหบริการกับ
ลักษณะทางกายภาพท่ีแตกตางกัน ท้ังน้ีเน่ืองจากพฤติกรรมคือปฏิกิริยาท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการ
ไดรับและใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจการแสดงออกของบุคคลแตละบุคคลในการคนหา การ
เลือกซ้ือ การใชการประเมินผลหรือการจัดการกับสินคาและบริการ ดังน้ันจึงสงผลตอสวนประสม
ทางการตลาดดานท่ีออนไหวตอความรูสึกสวนตัวมากท่ีสุด น่ันก็คือดานการใหบริการและลักษณะ
ทางกายภาพของสถานบริการ เชนเดียวกับปจจัยประชากรศาสตรดานรายไดท่ีแตกตางกันจะสงผล
ถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพ แตไมสงผลตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการบริการ ท้ังน้ีเน่ืองจากผูบริโภครายไดมากมี
ความสามารถในการจายเงินเพ่ือเลือกสถานท่ีหรือสถานบริการท่ีมีการตกแตงสวยงาม มากกวาผูมี
รายไดนอยท่ีมีทางเลือกนอยกวา 
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
 1. ในการตอบแบบสอบถามอาจไมไดขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริง เน่ืองจากเปนการตอบ
แบบสอบถามในส่ือออนไลน 
 2. แบบสอบถามท่ีจัดทําเปนการสํารวจขอมูลเฉพาะกลุมเปาหมายท่ีอยากทราบขอมูลและ
พฤติกรรมของการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเทาน้ัน อาจมีขอมูลบางดานท่ีไมสามารถอธิบาย
พฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับธุรกิจอื่น 

 3. ขอมูลประชากรศาสตรดาน คุณวุฒิ และอาชีพซ่ึงไมไดมีการสอบถาม อาจมีผลกับ
รายละเอียดของสวนประสมทางการตลาดได 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรจัด ทําแบบสอบถามโดยใชการสัมภาษณ  มากกว าวิ ธี  Self-Administered 

Questionaired เน่ืองจากบางคําถามอาจตองมีการอธิบายกอนตอบคําถาม 
 2. แบบสอบถามในสวนท่ี 3 ท่ีเปนขอมูลดานสวนประสมทางการตลาด ตองใหมีขอมูลให
ละเอียดชัดเจนมากข้ึนในแตละดานของสวนประสม และอาจจะตองหาขอมูลจากผูประกอบการใน
พ้ืนท่ีเพ่ือเปนขอมูลกอนจัดทําแบบสอบถาม 

 3. ควรเพ่ิมขอมูลดานประชากรศาสตร ท่ี เ ก่ียวของกับ  อาชีพ  และ  คุณวุฒิ  และหา
ความสัมพันธกับสวนประสมทางการตลาด 

 

บรรณานุกรม 
ประภัสสร สุวรรณบงกช. (2549). “พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของบุคลากรสาธารณสุข   

 จังหวัดเชียงใหม”. วิทยานิพนธปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย   

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ประภาเพ็ญ สุวรรณและสวิง สุวรรณ. (2536). พฤติกรรมศาสตร พฤติกรรมสุขภาพ และ  สุขศึกษา. 

 (พิมพครั้งท่ี 3). กรุงเทพฯ : เจาพระยาการพิมพ 
ภานุพงศ  นาคจู .  (2555) .  “พฤติกรรมการบริโภคเครื่ อง ด่ืมแอลกอฮอล  ของนักศึกษา

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม”.   รายงานการวิจัย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ลักขณา สริวัฒน. (2544). จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร  
สิทธิโชค วรานุสันติกุล.  (2546).  จิตวิทยาสังคม : ทฤษฏีและการประยุกต.  กรุงเทพฯ : ซีเอดเอ็ค
 ดูเคช่ัน 

เสรี วงษมณฑา. (2548). การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพฯ: ธีระฟลมและไซเท็กซ. 
อดุลย  จาตุรงคกุล .  (2539) .  พฤติกรรมผูบ ริโภค .  พิมพค ร้ัง ท่ี  5 .  กรุง เทพฯ  :  โรงพิมพ
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของคนไทยและปจจัยสง เสริม , สืบคนจาก 

 www.hfocus.org, สืบคนเม่ือวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2561 

Skinner, B.F. (1953), Science and human behavior, New York, Macmillan 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

940 

ความพึงพอใจตอการใชบริการราน Freshy Superbike 
SATISFACTION WITH USING FRESHY SUPERBIKE 

 
ณัฐกาญจน แสงสุวรรณ, ทินมณี อรุณรัติยากร 

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

ชนะเกียรติ สมานบุตร 
อาจารยประจํา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
บทคัดยอ 

  การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการใชบริการซ้ือ
รถบ๊ิกไบคมือสองของราน Freshy Superbikeไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน400 คน 

โดยจําแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตรไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได อาชีพ โดยใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 400 ชุด และใชโปรแกรม
ทางคอมพิวเตอรในการประมวลผล 

 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเขามาใชบริการราน Freshy Superbike มีระดับ
ความพึงพอใจในการบริการท้ัง 7 ดาน คือ (1) ดานราคาอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.1087 (2) 

ดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3844 (3) ดานชองทางการจําหนาย อยูในระดับ
มาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.6896 (4) ดานบุคคล อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ4.2788 (5) ดาน
ลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ4.1704 (6) ดานกระบวนการ อยูในระดับมาก 

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.3865 (7) ดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.0535 

 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, รถจักรยานยนตบ๊ิกไบคมือสอง 
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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 

 ปจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทยเปล่ียนแปลงไปมาก ความเจริญกาวหนาเกิดขึ้น 

ทุกแหงโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการพัฒนาในดานตางๆ ไปอยางรวดเร็ว 

เปนศูนยรวมทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศ มีผูประกอบการ นักลงทุน ท้ังชาวไทยและ
ชาวตางชาติท่ีทําธุรกิจอยูมากมายสงผลใหผูคนจากตางจังหวัดเขามาทํางานหารายไดในเขต 

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือใหเพียงพอตอคาครองชีพท่ีเพ่ิมข้ึนและ
ตอบสนอง ความตองการของตนเอง คนท่ีมีรายไดปานกลางจนถึงฐานะดีก็ตองการความ
สะดวกสบายในการเดินทาง จึงหันมาซ้ือรถยนตน่ังสวนบุคคลเพ่ือใชในการเดินทางไปยังสถานท่ี
ทํางานและสถานที่ทองเท่ียวกันมากข้ึน ประกอบกับบริษัทผูผลิต นําเขา และจําหนายรถยนตน่ัง
สวนบุคคลเอง ก็มีการจัดโปรโมช่ันการสงเสริมการขายตางๆ เพ่ือสรางความไดเปรียบเหนือคู
แขงขัน และเพ่ิมยอดจําหนาย นับวันย่ิงทวีความรุนแรงมากขึ้น ทําใหคนท่ีมีรายไดพอท่ีจะซ้ือ
รถยนตน่ังสวนบุคคลมาใชน้ัน เพ่ิมจํานวนเร็วมากเชนกัน สงผลโดยตรงกับสภาพการจราจรบน
ทองถนนในปจจุบันอยางหลีกเล่ียงไมได โดยเฉพาะอยางย่ิงในใจกลางเมือง ยานธุรกิจ หรือแหลง
ทองเที่ยวท่ีสําคัญตางๆ ผูใชรถใชถนน จึงตองเสียเวลากับปญหาการจราจรท่ีติดขัด และสถานท่ีจอด
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รถท่ีคับแคบและไมเพียงพออยางหลีกเล่ียงไมไดเชนกัน ทําใหคนท่ีเบ่ือหนายกับปญหาการจราจร
ในแตละวัน หาทางหลีกเล่ียงปญหา ดังกลาวโดยการหันมาใชรถจักรยานยนตเปนพาหนะในการ
เดินทางกันมากข้ึน เพราะมีความคลองตัว ในการเดินทางมากกวารถยนต วิ่งในทางแคบได หาท่ี
จอดงายกวา ประหยัดนํ้ามัน ประหยัดคาใชจายในการบํารุงรักษา และยังชวยประหยัดเวลาการ
เดินทางในแตละวันดวยเหตุน้ีจึงมีผูประกอบการท่ีนําเขารถมอเตอรไซคเขามาจําหนายกันมากข้ึน
ท้ัง รถจักรยานยนตสําหรับเปนพาหนะท่ัวไป และรถจักรยานยนตประเภทบ๊ิกไบคในปจจุบันนับวา
ไดรับความนิยมเปนอยางมาก ไมวาจะเปนรถจักรยานยนตประเภทสปอรตหรือรถจักรยานยนต
ประเภทช็อปเปอร เชน Harley-Davidson STEED-DRAGSTAR-SHADOW 400Keeway เปนตน ก็
ไดรับความนิยมไมแพกันสําหรับผูท่ีมีใจรักและหลงใหลการขับขี่รถบ๊ิกไบคเปนชีวิตจิตใจน้ัน ก็จะ
ชอบการแตงรถดัดแปลงใหมีความสวยงามดังใจตองการ ท่ีสําคัญตองสวยในแบบท่ีไมเหมือนใคร 

เทห เปนในแบบท่ีตัวเองชอบ ชอบของตกแตงท่ีเปนงานฝมือ สะทอนความเปนตนเองไดจาก
อุปกรณตกแตงท่ีหลากหลาย ซ่ึงอุปกรณตกแตงรถจักรยานยนตเหลาน้ี มีอยูหลายอยางดวยกัน เชน 

ลอ โชคกามเบรก ทอสูตร ปลายทอ เปนตน ซ่ึงความตองการของสินคาแตงรถมีอยูอยางตอเน่ือง มี
ท้ังสินคาท่ีนําเขาจากตางประเทศ ผลิตจากโรงงานในประเทศไทย และ สินคาท่ีเปนงานฝมือ เพราะ
ผูบริโภคสามารถมีสวนรวมในการออกแบบรูปทรงเพ่ือให เขากับรถไดตามตองการ 

 ปจจุบันธุรกิจน้ีเริ่มมีการแขงขันสูงข้ึน รถบ๊ิกไบคไดรับความนิยมมากขึ้นไมวาจะเปนมือ
หน่ึงหรือมือสอง อีกท้ังยังมีการขยายชองทางการติดตอส่ือสาร และจัดจําหนายเพ่ือใหเขาถึงกลุม
ลูกคาเปาหมายไดอยางสะดวกมากย่ิงขึ้น และเปนชองทางใหผูบริโภคคนหาขอมูลรายละเอียดตางๆ 

เพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจ อีกท้ังยังสามารถส่ังซ้ือสินคาผานทางอินเตอรเน็ตไดอีกดวย 

 จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจตอการเลือกใชบริการซ้ือ
รถบ๊ิกไบคมือสองของราน Freshy Superbike ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงจะเปนขอมูล
สําคัญท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุง พัฒนาสินคาและบริการ เพ่ือท่ีจะสามารถนําขอมูลจากการ
วิจัยดังกลาวไปปรับปรุงแกไข และพัฒนาการใหบริการลูกคาท่ีมาใชบริการในคร้ังตอไป (นายศิว
รักษทองรอด (2554)) 

 
วัตถุประสงคในการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของรานบ๊ิกไบคมือสอง 

(Freshy Superbike) ประกอบไปดวย ความพึงพอใจดานราคา ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการ
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จําหนาย ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการและดานการสงเสริมการตลาดท่ี
แตกตางกัน 

 2. เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการ 

ใหบริการประกอบไปดวย ความพึงพอใจดานราคา ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจําหนาย ดาน
บุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการและดานการสงเสริมการตลาดที่แตกตางกัน 

สมมติฐานการวิจัย 
 ประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใหบริการ ประกอบไปดวย
ความพึงพอใจในดานราคา ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจําหนาย ดานบุคคล ดานลักษณะทาง
กายภาพ ดานกระบวนการและดานการสงเสริมการตลาดท่ีแตกตางกัน 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในคร้ังน้ีโดยเลือกใชวิธีการสํารวจดวย
แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนและไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังน้ีคือ 

 1. ขอบเขตดานเน้ือหา 
 ในการศึกษาความพึงพอใจตอการใชบริการราน Freshy superbike ของลูกคาท่ีเขามาใชใน
บริการ ราน Freshy superbike ในรูปแบบการใหบริการใน 7 ดาน ไดแก ดานราคา ดานผลิตภัณฑ
ดานชองทางการจําหนาย ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ ดานการสงเสริม
การตลาด 

 2. ขอบเขตดานประชากร 

 ประชากรที่ใชศึกษา คือ ประชากรที่สนใจรถจักรยานยนตบ๊ิกไบค ท่ีมีอายุต้ังแต 15 ปขึ้น
ไป เน่ืองจากเปนกลุมตัวอยางท่ีสามารถทําใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนตได 
 ตัวอยางท่ีใชศึกษาเลือกจากคนท่ีสนใจรถจักรยานยนตบ๊ิกไบคมือสอง และช่ืนชอบการแตง
รถ โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก และใชจํานวน 400 คน ชวงระยะเวลาในการทําวิจัย 

กุมภาพันธ–มีนาคม 2561 

 
 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
ในการศึกษา ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดของงานวิจัยไวดังน้ี 

         ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงแกไขในการใหบริการกับผูท่ีเขามาใชบริการใหดีขึ้น 

 2. ทําใหทราบระดับความพึงพอใจของลูกคาในการเลือกใชบริการรานบ๊ิกไบคมือสองของ
ราน Freshy Superbike 

 3. เพ่ือใชเปนขอมูลในการดําเนินธุรกิจใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและเปนการสราง
ประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการบริการลูกคา 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. รถจักรยานยนต Bigbike หมายถึง รถจักรยานยนต (รย.12) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบ
ตั้งแต 151 CC ขึ้นไป โดยตามความหมายของกรมการขนสงทางบกดังน้ี รถจักรยานยนต (รย.12) 

หมายถึง รถท่ีเดินดวยกําลังเคร่ืองยนตหรือกําลังไฟฟาและมีลอไมเกินสองลอ ถามีพวงขางมีลอเพ่ิม
อีกไมเกินหน่ึงลอ และใหหมายความรวมถึงรถจักรยานที่ติดเคร่ืองยนตดวยตองมีขนาดกวางไมเกิน 

1.10 เมตร ยาวไมเกิน 2.50 เมตร ถามีพวงขางรถพวงของรถจักรยานยนตตองมีขนาดกวาง ไมเกิน 

1.10 เมตร ยาวไมเกิน 1.75 เมตร และเม่ือนํามาพวงกับรถจักรยานยนตแลว ตองมีขนาดกวางวัดจาก
ลอหลังของรถจักรยานยนตถึงลอของรถพวงของรถจักรยานยนต ไมเกิน 1.50 เมตร 

 2. ลูกคา หมายถึง บุคคลท่ีทําการติดตอซ้ือสินคากับทางราน Freshy Superbike 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. อายุ 
2. เพศ 
3. ระดับการศึกษา 
4. รายได 
5. อาชีพ 

ความพึงพอใจของผูใชบริการราน 
Freshy Superbike 

1. ดานราคา 
2. ดานผลิตภัณฑ 
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 
4. ดานบุคคล 
5. ดานลักษณะทางกายภาพ 
6. ดานกระบวนการ 
7. ดานการสงเสริมการตลาด 
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 3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของลูกคาหลังไดรับบริการหรือ ระหวาง
การใชบริการไดบรรลุเปาหมายหรือไดรับบริการไดตรงตามท่ีลูกคาคาดหวัง อาจสังเกตได จาก
สายตาคําพูด หรือพฤติกรรมตางๆ 

 4. ปจจัยดานราคา หมายถึง ราคาของรถจักรยานยนตบิ๊กไบค ท่ีมีความเหมาะสมกับ
คุณภาพของตัวรถ และความตองการของผูบริโภค 

 5. ปจจัยดานผลิตภัณฑ หมายถึง ตัวรถจักรยานยนตบ๊ิกไบค สีของตัวรถ ราคาของตัวรถ
คุณภาพของตัวรถ การบริการของศูนยบริการ และชื่อเสียงของผูใหบริการ ท่ีตรงตามความตองการ
ของผูบริโภค 

 6. ดานชองทางจัดจําหนาย หมายถึง ชองทางการจัดจําหนายออนไลนท่ีหลากหลาย ไมวา
จะเปน Facebook page, Line, Website เปนตน 

 7. ดานบุคคล หมายถึง บุคลากร พนักงานท่ีใหบริการลูกคา ใสใจในเรื่องมนุษยสัมพันธ  
การใหขอมูล ครบถวนและเปนประโยชน 
 8. ดานลักษณะทางกายภาพ หมายถึง การแนะนําและความเช่ียวชาญในการใหบริการ
เก่ียวกับรถบิ๊กไบค 
 9. ดานกระบวนการ หมายถึง มีการใหคําแนะนําขั้นตอนการดูแลรักษาสภาพรถบ๊ิกไบค อีก
ท้ังยังตรวจเช็คตัวเครื่องของรถกอนมีการจําหนาย 

 10. ดานการสงเสริมการตลาด หมายถึง การส่ือสารเพ่ือสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภค 

ตอตราสินคาหรือบริการ เพ่ือจูงใจใหเกิดความตองการในการซ้ือรถจักรยานยนต 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจ 
 คอตเลอร (Kotler, 2000)กลาววาความพึงพอใจเปนความรูสึกของบุคคลซ่ึงมีระดับความพึง
พอใจท่ีเปนผลมาจากการเปรียบเทียบการทํางานของผลิตภัณฑตามที่เห็น และเขาใจกับความ
คาดหวัง ดังน้ันระดับความพอใจจึงเปนปจจัยของความแตกตางระหวางการทํางานท่ีมองเห็นและ
ความเขาใจกับความคาดหวัง หากบุคคลเห็นและเขาใจการทํางานของผลิตภัณฑต่ํากวาความ
คาดหวัง จะสงผลใหบุคคลน้ันเกิดความไมพึงพอใจ (Dissatisfaction) แตหากระดับของความเห็น
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และเขาใจการทํางานของผลิตภัณฑวาตรงกับความคาดหวังบุคคลน้ันจะเกิดความพึงพอใจ 

(Satisfaction) และถาผลท่ีไดรับจากการทํางานของผลิตภัณฑวาสูงกวาความคาดหวังจะทําใหเกิด
ความประทับใจ (Delight) ซ่ึงจะสงผลตอการตัดสินใจซ้ือซํ้าของลูกคา และประชาสัมพันธถึงส่ิงดี
ของผลิตภัณฑตอบุคคลอ่ืนตอไป 

 ฉัตยาพร เสมอใจ (2547) ไดกลาวถึง ประโยชนจากการจัดการความพึงพอใจของลูกคาวา 
ธุรกิจสามารถท่ีจะนําความพึงพอใจท่ีลูกคามีมาใชประโยชนกับธุรกิจไดดังน้ี 

 1. สรางผลประโยชนเพ่ิมใหแกธุรกิจโดยการเพ่ิมระดับความพึงพอใจของลูกคาใหมากขึ้น 

เพ่ือเปนการนําไปสูการสรางความภักดีของลูกคา 
 2. สรางผลกําไรในระยะยาว ถาธุรกิจสามารถรักษาลูกคาท่ีดีไวในปริมาณมากๆ จะสรางผล
กําไรมากกวาการหาลูกคาใหมเขามาทดแทนลูกคาเกาท่ีจากไปอยูเสมอ 

 3. ลูกคาท่ีมีความพึงพอใจมากๆ จะชวยในการกระจายขาวแบบปากตอปาก ทําใหคนรูจัก
มากข้ึน ซ่ึงเปนแหลงขอมูลสําคัญสําหรับลูกคาใหมท่ีใชในการตัดสินใจ 

 4. ลูกคาท่ีมีความพึงพอใจมากๆ เปนการประกันความเส่ียงจากการเกิดความผิดพลาดใน
การบริการ ลูกคาระยะยาวมีแนวโนมท่ีจะใหอภัยกับเหตุการณท่ีเกิดความผิดพลาดของธุรกิจได
มากกวา 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการบริการ 
 Zeithamal, Parasuraman & Berry (1990) ไดกําหนดเคร่ืองมือในการวัดระดับคุณภาพการ
ใหบริการ (Service Quality) ประกอบดวย 5 องคประกอบของคุณภาพการใหบริการ คือ 

 1. รูปลักษณ (Tangible) ไดแก ความทันสมัยของอุปกรณ สภาพแวดลอมของสถานที่
บริการ การแตงกายของพนักงาน เอกสารเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการบริการ 

 2. ความนาเชื่อถือ (Reliability) ไดแก ความสามารถของพนักงานในการใหบริการไดตรง
ตามที่สัญญาไว การเก็บรักษาขอมูลของลูกคา และการขอมูลมาใชในการใหบริการลูกคาการทํางาน
ไมผิดพลาด การบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือใหพรอมใชงานเสมอ การมีจํานวนพนักงาน
เพียงพอตอการใหบริการ 

 3. การตอบสนอง (Responsiveness) ไดแก มีระบบการบริการท่ีใหบริการไดรวดเร็วความ
พรอมของพนักงานในการใหคําแนะนําปรึกษากับลูกคา ความรวดเร็วในการทํางานของพนักงาน 

ความพรอมของพนักงานในการบริการลูกคาไดทันทีท่ีตองการ 
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 4. การใหความม่ันใจ (Assurance) ไดแก ความรูความสามารถของพนักงานในการใหขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับการบริการ การสรางความปลอดภัย และเชื่อม่ันในการรับบริการความมีมารยาท
และความสุภาพของพนักงาน พฤติกรรมของพนักงานในการสรางความเชื่อม่ันในการใหบริการ
ของบริษัท 

 5. การดูแลเอาใจใส (Empathy) ไดแก การใหความสนใจและเอาใจใสลูกคา แตละคนของ
พนักงาน เวลาในกรเปดใหบริการความสะดวกแกลูกคา โอกาสในการรับทราบขอมูลขาวสาร 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับกับสวนผสมการตลาด 7P’s (Marketing Mix) 
 Marketing Mix หรือสวนประสมทางการตลาด ไดถูกคิดคนขึ้นโดย Kotler (2003) โดยมี
แนวคิดท่ีวานักการตลาดหรือผูท่ีทําการวางแผนการตลาดจําเปนท่ีจะตองใหความสําคัญกับสวน
ประสมทางการตลาดท้ังในดานของผูบริโภคและดานบริการท้ังท่ีมองเห็นไดและมองไมเห็นไป
ดวยกัน ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

ความหมายของสวนประสมการตลาด 
 Kotler (2003) ไดใหความหมายไววา สวนประสมทางการตลาดเปนตัวแปรท่ีสามารถ
ควบคุมได โดยการตอบสนองหรือความตองเปนตัวหน่ึงท่ีตองมีการควบคุมเพ่ือใหสามารถ
ตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยสวนประสมทางการตลาดมี 

องคประกอบดังน้ี 
 1. Product หรือผลิตภัณฑ เปนส่ิงที่ธุรกิจนําเสนอใหกับลูกคาเพ่ือตอบสนองตอความ
จําเปนหรือความตองการเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ สามารถกอใหเกิดประโยชนดังท่ีคาดหวังหรือ
เกินส่ิงท่ีคาด และตองมีการพัฒนาใหมีศักยภาพในการแขงขัน ซ่ึงผลิตภัณฑอาจมีตัวตนหรือไมมี
ตัวตนก็ได 
 2. Price หรือ ราคา หมายถึง มูลคาของสินคาหรือผลิตภัณฑในรูปของตัวเงินเพ่ือใหเกิดการ
แลกเปล่ียนและใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑ โดยจะคํานึงถึงประโยชนท่ีจะไดรับโดยการเปรียบเทียบของ
ผูบริโภค ซ่ึงธุรกิจจําเปนท่ีจะตองนําเสนอผลิตภัณฑใหผูบริโภคยอมรับใหเกิดการรับรูวา มีมูลคา
สูงกวาราคาท่ีตั้งไวและตองสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑ 
 3. Place หรือ สถานที่ หรือ ท่ีตั้ง ในการจัดวางและจําหนายสินคา เพ่ือใหเกิดการเคล่ือนตัว
ของสินคาไปยังตลาดและสงตอถึงผูบริโภคดังน้ันการกําหนดทําเล ท่ีตั้งและชองทางในการจัด
จําหนายจึงเปนส่ิงสําคัญเพราะหากลูกคาสามารถเขาถึงไดงายก็จะเปนอีกชองทางหน่ึงในการเพ่ิม
แรงจูงใจในการซ้ือของลูกคา 
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 4. Promotion หรือ การสงเสริมทางการตลาด เปนการส่ือสารหรือสงขอมูลเก่ียวกับสินคา
และผลิตภัณฑออกไปยังผูซ้ือเพ่ือสรางแรงจูงใจ หรือใหเกิดการรับรูเพ่ือกระตุนใหเกิดพฤติกรรม
การซ้ือซ่ึงประกอบดวยเครื่องมือตางๆ เชน การโฆษณา การใชพนักงานขาย การสงเสริมการขาย
การประชาสัมพันธ ซ่ึงเคร่ืองมือเหลาน้ีจะตองทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

 5. Process หรือ กระบวนการในการใหบริการ เปนการสงตอคุณภาพหรืออํานวยความ
สะดวกในการใหบริการการซ้ือขาย เพ่ือใหผูท่ีไดรับบริการเกิดความพอใจและสรางภาพลักษณท่ีดี
ใหกับธุรกิจ 

 6. People หรือ พนักงานผูใหบริการจําเปนตองมีทักษะ ไหวพริบ และความสามารถรวมถึง
คานิยมในการปฏิบัติตอลูกคาเพ่ือใหเกิดความพอใจ และสามารถสรางความแตกตางในการ
ใหบริการได 
 7. Physical Evidence เปนส่ิงท่ีลูกคาสามารถมองเห็นไดเชน สภาพแวดลอม การตกแตง
ภายใน ความสะอาดความสวยงาม ของสถานท่ีๆ ใหบริการซ่ึงจะตองสอดคลองกับภาพลักษณของ
สินคาหรือบริการท่ีทําเสนอเพ่ือกระตุน ใหเกิดความเขาใจหรือการรับรูเก่ียวกับสินคาหรือบริการ
ของธุรกิจไดอยางถูกตองและตรงประเด็น 

 เพ่ือใหสามารถวางแผนการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพนักการตลาดควรท่ีจะศึกษาและ
ทําความเข าใจเ ก่ียวกับทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดเพราะความแตกตางทางด าน
ประชากรศาสตรของผูบริโภคน้ัน สงผลตอความตองการของผูบริโภคดวยเชนกัน เพ่ือใหสามารถ
กําหนดกลุมเปาและทิศทางการตลาดไดอยางเหมาะสมกับสินคาหรือบริการของธุรกิจ 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 กรชนก ดิษฐเล็ก  (2558, บทคัดยอ) การศึกษาฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสวนประสม
ทางการตลาด คุณคาตราสินคาและแรงจูงใจท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนตบ๊ิกไบค
ของคนในจังหวัดนนทบุรีกลุมตัวอยางคือ ประชากรที่สนใจรถจักรยานยนตบ๊ิกไบคในจังหวัด
นนทบุรี ท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปเน่ืองจากเปนกลุมตัวอยางท่ีสามารถทําใบอนุญาตขับขี่
รถจักรยานยนตได ทําการสุมตัวอยางแบบสะดวก จํานวน 400 ชุด โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชคือ
แบบสอบถาม มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.900 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา 
ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิง โดยใชการวิเคราะหการ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 
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 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเพศชาย รอยละ 84.0 มีอายุ 25-34 ป รอยละ 52.0 

มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 27.5 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001–20,000 บาท รอยละ 43.3 มี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 39.7 ตองการซ้ือรถบ๊ิกไบคย่ีหอ Kawasaki รอยละ 49.3 และ
ตองการซ้ือรถบิ๊กไบคประเภท Sport รอยละ 37.0 โดยใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด โดยรวมในระดับมาก ซ่ึงใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ มากท่ีสุดรองลงมาคือ 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาดและปจจัยดานราคา สวนใน
ดานคุณคาตราสินคา กลุมตัวอยางใหความสําคัญโดยรวมในระดับมาก ซ่ึงใหความสําคัญกับการ
รูจักตราสินคามากท่ีสุด รองลงมาคือ คุณภาพท่ีถูกรับรู ความสัมพันธกับตราสินคา และความภักดี
ตอตราสินคา และมีแรงจูงใจท่ีเกิดจากตัวผลิตภัณฑอารมณ และอุปถัมภรานคา ในระดับมาก
สําหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา แรงจูงใจและคุณคาตราสินคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนตบ๊ิกไบคในจังหวัดนนทบุรี รอยละ 53.7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ศิวรักษ ทองรอด (2554, บทคัดยอ) การคนควาอิสระน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของผูบริโภคท่ีมีตอศูนยบริการรถยนตค็อกพิทในเขตลาดพราวและเขตรามอินทราจังหวัด
กรุงเทพมหานครไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คนโดยใชแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือในการสํารวจสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ Independent Samples t-test และ One-Way ANOVA 

(F-test) กําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีสัดสวนเพศชายเพศหญิงแตกตางกัน ประกอบดวยเพศ
ชาย 334 คนและเพศหญิง 66 คนอายุระหวาง 31-40 ป มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มี
รายไดตอเดือนคือ 10,001-20,000 บาทตอเดือน มีประเภทรถยนตท่ีใชบริการคือรถยนตน่ังสวนบุ
คลและมีอายุการใชงานของรถ 1-5 ป ระดับความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอศูนยบริการรถยนตค็
อกพิทอยูในระดับนอยกับทุกดานไดแก ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาด ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ระดับความสําคัญตอความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอ
ศูนยบริการรถยนตค็อกพิทขึ้นกับปจจัย เพศ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน ประเภทรถยนตท่ี
ใชบริการอายุการใชงานของรถอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
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 ประชากร คือ ประชากรท่ีทําการศึกษาคนควาครั้งน้ี คือ ผูบริโภคหรือลูกคาท่ีใชบริการราน 

Freshy superbike ท่ีมีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป และเปนคนที่ มีความช่ืนชอบในรถบ๊ิกไบค ท้ังน้ี
เน่ืองจากผูบริโภคกลุมน้ีเปนผูท่ีมีสิทธิในการสอบขอใบขับข่ีรถจักรยานยนตถูกตองตามกฎหมาย 

กลุมตัวอยาง การศึกษาคนควาครั้งน้ีศึกษาเฉพาะกลุมผูบริโภคหรือลูกคาท่ีเขามาใชบริการราน 

Freshy superbikeโดยคัดเลือกกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยใชสูตรในการคํานวณชุดกลุม
ตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากรใชสูตรกําหนดขนาด ตัวอยาง สูตร W.G. Cochran (1953) 

ดังน้ี 

n        =      P ( 1 – P ) Z2 

      E2 

   N   คือ   จํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองการ  

   P   คือ   สัดสวนของประชากรท่ีผูวิจัยตองการจะสุม 

   Z   คือ   ความมันใจที่ผูวิจัยกําหนดไวท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิตท่ี 0.05 

   E   คือ   สัดสวนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได 
 สําหรับการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยตองสุมตัวอยางเปน 50% จากประชากรท่ีเขามาใชบริการราน 

Freshy superbike ท้ังหมดโดยท่ีตองการความเช่ือม่ันใจ 95% และยอมรับเคล่ือนจากตัวอยางจะ
คํานวณไดอีก P = 50 

   P                           =     0.50 

   Z                            =     1.96 (95%) 

   E                            =     0.05 (5%) 

   ดังน้ัน n =     ( 0.5 ) ( 1 – 0.5 ) ( 1.96 )2 

      ( 0.05 )2 

      =   384 

 เพ่ือความแมนยําของขอมูลในการเก็บตัวอยาง แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคาใน
การ ใหบริการของราน Freshy Superbike ผูวิจัยจึงทําการเก็บตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง ตั้งแต
วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2561–วันท่ี 16 มีนาคม 2561 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดยศึกษา
แนวคิดจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพความพึงพอใจตอ
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การใชบริการราน Freshy superbike ใน 7 ดาน คือ 1. ดานราคา 2. ดานผลิตภัณฑ 3. ดานชองทาง
การจําหนาย 4. ดานบุคคล 5. ดานลักษณะทางกายภาพ 6. ดานกระบวนการ 7. ดานการสงเสริม
การตลาด 

 สําหรับงานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Reserch) ท่ีมีรูปแบบการวิจัยโดยใช
แบบสอบถามแบบปลายปดท่ีประกอบดวยปจจัยพ้ืนฐานไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน ประเภทการบริการท่ีสนใจ ย่ีหอรถท่ีใชหรือสนใจ ประเภทของรถมอเตอรไซค
ท่ีใชหรือสนใจรูจักราน Freshy Superbike มาจากท่ีใด ไดสรางข้ึนเพ่ือเปนการศึกษา ความพึงพอใจ
ของลูกคาในการใหบริการของราน Freshy Superbike โดยแบง แบบสอบถามออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปสําหรับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดตอเดือน ประเภทการบริการท่ีสนใจ ย่ีหอรถที่ใชหรือสนใจ ประเภทของรถมอเตอรไซคท่ีใช
หรือสนใจ รูจักราน Freshy Superbike มาจากท่ีใด   

 สวนท่ี  2 ขอมูลความพึงพอใจของผูใชบริการราน  Freshy superbike โดยใหผูตอบ
แบบสอบถามเลือกระดับความพ่ึงพอใจที่ตรงกับตัวเองมากท่ีสุด การวัดระดับความพึงพอใจตาม
แบบมาตราลิเกิรต (Likert Scale) โดยใชมาตราวัดประเภทอันตรภาค (Interval Scale) 5 ระดับ คือ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด  

 ในแบบสอบถามสวนท่ี 2 ซ่ึงวัดระดับความพึงพอใจ ไดแก ความพึงพอใจ ดานราคา ดาน
ผลิตภัณฑ ดานชองทางการจําหนาย ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการและดาน
การสงเสริมการตลาด โดยมีระดับการวัดความพึงพอใจดังน้ี  

   ระดับ   คะแนน 

   มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  5 

   มีความพึงพอใจมาก  4 

   มีความพึงพอใจปานกลาง 3 

   มีความพึงพอใจนอย  2 

  มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด  1 

 จากน้ันนําคาเฉล่ียมาแปลความหมายโดยใชเกณฑแปลความหมายของประคองกรรณสูตร
(2549) ท่ีกําหนดไวดังน้ี   

  ระดับคาเฉลี่ย     4.50 - 5.00 อยูในระดับมากท่ีสุด 

       3.50 - 4.49 อยูในระดับมาก 
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    2.50 - 3.49 อยูในระดับปานกลาง 

    1.50 - 2.49 อยูในระดับนอย 

    1.00 - 1.49 อยูในระดับนอยท่ีสุด  

 สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 ในแบบสอบถามสวนท่ี 3 เปนคําถามปลายเปด (Open–ended question) เพ่ือรับทราบถึง
ขอเสนอแนะจากผูใชบริการราน Freshy superbike เพ่ือนําไปปรับปรุงการบริการในดานตางๆ ใหดี
ขึ้น 

 

การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 จากการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามท่ีจัดทําขึ้นมาหาคาของ 

Validity จะแสดงใหเห็นวาคา Cronbach’s Alpha ของราน Freshy Superbike อยูในเกณฑ 0.81 ซ่ึง
แสดงวาคาของราน Freshy Superbike อยูในเกณฑท่ีดี 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาขอมูลปฐมภูมิผานการอกแบบสอบถามสา
หรับลูกคาท่ีมาใชบริการของราน Freshy Superbike จํานวน 400 คน โดยดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยางท่ีมาใชบริการราน Freshy 

Superbike  

 2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary source) เปนขอมูลท่ีศึกษาไดรวบรวมขอมูล จากวิจัยท่ี
เก่ียวของอางบทความขอมูลจากอินเตอรเน็ตท่ีเก่ียวของ  เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชเปนแนวทางใน
การทําวิจัยในคร้ังน้ี 

 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลงานวิจัยพบวา ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง สามารถจําแนกไดดังน้ี  

สวนใหญผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน 352 คน คิดเปน 88%  มีอายุระหวาง 25-34 ป คิด
เปน 69.8% มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 215 คน คิดเปน 53.8% มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน จํานวน 193 คน คิดเปน 48.3% มีรายไดตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท มีจํานวน 279 

คน คิดเปน 69.8% ประเภทของการบริการท่ีสนใจคือ ปรึกษา มีจํานวน 244 คน คิดเปน 61% ย่ีหอ
รถท่ีใชหรือสนใจ Kawasaki จํานวน 256 คน คิดเปน 64% ประเภทของรถมอเตอรไซคท่ีใชหรือ
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สนใจคือ Naked (เน็คเก็ด) จํานวน 221 คน คิดเปน 55.3% คุณรูจักราน Freshy Superbike มาจากการ
แนะนําของเพ่ือน 270 คน คิดเปน 67.5%  

 จากผลงานวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูใชบริการราน Freshy superbike หากวิเคราะห
เปนรายขอไดดังน้ี 

 ดานราคา ในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉล่ีย 4.1087 และหากวิเคราะหเปนรายขอพบวา 
ดานท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ราคาสินคาอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.21 รองลงมาราคา
สินคาเทียบกับคุณภาพมีความคุมคาอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.13 และดานท่ีมีความพึง
พอใจนอยสุด คือ มีการจัดสินคาแบบโปรโมช่ันอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.03 ตามลําดับ 

 ดานผลิตภัณฑ ในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉล่ีย 4.3844 และหากวิเคราะหเปนรายขอ
พบวา ดานท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดคือมีสินคาใหเลือกหลากหลายอยูในระดับมากท่ีสุดโดยมี
คาเฉล่ียอยูท่ี 4.92 รองลงมาคือมีความเชื่อถือตอราน Freshy superbike อยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ีย
อยูท่ี 4.43 และดานท่ีมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ มีการแกไขปญหาหรือคืนสินคาท่ีมีปญหาอยูใน
ระดับมากโดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.03 

 ดานชองทางการจําหนาย ในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 3.6896 และหากวิเคราะห
เปนรายขอพบวา ดานท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ มีชองทางในการเลือกซ้ือท่ีหลากหลายอยูใน
ระดับมากโดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.01 รองลงมา คือ ความสะดวกในการเขาถึงของราน Freshy superbike 

อยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.79 และดานท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ หองรับรองลูกคาท่ี
เปนสัดสวนอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.34 

 ดานบุคคล ในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉล่ีย 4.2788 และหากวิเคราะหเปนรายขอ
พบวา ดานท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ การอธิบายใหขอมูลเก่ียวกับตัวสินคาอยูในระดับมากท่ีสุด
โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.59 รองลงมา คือ การดูแลเอาใจใสลูกคาอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.48  

และดานท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ การแนะนําสินคาและโปรโมชั่นอยูในระดับมากโดยมี
คาเฉล่ียอยูท่ี 4.10 

 ดานลักษณะทางกายภาพ ในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย  4.1704  และหากวิเคราะห
เปนรายขอ พบวา ดานท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ความสะดวกในการใหบริการอยูในระดับมาก
ท่ีสุดโดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.50 รองลงมา คือ ใหคําแนะนําปรึกษาเก่ียวกับรถบิ๊กไบคอยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.31 และดานท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ความพอใจในการใหบริการอยูใน
ระดับมากโดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.85 
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 ดานกระบวนการ ในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.3865 และหากวิเคราะหเปนราย
ขอพบวา ดานท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ การมีมนุษยสัมพันธของลูกคาอยูในระดับมากท่ีสุดโดยมี
คาเฉล่ียอยูท่ี 4.62 รองลงมา คือ มีการแนะนําข้ันตอนการดูแลรักษารถอยูในระดับมากท่ีสุดโดยมี
คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.51 และดานท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ มีการตรวจเช็ครถกอนทําการสงมอบ
ใหกับลูกคาและการแจงรายละเอียดเก่ียวกับรถและสินคาใหกับลูกคามีระดับความพึงพอใจเทากัน
อยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.18 

 ดานการสงเสริมการตลาด ในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉล่ีย 4.0535 และหากวิเคราะห
เปนรายขอพบวา ดานท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ การโฆษณาโปรโมช่ันในแผนปายอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.15 รองลงมา คือ การรับรูจากการโฆษณาราคาสินคาอยูในระดับมากโดยมี
คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.15 และดานท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ การจัดโปรโมชั่นตางๆ อยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.96 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิเคราะหสมมติฐาน เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในดานราคา ดาน
ผลิตภัณฑ ดานชองทางการจําหนาย ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ และ
ดานการสงเสริมการตลาดไมแตกตางกัน 

 ผลการวิเคราะหสมมติฐาน อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในดานราคา ดาน
ผลิตภัณฑ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ และดานการสงเสริมการตลาดไมแตกตางกัน 

สวนอายุท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในดานชองทางการจําหนายแตกตางกันและหาก
วิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 2 คู ประกอบดวย (1) 15-24 ป กับ 25-34 ป และ (2) 15-24 ป กับ 35-49 

ป และดานบุคคลแตกตางกันและหากวิเคราะหเปนรายคูพบวา มี 2 คู (1) 15-24 ป กับ 35-49 ป และ 

(2) 25-34 ป กับ 35-49 ป  
 ผลการวิเคราะหสมมติฐาน ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในดานราคา 
ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจําหนาย ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ 

และดานการสงเสริมการตลาดไมแตกตางกัน ผลการวิเคราะหสมมติฐาน อาชีพที่แตกตางกันมีผล
ตอความพึงพอใจในดานราคา ดานผลิตภัณฑ ดานลักษณะทางกายภาพ และดานการสงเสริม
การตลาดไมแตกตางกัน สวนอายุท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในดานชองทางการจําหนาย
แตกตางกันและหากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 2 คู ประกอบดวย (1) นักเรียน/นักศึกษา กับ 
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พนักงานบริษัทเอกชน และ (2) พนักงานบริษัทเอกชน กับ ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ  ดานบุคคล
แตกตางกันและหากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 2 คู  (1) นักเรียน/นักศึกษา กับ พนักงาน
บริษัทเอกชน และ  (2) พนักงานบริษัทเอกชน  กับ  ธุรกิจสวนตัว/ เจาของกิจการ และดาน
กระบวนการแตกตางกันและหากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 2 คู (1) นักเรียน/นักศึกษา กับ 

พนักงานบริษัทเอกชน และ (2) พนักงานบริษัทเอกชน กับ ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ 

 ผลการวิเคราะหสมมติฐาน รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในดาน
ราคา ดานผลิตภัณฑ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ และดานการสงเสริมการตลาดไม
แตกตางกัน สวนอายุท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในดานชองทางการจําหนายแตกตางกัน
และหากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 4 คู ประกอบดวย (1) ตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท กับ 

มากกวา 50,001 บาทขึ้นไป (2) 10,001-20,000 บาท กับ 20,001-30,000 บาท (3) 20,001-30,000 บาท 

กับ 30,001-40,000 บาท และ (4) 20,001-30,000 บาท กับ มากกวา 50,001 บาทขึ้นไป และดาน
บุคคลแตกตางกันและหากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 2 คู (1) 10,001-20,000 บาท กับ 20,001-

30,000 บาท และ (2) 20,001-30,000 บาท กับ 30,001-40,000 บาท 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจตอการใชบริการซ้ือรถบ๊ิกไบคมือสองของราน Freshy 

Superbike  โดยภาพรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจ ของลูกคา
ในการใหบริการของราน Freshy Superbike อยูระดับมาก 7 ดานโดย เรียงตามลําดับความพึงพอใจ
ในภาพรวม ดานกระบวนการ ดานผลิตภัณฑ ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ ดานราคา ดาน
การสงเสริมการตลาด และดานชองทางการจําหนายซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ศิวรักษ ทอง
รอด  (2554,บทคัดยอ) ท่ีศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอศูนยบริการรถยนตค็อกพิทในเขต
ลาดพราวและเขตรามอินทรา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 เม่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของราน Freshy Superbike 

ตามขอมูลดานประชากรศาสตรโดยจําแนกตามอายุท่ีแตกตางกันพบวา ความพึงพอใจในดานการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการของลูกคาท่ีมีตอการใหบริการของราน Freshy Superbike แตกตางกัน  ท้ังน้ี
อาจเปนเพราะลูกคาท่ีมาใชบริการ มีหลาย ชวงอายุและมีพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน โดยลูกคาท่ีมีอายุ
ระหวาง 25-34 ป ใหความพึงพอใจมากท่ีสุด ท้ังน้ีเน่ืองจากลูกคาท่ีมีอายุระหวาง 25-34 ป ซ่ึงอยู
ในชวงวัยทํางานและมีประสบการณจากการใชบริการมามาก จึงเกิดความเขาใจ ความคุนชินและพึง
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พอใจกับการบริการท่ีไดรับอยูเปนประจํามากกวาลูกคาในชวงวัยอ่ืนๆ ท่ีมีประสบการณในการใช
บริการเก่ียวกับรถบิ้กไบคนอย  จึงทําใหความพึงพอใจแตกตางกันในดานการบริการ ซ่ึงสอดคลอง
กับนายศิวรักษ ทองรอด (2554,บทคัดยอ) ท่ีศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอศูนยบริการ
รถยนตค็อกพิทในเขตลาดพราวและเขตรามอินทรา จังหวัดกรุงเทพมหานครตางกัน สอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไวอยางมีนัยสําคัญทาง สถิติท่ีระดับ 0.5 
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
 1. จากผลที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปเปนขอมูลในการคัดเลือกบุคลากรที่จะเขามา
ทํางาน เพ่ือการบริการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2. จากผลที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปเปนขอมูลท่ีจําเปนสําหรับวางแผนพัฒนาปรับปรุง
การใหบริการอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของลูกคาท่ีมาใชบริการอยางแทจริง
และ เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางรานอ่ืน เพ่ือเปรียบเทียบการใหบริการในดานตางๆ 

ท่ีเก่ียวกับการซ้ือขายรถบ๊ิกไบค เพ่ือศึกษาถึงจุดเดนจุดดอย และขอปรับปรุงแกไขไดอยางชัดเจน
ย่ิงข้ึน กอใหเกิดประโยชนตอราน Freshy Superbike และกลุมลูกคาผูเขารับบริการ 
 2. ควรมีการเก็บขอมูลจากลูกคาท่ีมาใชบริการแตละประเภทอยางเปนสัดสวนและอาจเพ่ิม
การสัมภาษณลูกคามาประกอบดวยเพ่ือใหไดรับขอมูลท่ีแทจริงและหลากหลายมากข้ึน เพ่ือจะได
ทราบขอมูลและความตองการของการบริการแตละดานท่ีชัดเจนเพ่ิมมากข้ึน 
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บทคัดยอ 

  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของ
บุคคลท่ัวไปในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาขอมูลทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันสงผล
ตอปจจัยทางการตลาด ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ีจําหนาย และดานโปรโมช่ันท่ี
แตกตางกัน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัยครั้งน้ี ไดแก ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 

คน เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บขอมูลเชิงปริมาณดวยการใชแบบสอบถามท่ีเปนเอกสาร และ
แบบสอบถามออนไลน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย การแจกแจงความถ่ี การหาคารอยละ 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ทดสอบสมมติฐานระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม โดยใชคา t-test, 

F-test 

จากการศึกษาพบวา ตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง มีอายุ 20-29 ป มีสถานสภาพโสด และ
มีอาชีพเปนพนักงานเอกชน รายได 15,001-25,000 บาทตอเดือน มีสภาพผิวผสมมากท่ีสุด มีความ
กังวลเรื่องสิว, ผด, ผ่ืนมากท่ีสุด ในดานประเภทผลิตภัณฑใหความสําคัญกับครีมกันแดด และเลือก
ซ้ือในราคา 801-1,100 บาทมากท่ีสุด ในดานสถานท่ีจัดจําหนายจะเลือกซ้ือในหางสรรพสินคามาก
ท่ีสุด และบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือ คือ ตัวเอง 

 ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร ท่ีประกอบไปดวย เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ีแตกตางกัน สงผลตอพฤติกรรมและปจจัย
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ทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกตางกัน 

 

คําสําคัญ : พฤติกรรม, ปจจัยทางการตลาด, การตัดสินใจ, ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 
 

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 

 เน่ืองจากในปจจุบันการดูแลตนเองและสุขภาพเปนเรื่องท่ีทุกคนใหความสําคัญ รวมกับ
ผูคนตองการความม่ันใจในการดําเนินชีวิต จึงพยายามเลือกผลิตภัณฑดูแลผิวท่ีดีและตอบโจทยกับ
สภาพผิวของตนเอง แตการเลือกผลิตภัณฑใหเหมาะกับสภาพผิวของแตละคนน้ันเปนเรื่องท่ี
คอนขางยาก เพราะในปจจุบันมีผลิตภัณฑดูแลผิวหลายรูปแบบอีกท้ังยังมีคําโฆษณาชวนเช่ือ ทําให
หลายๆ คนเลือกใชผลิตภัณฑท่ีผิด กอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา อาทิ การใชครีมท่ีมีสวนผสมของ
สารอันตราย เชน ปรอท สเตียรอยดไฮโดรควิโนน เปนตน (พูนศิริ อัตราภรณประดิษฐ (2558), 

ผลิตภัณฑเวชสําอํางบํารุงผิวสารสกัดจากฟกขาว) การเลือกผลิตภัณฑดูแลผิวท่ีไมเหมาะกับสภาพ
ผิวหรือชวงอายุ และการใชครีมท่ีกอใหเกิดการแพหรือการระคายเคือง นอกจากน้ียังมีสวน
เก่ียวเน่ืองกับพฤติกรรมการเลือกใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของแตละบุคคลที่แตกตางกันออกไป 

บางคนเลือกใชตามคําแนะนําของคนรูจัก คนสนิท บางคนดูตามรีวิวสินคาและบล็อกเกอร
เครื่องสําอาง แตถึงอยางไรก็ตาม สภาพผิวหนาของแตละบุคคลมีความแตกตาง และความจําเพาะท่ี
ไมเหมือนกัน การจะเลือกผลิตภัณฑท่ีเหมาะกับสภาพผิว และดีท่ีสุดสําหรับเราจึงเปนเรื่องท่ี
คอนขางยาก สงผลใหมีการเปล่ียนผลิตภัณฑอยูบอยครั้ง ผลิตภัณฑบางชิ้นใชเพียงไมก่ีครั้งก็ตอง
หยุดใช เพราะเกิดปญหาผิวตามมา เปนตน 

 ดังน้ันเราจึงเลือกศึกษาพฤติกรรมและปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา โดยใชหลักประชากรศาสตร เพ่ือสํารวจความตองการของแตละคนในการ
ใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาโดยศึกษาถึงความตองการของผูบริโภคตองการผลิตภัณฑบํารุงผิวแบบ
ใด ปจจัยใดท่ีมีสวนเกี่ยวของในการเลือกซ้ือประเภทของผลิตภัณฑบํารุงผิวท่ีตองการ สถานท่ีจัด
จําหนาย ราคาและปริมาณท่ีเหมาะสมตอความตองการ (ฟลลิป คอตเลอร (Phillip Kotler))โดยมี
กลุมเปาหมาย คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เพ่ือนําขอมูลท่ีได มาศึกษา
วิเคราะห และกําหนดเปาหมายทางตลาดวา ควรผลิตผลิตภัณฑบํารุงผิวประเภทใด เหมาะสําหรับ
บุคคลกลุมใด หรือผูท่ีตองการใชผลิตภัณฑน้ันๆ มีพฤติกรรมแบบใด เพ่ือใหผูประกอบการหรือ
ผูผลิตผลิตภัณฑบํารุงผิวทราบถึงแนวโนม และกลุมเปาหมายท่ีถูกตอง ชัดเจน สามารถบอก
คุณลักษณะของผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาไดตอบโจทยกับความตองการของกลุมคนท่ีเราไดศึกษามา 
และนําขอมูลท่ีไดไปพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑตอไป 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

961 

วัตถุประสงคในการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของบุคคลท่ัวไปในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาปจจัยประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันสงผลตอปจจัยทางการตลาดที่แตกตางกัน
ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ีจัดจําหนาย และดานโปรโมชั่น 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 ปจจัยทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันสงผลตอปจจัยทางการตลาดที่แตกตางกัน ในดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ีจัดจําหนาย และดานโปรโมช่ัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานประชากร 

 บุคคลทั่วไปอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ท่ีใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา จํานวน 400 คน ท่ีอาศัยอยู
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. ขอบเขตดานตัวแปร 

  2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ขอมูลทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา และรายไดตอเดือน 

  2.2 ตัวแปรตาม คือ ปจจัยทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ีจัด
จําหนาย และดานโปรโมช่ัน 

 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา มีกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยไดกําหนดตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม 

เพ่ือเปนเครื่องมือในการคนควาวิจัย เพ่ือหาคําตอบ โดยกําหนด ดังน้ี 
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         ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการเลือกใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของบุคคลท่ัวไปในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือทราบถึงปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 
ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ีจัดจําหนาย และดานโปรโมชั่น 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. พฤติกรรมผูบริโภค คือ กระบวนการหรือพฤติกรรมการตัดสินใจ การซ้ือ การใช และ
การประเมินการใชสินคาหรือบริการของบุคคล ซ่ึงจะมีความสําคัญตอการซ้ือสินคาและบริการใช
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาท่ัวไป 

 2. ปจจัยสวนผสมทางการตลาด คือ เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ซ่ึงมี
กิจกรรมการผสมผสานเคร่ืองมือใหสามารถตอบสนองความตองการ และยังสามารถสรางความพึง
พอใจใหกับลูกคาเปาหมาย ซ่ึงประกอบไปดวยทุกส่ิงอยาง ท่ีมีกิจการเพ่ือใหมีอิทธิพลโนมนาว
ความตองการผลิตภัณฑของกิจการ สวนประสมทางการตลาดแบงออกไดเปน 4 กลุม หรือ 4P คือ 

ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย 

 3. ปจจัยดานผลิตภัณฑ คือ ส่ิงท่ีธุรกิจนําเสนอขายใหแกผูบริโภคหรือตลาด เพ่ือใหเกิด
ความสนใจและตองการเปนเจาของท่ีจะนํามาใชหรือบริโภค เพ่ือสนองความตองการและความ
จําเปนใหไดรับความพึงพอใจ ตัวผลิตภัณฑจะประกอบดวย รูปแบบ ลักษณะ สีสัน ตราสัญลักษณ 
ชื่อย่ีหอ การใหบริการ และการรับประกัน ซ่ึงธุรกิจสามารถพัฒนาปรับปรุงไดอยูเสมอ 

 4. ปจจัยดานราคา คือ มูลคาในการแลกเปล่ียนซ้ือขายผลิตภัณฑ และเปนส่ิงท่ีผูบริโภคใช
พิจารณาประกอบการตัดสินใจซ้ือ ดังน้ันการต้ังราคาจึงควรใหอยูบนความเหมาะสมกับตัว

ปจจัยสวนบุคคล 
1. อายุ 
2. เพศ 
3. สถานภาพ 
4. อาชีพ 
5. ระดับการศึกษา 

ปจจัยทางการตลาด (4P) 
1. ดานผลิตภัณฑ 
2. ดานราคา 
3. ดานสถานท่ีจัดจําหนาย 
4. ดานโปรโมช่ัน 
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ผลิตภัณฑ ธุรกิจจึงตองพิจารณาถึงการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของราคาผลิตภัณฑซ่ึงเปนส่ิงท่ีสามารถ
ควบคุมได 
 5. ปจจัยดานชองทางการจําหนาย คือ โครงสรางของชองทางการจัดจําหนาย (Channel of 

Distribution) ท่ีประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมตางๆ ท่ีจะนําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย ซ่ึง
ถือวา เปนกิจกรรมท่ีชวยในการเคล่ือนยายกระจายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปสูผูบริโภค ธุรกิจ
สามารถเลือกสถานท่ีหรือชองทางการจําหนายใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายได 
 6. ปจจัยดานโปรโมช่ัน คือ กิจกรรมตางๆ ท่ีชวยในการจัดจําหนายผลิตภัณฑ และเปนการ
แจงใหผูบริโภคทราบวา มีผลิตภัณฑออกจําหนายในตลาด นอกจากน้ีการสงเสริมการตลาดยังทํา
หนาท่ีศึกษาวิจัยกระบวนการติดตอส่ือสารใหเขาใจถึงความสัมพันธระหวางผูผลิตกับผูบริโภค เพ่ือ
นําไปใชในการชักชวนผูบริโภคใหซ้ือผลิตภัณฑ หรือเพ่ือเตือนความทรงจําใหแกผูบริโภค โดย
อาศัยเคร่ืองมือตางๆ ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย และการขายโดยใช
พนักงานขาย 

 7. การตัดสินใจซ้ือ คือ ส่ิงท่ีผูบริโภคนํามาใชประกอบในการพิจารณาซ้ือผลิตภัณฑบํารุง
ผิวหนา 
 8. ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา คือ ผลิตภัณฑสําหรับทาบริเวณใบหนา เพ่ือชวยใหผิวสุขภาพดี 

มีฤทธ์ิในการบํารุง และเปนประโยชนตอผิวหนา 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
ขอมูลธุรกิจผลิตภัณฑความงาม  
 สวนแบงตลาดผลิตภัณฑความงาม แบงเปนตลาดผลิตภัณฑในกลุมสกินแคร และเมคอัพ
สําหรับประเทศไทยถูกจัดอันดับใหเปนตลาดท่ีมีขนาดท่ีใหญท่ีสุดในอาเซียน โดยในประเทศไทย
ตลาดในกลุมสกินแครท่ีเปนตลาดท่ีใหญท่ีสุด คือ สกินแครดูแลผิวหนา มีสวนแบงตลาดมากถึง 

68% ของตลาดกลุมสกินแครท้ังหมด และมีการเติบโตในคร่ึงปแรกถึง 4.6% มูลคาตลาดกลุมสกิน
แคร 35,752 ลานบาท กลุมเมคอัพ 12,393 ลานบาท กลุมผลิตภัณฑดูแลเสนผม 17,346 ลานบาท 

กลุมผลิตภัณฑเก่ียวกับสุขอนามัย 9,925 ลานบาท และกลุมประเภทนํ้าหอม 2,305 ลานบาท (ลอ
รีอัล, 2557 Marketeer) 
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 การเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางของผูบริโภคในปจจุบันจะใหความสนใจกับคําโฆษณาชวนเชื่อ 

คําโฆษณาบรรยายสรรพคุณเกินจริงโดยเฉพาะผูบริโภคที่มีปญหาในเรื่องของผิวหนา ตองทําความ
เขาใจและตองศึกษาสวนผสม วิธีการใช ขอควรระวังใหดีกอนท่ีจะนําผลิตภัณฑเหลาน้ันมาใชกับ
ผิวหนา ซ่ึงผูบริโภคสวนใหญจะเขาใจวา ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาท่ี บรรยายสรรพคุณวา มีสวนผสม
จากธรรมชาติ 100 เปอรเซ็นตน้ัน ดีตอผิว ไมกอใหเกิดการแพหรือการระคายเคือง แตมีผลิตภัณฑ
บํารุงผิวบางชนิดท่ีมีสวนผสมจากธรรมชาติท้ังหมด หรือจากการผลิตโดยภูมิปญญาชาวบาน และ
บางชนิดหรือบางผลิตภัณฑไมไดทํามาจากธรรมชาติ 100 เปอรเซ็นต ยกตัวอยาง ครีมท่ีอยูใน
รูปแบบ เซร่ัม เจล โลชั่น โทนเนอร ก็ตองมีเบสเพ่ือตั้งตํารับครีม เบสเหลาน้ันจัดเปนสารเคมี จะ
สังเกตจากผลิตภัณฑท่ีมีรายละเอียดตรงตาม อย. จะมีสวนผสมท่ียาวและอานไมออก เน่ืองจากช่ือ
บางช่ือเปนโครงสรางทางเคมี เชน หมู Function บอกตําแหนงคารบอน และ สวนทายจะเปนช่ือสาร
สกัดจากธรรมชาติเปนสวนผสม อยูประมาณ 2-3 ตัว หรือบางย่ีหอก็มีถึง 5-6 ตัว ซ่ึงถือไดวา มี
ปริมาณความเขมขนของสารสกัดท่ีมาจากธรรมชาติเพียงเล็กนอย ถาเม่ือเทียบกับสวนผสม ท่ีมาจาก
สารสกัดจากสารเคมี แตสารเคมีท่ีนํามาผลิตตางก็ตองไดรับอนุญาตใหใชในเครื่องสําอางได 
(หรรษา มหามงคล 2554) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยทางสวนประสมการตลาด 
 ฟลลิป คอตเลอร (Phillip Kotler) ไดกลาว เรื่องสวนผสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือ
ทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ซ่ึงมีกิจกรรมการผสมผสานเคร่ืองมือใหสามารถตอบสนอง
ความตองการ และยังสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาเปาหมาย และสวนประสมทาง
การตลาด ซ่ึงประกอบไปดวย ทุกส่ิงอยางท่ีมีกิจการเพ่ือใหมีอิทธิพลโนมนาวความตองการ
ผลิตภัณฑของกิจการ สวนประสมทางการตลาดแบงออกไดเปน 4 กลุม หรือ 4P คือ ผลิตภัณฑ ราคา 
การจัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย  

 การตลาดแบบ 4 P เปนแนวคิด ทางการตลาดที่มีการใหความสําคัญกับมุมมองของ ผูผลิต
เปนหลัก สวนประสมการตลาด (Marketing Mix แบบ 4P) น้ันจะถูกนําไปขยายจนกลายเปนกลยุทธ
ท่ีสามารถสรางขึ้นเพ่ือทําใหผูผลิต และผูจัดจําหนายอยูรอดเปนหลัก และหลักการคิดกลยุทธน้ันมี
ฐานความคิด คือ  

 1. ผลิตภัณฑ (Product) คือ ผูผลิตควรคิดวา ควรจะผลิตสินคาอะไรเพ่ือปอนเขาสูตลาด โดย
ท่ีสินคาท่ีจะผลิตข้ึนมาน้ันจะตองเปนสินคาท่ีสามารถจะขายได เพ่ือท่ีจะทําใหกระบวนการผลิตน้ัน
สามารถดําเนินไปไดโดยท่ีจะไมขาดชวง 
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 2. ราคา (Price) คือ การกําหนดดานราคาขาย โดยจะถูกตั้งเพ่ือใหไดราคาท่ีจะทําให 
โรงงานผลิตสินคา โดยไมขาดทุน และในขณะท่ีผูขายสินคาน้ัน ก็ตองคิดวา ควรที่จะบวกราคาเพ่ิม
เทาไร ถึงจะทําใหตัวเองไมขาดทุนและสามารถอยูรอดได  
 3. การจัดจําหนาย (Place) คือ ท้ังโรงงาน และผูขาย ตองมองภาพในการกระจายสินคาน้ัน 

ควรจะมีการกระจายไปสูจุดขายใหไดมากที่สุด และเพ่ือท่ีจะทําใหผูบริโภคไดเห็นสินคา และจะเขา
มาซ้ือสินคา 
 4. การสงเสริมการขาย (Promotion) คือ การท่ีจะสรางกลยุทธการสงเสริมการตลาดน้ัน 

จะตองเนนท่ีการบอกกลาวใหผูบริโภคน้ันไดรับรู ทางรานตอนน้ีมีสินคาประเภทใดบางท่ีวางขาย
ในตลาด และการลด แลก แจก แถม น้ันถือไดวาก็เปนเคร่ืองมือหลัก ท่ีใชกระตุนใหเกิดการ
ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค  

 กลยุทธท่ีมีสวนประกอบท้ัง 4 น้ัน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย และ
ดานการสงเสริมการตลาด จะไดผลเปนท่ีนาพอใจตอโรงงาน หรือผูผลิตและผูจัดจําหนาย และ
จนกระท่ังวงลอของการเปล่ียนแปลงเริ่มหมุน ท่ีเขาสูจุดสมดุลใหมในราวปลายทศวรรษท่ี 1980 

ยามท่ีมีการวางกลยุทธ การตลาด แบบที่มองความอยูรอดของผูผลิต และผูขายเปนหลักเริ่มเสีย
สมดุล และเน่ืองจากในเวลาที่เกิด ความสามารถของโรงงาน หรือผูผลิต ผูจัดจําหนายไดเริ่มมีความ
คลายคลึงกันมากข้ึน จนทําใหสินคา และบริการเริ่มท่ีมีความเหมือนกัน และซ่ึงก็ไมใชแคใน
ประเทศเจาตํารับอยาง เชน สหรัฐอเมริกา เทาน้ันท่ีประสบกับเหตุการณ แตในกระแสความ
เหมือนกันน้ันเกิดขึ้นกันท่ัวโลก น่ันคือ จะผลิตจากท่ีไหนที่มีสินคา ก็แทบจะไมมีความแตกตางกัน 

หรือแมสามารถผลิตสินคาไดเหมือน หรือ ใกลเคียงกันไปหมด และ ในขณะท่ีมีสินคาท่ีผลิตข้ึน
เหมือนกันน้ันก็จะถูกจัดจําหนายไปในรานคาท่ีมีรูปแบบเหมือนกัน 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 นุสรา ไกรวัฒนวงศ และดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร (2559) เร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางคย่ีหอ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงการศึกษาใน
คร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความแตกตางของปจจัยลักษณะทาง ประชากรศาสตร ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด และปจจัยอื่นๆ ไดแก ภาพลักษณและทัศนคติ สวนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางคย่ีหอ Shiseido ในเขต กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยทํา
การสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน โดยเลือกวิธีแบบตามสะดวก ซ่ึงกลุมตัวอยางท่ีใช คือ 

ผูบริโภคที่เลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางคย่ีหอ Shiseido จํานวน 400 คน ใช แบบสอบถามเปน
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เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล (สถิติพรรณนา) คือ คาความถี่ 
คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด และคาสูงสุด สวนสถิติท่ี ใชทดสอบสมมติฐาน 

(สถิติเชิงอนุมาน) คือ ใชสถิติ One Way ANOVA ในการคํานวณหาคา t-test และ F-test ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 

 เพ็ญพิชญา วิริยะอองศรี และผศ.ดร.พัฒน พิสิษฐเกษม (2557) เรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือเวชสําอางในรานวัตสันเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาถึงความแตกตางของปจจัยสวน
บุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการซ้ือเวชสําอางในรานวัตสันเขตกรุงเทพมหานคร 

ปจจัยดานสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใน การซ้ือเวชสําอางในรานวัตสันเขต
กรุงเทพมหานคร ปจจัยดานภาพลักษณ ของรานวัตสันท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการซ้ือเวชสําอาง
ในรานวัตสันเขตกรุงเทพมหานคร 

 ภัสสศิรัส ศรีอําพัน (2558) เรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกรักษาผิว 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา พรเกษมคลินิกสาขาสยามเซ็นเตอร งานวิจัยคร้ังน้ี
มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบริการและปจจัยทางการตลาดทางดาน บริการ ราคา 
สถานท่ีใหบริการ และการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกรักษา 
ผิวพรรณ กรณีศึกษา พรเกษม คลินิก ในเขตกรุงเทพมหานคร สาขาสยามเซ็นเตอร 
ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 ประชากร และกลุมตัวอยาง บุคคลท่ัวไปอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป ท่ีใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา
ในเขตกรุงเทพมหานครโดยการเก็บขอมูลในวันท่ี 26 กุมภาพันธ–วันท่ี 16 มีนาคม 2561 ซ่ึงปริมาณ
ประชากรที่ใชน้ันไดคํานวนโดยตามสูตรกรณีไมทราบจํานวนปะชากรเพ่ือหาขนาดประชากร
ตัวอยาง โดยใชสูตร W.G. Cochran (1953) ดังน้ี 

N 	
P 1 P Z

e
 

 เม่ือ N = จํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองการ 

  P = สัดสวนของประชากรท่ีผูวิจัยตองการจะสุม 

  Z = ระดับความม่ันใจที่กําหนด หรือระดับนัยสําคัญทางสถิติ โดย 

  Z ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.10 เทากับ 1.65 (ความเช่ือม่ัน 90%)  >> Z = 1.65 

  Z ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 เทากับ 1.96 (ความเช่ือม่ัน 95%)  >> Z = 1.96 
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  Z ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 เทากับ 2.58 (ความเช่ือม่ัน 99%)  >> Z = 2.58 

  E = สัดสวนความคลาดเคล่ือนที่ยอมใหเกิดขึ้นได   
ระดับความเชื่อม่ัน 90% สัดสวนความคลาดเคล่ือนเทากับ 0.10 

ระดับความเชื่อม่ัน 95% สัดสวนความคลาดเคล่ือนเทากับ 0.05 

ระดับความเชื่อม่ัน 99% สัดสวนความคลาดเคล่ือนเทากับ 0.01 

 ผูวิจัยตองสุมตัวอยางเปน 50% จากประชากรทั้งหมด โดยตองการความเชื่อม่ันท่ี 95% และ
สัดสวนความคลาดเคล่ือนเทากับ 0.05 

จากสูตร  N 	 P P Z

e
 

แทนคา  P = 0.50, Z = 1.96 และ e = 0.05 

  จะได  N 	 . . .

.
 

    N = 384.16 หรือ 384 ตัวอยาง 

 เพ่ือความแมนยําของขอมูลในการเก็บตัวอยาง แบบสอบถามเพ่ือการศึกษาพฤติกรรมและ
ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา ผูวิจัยจึงเลือกเก็บตัวอยาง
จํานวน 400 ตัวอยาง ในเขตกรุงเทพมหานคร ต้ังแตวันท่ี 26 กุมภาพันธ–วันท่ี 16 มีนาคม 2561 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 การวิจัยในคร้ังน้ีใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยมีขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ ซ่ึงแบบสอบถามเหลาน้ีถูกสรางข้ึนจากการสํารวจวรรณกรรม
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยแบงเคร่ืองมือออกเปน 3 สวน คือ 

 สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลดานประชากรศาสตร และขอมูลท่ัวไปของ 

บุคคลทั่วไป จํานวน 5 ขอ ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือน 

 สวนที่ 2 แบบการประเมินพฤติกรรมของผูใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา โดยใหตอบ 

คําถามโดยการเติมเคร่ืองหมายถูกลงในชองส่ีเหล่ียม 

 สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชผลิตภัณฑ 
บํารุงผิวหนา ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ีจัดจําหนาย และดานโปรโมช่ัน โดยขอคําถาม
เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) 5 ระดับ มีรายละเอียดการใหคะแนน ดังน้ี 

  1 คะแนน  หมายถึง   ผูตอบแบบสอบถามดวยนอยท่ีสุด 

  2 คะแนน  หมายถึง   ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยนอย 
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  3 คะแนน  หมายถึง   ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยปานกลาง 

  4 คะแนน  หมายถึง   ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมาก 

  5 คะแนน  หมายถึง   ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุด 

โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยจากการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

   คะแนนเฉลี่ย   แปลความหมาย 

   1.00 – 1.49   ระดับต่ํามาก 

   1.50 – 2.49   ระดับต่ํา 
   2.50 – 3.49   ระดับปานกลาง 

   3.50 – 4.49   ระดับสูง 

   4.50 – 5.00   ระดับสูงมาก 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยเลือกใชการเก็บขอมูลสําหรับวิจัยในครั้งน้ีดวยตนเอง แบงออกเปน 2 ชองทาง คือ 

การเก็บแบบสอบถามรูปแบบเอกสาร และการเก็บแบบสอบถามออนไลน (กูเก้ิล ฟอรม) โดยขอ
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจากบุคคลท่ัวไป ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมท้ังส้ิน 400 

ตัวอยาง ซ่ึงเริ่มการแจกแบบสอบถามต้ังแตวันท่ี 26 กุมภาพันธ–วันท่ี16 มีนาคม พ.ศ.2561 

ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
รายละเอียดของขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 ขอความรวมมือจากบุคคลท่ัวไปในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือทําแบบสอบถาม 

ท้ังทางแบบสอบถามท่ีเปนเอกสาร และแบบสอบถามออนไลน 
 ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมเก็บแบบสอบถาม และประเมินจํานวนแบบสอบถามท่ีไดวามีความ
สมบูรณ และมีจํานวนครบตามท่ีออกแบบไว คือ 400 ชุด หรือไม 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามโดยใชสถิติจากขอมูล 

พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 74.50 เปนเพศหญิง มีจํานวน 298 คน และ
ท่ีเหลือรอยละ 25.50 เปนเพศชายมีจํานวน 102 คน ดานอายุ พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม
มีอายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.0 มีอายุ 20-29 ป จํานวน 291 คน คิดเปนรอยละ 

72.80 อายุ 30-39 ป จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.00 อายุ 40-49 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 

12.80 และมีอายุต้ังแต 50 ปข้ึนไป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.5 ดานสถานภาพพบวา กลุม
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ตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 340 คน คิดเปนรอยละ 85.00 

รองลงมามีสถานภาพสมรส จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.30 และนอยท่ีสุดมีสถานภาพหยา/ 

หมาย/ แยกกันอยู  จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ  0.8 ดานอาชีพ พบวา  กลุมตัวอยางท่ีตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.30 ดาน
ระดับการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทาจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 72.00 ดานรายไดตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีรายได 15,001-25,000 บาท จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 29.5 

 จากการเก็บขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภค เพ่ือศึกษาการเลือกใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 400 คน ผลปรากฏวา (1) สามารถแบงสภาพผิวได 3 ลําดับ คือ มี
สภาพผิวผสมมากที่สุด 46.5% ผิวมัน 25.5% และผิวแหง 17.4% (2) ปญหาที่กังวลมากท่ีสุด 3 ลําดับ 

คือ สิว, ผด, ผ่ืน 49.7% รูขุมขนกวาง 37.8% และ ผิวหมองคลํ้า, สีผิวไมสมํ่าเสมอ 37.2% (3) 

ประเภทของผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาท่ีใชเปนประจํา 3 ลําดับแรก คือ กันแดด (sunscreen) 71.8% ให
ความชุมชื้น (Moisturizer) 61.4% ทําความสะอาดผิว (cleanser) 57.3%  (4) ราคาท่ีจะเลือกซ้ือในแต
ละคร้ัง 3 ลําดับแรก คือ ราคา 501-800 บาท 40.6% ราคา 801-1,100 บาท 35.0% ราคาไมเกิน 500 

บาท 33.5% (5) ย่ีหอของผลิตภัณฑท่ีดีและเหมาะสมกับผูตอบแบบสอบถาม 3 ลําดับแรก คือ 

คลินิกซ, ชิเชโด, ลังโคม, เอสเต ลอเดอร, เกอรแลง, เอสเคทู 42.5% ลาโรช โพเซย, วิชช่ี, ยูเซอรีน, 

โปรวาเมด 34.8% พอนส, บีโอเร, กานีเย, โอเลย, สมูธ อี, สเนลไวท 30.4% (6) สถานที่ท่ีเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 3 ลําดับแรก คือ หางสรรพสินคา (เคานเตอรแบรนด) 65.8% เชนสโตร (วัต
สัน, บูท, อีฟแอนดบอย ฯ) 61.8% ออนไลน (เว็บไซด, FB, IG ฯ) 22.3% (7) บุคคลที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือ 3 ลําดับแรก คือ ตัวเอง 80.9% เพ่ือน 37.8% ดารา,บล็อกเกอร 25.3% (8) ระยะเวลา
ท่ีเลือกใชผลิตภัณฑเดิม 3 ลําดับแรก คือ 6 เดือน-1 ป 43.1% 1-2 ป และนอยกวา 6 เดือน 19.1% 

 จากการวิเคราะหพบวา ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ จากขอมูลผูตอบแบบสอบถาม
พบวา เน้ือครีมมีกล่ินหอมอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.15 เปนผลิตภัณฑท่ีนําเขาจาก
ตางประเทศอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.31 บรรจุภัณฑท่ีสวยงามอยูในระดับปานกลางมี
คาเฉล่ียอยูท่ี 3.27 ผลิตภัณฑท่ีไดรับรองจากแพทยผูเชี่ยวชาญดานผิวหนังอยูในระดับสูงมีคาเฉล่ีย
อยูท่ี 4.45 ความมีชื่อเสียงของผลิตภัณฑอยูในระดับสูงมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.3 ความคาดหวังผลลัพธจาก
การใชผลิตภัณฑบํารุงผิวเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑเสริมอาหารอยูในระดับสูง มีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.27 
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 ปจจัยดานราคา จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามพบวา ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพอยู
ในระดับสูงมีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.37 ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.17 

 ปจจัยดานการจัดจําหนาย จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามพบวา ความนาเช่ือถือของสถานท่ี
จัดจําหนายอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.34 มีผูเช่ียวชาญดานผิวพรรณ/แพทยผิวหนัง/เภสัชกร
คอยใหคําปรึกษา/แนะนํา อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.06 ขายในหางสรรพสินคา (เคานเตอรแบ
รนด) อยูในระดับสูง มีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.94 ขายในเชนสโตร (บูธ วัตสัน อีฟแอนดบอย) อยูในระดับสูง 

มีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.93 ขายผานชองทางออนไลน อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.03 ขายผาน
ตัวแทนจําหนายอยูในระดับกลางมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 2.80  

 ปจจัยดานโปรโมชั่น จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามพบวา การแจกสินคาทดลองใชอยูใน
ระดับสูง มีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.77 การมีบัตรสมาชิกและสะสมแตมอยูในระดับสูง มีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.63 

การโฆษณาผานส่ือประเภทตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ นิตยสาร อินเตอรเน็ต อยูในระดับสูง มี
คาเฉลี่ยอยูท่ี 3.69 การใหความรูผานบทความในวารสาร/นิตยสาร อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 

3.74 การลดราคาหรือการจัดโปรโมช่ันอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.06 ชองทางการติดตอแบ
รนดท่ีเขาถึงไดงาย เชนเว็บไซต อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.88 

 จากน้ันนําเอาขอมูลท่ีไดรับมาตรวจสอบความเท่ียง (Reliability test) ซ่ึงเปนการวิเคราะห
เน้ือหาที่มีผูลงรหัสหลายคน โดยเปรียบเทียบการลงรหัสท่ีเหมือนกันกับจํานวนช้ินเน้ือหาท่ีวัด โดย
ใชการคํานวณดวยวิธี Cronbach’s Alpha 

ผลการวิจัย 
 เม่ือนําเอาขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบความเท่ียงโดยวิธี พบวามีความ
นาเชื่อถือ Cronbach’s Alpha R = 0.85 ซ่ึงควรมากกวา 0.8 จึงจะยอมรับวา เครื่องมือมีความเที่ยง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการวิเคราะหสมมติฐาน เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานสถานท่ี ไมแตกตางกัน สวนเพศท่ีแตกตางกันสงผลตอปจจัยดานโปรโมช่ันท่ี
แตกตางกัน 

 อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ และดานราคา ไมแตกตางกัน 

สวนอายุท่ีแตกตางกันสงผลตอปจจัยทางการตลาดดานสถานท่ีจําหนายท่ีแตกตางกัน และหาก
วิเคราะหเปนรายคูพบวามี 5 คู ประกอบดวย (1) ต่ํากวา 20 ป กับ 40-49 ป (2) ตํ่ากวา 20 ป กับ 50 ป
ขึ้นไป (3) 20-29 ป กับ 40-49 ป (4) 20-29 ป กับ 50 ปขึ้นไป และ (5) 30-39 ป กับ 50 ปขึ้นไป และ
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อายุท่ีแตกตางกันสงผลตอปจจัยทางการตลาดดานโปรโมช่ันแตกตางกัน และหากวิเคราะหขอมูล
เปนรายคู พบวา มี 4 คู ประกอบดวย (1) ต่ํากวา 20 ป กับ 50 ปขึ้นไป (2) 20-29 ป กับ 40-49 ป (3) 

20-29 ป กับ 50 ปข้ึนไป และ (4) 30-39 ป กับ 50 ปขึ้นไป 

 สถานภาพท่ีแตกตางกันมีผลตอปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ และดานราคา ไม
แตกตางกัน สวนสถานภาพที่แตกตางกันสงผลตอปจจัยทางการตลาดสถานท่ีจัดจําหนายท่ีแตกตาง
กัน และหากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 1 คู คือ โสดกับสมรส และสถานภาพท่ีแตกตางกันสงผล
ตอปจจัยทางการตลาดดานโปรโมชั่นท่ีแตกตางกัน และหากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 1 คู คือ 

โสดกับสมรส 

 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอปจจัยทางการตลาดดานผลิภัณฑ ดานราคา ดาน
สถานท่ี และดานโปรโมช่ันท่ีไมแตกตางกัน 

 อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานโปรโมชั่น 

ไมแตกตางกัน สวนอาชีพท่ีแตกตางกันสงผลตอปจจัยทางการตลาดดานสถานท่ีท่ีแตกตางกัน และ
หากวิเคราะห เปนรายคูพบวา  มี  6 คู  ประกอบไปดวย  (1) นักเรียน/นักศึกษากับพนักงาน
บริษัทเอกชน (2) นักเรียน/นักศึกษากับธุรกิจสวนตัว (3) พนักงานบริษัทเอกชนกับรับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ (4) พนักงานบริษัทเอกชนกับแมบาน (5) ธุรกิจสวนตัวกับรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ 

(6) ธุรกิจสวนตัวกับแมบาน 

 รายไดท่ีแตกตางกันมีผลตอปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ และดานราคา ไมแตกตาง
กัน สวนรายไดท่ีแตกตางกันสงผลตอปจจัยทางการตลาดสถานที่จัดจําหนายท่ีแตกตางกัน และหาก
วิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 6 คู ประกอบดวย (1) ไมเกิน 15,000 บาท กับ 45,001-55,000 บาท (2) 

ไมเกิน 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 กับ 55,001 บาทข้ึนไป (5) 25,001-35,000 บาท กับ 55,001 บาทข้ึนไป และ (6) 

35,001-45,000 บาท กับ 55,001 บาทข้ึนไป และรายไดท่ีแตกตางกันสงผลตอปจจัยทางการตลาด
ดานโปรโมช่ันท่ีแตกตางกัน และหากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 4 คู ประกอบดวย (1) ไมเกิน 

15,000 บาท กับ 55,001 บาทขึ้นไป (2) 15,001-25,000 บาท กับ 55,001 บาทขึ้นไป (3) 25,001-

35,000 บาท กับ 55,000 บาทข้ึนไป และ(4) 35,001-45,000 บาท กับ 55,001 บาทข้ึนไป 

 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
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 ผลการวิจัยเรื่อง : พฤติกรรมและปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ
บํารุงผิวหนา โดยสามารถอภิปรายผลไดด้ังน้ี จากผลการสํารวจ 400 คน ในดานพฤติกรรมของ
บุคคลท่ัวไปมีสภาพผิวผสมมากที่สุด อาจเน่ืองมาจากผูคนสวนใหญเปนคนไทย ซ่ึงจะมีสภาพผิวท่ี
เปนผิวผสมอยูมาก ปญหาท่ีมีความกังวลมากท่ีสุด คือ ในเร่ืองของสิว, ผด, ผ่ืน มากท่ีสุด รองลงมาก
คือ เรื่องของรูขุมขน โดยในสองปญหาน้ีถือไดวา เปนปญหาหลัก อาจะเปนเพราะสภาพผิวของคน
เอเชียท่ีตองเจอกับปญหาทางมลภาวะ ฝุนควัน และสารเคมี ท่ีกอใหเกิดปญหา ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ พูนศิริ อัตราภรณประดิษฐ (2558), ผลิตภัณฑเวชสําอํางบํารุงผิวสารสกัดจากฟกขาว 

คือ ผลิตภัณฑดูแลผิวท่ีดีและตอบโจทยกับสภาพผิวของตนเอง แตการเลือกผลิตภัณฑใหเหมาะกับ
สภาพผิวของแตละคนน้ันเปนเรื่องท่ีคอนขางยาก เพราะในปจจุบันมีผลิตภัณฑดูแลผิวหลายรูปแบบ 

อีกท้ังยังมีคําโฆษณาชวนเชื่อ ทําใหหลายๆ คนเลือกใชผลิตภัณฑท่ีผิด กอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา 
อาทิ การใชครีมท่ีมีสวนผสมของสารอันตราย เชน ปรอท สเตียรอยดไฮโดรควิโนน 

 ดานปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา จากผลการสํารวจ 

400 คน จะเห็นวา ในดานผลิตภัณฑคนท่ัวไปใหความสําคัญกับผลิตภัณฑท่ีไดรับรองจากแพทย
ผูเชี่ยวชาญดานผิวหนังอยูในระดับสูง และความมีชื่อเสียงของผลิตภัณฑอยูในระดับสูง อาจ
เน่ืองมาจากผูคนท่ัวไปตองการความเช่ือม่ันในผลิตภัณฑ เพราะจากการจะตัดสินใจซ้ือน้ัน นอกจาก
ผลิตภัณฑจะตอบโจทยกับตนเองแลว ความนาเชื่อถือจึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญอยางย่ิง ซ่ึงสอดคลองกับ 

นุสรา ไกรวัฒนวงศ และดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร (2559) เร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางคย่ีหอ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความแตกตางของปจจัยลักษณะทาง ประชากรศาสตร ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด และปจจัยอื่นๆ ไดแก ภาพลักษณและทัศนคติสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางคย่ีหอ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานราคาซ่ึงราคามี
ความเหมาะสมกับคุณภาพอยูในระดับสูง อาจเน่ืองมาจากความคุมคาในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑใน
แตละคร้ัง ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ ฟลลิป คอตเลอร (Phillip Kotler) การกําหนดดานราคาขาย 

โดยจะถูกตั้งเพ่ือใหไดราคาท่ีจะทําให โรงงานผลิตสินคา โดยไมขาดทุน และในขณะท่ีผูขายสินคา
น้ัน ก็ตองคิดวาควรท่ีจะบวกราคาเพ่ิมเทาไร ถึงจะทําใหตัวเองไมขาดทุนและสามารถอยูรอดได 
 ดานสถานท่ีจัดจําหนายความนาเชื่อถือของสถานท่ีจัดจําหนายอยูในระดับสูง และมี
ผูเช่ียวชาญดานผิวพรรณ/แพทยผิวหนัง/เภสัชกรคอยใหคําปรึกษา/แนะนํา อยูในระดับสูง อาจ
เน่ืองมาจากความนาเชื่อถือของสถานท่ีจัดจําหนาย ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ ฟลลิป คอตเลอร 
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(Phillip Kotler) ผูขายตองมองภาพในการกระจายสินคาน้ัน ควรจะมีการกระจายไปสูจุดขายใหได
มากท่ีสุด และเพ่ือท่ีจะทําใหผูบริโภคไดเห็นสินคา และจะเขามาซ้ือสินคา ดานโปรโมช่ัน การแจก
สินคาทดลองใชอยูในระดับสูง และการมีบัตรสมาชิกและสะสมแตมอยูในระดับสูง อาจเน่ืองมาจาก
การรูสึกคุมคา และม่ันใจในการใชสินคา รวมถึงไดรับโปรโมชั่นท่ีเหมาะสม กอใหเกิดแรงจูงใจใน
การซ้ือ ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ ฟลลิป คอตเลอร (Phillip Kotler) การที่จะสรางกลยุทธการ
สงเสริมการตลาดน้ัน จะตองเนนท่ีการบอกกลาวใหผูบริโภคน้ันไดรับรู ทางรานตอนน้ีมีสินคา
ประเภทใดบางท่ีวางขายในตลาด และการลด แลกแจก แถม น้ันถือไดวาก็เปนเคร่ืองมือหลัก ท่ีใช
กระตุนใหเกิดการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
 1. จากงานวิจัยน้ี สามารถนําไปเปนขอมูลพ้ืนฐานในธุรกิจเก่ียวกับผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา
ได 
 2. สามารถนําขอมูลท่ีไดไปพัฒนา และตอยอดท้ังทางดานพฤติกรรม และในดานปจจัยทาง
การตลาดใหเขากับผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา ไดอยางเหมาะสม 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการกระจายการสํารวจออกนอกเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพราะจะทําใหเห็นถึง
ความแตกตางของงานวิจัยในครั้งตอไป 
 2. ควรศึกษาในเชิงลึก เชนโดยการสัมภาษณ เพราะความตองการของแตละบุคคลน้ันมี
ความแตกตางกันมาก เน่ืองจากขอมูลท่ัวไปท่ีแตกตางกัน จึงมีรายละเอียดท่ีลึกและชัดเจนกวาน้ี 

 3. ในเรื่องพฤติกรรมควรมีหัวขอในการเลือกท่ีกระชับมากข้ึน หรืออาจจะเปล่ียนเปนการ
สัมภาษณ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีตรงประเด็นมากข้ึน 
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ความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการในรานสะดวกซ้ือ 7-Eleven สาขา บขส.จันทบุรี 
CUSTOMER’S SATISFACTION FOR SERVICES OF 7-ELEVEN STORE 

AT CHANTHABURI TRANSPORT COMPANY LIMITED BRANCH 
 

ปุญญพัฒน ล้ิมสุวัฒนกุล, อัณศยา ปยถาวรอนันต 

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

ชนินทร เลิศรัตประภากร 
อาจารยประจํา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 

                                  
บทคัดยอ 

  การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการในราน
สะดวกซ้ือ 7-Eleven สาขา บขส.จันทบุรี โดยจําแนกตามปจจัยดานประชากรณศาสตรไดแก เพศ 

อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และความถี่โดยเฉล่ียท่ีใชบริการการวิจัยใน
ครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Reserch) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 ชุด และใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอรในการ
ประมวลผล  

 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการในรานสะดวกซ้ือ 7-Eleven สาขา บขส.

จันทบุรี มีระดับความพึงพอใจในการบริการท้ัง 4 ดานดังน้ี (1) ดานข้ันตอนการใหบริการอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.20 (2) ดานบุคลากรท่ีใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.37 

(3) ดานส่ิงอํานวยความสะดวกอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 แต (4) ความพึงพอใจดาน
เวลาอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 

 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, รานสะดวกซ้ือ 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 

 แนวโนมธุรกิจรานสะดวกซ้ือในจังหวัดจันทบุรี แบรนด 7-Eleven (บมจ.ซีพีออลล) ถือเปน 

ธุรกิจท่ีดําเนินการไดดีตลอดชวงเวลาหลายปท่ีผานมา มีสัดสวนการถือครองตลาดมากท่ีสุดใน
จังหวัด และครองใจผูบริโภคไดอยางเหนียวแนนโดยมีจุดเดน คือ ความสะดวกและรวดเร็วมุงเนน
คุณภาพของสินคาและบริการ อีกท้ังสามารถตอบสนองตอความตองการไดตลอด 24 ชม. จากปจจัย
ดังกลาวจึงทําให 7-Eleven มีอัตราการเติบโตท้ังดานรายไดและจํานวนสาขาท่ีคอนขางโดดเดนเม่ือ
เทียบกับรานคาปลีก แบรนดอื่นๆ สวนหน่ีงอาจเปนเพราะปจจัยสนับสนุนจากพฤติกรรมของ
ผูบริโภคในปจจุบันท่ีตองการความสะดวกรวดเร็วและนิยมซ้ือสินคาใกลบานบวกกับจํานวนสาขา
ท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีสะทอนจากผลการดําเนินงานของ 7-Eleven (บมจ.ซีพีออลล) ท่ีครองสวนแบง
ตลาดมากกวาคร่ึงหน่ึงของมูลคาตลาดทั้งหมดโดยพิจารณาจากรายไดจากการขายสินคาและอัตรา
การขยายสาขา (ปยะวัฒน ฐิตะสัทธาวรกุล, 2555) 

 จากอัตราการเจริญเติบโตทางรายไดท่ีสูงอยางตอเน่ืองประกอบกับไมมีอุปสรรคดาน
กฎหมายผังเมืองเหมือนการขยายสาขาขนาดใหญทําใหในชวงปท่ีผานมาไดเห็นความเคล่ือนไหว
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การเขามาลงทุนในธุรกิจ 7-Eleven ในตัวจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะในยานชุมชน ไดแก บริเวณ
หนาโรงเรียนศรียานุสรณ บริเวณตลาดโบวล่ิง บริเวณวัดใหมเมืองจันทบุรี และบริเวณหนาบริษัท
ขนสงจํากัด หรือ บขส. ซ่ึงเปนสาขาท่ีเราเปดใหบริการในปจจุบัน หรือแมกระท่ังผูประกอบการ
รานสะดวกซ้ือแบรนด อ่ืนๆ ท่ีหันมารุกตลาดคาปลีกขนาดเล็กกันมากข้ึนทําใหทิศทางการแขงขัน
ของธุรกิจย่ิงทวีความรุนแรงสงผลใหการดําเนินธุรกิจเริ่มมีแนวโนมถูกกดดันและเปนปจจัยลบ 

 จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา ในอนาคตอันใกลน้ี ยอมมีคูแขงธุรกิจรานสะดวกซ้ือเกิด
ขึ้นมาอยางแนนอน ไมวาจะเปนธุรกิจรานสะดวกซ้ือแบรนด 7-Eleven หรือจากแบรนดอื่นๆ ทําให
ผูวิจัยมีความสนใจในการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอรานสะดวกซ้ือ 7-Eleven สาขา บขส. 

วา ปจจุบันมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด หรือมีขอบกพรองในดานไหนท่ีควรปรับปรุง เพ่ือ
ผูวิจัยจะได นําขอบกพรองไปปรับปรุงแกไขและพัฒนาใหดีขึ้น เพ่ือใหตอบสนองตอความตองการ
และความพึงพอใจของลูกคาอยางแทจริง อีกท้ังเปนการสรางความประทับใจและความจงรักภักดี
ตอแบรนดรานสะดวก ซ้ือ 7-Eleven สาขา บขส. อีกดวย โดยหวังเปนอยางย่ิงวาลูกคาท่ีมาใชบริการ
จะเกิดความประทับใจ และกลับมาใชบริการใหมอีกครั้งในสาขาน้ี เม่ือทราบถึงความพึงพอใจและ
ขอบกพรองท่ีมีตอราน สะดวกซ้ือ 7-Eleven สาขา บขส. แลวผลการวิจัยน้ียังสามารถใชเปน
แนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาธุรกิจใหตรงกับความตองการของผูบริโภคท่ีมีตอรานสะดวก
ซ้ือ และเปนแนวทางในการดําเนินกิจการของเจาของราน 7-Eleven สาขาอ่ืนๆ และผูท่ีสนใจใน
ธุรกิจรานสะดวกซ้ือ 

 

วัตถุประสงคในการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในการใชบริการรานสะดวกซ้ือ 7-Eleven สาขาบขส.

จันทบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับระดับความพึงพอใจของการใช
บริการรานสะดวกซ้ือ 7-Eleven สาขาบขส.จันทบุรี 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 ลูกคาท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และความถี่ในการใชบริการที่แตกตางกัน 

มีความพึงพอใจในการใชบริการรานสะดวกซ้ือ 7-Eleven สาขาบขส.จันทบุรี แตกตางกัน 

ขอบเขตของการวิจัย 
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 งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (survey reserch) ท่ีศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคาท่ีมา
ใชบริการในรานสะดวกซ้ือ 7-Eleven สาขาบขส.จันทบุรี โดยจําแนกเปน 2 ตอนขอมูลท่ัวไป 

 1. ขอบเขตดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ีย
ตอเดือน และความถี่โดยเฉล่ียท่ีมาใชบริการ 

  2. ขอบเขตดานศึกษาความพึงพอใจของลูกคา ท่ีมาใชบริการในรานสะดวกซ้ือ 7-Eleven 

สาขาบขส.จันทบุรีประกอบดวย ความพึงพอใจดานเวลา ความพึงพอใจดานข้ันตอนการใหบริการ 

ความพึงพอใจดานบุคลากรท่ีใหบริการและความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก โดยการ
ศึกษาวิจัยในครั้งน้ีไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด โดยดําเนินการ
วิจัยต้ังแตวันท่ี 26 กุมภาพันธ-วันท่ี 16 มีนาคม 2561 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรานสะดวกซ้ือ 7-Eleven สา
ขาบขส.จันทบุรี มีกรอบแนวนิดในการวิจัยโดยมีการกําหนดตัวแปรตนและตัวแปรตามเพ่ือเปน
เครื่องมือในการศึกษาวิจัยดังน้ี 
 

         ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ไดรับทราบถึงระดับความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรานสะดวกซ้ือ 7-Eleven สา
ขาบขส.จันทบุรี 

ปจจัยดานบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได 
6. ความถ่ีในการใชบริการ 

ความพึงพอใจในการใชบริการ 
1. ดานเวลา 
2. ดานขั้นตอนการใชบริการ 
3. ดานบุคลากรที่ใหบริการ 
4. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
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 2. ไดรับทราบเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการใชบริการลูกคาท่ีใชบริการรานสะดวกซ้ือ
7-Eleven สาขาบขส.จันทบุรี 
 3. ผูท่ีเก่ียวของสามารถนําขอเสนอแนะตางๆ ของผูใชบริหารไปปรับปรุงแกไขใหดีย่ิงข้ึน 
 4. รานสะดวกซ้ือ 7-Eleven สาขาบขส.จันทบุรี สามารถตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการไดตรงตามเปาหมาย 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 ผูวิจัยไดนําตัวแปรมากําหนดคํานิยามศัพทเพ่ือนําไปสูการสรางเคร่ืองมือวิจัยใหไดคําตอบ
ตามวัตถุประสงคท่ีตองการดังตอไปน้ี 

 1. รานสะดวกซ้ือ 7-Eleven สาขาบขส.จันทบุรี หมายถึง รานสะดวกซ้ือ 7-Eleven ท่ีตั้ง
สาขาอยูบริเวณบขส.จันทบุรี 

 2. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ 

ความสุขใจตอรานสะดวกซ้ือ 7-Eleven สาขาบขส.จันทบุรี 
 3. การใชบริการ หมายถึง ผูท่ีมาใชบริการรานสะดวกซ้ือ 7-Eleven สาขาบขส.จันทบุรี 
 4. บริการ หมายถึง เปนกระบวนการท่ีกระทําโดยเพ่ือกอใหเกิดอรรถประโยชนหรือคุณคา
แกลูกคาท่ีมาใชบริการ 

 5. เพศ หมายถึง เพศของผูตอบแบบสอบถาม 

 6. อายุ  หมายถึง  ชวงเวลาท่ีดํารงชีวิตอยู นับตั้งแต เกิดมาจนถึงปจจุบันของผูตอบ
แบบสอบถาม 

 7. การศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีผูตอบแบบสอบถามไดรับ โดยแบงเปน 5 ระดับ 

คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป 

 8. อาชีพ หมายถึง ท่ีบุคคลทําเพ่ือการดํารงชีวิต โดยใชความรู ทักษะ และความสามารถของ
ตนท่ีไดรับจากการศึกษาและฝกอบรมหรือเรียนรูสืบทอดมา เชน นักเรียน/นักศึกษาพนักงาน, 

บริษัทขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ, เจาของกิจการ/อาชีพอิสระและอ่ืนๆ เปนตน 

 9. ความพึงพอใจดานเวลา หมายถึง ผูท่ีมาใชบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการใน
เร่ืองของความรวดเร็วในการใหบริการในดานตางๆ 
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 10. ความพึงพอใจดานข้ันตอนการใชบริการ หมายถึง ผูท่ีมาใชบริการมีความพึงพอใจใน
การใหบริการในเร่ืองของข้ันตอนในการใหบริการท่ีเขาใจงายมีความเหมาะสมและไมซับซอน 
 11. ความพึงพอใจดานบุคลากรที่ใหบริการ หมายถึง ผูท่ีมาใชบริการมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการในเรื่องของบุคลากรหรือพนักงานผูใหบริการ เชน ความรูความสามารถในการทํางาน
ของพนักงาน การแตงกายสุภาพเรียบรอย รวมถึงมีความสุภาพและมีความเต็มใจในการใหบริการ
เปนตน 
 12. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก หมายถึง ผูท่ีมาใชบริการมีความพึงพอใจใน
การใหบริการในเร่ืองของความสะดวกในการเขามาใชบริการ มีปายบอกตําแหนงชัดเจน ความ
สะอาดของสถานท่ีใหบริการ รวมถึงความชัดเจนของปายบอกราคาและรายละเอียดสินคา เปนตน 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 จิตตินันท เดชะคุปต (2539: 19-20) ไดใหความหมายของความพึงพอใจของผูบริโภคไววา 
ภาวะการแสดงถึงความรูสึกในทางบวกที่เกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณไดรับ
บริการท่ีตรงกับส่ิงท่ีลูกคาคาดหวัง หรือดีเกินกวาความคาดหวังของลูกคา ในทางตรงกันขาม ความ
ไมพึงพอใจ หมายถึง ภาวะการแสดงออกถึงความรูสึกในทางลบที่เกิดจากการประเมินเปรียบเทียบ
ประสบการณการไดรับบริการท่ีตํ่ากวาความคาดหวังของลูกคา 
 ดารา ทีปะปาล (2542, 33) กลาววา ความพึงพอใจ คือ ผลท่ีผูซ้ือไดรับความพึงพอใจจาก
การซ้ือสินคา ทําใหเกิดผลตามท่ีคาดหวังไว เปรียบเทียบระหวางผลประโยชนจากคุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ หรือการทํางานของผลิตภัณฑกับการคาดหวังของลูกคา ระดับความพอใจของลูกคาจะ
แตกตางระหวางผลประโยชน จากผลิตภัณฑและความคาดหวังของบุคคลการคาดหวังของบุคคล
เกิดจากประสบการณและความรูในอดีตของผูซ้ือ สวนผลประโยชนจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ
หรือการทํางานของผลิตภัณฑเกิดจากนักการตลาดและฝายอื่นๆ การสรางคุณคาเพ่ิมเกิดจากการ
ผลิตและจากการตลาดรวมท้ังมีการทํางานรวมกันกับฝายตางๆ โดยยึดหลักการสรางภาพรวม คุณคา
เกิดจากความแตกตางทางการแขงขัน คุณคาท่ีมอบใหกับลูกคาจะตองมากกวาตนทุนลูกคา ตนทุน
ของลูกคาสวนใหญก็คือ ราคาสินคา 
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 อุทัยพรรณ สุดใจ (2545) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกรักชอบยินดีเต็มใจหรือมีเจต
คติท่ีดีของบุคคลตอส่ิงใดส่ิงหน่ึง ความพอใจจะเกิดเม่ือไดรับตอบสนองความตองการทั้งดานวัตถุ
และดานจิตใจ ความพึงพอใจเปนเร่ืองเก่ียวกับอารมณความรู สึกและทัศนะของบุคคลอัน
เน่ืองมาจากส่ิงเราและส่ิงจูงใจโดยอาจเปนไปในเชิงประเมินคาวา ความรูสึกหรือทัศนคติตอส่ิง
เหลาน้ันเปนไปในทางบวกหรือทางลบ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2549) ความพึงพอใจเปนความรูสึกหลังการซ้ือหรือรับบริการ
ของบุคคลซ่ึงเปนผลมาจากการเปรียบเทียบระหวางการรับรูตอการปฏิบัติงานของผูใหบริการหรือ
ประสิทธิภาพของสินคากับการใหบริการที่เขาคาดหวัง โดยถาผลท่ีไดรับจากสินคาหรือต่ํากวาท่ี
คาดหวังของลูกคาทําใหลูกคาเกิดความไมพึงพอใจ แตถาระดับของผลที่ไดรับจากสินคาหรือบริการ
ตรงกับความคาดหวังของลูกคาท่ีตั้งไวก็จะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ ซ่ึงผูขายจะตองทําให
ผลิตภัณฑแตกตางจากคูแขง 
 กชกร เบาสุวรรณและคณะ (2550) ความพึงพอใจ หมายถึง ส่ิงท่ีควรจะเปนไปตามความ
ตองการ ความพึงพอใจเปนผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหน่ึงซ่ึงเปน
ความรูสึกเอนเอียงของจิตใจท่ีมีประสบการณท่ีมนุษยเราไดรับอาจจะมากหรือนอยก็ไดและเปน
ความรูสึกท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเปนไปไดท้ังทางบวกและทางลบ แตก็เม่ือใดส่ิงน้ันสามารถ
ตอบสนองความตองการ หรือ ทําใหบรรลุจุดมุงหมายได ก็จะเกิดความรูสึกบวกเปนความรูสึกท่ีพึง
พอใจ แตในทางตรงกันขามถาส่ิงน้ันสรางความรูสึกผิดหวังก็จะทําใหเกิดความรูสึกทางลบเปน
ความรูสึกไมพึงพอใจ 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการบริการ 
 จินตนา  บุญบงการ (2539,15) ไดใหความหมายของการบริการวา เปนส่ิงจับตองสัมผัส
แตะตองอาศัยไดยาก และเส่ือมสูญสภาพไปไดงาย  บริการจะทําข้ึนทันทีและสงมอบใหผูรับบริการ
ทันทีหรือเกือบจะทันที ดังน้ันการบริการจึงเปนกระบวนการของกิจกรรมของการสงมอบบริการ
จากผูใหไปยังผูรับบริการ ไมใชส่ิงท่ีจับตองไดชัดเจน แตออกมาในรูปของเวลา สถานท่ีรูปแบบ 

และท่ีสําคัญเปนส่ิงท่ีเอื้ออํานวยทางจิตใจ ทําใหเกิดความพึงพอใจ คําวา การบริการ ตรงกับ
ภาษาอังกฤษวา SERVICE ซ่ึงถาหากหาความหมายดีๆ ใหกับอักษรภาษาอังกฤษ 7 ตัวน้ี อาจได
ความหมายของการบริการท่ีสามารถยึดเปนหลักการปฏิบัติไดตามความหมายของอักษร ท้ัง 7 น้ี  

คือ 
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 S = Smiling & Sympathy ย้ิมแยมและเอาใจเขามาใสใจเรา เห็นอกเห็นใจตอความลําบาก
ยุงยากของผูมารับการบริการ 
 E = Early Response ตอบสนองตอความประสงคจากผูรับบริการอยางรวดเร็ว 
 R = Respectful แสดงออกถึงความนับถือใหเกียรติผูรับบริการ 
 V = Voluntariness Manner การใหบริการที่ทําอยางสมัครใจเต็มใจทําไมใชทํางานอยางเสีย
ไมได 
 I = Image Enhancing การรักษาภาพลักษณของผูใหบริการและภาพลักษณขององคกรดวย 
 C = Courtesy ความออนนอม ออนโยน สุภาพมีมารยาทดี 
 E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรือรน ขณะใหบริการและใหบริการมากกวา
ผูรับบริการคาดหวังเอาไว 
 วีระพงษ เฉลิมวิระรัตน (2542,7) “การบริการ” เปนส่ิงท่ีจับ สัมผัส แตะตองไดยาก และ
เปนส่ิงท่ีเส่ือมสูญสลายไปไดงาย บริการจะไดรับการทําข้ึน (โดยจากบริกร) และสงมอบสู
ผูรับบริการ (ลูกคา) เพ่ือใชสอยบริการน้ันๆ โดยทันทีหรือในเวลาเกือบจะทันทีทันใดท่ีมีการ
ใหบริการน้ัน 
 วัชราภรณ สุริยาภิวัฒน (2546,15) “การบริการ” หมายถึง กิจกรรมที่หนวยงานที่เก่ียวของ 

จัดข้ึนเพ่ือใหแกสมาชิกตามความสามารถและหนาท่ีของแตละหนวยงาน โดยอาศัยความตองการ
ของสมาชิกท่ีไดรับบริการจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางในการดําเนินโครงการในระยะ
ตอไป พรอมท้ังใหเกิดความพอใจแกสมาชิก 
 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2549,18) “การบริการ” หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการสง
มอบสินคาท่ีไมมีตัวตน (Intangible goods) ของธุรกิจใหกับผูรับบริการโดยสินคาท่ีไมมีตัวตนน้ัน
จะตองตอบสนองความตองการของผูรับบริการจนนําไปสูความพึงพอใจได 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 พริษฐ อนุกูลธนาการ (2546) ไดศึกษาคนควาเรื่องความพึงพอใจของผูบริโภคตอการใช
บริการรานอาหารจิฟฟคิทเชนท็บายอปสในสถานีบริการนํ้ามันเจ็ท พบวา ผูใชบริการในรานอาหาร
มีความพึงพอใจในการใหบริการโดยรวมและรายดานในระดับมาก ผูบริโภคท่ีมีเพศ อายุ และ
สถานภาพตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริการโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมนัยและใน
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สวนผูบริโภคท่ีมาใชบริการท่ีมีอาชีพการศึกษารายไดตางกันผูบริโภคมีความพึงพอใจตางกันอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ  . 05 
 สุนทรี ศิลปศร (2551) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีใชบริการ
ศูนยอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการวิจัยพบวา (1) ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีใช
บริการศูนยอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง (2) 

การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา จําแนกตาม เพศ ระดับช้ันป สภาพการเรียน คณะที่ศึกษาและความถ่ีในการเขาใชบริการตอ
สัปดาห (2.1) นักศึกษาท่ีมีเพศตางกัน มีความพึงพอใจในดานราคา ดานสถานท่ีและส่ิงแวดลอม
ดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนดานคุณภาพและการบริการ
นักศึกษาท่ีเพศตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรานคาในโรงอาหาร โรงเรียนเซนตหลุยส
โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ.05 (2.2) นักศึกษาท่ีช้ันป
ตางกันมีความพึงพอใจในการใชบริการรานคาในโรงอาหารโรงเรียนเซนตหลุยสโดยรวมและราย
ดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (2.3) นักศึกษาท่ีมีสภาพการเรียน
ตางกัน มีความพึงพอใจตอการใชบริการรานคาในโรงอาหาร โรงเรียนเซนตหลุยสแตกตางกัน 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (2.4) นักศึกษาท่ี
ศึกษาในคณะท่ีตางกันมีความพึงพอใจในการใชบริการรานคาในโรงอาหาร โรงเรียนเซนตหลุยส
โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (2.5) นักศึกษาท่ีใช
บริการตอสัปดาหความถ่ีตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรานคาในโรงอาหาร โรงเรียน
เซนตหลุยสโดยรวมและรายดานทุกดาน มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ธีระพงษ แสงวิเศษ (2556) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรานสะดวก
ซ้ือเซเวนอีเลฟเวนท่ีมีตอการจัดวาง Layout ในสาขาท่ีไดรับการปรับปรุงราน โดยมีวัตถุประสงค 
(1) เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีมีผลตอความพึงพอใจในปจจัยดานการออกแบบราน 

เซเวนอีเลฟเวน ท่ีไดรับการปรับปรุงราน (2) เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีมีผลตอความ
พึงพอใจในปจจัยดานการตลาดของราน เซเวนอีเลฟเวนท่ีไดรับการปรับปรุงรานกลุมตัวอยางใน
การวิจัย คือ กลุมผูบริโภคท่ีใชบริการราน เซเวนอีเลฟเวนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน 

วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายลักษณะท่ัวไปของขอมูล
ดวยสถิติการแจกแจงความถ่ี รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ผลจากการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการรานเซเวนอีเลฟเวน มี
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ความพึงพอใจตอปจจัยดานการออกแบบ Layout รานประกอบดวยประโยชนใชสอยทางดาน
กายภาพ และปจจัยดานความงามอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.94) 
 นภาพร สูนาสวน (2559) การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ลูกคา และ (2) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการรานเซเวน
อีเลฟเวนและรานแฟมิล่ีมารทใน จังหวัดนครปฐมโดยกรอบแนวคิดของงานวิจัย ประยุกตจาก
แนวคิดตามแบบจําลอง American Customer Satisfaction Index Model (ACSI) วิธีการสํารวจ เก็บ
รวบรวมขอมูลดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย จํานวน 621 คน จากลูกคาท่ีเลือกซ้ือสินคาและใช
บริการในรานเซเวนอีเลฟเวนและรานแฟมิล่ีมารทในจังหวัดนครปฐม เพ่ือตอบแบบสอบถามและ
วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหตัวแปรทวินาม (Bivariate Analysis) ประกอบดวย t-test, F-test 

และการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation) ผลการวิจัยพบวา 1) ลูกคามีความพึงพอใจ
ตอสินคาและบริการของรานแฟมิล่ีมารทสูงกวาราน เซเวนอีเลฟเวน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 2) 

ความคาดหวัง คุณภาพ และคุณคาของสินคาและบริการมี ความสัมพันธกับความพึงพอใจของลูกคา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติและ 3) ความพึงพอใจและ ขอเสนอแนะของลูกคามีความสัมพันธกับความ
จงรักภักดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลดังกลาวสามารถ ตีความไดวา ลูกคาท่ีมีความจงรักภักดีจะให
ขอเสนอแนะตอธุรกิจเพ่ือใชในการพัฒนาและปรับปรุงสินคา และบริการ 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 ประชากร ไดแก ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือ 7-
Eleven สาขา บขส.จันทบุรี โดยการสุมตามความสะดวก (Convenience Sampling) เปนการเลือก
กลุมตัวอยางตามความสะดวกในเรื่องท่ีศึกษาเปนกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย เน่ืองจากประชากรมี
จํานวนมากและไมอาจทราบจํานวนผูท่ีมาใชบริการรานสะดวกซ้ือ 7-Eleven สาขาบขส.จันทบุรีท่ี
แทจริงได ดังน้ันผูวิจัยจึงเลือกใชสูตรของ W.G. Cochran ดังน้ี 

 

 

 

เม่ือ n = ขนาดตัวอยาง 

 P = สัดสวนของประชากรท่ีผูวิจัยตองการสุม (0.05) 

2

2

d
P)ZP(1n 
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 Z = ระดับเช่ือม่ันท่ีผูวิจัยกําหนดหรือระดับนัยสําคัญทางสถิติโดย Z ท่ีระดับนัยสําคัญ0.05

เทากับ 1.96 (ความเชื่อม่ัน 95%)  >> Z = 1.96 

 d คือ คาความผิดพลาดสูงสุดท่ีเกิดข้ึน เชนระดับความเช่ือม่ัน 95% สัดสวนความคลาด
เคล่ือนเทากับ 0.05 

แทนคาสูตร 

 

  

  

     = 384.16 หรือ 385 คน 

 

 ดังน้ัน ควรใชจํานวนตัวอยางในการวิจัยปริมาณ 385 คน โดยมีความผิดพลาดไดไมเกินรอย
ละ 5% ท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ี 95% และเพ่ือสะดวกและความแมนยําของขอมูลจากการเก็บตัวอยาง
จากกลุมตัวอยางผูวิจัยจะทําการเก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถามจากประชากรกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 คน ในวันท่ี 26 กุมภาพัน-วันท่ี 16 มีนาคม 2561 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 งานวิ จัย น้ี เปนงานวิ จัย เ ชิง สํารวจ  (Survey Reserch)  ท่ี มี รูปแบบการวิ จัยโดยใช
แบบสอบถามแบบปลายปด (Close-end Questionnaire) ท่ีประกอบดวยปจจัยพ้ืนฐานไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ความถ่ีโดยเฉลี่ยท่ีมาใชบริการ และคําถามเก่ียวกับตัว
แปรท่ีตองการวิจัย ไดแก ระดับความพึงพอใจในดานเวลา ดานข้ันตอนการใหบริการ ดานบุคลากร
ท่ีใหบริการและดานส่ิงอํานวยความสะดวก เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล ตามรายละเอียด
ดังน้ี 
 แบบสอบถาม (Questionnaire) มีท้ังหมด 3 สวนดังน้ี 
 สวนท่ี 1 ปจจัยพ้ืนฐาน ขอมูลท่ัวไปสําหรับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือนและความถ่ีโดยเฉล่ียท่ีมาใชบริการ 
 สวนที่ 2 ปจจัยดานความพึงพอใจขอมูลปจจัยดานความพึงพอใจ ไดแก  
  2.1 ความพึงพอใจดานเวลา ประกอบดวย ความรวดเร็วในการใหบริการของ
พนักงานและระยะเวลารอคิวในการใชบริการ 

2

2

d
P)ZP(1n 



2

2

(0.05)
)(1.96)5.0(0.05)(1n 
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  2.2 ความพึงพอใจดานข้ันตอนการใหบริการ ประกอบดวย ขั้นตอนแรกใหบริการ
เหมาะสมและราบร่ืน และขั้นตอนการใหบริการเขาใจงาย 

  2.3 ความพึงพอใจดานบุคลากรท่ีใหบริการ ประกอบดวย ความเหมาะสมในการ
แตงกายของผูใหบริการ ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ และความรู
ความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําได เปนตน 

  2.4 ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก ประกอบดวย ความชัดเจนของปาย 

สัญลักษณ ประชาสัมพันธบอกจุดบริการตางๆ จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงได
สะดวก และความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ 
 สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับผูตอบแบบสอบถาม 
 ระดับการวัดความพึงพอใจมีดังน้ี 
   ระดับความพึงพอใจ  คะแนน 
   สูงมากท่ีสุด   5 
   มาก    4 
   พอใช    3 
   นอย    2 
   นอยท่ีสุด   1 
 ผูวิจัยไดกําหนดคาอันตรภาคชั้นสําหรับการแปลผลขอมูลโดยคํานวณคาอันตรภาคชั้นเพ่ือ
กําหนดชวงช้ัน ดวยการใชสูตรคํานวณและคําอธิบายสําหรับแตละชวงช้ันดังน้ี (ธานินทร ศิลปจารุ , 
2548)  

 

อันตรภาคช้ัน	 	
คาสูงสุด คาตํ่าสุด

จํานวนช้ัน
 

 
5 1
5

0.80 

 

  ชวงชั้นของคาคะแนน  คําอธิบายสําหรับการแปลผล 

   1.00 - 1.80  ความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
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   1.81 - 2.60  ความพึงพอใจนอย 

   2.61 - 3.40  ความพึงพอใจพอใช 
   3.41 - 4.20  ความพึงพอใจมาก 

   4.21 - 5.00  ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลโดยจําแนกตามเกณฑท่ีใชจําแนก ซ่ึงจําแนกเปน 2 ประเภท 

ไดแก 
 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีผูวิจัยรวบรวมจากแหลงของขอมูลโดยตรง 

โดยผูวิจัยเริ่มเก็บขอมูลท่ี รานสะดวกซ้ือ 7-Eleven สาขา บขส. จันทบุรี ตั้งแตวันท่ี 26 กุมภาพันธ–
วันท่ี 16 มีนาคม 2561 ระยะเวลาทั้งส้ิน 19 วัน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 

 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีอยูในลักษณะของเอกสารตางๆ ท่ีมีบุคคล
อื่นไดเก็บรวบรวมไวแลว ขอมูลทุติยภูมิมีความสะดวกประหยัดเวลา โดยขอมูลทุติยภูมิจะเปน
ทางเลือกสุดทายในการเลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรานสะดวกซ้ือ 7-11 สาขาบขส.

จันทบุรี ผูวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 218 คน คิดเปนรอยละ 54.5 

อายุ 20-40 ปจํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 36.8 มีระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรีจํานวน 149 

คน คิดเปนรอยละ 37.3 อาชีพเจาของกิจการ/อาชีพอิสระ จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 37.8 มี
รายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000-10,000 บาท จํานวน117 คน คิดเปนรอยละ 29.3 และความถี่โดยเฉล่ีย
ท่ีมาใชบริการ 4-7 ครั้งตอเดือนจํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.8 

 ความพึงพอใจดานเวลา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 โดยพบวา 
ความรวดเร็วในการใหบริการของพนักงานมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.43 และระยะเวลาการรอคิวในการใชบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 

 ความพึงพอใจดานข้ันตอนการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20

โดยพบวา ข้ันตอนการใหบริการเหมาะสมและราบรื่นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 และ
ขั้นตอนการใหบริการเขาใจงายอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.34 
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 ความพึงพอใจดานบุคลากรท่ีใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.37 โดย
พบวา ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 ความ
เต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 และ
ความรูความสามารถในการบริการ เชน สามารถตอบคําถาม ช้ีแจงขอสงสัยใหคําแนะนําไดอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.24 

 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.16 โดยพบวา 
ความชัดเจนของปาย สัญลักษณ ประชาสัมพันธบอกจุดบริการตางๆ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.03 จุดหรือชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวกอยูในระดับมาก มี
คาเฉล่ียเทากับ 4.24 และความสะอาดของสถานท่ีใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอการใชบริการดานเวลา ดาน
ขั้นตอนการใหบริการ และดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่ไมแตกตางกัน สวนเพศท่ีแตกตางกันมีผล
ตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอการใชบริการดานบุคลากรท่ีใหบริการแตกตางกัน 

 อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวกไมแตกตางกัน สวนอายุ
ท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานเวลาแตกตางกัน และหากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 2 คู
ประกอบดวย (1) อายุต่ําวา 20 ปกับอายุ 41-60 ป และ (2) อายุ 41-60 ปกับอายุ 60 ปขึ้นไป อายุท่ี
แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานข้ันตอนการใหบริการแตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคู
พบวา มี 2 คู ประกอบดวย (1) อายุต่ําวา 20 ปกับอายุ 41-60 ป และ (2) อายุ 41-60 ปกับอายุ 60 ปขึ้น
ไป และอายุท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานบุคลากรท่ีใหบริการแตกตางกัน หากวิเคราะห
เปนรายคู พบวา มี 2 คู ประกอบดวย (1) อายุตํ่าวา 20 ปกับอายุ 41-60 ป และ (2) อายุ 20-40 ปกับ
อายุ 41-60 ป 
 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานเวลาแตกตางกันหากวิเคราะหเปน
รายคู พบวา มี 5 คู ประกอบดวย (1) ประถมศึกษากับมัธยมศึกษา/ปวช.หรือเทียบเทา (2) 

ประถมศึกษากับปริญญาตรี (3) ประถมศึกษากับสูงกวาปริญญาตรี (4) มัธยมศึกษา/ปวช.หรือ
เทียบเทากับปริญญาตรี (5) อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเทากับสูงกวาปริญญาตรี ระดับการศึกษาท่ี
แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานข้ันตอนการใหบริการแตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคู 
พบวา มี 4 คู ประกอบดวย 4 คู ประกอบดวย (1) ประถมศึกษากับมัธยมศึกษา/ปวช.หรือเทียบเทา 
(2) ประถมศึกษากับอนุปริญญา /ปวส .หรือเทียบเทา  (3) ประถมศึกษากับปริญญาตรี (4) 
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ประถมศึกษากับสูงกวาปริญญาตรีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานบุคลากร
ท่ีใหบริการแตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 5 คูประกอบดวย (1) ประถมศึกษากับ
มัธยมศึกษา/ปวช .หรือเทียบเทา  (2) ประถมศึกษากับอนุปริญญา/ปวส .หรือเทียบเทา (3) 

ประถมศึกษากับปริญญาตรี (4) ประถมศึกษากับสูงกวาปริญญาตรี (5) มัธยมศึกษา/ปวช.หรือ
เทียบเทากับปริญญาตรี และระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความ
สะดวกแตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 6 คู ประกอบดวย (1) ประถมศึกษากับปริญญา
ตรี (2) ประถมศึกษากับสูงกวาปริญญาตรี (3) มัธยมศึกษา/ปวช.หรือเทียบเทากับสูงกวาปริญญาตรี 

(4) อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเทากับปริญญาตรี (5) อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเทากับสูงกวา
ปริญญาตรี และ (6) ปริญญาตรีกับสูงกวาปริญญาตรี 

 อาชีพท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานเวลาแตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคู
พบวา มี 4 คู ประกอบดวย (1) นักเรียน/นักศึกษากับพนักงานบริษัท (2) นักเรียน/นักศึกษากับ
เจาของกิจการ/อาชีพอิสระ (3) นักเรียน/นักศึกษากับอ่ืนๆ (4) ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจกับ
อื่นๆ อาชีพท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานข้ันตอนการใหบริการแตกตางกัน หากวิเคราะห
เปนรายคู พบวา มี 4 คู ประกอบดวย (1) นักเรียน/นักศึกษากับพนักงานบริษัท (2) นักเรียน/นักศึกษา
กับขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (3) นักเรียน/นักศึกษากับเจาของกิจการ/อาชีพอิสระ (4) 

นักเรียน/นักศึกษากับอื่นๆ อาชีพท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานบุคลากรท่ีใหบริการ
แตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 5 คู ประกอบดวย (1) นักเรียน/นักศึกษากับพนักงาน
บริษัท (2) นักเรียน/นักศึกษากับขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (3) นักเรียน/นักศึกษากับเจาของ
กิจการ/อาชีพอิสระ (4) นักเรียน/นักศึกษากับอื่นๆ (5) พนักงานบริษัทกับเจาของกิจการ/อาชีพอิสระ 

และอาชีพท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวกแตกตางกัน หากวิเคราะห
เปนรายคู พบวา มี 5 คู ประกอบดวย (1) นักเรียน/นักศึกษากับเจาของกิจการ/อาชีพอิสระ (2) 

นักเรียน/นักศึกษากับอื่นๆ (3) พนักงานบริษัทกับอื่นๆ (4) ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจกับ
เจาของกิจการ/อาชีพอิสระ (5) ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจกับอื่นๆ 

 รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานเวลาแตกตางกัน หากวิเคราะห
เปนรายคู พบวา มี 8 คู ประกอบดวย (1) นอยกวา 5,000 บาทกับ 5,000-10,000 บาท (2) นอยกวา 
5,000 บาทกับ 20,000-30,000 บาท (3) นอยกวา 5,000 บาทกับ 30,001-40,000 บาท (4) 5,000-

10,000 บาทกับ 10,001-20,000 บาท (5) 5,000-10,000 บาทกับ 30,001-40,000 บาท (6) 10,001-

20,000 บาทกับ 20,001-30,000 บาท (7) 10,001-20,000 บาทกับ 30,001-40,000 บาท (8) 20,001-
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30,000 บาทกับ 30,001-40,000 บาท รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดาน
ขั้นตอนการใหบริการแตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 6 คูประกอบดวย (1) นอยกวา 
5,000 บาทกับ 5,000-10,000 บาท (2) นอยกวา 5,000 บาทกับ 30,001-40,000 บาท (3) 5,000-10,000 

บาทกับ 10,001-20,000 บาท (4) 5,000-10,000 บาทกับ 30,001-40,000 บาท (5) 10,001-20,000 บาท
กับ 30,001-40,000 บาท (6) 20,001-30,000 บาทกับ 30,001-40,000 บาท รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ี
แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานบุคลากรท่ีใหบริการแตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคู 
พบวา มี 6 คูประกอบดวย (1) นอยกวา 5,000 บาทกับ 5,000-10,000 บาท (2) นอยกวา 5,000 บาท
กับ 20,001-30,000 บาท (3) นอยกวา 5,000 บาทกับ 30,001-40,000 บาท (4) 5,000-10,000 บาทกับ 

10,001-20,000 บาท (5) 10,001-20,000 บาทกับ 20,001-30,000 บาท (6) 10,001-20,000 บาทกับ 

30,001-40,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานส่ิงอํานวย
ความสะดวกแตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 5 คู ประกอบดวย (1) นอยกวา 5,000 บาท
กับ 5,000-10,000 บาท (2) นอยกวา 5,000 บาทกับ 10,001-20,000 บาท (3) 5,000-10,000 บาทกับ 

10,001-20,000 บาท (4) 5,000-10,000 บาทกับ 20,001-30,000 บาท (5) 5,000-10,000 บาทกับ 

30,001-40,000 บาท 

 ความถ่ีโดยเฉล่ียท่ีมาใชบริการมีผลตอความพึงพอใจดานเวลาแตกตางกัน หากวิเคราะห
เปนรายคูพบวา มี 2 คู ประกอบดวย (1) นอยกวาเดือนละครั้งกับ 1-3 ครั้งตอเดือน (2) 1-3 ครั้งตอ
เดือนกับมากกวา 7 ครั้งตอเดือน ความถ่ีโดยเฉลี่ยท่ีมาใชบริการมีผลตอความพึงพอใจดานข้ันตอน
การใหบริการแตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 3 คู ประกอบดวย (1) นอยกวาเดือนละ
ครั้งกับ 1-3 คร้ังตอเดือน (2) นอยกวาเดือนละคร้ังกับ 4-7 ครั้งตอเดือน (3) มากกวา 7 คร้ังตอเดือน
กับ 1-3 ครั้งตอเดือน ความถ่ีโดยเฉล่ียท่ีมาใชบริการมีผลตอความพึงพอใจดานบุคลากรท่ีใหบริการ
แตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 4 คู ประกอบดวย (1) นอยกวาเดือนละคร้ังกับ 1-3 ครั้ง
ตอเดือน (2) นอยกวาเดือนละคร้ังกับ 4-7 คร้ังตอเดือน (3) นอยกวาเดือนละคร้ังกับมากกวา 7 ครั้ง
ตอเดือน (4) 4-7 คร้ังตอเดือนกับมากกวา 7 คร้ังตอเดือน และความถ่ีโดยเฉล่ียท่ีมาใชบริการมีผลตอ
ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวกแตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 2 คู 
ประกอบดวย (1) นอยกวาเดือนละคร้ังกับ 1-3 ครั้งตอเดือน (2) 1-3 ครั้งตอเดือนกับมากกวา 7 ครั้ง
ตอเดือน 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการในรานสะดวกซ้ือ 7-Eleven สาขา 
บขส. จังหวัดจันทบุรี เม่ือพิจารณาถึงดานท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 

ดานข้ันตอนการใหบริการ และดานส่ิงอํานวยความสะดวก และรองลงมาคือความพึงพอใจดานเวลา
โดยลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง โดยสามารถอภิปรายไดดังน้ี 

 ดานบุคลากรท่ีใหบริการ ดานข้ันตอนการใหบริการและดานบุคลากรท่ีใหบริการ ความพึง
พอใจอยูในระดับมาก ผลการศึกษาพบวา ลูกคามีความพึงพอใจในการบริการดานบุคลากรท่ี
ใหบริการอยูในระดับมากท้ังน้ีอาจเปนเพราะความรูความสามารถของพนักงานในการใหบริการ
เชน สามารถตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําได มีความพรอมในการใหบริการดวยความ
สุภาพเรียบรอย รวมถึงการแตงกายสุภาพเหมาะสมของผูใหบริการ หากพนักงานบริการแตงกาย
เรียบรอย และพฤติกรรมการใหบริการดี ยอมเปนภาพลักษณท่ีดีตอองคกรซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ วราวรรณ อนันตรัตน (2549) พบวา ความพึงพอใจของผูซ้ือ คือ พนักงานขายมีความสุภาพย้ิม 

แยมแจมใสเปนมิตร การแตงกายของพนักงานขายเหมาะสมและสะอาด ความรวดเร็วถูกตองในการ
ใหบริการของพนักงานขาย ดานขั้นตอนการใหบริการพบวา ลูกคามีความพึงพอใจในดานข้ันตอน
การใหบริการอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะขั้นตอนการใหบริการมีความเหมาะสมและราบร่ืน 

รวมถึงขั้นตอนการใหบริการมีความเขาใจงาย พรอมกับการใหบริการดวยนวัตกรรมท่ีทันสมัยและ
เหมาะสําหรับชีวิตของคนยุคใหมในปจจุบัน และดานส่ิงอํานวยความสะดวก ผลการศึกษาพบวา 
ลูกคามีความพึงพอใจในดานส่ิงอํานวยความสะดวกอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะจุด/ชองการ
ใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก ความชัดเจนของปาย สัญลักษณ ประชาสัมพันธ
บอกจุดบริการตางๆ ใหกับลูกคาอยางชัดเจน รวมถึงความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ เชนเดียวกับ
ผลงานวิจัยของ นิคม สะอาดเอ่ียม (2539) ธนาคารกรุงเทพสาขาซีคอนแสควร ซ่ึงศึกษาความพึง
พอใจของลูกคา ปจจัยท่ีทําใหลูกคาไมพอใจ คือ ความลาชาของบริการหรือความไมสะดวกบริการ 

 ดานเวลา ผลการศึกษาพบวา ลูกคามีความพึงพอใจในดานเวลาอยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ี
อาจเปนเพราะการใหบริการของพนักงานมีความลาชา อาจะเปนเพราะอยูในชวงเวลาท่ีลูกคาเยอะ
หรืออยูในชั่วโมงเรงดวนเชน ในตอนเชาท่ีทุกคนก็ตางเรงรีบไปทํางาน หรือตอนเย็นทุกคนเลิกงาน 

รวมถึงนักเรียนท่ีไปโรงเรียนและเลิกเรียนในเวลาท่ีใกลเคียงกัน เม่ือปริมาณลูกคามาก ก็สงผลให
เกิดความลาชาในการใหบริการของพนักงาน สงผลใหลูกคามีความพึงพอใจในดานเวลาอยูในระดับ
ปานกลาง 
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ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
 1. จากผลการวิจัยสามารถนําไปเปนขอมูลในการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากรที่จะเขามา
ทํางาน เพ่ือการบริการท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 2. จากผลการวิจัยทําใหไดขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ
อยางเหมาะสมเพ่ือสอดคลองกับความตองการของลูกคาท่ีมาใชบริการอยางแทจริง 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. การวิจัยน้ีเปนการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการในรานสะดวกซ้ือ 7-Eleven  

สาขา บขส. จังหวัดจันทบุรี ดานเวลา ดานข้ันตอนการใหบริการ ดานบุคลากรท่ีใหบริการ และดาน
ส่ิงอํานวยความสะดวกในภาพรวมเทาน้ัน ดังน้ันหากมีการทําวิจัยท่ีใกลเคียงกับงานวิจัยเร่ืองน้ี ทาง
เราเห็นวา ควรเก็บขอมูลความพึงพอใจในดานอ่ืนท่ีนอกเหนือจาก 4 ดานเหลาน้ีไดแก ความพึง
พอใจดานเวลา ความพึงพอใจดานข้ันตอนการใหบริการ ความพึงพอใจดานบุคลากรท่ีใหบริการ 

และความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
 2. การเก็บขอมูลในการวิจัยเรื่องน้ี คือ เก็บขอมูลของลูกคาท่ีมาใชบริการรานสะดวกซ้ือ 7-

Eleven สาขาบขส. จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงอยูในเขตเมือง จึงควรเก็บขอมูลในเขตอ่ืนดวย เชน ในเขตท่ี
อยูตางอําเภอ หรือในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตปงยาง ในเขตรังสิต 
FACTORS OF MARKETING MIX IN CHOOSING GRILLED BUFFET RESTAURANT 

IN RANGSIT DISTRICT 
 

นฤเบศร ศิริธราธิวัตร, ภาคภูมิ มาขุนทศ 

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

ชนินทร เลิศรัตประภากร 
อาจารยประจํา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

บทคัดยอ 
  การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการ
เลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตปงยาง ในเขตรังสิต โดยจําแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการ
วิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยางจํานวน 400 ชุด และใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอรในการประมาลผล 

 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตปงยาง ในเขต
รังสิต มีระดับความพึงพอใจทั้ง 7 ดาน ดังน้ี (1) ดานผลิตภัณฑอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.88 (2) ดานราคาอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 (3) ดานสถานท่ีจัดจําหนายอยูใน
ระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.89 (4) ดานการสงเริมการตลาดอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.88 (5) ดานบุคคลอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.92 (6) ดานกระบวนการอยูใน
ระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.75 (7) ดานกายภาพการนําเสนออยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 

4.07 

 

คําสําคัญ : สวนประสมทางการตลาด, รานอาหารบุฟเฟตปงยาง 
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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 

 จากวิถีการใชชีวิตของคนไทยที่เปล่ียนแปลงไปในปจจุบัน สงผลใหพฤติกรรม คานิยมการ
บริโภคอาหารของคนไทยเปล่ียนแปลงไปดวย การเลือกใชรานอาหารนอกบานเปนหนทางหน่ึงท่ี
ชวยอํานวยความสะดวกตอการใชชีวิตประจําวัน หรือแมแตในโอกาสพิเศษตางๆ รานอาหารจึง
เสมือนเปนจุดนัดพบ พูดคุยสังสรรค ระหวางแฟน เพ่ือน คนในครอบครัวในหลายโอกาส เม่ือความ
ตองการใชบริการท่ีเพ่ิมขึ้น ความหลากหลายในการนํา เสนอบริการของรานอาหารก็มีหลาย
รูปแบบมากข้ึนเชนกัน 

 รานอาหารบุฟเฟต (Buffet) เปนรูปแบบการขายพรอมการบริการอาหารซ่ึงมีเอกลักษณท่ี
โดดเดน คือ ผูซ้ือสามารถเลือกตักอาหารรับประทานไดเองตามปริมาณและความพอใจ มีการคิด
คาบริการเปนรายวัน ปจจุบันรานอาหารบุฟเฟตก็มีการนําเสนออาหารและบริการหลายรูปแบบ เชน 

บุฟเฟตอาหารไทย บุฟเฟตอาหารนานาชาติ บุฟเฟตอาหารปงยาง บุฟเฟตชาบู บุฟเฟตขนมจีน บุฟ
เฟตผลไมฯ (รวิวรรณ อาจสําอาง และสุพรรณี เทพอรุณรัตน, 2557 : 44-46) 

 รานอาหารบุฟเฟตสไตลปงยางเผยแพรเขามาสูประเทศไทยเมื่อ 10 กวาปท่ีแลว ซ่ึงเดิมอาจ
รูจัก กันในช่ือ รานหมูกระทะ รานเน้ือยางเกาหลี ตอมาก็มีการพัฒนาตลาดโดยการนําเสนอวัตถุดิบ
ท่ีหลากหลาย มีคุณภาพสูงขึ้น ทําใหรานอาหารบุฟเฟตปงยางไดรับความนิยมจากผูบริโภคมาอยาง
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ตอเน่ืองเห็นไดจากอัตราการเติบโตของตลาดที่มีการเติบโตเฉล่ียปละ 10% และตลาดยังคงมีการ
แขงขันท้ังจากผูแขงขันรายเกาและการเขามาของผูแขงขันรายใหม 
 จากขอมูลขางตนทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการ
เลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตปงยาง ในเขตรังสิต เพ่ือใหทราบถึงความตองการที่แทจริงของ
ผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตปงยาง และเพ่ือผูประกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวของ
สามารถนํา ผลสรุปจากการวิจัยครั้งน้ีไปใชใหเกิดประโยชนในดานการปรับปรุงการบริการ
ปรับเปล่ียนกลยุทธการตลาดใหเหมาะสมและตรงกับความตองการของผูบริโภคมากที่สุดตอไป 

วัตถุประสงคในการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความแตกตางปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการ
เลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตปงยางในเขตรังสิต 

สมมติฐานการวิจัย 
 ปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได 
ท่ีแตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตปง
ยาง ในเขตรังสิตแตกตางกัน 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานประชากร : การศึกษาคร้ังน้ีกลุมประชากรเปาหมาย คือ ผูบริโภคท่ีเคยใช
บริการรานอาหารบุฟเฟตปงยางในเขตรังสิต 

 2. ขอบเขตดานเน้ือหา : การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาในเร่ืองของปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในการเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตปงยาง ในเขตรังสิต ซ่ึงมีตัวแปรในการวิจัย คือ  

 2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน  

 2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการ และดาน
กายภาพการนําเสนอ 

 3. ขอบเขตดานระยะเวลา : การศึกษาครั้งน้ีไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
และทําการวิเคราะหขอมูล สรุปผล และรายงานผล โดยดําเนินการวิจัยศึกษาต้ังแต วันท่ี 26 

กุมภาพันธ–วันท่ี 16 มีนาคม 2561 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
         ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 

 

 

 
 
 

 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ผูประกอบธุรกิจหรือผูท่ีสนใจประกอบธุรกิจเก่ียวกับ รานอาหารบุฟเฟตปงยางสามารถ
นํา ผลการวิจัยดานปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตปงยางในเขต
รังสิตไปใชในการวางแผนหรือปรับเปล่ียนกลยุทธทางการตลาดได 
 2. ผูประกอบธุรกิจหรือผูท่ีสนใจประกอบธุรกิจเก่ียวกับ รานอาหารบุฟเฟตปงยางสามารถ
นํา ผลการวิจัยดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟต
ปงยางในเขตรังสิตไปใชในการวางแผนหรือปรับเปล่ียนกลยุทธทางการตลาดได 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. อาหารบุฟเฟต หมายถึง อาหารสด หรืออาหารปรุงสําเร็จท่ีถูกจัดวางไวใหอยาง
หลากหลาย เพ่ือใหลูกคาท่ีใชบริการเปนผูเดินไปตักอาหารตางๆ น้ันดวยตนเอง 

 2. รานอาหารบุฟเฟตปงยาง หมายถึง รูปแบบการขายพรอมการบริการอาหาร คือ ผูซ้ือ
สามารถเลือกตักอาหารรับประทานไดเองตามปริมาณและความพอใจ มีการคิดคาบริการเปนรายวัน 

 3. ผูบริโภค หมายถึง ลูกคาท่ีเปนผูท่ีใชหรือเคยใชบริการในรานอาหารปุฟเฟตปงยาง ใน
เขตรังสิต 

 4. สวนประสมการตลาด หมายถึง เครื่องมือในการดําเนินทางการตลาดของรานอาหารบุฟ
เฟตปงยาง 

 4.1 ดานผลิตภัณฑ หมายถึง รายการอาหาร คุณภาพของวัตถุดิบท่ีใช รสชาติอาหาร ความ
หลากหลายของเมนูอาหาร และการปรับเปล่ียนรายการอาหารท่ีใหบริการ 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. ระดับการศึกษา 
3. อายุ 
4. อาชีพ 
5. สถานภาพ 
6. ระดับรายได 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
1. ดานผลิตภัณฑ 
2. ดานบุคลากร 
3. ดานราคา 
4. ดานสถานท่ี 
5. ดานการสงเสริมการตลาด 
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 4.2 ดานราคา หมายถึง ราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร ความหลากหลายในระดับ
ของราคา และความชัดเจนในราคาอาหาร 

 4.3 ดานสถานท่ีจัดจําหนาย หมายถึง ทําเล ท่ีตั้งใกลแหลงชุมชน ท่ีอยูอาศัย ท่ีทํางาน การ
เดินทางสะดวก และมีท่ีจอดรถเพียงพอตอความตองการ 

 4.4 ดานการสงเสริมการตลาด หมายถึง สวนลดพิเศษสําหรับสมาชิก การจัดกิจกรรมชวง
เทศกาลตางๆ การโฆษณาผานส่ือตางๆ และการแจกคูปองสวนลด 

 4.5 ดานบุคคล หมายถึง การดูแลเอาใจใส ความกระตือรือรนของพนักงาน คําแนะนําจาก
พนักงาน การแตงกายของพนักงาน และพนักงานมีความเพียงพอตอการใหบริการ 

 4.6 ดานกระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนในการบริการตางๆ การรับออเดอรอาหาร การเสิรฟ
อาหาร และการชําระเงิน มีความรวดเร็วและถูกตอง 

 4.7 ดานกายภาพและการนําเสนอ หมายถึง ความสะอาดของราน บรรยากาศและการ
ตกแตงราน รูปลักษณของอาหาร และความสะอาดของหองนํ้า 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) 
 เสรี วงษมณฑา (2542, น. 11) ไดกลาวไววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

หมายถึง การท่ีกิจการมีสินคาและ/หรือบริการไวตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย
สามารถสรางความพึงพอใจใหแกพวกเขาได ท้ังน้ีราคาของสินคาและ/หรือบริการอยูในระดับท่ี
ผูบริโภคยอมรับไดและยินยอมที่จะจาย (Willing to pay) มีชองทางการจัดจาหนายท่ีเหมาะสมลูกคา
สามารถเขาถึงไดอยางสะดวกสบาย อีกท้ังมีความพยายามจูงใจเพ่ือใหลูกคาเกิดความสนใจตัดสินใจ
ซ้ือสินคาและ/หรือบริการอยางถูกตอง 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552, น. 80-81) ไดกลาวไววา สวนประสมการตลาด หมายถึง 

ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย 

ประกอบดวยเคร่ืองมือดัง ตอไปน้ี 

 ดานผลิตภัณฑ (Product) ผลิตภัณฑ หมายถึง ส่ิงท่ีบริษัทนาเสนอออกขายเพ่ือกอใหเกิด
ความสนใจ โดยการบริโภคหรือการใชบริการน้ันสามารถทาใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ 
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(Armstrong and Kotler, 2009, p. 616) โดยความพึงพอใจน้ันอาจจะมาจากส่ิงท่ีสัมผัสไดและ/หรือ
สัมผัสไมได เชน รูปแบบบรรจุภัณฑ กล่ิน สี ราคา ตราสินคา คุณภาพของผลิตภัณฑ ความมีชื่อเสียง
ของผูผลิตหรือผูจัดจําหนาย นอกจากน้ี ตัวผลิตภัณฑท่ีนําเสนอขายน้ัน สามารถเปนไดท้ังใน
รูปแบบของการมีตัวตนและ/หรือการไมมีตัวตนก็ได เพียงแตวาผลิตภัณฑน้ันๆ จําเปนตองมี
อรรถประโยชน (Utility) และมีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคาซ่ึงเปนผูบริโภคผลิตภัณฑ
เหลาน้ัน ท้ังน้ีการกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑควรจะตองคํานึงและใหความสําคัญเก่ียวกับปจจัย
ดานตางๆ ดังน้ี 

 1. ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product/Service Differentiation) หรือ ความความแตกตาง
ทางการแขงขัน (Competitive Differentiation) เพ่ือใหสินคาและ/หรือบริการของกิจการมีความ
แตกตางอยางโดดเดน 

 2. องคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product Component) เชน ประโยชนพ้ืนฐาน 

คุณภาพ รูปรางลักษณะ การบรรจุภัณฑตราสินคา เปนตน 

 3. การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือ
แสดงตําแหนงของผลิตภัณฑวาอยูในสวนใดของตลาด ซ่ึงจะมีความแตกตาง (Differentiation) และ
มีคุณคา (Value) ในจิตใจของลูกคากลุมเปาหมาย 

 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพ่ือทาใหผลิตภัณฑมีความใหม โดยการ
ปรับปรุงและพัฒนาให ดี ย่ิง ข้ึน  (New and Improved) อยางสมํ่า เสมอ  ท้ัง น้ีจะตองคํานึงถึง
ความสามารถของบริษัทในการตอบสนองความตองการของลูกคาใหดีย่ิงขึ้นไปเรื่อยๆ 

 5. กลยุทธเก่ียวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ (Product Line) 

 ดานราคา (Price) ราคา หมายถึง จํานวนเงินตราที่ตองจายเพ่ือใหไดรับผลิตภัณฑ สินคา
และ/หรือบริการของกิจการ หรืออาจเปนคุณคาท้ังหมดท่ีลูกคารับรู เพ่ือใหไดรับผลประโยชนจาก
การใชผลิตภัณฑสินคาและ/หรือบริการน้ันๆ อยางคุมคากับจานวนเงินท่ีจายไป (Armstrong & 

Kotler, 2009, pp. 616-617) นอกจากน้ี ยังอาจหมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ซ่ึง
ลูกคาใชในการเปรียบเทียบระหวางราคา (Price) ท่ีตองจายเงินออกไป กับคุณคา (Value) ท่ีลูกคาจะ
ไดรับกลับมาจากผลิตภัณฑน้ัน ซ่ึงหากวาคุณคาสูงกวาราคา ลูกคาก็จะทําการตัดสินใจซ้ือ (Buying 

Decision) ท้ังน้ี กิจการควรจะคํานึงถึงปจจัยตางๆ ในขณะที่การกําหนดกลยุทธดานราคา ดังน้ี 

 1. สถานการณ สภาวะ และรูปแบบของการแขงขันในตลาด 

 2. ตนทุนทางตรงและตนทุนทางออมเพ่ือใหไดมาซ่ึงสินคาและ/หรือบริการ 
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 3. คุณคาท่ีรับรูไดในสายตาของลูกคากลุมเปาหมาย 

 4. ปจจัยอื่นๆ ท่ีอาจเก่ียวของ 

 ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place/Channel Distribution) ชองทางการจัดจําหนาย 

หมายถึง ชองทางการจําหนายสินคาและ/หรือบริการรวมถึงวิธีการท่ีจะนําสินคาและ/หรือบริการ
น้ันๆ ไปยังผูบริโภคเพ่ือใหทันตอความตองการ ซ่ึงมีหลักเกณฑท่ีตองพิจารณาวา กลุมเปาหมาย คือ
ใคร และควรกระจายสินคาและ/หรือบริการสูผูบริโภคผานชองทางใดจึงจะเหมาะสมมากท่ีสุด 

(THbusinessinfo, 2558) 

 1. จัดจําหนายสินคาสูผูบริโภคโดยตรง (Direct) 

 2. จัดจําหนายสินคาผานผูคาสง (Wholesaler) 

 3. จัดจําหนายสินคาผานผูคาปลีก (Retailer) 

 4. จําหนายสินคาผานผูคาสงและผูคาปลีก (Wholesaler and Retailer) 

 5. จําหนายสินคาผานตัวแทน (Dealer) 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนท และศุภร เสรีรัตน (2541, น. 337) ไดกลาวไววา การ
เลือกทําเลท่ีตั้ง (Location) ของธุรกิจน้ันมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงธุรกิจการใหบริการ 

เน่ืองจากทําเลที่ต้ังท่ีกิจการเลือกไวน้ัน จะเปนตัวกาหนดกลุมลูกคาท่ีจะเขามาใชบริการดังน้ัน
สถานท่ีใหบริการจึงควรครอบคลุมพ้ืนท่ีในการใหบริการกลุมเปาหมายใหไดมากท่ีสุด ท้ังน้ี
ความสําคัญของทําเลที่ต้ัง (Location) จะมีความสําคัญมากนอยแตกตางกันไปตามลักษณะของธุรกิจ
แตละประเภท โดยในสวนของการกําหนดชองทางการจัดจําหนายจะตองคํานึงถึงปจจัยท้ัง 3 สวน 

ดังน้ี 

 1. ลักษณะและรูปแบบของการดําเนินธุรกิจ 

 2. ความจําเปนในการใชคนกลาง (Intermediary) เพ่ือจัดจาหนายสินคาและ/หรือบริการ
ของธุรกิจ 

 3. ลูกคาท่ีเปนกลุมเปาหมายของธุรกิจ 

 ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) การสงเสริมการตลาด หมายถึง เครื่องมือการ
ส่ือสารทางการตลาด เพ่ือสรางความจูงใจ (Motivation) ความคิด (Thinking) ความรูสึก (Feeling) 

ความตองการ (Need) และความพึงพอใจ (Satisfaction) ในสินคาและ/หรือบริการ โดยส่ิงน้ีจะใชใน
การจูงใจลูกคากลุมเปาหมายใหเกิดความตองการหรือเพ่ือเตือนความทรงจํา (Remind) ในตัว
ผลิตภัณฑ โดยคาดวา การสงเสริมการตลาดน้ันจะมีอิทธิพลตอความรูสึก (Feeling) ความเช่ือ 
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(Belief) และพฤติกรรม (Behavior) การซ้ือสินคาและ/หรือบริการ (Etzel, Walker, & Stanton, 2007, 

p. 677) หรืออาจเปนการติดตอส่ือสาร (Communication) เพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลระหวางผูขายกับผู
ซ้ือก็เปนได ท้ังน้ีจะตองมีการใชเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดในรูปแบบตางๆ อยางผสมผสานกัน 

หรือเรียกไดวา  เปนเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  (IMC: Integrated Marketing 

Communication) ซ่ึงการจะใชเคร่ืองมือในรูปแบบใดน้ัน จะขึ้นอยูกับความเหมาะสมของกลุมลูกคา
เปาหมายดวย (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546) โดยเครื่องมือท่ีใชในการสงเสริมการตลาดแบบ
บูรณาการจะประกอบไปดวย 5 เคร่ืองมือหลัก ดังน้ี 

 1. การโฆษณา (Advertising) หมายถึง กิจกรรมการเผยแพรขอมูล ขาวสาร เพ่ือเปนการ
สรางแรงจูงใจและความตองการซ้ือสินคาและ/หรือบริการ แกผูท่ีไดรับสารจากโฆษณาดังกลาว ซ่ึง
การโฆษณาสามารถทําไดในหลากหลายชองทางการส่ือสาร เชน โทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา 
หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต ตามแตละพฤติกรรมของกลุมท่ีเปนลูกคาเปาหมาย 

 2. การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) การใหขาว หมายถึง 

การนําเสนอแนวความคิดของบุคคลท่ีมีตอสินคาและ/หรือบริการ ซ่ึงอาจจะมีท้ังในรูปแบบของการ
จายเงินเ พ่ือเปนคาตอบแทน  หรือไมตองมีการจายเ งินเปนคาตอบแทนก็ได  สําหรับการ
ประชาสัมพันธ หมายถึง ความพยายามในการส่ือสารขอมูลจากผูสงสารไปยังผูรับสารท่ีเปน
กลุมเปาหมาย โดยอาจจะเปนจากองคกรถึงผูบริโภคท่ัวไป หรือ จากองคกรถึงองคกรดวยกัน เปน
ตน 

 3. การขายโดยพนักงาน (Personal Selling) หมายถึง การขายสินคาท่ีมีการส่ือสารท้ังสอง
ทาง (Two-ways Communication) หรือ การขายแบบเผชิญหนา (Face-to-Face) ซ่ึงผูขายและผูซ้ือจะ
ไดพบหนากัน มีการสอบถาม แลกเปล่ียนขอมูล และเสนอขายสินคาและ/หรือบริการกันโดยตรง 

 4. การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดท่ีจะชวยเพ่ิม
ปริมาณการขายสินคาและ/หรือบริการ ใหมากข้ึน โดยใชวิธีการตางๆ เชน การลดราคา การแลก
สินคาสมนาคุณ การแจกสินคาตัวอยาง การแถมสินคา ท้ังน้ีเพ่ือกระตุนความตองการของผูบริโภคท่ี
มีตอสินคาและ/หรือบริการ และกอใหเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือในทายท่ีสุด 

 5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง ชองทางการตลาดท่ีสามารถเขาถึงกลุม
ผูบริโภคเปาหมายไดโดยตรงเพ่ือนําเสนอสินคาและ/หรือบริการ โดยไมมีความจําเปนในการใชคน
กลางเพ่ือทําหนาท่ีประสานงาน ซ่ึงรูปแบบของชองทางการตลาดทางตรง ไดแก การตลาดทาง
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โทรศัพท จดหมายอีเล็กทรอนิกส (E-mail) ขอความผานทางโทรศัพทเคล่ือนท่ี จดหมายตรง เปน
ตน 

 ดานบุคคล (People) ดานบุคคล หรือบุคลากร หมายถึง พนักงานท่ีทางานเพ่ือกอประโยชน
ใหแกองคกรตางๆ ซ่ึงนับรวมต้ังแตเจาของกิจการ ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง ผูบริหาร
ระดับลางพนักงานท่ัวไป แมบาน เปนตน โดยบุคลากรนับไดวาเปนสวนผสมทางการตลาดท่ีมี
ความสําคัญ เน่ืองจากเปนผูคิด วางแผน และปฏิบัติงาน เพ่ือขับเคลื่อนองคกรใหเปนไปในทิศทางท่ี
วางกลยุทธไว นอกจากน้ีบทบาทอีกอยางหน่ึงของบุคลากรท่ีมีความสําคัญ คือ การมีปฏิสัมพันธ
และสรางมิตรไมตรีตอลูกคา เปนส่ิงสําคัญท่ีจะทาใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ และเกิดความผูกพัน
กับองคกรในระยะยาว 

 ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ดานลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ส่ิงท่ี
ลูกคาสามารถสัมผัสไดจากการเลือกใชสินคาและ/หรือบริการขององคกร เปนการสรางความ
แตกตางอยางโดดเดน และมีคุณภาพ เชน การตกแตงราน รูปแบบของการจัดจานอาหาร การแตง
กายของพนักงานในราน การพูดจาตอลูกคา การบริการท่ีรวดเร็ว เปนตน ส่ิงเหลาน้ีจําเปนตอการ
ดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอยางย่ิงธุรกิจทางดานการบริการ ท่ีควรจะตองสรางคุณภาพในภาพรวม ซ่ึง
ก็คือ ในสวนของสภาพทางกายภาพที่ลูกคาสามารถมองเห็นได ลักษณะทางกายภาพท่ีลูกคาให
ความพึงพอใจ และความแปลกใหมของสภาพทางกายภาพท่ีแตกตางไปจากผูใหบริการรายอ่ืน 

เชนเดียวกันกับ สมวงศ พงศสถาพร (2546, น. 106) กลาวไววา ลักษณะกายภาพเปนส่ิงท่ีลูกคา
สามารถสัมผัสจับตองไดในขณะท่ียังใชสินคาและ/หรือบริการ อยู นอกจากน้ี อาจหมายความถึง 

สัญลักษณท่ีลูกคาเขาใจความหมายในการรับขอมูลจากการทําการส่ือสารทางการตลาดออกไปใน
สาธารณะ 

 ดานกระบวนการ (Process) ดานกระบวนการ หมายถึง เปนกิจกรรมที่เก่ียวของกับระเบียบ
วิธีการและงานปฏิบัติในดานการบริการท่ีนาเสนอใหกับผูใชบริการเพ่ือมอบการใหบริการอยาง
ถูกตองรวดเร็ว โดยในแตละกระบวนการสามารถมีไดหลายกิจกรรม ตามแตรูปแบบและวิธีการ
ดําเนินงานขององคกร ซ่ึงหากวากิจกรรมตางๆ ภายในกระบวนการมีความเชื่อมโยงและ
ประสานกัน จะทําใหกระบวนการโดยรวมมีประสิทธิภาพ สงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ท้ังน้ี
กระบวนการทํางานในดานของการบริการจําเปนตองมีการออกแบบกระบวนการทํางานท่ีชัดเจน 

เพ่ือใหพนักงานภายในองคกรทุกคนเกิดความเขาใจตรงกัน สามารถปฏิบัติใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกันไดอยางถูกตองและราบรื่นเชนเดียวกับท่ี กนกพรรณ สุขฤทธ์ิ (2557, น. 33) ไดกลาวไว 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ฐิติมา ศรีพินิจ (2553) ไดศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ
ผูบริโภคในการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนฟูจิในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยการศึกษาคร้ังน้ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคในการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนฟูจิใน
อําเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 2) พฤติกรรมของผูบริโภคในการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนฟูจิใน
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 3) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค
ในการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนฟูจิในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 4) ความสัมพันธระหวางปจจัย
สวนบุคคลของผูบริโภคกับพฤติกรรมการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนฟูจิในอําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี โดยสุมตัว อยางผูใชบริการรานอาหารญ่ีปุนฟูจิใน อําเภอศรีราชา จํานวน 400 ตัวอยาง โดย
ใชแบบสอบถามกับผูใชบริการ และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา หาคาความถี่ 
คารอยละ และทดสอบสมมติฐานดวยคาไคสแควร เพ่ือหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล
กับพฤติกรรมการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนฟูจิ 

 กิจติมา ลุมภักดีและไกรชิต สุตะเมือง (2555) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตของผูบริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาจากกลุมตัว 

อยางจากประชาชนที่เปนกลุมวัยทํางานท่ีมีอายุ 20 ขึ้นไป ท่ีใชบริการรานอาหารบุฟเฟตในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอยาง สถิติท่ีใชไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-

Test F-Test และ MRA ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ อายุ อาชีพ รายได ระดับ 

การศึกษา สถานภาพ ท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟต
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 จิตรลดา ฟกปอมและนิเวศน ธรรมมะ (2556) ศึกษาเร่ืองการตัดสินใจเลือกใชบริการบุฟ
เฟตอาหารญ่ีปุนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศึกษาจากกลุมตัวอยางประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอายุระหวาง 15-60 ป จํานวน 400 ตัวอยาง สถิติท่ีใชไดแก การ
แจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test การวิเคราะหความแปรปรวนทาง
สถิติ และหาความสัมพันธดวยการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ จาการศึกษาพบวาปจจัย สวนบุคคลดาน
เพศ อาชีพ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพการสมรสของผูบริโภคท่ีแตกตางกันมี
ปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการบุฟเฟตอาหารญ่ีปุนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม
แตกตางกัน ยกเวน อายุ และประสบการณในการรับประทานบุฟเฟตอาหารญ่ีปุนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 ประชากรในการวิจัย ครั้งน้ีเปนประชากรที่มีจํานวนนับไมได (Infinite Population) ซ่ึงเปน
ประชาชนที่เคยใชบริการรานอาหารบุฟเฟตปงยางในเขตรังสิต 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ตัวแทนผูท่ีเคยเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตปง
ยางในเขตรังสิต ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอนของกลุมน้ี ดังน้ันจึงใชการคํานวณจํานวน
กลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณแบบไมทราบจํานวนประชากรของ W.G Cochran (บุญชม ศรี
สะอาด, 2558, น.38) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% และยอมรับความคลาดเคล่ือนในการเลือกตัวอยาง 

5% และเพ่ือใหการเก็บขอมูลของแบบสอบถามครอบคลุมสมบูรณ จึงเพ่ิมจํานวนตัวอยาง 4% ของ
กลุมตัวอยาง (385 x 4% = 15.4) หรือสํารอง 15 คน โดยนับรวมเปนกลุมตัวอยาง ดังน้ันขนาดของ
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีเทากับ 400 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีผูวิจัยเลือกใช คือ การสรางแบบสอบถาม เพ่ือเปนเครื่องมือในการวัดปจจัยท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตปงยางในเขตรังสิต โดยแบงออกเปน 3 สวน 

ประกอบดวย 

 สวนท่ี  1 เปนแบบสอบถามเ ก่ียวกับปจ จัยสวนบุคคลและพฤติกรรมของผูตอบ
แบบสอบถาม เปนลักษณะคําถามแบบใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวและเปนคําถามแบบปลายปด 

(Close-ended Question) จํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ีย
ตอเดือน 

 สวนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ
รานอาหารปุฟเฟตปงยาง ในเขตรังสิต โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

scale method : Likert scale questions) จํานวน 25 ขอ โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค
ชั้น (Interval scale) มี 5 ระดับ 

 สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปดท่ีตองการใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความ
คิดเห็นหรือขอเสนอแนะอ่ืนๆ ไดอยางอิสระ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีไดทําการรวบรวมขอมูล 2 ประเภท คือ  
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 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ัวไป ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการ
เลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตปงยาง ในเขตรังสิต และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของผูบริโภค การ
รวบรวมขอมูลโดยการเก็บแบบสอบถามจํานวนท้ังหมด 400 ชุด 

 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลเก่ียวกับหลักการและทฤษฎี เอกสารงานวิจัย 

บทความท่ีเก่ียวของ จากสารสนเทศตางๆ ท้ังท่ีเปนของหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  
สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการวิเคราะหขอมูลปจจัยดานประชากรศาสตรสรุปไดวา กลุมตัวอยางท่ีตอบ
แบบสอบถามจํานวน 400 คน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 233 คน (รอยละ
58.3) มีอายุระหวาง 20-30 ป จํานวน 269 คน (รอยละ 67.3) สถานภาพโสด จํานวน 310 คน (รอยละ 

77.5) การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 269 คน (รอยละ 67.3) ประกอบอาชีพเปนนักเรียน/

นักศึกษา จํานวน 313 (รอยละ 78.3) และรายไดตอเดือน ระหวาง 9,000-15,000 บาท จํานวน 308 

คน (รอยละ 77.0) 

 ผลการศึกษาขอมูลเก่ียวกับขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ
รานอาหารรานอาหารบุฟเฟตปงยางจากผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการมากท่ีสุด คือ รสชาติอรอยอยูในระดับมากท่ีสุดมีคาเฉล่ีย = 4.94 รองลงมาคือ 

วัตถุดิบท่ีใชมีคุณภาพดี สด สะอาดอยูในระดับมากท่ีสุดมีคาเฉลี่ย = 4.93 ปรับรายการอาหารอยู
เสมออยูในระดับมากมีคาเฉล่ีย = 4.85 และมีเมนูอาหารใหเลือกหลากหลายอยูในระดับมากท่ีสุดมี
คาเฉล่ีย = 4.81 ตามลําดับ 

 ดานราคา จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการมากท่ีสุด คือ 

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพอาหารอยูในระดับมากท่ีสุดมีคาเฉล่ีย = 4.90 รองลงมาคือ มีความ
หลากหลายในระดับราคาอยูในระดับมากท่ีสุดมีคาเฉลี่ย = 4.85 เมนูอาหารมีราคาระบุไวอยาง
ชัดเจนอยูในระดับมากท่ีสุดมีคาเฉล่ีย = 4.77 ตามลําดับ 

 ดานชองทางการจัดจําหนาย จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมี
ผลตอการเลือกใชบริการมากท่ีสุดคือ ทําเล ท่ีตั้งใกลแหลงชุมชน ท่ีพักอาศัย ท่ีทํางานอยูในระดับ
มากท่ีสุดมีคาเฉล่ีย = 4.92 รองลงมาคือ กรเดินทางสะดวกอยูในระดับมากท่ีสุดมีคาเฉลี่ย = 4.90 มีท่ี
จอดรถสะดวกสบาย และเพียงพออยูในระดับมากท่ีสุดมีคาเฉล่ีย = 4.85 ตามลําดับ 

 ดานการสงเสริมการตลาด จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานการสงเริมการตลาดท่ีมีผลตอ
การเลือกใชบริการมากท่ีสุด คือ มีการจัดโปรโมชั่นแจกคูปองสวนลดอยูในระดับมากท่ีสุด มี
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คาเฉลี่ย = 4.90 รองลงมาคือ มีสวนลดพิเศษสําหรับสมาชิกอยูในระดับมากท่ีสุดมีคาเฉล่ีย = 4.88 มี
การจัดกิจกรรมพิเศษในโอกาสเทศกาลตางๆ อยูในระดับมากท่ีสุดมีคาเฉลี่ย = 4.87 และมีการ
โฆษณาผานส่ือตางๆ อยูในระดับมากท่ีสุดมีคาเฉล่ีย = 4.87 ตามลําดับ 

 ดานบุคคล จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานบุคคลท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการมากท่ีสุด
คือ พนักงานเพียงพอตอความตองการอยูในระดับมากท่ีสุดมีคาเฉล่ีย = 4.93 พนักงานแตงกาย
สะอาด สุภาพเรียบรอยอยูในระดับมากท่ีสุดมีคาเฉล่ีย = 4.93 รองลงมาคือ พนักงานมีความรู ความ
เช่ียวชาญ สามารถใหคําแนะนําลูกคาไดอยูในระดับมากท่ีสุดมีคาเฉลี่ย = 4.90 และการดูแลเอาใจใส 
ความกระตือรือรนของพนักงานอยูในระดับมากท่ีสุดมีคาเฉล่ีย = 4.90 

 ดานกระบวนการ จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานกระบวนการท่ีมีผลตอการเลือกใช
บริการมากท่ีสุด คือ ขั้นตอนในการชําระเงินมีความรวดเร็วและถูกตองอยูในระดับมากท่ีสุดมี
คาเฉลี่ย = 4.78 รองลงมาคือ ขั้นตอนการเสิรฟอาหารมีความรวดเร็วและถูกตองอยูในระดับมาก
ท่ีสุดมีคาเฉล่ีย = 4.77 และขั้นตอนการรับออเดอรอาหารมีความรวดเร็วและถูกตองอยูในระดับมาก
ท่ีสุดมีคาเฉล่ีย = 4.70 ตามลําดับ 

 ดานกายภาพและการนําเสนอ จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานกายภาพและการนําเสนอท่ี
มีผลตอการเลือกใชบริการมากท่ีสุด คือ รูปลักษณของอาหารสวยงาม นารับประทานอยูในระดับ
มากมีคาเฉล่ีย = 4.15 รองลงมาคือ ความสะอาดของรานอยูในระดับมากมีคาเฉล่ีย = 4.12 หองนํ้า
สะอาดอยูในระดับมากมีคาเฉล่ีย = 4.03 บรรยากาศและการตกแตงรานสวยงามอยูในระดับมากมี
คาเฉล่ีย = 4.00 ตามลําดับ 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
สถานท่ีจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการ และดานกายภาพการ
นําเสนอไมแตกตางกัน 

 อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ดานสถานท่ีจําหนาย 

ดานการสงเศริมการตลาด ดานกระบวนการ และดานกายภาพกานําเสนอไมแตกตางกัน สวนอายุท่ี
แตกตางกันสงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑแตกตางกันและหากวิเคราะห
เปนรายคู พบวามี 2 คู ประกอบดวย (1) ตํ่ากวา 20 ป กับ 20-30 ป และ (2) 20-30 ป กับ 46-60 ป และ
อายุท่ีแตกตางกันสงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคคลแตกตางกัน และหากวิเคราะห
เปนรายคู พบวา มี 2 คู ประกอบดวย (1) ตํ่ากวา 20 ป กับ 31-45 ป และ (2) 20-30 ป กับ 31-45 ป 
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 สถานภาพที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานสถานท่ีจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการ และดานกายภาพการ
นําเสนอไมแตกตางกัน 

 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานสถานท่ีจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการ และดาน
กายภาพการนําเสนอไมแตกตางกัน 

 อาชีพท่ีแตกตางกันมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ดานสถานท่ีจําหนาย 

ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล และดานกายภาพการนําเสนอไมแตกตางกัน สวนอาชีพท่ี
แตกตางกันสงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑแตกตางกันและหากวิเคราะห
เปนรายคู พบวา มี 4 คู ประกอบดวย (1) นักเรียน/นักศึกษา กับ พนักงานบริษัทเอกชน (2) นักเรียน/

นักศึกษา กับ ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (3) พนักงานบริษัทเอกชน กับ ขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และ (4) นักเรียน/นักศึกษา กับ เจาของกิจการ/อาชีพอิสระ 

 รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ดาน
สถานท่ีจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการ และดานกายภาพการ
นําเสนอไมแตกตางกัน สวนรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานผลิตภัณฑแตกตางกันและหากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 4 คู ประกอบดวย (1) นอย
กวา 9,000 บาท กับ 30,001-50,000 บาท (2) 9,000-15,000 บาท กับ 30,001-50,000 บาท (3) 15,001-

25,000 บาท กับ 30,001-50,000 บาท และ (4) 25,001-30,000 บาท กับ 30,001-50,000 บาท 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟต
ปงยาง ในเขตรังสิต เม่ือพิจารณาถึงดานท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดานบุคคล ดานชองทางการ
จัดจําหนาย ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา และดานกระบวนการ และ
รองลงมาคือ ดานกายภาพการนําเสนอ โดยลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยสามารถ
อภิปรายไดดังน้ี 

 ดานบุคคล ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด ดาน
ราคา และดานกระบวรการ ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ผลการศึกษาพบวา ลูกคามีความพึง
พอใจในดานบุคคลอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ รานอาหารมีพนักงานเพียงพอตอความ
ตองการ แตงกายสะอาดสุภาพเรียบรอย และมีความรู ความเชียวชาญ สามารถแนะนํา แกไขปญหา
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ตางๆ ใหลูกคาได ดานสถานท่ีจัดจําหนายพบวา ลูกคามีความพ่ึงพอใจในดานสถานท่ีจัดจําหนายอยู
ในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีเปนเพราะรานอาหารต้ังอยูใกลแหลงชุมชุน ท่ีพักอาศัย ลูกคาสามารถ
เดินทางไดสะดวก และมีท่ีจอดรถเพียงพอตอความตองการ ดานผลิตภัณฑ พบวา ลูกคามีความพึง
พอใจในดานผลิตภัณฑอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีเปนเพราะ วัตถุดิบท่ีใชมีความสด สะอาด มี
เมนูอาหารใหเลือกรับประทานหลากหลาย และมีการปรับเปล่ียนรายการอาหารอยูสมํ่าเสมอ ดาน
การสงเสริมการตลาดพบวา ลูกคามีความพึงพอใจในดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก
ท่ีสุด ท้ังน้ีเปนเพราะมีการจัดโปรโมชั่นท่ีหลากหลาย คูปองสวนลด สวนลดพิเศษสําหรับสมาชิก 

และกิจกรรมพิเศษในชวงเทศกาลตางๆ ดานราคาพบวา ลูกคามีความพึงพอใจในดานราคาอยูใน
ระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีเปนเพราะ ดวยราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร มีความหลากหลายใน
ระดับราคา และมีการระบุราคาไวอยางชัดเจน ดานกระบวนการพบวา ลูกคามีความพึงพอใจในดาน
กระบวนการอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีเปนเพราะ รานอาหารมีขั้นตอนในการใหบริการโดยรวมท่ีมี
คุณภาพ เชน ขั้นตอนในการชําระเงิน ขั้นตอนการเสิรฟอาหาร และขั้นตอนในการรับออเดอรลูกคา 
มีความรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา และดานกายภาพการนําเสนอ ผลการศึกษาพบวา ลูกคามีความพึง
พอใจในดานกายภาพการนําเสนออยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะ รานอาหารสะอาด อาหารมี
รูปลักษณท่ีนารับประทาน และบรรยากาศ การตกแตงรานท่ีสวยงามรวมไปถึงความสะอาดของ
หองนํ้า 
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
 จากผลการวิจัยผูประกอบธุรกิจหรือผูท่ีสนใจประกอบธุรกิจเก่ียวกับ รานอาหารบุฟเฟตปง
ยางสามารถนํา ผลการวิจัยดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการรานอาหารบุฟ
เฟตปงยาง ไปใชในการวางแผนหรือปรับเปล่ียนกลยุทธทางการตลาดใหดีย่ิงขึ้น 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรศึกษาความตองการของผูบริโภคเก่ียวกับสินคา และการใหบริการของรานอาหาร
บุฟเฟตปงยาง เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับความตองการของผูบริโภคในอนาคต 
 2. ศึกษาตัวแปรอิสระอื่นท่ีสามารถนําไปหาความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ
รานอาหารบุฟเฟต 
 

บรรณานุกรม 
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ความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธนาคารกสิกรไทย สํานักงานพหลโยธิน 
CUSTOMER’S SATISFACTION IN RECEIVING SERVICE FROM KASIKORN BANK, 

PHAHOLYOTHIN BRANCH 
 

โสรญา วงษสวาท, พรพรรณ เจริญมิตร 

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

ณกมล จันทรสม 
อาจารยประจํา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
บทคัดยอ 

  การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการ
ของธนาคารกสิกรไทย สํานักงานพหลโยธินเพ่ือศึกษาขอมูลทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน
สงผลตอความพึงพอใจในดานความพึงพอใจในภาพรวมดานการรับรูถึงคุณคาดานการรับรูถึง
คุณภาพ ดานความนาเชื่อถือและไววางใจ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานความจงรักภักดี และดาน
ภาพลักษณท่ีแตกตางกันการวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 400 ชุด และใชโปรแกรม
ทางคอมพิวเตอรในการประมวลผล 

 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีอาชีพเปนลูกจางพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดตอเดือน 15,001-30,000 บาท 

และชวงเวลาท่ีใชบริการสวนใหญเปนชวงกลางวัน 11.00 น.-13.00 น.ประเภทการใชบริการสวน
ใหญเปนการฝาก-ถอนเงิน ผลการวิจัยพบวา (1) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ความพึงพอใจของ
ลูกคาในการใหบริการของธนาคารกสิกรไทย สํานักงานพหลโยธิน อยูในระดับมาก 6 ดาน โดย
เรียงตามลําดับไดแก ดานความพึงพอใจในภาพรวม ดานการรับรูถึงคุณคา ดานการรับรูถึงคุณภาพ 

ดานความนาเช่ือถือและไววางใจ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก และดานภาพลักษณ สวนท่ีอยูใน
ระดับปานกลาง คือ ดานความจงรักภักดี 

คําสําคัญ : 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 

 ในยุคปจจุบันธนาคารพาณิชยในภาวะท่ีมีการแขงขันทางธุรกิจอยางรุนแรง เน่ืองจากลูกคา
มีชองทางเลือกในการใชบริการมากข้ึนซ่ึงทําใหธนาคารตางๆและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ตางๆ
ตองแขงขันกันในการใหบริการแกประชาชนในรูปแบบตางๆ ทําใหแตละแหงเกิดการทุมเท
ทรัพยากรเพ่ือการเปล่ียนแปลงหนวยงานของตนเพ่ือใหบริการท่ีดีกวาคูแขง เชน การเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีบรรยากาศของหนวยงาน เพ่ือดึงดูดลูกคาโดยการนําวิธีการตางๆ มาปรับปรุงคุณภาพ
การบริการมีการขยายสาขาเพ่ือขยายการบริการใหครอบคลุมในพ้ืนท่ีตางๆ ทางการเงินได
หลากหลาย ธนาคารพาณิชยจึงจําเปนตองหาวิธีการตางๆ เพ่ือจะตอบสนองความตองการของลูกคา
เพ่ือใหธนาคารสามารถที่จะครองสวนแบงทางการตลาดใหไดมากท่ีสุด อันจะนํามาซ่ึงกําไรจะเปน
เปาหมายสูงสุดของการประกอบธุรกิจ การหาลูกคาใหมเพ่ิมเติม รวมท้ังการรักษาลูกคาเดิมของ
ธนาคารเปนส่ิงท่ีสถาบันการเงินทุกแหงพยายามดําเนินการ โดยพยายามใหการบริการที่ทําใหลูกคา
เกิดความสะดวกสบาย รวดเร็ว รวมทั้งสรางความเปนเองกับลูกคา และมีการนําเทคโนโลยีตางๆ 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1013 

เขามาชวยใหเกิดความนาเช่ือถือ รวมท้ังสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับธนาคารท้ังยังพยายามขยายการ
ใหบริการทางการเงินตางๆ ใหครบวงจร (ธารีนี แกวจันทรา, 2553) 

 ธนาคารกสิกรไทยกอต้ังเม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ดวยทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท 

โดยมีสาขาสํานักถนนเสือปาในปจจุบันเปนท่ีทําการแหงแรก ซ่ึงเริ่มดวยพนักงานเพียง 21 คน แต
เพียงงวดบัญชีแรกท่ีส้ินสุดหรือเพียง 6 เดือน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2488 ก็มียอดเงินฝากสูงถึง 

12 ลานบาท และมีสินทรัพย 15 ลานบาท ตลอดหลายทศวรรษที่ผานมา ธนาคารมุงม่ันพัฒนาองคกร
และผลิตภัณฑทางการเงินใหมอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหบริการที่เปนเลิศ ภายใตคําขวัญ บริการทุก
ระดับประทับใจ 

 จากขอมูลดังกลาวขางตนผูศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคาใน
การใหบริการของธนาคารกสิกรไทย สํานักงานพหลโยธิน เพ่ือท่ีจะสามารถนําขอมูลจากการวิจัย
ดังกลาวไป ปรับปรุง แกไข และพัฒนาการใหบริการลูกคาท่ีมาใชบริการในคร้ังตอไป 

 

วัตถุประสงคในการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธนาคารกสิกรไทย 

สํานักงานพหลโยธิน ประกอบไปดวยความพึงพอใจในภาพรวม การรับรูถึงคุณคา การรับรูถึง
คุณภาพ ความนาเชื่อถือและไววางใจ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ความจงรักภักดี และภาพลักษณท่ี
แตกตางกัน 

 2. เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน สงผลตอความพึงพอใจในการ
ใหบริการประกอบไปดวย ความพึงพอใจในภาพรวม การรับรูถึงคุณคา การรับรูถึงคุณภาพ ความ
นาเชื่อถือและไววางใจ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ความจงรักภักดี และภาพลักษณท่ีแตกตางกัน 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน สงผลตอความพึงพอใจในการใหบริการประกอบ
ไปดวย ความพึงพอใจในภาพรวม การรับรูถึงคุณคา การรับรูถึงคุณภาพ ความนาเช่ือถือและ
ไววางใจ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ความจงรักภักดี และภาพลักษณท่ีแตกตางกัน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ท่ีศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคาใน
การใหบริการของธนาคารกสิกรไทย สํานักงานพหลโยธิน โดยจําแนกการศึกษาขอมูลท่ัวไปของ
ประชากรท่ีมารับบริการประกอบไปดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ประเภทธุรกรรม 

ชวงเวลาท่ีเขามาใชบริการ สวนท่ีสอง ทําการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของ
ธนาคารกสิกรไทย สํานักงานพหลโยธิน โดยจําแนกเปนดานความพึงพอใจในภาพรวม ดานการ
รับรูถึงคุณคา ดานการรับรูถึงคุณภาพ ดานความนาเชื่อถือและไววางใจ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

ดานความจงรักภักดี ดานภาพลักษณ 
 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
         ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 
 

 

 

 
 
 
 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบระดับความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธนาคารกสิกรไทย 

สํานักงานพหลโยธิน 

 2. เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขการใหบริการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของธนาคารใหดี
ขึ้น 

 

 

 

ปจจัยดานบุคคล ประกอบดวย 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. รายไดการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. เวลาท่ีติดตอกับธนาคาร 
6. ประเภทธุรกรรม 

 

ความพึงพอใจในการใหบริการ 
1. ความพึงพอใจในการใหบริการ 
2. การรับรูถึงคุณคา 
3. การรับรูถึงคุณภาพ 
4. ความนาเชื่อถือและไววางใจ 
5. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
6. ความจงรักภักดี 
7. ภาพลักษณ
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ความพึงพอใจในภาพรวม หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของลูกคาหลังไดรับบริการ
หรือระหวางการใชบริการไดบรรลุเปาหมาย หรือไดรับบริการไดตรงตามท่ีลูกคาคาดหวัง อาจ
สังเกตไดจากสายตาคําพูดหรือพฤติกรรมตางๆ 

 2. การรับรูถึงคุณคา หมายถึง การที่ผูบริโภครับรูถึงคุณคาของคุณภาพของตราสินคาและ
บริการสงผลตอความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของลูกคา 
 3. การรับรูถึงคุณภาพ หมายถึง คุณลักษณะท่ีเปนไปตามความเหมาะสม ปราศจาก
ขอผิดพลาดทําใหเกิดผลลัพธท่ีดี และสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการเพ่ือใหเกิด
ความพึงพอใจ 

 4. ความนาเช่ือและไววางใจ หมายถึง การที่พนักงานสามารถใหบริการลูกคาไดอยาง
ถูกตองและตรงตามท่ีสัญญาท่ีใหไวกับลูกคา 
 5. ความจงรักภักดี หมายถึง ทัศนคติท่ีดีของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการ จนทําใหลูกคา
เกิดการใชบริการซํ้า 
 6. ส่ิงอํานวยความสะดวก หมายถึง ส่ิงท่ีสรางความสะดวกหรือทําใหการประกอบกิจกรรม
ตางๆ กระทําไดรวดเร็วขึ้น 

 7. ภาพลักษณ หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจของคนเราอาจหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงสรางใหเกิดขึ้น
แกจิตใจ และความประทับใจ ซ่ึงทัศนคติและการกระทําใดๆ ท่ีคนเรามีตอส่ิงน้ันจะมีความเก่ียวพัน
อยางสูงกับภาพลักษณตอส่ิงน้ัน 

 8. ผูใชบริการ หมายถึง บุคคลท่ัวไปท่ีมาใชบริการธนาคารกสิกรไทย สํานักงานพหลโยธิน 

 9. การใหบริการ หมายถึง การใหลูกคาไดส่ิงท่ีตองการในเวลาท่ีลูกคาตองการส่ิงเหลาน้ัน 

ซ่ึงประกอบไปดวย การดูแลเอาใจใสและเขาใจในการบริการน้ัน 

 10. ความพึงพอใจของลูกคา หมายถึง ภาวการณแสดงออกถึงความรูสึกในทางบวกของ
บุคคลอันเปนผลจากเปรียบเทียบการรับรูส่ิงท่ีคาดหวังเก่ียวกับบริการน้ัน 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจ 
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 Michael Beer  (1965 อางถึงใน สมหมาย เปยถนอม, 2551 : 7) ไดใหความหมายของความ
พึงพอใจไววา เปนทัศนคติของคนที่มีตอส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงหมายถึง แรงจูงใจของบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

ตอการกระทําส่ิงใดส่ิงหน่ึง เชน ตอการประเมินผลงานขององคกรท่ีเก่ียวกับชีวิตความเปนอยูของ
ตน หรือแรงจูงใจท่ีบุคคลจะเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรใดจะเปนผลท่ีเกิดจากทัศนคติ
องคกร หรือการทํางานขององคกรน้ันรวมกัน ความคาดหวังท่ีเขาคาดหมายไว ถามีทัศนคติท่ีดีตอ
องคกรตอผลงานขององคกร และไดรับการตอบสนองทั้งรูปธรรมและนามธรรมเปนไปตามท่ี
คาดหมายไว แรงจูงใจท่ีจะมีความรูสึกพึงพอใจก็จะสูง แตในทางกลับกัน ถามีทัศนคติในเชิงลบตอ
งาน และการตอบสนองไมเปนไปตามท่ีคาดหวังไวแรงจูงใจท่ีจะมีความรูสึกพอใจก็จะตํ่าไปดวย 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 พฤติกรรมผูบริโภคเปนปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการไดรับและ การใช
สินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการตางๆ ของการตัดสินใจซ่ึงเกิดกอนและเปน
ตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆ เหลาน้ี (อดุลย จาตุรงคกุล, 2536, หนา 5) 
 พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวของโดย ตรงกับ
การจัดหาใหไดมา และการใชซ่ึงสินคาและบริการ ท้ังน้ี หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซ่ึงมีมา
อยูกอนแลว และซ่ึงมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว (ธงชัย สันติวงษ, 2540, หนา 29) 

ปจจัยดานจิตวิทยา (psychological factor) ปจจัยทางจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ 

ประกอบดวย แรงจูงใจการรับรู การเรียนรู ความเชื่อและทัศนคติ 
 แรงจูงใจ (motivation) คือ ผูบริโภคเกิดความตองการท่ีมากเพียงพอท่ีกระตุนใหบุคคล
กระทําเพ่ือตอบ สนองความตองการ โดยที่ความตองการของแตละบุคคลจะแตกตางกันไป 

 การรับรู (perception) การรับรูของแตละบุคคลมีความแตกตางกันและส่ิงแวดลอมท่ี
แตกตางกันก็จะทําใหการแปลความหมายของการรับรูของแตละคนแตกตางกันไป 

 การเรียนรู (learning) คือ การเปล่ียนแปลงใดๆ ในความนึกคิดของผูบริโภคตอบสนองหรือ
พฤติกรรมอันเปนผลมาจากไดปฏิบัติ ประสบการณ หรือเกิดข้ึนของสัญชาตญาณ หรือ ความรูท่ีได
จากการรับรูส่ิงท่ีไมคอยเกิดขึ้นมากอนน้ันเองดังน้ัน การตลาดจะใชแนวคิดน้ีมาเปนประโยชนดวย
การโฆษณาซํ้าๆ เพ่ือใหเกิดการจูงใจซ้ือ 

 ความเชื่อและทัศนคติ (belief and attitude) ความรู สึกของบุคคลตอส่ิงใดส่ิงหน่ึงใน
ทางบวกหรือลบซ่ึงจะมีอิทธิพลตอการ รับรู และพฤติกรรมการตัดสินใจของแตละบุคคล 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 วัชราภรณ จันทรสุวรรณ (2555, บทคัดยอ) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกคาในการ
ใชบริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพูนพล จังหวัดภูเก็ตโดยเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก 
แบบสอบถาม โดยผูตอบสอบถามสวนใหญเปนหญิง อายุ 21-30 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชนหรือลูกจาง รายได 15,001-30,000 บาทตอเดือน สวนมากติดตอ
ธนาคารในชวงเชากอน 11.00 น.โดยทําธุรกรรมในดานการฝากถอนเงินท่ีมากสุดและใชเวลาใน
การทําธุรกรรมกับธนาคารนอยกวา 15 นาทีโดยรวมอยูระดับท่ีมากคือ ดานภาพลักษณเปนดานท่ี
ลูกคาพอใจมากท่ีสุด รองลงมาเปนความนาเชื่อถือและความไววางใจสวนท่ีลูกคาพอใจนอยท่ีสุด 

คือ ดานการดูแลเอาใจใสในรายบุคคลสวน ดานธุรกรรมดานอ่ืนของธนาคารไมแตกตางกัน 
 ปณณวัชร พัชราวลัย (2558, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการ
และการรับรูภาพลักษณธนาคารท่ีสงผลตอความภักดีในการใชบริการธนาคารเฉพาะกิจในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมดมีจํานวน 400 คน เปนเพศชาย 400 คน และเพศหญิง 236 คน สวนใหญมีอายุ 

20-30 ป จํานวน 248 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 242 คน มีสถานภาพของผูรับบริการเปน
พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 162 คน รายได 20,000-50,000 บาท/ เดือน จํานวน 171 คน และรูจัก
ธนาคารออมสินมากท่ีสุด 288 คน ไมรูจักธนาคารเพ่ือการนําเขาและสงออกมากท่ีสุด 112 คน ผล
การวิเคราะหพบวา ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของผูบริโภคแตละดานสงผลตอความภักดี
ของผูใชบริการธนาคารเฉพาะกิจ เม่ือพิจารณารายดานพบวา ความเชื่อถือ ความม่ันใจ ดานการสราง
บริการใหเปนรูปธรรม ดานความใสใจ และดานการตอบสนองความตองการของลูกคาสงผลตอ
ความภักดีในการใชบริการของลูกคาผูใชบริการ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05 

 เบญจมาศ ศรีอมรรัตนกุล (2560, บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคาร
ไทยพาณิชยในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรง ทางออม และอิทธิพลโดยรวม
ภาพลักษณ ความคาดหวัง การรับรูคุณคา และการรับรูคุณภาพตอความพึงพอใจ โดยกรอบแนวคิด
ของงานวิจัย ประยุกตจากแบบจําลองดัชนีชี้วัดความพึงพอใจ ACSI วิธีการสํารวจขอมูลแบบการ
สุมหลายขั้นตอนวิธีการศึกษาใชการเก็บขอมูลจากลูกคาธนาคารไทยพาณิชย จํานวน 532 ราย และ
วิเคราะหขอมูลดวยคาสถิตเชิงพรรณนาผลการวิจัยพบวา 1) การรับรูคุณคาและการรับรูคุณภาพ
สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการอยางมีนัยสําคัญ 2) ความพึงพอใจและภาพลักษณสงผลตอ
ความจงรักภักดี ผลดังกลาวสามารถตีความไดวาผูบริหารธนาคารไทยพาณิชย ควรมุงเนนและให
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ความสําคัญดานคุณภาพการใหบริการ ดานการรับรูคุณคา ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอความพึง
พอใจของผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชยในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 ประชากร ไดแก ผูใชบริการ ความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธนาคารกสิกร
ไทย สํานักงานพหลโยธิน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย เน่ืองจากไมทราบจํานวนของผูใชบริการ 

ความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธนาคารกสิกรไทย สํานักงานพหลโยธิน ท่ีแนนอน
ดังน้ัน ผูวิจัยจึงใชวิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณแบบไมทราบจํานวน
ประชากร โดยใชสูตรกําหนดขนาด  ตัวอยาง สูตร W.G. Cochran (1953) ดังน้ี 

เม่ือ   n คือ จํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองการ 

  P  คือ  สัดสวนของประชากรท่ีผูวิจัยตองการสุม (0.05) 

  Z คือ ระดับความม่ันใจท่ีกําหนดหรือระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

เทากับ 0.05 (ความเช่ือม่ัน 95%) >> Z = 1.96 

d  คือ  คาความผิดพลาดสูงสุดท่ีเกิดข้ึนเชนระดับความเชื่อม่ัน95% 

สัดสวน 

    ความคลาดเคล่ือนเทากับ 0.05 

ดังน้ัน n  =   (0.05) (1-0.5) (1.96)2 

   (0.05)2 

=   384.16 หรือ 385 คน 

 เพ่ือความแมนยําของขอมูลในการเก็บตัวอยาง แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคาใน
การใหบริการของธนาคารกสิกรไทย สํานักงานพหลโยธินผูวิจัยจึงทําการเก็บตัวอยางจํานวน 400 

ตัวอยาง ต้ังแตวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2561– วันท่ี 16 มีนาคม 2561 

 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เปนการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธนาคารกสิกรไทย สํานักงาน
พหลโยธิน โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 2 สวน ดังน้ี 
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 สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปสําหรับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา  อาชีพ รายไดตอเดือนและชวงเวลาท่ีเขามาใชบริการ 

 สวนที่ 2 ปจจัยระดับความพึงพอใจ ไดแก ความพึงพอใจในภาพรวม การรับรูถึงคุณคา การ
รับรู ถึงคุณภาพ ความนาเชื่อถือและไววางใจ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ความจงรักภักดี  

ภาพลักษณ โดยมีระดับการวัดความพึงพอใจดังน้ี 

   ระดับคะแนน                                 ความพึงพอใจ 

    5    มากท่ีสุด 

    4    มาก 

    3     ปานกลาง 

    2    นอย 

    1    นอยท่ีสุด 

 จากน้ันนําคาเฉล่ียมาแปลความหมายโดยใชเกณฑแปลความหมายของ ประคอง กรรณสูตร 

(2549)  ท่ีกําหนดไวดังน้ี 

   ระดับคาเฉล่ีย                                   การแปลผล 

   4.50 – 5.00   ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

   3.50 – 4.49   ความพึงพอใจมาก 

   2.50 – 3.49   ความพึงพอปานกลาง 

   1.50 – 2.49   ความพึงพอใจนอย 

   1.00 – 1.49   ความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาขอมูลปฐมภูมิผานการกรอกแบบสอบถาม
สําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการของธนาคารกสิกรไทย สํานักงานพหลโยธิน จํานวน 400 คน โดย
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยางท่ีมาใช
บริการธนาคารกสิกรไทย สํานักงานพหลโยธิน 

 2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary source) เปนขอมูลท่ีผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลจากการ
วิจัยท่ีเก่ียวของ บทความ ขอมูลจากอินเตอรเน็ต ท่ีเก่ียวของเพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชเปนแนวทาง
ในการทําวิจัยในคร้ังน้ี 
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สรุปผลการวิจัย 
 ลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 215 คน คิดเปน
รอยละ 53.8  มีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 42.0 ระดับการศึกษา ปริญญา
ตรี จํานวน 339 คน คิดเปนรอยละ 84.8  อาชีพ ลูกจางพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 244 คน คิด
เปนรอยละ 61.0 และมีรายไดตอเดือน 15,001-30,000 บาท จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 47.0  

ชวงเวลาท่ีใชบริการสวนใหญเปนชวงกลางวัน 11.00 น.-13.00 น. จํานวน 219 คน คิดเปนรอยละ 

54.8  ประเภทการใชบริการสวนใหญเปนการฝาก-ถอนเงิน จํานวน 315คน คิดเปนรอยละ 78.8 

 ดานความพึงพอใจในภาพรวม ของผูใชบริการพบวา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 

โดยพบวา ความมีความพึงพอใจในดานพนักงานมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.51 สวนดานอาคาร
สถานที่อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 และดานระบบการใหบริการของธนาคารก็อยูใน
ระดับมากเชนเดียวกัน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.48 

  ดานการรับรูถึงคุณคาในภาพรวมของผูใชบริการพบวา อยูในระดับพึงพอใจมาก มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.31 โดยพบวา การบริการท่ีคุมคาเม่ือเทียบกับคาธรรมเนียมท่ีเสียไป มีความพึงพอใจใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.53 สวนเรื่องความเหมาะสมของคาธรรมเนียมประเภทตางๆ
มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 และเร่ืองอัตราดอกเบ้ียท่ีไดรับ มีความพึง
พอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 

 ดานการรับรูถึงคุณภาพในภาพรวมของผูใชบริการพบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.31 โดยพบวา ท่ีตั้งสาขาหาไดงายสะดวกในการเดินทางมีความพึงพอใจในระดับ
มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 ความถูกตองแมนยําในการใหบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก
ท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.59 ระยะเวลาของการใหบริการมีอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 

อุปกรณในการใหบริการมีความทันสมัย มีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.11 

พนักงานใหการดูแลเอาใจใสเปนอยางดีอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 

 ดานความนาเช่ือถือและไววางใจในภาพรวมของผูใชบริการพบวา มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.32 โดยพบวา พนักงานสามารถใหบริการไดตรงตามขอกําหนดของ
ธนาคารมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.50 จํานวนพนักงานมีเพียงพอตอการ
ใหบริการของลูกคาอยูในระดับพึงพอใจในระดับมาก ม่ีคาเฉล่ียเทากับ 4.25 และพนักงานใหบริการ
ไดอยางถูกตองและแมนยําทําใหผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.21  
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 ดานส่ิงอํานวยความสะดวกในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.30 โดยพบวา ชองการบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก มีความพึงพอใจในระดับมาก 

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.10 ความชัดเจนของปายสัญลักษณและจุดบริการอยูในระดับมากมีคาเฉล่ียเทากับ 

4.07 และดานความสะอาดของสถานที่มีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.01 

 ดานความจงรักภักดีในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.74 โดยพบวา ผูใชบริการนึกถึงธนาคารสาขาน้ีเปนอันดับแรกเม่ือตองการใชบริการจาก
ธนาคาร อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 ผูใชบริการมีความยินดีท่ีจะแนะนําใหคนอื่น
มาใชบริการธนาคารสาขาน้ี อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66  

 ดานภาพลักษณในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.54 

โดยพบวา ธนาคารมีความนาเช่ือถืออยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 ธนาคารมีความ
เสถียรภาพและม่ันคงอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.72 ธนาคารมีการดูแลและเอาใจใส
ลูกคา อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.64 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในดานภาพรวม ดานการรับรูถึงคุณคา ดานการรับรู
ถึงคุณภาพ ดานความนาเช่ือถือและไววางใจ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก และดานความจงรักภักดี 

ไมแตกตางกัน สวนเพศท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจ ดานภาพลักษณ ท่ีแตกตางกัน  

 อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในภาพรวม ท่ีแตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคู
พบวา มี 2 คู ประกอบไปดวย (1) อายุ 21-30 ป กับ 41-50 ป (2) อายุ 31-40 ป กับ 41-50 ป สวนอายุ
ท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานการรับรูถึงคุณคาท่ีแตกตางกันและหากวิเคราะหเปนรายคู
พบวา มี 3 คู ประกอบไปดวย (1) อายุไมเกิน 20 ป กับ 41-50 ป (2) อายุ 21-30 ป กับ 41-50 ป (3) 

อายุ 31-40 ป กับ 41-50 ป สวนอายุท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอในดานการรับรูถึงคุณภาพ 

หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 3 คู (1) อายุไมเกิน 20 ป กับ 41-50 ป (2) อายุ 21-30 ป กับ 41-50 ป 
(3) 31-40 ป กับ 41-50 ป สวนอายุท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานความนาเช่ือถือและ
ไววางใจ และหากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 2 คู ประกอบไปดวย (1) อายุ 21-30 ป กับ 41-50 ป 
(2) อายุ 31-40 ป กับ 41-50 ป สวนอายุท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความ
สะดวก หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 3 คู ประกอบไปดวย (1) อายุไมเกิน 20 ป กับ 31-40 ป (2) 

อายุ 21-30 ป กับ 41-50 ป (3) อายุ 41-50 ป กับอายุไมเกิน 20 ป สวนอายุท่ีแตกตางกันสงผลตอ
ความพึงพอใจดานความจงรักภักดี หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 3 คู ประกอบไปดวย (1) อายุไม
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เกิน 20 ป กับ 31-40 ป (2) อายุ 21-30 ป กับ 41-50 ป (3) อายุ 41-50 ป กับ อายุไมเกิน 20 ป สวนอายุ
ท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานภาพลักษณ หากวิเคราะหเปนรายคูพบวา มี 4 คู ประกอบ
ไปดวย (1) อายุไมเกิน 20 ป กับ 31-40 ป (2) อายุ 21-30 ป กับ 41-50 ป (3) อายุไมเกิน 20 ป กับ 41-

50 ป (4) อายุ 21-30 ป กับ 31-50 ป 
 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในดานภาพรวม และดานความ
นาเชื่อถือและไววางใจ ไมแตกตางกัน สวนระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอในดาน
การรับรูถึงคุณคา หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 2 คู ประกอบไปดวย (1) ปริญญาตรี กับ สูงกวา
ปริญญาตรี (2) ต่ํากวาปริญญาตรี กับ สูงกวาปริญญาตรี สวนระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอ
ความพึงพอใจในดานคุณภาพ หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 2 คู ประกอบไปดวย (1) ต่ํากวา
ปริญญาตรี กับ สูงกวาปริญญาตรี (2) ปริญญาตรี กับ สูงกวาปริญญาตรี สวนระดับการศึกษาท่ี
แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในดานความสะดวกสบาย หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 1 คู 
ประกอบไปดวย (1) ตํ่ากวาปริญญาตรี กับ สูงกวาปริญญาตรี สวนระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมี
ผลตอความพึงพอใจในดานความจงรักภักดี หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 2 คู ประกอบไปดวย 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี กับ ปริญญาตรี (2) ต่ํากวาปริญญาตรี กับ สูงปริญญาตรี สวนระดับการศึกษา
ท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในดานภาพลักษณ หากวิเคราะหเปนรายคูพบวา มี 2 คู ประกอบ
ไปดวย (1) ต่ํากวาปริญญาตรี กับ ปริญญาตรี (2) ปริญญาตรี กับ สูงกวาปริญญาตรี  

 อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในดานภาพรวม การรับรูถึงคุณคา และดานการ
รับรูถึงคุณภาพ ไมแตกตาง สวนอาชีพที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในดานส่ิงอํานวยความ
สะดวก หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 1 คู ประกอบไปดวย (1) นักเรียน,นักศึกษา กับ ขาราชการ, 

รัฐวิสาหกิจ สวนอาชีพท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในดานความจงรักภักดี หากวิเคราะหเปน
รายคู พบวา มี 2 คู ประกอบไปดวย (1) นักเรียน, นักศึกษา กับ ขาราชการ,รัฐวิสาหกิจ (2) นักเรียน, 

นักศึกษา กับ ลูกจางพนักงานบริษัทเอกชน สวนอาชีพที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในดาน
ภาพลักษณ หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 2 คู ประกอบไปดวย (1) นักเรียน, นักศึกษา กับ ธุรกิจ
สวนตัว, คาขาย (2) นักเรียน, นักศึกษา กับ ลูกจางพนักงานบริษัทเอกชน  

 รายไดท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในดานภาพรวมท่ีแตกตางกัน หากวิเคราะหเปน
รายคู พบวา มี 6 คู ประกอบไปดวย (1) ต่ํากวา 15,000 บาท กับ 30,001-40,000 บาท (2) ต่ํากวา 
15,000 บาท กับ 50,001-60,000 บาท (3) ตํ่ากวา 15,000 บาท กับ สูงกวา 60,000 บาท (4) 15,001-

30,000 บาท กับ 50,001-60,000 บาท (5) 30,001-40,000 บาท กับ 40,001-50,000 บาท (6) 30,001-
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40,000 บาท กับ 50,001-60,000 บาท สวนรายไดท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในดานการรับรู
ถึงคุณคา หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 6 คู ประกอบไปดวย (1) ตํ่ากวา 15,000 กับ 50,001-

60,000 บาท (2) 15,001-30,000 บาท กับ 40,001-50,000 บาท (3) 15,001-30,000 บาท กับ 50,001-

60,000 บาท (4) 30,001-40,000 บาท กับ 40,001-50,000 บาท (5) 30,001-40,000 บาท กับ 50,001-

60,000 บาท สวนรายไดท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในดานการรับรูถึงคุณภาพ หาก
วิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 4 คู ประกอบไปดวย (1) ต่ํากวา 15,000 บาท กับ 50,001-60,000 บาท 

(2) 15,001-30,000 บาท กับ 50,001-60,000 บาท (4) 40,001-50,000 กับ 50,001-60,000บาท สวน
รายไดท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในดานความนาเชื่อถือและไววางใจ หากวิเคราะหเปน
รายคู พบวา มี 2 คู ประกอบไปดวย (1) 15,001-30,000 บาท กับ 50,001-60,000 บาท (2) 30,001-

40,000บาท กับ 50,001-60,000 บาท สวนรายไดท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในดานส่ิง
อํานวยความสะดวกท่ีแตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 2 คู ประกอบไปดวย  (1) ต่ํากวา 
15,000 บาท กับ 15,001-30,000 บาท (2) 15,001-30,000 บาท กับ 50,001-60,000 บาท สวนรายไดท่ี
แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในดานความจงรักภักดี หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 3 คู 
ประกอบไปดวย  (1) ต่ํากวา 15,000 บาท กับ 15,001-30,000 บาท (2) ต่ํากวา 15,000 บาท กับ 

30,001-40,000 บาท (3) 15,001-30,000 บาท กับ 50,001-60,000 บาท สวนรายไดท่ีแตกตางกันมีผล
ตอความพึงพอใจในดานภาพลักษณ หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 3 คู ประกอบไปดวย (1) ตํ่า
กวา 15,000 บาท กับ 40,001-50,000 บาท (2) ต่ํากวา 15,000 บาท กับ 50,001-60,000 บาท (3) 

30,001-40,000 บาท กับ 40,001-50,000 บาท 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธนาคารกสิกรไทย สํานักงาน
พหลโยธิน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ความพึงพอใจของลูกคาใน
การใหบริการของธนาคารกสิกรไทย สํานักงานพหลโยธิน อยูในระดับมาก 6 ดาน โดยเรียง
ตามลําดับไดแก ดานความพึงพอใจในภาพรวม ดานการรับรูถึงคุณคา ดานการรับรูถึงคุณภาพ ดาน
ความนาเชื่อถือและไววางใจ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก และดานภาพลักษณ สวนท่ีอยูในระดับ
ปานกลาง คือ ดานความจงรักภักดี ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ (ปริญญา เพชรรุงฟา, 2553) ท่ี
ศึกษาเรื่องความพึงพอใจและพฤติกรรมของลูกคาตอการบริการของธนาคารออมสิน สาขาบานแพว
จังหวัดสมุทรสาคร 
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 เม่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธนาคารกสิกรไทย 

สํานักงานพหลโยธิน ตามขอมูลขอมูลดานประชากรศาสตร โดยจําแนกตามอายุท่ีแตกตางกันพบวา 
ความพึงพอใจในดานส่ิงอํานวยความสะดวกของลูกคาท่ีมีตอการใหบริการธนาคารกสิกรไทย 

สํานักงานพหลโยธินแตกตางกันท้ังน้ีอาจเปนเพราะลูกคาท่ีมาใชบริการธนาคารกสิกรไทย มีหลาย
ชางอายุและมีพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน โดยที่ลูกคาท่ีมีอายุระหวาง 31-40 ป มีความพึงพอใจที่สูงกวา
ลูกคาท่ีมีอายุไมเกิน 20 ป ท้ังน้ีเน่ืองจากลูกคาท่ีมีอายุระหวาง 31-40 ป ซ่ึงอยูในชวงวัยทํางานและมี
ประสบการณจากการใชบริการมากจึงเกิดความคุนชินและพึงพอใจกับการบริการท่ีไดรับอยูเปน
ประจํามากกวาลูกคาท่ีอายุไมเกิน 20 ป ท่ีมีประสบการณในการใชบริการธนาคารไมมาก ซ่ึงเปน
ชวงอายุท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด อาจเพราะยังอยูในชวงวัยรุน ตองการความสะดวก รวดเร็ว 

ระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย จึงทําใหความพึงพอใจแตกตางกันในดานส่ิงอํานวยความสะดวก ซ่ึง
สอดคลองกับ (หทัยรัตน บันลือ, 2556) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอการใหบริการของ
ธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดาตางกัน สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตท่ีระดับ 0.5 

 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
 1. จากผลที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปเปนขอมูลในการคัดเลือกบุคลากรที่จะเขามา
ทํางาน เพ่ือการบริการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 

 2. จากผลที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปเปนขอมูลท่ีจําเปนสําหรับวางแผนพัฒนาปรับปรุง
การใหบริการอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของลูกคาท่ีมาใชบริการอยางแทจริง
และเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมาใชบริการของธนาคารกสิกรไทยมากวาหน่ึง
สาขา เพ่ือใหไดขอมูลท่ีแทจริงในภาพรวมของการใหบริการธนาคารกสิกรไทยมากย่ิงขึ้น 
 2. ควรมีการเก็บขอมูลจากลูกคาท่ีมาใชบริการแตละประเภทอยางเปนสัดสวนและอาจเพ่ิม
การสัมภาษณลูกคามาประกอบดวยเพ่ือใหไดรับขอมูลท่ีแทจริงและหลากหลายมากข้ึน เพ่ือจะได
ทราบขอมูลและความตองการของบริการแตละดานท่ีชัดเจนเพ่ิมขึ้น 
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ความพึงพอใจและพฤติกรรมผูบริโภคนํ้าพริก รานนํ้าพริกแมนิภา ในเขตอําเภอบานไร 
จังหวัดอุทัยธานี และพ้ืนท่ีใกลเคียง 

CUSTOMER SATISFACTION AND BEHAVIOR OF NAM PRIK MAE NIPA SHOP IN 
BAN RAI DISTRICT OF UTHAI THANI PROVINCE AND VICINITY 

 
ธารียะ มาลา, ธนพร แทนบัลลัง 

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

ภัสสศิรัส ศรีอําพัน 
อาจารยประจํา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

บทคัดยอ 
  การวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค
นํ้าพริก (2) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูบริโภคตอผลิตภัณฑนํ้าพริก ใน 4 ดาน ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด (3) เพ่ือศึกษาความ
แตกตางดานประชากรศาสตรท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการบริโภคนํ้าพริก รานนํ้าพริกแมนิภา ใน
เขตอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี และพ้ืนท่ีใกลเคียง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ กลุมตัวอยางท่ีเคยทานนํ้าพริกแมนิภาท่ีอยูในเขต
อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี และพ้ืนท่ีใกลเคียง จํานวน 400 ตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) สถิติ
พรรณนาท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา
ต่ําสุด คาสูงสุด สวนสถิติอางอิงท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน t-Test และ F-Test (ANOVA) ท่ี
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในการหาความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  

 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 51-60 ป มีสถานภาพสมรส 

เปนอาชีพเกษตรกร มีรายไดตอเดือน 15,001–25,000 บาท  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา และดานสงเสริมการตลาดไมแตกตางกัน แตเพศ ท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจ
ดานชองทางการจําหนายท่ีแตกตางกัน สวนขอมูลดานประชากรศาสตร ท่ีประกอบดวย อายุ 
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สถานภาพ อาชีพ และรายได ท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
สงเสริมการตลาด และดานชองทางการจําหนายท่ีแตกตางกัน 

 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, พฤติกรรมผูบริโภค, 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 

 “นํ้าพริก” เปนอาหารคาวท่ีคนไทยนิยมกินมาชานาน พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน ฉบับ 

พ.ศ ๒๕๕๔ ใหความหมายของอาหารชนิดน้ีวา “อาหารชนิดหน่ึงปรุงดวย กะป กระเทียม พริก
ขี้หนู มะนาว เปนตน ใชเปนเครื่องจ้ิมหรือคลุกขาวกิน ใชนํ้าปลาหรือนํ้าปลาราแทนกะปก็มี ใชของ
เปร้ียวอื่นๆ เชน มะขาม มะดัน มะมวงแทนมะนาวก็มี เรียกช่ือตางกันไปตามเครื่องปรุง เชน นํ้าพริก
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มะขาม นํ้าพริกมะดัน นํ้าพริกมะมวง” (ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

ฉบับ พ.ศ ๒๕๕๓ พิมพคร้ังท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร : ศิริวัฒนาอินเตอรพรินท จํากัด (มหาชน).

๒๕๕๖, หนา ๖๒๘.) 

 รานนํ้าพริกแมนิภา ตั้งอยูเลขที่ 68 หมูท่ี 2 ตําบลหนองบมกลวย อําเภอบานไร จังหวัด
อุทัยธานี เปนรานนํ้าพริกขนาดเล็กท่ีผลิตและจําหนายท้ังปลีกและสง มานานถึง 12 ป เปนท่ีรูจักกัน
ดี ในเขตอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี และพ้ืนท่ีใกลเคียง เชน สุพรรณบุรี และ ชัยนาท เปนตน ทํา
ใหผลิตภัณฑ “นํ้าพริก” มีมูลคาและการจําหนายเพ่ิมมากขึ้น ปจจุบันทางรานประสบปญหาหลาย
ประการ เน่ืองจากเปนผูผลิตและการจําหนายขนาดเล็ก ไมเปนท่ีรูจักในตลาดขนาดใหญ และมี
คูแขงทางการคาท่ีเพ่ิมมากข้ึน จึงเปนเหตุสําคัญท่ีทําใหยอดการจําหนายในชวงน้ีเร่ิมลดลงอยางเห็น
ใหชัด 

 ดวยเหตุดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงดําเนินการศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมของ
ผูบริโภคนํ้าพริก รานนํ้าพริกแมนิภา ในอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานีและพ้ืนท่ีใกลเคียง วา มีความ
พึงพอใจและพฤติกรรมตอผลิตภัณฑนํ้าพริกแมนิภา อยูในระดับใด ซ่ึงผลการวิจัยจะทําใหทราบถึง 

พฤติกรรมการบอกตอ และการกลับมาบริโภคซํ้าของผูบริโภค และทําใหทราบถึง ระดับความพึง
พอใจของผูบริโภค อันจะทําใหไดขอมูลมาใชในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการผลิตและ
จําหนายใหมีคุณภาพท่ีดีย่ิงขึ้น 

 

วัตถุประสงคในการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคนํ้าพริก รานนํ้าพริกแมนิภา ในเขตอําเภอบานไร 
จังหวัดอุทัยธานีและพ้ืนท่ีใกลเคียง 

 2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูบริโภคตอผลิตภัณฑนํ้าพริกรานนํ้าพริกแมนิภา ใน
เขตอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี และพ้ืนท่ีใกลเคียงใน 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด 

 3. เพ่ือศึกษาความแตกตางดานประชากรศาสตรท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการบริโภค
นํ้าพริกแมนิภา ในเขตอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี และพ้ืนท่ีใกลเคียง 
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สมมติฐานการวิจัย 
 ขอมูลประชากรศาสตร ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ และรายได ท่ี
แตกตางกัน สงผลใหความพึงพอใจของผูบริโภคนํ้าพริก รานนํ้าพริกแมนิภา ในเขตอําเภอบานไร 
จังหวัดอุทัยธานีและพ้ืนท่ีใกลเคียงแตกตางกัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมผูบริโภคนํ้าพริก รานนํ้าพริกแมนิภา ในเขตอําเภอ
บานไร จังหวัดอุทัยธานี และพ้ืนท่ีใกลเคียง 

 โดยจะทําการ ศึกษา เฉพาะตั วแปร ท่ี สํ า คัญ คือ  ตั วแปรอิสระ  ในท่ี น่ีคื อข อ มูล
ประชากรศาสตร ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ และรายได ตัวแปรตามคือ 

ความพึงพอใจของผูบริโภค ท่ีประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดาน
ชองทางการจําหนาย (Place) และดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยาง
ท่ีเคยทานนํ้าพริกแมนิภาท่ีอยูในเขตอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี และพ้ืนท่ีใกลเคียง จํานวน 400 

ตัวอยาง ซ่ึงคํานวณจากสูตรไมทราบประชากรท่ีแนนอนของ W.G. Cochran (1953) ระยะเวลาใน
การดําเนินการวิจัย ตั้งแตเ ดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 

 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
         ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลประชากรศาสตร 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพการสมรส 
4. อาชีพ 
5. รายได 

 

ความพึงพอใจของผูบริโภคนํ้าพริก
1. ดานผลิตภัณฑ 
2. ดานราคา 
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 
4. ดานสงเสริมการตลาด 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เพ่ือนําผลของขอมูลท่ีไดจากการศึกษาไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน เพ่ือใหตอบสนอง
ความตองการและความพึงพอใจของผูบริโภคใหไดมากท่ีสุด 

 2. เพ่ือใหผูประกอบการธุรกิจสามารถนําผลจากการวิจัยไปปรับใชในการสรางความ
ไดเปรียบกับคูแขงและพัฒนากระบวนการผลิตและจําหนายใหมีคุณภาพท่ีดีย่ิงขึ้น 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ผูบริโภค หมายถึง ผูท่ีเคยบริโภคนํ้าพริกรานนํ้าพริกแมนิภา ในเขตอําเภอบานไร จังหวัด
อุทัยธานี และพ้ืนท่ีใกลเคียง 

 2. ความพึงพอใจของผูบริโภค หมายถึง ความรูสึกของผูบริโภคนํ้าพริกแมนิภา ในแตละ
ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด 

 3. ดานผลิตภัณฑ หมายถึง คุณภาพในดานความสะอาด รสชาติ กล่ิน และบรรจุภัณฑ ท่ี
ตรงตามความตองการของผูบริโภค 

 4. ดานราคา หมายถึง ราคาที่จําหนาย และความคุมคาของปริมาณท่ีเทียบกับราคา 
 5. ดานชองทางการจําหนาย หมายถึง ความสะดวกของสถานท่ีจัดจําหนาย และสถานท่ีขาย
ใกลบานและนาเชื่อถือ 

 6. ดานสงเสริมการตลาด หมายถึง การประชาสัมพันธท่ีทําใหผูคนรูจักและการบริการ
โดยรวม 

 7. รานนํ้าพริกแมนิภา หมายถึง รานนํ้าพริกท่ีตั้งอยูเลขท่ี 68 หมู 2 ต.หนองบมกลวย อ.บาน
ไร จ.อุทัยธานี 

 8. พ้ืนท่ีใกลเคียง หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีเปนเขตติดตอกับอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี ซ่ึงไดแก 
อําเภอเนินขาม อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 
การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) อางถึงใน ชัยณรงค ทรายคํา (2552) ทฤษฎีดานพฤติกรรม
ผูบริโภคเปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําใหตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโดยมีจุดเร่ิมตนจากการเกิดส่ิง
กระตุน ท่ีทําใหเกิดความตองการ ส่ิงกระตุนท่ีผานเขามาทางความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค
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เปรียบเสมือนกลองดํา ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนไดความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคจะ
ไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆของผูซ้ือ หรือการตัดสินใจของผูซ้ือ จุดเริ่มตนอยูท่ีมีส่ิงมากระตุน
ทําใหเกิดความตองการกอนแลวทําใหเกิดการตอบสนอง 

 ฉัตยาพร  เสมอใจ (2550) พฤติกรรม ไดกลาวไววา “พฤติกรรมผูบริโภค  หมายถึง 

กระบวนการ หรือ พฤติกรรมการตัดสินใจ การซ้ือ การใช และการประเมินผลการใชสินคาหรือ
บริการของบุคคลซ่ึงจะมีการความสําคัญตอการซ้ือสินคาและบริการท้ังในปจจุบันและอนาคต” 

 สุวัฒน ศิรินิรันดร และภาวนา สวนพลู (2552) ไดกลาวไววา “พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง 

ความตองการ ความคิด การกระทํา การประเมินผล การตัดสินใจซ้ือ และการใชสินคาหรือบริการ
บุคคล เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลน้ันๆ”  

 สรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภค คือ การแสดงอาการท่ีเปนกระบวนการเกี่ยวกับพฤติกรรม
การซ้ือ การใช การประเมินผลสินคาหรือบริการ จากการไดมาตามความตองการและคาดหวังของ
ผูบริโภค 

แนวคิดและทฤษฎีดานความพึงพอใจ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา พึง
พอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

 ดิเรก (2528) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลท่ีมีตอส่ิงใดส่ิง
หน่ึง เปนความรูสึกหรือทัศนคติท่ีดีตองานท่ีทําของบุคคลที่มีตองานในทางบวก ความสุขของ
บุคคลอันเกิดจากการปฏิบัติงานและไดรับผลเปนท่ีพึงพอใจ ทําใหบุคคลเกิดความกระตือรือรน มี
ความสุข ความมุงม่ันท่ีจะทํางาน มีขวัญและมีกําลังใจ มีความผูกพันกับหนวยงาน มีความภาคภูมิใจ
ในความสําเร็จของงานท่ีทํา และส่ิงเหลาน้ีจะสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิภาพผลในการ
ทํางานสงผลตอถึงความกาวหนาและความสําเร็จขององคการอีกดวย 

 สรุปไดวา ความพึงพอใจ คือ ความรูสึกท่ีดีหรือทัศนคติท่ีดีของบุคคลซ่ึงมักเกิดจากการ
ไดรับการตอบสนองตามท่ีตนตองการ ก็จะเกิดความรูสึกท่ีดีตอส่ิงน้ัน ตรงกันขามหากความ
ตองการของตนไมไดรับการตอบสนองความไมพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 

แนวคิดและทฤษฎีดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
 Philip Kotler (1984) ไดมีการแบงระดับของแนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับตลาดออกเปน 

ระดับแรก การตลาดแบบด้ังเดิม (Traditional Marketing) โดยการตลาดแบบน้ีมีจุดมุงหมายหลัก คือ 
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การสรางความตระหนักในตราสินคา (brands) แบบท่ีเคยมุงเนนกันมา โดยการตลาดท่ีอยูในระดับ
ขั้นน้ีจะมุงใหความสําคัญกับสวนประสมการตลาด 

 อดุลย จาตุรงคกุล (2543) กลาวในเรื่อง ตัวแปรหรือองคประกอบของสวนผสมทาง
การตลาด (4P’s) วา เปนตัวกระตุนหรือส่ิงเราทางการตลาดที่กระทบตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

โดยแบงออกไดดังน้ี 

 1. ผลิตภัณฑ (Products) มีคุณภาพและรูปแบบดีไซนตรงตามความตองการของลูกคา หรือ
สินคาหรือบริการท่ีบุคคลและองคกรซ้ือไปเพ่ือใชในกระบวนการผลิตสินคาอ่ืนๆ หรือในแนว
ทางการประกอบธุรกิจ หรือหมายถึงสินคาหรือบริการที่ผูซ้ือสินคาหรือบริการท่ีผูซ้ือไปเพ่ือใชใน
การผลิต การใหบริการ หรือดําเนินงานของกิจการ  

 ณัฐ อิรนพไพบูลย (2554) หรือแมผลิตภัณฑจะเปนองประกอบตัวเดียวในสวนประสมของ
การตลาดก็ตาม แตเปนตัวสําคัญท่ีมีรายละเอียดท่ีจะตองพิจารณาอีกมากมาย ดังน้ี เชนความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ (Produce Variety) ชื่อตราสินคาของผลิตภัณฑ (Brand Name) คุณภาพ 

ของผลิตภัณฑ (Quality) การรับประกันผลิตภัณฑ (Warranties) และการรับคืนผลิตภัณฑ (Returns)  

 2. ราคา (Pricing) เหมาะสมกับตําแหนงทางการแขงขันของสินคา และสรางกําไรในอัตรา
ท่ีเหมาะสมสูกิจการ หรือจํานวนเงินท่ีถูกเรียกเก็บเปนคาสินคาหรือบริการหรือผลรวมของมูลคาท่ีผู
ซ้ือทําการแลกเปล่ียนเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลประโยชนจากการมีหรือการใชผลิตภัณฑสินคาหรือบริการ
หรือนโยบายการต้ังราคา (Pricing Policies)  

 ณัฐ อิรนพไพบูลย (2554) หรือ มูลคาของสินคาและบริการท่ีวัดออกมาเปนตัวเงิน กิจการ
ไมสามารถกําหนดราคาสินคาเองไดตามใจชอบ การพิจารณาราคาจะตองกําหนดตนทุนการผลิต 

สภาพการแขงขัน กําไรท่ีคาดหมาย ราคาของคูแขงขัน ประเด็นสําคัญจะตองพิจารณาเก่ียวกับราคา
ไดแก ราคาสินคาท่ีระบุในรายการหรือราคาท่ีระบุ (List Price) ราคาท่ีใหสวนลด (Discounts) ราคา
ท่ีมีสวนยอมให (Allowances) ราคาท่ีมีชวงระยะเวลาท่ีการชําระเงิน (Payment Period) และราคา
เง่ือนไขใหสินเช่ือ (Credit Terms)  

 3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) ภูดินันท อดิทิพยางกูร (2555) ชองทางการกระจายสินคา
ท่ีครอบคลุมและท่ัวถึง สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายทุกสวนไดเปนอยางดีหรือเปนชอง
ทางการจัดจําหนายเปนเสนทางเคล่ือนยายจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือลูกคา ซ่ึงอาจผานคนกลาง
หรือไมผานก็ได ในชองทางการจัดจําหนายประกอบดวย ผูผลิต ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 

(Industrial User) หรือลูกคาทางอุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลาง (Middleman) โล
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จิสติกสทางการตลาด เปนการวางแผนการปฏิบัติตามแผนและการควบคุมการเคล่ือนยายสินคาจาก
จุดเริ่มตนไปยังจุดท่ีตองการ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาโดยมุงผลกําไร การกระจาย
สินคาเปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการเคล่ือนยายตัวสินคา จากผูผลิตไปยังผูบริโภค 

 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) การโฆษณา ประชาสัมพันธสงเสริมการขายและ
การตลาดโดยตรง มุงเนนทางดานของการสรางประสบการณท่ีดีนาประทับใจใหกับลูกคา นําไปสู
การสรางความผูกพันตอผูบริโภคที่ดีขึ้น  

 ชานนท รุงเรือง (2555) เครื่องมือการส่ือสารเพ่ือสรางความพึงพอใจตอตราสินคาหรือ
บริการ ตอบุคคลโดยใชเพ่ือจูงใจใหเกิดความตองการเพ่ือเตือนความทรงจํา ในผลิตภัณฑโดยคาดวา
จะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซ้ือ 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 งานวิจัยเร่ือง ศึกษาความตองการและความพึงพอใจของผูท่ีเคยบริโภคนํ้าพริก รานนํ้าพริก
แมนิภา ในเขตอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานีและพ้ืนท่ีใกลเคียง จากการศึกษาทําวิจัยในคร้ังน้ี มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบริโภคนํ้าพริก รานนํ้าพริกแมนิภา ใน
เขตอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานีและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลผูเคย
บริโภคนํ้าพริก รานนํ้าพริกแมนิภา ในเขตอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี โดยใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 คน ซ่ึงจะมุงเนนศึกษาเก่ียวกับความตองการ ความพึงพอใจและทัศนคติขอคิดเห็น
ตลอดจนขอเสนอแนะเก่ียวกับนํ้าพริก 

 จินตนา สัมปชชลิต (2546) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูบริโภคตอการใหบริการของ
รานมนตนมสดสาขากรุงเทพมหานครโดยทําการสุมตัวอยางลูกคาท่ีมาใชบริการรานมนต นมสด
จํานวน 400 รายพบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจตอการใหบริการของรานมนตนมสดดานผลิตภัณฑ
และบริการดานราคาและดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับพึงพอใจสวนดานการจัดจําหนาย
ผูบริโภคมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

 จงจิต ระวังทุกข (2549) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ตัดสินใจ ซ้ือเคร่ืองด่ืมขิงผงสําเร็จรูปตราฮอทตา ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 
ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานการผลิต และราคาอยูในระดับปานกลาง ดานผลิตภัณฑให
ความสําคัญกับความสะอาดมากที่สุด รองลงมาคือรสชาติ กล่ิน ความสะดวกในการด่ืม บรรจุภัณฑ
แสดงสวนประกอบระบุ วันผลิต/วันหมดอายุ การมีเครื่องหมาย อย. และชื่อเสียงของตรงสินคา
ฮอทตาความสําคัญในเรื่องราคาท่ีเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ ดานชองทางการจัดจําหนาย
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ผูบริโภคใหความสําคัญกับทําเลท่ีตั้งของรานคาท่ีมีความสะดวกหาซ้ืองายและดานการสงเสริม
การตลาด ผูบริโภคใหความสําคัญกับการมีโฆษณาผานส่ือท่ีนาสนใจ โดยเฉพาะการโฆษณาผาน
ส่ือโทรทัศน วิทยุ และนิตยสาร ซ่ึงสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคไดรวมท้ังการใหสวนลด ณ จุดขาย
จะทําใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ืองายขึ้นสําหรับการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาใช
ในการอางอิงและเปนแนวทางใน 

 ศรีอนงค คูณชัยพาณิชย (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผล
ตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารนิวทรีไลทของผูบริโภค เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารนิว 

ทรีไลท ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากท่ีสุด คือ ดานผลิตภัณฑ สวนดานราคา ดานการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การตลาดผูบริโภคมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก
ท่ีสุด จํานวน 3 รายการ ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนปจจัยสวนประสมการตลาด ท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารนิวทรีไลท พบวา ดานผลิตภัณฑผูบริโภคท่ีมีอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนตางกัน มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 และผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑและผลการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารนิวทรีไลท พบวา ผูบริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ตางกันมีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 และ 0.05 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ผูบริโภคนํ้าพริก รานนํ้าพริกแมนิภา ในเขต
อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี และพ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีเคยบริโภคนํ้าพริกจากรานมากอน ซ่ึงเปนกลุม
ประชากรท่ีไมทราบจํานวนท่ีแนนอน ผูวิจัยจึงใชสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง กรณีไมทราบ
จํานวนประชากรของ W.G Cochran (1953) โดยกําหนดความเชื่อม่ันเปน  95% และมีความ
คลาดเคล่ือนไมเกิน 5% โดยใชสูตรคํานวณ ดังน้ี 

 

 

เม่ือ  n  แทน  จํานวนสมาชิกกลุมตัวอยาง 

2

2

d
P)ZP(1n 
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 P แทน สัดสวนของประชากร ท่ีผูวิจัยกําหนดจะสุมเทากับ .50 

 Z แทน ระดับความเชื่อม่ันท่ีผูวิจัยกําหนดไว Z มีคาเทากับ 1.96 ท่ีระดับความ
เช่ือม่ันรอยละ 95 (ระดับ .05) 

 d แทน คาความผิดพลาดสูงสุดท่ีเกิดข้ึนเทากับ .05 

แทนคา   n =  (.05)(1-.50)(1.96)² 

                        (.05)² 

    = 384.16  

 จะได n = 384.16 หรือประมาณ 385 ตัวอยาง แตท้ังน้ีผูวิจัยไดสํารองความคลาดเคล่ือนไว
อีก 15 ตัวอยาง จึงเทากับ 400 ตัวอยาง เพ่ือความสมบูรณของขอมูล 

 การสุมกลุมตัวอยาง (Random) ท่ีใชการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเลือกกลุมตัวอยางจากผูท่ีเคยทาน
นํ้าพริกแมนิภา ท่ีอยูในเขตอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี และพ้ืนท่ีใกลเคียง เพ่ือความสะดวกของ
ผูวิจัยเปน และงายตอการรวบรวมขอมูล จึงไดดําเนินการสุมแบบตัวอยางจากการสุมตามความ
สะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามใหแกผูบริโภคนํ้าพริก รานนํ้าพริกแม
นิภา ในเขตอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี และพ้ืนท่ีใกลเคียง ท้ังหมด 400 ชุด ตามที่ไดกําหนดไว 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเ พ่ือการศึกษาวิ จัยใน  คือ  แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือนํ้าพริกแมนิภา อําเภอบานไร จังหวัด
อุทัยธานี และพ้ืนท่ีใกล เคียง ซ่ึงเปนเคร่ืองมือวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
แบบสอบถามประกอบไปดวย 3 สวนคือ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลดานประชากรศาสตร โดยเปนแบบสอบถามทีมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ จังหวัดอุทัยธานี และพ้ืนท่ีใกลเคียง 

 สวนท่ี 2 และขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริโภคนํ้าพริกรานแมนิภา อําเภอบานไร 
จังหวัดอุทัยธานี และพ้ืนท่ีใกลเคียง 

 สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอตัดสินใจบริโภคนํ้าพริก ราน
นํ้าพริกแมนิภา อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี และพ้ืนท่ีใกลเคียง และระดับการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงมี
แบบสอบถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating scale) ซ่ึงมีเกณฑในการกําหนดนํ้าหนักของ
การประเมินเปน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Five-Point Likert Scale) ดังน้ี 
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  ระดับคะแนน      ระดับความพึงพอใจของบริโภค 

   5         พึงพอใจมากท่ีสุด 

   4       พึงพอใจมาก 

   3        พึงพอใจปานกลาง 

   2        พึงพอใจนอย 

   1         พึงพอใจนอยท่ีสุด 

 โดยมีการแปลความหมายจากคาเฉล่ียของคะแนนที่ไดในแตละระดับความคิดเห็นและการ
ตัดสินใจบริโภค โดยเกณฑการตีความของนักวิชาการ (ประคอง กรรณสูต, 2542)  

  ชวงคะแนน          ระดับความพึงพอใจของผูบริโภค 

  4.51 - 5.00            พึงพอใจมากท่ีสุด 

  3.51 - 4.50            พึงพอใจมาก 

  2.51 - 3.50           พึงพอใจปานกลาง 

  1.51 - 2.50           พึงพอใจนอย 

  1.00 - 1.50           พึงพอใจนอยท่ีสุด 

 ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามครบถวนสมบูรณท้ังส้ิน 400 ชุด สามารถสรุปคาเฉล่ียและ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในการบริโภคนํ้าพริก เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงขอ
แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัค (Cronbach’s alpha 

coefficient) ซ่ึงเกณฑคาสัมประสิทธ์ิของความเที่ยง (Reliability coefficient) ท่ียอมรับไดคือ 0.50  

ขึ้นไป (สุจิตรา บุญยรัตพันธุ, 2557) ท้ังน้ีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัค ของความพึงพอใจในการ
บริโภคนํ้าพริก รานนํ้าพริกแมนิภา โดยภาพรวมอยูท่ี 0.768 ซ่ึงอยูในเกณฑท่ีสูง 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีศึกษาจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากการ
ใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณในการตัดสินใจเลือกซ้ือนํ้าพริกแม
นิภา อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี และพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยผูวิจัยไดดําเนินการแจกแบบสอบถาม
หนารานในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 ลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 316 คน คิดเปน
รอยละ 79 อายุ 51-60 ป เพศชาย จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 41 สถานภาพสมรส จํานวน 227 
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คน คิดเปนรอยละ 56.8 อาชีพเกษตรกร จํานวน 281 คน คิดเปนรอยละ 70.3 รายไดตอเดือน 15,001-

25,000 บาท  จํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 48.5 

 พฤติกรรมการบริโภคนํ้าพริก รานนํ้าพริกแมนิภา สวนใหญพบวา ความถ่ีในการบริโภค
นํ้าพริกอยูท่ี 1-2 คร้ัง/เดือน คิดเปนรอยละ 55.8 ซ่ึงมีการบริโภคนํ้าพริกเผามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

42.3 โดยมีการซ้ือนํ้าพริกคร้ังละ 10-20 บาท คิดเปนรอยละ 36.8 โดยสวนใหญรูจักนํ้าพริกแมนิภา
จากการเขามาสอบถามผูขายในราน คิดเปนรอยละ 43.3 ซ่ึงมีเหตุผลในการเลือกทานนํ้าพริกแมนิภา
เพราะมีความอรอย คิดเปนรอยละ 57.3 สวนมากมีการกลับมาซ้ือซํ้าแนนนอน คิดเปนรอยละ 96.8  

และมีความตองการในการบริโภคนํ้าพริกเปนอยางมาก คิดเปนรอยละ 72.3 บรรจุภัณฑท่ีกลุม
ตัวอยางสวนมากตองการ คือ ถุงพลาสติก คิดเปนรอยละ 92.8 และจะมีการแนะนําผลิตภัณฑนํ้าพริก
แมนิภาใหแกผูอื่นทราบแนนอน คิดเปนรอยละ 96.8 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคนํ้าพริก รานนํ้าพริกแมนิภา อําเภอบานไร จังหวัด
อุทัยธานี และพ้ืนท่ีใกลเคียง พบวาดานผลิตภัณฑ ในภาพรวมผูบริโภครวมมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.73 โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ความสะอาด ถูกหลักอนามัย
อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.88 รองลงมาคือ ความพึงพอใจในรสชาตินํ้าพริกอยูในระดับ
มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.81 ความสมํ่าเสมอของรสชาตินํ้าพริกอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียอยูท่ี 

4.71 มีฉลากชัดเจนแสดงขอมูล สวนผสมและวันหมดอายุอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.70 และ
ความพึงพอใจในกล่ินอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.57 ตามลําดับ 

 ดานราคา ในภาพรวมผูบริโภคมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.90 

โดยพบวา ความพึงพอใจ ราคาท่ีจําหนายมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.91 และความคุมคาของปริมาณ
เม่ือเทียบกับราคาอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.90 

 ดานชองทางการจัดจําหนาย ในภาพรวมผูบริโภคมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มี
คาเฉล่ียเทากับ 4.62 โดยพบวา ความพึงพอใจ สถานที่ขายใกลบานและนาเชื่อถืออยูในระดับมาก
ท่ีสุด มีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.68 และความสะดวกของสถานที่จําหนายอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียอยูท่ี 

4.56 

 ดานการสงเสริมการตลาด ในภาพรวมผูบริโภคมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มี
คาเฉล่ียเทากับ 4.52 โดยพบวา ความพึงพอใจในดานการบริการลูกคาอยูในระดับมากท่ีสุด มี
คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.93 รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ ของรานอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.40 

และรานนํ้าพริกแมนิภาเปนท่ีรูจักอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.29 ตามลําดับ 
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ผลการวิเคราะหสมมติฐาน 
 เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานสงเสริมการตลาด
ไมแตกตางกัน แตเพศท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานชองทางการจําหนายท่ีแตกตางกัน 

 อายุท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานผลิตภัณฑท่ีแตกตางกัน หากวิเคราะหเปนราย
คู พบวา มี 5 คู ประกอบดวย (1) 20-30 ป กับ 31-40 ป (2) 20–30 ป กับ 41-50 ป (3) 20–30 ป กับ 

51–60 ป (4) 20–30 ป กับ 60 ปขึ้นไป และ (5) 41–50 ป กับ 51–60 ป อายุท่ีแตกตางกันสงผลตอ
ความพึงพอใจดานราคาท่ีแตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 8 คู ประกอบดวย (1) 20–30 

ป กับ 31–40 ป (2) 20–30 ป กับ 51–60 ป (3) 20–30 ป กับ 60 ปขึ้นไป (4) 31–40 ป กับ 41–50 ป (5) 

31–40 ป กับ 60 ปข้ึนไป (6) 41-50 ป กับ 51–60 ป (7) 41–50 ป กับ 60 ปขึ้นไป และ (8) 51–60 ป 
กับ 60 ปขึ้นไป อายุท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานชองทางการจําหนายท่ีแตกตางกัน 

หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 6 คู ประกอบดวย (1) 20–30 ป กับ 31–40 ป (2) 20–30 ป กับ 41–50 

ป  (3) 31–40 ป กับ 60 ปขึ้นไป (4) 31–40 ป กับ 51–60 ป (5) 41–50 ป กับ 51–60 ป และ (6) 41–50 

ป กับ 60 ปขึ้นไป อายุท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานสงเสริมการตลาดที่แตกตางกัน หาก
วิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 4 คู ประกอบดวย (1) 31–40 ป กับ 51–60 ป (2) 31–40 ป กับ 60 ปขึ้น
ไป (3) 41–50 ป กับ 51–60 ป และ (4) 41–50 ป กับ 60 ปขึ้นไป  

 สถานภาพการสมรสท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานผลิตภัณฑท่ีแตกตางกัน หาก
วิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 2 คู ประกอบดวย (1) โสด กับ สมรส และ (2) โสด กับ หมาย, หยาราง, 

แยกกันอยู สถานภาพการสมรสท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานราคาแตกตางกัน หาก
วิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 2 คู ประกอบดวย (1) โสด กับ สมรส และ (2) สมรส กับ หมาย, หยาราง
, แยกกันอยู สถานภาพการสมรสท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานชองทางการขายแตกตาง
กัน หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 2 คู ประกอบดวย (1) โสด กับ สมรส และ (2) สมรส กับ หมาย
, หยาราง, แยกกันอยู สถานภาพสมรสที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานสงเสริมการตลาด
แตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 3 คู (1) โสด กับ สมรส  (2) โสด กับ หมาย, หยาราง, 

แยกกันอยู และ (3) สมรส กับ หมาย, อยาราง, แยกกันอยู 
 อาชีพที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานผลิตภัณฑท่ีแตกตางกัน หากวิเคราะหเปน
รายคู พบวา มี 3 คู ประกอบดวย (1) นักเรียน, นักศึกษา กับ เจาของกิจการ, คาขาย (2) นักเรียน, 

นักศึกษา กับ เกษตรกร และ (3) เจาของกิจการ, คาขาย กับ เกษตรกร อาชีพท่ีแตกตางกันสงผลตอ
ความพึงพอใจดานราคาท่ีแตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 2 คู ประกอบดวย (1) 
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นักเรียน, นักศึกษา กับ เจาของกิจการ, คาขาย และ (2) นักเรียน, นักศึกษา กับ เกษตรกร อาชีพท่ี
แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานชองทางการจําหนายท่ีแตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคู 
พบวา มี 2 คู ประกอบดวย (1) นักเรียน, นักศึกษา กับ เกษตรกร และ (2) เจาของกิจการ, คาขาย กับ 

เกษตรกร  อาชีพท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานสงเสริมการตลาดท่ีแตกตางกัน หาก
วิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 1 คู  ดังน้ี (1) เจาของกิจการ, คาขาย กับ เกษตรกร 

 รายไดท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานผลิตภัณฑท่ีแตกตางกัน หากวิเคราะหเปน
รายคู พบวา มี 5 คู ประกอบดวย (1) นอยกวา 5,000 บาท กับ 15,000–25,000 บาท (2) นอยกวา 
5,000 บาท กับ 25,001-35,000 บาท (3) นอยกวา 5,000 บาท กับ มากกวา 35,001 บาท (4) 15,000–

25,000 บาท กับ มากกวา 35,001 บาท และ (5) 25,001–35,000 บาท กับ มากกวา 35,001 บาท รายได
ท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานราคาท่ีแตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 3 คู 
ประกอบดวย (1) นอยกวา 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 กับ มากกวา 35,000 บาท รายไดท่ีแตกตางกันสงผลตอ
ความพึงพอใจดานชองทางการจําหนายแตกตางกัน  หากวิเคราะหเปนรายคู  พบวา  มี 3 คู
ประกอบดวย (1) นอยกวา 5,000 บาท กับ 25,001–35,000 บาท (2) 15,001-25,000 บาท กับ 25,001- 

35,000 บาท และ (3) 25,001–35,000 บาท กับ มากกวา 35,001 บาท และรายไดท่ีแตกตางกันสงผล
ตอความพึงพอใจดานสงเสริมการตลาดท่ีแตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 5 คู 
ประกอบดวย (1) นอยกวา 5,000 บาท กับ 15,001–25,000 บาท (2) นอยกวา 5,000 บาท กับ 25,001–

35,000 บาท (3) 15,000–25,000 บาท กับ 25,001–35,000 บาท (4) 15,000–25,000 บาท กับ มากกวา 
35,001 บาท และ (5) 25,001–35,000 บาท กับ มากกวา 35,001 บาท 

อภิปรายผลการวิจัย 
 งานวิจัยน้ีพบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 

และรายได ท่ีแตกตางกัน สงผลตอความพึงพอใจในการบริโภคนํ้าพริกรานแมนิภาแตกตางกัน ท้ังน้ี
เน่ืองจากผูบริโภคสวนใหญ มีความพึงพอใจอยูระดับมากท่ีสุด ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด มีเพียงดานการบริการลูกคาเทาน้ัน ท่ีไม
สอดคลองกับงานวิจัย โดยผลการวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับการศึกษาของ อารียา คหาปนะ 

(2553) ท่ีไดทําการศึกษา ความพึงพอใจของผูบริโภคจําแนกตามเพศ อายุและสถานภาพสมรสท่ี
แตกตางกัน สงผลตอความพึงพอใจตอลักษณะของผลิตภัณฑและบรรณจุภัณฑนํ้าพริกคั่วสับปะรด
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ภูเก็ตสําเร็จรูปไมแตกตางกัน คือ ผูบริโภคมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุกรายการ โดย
ผูบริโภคใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ คือควรปรับดานรสชาติเทาน้ัน 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
 1. จากผลการวิจัยดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการควรทําการขอและปดฉลาก อย. ท่ีมีวัน 

เดือน ป ท่ีผลิตภัณฑ และวันหมดอายุอยางชัดเจน เพ่ือใหลูกคาเกิดความม่ันใจ และเลือกบริโภคใน
ผลิตภัณฑมากข้ึน 

 2. จากผลการวิจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการควรมีการประชาสัมพันธทาง
ส่ือตางๆ เพ่ิมมากข้ึน เชน ส่ือวิทยุชุมชน ส่ืออินเตอรเน็ต เพ่ือใหกลุมลูกคาไดรูจักผลิตภัณฑอยาง
ท่ัวถึงมากข้ึน 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรทําการวิจัยใหครอบคลุมในภูมิภาคตาง เพ่ือใหเห็นความแตกตางของความพึงพอใจ
และพฤติกรรมของผูบริโภคในภูมิภาคน้ันๆ วา มีความพึงพอใจและพฤติกรรมในการบริโภค
นํ้าพริกเปนอยางไร 
 2. ควรศึกษาวิจัยดานปจจัยสวนประสมทางการลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

เพ่ือหาความแตกตางกันทางดานประชากรศาสตร ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด หรือปจจัย
อื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 
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BEHAVIORS AND MARKETING MIX FACTORS THAT INFLUENCE THE DECISION 

TO BUY KARAT_BOUTIQUE BRAND OF CLOTHING IN BANGKOK 
METROPOLITAN REGION 

 
รัตนศักด์ิ คําอาจ, ธมณภัทร สุดเสียง 

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

เขมจิรา บุญลือ 
อาจารยประจํา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
บทคัดยอ 

  งานวิจัยคร้ังน้ีเปนงานวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาของแบรนดกะรัต (KARAT_Boutique) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลโดยใชปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4 ดาน ไดแก ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
รวมถึง ลักษณะทางประชากรศาสตร ดานระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือนและอาชีพเพ่ือเปน
ขอมูลประกอบการตัดสินใจ และใชเปนแนวทางในการปรับปรุงเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคไดอยางแทจริงเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม โดยประชากรท่ีใชทําการศึกษา 
คือ ประชากรที่อยูอาศัย ทํางานหรือกําลังศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเปนผูท่ี
เคยซ้ือและสวมใสเส้ือผาแบรนดกะรัต (KARAT_Boutique) จํานวน 400 ตัวอยาง สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหไดแก ความถ่ีรอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด คาสูงสุด 

วิเคราะหความสัมพันธโดยใชคา Sig ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง 31-40 ป มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว มี
รายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท ท้ังน้ีปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
เส้ือผาแบรนดกะรัต (KARAT_Boutique) ในภาพรวมพบวา ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑ อยูใน
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ระดับมาก สําหรับดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ให
ความสําคัญอยูในระดับปลางกลาง 

 

คําสําคัญ : พฤติกรรม, ปจจัยสวนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซ้ือ, เส้ือผาของแบรนดกะรัต 

 

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 31- 40 years old with 

a bachelor degree working as personal business earnings per month 2 0 ,0 01 -3 0 , 00 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 

 พิชามญชุ มะลิขาว (2554) เส้ือผาเคร่ืองนุงหมถือเปนหน่ึงในปจจัยส่ี ซ่ึงมีความจําเปนตอ
การดํารงชีวิต นอกจากจะเปนประโยชนในการปองกันความรอน ความเย็น และปองกันอันตราย
จากภายนอกแลว เส้ือผาเครื่องนุงหมยังชวยเสริมสรางบุคลิกภาพแสดงใหเห็นถึงรสนิยม ซ่ึง
สามารถบงบอกถึงภาพลักษณ และสถานภาพทางสังคมของผูสวมใสดวย ปจจุบันเส้ือผาไดมีการ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบท่ีทันสมัย มีใหเลือกตามความตองการของผูใช โดยมีท้ังการส่ังตัดเย็บ
ตามรานตัดเส้ือท่ัวไป การส่ังตัดโดยเฉพาะจากดีไซนเนอรท่ีมีชื่อเสียง และการซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูป 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหเกิดการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมของโลกฝงตะวันตกและ
ตะวันออกสินคาเส้ือผาแฟชั่นจึงเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา และยังมีการออกแบบใหมในทุก
ฤดูกาลอีกดวย บุคคลท่ีทันสมัยนิยมจึงไดรับอิทธิพลจากแฟช่ันใหมๆ อยูเสมอ และมักจะมีความ
ตองการสวมใสเส้ือผาท่ีมีรูปแบบตรงตามสมัยนิยม 

 ธุรกิจประเภทเส้ือผาแฟช่ันสตรีเปนธุรกิจท่ีใหความพ่ึงพอใจตอลูกคาท่ีมาใชบริการ ไมวา
จะเปนการออกแบบเส้ือผาใหนําสมัยการปรังปรุงรูปแบบราน การจัดวางสินคาใหนาซ้ือ การคัด
สรรวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนการตัดเย็บท่ีมีความปราณีตและไดมาตรฐาน เพ่ือดึงดูดใหลูกคา
เขามาใชบริการในรานของเรา และเน่ืองจากในปจจุบันธุรกิจประเภทเส้ือผาแฟช่ันสตรีมีการแขงขัน
ท่ีรุนแรงมากข้ึนมีคูแขงขันเกิดขึ้นมากมาย มีรูปแบบการจําหนายสินคาและการบริการแตกตางกัน
ออกไป เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีทันสมัยนิยม ในการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภค
ถือไดวา เปนผูบริโภคกลุมนําสมัย ซ่ึงเปนกลุมคนท่ีตองการเปนผูนําสมัยไดรับความนิยมทางสังคม 

และชอบลองส่ิงใหมๆ ซ่ึงถือเปนกลุมผูบริโภคท่ีมีความคิดเห็นตอการตลาดเปนอยางย่ิง เน่ืองจาก
จะเปนกลุมแรกท่ีเลือกซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ันสตรีแบบใหมท่ีออกวางจําหนาย เปนเสมือนผูเบิกทาง
ทําใหสินคาเส้ือผาแฟชั่นสตรีแบบใหมเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไปไดดี สินคาเส้ือผาแฟชั่นสตรีจะมี
กระแสนิยมเปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาล เชน ฤดูรอน ฤดูหนาว เปนตน หรือกระแสนิยมเปล่ียนไป
ตามสไตลท่ีอาจเวียนกลับมาอีกครั้งหน่ึง เชน วินเทจ ดิสโก เปนตน โดยเฉพาะกลุมลูกคาสตรีท่ีรัก
สวยรักงามตองการใหตนเองดูดี เพราะปจจุบันเพศหญิงเขามามีบทบาทในสังคมมากข้ึน หากผู
ประกอบธุรกิจเส้ือผาแฟชั่นสตรีสามารถคิดคนแฟช่ันนําสมัย แตกตางจากคูแขงขันท่ีสามารถเขาถึง
กลุมลูกคาสตรีน้ีไดยอมหมายถึงผลประกอบการที่ดีตอธุรกิจของตน(พิชามญชุ มะลิขาว ,2554) 

 ดวยสาเหตุการแขงขันท่ีรุนแรงและคูแขงขันเกิดใหมมากข้ึนของธุรกิจเส้ือผาแฟชั่นสตรี ท่ี
กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงปญหาและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1045 

เพ่ือใหทราบถึงพฤติกรรมและความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอแบรนดกะรัต (KARAT_Boutique) 

และเขาใจถึงปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไป
ใชเปนแนวในการวางแผนและตอบสนองความตองการของผูบริโภคตอไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงคในการวิจัย 
 1. เพ่ือสํารวจพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาแบรนดกะรัต (KARAT_Boutique) ของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลของลูกคาท่ีแตกตางกัน มีการใหความคิดเห็นตอสวนประสม
ทางการตลาดท่ีใชประกอบการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแบรนดกะรัต (KARAT_Boutique) แตกตางกัน 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 ในการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
เส้ือผาของแบรนดกะรัต (KARAT_Boutique) ผูศึกษาไดกําหนดสมมติฐานของการวิจัยไวดังน้ี 

 1. ปจจัยสวนบุคคลของลูกคาแตกตางกัน มีการใหความคิดเห็นตอสวนประสมทาง
การตลาดที่ใชประกอบการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแบรนดกะรัต (KARAT_Boutique) แตกตางกัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. เน้ือหาของการวิจัยประกอบดวยปจจัยสวนบุคคลของลูกคาท่ีเคยซ้ือเส้ือผาแบรนดกะรัต 

(KARAT_Boutique) การรับรูพฤติกรรมสวนบุคคลของลูกคาท่ีเคยซ้ือเส้ือผาแบรนดกะรัต 

( KARAT_Boutique)  ก า ร รั บ รู ส ว นป ร ะสมท า ง ก า ร ต ล า ด ข อ ง เ ส้ื อ ผ า แ บ รนด ก ะ รั ต 

(KARAT_Boutique) 

 2. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี เขตกรุงเทพมหานคร และปริมลฑล 

 3. ขอบเขตดานเวลา ระยะเวลาท่ีใชในการเก็บขอมูล ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ถึง
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
         ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 

 

 

 
 
 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ไดทราบพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาแบรนดกะรัต (KARAT_Boutique) ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 2. ไดทราบปจจัยสวนบุคคลของลูกคาท่ีแตกตางกัน มีการใหความคิดเห็นตอสวนประสม
ทางการตลาดท่ีใชประกอบการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแบรนดกะรัต (KARAT_Boutique) แตกตางกัน 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. แฟช่ัน หมายถึง กระแสนิยมท่ีเปล่ียนไปตามกาลเวลาแตละยุคสมัยและสมัยซ่ึงอาจ
เกิดขึ้นจากกระแสสังคม การดําเนินชีวิตประจําวันและเส้ือผาของแตละบุคคลท่ีจะมีการเก่ียวกับ
ของกับเทรนดในการแตงตัว โดยแฟช่ันไมไดมีความหมายเดียวแตจะแตกตางกันไป สําหรับคนแต
ละกลุมแตละชวงเวลาแตละสถานท่ีหรือบริบท 

 2. แบรนดหมายถึง ตราหรือย่ีหอของสินคาท่ีเปนรูปแบบของภาพพจนแนวความคิดใน
รูปอัตลักษณโดยเปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับบุคลิกภาพ ความนาเชื่อถือ ความม่ันใจ สถานภาพ ประสบการณ
และความสัมพันธ 
 3. เส้ือผาแฟช่ัน หมายถึง เคร่ืองนุมหม เคร่ืองแตงกาย ท่ีไดรับการยอมรับในกลุมผูบริโภค
จํานวนมาก ในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ตองมีกระแสนํา และมีทิศทางท่ีจะตองทําใหผูคนยอมรับ และ
บริโภค เส้ือผาแฟชั่นผูกพันกับวิถีชีวิต (Lifestyle) ของผูคนทุกระดับท่ัวโลก นับแต อดีต ปจจุบัน 

และอนาคต 

ปจจัยทางดานประชากรศาสตร
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได (ตอเดือน) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
1. ดานผลิตภัณฑ 
2. ดานราคา 
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 
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 4. ผลิตภัณฑ หมายถึง ส่ิงท่ีนําเสนอแกตลาดเพ่ือใหเกิดความสนใจ การซ้ือ การใช หรือการ
บริโภค ซ่ึงสามารถตอบสนองความจําเปนและความตองการได 
 5. ราคา หมายถึง ความเหมาะสมของราคาเส้ือผาแฟช่ันท่ีจําหนายท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ
ซ้ือ ไดแก คุณภาพคุมคากับราคา มีหลากหลายราคาใหเลือกซ้ือ มีการแสดงราคาของเส้ือผาอยาง
ชัดเจน สามารถตอรองราคาได ราคาสินคาถูกกวาการซ้ือวิธีอื่น 

 6. ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง ชองทางการจัดจําหนายกลุมบุคคลหรือองคกรท่ี
สัมพันธระหวางกัน ในกระบวนการนําผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยงผูบริโภคหรือผูใช กลุมบุคคลหรือ
องคกรท่ีทําหนาท่ีตางๆ 

 7. การโฆษณา หมายถึง การส่ือสารในรูปแบบใดๆ ซ่ึงเจตนาท่ีจะกระตุนผูท่ีมีศักยภาพใน
การซ้ือและการสงเสริมในดานการจําหนายสินคาและบริการ รวมถึงการสรางประชามติ การกระทํา
การ เพ่ือกอใหเกิดการสนับสนุนทางการเมือง การขาย ความคิดหรือการเสนอความคิดเห็น หรือ
สาเหตุตางๆ และการกระทํา เพ่ือใหประชาชนเห็นคลอยตาม หรือปฏิบัติไปในทางที่ผูโฆษณา
ประสงค 
การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 การวิจัยในหัวขอ “พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือเส้ือผาแฟชั่นของแบรนด KARAT_Boutique” ผูวิจัยไดทําการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดงานวิจัยท่ี
เก่ียวของเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังน้ี 

แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

 จากรูปแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค จะพบวา สวนประสมทางการตลาด เปนส่ิงกระตุน
ภายนอก ท่ีสงผลตอการตัดสินใจของซ้ือผูบริโภคสอดคลองกับ Kotler (2012) ท่ีไดใหความหมาย
ของสวนประสมทางการตลาดไววา เปนกลุมของเครื่องมือทางการตลาดท่ีองคกรใชในการปฏิบัติ
ตามวัตถุประสงคทางการตลาดกลุมเปาหมาย และชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2548, น.63-80) ซ่ึงกลาว
วา สวนประสมทางการตลาด  ) (Marketing Mix) ของสินคาและบริการเปนเคร่ืองมือทางการตลาด 

ประกอบไปดวย 7P’sไดแก 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สินคาหรือบริการ ท่ีตอบสนองตอความตองการ
ของลูกคาและสามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจได ประกอบดวย ส่ิงท่ีสัมผัสได และส่ิงท่ีสัมผัส
ไมได เชน บรรจุภัณฑ ตราสินคา ขนาด สี หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ เปนตน 
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 ปจจัยดานราคา (Price) หมายถึง มูลคาของจํานวนเงินท่ีลูกคาตองจายออกไปเพ่ือใหไดมา
ซ่ึงผลิตภัณฑ โดยลูกคามักมีการเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑ และราคา (Price) 

ของผลิตภัณฑกอนท่ีจะทําการตัดสินใจซ้ือ 

 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Place or Channel Distribution) หมายถึง เสนทางท่ี
ผลิตภัณฑถูกเคล่ือนยายจากองคการไปสูตลาด เชน รานคา ผูแทนจําหนาย หรือผูบริโภค ซ่ึงรวมไป
ถึงชองทางและกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับการจําหนายผลิตภัณฑดวย 

 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือการส่ือสารเพ่ือสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยใชเพ่ือจูงใจใหลูกคาเกิดความตองการ โดยสามารถทําไดหลาย
รูปแบบ ท้ังท่ีเปนตัวเงิน และไมใชตัวเงิน เชน การลดแลกแจกแถม การโฆษณา กิจกรรมสงเสริม
การขายตางๆ เปนตน 

 ปจจัยดานบุคคล (People) หมายถึง บุคลากรทั้งหมดที่มีสวนในการขาย หรือใหบริการกับ
ลูกคา ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญท่ีสามารถทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ และสงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือของลูกคาได 
 ปจจัยดานกระบวนการ (Process) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับระเบียบวิธีการ
ดําเนินงานในดานการใหบริการ ท่ีนําเสนอใหกับลูกคา เพ่ือมอบการบริการท่ีดีถูกตอง รวดเร็วและ
นาประทับใจใหกับลูกคา เชน การใหคําแนะนําเก่ียวกับผลิตภัณฑกับลูกคา การชําระเงิน 

 ปจจัยดานกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ลักษณะ และส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 

รวมถึงรูปแบบการใหบริการ ท่ีสามารถสรางคุณคา และตอบสนองตอความตองการใหกับลูกคาได 
เชน การตกแตงภายในราน ปายประชาสัมพันธ เปนตน 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ปยมาภรณ ชวยชูหนู (2559 บทคัดยอ) การคนควาอิสระน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ี
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานทางสังคมออนไลน  ผลของการศึกษาจะชวยให
ผูประกอบการท่ีทําธุรกิจการขายสินคาผานทางสังคมออนไลนสามารถนําขอมูลท่ีไดไปใชวางแผน
ปรับปรุงหรือพัฒนาธุรกิจตอไปได งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยาง คือ ผูท่ีเคยซ้ือ
สินคาผานทางสังคมออนไลน จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามออนไลนเปนเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณา ประกอบดวย ความถ่ี รอย
ละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงปริมาณประกอบดวย Independent Sample t-

test, One-way ANOVA, Factor Analysis และRegression ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม
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สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-33 ป สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูท่ี 10,000-20,000 บาท เครือขาย
สังคมออนไลนท่ีใชซ้ือสินคาบอยท่ีสุด คือ Facebook ประเภทสินคาท่ีซ้ือบอยท่ีสุด คือ สินคาแฟช่ัน 

โดยจะซ้ือเดือนละ 2-3 ครั้ง และจํานวนเงินเฉล่ียท่ีใชในการซ้ือแตละคร้ัง จะตํ่ากวา 1,000 บาท ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดท่ีแตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานทางสังคมออนไลนไมแตกตางกัน สวน
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานบุคลากรและคุณภาพของสินคาดานราคา ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานภาพลักษณของสินคาและรานคา และดานขอมูลรานคาขอมูลสินคาและ
กระบวนการใหบริการทุกปจจัยสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานทางสังคมออนไลน 
 ธนานันท โตสัมพันธมงคล  (2558 : บทคัดยอ) งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแบรนดยูนิโคลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยใชปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7 ดาน ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดาน
ราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคคล ปจจัย
ดานกระบวนการ และปจจัยดานกายภาพรวมถึงลักษณะทางประชากรศาสตร ดานระดับการศึกษา 
รายไดเฉล่ียตอเดือน และอาชีพ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ และใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ และสามารถตอบสนองกับความตองการของผูบริโภคไดอยางแทจริง 

โดยประชากรท่ีใชทําการศึกษา คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่เคยซ้ือและ
สวมใสเส้ือผาแบรนดยูนิโคล โดยทําการสํารวจและเก็บขอมูลผานแบบสอบถาม จํานวน 422 ชุด
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแบรนดยูนิโคลของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแก ปจจัยดานบุคคลและบริการหลังการขาย ปจจัยดานราคา 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และปจจัยดานความสะดวกรวดเร็วในการ
ชําระเงิน สําหรับในสวนของลักษณะทางประชากรศาสตร พบวา ผูบริโภคที่มีอาชีพ และรายได
เฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกัน จะมีระดับตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแบรนดยูนิโคลท่ีแตกตางกัน โดยผูท่ีมี
อาชีพรัฐวิสาหกิจ และผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 30,001-40,000 บาท จะมีคาเฉล่ียของระดับ
การตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแบรนดยูนิโคลมากกวาผูบริโภคในกลุมอ่ืน ในขณะท่ีผูบริโภคท่ีมีระดับ
การศึกษาแตกตางกัน จะมีการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแบรนดยูนิโคลในระดับท่ีไมแตกตางกัน 

 วิภาวรรณ มโนปราโมทย (2556 : บทคัดยอ) การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลนอินสตาแกรมของประชากรในกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษา
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ปจจัยดานทัศนคติ ความไววางใจและ สวนประสมทางการตลาด ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรตน คือ ทัศนคติ ความไววางใจและสวนประสมทางการตลาด ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจ
ซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) กลุมตัวอยาง คือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร ท่ีมี
อายุต้ังแต 23 ปขึ้นไป จํานวน 400 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 

Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม เพ่ือรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ไดจัดเตรียมไว
วิธีการทางสถิติ ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุระหวาง 23- 30 ป มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีและประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือนท่ี 20,001-30,000 บาท โดยผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเลือกซ้ือเส้ือผา เครื่องแตงกายผานสังคมออนไลน(อินสตาแกรม) และสวนใหญของผูตอบ
แบบสอบจะมีความถ่ีในการซ้ือสินคาผานอินสตาแกรมเดือนละ 1 ครั้ง และสวนใหญซ้ือสินคาครั้ง
ละ 500-1,000 บาท ปจจัยดานทัศนคติปจจัยดานความไววางใจ และปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับสําคัญมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดาน
ทัศนคติปจจัยดานความไววางใจ และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ประชากรในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี 0.05 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 ลักษณะของประชากรการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง และการเลือกกลุมตัวอยางกลุม
ประชากร เปาหมายประชากร (Population) ท่ีอยูในกลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ประชากร
ท่ีอยูอาศัย ทํางานหรือกําลังศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเปนผูท่ีเคยซ้ือและสวม
ใสเส้ือผาแบรนดกะรัต (KARAT_Boutique) ซ่ึงถือไดวา จํานวนประชากรทั้งหมดมีขนาดใหญมาก 

อีกท้ังผูวิจัยไมสามารถทราบจํานวนท่ีแนนอนของผูท่ีเคยซ้ือและสวมใสเส้ือผาแบรนดกะรัต
(KARAT_Boutique) ซ่ึงผูวิจัยไดใชสูตรการคํานวณขนาดตัวอยาง โดยไดกําหนดระดับความ
แปรปรวนสูงสุด คือ p = 0.5 และ q = 0.5 ท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี 95%  

ดังน้ันขนาดของกลุมตัวอยางจึงสามารถคํานวณไดจาก 

n =  
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โดยที่n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 z = คาสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% (มีคาเทากับ 1.96) 

 p = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณหรือสัดสวนของคุณลักษณะท่ีสนใจในกลุมตัวอยาง 

 q = โอกาสที่จะไมเกิดเหตุการณเทากับ 1- p ในกรณีของกลุมตัวอยาง 

 e = คาเปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนจากกลุมตัวอยางท่ียอมรับไดโดยในงานวิจัยน้ีกําหนด
ความเช่ือม่ันท่ีระดับ 95% (กําหนด e มีคา 0.05) และเม่ือแทนคา จะไดวา 

n  =
. 	 . .

.
 

    n  = 384.16 

 จากการคํานวณพบวา ในกรณีท่ีไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน ณ ระดับความเช่ือม่ัน
ท่ี 95% จะไดขนาดของกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสม เทากับ 385 ตัวอยาง อยางไรก็ตามเพ่ือเปนการ
ปองกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตอบแบบสอบถามไมครบถวนสมบูรณของกลุมตัวอยาง 

ผูวิจัยจึงไดจัดทําแบบสอบถามสําหรับกลุมตัวอยางเพ่ิมขึ้นอีก 5% รวมเปนท้ังหมด 405 ตัวอยาง 

การเก็บขอมูล 
 เน่ืองจากผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอนวามีจํานวนเทาใด ทางผูวิจัยจึงเลือกใช
วิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Judgmental or Purposive Sampling) คือ การเลือกแจก
แบบสอบถามเฉพาะกลุมตัวอยางท่ีอาศัยอยู ทํางาน หรือกําลังศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ท่ีเคยซ้ือเส้ือผาแบรนดกะรัต (Karat_Boutique) ซ่ึงเปนวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยไม
ใชความนาจะเปน  (Non probability Sampling) ในการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยทําการแจก
แบบสอบถามทางหนาราน และ ออนไลนเน่ืองจากเปนวิธีท่ีกลุมตัวอยางสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย 

อีกท้ังยังเปนการลดระยะเวลา และประหยัดคาใชจายในการเก็บขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เค ร่ืองมือ ท่ีใช ในการ เ ก็บรวบรวมขอ มูล เ พ่ือการศึกษาวิ จั ย  คือ  แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เรื่องพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
เส้ือผาแบรนดกะรัต (KARAT_Boutique) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึง
เปนเคร่ืองมือในการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) โดยสรางข้ึนจากการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของโดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 
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 สวนท่ี 1 ขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนแบบสอบถามท่ีมี 

ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ Check-List 

 สวนท่ี 2 คําถามคัดกรอง และขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาแบรนดกะรัต 

(KARAT_Boutique) โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ Check-List)  

 สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแบ
รนดกะรัต (KARAT_Boutique) และระดับการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงมีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซ่ึงมีเกณฑในการกําหนดนํ้าหนักของการประเมินเปน 5 

ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Five-Point Likert Scales) ดังน้ี 

  ระดับคะแนน   ระดับความเห็นการตัดสินใจซ้ือ 

   5   เห็นดวยมากที่สุด  

   4   เห็นดวยมาก  

   3   เห็นดวยปานกลาง  

   2   เห็นดวยนอย  

   1   เห็นดวยนอยท่ีสุด  

 โดยมีการในการแปลความหมายจากคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดในแตละระดับความคิดเห็น
และการตัดสินใจซ้ือ ดังน้ี 

  ระดับคาคะแนนเฉล่ีย  ความหมาย 

   4.21 – 5.00   เห็นดวยมากที่สุด 

   3.41 – 4.20   เห็นดวยมาก 

   2.61 – 3.40   เห็นดวยปานกลาง 

   1.81 – 2.60   เห็นดวยนอย 

   1.00 – 1.80   เห็นนอยท่ีสุด 

 เม่ือนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความเท่ียง โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัค 

(Cronbach’s alpha coefficient) ซ่ึงเกณฑคาสัมประสิทธ์ิของความเท่ียง (Reliability coefficient) ท่ี
ยอมรับได คือ 0.80 ขึ้นไป ท้ังน้ีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัคของปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแบรนดกะรัต (Karat_Boutique) โดยภาพรวมอยูท่ี 0.808 ซ่ึงอยูใน
เกณฑท่ีสูง 
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ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีศึกษาจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากการ
ใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณในการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาแบรนด
กะรัต (KARAT_Boutique) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผูวิจัยไดดําเนินการแจก
แบบสอบถามหนารานและสงแบบสอบถามออนไลนผานทาง Social Network ในชวงเดือน
กุมภาพันธ 2561–เดือนมีนาคม 2561 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 ลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 390 คน คิดเปน
รอยละ 97.5  อายุ 31-40 ป จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 44.3 สถานภาพโสดจํานวน 201 คน คิด
เปนรอยละ 50.2 ระดับการศึกษาปริญญาตรีจํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ 54 อาชีพธุรกิจสวนตัว
จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 43.3 รายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท จํานวน 116 คน คิดเปน
รอยละ 29 

 พฤติกรรมการซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญตัดสินใจซ้ือดวยตนเองมี
จํานวน 241 คน คิดเปนรอยละ 60.3 ไดรับขอมูลขาวสารจาก Facebook จํานวน 99 คน คิดเปนรอย
ละ 24.8 มีความถ่ีในการส่ังซ้ือนอยกวา 2 ครั้งตอเดือนจํานวน 225 คร้ัง คิดเปนรอยละ 56.3 มี
คาใชจายในการส่ังซ้ือตอครั้งอยูระหวางนอยกวาหรือเทากับ 1,500 บาท คิดเปนรอยละ 37.8 

 จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาแบรนด
กะรัต (KARAT_Boutique) พบวา ดานผลิตภัณทในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉล่ีย = 4.1070  

โดยพบวา ปจจัยดานผลิตภัณทท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ เส้ือผามีคุณภาพดีมีการตัด
เย็บอยางประณีตอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย = 4.3700 รองลงมาคือ เส้ือผามีเอกลักษณมีการออกแบบ
ท่ีโดดเดนอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย = 4.3175 เส้ือผามีความทันสมัยอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย = 

4.1775 มีความหลากหลายของเส้ือผาอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย = 4.1575 และ แบรนดมีช่ือเสียงและ
ไดรับความนิยมอยูในระดับปานกลางมีคาเฉล่ีย = 3.5125 ตามลําดับ 

 ดานราคา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางมีคาเฉล่ีย = 3.8167 โดยพบวา ปจจัยดานราคาท่ี
มีผลตอการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพอยูในระดับมากมีคาเฉล่ีย = 

4.0725 รองลงมาคือ ราคาสินคาถูกกวาแหลงจําหนายอื่นๆ ท่ัวไปอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ย = 

3.6950 มีปายราคาสินคากําหนดไวชัดเจนอยูในระดับปานกลางมีคาเฉล่ีย = 3.6825 ตามลําดับ 
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 ดานชองทางการจัดจําหนาย ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ย = 3.7925 โดย
พบวาปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือ ลูกคาสามารถติดตอ
ทางรานไดสะดวกอยูในระดับปานกลางมีคาเฉล่ีย = 3.9400 รองลงมาคือ ทําเลท่ีต้ังของรานสะดวก
ตอการเดินทางอยูในระดับปานกลางมีคาเฉล่ีย = 3.7275 ความทันสมัยของรูปแบบรานอยูในระดับ
ปานกลางมีคาเฉล่ีย = 3.7100 ตามลําดับ 

 ตานการสงเสริมการตลาด ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ย = 3.3808 โดยพบวา 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ มีการสงเสริมการขายท่ี
นาสนใจอยูระดับปานกลางมีคาเฉล่ีย = 3.8475 รองลงมาคือ ใชดาราหรือบุคคลมีชื่อเสียงในการ
โฆษณาสินคาทางโซเซียลมีเดียอยูในระดับปานกลางมีคาเฉล่ีย = 3.3125 การจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดอยางสมํ่าเสมออยูในระดับพอใชมีคาเฉลี่ย = 2.9835 ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะหสมมติฐาน  
 เพศแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแบรนดกะรัต (Karat_Boutique) ดาน
ผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดไมแตกตางกัน สวนเพศ
แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแบรนดกะรัต (Karat_Boutique) ดานราคาแตกตางกัน 

 อายุแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแบรนดกะรัต (Karat_Boutique) ดานราคา  
ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดไมแตกตางกัน สวนอายุแตกตางกัน
สงผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแบรนดกะรัต (Karat_Boutique) ดานผลิตภัณฑแตกตางกัน หาก
วิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 3 คู ประกอบดวย (1) 21-30 ป กับ 31-40 ป (2) 21-30 ป กับ 41-50 ป 
และ (3) 21-30 ป กับ มากกวา 50 ปขึ้นไป 

 สถานภาพแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแบรนดกะรัต (Karat_Boutique)                 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดไมแตกตางกัน 

 ระดับการศึกษาแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแบรนดกะรัต (Karat_Boutique)  

ดานการสงเสริมการตลาดไมแตกตางกัน สวนระดับการศึกษาแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ
เส้ือผาแบรนดกะรัต (Karat_Boutique) ดานผลิตภัณฑแตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 4 

คู (1) ตํ่ากวามัธยมปลาย กับ อนุปริญญา/ปวส. (2) มัธยมปลาย/ปวช. กับ อนุปริญญา/ปวส. (3) 

อนุปริญญา/ปวส. กับ ปริญญาตรี (4) อนุปริญญา/ปวส. กับ สูงกวาปริญญาตรี ระดับการศึกษา
แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแบรนดกะรัต (Karat_Boutique) ดานราคาแตกตางกัน 

หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 4 คู (1) ต่ํากวามัธยมปลาย กับ อนุปริญญา/ปวส. (2) ตํ่ากวามัธยม
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ปลาย กับ ปริญญาตรี (3) มัธยมปลาย/ปวช. กับ อนุปริญญา/ปวส. (4) มัธยมปลาย/ปวช. กับ  ปริญญา
ตรี ระดับการศึกษาแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแบรนดกะรัต(Karat_Boutique) ดาน
ชองทางการจัดจําหนายแตกตางกันหากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 4 คู (1) ตํ่ากวามัธยมปลาย กับ 

อนุปริญญา/ปวส. (2) มัธยมปลายปลาย/ปวช. กับ อนุปริญญา/ปวส. (3) มัธยมปลายปลาย/ปวช. กับ 

ปริญญาตรี (4) มัธยมปลายปลาย/ปวช. กับ สูงกวาปริญญาตรี 

 อาชีพแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแบรนดกะรัต (Karat Boutique) ดานการ
สงเสริมการตลาดไมแตกตางกัน สวนอาชีพแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแบรนด
กะรัต (Karat Boutique) ดานผลิตภัณฑแตกตางกันหากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 4 คู ประกอบดวย  

(1) นักเรียน/นักศึกษา กับ กลุมอื่นๆ (2) ขาราชการ กับกลุมอื่นๆ (3) ธุรกิจสวนตัวกับกลุมอื่นๆ (4) 

แมบาน/พอบาน กับกลุมอื่นๆ อาชีพแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแบรนดกะรัต 

(Karat Boutique) ดานราคาแตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 6 คู ประกอบดวย  (1) 

นักเรียน/นักศึกษา กับพนักงานบริษัท (2) นักเรียน/นักศึกษา กับกลุมอื่นๆ (3) ขาราชการกับกลุม
อื่นๆ (4) พนักงานบริษัท กับกลุมอื่นๆ (5) ธุรกิจสวนตัว กับกลุมอื่นๆ (6) แมบาน/พอบาน กับกลุม
อื่นๆ อาชีพแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแบรนดกะรัต (Karat Boutique) ดานชองทาง
การจัดจําหนายแตกตางกันหากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 6 คู ประกอบดวย  (1) นักเรียน/นักศึกษา 
กับกลุมอื่นๆ (2) ขาราชการ กับกลุมอื่นๆ (3) พนักงานบริษัท กับธุรกิจสวนตัว (4) พนักงานบริษัท 

กับกลุมอื่นๆ (5) ธุรกิจสวนตัว กับกลุมอื่นๆ (6) แมบาน/พอบาน กับกลุมอื่นๆ 

 รายไดแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแบรนดกะรัต (Karat Boutique) ดานการ
สงเสริมการตลาดไมแตกตางกัน สวนรายไดแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแบรนด
กะรัต (Karat Boutique) ดานผลิตภัณฑแตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 5 คูประกอบดวย 

(1) ไมเกิน 10,000 บาท กับ 30,001-40,000 บาท  (2) 10,001-20,000 บาท กับ 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 รายไดแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแบ
รนดกะรัต (Karat Boutique) ดานราคาแตกตางกันหากวิเคราะหเปนรายคูพบวา มี 6 คู ประกอบดวย 

(1) ไมเกิน 10,000 บาท กับ 20,001-30,000  บาท (2) ไมเกิน 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 กับ 30,001-40,0000 บาท 

(5) 20,001-30,000 กับ 50,000 บาทข้ึนไป (6) 30,001-40,000 กับ 50,000 บาทข้ึนไปรายได แตกตาง
กันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแบรนดกะรัต (Karat Boutique) ดานชองทางการจัดจําหนาย



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1056 

แตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 3 คู ประกอบดวย (1) ไมเกิน10,000บาท กับ 20,001-

30,000 บาท (2) 10,001-20,000 บาท กับ 20,001-30,000 บาท (3) 20,001-30,000บาท กับ 50,000 

บาทข้ึนไป 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากขอมูลประชากรศาสตร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31-40 

ป ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายได 20,001-30,000 บาท ซ่ึง
เปนกลุมลูกคาท่ีมีความสนใจในเร่ืองแฟช่ัน และใชเทคโนโลยีในการซ้ือสินคาผานชองทาง
ออนไลน ซ่ึงสอดคลองกับของ พิชามญชุ มะลิขาว (2554 : บทคัดยอ) ทําการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอ
พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาแฟชั่นสตรีผานส่ือสังคมออนไลนเฟซบุค 

 จากขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของสวนพฤติกรรมการซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 
สวนใหญตัดสินใจซ้ือดวยตนเองมีจํานวน 241 คน ไดรับขอมูลขาวสารจาก Facebook มีความถ่ีใน
การส่ังซ้ือนอยกวา 2 ครั้งตอเดือน มีคาใชจายในการส่ังซ้ือตอครั้งอยูระหวางนอยกวาหรือเทากับ 

1,500 บาท ซ่ึงสอดคลองกับของ ปยมาภรณ ชวยชูหนู (2559 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานทางสังคมออนไลน 
 จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา
แบรนดกะรัต (KARAT_Boutique) โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑปจจัย
ดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานสงเสริมการตลาดตามลําดับ ซ่ึง
สอดคลองกับของ พัชราภรณ พรองพรมราช (2559 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือเส้ือผาพรีเม่ียมแบรนดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมลฑล 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
 1. จากผลการวิจัยดานปจจัยสวนบุคคลสามารถนําขอมูลท่ีไดจากผลการวิเคราะห กําหนด
กลุมเปาหมายลูกคาท่ีตองการใหมีความชัดเจนและเหมาะสมกับความแตกตางกันตามเพศ อายุ  

อาชีพ ระดับรายได และระดับการศึกษา 
 2. จากผลการวิจัยปจจัยสวนประสมทางการตลาดสามารถนําขอมูลท่ีไดจากผลการ
วิเคราะหไปปรับปรุงและพัฒนาแผนการตลาด ท้ังในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด เพ่ือใหตรงกับความตองการของลูกคากลุมเปาหมายที่ตัดสินใจ
ซ้ือเส้ือผาแบรนดกะรัต (Karat_Boutique) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
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 1. เน่ืองจากขอบเขตงานวิจัยคร้ังน้ีจํากัดการศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ดังน้ันจึงควรศึกษาขยายขอบเขตการวิจัย ในการตัดสินซ้ือเส้ือผาแบรนดกะรัต
(Karat_Boutique) ไปสูจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือนําผลมาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยน้ี เพ่ือเปนประโยชนตอ
ผูประกอบการในธุรกิจแบรนดเส้ือผาแฟชั่นสตรี 
 2. ในการวิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาเร่ืองความพ่ึงพอใจที่มีตอแบรนดกะรัต (Karat_Boutique) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
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พฤติกรรมและความพึงพอใจในการซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิตี้ของผูบริโภค 
ในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

CONSUMER BUYING BEHAVIOR AND SATISFACTION TOWARDS UNICITY IN 
HUAI KHWANG DISTRICT, BANGKOK 

 
วรรณิศา สมดวง, ศิริขวัญ ขอนพันธ 

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

เขมจิรา บุญลือ 
อาจารยประจํา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิต้ีของ
ผูบริโภคและความพึงพอใจในดานสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑยูนิซิตี้ 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชาชนทั่วไปท่ีอาศัยอยูในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

และเคยเลือกซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิตี้ จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามในการรวบรวมขอมูล สถิติท่ี
ใชในการรวบรวมขอมูลคือ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานการทดสอบความแตกตาง
เปนรายคูดวยวิธี LSD 

 ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคสวนเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 21-30 ป สถานภาพสมรส มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทและมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 

20,001-30,000 บาท พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิตี้ของผูบริโภค พบวา ผูบริโภคสวนใหญ
มีสถานะเปนผูบริโภคท่ัวไป เลือกซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิตี้สําหรับตนเอง บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการเลือก
ซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิตี้มากท่ีสุดสวนใหญคือ ตนเอง ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิต้ีไมแนนอน 

จํานวนคาใชจายในแตละครั้งในการซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิตี้สวนใหญมีคาใชจาย 1,001-2,000 บาท ซ้ือ
ผลิตภัณฑยูนิซิตี้โดยผานยูนิซิตี้ช็อป ประเภทของกลุมผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคซ้ือมากท่ีสุด คือ 

ผลิตภัณฑอาหารเสริม เหตุผลสําคัญในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิตี้คือผลิตภัณฑมีคุณภาพและ
พิสูจนไดจริง 
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 ผลการศึกษาความพึงพอใจในดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอผลิตภัณฑยูนิซิตี้
พบวา ผูบริโภคมีระดับความพอใจในดานสวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก 

 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, พฤติกรรมผูบริโภค, ผลิตภัณฑยูนิซิตี้ 
 

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 00  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 21-

3 0  years; married people; those graduated with a bachelor’s degree; those worked as employee; 

and those with average monthly income of 20 ,0 01 -30 ,00 0  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 ,0 01 -2 ,00 0  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 

 ธุรกิจการขายตรงในประเทศไทยเร่ิมเขามามีบทบาทตอวงการตลาดเม่ือราว 40 ปท่ีแลว 

โดยเฉพาะธุรกิจขายตรงประเภทสินคาอุปโภคบริโภคซ่ึงเปนสินคา ท่ี มีความจําเปนตอ
ชีวิตประจําวันเปนธุรกิจรูปแบบหน่ึงท่ีมีการนําเสนอการขายสินคาผานตัวแทนจําหนายอิสระใน
ลักษณะอธิบายและสาธิตสินคาเปนหลัก ท่ีเห็นเดนๆ ก็คือ การขายประกันชีวิต นอกน้ันธุรกิจดาน
อื่นก็ใชกันอยางประปรายไมจริงจังมากนัก หลังจากน้ันธุรกิจขายตรงไดคอยๆ พัฒนาข้ึนมา
ตามลําดับ ผลิตภัณฑท่ีใชวิธีการขายตรงก็มีอยูมากมายไมวาจะเปนเคร่ืองใชไฟฟา เครื่องกรองนํ้า 

เคร่ืองสําอาง ซ่ึงสวนใหญเปนเครื่องใชในชีวิตประจําวันและตองใชแลวหมดไป (หนังสือพิมพ
บานเมือง, 2556) 

 บริษัท ยูนิซิต้ีมารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด ไดเร่ิมกอตั้งในประเทศไทยเม่ือวันท่ี 27 

สิงหาคม พ.ศ. 2002 ภายใตคําม่ันสัญญาที่ยูนิซิต้ีมีตอนักธุรกิจอิสระและผูบริโภคทุกทาน คือ ทํา
ชีวิตใหดีข้ึน (Make Life Better) ยูนิซิตี้ไดรับการยอมรับจากท่ัวโลกวา เปนบริษัทหน่ึงใน 500 

บริษัทท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดแหงทศวรรษ และอยูอันดับท่ี 87 ในระดับชาติ เปนผูนําในดานการผลิต
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร การดูแลสุขภาพ ท่ียูนิซิต้ีเราเล็งเห็นถึงความสําคัญในทุกๆ ดาน (ยูนิซิตี้, 
2561) 

 จากขอมูลดังกลาวขางตนรวมทั้งผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑยูนิ
ซิตี้ ประกอบกับในสภาวะการแขงขันธุรกิจขายตรงในปจจุบันท่ีกําลังเติบโตอยางรวดเร็ว สงผลให
การแขงขันตองคํานึงถึงกลยุทธและพฤติกรรมของเปนสําคัญท้ังน้ีเผ่ือท่ีจะสงผลสําเร็จของธุรกิจ จึง
ทําใหผูวิจัยตองศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิต้ีในเขตหวย
ขวาง ซ่ึงนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงแผนงานและทางการตลาดเพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจตอไป 

วัตถุประสงคในการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิตี้ของผูบริโภคในเขตหวยขวาง 

 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในดานสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑ
ยูนิซิต้ีในเขตหวยขวาง 

 3. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจในดานสวนประสม
ทางการตลาดท่ีมีตอผลิตภัณฑยูนิซิต้ีท่ีแตกตางกัน 
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สมมติฐานการวิจัย 
 ลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจในดานสวนประสมทาง
การตลาดที่มีตอผลิตภัณฑยูนิซิตี้แตกตางกัน 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมุงเนนศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ
ยูนิซิต้ี ลักษณะทางประชากรศาสตร และความพึงพอใจในดานสวนประสมทางการตลาดของ
ผูบริโภคในเขตหวยขวาง 

 2. ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ัวไปท่ีอาศัยอยูในเขตหวยขวาง 

 3. กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีคือ ประชาชนทั่วไปท่ีอาศัยอยูในเขตหวยขวางท่ี
เคยเลือกซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิต้ี จํานวน 400 คนโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) และตามดวยการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 

 4. ตัวแปรที่ในการศึกษาวิจัย คือ 

  4.1 ตัวแปรอิสระ ขอมูลดานลักษณะทางประชากรศาสตร 
  4.2 ตัวแปรตาม ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิตี้ของผูบริโภค 

 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
         ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทราบถึงปจจัยทางดานสวนประสมการตลาดอันไดแก ผลิตภัณฑ ระดับราคา ชอง
ทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย ท่ีมีผลตอพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑยูนิซิตี้ของผูบริโภค 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. ระดับรายได 
6. อาชีพ 

ความพึงพอใจในดานสวนประสม
ทางการตลาด 
1. ผลิตภัณฑ 
2. ราคา 
3. ชองทางการจัดจําหนาย 
4. การสงเสริมการขาย 
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 2. ทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตรอันไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได
ของครัวเรือน อาชีพ สถานภาพการสมรส และถิ่นท่ีอยู ท่ีมีผลตอพฤติกรรมและความพึงพอใจใน
การเลือกซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิตี้ของผูบริโภค 

 3. เพ่ือนําผลการศึกษาวิจัยไปใชเปนแนวทางสําหรับผูบริหารธุรกิจคาปลีกท่ัวไปและ
ผูประกอบการที่จําหนายสินคาผานระบบขายตรง ในการพัฒนากลยุทธการตลาดท่ีเหมาะสม 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ยูนิซิต้ี หมายถึง บริษัท ยูนิซิตี้มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด และเปนบริษัทหน่ึงในหลาย
สาขาในประเทศตางๆ ท่ัวโลกของบริษัท ยูนิซิตี้ อินเตอรเนชั่นแนล อิงค รัฐยูทาห ดําเนินธุรกิจขาย
ตรงสินคาประเภทอุปโภคบริโภค 

 2. ผลิตภัณฑยูนิซิตี้ หมายถึง ผลิตภัณฑอุปโภคบริโภคตางๆ โดยนําเสนอการขายผานทางยู
นิซิตี้ช็อป หรือนักธุรกิจยูนิซิตี้ แบงออกเปน 5 ประเภทดังน้ี 

  2.1 ผลิตภัณฑThe bios life basics 

  2.2 ผลิตภัณฑ Healthy life cleanse 

  2.3 ผลิตภัณฑ Healthy life nourish 

  2.4 ผลิตภัณฑ Healthy life target 

  2.5 ผลิตภัณฑ Essence of beauty 

 3. พฤติกรรมการเลือกซ้ือ หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบริโภคแสดงออกในการคนหา การ
ตัดสินใจและการซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิต้ี โดยมีปจจัยภายในและภายนอกเปนส่ิงกระตุนในการ
ตัดสินใจซ้ือ 

 4. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกของผูบริโภคท่ีมีตอการใชผลิตภัณฑยูนิซิต้ี โดย
การเปรียบเทียบคุณประโยชนของผลิตภัณฑกับส่ิงท่ีผูบริโภคไดรับและส่ิงท่ีผูบริโภคคาดหวังไว 
แบงออกเปน 4 ดานดังน้ี 

  4.1 ผลิตภัณฑ (Product) คือ ลักษณะของผลิตภัณฑ ปายฉลากและบรรจุภัณฑของ
ผลิตภัณฑยูนิซิตี้ 
  4.2 ราคา (Price) คือ ราคาของผลิตภัณฑที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคจะไดรับ รวมถึงการแสดงราคาของผลิตภัณฑไวอยางชัดเจน 

  4.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) คือ ความหลากหลายของชองทางในการซ้ือ
ผลิตภัณฑยูนิซิตี้ 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1063 

  4.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) คือ การสาธิตผลิตภณฑ การจัดงานแสดง
ผลิตภัณฑ การโฆษณาผลิตภัณฑ 
 5. ผูบริโภคในเขตหวยขวาง หมายถึง บุคคลท่ัวไปท่ีเคยซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิตี้ท่ีอาศัยอยูใน
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
แนวคิดเก่ียวกับสวนประสมการตลาด            
 แนวคิดทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดที่ควบคุมไดซ่ึงบริษัทใชรวมกัน เพ่ือสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย โดยนํา
เครื่องมือดานการตลาดมาเปนตัวกระตุนพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค 4 ดานดังน้ี คือ (ศิริวรรณ 

เสรีรัตนและคณะ, 2546)            
 1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความตองการของลูกคา
ใหพึงพอใจผลิตภัณฑ อาจจะมีตัวตน หรือไมมีตัวตนก็ไดผลิตภัณฑเปนสวนสําคัญท่ีสุดของสวน
ประสมทางการตลาด ประกอบดวย สินคา บริการ สถานท่ีองคการหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมี
ประโยชนมีมูลคาในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑขายได 
 2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ราคาเปนตนทุนของผูบริโภค 

ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑถามูลคาสูงกวาราคา เขาก็จะตัดสินใจซ้ือ 

ดังน้ันผูกําหนดกลยุทธดานราคา ตองคํานึงถึงการยอมรับของลูกคาในมูลคาของผลิตภัณฑวาสูงกวา
ราคาของผลิตภัณฑ  
 3. การจัดจําหนาย  (Place หรือ  Distribution) หมายถึง  โครงสร างของชองทาง ซ่ึง
ประกอบดวยสถาบัน และกิจกรรม ใชเพ่ือเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการองคการไปยังตลาด 

 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารระหวางผูซ้ือและผูขายเพ่ือ
สรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขายใชส่ือ เครื่องมือในการ
ติดตอส่ือสารมีหลายประเภทหรือกลยุทธการส่ือสารความหมายภายใตตลาดเปาหมายไดทราบถึง
ผลิตภัณฑสินคาหรือบริการท่ีตองการจะจําหนาย ณ สถานท่ีใดระดับใด 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
  อุทัยพรรณ สุดใจ (2545) ไดกลาวถึง ความพึงพอใจวา เปนความรูสึกรักชอบยินดีเต็มใจ 

หรือมีเจตคติท่ีดีของบุคคลตอส่ิงใดส่ิงหน่ึง ความพอใจจะเกิดเม่ือไดรับตอบสนองความตองการ ท้ัง 
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ดานวัตถุและดานจิตใจ ความพึงพอใจเปนเรื่องเก่ียวกับอารมณ ความรูสึก และทัศนะของบุคคล อัน 

เน่ืองมาจากส่ิงเราและส่ิงจูงใจ โดยอาจเปนไปในเชิงประเมินคา วาความรูสึกหรือทัศนคติตอ ส่ิง
เหลาน้ัน เปนไปในทางลบหรือบวก 

 ราชบัณฑิตสถาน (2546) ไดกลาวถึง ความหมายของคําวา ความพึงพอใจ ดังน้ี คํา
วา “พึง” เปนคํากริยาอ่ืน หมายความวา ยอมตาม เชน พึงใจ และคําวา “พอใจ” หมายถึง สมชอบ 

ชอบใจ 

 กชกร เปาสุวรรณ และคณะ (2550) ไดกลาวถึง  ความหมายของความพึงพอใจวา ส่ิงท่ีควร
จะเปนไปตามความตองการ ความพึงพอใจเปนผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีก
รูปแบบหน่ึง ซ่ึงเปนความรูสึกเอนเอียงของจิตใจท่ีมีประสบการณท่ีมนุษยเราไดรับอาจจะมากหรือ
นอยก็ได และเปนความรูสึกท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเปนไปไดท้ังทางบวกและทางลบ แตก็เม่ือไดส่ิง
น้ัน สามารถตอบสนองความตองการ หรือทําใหบรรลุจุดมุงหมายได ก็จะเกิดความรูสึกบวก เปน
ความรูสึกท่ีพึงพอใจ แตในทางตรงกันขาม ถาส่ิงน้ันสรางความรูสึกผิดหวัง ก็จะทําใหเกิดความรูสึก
ทางลบ เปนความรูสึกไมพึงพอใจ 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ศิวพงศ บุตรดาวงศ และ อําไพวรรณ เอ้ียวสุวรรณ (2556) ไดทําการศึกษาเร่ืองความพึง
พอใจและพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑแอมเวยของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาครผล
การศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิงอายุระหวาง 20-30 ป รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-

20,000 บาท เปนผูบริโภคทั่วไป เลือกซ้ือผลิตภัณฑแอมเวยสําหรับตนเอง บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑแอมเวย คือ ตนเอง ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑแอมเวยไมแนนอน 

จํานวนคาใชจายในแตละคร้ังในการซ้ือผลิตภัณฑแอมเวย 1,001-2,000 บาท โดยซ้ือผานนักธุรกิจ
แอมเวย ประเภทของผลิตภัณฑมากท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ เหตุผลสําคัญท่ีสุดในการเลือก
ซ้ือผลิตภัณฑแอมเวย คือ ผลิตภัณฑมีคุณภาพและพิสูจนไดจริง ความพึงพอใจของผูบริโภคในดาน
สวนประสมทางการตลาดที่มีตอผลิตภัณฑแอมเวยพบวา ผูบริโภคมีระดับความพึงพอใจรวมอยูใน
ระดับมาก 

 ประธาน  ขาวแกว  (2552) ไดทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซ้ือและการประเมิน
ความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดของนักศึกษาชายท่ีซ้ือโฟมลางหนาเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาชายเขตกรุงเทพมหานครท่ีซ้ือโฟมลางหนาโดยสวนใหญมีอายุระหวาง 

20-24 ป การศึกษาปริญญาตรี และรายไดสวนบุคคลเฉล่ียตอเดือน 5,000-10,000 บาท ดาน
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พฤติกรรมการพบวา โฟมลางหนาท่ีซ้ือมากท่ีสุด คือ โฟมลางหนาชนิดมีฟอง ย่ีหอท่ีนิยมซ้ือคือ 

Nivea เหตุผลท่ีสําคัญท่ีซ้ือเพ่ือทําความสะอาดผิวหนา ซ้ือ 1 ครั้งตอเดือน นิยมซ้ือจากรานสะดวก
ซ้ือ ขนาดท่ีซ้ือ คือ 100 กรัม ซ้ือครั้งละ 1 หลอด และมีคาใชจายในการซ้ือตอครั้งเฉล่ีย 203 บาทการ
ประเมินความสําคัญตอสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีคาเฉล่ีย 3.68 ดานราคามีคาเฉลี่ย 

3.96 ดานชองทางจัดจําหนายมีคาเฉลี่ย 3.64 และดานสงเสริมการตลาดมีคาเฉล่ีย 3.49โดยเม่ือแปล
ความหมายแลวอยูในระดับมีความสําคัญมาก ท้ัง 4 ดานและพบวา หัวขอยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดอยู
ในดานผลิตภัณฑ คือ ประสิทธิภาพในการทําความสะอาดมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 4.36 โดยเม่ือแปล
ความหมายแลวอยูในระดับมีความสําคัญมากท่ีสุด  

 ณัฐนันท มิมะพันธุ (2556) ไดทําการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาแฟช่ันบนเว็บไซต
เฟซบุกของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครศึกษาทัศนคติท่ีมีตอระดับความสําคัญของปจจัยทาง
การตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแฟช่ันบนเว็บไซตเฟซบุกของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร เครื่องมือท่ีใชคือ แบบสอบถาม กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนท่ีอยูในเขต 

กรุงเทพมหานคร 400 คน การวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย การทดสอบคาที และการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาแฟชั่น
บนเว็บไซตเฟสบุคสวนใหญเปนการซ้ือเส้ือผาลําลองเน่ืองจากตองการความสะดวกสบาย โดยใช
จายประมาณ 500 -1,000 บาทตอครั้ง แตในขณะเดียวกันกลุมตัวอยางก็มีความกังวลเก่ียวกับคุณภาพ
ของสินคาไมตรงตามท่ีไดระบุไว หรือมีตําหนิ ประชาชนมีทัศนคติโดยรวมตอการซ้ือเส้ือผาบน
เว็บไซตเฟซบุกอยูในระดับมาก 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ ประชาชนท่ัวไปท่ีอาศัยอยูใน
เขตหวยขวางและเคยเลือกซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิต้ี เน่ืองจากไมทราบคาประชากรท่ีแทจริง ดังน้ันจึงใช
การคํานวณขนาดตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากร โดยใชสูตรของ W.G. Cochran 

    n  

 เม่ือ n  คือ จํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองการ 

  p คือ สัดสวนของประชากรที่ผูวิจัยตองการสุม (โดยท่ัวไปนิยมใชสัดสวน 30% 

หรือ 0.30) 
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  z คือ ระดับความเชื่อม่ันท่ีกําหนดไวท่ีระดับนัยความสําคัญทางสถิติ 
  มีคาเทากับ 1.96 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 

  e คือ สัดสวนความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเกิดข้ึนได   
 สําหรับการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยกําหนดสัดสวนของประชากรเทากับ 0.50 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน  

95% และยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนได 5% 

 แทนคาในสูตรเพ่ือคํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยาง 

  p = 0.50 

  z = 1.96 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 

  e = 0.05 

 ดังน้ัน       n  = 
. . .

.
 

          = 
. . .

.
 

          = 384.16 

 ดังน้ัน ตองกําหนดขนาดตัวอยางจํานวน 384 ตัว อยางแตเน่ืองจากการเก็บแบบสอบถาม
บางตัวอยางอาจเกิดความไมสมบูรณ ผูวิจัยจึงไดสํารองไว 16 ตัวอยาง รวมเปนจํานวนกลุมตัวอยาง
ท้ังหมดท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี มีจํานวน 400 ตัวอยาง ซ่ึงผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถามท่ีไดจดเตรียมไวนาไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเพ่ือใหไดครบจํานวน 400 ตัวอยาง 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลในงานวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
แบงแบบสอบถามเปน 3 สวน ดังน้ี 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได 
 สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกผลิตภัณฑยูนิซิตี้ ลักษณะแบบสอบถามเปน
แบบเลือกตอบ (Check-List) มีจํานวนคําถามท้ังหมด 8 ขอ ดังน้ี 

  1. ทานเลือกซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิตี้ในสถานะใด 

  2. ทานเลือกซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิตี้สําหรับใคร 

  3. บุคคลใดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิต้ีของทานมากที่สุด 

  4. ทานเลือกซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิตี้บอยคร้ังเพียงใด 
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  5. ทานเลือกซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิตี้ตอครั้งเปนจํานวนเงินเทาใด 

  6. ทานเลือกซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิตี้ผานชองทางใดมากท่ีสุด 

  7. กลุมผลิตภัณฑยูนิซิตี้ใดท่ีทานเลือกซ้ือมากท่ีสุด 

  8. เหตุผลสําคัญท่ีสุดท่ีทานเลือกซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิตี้ 
 สวนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับความพึงพอใจในดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ
ผลิตภัณฑยูนิซิตี้ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การตลาด ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) มีจํานวนคําถาม
ท้ังหมด 24 ขอ ซ่ึงเปนคําถามท่ีแสดงถึงระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดจนถึงความพอใจนอยท่ีสุด
โดยแบงระดับความพึงพอใจออกเปน 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑในการใหคะแนนดังตอไปน้ี 

  คะแนน 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

  คะแนน 4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 

  คะแนน 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

  คะแนน 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย 

  คะแนน 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

 ระดับการใหคะแนนเฉล่ียในแตละระดับชั้นใชสูตรการคํานวณชวงกวางของช้ัน ดังน้ี 

(วิสาข เกษประทุม, 2539: 16) 

อันตรภาคชั้น        =  
คะแนนสูงสุด คะแนนตํ่าสดุ

จํานวนช้ัน
 

=  

= 0.8 

 โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายของคะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูบริโภคมีความพึงพอใจมากท่ีสุดตอสวนประสมทางการตลาด 

คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูบริโภคมีความพึงพอใจมากตอสวนประสมทางการตลาด 

คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูบริโภคมีความพึงพอใจปานกลางตอสวนประสมทางการตลาด 

คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูบริโภคมีความพึงพอใจนอยตอสวนประสมทางการตลาด 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูบริโภคมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดตอสวนประสมทางการตลาด 

 ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามที่ครบถวนสมบูรณท้ังส้ิน 400 ชุด สามารถสรุปคาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตอความพึงพอในดานสวนประสมทางการตลาด 
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เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัค (Cronbach’s 

Alpha coefficient) ซ่ึงเกณฑคาสัมประสิทธ์ิของความเท่ียง (Reliability coefficient) ท่ียอมรับไดคือ 

0.80 ขึ้นไป ท้ังน้ีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัคของพฤติกรรมและความพึงพอใจในดานสวน
ประสมทางการตลาดที่ผลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิต้ีโดยภาพรวมอยูท่ี 0.928 ซ่ึงอยูในเกณฑท่ี
สูง 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะหตามข้ันตอน ดังน้ี 

 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามใน
การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 ชุด ซ่ึงผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ประชาชนทั่วไปท่ีอาศัยอยูในเขตหวยขวางและเคยเลือกซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิตี้ 
 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูวิจัยไดทําการเก็บรวมรวมขอมูลจากวิจัยท่ีเก่ียวของใน
อดีต เอกสารวิชาการ วารสาร หนังสือพิมพและขอมูลท่ีเผยแพรทางอินเตอรเน็ต 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 สรุปผลวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลท่ีตอบแบบสอบถามกลุมประชากรสวน
ใหญเปนเพศหญิงจํานวน 264 คน คิดเปนรอยละ 66.0 มีอายุระหวาง 21-30 ป จํานวน 134 คน คิด
เปนรอยละ 33.5 สถานภาพสมรสจํานวน 202 คน คิดเปนรอยละ 50.5 มีการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 44.8 โดยสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทจํานวน 132 คน คิด
เปนรอยละ 33.0 มีรายได 20,001-30,000 บาท มีจํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.5 

 พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิตี้ของผูบริโภคมีรายละเอียดดังน้ี สถานะของ
ผูบริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิตี้ พบวา สวนใหญมีสถานะเปนผูบริโภคท่ัวไป จํานวน 192 

คน คิดเปนรอยละ 48.0 บุคคลท่ีผูบริโภคเลือกซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิตี้สําหรับตนเองจํานวน 215 คน คิด
เปนรอยละ 53.8 บุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิตี้มากท่ีสุด สวนใหญเปนตนเอง 

จํานวน 140 คนคิดเปนรอยละ 35.0 ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิต้ีไมแนนอน จํานวน 121 คน 

คิดเปนรอยละ 30.3 จํานวนคาใชจายในแตละคร้ังในการซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิต้ีสวนใหญมีคาใชจาย 

1,001-2,000 บาท จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 37.0 ชองทางในการซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิตี้ผูบริโภค
สวนใหญซ้ือผานยูนิซิต้ีช็อป จํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 48.3 ประเภทของกลุมผลิตภัณฑท่ี
ผูบริโภคซ้ือมากท่ีสุดคือ ผลิตภัณฑอาหารเสริม จํานวน 293 คน คิดเปนรอยละ 33.3 เหตุผลสําคัญ
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ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิตี้ พบวา ผูบริโภคซ้ือผลิตภัณฑเน่ืองจาก ผลิตภัณฑมีคุณภาพและ
พิสูจนไดจริงมี จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.5  

 จากการศึกษาความพึงพอใจในดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอผลิตภัณฑยูนิซิตี้
พบวา ในดานผลิตภัณฑมีภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 หากวิเคราะหเปนราย
ขอพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑมากท่ีสุด คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.27 ต่ําท่ีสุด คอื ความประหยัดในการใชปริมาณนอยและใชไดนานมีคาเฉล่ียเทากับ 4.10 

 ดานราคาในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 หากวิเคราะหเปนรายขอพบวา
ปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑมากท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑมีราคาพิเศษจาก
การจัดโปรโมชั่นมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 ต่ําท่ีสุด คือ การกําหนดราคาเปนมาตรฐานมีคาเฉล่ียเทากับ 

4.03  

 ดานชองทางการจัดจําหนายในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.16 หาก
วิเคราะหเปนรายขอ พบวา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑมากท่ีสุด คือ การซ้ือผลิตภัณฑผานยูนิซิตี้ช็อป มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 ต่ําท่ีสุด คือ การ
ส่ังซ้ือผานโทรศัพท มีคาเฉล่ียเทากับ 4.18  

 ดานการสงเสริมทางการตลาดในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.11 หาก
วิเคราะหเปนรายขอ พบวา ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑมาก
ท่ีสุด คือ คะแนนสะสมเม่ือซ้ือผลิตภัณฑและสวนลดพิเศษจากราคาขายปลีกสําหรับสมาชิก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.16 ต่ําท่ีสุด คือ การโฆษณาและการจัดแสดงสินคายูนิซิตี้และการแจกตัวอยาง มี
คาเฉล่ียเทากับ 4.03 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  
 เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานสวนประสมทางการตลาดของดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานการสงเสริมทางการตลาดไมแตกตางกัน สวนเพศท่ีแตกกันสงผลตอความพึงพอใจ
ดานชองทางการจัดจําหนายแตกตางกัน 

 อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานสวนประสมทางการตลาดของดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาดไมแตกตางกัน 

 สถานภาพท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานสวนประสมทางการตลาดของดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาดไมแตกตางกัน 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1070 

 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานสวนประสมทางการตลาดของดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายไมแตกตางกัน สวนระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน
สงผลตอความพึงพอใจดานการสงเสริมทางการตลาดท่ีแตกตางกันและหากวิเคราะหเปนรายคู
พบวา มี 1 คู คอื มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ต่ํากวากับอนุปริญญา/ปวส. 

 อาชีพท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานสวนประสมทางการตลาดของดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาดไมแตกตางกัน 

 รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานสวนประสมทางการตลาดของดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาดไมแตกตางกัน 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากขอมูลประชากรศาสตร พบวา ผูบริโภคในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร สวนใหญ
เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-30 ป สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สวนใหญมี
อาชีพพนักงานบริษัท มีรายได 20,000-30,000 บาท ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของศิวพงษ บุตร
ดาวงศและนางสาวอําไพวรรณ เอี้ยวสุวรรณ (2556) ไดศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจและพฤติกรรม
การเลือกซ้ือผลิตภัณฑแอมเวยของผูบริโภคในเขตหวยขวางอําเภอเมืองสมุทรสาคร  

 จากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิต้ีของผูบริโภคในเขตหวยขวาง 

กรุงเทพมหานครพบวาสวนใหญ ผูบริโภคมีสถานะเปนผูบริโภคท่ัวไปจํานวน 192 คน แสดงให
เห็นวาผูบริโภค ท่ีเคยเลือกซ้ือผลิตภัณฑยูนิซิต้ีสวนใหญไมไดเปนสมาชิกและนักธุรกิจยูนิซิตี้ อาจมี
สาเหตุมาจากปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันสงผลทําใหผูบริโภคมีบทบาทและ
สถานะในสังคมท่ีแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทางดานปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของ
ผูบริโภคของศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2546:199-216)  

 จากการวิจัย พบวา ความพึงพอใจของผูบริโภคในดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีตอ
ผลิตภัณฑยูนิซิตี้ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมทางการตลาด ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับสวน
ประสมทางการตลาดของศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2546: 53-55) 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
 1. ดานผลิตภัณฑ จากผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ
โดยรวมอยูในระดับมาก ดังน้ัน บริษัท ยูนิซิต้ีมารเก็ตต้ิง (ไทยแลนด) จํากัด ควรใหความสําคัญใน
ดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น 
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 2. ดานราคา จากผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจในดานราคาโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ดังน้ัน บริษัท ยูนิซิต้ีมารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด ควรใหความสําคัญในการวางแผนกล
ยุทธทางดานราคา โดยการกําหนดราคาใหเหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของกลุมผูบริโภค 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. เน่ืองจากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามเพียงดานเดียว
ซ่ึงอาจมีผลสําหรับการวิเคราะหขอมูล ทําใหผลการวิเคราะหขอมูลอาจไมตรงตามความเปนจริง ใน
การวิจัยครั้งตอไป ควรใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในลักษณะการสัมภาษณควบคูกับแบบสอบถาม
เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลมีความถูกตองมากท่ีสุด 
 2. ควรเพ่ิมพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางใน
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานครเทาน้ัน จึงควรเพ่ิมพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาเปนจังหวัดกรุงเทพมหานคร
เพ่ือใหขอมูลท่ีไดจากการวิจัยครอบคลุมกับกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษามากท่ีสุด 
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ปจจัยท่ีกําหนดราคาคอนโดมิเนียมมือสองยานศูนยกลางทางธุรกิจในกรุงเทพมหานคร 
Factors Determining Prices of Second-hand Condominiums 

in Bangkok Central Business District 
 

ศจีทิพ ถวิลหวัง 
อาจารยประจําสาขาวิชาการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
บทคัดยอ  

การศึกษาปจจัยท่ีกําหนดราคาคอนโดมิเนียมมือสองยานศูนยกลางทางธุรกิจใน
กรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหปจจัยโดยอาศัยแนวคิดของแบบจําลองราคาแอบแฝง 

(Hedonic price)  เพ่ือหาความสัมพันธของราคาสินทรัพยกับคุณลักษณะตาง ๆ ของสินทรัพยแตละ
ชิ้นท่ีมีความแตกตางกันโดยจําแนกเปน  3 ปจจัยหลักคือ  ปจจัยดานโครงสราง ปจจัยดาน
สภาพแวดลอม และปจจัยดานทําเลที่ตั้ง จากการเก็บขอมูลท่ีไดจากการประกาศและการสอบถาม
เก่ียวการขายคอนโดมิเนียมมือสองของเจาของคอนโดมิเนียมตาง ๆ ท่ีตั้งอยูในยานศูนยกลางทาง
ธุรกิจของกรุงเทพมหานครซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตบางรักสาทร วัฒนา ปทุมวัน และคลองเตย 

จํานวน 264 โครงการมาวิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis) พบวาปจจัยเรื่องระยะเวลาการ
ใชงานหรืออายุของโครงการ (AGE) ซ่ึงเปนปจจัยดานโครงสราง (Structure attributes) มีนัยสําคัญ
ทางสถิติในทิศทางตรงขามกับราคาขาย ในขณะท่ีปจจัยเร่ืองขนาดของหองชุด (AREA) และขนาด
พ้ืนท่ีของโครงการ (SPACE) ซ่ึงเปนปจจัยดานสภาพแวดลอม (Enviroment attributes) มีนัยสําคัญ
ทางสถิติในทิศทางเดียวกับราคาขาย สําหรับปจจัยดานทําเลท่ีตั้ง (Location attribute) คือทําเลท่ี
เจาของคอนโดมิเนียมนําหองชุดออกปลอยเชา (RENT) มีนัยสําคัญทางสถิติในทิศทางเดียวกับราคา
ขาย  

ผลที่ไดจากการศึกษาน้ีสามารถนําไปใชเปนขอมูลอางอิงอันเปนประโชนตอเจาของ
คอนโดมิเนียมในฐานะผูกําหนดราคาขายและผูซ้ือเพ่ือใชในการเจรจาตอรองและตัดสินใจซ้ือ 

ตลอดจนผูเก่ียวของกับการทําธุรกรรมซ้ือขายไดอยางสมเหตุสมผล 

 

คําสําคัญ:   คอนโดมิเนียมมือสอง 
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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 

โดยท่ัวไปภาครัฐและเอกชนมักมีการนําราคาท่ีอยูอาศัยมาใชเปนเคร่ืองมือชี้วัดสภาพตลาด
อสังหาริมทรัพยซ่ึงเปนถือวาเปนภาคเศรษฐกิจท่ีสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

ท้ังน้ีเพราะท่ีอยูอาศัยเปนหน่ึงในปจจัยส่ีซ่ึงจําเปนตอการดํารงชีวิตของทุกครัวเรือน นอกจากน้ี
ตลาดอสังหาริมทรัพยยังสามารถสงผลกระทบในวงกวางตอภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ เชน ตลาดแรงงาน 

และภาคบริการโดยเฉพาะภาคการเงินและการธนาคารเน่ืองจากเปนการเสนอบริการท่ีมีมูลคาสูง  

ทําใหตองใชเงินลงทุนจํานวนมากทั้งฝายผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยและฝายผูซ้ืออสังหาริมทรัพย ดัง
เห็นไดจากในป 2559 ธนาคารแหงประเทศไทยรายงานวาสัดสวนของสินเชื่ออสังหาริมทรัพยของ
ธนาคารพาณิชยมีมูลคาสูงถึง 2,708,755 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 27.58 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2561) โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพยประเภทอาคารชุดหรือ
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เรียกกันท่ัวไปวาคอนโดมิเนียม (condominium) ท่ีมีสัดสวนการจดทะเบียนมากกวาครึ่งคือรอยละ 

54 ของจํานวนท่ีอยูอาศัยทุกประเภทรวมกัน โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเพียงจังหวัดเดียวมีการ
จดทะเบียนถึง 34,490 หนวย หรือคิดเปนรอยละ 48  ของจํานวนท่ีอยูอาศัยท่ัวประเทศ ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1   เครื่องช้ีธุรกิจอสังหาริมทรัพยป 2560 

  2558 p 2559 p 2560 p 

การขอจดทะเบียนอาคารชุดทั้งประเทศ (หนวย) 117,600 113,395 72,521 

   กรุงเทพมหานคร 41,186 41,859 34,490 

   จังหวัดอ่ืน ๆ  76,414 71,536 38,031 
ที่อยูอาศัยจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(หนวย) 123,830 126,543 111,032 

   บานจัดสรร 33,827 31,742 30,834 

   แฟลตและอาคารชุด 67,628 72,886 59,791 

   ปลูกสรางเอง 22,375 21,915 20,407 

สินเช่ืออสังหาริมทรัพยของธนาคารพาณิชย (ลานบาท) 2,463,183 2,568,965 2,708,755 

   สินเชื่อผูประกอบการ 617,167 594,944 626,528 

   สินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัยสวนบุคคล 1,846,016 1,974,021 2,082,227 

แหลงท่ีมา : http://www2.bot.or.th/statistics/ 

ดวย เหตุ ท่ีอ สังหาริมทรัพย เปนผลิตภัณฑ ท่ี มี ลักษณะต าง กันในแตละ ช้ิน 

(Heterogeneous Product) อีกท้ังไมมีการซ้ือขายบอยในตลาด และคานิยมท่ีจะซ้ือบานใหมทํา
ใหการซ้ือขายบานมือสองของไทยยังมีขนาดเล็ก การซ้ือขายท่ีอยูอาศัยสวนใหญจึงยังเปนบาน
มือหน่ึง  ทําใหการติดตามความเคล่ือนไหวและการสรางดัชนีราคาอสังหาริมทรัพยมือสองทํา
ไดยาก (นพดล, 2547) ในปจจุบันน้ีมีหนวยงานภาครัฐไมก่ีแหงท่ีจัดทําขอมูลเก่ียวกับราคาท่ีอยู
อาศัย ไดแก ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยของธนาคารอาคารสงเคราะหซ่ึงจัดทําดัชนีราคาหอง
ชุดรายไตรมาสโดยทําการสํารวจราคาขายของโครงการอาคารชุดสรางใหมท่ียังอยูระหวางการ
ขายโดยใชป 2555 มาคํานวณเปนปฐาน และไมมีการเผยแพรขอมูลแกสาธาณชนโดยใหเฉพาะ
สมาชิกท่ีเสียคาบริการขอมูลเทาน้ันจึงมีสิทธ์ิเขาถึงขอมูล ดังแสดงในตารางท่ี 2 ขณะที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยมีการจัดทําดัชนีราคาท่ีอยูอาศัยโดยใชฐานขอมูลจากการปลอยสินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชยดวยวิธี hedonic regression มาคํานวณราคาโดยใชป 2551 เปนปฐาน ดังแสดง



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1076 

ในตารางท่ี 3 เห็นไดวาเครื่องชี้วัดสถานการณตลาดอสังหาริมทรัพยประเภทอาคารชุดหรือ
คอนโดมิเนียมมีความหลากหลายและถูกคํานวณขึ้นจากบรรทัดฐานท่ีตางกัน อีกท้ังเปนขอมูล
ท่ีเนนโครงการเกิดใหม ทําใหประชาชนท่ัวไปและภาคเอกชน รวมท้ังภาครัฐเองเกิดความ
สับสนในการนําขอมูลมาใช 

 

ตารางท่ี 2   ดัชนีราคาที่อยูอาศัยหองชุดใหมในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ป 2560 

  1/2560 2/2560 3/2560 4/2560 

กรุงเทพฯ 124.9 126.8 131.9 133.1 
แหลงท่ีมา : ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

 

ตารางท่ี 3   ดัชนีราคาที่อยูอาศัยประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย ป 2560 

  2556 2557 2558 2559 2560  

   ดัชนีราคาอาคารชุด 132.1 143.8 155.6 166.2 171.0 
แหลงท่ีมา : http://www2.bot.or.th/statistics/ 

จากสถานการณตลาดคอนโดมิเนียมในปจจุบันท่ีราคาขายโครงการใหมปรับตัวเพ่ิมข้ึน
อยางรวดเร็วตามปจจัยตนทุนท่ีดินท่ีเพ่ิมขึ้นอยางมีสาระสําคัญ โดยเฉพาะยานศูนยกลางทางธุรกิจ
ในกรุงเทพมหานครท่ีไดรับผลดีจากแนวรถไฟฟาโครงการสวนตอขยายว่ิงผาน ในขณะที่ท่ีดินเปลา
รอการพัฒนานับวันจะเหลือนอยลง อีกท้ังมีการแกไขกฏระเบียบเกี่ยวกับการใชท่ีดินในเขตตัวเมือง
ใหเขมงวดข้ึน สงผลใหโครงการคอนโดมิเนียมใหม ๆ มีราคาขายสูงเกินกําลังซ้ือจนความตองการ
ถดถอยลงเร่ือย ๆ ดังเห็นไดจากยอดจดทะเบียนท่ีอยูอาศัยประเภทแฟลตและอาคารชุดในป 2559 

ลดลงจาก 72,886 หนวย เหลือ 59,791 หนวยในป 2560 ในขณะที่มียอดสินเช่ืออสังหาริมทรัพยของ
ธนาคารพาณิชยเพ่ิมขึ้นจาก  2,568,965 ลานบาทเปน 2,708,755 ลานบาท ดังแสดงในตารางท่ี 1 ทํา
ใหมีความตองการซ้ือเขามาในตลาดคอนโดมิเนียมมือสองซ่ึงถือเปนสินคาทดแทน อยางไรก็ตาม 

หากผู ซ้ือ  ผูขาย  และหนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของ  เชน  กรมที่ ดิน  กรมสรรพากร  นําดัชนีราคา
คอนโดมิเนียมท่ีเนนอางอิงแหลงขอมูลจากโครงการเกิดใหม ทําใหการตัดสินใจซ้ือ-ขายหรือทํา
ธุรกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับราคาคอนโดมิเนียมมือสองเกิดคลาดเคล่ือน จึงควรพิจารณาแยกออก
จากราคาคอนโดมิเนียมสรางใหมดวยเหตุผลหลักดังตอไปน้ี 
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1. อสังหาริมทรัพยแตละรายการไมเหมือนกัน (Heterogeneous) มีความแตกตางเรื่องทําลท่ีตั้ง 

อายุอาคาร วัสดุท่ีใช สภาพแวดลอม เปนตน 

2. มีการซ้ือขายไมบอยนัก การหาราคาอางอิงท่ีเหมาะสมจึงทําไดยาก 

3. ดัชนีราคาท่ีอยูอาศัยสวนมากรวมเอาโครงการคอนโดมิเนียมสรางใหมท่ีกําลังเสนอขายดวย
ราคาสูงมากตามตนทุนราคาท่ีดิน อาจทําใหดัชนีราคาสูงเกินความเปนจริงหากนํามาใชกับ
ราคาซ้ือขายคอนโดมิเนียมมือสอง 

4. คอนโดมิเนียมมือสองบางแหงไดกอสรางมานานแลว ถึงแมยังสามารถใชงานไดดีเน่ืองจากมี
การบูรณะซอมแซม แตก็มีระยะเวลานานกวาปท่ีหนวยงานภาครัฐนํามากําหนดเปนปฐานเพ่ือ
ใชคํานวณดัชนีราคาคอนโดมิเนียมในปจจุบัน 

5. ราคาของคอนโดมิเนียมมือสองไมไดรับอิทธิพลจากกิจกรรมดานการตลาดท่ีผูพัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียมใหม ๆ จัดใหมีข้ึนเพ่ือจูงใจใหเกิดการตัดสินใจซ้ือ หากแตขึ้นอยูกับปจจัยของ
คุณลักษณะท่ีมีอยูภายในผลิตภัณฑและภายนอกที่เก่ียวกับตัวผลิตภัณฑน้ันอยางแทจริงตาม
หลักของของแบบจําลอง Hedonic price (Mok, 1995: 37-48)  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
การศึกษาปจจัยท่ีกําหนดราคาคอนโดมิเนียมมือสองยานศูนยกลางทางธุรกิจใน

กรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงคดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะและปจจัยตาง ๆ กับราคาคอนโดมิเนียม
มือสองท่ีต้ังอยูในยานศูนยกลางทางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาราคาซ้ือขายคอนโดมิเนียมมือสองท่ีเหมาะสม สามารถนํามาใชเปน
ตัวแทนในการพิจารณาเลือกซ้ือหรือขายคอนโดมิเนียมมือสอง 

 
สมมติฐานของการวิจัย  
 สมมติฐานท่ีใชในการศึกษาน้ีเปนการนําปจจัยท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะของคอนโดมิเนียมมือ
สองยานศูนยกลางทางธุรกิจในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดวยปจจัยหลัก 3 ประการ ดังน้ี 

1. ปจจัยท่ีเก่ียวกับโครงสราง (structural attributes) ไดแก  
1.1. อายุการใชงาน (ป) ของคอนโดมิเนียมมือสองโดยนับตั้งแตปท่ีจดทะเบียนจัดตั้งอาคารชุด

จนถึงปปจจุบัน (2561) ใชสัญลักษณวา AGE 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1078 

1.2. ขนาดพ้ืนท่ีของหองชุดท่ีประกาศขาย (ตารางเมตร) ใชสัญลักษณวา AREA 

2. ปจจัยท่ีเก่ียวกับสภาพแวดลอม (environment attributes) ไดแก  
2.1. ส่ิงอํานวยความสะดวกสบายและสันทนาการท่ีมีอยูในโครงการ เชน สระวายนํ้า หองออก

กําลังกายและกีฬา หองซาวนาหรือหองอบไอนํ้า หองสมุด หองอินเตอรเน็ต หองเลนเกมส 
หองคาราโอเกะ ตลอดจนลานจอดเฮลิคอปเตอร (นับจากจํานวนประเภทส่ิงอํานวยความ
สะดวกสบาย) ใชสัญลักษณวา FACILITY 

2.2. ขนาดพ้ืนท่ีท้ังหมดภายในโครงการ (ตารางเมตร) ใชสัญลักษณวา SPACE 

2.3. ความแออัดหนาแนนของผูพักอาศัยรวม ใชตัวแทนคือจํานวนหองชุดท้ังหมดท่ีมีอยู
โครงการ (ยูนิต) ใชสัญลักษณวา UNITS 

2.4. มีชาวตางชาตินิยมอยูอาศัยดวยแบบถาวร ใชตัวแทนคือสัดสวนการถือกรรมสิทธ์ิในหอง
ชุดของโครงการคอนโดมิเนียมน้ัน ใชสัญลักษณวา FOREIGN 

3. ปจจัยท่ีเก่ียวกับทําเลท่ีตั้ง (locational attribute) ไดแก 
3.1. เปนทําเลท่ีนักลงทุนนิยมซ้ือเพ่ือปลอยเชา ใชตัวแทนคืออัตราคาเชารายเดือนตอตาราง

เมตร ใชสัญลักษณวา RENT 

 

การศึกษาน้ีไมคํานึงถึงปจจัยเก่ียวกับระยะหางจากสถานีรถไฟฟาซ่ึงแตกตางจากผลการศึกษา
ของปญญวัฒน (2559) เน่ืองจากขอบเขตการศึกษาอยูในเขตกรุงเทพช้ันในท่ีมีรถไฟฟาวิ่งผานถึง 2 

สายคือ รถไฟลอยฟา BTS และรถไฟฟาใตดิน MRT 

จากปจจัยท่ีกลาวขางตน นํามาสรางสมการเพ่ือทดสอบสมมุติฐานไดดังน้ี 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตของการศึกษาน้ีมุงวิเคราะหราคาของอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม
เฉพาะท่ีมีการประกาศขายโดยเจาของหองท่ีซ้ือมาจากเจาของโครงการหรือซ้ือมาจากเจาของคน
กอน แตไมรวมถึงการเสนอขายดาวน และคอนโดมิเนียมท่ีสนใจศึกษาเปนโครงการท่ีไดมีการจด
ทะเบียนอาคารชุดยานศูนยกลางทางธุรกิจในกรุงเทพฯ  (Central Business District หรือ CBD) 

ตั้งอยูบริเวณถนนสีลม สาทร เพลินจิต วิทยุ และสุขุมวิท ถึงแมวาปจจุบันมีแนวโนมจะยายไปยาน
ถนนรัชดาภิเษกและจตุจักรในอนาคต เน่ืองจากเร่ิมมีโครงการอาคารสํานักงานขนาดใหญและ
คอนโดมิเนียมไปต้ัง รวมถึงระบบขนสงมวลชนตัดผาน (Risinee, 2015) แตการศึกษาน้ียังใช CBD 
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ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี 5 เขตคือ เขตวัฒนา เขตสาทร เขตบางรัก เขตปทุมวัน และเขตคลองเตย ซ่ึงยังมี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสูง เปนท่ีตั้งของอาคารสํานักงาน ศูนยการคาช้ันนํา โรงแรมและท่ี
พักอาศัยระดับบน ตลอดจนมีระบบการคมนาคมขนสงท่ีสะดวกรวดเร็วอันไดแก รถไฟลอยฟา 
BTS และรถไฟฟาใตดิน MRT 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 การศึกษาน้ีชวยใหผูซ้ือและนักลงทุนในอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมมือสอง
ทราบวามีปจจัยใดบางท่ีมากําหนดราคา อีกท้ังชวยใหสามารถคาดการณแนวโนมราคาของ
คอนโดมิเนียมมือสอง 

 
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

อสังหาริมทรัพยเปนทรัพยสินท่ีมีความแตกตางกันในเชิงคุณภาพและทําเลที่ตั้งการหาดัชนี
ราคาที่พิจารณาเชิงคุณภาพของอสังหาริมทรัพยท่ีไดรับความนิยมในขณะน้ีมี 3 วิธี ไดแก 
1. Hedonic method  

แนวคิดพ้ืนฐานของวิธีน้ีเปนการหาความสัมพันธของราคาสินทรัพยกับคุณลักษณะตาง ๆ ของ
สินทรัพยน้ันซ่ึงประกอบดวย ลักษณะดานโครงสราง  ลักษณะดานส่ิงแวดลอม และลักษณะ

1. ปจจัยดานโครงสราง (structural attributes) 
1.1. อายุของอาคาร (ป) 
1.2. พ้ืนท่ีของหองชุด (ตารางเมตร) 

2. ปจจัยดานสภาพแวดลอม (environmental attributes) 
2.1. จํานวนหองชุดท้ังหมดในโครงการ (ยูนิต) 
2.2. เน้ือท่ีท้ังหมดในโครงการ (ตารางเมตร) 
2.3. ส่ิงอํานวยความสะดวกในอาคาร (จํานวนประเภท) 

3. ปจจัยดานทําเลที่ตั้ง 
3.1. คาเชารายเดือน (บาทตอตารางเมตร) 
3.2. สัดสวนชาวตางชาติท่ีเปนเจาของหองชุดใน

โครงการ (รอยละ) 

ราคา 

(บาทตอตาราง
เมตร) 
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ดานทําเลท่ีตั้ง เชน ความสัมพันธระหวางราคาบานกับแบบบาน ขนาดท่ีดิน ถนนหรือแนว
รถไฟฟารอบๆ อสังหาริมทรัพย เปนตน  

2. Repeat-sales method  

มีการนําวิธีน้ีมาใชแทน  Hedonic method โดย  Bailey, Muth, and Nourse (1963) และใช
แพรหลายมากข้ึนในระยะหลัง วิธีน้ีไมพิจารณาองคประกอบตาง ๆ ของบาน แตใชขอมูลจาก
การปลอยสินเช่ือ และมีเพียงขอมูลราคาบานท่ีมีการซ้ือขายในชวงสองเวลาเทาน้ันโดยมี
สมมติฐานวาบานหลังน้ัน ๆ มีสภาพคงท่ี  ไมมีการปรับปรุงตอเติมใหม ไมมีการเส่ือมสภาพ 

3. Mix-adjustment method  

วิธีการน้ีคือการจัดบานเปนกลุมโดยใหบานท่ีมีลักษณะและทําเลท่ีใกลเคียงกันอยูในกลุม
เดียวกันแลวใชราคาเฉล่ียในแตละกลุมมาถวงนํ้าหนักเปนราคาเฉลี่ยท่ีปรับคุณภาพ (Mix-

adjusted price) วิธีน้ีไมคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงองคประกอบของที่อยูอาศัย หากมีการเปล่ียน
องคประกอบจะทําใหจํานวนตัวอยางของแตละกลุมเปล่ียนแปลง  

จากหลักการท้ัง 3 วิธี จะเห็นไดวาวิธีท่ี 1 คือ hedonic method เหมาะกับการใชหาราคา
อสังหาริมทรัพยสําหรับประเทศไทยโดยเฉพาะอยางย่ิงในกรุงเทพฯ มากท่ีสุด ท้ังน้ีเพราะยังมีการ
เปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพเกิดขึ้นตลอดเวลาเน่ืองจากเปนตลาดเกิดใหม (Emerging) ท่ีมีการขยายเมือง
ออกไปและยังอยูในชวงมีการกอสรางและขยายระบบสาธารณูปโภค อีกท้ังยังมีนักลงทุนกลุมหน่ึง
ท่ีนิยมลงทุนในอสังหาริมทรัพยมือสองมารื้อสรางใหมใหกลายเปนบานหลังใหมบนท่ีดินผืนเดิม 

เหลาน้ีทําใหลักษณะเชิงคุณภาพของอสังหาริมทรัพยเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาไป ในขณะที่อีก 2 

วิธีท่ีเหลือมีสมมุติฐานเหมือนกันคืออสังหาริมทรัพยไมมีการเปลียนแปลงเชิงคุณภาพ จึงเหมาะกับ
ตลาดอสังหาริมทรัพยโตเต็มท่ี (Mature) อยางในประเทศท่ีพัฒนาแลว เน่ืองจากการซ้ือขายบาน
สวนใหญเปนบานมือสองท่ีคงสภาพเดิม และไมคอยมีการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะดานส่ิงแวดลอม
และทําเลท่ีตั้งแลว  

Abbasov (2014) กลาววามีการนําวิธีแบบจําลองราคา (Hedonic price method) มาใชตั้งแตป 
2003 โดย Haurin ในคร้ังน้ันเปนศึกษาการเปลี่ยนแปลงของราคารถยนต ตอมาไดนําแนวคิดพ้ืนฐาน
มาใชในการหาความสัมพันธของราคาสินทรัพยกับคุณลักษณะท่ีแตกตางของสินทรัพยน้ัน มักมี
ลักษณะเปนสินคาท่ีเก่ียวกับความสุขสบายและความพึงพอใจ เชน ราคาบานกับคุณลักษณะของ
บานซ่ึงเปนสินคาท่ีเคล่ือนยายไดไมงายนอกจากน้ียังมีการนําเอาเทคนิคราคาแอบแฝง (Hedonic 

Pricing Method) มาวิเคราะหดานท่ีการประเมินมูลคาการใชจายจากลักษณะและคุณสมบัติของ
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ผูตอบแบบสอบถาม เชน การหาปจจัยท่ีกระทบตอจานวนเงินท่ีใชจายไดอีกดวย เชนการประเมิน
หามูลคาภาษีสังคมตางโดยวัดจากจํานวนซองภาษีสังคมที่มองวาเปนตนทุนหรือคาใชจายไดดวย
เชน บจากงานมงคล (งานแตงงาน) งานศพ และงานบุญ   

ในปจจุบันธนาคาคารแหงประเทศไทยก็ไดนําแบบจําลองราคา (Hedonic price) เพ่ือสราง
และประมาณสมการราคาท่ีอยูอาศัยในปท่ีใชอางอิงในการจัดทําราคาจัดทําดัชนีราคาท่ีอยูอาศัย
ประเภทบานเด่ียวและทาวนเฮาสโดยใชราคาท่ีอยูอาศัยตอตารางเมตร (ธนาคาคารแหงประเทศไทย, 

2547) 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
1. ขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

การศึกษาปจจัยท่ีกําหนดราคาคอนโดมิเนียมมือสองยานศูนยกลางทางธุรกิจในกรุงเทพมหานคร
ใชขอมูลดังตอไปน้ี 

1.1. ขอมูลเก่ียวกับประชากร ไดแกรายชื่อโครงการคอนโดมิเนียมท่ีมีการจดทะเบียนอาคารชุด
ตามเขตตางๆ ในกรุงเทพฯ ครอบคลุมพ้ืนท่ีซ่ึงถือวาเปน CBD ของกรุงเทพฯ  

1.2. ขอมูลเก่ียวกับตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระไดแกปจจัยตาง ๆ ท่ีเปน
คุณลักษณะท้ัง 3 ประการตามแนวคิด hedonic price model คือปจจัยดานโครงสราง ดาน
สภาพแวดลอม และดานทําเลท่ีตั้ง  สวนตัวแปรตามไดแกราคาเสนอขายคอนโดมิเนียม
ของเจาของหองชุดท่ีไมใชเจาของโครงการ 

 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาวิจัยน้ีมีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลงคือ 

2.1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ  (Primary Data)  เปนแหลงท่ีไชในการสํารวจราคาเสนอขาย
คอนโดมิเนียมมือสองยาน CBD ซ่ึงผูเปนเจาของหองชุดหรือตัวแทนประกาศขาย แตเน่ืองจาก
ผูทําการวิจัยไมสามารถเดินสํารวจเก็บขอมูลราคาจากหาผูขายตามโครงการหรือสถานท่ีท่ัวไป
ได จึงใชวิธีสํารวจผานทางหนาเว็บไซตตาง ๆ ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีส่ือกลางผานออนไลนระหวางผูซ้ือ
และผูขายคอนโดมิเนียมท่ีเขามาประกาศขซ้ือ-ขายดวยตนเอง รวมทั้งตัวแทนท่ีไดรับการแตงตั้ง
หรือไดรับอนุญาตจากผูขายและผูซ้ือ  ซ่ึงแสดงขอมูลท้ังราคาเสนอขาย ผูเสนอขาย ช่ือโครงการ 

ขนาดพ้ืนท่ี ฯลฯ โดยเว็บไซตท่ีเปนแหลงขอมูล ไดแก 
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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. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนแหลงขอมูลท่ีรวบรวมรายช่ือโครงการคอนโดมิเนียม
ท้ังหมดที่มีการจดทะเบียนอาคารชุดตามเขตตาง ๆ ในกรุงเทพฯ ตลอดจนรายละเอียด
เก่ียวกับโครงการน้ัน ๆ เชน ช่ือโครงการ ท่ีต้ังโครงการ ปท่ีจดทะเบียนอาคารชุด เน้ือท่ี
และจํานวนหองชุดท้ังหมดในโครงการ ขนาดพ้ืนท่ีและหองชุดท่ีถือครองโดยตางชาติ 

ตลอดจนส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีมีในโครงการ  นอกจากน้ัน ยังเปนแหลงสําหรับคนควา
ทฤษฎีงานวิจัยศึกษาเก่ียวกับสภาพตลาดคอนโดมิเนียมมือสองและปจจัยท่ีกําหนดราคา 
ไดแก วารสาร วิทยานิพนธ และสารสนเทศออนไลนตางๆ  

 

3. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาน้ีไดแกโครงการคอนโดมิเนียมท้ังหมดท่ีจดทะเบียนอาคารชุดกับ
กรมที่ดินในเขต CBD ของกรุงเทพฯ ซ่ึงประกอบดวยเขตบางรัก (54 โครงการ) สาทร (34 โครงการ)  

วัฒนา (67 โครงการ) ปทุมวัน 3(7 โครงการ) และคลองเตย (72 โครงการ) คิดเปนจํานวนรวมท้ังส้ิน 

264 โครงการดังรายละเอียดในตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4  รายช่ือโครงการคอนโดมีเนียมในยาน CBD กรุงเทพฯ ท่ีจดทะเบียนอาคารชุด
ระหวางป 2524-2561 
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ลําดับท่ี ชื่ออาคารชุด ปท่ีจดทะเบียน 

1 เดอะไรซ 2551 

2 บานสราญ 2549 

3 เดอะไฮท  2549 

4 เลอ รัฟฟเน ชมพูทวีป 2551 

5 วิลลา สิกขรา 2552 

6 คล๊ิก คอนโด 2552 

7 เดอะนิช สุขุมวิท 49 2551 

8 สุขุมวิท ซิตี้ รีสอรท 2550 

9 วิสตา การเดนท 2551 

10 เดอะไพรม 11 2552 

11 ศุภาลัย พรีเมียรเพลส 2549 

12 ไลฟ แอด สุขุมวิท 2552 

13 แกรนด พารควิว อโศก 2553 

14 49 พลัส คอนโมิเนียม 2548 

15 มาโณ ทาวเวอร 2533 

16 อเวนิว 61 คอนโดมิเนียม 2548 

17 ซิต้ี ลิฟวิ่ง 2553 

18 ควอทโทร บาย แสนสิริ 2554 

19 บลอคส 77 2554 

20 เลอนิส เอกมัย 2554 

21 แม็กซวิน  2536 

22 ดับเบ้ิลยู 8 คอนโดมิเนียม 2553 

23 วาโพล คอนโดมิเนียม  2554 

24 อัพเพอร สวีส สุขุมวิท23  2554 

25 เอท ทองหลอ เรสซิเดนสเซส 2553 

26 โนเบิล รีวิล 2554 
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27 ไทดีทองหลอ  2554 

28 ไอดีโอ เวริ์ฟ สุขุมวิท 2554 

29 ชีล บาย แสนสิริ 2555 

30 เดอะ เครส สุขุมวิท 49 2555 

31 แบงคคอก เฟลิซ สุขุมวิท 69-1  2555 

32 เลอรัก คอนโดมิเนียม อาคารบี (สกายวอลค) 2555 

33 เอวา คอนโดมิเนียม สุขุมวิท 49 2554 

34 ไทดี ทองหลอ 2554 

35 เวีย 31 2555 

36 โวค คอนโดมิเนียม สุขุมวิท 31 2555 

37 เบเวอรี่ 33 คอนโดมิเนียม 2555 

38 เดอะคลาส เรสซิเดนท สุขุมวิท 19 2555 

39 ไชมิส จอยญา 2555 

40 เดอะมารเวล เรสซิเดนซ ทองหลอ 5 2555 

41 เดอะบลูม สุขุมวิท 71 2555 

42 เดอะ เพรสซิเดนท สุขุมวิท อาคารบี 2556 

43 เดอะรูม สุขุมวิท 21  2556 

44 เดอะ เพรสซิเดนท สุขุมวิท อาคารเอ 2556 

45 ดี 25 ทองหลอ คอนโดมิเนียม  2556 

46 ลิฟแอทไพท 2556 

47 โซซิโอ เรฟเฟอรเรนซ 61 2556 

48 พีพี พลัส สุขุมวิท 71 2556 

49 ไฮด สุขุมวิท  2556 

50 15 สุขุมวิท เรสซิเดนเซส 2556 

51 เลอโคเต ทองหลอ 8  2557 

52 ลิฟ แอท ฟอรต้ีนาย 2559 

53 เดอะรูม สุขุมวิท 69 2559 
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54 ฮาสุ เฮาส 2559 

55 อินเตอร ลักส พรีเมียร สุขุทวิท 13 2559 

56 ดาซเซิล สุขุมวิท 7  2559 

57 เดอะ ไลน สุขุมวิท 71 2559 

58 เดอะ ลอฟท เอกมัย 2559 

59 เอ็ม ทองหลอ 10 2559 

60 เดอะ เทอรทีไนน  2559 

61 เพนทเฮาส คอนโดมิเนียม 2  2560 

62 มารค สุขุมวิท  2560 

63 อัพเพอร สวีท สุขุมวิท 25  2559 

64 เดอะ เพลสทีจ 49 2535 

65 โมริ เฮาส  2560 

66 แอชตัน เรสซิเดนซ 41 2560 

67 พารค คอรท สุขุมวิท 77 2560 

68 คอนโด วัน สยาม 2551 

69 บานเกษมสันต 1 2540 

70 ดิ แอดเดรส ชิดลม  2552 

71 หลังสวนวิลล  2544 

72 พรีน บาย แสนสิริ  2552 

73 สมคิดการเดนส  2534 

74 ออลซีซ่ัน แมนชั่น  2541 

75 ชิดลมเพลส 2531 

76 ปทุมวัน โอเอซิส  2552 

77 ฤดีเพลส คอนโดมิเนียม 2539 

78 ลาเมซอง รวมฤดี 2534 

79 อรกานต 2526 

80 เดอะโคโลนี ลุมพินี ปารค 2553 
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81 เพลินจิตคอนโดมิเนียม  2527 

82 แอทธีนี เรสซิเดนซ  2551 

83 รวมฤดี ทาวเวอร 2541 

84 บาน ณ วรางค คอนโดมิเนียม  2547 

85 โนเบิล ซีโรไนน 2548 

86 โอทูฮิป 2553 

87 เดอะพารค ชิดลม 2550 

88 พัฒนาการคอมเพล็กซเฮาซ อาคาร 1  2535 

89 พัฒนาการคอมเพล็กซเฮาซ อาคาร 7 2535 

90 เดอะเทมโป รวมฤดี 2553 

91 บานกลางกรุง สยาม-ปทุมวัน 2550 

92 ปทุมวันเพลส  2528 

93 เดอะ เครสท รวมฤดี 2554 

94 เดอะซ้ีด เมมโมรี่ สยาม 2554 

95 โซซิโอ รวมฤดี 2554 

96 เดอะ เนสท เพลินจิต  2556 

97 185 ราชดําริ 2556 

98 สิทธาคาร 2527 

99 เดอะ รีเชิรฟ 2558 

100 เดอะรูม พระราม 4 2558 

101 คลาส หลังสวน 2559 

102 โนเบิล เพลินจิต  2559 

103 98 ไวรเลส  2559 

104 ซิงค เนเจอร สยาม 2560 

105 บานนันทสิริ  2549 

106 ลุมพินี เพลส สวนพลู-สาทร  2546 

107 ลุมพินีเพลส สาทร ซี-ดี  2545 
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108 ลุมพินีเพลส สาทร เอ-บี  2545 

109 ศุภาลัย โอเรียนทัลเพลส 2549 

110 สีลม เทอเรส 2545 

111 สุพรีม การเดนท 2552 

112 สุพรีม คลาสสิค 2546 

113 สุขสาธร 2552 

114 สุพรีม วิลล  2540 

115 เมเปลเฮาส 2553 

116 ลุมพินีทาวเวอร  2535 

117 เดอะ สเตชั่น 2552 

118 ลุมพินีเพลสพระราม3เจริญกรุง 2547 

119 ลุมพินี พารควิว คอนโดมิเน่ียม 2547 

120 ลุมพินี วิลล รามคําแหง26 2540 

121 สุพรีม เรสซิเดนซ  2548 

122 ลุมพินี วิลล พระแมมารี-สาทร 2547 

123 สาธรการเดน 2541 

124 สาธรแฮปปแลนดทาวเวอร 2539 

125 ไทยมณีคอนโดมิเนียม 2546 

126 สาทร เฮอริเทจ เรสซิเดนเซล 2554 

127 เกรส ไอวอรี่  2555 

128 เดอะ ซ๊ีด มิงเกิล  2556 

129 เซ็นทริค สาทร-เซ็นหลุยส 2557 

130 ริธ่ึม สาทร-นราธิวาส 2557 

131 ฟวส จันทน-สาทร 2558 

132 ฟลอเลส สาทร เรสซิเดนซ 2558 

133 ศุภาลัย เอลีท สาทร-สวนพูล 2559 

134 เดอะรูม สาทร-เซนหลุยส 2559 
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135 เดอะ แบงค็อค สาทร 2560 

136 อิสสระ คอลเลคชั่น สาทร 2560 

137 นารา 9  2560 

138 คอนโดสุวรรณสวัสด์ิ 2560 

139 บานสิริสีลม 2549 

140 สาธรเฮาส 2540 

141 สีลม สวีท 2540 

142 สีลม แกรนดเทอเรส 2549 

143 พัชรเพลส 1 2536 

144 พัชรเพลส 2 2536 

145 พัชรเพลส 4 2536 

146 กรีนพอยท สีลม 2541 

147 จิวเวลรี่ เทรดเซ็นเตอร 2539 

148 ดิ อินฟนิต้ี  2551 

149 ดิ เอ็มไพร เพลส  2551 

150 ศาลาแดง โคโลเนด  2540 

151 พิกุลเพลส  2541 

152 ยมราช  2540 

153 เดอะ แนเชอรัล เพลส สวีท งามดูพลี  2539 

154 เมโทร เพลส 2539 

155 ดิ เอ็กเซ็คคิวทีฟ เฮาส  2527 

156 บานพฤกษาสิริ 2 2540 

157 สีลม พารควิว 2541 

158 บางรักคอนโดมิเนียม 2526 

159 เซ็นตหลุยส แกรนดเทอเรส 2549 

160 เดอะ เม็ท 2552 

161 ไอว่ี สาทร 2552 
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162 สุรวงษวัฒนาคาร 2536 

163 มารชเทียนเซ้ียง 2540 

164 ปภาดา สีลม 2549 

165 เดอะ รอยัล ศาลาแดง 2549 

166 สามภูมิ การเดน 2540 

167 สาธรนคร ทาวเวอร  2540 

168 ควอด สีลม 2554 

169 ศาลาแดง เรสซิเดนเซส  2554 

170 วิช แอท สามยาน 2554 

171 สุรวงศ ซิตี้ รีสอรท  2554 

172 เดอะ สุรวงศ 2553 

173 เอส.แอล.ดี คอนโดมิเนียม 2528 

174 เลอ ชาโต 2540 

175 พีทรัชดา คอนโดมิเนียม 2537 

176 โฟคัส ออน ศาลาแดง  2554 

177 คอลเลซซิโอ สาทร-พิพัฒน 2555 

178 ดิแอดเดรส สาทร 2555 

179 เวอรทีค 2556 

180 ควอด สาทร 2556 

181 คอนโดเลต ไลท คอนแวนต 2556 

182 เอ็ม สีลม 2557 

183 เดอะ ฮัดสัน 2557 

184 ริธ่ึม สาทร  2558 

185 คลาส สีลม 2558 

186 ศุภาลัย พรีมา ริวา 2558 

187 เดอะรูม สาทร 2558 

188 ไอดีโอ คิว-จุฬา-สามยาน 2559 
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189 เดอะ ดิโพลแมท สาทร 2558 

190 เดอะรูม เจริญกรุง 30 2559 

191 มหานคร  2559 

192 โนเบิล รีโว สีลม  2560 

193 อาคาร เอ อี เฮาส  2536 

194 บานภูมิสิทธ์ิ 2539 

195 โดมัส 18 2549 

196 โดมัส 16 2549 

197 พรีเมียรคอนโดมิเนียม 2524 

198 บานสิริสุขุมวิท ซอย13 2547 

199 เดอะวอเตอรฟอรด รามา 4/3 2539 

200 บานสิริสุขุมวิท ซอย10 2548 

201 เอื้ออมรสุข  2535 

202 บานจันทร  2540 

203 สิริ ออน เอท  2552 

204 คอนโดวัน สุขุมวิท 67 คอนโดมิเนียม  2551 

205 เดอะ วอเตอรฟอรด สุขุมวิท 50/2 2552 

206 เดอะ วอเตอรฟอรด สุขุมวิท 50/1  2552 

207 เดอะ วอเตอรฟอรด สุขุมวิท 50/3 2552 

208 เพรสิเดน พารค ฮารเบอรวิว-มะฮอกกานี ทาว
เวอร  

2536 

209 คอนโด สุขุมวิท 52 คอนโดมิเนียม  2551 

210 เลค อเวนิวคอนโดมิเนียม 2537 

211 สิริเรสซิเดนซ คอนโดมิเนียม 2550 

212 อกัสตัน สุขุมวิท 22  2553 

213 คอนโดซิตี้ สมารท สุขุมวิท18  2548 

214 อโศก เพลซ 2539 
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215 38 แมนช่ัน  2535 

216 ศุภาลัย เพลส 2537 

217 สุขุมวิทสวีท  2537 

218 ซิต้ี รีสอรท สุขุมวิท49 2539 

219 คาซา วีวา 2536 

220 กรีนทาวเวอร 2535 

221 เซ็นจูรี่ไฮทส 1 2534 

222 อาคาดาเมียร แกรนด ทาวเวอร 2535 

223 แกรนดวิลลเฮาส 1  2524 

224 สิรินรัตน 2537 

225 มิลเลนเนียม เรสซิเดนท 2552 

226 เอื้ออมรสุข 2538 

227 มอนเทอเรย เพลซ 2538 

228 ธนาพัฒน 24 2549 

229 เอส.เอส.พี. 2 2537 

230 ดิแอดเดรส สุขุมวิท 28 2554 

231 เอส 16 เรสซิเดนท 2553 

232 33 ทาวเวอร 2537 

233 คาลิสตาแมนชั่น 2539 

234 เดอะล้ิงค 5  2554 

235 ดิ แอดเดรส สยาม 2551 

236 ปทุมวัน รีสอรท  2540 

237 เอ็กซวีโอ เดอะซิกซทีน คอนโดมิเนียม 2555 

238 เพร์ิล เรสซิเดน  2554 

239 ไดมอนด สุขุมวิท 2554 

240 เลอโคเต สุขุมวิท 14  2555 

241 โนเบิล รีไฟน 2555 
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242 วินน เรสซิเดนซ  2555 

243 วายน สุขุมวิท 2555 

244 ไบรท สุขุมวิท 24  2555 

245 เอ็กซวีไอ เดอะซิกซทีน คอนโดมิเนียม  2555 

246 ริธ่ึมสุขุมวิท 50  2556 

247 เดอะ เครสท สุขุมวิท 24 2556 

248 แอสปาย พระราม 4 2556 

249 ซีณิธ เพลส สุขุมวิท 42  2556 

250 เดอะรูม สุขุมวิท 40  2556 

251 มาดี โฮม สุขุมวิท 50 2561 

252 มอนตโรสคอรต  2556 

253 ริธ่ึม สุขุมวิท 44/1 2556 

254 โนเบิล รีมิกซ 2553 

255 เมโทร ลักซ พระราม 4  2559 

256 ริธ่ึม สุขุมวิท 36-38 2559 

257 เดอะ ลุมพินี 24  2559 

258 พารค 24 นิติบุคคลอาคารชุด 1 2560 

259 ทรี คอนโด สุขุมวิท 50 2560 

260 ริธ่ึม สุขุมวิท 42 2559 

261 ไลฟ สุขุมวิท 48  2560 

262 แวรเด 2560 

263 เมยแฟร เพลส สุขุมวิท 50  2561 

264 เดอะ นิช โมโน สุขุมวิท 50  2561 

แหลงท่ีมา  สํานักสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย กรมท่ีดิน 
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4. เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลและขั้นตอนในการวิเคราะห 
การศึกษาปจจัยท่ีกําหนดราคาคอนโดมิเนียมมือสองยานศูนยกลางทางธุรกิจใน

กรุงเทพมหานครใชแบบจําลอง  Hedonic Price มาประยุกตใชกับการวิ เคราะหการถดถอย 

(Regression Analysis) มีขั้นตอนในการวิเคราะหดังน้ี 

4.1. นําขอมูลประชากรทั้งหมด 264 โครงการเขาโปรแกรมทางสถิติ ทําการตรวจสอบขอมูลและ
แกไขขอมูลท่ีผิดพลาด นําโครงการซ่ึงไมมีขอมูลราคาขายท่ีประกาศโดยเจาของรายยอยออกไป 

ไดแก โครงการที่สรางเสร็จและจดทะเบียนอาคารชุดแลวแตเพ่ิงโอนใหผูซ้ือรายยอย ทําให
เจาของยังไมทันประกาศขาย  โครงการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการจดทะเบียน
อาคารชุดจากคอนโดมิเนียมเปนอาคารสํานักงานในภายหลัง และโครงการท่ีมีรายละเอียด
โครงการท่ีสําคัญไมสมบูรณ เชน เน้ือท่ีท้ังหมดของโครงการ คิดเปนขอมูลท่ีนําออกท้ังส้ิน 22 

โครงการ นอกจากน้ี ยังนําโครงการท่ีเปนคานอกเกณฑ (outlier) ออกอีก 1 โครงการคือ 98 ไวร
เลส ของกลุมแสนสิริ ท่ีตั้งอยูในเขตปทุมวัน เน่ืองจากใชวัสดุเกรดพรีเม่ียมราคาสูงและกําหนด
กลุมเปาหมายระดับบนสุด ทําใหมีราคาขายสูงถึง 616,541 บาทตอตารางเมตร ขณะที่คาเฉล่ีย
ของราคาขายทุกโครงการในยาน CBD อยูท่ี 136,489.58 บาทตอตารางเมตรเทาน้ัน จึงเหลือ
นํามาใชในการวิเคราะหท้ังส้ิน 241 โครงการ 

4.2. ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะหหาคาความถ่ี (Frequency) รอยละ 

(Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean)  

4.3. ใชสถิติอนุมานหรืออางอิง (Inferential Statistics) ไดแก การทดสอบคาทางสถิติเพ่ือใชหารูป
แบบจําลอง คาสัมประสิทธ์ิท่ีไดจากการประมาณคา (coefficient) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของตัวประมาณคาสัมประสิทธ์ิ (Std.Error) การใชคาทางสถิติเพ่ือใชในการตัดสินใจเลือกรูป
แบบจําลอง โดยใหคาสหสัมพันธ R-Squared (R2) จะมีคาอยูระหวาง 0 – 1 การพิจารณาคา R2 

ใหพิจารณาวาคา R2 ย่ิงวิ่งเขาใกล 1 ย่ิงดี และทําการทดสอบคาทางสถิติตามขอสมมุติฐานโดยนํา
ตัวแปรอิสระเขาสมการทีละตัวดวยวิธี stepwise 

4.4. จากการนําแบบจําลอง hedonic price มาประยุกตใชกับการศึกษาน้ี สามารถกําหนดสมการหรือ
แบบจําลองไดดังน้ี 
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P = f (S, N, L) 

 เม่ือ  P คือราคาขายตอตารางเมตรของคอนโดมิเนียมมือสอง (หนวย: บาท) 

S  คือปจจัยท่ีเปนคุณลักษณะดานโครงสราง (structural attributes) ของ
คอนโดมิเนียมมือสองในยาน CBD กรุงเทพ 

N คือปจจัยท่ีเปนคุณลักษณะดานสภาพแวดลอม (environment attributes) 

ของคอนโดมิเนียมมือสองในยาน CBD กรุงเทพ 

L คือปจจัยท่ีเปนคุณลักษณะดานทําเลที่ต้ัง (locational attributes) ของ
คอนโดมิเนียมมือสองในยาน CBD กรุงเทพ 

 

5. สมมติฐานในการวิจัย 

 

สมมติฐานท่ีใชในการศึกษาน้ีเปนการนํามีปจจัยท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะของคอนโดมิเนียมมือ
สองยานศูนยกลางทางธุรกิจในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดวยปจจัยหลัก 3 ประการ ดังน้ี 

5.1. ปจจัยท่ีเก่ียวกับโครงสราง (structural attributes) ไดแก  
5.1.1. อายุการใชงาน (ป) ของคอนโดมิเนียมมือสองโดยนับตั้งแตปที่จดทะเบียนจัดตั้ง

อาคารชุดจนเดือนเมษายน 2561 ใชสัญลักษณวา AGE 

5.1.2. ขนาดพ้ืนท่ีของหองชุดท่ีขาย (หนวยเปนตารางเมตร) ใชสัญลักษณวา AREA 

5.2. ปจจัยท่ีเก่ียวกับสภาพแวดลอม (environmental attributes)ไดแก  
5.2.1. ความแออัดของจํานวนผูอยูอาศัยภายในโครงการ โดยวัดจากจํานวนหองชุดท้ังหมด

ท่ีมีอยูโครงการ ใชสัญลักษณวา UNITS 

5.2.2. ขนาดพ้ืนท่ีท้ังหมดของโครงการ (หนวยเปนตารางเมตร) ใชสัญลักษณวา SPACE 

5.2.3. จํานวนประเภทของส่ิงอํานวยความสะดวกสบายและสันทนาการที่โครงการจัดใหมี 

ซ่ึงถือวารวมอยูในตนทุนของหองชุดท่ีเจาของโครงการใชกําหนดราคาขาย ไดแก 
สระวายนํ้า หองออกกําลังกายและกีฬา หองซาวนาหรือหองอบไอนํ้า หองสมุด หอง
อินเตอร เน็ต หองชมภาพยนต  หองเลนเกมส หองคาราโอเกะ และลานจอด
เฮลิคอปเตอร ใชสัญลักษณวา FACILITY 

5.2.4. สภาพแวดลอมท่ีมีชาวตางชาติอยูอาศัยดวย ใชตัวแทนคือสัดสวนการถือกรรมสิทธ์ิ
ในหองชุดของโครงการคอนโดมิเนียมน้ัน ใหสัญลักษณวา FOREIGN 
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6. ปจจัยท่ีเก่ียวกับทําเลท่ีตั้ง (locational attributes) ไดแก 
6.1. ทําเลที่นักลงทุนนิยมซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือปลอยเชา ใชตัวแทนคือคาเชารายเดือนตอ

ตารางเมตร ใหสัญลักษณวา RENT 

การศึกษาน้ีแตกตางจากการศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางราคากับคุณลักษณะท่ีเปนปจจัย
กําหนดราคาโดยใชวิธี hedonic price อื่น ๆ ท่ีผานมาคือไมคํานึงถึงปจจัยเก่ียวกับทําเลที่ต้ังในเร่ือง
การคมนาคมอยางเชน การศึกษาของปญญวัฒน (2559) ท่ีนําระยะหางจากแนวรถไฟฟามาเปนปจจัย
อิสระ และการศึกษาของบุหลัน (2547) ท่ีนําความกวางของถนนมาใชเปนปจจัยอิสระ เน่ืองจาก
ขอบเขตการศึกษาน้ีอยูในเขตกรุงเทพชั้นในยาน CBD ท่ีมีระบบการคมนาคมเต็มพ้ืนท่ีอยูแลว 

โดยเฉพาะแนวรถไฟฟาว่ิงผานยาน CBD ถึง 2 สายคือ รถไฟลอยฟา BTS และรถไฟฟาใตดิน MRT 

ผูวิจัยจึงนําปจจัยเรื่องน้ีออก แตเพ่ิมปจจัยดานทําเลท่ีตั้งคือทําเลที่มีการนําหองชุดปลอยเชามาสราง
สมการ ท้ังน้ีเพราะอัตราคาเชานาจะมีความสัมพันธกับราคาขายหองชุดคอนขางมาก เน่ืองจากใช
เปนฐานในการคํานวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ในทางกลับกันหากมีผู
นิยมนําหองชุดในโครงการคอนโดมิเนียมออกปลอยเชาก็ทําใหมีการซ้ือขายหลายรอบ สงผลให
ราคาซ้ือขายสูงข้ึนตามมา อีกท้ังไมพบวามีการศึกษาในประเด็นน้ีเลย 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

จากการนําปจจัยท่ีเปนคุณลักษณะดานตาง ๆ ท่ีเปนคุณลักษณะท้ัง 3 ดานมากําหนดราคา
ขายคอนโดมิเนียมมือสองในยาน กรุงเทพฯ  ดวยวิธีวิเคราะหถดถอย ดวยโรแกรมทางสถิติ ไดผล
การวิเคราะหดังน้ี 

1. จากผลการวิเคราะหทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  พบวาคาเฉล่ียราคาขาย
คอนโดมิเนียมมือสองในยาน CBD กรุงเทพฯ อยูท่ี 136,489.58 บาทตอตารางเมตร โดยเฉลี่ยแต
ละโครงการไดกอตั้งและจดทะเบียนอาคารชุดมานานกวา 10 ป และมีอายุนานที่สุดถึง 37 ปคือ
โครงการแกรนดวิลลเฮาส 1 ตั้งอยูในเขตคลองเตย   ท้ังน้ีโครงการสวนใหญมีส่ิงอํานวยความ
สะดวกหลัก ๆ อยู 1-2 ประเภทคือ สระวายนํ้าและฟดเนส และมีความหนาแนนของจํานวนหอง
ชุดโดยเฉล่ีย 232 หองในโครงการ อยางไรก็ดี ยังมีโครงการจํานวนหน่ึงท่ีมีจํานวนหองชุดเพียง
ไมก่ีหองโดยทําเปนเพนทเฮาสและมักไดแกโครงการท่ีตั้งมานานแลว ท้ังน้ีเพราะตนทุนท่ีดิน
ในสมัยกอนยังไมแพงมากเทาขณะน้ี อีกท้ังคานิยมของคนไทยในสมัยน้ันยังไมคุนเคยกับการ
อยูอาศัยในแนวต้ังซ่ึงมีพ้ืนท่ีแคบและไมมีบริเวณรอบตัวบาน นอกจากน้ี การศึกษาน้ียังพบวา
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อัตราคาเชาโดยเฉล่ียใหผลตอบแทนจากการลงทุนตอปท่ีรอยละ 5.51 โดยคิดจากคาเฉล่ียของคา
เชาตอตารางเมตรเทียบกับคาเฉล่ียของราคาขายตอตารางเมตร ดังแสดงในตารางท่ี 5    

ตารางที่ 5  แสดงผลการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา 
 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
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. ผลการวิเคราะหถดถอย (Regression analysis) 

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระเพ่ือตรวจสอบภาวะรวมหรือความ
แปรปรวนซอนทับ (Collinearity) กอนที่จะสรางสมการพยากรณจําลองเชิงเสนโดยอาศัยขอมูลเชิง
ประจักษ พบวาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (r) มีคาระหวาง .370 ถึง -.015 ซ่ึงไมสูงกวา .75 

แสดงวาไมพบความแปรปรวนซอนทับ (ดังแสดงในตารางท่ี 6) จึงสรุปวาสามารถนําตวัแปรอิสระ
ท้ังหมดมาสรางสมการถดถอยได 
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ตารางท่ี 6  แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร 

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

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). 
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จากการวิเคราะหถดถอยแบบ stepwise พบวามีการวิเคราะหท้ังหมด 4 ตัวแปรประกอบดวย 

อายุ (AGE) คาเชา (RENT) พ้ืนท่ีหองท่ีขาย (AREA) และพ้ืนท่ีท้ังหมดของโครงการ (SPACE) มี
ความสัมพันธกับราคาของคอนโดมิเนียมมือสองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสามารถนํามาสราง
สมการโดยทําใหคา R square มีคาท่ีดีข้ึนเรื่อย ๆ และสูงท่ีสุดท่ี .302 หมายความวาตัวแปรดังกลาว
ท้ังหมดสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาคอนโดมิเนียมมือสองไดรอยละ 30.2 ดังแสดงใน
ตารางท่ี 8 Model summary  และนําตัวแปรอิสระท่ีเหลือออกเน่ืองจากไมมีความสัมพันธกับราคา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ปจจัยส่ิงอํานวยความสะดวกภายในโครงการ (FACILITY) ท้ังน้ี
เพราะเกือบทุกโครงการมีส่ิงอํานวยความสะดวกอยางนอย 1 อยางและเหมือนกันคือสระวายนํ้า ทํา
ใหไมมีผลตอราคาคอนโดมิเนียมมือสอง ปจจัยจํานวนหองชุดท้ังหมดในโครงการ (UNITS) แสดง
วาจากการตัดสินใจซ้ือและการต้ังราคาขายไมไดพิจารณาถึงความหนาแนนของจํานวนผูอยูอาศัยใน
โครงการ ท้ังน้ีนาจะมีสาเหตุจากกฎหมายเก่ียวกับอาคารชุดท่ีกําหนดพ้ืนท่ีสวนกลางข้ันต่ําไว อีกท้ัง
สภาพแวดลอมการอยูอาศัยรวมกันในอาคารแนวตั้งทําใหโครงการไมดูแออัดจนเกินไป จึงไมสงผล
ตอการกําหนดราคาซ้ือขาย เชนเดียวกับปจจัยสัดสวนการครอบครองกรรมสิทธ์ิในหองชุดของ
ตางชาติ (FOREIGN) ก็เปนปจจัยท่ีไมสงผลตอราคาเชนกัน 

จากตารางท่ี 7-10 จากคาสัมประสิทธ์ิ (coefficients) ท่ีไดมา พบวาตัวแปรอิสระท่ีสงผลตอ
ราคาคอนโดมิเนียมมือสองมากท่ีสุดคืออายุของโครงการ (AGE) กลาวคือใหคา Beta ท่ีเปน
มาตรฐานสูงท่ีสุดคือ -.466 รองลงมาไดแกคาเชา (RENT) พ้ืนท่ีหองชุดท่ีมีการประกาศขาย (AREA) 

และพ้ืนท่ีท้ังหมดของโครงการ (SPACE) ซ่ึงใหคา Beta ท่ีเปนมาตรฐานคือ .195 .190 และ .109 

ตามลําดับ และสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติไดวา 
- เม่ือโครงการมีอายุมากขึ้น 1 ป จะทําใหราคาลดลง 2,993.66 บาทตอตารางเมตร 

- เม่ือคาเชาเพ่ิมข้ึน 1 บาทตารางเมตร จะทําใหราคาเพ่ิมขึ้น 17.70 บาทตอตารางเมตร 

- เม่ือพ้ืนท่ีหองชุดใหญขึ้น 1 ตารางเมตร จะทําใหราคาเพ่ิมข้ึน 121.42 บาทตอตารางเมตร 

- เม่ือโครงการมีพ้ืนท่ีใหญข้ึน 1 ตารางเมตร จะทําใหราคาเพ่ิมขึ้น 0.29 บาทตอตารางเมตร 

และจากสมการสุดทายดวยการวิเคราะหแบบ stepwise สรุปเปนแบบจําลองไดดังน้ี 

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 
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ตารางท่ี 7 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 

AGE .

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-

enter <= .050, Probability-of-F-to-remove 

>= .100). 

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 
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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   

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 
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จากการวิเคราะหถดถอยแบบ stepwise แบบจําลองทุกแบบจึงมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเฉพาะ
แบบจําลองท่ี 4 ซ่ึงประกอบดวยตัวแปร AGE RENT AREA SPACE ไดคา Beta ท่ีลดนอยท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 10 

Coefficientsa 

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 
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ตารางท่ี 11 

Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 
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 
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ขอเสนอแนะ 
การศึกษาปจจัยท่ีกําหนดราคาคอนโดมิเนียมมือสองยานศูนยกลางทางธุรกิจในกรุงเทพ 

มหานครยังมีปจจัยท่ีเปนคุณลักษณะอ่ืน ๆ  ท่ีควรนํามาศึกษาเพ่ิมเติมไดอีก รวมท้ังรูปแบบการขายยัง
มีหลากหลาย เชน การขายพรอมผูเชา การขายหรือใหเชาในเวลาเดียวกัน หรือแมแตวิธีการขายผาน
ตัวแทนซ่ึงผูขายจะถูกหักคานายหนาในขณะที่การขายดวยตัวเองไมตองเสียคานายหนา เปนตน 

นอกจากน้ีการศึกษาในอนาคตควรสํารวจเพ่ิมเติมเพ่ือหาสาเหตุวาทําไมย่ิงพ้ืนท่ีมากถึงทําใหราคา
ตอตารางเมตรย่ิงสูง เปนตน นอกจากน้ี ยังอาจสามารถทําการศึกษาโดยขยายขอบเขตครอบคลุม
พ้ืนท่ีใหกวางกวาเดิม เน่ืองจากคอนโดมิเนียมในยาน CBD อาจยังไมใชตัวแทนท่ีดีสําหรับราคาของ
คอนโดมิเนียมในทุกเขตของกรุงเทพฯ หรือสําหรับท่ัวประเทศ 

 

บทสรุป 
การศึกษาปจจัยท่ีกําหนดราคาคอนโดมิเนียมมือสองยานศูนยกลางทางธุรกิจในกรุงเทพ 

มหานครสามารถใชแบบจําลอง hedonic price มาประยุกตใชได และสามารถหาความสัมพันธ
ระหวางราคาขายตอตารางเมตรกับปจจัยท่ีเปนคุณลักษณะ 3 ประการตามแนวคิด hedonic price น่ัน
คือ อายุโครงการ คาเชารายเดือนตอตารางเมตร พ้ืนท่ีหองชุดท่ีบอกขาย และพ้ืนท่ีโดยรวมท้ัง
โครงการ และสามารถใชสมการปจจัยคํานวณหาราคาดังน้ี 

P     = 143,231.927 – 2,993.664 AREA + 17.695 RENT + 121.422 AREA + .289 SPACE 
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แนวทางการปรับกลยุทธของธุรกิจ SMEs โลจิสติกสเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันในยุค 
โลจิสติกส 4.0 

Strategic Changes in Logistic SMEs for increasing competitiveness in Digital Logistic 4.0 
era. 
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บทคัดยอ 

 บทความน้ีเปนบทความวิชาการที่มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอแนวทางในการปรับกลยุทธ
ของธุรกิจ SMEs โลจิสติกสในไทย เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน ในยุคโลจิสติกส 4.0 จาก
ปจจัยตางๆ ท่ีไดศึกษามา ไมวาจะเปนอิทธิพลจากธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีกําลังเติบโตแบบ
กาวกระโดด ท่ีผูบริโภคหันมาซ้ือขายกันผานชองออนไลนท่ีสะดวกและงายมากข้ึน ย่ิงธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเติบโตมากเทาใด ความตองการสงมอบสินคาไปยังลูกคาก็จะเพ่ิมสูงขึ้นตาม
ไปดวย อีกทั้งรัฐบาลกําลังจัดทําโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor : EEC) ซ่ึงเปนแผนยุทธศาสตรภายใตไทยแลนด 4.0 ดวยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีท่ี
ตอยอดความสําเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Seaboard)  ทําใหธุรกิจผู
ใหบริการดานโลจิสติกสขยายตัวอยางตอเน่ือง เน่ืองจากโครงการน้ีมุงหวังท่ีจะพัฒนาโครงสราง
ดานการขนสงทุกประเภท และนอกจากนโยบายประเทศไทย 4.0 ท่ีเปล่ียนผานไปสูโลจิสติกส 4.0 

ท่ีเนนเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยบริหารจัดการระบบดานโลจิสติกส จากปจจัยท้ังหลายน้ี 

ผูประกอบการ SMEs โลจิสติกสควรมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพดานตางๆ เพ่ือปรับกลยุทธ
ตามการเปล่ียนแปลงในคร้ังน้ี จากการศึกษาพบวา แนวทางในการปรับกลยุทธของธุรกิจ SMEs โล
จิสติกสในไทยท่ีเหมาะสมไดแก การผันตัวเองมาเปนผูใหบริการ Order Fulfillment แบบครบวงจร 
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การเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูระบบ E-Logistics การสรางเครือขายเพ่ือหาพันธมิตรในธุรกิจการ
ขนสง การจัดการหวงโซอุปทานใหมีประสิทธิภาพดวยการขนสงแบบรวม และมุงเนนการพัฒนา
บุคลากรดานโลจิสติกสใหพรอมสูยุคโลจิสติกส 4.0 

 

คําสําคัญ: โลจิสติกส 4.0, ผูใหบริการดานโลจิสติกส E-Logistics, การปรับกลยุทธ 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 
สถานการณโลจิสติกสในประเทศไทยกําลังเติบโตอยางตอเน่ือง ดวยสภาวะทางเศรษฐกิจท่ี

ขยายตัวขึ้น จากการลงทุนของภาครัฐท่ีเปรียบเสมือนเปนแรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ประกอบการสงออกที่เริ่มฟนตัวและเปนผลมาจากปริมาณความตองการสินคาจากประเทศไทยน้ัน
มีมากข้ึนตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก สงผลทําใหสถานการณโลจิสติกสไดรับอานิสงสตามไป
ดวย ธุรกิจโลจิสติกสกําลังเติบโตไดเปนอยางดีทามกลางการแขงขันอยางรุนแรงของผูประกอบการ
ท่ีมุงแสวงหาโอกาสจากตลาดที่มีทิศทางการเติบโต โดยรูปแบบการใหบริการโลจิสติกสโดยอาศัย 

Third Party Logistics Provider หรือ 3PL ซ่ึงเปนการใหบริการอยางเปนระบบและครบวงจร จาก
ปรมิาณความตองการขนสงสินคาท่ีเพ่ิมข้ึน สงผลไปยังธุรกิจโลจิสติกสท้ังระบบ ท้ังธุรกิจการขนสง
สินคาทางบก ซ่ึงเปนการขนสงหลักภายในประเทศท่ีมีแนวโนมเติบโตขึ้นตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีมีการฟนตัว ท้ังจากการลงทุนภาครัฐบาลและภาคเอกชน รวมถึงการสงออกสินคาท่ีมี
ทิศทางเติบโตข้ึนจากปที่ผานมา ทําใหสินคาท่ีมีแนวโนมการขนสงเพ่ิมข้ึนไดแก สินคาวัสดุ
กอสราง สินคาเกษตรและเกษตรแปรรูป เปนตน สวนธุรกิจคลังสินคาน้ันก็มีแนวโนมเติบโตควบคู
ไปกับการขยายตัวของภาคโลจิสติกสตางๆดวย นอกจากน้ันธุรกิจไปรษณียภัณฑท่ีขยายตัวอยาง
โดดเดนก็ไดรับแรงผลักดันจากพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) เปนปจจัยหลักและคาดวาใน
อนาคตธุรกิจไปรษณียภัณฑและรับสงสินคาน้ีนาจะมีการเติบโตอยางตอเน่ืองย่ิงข้ึนไปอีก 

 นโยบายประเทศไทย 4.0 เปนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ท่ีมีวิวัฒนาการจากยุค 

1.0 ซ่ึงเปนยุคเกษตรกรรม จากน้ันกลายเปนยุค 2.0 เปนยุคของอุตสาหกรรมเบา ท่ีมีการนํา
เครื่องจักรเขามาชวยในการผลิตสินคา ทําใหประเทศเร่ิมมีศักยภาพในการผลิตสินคามากข้ึน 

ในขณะท่ียุค 3.0 เปนยุคอุตสาหกรรมหนักท่ีเนนการสงออกและมีการลงทุนจากตางชาติดวย 

อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจในยุค 3.0 ก็ยังไมสามารถทําใหประเทศไทยกาวขามความเปนประเทศ
รายไดปานกลางไปได ดังน้ัน ประเทศไทย 4.0 จึงเนนท่ีการแกปญหาใหประเทศหลุดพนจากกับดัก
รายไดปานกลาง โดยตองพัฒนาโครงสรางเศรษฐกิจใหมท่ีเรียกวา New Economy Model  มีการใช
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีประชาชนสามารถสรางรายไดไดดวยตนเอง และตองมีการปฏิรูป
ท้ังโครงสรางในทุกมิติและเปล่ียนจากระบบเศรษฐกิจท่ีเนนการผลิตโดยใชแรงงาน เครื่องจักรและ
ทรัพยากรมาเปนการผลิตบนฐานความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาและ
บริการ นโยบายประเทศไทย 4.0 น้ีเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญตอธุรกิจโลจิสติกสใหเปล่ียนผาน
ไปสูโลจิสติกส 4.0 เน่ืองจากธุรกิจโลจิสติกสเปนธุรกิจบริการที่อาศัยการเชื่อมโยงขอมูลดิจิทัล
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ระหวางกันในการทํางานเปนหลัก จึงสอดรับกับระบบโครงสรางพ้ืนฐานทางดานดิจิทัลของไทยท่ี
อยูในระดับท่ีดี เพราะฉะน้ันจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและแนวทางการพัฒนา
ประเทศท่ีจะสงผลตอระบบโลจิสติกส และผูประกอบการโลจิสติกสโดยตรงน้ัน ผูศึกษาจึงมีความ
ประสงคท่ีจะสรุปแนวทางในการปรับกลยุทธเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกับ
ผูประกอบการโลจิสติกสในยุคโลจิสติกส 4.0  

 

ปจจัยท่ีชวยสนับสนุนและเพ่ิมโอกาสใหกับธุรกิจ SMEs โลจิสติกส 
1. อิทธิพลจากการขยายตัวของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce)  

 ถึงแมวาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะเขาเปล่ียนรูปแบบการคาปลีกไปเปนการซ้ือขายและ
ชําระสินคาเงินเทคโนโลยีบนโลกออนไลน แตการสงมอบสินคาจากผูขายไปยังลูกคายังตองพ่ึงพา
การขนสงสินคาทุกรูปแบบ ถามีการซ้ือขาย และการชําระเงินเงินอยางสะดวก งายดายบนโลก
ออนไลนมากเทาใด ก็ย่ิงทําใหมีความตองการใชบริการขนสงสินคาไปยังลูกคามากข้ึนเทาน้ัน จาก
แบบรายงานผลการสํารวจมูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ประจําป 2560 โดย
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ในปท่ีผานมา
ทําใหเห็นวาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยกําลังเติบโตอยางแข็งแกรงจากขนาดตลาดท่ี
ใหญข้ึนเปนอันดับหน่ึงของอาเซียน จึงเปนโอกาสท่ีดีสําหรับธุรกิจ SMEs โลจิสติกสท่ีจะเพ่ิม
โอกาสทางการคาและพัฒนาตัวเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพขีดความสามารถในการแขงขัน ซ่ึงสอดรับกับ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธท่ี 2 ท่ีตองการเชื่อมโยงการคาสูรูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-

Commerce) โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises : 

SMEs) ใหสามารถคาขายสินคาผานชองทางอิเล็กทรอนิกสไดอยางมืออาชีพ เพ่ือขยายตลาด สราง
โอกาสทางธุรกิจ สงเสริมพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในกลุม
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม สถาบันการเกษตร และสหกรณภาคการเกษตร ในการ
ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ การคา การบริการ การเขาถึงตลาดผูบริโภค และยกระดับขีด
ความสามารถในการแขงขัน โดยสรางความรูความเขาใจใหแกผูประกอบการดานพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส บมเพาะและเปนท่ีปรึกษาแกผูประกอบการใหสามารถคาขายสินคาออนไลนอยาง
ครบวงจรท้ังแบบ B2B B2C และ C2C จัดทําคูมือสําหรับการคาขายออนไลน สงเสริมและ
สนับสนุนใหผูผลิตสินคาหรือผูประกอบการสามารถเช่ือมโยงการคาสูตลาดออนไลน (E-
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Marketplace) ท้ังระดับประเทศและระดับโลก พรอมเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดสงสินคาระหวาง
ผูผลิตและผูบริโภคโดยตรงดวยการเชื่อมโยงกับผูใหบริการขนสงสินคาออนไลนท้ังแบบผู
ใหบริการขนสง (E-Delivery) และผูใหบริการคลังสินคาพรอมจัดสง (E-Fulfillment) สนับสนุนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (E-Payment) ลด
เง่ือนไขหรือกฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอการนําระบบมาใชในการดําเนินธุรกิจ นอกจากน้ี ควร
เตรียมความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานดานระบบการชําระเงินทางอิ เล็กทรอนิกสของ
ผูประกอบการเพ่ือรองรับการคารูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ธุรกิจ SMEs โลจิสติกสในไทยยังไดรับโอกาสในการขยายธุรกิจอีกมากจากพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสแบบธุรกิจกับผูบริโภค (B2C) และพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B)  

- พาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบธุรกิจกับผูบริโภค (B2C) น้ันกําลังเปนท่ีนาสนใจและ
นาจับตามองเปนอยางมากเน่ืองจากเก่ียวของกับผูบริโภคโดยตรงและเปนจํานวน
มาก โดยสามารถเขาผูบริโภคเหลาน้ีไดผานส่ือสังคมออนไลน ทําใหการคาขาย
ออนไลนเปนตลาดท่ีมีขนาดใหญมาก เต็มไปดวยผูบริโภค ผูขาย และสินคา
มากมาย กอใหเกิดบริการโลจิสติกสรูปแบบใหมท่ีนําเอาอิเล็กทรอนิกสโลจิสติกส 
(E-Logistics) มาเชื่อมตอแพลตฟอรมของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทําใหการขนสง
ท่ีระบบเชื่อมตอกันแบบเรียลไทม และนอกจากน้ันยังนําแอพพลิเคช่ันบนมือถือ
มาใชอีกดวย 

- พาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ในอนาคตขางหนานาจะมี
บทบาทมากข้ึน เน่ืองจากเทคโนโลยีดิจิทัลจะชวยทําใหหาคูคาท่ีตอบสนองความ
ตองการใหแกภาคธุรกิจไดดีท่ีสุดและยังชวยใหผูประกอบการไทยสามารถเขาถึง
การคาระหวางประเทศไดงายขึ้นและมีตนทุนท่ีตํ่ากวาการคาระหวางประเทศแบบ
ด้ังเดิม  
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ท่ีมา: รายงานผลการสํารวจมูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในประเทศไทย ป 2560 โดย
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

  
2. สถานการณการแขงขันของธุรกิจโลจิสติกสในยุคโลจิสติกส 4.0  

 ธุรกิจโลจิสติกสในไทยยุคน้ีมีการแขงขันท่ีรุนแรงอยางตอเน่ือง ดวยรูปแบบการ
ดําเนินธุรกิจท่ีตองมีการปรับตัวอยูตลอดเวลาและการไดรับผลกระทบจากผูประกอบการโลจิสติ
กสรายใหญจากตางชาติท่ีเขามาตีตลาดอยางหนักท่ีลวนแตมีรูปแบบการบริการดานโลจิสติกสท่ี
หลากหลายและสามรถตอบสนองความตองการของลูกคาในยุคปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เน่ืองจากมีความไดเปรียบดานเทคโนโลยีท่ีสามารถทํางานอยางเปนระบบ รวดเร็ว ถูกตองแมนยํา
มากย่ิงขึ้น ทําใหผูประกอบการไทยตองปรับเปล่ียนกลยุทธในการใหบริการเพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ดานการแขงขัน ซ่ึงผูประกอบการรายใหญในไทยท่ีมีความพรอมก็สามารถรับมือกับผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นไดเปนอยางดี  
 สําหรับผูประกอบการโลจิสติกสขนาดกลางและขนาดยอม  (SMEs) ซ่ึง เปน
ผูประกอบการสวนใหญของธุรกิจโลจิสติกสไทยน้ัน ไดมีความพยายามในการปรับตัวเพ่ือผัน
ตนเองไปเปนผูใหบริการรับเหมาชวง (Sub-Contractors)ใหกับบริษัทโลจิสติกสรายใหญ เน่ืองจาก
มีขอจํากัดทางดานการลงทุน ซ่ึงนับเปนกลยุทธในการปรับเปล่ียนท่ีนาสนใจ เน่ืองจากธุรกิจโลจิ
สติกสมีลักษณะเฉพาะของการดําเนินธุรกิจกลาวคือ เปนธุรกิจท่ีมีระดับความรวมมือระหวางกันท่ี
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สูง เพราะการเปนพันธมิตรในการขนสงและจัดการสินคารวมกันในบางเสนทาง หรือบางประเภท
สินคาตามความชํานาญจะทําใหเกิดความคุมคามากกวาการขนสงเองท้ังหมด  

 อยางไรก็ตาม ขอจํากัดทางดานขอมูลซ่ึงเกิดจากการเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
ผูประกอบการที่ไมเปนไปอยางท่ัวถึง รวดเร็ว และตอเน่ือง อาจทําใหเกิดขอจํากัดระหวางความ
รวมมือของพันธมิตร สงผลใหสถานการณการแขงขันท่ีรุนแรงไมไดลดลง ดังน้ัน หากจะมี
เครื่องมือหรือกลยุทธใดท่ีจะทําใหขอจํากัดทางดานการเช่ือมโยงขอมูลหมดไป ก็นาจะสงผลใหการ
แขงขันในธุรกิจโลจิสติกสของไทยปรับสูสถานการณท่ีดีขึ้นได 

3. โลจิสติกส 4.0 กับโอกาสสําคัญของธุรกิจ SMEs  
 โลจิสติกส 4.0 หมายถึงการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชในกระบวนการจัดการโลจิ

สติกสและหวงโซอุปทาน โดยมีอินเทอรเน็ตเปนส่ือกลางในการส่ือสารเชื่อมตอทุกๆ กระบวนการ
ขนสงเขาดวยกันสงผลใหการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทานท้ังระบบมีความล่ืนไหลและมี
ประสิทธิภาพที่เพ่ิมมากข้ึน (เกียรติพงษ, 2560) 

 โลจิสติกส 4.0 คือกระบวนการ Digital Supply Chain Management หรือการจัดการ
หวงโซอุปทานท่ีเช่ือมโยงกับระบบดิจิทัล (Digital) ซ่ึงเปนการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชใน
กระบวนการจัดการโลจิสติกสท้ังระบบ ผานสภาพแวดลอมท่ีส่ือสารกันไดโดยอินเทอรเน็ต 

(Internet of Things หรือ IoT) นํามาซ่ึงการบูรณาการขอมูลในหวงโซอุปทานแบบเรียลไทม (Real-

time) โดยหวงโซอุปทานจะสามารถแลกเปล่ียนขอมูลระหวางกันและทํางานไดในทันที ซ่ึงการ
ประมวลผลท้ังหมดจะดําเนินการโดยผานระบบคลาวด (Cloud Computing)  ท่ีมีความสามารถใน
การจัดเก็บขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เอาไวได ทําใหเกิดความคลองตัวของการขนสงสินคาและ
การจัดการคลังสินคาผานระบบตางๆ เชน ระบบคํานวณเสนทางการขนสง ระบบจัดการเท่ียว
รถบรรทุก ระบบจัดการคลังสินคา เปนตน นอกจากน้ี ระบบคลาวนยังสามารถวิเคราะหขอมูล
รวมกับขอมูลภายนอก  เชน สภาพการจราจร ราคานํ้ามัน ขอมูลการจัดสงสินคาของบริษัทพันธมิตร 

ซ่ึงสามารถนํามาวางแผนการขนสงท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือการดําเนินงานท่ีมีศักยภาพย่ิงข้ึนของ
ผูประกอบการโลจิสติกส (กุลลดา, 2560) 

 หากจะนิยาม โลจิสติกส 4.0 ตามแนวคิดของอุตสาหกรรม 4.0 น้ัน อาจจะกลาวไดวา     
โลจิสติกส 4.0 คือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริการ หรือการสงสินคา โดยการเช่ือมตอกับ
เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาเทคโนโลยีส่ือสารกับเครื่องจักรท่ีใชในการขนสง การที่เครื่องจักร
สามารถส่ือสารกันไดเอง การผลิตสินคาและจัดสงแบบอัตโนมัติตามความตองการของผูบริโภค ทํา
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ใหสามารถตอบสนองถึงระดับรายบุคคลไดโดยยังรักษาคุณภาพการขนสงท่ีรวดเร็ว ถูกตอง และมี
ประสิทธิภาพสูง  

 โลจิสติกส 4.0 จะสามารถแกปญหาดานขอจํากัดการเชื่อมโยงขอมูลซ่ึงเปนหัวใจ
สําคัญของปญหาของธุรกิจโลจิสติกสในปจจุบันได โดยนับเปนเคร่ืองมืออัจฉริยะท่ีนอกจากจะ
สามารถเชื่อมโยงหวงโซอุปทานหวงตางๆ เขาดวยกัน ยังจะสามารถลดปญหาการขาดความ
เชื่อมโยงของพันธมิตรโลจิสติกสลงได โดยการเปนตัวกลางในการใชทรัพยากรรวมกันอยางเกิด
ประโยชนสูงสุด เชน ใชเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงขอมูลการขนสงของแตละบริษัทพันธมิตร เพ่ือ
ชวยลดความสูญเสียจากพ้ืนท่ีวางเปลา สงผลในการบริหารเท่ียวรถแตละรอบมีประสิทธิภาพสูงสุด 

เปนตน โลจิสติกส 4.0 จะสนับสนุนกลยุทธของผูประกอบการ SMEs โลจิสติกส ในการเปนผู
ใหบริการรับเหมาชวงของผูประกอบการรายใหญมีประสิทธิภาพขึ้นเน่ืองจากเทคโนโลยีจะสงผล
ใหเกิดความเชื่อมโยงขอมูลแบบเรียลไทมเขากันกับระบบโลจิสติกสของผูประกอบการรายใหญ 
โดยผูประกอบการ SMEs จําเปนตองพัฒนาระดับเทคโนโลยีของตนใหสอดคลองกับบริษัทราย
ใหญท่ีจะเขาไปรับเหมาชวงการขนสง อยางไรก็ตาม กลยุทธน้ีจะทําใหผูประกอบการ SMEs พัฒนา
ระบบเพียงเฉพาะระบบท่ีจะเช่ือมตอกับบริษัทรายใหญเทาน้ัน ซ่ึงนับเปนการลงทุนท่ีนอยกวา เม่ือ
เทียบกับการท่ีตองพัฒนาระบบโลจิสติกส 4.0 เองท้ังหมดซ่ึงรวมถึงการพัฒนาซอฟตแวรการ
บริหารงานขนสงท้ังหมด หรือการเชาพ้ืนท่ีคลาวดเซิรฟเวอร เปนตน 

 นอกจากน้ัน เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัยจะนําไปสูการบริหารจัดการโลจิ
สติกสท่ีดีข้ึนซ่ึงสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได สภาพแวดลอมแบบดิจิทัลซ่ึงสงผลให
เกิดการจัดการโลจิสติกสโดยรวมที่มีประสิทธิภาพจะนํามาซ่ึงตนทุนท่ีตํ่าลงของผูใหบริการและ
ผูรับบริการ  โลจิสติกส อีกท้ังการเชื่อมโยงทางดานขอมูลโลจิสติกสท่ีจะทําใหเกิดความรวมมือทาง
พันธมิตรการขนสงท่ีดี และจะสงผลใหการแขงขันทางดานราคาลดความรุนแรงลง ดังน้ัน 

ผูประกอบการ SME ท่ีสามารถปรับตัวเพ่ือเปนสวนหน่ึงของโลจิสติกส 4.0 ไดสําเร็จจะสามารถควา
โอกาสทางธุรกิจเอาไวได 

4. โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 
ภูมิภาคเอเชียถือวาเปนผูนําในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจโลกอีกภูมิภาคหน่ึง ท้ังดานการ

ลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีหลายประเทศในเอเชียรวมท้ังอาเซียนท่ีเปนหัวใจหลักใน
การขับเคล่ือน ประเทศไทยถือเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงกับกลุมเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย ท้ังจาก
เหนือจรดใตตั้งแตจีนลงสูอินโดนีเซีย และท้ังจากตะวันออกมายังตะวันตกต้ังแตเวียดนามขามไป
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จนถึงพมา ประเทศไทยยังเปนจุดยุทธศาสตรของอาเซียนในดานการผลิต การคา การสงออกและ
การขนสง จากจุดเดนน้ีจึงเกิดเปนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซ่ึง
เปนแผนยุทธศาสตรภายใตไทยแลนด 4.0 ดวยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีท่ีตอยอดความสําเร็จมาจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Seaboard)  ซ่ึงดําเนินมาตลอดกวา 30 ปท่ีผานมา โดย
ในระยะแรกจะเปนการยกระดับพ้ืนท่ีในเขต 3 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ใหเปน
พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือรองรับการขับเคล่ือน เศรษฐกิจอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพผานกลไกการบริหารจัดการภายใตการกํากับดูแลของ คณะกรรมการนโยบายพ้ืนท่ี
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน (สํานักงานเพ่ือการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก,2560) 

จากโครงการน้ีเองทําใหรัฐบาลมีแผนท่ีจะพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานโลจิสติกสไม
วาเปนการสนับสนุนใหทาเรือแหลมฉบังเปนประตูเศรษฐกิจของ CLMV และอนุภูมิภาค เพ่ือพัฒนา
ทาเรือแหลมฉบังและทาเรือมาบตาพุด ใหรองรับปริมาณสินคาไดอยางพอเพียง การสนับสนุนให
ทาอากาศยานอูตะเภาเปนศูนยกลางและเมืองการบินของภูมิภาค เพ่ือพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภาให
เปนศูนยกลางการบินและอุตสาหกรรมอากาศยาน การยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
พัฒนา EEC เพ่ือพัฒนาระบบขนสงท้ังทางบก ทางนํ้าและทางอากาศ ใหสามารถรองรับการพัฒนา
พ้ืนท่ี ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกไดอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

เพราะฉะน้ันจากการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานโลจิสติกสดังกลาวจะเปนปจจัย
สําคัญท่ีชวยสงเสริมและผลักดันใหธุรกิจ SMEs โลจิสติกสมีโอกาสในการขยายธุรกิจเน่ืองจากจะมี
ปริมาณความตองการในขนสงสินคาท่ีเพ่ิมขึ้น ผูประกอบธุรกิจ SMEs โลจิสติกสท้ังหลายควร
เตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับโครงการน้ีโดยเร็ว 

 

แนวทางในการปรับกลยุทธของธุรกิจ SMEs โลจิสติกส 
จากการศึกษาปจจัยตางๆที่กลาวมาน้ันทําใหเห็นโอกาสท่ีจะตอยอดธุรกิจในหลาย

ดาน เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและเพ่ือตอบสนองความตองการลูกคาท่ี
เปล่ียนแปลงไป ทําใหเล็งเห็นแนวทางในพัฒนาและปรับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจเพ่ือใหทันตอ
สถานการณและเพ่ือตอยอดธุรกิจใหประสบความสําเร็จมากย่ิงขึ้น  

1. การผันตัวเองมาเปนผูใหบริการ Order Fulfillment แบบครบวงจร จากการเติบโต
ของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบกาวกระโดด อัตราการเติบโตมีแนวโนมเปนธุรกิจแบบ B2C 
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มากข้ึน ผูบริโภคหันมาซ้ือสินบนโลกออนไลนมากข้ึน ทําใหการทําธุรกิจในปจจุบันมีชองการขาย
ผานออนไลนมากขึ้นหลายเทาตัว ธุรกิจผูใหบริการดานโลจิสติกสควรท่ีจะผันตัวเองมาเปนผู
ใหบริการ Order Fulfillment ดวย เพ่ือรองรับเจาของธุรกิจออนไลนท่ีเพ่ิมสูงขึ้นเปนจํานวนมาก 

เจาของธุรกิจออนไลนลวนแลวแตตองเผชิญกับปญหาในการหาพ้ืนท่ีในการจัดเก็บ การบรรจุหีบ
หอเพ่ือสงสินคาหลายรายการตอวัน เพราะฉะน้ันหากมีผูบริหารจัดการแทนให ก็เปนทางเลือกท่ี
ตอบโจทยอยางมาก ซ่ึงผูใหบริการ Order Fulfillment เปนบริการโลจิสติกสเพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางครบวงจร โดยครอบคลุมถึงการใหบริการพ้ืนท่ีเก็บ
สินคา การจัดการการส่ังซ้ือ การหยิบและบรรจุหีบหอ รวมถึงการจัดสงจนถึงมือลูกคา ซ่ึงทุก
กระบวนการจะควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกสและเช่ือมโยงกับแพลตฟอรมของพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหการทํางานในแตละข้ันตอนสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน ชวยใหธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานท่ีเพ่ิมมากขึ้นท้ังในดานการบริการและการ
ลดตนทุนของธุรกิจ  

หนาท่ีของผูใหบริการ Order Fulfillment  
1.1. บริการพ้ืนท่ีเก็บสินคา (Storage and Warehouse) โดยมีพ้ืนท่ีในการเก็บสินคาใหกับ

เจาของธุรกิจ โดยเจาของธุรกิจสามารถใหผูผลิตสินคาสงสินคามายังคลังสินคาของผู
ใหบริการไดโดยตรง โดยผูใหบริการจะดูแลการเก็บรักษาสินคาตั้งแตข้ันตอนของการ
รับเขา ตรวจนับ ควบคุมปริมาณสินคาเขาออกคลังสนคาดวยโปรแกรมบริหารจัดการ
สินคาคงคลัง (Warehouse Management System) ท่ีจะชวยใหสามารถบริหารจัดการสินคา
ไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบปริมาณสินคาไดแบบเรลไทม ท่ีไหน 

เม่ือไหรก็ได  ชวยลดปญหาการหาสินคาไมเจอ หรือไมมีพ้ืนท่ีในการจัดเก็บสินคาไปได 
นอกจากน้ันยังชวยควบคุมปริมาณสินคาท่ีเหมาะสมภายในคลังอีกดวย ทําใหเจาของธุรกิจ
สามารถควบคุมตนทุนใหอยูในรูปแบบของตนทุนแปรผันได กลาวคือ มีการเสียคาใชจาย
ในการจัดเก็บสินคาแบบจายตามจริงท่ีใช  

1.2. บริการหยิบและบรรจุหีบหอ (Pick & Pack) เม่ือเจาของธุรกิจมีความตองท่ีจะสงสินคา
ตามรายการสินคาของลูกคาท่ีส่ังเขามา ผูใหบริการจะบริหารจัดการการหยิบสินคาจากช้ัน
วางและนํามาบรรจุหีบหอตามเงื่อนไขท่ีไดตกลงกันไว โดยใหบริการบรรจุสินคาตาม
ขนาดของสินคาดวยบรรจุภัณฑตามมาตรฐานของไปรษณีย รวมถึงมีอุปกรณปองกันการ
กระแทกหรือแตกหักเสียหายระหวางการขนสง บริการน้ีจะชวยใหเจาของธุรกิจลดปญหา
การเสียเวลาในการบรรจุหีบหอลงไปได 
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1.3. บริการจัดสง (Delivery) ผูใหบริการจะเปนผูดําเนินการนําสินคาท่ีบรรจุหีบหอเสร็จ
เรียบรอยแลวไปสงใหกับผูใหบริการดานการขนสงท่ีเจาของธุรกิจสามารถเลือกรูปแบบ
ของการขนสงและผูใหบริการการขนสงเองได เชน ไปรษณียไทย Kerry DHL เปนตน 

บริการน้ีจะทําใหเจาของกิจการลดภาระการนําสินคาไปสงและตองเสียเวลาในการตอคิว
เปนเวลานานลงไปได 
ในประเด็นน้ีถือเปนโอกาสดีและเปนขอไดเปรียบสําหรับธุรกิจ SMEs โลจิสติกส  

เน่ืองจากวาเปนผูประการขนาดขนาดกลางและขนาดยอมท่ีมีความสามารถในการปรับตัวเขาหา
ผูบริโภคและตลาดท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดไดไดดีกวาผูประกอบการรายใหญ หรืออาจจะกลาวได
วาผูประการขนาดขนาดกลางและขนาดยอมมีความยืดหยุนมากกวาและสามารถปรับตามรูปแบบ
ของตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไดรวดเร็วกวา 

2. การเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูระบบ E-Logistics อยางครบวงจร ถึงแมวารูปแบบ
การคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะสามารถซ้ือขายและชําระเงินผานแพลตฟอรมออนไลนไดอยาง
สะดวกสบาย แตสําหรับกระบวนการสงมอบสินคาจากผูขายไปยังผูรับยังคงตองอาศัยวิธีการขนสง
อยู โดยกระบวนการขนสงดังกลาวจําเปนตองใชระบบ E-Logistics ท่ีเชื่อมตอ หรือผานแพลตฟอรม
ออนไลนเดียวกันกับระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหการจัดสงสินคาเกิดข้ึนไดทันทีหลังเสร็จ
ส้ินการซ้ือขายและถึงมือลูกคาอยางรวดเร็ว ถูกตอง และตรวจสอบไดซ่ึงนับเปนส่ิงท่ีทาทาย
เน่ืองจากการจัดสงสินคาทางกายภาพมีปจจัยแวดลอมเกี่ยวของหลายประการ (เกียรติพงษ, 2560) 
 E-Logistics คือ กลุมของระบบสารสนเทศท่ีจัดการกับปจจัยตางๆ ท่ีจะเขามาสูการผลิตและ
นําสินคาไปสงถึงยังลูกคาโดยมีการติดตอและจัดสงสินคาท่ีสะดวกรวดเร็วเพ่ือใหสามารถจัดสง
สินคาถึงมือลูกคาไดเร็วท่ีสุดและสะดวกที่สุด ประหยัดคาขนสงท่ีสุดและเกิดความผิดพลาดนอย
ท่ีสุด นอกจากน้ันยังเปนระบบท่ีชวยใหเกิดการทํางานท่ีมีคุณภาพมากข้ึน เกิดความเสียหายนอยลง 

ใน E-Logistics น้ันจะประกอบดวยระบบสารสนเทศที่บริหารจัดการดานการขนสงและจัดเก็บ
สินคา ดังน้ี 

2.1. TMS (Transportation Management System) โปรแกรมท่ีใชในการบริหารการขนสง
แบบออนไลนท่ีชวยในการจัดการระบบงานและเก็บขอมูลตางๆในรูปแบบอิเล็กทรอนิคส  
ครอบคลุมระบบงานตาง ๆในธุรกิจขนสง  

2.2. WMS (Warehouse Management System) ระบบบริหารคลังสินคา การควบคุมคุณภาพ
ของการเก็บ การหยิบสินคา การปองกัน ลดการสูญเสียจากการดําเนินงานเพ่ือใหตนทุน
การดําเนินงานตํ่าท่ีสุด และการใชประโยชนเต็มท่ีจากพ้ืนท่ี 
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2.3. Phase Management System ระบบบริหารการขนสงเปนการเจาะเนนคาบริหารการ
ขนสงในแตละรูปแบบ 

2.4. CMS (Container Yard Management System) รูปแบบการจัดการกับลานตู Container 

2.5. SMS (Ship Management System) การจัดการสินค า ในเ รือ  เ พ่ือใหการขนถ าย มี
ประสิทธิภาพ 

2.6. MMS (Maintenance Management System) การบริการการจัดการการซอมบํารุงควบคุม
อะไหล ปริมาณชางประวัติการซอม 

2.7. LMS (Logistics Management System) เปนระบบการบริการการจัดการ Logistics ใน
รูปแบบของ One stop service 

ประโยชนของ E-Logistics 
2.1. ชวยใหการทําธุรกรรมและกระบวนการทํางานขององคการเปนไปอยางอัตโนมัติ ทําให

เกิดความถูกตองรวดเร็ว 

2.2. ชวยทําใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังการจัดการระบบขอมูล การจัดการ
ขั้นตอนในการขนสง และทําใหสามารถสงสินคาไปถึงท่ีหมายอยางถูกตองและทันเวลา 

2.3. ชวยใหการบริการท่ีรวดเร็วข้ึน ตอบสนองความตองการไดสูงข้ึนโดยเฉพาะกลุมลูกคาท่ี
นิยมเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน ชวยสรางความพึงพอใจใหลูกคาไดเปนอยาง
ดี 

2.4. ได รับขอมูลขาวสารครบถวน  รวดเร็ว  ทําใหการดําเนินงานท้ังสองฝายสามารถ
ประสานกันไดงาย 

2.5. ชวยใหเกิดการพัฒนาดานการขนสงอยางตอเน่ืองและมีความทันสมัย สามารถเช่ือมตอ
ขอมูลจากหนวยงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.6. กอใหเกิดการแขงขันทางธุรกิจมากขึ้น สรางชองทางการขายและจัดจําหนายมากข้ึนเพ่ิม
ความไดเปรียบกับคูแขงทางการคา 
อยางไรก็ดี ยังคงมีความทาทายอยูมากในยุค E-Logistics เพราะมีการเขามาใหบริการโลจิ

สติกสจากผูประกอบการตางชาติรายใหญ ท่ี มีความเ ช่ียวชาญทางดานนวัตกรรม  ดังน้ัน
ผูประกอบการ SME  โลจิสติกสของไทยจําเปนตองตั้งรับและปรับตัวใหทันในทุกดาน โดยเฉพาะ
การพัฒนาดานเทคโนโลยีเพ่ือไมใหเกิดขอจํากัดในการเขาไปมีสวนรวมในตลาดพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส สําหรับกลยุทธท่ีสําคัญของผูประกอบการ SME โลจิสติกสน้ัน คือการเขาไปมีสวน
รวมในหวงโซอุปทานของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตามแตความพรอมทางดานเทคโนโลยีของ
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ผูประกอบการแตละรายจะเอ้ืออํานวย โดยผูประกอบการที่มีความพรอมทางดานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอาจพัฒนาตัวเองในฐานะธุรกิจ Start Up เพ่ือบริการดานโลจิสติกสใหแกผูประกอบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส อยางครบวงจร  

สําหรับผูประกอบการ SME โลจิสติกสรายท่ียังมีขอจํากัดดานเงินลงทุน อาจเร่ิมปรับตัว
โดยการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นตนท่ีสอดคลองกับผูประกอบการรายใหญ เพ่ือความสะดวกในการเขา
ไปรับเหมาชวงหรือรวมเปนพันธมิตรกับผูประกอบการรายอ่ืน เชน ระบบ GPS เพ่ือบอกตําแหนง
ของรถขนสินคา ระบบ RFID เพ่ือใช Tag สินคาและความสะดวกในการกระจายสินคา ท้ังน้ี 

ธุรกิจโลจิสติกสน้ันมักดําเนินการเปนพันธมิตรระหวางกันอยูแลว เน่ืองจากหลักการดําเนินธุรกิจ
ตั้งอยูบนการบริหารการขนสงใหเกิดความรวดเร็วและตนทุนท่ีตํ่าท่ีสุด 

3. การสรางเครือขายเพ่ือหาพันธมิตรในธุรกิจการขนสง (ชนนิกานต, 2554) ธุรกิจการ
ขนสงสินคาของไทยไมวาจะเปนการขนสงทางบก ทางเรือ หรือทางอากาศสวนใหญเปนผูประกอบ
ขนาดเล็กและขนาดยอม ยังไมมีศักยภาพในการใหบริการไดครบวงจร ทําใหเสียเปรียบบริษัทขาม
ชาติท่ีมีศักยภาพสูงท้ังดานเงินทุนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะฉะน้ันแนวทางน้ีจะใชแนวคิด
พันธมิตรเชิงกลยุทธ (Strategic Alliance) เปนแนวคิดท่ีมีความแตกตางจากแนวคิดเดิมท่ีเนนของ
การแขงขันทางดานธุรกิจ เปนแนวคิดท่ีเนนการเสริมสรางความรวมมือในการดําเนินธุรกิจกับ
บริษัทคูแขงเพ่ือท่ีจะชวยใหสามารถแกปญหาในดานของขอจํากัดทางดานทรัพยากร ความรูและ
ความเช่ียวชาญในการดําเนินงาน เปนการสงเสริมและเผยแพรแนวคิดท่ีเอื้อประโยชนตอการทํางาน
ท้ัง  2 ฝ าย  เชนการรวมทรัพยากรระหว าง กันเ พ่ือ เปนการใชทรัพยากรร วมกันอย า ง มี
ประสิทธิภาพ  หรือรวมกันดําเนินการในธุรกิจแตใชความเช่ียวชาญและชํานาญท่ีตนเองมี
ความสามารถสงเสริมกันและกัน ทําใหเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันซ่ึงรูปแบบของ
ความสัมพันธมีหลายลักษณะเชนการสรางพันธมิตรในธุรกิจ การลงทุนรวมกัน (Joint Venture) การ
สรางเครือขาย (Networks) เปนตน การสรางเครือขายน้ันมีจุดประสงคเพ่ือใหสามารถบริการลูกคา
ไดครบวงจร มีโอกาสไดเสนองานไดเทาเทียมกับบริษัทรายใหญ รวมถึงทําใหคุณภาพการบริการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เปนท่ียอมรับในระดับสากล สามารถท่ีจะออกไปรับงานในตางประเทศได
และยังชวยใหลดตนทุนในการดําเนินงานเน่ืองจากแชรทรัพยากรรวมกันและใชอุปกรณ 
 

4. การจัดการหวงโซอุปทานใหมีประสิทธิภาพดวยการขนสงแบบรวม (Consolidation 
Solution)  กลยุทธน้ีเปนการขนสงแบบรวมเที่ยว รวบรวมสินคาหลายหลายประเภท หลากหลาย
ลูกคาในรถขนสงคันเดียวกัน เม่ือมีคําส่ังซ้ือของลูกคา ผูใหบริการขนสงจะเขารับสินคาท่ีตนทาง
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หลายตนทาง แลวขนสงมารวมไวท่ีศูนยกระจายสินคา (Central Distribution center) เพ่ือจัดเสนทาง
การขนสงใหม และเติมเต็ม (Truck Utilization) ของรถขนสงแตละคันใหไดมากท่ีสุด คําส่ังซ้ือท่ีมี
ปลายทางอยูในเสนทางเดียวกันหรือใกลเคียงกันจะถูกรวบรวมใหอยูในรถขนสงคันเดียวกัน 

จากน้ันรถขนสงแตละคันจะกระจายสงสินคาตามเสนทางที่วางแผนไว กลยุทธน้ีไมใชกลยุทธใหม
เพียงแตในฐานะท่ีเปนผูใหบริการดานโลจิสติกสตองมีหลักการในการบริหารตนทุนและมีทักษะใน
การบริหารจัดการของคําส่ังซ้ือของลูกคาท่ีแตกตางแหละหลากหลายได (กุลลดา,2560) 
 การขนสงแบบรวมจะประสบความสําเร็จไดจะตองอาศัยการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพตลอดทั้งซัพพลายเชน ดังตอไปน้ี  

4.1. การมีเครือขายดานการขนสงท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี การมีเครือขายน้ีก็เพ่ือใหสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของลูกคาใหมากที่สุดและเพ่ือจํานวนรถขนสงท่ีเพียงพอ การ
สรางศูนยกระจายสินคา ตามจุดยุทธศาสตรตางๆ ทําใหสามารถบริหารจัดการเสนทางการ
ขนสงท่ีดี ท่ีสุดได  นอกจากน้ี  การวางแผนผังภายในศูนยกระจายสินคาก็มีผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานดวย การออกแบบเสนทางการโยกยายสินคาจากรถขนสงขาเขา 
(Inbound) เพ่ือแยกหรือรวมเสนทาง สําหรับการขนสงขาออก (Outbound) จําเปนตองใช
พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมและสะดวกรวดเร็ว ไมทําใหเกิดความวุนวายหรือทําใหเกิดปญหาคอขวด
ในการดําเนินงาน เพราะมีความเส่ียงตอสินคาแตก/เสียหาย/หยิบสินคาไมถูกตอง และทุก
นาทีท่ีดําเนินงานชากวาแผน/KPI จะสงผลกระทบตอ Process ถัดไปอีกดวย 

4.2. การนําเทคโนโลยีเขามาพัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ระบบงานตางๆ
ท่ีใชในการบริหารจัดการขนสงแบบรวมจะถูกเชื่อมตอกันเพ่ือใหกระบวนการทํางานเปน
แบบอัตโนมัติ ลดข้ันตอนการทํางานแบบท่ีเสียเวลาในการดําเนินงานและมีความเส่ียงตอ
ความผิดพลาด ตัวอยางเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการจัดการขนสงแบบรวม ไดแก 

4.2.1. Transportation Management System (TMS) เปนระบบจัดการขนสง โดย
รับคําส่ังซ้ือจากลูกคามาจัดเสนทางการขนสงท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Route 

Optimization) รวบรวมสินคาในแตละรอบการขนสง และจัดทําเอกสาร
ประกอบการขนสง 

4.2.2. Warehouse Management system (WMS) เปนระบบจัดการสินคาคงคลัง รับ
สินคาเขาคลังสินคาหรือศูนยกระจายสินคา เพ่ือจัดเก็บสินคาเขาชั้นวางแบบ
อัตโนมัติและสามารถทํางานรวมกับ  ระบบยกขนแบบอัตโนมัติได  
(Automated Storage and Retrieval System-ASRS) นอกจากน้ันระบบน้ีจะ
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กําหนดตําแหนงหรือพ้ืนท่ีในการจัดเก็บสินคาใหเหมาะสมสําหรับสินคาแต
ละประเภท  

4.2.3. Consolidation Management System (CMS) เปนระบบติดตามสถานะของ
การขนสงสินคาแบบรวมเที่ยว โดยแสดงสถานะรถขนสงท้ังหมด (รถวาง/

รถบรรทุกสินคา/รถเสีย) รายการเท่ียวขนสงในแตละวัน (by shipment) 

รูปภาพสินคาท่ีจัดสงถึงปลายทาง เพ่ือการสอบทานสินคาเสียหายในอนาคต 

รายการแจงเตือนกรณีรถขนสงทําผิดกฎระเบียบ เชน ขับรถเร็วเกิน 60 กม/

ชม เปนตน) 

4.2.4. Delivery Management System (DMS) เปนระบบจัดการการขนสงสําหรับ
พนักงานขับรถแบบ Mobile Application ซ่ึงจะแสดงรายการขนสงท้ังหมด
ในแตละวันและในแตละเที่ยวขนสงจะแสดงที่อยูของปลายทางที่ตองขนสง 

ระบบจะแนะนําเสนทางการขนสงแบบอัตโนมัติ แตพนักงานขับรถสามารถ
ปรับเปล่ียนลําดับสถานท่ีปลายทางในการขนสงตามความเหมาะสมได เม่ือ
พนักงานขับรถถึงปลายทาง สามารถแสกนบารโคดของรานคาปลายทาง 

เพ่ือยืนยันสถานท่ีสงสินคาท่ีถูกตองได ซ่ึงรวมถึงการแสกนบารโคดของ
สินคาท่ีขนสง เพ่ือปองกันการขนสงสินคาสลับหรือผิดปลายทาง 

4.3. การจัดกระบวนการทํางานใหสมบูรณแบบที่สุด การขนสงแบบรวม มีกระบวนการ
ทํางานหลายข้ันตอน เชน การคัดแยกสินคา การวางแผนเสนทางการขนสง การหยิบและ
การบรรจุหีบหอสินคาใหถูกตองตามคําส่ังซ้ือ ฯลฯ ซ่ึงตองอาศัยแรงงานคนในการวางแผน 

และใชระบบในการจัดการ ดังน้ัน ผูเก่ียวของท้ังหมดจะตองดําเนินการตามมาตรฐานการ
ทํางานท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด โดยมีตัวช้ีวัด (KPI) เปนเคร่ืองมือควบคุมและติดตามใน
แตละกระบวนการและปรับปรุงกระบวนการเหลาน้ันอยางตอเน่ือง เพ่ือลดเวลาการทํางาน 

และเพ่ิมคุณภาพการบริการ ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญท่ีตองพิจารณาแลวลงมือทําเชนกัน 
4.4. การสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาเปนหัวใจสําคัญของการบริการ ความพึงพอใจของ
ลูกคาเปนส่ิงท่ีผูใหบริการตองบริหารจัดการดวยเชนกัน การสํารวจความพึงพอใจหลังจบ
การใหบริการ เปนวิธีหน่ึงท่ีธุรกิจสวนใหญนํามาใช แตวิธีการแกไขปญหาทีลูกคารองเรียน
จนลูกคาพอใจ (Corrective Action) และการปองกันการเกิดปญหาซํ้า (Preventive Action) 

เปนเร่ืองยาก แตผูใหบริการจะตองเรงพัฒนาและดําเนินการอยางรวดเร็ว 
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5. มุงเนนการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสใหพรอมสูยุคโลจิสติกส 4.0 การดําเนินธุรกิจ
ยุคน้ีอาจจะไมสามารถหลีกเล่ียงความกาวหนาของเทคโนโลยีท่ีจะเขามามีบทบาทท่ีสําคัญ ทําให
ผูประกอบการทุกดานตองปรับตัวเพ่ือเตรียมความพรอม แตอีกหน่ึงตัวขับเคลื่อนสําคัญขององคกร
ก็คือ บุคลากร ถึงแมวาในอนาคตอาจจะมีการปรับลดการใชแรงงานคนและนําเอาหุนยนตหรือ
เครื่องมาทดแทน แตการดําเนินธุรกิจก็ยังตองการบุคลากรที่สามารถคิดวิเคราะหและแกไขปญหา
ไดอยู ผูบริหารองคกรในยุคน้ีควรเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดกลยุทธ
ขององคกร โดยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหพนักงาน
สามารถปฏิบัติงานบรรลุผลตามแผนกลยุทธขององคกรท่ีวางไว รวมถึงการนําเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย (Modern Technology) มาใชเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร หากองคกร
ใดมีการเตรียมความพรอมเพ่ือพัฒนาทักษะของพนักงานใหสามารถรองรับกับส่ิงท่ีกําลัง
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วแลวละก็จะย่ิงไดเปรียบคูแข็ง อยางนอยบุคลากรท่ีจะตองเตรียมรับมือการ
ยุคดิจิทัลน้ี  จะตองมีทักษะดังตอไปน้ี (ปยะฉัตร,2560) (อาคม,2556) 

5.1. การแกปญหาท่ีซับซอน (Complex Problem Solving) ซ่ึงจะเปนการนําความรู ทักษะ 

และประสบการณท่ีมีมาใชในการตัดสินใจและการแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขท่ีมีความ
ซับซอนอยางเปนระบบใหสําเร็จลุลวง 

5.2. การคิดเชิงวิพากษ (Critical Thinking) จะเปนความสามารถในการคิด พิจารณา 
ประเมิน และตัดสินใจภายใตขอสงสัยหรือขอโตแยงตางๆที่เกิดข้ึน โดยพยายามหาคําตอบ
โดยคิดอยางมีเหตุผล และสืบคนหาความจริง ซ่ึงใชขอมูลท่ีหลากหลายประกอบการ
ตัดสินใจอยางมีเหตุผล  

5.3. ความคิดสรางสรรค (Creativity) ทักษะดานน้ีกลายเปนทักษะดานแรงงานท่ีจําเปน
ท่ีสุด เน่ืองจากคิดคนริเริ่มการสรางผลิตภัณฑใหมดวยเทคโนโลยีใหม หรือวิธีการทํางาน
ใหม พนักงานจะตองมีความคิดสรางสรรคมากข้ึน เพ่ือท่ีจะไดรับประโยชนจากการ
เปล่ียนแปลงดังกลาว ซ่ึงหุนยนตอาจชวยใหไปถึงในส่ิงท่ีเราตองการไดเร็วขึ้น แตหุนยนต
ก็ไมสามารถสรางสรรคไดเหมือนมนุษย 
5.4. การจัดการบุคคล (People Management) ทักษะดานน้ีจะตองมีวิธีการจัดการบุคคล
ดวยความเขาใจในความแตกตางระหวางบุคคล โดยเฉพาะพฤติกรรมการทํางานแต
ละ Generation ในขณะท่ีองคกรตองเผชิญกับจํานวนผูสูงอายุท่ีจะมีเพ่ิมสูงข้ึน สงผลให
องคกรตองสูญเสียองคความรู ประสบการณ เทคนิค เคล็ดลับท่ีส่ังสมจากกลุมผูสูงอายุไป 

ทําใหรอยตอการทํางานจะสะดุดลง ดังน้ัน จึงควรมีกระบวนการถายทอดองคความรูจาก
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รุนเกาไปสูรุนใหม นอกจากน้ี กลุมคนวัยทํางานรุนใหม Gen Y , Gen Z จะเริ่มมีจํานวนท่ี
นอยลง เน่ืองจากนิยมทํางานแบบอิสระ รับทํางานหลายช้ินงาน เปนตน 

5.5. การประสานงานกับผูอ่ืน (Coordinating with others) ซ่ึงตองใชทักษะการส่ือสารท่ี
เปนเลิศเพ่ือสรางความเขาใจท่ีตรงกันและทําหนาท่ีของตนใหสอดคลองกับผูอื่นไดโดย
ปราศจากขอขัดแยง ซ่ึงในยุค 4.0 การนําเทคโนโลยีมาใชในการประสานทํางานจึงทําให
ทักษะทางดานภาษาและการส่ือสารจําเปนตองดี 

5.6. การเจรจาตอรอง (Negotiation) เพ่ือบรรลุการลดขอขัดแยง ซ่ึงเปนส่ิงท่ีหุนยนตไม
สามารถทําแทนมนุษยได เน่ืองจากการเจรจาตอรองน้ันเปนท้ังศาสตรและศิลป โดยศาสตร
คือ การท่ีแมนในหลักวิชาการ สวนศิลปคือ ศิลปะของแตละบุคคลในการดําเนินการพูดคุย
ใชในงานใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

5.7. ความยืดหยุนทางปญญา (Cognitive Flexibility) หรือความสามารถในการปรับตัวให
เขากับสถานการณไดโดยไมยึดติดกับความสําเร็จในอดีต โดยสวนใหญผูบริหารมักจะยึด
ติดมากกวาการยืดหยุนตอการปรับตัวกับการทํางาน ดังน้ัน การลดกฎเกณฑ ยกเลิกความ
เปนตัวตนลง และเปดใจรับวิธีการทํางานใหมๆ 

ผูประกอบการจะตองตระหนักวา ควรจะพัฒนาทักษะบุคลากรโลจิสติกสและซัพพลายเชน
ดานใด จะวางระบบเทคโนโลยีลักษณะใดท่ีจะใหมนุษยสามารถทํางานรวมกับหุนยนตได เพ่ือลด
ตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบการทํางานในขณะท่ียังสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคที่เปนอยางดี 

 

สรุป  
 ธุรกิจ SMEs โลจิสติกสในประเทศยังมีโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจเพ่ือเติบโตและ
ตอยอดใหสามารถขยายธุรกิจตอไปได เน่ืองจากไดรับโอกาสและแรงขับเคล่ือนจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศท้ังภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งโครงสรางพ้ืนฐานดานโลจิสติกสท่ีมีความ
พรอมและไดเปรียบหลายประเทศในแทบภูมิภาคเอเชีย รวมถึงความพรอมท่ีจะพัฒนาและรวมตัว
กันเพ่ือสรางเครือขายของผูประกอบการ SMEs ท่ีพรอมจะผนึกกําลังเพ่ือสงเสริมใหทุกภาคสวน
กาวหนาไปพรอมกัน การปรับตัวคร้ังสําคัญน้ีจะสําเร็จไดหรือไมน้ัน ขึ้นอยูกับความพรอมท่ีจะรับ
กับส่ิงใหม การเปล่ียนแปลงที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว รวมถึงเทคโนโยลีสารสนเทศท่ีสําคัญท่ี
จะเขามามีบทบาทมากย่ิงขึ้น ทําใหผูประกอบการ SMEs จําเปนตองปรับตัวและพรอมท่ีจะพัฒนา
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ทักษะดานตางๆ ท่ัวท้ังองคกร การปรับตัวเขาหาสภาพการดําเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปสูยุคดิจิทัล 

พรอมท้ังพัฒนาตนเองใหมีคุณคาอยูเสมอนาจะเปนแนวทางที่จะสามารถรักษาสวนแบงทาง
การตลาดเอาไวได ทามกลางการแขงขันท่ีรุนแรงในธุรกิจโลจิสติกส ดังน้ัน ผูประกอบการ SMEs 

จําเปนตองตื่นตัวเพ่ือรับกับการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร 
กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

(Factors Affecting Organizational Commitment of Private University) 
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อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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อาจารยประจําสาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน  2) และเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความผูกพันตอ
องคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนบุคลากร
จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
และสมมติฐาน ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะห โดยแบงเปน 2 สวน คือ 1)สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ไดแก การคํานวณคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 2) การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 

ประสบการณการทํางาน (อายุงาน) ตําแหนงงาน โดยใชการวิเคราะหความแตกตางดวย t-Test และ
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  

ผลการวิจัยพบวา บุคลากรมีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก คือดานความภาคภูมิใจ
ท่ีไดรวมงานกับสถาบัน รองลงมาคือ บุคลากรพรอมท่ีจะปกปองชื่อเสียงของสถาบันหากไดรับ
ขาวสารหรือขอมูลท่ีสงผลใหมหาวิทยาลัยเสียช่ือเสียง และนอยท่ีสุดคือ ดานขวัญและกําลังใจใน
ดานการไดรับการยกยองชมเชยเม่ือมีผลงานที่ดีในการทํางาน โดยระดับความผูกพันตอองคกร 

จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณการทํางาน ไมมีผลตอความ
ผูกพัน แตสําหรับ ตําแหนงงาน มีผลตอความผูกพันตอองคกร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 
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คําสําคัญ  ความผูกพัน, สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 

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 เปนสถาบันการศึกษาเอกชนระดับอุดมศึกษา ท่ีไมแสวงหาผล
กําไร และมีการเปดหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองตอความตองการของ
ผูเรียนใหมากข้ึน และเปนทางเลือกสําคัญสําหรับผูเรียนท่ีตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 
 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปนองคการท่ีมีพนักงานปฏิบัติงานเปนจํานวนมาก ซ่ึงการ
บริหารดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญลวนไดรับการยกยองในสังคมเปนอยางดี มี
หลักสูตรการเรียนการสอนต้ังแตระดับ ปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก รวมไปถึงหลักสูตรนานาชาติ 
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มีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาเพ่ือสรางและผลิตบุคลากรในสาขาอาชีพดานตางๆใหเกิด
คุณภาพท่ีสูงสุด ซ่ึงถือเปนภารกิจสําคัญของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แตการจะบริหารสถาบันให
ประสบความสําเร็จไดรับการยอมรับท้ังจากผูเรียน หรือจากผูใชบัณฑิตเม่ือนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาออกไปแลวน้ัน  จึงเปนหนาท่ีสําคัญของผูบริหารท่ีจะพัฒนาองคกรใหกาวหนาตอไปน้ัน 

ปจจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดประการหน่ึง คือ ปจจัยดานทรัพยากรบุคคล ซ่ึงถือเปนปจจัยหลักท่ี
จะเชื่อมโยงและนําทรัพยากรดานอ่ืนๆมาใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด ดังน้ันการท่ีจะพัฒนาองคกร
ใหกาวหนาตอไปไดน้ัน จะตองมีการใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลเปนอยางมาก เพ่ือให
บุคลากรมีความรักและความผูกพันกับองคกรและพรอมจะใชความรูความสามารถของตนเองให
เปนประโยชนกับองคกรมากท่ีสุด ผูวิจัยจึงใหความสําคัญกับการศึกษาถึงปจจัยสําคัญท่ีจะสงผลให
บุคคลากรในองคการโดยเฉพาะในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเกิดความผูกพันตอองคการเพ่ือ
รวมกันสรางความกาวหนาอยางเข็มแข็งใหกับองคการตอไป 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 
การศึกษาคร้ังน้ี ไดกําหนดวิธีการสุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน (Non Probability 

Sampling) โดยมีวิธีการสุมตัวอยางแบบพบโดยบังเอิญ หรือ แบบตามสะดวก (Accidental or 

Convenience Sampling) คือ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จํานวน 400 คน  

2.เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือแบบสอบถามท่ีประกอบดวย 3 สวนสําคัญคือ 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล สวนท่ี 2 ขอมูลดานปจจัยความสัมพันธและแรงจูงใจ และ 

สวนท่ี 3 ขอมูลดานความผูกพันขององคการแบงเปนสเกล 5 ระดับ 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
สวนท่ี 1 : ผลการวิเคราะหปจจัยดานประชากรศาตรท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

พบวาสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 59.25 เพศหญิง จํานวน 163 คน 

คิดเปนรอยละ 40.75 มีชวงอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 34 อันดับรองลงมา
คือชวงอายุระหวาง 51-60 ป จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 26.50 มีระดับการศึกษาระดับปริญญา
ตรี จํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 50.25 อันดับรองลงมาคือมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี 
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จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 45.25 มีสถานภาพสมรส จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 53.75 

อันดับรองลงมาคือมีสถานภาพโสด จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39 มีตําแหนงเปนเจาหนาท่ี
ปฏิบัติการ จํานวน 250 คนคิดเปนรอยละ 62.50 อันดับรองลงมามีตําแหนงเปนอาจารย จํานวน 123 

คน คิดเปนรอยละ 30.75 มีประสบการณการทํางาน 11-20 ป จํานวน154 คน คิดเปนรอยละ 38.50 

อันกับรองลงมาคือ 5-10 ป จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 23.50  

สวนท่ี 2 : สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยดานความสัมพันธท่ีดีตอองคกรและเพ่ือน
รวมงาน และปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางานท่ีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีอิทธิพลตอความ
ผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

พบวาในดานปจจัยดานความสัมพันธท่ีดีตอองคกรและเพ่ือนรวมงานท่ีมีอิทธิพลตอความ
ผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือการไดรับการยอมรับ ไดรับความชวยเหลือ
และไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากเพ่ือนรวมงาน จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 35 รองลงมาคือ 

การไดรับการสนับสนุนสงเสริมใหเกิดการพัฒนาตนเองอยูเสมอ จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32 

ในดานปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางานท่ีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพัน
องคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือสวัสดิการท่ีไดรับสามารถทําใหชีวิตความเปนอยูดี
ขึ้นได เชน วันลา วันหยุด การเบิกคารักษาพยาบาล การเบิกคาเลาเรียนบุตร เปนตน จํานวน 152 คน 

คิดเปนรอยละ38 รองลงมาคือ มีการจายเงินพิเศษใหแกพนักงานอยางเหมาะสม เชน คาทําวาน
ลวงเวลา เบ้ียเล้ียงตางๆ เปนตน จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 22.30  

สวนท่ี 3 : สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

พบว าความคิด เ ห็นส วนใหญ ท่ี มีอิท ธิพลตอความผูก พันองค กรของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ บุคลากรสวนใหญรูสึกภาคภูมิใจท่ีไดรวมงานกับสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.12 คะแนน มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.82 รองลงมาคือ พรอมท่ีจะ
ปกปองชื่อเสียงของสถาบัน หากไดยินขาวสารหรือขอมูลท่ีสงผลใหสถาบันเสียช่ือเสียง มีคะแนน
เฉล่ีย 3.79 คะแนน มีคาเปยงเบนมาตรฐาน 0.81  

ดังน้ันผูบริหารหรือผูท่ีมีความเก่ียวของจะตองมีการใหโอกาสบุคลากรในการทํางาน มีการ
จัดอบรม ฝกทักษะใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยางถูกตองแมนยําและมีความคิดสรางสรรคใน
การทํางาน และควรจัดใหมีกิจกรรมที่สามารถทํารวมกันท้ังสถาบัน ท้ังคณาจารย เจาหนาท่ี เพ่ือ
สงเสริมความสามัคคีในการทํางาน เน่ืองจากตองมีการประสานงานและทํางานรวมกันอยูบอยครั้ง 
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ซ่ึงการทํางานดวยความเต็มใจ เต็มกําลัง และเต็มความสามารถน้ันยอมสงผลดีตอองคกร และยัง
สงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคกรมากข้ึนดวย 
 
สวนท่ี 4 : ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 : ปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส ตําแหนงงาน และประสบการณการทํางาน ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.0786 ,3.1893 ,0.1458 ,0.0139 ,0.0151และ 

2.1972 ตามลําดับ  

โดยเพศหญิงมีคะแนนความผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากกวา
เพศชาย โดยเพศหญิงมีคะแนนความผูกพัน 3.99 คะแนน มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.62 และเพศชาย
มีคะแนนความผูกพัน 3.61 มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.58 ดังน้ัน เพศท่ีแตกตางไมมีอิทธิพลตอความ
ผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ชวงอายุท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากท่ีสุดคือ ชวงอายุ นอยกวา 30 ป มีคะแนนความผูกพัน 3.73 

คะแนน  มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.42 และชวงอายุท่ีมีคะแนนความผูกพันองคกรของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนอยท่ีสุดคือ ชวงอายุ 41-50 ป มีคะแนนความผูกพัน 3.16 มีคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.40 ดังน้ัน อายุท่ีแตกตางไมมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาที่มีอิทธิพลความผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนมากท่ีสุดคือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีคะแนนความผูกพัน 3.44 คะแนน  มีคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.44  และระดับการศึกษาท่ีมีคะแนนความผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนนอยท่ีสุดคือ ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีคะแนนความผูกพัน 3.30 มีคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.44 ดังน้ัน ระดับการศึกษาท่ีแตกตางไมมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร 

สถานภาพสมรสท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากท่ีสุด
คือ โสด มีคะแนนความผูกพัน 3.50 คะแนน  มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50  และสถานภาพสมรสท่ีมี
คะแนนความผูกพันองคกรของบุคลากรนอยท่ีสุดคือ สมรส มีคะแนนความผูกพัน 3.29 มีคา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.38 ดังน้ัน สถานภาพสมรสที่แตกตางมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตําแหนงงานท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากรมาก
ท่ีสุดคือ ตําแหนงผูบริหาร มีคะแนนความผูกพัน 3.61 คะแนน  มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52 และ
ตําแหนงงานที่มีคะแนนความผูกพันองคกรของบุคลากรนอยท่ีสุดคือ ตําแหนงอาจารย มีคะแนน
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ความผูกพัน 3.25 มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.39 ดังน้ัน ตําแหนงงานท่ีแตกตางมีอิทธิพลตอความ
ผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประสบการณการทํางานท่ีมีอิทธิพลตอความ
ผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากท่ีสุดคือ ชวงอายุงานนอยหวา 5 ป มี
คะแนนความผูกพัน 3.73 คะแนน  มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47  และอายุงานที่มีคะแนนความ
ผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนอยท่ีสุดคือ ชวงอายุงาน 10-20 ป มีคะแนน
ความผูกพัน 3.21 มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.32 ดังน้ัน ประสบการณการทํางานท่ีแตกตางไมมี
อิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร 

สมมติฐานท่ี  2: ปจจัยดานความสัมพันธท่ีมีตอองคกรและเพ่ือนรวมงาน และแรงจูงใจท่ีแตกตาง
กันมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของการทํางานท่ีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตางกัน  

ผลการวิเคราะหพบวา ปจจัยดานความสัมพันธท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของ
บุคลากรมากท่ีสุดคือ ดานท่ีไดรับการสอนงานในดานท่ีไมถนัดหรือไมเคยทํามากอนโดยหัวหนา
หรือเพ่ือนรวมงาน มีคะแนนความผูกพัน 3.40  มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.36  และปจจัยดาน
ความสัมพันธท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากรนอยท่ีสุด คือ หนวยงานมีการจัด
กิจกรรมเพ่ือใหบุคลากรในองคกรไดทํากิจกรรมรวมกันอยางสมํ่าเสมอ มีคะแนนความผูกพัน 3.32 

คะแนน  มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.94 ดังน้ันปจจัยดานความสัมพันธท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอ
ความผูกพันองคกรของบุคลากรตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.9792 ปจจัยดานแรงจูงใจท่ีมี
อิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มากที่สุดคือ สวัสดิการที่
ไดรับสามารถทําใหชีวิตความเปนอยูดีขึ้นได เชน วันลา วันหยุด การเบิกคารักษาพยาบาล การเบิก
คาเลาเรียนบุตร และผลตอบแทนท่ีไดรับเหมาะสมกับตําแหนงและความรับผิดชอบ มีคะแนนความ
ผูกพัน 3.43  มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50 และ 0.49 ตามลําดับ และปจจัยดานแรงจูงใจที่มีอิทธิพล
ตอความผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนอยท่ีสุด คือ มีการจายเงินพิเศษใหแก
พนักงานอยางเหมาะสม เชน คาทํางานลวงเวลา เบ้ียเล้ียงตางๆ เปนตน มีคะแนนความผูกพัน 3.28 

คะแนน  มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.35 ดังน้ันปจจัยดานแรงจูงใจที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอความ
ผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.4828 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1130 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีประกอบดวยเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส ตําแหนงงาน และประสบการณการทํางาน ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

สมมติฐานท่ี 1.1 เพศท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.0786 

 ไมเปนไปตามสมมติฐาน เน่ืองจากปจจุบันเพศหญิงและเพศชายตางก็มีประสิทธิภาพและมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ดังจะเห็นไดในบางองคกรท่ีเพศหญิงเปนผูบริหาร
เชนเดียวกันกับเพศชายท่ีเปนผูบริหารหรือผูนําในการทํางานเชนเดียวกัน 

 สมมติฐานท่ี  1.2 อายุท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

  ผลการวิเคราะหพบวา ชวงอายุท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนมากที่สุดคือ ชวงอายุ นอยกวา 30 ป มีคะแนนความผูกพัน 3.73 คะแนน  มีคา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.42 และชวงอายุที่มีคะแนนความผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนนอยท่ีสุดคือ ชวงอายุ 41-50 ป มีคะแนนความผูกพัน 3.16 มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.40 

 ดังน้ันอายุท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ท่ีระดับนัยสําคัญ 3.1893 

สมมติฐานท่ี 1.3 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

  ผลการวิเคราะหพบวา ระดับการศึกษาท่ีมีอิทธิพลความผูกพันองคกรของบุคลากรมากท่ีสุด
คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีคะแนนความผูกพัน 3.44 คะแนน  มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.44  

และระดับการศึกษาท่ีมีคะแนนความผูกพันองคกรของบุคลากรนอยท่ีสุดคือ ระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี มีคะแนนความผูกพัน 3.30 มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.44 

 ดังน้ันระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร ท่ี
ระดับนัยสําคัญ 0.1458 

สมมติฐานที่ 1.4 สถานภาพสมรสท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

  ผลการวิเคราะหพบวา สถานภาพสมรสที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากรมาก
ท่ีสุดคือ โสด มีคะแนนความผูกพัน 3.50 คะแนน  มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50  และสถานภาพ
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สมรสท่ีมีคะแนนความผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนอยท่ีสุดคือ สมรส มี
คะแนนความผูกพัน 3.29 มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.38 

 ดังน้ันสถานภาพสมรสท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.0139 

        แสดงวา สถานภาพสมรส หรือการมีครอบครัวมีผลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงจะเห็นวา บุคลากรที่เปนโสด มีความผูกพันตอองคกรมากที่สุด น่ัน
อาจเกิดจากการท่ีบุคคลเหลาน้ันยังไมมีครอบครัว หรือยังไมมีภาระใหตองรับผิดชอบมากเทากับ
บุคลากรที่มีครอบครัวแลว การทํางานท่ีน่ีจึงเปนส่ิงท่ีเขาเหลาน้ันพึงพอใจ เพราะวัฒนธรรมองคกร
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนการอยูรวมกันแบบครอบครัว บุคลากรที่มีความอาวุโสกวาจะให
การดูแลบุคลากรท่ีมีความอาวุโสนอยกวา บุคลากรท่ีน่ีจึงอยูรวมกันอยางมีความสุข อีกประการ
หน่ึงคือ การท่ีบุคลากรสวนใหญครองสถานะเปนโสด น่ันอาจเปนผลมาจากปจจัยทางสังคมอ่ืนๆ
อีกดวย เพราะปจจุบันคนในสังคมไมไดใหความสําคัญกับการมีครอบครัวมากเทาการมีงานท่ีม่ันคง 

และการมีเงินเดือนท่ีพอเพียงตอการใชจายและเก็บออม สวนบุคลากรท่ีสมรสแลวน้ัน บางรายเลือก
ท่ีจะลาออกจากงานเพ่ือไปสรางครอบครัว บางคนเลือกท่ีจะเปล่ียนงาน ยายงาน เพ่ือชีวิตครอบครัว
ท่ีราบรื่น 

สมมติฐานท่ี 1.5 ตําแหนงงานท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 ผลการวิเคราะหพบวา ตําแหนงงานท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากท่ีสุดคือ ตําแหนงผูบริหาร มีคะแนนความผูกพัน 3.61 คะแนน  มีคา
เ บ่ียงเบนมาตรฐาน  0.52 และตําแหนงงานท่ีมีคะแนนความผูกพันองคกรของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนอยท่ีสุดคือ ตําแหนงอาจารย มีคะแนนความผูกพัน 3.25 มีคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.39 

        ดั ง น้ันตํ าแหน ง ง าน ท่ีแตกต า ง กัน มีอิท ธิพลตอความผูก พันองค กรของ บุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.0151 

        แสดงวาตําแหนงงานท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากรตางกัน โดย
บุคลากรท่ีดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร มีความผูกพันตอองคกรมากกวาบุคลากรท่ีดํารงตําแหนงอื่นๆ
ภายในสถาบัน น่ันอาจมีสาเหตุมาจาก กวาบุคคลเหลาน้ันจะไดรับคัดเลือกใหเปนผูบริหาร บุคล
เหลาน้ันมาอายุงานท่ียาวนาน กลาวคือ ทํางานท่ีน่ีมาเปนเวลานาน ทุมเทท้ังแรงกาย แรงใจในการ
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ทํางาน จนไดรับความเชื่อม่ันจากเหลาบุคลากร และจากสภามหาวิทยาลัย จนไดรับการคัดเลือกให
เปนผูบริหาร การท่ีบุคคลเหลาน้ันทํางานดวยจิตใจท่ีมุงหวังจะพัฒนามหาวิทยาลัยฯใหกาวเดินไป
ขางหนา น้ันยอมแสดงใหเห็นวา เหลาผูบริหาร มีความรักและความผูกพันตอมหาวิทยาลัยฯเปน
อยางสูง 

สมมติฐานท่ี 1.6 ประสบการณการทํางานท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกร
ของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

  ผลการวิเคราะหพบวา ประสบการณการทํางานที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของ
บุคลากรสถาบันมากท่ีสุดคือ ชวงอายุงานนอยหวา 5 ป มีคะแนนความผูกพัน 3.73 คะแนน มีคา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47 และอายุงานท่ีมีคะแนนความผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนนอยท่ีสุดคือ ชวงอายุงาน 10-20 ป มีคะแนนความผูกพัน 3.21 มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.32 

 ดังน้ันประสบการณการทํางานท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีระดับนัยสําคัญ 2.1972 

 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยดานความสัมพันธท่ีมีตอองคกรและเพ่ือนรวมงาน และแรงจูงใจท่ีแตกตางกัน
มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของการทํางานท่ีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตางกัน 

สมมติฐานที่ 2.1 ปจจัยดานความสัมพันธท่ีมีตอองคกรและเพ่ือนรวมงานที่มีอิทธิพลตอ
ความผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

  ผลการวิเคราะหพบวา ปจจัยดานความสัมพันธท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของ
บุคลากรมากท่ีสุดคือ ดานท่ีไดรับการสอนงานในดานท่ีไมถนัดหรือไมเคยทํามากอนโดยหัวหนา
หรือเพ่ือนรวมงาน มีคะแนนความผูกพัน 3.40  มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.36  และปจจัยดาน
ความสัมพันธท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนอยท่ีสุด คือ 

หนวยงานมีการจัดกิจกรรมเพ่ือใหบุคลากรในองคกรไดทํากิจกรรมรวมกันอยางสมํ่าเสมอ มี
คะแนนความผูกพัน 3.32 คะแนน  มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.94 

 ดังน้ันปจจัยดานความสัมพันธท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.9792 

สมมติฐานท่ี 2.2 ปจจัยดานแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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  ผลการวิเคราะหพบวา ปจจัยดานแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร 

มากท่ีสุดคือ สวัสดิการท่ีไดรับสามารถทําใหชีวิตความเปนอยูดีขึ้นได เชน วันลา วันหยุด การเบิก
คารักษาพยาบาล การเบิกคาเลาเรียนบุตร และผลตอบแทนท่ีไดรับเหมาะสมกับตําแหนงและความ
รับผิดชอบ มีคะแนนความผูกพัน 3.43  มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50 และ 0.49 ตามลําดับ และปจจัย
ดานแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนอยท่ีสุด คือ 

มีการจายเงินพิเศษใหแกพนักงานอยางเหมาะสม เชน คาทํางานลวงเวลา เบ้ียเล้ียงตางๆ เปนตน มี
คะแนนความผูกพัน 3.28 คะแนน มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.35 

 ดังน้ันปจจัยดานแรงจูงใจที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.4828 

อภิปรายผลการวิจัย 

  การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีประกอบดวยเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส ตําแหนงงาน และประสบการณการทํางาน ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
  สมมติฐานท่ี 1.1 เพศท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.0786 

 ไมเปนไปตามสมมติฐาน เน่ืองจากปจจุบันเพศหญิงและเพศชายตางก็มีประสิทธิภาพและมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ดังจะเห็นไดในบางองคกรท่ีเพศหญิงเปนผูบริหาร
เชนเดียวกันกับเพศชายท่ีเปนผูบริหารหรือผูนําในการทํางานเชนเดียวกัน  

สมมติฐานท่ี 1.2 อายุท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีระดับนัยสําคัญ 3.1893 

  ไมเปนไปตามสมมติฐาน เน่ืองจากอายุไมใชตัวแปรท่ีสําคัญนักในการทํางาน ปจจุบัน
พนักงานหรือบุคลากรท่ีมีอายุมาก ตางก็ไดรับการฝกอบรมและพัฒนาทักษะการทํางานใหทันยุค
ทันสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไป ทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆท่ีนํามาใชในการทํางาน เชนเดียวกับ
พนักงานหรือบุคลากรท่ีมีอายุนอยกวา ท่ีตองเรงมือในการทําผลงาน หรือสรางสรรคงานที่มี
คุณภาพเชนกัน การทํางานในปจจุบันไมไดเนนวัดกันท่ีอายุของพนักงาน แตเนนวัดกันท่ีผลงาน
หรือผลการปฏิบัติงาน 
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 สมมติฐานท่ี 1.3 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.1458 

  ไมเปนไปตามสมมติฐาน เน่ืองจากการทํางานในปจจุบันมีการแขงขันท่ีสูง ซ่ึงตองอาศัย
ทักษะความชํานาญ ในการทํางาน บุคลากรบางคนไมไดจบการศึกษาท่ีสูงมาก แตมีความรู 
ความสามารถในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จได เฉกเชนเดียวกับบุคลากรท่ีมีการศึกษาสูงๆ 

การศึกษาจะเปนเพียงใบเบิกทางในการเขาทํางาน แต ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดในการท่ีจะประสบ
ความสําเร็จในการทํางานคือ ประสิทธิภาพของงานที่เราไดรับมอบหมาย การทํางานใหบรรลุ
เปาหมายจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญมาก และสวนใหญมาจากการส่ังสมประสบการณเสียมากกวา 
 สมมติฐานท่ี 1.4 สถานภาพการสมรสท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.0139 เน่ืองจากบุคคลทุกสถานภาพจะมี
ระดับพ้ืนฐานท่ีแตกตางกันดานการปฏิบัติงานจึงสงผลใหระดับความผูกพันตอองคการแตกตางกัน 

สอดคลองกับ วรารักษ ลีนธ (2557) ท่ีศึกษาพบวาปจจัยดานสถานภาพไมมีผลตอความผูกพันของ
องคการ  

 สมมติฐานท่ี 1.5 ตําแหนงงานท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.0151 
  เปนไปตามสมมติฐาน เน่ืองจากตําแหนงงานท่ีตางกัน ของบุคลากรท่ีเปนผูบริหาร อาจารย 
หรือเจาหนาท่ีปฏิบัติการ มีระดับความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของสม
จิตร จันทรเพ็ญ (2557) ท่ีพบวา ตําแหนงงานไมมีอิทธิพลตอความผูกพันขององคการ 

 สมมติฐานท่ี 1.6 ประสบการณการทํางานท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกร
ของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีระดับนัยสําคัญ 2.1972 

  ไมเปนไปตามสมมติฐาน เน่ืองจากประสบการณการทํางานท่ีสูงขึ้น ไมไดเปนตัวการันตีวา
บุคคลน้ันจะมีความผูกพันตอองคกรมากขึ้นตามไปดวย เพราะบางคนทํางานมาตั้งแตเร่ิมตน ทํามา
ตั้งแตอายุยังนอย เม่ืออายุมากขึ้น ก็ไมอยากท่ีจะเปล่ียนงาน หรือยายงาน ในทางกลับกัน ใชวาคนท่ี
มีอายุงานนอยๆ หรือเพ่ิงเร่ิมตนทํางาน จะไมมีความผูกพันตอองคกร เพราะสวนใหญบุคลากรท่ีน่ี
เปนศิษยเกาท่ีจบไปแลวกลับมาทํางาน 

  

สมมติฐานท่ี  2: ปจจัยดานความสัมพันธท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตางกัน 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1135 

  สมมติฐานท่ี 2.1 ปจจัยดานความสัมพันธท่ีดีตอองคกรและเพ่ือนรวมงานมีอิทธิพลตอ
ความผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.9792 

  ไมเปนไปตามสมมติฐาน ความสัมพันธท่ีดีตอองคกรและเพ่ือนรวมงานไมมีผลตอความ
ผูกพันตอองคกรของบุคลากร การท่ีบุคคลในองคกรมีความสัมพันธท่ีดีตอกันน้ัน ไมไดหมายความ
วา เขาจะตองมีความผูกพันตอองคกร การที่บุคคลมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน เปนเพ่ือนรวมงานท่ีดี
ตอกัน น่ันเปนเหตุผลหน่ึงท่ีทําใหเขาเหลาน้ันยังคงเดินหนาปฏิบัติงาน เปนสวนหน่ึงขององคกร
ตอไป แตไมไดหมายความวาเขามีความผูกพันตอองคกรมากมายอยางท่ีองคกรใหความคาดหวัง 

 สมมติฐานท่ี 2.2 ดานแรงจูงใจท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.4828 

  ไมเปนไปตามสมมติฐาน เน่ืองจาก แรงจูงใจตางๆ ท่ีองคกรมอบใหแกบุคลากรน้ัน 

บุคลากรมองวา เปนเพียงสวัสดิการท่ีเขาควรไดรับ สวัสดิการเหลาน้ันแลกมาดวยการที่บุคลากร
ทํางานใหแกองคกรดวยความทุมเทและความต้ังใจ รวมถึงสวัสดิการท่ีบุคลากรไดรับจากองคกรน้ัน
ครอบคลุมไวดวยกฎหมาย สิทธิและเสรีภาพตางๆตามท่ีกระทรวงแรงงานกําหนด บุคลากรจึงไมได
รูสึกวาสวัสดิการท่ีไดรับน้ันเปนส่ิงท่ีพิเศษหรือเหนือกวาองคกรอ่ืน อีกท้ังส่ิงท่ีบุคลากรตองการ
จริงๆจากองคกรคือการขึ้นเงินเดือน การเล่ือนขั้น เล่ือนตําแหนง เพราะส่ิงเหลาน้ันย่ังยืนกวา
สวัสดิการท่ีไดรับเปน ดังน้ัน การใหสวัสดิการท่ีดีแกบุคลากร ไมสามารถทําใหบุคลากรเกิด
ความรูสึกถึงความผูกพันท่ีมีตอองคกรได  
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาในเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตางกัน 

 1. จากผลการวิจัยดานประชากรศาสตร ลักษณะของประชากรศาสตรในดาน เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ตําแหนงงาน และประสบการณการทํางาน  ลวนมีความผูกพันตอ
องคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดวยกันท้ังส้ิน 

 2. จากผลการวิจัยดานความสัมพันธท่ีดีตอองคกรและเพ่ือนรวมงาน และแรงจูงใจ พบวา
ความผูกพันองคกรจะเกิดขึ้นได ก็ตอเม่ือมีการทํางานรวมกัน มีการพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

การชวยเหลือกันในการทํางาน การมองเห็นถึงประโยชนขององคกรหรือหนวยงานเปนท่ีตั้ง การ
ยอมรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  สวัสดิการที่องคกรมอบใหแกบุคลากร ตองเปนส่ิงท่ีสามารถ
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ยึดเหน่ียวใหบุคลากรอยากทํางานรวมกับองคกรตอไปไดในระยะยาว ทําใหบุคลากรมีความเช่ือม่ัน
ในองคกร วาองคกรจะหยิบย่ืนส่ิงท่ีดีใหแกบุคลากร เปนการตอบแทนท่ีบุคลากรทํางานใหกับ
องคกร รวมถึงการรักษาวัฒนธรรมขององคกรท่ียึดถือปฏิบัติกันมายาวนาน น่ันคือ มององคกรให
เหมือนบาน บานท่ีเราทุกคนอยูรวมกัน ตางก็มีหนาท่ีตองรับผิดชอบ การทํางานอาจมีการ
กระทบกระท่ังกันบาง เปนเร่ืองธรรมดาในการทํางานรวมกัน แตท่ีสําคัญก็คือ การท่ีเรารูจักใหอภัย 

จะสงผลใหเราทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข 

 

ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรทําการสํารวจในหัวขออื่นท่ีมีความนาสนใจและเปนประโยชนตอองคกร เชน 

การศึกษาเร่ืองการส่ือสารภายในองคกร เปนตน 
2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองของความพึงพอใจในการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของ

นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูท่ีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพ่ือนําขอมูลท่ีได ไปใชประกอบการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรใหตรงตามความตองการของผูเรียน 

3. ควรศึกษาถึงสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอการดําเนินธุรกิจการศึกษาในประเทศไทยใน
ปจจุบัน เพ่ือท่ีจะไดเตรียมความพรอมในการปรับปรุงและพัฒนาองคกรใหสามารถดํารงอยูตอไป
ไดในยุคสมัยท่ีการแขงขันทางดานธุรกิจการศึกษากําลังกาวสูสภาวะอ่ิมตัวและถดถอยลงเร่ือยๆ 

 

บรรณานุกรม 

 กัณทิมา คุณาวงศ (2556), ความผูกพันตอองคกรของพนักงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง, 

ค น ค ว า อิ ส ร ะ มห า บัณฑิ ต ห ลั ก สู ต ร รั ฐ ป ร ะ ศ า สนศ า สต ร  ส า ข า วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ธัญญาภรณ เต็งนอย (2556), ความผูกพันตอองคกรของบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชย
การ, วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต วิทยาลัยดุสิตพณิชยการ 

นํ้าทิพย  แซเฮง (2557), ปจจัยสวนบุคคล ภาวะผูนํา สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีมีผลตอความ
ผูกพันตอองคกร, การคนควาอิสระตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ประดิษฐพงษ สรอยเพชร (2557), ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศแหงหน่ึง สวนงานวิศวกรรมท่ีทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร, การคนควา
อิสระตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนช่ัน 
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ปยาภรณ เพ่ิมสิน (2556), การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานลักษณะงานกับความผูกพันตอ
องคกร กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน), การศึกษาคนควาดวยตนเองตามหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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มหาบัณฑิต บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น 

วันวิสาข โพธ์ิสุวรรณ (2556), ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน กรณีศึกษา
ธนาคารเกียรตินาคิน สํานักงานใหญ (สํานักอัมรินทร), การศึกษาคนควาดวยตนเองหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

สมจิตร    จันทรเพ็ญ (2557), ความผูกพันตอองคการของเจาหนาท่ีพัฒนาองคกรชุมชน (องคการ
มหาชน), การศึกษางานวิชาการคนควาอิสระหลักสูตรศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารพัฒนา
สังคม) คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
โสมยสิรี    มูลทองทิพย (2556), ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอทามะกา, วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
จัดการวิชาภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาวะผูนําเชิงปฏิรูป กับ การบริหารในยุคปฏิรูปการศึกษา 
Transformational leadership and Managing in Educational Reform Era 

 
เฉลิมพร เย็นเยือก 

อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
การศึกษาปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการพัฒนาประเทศใหประสบความสําเร็จอยางตอเน่ือง

และยั่งยืน  ปจจัยสําคัญประการหน่ึงท่ีจะพบมากคือปจจัยดาน  “การศึกษา” (Education)  ซ่ึงถือได
วาเปนปจจัยท่ีสงผลตอความตองการพัฒนา การสรางสรรคความเจริญกาวหนาท้ังตอตนเอง สังคม 

และประเทศชาติ ใหเปนไปอยางมีคุณภาพและมีคุณคา โดยเฉพาะการศึกษาท่ีเกิดจากความเขาใจ
อยางแทจริงในส่ิงท่ีไดเรียนรูน้ันจะติดตัวไปตลอดและจะย่ิงพัฒนาองคความรูเพ่ิมมากขึ้นเม่ือไดมี
การนําความรูน้ันไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนเพ่ิมเติม อันเน่ืองจากการไดรับอบรม ฝกฝนทักษะ
รวมถึงการเขารับการศึกษาท่ีสอดคลองและตอบสนองตอความตองการของบุคคลเพ่ิมเติมจาก
แหลงเรียนรูท่ีมีการจัดการเรียนการสอนและสังคมไดอยางมีคุณภาพและหลากหลาย  โดยการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพควรสรางความรวมมือจากภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของสําคัญ เพ่ือใหไดผลลัพธ
ท่ีมีคุณภาพตรงตามนโยบายบริหารประเทศดานการศึกษา ท้ังน้ี ผูนําหรือผูบริหารทางการศึกษาท่ีมี
บทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนนโยบายดานการศึกษา ถือเปนผูมีความสําคัญตอการบริหาร
การศึกษาใหเปนไปอยางมีคุณคา สรางความเขมแข็งอยางย่ังยืนของประเทศไทย ดังแสดงไดเห็น
จากการท่ีประเทศไทยไดมีพระราชบัญญัติการศึกษามาแลวจํานวน 7 ฉบับ โดยฉบับแรกเปน
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2478  และในฉบับปจจุบันคือ พระราชบัญญัติ การศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542  และมีแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับแรกเร่ิมในป พ.ศ. 2504 - 

2509  และฉบับปจจุบันคือ แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  ระดับอุดมศึกษาไดมี
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 2565)  โดยพระราชบัญญัติทุกฉบับและ
แผนพัฒนาการศึกษาทุกฉบับดังกลาวตางใหความสําคัญกับการศึกษาดานการพัฒนาการศึกษาให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณปจจุบัน โดยเฉพาะเปาหมายเม่ือส้ินสุดแผนพัฒนา
การศึกษาระยะยาวฉบับท่ี 2  ในป พ.ศ.2565  การศึกษาไทยจะตอง “สามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษาไทย  เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานท่ีเกิดข้ึนตลอด
ชีวิต พัฒนาศักยภาพการศึกษาในการสรางความรู และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
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แขงขันของประเทศในโลกาภิวัฒน  สนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืนของทองถ่ินไทย  โดยใชกลไกของ
ธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และการสรางเครือขายการศึกษา บนพ้ืนฐานของเสรีภาพ
ทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”   อีกท้ังปจจุบันการเปดกวางของโลกที่ไร
ขอบเขต มีเสรีภาพมากขึ้นในการแลกเปล่ียนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศท้ังแรงงาน ท้ังองค
ความรู  ถือเปนความทาทายความสามารถของประเทศในการจัดการการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน
บริบทสากล   จึงสงผลตอการวางแผนดานการศึกษาท่ีมุงเนนสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ระดับสากล   โดยการกําหนดกรอบการวางแผนดานการศึกษาปจจุบันจะเนนแนวทางเชิงรุก 

(Proactive) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ลดอุปสรรคปรับใหเปน
โอกาส  เสริมความเขมแข็งจากส่ิงท่ีเปนอยูใหตอยอดออกไปไดอยางมีคุณคา จากการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวนของประเทศ   เชนเดียวกับการจัดการศึกษาของประเทศไทย ท่ีตองเร่ิมจากการ
วางแผนจัดการศึกษาอยางมีสวนรวมจากประชาคมการศึกษา และ ทุกภาคสวนในสังคม พรอมกับ
สรางเครือขายการศึกษาเพ่ือนําไปสูการพัฒนาประเทศ และยังเปนการสรางพลังขับเคล่ือนให
การศึกษาเปนกําลังสําคัญหลักในการพัฒนาประเทศต้ังแตการศึกษาในระดับข้ันพ้ืนฐาน ทุกรูปแบบ 

ไมวาจะเปนการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาในรูปแบบวิชาชีพตางๆ  ใหพัฒนาเปนสังคมแหง
การเรียนรู หรือสังคมอุดมปญญา (Wisdom Social)  

ท้ังน้ี การในการกําหนดนโยบายดานการศึกษาจะตองดําเนินการโดย “ผูนํา” (Leader) ท่ีมี
ความรู ความสามารถ และเขาใจในธรรมชาติของคนและความแตกตางในบริบทของการศึกษาแต
ละรูปแบบอยางแทจริง เน่ืองจากรูปแบบการจัดการศึกษาของประเทศไทยมีตั้งแตขั้นการศึกษาภาค
บังคับ  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมถึงรูปแบบการจัดการศึกษาใน
หนวยงานตางๆ อาทิ การจัดการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  การจัดการศึกษาของ
พระภิกษุสงฆ  การจัดการศึกษาของวิทยาลัยพระปกเกลา ซ่ึงตางมีการางแผนการจัดการศึกษาโดย
มุงหวังองคความรูตามแตละบริบทของแตละสถานศึกษา เชนเดียวกับการจัดการศึกษาของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ซ่ึงไดมีหนวยงานใหความรูอบรมขาราชการตํารวจเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนใหมากย่ิงขึ้น โดยในแตละศูนยฝกอบรมขาราชการตํารวจไดมีผูนํา
หนวยเปนผูรับนโยบายสําคัญในการจัดการศึกษาตามวิสัยทัศนหลักสําคัญในการพัฒนาสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติใหสอดคลองกับเปาหมายหลักในการประเทศตามนโยบายการบริหารแผนดินของ
รัฐบาล   ถึงแมจะมีการกําหนดกฎ ระเบียบตางๆ เก่ียวกับการจัดการศึกษาใหเปนไปในรูปแบบ
เดียวกัน แตถาผูบริหารหรือผูนําท่ีขาดวิสัยทัศน (Vision)  ก็อาจจะสงผลตอความลาชาไมสามารถ
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รับมือไดทันตอการเปล่ียนแปลงทางสถานการณดานตางๆ  ดังน้ัน  หากผูนําโดยเฉพาะผูนําทาง
การศึกษาท่ีเปรียบไดวาเปนผูนําท่ีจะผลักดันใหเกิดผลผลิตเปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ เปน
ปจจัยหลักสําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนผูนําท่ีมีคุณลักษณะภาวะผูนําในการมองเห็น และ มอง
เปน  สามารถพิจารณาใหการชวยเหลือ สนับสนุน แนะนําตามหลัก Supervision ของผูนํา จะถือได
วาเปนกําลังสําคัญท่ีจะชวยทําใหประเทศชาติไทยเราเขมแข็งอยางย่ังยืนในอนาคตไดอยางแนนอน 

การนําเสนอบทความในคร้ังน้ี ไดกําหนดวัตถุประสงคสําคัญ 3  ประการ คือ 1) เพ่ือนําเสนอถึง
สถานการณการศึกษาภาพรวมในบริบทของประเทศไทย  2) เพ่ือนําเสนอใหทราบถึงคุณลักษณะ
ของผูนําโดยเฉพาะผูนําการเปล่ียนแปลงท่ีมุงเนนเฉพาะประเด็นผูนําการเปล่ียนแปลงดานการศึกษา   
และ 3) เพ่ือนําเสนอแนวทางจัดการศึกษาผานการขับเคล่ือนของผูนําทางการศึกษา  ดังจะได
นําเสนอเปนลําดับดังตอไปน้ี 

สถานการณดานการศึกษาภาพรวมในบริบทของประเทศไทย 
การใหความสําคัญกับการศึกษาของรัฐบาลเปนไปอยางตอเน่ือง มีการศึกษา วิเคราะห ปรับ

แผนงานเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของการพัฒนาประเทศในแตละยุคสมัย รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาซ่ึงถือไดวาเปนอัตราสวนท่ีมากกวางบประมาณประเภท
อื่นเปนจํานวนมาก แตผลการดําเนินการดานการศึกษาของประเทศไทยโดยเปรียบเทียบดัชนี
คุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน กับปรากฎผลดังตารางตอไปน้ี 
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การจัดอันดับการศึกษาโดย World Economic Forum  ไดจัดทํารายงานประจําป “Global 

Competitiveness Report 2014-2015”  แสดงการเปรียบเทียบระดับขีดความสามารถทางการแขงขัน
ของประเทศตางๆ รวม 144 ประเทศ โดยสามารถสรุปไดวาขีดความสามารถทางการแขงขันของ
ประเทศไทยอยูในอันดับท่ี 31 จาก 144 ประเทศ โดยมีประเทศสิงคโปรซ่ึงเปนประเทศในกลุม
อาเซียนเชนเดียวกับประเทศไทย อยูในอันดับท่ี 2  และประเทศมาเลเซีย อยูในอันดับท่ี 20  และเม่ือ
เปรียบเทียบในกลุมประเทศอาเซียนดวยกัน พบวา ประเทศไทย อยูในอันดับท่ี 3 (ท่ีมา : Global 

Competitiveness Report 2014-2015) 

ในประเทศไทยมีความพยายามจัดสรรงบประมาณใหกับการศึกษาใหเยาวชนเปนผูมี
ความรู และนําความรูน้ันมาเปนพลังสําคัญในการขับเคล่ือนประเทศ  แตผลลัพธท่ีออกมาจาก
โครงการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment) 

หรือ PISA ซ่ึงเปนโครงการท่ีดําเนินการโดยองคการเพ่ือความรวมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ 

(Organization for Economic Co-operation and Development : OECD)  โดย  PISA จะประ เ มิน
สมรรถนะการศึกษาดานการใชความรูและทักษะที่จําเปนในชีวิตจริง 3 ดาน ไดแก การรูเรื่องดาน
การอาน  (Reading Literacy) การรู เรื่องคณิตศาสตร  (Mathematical Literacy) และการรู เรื่อง
วิทยาศาสตร (Scientific Literacy) โดยจุดเนนการประเมินจะมุงเนนประเมินวานักเรียนสามารถใช
ความรูท่ีไดเรียนจากโรงเรียนมาใชในชีวิตจริงไดเพียงใด ซ่ึงทําใหผลท่ีไดนอกจากจะไดความรูและ
ทักษะของเยาวชนแลว ยังรวมถึงขอมูลภูมิหลังของนักเรียนและโรงเรียน เพ่ือใหสามารถตีความ
และแปลความผลการประเมินในบริบทท่ีกวางกวาการเรียนการสอนเทาน้ัน  ซ่ึงสะทอนถึงศักยภาพ
ของพลเมืองกับความสามารถการแขงขันในอนาคต โดยวัตถุประสงคสําคัญท่ัวไปของการจัดสรร
งบประมาณทางการศึกษาน้ันเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหนําไปสูคุณภาพในระดับบุคคล 

คุณภาพสังคม คุณภาพของประเทศไทยในอนาคต  การคํานึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุนทางดาน
การศึกษาไดมีนักวิชาการไดทําการศึกษาและเสนอวา การลงทุนทางการศึกษาเปนการลงทุนเพ่ือมุง
พัฒนาคุณภาพของบุคคลใหดีข้ึน สงผลตอคุณภาพการทํางานใหมีประสิทธิภาพข้ึน ซ่ึงมีผลตอการ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอยางมาก หรืออาจกลาวไดวา สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมมี
ความสัมพันธอยางมากกับผลการเรียน (Schultz (1961), Dension (1962) Fiske & Ladd (2000) , 

วิทยากร เชียงกูร, 2548 ) เม่ือการศึกษามีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ เปนประเด็นท่ี
ยากจะปฏิเสธไดวามีความสัมพันธกันระหวางการลงทุนทางการศึกษาจากภาครัฐ และ ผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีไดรับการสนับสนุนการศึกษาจากภาครัฐท่ีไดลงทุนไปน้ันกับคุณภาพการศึกษาท่ี
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เกิดขึ้น มีความสัมพันธตอกันในระดับมาก ดังน้ัน การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพนอกจากจะเปน
หนาท่ีหลักของผูนําในสถานศึกษาแลว ทุกภาคสวนควรตองชวยกันขับเคล่ือนใหบุคคลไดมีโอกาส
เขารับการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ   

 ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากความพยายามในการยกระดับคุณภาพการศึกษาดังแสดงจากการ
พิจารณาศักยภาพจากผลการแขงขันทางการศึกษาของเยาวชนไทย จะพบวาขีดความสามารถในการ
แขงขันจากการจัดอันดับ โดยพิจารณาใน 4 หมวด คือ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของ
ภาครัฐ ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และ โครงสรางพ้ืนฐาน โดยผลจากการประกาศของ 

International Institute for Management Development หรือ  IMD ซ่ึ งการสํารวจและ จัดอัน ดับ
ความสามารถในการแขงขัน ท้ังหมด 61 เขตเศรษฐกิจท่ัวโลกประจําป 2558 ซ่ึงปน้ีสหรัฐอเมริกา
ยังคงอันดับอยูท่ี 1 ฮองกงอยูในอันดับท่ี 2  และสิงคโปรอันดับท่ี 3 ในขณะท่ีประเทศไทยอยูอันดับ
ท่ี 30 ลดลงจากปท่ีแลวซ่ึงอยูท่ีอันดับท่ี 29  โดยประเทศไทย ทําอันดับไดดีขึ้นใน 3 หมวด และมี
หมวดสถานะทางเศรษฐกิจ ท่ีปรับลดลง ซ่ึงเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีไดรับ
ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก ปจจัยหลักท่ีสงผลตออันดับในหมวดน้ีคือ อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีมีความเก่ียวพันกับประเด็นอื่นๆ อีกหลายประเด็น อยางไรก็ดี ผลท่ีดีข้ึนในอีก 3 หมวด 

คือ ประสิทธิภาพของภาครัฐ ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และโครงสรางพ้ืนฐาน ถือเปนสัญญาณท่ี
ดีเน่ืองจากตัวช้ีวัดในหมวดเหลาน้ีสวนใหญเปนพ้ืนฐานในการสรางความสามารถในการแขงขันใน
ระยะยาว  

ภาพแสดงภาพรวมของความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
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จากผลขางตนสามารถวิเคราะหไดวา ประเทศไทยกําลังประสบปญหาความออนดอย
ทางดานศักยภาพในการแขงขันทางการศึกษาของเยาวชน ถึงแมวารัฐบาลจะไดมีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการศึกษาไมนอยกวา รอยละ 4 ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ 

(GDP)  ซ่ึงมากกวาประเทศเกาหลี  จีน  ญ่ีปุน  ฟลิปปนส และ อินโดนีเซีย (UNESCO. Statistical 

Yearbooks 2015. Paris, UNESCO Publishing & Bernan Press, 2015.) ดังรูปแสดงผลการจัดอันดับ
ความสามารถทางการแขงขันในภาพรวมดังตอไปน้ี 

ภาพแสดงผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวม (Overall Performance) 

 
นอกจากน้ี ยังกลาวไดวาปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยที่สําคัญคือ ดาน

คุณภาพหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอน  ดานคุณภาพผูสอน ดานคุณภาพผูเรียน 

(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (2557) รวมถึงการบริหารจัดการ การกระจายอํานาจการ
บริหาร และการกระจายโอกาสการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ (2557) รวมถึงปจจัยดานเทคโนโลยี 

การเมือง และวัฒนธรรม (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ 2558) ซ่ึงเม่ือองคประกอบดังกลาวขางตนมี
รูปแบบการดําเนินการท่ีดีมีคุณภาพจะสงผลใหประเทศชาติก็จะดีย่ิงขึ้นตามไป 

ดังไดกลาวมาท้ังหมดขางตนน้ัน เปนการแสดงถึงบริบทดานการศึกษาของประเทศไทยใน
ภาพรวม  ซ่ึงตอไปน้ี  จะไดนําเสนอการจัดการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  โดย
กองบัญชาการศึกษา ซ่ึงไดกําหนดรูปแบบการจัดการศึกษาผานศูนยฝกอบรมท่ัวประเทศ ซ่ึงเปน
ศูนยฝกอบรมการศึกษา เปนหนวยงานระดับกองบังคับการ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ  มี
ภารกิจหลักในการจัดการศึกษาและฝกอบรมใน 2 ลักษณะท่ีสําคัญ คือ ฝกอบรมใหกับขาราชการ
ตํารวจเพ่ือเตรียมเขารับตําแหนง และ จัดการศึกษาและฝกอบรมขาราชการตํารวจประจําการ (Pre-

service-Training) ใหมีความรู ความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงงานท่ีจะปฏิบัติ หรือจะไปปฏิบัติ 
(In-service-Training) นอกจากน้ียังมีภารกิจพิเศษที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
เพ่ิมเติม ในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของขาราชการตํารวจ ใหเปนผูมี
ความสามารถตอบสนองตอความตองการของสังคมไดอยางมีคุณคา   
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รูปแบบการจัดการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
หนวยงานหลักท่ีมีหนาท่ีสําคัญดานการจัดการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติท่ีสําคัญ

คือ กองบัญชาการศึกษา และ โรงเรียนนายรอยตํารวจ  ซ่ึงมีภารกิจสําคัญ 2 บทบาทสําคัญ คือ เปน
หนวยงานตํารวจหนวยงานหน่ึงท่ีปฏิบัติหนาท่ีดานความม่ันคงตามภารกิจของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และอีกบทบาทหน่ึงเปนหนวยงานที่เปนสถาบันการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี
ปฏิบัติงานในดานการศึกษาใหความรูกับผูเขารับการอบรมในแตละหลักสูตรท่ีมีฐานะแตกตางกัน
ไป โดยเฉพาะดานงบประมาณของสํานักงานตํารวจแหงชาติท่ีมีการจัดงบประมาณดานการศึกษาท่ี
เก่ียวของกับการศึกษาดังน้ี 

ตารางแสดงงบประมาณรายจายดานการศึกษาของหนวยงานหลัก สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
รายการ คาใชจายทางตรง คาใชจายทางออม รวม รอยละ

กองบัญชาการศึกษา 465,822,687.32 62,253,300.47 528,075,987.79 0.52

โรงเรียนนายรอย
ตํารวจ 

490,203,319.33 94,054,247.65 584,257,566.98 0.58

งบประมาณท้ังหมด
ของหนวยงานหลัก
สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ 

94,866,258,369.68 6,095,376,248.72 100,961,634,618.40 100.0

ท่ีมา : สํานักงบประมาณ (2560) 

ท้ังน้ีจากการรับผิดชอบในภารกิจควบคูไปใน 2 บทบาทดังกลาวขางตนของผูนํา ท่ีมี
บทบาทเปนผูบังคับบัญชา และ มีบทบาทเปน อาจารย ผูประสาทวิชาความรูใหกับผูเขารับการ
อบรม ผานรูปแบบการกําหนดการบริหารจัดการการศึกษาเพ่ือมุงเนนประโยชนในองคความรู
ใหกับขาราชการตํารวจทุกระดับอยางเทาเทียมกัน  ดังน้ัน ผูนําในสถานศึกษา  จะตองเปนผูมี
ความสามารถ ในการบริหารใหสอดคลองในทุกบทบาท อีกท้ัง ยังตองเปนผูนําท่ีมีวิสัยทัศน 
สามารถวิเคราะหไดถึงการเปล่ียนแปลงของสถานการณตางๆ ทีเกิดขึ้น เพ่ือเตรียมพรอมรองรับการ
เปล่ียนแปลงเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นใหไดมากท่ีสุด  และยังตองเปนหลักสําคัญ ในฐานะ 

Supervision ของหนวยงาน  ในการใหการสนับสนุน สงเสริม แนะนํา ชวยเหลือตามความเหมาะสม 

เพ่ือใหสามารถไปประยุกตใชในการทํางานในหนาท่ีตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  ท้ังน้ี  
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คุณลักษณะผูนําท่ีสามารถนําองคการใหเปนองคการแหงคุณภาพการเรียนรู องคการแหงปญญาได 
จักไดนําเสนอตอไปน้ี 

แนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนํา (Leadership Concepts) 
แนวคิดเก่ียวกับ “ผูนํา” (Leader) ไดมีนักวิชาการทําการศึกษาเพ่ืออธิบายรูปแบบของผูนําท่ีประสบ
ความสําเร็จเปนจํานวนมาก ควบคูกับการศึกษาประเด็น “ภาวะผูนํา” (Leadership) ซ่ึงเปนหลัก
พิจารณาคุณลักษณะของบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในองคการไมวาจะเปนระดับใดก็ตาม  ผูนํามี
บทบาทสําคัญท่ีตองดําเนินกิจกรรมตางๆ  ใหตอบสนองตอเปาหมาย (Goal) และวัตถุประสงค
(Objective)  ภายใตเง่ือนไขปจจัยท้ังภายใน (Internal conditions) อาทิ ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด 

กฎ ระเบียบ นโยบายขององคการ  และเง่ือนไขภายนอก (External conditions) องคการ ซ่ึงกลาวได
วาเปนเง่ือนไขท่ีอยูนอกเหนือการควบคุม (Over control) หรือความสามารถในการจัดการของผูนํา
องคการ   ท้ังน้ี ถาย่ิงเปนองคการท่ีอยูทามกลางสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  และมี
ระดับของผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงน้ันมีความรุนแรงตอองคการและการปฏิบัติ
หนาท่ีบทบาทผูนํา  คุณลักษณะของผูนําจึงจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีคุณลักษณะสําคัญในการ
ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นน้ันไดอยางเหมาะสม  ดังน้ัน ภาวะผูนําแบบ ปฏิรูป 

(Transformational Leadership) จึงกลาวไดวาเปนภาวะผูนําท่ีมีความสอดคลองกับการบริหาร
การศึกษาในยุคของการปฏิรูปการศึกษาอยางมาก    

แนวโนมการศึกษาเก่ียวกับภาวะผูนําท่ีไดเร่ิมมีนักวิชาการศึกษามาโดยเร่ิมจากการศึกษาถึง
คุณลักษณะของผูนํา (Traits) ท่ีสงผลใหเกิดความสําเร็จในการทํางานในองคการ จะตองเปนอยางไร
บาง และในการศึกษาตอมาไดใหความสําคัญกับพฤติกรรมผูนํา (Behavioral theory) ซ่ึงไดจําแนก
พฤติกรรมของผูนําออกเปนรูปแบบตางๆ คือ ผูนําแบบเผด็จการ (Autocratic leadership) ผูนําแบบ
ประชาธิปไตย (Democratic leadership)  หรือผูนําแบบตามสบาย (Laissez-faire Leadership) ท่ีทํา
ใหรูปแบบผูนําท่ีสําคัญคือ แบบมุงเนนความสัมพันธระหวางบุคคล (Consideration) และ มุงเนนผล
การปฏิบัติงาน (Initiating structure) และในยุคตอมาใหไดความสําคัญในการศึกษาภาวะผูนํากับ
สถานการณ (Contingency theory) ซ่ึงอาจเปนไปตามแนวคิดท่ีวา “สถานการณเปนตัวสรางผูนํา”  

โดยมีองคประกอบสําคัญในการศึกษาภาวะผูนําเชิงสถานการณคือ ผูนํา (Leader) ผูตาม (Follower) 

และสถานการณ (Situation) ซ่ึงทําใหทราบถึงความแตกตางในแตละสถานการณก็จะสงผลใหเกิด
รูปแบบผูนําท่ีมีความสอดคลองกับสถานการณแตละสถานการณน้ันๆ โดยไมยึดติดวาตองเปน
บุคคลคนเดียวเทาน้ัน  และยังไดมีการศึกษาภาวะผูนําท่ีใหความสําคัญกับสภาพแวดลอม 
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(Environment theory) เปนสําคัญ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพแวดลอมในยุค
ปจจุบันท่ีมีอยางรวดเร็วน่ันเอง   ซ่ึงแตละแนวทางตามหลักการเชิงทฤษฎีจะมีองคประกอบเพ่ือการ
วิเคราะหสําหรับการศึกษาท่ีแตกตางกันไป  โดยปจจุบันพบวายังไมมีการนิยามความหมายของ
ภาวะผูนําไดอยางสมบูรณแบบ เน่ืองจากมีองคประกอบสําคัญหลายประการ อาทิ กลุมบุคคลทั้ง
ผู นํ าและผูตาม  (Leader and Follower) บริบท  (Context) , วัฒนธรรม  (Cultural) สถานการณ  
(Situational) และสภาพแวดลอม (Environment) ท่ีแตกตางกัน  ทําใหการศึกษารูปแบบภาวะผูนํา
เพียงแบบเดียวจึงไมสามารถอธิบายประสิทธิภาพผูนําในทุกสถานการณได ดังน้ัน ควรศึกษา
รวมกับสถานการณท่ีหลากหลายและการดําเนินบทบาทของผูนําภายใตสถานการณน้ันใหองคการ
หรือหนวยงานประสบผลสําเร็จจากตัวบงช้ีท่ีสามารถวัดไดอยางชัดเจน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ภาวะผูนําเชิงปฏิรูป   (transformational leadership) เปนสําคัญ 

ภาวะผูนําเชิงปฏิรูป (transformational leadership) 
การศึกษาภาวะผูนําเชิงปฏิรูป  (Transformational leadership)  มุงเนนศึกษาถึงคุณลักษณะท่ีเกิดจาก
ตัวของผูนําเอง เปนคุณลักษณะท่ีผูอ่ืนสามารถรับรู สัมผัสได มีการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมสอดคลองกับสถานการณตางๆ เพ่ือใหการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคขององคการ  โดยการแสดงออกของ “ภาวะผู นําเชิงปฏิรูป  (Transformational 

Leadership)” มีนักวิชาการนําเสนอคุณลักษณะสําคัญ 4 แบบ  คือ (1) เปนผูมีบารมี (Charisma)  หรือ
ความสามารถพิเศษท่ีจะโนมนาวชักจูงบุคคลอื่น  (2)  เปนผูสรางแรงจูงใจจากแรงบันดาลใจ  

(Inspirational Motivation) มุงสนับสนุนใหบุคคลเกิดแรงบันดาลใจในการทํางานใหบรรลุตาม
เปาหมายอยางมีคุณคาและรักษาแรงบันดาลใจน้ันใหคงอยู  (3) เปนผูใหความสําคัญกับความเปน
ปจเจกบุคคล (Individual Consideration) จากลักษณะบุคคลท่ีมีความแตกตางหลากหลายตามทาง
กายภาพ และสังคม โดยใหความเคารพและใหเกียรติในความเปนปจเจกบุคคลน้ัน   และ (4) 

สามารถกระตุนทางปญญาและความคิดของผูตามได (Intellectual Stimulation) เพ่ือใหเกิดความคิด
ริเริ่ม สรางสรรค พ่ึงพาตนเอง และเปนท่ีพ่ึงพาของผูอื่นได โดยมีการกระตุนใหผูตามหรือ
ผูใตบังคับบัญชาไดใชความคิดอยูอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ  นอกจากน้ี การนําหลักแนวคิดภาวะ

ผูนําเชิงปฏิรูปมาประยุกตใชน้ี  จึงควรประยุกตใชควบคูกับหลักคําสอนของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว รัชกาลปจจุบันท่ีไดทรงพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโอวาทใหกับขาราชการเก่ียวกับ



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1147 

การ “ครองตน  ครองคน และ ครองงาน” ท่ีสําคัญโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมควบคูไปกับการ

บริหารงานอยางมีวิสัยทัศน จะสามารถทําใหผูนําเปนผูนําท่ีมีคุณคาไดรับการยอมรับในทุกระดับ 

ภาวะผูนําเชิงปฏิรูป กับ การบริหารในยุคปฏิรูปการศึกษา (Transformational leadership and 
Managing In Educational Reform Era) 

จากการนําเสนอแนวคิด หลักการสําคัญท้ังดานการศึกษาและภาวะผูนําดังไดกลาวมา
ขางตนน้ัน  จึงอาจกลาวโดยสรุปถึงภาวะผูนําไดวาผูนําเชิงปฏิรูป  (Transformational Leadership) 

จะมุงเนนใหผูใตบังคับบัญชาได ปฏิบัติหนาท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบโดยใหไดมาซ่ึงผลลัพธ  
(Outcome) ในงานมากกวาท่ีผูนําไดคาดหวังไว โดยผูนําไดสรางความรู  ความเขาใจใหกับ
ผูใตบังคับบัญชา ผานรูปแบบหรือชองทางการส่ือสารท้ังรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 

เพ่ือมุงหวังใหผูใตบังคับบัญชาไดรับรูอยางชัดเจนในเปาหมาย หรือวัตถุประสงคของผูบริหารใน
การปฏิบัติงานตามเปาหมายท้ังในระดับองคการและในระดับหนวยงานไดอยางถูกตอง  และยังได
สนับสนุนกระตุนใหไดใชความคิด สรางสรรคใหมๆ ในการออกแบบการทํางานรวมกันให
สอดคลอง เหมาะสมกัน (Fit) ระหวางคุณลักษณะของงาน (Task characteristics) และ ปจเจกบุคคล 

(Individual) อยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนจากการรับรูอยางถองแทถึงแนวทางการดําเนินงานของ
องคการตามเปาหมายท่ีไดเกิดข้ึนจากการกําหนดแนวทางการทํางานรวมกัน  และรวมรับผลลัพธท่ี
เกิดขึ้นภายหลังการดําเนินการเพ่ือนําไปสูการปฏิรูปตอไป 

รูปแบบการกระตุนใหเกิดการปฏิบัติงานโดยเฉพาะดานการปฏิรูปการศึกษาเปนไปดวยดี  

ประสบความสําเร็จไดตามท่ีไดต้ังใจไว นอกจากหลักสําคัญท่ีเกิดจากผูนําของสถานศึกษา
แสดงออกถึงภาวะผูนําท่ีมุงเนนการปฏิรูปโดยใหการสนับสนุนทรัพยากรสําคัญในการปฏิบัติงาน
แทนการส่ังการ  (Command) การบังคับบัญชา  (Order) และการควบคุม  (Control) เ พ่ือให
ผูใตบังคับบัญชาไดปฏิบัติงานในหนาท่ีใหการปฏิรูปสําเร็จลุลวงไดดวยดี อาทิ การใหการ
สนับสนุนดานงบประมาณการจัดการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติท่ีกําหนดคาใชจายดาน
การฝกอบรมในป 2560 จํานวน 731,385,483.60 บาท จากงบประมาณทั้งส้ิน 116,870,908,716.66 

บาท หรือคิดเปนรอยละ 8.55 ซ่ึงกลาวไดวาเปนการใหความสําคัญถึงความเปนปจเจกบุคคลของ
ผูใตบังคับบัญชา โดยกระตุนใหลูกนองไดเรียนรูจากการสนับสนุนดานงบประมาณเพ่ือใหบุคลากร
ไดเกิดแรงบันดาลใจ เกิดการคิดสรางสรรคควบคูไปกับหลักคุณธรรมในการครองตน ครองคน 

และ ครองงาน  ทําใหผลสําเร็จเกิดขึ้นในงานไดไมยากจากการไดรับการฝกอบรมเพ่ิมเติม    
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ท้ังน้ี การนําเสนอภาวะผูนําเชิงปฏิรูปในยุคปฏิรูปการศึกษา ครั้งน้ี ผูเขียนจึงไดนําเสนอ
แนวคิดของ ภาวะผูนําในศูนยฝกอบรมขาราชการตํารวจ ซ่ึงเปนหนวยงานราชการท่ีมุงใหการศึกษา 
รวมกับการปฏิบัติหนาท่ีในบทบาทของขาราชการตํารวจตามพันธกิจสําคัญของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติควบคูไปดวย  โดยศูนยฝกขาราชการตํารวจเปนสถานศึกษาท่ีไดดําเนินกิจกรรมตาม
หลักประกันคุณภาพการศึกษา และตองดําเนินตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือใหเกิดความ
สอดคลองในการบริหารจัดการศึกษาในทุกระบบอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน   ท้ังน้ี การดําเนินการ
ของภาวะผูนําเชิงปฏิรูป ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติรวมกันจากบุคลากรในองคการโดย
ครอบคลุมในทุกตําแหนง ทุกระดับในสถานศึกษา  เพ่ือใหเกิดการสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวม
ในการตัดสินใจอยางสรางสรรคเพ่ือการแกปญหาและตัดสินใจรวมกัน  ท้ังในระดับผูบริหาร
สถานศึกษาระดับสูง   ผูบริหารสถานศึกษาระดับกลาง รวมถึงผูปฏิบัติงานในระดับตน  โดยผูเขียน
ไดนําเสนอการประยุกตใชรูปแบบภาวะผูนําเชิงปฏิรูปในยุคการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงผูมีหนาท่ี
รับผิดชอบ หรือมีบทบาทท่ีเก่ียวของกับการศึกษาจะเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ทักษะ ท่ีจะทําการ
ปฏิรูปใหเกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงสรางสรรคกันท้ังส้ิน ดังน้ัน ในการครองคนท่ีมีวุฒิภาวะจึงควร
เปนไปในเชิงสรางสรรค มิใช การออกคําส่ัง ซ่ึงอาจสงผลเสียมากกวาผลดีจะเกิดข้ึน  ดังน้ัน การ
ประยุกตใชรูปแบบภาวะผูนําเชิงปฏิรูป ผูเขียนจึงเห็นควรพิจารณาตามหลักการสําคัญดังตอไปน้ี   

1) ผู นําเชิงปฏิ รูปในการปฏิรูปการศึกษา  ควรเปนผู นํา ท่ีสรางการมีอิทธิพลเหนือ
ผูใตบังคับบัญชาอยางมีอุดมการณ (Idealized Influence) หรือเปนการแสดงออกถึงความเปนผูมี
บารมีจากการมีคุณลักษณะพิเศษ (Charisma Leadership) โดยการท่ีผูนําไดนําเสนอสาระสําคัญท่ี
เก่ียวของกับการปฏิรูปศึกษาใหกับผูใตบังคับบัญชาไดรับรู รับทราบอยางตอเน่ือง และสมํ่าเสมอ 

โดยจะตองเปนขอมูลท่ีชี้แสดงใหเห็นถึงปญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นถาเรามองขามปญหาน้ันไป 

คิดวา ไมสงผลกระทบถึงศูนยฝกอบรมการศึกษา  โดยตองแสดงออกถึงความตั้งใจจริงอยางตอเน่ือง 

ผานรูปแบบการส่ือสารในชองทางตางๆ ท้ังรูปแบบท่ีเปนทางการ (Formal channel) หรือไมเปน
ทางการ (Informal channel) เพ่ือใหสามารถเขาถึงผูใตบังคับบัญชาใหไดมากท่ีสุด   โดยส่ือใหผูมี
สวนเก่ียวของในทุกระดับไดรับรู และเขาใจถึงความมุงม่ันเกาะติดกับการดําเนินกิจกรรมดานการ
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือเนนประโยชนสําคัญใหกับผูรับการศึกษาเปนสําคัญ โดยทําตนเองเปน
แบบอยางท่ีดีตามแนวปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาใหผูใตบังคับบัญชารับทราบ และ ดําเนินตาม
หลักการท่ีผูนําไดนําใหเกิดการทําตาม โดยไดแสดงใหเห็นถึงผลลัพธท่ีสัมฤทธ์ิผล  เพ่ือสรางความ
ม่ันใจในการดําเนินงานตามหลังผูนํา ซ่ึงนอกจากจะไดรับการเช่ือม่ันจากผูใตบังคับบัญชาใน
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หนวยงานแลว  เม่ือมีผลงานเปนท่ีประจักษชัดออกไปภายนอก  จะสงผลใหไดรับการยอมรับ  ยก
ยอง เปนท่ี เคารพนับถือ ศรัทธา ไววางใจ และทําให ผูใตบังคับบัญชาเกิดความภาคภูมิใจในตัว
ผูบังคับบัญชา  ยินดีท่ีจะปฏิบัติงานรวมดวยดวยความเต็มใจ  และยังสงผลใหเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะ
มุงประพฤติปฏิบัติตามตัวแบบผูบังคับบัญชาท่ีมีคุณคาตอไปอีกดวย  

2) ผู นําเชิงปฏิ รูปในการปฏิรูปการศึกษา  ควรเปนผู นําในการสรางแรงบันดาลใจ 

(Inspiration Motivation) ใหเกิดข้ึนกับผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงรวมถึงผูเรียนในหนวยงาน โดยแรง
บันดาลใจอาจกลาวไดวาเปนพลังในตัวบุคคล (self-power) ท่ีชวยขับเคล่ือนความคิดผานการ
แสดงออกทางพฤติกรรมท่ีตองการ และยอมรับของสังคม  เพ่ือใหบรรลุผลตามที่ไดตั้งเปาหมายไว 
โดยอาจเร่ิมจากการใชคําส่ังในเชิงรองขอท่ีแสดงใหทราบถึงขอมูลสาระสําคัญเพ่ือกระตุนความ 

กระตือรือรนของผูใตบังคับบัญชา  โดยมุงเนนใหเห็นถึงคุณคาจากผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนสรางความ
เช่ือม่ันในตนเอง เนนการมีสวนรวมใหเกิดการปรูปการศึกษาจากการสรางแรงบันดาลใจ  สงผลให
ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา  ดังน้ัน ขั้นตอนแรกของการสรางแรงบันดาลใจให
เกิดขึ้นเปนหนาท่ีสําคัญของผูนํา โดยผลตอมาคือผูใตบังคับบัญชารูสึกยินดีกับผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน
จากความมุงม่ันในการศึกษาของตน ผานการแสดงออกทางพฤติกรรมตางๆ  จะเปนแรงเรงใหเกิด
แรงบันดาลใจเพ่ิมขึ้นกับผูอื่น เม่ือผูอื่นรับรูไดถึงผลสําเร็จท่ีเกิดจากการศึกษา ซ่ึงแรงจูงใจดังกลาว
เปนการสรางแรงจูงใจจากภายใน (Internal Motivation)  จากการแสดงออกอยางมีความหมายและ
เปนประเด็นทาทายท่ีผูนําสามารถบริหาร ทํางานไดสําเร็จ  เม่ือผูนําตระหนักวาผูใตบังคับบัญชาเร่ิม
ใหความสําคัญและดําเนินพฤติกรรมตามผูบังคับบัญชาในการใหความสําคัญกับการศึกษาแลว  ผูนํา
ควรเพ่ิมระดับความทาทายตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีตามท่ีไดพิจารณาแลวเห็นวาไมเกินกวา
ความสามารถของลูกนอง และเม่ืองานท่ีทาทายน้ัน สามารถสําเร็จลงได จะเปนการสรางความม่ันใจ
ในตนเองเพิ่มมากขึ้น  และผูนําตองแสดงใหลูกนองทราบวาผูนําใหความสําคัญและความเช่ือม่ันใน
ลูกนองเพียงใด ซ่ึงจะสงผลใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความภาคภูมิใจในการทํางานตามมา  สงผลให
เกิดการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความกระตือรือรน  มีความสุขในการทํางาน  มุงเนนปฏิบัติงานเพ่ือ
สวนรวม โดยไมยึดผลประโยชนสวนตนเปนสําคัญ  ท้ังน้ีเพ่ือใหการขับเคล่ือนการปฏิบัติงานใน
หนาท่ีของตน เปนไปตามวิสัยทัศนและพันธกิจของศูนยฝกอบรม  เปนจุดเริ่มตนถึงความผูกพัน 

(Commitment) และคานิยม (Value) ท่ีดีตอการปฏิบัติงาน ซ่ึงถือเปนการแสดงออกถึงความรูสึกของ
บุคคลจากการตระหนักรู หรือเรียนรู และทําการประเมินคาในส่ิงท่ีตนเองหรือพบเห็นผูอื่นทํา แลว
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ปรากฏผลวาดีเปนท่ียอมรับจากสวนรวม  ก็จะสงผลใหเกิดแรงบันดาลใจใหกับผูอื่นในการ
ประพฤติปฏิบัติตามโดยไมมีขอสงสัยใดใด  

3) ผูนําเชิงปฏิรูปในการปฏิรูปการศึกษา ควรสรางการกระตุนทางปญญา (Intellectual 

Stimulation) ใหเกิดขึ้นกับผูใตบังคับบัญชา  ใหไดรับรู ตระหนักรูถึงความสําคัญในการปฏิรูป
การศึกษาจากสภาพการณท่ีประเทศไทยมีรายงานผลการศึกษาท่ีอยูในอันดับทายๆ เม่ือเปรียบเทียบ
กับประเทศในกลุมประเทศตางๆ   ท้ังน้ี ในความหมายของภาวะผูนําเชิงปฏิรูปในประเด็นการ
กระตุนทางปญญาน้ันหมายถึง ผูนําควรแสดงออกถึงวิธีท่ีจะกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาไดตระหนัก 

รับรูถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาวาตนมีสวนเก่ียวของจากบทบาทหนาท่ีของตนอยาง
แทจริง  ดังน้ัน ในศูนยฝกอบรมขาราชการตํารวจ  ผูนําทุกระดับจึงควรกระตุนใหผูใตบังคับบัญชา
ทุกระดับ รวมถึงขาราชการตํารวจท่ีเขารับการศึกษาดวย  ใหไดตระหนักถึงความสําคัญในปญหา
ดานการศึกษา  ท่ีสงผลกระทบมากกวาท่ีตนเองไดคิดไว   แตท้ังน้ีไมไดหมายถึงมุงใหเห็นถึงแต
ปญหา  แตมุงใหคิดวิธี แนวทางการแกไขปญหาท่ี ผูปฏิบัติงานในแตละระดับไดพบเห็นมา  และ
ผานการคิด  วิเคราะหถึงท่ีมาและความสําคัญของปญหาแลววา  ควรตองรีบดําเนินการจัดการแกไข
อยางรวดเร็ว  เพ่ือใหประเทศไทยไดเปนผูนําทางการแขงขันในระดับอาเซียนไดอยางแทจริง   

โดยการกระตุนของผูนําเชิงปฏิรูปในท่ีน้ี  ควรกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาคิดวิเคราะหแนวทางแกไข
ในเชิงสรางสรรค  ท่ีอาจแตกตางจากหลักการเดิม  แตผลลัพธท่ีไดเปนไปอยางสรางสรรคและคุมคา 
ในทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด   และเม่ือไดแนวทางสรางสรรคในการนําไปสูกระบวนการปฏิรูป
การศึกษาแลว  อาจจัดทําขอสรุปจากการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้น  แลวนํามากําหนดสมมติฐานใหม  เพ่ือ
เปนการแสวงหาแนวทางใหมๆ ตอไป เปนการเตรียมพรอมรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นอีกตอไปในอนาคต  

4) ผูนําเชิงปฏิรูปในการปฏิรูปการศึกษา  ควรใหความสําคัญโดยการตระหนักถึงความเปน
ปจเจกบุคคล (Individualized Consideration)  ของผูใตบังคับบัญชาอยางเทาเทียมกัน  และมีวิธี
ปฏิบัติตอบุคคลที่สอดคลองกับความเปนปจเจกบุคคลน้ัน ภายใตหลักเหตุผล (Rational activity) ท่ี
เหมาะสม   โดยผูนําอาจใชรูปแบบความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชาท้ังในรูปแบบความสัมพันธท่ี
เปนทางการ หรือความสัมพันธท่ีไมเปนทางการ  ในการใสใจ  ปฏิบัติกับผูใตบังคับบัญชาในฐานะ
ผูนําท่ีเหมาะสม   โดยมุงเนนสรางคุณคาในความรูสึกของผูใตบังคับบัญชาท่ีมีตอตัวผูนํา  ใน
รูปแบบตางๆ  อาจจะเปนการสอนงาน  แนะนํา สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาไดมีการพัฒนาตนเอง 

ผานรูปแบบตางๆ เชน การอบรม  การเขารับการศึกษาเพ่ิมเติมศักยภาพของบุคคล   
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การตระหนักถึงความเปนปจเจกบุคคลของผูใตบังคับบัญชาท่ีผูนําใหความสําคัญตอการประยุกตใช
ในการปฏิรูปการศึกษาคร้ังน้ี  อาจกลาวไดวา ผูนําจะมีความสามารถในการพิจารณา  วิเคราะห 
เขาใจถึงศักยภาพ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ รวมถึงความต้ังใจ ยินดีในการปฏิบัติงาน
รวมกันทํากิจกรรมเพ่ือมุงใหบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา โดยใหความตระหนักถึงการ
เริ่มตนการปฏิรูปจากหนวยงานของเรากอน  ซ่ึงอาจเกิดผลลัพธท่ีดี จนเกิดเปนตนแบบ (Model) 

ใหกับหนวยงานสถานศึกษาอ่ืนใชเปนแบบอยางในการดําเนินกิจกรรมปฏิรูปการศึกษาใหประสบ
ความสําเร็จ  ซ่ึงจะสงผลตอความรูสึกมีคุณคาในตนเอง จากความสําเร็จในการปฏิบัติงาน และ 

ความมีคุณคาท่ีไดรับการยอมรับ ยกยองจากบุคคลอ่ืน  โดยเฉพาะจากผูบังคับบัญชา และยังเปนการ
ยกพัฒนาความสัมพันธท่ีดีระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาอีกดวย   

ท้ังน้ี  ความเปนปจเจกบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับ อาจมีความเปนปจเจกบุคคลอยูใน
ระดับสูง อันเน่ืองจากการมีตําแหนงบริหารการศึกษาอาทิ ผูอํานวยการ  ครูใหญ อาจารยใหญ  ซ่ึง
สวนใหญจะตระหนักถึงบทบาทและหนาท่ีดานการปฏิรูปการศึกษาไดดีอยูแลว ดังน้ัน ผูนําจึงควร
ตองสรางการมีสวนรวม หรือการรวมมือปฏิรูปอยางจริงจัง เขมแข็ง ซ่ึงจะทําใหสามารถบรรลุ
ความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษาไดภายใตรูปแบบภาวะผูนําท่ีสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมใหเปนไปในเชิงสรางสรรคอยางเหมาะสม สอดคลองกับหลักคุณธรรม (Integrity)  และ 

จริยธรรม (Ethical)  และเพ่ือใหผูใตบังคับบัญชาไดเกิดความเคารพ เชื่อถือและศรัทธา และยินดี
ปฏิบัติงานดวยความจริงใจในทุกกิจกรรมท้ังในปจจุบันและในอนาคตตอไป  

 
บทสรุป 

การปฏิบัติงานในสวนของศูนยฝกขาราชการตํารวจ  ซ่ึงเปนหนวยงานหน่ึงในสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  ผูนําของศูนยฝกอบรมนอกจากจะตองยึดหลักนโยบายของผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติเปนหลักสําคัญในการปฏิบัติงานตามหนาท่ีแลว   ยังตองปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูนํา
สถานศึกษาท่ีเปนหนวยสราง พัฒนาศักยภาพของบุคลากรตํารวจใหเปนผูท่ีรับใชสังคมดวยความ
ถูกตอง ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม   ถึงแมการจัดการศึกษาจะมีแนวโนมท่ีสงผลกระทบตอ
คุณภาพการศึกษาตามตัวบงช้ีในเกณฑตางๆ เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ  แตอยางไรก็ตาม การ
ยึดหลักปฏิบัติตามหลักภาวะผู นํา เชิงปฏิรูป  (Transformational leadership) ในยุคการปฏิรูป
การศึกษา  ถือไดวาเปนแนวทางปฏิบัติสําคัญประการหนึ่งท่ีจะมุงพัฒนาคุณคาทางการศึกษาใหเพ่ิม
มากข้ึน  ซ่ึงจะสงผลตอศักยภาพของผูเขารับการศึกษา ใหเปนผูปฏิบัติงานตามนโยบายหลักของ
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หนวยงาน ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไปอีกดวย 

อีกท้ังวัฒนธรรมสําคัญของสํานักงานตํารวจแหงชาติ คือการใหความสําคัญท่ีผูใตบังคับบัญชามีตอ
ผูบังคับบัญชาดวยความเคารพ เชื่อม่ัน  ไววางใจ  ดวยความจริงใจอยางแทจริง  ซ่ึงสงผลตอการ
ปฏิบัติตามคําส่ังดวยความเครงครัด  จึงอาจกลาวไดวา ผูบังคับบัญชาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
เปนผูท่ีมีอํานาจ อิทธิพลในการสรางแรงบันดาลใจใหเกิดขึ้นกับผูใตบังคับบัญชา  ผูบังคับบัญชาจึง
ควรตองครองตนใหเปนแบบอยางปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินกิจกรรมในหนาท่ี  และ การมุงม่ันปฏิบัติ
ตนตอผูใตบังคับบัญชา ใหเปนไปตามความเปนปจเจกบุคคลท่ีไมทําใหผูอื่นเดือดรอนแตอยางใด  

และยังควรมุงกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาใหเปนผูคิดอยางสรางสรรค  ทําอยางตั้งใจ  ซ่ึงจะสงผลตอ
ความกระตือรือรน  มุงม่ันในผลแหงความสําเร็จในการปฏิบัติงานใหเกิดข้ึนในระดับสูงเต็ม
ศักยภาพของตนเอง  และเพ่ือใหบรรลุเปาหมายสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาใน
ประเทศไทยไดเปนผลสําเร็จ  และรักษาผลลัพธแหงการปฏิรูปน้ันใหเปนไปไดอยางย่ังยืนตอไป    
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กลยุทธเพ่ือสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขันของการตลาดบริการ 
Strategy for creating a Competitive Advantage of Service Marketing 

 

กิตติพันธ คงสวัสด์ิเกียรติ 
รองคณบดีฝายวิจัยและการศึกษาข้ันสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 

พัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล 
ผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

บทคัดยอ 
 บทความวิชาการน้ี นําเสนอกลยุทธการสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขันของ
การตลาดบริการในยุคศตวรรษท่ี  21 ท่ีตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วจาก
สภาพแวดลอมภายนอก อันนําไปสูการปรับตัวอยางรวดเร็วใหเทาทันกับการเปล่ียนแปลง 

ทามกลางยุคเทคโนโลยีสารสนเทศในหลาย ๆ ดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ การศึกษา และสังคม เพ่ือให
เกิดศักยภาพในการแขงขัน และการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน บทความน้ีมีวัตถุประสงค
เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายของการบริการ ผูท่ีเก่ียวของในธุรกิจบริการ  ลักษณะ
ของการบริการ การวางตําแหนง และการทําใหบริการมีความแตกตางจากคูแขงขัน และกลยุทธการ
บริการสําหรับธุรกิจบริการ  

 

คําสําคัญ: กลยุทธ การสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน ตลาดบริการ 

 

บทนํา 
 ทามกลางความเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ผลักดันใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงโครงสรางและความสัมพันธท้ังในดานเศรษฐกิจการคา สังคม วัฒนธรรม การพัฒนา
ทางเทคโนโลยี บริษัทขามชาติ สถาบันระหวางประเทศ และอ่ืน ๆ เชื่อมโยงกันจนเปนโลกไร
พรมแดน ดังน้ัน โลกาภิวัตนจึงเปนการเปล่ียนแปลงท่ีใดท่ีหน่ึงบนโลกใบน้ีและสงผลกระทบตอ
กันเปนลูกโซไปท่ัวโลก (ประเวศน มหารัตนสกุล, 2560, น. 11) ประเทศใดจะไดเปรียบทางการคา
จะตองมีความเร็วในการเขาสูตลาด มีการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจดวยความเร็ว (Speed of 

Economy) และแมวาจะใชความเร็ว แตสินคายังคงมาตรฐานเหมือนเดิมหรือสูงกวา และตองทําให
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ผลิตภัณฑ/บริการมีความแตกตางจากคูแขงในตลาด (Porter, 1998, อางถึงใน ประเวศน มหารัตน
สกุล, 2560, น. 19) ผูบริโภคในยุคปจจุบันมีทางเลือกในการบริโภคสินคาและบริการท่ีหลากหลาย 

เน่ืองจากมีสินคาและบริการในตลาดจํานวนมหาศาลใหเลือกใช ดังน้ันองคกรผูผลิตสินคาและ
บริการจึงตองพยายามหาแนวทางและกลยุทธตาง ๆ ท่ีจะส่ือสารไปยังผูบริโภคเปาหมายเพ่ือให
จดจําสินคาได รวมถึงเขาไปน่ังอยูในจิตใจของผูบริโภค (ณฐวัฒน คณารักสมบัติ, 2560)  

 การตลาดในยุคใหมมีความแตกตางจากการตลาดในยุคแรกซ่ึงจะเนนการผลิตและตัวสินคา
เปนหลัก เปนการผลิตใหไดสินคามากข้ึน เพ่ือทําใหตนทุนการผลิตตอหนวยต่ํา การพัฒนาคุณภาพ
สินคาเพ่ือการยอมรับของลูกคา การสรางตราสินคาใหเปนท่ีรูจักเพ่ือการขยายสายผลิตภัณฑ รวมท้ัง
การสงเสริมการตลาดเพ่ือสรางใหลูกคาเกิดความตองการซ้ือ แตปจจุบันมีผูผลิตจํานวนมากรายผลิต
สินคาเขามาแขงขัน เกิดการลอกเลียนแบบสินคาและการพัฒนาสินคาแขงกับคูแขงขันในเวลา
อันรวดเร็ว ดังน้ัน กลยุทธการแขงขันเพ่ือใหไดเปรียบในเชิงการแขงขันกับคูแขงขัน คือการ
ใหบริการท่ีดี ไมวาจะเปนขายสินคาโดยเพ่ิมการบริการเขาไป รวมท้ังการใหบริการตอบคําถาม 

ติดตั้ง และรับประกัน จนทําใหบริการเปนสวนหน่ึงของทุกธุรกิจ  ท้ังน้ี ในยุคปจจุบันเปนโลกของ
ขอมูลขาวสารและความทันสมัย ธุรกิจมีอัตราการเจริญเติบโตอยางตอเน่ืองและรวดเร็ว ผลมาจาก
เทคโนโลยีและความเปดกวางทางการคา ธุรกิจบริการสามารถทํากําไรใหกับผูประกอบการไดอยาง
มหาศาล แตขณะเดียวกันก็ดึงดูดผูประกอบการจํานวนมากเขาสูธุรกิจบริการ (ธธีรธร ธีรขวัญโรจน, 
2546, น. 15; จิตตินันท นันทไพบูลย, 2551, น. 13)  

การตลาดบริการ จึงเปนธุรกิจท่ีเราคุนเคยเปนอยางดี และตางก็เปนลูกคาท่ีซ้ือบริการกันอยู
เสมอ ๆ ในชีวิตประจําวัน เชน โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม โรงภาพยนตร สถานบันเทิง บริการ
โทรศัพท เปนตน ท้ังน้ีการตลาดในยุคปจจุบัน จึงเปนธุรกิจท่ีเนนการใหบริการโดยเฉพาะเจาะจง
มากข้ึน เน่ืองจากลูกคามีรายไดมากข้ึน และมีความตองการความสะดวกสบายมากขึ้น จึงแสวงหา
ส่ิงท่ีจะมาตอบสนองความตองการน้ัน โดยลูกคาไมตองดําเนินการเอง เชน จางซักรีดเส้ือผา โทรส่ัง
อาหารมาทาน จางคนตกแตงสวน จางคนทําความสะอาดบาน ไปทานรานอาหารนอกบานท่ีมี
บริการเสริฟนํ้าและอาหารใหถึงโตะ เปนตน การบริการจึงเสมือนหน่ึงเปนผลิตภัณฑอีกสายหน่ึงท่ี
จําเปนสําหรับลูกคา ดังน้ัน การบริการจึงเปนการตอบสนองความตองการของผูบริโภค ดวยการให
ประโยชนเพ่ิมข้ึนในสายตาของผูบริโภค ทําใหรูสึกคุมคา มีความพึงพอใจกวาการเสนอสินคาอยาง
เดียว ท้ังท่ีความเปนจริงมีการบวกคาบริการรวมไปในสินคาน้ันแลว เชน การซ้ือเครื่องปรับอากาศ
ในราคา 20,000 บาท ทางรานจะคิดราคาคาติดต้ังประมาณ 2,000 บาท รวมเงินท่ีตองจายท้ังหมด 
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22,000 บาท แตหากลูกคาจัดหาชางมาทําการติดตั้งเอง อาจตองจายคาติดตั้ง 2,500 บาท และลูกคา
ตองแบกรับความเส่ียงกับการติดตั้งของชางท่ีไมเคยใชบริการกันมากอน ซ่ึงแตกตางจากกรณีท่ีมี
ชางจากรานคาท่ีใหความม่ันใจในการรับประกันการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

ดังน้ัน การบริการจึงมีความสําคัญตอธุรกิจ คือ (1) มีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการท่ีลูกคายินดี
จายเงินมากข้ึน เพ่ือไดรับการบริการที่ดีขึ้น (2) มีรายไดอยางตอเน่ือง และลดตนทุนการสูญเสีย
ลูกคา จากการบริการหลังการขาย เพ่ือสรางรายไดอยางตอเน่ือง (3) มีความสามารถในการอยูรอด 

(Business Survival) และการสรางกําไรในระยะยาว อันเน่ืองจากการใหบริการลูกคาท่ีเปนเลิศ และ
ลูกคาเกิดความพึงพอใจ ก็จะบอกตอและแนะนําความพึงพอใจท่ีไดรับใหแกคนอื่นทราบ ธุรกิจก็จะ
ไดลูกคารายใหมแบบปากตอปาก (Word of mouth) ของลูกคารายเกา (4) การมีภาพลักษณและ
ชื่อเสียงท่ีดีจากการใหบริการท่ีดี สรางความแตกตางจากคูแขงขันได (5) มีความไดเปรียบเชิงการ
แขงขัน (Competitive Advantage) จากคูแขงขันท่ีมุงเนนการบริการ เน่ืองจากการบริการท่ีมีคุณภาพ
เปนส่ิงท่ีลอกเลียนแบบไดยาก ตองใชเวลานานและลงทุนสูง จึงยากท่ีคูแขงขันจะลอกเลียนแบบ
และแยงลูกคาไดในเวลาอันส้ัน (ธธีรธร ธีรขวัญโรจน, 2546, น. 32-33) 

 

ความหมายของการบริการ (Definition of Service) 
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคําวาการบริการ (Service) ไวดังน้ี 

การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือชุดของกิจกรรมซ่ึงโดยท่ัวไปไมสามารถจับตองได 
ตามปกติมักเกิดขึ้นเม่ือมีการติดตอระหวางลูกคากับผูใหบริการ และ/หรือกับทรัพยากรที่มีตัวตน
หรือสินคา และ/หรือระบบของผูใหบริการ ซ่ึงชวยในการแกไขปญหาใหกับลูกคาน่ันเอง 

(Grounroos, 1990) 

การบริการ หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการสงมอบสินคาท่ีไมมีตัวตน (intangible 

goods) ของธุรกิจใหกับผูรับบริการ โดยสินคาท่ีไมมีตัวตนน้ันจะตองตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ จนนําไปสูความพึงพอใจได (ธธีรธร ธีรขวัญโรจน, 2546) 

การบริการ หมายถึง การกระทํา พฤติกรรม หรือการปฏิบัติการท่ีฝายหน่ึงเสนอใหอีกฝาย
หน่ึง โดยกระบวนการท่ีเกิดข้ึนน้ัน อาจมีตัวสินคาเขามาเก่ียวของ แตโดยเน้ือแทของส่ิงท่ีเสนอน้ัน 

เปนการกระทํา พฤติกรรม หรือการปฏิบัติการ ซ่ึงไมสามารถนําไปเปนเจาของได (วีระรัตน กิจเลิศ
ไพโรจน, 2556) 
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ดัง น้ัน  อาจสรุปไดว า  การบริการ   (Service) หมายถึง  กิจกรรม  ชุดของกิจกรรม 

ผลประโยชน หรือความพึงพอใจ ซ่ึงจัดทําข้ึนเพ่ือเสนอขาย หรือกิจกรรมท่ีจัดทําข้ึนรวมกับการขาย
สินคา เกิดขึ้นเม่ือมีการติดตอระหวางลูกคากับผูใหบริการ โดยสินคาท่ีไมมีตัวตนน้ันจะตอง
ตอบสนองความตองการและความพึงพอใจใหกับลูกคา 
จากความหมายดังกลาว สามารถอธิบายไดวา การบริการแบงออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก 
 1) ผลิตภัณฑบริการ เปนกิจกรรม ชุดของกิจกรรม ผลประโยชน หรือความพึงพอใจท่ี          

ผูใหบริการจัดทําขึ้นเปนผลิตภัณฑบริการรูปแบบหน่ึง เพ่ือตอบสนองความตองการใหกับผูบริโภค 

เชน การจัดท่ีพักในธุรกิจโรงแรมหรือรีสอรท การใหความรูในธุรกิจการศึกษา การรักษาคนไขใน
ธุรกิจโรงพยาบาล การนวดในธุรกิจนวดแผนโบราณ เปนตน 

2) การบริการสวนควบ เปนกิจกรรม ชุดของกิจกรรม ผลประโยชน หรือความพึงพอใจท่ีผู
ใหบริการจัดทําขึ้น เพ่ือเสริมหรือรวมกับสินคา เพ่ือใหการขายและการใชสินคามีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ชวยตอบสนองความตองการใหกับผูบริโภค เชน การบริการติดต้ัง การรับประกันซอมแซม
สินคาหลังการซ้ือ การใหคําแนะนําในการใชงาน เปนตน 

 

ผูท่ีเก่ียวของในธุรกิจบริการ 

จากความหมายของการบริการ ดังไดกลาวมาแลวจะเห็นไดวา ผูท่ีเก่ียวของในธุรกิจบริการ 

ประกอบดวย 2 สวนหลัก (ธธีรธร ธีรขวัญโรจน, 2546, น. 26-27) คือ 

1. ผูใหบริการ ไดแก ธุรกิจท่ีดําเนินการในรูปบริษัทหรือหางรานในการใหบริการ ซ่ึงผู
ใหบริการคือ พนักงานทุกระดับในธุรกิจ ต้ังแต เจาของธุรกิจ ผูบริหารและพนักงานทุกระดับ คน
เปนปจจัยหลักสําคัญในธุรกิจบริการ คุณภาพบริการมาจากพนักงานท่ีมีคุณภาพ 

หนาท่ีของผูใหบริการ คือ การสงมอบบริการใหแกลูกคา ซ่ึงการสงมอบท่ีดีตองมาจาก
พนักงานทุกคนในบริษัท ต้ังแตผูบริหารท่ีกําหนดนโยบายในการใหบริการท่ีเนนลูกคาเปนสําคัญ 

และแผนกงานตาง ๆ จะตองประสานงานกันเพ่ือสงมอบบริการที่เปนเลิศใหแกลูกคา 
2. ผูรับบริการ ไดแก ลูกคาท่ีเขามาใชบริการ ผูใหบริการและผูรับบริการจะตองมีความ

เก่ียวของสัมพันธกันตลอดเวลา ต้ังแตกอนซ้ือ ขณะซ้ือ และหลังการซ้ือ 

หนาท่ีของผูรับบริการ คือ การสรางรายไดใหกับธุรกิจท่ีใหบริการน้ัน ๆ ลูกคาเปน
ตัวกําหนดทิศทางการอยูรอดของธุรกิจการตลาดบริการ 
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ลักษณะของการบริการ (Nature of Services) 
สินคาเปนวัตถุท่ีสามารถจับตองได แตบริการเปนพฤติกรรม การกระทํา หรือการปฏิบัติ 

ซ่ึงมีลักษณะของการบริการดังน้ี (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2545, น. 11-12; ธธีรธร ธีรขวัญโรจน, 2546, 

น. 26-27; วารุณี ตันติวงศวาณิช และคณะ, 2554, น. 140) 

 1.  ไมสามารถจับตองได (Intangibility) หมายความวา บริการไมสามารถจับตองหรือ
สัมผัสได กอนท่ีจะมีการซ้ือ กลาวคือ ผูซ้ือหรือลูกคาไมอาจรับรูการบริการลวงหนาหรือกอนตกลง
ใจซ้ือเหมือนซ้ือสินคา แตอาศัยประสบการณเดิมท่ีไดรับจากการซ้ือบริการน้ัน ๆ  

1.1 สถานท่ี ตัวอาคารโรงแรมตองหรูหรา โออา สวยงาม สะอาด และต้ังอยูใน
ทําเลที่ลูกคาสะดวก 

1.2 บุคคล พนักงานโรงแรมตองมีคุณลักษณะของพนักงานท่ีดี 7 ประการ และมี 

พนักงานเพียงพอในการใหบริการ 

  1.3 เคร่ืองมือ มีเครื่องมือท่ีพรอมสําหรับการปฏิบัติงานทุกอยางครบครัน 

  1.4 ตราสินคา สัญลักษณ เลือกใชส่ิงท่ีแสดงถึงบริการท่ีเปนเลิศ และบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

  1.5 ราคา โฆษณาใหลูกคาเห็นวาการเลือกใชบริการของโรงแรมน้ันคุมกับเงินท่ีจาย
ไป 

 

ไมสามารถจับตองได (Intangibility) เปนบริการที่ไมสามารถมองเห็น เกิดความรูสึก รู
รสชาติ หรือสัมผัสได ซ่ึงแตกตางจากสินคาท่ีจับตองได สามารถพิจารณาสินคาไดกอนการซ้ือ ชวย
ใหผูบริโภคมีขอมูลในการตัดสินใจไดงายข้ึน ตัวอยางเชน เม่ือเราซ้ือสบูคัพเคก พวกเรามองเห็น 

รูสึก ไดรับกล่ินหอม หรือนําไปใชทําความสะอาดไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือเม่ือเราตองจาย
คาลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย เราจะตองจายเพ่ือใหไดรับความรู ทักษะ และการศึกษา ซ่ึง
อาจารยเปนผูส่ังสอนพวกเรา การสอนเปนบริการท่ีไมสามารถจับตองได หรือในกรณีท่ีเราเดินทาง
โดยเคร่ืองบิน ประโยชนท่ีไดรับคือการบริการอยางหน่ึง (การขนสง) แตมีดานท่ีมีตัวตน สัมผัสได 
คือ เครื่องบินท่ีใชเดินทาง (Boeing, Avro, Concorde, etc.) รวมถึงการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

  2. ไมสามารถแบงแยกได (Inseparability) โดยปกติบริการจะตองผลิตและบริโภคพรอมๆ 

กัน การใหบริการเปนลักษณะท่ีไมอาจแยกออกจากตัวบุคคลท่ีเปนผูใหบริการน้ันๆ ได การผลิต
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และการบริโภคการบริการข้ึนในขณะเดียวกัน น่ันคือ ผูขายบริการหน่ึงรายสามารถใหบริการลูกคา
ในขณะน้ันไดหน่ึงราย  

 การบริการเปนผลิตภัณฑท่ีมีรูปแบบการผลิตท่ีเกิดขึ้นพรอม ๆ กับการบริโภค เน่ืองจาก
มีขอจํากัดในเร่ืองของผูใหบริการท่ีเปนบุคคลและเวลา ซ่ึงทําใหสามารถใหบริการไดเพียงคร้ังละ
หน่ึงราย ขณะที่สินคาสามารถผลิตไดจํานวนมาก สามารถแบงแยกออกเปนหนวยยอยและขายให
ผูบริโภคไดพรอมกันหลาย ๆ ราย ผลิตภัณฑท่ีเปนสินคา (Tangible Goods) การผลิตและการบริโภค
จะแยกออกกันอยางชัดเจน แตบริการจะไมสามารถแบงแยกกระบวนการผลิตและการบริโภคออก
จากกันได ผูผลิตและผูบริโภคตองเขามามีสวนเก่ียวของกัน เพ่ือผลประโยชนท่ีจะไดรับรวมกัน
เรียกวาเปน Co-Production Services 

ลักษณะของบริการจึงไมแนนอนขึ้นอยูกับวาผูขายเปนใคร จะใหบริการเม่ือใด ท่ีไหน และ
อยางไร บริการถูกสรางข้ึนและถูกบริโภคไปพรอมๆ กันโดยผูใหบริการและผูรับบริการ ณ จุดท่ี
เกิดการปฏิสัมพันธทางการคา เชน บริการนวดท่ีผูใหบริการนําเสนอพรอมๆ กับท่ีผูรับบริการได
บริโภคความสบายจากการนวดไปพรอมๆ กัน คุณลักษณะน้ีทําใหผูคาตองพิจารณาใสใจอยางย่ิงถึง
การบริหารเหตุการณเฉพาะหนาและการสรางความพึงพอใจ ณ จุดท่ีเกิดการคาทันที 

 3. บริการจัดทํามาตรฐานไดยากหรือความแตกตางในการใหบริการแตละครั้ง 
(Heterogeneity or Variability) เน่ืองจากปจจัยหลักในการใหบริการ คือ “คน” การสรางมาตรฐาน
โดยอาศัยการจัดการคนใหมีมาตรฐานเดียวกันจึงเปนเรื่องยาก จะเห็นวาบริการมีความหลากหลาย
สูงข้ึน อยูกับวาใครเปนผูใหบริการ จะใหบริการเม่ือไหร ท่ีไหน อยางไร บริการจึงมีความแตกตางกัน 

โดยคุณภาพของการบริการขึ้นอยูกับหลายปจจัย ซ่ึงสวนใหญตองอาศัยความพรอมของพนักงาน 

หากพนักงานเกิดความไมพรอมไมวาจะดานจิตใจหรือรางกาย ก็อาจสงผลถึงคุณภาพของการ
บรกิารไปดวย  

คนเปนปจจัยสําคัญของการใหบริการ การจัดมาตรฐานโดยการจัดการคนเปนเรื่องยาก จะเห็น
วาบริการมีความหลากหลายสูงขึ้น อยูกับวาใครเปนผูใหบริการ จะใหบริการเม่ือไหร ท่ีไหน อยางไร 

บริการจึงมีความแตกตางกัน ในขณะท่ีการผลิตสินคาสามารถจัดทํามาตรฐานไดชัดเจน ท้ังรูปแบบ คุณภาพ 

และปริมาณ โดยอาศัยปจจัยสําคัญ คือวัตถุดิบและเคร่ืองจักรท่ีทําใหการควบคุมคุณภาพของสินคา
ทําไดงายกวา ดังน้ัน จึงไมสามารถกําหนดกฎเกณฑใหงานบริการทุกชิ้นออกมามีลักษณะ
เหมือนกันแบบกรณีการผลิตสินคาได งานบริการจากพนักงานคนเดียวกันจึงอาจเปล่ียนแปลงได 
ขึ้นอยูกับเวลา สถานท่ี และปจจัยแวดลอม ตัวอยางเชน การเขาไปรับประทานอาหารในรานเดียวกัน 
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แตตางเวลากันก็อาจไมไดรับประทานอาหารท่ีรสชาติเหมือนกันได หรือการเลือกตัดผมกับชางผม
คนเดียวกันก็อาจตัดผมไดไมเหมือนกันในแตละคร้ัง เปนตน  ดังน้ัน คุณภาพการใหบริการอาจ
เปล่ียนแปลงไดขึ้นอยูกับวาใครเปนผูใหบริการ ใหบริการเม่ือไร ใหบริการท่ีไหน และใหบริการ
อยางไร 

 4. ไมสามารถรักษาเก็บไวได (Perishability)  

 บริการไมสามารถผลิตแลวเก็บไวไดเหมือนสินคาอื่นได เม่ือไมมีความตองการใชบริการ
จะเกิดความสูญเปลา บริการจึงมีความสูญเสียคอนขางสูง ขึ้นอยูกับความตองการใชในบริการในแตละ
ชวงเวลา 
 4.1 ดานอุปสงค (Demand) คือการปรับความตองการซ้ือ สามารถทําไดดังน้ี 

  4.1.1 ต้ังราคาใหแตกตางกัน ตั้งราคาสูงเม่ือความตองการซ้ือมาก เชน สถานบันเทิงตั้ง
ราคาตํ่าเม่ือความตองการนอย 

  4.1.2 จัดกิจกรรมสงเสริมการขาย ชวงท่ีมีความตองการซ้ือนอย 

  4.1.3 การใหบริการเสริมตามธนาคาร และศูนยบริการตาง ๆ ชวงเวลาท่ีคนแนนจะ
จัดบริการเสริมใหลูกคา เพ่ือใหบริการแกคนรอ เชน การมีกาแฟ มีทีวี เปนตอน 

  4.1.4 ระบบการจอง เพ่ือปรับระดับความตองการใหเหมาะสม 

4.2 ดานอุปทาน (Supply) คือ การปรับการใหบริการ สามารถทําไดดังน้ี 

4.2.1 เพ่ิมพนักงานช่ัวคราว 

4.2.2 ใหผูบริโภคมีสวนรวมในการใหบริการ เชน การใหลูกคากรอกขอมูลในการใช
บริการธนาคาร เปนตน 

4.2.3 การใหบริการรวมกัน ระหวางผูขายบริการ เชน การใหบริการ ATM รวมกันของ
ธนาคาร 

 การบริการผลิตไดเพียงครั้งละหน่ึงหนวย และจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือเกิดการซ้ือและรับ
บริการในขณะเดียวกัน แตปญหาของธุรกิจบริการคงจะไมเกิดขึ้น หากความตองการซ้ือกับความ
ตองการขายมีปริมาณที่ตรงกัน ในขณะที่ธุรกิจสินคา ผูผลิตสามารถทําการคาดคะเนลวงหนาและ
ทําการผลิตเก็บไวได เพ่ือรองรับปริมาณความตองการซ้ือสินคาท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได แตการ
บริการไมสามารถทําได ความสูญสลายจากการไดรับบริการมาพรอมกับการใชไป คุณลักษณะน้ีทํา
ใหลูกคาหลายรายเกิดความลังเลในการตัดสินใจใชจายเงินเพ่ือซ้ือบริการ เพราะทายท่ีสุด ไม
สามารถนําอะไรติดตัวกลับไปได นอกจากความพึงพอใจจากการไดรับบริการ ผูคาจึงควรวางแผน
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ใหลูกคาเห็นวาแมจะไมมีอะไรติดไมติดมือแตส่ิงท่ีไดคือความประทับใจจากบริการท่ีจะอยูในความ
ทรงจําไปไมมีวันลืมเลือน ตัวอยางเชน สวนสนุกดิสนียแลนดท่ีตอกยํ้าความสําคัญของความทรงจํา
ดี ๆ ท่ีมีรวมกันกับครอบครัว แมเสียเงินไปแลวจะไมมีส่ิงของนํากลับบาน แตความรูสึกดี ๆ จะ
ยังคงอยูในใจตลอดไป  
 5. ไมสามารถถายโอนเปนเจาของได (No Transfer of Ownership) เม่ือลูกคาซ้ือบริการ 

ลูกคาจะไดรับผลประโยชน (Benefit) หรือคุณคา (Value) จากบริการ ไดรับประสบการณจากการใช
บริการ ซ่ึงประสบการณน้ีเปนตัวสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา โดยปราศจากความเปนเจาของใน
องคประกอบที่จับตองได  

ตัวอยางเชน การเชารถยนต ลูกคาไมไดเปนเจาของรถยนต ลูกคาจะไดรับ “ประสบการณ” 

ในการใชรถยนตเชาน้ันแทน หรือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย มีองคประกอบท่ีจับตองได
มากมาย เชน โตะ เกาอี้ หองสมุด อาจารยผูสอน สนามกีฬา ซ่ึงองคประกอบเหลาน้ีชวยกัน
สรางสรรคความรู ซ่ึงถือวาเปน “ความรู” เปนผลประโยชนท่ีนักศึกษาไดจากการลงทะเบียนเรียนท่ี
มหาวิทยาลัย โดยท่ีนักศึกษาสามารถจับตองโตะ เกาอี้ ใชบริการสนามกีฬา หองสมุดได แตไม
สามารถเอาส่ิงเหลาน้ีไปเปนเจาของได 
 

การวางตําแหนง และการทําใหบริการมีความแตกตางจากคูแขงขัน 
ธุรกิจบริการท่ีดีตองใชการตลาดเพ่ือสรางตําแหนงท่ีเขมแข็งในตลาดเปาหมาย เชน 

Southwest Airline วางตําแหนงของบริษัทเปนสายการบินระยะส้ัน ไมมีการตอเคร่ือง คาโดยสารตํ่า 
หรือโรงแรมริทซ คารลตัน วางตําแหนงท่ีประสบการณในความทรงจํา ซ่ึงสนุกสนาน ปลอดภัย 

และตอบสนอง แมในส่ิงท่ีลูกคาไมไดแสดงความตองการออกมา จากตัวอยางธุรกิจบริการเหลาน้ี
จะเห็นวามีการวางตําแหนงทางการตลาดจากกิจกรรมของสวนประสมทางการตลาดตามแบบเดิม 

อยางไรก็ตาม บริการแตกตางจากผลิตภัณฑท่ีจับตองได มักจะตองการวิธีทางการตลาดท่ีแตกตาง
ไป เน่ืองจากสินคามีมาตรฐานท่ีเห็นไดชัดเจนและสามารถวางอยูบนช้ันวาง เพ่ือรอลูกคาได แตใน
ธุรกิจบริการ ลูกคากับพนักงานบริการตองมีปฏิสัมพันธกัน เพ่ือสรางสรรคบริการ โดยประสิทธิผล
ของปฏิสัมพันธ ข้ึนอยูกับทักษะของพนักงานบริการ และการดําเนินการบริการ รวมถึงกระบวน
การสนับสนุนท่ีอยูเบ้ืองหลังของพนักงาน (วารุณี ตันติวงศวาณิช และคณะ, 2554, น. 140) 

ผูประกอบการตองนําเสนอบริการท่ีมีความแตกตางจากคูแขงขัน เพ่ือสรางความไดเปรียบในการ
แขงขัน (Competitive Advantage) โดยจะตองทําการศึกษาความตองการของลูกคาเปาหมายอยาง
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ละเอียด และพิจารณาวาตลาดแตละสวนตองการประโยชน (Benefits) อะไรจากการบริโภคบริการ 

ท้ังน้ี การแบงสวนตลาด เปนกระบวนการในการแบงแยก “ตลาดรวม” ซ่ึงแตเดิมประกอบดวย
ผูบริโภคมีลักษณะท่ีแตกตางกัน (Heterogeneous Market) ใหเปน “สวนของตลาด” (Market 

Segment) หรือตลาดยอย (Submarket) ซ่ึงในแตละสวนของตลาดน้ัน ๆ ประกอบดวยผูบริโภคท่ีมี
ลักษณะบางประการคลายคลึงกัน (Specific homogeneous markets) จึงทําใหองคกรสามารถกําหนด
เปาหมายไดชัดเจนวา บริษัทดังกลาวจะมุงเนนไปยังสวนของตลาดหรือผูบริโภคกลุมใด (ธีรกิติ 
นวรัตน ณ อยุธยา, 2547, น. 58-59)   

เม่ือทราบวา Segment ใดท่ีเรามุงเขาไปทํางาน ก็ตองวางตําแหนงเพ่ือจะไดนําเสนอบริการ
ท่ีถูกตองตรงกับความตองการและอยากใหลูกคาไดรับรูถึงบริการและบริษัทวาอยางไร เม่ือ
เปรียบเทียบกับคูแขงขัน บริษัทจะตองหาวิธีการที่จะทําใหลูกคาทราบวาบริการขององคกรแตกตาง
จากคูแขงขันอยางมีประสิทธิภาพ ในการวางตําแหนงองคกรบริการจะตองสามารถนําเสนอตัวเอง
ใหแตกตางไปจากคูแขงขัน โดยการนําเสนอ “ส่ิงท่ีมีคุณคาเหนือกวา” (Superior Delivered Value) 

ใหแกลูกคา โดยสําหรับลูกคาแลว ส่ิงท่ีมีคุณคาเหนือกวา จะหมายถึง “คุณคาท้ังหมดท่ีลูกคาไดรับ” 

(Total customer Value) หักลบดวย “ตนทุนท้ังหมดของลูกคา” (Total Customer Cost) ซ่ึงโดยทั่วไป
ในการเลือกซ้ือบริการ ลูกคามักจะพิจารณาความสมดุลระหวางปจจัยท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ ปจจัย
ดานตนทุนในการซ้ือ (Cost) ปจจัยดานคุณภาพของการบริการ (Service Quality) และปจจัยดาน
คุณคาเพ่ิม (Added Values) ท่ีไดรับจากบริการที่คิดวาจะตัดสินใจซ้ือ (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 

2547, น. 67)   

ข้ันตอนในการกําหนดกลยุทธการวางตําแหนงบริการ (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547, น. 69-70) 

มีดังน้ี 

 1) การวิเคราะหตลาด (Market Analysis) เพ่ือใหทราบขอมูลท่ีจําเปนเก่ียวกับอุปสงค
และลูกคา เพ่ือนําไปใชในการตัดสินใจเก่ียวกับการวางตําแหนง เชน ขนาดของตลาด (Market Size) 

ในแงของปริมาณหรือมูลคาการใชบริการของลูกคาท้ังหมด ความจําเปน ความตองการ และรสนิยม
ในการซ้ือของลูกคา รวมถึงการวิเคราะหแนวโนมของตลาด (Trends) และสถานท่ีท่ีลูกคาใชบริการ 

(Location) 

 2) การวิเคราะหสภาพภายในของกิจการ (Internal Corporate Analysis) เปนการวิเคราะห
ถึงขีดความสามารถ (Capabilities) และขอจํากัด (Constraints) ตาง ๆ ของทรัพยากรที่กิจการมีอยู 
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ตลอดจนคานิยม (Values) และเปาหมาย (Goals) ของกิจการในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือใหไดคําตอบวา
กิจการควรที่จะใหบริการกับลูกคาเปาหมายในสวนของตลาด (Market Segments) เทาใด 

 3) การวิเคราะหสภาวะการแขงขัน (Competitive Analysis) เปนการวิเคราะหเพ่ือคนหา
คูแขงขันของกิจการ ตลอดจนวิเคราะหหาจุดออนกับจุดแข็ง และตําแหนงทางการตลาดของคู
แขงขัน การวิเคราะหสภาวะการแขงขันจะชวยใหกิจการสามารถมองเห็นทางเลือกตาง ๆ ท่ีจะ
นําไปใชในการวางตําแหนงของกิจการ ทําใหกิจการทราบถึง “คุณสมบัติท่ีสําคัญ” (Attributes) ท่ีจะ
สามารถนําไปเปนจุดมุงเนนเพ่ือใชในการวางตําแหนงในข้ันตอนตอไป 

 4) การกําหนดตําแหนงท่ีตองการในตลาด เปนการนําคุณสมบัติท่ีสําคัญมาจัดลงใน “ผัง
การวางตําแหนง” (Positioning Map) เพ่ือชี้ใหเห็นถึงตําแหนงบริการของกิจการและเปรียบเทียบกับ
คูแขงขันตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยท่ัวไปการเขียนผังการวางตําแหนงจะนิยมใช 2 ปจจัย (Dimensions) 

เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความชอบของลูกคา (Customers Preferences) 

 

กลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 
กลยุทธของธุรกิจบริการหรือตลาดบริการ นอกจากจะสรางความแตกตางเพ่ือใหไดเปรียบ

ในเชิงการแขงขันกับคูแขงขันในอุตสาหกรรม และสามารถตอบสนองความพึงพอใจใหกับลูกคา 
ส่ิงท่ีสําคัญท่ีจะทําใหธุรกิจดําเนินการใหมีความแข็งแกรง เพ่ือสรางความไดเปรียบในเชิงการ
แขงขัน และบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายตอองคกรและทําใหองคกรมีผลกําไรน้ันคือ “คน”  

คุณภาพของพนักงานท่ีใหบริการ เปนองคประกอบสําคัญท่ีตองทํางานแบบเผชิญหนากับ
ลูกคา ทําใหลูกคามีความพึงพอใจ(Customer Satisfaction) และเกิดความจงรักภักดี (Customer 

Loyalty) มีบทบาทสําคัญท่ีชวยทําใหผลประกอบการทางการเงินและการตลาดประสบความสําเร็จ 

ซ่ึงมีคําถามวา ทําไมพนักงานจึงเปนหน่ึงในองคประกอบสําคัญของสวนประสมทางการตลาด
บริการ (Marketing Mix 7 Ps) ความสําเร็จของธุรกิจบริการเปนความมุงม่ันท่ีจะบริหารจัดการ
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และทํางานอยางใกลชิดกับผูบริหารดานตลาดและการดําเนินงาน 

เพ่ือใหเกิดความสมดุลและทําใหเปาหมายเกิดความขัดแยงนอยลง การรับรูอยางมีคุณคาและลงทุน
กับทรัพยากรบุคคล และเขาใจถึงตนทุนจากการสูญเสียพนักงานท่ีลาออกสูง กลยุทธดานทรัพยากร
มนุษย (Human Resource—HR) ท่ีดีและภาวะผูนําท่ีแข็งแกรงในระดับตาง ๆ จะนําไปสูการ
ไดเปรียบทางการแข็งขันอยางย่ังยืน (Lovelock and Wirtz, 2011, p. 307) 
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ดังน้ัน พนักงานตองมีจิตใจใหบริการ (Service Mind) และชีวิตแหงการบริการ (Service 

Self) ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 1. จิตใจใหบริการ (Service Mind) หมายถึง การอํานวยความสะดวก การชวยเหลือ การ
ใหความกระจาง การสนับสนุน การเรงรัดการทํางานตามสายงาน และความกระตือรือรนตอการ
ใหบริการคนอ่ืน รวมท้ังการย้ิมแยมแจมใส ใหการตอนรับดวยไมตรีจิตท่ีดีตอผูอื่น ตองการใหผูอื่น
ประสบความสําเร็จในส่ิงท่ีเขาตองการ หรืออาจหมายถึง การใหท่ีจริงใจ ไมหวังผลตอบแทน        

(จิตตินันน นันทไพบูลย, 2555, น. 66-67)  

 คําวา Service Mind มีความหมายดังน้ี 

 S = Smile  ตองมีรอยยิ้ม 

 E = Enthusiasm ความกระตือรือรน เอาใจใสลูกคา 
 R = Responsiveness  มีความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีมีตอลูกคา 
 V = Value  ใหบริการลูกคาอยางมีคุณคา 
 I = Impression  ใหบริการอยางประทับใจ 

 C = Courtesy  บริการลูกคาอยางสุภาพออนโยน 

 E = Endurance  ความอดทนการเก็บอารมณ 
 M = Make Believe มีความเชื่อ 

 I = Insist  การยืนยัน/มีจุดยืนท่ีจะบริการลูกคา 
 N = Necessitate การใหความสําคัญ 

 D = Devote  การอุทิศตน 

  2. ชีวิตแหงการบริการ (Service Self) (จิตตินันน นันทไพบูลย, 2555, น. 67-70) แนวคิด
น้ีเชื่อวา ชีวิตของบุคคลประกอบดวยรางกายและจิตใจ การท่ีจิตใจพรอมจะใหบริการอยางเดียวใน
ขณะท่ีรางกายไมพรอม ก็ไมสามารถสรางประสบการณบริการท่ีดีใหแกลูกคาได ดังจะเห็นไดวา ผู
ใหบริการบางคนท่ีเต็มใจบริการลูกคาอยางเต็มท่ี แตไมรักษาบุคลิกภาพใหดูดี เครื่องแตงกาย
สกปรก ผมยาว เล็บยาว ในทางตรงขาม ผูใหบริการบางคนมีรางกายพรอมใหบริการคือ การแตง
กายดี ดูเรียบรอยสะอาด แตกลับไมมีจิตใจท่ีอยากใหบริการ แนวคิด Service Self  จึงนํารางกาย
ใหบริการและจิตใจใหบริการมาผนวกกันเขาเปนชีวิตแหงการบริการ หมายถึง ท้ังรางกายและจิตใจ
พรอมท่ีจะทํางานรับใชผูอ่ืน ดังน้ัน ผูท่ีมี Service Mind จึงมีท้ังบุคลิกภาพท่ีดี แตงกายสะอาด พูดจา
ไพเราะ และมีใจรักการใหบริการ รักและเห็นความสําคัญของลูกคา ตลอดจนเต็มใจท่ีจะทําใหลูกคา
ไดรับความพึงพอใจเสมอ 
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 กลยุทธสําคัญในการปลูกฝงจิตใจใหบริการแกพนักงานน้ัน องคกรตองเริ่มตนจากส่ิง
ตอไปน้ี 

 1) การจัดบรรยากาศสถานท่ีทํางาน หมายถึง การจัดสถานที่ทํางานใหสะอาดเรียบรอย 

บรรยากาศรมเย็น มีสถานท่ีพักผอนหรือพักรอ เชน การใหบริการของบริษัทโตโยตาท่ีจัดสถานท่ีน่ัง
พักในหองปรับอากาศ มีหนังสือพิมพ วารสารดี ๆ มีนํ้าด่ืมและอาหารวางบริการ เปนตน ในขณะ
ลูกคารอการซอมรถในอูของบริษัท บรรยากาศดังกลาวยังรวมถึงการจัดสถานที่ ปายบอกสถานท่ี 

ตั้งแตเสนทางเขาจนถึงตัวบุคคลผูใหบริการและกลับไป จุดใหบริการควรเปน One Stop Service 

(ไปแหงเดียว งานสําเร็จ) 

 2) ปลูกฝงพนักงานใหเต็มใจบริการ หนาตางบานแรกของหัวใจในการใหบริการคือ 

ความรูสึก ความเต็มใจ ความกระตือรือรนท่ีจะใหบริการ และปฏิบัติตอลูกคาอยางเทาเทียมกัน 

“เปนความรูสึกภายในของบุคคลวาเราเปนผูใหบริการ จะทําหนาท่ีใหดีท่ีสุด ใหประทับใจกลับไป” 

ความรูสึกดังกลาวจะสะทอนสูภาพท่ีปรากฏบนใบหนา และกิริยาทาทางของผูใหบริการคือ การย้ิม
แยมแจมใส 

 3) ปลูกฝงใหพนักงานย้ิมแยมแจมใส ผูใหบริการตองพรอมตอนรับลูกคาเสมอ ทักทาย
ดวยไมตรีจิต การย้ิมแยมแจมใสจึงถือวาเปนบันไดข้ันสําคัญท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จขององคกร ผู
ใหบริการตองระลึกเสมอวา การยิ้มคือการเปดหัวใจการใหบริการที่ดี 

 4) ปลูกฝงใหพนักงานไมน่ิงดูดาย โดยไมตองบอกหรือเรียกทํา (Proactive) จะเปนฝาย
รุก หรือหาชองทางท่ีจะรับใชลูกคาเสมอ คิดแทนลูกคา คาดเดาความตองการของลูกคา ใหบริการ
ลูกคากอนลูกคาจะเรียกใหทํา 
 5) ปลูกฝงใหพนักงานรูสึกอยางแรงกลาและลึกซ้ึงถึงความสําคัญตอลูกคา เพราะ
ความรูสึกเชนน้ีจะกอใหเกิดการบริการท่ีดีขึ้นเอง 

 6) ปลูกฝงใหพนักงานมีปฏิสัมพันธกับลูกคาดวยความรวดเร็วและเต็มใจ ดวยการ
เริ่มตนทักทายผูมาติดตอดวยการซักถามดวยภาษาที่สุภาพ แสดงความกระตือรือรนและเปนมิตร 

เชน มีอะไรใหรับใชครับ (คะ) ตองการติดตอเร่ืองอะไรครับ (คะ) ไมปลอยใหผูมาติดตอถามกอน 

เม่ือรับงานไดแลวตองทําใหสําเร็จโดยเร็วและเกิดความสะดวก เม่ือผูมาติดตอมาท่ีเดียว พริบเดียว
หรือแหงเดียวก็สามารถประสานไดทุกจุด การประสานงานการชวยเหลือตองรวดเร็ว บางเร่ืองควร
วันเดียวสําเร็จ (One Day Success) หรือ 5 นาทีสําเร็จ  

 7) ปลูกฝงใหพนักงานมีการส่ือสารท่ีดี  การส่ือสารท่ีดีจะสรางภาพลักษณขององคกร 

ตั้งแตการตอนรับหรือการรับโทรศัพทดวยนํ้าเสียงและภาษาท่ีใหความหวัง ใหกําลังใจ ภาษาท่ี
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แสดงออกไป ไมวาจะเปนปฏิสัมพันธโดยตรงหรือการโทรศัพทจะบงบอกถึงนํ้าใจการบริการขาง
ในจิตใจ 

 8) ปลูกฝงการเอาใจเขามาใสใจเรา นึกถึงความรูสึกของคนมาติดตอขอรับบริการ เขา
มุงหวังไดรับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกตอง ดวยไมตรีจากผูใหบริการ อธิบายในส่ิง
ที่ผูมารับบริการไมรูดวยความชัดเจน ภาษาท่ีเปยมไปดวยไมตรีจิต มีความเอื้ออาทร ติดตามงาน 

และใหความสนใจตองานท่ีรับบริการอยางเต็มท่ี 

 9) การพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยี หมายถึง เครื่องมือและเทคนิควิธีการใหบริการ 

เชน การติดประกาศท่ีชัดเจน การประชาสัมพันธใหทําคนในองคกรทราบ เปนการสรางนํ้าใจ
ใหบริการการใหเกิดขึ้นกับทุกคนในองคกร ไมใชเฉพาะผูท่ีมีหนาท่ีโดยตรง แตเปนเรื่องของทุกคน
ตองชวยกันทําหนาท่ีใหบริการ นอกจากน้ีการใชเทคโนโลยี เชน เว็บไซตตาง ๆ ท่ีจะชวยอํานวย
ความสะดวกในดานขอมูลขาวสาร จะชวยเสริมใหบริการเปนไปดวยดี 

 10) การติดตามประเมินผล และมาตรการประกันคุณภาพการใหบริการ การบริการควร
มีการติดตาม และประเมินความพึงพอใจจากลูกคาเปนชวง ๆ เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและผลสะทอน
กลับวามีขอมูลสวนใดตองปรับปรุงแกไข สวนมาตรการประกันคุณภาพคือการกําหนดมาตรฐาน
ใหบริการวาจะปรับปรุงการใหบริการอยางไร เชน งานจะเสร็จภายใน 3 ชั่วโมง หรือภายใน 1 วัน 

เปนตน 

 

สรุป 
 กลยุทธการแขงขันเพื่อใหไดเปรียบในเชิงการแขงขันกับคูแขงขัน คือการใหบริการที่
ดี ไมวาจะเปนขายสินคาโดยเพ่ิมการบริการเขาไป รวมท้ังการใหบริการตอบคําถาม ติดตั้ง และ
รับประกัน จนทําใหบริการเปนสวนหน่ึงของทุกธุรกิจ  เน้ือหาบทความน้ีทําใหมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับ (1) ความหมายของการบริการวา การบริการ  (Service) หมายถึง กิจกรรม ชุดของกิจกรรม 

ผลประโยชน หรือความพึงพอใจ ซ่ึงจัดทําข้ึนเพ่ือเสนอขาย หรือกิจกรรมท่ีจัดทําข้ึนรวมกับการขาย
สินคา เกิดขึ้นเม่ือมีการติดตอระหวางลูกคากับผูใหบริการ โดยสินคาท่ีไมมีตัวตนน้ันจะตอง
ตอบสนองความตองการและความพึงพอใจใหกับลูกคา แบงออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก (1.1) 

ผลิตภัณฑบริการ เปนกิจกรรม ชุดของกิจกรรม ผลประโยชน หรือความพึงพอใจที่ผูใหบริการจัดทํา
ขึ้นเปนผลิตภัณฑบริการรูปแบบหน่ึง เพ่ือตอบสนองความตองการใหกับผูบริโภค (1.2) การบริการ
สวนควบ เปนกิจกรรม ชุดของกิจกรรม ผลประโยชน หรือความพึงพอใจที่ผูใหบริการจัดทําข้ึน 

เพ่ือเสริมหรือรวมกับสินคา เพ่ือใหการขายและการใชสินคามีประสิทธิภาพมากข้ึน ชวยตอบสนอง
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ความตองการใหกับผูบริโภค (2) ผูที่เกี่ยวของในธุรกิจบริการ ประกอบดวย 2 สวนหลัก  คือ (2.1) 

ผูใหบริการ (2) ผูรับบริการ ไดแก ลูกคาที่เขามาใชบริการ (3) ลักษณะของการบริการ ไดแก 
ไมสามารถจับตองได (Intangibility) ไมสามารถแบงแยกได (Inseperability) บริการจัดทํามาตรฐาน
ไดยาก หรือความแตกตางในการใหบริการแตละคร้ัง (Heterogeneity or Variability) ไมสามารถ
รักษาเก็บไวได (Perishability) ไมสามารถถายโอนเปนเจาของได (No Transfer of Ownership) (4) การ
วางตําแหนง โดยกลยุทธการวางตําแหนงประกอบดวย การวิเคราะหตลาด (Market Analysis) การ
วิเคราะหสภาพภายในของกิจการ (Internal Corporate Analysis)  การวิเคราะหสภาวะการแขงขัน 

(Competitive Analysis) การกําหนดตําแหนงท่ีตองการในตลาด และ (5) การทําใหบริการมีความแตกตาง
จากคูแขงขัน และกลยุทธการบริการสําหรับธุรกิจบริการ ไดแก การสรางใหพนักงานมีจิตใจ
ใหบริการ (Service Mind) และชีวิตแหงการบริการ (Service Self) 
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ระบบตรวจรายช่ือนักศึกษาเขาเรียนบนเว็บแอพพลิเคช่ัน  
Student attendance system on web application. 

 
ณัฏฐยศ  สุริยเสนีย 

อาจารยประจําสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต  

 

บทคัดยอ 
ปจจุบันอินเตอรเน็ตเขามามีบทบาทในองคกรและชีวิตมากข้ึน จนเปนปจจัยหน่ึงท่ีสําคัญ

ตอการทํางาน งานวิจัยชิ้นน้ีเนนการวิเคราะห ออกแบบ สรางฐานขอมูลบนเว็บไซต  ซ่ึงใชระบบ
อินเตอรเน็ตในการเขาถึงขอมูลแบบออนไลน เพ่ือบริหารจัดการระบบตรวจสอบรายช่ือนักศึกษา
เขาเรียนในแตละรายวิชาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยการใชฐานขอมูล MySQL 

กับ ภาษา HTML5 CSS3 และ PHP ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา
เขาหองเรียนใหมีประสิทธิภาพ   ถูกตองแมนยํา ตรวจสอบได ใชเวลาในการตรวจสอบรายช่ือได
รวดเร็ว ระบบน้ีมีการทํางานแยกออกเปนสองสวนคือ สวนของอาจารยเปนคนสรางหองเรียนและ
การเขาเรียนในแตละวิชาของแตละคาบเรียน และสวนของนักศึกษาเปนผูยืนยันการเขาหองเรียน
ดวยตนเอง ซ่ึงสามารถตรวจสอบการเขาเรียนของตนเองไดแบบทันที ระบบรองรับการทํางานบน
ทุกอุปกรณ ไมวาจะเปน iOS  Android  หรือ Window เพียงเขาถึงอินเตอรเน็ตดวย Browser ตาง ๆ 

ก็สามารถใชงานระบบไดทันที ทางผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวา  งานวิจัยระบบตรวจสอบรายช่ือ
นักศึกษาเขาหองเรียนจะเปนประโยชนตอการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รังสิต ตอไปในอนาคต  

 

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 attendance in real-time. In addition, 
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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 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
ปจจุบันการเรียนการสอนในอุดมศึกษาจะมีมาตรฐานวิชาการในการวัดผลการเรียนของ

นักศึกษาหลายดาน  ไมวาจะเปนการเก็บคะแนนระหวางเรียน การสอบวัดผลกลางภาค การสอบ
วัดผลปลายภาคแตหน่ึงในปจจัยท่ีมีผลสําคัญตอนักศึกษาในการเขาเรียนคือจํานวนการเขาเรียนของ
นักศึกษาในแตละรายวิชาโดยมีระเบียบบังคับอยูวานักศึกษาจะตองเขาเรียนมากกวารอยละ 80 ของ
ชั่วโมงเรียนท้ังหมด หากนักศึกษาไมสามารถมาเรียนครบตามเวลาท่ีกําหนด  จะหมดสิทธ์ิสอบโดย
ทันที  ดังน้ันอาจารยผูสอนสวนใหญจึงตรวจสอบรายชื่อนักศึกษากอนเขาหองเรียนดวยวิธีเรียกช่ือ
ผูเขาเรียนรายบุคคลหรือการใหนักศึกษาเซ็นชื่อยืนยันการเขาเรียนในแตละคาบเรียน   เวลาของคาบ
เรียนสวนใหญจึงถูกใชไปกับการตรวจสอบรายช่ือผูเขาเรียน  ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงไดคิดระบบบริหาร
จัดการตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาเขาเรียนในระบบออนไลน  ซ่ึงจะเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วตอการ
เรียนการสอนมากขึ้น 

 จากน้ันจึงพบปญหาเพ่ิมเติม คือ พบวานักศึกษาบางรายยืนยันการเขาหองเรียนแทนเพ่ือน
จากการเซ็นชื่อหรือการเรียกช่ือ และนักศึกษาไมทราบจํานวนครั้งท่ีตัวเองมาเขาเรียนจึงทําใหหมด
สิทธ์ิสอบเม่ือถึงปลายภาคเรียน 

 ผูวิจัยเล็งเห็นวา ปจจุบันอินเทอรเน็ตเปนเครือขายคอมพิวเตอรท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด 

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและมีอัตราการขยายตัวเร็วท่ีสุด อินเตอรเน็ตถูกพัฒนาศักยภาพขึ้นมาอยาง
รวดเร็ว กระทั่งถึงปจจุบันมีเครื่องมือในการเขาถึงอยางมากมาย ไมวาจะเปนคอมพิวเตอรต้ังโตะ
หรือสมารทโฟน มือถือทุกรุนก็สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตไดอยางรวดเร็ว ดังน้ันเทคโนโลยีจึง
นาจะนํามาประยุกตใชเพ่ือแกปญหาขางตนได  แตการพัฒนาระบบบนเว็บไซตน้ันจําเปนจะตอง
อาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณในดานการใชงานภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร การออกแบบ
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หนาตาโปรแกรม (Software interface) ท่ีสอดคลองตอการใชงานของผูใชงานเพ่ือสรางระบบ
สารสนเทศท่ีงายตอการใชงาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

 ดังน้ัน จึงไดศึกษาการทํางานและการออกแบบระบบเว็บไซตเพ่ือการศึกษาในรูปแบบ
ออนไลน การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน การเพ่ิมชองทางการติดตอส่ือสาร การรายงานผล
การเรียน อันจะสงผลใหลดระยะเวลาในการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเขาหองเรียน และชวยเพ่ิม
เวลาในการเรียนรูมากข้ึน โดยระบบเว็บแอพพลิเคช่ันจะทํางานบนเว็บไซตเปนหลัก  สามารถเขาถึง
ไดทุกอุปกรณของนักศึกษา และ อาจารยสามารถใชงานไดทุกสถานท่ีเพียงตออินเตอรเน็ตและมี
เว็บบราวเซอรเทาน้ัน 

ผูวิจัยไดใชภาษา HTML5 ในการออกแบบหนาตาโปรแกรมและใชภาษา PHP เปนตัว
ประมวลผลการทํางานซ่ึงเปนภาษาท่ีงายตอการเขาใจและสะดวกในการพัฒนาตอในอนาคต 

 

วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือทําระบบตรวจสอบขอมูลรายชื่อนักศึกษาเขาเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  

 2. เพ่ือรายงานผลการเขาหองเรียนท่ีมีประสิทธิตออาจารยและนักศึกษา 
 3. เพ่ือการบริหารงานระบบตรวจสอบรายชื่อน้ีใหอยูในระบบออนไลน เขาถึงไดทุก
อุปกรณ 
 4. เพ่ืออํานวยความสะดวกตออาจารยและนักศึกษาใหทราบสถานะการเขาเรียนของ
นักศึกษาแบบ Real Time ซ่ึงจะชวยในการตัดสินใจในการเรียนตอหรือ drop ของนักศึกษา 
ขอบเขตของโครงการและงานวิจัย 
ในการทําโครงการคร้ังน้ี ผูวิจัยไดวางขอบเขตการจัดเก็บขอมูล โดยใชภาษา HTML5  PHP และ
โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล MySQL โดยไดวางขอบเขตการทําโครงการไวดังน้ี  

1. เน้ือหาขอมูลและสารสนเทศ 

ขอมูลนักศึกษา 
ขอมูลรายวิชา 
ขอมูลการเขาหองเรียนของนักศึกษา 

2. กระบวนการทํางานของระบบ 

พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นโดยใชภาษา  PHP 

พัฒนาฐานขอมูลโดยใชระบบบริหารจัดการฐานขอมูล  MySQL 
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พัฒนาหนาตาโปรแกรม (Software interface) โดยใชภาษา HTML5 

3. เครื่องมือและเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอรหรืออุปกรณสมารทโฟน ท่ีเชื่อมตออินเตอรเน็ต ดวย Web Browser 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
 -  ไดระบบตรวจสอบจัดเก็บรายชื่อนักศึกษาเขาหองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 -  ชวยลดข้ันตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบรายช่ือนักศึกษา 
 -  ชวยใหการจัดเก็บขอมูลมีความถูกตอง ลดขอผิดพลาดที่เกิดจากการแสดงตัวตนของ
นักศึกษาซํ้า 
 -  เพ่ือใหเขาใจถึงหลักการวิเคราะหและการออกแบบระบบฐานขอมูล 

 -  เพ่ือใหเขาใจถึงหลักการวิเคราะหและการออกแบบโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่นให
สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 

 
ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
ความรูเก่ียวกับการตรวจสอบช่ือนักศึกษาเขาเรียน 

จากเอกสารมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิต ไดดําเนินการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education, 

TQF: HEd) ซ่ึงหลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับ
คะแนน (เกรด)การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย การศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2550  ดังน้ี 

มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนใน
ทุกภาคการศึกษา การวัดและการประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบ หรือวิธีอื่นท่ีวิทยาลัย/คณะ
เจาของรายวิชาจะกําหนด 

ดําเนินการวัดผลระหวางภาคการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และมี
การวัดผลปลายภาคการศึกษาอยางนอยอีกภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาศึกษา
ท้ังหมด หรือไดทํางานในรายวิชาน้ันจนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธ์ิ
ไดรับการวัดและประเมินผล 
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การประเมินผลการศึกษา 
หลักการวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 ระบบสารสนเทศมีวงจรชีวิตท่ีเหมือนกันตั้งแตเกิดจนตาย  วงจรน้ีจะเปนลําดับข้ันตอน
ตั้งแตตนจนเสร็จเรียบรอย เปนระบบท่ีใชงานได ซ่ึงนักวิเคราะหระบบตองทําความเขาใจใหดีวาใน
แตละข้ันตอนจะตองทําอะไร และทําอยางไร ขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอยูดวยกัน 7 ขั้นตอน
ดวยกัน คือ 

1. เขาใจปญหา (Problem Recognition) 

ระบบสารสนเทศจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือผูใชตระหนักวา ตองการระบบสารสนเทศ  หรือมี
แนวคิดวาระบบจัดการเดิมมีปญหา ไดแก  ระบบจัดเก็บเอกสารในตูเอกสารหรือระบบฐานขอมูล
เปนแบบเกาหรือระบบไฟลไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ลาชาท่ีจะตอบสนองความตองการใชขอมูล
ในปจจุบัน 

2. ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) 

จุดประสงคของการศึกษาความเปนไปไดก็คือ การกําหนดวาปญหาคืออะไรและการ
ตัดสินใจวาการพัฒนาระบบสารสนเทศ  หรือการแกไขระบบสารสนเทศเดิมมีความเปนไปได
หรือไม  โดยเสียคาใชจายและเวลานอยท่ีสุด และไดผลเปนท่ีนาพอใจ คุมคาตอการลงทุนสรางและ
พัฒนาระบบ 

3. วิเคราะห (Analysis) 

การวิเคราะหระบบเร่ิมตั้งแตการศึกษาระบบการทํางานของระบบท่ีใชในปจจุบัน  ในกรณี
ท่ีมีระบบสารสนเทศอยูแลวจะตองศึกษาการทํางานของระบบเดิมอยางละเอียด เพราะเปนการยากท่ี
จะออกแบบระบบใหม  โดยที่ไมกระทบการทํางานของระบบเดิม เพ่ือกําหนดความตองการของ
ระบบใหม นักวิเคราะหระบบจะตองใชเทคนิคในการเก็บขอมูล (Fact-Gathering Techniques)  

ไดแก ศึกษาเอกสารที่มีอยู  ตรวจสอบวิธีการทํางานในปจจุบัน  สัมภาษณผูใชและผูบริหารท่ีมีสวน
เก่ียวของกับระบบ เอกสารท่ีมีอยู  ในการวิเคราะหความตองการที่แทจริงของระบบ 

4. ออกแบบ (Design) 

นักวิเคราะหระบบจะตองออกแบบฟอรมสําหรับขอมูลขาเขา (Input Format) ออกแบบ
รายงาน (Report Format) และการแสดงผลบนจอภาพ (Screen Format) หลักการการออกแบบฟอรม
ขอมูลขาเขาคือ งายตอการใชงาน และปองกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึน รวมท้ังออกแบบ
วิธีการใชงานของระบบ การใชงานท่ีตอบสนองตอทุกอุปกรณ Responsive Design 
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5. การทดสอบ (Testing) 

โปรแกรมเมอรจะเริ่มเขียนและทดสอบโปรแกรมการทํางานถูกตองหรือไม หาขอผิดพลาด 

“Bug” ตองมีการทดสอบกับขอมูลจริงท่ีเลือกแลว  หากทุกอยางเรียบรอยจะไดโปรแกรมที่พรอม
นําไปใชงานจริง  

6. การพัฒนาและติดต้ัง (Development) 

การติดตั้งตัวโปรแกรม ติดตั้งบนอุปกรณ  จัดทําคูมือและจัดเตรียมหลักสูตรอบรมใหแก
ผูใชงานท่ีเก่ียวของ  พรอมท้ังจัดทําคูมือประกอบการใชงานโปรแกรม จัดหลักสูตรฝกอบรมผูใช
ระบบและคอยชวยเหลือในระบบงาน 

7. บํารุงรักษา (Maintenance) 

การบํารุงรักษา ไดแก การแกไขโปรแกรมหลังจากการใชงานแลว สาเหตุท่ีตองแกไข
โปรแกรมหลังจากการใชงานแลว  สวนใหญมี 2 สาเหตุ คือ 1. มีปญหาในโปรแกรม (Bug) และ 2. 

การดําเนินงานในองคกรหรือธุรกิจเปล่ียนไป จากสถิติของระบบท่ีพัฒนาแลวท้ังหมดประมาณ 

40% ของคาใชจายในการแกไขโปรแกรม เน่ืองจากมี “Bug” 

เทคโนโลยีท่ีใชในการพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคช่ัน 
 PHP เปนภาษาจําพวก scripting language คําส่ังตาง ๆ จะเก็บอยูในไฟลท่ีเรียกวา ภาษา
สคริปต (script) และเวลาใชงานตองอาศัยตัวแปรชุดคําส่ัง PHP ไดรับการพัฒนาและออกแบบมา 
เพ่ือใชงานในการสรางเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแกไขเน้ือหาไดโดย
อัตโนมัติ   
 My SQL เปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูลซ่ึงมีลักษณะเปนฟรีแวรสามารถเรียกคนและ
จัดการกับขอมูลไดโดยสะดวกดวยการนําระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System - 

DBMS) เขามารองรับ My SQL เปน database Server  
CSS เปนภาษาท่ีใชเปนสวนของการจัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML โดยท่ี CSS 

กําหนดกฎเกณฑในการระบุรูปแบบ (หรือ "Style") ของเน้ือหาในเอกสาร 
HTML5 เปนภาษาหลักท่ีใชในการเขียนเว็บเพจ โดยใช Tag ในการกําหนดการแสดงผลส่ิง

ตาง ๆ ท่ีแสดงอยูบนเว็บเพจทํางานไดกับทุก Web Browser  
การวิเคราะหความตองการของระบบ (Requirement Analysis) 

การดําเนินงานของระบบ Attendance จะชวยใหอาจารยสามารถควบคุมการตรวจสอบการ
เขาเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการกําหนดสิทธ์ิการเขาถึงตัวบุคคลโดยการใชระบบตรวจสอบ
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รายชื่อจากฐานขอมูลการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยรังสิตในแตละภาคเรียน ซ่ึงจะลดปญหาความ
ซํ้าซอนของการยืนยันตัวบุคคลไดจากการกําหนดสิทธ์ิการยืนยัน 1 ครั้ง ตอ 1 คนในแตละคาบเรียน
ที่อาจารยสรางหองเรียนในระบบออนไลนขึ้น นอกจากน้ันระบบ Attendance ยังเปดใหนักศึกษาเขา
มาตรวจสอบจํานวนครั้งการเขาเรียนของแตละรายบุคคลไดเพ่ือใหนักศึกษาทราบสถานะและ
จํานวนครั้งการเขาเรียนของตนเอง  อันจะเปนประโยชนตอการเรียนหรือดรอปรายวิชาน้ัน ๆ ในแต
ละภาคเรียน 

การวิเคราะหระบบงานดวยแผนภาพกระแสงาน (Work Flow Diagram) 
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การนิยามปญหา (Problem Definition) 
ปญหา 
 ในการเรียนการสอนของวิชาสวนใหญในคณะบริหารธุรกิจจะใชระบบตรวจสอบรายช่ือ
นักศึกษาเขาเรียน 2 แบบคือ การตรวจสอบดวยการเรียกชื่อนักศึกษาท่ีมีรายช่ืออยูในระบบ หรือ 

การสงรายช่ือนักศึกษาไปใหเซ็นช่ือยืนยันการเขาเรียน ซ่ึงวิธีท้ัง 2 แบบ เปนวิธีที่ใชบอยที่สุดแตเกิด
ปญหาท่ีสําคัญ 2 ดานคือ  เวลาที่ใชในการตรวจสอบถามีจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนเปนจํานวน
มาก และอีกปญหาคือการยืนยันการเขาเรียนแทนกันอันอาจจะเกิดจากการยกมือ ขานช่ือแทนกัน 

หรือการสงใบเซ็นชื่อใหนักศึกษาเซ็นชื่อระบุตัวตนการเขาเรียนอาจจะเซ็นชื่อแทนกันได  

วิเคราะหและออกแบบฐานขอมูลตาม Requirement 
 หลังจากวิเคราะหความตองการแลว จะตองทําการสรางตารางดังน้ี 
ตารางสําหรับจัดเก็บรายช่ืออาจารย ( teacher ) 
ตารางสําหรับจัดเก็บขอมูลการสอนของอาจารย (teaching) 
ตารางสําหรับการจัดเก็บผูใชระบบ (user) 
ตารางสําหรับการจัดเก็บวิชาเรียน (course) 
ตารางสําหรับการจัดเก็บกลุมวิชาเรียน (sec) 
ตารางสําหรับการจัดเก็บรายช่ือนักศึกษาสําหรับการ Export (RSU_Export) 
ตารางสําหรับการจัดเก็บขอมูลการเขาเรียนของนักศึกษา (CHK_checkin) 
ตารางสําหรับการจัดเก็บรหัสลับการเขาเรียน (CHK_Key) 
ตารางสําหรับการจัดเก็บรายช่ือนักศึกษาจากระบบของมหาวิทยาลัยรังสิต (RSU_student) 
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แบบจําลองขอมูลของระบบ (Data Modeling) สามารถแสดง แผนภาพแสดงขอมูลความสัมพันธ
ระหวางขอมูล (Entity Relationship Diagram) 
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การออกแบบระบบ 
การวิเคราะหผลการศึกษา 

การออกแบบ User Interface ท่ีไมเหมาะสม มีความซับซอนยากตอการใชงาน  ไมอาจจะ
เรียกวาโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพได เพราะจุดประสงคของการทําโปรแกรมคือการชวยลดภาระ
ของผูใช ทําใหสามารถดําเนินงานไดรวดเร็วยิ่งข้ึน  

นอกจากน้ันการออกแบบฟงกชันการทํางานของระบบและหนาตาการใชงานท่ีงายแลว  อีก
ปจจัยหน่ึงที่จําเปนตอการสรางระบบข้ึนมาคือ ฐานขอมูล เพราะการออกแบบฐานขอมูลที่ดี  จะชวย
ลดความซับซอนในการเขียนคําส่ังในโปรแกรมหรือทําใหมีการเก็บขอมูลที่ซํ้าซอนนอยลง ชวยลด
เวลาในการพัฒนาระบบไดอยางมาก  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
ผังของระบบงาน (System Flowchart)
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การออกแบบการนําเขาขอมูลและผลลัพธ (Input and Output Design) 
ในการออกแบบพัฒนาระบบ Attendance มี 2 สวนหลักดังน้ี 
 
1. สวนของนักศึกษา 

นักศึกษาสามารถเขามาใช  ระบบ  Attendance โดยเขาผาน URL : www.rsucis.com/id  

ระบบจะแสดงหนาจอหลักสําหรับการเช็คช่ือเขาหองเรียน นักศึกษาแตละคนจะตองใสรหัส
นักศึกษาของตนเองและรหัสลับ (Key) ที่อาจารยเปนผูสรางขึ้นในแตละคาบเรียนเพ่ือยืนยันการเขา
หองเรียนน้ัน ๆ 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบจํานวนคร้ังที่เขาเรียนของตัวเองไดโดยคลิกเมนู stat แลวกรอก
ขอมูล รหัสนักศึกษา รหัสวิชา Sec และ Term เพ่ือดูขอมูลการเขาเรียนของตนเอง 

หนาตางแสดงผลการเขาหองเรียนของนักศึกษารหัส 5802193 โดยเปนการเขาเรียนรายวิชา 
MKT326 กลุม 01 เทอม 2/2560 ซ่ึงระบบจะแสดงวันที่ และจํานวนคร้ังที่เช็คช่ือ 
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2. สวนของอาจารย 

อาจารยสามารถเขามาใช ระบบ Attendance โดยเขาผาน URL : www.rsucis.com/it โดยระบบจะใช 
รหัสบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต และเลขบัตรประชาชนเปนหลักสําหรับการ Login เขาสูระบบ 

หลังจาก Login เขามาแลวระบบมีเมนูใหเลือก 7 เมนู  คือ นักศึกษา Checkin / เปดคลาส / List / 

Upload /เช็คชื่อยอนหลัง / Report / Logout โดยหนาจอจะถูกตั้งคา Default ไวที่ เปดคลาส 

2.1 นักศึกษา Checkin 
เมนูน้ีจะเปนการแสดงหนาตาโปรแกรมระบบแบบมุมมองของนักศึกษาเพ่ืออาจารยจะไดทดสอบ
การทํางานของระบบในมุมมองแบบนักศึกษาวาสามารถทํางานไดอยางปกติ 
2.2 เมนูเปดคลาส 
เมนูน้ีเปนเมนูที่อาจารยอาจจะใชบอยที่สุดเพราะเปนเมนูที่อาจารยใชเปดคลาสหรือเปดหองเรียนให
นักศึกษาเขามาเช็คช่ือในแตละครั้ง โดยการเปดและปดในแตละคร้ังอาจารยจะตองกําหนด วิชา 
กลุม และ เทอม ซ่ึงอาจารยไดเพ่ิมรายวิชาและรายช่ือนักศึกษาเขาระบบไวกอนหนาน้ีแลว การเปด
แตละคร้ังอาจารยจะได Key ของคลาสนั้นมาเพ่ือบอกนักศึกษาในการเช็คชื่อเพ่ือตรวจสอบยืนยัน
การเขาเรียนจริง  นักศึกษาที่อยูในหองเทาน้ันถึงจะทราบรหัส Key และการปดอาจารยสามารถทํา
ไดดวย Manual หรือระบบอัตโนมัติที่ 10 นาทีหลังเปดระบบจะเปดคลาสเองเพ่ือปองการเช็คช่ือ
ภายหลัง 
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จากตัวอยาง  เปนการเปดคลาสวิชา MKT326 กลุม 01 เทอม 2/2560 วันท่ี 29-4-2018 โดยระบบจะ
ใสวันที่ใหอัตโนมัติ เม่ืออาจารยเปดคลาสแลวบอกรหัสกับนักศึกษาอาจารยสามารถกดดู
สถานะการเช็คชื่อไดจากการกด Refresh หรือกดสัญลักษณ Refresh  ระบบจะแสดงรายช่ือ
นักศึกษาที่เช็คชื่อในวันน้ันออกมาพรอมท้ังขอมูลวันที่-เวลา รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล และ Key 

ที่ใช รวมทั้งตรวจสอบตําแหนงLocation ของนักศึกษาซ่ึงตองอยูในบริเวณพ้ืนที่เดียวกันเทาน้ันจาก
ระบบ GPRS ของอุปกรณของนักศึกษาเทียบกับอาจารย หากนักศึกษาไมไดเปดระบบ GPRS หรือ
ไมไดอยูในบริเวณใกลเคียงระบบจะข้ึนเตือนเปนสีแดง อาจารยสามารถลบการเช็คชื่อของนักศึกษา
รายน้ันได เม่ืออาจารยตองการปดคลาส  สามารถทําไดโดยการกด สัญลักษณ Close Class    

 
 

หลังจากปดคลาสแลวระบบจะแสดงรายช่ือนักศึกษาท่ีเช็คชื่อในวันน้ันออกมา  โดยจะแสดง วันที่ 
เวลา รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล และ Key ท่ีใช หากอาจารยตรวจสอบพบวานักศึกษาไมไดเขา

เรียนจริงสามารถลบการเช็คชื่อครั้งไดจากการกดคําส่ังลบ  

2.3 เมนู List 
เมนูเปนการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เขาเรียนโดยการระบุ วิชา กลุม เทอม และ วันที่เช็คชื่อเพ่ือ
แสดงรายช่ือนักศึกษาที่ เช็คช่ือในวันน้ันออกมา โดยจะแสดง วันที่  เวลา รหัสนักศึกษา ชื่อ-

นามสกุล และ Key ที่ใช หากอาจารยตรวจสอบพบวานักศึกษาไมไดเขาเรียนจริงสามารถลบการเช็ค

ช่ือครั้งไดจากกดคําส่ังลบ  
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2.4 เมนูเช็คช่ือยอนหลัง 
เมนูคําส่ังเช็คช่ือยอนหลังเปนการเปดใหอาจารยสามารถเขามา
เช็คชื่อใหนักศึกษายอนหลังไดตามวันและเวลาที่นักศึกษาขาด
ไดดวยสาเหตุตาง ๆ เชน ลาปวย หรือ ลากิจ เปนตน ในเมนู
อาจารยสามารถใสรหัสนักศึกษาไดถึง 12 คนในคร้ังเดียว 

หลังจากน้ันใหระบุ วิชา กลุม เทอม และ วันท่ีที่ตองการเช็คช่ือ
ยอนหลังเขาไป  

 

2.5 เมนู Report 

เมนู Report หรือเมนูรายงาน  เปนการสรุปการเขาเรียนของนักศึกษาในแตละรายวิชา  โดยเมนูน้ีจะ
ใหอาจารยกรอก วิชา กลุม เทอม และสามารถเลือกชวงเวลาในการตรวจสอบหรือจัดทํารายงานได
เปนชวงเวลา  หรือถาอาจารยไมกําหนดระบบจะแสดงชวงเวลาที่มีการเช็คชื่อทั้งหมดของวิชาน้ัน ๆ 

อาจารยสามารถ Export ขอมูลออกมาในรูปแบบ Excel ได  โดยการคลิกปุม Excel เพ่ือ Download 

ขอมูลออกมา 
2.6 เมนู upload 
เมนู Upload เปนเมนูแรกที่อาจารยจะตองใชเพ่ือเพ่ิมรายช่ือนักศึกษาเขาสูระบบกอนใชงานระบบ 

Attendance ในการเช็คชื่ออาจารยจะตองเขามาเพ่ิมรายชื่อนักศึกษาโดยการ Upload รายชื่อนักศึกษา
ที่ Export ออกมาจากระบบของมหาวิทยาลัยรังสิตและ Save  File ในรูป Excel นามสกุล File .xls 

เทาน้ัน  โดยอาจารยสามารถดู File ตนแบบไดจากการคลิก ดาวนโหลดไฟลตัวอยาง เพ่ือทํา File 

รายชื่อนักศึกษาใหตรงกับที่ระบบ Attendance ใชงานถึงจะสามารถ import ขอมูลเขาไปได ในการ 
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Upload รายช่ืออาจารยตองกรอกขอมูล วิชา กลุม เทอม และ Upload File excel เขาไปแลวกด 

Submit ระบบจะ Import รายช่ือนักศึกษาเขาฐานขอมูล Attendance อัตโนมัติ กรณีนักศึกษามา
ลงทะเบียนเพ่ิมเติมอาจารยจะตองใสรายช่ือนักศึกษาทีละคนโดยใชเมนูเพ่ิมนักศึกษารายคน ในการ
เพ่ิมนักศึกษารายบุคคลน้ีอาจารยตองใสขอมูล วิชา  / กลุม / เทอม / กลุมทฤษฎี หรือ กลุมปฏิบัติ / 
รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล / คณะ  และ สาขา ใหครบถวนทีละราย 

2.7 เมนู Logout

 
เมนู Logout เปนการตัดการเชื่อมตอของอาจารยออกจากระบบ เม่ืออาจารยตองการใชงานระบบอีก
คร้ังตองใส Username :  รหัสบุคลากร Password : เลขบัตรประชาชน อีกครั้ง 

 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 
สรุปผลการดําเนินงาน 
 จากการทําวิจัยระบบ Attendance ดวยการพัฒนาและออกแบบระบบบริหารจัดการ
ตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาเขาหองเรียนไดดําเนินการลุลวงไปดวยดีและมีประสิทธิภาพตรงตาม
วัตถุประสงค ท่ี ต้ังไว คือเพ่ือพัฒนาระบบการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเขาหองเรียนใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ชวยลดเวลาในการตรวจสอบรายชื่อ ลดขอผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดจากการ
ตรวจสอบรายชื่อที่ซํ้าซอนและเปนระบบที่รองรับกับทุกอุปกรณ 
  ในการพัฒนา ระบบ Attendance น้ีผูวิจัยไดใชภาษา PHP ในการพัฒนาซ่ึงเปนภาษาที่เปด
กวางเขาใจไดงาย ชวยใหผูพัฒนาระบบตอไปเขาใจโครงสรางของภาษาและเทคโนโลยีที่ใชได
อยางรวดเร็ว ทางผูวิจัยไดมีการตรวจสอบความถูกตองของระบบอยางตอเน่ือง เพ่ือหาขอผิดพลาด
ของระบบ และตรวจสอบถึงการทํางานในฟงกชันตาง ๆ ของระบบ  ไดปรับปรุงและแกไขขอมูล
ของระบบใหเปนปจจุบันพรอมทั้งมีฟงกชันท่ีผูใชงานระบบสามารถเพ่ิม แกไข และลบขอมูลใน
ระบบไดเอง  จึงทําใหระบบ Attendance เปนระบบท่ีมีประสิทธิภาพมีขอมูลที่ update อยูเปนประจํา 
 ระบบน้ีเม่ือไดออกแบบและพัฒนามาแลวพบวา ระบบมีประโยชนกับอาจารยและนักศึกษา
ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิตในการเรียนการสอน ชวยใหอาจารยบริหารเวลาในการ
สอนไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งนักศึกษายังสามารถทราบสถานะจํานวนครั้งการเขา
เรียนของตนเองไดอยางถูกตองและเปนปจจุบัน เพ่ือนําขอมูลไปใชสําหรับการวางแผนการเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ 
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ปญหาท่ีพบในการดําเนินงานวิจัย 
ไฟลท่ีอาจารย Export ออกมาจากระบบของมหาวิทยาลัยรังสิตไมไดอยูในรูปแบบ Excel 

เชน .xls ทําให Import รายชื่อเขาไมได 
กรณีท่ีอาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษาเช็คชื่อนาน มีโอกาสที่นักศึกษาจะเช็คชื่อแทนเพ่ือน

หรือเอารหัสลับ Key ของคลาสน้ันไปบอกเพ่ือนใหเช็คช่ือได 
นักศึกษาเขาชา หรือ มีเหตุลาปวย ลากิจ เช็คชื่อไมได 

แนวทางการแกไขปญหา 
ระบบไดจัดทํา File ตนแบบไวในหนาท่ีอาจารย Import  File และ Link  แสดงข้ันตอน 

การ Export ขอมูลออกมาจากระบบของมหาวิทยาลัยรังสิต การ Save File เปน Excel .xls รวมท้ัง
การ Import ขอมูลเขาสูระบบอยางละเอียด 

ระบบมีการแจงเตือนอาจารยเปน pop-up ขึ้นมาในเรื่องการเปดเวลาใหนักศึกษาเช็คช่ือนาน 

รวมท้ังแนะนําใหอาจารยผูใชงานนับจํานวนนักศึกษาที่อยูในหองเทียบกับจํานวนนักศึกษาท่ีเช็คชื่อ
เพราะเม่ืออาจารยปดคลาส  ระบบจะแสดงจํานวนนักศึกษาท่ีเช็คชื่อไวแลว และยังมีระบบตัดเวลา
เปดคลาสอัตโนมัติท่ี 10 นาทีระบบจะปดคลาสอัตโนมัติ และมีระบบแสดงตําแหนงท่ีต้ังของ
นักศึกษาดวย GPRS เตือนอาจารยในกรณีท่ีนักศึกษาไมไดอยูในบริเวณใกลเคียงเกิน 100 เมตร
ระบบจะเตือนเปนสีแดง  อาจารยสามารถลบขอมูลการเช็คชื่อของนักศึกษาคนน้ันได 

กรณีนักศึกษาเขาชา ลาปวย ลากิจ แลวอาจารยตองการเช็คชื่อยอนหลังเปนรายบุคคลระบบ
ไดพัฒนาฟงกชันการเช็คชื่อยอนหลังไวสําหรับแกไขปญหาน้ีแลว 

ขอจํากัดของระบบ 
ระบบตองทํางานบนอินเตอรเน็ตเปนหลัก  หากไมสามารถเช่ือมตอกับอินเตอรเน็ตไดจะ

ใชงานระบบไมได 
ในชวงตนภาคเรียนรายช่ือนักศึกษาในแตละรายวิชายังไมคงท่ีทําใหอาจารยตองแกไข/

เพ่ิมเติมรายชื่อหลายคร้ัง 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ระบบน้ีควรมีการตรวจสอบดวยการเพ่ิมฟงกชัน MAC Address เพ่ือเปนการระบุตัวตนของ

นักศึกษาแค 1 อุปกรณ 1 คนเทาน้ัน  ปองการเช็คชื่อแทนกันอยางมีประสิทธิภาพ 
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ระบบน้ีควรพัฒนาเขากับอุปกรณการอานคาอ่ืน ๆ เชน ระบบ  NFC หรือ MST ซ่ึงเปน
ระบบ Scan ขอมูลบน Smartphone รุนใหม อันจะชวยอํานวยความสะดวก การยืนยันตัวบุคคล การ
ตรวจสอบแบบเฉพาะตัวไดงายขึ้น 
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การทองเท่ียวเชิงศาสนาสูการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค : กรณีศึกษา วัดในกรุงเทพมหานคร 
The religious tourism to creative tourism: case study of the temple in Bangkok 

 
ลัดดาวรรณ มัณยานนท 

อาจารยประจํา สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่อง “การทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค : กรณีศึกษา วัดใน
กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักทองเท่ียวเก่ียวกับการทองเที่ยว
เชิงศาสนาในวัดตางๆของกรุงเทพมหานคร  2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักทองเท่ียวเก่ียวกับการ
จัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในวัดตางๆของกรุงเทพมหานคร  3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็น
ตอแนวทางการทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคในวัดตางๆของกรุงเทพมหานคร  

4) เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการการทองเท่ียวในวัดตางๆของกรุงเทพมหานคร 5) เพ่ือศึกษาปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะในการทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคในวัดตางๆของ
กรุงเทพมหานคร ดําเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงสํารวจเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับ
ประชากรกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชนที่มาทองเที่ยววัดตางๆของกรุงเทพมหานคร เฉพาะ  9 แหงท่ี
เปนสวนหน่ึงของการจัดกิจกรรมไหวพระ 9 วัด จํานวน 400 คน การวิเคราะหขอมูล ผูศึกษา
วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสถิติที และคาสถิติเอฟ 

ในการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เพ่ือการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 สรุปไดดังน้ี 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ป  มีสถานภาพสมรส  มีการศึกษา
ระดับอนุปริญญา/ปวส. สวนการประกอบอาชีพเปนพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน กลุมตัวอยางมี
เหตุผลของการทองเที่ยวหรือเย่ียมชมวัดสวนใหญเพ่ือไหวพระและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิภายในวัด และ
ตองการศึกษาหาความรูทางพุทธศาสนา  ความคิดเห็นของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิง
ศาสนาของกลุมตัวอยางแบงออกเปน 3 ดานคือ บุคลากรหรือเจาหนาท่ีในวัด ส่ิงแวดลอมภายใน
บริเวณวัด และกิจกรรมภายในวัดอยูในระดับมาก ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ซ่ึงประกอบไปดวยการสงเสริมการเรียนรู  การพัฒนาจิตและปญญา  และ
การบริการความรูอยูในระดับมาก และความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอแนวทางในการ
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ทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค  ซ่ึงประกอบดวยการเห็นคุณคาของพุทธศาสนา  
และการนําความรูความเขาใจไปใชอยูในระดับมาก 

การศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง กับ ความคิดเห็นท่ีมีตอการ
ทองเที่ยวเชิงศาสนา   ความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค   และความพึง
พอใจตอการทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค  ผลการศึกษาพบวา เพศ   สถานภาพ
สมรส   และอาชีพท่ีแตกตางกัน  มีความคิดเห็นท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงศาสนา มีความคิดเห็นท่ีมีตอ
การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค และมีความพึงพอใจตอการทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ปญหาสวนใหญในการทองเที่ยววัด คือ ปญหาเก่ียวกับความสะอาด ขยะมูลฝอย มูลสุนัข 

มูลนก หองนํ้าหองสุขาไมคอยสะอาด มีตนไมนอยไมคอยรมรื่น เจาหนาท่ีของทางวัดท่ีทําความ
สะอาด หรือทํางานในจุดตางๆมีนอย ท้ังยังแตงกายไมคอยสุภาพ และปญหาในเร่ืองของกิจกรรมใน
วัดซ่ึงมีการประชาสัมพันธนอย จัดไมตรงกับวันหยุด จึงทําใหไมทราบเรื่องและไมสะดวกในการ
มารวมกิจกรรม  ขอเสนอแนะในการพัฒนาวัดเพ่ือการทองเที่ยวเชิงศาสนา ควรมีการจัดเจาหนาท่ี
ทําความสะอาดและเจาหนาท่ีประจําในจุดตางๆ ใหมากข้ึน และแตงกายใหเรียบรอย ในเร่ืองการศา
สนสถาน หากมีการสรางใหมควรมีการคํานึงถึงประโยชนใชสอยเปนหลัก มีการวางผังใหมใหดี มี
การปลูกตนไมใหมากข้ึน เพ่ือใหเกิดความรมรื่นและเปนการทําใหภูมิทัศนของวัดสวยงาม นา
รื่นรมย การจัดกิจกรรมตางๆ ตองมีการประชาสัมพันธใหท่ัวถึง และมีการบริหารจัดการในดาน
ตางๆ ของวัดใหสมบูรณ เพราะหากวัดมีความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยวท่ีมาวัดแลว ยอมทํา
ใหนักทองเที่ยวมาวัดแลวเกิดศรัทธา เกิดความยินดี เกิดความสุขใจ มาทําบุญ ทํากุศลตางๆ พรอม
ท้ังการมาพักผอนหยอนใจในรูปแบบของการทองเท่ียวเชิงศาสนาได   

 

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 Bangkok. This 
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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 

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. 
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การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมการบริการที่สรางรายไดใหแกประเทศและประชาชนทุก
ระดับชั้นแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงามมีชื่อเสียงยอมเปนท่ีนิยมของนักทองเที่ยวแลวในแตละปก็จะเปน
ท่ีดึงดูดใหนักทองเท่ียวเดินทางมาเที่ยวชมหาความเพลิดเพลินและหาความรูประสบการณใหมๆณ
สถานที่ทองเที่ยวน้ันๆเปนจํานวนมากทําใหเกิดการใชจายข้ึนในกิจกรรมตางๆท่ีเก่ียวเน่ืองกับการ
ทองเที่ยวท้ังการเดินทางขนสงท่ีพักอาหารของท่ีระลึก การนําเท่ียวกิจกรรมนันทนาการตางๆ 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดสงเสริมใหการทองเท่ียวเปนเครื่องมือสําคัญในการแกไข
ปญหาเศรษฐกิจสรางงานใหประชาชนและเพ่ิมรายไดใหประเทศรวมทั้งสงเสริมใหการทองเที่ยวมี
บทบาทสําคัญในการชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ัวทุกภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาล
โดยสงเสริมใหการทองเท่ียวเปนสวนหน่ึงของชีวิตคนไทยโดยเนนการประสานงานระหวาง
เครือขายภาครัฐกับภาคเอกชนกระตุนใหเกิดการทองเที่ยวภายในประเทศท่ีกอใหเกิดการเรียนรูและ
การสรางสรรคประโยชนท้ังตอสถาบันครอบครัวและตอสังคมโดยรวมอันจะนําไปสูการสรางและ
กระตุนจิตสํานึกรักษาส่ิงแวดลอมรวมท้ังใหเกิดความรักและภาคภูมิใจในเอกลักษณวัฒนธรรมไทย 

(การทองเที่ยวแหงประเทศไทย: 2551 ออนไลน) รวมท้ังกองการทองเที่ยวกรุงเทพมหานครก็ได
กําหนดวิสัยทัศนดานการทองเท่ียวของกรุงเทพมหานครไววาการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
ใหมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลอยางย่ังยืนเพ่ือมุงใหกรุงเทพมหานครเปนเมืองแหง
วัฒนธรรม (กองการทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร: 2551 ออนไลน)  

วัดเปนศูนยกลางของชุมชนในสังคมไทยมาต้ังแตอดีตอิทธิพลของพุทธศาสนาเปนปจจัย
สําคัญในการกําหนดวิถีชีวิตของชาวไทยโดยเฉพาะอยางย่ิงเปนแหลงท่ีรวบรวมงานศิลปวิทยาการ
และความรูมากมายหลายสาขาตลอดจนเปนแหลงรวมของศิลปกรรมที่มีคา เชนโบราณสถาน
โบราณวัตถุและจิตรกรรมฝาผนังซ่ึงงานศิลปกรรมตางๆเหลาน้ีนับเปนมรดกทางวัฒนธรรมอันลํ้า
คาและเปนเสมือนเอกลักษณของความเปนชาติไทย ปจจุบันวัดมีบทบาทเพ่ิมมากขึ้นกวาเดิมคือการ
เปนแหลงทองเที่ยวประเภทศาสนสถานท่ีสําคัญเพราะภายในวัดประกอบไปดวยศิลปวัฒนธรรมท่ี
สะทอนใหเห็นอารยธรรมและความเจริญของชาติ อันเปนแหลงรวมท่ีสามารถศึกษายอนกลับไดใน
ดานประวัติศาสตรโบราณคดี วัฒนธรรม ศิลปกรรม สถาปตยกรรม รวมท้ังการเชื่อมโยงความ
เปนมาของวัฒนธรรมกับชุมชนและการต้ังถ่ินฐานของชุมชนนอกจากน้ีวัดยังเปนทรัพยากรการ
ทองเที่ยวท่ีประกอบดวยสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ท่ีสวยงามสงบสันโดษตามหลัก
พระพุทธศาสนา (รสิกา อังกูร. 2544:148)  
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วัดเปนทรัพยากรการทองเที่ยวท่ีสําคัญเพราะมีพุทธศิลปเปนแหลงจูงใจพุทธศิลปเปน
ทัศนูปกรณในการสอนธรรมะไดอยางยอดเย่ียมฉะน้ันเม่ือศึกษาความหมายของพุทธศิลปใหลึกซ้ึง
ลงไปแลวจะเห็นวาเปนเร่ืองของธรรมะทั้งส้ินจึงเห็นวาการอนุรักษไวน้ันมีคุณคาทางการดํารง
พระพุทธศาสนาไวและเปนการเผยแผพระพุทธศาสนาดวย และยังเปนแหลงทรัพยากรการ
ทองเที่ยวท่ีสามารถทําใหเศรษฐกิจโดยรวมของชาติดีขึ้นได (สุภาพร วรพล. 2546: 48) ฉะน้ันวัดจึง
เปนแหลงทองเท่ียวท่ีทรงคุณคาเพราะเปนแหลงรวมของวัฒนธรรมมีทรัพยากรทางกายภาพ
ทรัพยากรทั้งท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรมเพียงแตจะถายทอดออกไปได อยางไรก็ตามถาเราไปแยก
สวนไมไดมองอยางตอเน่ืองเปนเหตุเปนผลเราก็จะทําไดเพียงแคมาวัดเพ่ือถายรูปสวยงาม 

ชาวตางชาติจํานวนมากท่ีมีพ้ืนฐานศาสนาและวัฒนธรรมตางกันก็มาเพียงแคถายรูป บางครั้งก็มาทํา
กริยาท่ีไมเหมาะสม คนไทยบางกลุมมาก็ไมไดสรางเสริมปญญา สวนหน่ึงอาจจะเปนเพราะวัด
ไมไดแสดงบทบาทอยางชัดเจนวาจะพัฒนาสังคม ท้ังท่ีบทบาทของวัดสามารถสนองประโยชนได
ท้ัง 2 ดานท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมและดานการนํารายไดเขามาทํานุบํารุงวัด ทํานุบํารุงทองถ่ิน
จังหวัดและประเทศโดยรวม ขณะเดียวกันวัดก็เปนแหลงท่ีสามารถใหความรูความคิดท่ีกวางขวาง
ขึ้นใหความสงบความรมเย็นกับผูมาเยือนทําใหพุทธศาสนิกชนเขาใจพุทธศาสนาไดดีขึ้น 

วัฒนธรรมของชุมชนของสังคมไมวาท่ีใดในโลกไมมีอะไรเปนหลักเทากับศาสนา เพราะศาสนา
เปนรากเหงาของการตั้งชุมชนสังคม (กนกวรรณ ดุงศรีแกว. 2542: 49)  

การบริหารจัดการดานแหลงทองเที่ยวทางศาสนาและมรดกวัฒนธรรมควรเปนเร่ืองท่ีมี
หลักประสมประสานกันหลายรูปแบบรวมท้ังการบริหารทางธุรกิจการจัดการรักษาศาสนสถานท่ีซ่ึง
เปนมรดกการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม อุตสาหกรรมดานขนสงโบราณคดี พิพิธภัณฑศิลปะท่ี
มองเห็นสัมผัสไดและผลผลิตตางๆทางวัฒนธรรมการจัดการทองเที่ยวในวัด แมกระท่ังในพระ
อารามหลวงยังมีขอจํากัดอยูมากพอสมควรทั้งดานกายภาพ ดานนโยบาย ดานการพัฒนาบุคลากร
ทางการทองเที่ยวและสภาพแวดลอม  ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะสํารวจทรัพยากรการทองเท่ียว
วัดในกรุงเทพมหานคร เพ่ือการจัดการการทองเท่ียวทางศาสนา โดยมองหาแนวทางในการวางแผน
จัดการการทองเท่ียวเชิงศาสนาอยางถูกตองเหมาะสมมีความสอดคลองกับความตองการที่
เปล่ียนแปลงไปของสังคมและสภาพแวดลอมท่ีเปนจริงของยุคสมัยปจจุบัน อันจะนําการทองเที่ยว
เชิงศาสนาไปสูการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคอยางย่ังยืนและมีประสิทธิภาพตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
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1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักทองเท่ียวเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงศาสนาในวัดตางๆ ของ
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิง
สรางสรรคในวัดตางๆ ของกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอแนวทางการทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
ในวัดตางๆของกรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการทองเท่ียวเชิงศาสนาสูการทองเท่ียว
เชิงสรางสรรคในวัดตางๆของกรุงเทพมหานคร 

5. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรคในวัดตางๆของกรุงเทพมหานคร 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
1. สามารถนําผลการวิจัยไปเผยแพรเพ่ือเปนแนวทางในการจัดการการทองเท่ียวเชิงศาสนา

ในวัดตางๆของกรุงเทพมหานครและขยายผลไปยังวัดตางๆในจังหวัดอ่ืนๆตอไป 

2. สามารถนําผลการวิจัยไปสงเสริมการพัฒนากิจกรรมทางพุทธศาสนาเพ่ือการทองเท่ียว
ในวัดโดยนําเสนอตอวัดตางๆตอไป 

3. สามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวิจัยเรื่องการทองเท่ียวในวัดตอไปได 
4. ทําใหทราบแนวทางพัฒนาการทองเท่ียวเชิงศาสนาไปสูการทองเที่ยวสรางสรรคอยาง

ย่ังยืน 

5. ทําใหทราบทรัพยากรการทองเที่ยวในวัดตางๆ ของกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
ในการวิจัยเรื่องน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงสํารวจโดยมุงศึกษาแนวทางการ

จัดการการทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค : กรณีศึกษา วัดในกรุงเทพมหานคร 

ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังน้ี 

ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ไดแก วัดตางๆของกรุงเทพมหานคร เฉพาะ  9 แหงท่ีเปนสวนหน่ึงของ
การจัดกิจกรรมไหวพระ 9 วัด ไดแก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร(วัดโพธ์ิ) วัด
อรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดชนะสงครามราช
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วรมหาวิหาร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิต
วนารามราชวรวิหาร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เปนแนวเขต
พ้ืนท่ีศึกษา 

ขอบเขตดานระยะเวลา ชวงระยะเวลาที่ทําการวิจัยซ่ึงผูวิจัยมีระยะเวลาศึกษาเก็บขอมูล
ตางๆชวงตั้งแตเดือนกันยายน 2557 – มกราคม พ.ศ. 2558 

ขอบเขตดานประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแกผูท่ีมีสวนรับผิดชอบดูแลการ
ทองเที่ยวคือ 

1. เจาหนา ท่ีในกรุงเทพมหานครในสวนท่ีเ ก่ียวของกับการทองเที่ยวการศาสนา
ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม 

2. พระเจาหนาท่ีผูดูแลการทองเที่ยวของวัดตางๆของกรุงเทพมหานคร เฉพาะ  9 แหง ท่ี
เปนสวนหน่ึงของการจัดกิจกรรมไหวพระ 9 วัด ไดแก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหาร(วัดโพธ์ิ) วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัด
เบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และวัดไตรมิตรวิทยาราม
วรวิหาร 

3. นักทองเที่ยวชาวไทยท่ีเดินทางไปยังวัดตางๆของกรุงเทพมหานครเฉพาะ  9 แหงท่ีเปน
สวนหน่ึงของการจัดกิจกรรมไหวพระ 9 วัด 

 

กลุมตัวอยางประชากร 
ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางในการสรางเครื่องมือเพ่ือทําการวิจัยไว ไดแกพระเจาหนาท่ี

ผูดูแลการทองเท่ียวของวัดตางๆของกรุงเทพมหานคร เฉพาะ  9 แหงท่ีเปนสวนหน่ึงของการจัด
กิจกรรมไหวพระ 9 วัด เจาหนาท่ีในหนวยงานของกรุงเทพมหานครในสวนท่ีเก่ียวของกับการ
ทองเที่ยวการศาสนาประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม ท่ีกําหนดเลือกกลุมตัวอยางจํานวน100 

ตัวอยางโดยแบบเจาะจง พระเจาหนาท่ีผูดูแลการทองเท่ียวของวัดตางๆของกรุงเทพมหานคร เฉพาะ  

9 แหงท่ีเปนสวนหน่ึงของการจัดกิจกรรมไหวพระ 9 วัด รวมกับเจาหนาท่ีของกรุงเทพมหานครท่ี
เก่ียวของเพ่ือนํามาสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมและทําการสํารวจแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตอง ความเท่ียงตรงและความสอดคลองของแบบสอบถามกอนจะใชเปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมกับกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยางโดยแบบบังเอิญสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยที่



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1193 

เปนพุทธศาสนิกชนท่ีมาทองเที่ยววัดตางๆของกรุงเทพมหานคร เฉพาะ  9 แหงท่ีเปนสวนหน่ึงของ
การจัดกิจกรรมไหวพระ 9 วัด 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวท่ีมีตอ
การทองเท่ียวเชิงศาสนา 
- บุคลากรหรือเจาหนาท่ีในวัด 
- ส่ิงแวดลอมภายในบริเวณวัด 
- กิจกรรมภายในวัด 
- กิจกรรมภายในวัด 

ขอมูลท่ัวไปของ
นักทองเท่ียว 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพสมรส 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 

ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวท่ีมีตอ
การจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิง
สรางสรรค 
- การสงเสริมการเรียนรู 
- การพัฒนาจิตและปญญา 

แนวทางการทองเท่ียวเชิงศาสนาสูการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค : กรณีศึกษา
วัดในกรุงเทพมหานคร 
- การเห็นคุณคาของพุทธศาสนา 
- การนําความรูความเขาใจไปใช 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1194 

วิธีการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชวิธีการศึกษาดังน้ี  

1. ศึกษาคนควาจากเอกสาร (Documentary Study) เปนการรวบรวมขอมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ รายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวเชิงพุทธ 

2. การวิจัยภาคสนาม (Field Study) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูศึกษาไดสราง
ขึ้นเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากกลุมตัวอยางท่ีกําหนด 

 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
  การศึกษาครั้งน้ีใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูลของ
กลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนจากการศึกษาแนวคิดเอกสารขอมูลและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา เพ่ือใหครอบคลุมเน้ือหาที่ตองการศึกษาวิจัย โดย
แบบสอบถามในการศึกษาครั้งน้ี มีลักษณะขอคําถามท้ังปลายเปด (Open ended) และคําถามปลาย
ปด (Closed ended) แบงออกเปน 4 สวน ดังน้ี 

       สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของกลุมประชากรที่ศึกษา ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ  เหตุผลในการทองเท่ียววัด และกิจกรรมทางพุทธศาสนาท่ีชื่นชอบ ลักษณะของ
แบบสอบถามจะใหผูตอบทําเครื่องหมาย   ใน    หนาขอความจํานวน 7 ขอ 

       สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงศาสนา ไดแก บุคลากรหรือ
เจาหนาท่ีในวัด ส่ิงแวดลอมภายในบริเวณวัด และกิจกรรมภายในวัด ลักษณะของแบบสอบถามจะ
ใหผูตอบทําเคร่ืองหมาย    ในชองวางจํานวน 25 ขอ  โดยแบงระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยว
ท่ีมีตอการทองเที่ยวเชิงศาสนา ดังน้ี 

ความคิดเห็นท่ีมีตอบุคลากรหรือเจาหนาท่ีในวัด มีขอคําถาม 7 ขอ 

            ความคิดเห็นท่ีมีตอส่ิงแวดลอมภายในบริเวณวัด มีขอคําถาม 10 ขอ 

           ความคิดเห็นท่ีมีตอกิจกรรมภายในวัด  มีขอคําถาม 8 ขอ 
           ลักษณะของคําถามเปนแบบใหเลือกตอบในลักษณะประเมินคาเปน 5 ระดับ ซ่ึงปรับมาจาก
มาตรวัดแบบ Rating Scale คือ เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และ 

เห็นดวยนอยท่ีสุด โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี                 

                          

 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1195 

                                    คําตอบ                                      คะแนน 

                           เห็นดวยมากท่ีสุด                              5 

                           เห็นดวยมาก                                             4 

                           เห็นดวยปานกลาง                                    3 

                           เห็นดวยนอย                                            2 

                           เห็นดวยนอยท่ีสุด                                    1 

           สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค ไดแก 
การสงเสริมการเรียนรู การพัฒนาจิตและปญญา และการบริการความรู ลักษณะของแบบสอบถาม
จะใหผูตอบทําเครื่องหมาย    ในชองวางท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นจํานวน 18 ขอ  โดยแบง
ระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียว ดังน้ี 

ความคิดเห็นท่ีมีตอการสงเสริมการเรียนรู มีขอคําถาม  7 ขอ 

ความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาจิตและปญญา มีขอคําถาม 5 ขอ 

            ความคิดเห็นท่ีมีตอการบริการความรู มีขอคําถาม 6 ขอ 

            ลักษณะของคําถามเปนแบบใหเลือกตอบในลักษณะประเมินคาเปน 5 ระดับ ซ่ึงปรับมาจาก
มาตรวัดแบบ Rating Scale คือ เห็นดวยอยางย่ิง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยาง
ย่ิง โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

                                     คําตอบ                                    คะแนน 

                           เห็นดวยอยางย่ิง                                    5 

                           เห็นดวย                                                    4 

                          ไมแนใจ                                               3 

                          ไมเห็นดวย                                           2 

                          ไมเห็นดวยอยางย่ิง                                 1 

         สวนท่ี 4  ขอมูลท่ีใชวัดระดับความพึงพอใจที่มีตอการทองเท่ียวเชิงศาสนาสูการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรค : กรณีศึกษา วัดในกรุงเทพมหานคร ไดแก  การเห็นคุณคาของพุทธศาสนา การนํา
ความรูความเขาใจไปใช ลักษณะของคําถามเปนแบบใหเลือกตอบ โดยแบงระดับความพึงพอใจ
ออกเปน 5 ระดับ คือ ความพึงพอใจมากท่ีสุด  ความพึงพอใจมาก  ความพึงพอใจปานกลาง  ความ
พึงพอใจนอย  และความพึงพอใจนอยท่ีสุด  ลักษณะของแบบสอบถามจะใหผูตอบทําเครื่องหมาย  

  ในชองวางท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจจํานวน 14 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 
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                             คําตอบ                 คะแนน 

                          ความพึงพอใจมากท่ีสุด 5 

                          ความพึงพอใจมาก 4 

                          ความพึงพอใจปานกลาง 3 

                          ความพึงพอใจนอย  2 

                          ความพึงพอใจนอยท่ีสุด  1 

         นอกจากนี้มีคําถามปลายเปดเปนขอคิดเห็นเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะใน
การทองเท่ียวเชิงศาสนาสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค : กรณีศึกษา วัดในกรุงเทพมหานคร จํานวน 

1 ขอ 

เกณฑการแปลผลของคาเฉล่ียในระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจแบงออกเปน 5 

ระดับ โดย 

คํานวณจาก 

การแบงกลุมคะแนนเฉล่ียการแปลผล    =   คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

                                                                                  จํานวนระดับ 

                                                               =     5 – 1 

                                                                         5 

                                                               =   0.80  

ระดับคะแนนเฉล่ีย                                   การแปลผล 

        1.00 - 1.80                                     ความคิดเห็นในระดับนอยท่ีสุด 

             1.81 - 2.61                                     ความคิดเห็นในระดับนอย 

        2.62 - 3.42                                      ความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

        3.43 - 4.23                                      ความคิดเห็นในระดับมาก 

4.24 - 5.00                                      ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

 

การวิเคราะหขอมูล 
ผูศึกษานําขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณและความ

ถูกตองของแบบสอบถามและนํามาวิเคราะหขอมูล  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร SPSS(Statistical Package for The Social Science) นําเสนอในรูปสถิติเชิงพรรณนา
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(Descriptive Statistics) เปนการอธิบายขอมูลประกอบตาราง คาสถิติท่ีใชวิเคราะห มีดังน้ี การแจก
แจงความถี่(Frequency) คารอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย(Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard 

Deviation) คาสถิติที(t-test) คาสถิติเอฟ (F-test) ในOne Way ANOVA โดยมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี 0.05   ขอมูลท่ีไดจากขอเสนอแนะเปนคําถามปลายเปด ใชวิธีเรียงลําดับความสําคัญมากนอย
ของความคิดเห็น และจัดกลุมใหอยูในหมวดหมูประเภทเดียวกัน 

 

การอภิปรายผลการศึกษา 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ป  มีสถานภาพสมรส    มี
การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส.  สวนการประกอบอาชีพพบวาเปนพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 

กลุมตัวอยางมีเหตุผลของการทองเที่ยวหรือเย่ียมชมวัดสวนใหญมาเพ่ือไหวพระและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ
ภายในวัด  สําหรับกิจกรรมทางพุทธศาสนาท่ีชื่นชอบของกลุมตัวอยางสวนใหญตองการศึกษาหา
ความรูทางพุทธศาสนา  รองลงมาช่ืนชอบการทําบุญตักบาตร  และชื่นชอบการปฏิบัติธรรม การเดิน
จงกรมและน่ังสมาธิ 

ระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการทองเที่ยวเชิงศาสนาในภาพรวม ซ่ึงประกอบ
ไปดวยดานบุคลากรหรือเจาหนาท่ีในวัด  ดานส่ิงแวดลอมภายในบริเวณวัด  และดานกิจกรรม
ภายในวัด พบวากลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นท่ีมีตอการทองเที่ยวเชิงศาสนาในระดับมาก โดยกลุม
ตัวอยางเห็นดวยมากท่ีสุดคือดานส่ิงแวดลอมภายในบริเวณวัด  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.76  ซ่ึงกลุม
ตัวอยางเห็นดวยมากในเร่ืองการมีหองนํ้าสะอาด แยกชาย-หญิง เปนสัดสวนเพียงพอ     รองลงมา
ดานบุคลากรหรือเจาหนาท่ีในวัด มีคาเฉล่ีย  3.74  ซ่ึงกลุมตัวอยางเห็นดวยมากในเร่ืองเจาหนาท่ีของ
วัดสามารถใหขอมูลตางๆ และความรูโดยท่ัวไปของวัดได     สวนดานกิจกรรมภายในวัด มีคาเฉล่ีย  

3.70  โดยกลุมตัวอยางเห็นดวยมากในเร่ืองดอกไม ธูปเทียน มีความสด สะอาด และบริการอยาง
เพียงพอ สะดวกในการเปลี่ยนบูชา(ตารางท่ี 1.1) 
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ตารางท่ี 1.1  ภาพรวมระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงศาสนา 
ความคิดเห็นท่ีมีตอการทองเที่ยวเชิงศาสนา X SD แปลผล 

ดานบุคลากรหรือเจาหนาท่ีในวัด   3.74 0.475 มาก 

ดานส่ิงแวดลอมภายในบริเวณวัด   3.76 0.512 มาก 

ดานกิจกรรมภายในวัด  3.70 0.492 มาก 

รวม 3.74 0.454 มาก 

 

 ระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคในภาพรวม 

ซ่ึงประกอบไปดวยการสงเสริมการเรียนรู  การพัฒนาจิตและปญญา  และการบริการความรู  พบวา 
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นท่ีมีตอกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคอยูในระดับมาก โดยกลุม
ตัวอยางเห็นดวยมากท่ีสุดดานการสงเสริมการเรียนรู  มีคาเฉล่ียเทากับ  3.93  ซ่ึงกลุมตัวอยางเห็น
ดวยมากในเรื่องกิจกรรมการเรียนรูศิลปวัฒนธรรม  เชน  การกราบพระ  การแตงกาย  การนวด   

รองลงมาดานการบริการความรู  มีคาเฉลี่ย  3.76  ซ่ึงกลุมตัวอยางเห็นดวยมากในเร่ืองการใหความรู
เก่ียวกับหลักการพัฒนาจิต  เชน  ส่ือ/หนังสือเก่ียวกับการปฏิบัติธรรม   สวนดานการพัฒนาจิตและ
ปญญา  มีคาเฉล่ีย  3.74  โดยกลุมตัวอยางเห็นดวยมากในเร่ืองกิจกรรมพัฒนาจิตและปญญา  เชน  

เดินจงกรม น่ังสมาธิ ธรรมเทศนาและธรรมบรรยาย(ตารางท่ี 1.2) 

ตารางท่ี 1.2  ภาพรวมระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสราง 

สรรค 
ความคิดเห็นท่ีมีตอกิจกรรมการทองเท่ียวเชิง
สรางสรรค X SD แปลผล 

การสงเสริมการเรียนรู   3.93 0.522 มาก 

การพัฒนาจิตและปญญา   3.74 0.492 มาก 

การบริการความรู   3.76 0.451 มาก 

รวม 3.82 0.427 มาก 

 

 ระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอแนวทางในการทองเท่ียวเชิงศาสนาสูการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  ซ่ึงประกอบดวย การเห็นคุณคาของพุทธศาสนา  และการนําความรูความ



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1199 

เขาใจไปใช  พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจท่ีมีตอแนวทางในการทองเท่ียวเชิงศาสนาสูการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคอยูในระดับมาก ท่ีสุดโดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากในดานการนํา
ความรูความเขาใจไปใช  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.00  ซ่ึงกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากในเร่ือง
การนําอริยสัจ 4 และธรรมะอื่นๆนําไปแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน  และมีความพึงพอใจมากใน
ดานการเห็นคุณคาของพุทธศาสนา โดยมีคาเฉล่ีย  3.87 โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากใน
เร่ืองการเห็นคุณคาของการรักษาศีล(ตารางท่ี 1.3) 

 

ตารางท่ี 1.3  ภาพรวมระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอแนวทางการทองเที่ยวเชิงศาสนา
สูการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 
ความพึงพอใจที่มีตอแนวทางในการทองเที่ยวเชิง
ศาสนาสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค X SD แปลผล 

การเห็นคุณคาของพุทธศาสนา  
การนําความรูความเขาใจไปใช   

3.87 

4.00 

0.538 

0.585 

มาก  

มาก 

รวม 3.93 0.544 มาก 

 

การศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง กับ ความคิดเห็นท่ีมีตอการ
ทองเที่ยวเชิงศาสนา   ความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค   และความพึง
พอใจตอการทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค  ผลการศึกษาพบวา   

เพศ   สถานภาพสมรส   และอาชีพที่แตกตางกัน  มีความคิดเห็นท่ีมีตอการทองเที่ยวเชิง
ศาสนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  

เพศ   สถานภาพสมรส   และอาชีพท่ีแตกตางกัน  มีความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  

เพศ   สถานภาพสมรส   และอาชีพท่ีแตกตางกัน  มีความพึงพอใจตอการทองเที่ยวเชิง
ศาสนาสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  (ตารางที่ 
1.4) 

ตารางท่ี 1.4  สรุปผลการศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยางกับความคิดเห็น
ท่ีมีตอการทองเที่ยวเชิงศาสนา  ความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค  
และความพึงพอใจที่มีตอการทองเท่ียวเชิงศาสนาสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 
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ขอมูลพ้ืนฐานของ 

กลุมตัวอยาง 

ความคิดเห็นตอ 

การทองเท่ียว 

เชิงศาสนา 

ความคิดเห็นตอการ
จัดกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิง
สรางสรรค 

ความพึงพอใจตอการ
ทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการ

ทองเท่ียว 

เชิงสรางสรรค 
เพศ t = 2.345 

  P = 0.019* 

t = 2.671 

  P = 0.008* 

t = 1.970 

  P = 0.049* 

อายุ 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* 

ระดับการศึกษา 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 

           * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
จากการวิจัยเรื่อง “การทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค” ไดขอสรุปท่ีมี

ประเด็นท่ีสําคัญและนาสนใจสมควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

จากผลการศึกษาพบวา การทองเท่ียวเชิงศาสนาสูการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก ซ่ึงแสดงใหเห็นวา สถานท่ีทองเที่ยวตางๆของวัด มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี 

มีการสรางศาสนสถานท่ีมีความม่ันคง แข็งแรง เหมาะสมกับประโยชนใชสอย มีความเรียบรอย 

สวยงาม มีคุณคานาชื่นชม ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ พระมหาวิชาญ เล่ียว
เส็งไดศึกษาวิจัยเร่ือง พุทธศิลปกับการทองเท่ียว : ศึกษาบทบาทของวัดในการอนุรักษพุทธศิลปเพ่ือ
การทองเท่ียว ผลการวิจัยพบวา วัดไดพัฒนารูปแบบจากส่ิงกอสรางท่ีมุงประโยชนใชสอยเปนพระ
อารามท่ีมีความอลังการเพ่ือเปนพุทธบูชา วัดจึงไดกลายเปนท่ีรวมของฝมือเชิงชางและมรดกทาง
วัฒนธรรมในการตอมา ดังน้ัน การมาเท่ียวชมพุทธศิลปจึงไดคุณคาท้ังดานการพักผอน การแสวงหา
ความรู และการแสวงบุญ วัดท่ีเขาไปศึกษามีพุทธศิลปท่ีมีคุณคาโดดเดนแตกตางกันออกไป มี
ประโยชนทางการใชสอยเพ่ือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเปนหลัก ทุกวัดไดดูแลรักษาพุทธศิลป
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ในวัดใหคงอยูในสภาพเดิมหรือใกลเคียงกับสภาพเดิมมากท่ีสุด พระสงฆท่ีมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบ
ในวัดท่ีเขาไปศึกษา มีความรูความเขาใจเร่ืองการอนุรักษพุทธศิลปตรงกันกับนักวิชาการศิลปะ และ
นักวิชาการศิลปะเหลาน้ันเห็นวา วัดตองใชพุทธศิลปใหเกิดคุณคาทางธรรมปฏิบัติแกผูมาเท่ียวชม
ใหมากท่ีสุดโดยไมไดใหความสําคัญในเชิงเศรษฐกิจใด ๆ จากการสํารวจภาคสนาม พบวา ส่ิงท่ีวัด
ควรปรับปรุงมากท่ีสุด คือ การจัดทําเอกสารแนะนําวัด  และปรับปรุงความสะอาดบริเวณวัด กรม
ศิลปากรและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการทองเที่ยวควรใหการสนับสนุนและแนวทางในการ
ปรับปรุงวัดเพ่ือรองรับการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพโดยไมสูญเสียเอกลักษณของความเปนศา
สนสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิตอไป1  

ดานบุคลากรหรือเจาหนาท่ีในวัด จากผลการศึกษาพบวา การทองเท่ียวเชิงศาสนาสูการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงแสดงใหเห็นวาดานบุคลากรหรือเจาหนาท่ี 

เจาหนาท่ีในวัดของกรุงเทพมหานคร มีบุคลากรหรือเจาหนาท่ี ไดแก พระภิกษุ สามเณร มี
กิริยามารยาทที่เรียบรอย ปฏิบัติไดเหมาะสม บุคลากรในวัดประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
ตามหลักศาสนพิธี ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ พระมหาอาคม ปฺญาธโร 

(บุญยัง) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําของเจาอาวาสและผูนําชุมชนตอการพัฒนาวัดเปนศูนยกลาง
ชุมชน : กรณีศึกษาวัดธรรมยุตในเขตจังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบวา แนวทางการบริหารและการ
พัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางชุมชนดานลักษณะของการพัฒนาน้ันพบวา เจาอาวาสวัดธรรมยุตนิกาย
และผูนําชุมชน มีการพัฒนาดานศาสนบุคคล /บุคลากร พบวา เจาอาวาสวัดธรรมยุตนิกายมีการ
พัฒนาในทุกๆ ดาน  เชน การคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขามาบวชเรียน และการสงเสริมใหพระ ภิกษุ 

สามเณรสามารถอบรมส่ังสอนธรรมะแกชาวชุมชนฯ ในสวนของผูนําชุมชนมีการจัดระเบียบการ
บริหารและการปกครองแกคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนของตนเพ่ิมเขามาดวย2  

ดานส่ิงแวดลอมภายในบริเวณวัด จากผลการศึกษาพบวา การทองเท่ียวเชิงศาสนาสูการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคโดยภาพรวม อยูในระดับมาก ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ดานส่ิงแวดลอมภายใน
บริเวณวัดในกรุงเทพมหานคร เปนไปในทิศทางท่ีดี เพราะวัดมีการจัดท่ีจอดรถ มีบริเวณท่ีจอดรถ ท่ี
เพียงพอ สะดวก และมีความปลอดภัยตอทรัพยสิน มีการจัดสถานท่ีพักผอนหยอนใจอยางเพียงพอ
ตอจํานวนประชาชนท่ีมาวัดขอคน พบดังกลาวสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ บุษบา สิทธิการ ได
ศึกษาวิจัยเร่ือง การเปล่ียนแปลงของสภาพ แวดลอมทางกายภาพ และปจจัยท่ีกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงในแหลงทองเท่ียววัดพระธาตุดอยสุเทพราชวร วิหาร ผลการวิจัยพบวา  ในชวง 10 ป ท่ี
ผานมาไดเกิดการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมทางกายภาพ โดยเฉพาะเร่ืองขยะและการจราจร ถือ
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วามีการเปล่ียนแปลงและมีความรุนแรงของปญหามากท่ีสุด และตองแกไขโดยเรงดวน นอกจากน้ี
ยังมีการเปล่ียนแปลงดานนํ้า อากาศ มลทัศน และเสียงในทางลบ ความรุนแรงของปญหาอยูใน
ระดับปานกลาง ซ่ึงตองดําเนินการแกไขโดยเร็ว ปจจัยท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอม
ทางกายภาพเปนผลสืบเน่ืองจากการสรางสาธารณูปโภคโดยเฉพาะการสรางและขยายถนนศรีวิชัย 

การสงเสริมการ ทองเที่ยวท่ีเปนสาเหตุทําใหจํานวนนักทองเที่ยว  ประชาชนในพ้ืนท่ีและจํานวนรถ
เพ่ิมมากขึ้น  นอกจากน้ีกิจกรรมของวัด ความเช่ือของคนเชียงใหม รวมท้ังการขาดการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ีจอดรถ การจัดการขยะ นํ้าเสีย ตลอดจนการจัด
ระเบียบในการขายสินคา ก็เปนปจจัยท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมทางกายภาพ3  

 ดานการพัฒนากิจกรรมภายในวัด จากผลการศึกษาพบวา การทองเท่ียวเชิงศาสนาสูการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการพัฒนากิจกรรมภายใน
วัดของกรุงเทพมหานครเปนไปในทิศทางท่ีดี เพราะวัดมีการจัดสถานท่ีไหวพระไดสะดวกในการ
เขาถึง และมีบริเวณในการกราบไหวท่ีเพียงพอ มีการจัดทําบุญ  ผลการวิจัยพบวา ผลการศึกษา
ขอมูลดานศักยภาพทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดใหมทุงคา พบวา กลุมตัวอยางใหความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก ศักยภาพดานกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจ  ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของวัดใหมทุงคาโดยชุมชนมีสวนรวม   พบวา ควรมีการจัดกิจกรรม
เก่ียวกับการฝกสมาธิ ศีล ปญญา การบริหารสมาธิใหแกผูท่ีตักบาตร เวียนเทียน และแสดงธรรมใน
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา มีการจัดสถานท่ีรับศรัทธา เชน ท่ีถวายสังฆทาน เติมนํ้ามันตะเกียง 

ตักบาตรพระประจําวันฯ ไดดี และเหมาะสม ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ 

อภิรักษ ไพบูลย ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวประเภทวัด : กรณีศึกษา วัดใหม
ทุงคา ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา  ผลการวิจัยพบวา ผลการศึกษาขอมูลดานศักยภาพทางการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดใหมทุงคา พบวา กลุมตัวอยางใหความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

ศักยภาพดานกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจ  ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ของวัดใหมทุงคาโดยชุมชนมีสวนรวม พบวา ควรมีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการฝกสมาธิ ศีล ปญญา 
การบริหารสมาธิใหแกผูท่ีสนใจ จัดบรรยายธรรมะทางวิทยุชุมชน จัดเสนทางการทองเที่ยวใน
ชุมชนโดยใหวัดใหมทุงคาเปนศูนยกลาง ควรมีการร้ือฟนประเพณีเกาๆ ท่ีไดสูญหายไปแลว ควรจะ
ชาสัมพันธ วัดใหมทุ งคาให เปนท่ี รู จักแก นักทองเที่ยว  อีกท้ังควรมีการเ พ่ิมชองทางการ
ประชาสัมพันธ โดยจัดทําเว็บไซต เปนของวัดใหมทุงคาโดยเฉพาะ จัดทําคูมือทองเท่ียวแก
นักทองเท่ียว และในการมีสวนรวมของชุมชน พบวา องคกรของชุมชนไมวาจะเปนชาวบานใน
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ชุมชน หนวยงานราชการตางๆ มีทัศนคติท่ีดีตอการพัฒนาการทอง เท่ียวเชิงวัฒนธรรมของวัดใหม
ทุงคา มีความยินดีพรอมท่ีจะชวยเหลือและเขามามีสวนรวมท้ังในดานของการบริหารจัดการและ
การปฏิบัติการ 

ขอเสนอแนะ 
จากการวิจัยเร่ือง “การทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค” มีขอเสนอแนะ

ท่ีมาจากผลการวิจัย สรุปเปนประเด็นได ดังน้ี 

ดานบุคลากรหรือเจาหนาท่ีในวัด กลุมตัวอยางมีความเห็นวา เจาหนาท่ีของวัดสามารถให
ขอมูล 

ตางๆ และความรูโดยทั่วไปของวัดไดอยูในระดับมาก 

ดานส่ิงแวดลอมภายในบริเวณวัด กลุมตัวอยางมีความเห็นวา มีหองนํ้าสะอาดแยกชาย-

หญิง เปนสัดสวนเพียงพออยูในระดับมาก 

ดานกิจกรรมภายในวัด กลุมตัวอยางมีความเห็นวา ดอกไม ธูปเทียน มีความสดสะอาด และ
บริการอยางเพียงพอสะดวกในการเปลี่ยนบูชาอยูในระดับมาก 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) ดานบุคลากรหรือเจาหนาท่ีในวัด มีขอเสนอแนะคือ วัดควรใหความสําคัญกับการพัฒนา 

ศาสนบุคคล เพราะเปนการพัฒนาท่ีย่ังยืน เปนทุนมนุษยขององคกรทางพระพุทธศาสนา ควรมีการ
จัดอบรมบุคลากรในวัด หรือสงไปอบรมในที่ตาง ๆ ใหมีความรูความสามารถ โดยการใหทุน
สนับสนุนการศึกษา หรือ สงไปศึกษาเลาเรียนในดานตาง ๆหรือดานการบริหารจัดการวัดบูรณาการ
กับศาสตรสมัยใหม เพ่ือจะไดนําความรูความสามารถมาบริหารวัดใหเจริญเติบโต รุงเรือง และอยู
ไดในทามกลางยุคสมัยแหงการเปล่ียนแปลงได  

2) ดานส่ิงแวดลอมภายในบริเวณวัด มีขอเสนอแนะ คือ วัดควรรวมมือกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ชุมชน หรือ หนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาส่ิงแวดลอม
ภายในบริเวณวัด หรือศาสนสถานที่สําคัญ เพ่ือใหเกิดสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดี และเปนการ
เสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะท่ีดีแกประชาชน ในการชวยกันดูแลรักษาสภาพแวดลอมของวัด ทํา
ใหเหมือนวัดเปนของทุกๆ คน ทําใหเกิดจิตสํานึกในการรักวัดและส่ิงแวดลอม ถาเปนไปไดวัดควร
มีการวางแบบแปลนแผนผังวัดใหม โดยใหวิศวกรท่ีมีความชํานาญในการวางผังวัด เพ่ือการบริหาร
จัดการใหศาสนสถานไดถูกจัดวางอยางเปนสัดสวน ควรมีการจัดทําโครงการหรือแผนการใชจาย
งบประมาณ เพ่ือการพัฒนาศาสนสถานที่ชํารุดทรุดโทรม เปนการบูรณปฏิสังขรณ และการ
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ออกแบบเพ่ือการสรางใหม เสนอตอหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของเพ่ือขอการสนับสนุนงบประมาณ 

และประชาสัมพันธเพ่ือรับการสนับสนุนจากพุทธศาสนิกชนท่ัวไป 

3) ดานกิจกรรมภายในวัด มีขอเสนอแนะ คือ วัดควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการหรือผูดูแล
ดานการจัดกิจกรรมตางๆ ภายในวัดใน เพ่ือการทองเที่ยวเชิงพุทธโดยมุงเนนใหทุกฝายมีสวนรวม
ในการดําเนินงาน ไมวาวัด ชุมชน โรงเรียน หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ สวนกิจกรรมท่ีดําเนินการมี
อยูเปนประจําทุกวัน ก็ตองมีการสรางมาตรฐานใหดีมากข้ึนตอไป และมีความโดดเดนเพ่ือเปนจุด
ดึงดูดความสนใจของผูท่ีมาวัด และประชาสัมพันธเพ่ือรับการสนับสนุนจากพุทธศาสนิกชนท่ัวไป
ในการบูรณปฏิสังขรณและการออกแบบเพ่ือการสรางใหมเก่ียวกับศาสนสถาน 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

การวิจัยในครั้งตอไป ผูวิจัยขอเสนอแนะการดําเนินการวิจัยในประเด็นตอไปน้ี 

1) ควรมีการศึกษาในลักษณะกลุมตัวแปรตามเดียวกัน โดยขยายขอบขายของพ้ืนท่ีในการ
ทําวิจัยใหกวางออกไปอีกหลายจังหวัด เพ่ือใหไดมุมมองท่ีหลากหลายในการบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 

2) ควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) จากกลุมผูให
ขอมูลหลายๆ ฝาย เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเชิงลึกหลากหลายมุมมอง 

3) ควรมีการขยายขอบขายกลุมตัวแปรท่ีศึกษา  โดยเพ่ิมปจจัยท่ีเก่ียวของหรือปจจัยท่ีสงผล
ตอความสําเร็จในการจัดการการทองเท่ียวเชิงศาสนาสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเพ่ือใหไดขอมูล
สารสนเทศท่ีครอบคลุมย่ิงขึ้นในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

-----------------------1พระมหาวิชาญ เล่ียวเส็ง, “พุทธศิลปกับการทองเที่ยว : ศึกษาบทบาทของวัดใน
การอนุรักษพุทธศิลปเพ่ือการทองเที่ยว”, วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544). 

------------------------2พระมหาอาคม ปฺญาธโร (บุญยัง), “ภาวะผูนําของเจาอาวาสและผูนําชุมชน
ตอการพัฒนาวัดเปนศูนยกลางชุมชน : กรณีศึกษาวัดธรรมยุต ในเขตจังหวัดพัทลุง”, วิทยานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2546). 

------------------------3บุษบา สิทธิการ, “การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมทางกายภาพและปจจัยท่ี
กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในแหลงทองเท่ียววัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร”, ปริญญาศิลป
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม , 2541). 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 
FACTORS INFLUENCING HYBRID CAR PURCHASE DECISION IN BANGKOK 

 
เมธาวี  ทายพงศศักด์ิ 

นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และ
ปจจัยอื่นๆท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร  โดย
เก็บขอมูลจากบุคคลผูขับขี่รถยนต  Hybrid และผู ท่ีมีความสนใจซ้ือรถยนต   Hybrid ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ี
ใชในการวิเคราะหขอมูล (สถิติพรรณนา) คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

คาตํ่าสุด และคาสูงสุด  สวนสถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน (สถิติอางอิง) คือ โดยใชสถิติ One Way 

ANOVA ในการคํานวณหาคา t-test และ F-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการวิจัยพบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุสวนใหญอยูระหวาง 26-30 ป สวนใหญประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉล่ียตอเดือนสวนใหญอยูระหวาง 15,000-25,000 บาท  การศึกษา
สวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี  จากการทดสอบสมมติฐาน  ปจจัยสวนบุคคลพบวา  อาชีพและ
ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต Hybrid ตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต Hybrid  และปจจัยอื่น  พบวา ระยะเวลาในการใหบริการหลังการขายท่ี
แตกตางกัน มีอิทธิพลกับการตัดสินใจซ้ือรถยนต Hybrid ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
คําสําคัญ : การตัดสินใจซ้ือ, 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 และระดับราคานํ้ามันเชื้อเพลิงท่ีมีความผันผวนในปจจุบันสงผลกระทบตอ
คาครองชีพของบุคคล  ในขณะท่ีรถยนตสวนใหญน้ันลวนแตตองใชนํ้ามันเปนเชื้อเพลิงในการ
ขับเคล่ือนท้ังส้ิน  นําไปสูความตองการการประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิงเพ่ือลดคาครองชีพในดานการ
เดินทางโดยรถยนตและความเส่ียงในสภาพเศรษฐกิจท่ีผันผวน สงผลใหบุคคลมีความสนใจรถยนต 
Hybrid มากขึ้น ซ่ึงรถยนต Hybrid เปนรถยนตท่ีกําลังไดรับความสนใจจากทั่วโลกรวมถึงใน
ประเทศไทย ดวยกระแสสังคม คานิยมรักษโลก และคุณสมบัติของการทํางานรวมกันระหวาง
นํ้ามันเช้ือเพลิงกับพลังงานไฟฟาสงผลใหเกิดการลดความส้ินเปลืองของพลังเช้ือเพลิง ผูผลิต
รถยนตเกือบทุกย่ีหอไดผลิตรถยนต Hybrid ออกมา ในหลายรุน หลายขนาดเคร่ืองยนต ท้ังจากทาง
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ผูประกอบการสัญชาติญ่ีปุนและยุโรป ตลาดรถยนต Hybrid เริ่มมีผูประกอบการเขามาในตลาดน้ี
มากข้ึน และสินคาเริ่มมีความหลากหลายและเขาถึงผูท่ีมีความสนใจซ้ือมากข้ึน เร่ิมมีการแขงขัน
ทางดานสินคาและเทคโนโลยีในกลุมของรถยนต Hybrid มากข้ึนจากเดิม ซ่ึงคนสวนใหญเริ่มรับรู
และใหการยอมรับรถ Hybrid มากข้ึน  ประกอบกับผูประกอบการพยามยามที่จะแกไขขอบกพรอง
ของสินคาดวยการรับประกันอะไหลท่ีผูตัดสินใจซ้ือมีความกังวล ทําใหตลาดรถยนต Hybrid มีการ
เติบโตข้ึน และเปนตลาดรถยนตท่ีนาสนใจ 

จากสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในปจจุบันมีผลกระทบตอกําลังซ้ือและการตัดสินใจ
ซ้ือรถยนตของคนในประเทศ  ประกอบคานิยม และรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนท่ีใสใจ
ส่ิงแวดลอมมากข้ึน นโยบายจากภาครัฐท่ีสนับสนุนใหประชาชนลดการใชพลังงานส้ินเปลือง 

รถยนต Hybrid จึงเปนรถยนตท่ีประหยัดพลังงานเช้ือเพลิง และมีการปลอยสารพิษสูส่ิงแวดลอมใน
ปริมาณนอยท่ีสุดเม่ือเทียบกับรถยนตท่ีขับเคล่ือนดวยพลังงานเช้ือเพลิงเพียงอยางเดียว แตมีปจจัย
หลายๆดานทําใหผูท่ีมีความสนใจในรถยนต Hybrid เกิดความลังเลใจในการตัดสินใจซ้ือ แมวาใน
ปจจุบันจะมีผูผลิตรถยนต Hybrid มาจําหนายและมีการแขงขันในตลาดมากข้ึนก็ตาม 

การเขาใจถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต Hybrid ของบุคคลจึงมีความ
จําเปนตอการออกแบบผลิตภัณฑ การวางแผนกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการในการเพ่ิม
สวนแบงตลาดและสรางยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้น รวมถึงผูท่ีกําลังตัดสินใจซ้ือรถยนต Hybrid จะไดมี
ตัวเลือกท่ีตอบสนองความตองการท่ีตรงกับตนเองมากที่สุดได 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต Hybrid ของบุคคลใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต Hybrid 

ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยอื่นๆท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายได และระดับการศึกษา ท่ีแตกตาง

กันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต  Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต Hybrid 

ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

3. ปจจัยอื่น ๆ ท่ีประกอบดวย ดานภาพลักษณทางกายภาพ ดานกระบวนการการใหบริการ 

และดานระยะเวลาการใหบริการหลังการขาย ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต 
Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

 

ประโยชนของการวิจัย 
1. ผูท่ีสนใจซ้ือรถยนต  Hybrid สามารถนําผลการศึกษาไปใชประกอบการตัดสินใจซ้ือได 
2. ผูประกอบการรถยนต  Hybrid สามารถนําผลการศึกษา ไปใชเปนแนวทางในการ

ออกแบบผลิตภัณฑและการใหบริการ ใหสอดคลองกับพฤติกรรม และความตองการของลูกคาได 
3. ผูประกอบการรถยนต Hybrid สามารถนําผลการศึกษา ไปใชเปนแนวทางในการกําหนด

กลยุทธทางการตลาด เพ่ือเพ่ิมยอดขายรถยนต Hybrid 

 

กรอบแนวความคิดการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต Hybrid ของบุคคลใน

เขตกรุงเทพมหานคร” น้ันมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552, น.78-87) ไดใหคําอธิบายวา สวนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) หรือ 4Ps หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึงใชรวมกัน  เพ่ือตอบสนอง
ความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย  มานิต รัตนสุวรรณ และสมฤดี ศรีจรรยา (2553, น.101-105) ได
กลาววา แนวคิดสวนประสมทางการตลาดวา เปนแนวคิดพ้ืนฐานสําคัญใหนักการตลาดทํางานได
อยางถูกตองและใชเปนเกณฑหาสาเหตุของปญหาและแกไขปญหาได ซ่ึงมีองคประกอบสําคัญทาง
การตลาด 4 ประการ ดังน้ี 

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สินคาที่สามารถจับตองไดและไมสามารถจับตองได  
ผลิตภัณฑที่ดีตองมีจุดขาย จุดเดนที่ดึงดูดใจลูกคาใหมีความตองการซ้ือ โดยตองคํานึงถึงความ
ตองการของลูกคา เพ่ือตอบสนองความตองการและดึงดูดใจลูกคา  จึงจําเปนตองผานการพัฒนา 
ปรับปรุง ทําการวิจัย ทดสอบ และแกไข เน่ืองจากสินคาเปนจุดเร่ิมตนของทุกอยางในการทํา
การตลาด 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent  Variable) 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) 
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2. ราคา (Price) เปนส่ิงท่ียากท่ีสุดในการตัดสินใจทางการตลาด  การตั้งราคาจําเปนตอง
คํานึงถึงความพอดีและความพึงพอใจระหวางผูตั้งราคากับลูกคา ปจจุบันลูกคาสามารถรับขอมูล
ตางๆไดมากข้ึน ทําใหลูกคาสามารถเปรียบเทียบราคาในตลาดไดงายขึ้นและนํามาเปรียบเทียบกอน
การตัดสินใจซ้ือ ดังน้ันส่ิงท่ีตองคํานึงถึงกอนการตั้งราคา ตองคิดคํานวณใหละเอียด คือ ตนทุน  

รวมถึงระบบการใหเครดิต สินเช่ือ ดอกเบ้ียจากการกูยืมตางๆ และความพึงพอใจของลูกคา กอนท่ี
จําการกําหนดนโยบายราคาของสินคา 

3. การจัดจําหนาย (Place)  คือ ระบบหรือวิธีการท่ีทําใหสินคาเคล่ือนท่ีจากโรงงานท่ีผลิต
ไปตามระบบจัดจําหนายไปจนถึงปลายทางไปถึงผูบริโภคในที่สุด ชองทางการจัดจําหนาย
จําเปนตองมีการบริหารใหดี เพ่ือใหลูกคาพึงพอใจ สามารถเขาถึงสินคาและบริการไดโดยงายและ
สะดวกสบาย 

4. การสงเสริมการตลาด  (Promotion) เปนส่ือในการเรียกลูกคาใหมาสนใจในสินคา
สามารถแบงไดเปน 4 ประเภทใหญๆ  ดังน้ี  1.การโฆษณา  2.การสงเสริมการขาย  3.การะ
ประชาสัมพันธ  4.การเขาถึงลูกคาโดยพนักงานขายหรือพนักงานสงเสริมการขาย ปจจุบันการ
โฆษณาเปนเรื่องสําคัญท่ีถูกนักการตลาดใหความสนใจและมีความกลาในการลงทุนโฆษณา
มากกวาในอดีต 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ 
McDaniel, C., Lamb, C.W.& Hair, J.F.,Jr. (2008, p. 146-152) ไดอธิบาย กระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค วา เปนกระบวนการที่ผูบริโภคใชในการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ 

ประกอบดวย ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือและใชผลิตภัณฑ มีท้ังหมด 5 ขั้นตอน ดังน้ี 1. 

การรับรูความตองการ (Need Recognition)  2. การคนหาขอมูล (Information Search)  3.การประเมิน
ทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 4.การซ้ือ (Purchase)  5.พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post purchase 

Behavior) ซ่ึงมีความสอดคลองกับ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, น. 49-57) กลาววา ผูบริโภคมีรูปแบบ
การตัดสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอน ดังน้ี  ขั้นท่ี 1 การตระหนักถึงปญหาหรือความตองการ (Problem or 

Need Recognition) ปญหาเกิดจากการรูสึกถึงความแตกตางระหวางสภาพท่ีเปนอุดมคติ (Ideal) กับ
สภาพท่ีเปนอยูจริง(Reality) ของส่ิงตางๆท่ีเกิดข้ึนกับบุคคล  กอใหเกิดความตองการที่จะเติมเต็ม
สวนตางระหวางสภาพอุดมคติกับสภาพท่ีเปนจริง   ขั้นท่ี 2 การแสวงหาขอมูล (Search for 

Information)  เม่ือเกิดปญหาผูบริโภคจะแสวงหาหนทางแกไข โดยหาขอมูลเพ่ือชวยในการ
ตัดสินใจ  โดยหาขอมูลจากแหลงขอมูล ดังน้ี  ขอมูลภายใน ซ่ึงเริ่มจากความทรงจําของตนท่ี
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สามารถระลึกได  และ ขอมูลภายนอก  เปนขอมูลจากแหลงตางๆท่ีสามารถใหขอมูลเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ   ขั้นท่ี 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation)  นักการตลาดเริ่มมีบทบาทในการจัดเตรียม
ขอมูลท่ีเพียงพอในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคผานส่ือตางๆ  ท่ีสามารถเขาถึงผูบริโภคไดตรงกลุม 

โดยพยายามสรางคุณสมบัติ(Qualification) และรูปลักษณ (Feature) ของผลิตภัณฑใหตรงกับความ
ตองการท่ีผูบริโภคกําหนดข้ึนสําหรับใชในการเลือกซ้ือ    ขั้นท่ี 4 การตัดสินใจซ้ือ (Decision 

Making)  ซ่ึงแตละบุคคลจะมีความตองการขอมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑแตละ
ชนิดแตกตางกัน   ขั้นท่ี 5 ทัศนคติหลังการซ้ือและการใช (Post-Attitudes)  ทัศนคติท่ีดีหลังการซ้ือ
หรือการใชผลิตภัณฑจะเปนแหลงขอมูลในการตัดสินใจซ้ือครั้งตอไป โดยนําไปสูความภักดี 

(Loyalty) ตอตราสินคาและการซ้ือซํ้าตอไป 

อัตราการเจริญเติบโตของตลาดรถยนต Hybrid 

ปจจุบันในประเทศมียอดสะสมรถไฟฟา(รถยนต Hybrid,  รถยนต Plug-in Hybrid, รถยนต
ไฟฟาแบบแบตเตอร่ี)ในป2559 จํานวน 75,000 คัน และคาดการณวาป 2563 จะเพ่ิมเปน 120,000 

คัน ป 2568 จะมียอดสะสมรถไฟฟารวม360,000คัน ป 2573 จะมียอดสะสมรถไฟฟารวม 960,000 

คัน และป 2578 จะมียอดสะสมรถไฟฟารวม 2.280 ลานคัน สะทอนถึงทิศทางการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมรถยนต Hybrid อยางตอเน่ือง  ในอนาคตผูเชี่ยวชาญดานพลังงานคาดวารถยนตท่ีใช
เครื่องยนตธรรมดาจะลดลงและหายไปใน 20 ปขางหนา โดยถูกแทนท่ีดวย รถยนต Hybrid รถยนต
ไฟฟา(หรือรถเซลลเชื้อเพลิง)  
ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยน้ีไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ ผูท่ีขับข่ีรถยนต Hybrid และผูท่ีความ
สนใจซ้ือรถยนต Hybrid จํานวน 400 คน กําหนดขนาดตัวอยางจากการใชสูตรของ COCHRAN 

งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเปนเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยตรวจสอบความถูกตอง และความเช่ือม่ันของแบบสอบถามจากผูเชียวชาญ เม่ือผานเรียบรอย
แลว จึงนําไปแจกจริงกับกลุมตัวอยาง  ทําการเก็บรวบรวมขอมูลในชวง กุมภาพันธ – เมษายน พ.ศ. 

2560  
การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน มาตรวจสอบขอมูลความ
สมบูรณถูกตอง  นําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปแกรม Microsoft Office Excel  สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล (สถิติพรรณนา) คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด 
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และคาสูงสุด  สวนสถิติท่ีใชทดสอสมมติฐาน (สถิติอางอิง) คือ โดยใชสถิติ One Way ANOVA ใน
การคํานวณหาคา t-test และ F-test  
สรุปผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1 รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล          
(n=400) 

ปจจัยสวนบุคคล ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ความถี่ รอยละ 

เพศ ชาย 
หญิง 

158 
242 

39.50 
60.50 

อายุ  21-25 ป 
26-30 ป 
31-35 ป 
36-40 ป 
41-45ป 
46 ปขึ้นไป 

105 
158 
73 
37 
13 
14 

26.25 
39.50 
18.25 
9.25 
3.25 
3.50 

อาชีพ  ขาราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
ธุรกิจสวนตัว 
นักศึกษา 
อื่นๆ 

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 

ระดับการศึกษา  1.ตํ่ากวาปริญญาตรี 
2.ปริญญาตรี 
3.สูงกวาปริญญาตรี 

10 
281 
109 

2.50 
70.25 
27.25 

จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 

60.50 มีอายุอยูระหวาง 26-30 ป มีจํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 39.50  สวนใหญประกอบอาชีพ
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พนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ 54  มีรายไดเฉล่ียตอเดือนสวนใหญอยู
ระหวาง 15,000-25,000 บาท  จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 40  ระดับการศึกษาสวนใหญอยูใน
ระดับปริญญาตรี มีจํานวน 281 คน คิดเปนรอยละ 70.25 

ตารางท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม 

(n=400) 
ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด 
รายละเอียด ความถ่ี รอยละ 

ขนาดเคร่ืองยนตของ
รถยนต Hybrid   

1,200cc - 1,500cc 
1,500cc - 2,000cc 
2,000cc - 2,500cc 
2,500cc ขึ้นไป 

48 
125 
202 
25 

12.00 
31.25 
50.50 
6.25 

ระดับราคาสูงสุดท่ียินดี
จายเพ่ือซ้ือรถยนต 
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 

ชองทางการจัดจําหนาย
รถยนต Hybrid    

ศูนยหรือโชวรูมรถยนต 
งานจัดแสดงรถยนตขนาดใหญ (เชน 
Motor Expo) 
ลานแสดงรถยนตในหางสรรพสินคา 
สถานท่ีจําหนายรถยนตมือสอง 

288 
96 

 
5 

11 

72.00 
24.00 

 
1.25 
2.75 

การสงเสริมการตลาด 
Promotion ท่ีกระตุน
ความตองการซ้ือรถยนต 
Hybrid   

สวนลดและของแถมพิเศษ 
สิทธิพิเศษ เชน ท่ีจอดรถพิเศษใน
หางสรรพสินคา 
ประกันแบตเตอรี่รถยนต 10 ป 
สวนลดรานอาหาร และโรงแรมช่ือดัง
ท่ัวประเทศไทย 

211 
29 

 
156 

4 

52.75 
7.25 

 
39.00 
1.00 

จากตารางท่ี 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการตัดสินใจซ้ือรถยนต Hybrid ขนาด
เครื่องยนตอยูระหวาง 1,500cc - 2,000cc มีจํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 31.25  สวนใหญพึงพอใจ
ท่ีจะซ้ือรถยนต Hybrid ท่ีระดับราคาสูงสุด อยูระหวาง 700,000 - 1,000,000 บาท มีจํานวน 160 คน 

คิดเปนรอยละ 40  สวนใหญซ้ือรถยนต Hybrid จากศูนยหรือโชวรูมรถยนต มีจํานวน 288 คน คิด
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เปนรอยละ 72  Promotion การสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต Hybrid  ไดแก 
สวนลดและของแถมพิเศษ มีจํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 52.75  

ตารางท่ี 3 ปจจัยอื่น ๆ ของผูตอบแบบสอบถาม 

(n=400) 
ปจจัยสวนอ่ืนๆ รายละเอียด ความถ่ี รอยละ 

ดานภาพลักษณทาง
กายภาพ   

แบรนดของรถยนต Hybrid 
รูปโฉมภายนอกของรถที่แตกตางจากรถยนตท่ี
ไมใชรถยนต Hybrid 
หองโดยสารภายในกวางขวางและให
ความรูสึกปลอดภัย 
สีรถพิเศษท่ีมีเฉพาะในรถยนต Hybrid เทาน้ัน

159 
116 

 
122 

 
3

39.75 
29.00 

 
30.50 

 
0.75 

ดานกระบวนการ
การใหบริการ 
   

ศูนยบริการซอมบํารุงมีจํานวนมากสามารถ
เขาถึงไดงาย 
การรับประกันคุณภาพงานซอมตามระยะเวลา
หรือระยะทางท่ีกําหนด 
การอํานวยความสะดวกในการรับรถ หรือสง
มอบรถใหลูกคา 
การจัดเก็บขอมูลลูกคาออนไลนเช่ือมโยงกัน
ท่ัวประเทศ

202 
 

176 
 

16 
 
6 

50.50 
 

44.00 
 

4.00 
 

1.50 

ดานระยะเวลาการ
ใหบริการหลังการ
ขาย  
  

ระยะเวลาในการรอรับรถหลังการซ้ือ 
ระยะเวลาในการซอมบํารุงในแตละคร้ัง 
ระยะเวลาในการรับประกันรถและอะไหล
ตางๆ 
ระยะเวลารับประกันคุณภาพงานซอม

33 
53 

228 
 

86

8.25 
13.25 
57.00 

 
21.50 

จากตารางท่ี 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญกับดานภาพลักษณทางกายภาพสวนใหญ
ตัดสินใจซ้ือรถยนต Hybrid จาก แบรนดของรถยนต Hybrid มีจํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 39.75 

ดานกระบวนการการใหบริการ สวนใหญใหความสําคัญกับศูนยบริการซอมบํารุงมีจํานวนมาก
สามารถเขาถึงไดงาย มีจํานวน 202 คน คิดเปนรอยละ 50.50  และดานระยะเวลาการใหบริการหลัง
การขายสวนใหญใหความสําคัญกับระยะเวลาในการรับประกันรถและอะไหลตางๆ มีจํานวน 228 

คน คิดเปนรอยละ 57   



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1219 

ตารางท่ี 4 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต Hybrid  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(n=400) 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
คุณภาพของวัสดุและเทคโนโลยีของรถยนต Hybrid 4.47 0.7075 
คุณสมบัติดานความประหยัดนํ้ามันและระบบไฟฟาของ
รถยนต Hybrid 4.55 0.6510 
ราคาของรถยนต Hybrid มีความเหมาะสมกับวัสดุท่ีใชและ
เทคโนโลยีของรถ 4.31 0.7058 
จํานวนศูนยบริการและซอมบํารุงหาไดงายและมีมาตรฐาน 4.31 0.7322 
ส่ือโฆษณา และรีวิวจากผูใชงานรถยนต Hybrid จริง 3.60 0.9234 
จากตารางท่ี 4 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับ คุณสมบัติดานความประหยัด
นํ้ามันและระบบไฟฟาของรถยนต Hybrid มีอิทธิพลตอระดับการตัดสินใจซ้ือรถยนต Hybrid มาก
ท่ีสุด  โดยมีคาเฉลี่ย 4.55 คะแนน มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.6510   ส่ือโฆษณาและรีวิวจากผูใช
รถยนต Hybrid จริงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต Hybrid นอยท่ีสุดโดยมีคาเฉลี่ย 3.60 

คะแนน มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.9234  

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1: ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย อาชีพ และระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกัน
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา อาชีพและระดับการศึกษามีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต 
Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 สมมติฐานที่ 2:  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P) ท่ีประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานการจัดจําหนาย  และดานการสงเสริมการตลาด ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ในปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมมีปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 สมมติฐานท่ี 3 : ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดวย ดานภาพลักษณทางกายภาพ ดานกระบวนการ
การใหบริการ และดานระยะเวลาในการใหบริการหลังการขาย ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน                                      
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา มีเพียงปจจัยดานระยะเวลาการใหบริการหลังการขายที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

อภิปรายผลของการวิจัย 
สมมติฐานท่ี 1 : ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย อาชีพ และระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกัน

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

อาชีพท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน   เปนไปตามสมติฐานและสอดคลองกับ เพ็ญศิริ โชติพันธ (2551, หนา 85-92) อธิบายวา 
อาชีพเปนเกณฑท่ีสําคัญท่ีสุดในการกําหนดชนชั้นทางสังคมของแตละบุคคล  มีความสัมพันธกับ
รายได  มีพฤติกรรมทางสังคมที่ควรกระทํา ซ่ึงปจจัยเหลาน้ีสงผลใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
ของบุคคลในแตละอาชีพท่ีแตกตางกัน  เปนประโยชนตอการแบงสวนตลาด  บุคคลในชั้นสังคม
หรืออาชีพเดียวกัน  มักมีพฤติกรรม คานิยม คลายกัน  สะทอนถึงสมาชิกชั้นเดียวกันมักจะมี
แนวโนมซ้ือสินคาชนิดเดียวกัน อาจเรียกไดวา ความเหมือนกันในทางวัฒนธรรม (Culture 

Homogeneity)  และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ กมลรัตน  พุมเกตุแกว (2559)  ศึกษาเรื่อง การ
ส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษา พบวา อาชีพมีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจซ้ือ  ในขอลักษณะท่ัวไปของรถประหยัดนํ้ามันมาตรฐานสากลท่ีตัดสินใจซ้ือ  และซ้ือ
เพ่ือกิจกรรมมากท่ีสุด 

ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน   เปนไปตามสมมติฐานและสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พัชรา ปนเพชร 
(2557) ศึกษาเร่ือง ปจจัยดานการโฆษณาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือซํ้ารถยนตของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน  มีผลตอการตัดสินใจซ้ือซํ้ารถยนตของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน   และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อรอุษา  ขนอน
กุล (2556) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปจจัยดานภาพลักษณของย่ีหอรถยนต (คายญ่ีปุน) ท่ีผลตอการ
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ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบวา ระดับการศึกษาท่ีแตกตาง
กันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต (คายญ่ีปุน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ท่ีแตกตางกัน 

เพศ  อายุ  และรายไดท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขต
กรุงเทพมหานครตางกันไมเปนไปตามสมมติฐาน  เน่ืองจากผูท่ีตองการซ้ือรถยนต Hybrid  สามารถ
ซ้ือไดท้ังเพศชายและเพศหญิง อายุตั้งแต 21 ปนไป และมีรายได 15,000 บาทตอเดือนข้ึนไป  โดย
เปนผูท่ีใหความสําคัญกับความคุมคาดานการประหยัดพลังงานและการลดมลพิษสูส่ิงแวดลอม 

สมมติฐานท่ี 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P) ท่ีประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
รถยนต Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน                                         

ขนาดเครื่องยนตของรถยนต Hybrid (ผลิตภัณฑ)   ราคา  การจัดจําหนาย  และการสงเสริมการตลาด
ท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน                                         

ไมเปนไปตามสมมติฐานเน่ืองจากผูท่ีตองการซ้ือรถยนต Hybrid มีความตองการซ้ือรถยนต Hybrid 

ท่ีมีขนาดเคร่ืองยนตแตกตางกันและรถยนต Hybird มีหลายขนาดเคร่ืองยนต  หลายระดับราคา 
หลายชองทางการจัดจําหนาย และPromotion ท่ีดึงดูดใจมากมายใหเลือกซ้ือไดตามที่ตองการซ่ึง
สวนประสมทางการตลาดของรถยนต Hybrid ในปจจุบันไดรับการออกแบบใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดดีอยูแลว 

สมมติฐานท่ี 3 : ปจจัยอื่น ๆ ท่ีประกอบดวย ดานภาพลักษณทางกายภาพ ดานกระบวนการ
การใหบริการ และดานระยะเวลาในการใหบริการหลังการขาย ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน                                      

ระยะเวลาการใหบริการหลังการขายท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต Hybrid ของ
บุคคลในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน  

เปนไปตามสมมติฐานและสอดคลองกับ  จิตตินันท  นันทไพบูลย (2551, น.69) ไดอธิบาย  

ระยะเวลากับการตัดสินใจของลูกคา วา  โดยสวนใหญลูกคาจะใชระยะเวลาเปนมาตรฐานในการ
เปรียบเทียบความคาดหวังจากบริการตางๆ หากส่ิงท่ีลูกคาคาดหวังไดรับการตอบสนองอยาง
ถูกตองลูกคาจะเกิดความพึงพอใจ  ความพึงพอใจเปนความรูสึกท่ีสามารถแสดงออกไดมากและ
นอย  ขึ้นอยูกับความแตกตางของการประเมินส่ิงท่ีไดรับจริงกับส่ิงท่ีคาดหวังไว เม่ือเกิดความพึง
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พอใจก็จะนําไปสูการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ  และยังสอดคลองกับผลงานวิจัย ของ ธีรยุทธ  
จึงธีรพานิช (2556) ศึกษาเร่ือง  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตประหยัดพลังงานของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา การใหบริการหลังการขายมีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
ซ้ือซํ้ารถยนตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ภาพลักษณทางกายภาพ  และกระบวนการการใหบริการท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน  ไมเปนไปตามสมมติฐานเน่ืองจากผูท่ี
ตองการซ้ือรถยนต Hybrid ใหความสําคัญกับภาพลักษณทางกายภาพที่แตกตางกัน และตัดสินใจซ้ือ
รถยนต Hybrid ตามภาพลักษณทางกายภาพท่ีบุคคลน้ันตองการ  รวมถึงกระบวนการใหบริการท่ีมี
ในปจจุบันสามารถตอบสนองความตองการของบุคคลท่ีมีความสนใจซ้ือหรือขับขี่รถยนต Hybrid 

ไดดีอยูแลว 

 
 ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําไปปฏิบัติ  
 1. จากผลการวิจัยดานปจจัยสวนบุคคล  ผูประกอบกิจการรถยนต Hybrid สามารถแบงสวน
ตลาดได   โดยมุงเนนไปที่กลุมอาชีพพนักงานเอกชนและผูมีการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป  โดย
ความสําคัญกับกลุมลูกคาอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน ซ่ึงเปนกลุมอาชีพที่ใหความสนใจซ้ือ
รถยนต Hybrid มากท่ีสุด โดยการออกแคมเปญ หรือโปรโมช่ันดึงดูดใจใหแกกลุมอาชีพน้ี และออก
แคมเปญเก่ียวกับการจัดไฟแนนซท่ีสะดวกสบายทุกอาชีพสามารถเขาถึงไดงาย  เพ่ือเพ่ิมโอกาสใน
การขาย  สําหรับกลุมผูมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีท่ีมีการตัดสินใจซ้ือรถยนต Hybrid มาก
ท่ีสุด และกลุมผูมีการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนกลุมท่ีใหความสนใจรถยนต Hybrid จํานวนมาก
ท่ีสุด ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับลูกคากลุมน้ี  โดยการใชโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ
จับกลุมผูมีการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี เพ่ือดึงดูดใจคนกลุมน้ีใหมีความตองการซ้ือ
รถยนต Hybrid 

2. จากผลการวิจัยดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด  ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการควร
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑโดยคํานึงถึงรูปโฉมภายนอกท่ีแตกตางจากรถยนตท่ัวไป  หอง
โดยสารมีความกวางขวางใหความรูสึกปลอดภัยใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายมากท่ีสุด  

โดยขนาดเคร่ืองยนต ซ่ึงขนาดเคร่ืองยนต  2,500cc ขึ้นไป เปนขนาดเคร่ืองยนตท่ีมีการตัดสินใจซ้ือ
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มากท่ีสุด  และเครื่องยนตขนาด 2,000 -2,500 cc ซ่ึงเปนขนาดเคร่ืองยนตท่ีไดรับความสนใจมาก
ท่ีสุด เพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย 

ดานราคา  ผูประกอบการสามารถตั้งราคารถยนต Hybrid ไดแพงกวารถยนตท่ีขับเคลื่อนดวยนํ้ามัน
เช้ือเพลิง  เน่ืองจากผูบริโภคสามารถรับรูไดถึงนวัตกรรมและความคุมคาของเทคโนโลยีของรถยนต  
Hybrid แตไมควรจะสูงจนเกินไป  ระดับราคาท่ีมีการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ระดับราคา 
1,500,001 – 2,000,000 บาท  อยางไรก็ตามการต้ังราคาจึงไมควรต้ังราคามากกวา 2,000,000 บาท 

ดานการจัดจําหนาย  ชองทางการจัดหนายท่ีมีการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ลานแสดงรถยนตใน
หางสรรพสินคา และศูนยหรือโชวรูมรถยนตย่ีหอท่ีตองการซ้ือ ไดรับความนิยมในการซ้ือรถยนต
มากท่ีสุด ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับ การจัดแสดงรถยนตตามหางสรรพสินคา  และงาน
แสดงรถยนต   รวมถึงการจัดตกแตงศูนยหรือโชวรูมใหสวยงาม สะอาด มีความนาเชื่อถือ  เพ่ือ
ดึงดูดใจและอํานวยความสะดวกใหกลุมเปาหมายเขาถึงไดงายท่ีสุด  

ดานการสงเสริมการตลาด  ผูประกอบการควรใชส่ือโฆษณาเพ่ือสรางความนาเช่ือถือและเขาถึง
กลุมเปาหมายใหครอบคลุมมากท่ีสุด  รวมถึงออกโปรโมช่ันพิเศษ ใหสวนลด และมอบของแถมสุด
พิเศษ ท่ีไดรับความสนใจในการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด  รวมถึงการรับประกันแบตเตอร่ีรถยนต  ซ่ึง
เปนจุดท่ีกลุมเปาหมายใหความสําคัญมากในการซ้ือรถยนต Hybrid เน่ืองจากแบตเตอรี่ของรถยนต 
Hybrid มีราคาแพงกวารถยนตท่ีขับเคล่ือนดวยนํ้ามันมาก นอกจากน้ีการมอบสิทธิพิเศษ ท่ีสราง
ความภักดีตอตราสินคา ใหผูขับขี่ และสะทอนถึงการไดรับสิทธิพิเศษและสรางภาพลักษณท่ีดีใหแก
ผูขับข่ีรถยนต Hybrid  เพ่ือดึงดูดใหกลุมเปาหมายมีความตองการซ้ือรถยนต Hybrid มากข้ึน 

3. จากผลการวิจัยดานปจจัยอื่น ๆ ดังน้ี ดานภาพลักษณทางกายภาพ  ผูประกอบการควร
มุงเนนในเรื่องของรูปโฉมของรถยนต Hybrid ท่ีพิเศษและแตกตางจากรถยนตท่ีขับเคล่ือนดวย
นํ้ามันท่ัวไป  นอกจากน้ี แบรนดของรถยนต Hybrid ไดรับความนิยมในการใชตัดสินใจรถยนต 
Hybrid  ผูประกอบการควรสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับแบรนดรถยนตอยูเสมอ อาจทําโดยการทํา
กิจกรรม CSR ควบคูกับการผลิตรถยนตท่ีมีคุณภาพ สรางความนาเช่ือถือใหกลุมเปาหมายรับรู 
ดานกระบวนการการใหบริการ  ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ขอมูลของลูกคาออนไลนเช่ือมโยงท่ัวประเทศ  เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกลูกคาในการไดรับ
บริการท่ีรวดเร็วและถูกตอง  ควรเปดศูนยบริการใหมีจํานวนมากและขยายศูนยซอมบํารุงรถยนต
เพ่ือใหสามารถรองรับรถยนตท่ีเขาศูนยจํานวนมากได  นอกจากนี้ควรมีการรับประกันคุณภาพงาน
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ซอมท่ียาวนานเพ่ือสรางความเชื่อใจในการนํารถเขามาใชบริการท่ี  เพ่ือสรางความพึงพอใจสูงสุด
ใหลูกคากลับมาใชบริการและเกิดความภักดีตอตราสินคา 
ดานระยะเวลาการใหบริการหลังการขาย  ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับเรื่องระยะเวลาใน
การรอรับรถยนตหลังการซ้ือขายใหมีระยะส้ันท่ีสุด  เพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันให
เหนือกวาคูแขง   และเพ่ิมโอกาสในการขายและสะดวกตอการตัดสินใจซ้ือของกลุมเปาหมาย  โดย
กําหนดระยะเวลารอรับรถยนตหลังการซ้ือขายใหส้ันท่ีสุด  นอกจากนี้ ระยะเวลาในการรับประกัน
รถและอะไหลตางๆ  ไดรับความสนใจในการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด  ควรกําหนดระยะเวลาการ
รับประกันท่ีเหมาะสม  ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม  เชน  การรับประกันอะไหลเครื่องยนตรถยนต 
Hybrid 4 ป เพ่ือทําใหกลุมเปาหมายรับรูไดถึงความคุมคาท่ีมากกวารถยนตท่ัวไป 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1. ในการศึกษาคร้ังตอไป ควรเลือกกลุมตัวอยาง ท่ีเปนผูขับขี่รถยนต Hybrid ท้ังหมด 

จํานวน 400 คน เพ่ือใหเขาถึงกลุมผูใชงานจริงที่มีการตัดสินใจซ้ือ  และขยายกลุมตัวอยางจากเฉพาะ
ในเขตกรุงเทพมหานครไปสูจังหวัดอื่นๆดวย 

2. สําหรับเทคโนโลยี Hybrid ของรถยนต Hybrid เร่ิมไดรับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน  และมี
รถยนตหลากหลายคาย หลากหลายสัญชาติ ท้ังญ่ีปุน และยุโรป ในการวิจัยครั้งตอไปสามารถ
เจาะจงเพ่ิมเติมในสวนของสัญชาติหรือคายของรถยนต Hybrid 

3.การศึกษาในครั้งน้ีทําการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต Hybrid ใน
การศึกษาครั้งตอไปอาจจะศึกษาลึกลงไปถึง แรงจูงใจ และความพึงพอใจในการตัดสินใจซ้ือรถยนต 
Hybrid 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
FACTORS OF AFFECTING FOR THE QUALITY OF WORK LIFE OF EMPLOYEES A 

CASE STUDY OF MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND  
 

กนกกาญจน ทิพยบํารุง 
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรองเทากีฬาของนักศึกษา
ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือรองเทากีฬาของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรองเทากีฬาของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัย
รามคําแหง และปจจัยอื่น ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรองเทากีฬาของนักศึกษาปริญญา
โท  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  คือ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัย
รามคําแหง จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean)     คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  

Deviation) สถิติเชิงอนุมานใช T-Test กับกลุมตัวอยางท่ีมีสองกลุมใช F-Test (One Way ANOVA) 

 ผลการวิจัยพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  สวนใหญมีอายุระหวาง 25 - 

30 ป รองลงมา คือ อายุ 31 - 35 ป สวนใหญประกอบอาชีพเปนพนักงานเอกชน รองลงมา คือ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายไดตอเดือนอยูระหวาง  20,001 - 25,000 บาท รองลงมา คือ รายไดเฉล่ียตอ
เดือนอยูในชวง15,001 - 20,000 บาท ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด รองลงมา คือ 

สถานภาพสมรส ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับการตัดสินใจซ้ือรองเทากีฬามากท่ีสุด  

คือ  รองเทากีฬาสวมใสสบาย ไมกัดเทา รับแรงกระแทกจากการเลนกีฬาไดดี ระดับการตัดสินใจ
รองลงมา  คือ รองเทาท่ีทานใชมีความเหมาะสมกับราคา และระดับการตัดสินใจที่นอยท่ีสุด คือ 

ไดรับการบริการหรือคําแนะนําที่ดีจากพนักงานขาย 

 สําหรับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรองเทากีฬาของนักศึกษาปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง จากการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 เพ่ือแสดง
ความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยดานอ่ืน ๆ กับ
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การตัดสินใจเลือกซ้ือรองเทากีฬาของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง สามารถสรุปได
ดังน้ี ความสัมพันธระหวาง อายุ มีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกซ้ือรองเทากีฬาของนักศึกษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหงแตกตางกัน ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อาชีพ รายไดเฉล่ียตอ
เดือน และสถานภาพไมมีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกซ้ือรองเทากีฬาของนักศึกษาปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ความสัมพันธระหวาง ดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการตลาดมี
อิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกซ้ือรองเทากีฬาของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
แตกตางกัน ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนายไมมีอิทธิพล
กับการตัดสินใจเลือกซ้ือรองเทากีฬาของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง และสุดทาย 

คือ ปจจัยอ่ืน ๆ ดานคานิยม และดานภาพลักษณไมมีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกซ้ือรองเทากีฬา
ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  

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 are 
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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. 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย 
       บุคลากรในองคกรจะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ตองมีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดี
และเหมาะสม ดังน้ันเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทํางานจึงมีผลกระทบโดยตรงตอการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เพราะบุคลากรเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดในการขับเคล่ือนองคกร ดังน้ันผูบริหารจึงควร
ใหความสนใจในเร่ืองตางๆของบุคลากรที่จะมีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางาน อีกท้ังเพ่ือเสริมสราง
ใหสมาชิกมีความผูกพันในองคกรมากย่ิงขึ้น   

  การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจสังกัด
กระทรวงคมนาคม ซ่ึงมีภารกิจหลักคือ ดําเนินกิจการรถไฟฟาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

รวมท้ังจังหวัดอื่นตามท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหวางจังหวัดดังกลาว และการศึกษา 
วิเคราะห จัดทําโครงการหรือแผนงานเก่ียวกับกิจการรถไฟฟาเพ่ือปรับปรุง พัฒนาใหทันสมัย 

รวมถึงดําเนินธุรกิจเก่ียวกับกิจการรถไฟฟาและธุรกิจอื่น เพ่ือประโยชนแกการรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) และประชาชนในการใชบริการกิจการรถไฟฟา ซ่ึงการดําเนินงาน
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ตางๆ เหลาน้ี จะสําเร็จไดตองอาศัยบุคลากรผูมีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ดังน้ันการมี
สภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยตอการทํางาน ผลตอบแทนที่ดี เน้ืองานท่ีเหมาะสม เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลท่ี
จะชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน   

       อยางไรก็ตาม ในปจจุบันการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยกําลังประสบปญหาการ
ขาดแคลนบุคลากร กลาวในเรื่องคาตอบแทนคือ คาตอบแทนของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง
ประเทศไทย (รฟม.) นอยกวาขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจอื่น และภาคเอกชนบางแหง ทําใหไม
สามารถดึงดูดบุคลากรท่ีปฏิบัติงานสําคัญๆ เชน ดานวิศวกรรม ดานทรัพยากรบุคคล เขามาทํางาน 

อีกท้ังบุคลากรการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) ท่ีรับการพัฒนาแลวลาออกเพ่ือ
ไปปฏิบัติกับหนวยงานอ่ืนท่ีมีคาตอบแทนสูงกวา  
  ดวยเหตุน้ี การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) ตองมีมาตรการในการแกไข
ปญหาดังกลาว โดยสรางแรงจูงใจใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคกร มีความเต็มใจที่จะทุมเทกําลัง
กาย กําลังใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงการสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรสามารถทําไดหลายแนวทาง ท้ัง
การปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางาน มีความกาวหนาของตําแหนงงาน งานท่ีเพ่ิมทักษะหรือ
ความสามารถของบุคลากร ปริมาณงานที่เหมาะสมกับคาตอบแทนและสวัสดิการตางๆ ซ่ึงถา
บุคลากรรูสึกวามีคุณภาพชีวิตท่ีดี ผลงานก็จะยอมออกมาดีมีคุณภาพ และทําใหพนักงานอยูกับ
องคกรตอไป   

จากสภาพการณดังกลาว ผูศึกษามีความตองการทราบวาปจจัยใดที่มีอิทธิพลตอการทํางาน
คุณภาพการทํางาน ท่ีจะทําใหงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึงความสุขของพนักงานในการทํางาน 

ความรักและผูกพันธตอองคกร เพ่ือนําปจจัยเหลาน้ันมาปรับใชใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจและ
ความผูกพันตอองคกร รวมถึงการนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุง พัฒนากระบวนการบริหารงานตางๆ 

เพ่ือลดปญหา เชน ปญหาการลาออกของบุคลากร และทําใหบุคลากรเกิดความจงรักภักดีตอองคกร 

พรอมท่ีจะปฏิบัติงานใหกับองคกรอยางเต็มความสามารถ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟา

ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยดานแรงจูงใจ ท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการ
รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1230 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยอื่น ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทย 

 

สมมติฐานการวิจัย 

             1. ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน รายได และ
สถานภาพท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟาขนสงมวลชน
แหงประเทศไทยตางกัน 

             2. ปจจัยดานแรงจูงใจ ท่ีประกอบดวย ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการยอมรับนับถือ         

ดานลักษณะงานท่ีพึงพอใจ ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ดานสวัสดิการที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทยตางกัน 

             3. ปจจัยอื่น ๆ ท่ีประกอบดวย อายุการทํางาน รูปแบบในการส่ือสารท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพล
ตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยตางกัน 

 
ประโยชนของการวิจัย 

1. เพ่ือใหทราบถึงปญหาท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

2. ผูบริหารหรือฝายงานท่ีเก่ียวของสามารถนําผลการศึกษา ไปใชเปนแนวทางในการปรับ
ใชใหสอดคลองกับองคกรได  

3. ผูบริหารหรือฝายงานท่ีเก่ียวของสามารถนําผลการศึกษา ไปเปนขอมูลเร่ืองของแรงจูงใจ
ในการทํางาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานของพนักงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

กรอบแนวความคิดการวิจัย 
        ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทย” น้ันมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
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ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)   ตัวแปรตาม  (Dependent Variable) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยดานแรงจูงใจ 
          แนวคิดของวอลตัน  (Walton, 1974) คุณภาพชีวิตในการทํางานเปนลักษณะท่ีตอง
ตอบสนองความตองการ และความปรารถนาของบุคคลโดยมีองคประกอบท่ีสามารถบงบอกถึง
คุณภาพชีวิตการทํางาน 8 ประการคือ 1.คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 2.สภาพการทํางานท่ี
ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 3.โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล 4.ความกาวหนาและ
ม่ันคงในการทํางาน  5.ความสัมพันธ กับบุคคลในองคกร และการบูรณาการทางสังคม  6.

ประชาธิปไตยในองคกร 7.ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 8.ลักษณะงานท่ีเปนประโยชน
ตอสังคม 

ปจจัยดานแรงจูงใจ 
• ดานความสําเร็จในการทํางาน  
• ดานการยอมรับนับถือ 
• ดานลักษณะงานท่ีพึงพอใจ   
• ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ 
• ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 
• ดานสวัสดิการ 
 

ปจจัยอ่ืน ๆ 
• อายุการทํางาน 
• รูปแบบในการส่ือสาร 

คุณภาพการทํางานของพนักงานรฟม. 

ปจจัยสวนบุคคล 

• เพศ    

• ตําแหนงงาน 

• อายุ    

• รายได 
• ระดับการศึกษา   

• สถานภาพ 
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           คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีจะทําใหบุคลากร เกิดความรูสึกท่ีดีตองานและเกิดความรูสึกท่ีดี
ตอองคกร นอกจากน้ียังสงเสริมในเร่ืองของสุขภาพจิต ชวยใหเจริญกาวหนา มีการพัฒนาตนเองให
เปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพขององคกร และชวยลดปญหาการขาดงาน การลาออกจึงทําใหเกิดผลผลิต
และการบริหารท่ีดี ท้ังคุณภาพและปริมาณ คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีของบุคลากรในองคกรจึงมี
ความสําคัญตอความสําเร็จในองคกรเปนอยางย่ิง 

        The Gallup Organization (2003) เปนสถาบันวิจัย เปนองคกรท่ีปรึกษาท่ีไดทําการวิจัยถึง
ลักษณะของ มนุษยที่จะเปนตัวขับเคล่ือนผลลัพธทางธุรกิจขององคกร ไดคนพบแนวทางที่มนุษย
เปนตัวขับเคล่ือนผลลัพธทางธุรกิจขององคกร ซ่ึงจัดวาเปนทฤษฎีการจัดการท่ีเปนท่ีรูจักในรูปแบบ
ของ The Gallup Path ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของแบบจําลองน้ี แสดงใหเห็นวาพนักงานทุกระดับใน
องคกรโดยจะสรางการเติบโตยอดขายและกําไรขององคกรโดยสภาพแวดลอมท่ีเอื้อใหพนักงาน
สามารถปฏิบัติงานดีท่ีสุด ตองรูจักจูงใจและรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถไวเพ่ือใหพนักงานเกิด
ความผูกพัน ซ่ึงพนักงานมีความผูกพันน้ันจะชวย เพ่ิมและรักษาลูกคาท่ีสรางกําไรใหแกองคกรได 
        Frederick Herzberg ทฤษฎีปจจัยสุขวิทยาและปจจัยจูงใจไดเสนอแนวคิดในการจูงใจให
คนทํางานในองคการ โดยศึกษาถึงปจจัยท่ีทําใหพนักงานเกิดความไมพอใจในการทํางาน
(dissatisfaction) และปจจัยท่ีทําใหเกิดความพอใจในการทํางาน(Satisfaction) ซ่ึง Herzberg พบวา
ปจจัยท้ัง 2 กลุมเปนปจจัยคนละประเภทกัน แนวความคิดของ Herzberg แบงปจจัยในการจูงใจคน
ในการทํางานออกเปน 2 ประเภทคือ 

ปจจัยสุขอนามัย หรือปจจัยสุขวิทยา (Hygiene factors) เปนปจจัยท่ีทําใหคนเกิดความไม
พอใจในการทํางาน ปจจัยเหลาน้ีหากไมมีในองคการจะกอใหเกิดความไมพอใจในการทํางาน ถา
องคการจัดใหมีขึ้นจะสามารถลดความ ไมพอใจในการทํางานได แตจะไมกอใหเกิดความพอใจใน
การทํางานแตประการใด ปจจัยเหลาน้ีไดแกบรรยากาศในการทํางาน ความสัมพันธระหวางหัวหนา
และลูกนอง ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน เงินเดือนสภาพแวดลอมในการทํางาน เปนตน 

ปจจัยจูงใจ (Motivator factors) เปนปจจัยท่ีกอใหเกิดความพอใจในการทํางาน ปจจัยเหลาน้ีหากไม
มีพนักงานจะไมเกิดความพอใจในการทํางาน หากมีจะกอใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ปจจัย
จูงใจไดแก ลักษณะงาน ความกาวหนา การเจริญเติบโต สัมฤทธิผลในการทํางาน 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
        การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทย เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใชแนวทางการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวม
ขอมูลจากการออกแบบสอบถาม ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลจะแบงเปน 2 สวน ไดแก สถิติเชิงพรรณนา 
และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห 
ประชากรและหนวยวิเคราะห 

ประชากร (Population) ท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยูในการ
รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ต้ังแตวันท่ี วันท่ี 28 เมษายน – 30 เมษายน พ.ศ. 2560 ซ่ึง
สามารถระบุจํานวนประชากรท่ีแนนอนได 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจากการใชสูตรของ  TARO 

YAMANE (1967) คํานวณหาขนาดตัวอยางท่ีจะใช มีรายละเอียดดังน้ี 

 

                                        n = 
.

 

 
 

                                                               =  
.

 

 
 
                                                               =  293.97คน  ≈ 	294 คน 
 

ผูวิจัยไดเลือกใชวิธีดําเนินการสุมตัวอยางแบบไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (Non-probability 

Sampling) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงผูวิจัยทําการเก็บ
ขอมูลตัวอยางผานทางแบบสอบถามจํานวน 294 ชุด จากจํานวนพนักงาน 1109 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 

28 เมษายน พ.ศ. 2560) 

การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เปนการนําสถิติมาใชในการวิเคราะหขอมูลท่ีไดเก็บรวบรวมมา  
แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 
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1. การวิเคราะหดวยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป
ของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติ เชน ความถ่ี รอยละ เปนตน หรือนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลของ
ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามในแบบสอบถามแตละขอ โดยใชสถิติ เชน คาเฉล่ียหรือคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เปนตน 

2. การวิเคราะหดวยสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติอนุมาน เปนสถิติท่ีนํามาใชใน
การอางอิงไปหาคาความเปนจริงของประชากร สถิติอนุมานถูกนําไปใชใน 2 เรื่อง คือ การประมาณ
คาทางสถิติ และการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงในการวิจัยมักนิยมนําสถิติอนุมานมาใชในการทดสอบ
สมมติฐาน ไดแก T-Test และ F-Test 

 

สรุปผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 ผลการวิจัยของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการ
รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 

ปจจัยสวนบุคคล รายละเอียด ความถ่ี รอยละ 
เพศ ชาย 109 37 
 หญิง 185 63 
อายุ 20-25 ป 55 19 
 26-30 ป 120 41 
 31-35 ป 68 23 
 36-40 ป 29 10 
 40 ป ข้ึนไป 22 7
ระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี 22 7 
 ปริญญาตรี 170 58 
 ปริญญาโท 99 34 
 ปริญญาเอก 3 1
ตําแหนงงาน  พนักงาน 244 83 
 หัวหนาแผนก          34 12 
 ระดับผูอํานวยการกอง              11 4 
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ปจจัยสวนบุคคล รายละเอียด ความถ่ี รอยละ 
 ระดับฝาย                          1 0 
 ระดับผูบริหาร 4 1 
รายได ตํ่ากวา 20,000 บาท       84 29 
 20,000 - 25,000 บาท     114 39 
 25,001 - 30,000 บาท        48 16 
 30,000 บาท ขึ้นไป      48 16 
สถานภาพ โสด 206 70 
 สมรส 83 28 
 หยาราง 5 2

  

จากตารางที่ 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26 – 30 ป ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ตําแหนงพนักงาน มีรายได 20,000-25,000 บาท สถานภาพโสด  
 

ตารางท่ี 2 ผลการวิจัยของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการ
รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย จําแนกตามปจจัยดานแรงจูงใจ 

 

ปจจัยดานแรงจูงใจ รายละเอียด ความถ่ี รอยละ 
ดานความสําเร็จในการ
ทํางาน 

งานท่ีไดรับมอบหมายและ
หนาท่ีความรับผิดชอบ สําเร็จ
ตามวัตถุประสงค 
 

133 45 

 สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น
ในขณะท่ีปฎิบัติงานได

66 22 

    
    
ปจจัยดานแรงจูงใจ รายละเอียด ความถ่ี รอยละ 

 รูสึกภูมิใจเม่ือหัวหนาแสดง
ความพอใจในการปฎิบัติงาน
ของทาน 

46 16 
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 ไดเล่ือนตําแหนง 49 17 
ดานการยอมรับนับถือ ไดรับมอบหมายงานท่ีสําคัญ 121 41 
 ความเห็นตางๆของทานมัก

เปนท่ียอมรับ 
89 30 

 ไดรับคําชมจากหัวหนาหรือ
เพ่ือนรวมงานเม่ือปฎิบัติงาน
สําเร็จ                              

65 22 

  เม่ือมีกิจกรรมหรืองานสําคัญ
เพ่ือนๆมักใหทานเปนผูนํา

19 6 

ดานลักษณะงานท่ีพึง
พอใจ 

ปริมาณงานท่ีเหมาะสมและมี
ขอบขายชัดเจน

103 35 

 งานท่ีทาทายและนาสนใจ 61 21 
 ไดรับมอบหมายงานตาม

ความรู ความถนัด 
53 18 

 ลักษณะงานท่ีเปดโอกาสให
พัฒนาศักยภาพ

77 26 

ดานความกาวหนาใน
ตําแหนงหนาท่ี 

ไดรับการสนับสนุนจาก
องคกรในการพัฒนาความรู 
ความสามารถ

122 41 

 การไดพบปะสนิทสนมกับ
บุคคลท่ีมีตําแหนงสูง 

36 12 

 การแสดงความสามารถของ
ทานในโอกาสที่เหมาะสม 

78 27 

 ผลงานของทานเปนท่ีพอใจ
ตอหัวหนางาน 

58 20 

  
ปจจัยดานแรงจูงใจ รายละเอียด ความถ่ี รอยละ 

ดานสภาพแวดลอมใน
การทํางาน   

มีแสงสวาง อากาศถายเท
เหมาะสมในการปฎิบัติงาน 

84 29 

 เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ มี
เพียงพอและเหมาะสม

94 32 
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 มีความปลอดภัยในการ
ทํางาน

72 24 

 สภาพโดยท่ัวไปสะอาด
เรียบรอย 

44 15 

ดานสวัสดิการ คาตอบแทน (เงินเดือน, 
โบนัส)

142 48 

 ความม่ันคงในอาชีพ 98 33 

 สวัสดิการตางๆ 46 16 

 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 8 3 

 

จากตารางท่ี 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับดานความสําเร็จในการทํางานมากท่ีสุด
คือ งานท่ีไดรับมอบหมายและหนาท่ีความรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค ดานการยอมรับนับ
ถือคือ ไดรับมอบหมายงานท่ีสําคัญ ลักษณะงานที่พึงพอใจคือ ปริมาณงานท่ีเหมาะสมและมี
ขอบขายชัดเจน ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีคือ ไดรับการสนับสนุนจากองคกรในการพัฒนา
ความรู ความสามารถ ดานสภาพแวดลอมในการทํางานคือ เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณมีเพียงพอและ
เหมาะสม และดานสวัสดิการคือ คาตอบแทน (เงินเดือน, โบนัส) 

 

ตารางท่ี  3  ผลการวิจัยของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการ
รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย จําแนกตามปจจัยอื่นๆ 

 

ปจจัยอ่ืนๆ รายละเอียด ความถ่ี รอยละ 
อายุการทํางาน ต่ํากวา 5 ป      164 56 

 5 – 10 ป   82 28 

 11 – 15 ป 32 11 

 16 – 20 ป   11 4 

ปจจัยอ่ืนๆ รายละเอียด ความถ่ี รอยละ 
 21 ป ข้ึนไป 5 2 
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รูปแบบการส่ือสาร แบบวงกลม CIRCLE  เปนการ
ส่ือสารภายในองคกรแบบไมมีผูนํา 

48 16 

 แบบวงลอ  WHEEL เปนการ
ส่ือสารท่ีมีผูนําชัดเจน อํานาจการ
ควบคุมการส่ือสารอยูท่ีศูนยกลาง 

64 22 

 แบบ  ALL – CHANNEL เปนการ
ส่ือสารท่ีสมาชิกมีความเทาเทียมกัน
ในการส่ือสาร สามารถส่ือสารกัน
ไดทุกทิศทาง เพ่ือความรวดเร็วใน
การรับรูขาวสาร 

182 62 

จากตารางท่ี 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุการทํางานตํ่ากวา 5 ป และรูปแบบการ
ส่ือสารท่ีตองการนํามาใชในองคกรมากที่สุดคือ แบบ ALL-CHANNEL 

 

ตารางท่ี  4  ผลการวิจัยของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการ
รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย จําแนกตามคุณภาพการทํางานของพนักงาน รฟม. 

คุณภาพการทํางานของพนักงานรฟม. คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

สามารถปฎิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จตาม
เวลาท่ีกํานด 

4.11 0.6756 

พอใจกับคุณภาพของงานท่ีทําสําเร็จ ในแตละงานท่ี
ไดรับมอบหมาย 

3.96 0.7021 

ติดตอประสานงานกับหนวยงานอ่ืนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.96 0.6976 

มีความรูความเขาใจในงานของตนเอง 3.99 0.7481 
ยินดีและใหความรวมมือกับกิจกรรมตางๆของ
องคกร 

4.08 0.7599 

 
จากตารางพบวา คุณภาพการทํางานของพนักงานรฟม. มากท่ีสุดคือ สามารถปฎิบัติงานท่ีไดรับ
มอบหมายเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด รองลงมาคือ ยินดีและใหความรวมมือกับกิจกรรมตางๆของ
องคกร และมีความรูความเขาใจในงานของตนเองตามลําดับ สวนพอใจกับคุณภาพของงานที่ทํา
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สําเร็จ ในแตละงานท่ีไดรับมอบหมาย และติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีคะแนนนอยท่ีสุดเทากัน  

อภิปรายผลของการวิจัย 
สมมติฐานท่ี 1 : ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน 

รายได และสถานภาพ ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคล ไมมีดานใดท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพการ
ทํางานของพนักงานการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยแตอยางใด เน่ืองจากเปนขอมูล
พ้ืนฐานของตัวบุคคล เพ่ือทราบถึงขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไมมีผลตอคุณภาพการทํางาน 

 

สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยดานแรงจูงใจ ท่ีประกอบดวย ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการ
ยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่พึงพอใจ ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี ดานสภาพแวดลอม
ในการทํางาน และดานสวัสดิการ มีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทย ตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีเพียงดานความสําเร็จในการทํางานเทาน้ัน ท่ีมีอิทธิพลตอ
คุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 สอดคลองกับแนวคิดของธงชัย สันติวงษ กลาวไววา โดยหลักการแลว องคกรควรมีท้ัง
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพควบคูกัน แตปรากฏใหเห็นบอยครั้งวา มีองคกรจํานวนมากท่ีสามรถ
ทําไดเพียงอยางเดียว กลาวคือองคกรบางแหงอาจทําใหประสิทธิภาพบรรลุเปหมายได แตกลับมีการ
ใชจายทรัพยากรอยางส้ินเปลือง หรือการทํางานท่ีไมมีประสิทธิภาพน่ันเอง ซ่ึงอาจปรากฏใน
รูปแบบตางๆ เชน ตองใชวัตถุดิบหรือวัสดุอุปกรณมากกินความจําเปน รวมถึงการใชแรงงานคน
อยางส้ินเปลืองและเหน่ือยออนดวย ถาจะเปรียบเทียบองคกรประเภทน้ีก็ไมตางจากรถเกาท่ีใชแลว 

ซ่ึงก็ยังคงสามารถนําผูโดยสารไปสูเปาหมาย แตตองใชจายคานํ้ามันอยางมากมาย ตลอดจนตอง
เปลืองแรงคนขับมากเกินไป ในขณะท่ีบางองคกรอาจมีประสิทธิภาพการทํางานดีแตอาจไมมี
ประสิทธิผลเลยก็ได เชน องคกรอาจจะสามารถผลิตหรือใหการบริการไดโดยมีตนทุนต่ํากวาคู
แขงขัน แตกลับไมสามารถขายสินคาท่ีไมตรงกับความตองการของลูกคาหรือไมสามารถใหบริการ
ท่ีไดคุณภาพตรงตามท่ีลูกคาอยากได และสอดคลองกับงานวิจัยของ Francois, P. (2001)วิจัยเร่ือง 

Employee Care and the Role of Nonprofit Organization ผลการวิจัยพบวา องคกรไมแสวงหากําไร
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มีความสามารถในการกระตุนใหพนักงานใหความสําคัญกับการใชทรัพยากรอยางคุมคา โดยที่
องคกรตองสรางความเขาใจ ในกฎ ระเบียบ ขอบังคับ รวมถึงวัฒนธรรมท่ีดีขององคกร เพ่ือให
พนักงานเกิดความเขาใจและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเต็มใจสอดคลองกับสมมติฐาน 

และปจจัยจูงใจมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานดานความถูกตองในงานภายในเวลาท่ีกําหนด และ
ดานการบรรลุวัตถุประสงคของงาน และประสิทธิภาพในภาพรวม และสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Verbeeten, F.H.M. (2008) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง Performance management practices in public sector 

organization : Impact on performance เปนการศึกษาความแตกตางระหวาผลการดําเนินงานเชิง
ปริมาณและประสิทธิภาพการทํางานเชิงคุณภาพ ใชขอมูลจากการสํารวจจาก 93 องคกรภาครัฐใน
ประเทศเนเธอรแลนด ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพการทํางานจะมากขึ้น จะตองมีแรงสนับสนุน
จากแรงจูงใจจากพนักงานในเชิงบวกและองคกรตองมีเปาหมายในการทํางานท่ีชัดเจนและมีแบบ
แผนในการวัดผลงานท่ีเปนมาตรฐานจะสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานท่ีเพ่ิม
มากข้ึน 

ดังน้ันหากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรเปนไปตามเปาหมาย ซ่ึงสอดคลองกับภารกิจ 

บทบาทและหนาท่ีขององคกรท่ีกําหนดไวยอมสงผลใหเกิดประสิทธิภาพขององคกรโดยรวม 

 

สมมติฐานท่ี 3 : ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีประกอบดวย อายุการทํางาน และรูปแบบการส่ือสาร ท่ี
แตกตางกันมีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศ
ไทย ตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีดานอายุการทํางาน และรูปแบบการส่ือสาร ท่ีมีอิทธิพล
ตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 

3.1 อายุการทํางานท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ตางกันสอดคลองกับแนวคิดของ Cooperd at.(2001)ท่ีกลาววา 
พนักงานท่ีมีประสบการณในการทํางานมากเม่ือตองเผชิญกับความกดดันในการทํางานจะสามารถ
รับมือกับสถานการณกดดันตางๆไดดีกวาหรือเม่ือมีปญหาท่ีตองแกไขก็จะสามารถนําเอา
ประสบการณในการทํางานท่ีมีอยูมาใชในการแกไขปญหาไดดีกวาจึงสงผลใหมีความเครียดในการ
ทํางานนอยกวาพนักงานท่ีมีอายุงานนอย มีประสบการณนอย ความอดทนในการทํางานมีนอย และ
อาจกลายเปนสาเหตุสําคัญของความเครียดจากการทํางาน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของอังคณา 
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จรรยาวิวัฒนกุล (2546, หนา 99) พบวาระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เหตุท่ีผลการศึกษาเปนเชนน้ี อาจเปน
เพราะวาระยะเวลาการทํางานท่ีมากขึ้นจะเปนปจจัยหน่ึงท่ีทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความรูความชาํนาญ
มากข้ึน สงผลใหการปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและมีทักษะในการทํางานมากกวาผูท่ีมีระยะเวลา
ในการทํางานนอยกวา อีกท้ังผูท่ีมีระยะเวลาในการทํานอยสวนใหญเปนพนักงานใหมท่ียังอยู
ในชวงทดลองงาน กําลังศึกษาระบบกระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติหนาท่ีตางๆขององคกรจึงทํา
ใหมีพฤติกรรมการทํางานตํ่ากวาผูท่ีมีระยะเวลาในการทํางานมากกวา 

3.2 รูปแบบการส่ือสารท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการ
รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ตางกันสอดคลองกับแนวคิดของนรินทรชัย พัฒนพงศา 
(2542) กลาวถึงความหมายของการส่ือสารวา "เปน การแลกเปล่ียนขาวสารระหวางผูสงสารและ
ผูรับสาร โดยใชส่ือหรือชองทางตางๆ เพ่ือมุงหมายโนมนาวจิตใจใหเกิดผลในการใหเกิดการรับ รู
หรือเปล่ียนทัศนคติ หรือใหเปล่ียนพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง" และแนวคิดของ
วิรัช สงวนวงศวาน (2547) ท่ีกลาววา "การส่ือสารคือการถาย โอน (Transfer and understanding of 

meaning) ดังน้ัน การติดตอส่ือสารจะประสบความสําเร็จก็ตอเม่ือสามารถสงผลตอความหมายและ
ผูรับเกิดความเขาใจถูกตอง การส่ือสารอาจมีลักษณะเปนการส่ือสารระหวางบุคคล (Interpersonal 

communication) และเปนเครือขายองคกรหรือท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปวาการติดตอส่ือสารขององคกร 

(Organization communication)" และแนวคิดของ ธิติภพ ชยธวัข (2548) กลาววา "การส่ือสารเปน
การสงมอบสารสนเทศและสงมีความหมายตางๆจากฝายหน่ึงไปยังอีกฝายหน่ึงโดยการใช
สัญลักษณท่ีเปนท่ียอมรับรวมกัน หรือเปนการแลกเปล่ียนสารสนเทศและการสงมอบส่ิงท่ีมี
ความสําคัญตางๆ" และยังสอดคลองกับงานวิจัยของพิเชษฐ บุญมี (2544) ไดทําการวิจัยเรื่องการ
ส่ือสารภายในองคกร: ศึกษากรณีธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญผลการศึกษา
พบวาพนักงานสวนใหญมีความคิดเห็นวา การส่ือสารภายในองคกรของธนาคารสามารถทําใหเกิด
สัมพันธภาพ เกิดความเขาใจ เกิดการประสานงาน และเกิดประสิทธิผลสูงในการทํางาน  

และยังสอดคลองกับงานนวิจัยของเรวัตร สมบัติทิพย(2543) ไดศึกษา"การติดตอส่ือสารในองคกร: 

กรณีศึกษาบริษัท ซีเกทเทคโนโลยี ผลการวิจัยพบวาองคประกอบทางสังคมไดเก เพศ อายุ 

การศึกษา ตําแหนงมีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอการส่ือสารในองคกรดานตางๆ (ภาพรวมของ
องคกรโดยท่ัวไป) ขอมูลปอนกลับสวนตัว การประสานหลอหลอมขององคกร การติดตอส่ือสาร
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กับผูบังคับบัญชา บรรยากาศของการติดตอส่ือสาร การส่ือสารตามแนวนอน และคุณภาพของส่ือ 

สวนระยะเวลาการทํางานน้ัน ไมมีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอการส่ือสารในองคกร 
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ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนสอนดนตรีเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTING TO QUALITY OF WORK LIFE OF MUSIC TEACHERS IN 

BANGKOK 

 

โมริญา  โสภณบรรณารักษ 
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยดานแรงจูงใจ ท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิต
การทํางานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตลอดจนปจจัยอ่ืนๆ ผลตอคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บขอมูลจากประชาชน
ท่ีประกอบอาชีพครูในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ี
ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามและการวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาจํานวน คารอยละ 

คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก F-Test และ T-Test 

 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 21– 25 ป 
รองลงมาคือ อายุระหวาง 26-30 ป สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด 

รองลงมาคือ แตงงานระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ อยูในระดับปริญญาตรี 
หรือเทียบเทา  รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี ระยะเวลาการทํางานสวนใหญมีระยะเวลาในการ
ทํางาน 1-5 ป รองลงมาคือ ระยะเวลาทํางาน มากกวา 5 ป  รายไดของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 
เฉล่ียอยูอยูในชวง 10,001 – 20,000 บาทตอเดือน รองลงมาคือ มีรายไดเฉล่ียอยูในชวง 20,001 – 

30,000 บาท  

สําหรับ ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน จากการ
ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับความเชื่อม่ัน รอยละ 95 เพ่ือแสดงความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวน
บุคคล ปจจัยดานแรงจูงใจ และปจจัยดานอ่ืน ๆ กับ คุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรี
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถรถสรุปไดดังน้ี ความสัมพันธระหวาง รายไดเฉล่ียตอเดือน 

มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชนแตกตางกัน ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ 
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อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาไมมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน 

ความสัมพันธระหวาง ดานแรงจูงใจที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน
แตกตางกัน และสุดทายคือความสัมพันธระหวางดานเวลาการทํางาน มีผลตอคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชนแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 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 ,00 1  – 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 
   เม่ือกลาวถึงคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต หมายถึง ภาวะความเปนอยูท่ีดี (Well Being) ท้ังของ
ตนเองและสังคมทั้งน้ีคุณภาพชีวิตยังครอบคลุมไปถึงความปลอดภัย สิทธิ และเสรีภาพ รวมไปถึง
ความสมบูรณทางรางกาย จิตใจ สติปญญา และจะตองอยูในส่ิงแวดลอมท่ีดี มีครอบครัวและสังคม
ท่ีดี เพ่ือฝกอบรมตนเอง ชวยตนเอง และมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคมอีกดวย  

การเรียนการสอนดนตรีในประเทศไทยเร่ิมขึ้นต้ังแต พ.ศ. 2435 เปนการสอนวิชาขับรองจุดประสงค
เพ่ือฝกหัดรองเพลงและในเวลาตอมามีการเปดโรงเรียนสอนดนตรีเพ่ิมมากข้ึน การมีโรงเรียนดนตรี
เอกชนท่ีมีมากข้ึนถือวาเปนการดี และปญหาท่ีพบในสวนใหญคือ ครูท่ีสอนดนตรีจํานวนมาก
ประสบกับปญหาคุณภาพในการทํางาน ไมวาจะเปนเรื่อง ช่ัวโมงในการสอนท่ีมากเกินไป จนทําให
การสอนไมมีคุณภาพ หรือ ผลตอบแทนท่ีไดรับไมเหมาะสม ไมมีความม่ันคงในหนาท่ีการงาน  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ใน 3 ดาน คือ  ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยแรงจูงใจ และปจจัยอื่นๆเพ่ือศึกษาและ
แกปญหาผลกระทบท่ีเก่ียวของกับคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน 

เพ่ือจะไดทราบวาครูเหลาน้ีมีความรูสึกพึงพอใจในความเปนอยูและมีคุณภาพชีวิตการทํางานเปน
อยางไรในขณะท่ีปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน ซ่ึงจะไดนําขอมูลวิจัยไปศึกษา
วางแผน กําหนดนโยบาย สงเสริมครูโรงเรียนสอนดนตรีเอกชนใหมีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดี
มากข้ึน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนสอนดนตรี
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  เพ่ือศึกษาปจจัยสวนแรงจูงใจ ท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนสอนดนตรี
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3.  เพ่ือศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

สมมติฐาน 
1. ปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอช่ัวโมง 

สถานภาพ ระยะเวลาการทํางานท่ีตางกัน ท่ีมีผลตอคุณภาพการทํางานของครูโรงเรียนสอนดนตรี
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 

2.ปจจัยดานแรงจูงใจ ท่ีประกอบดวย ปจจัยตัวจูงใจและปจจัยสุขอนามัยในการทํางานท่ี
ตางกัน ท่ีมีผลตอคุณภาพการทํางานของครูโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
แตกตางกัน 

3.ปจจัยอื่นๆ ท่ีประกอบดวย ดานภาพลักษณทางกายภาพ ดานเวลาการทํางานท่ีตางกัน ท่ีมี
ผลตอคุณภาพการทํางานของครูโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 

 

ประโยชนของการวิจัย	

1.โรงเรียนดนตรีเอกชนสามารถนําผลการศึกษามาใชในการวางแผน พัฒนาคุณภาพชีวิต
การทํางานของครูได 

2. สถาบันดนตรีอื่น ๆ สามารถนําผลการศึกษามาเปนแนวทางหรือประยุกตใชในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของหนวยงานตนเองได 

3. โรงเรียนสอนดนตรีเอกชนสามารถนําเปนแนวทางในการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การทํางานและเปนแหลงขอมูลในการปรับปรุงบุคลากรโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน ซ่ึงอาจจะสงผล
ใหการบริหารจัดการในองคการประสบความสําเร็จมากข้ึน สามารถดํารงกิจการใหอยูรอดบน
เสนทางธุรกิจไดอยางม่ันคงและย่ังยืน 

 
 
 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ (Dependent Variable)   ตัวแปรตาม  (Independent Variable)                                    
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 สุขชัย วงษจันทร(2550:11) ไดสรุปวาคุณภาพชีวิตการทํางานหมายถึง สภาพการทํางาน
โดยรวมท้ังหมด ท่ีเก่ียวของกับชีวิตการทํางาน ภายใตสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม กระตุนใหเกิด
ความพึงพอใจในการทํางานท่ีดีมีคุณภาพ และนําไปสูการทํางานท่ีมีความสุขอยางแทจริง 

ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2553:75-76) ไดกลาวถึงทฤษฎีHerzberg ไววา ผลงานของเฮอร
ซเบิรก Herzberg มองวาความตองการมีผลกระทบตอพฤติกรรมของคนงานในหลาย ๆ ดานดวยกัน 

ความตองการดังกลาวอาจจะแบงออกไดเปนสองประเภท คือ ความตองการตอ ปจจัยอนามัย และ
ความตองการตอ ปจจัยเหตุจูงใจ และความตองการสองประเภทน้ีมีความเปนอิสระจากกัน 

     ปจจัยอนามัย(hygiene factors) เปนปจจัยท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดลอมของงาน ซ่ึงรวมถึง นโยบาย
ของบริษัท การบริหาร การควบคุมงาน สภาพการทํางาน ความสัมพันธระหวางบุคคล เงิน 

สถานภาพ และความม่ันคงในหนาท่ีการงาน เปนตน หากขาดปจจัยเหลาน้ีแลว คนงานจะไมมีความ

ปจจัยสวนบุคคล 
• เพศ    
• ระยะเวลาการทํางาน 
• อายุ    
• รายไดเฉล่ียตอเดือน 
• ระดับการศึกษา   
• สถานภาพ 

ปจจัยดานแรงจูงใจ 
•ปจจัยแรงจูงใจ   
• ปจจัยสุขอนามัย 

ปจจัยอ่ืน ๆ 
• ดานเวลาการทํางาน 
• ดานภาพลักษณทางกายภาพ 

คุณภาพการทํางานของครูโรงเรียนสอนดนตรี
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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พึงพอใจในงานท่ีตนทําอยู และถึงแมวาคนงานจะไดรับการสนองตอบเก่ียวกับเรื่องเหลาน้ีก็ไมได
ทําใหพวกเขามีมูลเหตุจูงใจในการทํางานแตอยางใด การสนองตอบความตองการตอปจจัยอนามัย
เพียงเพ่ือปองกันไมใหคนงานแสดงความไมพอใจตองานเทาน้ันเอง 

   ปจจัยมูลเหตุ จูงใจ  (motivator factors) เปนปจจัยท่ี เ ก่ียวกับงานโดยตรง  ซ่ึงรวมถึง
ความสําเร็จ การท่ีคนอื่นยอมรับผลงานของตน ความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น งานท่ีทาทาย และความ
เจริญงอกงามและพัฒนาการ เปนตน หากมีปจจัยมูลเหตุจูงใจเหลาน้ีคนงานจะมีความรูสึกวาตนเอง
มีมูลเหตุท่ีจะปฎิบัติงาน และถึงแมวาจะขาดส่ิงเหลาน้ีคนงานก็ไมรูสึกวาตนไมมีความพึงพอใจตอ
งานแตอยางใด กลาวอีกนัยนึงวา ปจจัยมูลเหตุจูงใจเปนปจจัยท่ีกระตุนใหคนงานปฎิบัตงานอยาง
แทจริง 

ตุลา มหาพสุธานนท (2554: 252-253) ไดสรุปแนวคิดการศึกษาทฤษฎีสองปจจัย ของ เฮอร
ซเบิรก และคณะไววา มีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางานของคนงานกับการ
ปฏิบัติงาน กลาวคือหากคนงานไดรับการตอบสนองความตองการยอมกอใหเกิดความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจของคนงานนํามาซ่ึงความขยันขันแข็ง เสียสละและอุทิศตนเพ่ือการทํางาน ผลการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงทําใหผลผลิตขององคกรเพ่ิมขึ้นดวย ตอมาเขาไดทําการศึกษากลุมตัวอยางท่ีเปนนัก
บัญชีและวิศวกรมากกวา 200 คน โดยการสัมภาษณวามีปจจัยใดบางในการทํางานท่ีทําใหพวกเขา
พอใจหรือมีความสุข และมีปจจัยใดบางท่ีทําใหเขาไมพอใจหรือไมมีความสุข พบวาตัวแปรท่ีทําให
บุคคลในองคกรรูสึกดี Good feelings ไดแก ความสําเร็จของาน ความรับผิดชอบ ความกาวหนาใน
ตําแหนง การไดรับการยอมรับนับถือ และกิจกรรมระหวางทํางาน สวนตัวแปรท่ีทําใหบุคคลใน
องคกรเกิดความรูสึกไมดี Bad feeling ไดแก สภาพการทํางาน การบังคับบัญชา เงินเดือน ความ
ม่ันคงในงาน กฎระเบียบและการปฏิบัติขององคกร และความสัมพันธระหวางบุคคลในงาน เขาจึง
สรุปไดเปนทฤษฎี 2 ปจจัย ซ่ึงกลาวถึงมนุษยทุกคนจะตองมีความตองการ 2 ดาน คือ ความตองการ
ทางดานสุขอนามัย (Hygiene needs) หรือปจจัยภายนอก (Extrinsic factors) และความตองการดาน
การจูงใจ (Motivator needs) หรือปจจัยภายใน (Intrinsic factors)  

 ตามทฤษฎีของเฮอรซเบิรก หากความตองการดานสุขอนามัยไดรับการตอบสนองอยางไม
เต็มท่ีมนุษยจะเกิดความไมพอใจ ฉะน้ันการตอบสนองความตองการดานสุขอนามัยของมนุษยเปน
เง่ือนไขหน่ึงในการลดความไมพอใจในการทํางานลงเทาน้ัน แตไมสามารถทําใหมนุษยพอใจไดใน
ขณะเดียวกันหากความตองการดานการจูงใจ ไดรับการตอบสนองอยางเต็มท่ีมนุษยจะรูสึกพึงพอใจ
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พรอมปฏิบัติงานดวยความรักในหนาท่ี และอุทิศตนอยางหนัก แตหากไมไดรับการตอบสนอง
มนุษยจะรูสึกเฉย ๆ ไมสนใจท่ีจะอุทิศตนเองแตอยางใด 

             1.ปจจัยท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน (Satisfiers) เรียกอีกอยางวาปจจัยจูงใจ 

(Motivator factors) หรือปจจัยภายใน (Intrinsic factors) ประกอบดวยองคประกอบ 6 ดาน คือ 

ประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงาน (Achievement) การไดรับการยอมรับ (Recognition) ลักษณะ
ของงาน (Work-itself) ความรับผิดชอบ(Responsibility) ความกาวหนา(Advancement)และโอกาส
เจริญเติบโต(Possibility of growth) 

 2. ปจจัยท่ีกอใหเกิดความไมพึงพอใจ (Dissatisfies)  เรียกอีกอยางวา ปจจัยสุขอนามัย
(Hygiene needs)  หรือปจจัยภายนอก (Extrinsic factors) ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญอยู  8 

ดาน คือนโยบายและการบริหารขององคกร(Company policy and administration)การควบคุมบังคับ
บัญชา (technical supervision) เง่ือนไขการทํางาน(Working conditions) ความสัมพันธระหวาง
บุคคล(Interpersonal relations) เงินเดือน(Salary) สถานภาพ(Status) ความม่ันคงในการทํางาน(Job 

security) และปจจัยตาง ๆ ในชีวิตสวนตัว (Factors in personal life) 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการทํางานของครูโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใชแนวทางการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวม
ขอมูลจากการออกแบบสอบถาม ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลจะแบงเปน 2 สวน ไดแก สถิติเชิงพรรณนา 
และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห 
ประชากรและหนวยวิเคราะห 

ประชากร (Population) ท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูประกอบอาชีพครูโรงเรียนสอน
ดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไมสามารถระบุจํานวนประชากรท่ีแนนอนได ออกแบบ
วิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ในชวงเดือน 7-27 

เมษายน 2560 แลวตรวจสอบความถูกตองและความเชื่อม่ันของแบบสอบถามจากผูเชี่ยวชาญ เม่ือ
ผานเรียบรอยแลวจึงไดนําไปแจกจริงกับกลุมตัวอยางขางตน 
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การเลือกกลุมตัวอยางและแผนการสุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจากการใชสูตรของ 

COCHRAN, W.G. (1953). SAMPLING TECHNIQUES. JOHN WILEY AND SONS. คํานวณหา
ขนาดตัวอยางท่ีจะใช มีรายละเอียดดังน้ี 

 

N =   

 

N = จํานวนตัวอยางท่ีทําการศึกษา 
Z = คาสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% มีคาเทากับ 1.96 

p = คาความนาจะเปนของประชากรกําหนดใหเทากับ 0.5 

E = คาความคลาดเคล่ือนในการศึกษาน้ีท่ีกําหนดท่ี 5% เทากับ 0.05 

จะได N = 
. 	 . .

.
 

 

                                         = 384.16 คน ≈ 400 คน 

ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ี จะใชขนาดตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง ผูวิ จัยไดเลือกใช
วิธีดําเนินการสุมตัวอยางแบบไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (Non-probability Sampling) โดยใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงผูวิจัยทําการเก็บขอมูลตัวอยางผานทาง
แบบสอบถามจํานวน 200 ชุด และแบบสอบถาม online จํานวน 200 ชุด 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เปนการนําสถิติมาใชในการวิเคราะหขอมูลท่ีไดเก็บ
รวบรวมมาแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1.การวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูล
ท่ัวไปของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติ เชน ความถ่ี รอยละ เปนตน หรือ นํามาใชในการวิเคราะห
ขอมูลของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามในแบบสอบถามแตละขอ โดยใชสถิติ เชน คาเฉล่ียหรือคา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เปนตน 

2. การวิเคราะหดวยสถิติอนุมาน(Inferential Statistics) สถิติอนุมานเปนสถิติท่ีนํามาใช
อางอิงไปหาคาความเปนจริงของประชากร สถิติอนุมานถูกนําไปใชใน 2 เรื่อง คือ การประมาณคา
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ทางสถิติ และการทําสอบสมมติฐาน ซ่ึงในการวิจัยมันนิยมนําสถิติอนุมานมาใชในการทดสอบ
สมมติฐาน ไดแก t-Test และ F-Test 

สรุปผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
          (n = 100)                                         
รายละเอียด  ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง   ความถี่          รอยละ 
 เพศ   ชาย      188           47.00 
    หญิง      212           53.00 
 อายุ   17-20 ป      36             9.00 
    21-25 ป      170           43.00 
    26-30 ป     142           36.00 
    มากกวา 30 ป    52           13.00 
 สถานภาพ  โสด     319           80.00 
    สมรส     71           18.00 
    หยาราง     10             3.00 
 ระดับการศึกษา  ต่ํากวาปริญญาตรี   39            10.00 
    ปริญญาตรี หรือ เทียบเทา   310            78.00 
    สูงกวาปริญญาตรี   51            13.00 
 ระยะเวลาการทํางาน นอยกวา 1 ป    73            18.00 
    1-5 ป     187            47.00 
    มากกวา 5 ปขึ้นไป   140            35.00 
 รายไดเฉล่ียตอเดือน นอยกวา 10,000 บาท   74              19.00 
    10,001-20,000 บาท   171            43.00 
    20,001-30,000 บาท   111                   28.00 
    มากกวา 30,001 บาท   44            11.00 

 
 
สรุปผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรี
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1254 

 จากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน พบวาสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 212 คน คิดเปนรอย
ละ 53  อายุระหวาง 21 – 25 ป จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 43 สถานภาพโสดจํานวน 319 คน คิด
เปนรอยละ 80 ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือ เทียบเทา จํานวน 310 คน คิดเปนรอยละ 78 

ระยะเวลาในการทํางาน 1-5 ป จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 47 ระดับรายได 10,001 – 20,000 

บาท จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 43 

 
ตารางท่ี 2 ปจจัยดานแรงจูงใจและปจจัยดานสุขอนามัย ตามทฤษฎีของ Frederick Herzberg ของ
ผูตอบแบบสอบถาม 
      ปจจัยดานแรงจูงใจ   รายละเอียด    ความถี่         รอยละ 
 ดานความสําเร็จ       การไดรับมอบหมายงานท่ีสําคัญ   66         17.00 
        การไดรับการยอมรับจากผูบริหารและเพ่ือนรวมงาน 118                30.00         
        ความสําเร็จหรือผลงานของนักเรียน   196         49.00 
                     มีชื่อเสียงในวงการสอน    20           5.00
ดานสถานภาพ       สถานท่ีสะอาด ปลอดภัย    33           8.00 
การทํางาน       ผูบริหารและเพื่อนรวมงานที่ดี    207          52.00 
                     มีระเบียบ มีมาตรฐานเปนท่ียอมรับของสากล  108          27.00 
                     ไมมีการควบคุมมากเกินไป ใหอิสระในการทํางาน  52                  13.00 
ดานแรงจูงใจ       คาตอบแทนตัวเงิน      170           43.00 
        จํานวนนักเรียน       74           19.00 
        สวัสดิการตางๆ      110            28.00
        รางวัลและโบนัสประจําป      46           12.00
ดานลักษณะงาน       งานท่ีทาทายความสามารถ      80           20.00
        งานสอนเนนจํานวนนักเรียน      72           18.00 
        งานสอนแบบเด่ียว       79           20.00 
                    งานท่ีเหมาะสมกับความสามารถของตน    169           42.00
ดานความกาวหนา    การไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ      80                 20.00 
      การไดเขารวมกิจกรรมการอบรมพัฒนาความรูความสามารถ  72            18.00 
        การไดรับนักเรียนมากข้ึน         79           20.00 
                     การไดรับการยอมรับจากผูบริหาร เพ่ือนรวมงาน                 169           42.00 
                          และผูปกครอง 
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ดานการบริหาร       การบริหารงานท่ีชัดเจน ไมซับซอน        60              15.00 
        มีความเปนธรรม          113           28.00 
        การบริหารงานท่ีไมเขมงวด ใหอิสระ        126           32.00 
       การบริหารงานท่ีโปรงใส         101           25.00 
 

สรุปผลการวิเคราะหปจจัยดานแรงจูงใจ ตามทฤษฎีของตามทฤษฎีของ Frederick Herzberg ท่ีมี
ตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 จากกลุมตัวอยางจํานวน  400 คน  พบวาสวนใหญมีแรงจูงใจดานความสําเร็จ ดาน
ผลงานของนักเรียน จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 49  ดานสถานภาพการทํางานดานผูบริหารและ
เพ่ือนรวมงานท่ีดี จํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 52 ดานคาตอบแทนตัวเงิน จํานวน 170 คน คิดเปน
รอยละ 43 ดาน ดานลักษณะงาน งานท่ีเหมาะสมกับความสามารถของจํานวน 169 คน คิดเปนรอย
ละ 42 ดานคาตอบแทนที่เหมาะสม ดานความกาวหนา  การไดรับการยอมรับจากผูบริหาร เพ่ือน
รวมงาน และผูปกครอง จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 42 ดานการบริหาร การบริหารท่ีไมเขมงวด 

ใหอิสระ จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 32 

 

ตารางท่ี 3 ปจจัยอ่ืนๆ ของผูสอบถาม 
ปจจัยอ่ืน ๆ  รายละเอียด                   ความถ่ี       รอยละ 
เวลา   จัดตารางสอนใหเหมาะสม       304          76.00 
   จัดตารางสอนใหมีเวลาพักมากกวา 1 ชั่วโมง       47          12.00 
   จัดตารางสอนเฉลี่ยตอวันใหนอยวา 5 ช่ัวโมง       49          12.00 
ดานภาพลักษณ  เปนสถาบันท่ีมีชื่อเสียงกวางขวาง                       41          10.00 
ของสถาบัน  การบริหารงานท่ีดี เปนระบบ มีมาตรฐาน                     235          59.00 
   เปนสถาบันท่ีตกแตงสวยงาม         90           23.00 
   เปนสถาบันเปนกันเอง พูดคุยงาย อัธยาศัยดี        34            9.00 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยอ่ืนๆ ไดแก ดานภาพลักษณทางกายภาพ และ ดานเวลาการ
ทํางาน ท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  พบวาสวนใหญ ดานภาพลักษณทางกายภาพ เลือกเปน
สถาบันท่ีมีการบริหารท่ีดี เปนระบบ จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ 59 ดานเวลาการทํางาน เลือก
การจัดตารางสอนใหเหมาะสม จํานวน 304 คน คิดเปนรอยละ 76  
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ตารางท่ี4 ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรี เอกชน  ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
ปจจัย       คาเฉล่ีย        คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
สถานท่ีสะอาด เรียบรอย ปลอดภัย    4.6950    0.694435749       
อุปกรณ เครื่องมือ มีความทันสมัย และ 
มีประสิทธิภาพเพียงพอ          4.6275 0.727064698       
การบริหารงานท่ีไมเขมงวดเกินไปใหอิสระในการทํางาน               4.5050  0.78561638  
ใหคําปรึกษาและความชวยเหลือ 
ไดรับคาตอบแทน รางวัล และสวัสดิการท่ีเหมาะสม  4.7275 0.713311505     
ไดรับการสงเสริมใหเขารวมกิจกรรมหรือ สัมมนา   4.4950    0.807909323  
เพ่ือพัฒนาความชํานาญความรูในการทํางาน 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรี

เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จากตารางพบวา ปจจัยท่ีมีผลผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ไดรับคาตอบแทน รางวัล และสวัสดิการท่ีเหมาะสม 

มีคาเฉล่ียคือ 4.7275 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.713311505 คะแนน รองลงมาคือ 

สถานที่สะอาด เรียบรอย ปลอดภัย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.6950 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.694435749  คะแนน และนอยท่ีสุดคือไดรับการสงเสริมใหเขารวมกิจกรรม หรือ สัมมนาเพ่ือ
พัฒนาความชํานาญความรูในการทํางาน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.4950 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.807909323 คะแนน  

 
อภิปรายผล 
สมมติฐานท่ี 1 : ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
การทํางาน และรายไดเฉล่ียตอเดือน ท่ีแตกตางกันมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียน
ดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาการทํางาน ไมมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
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สวนดานรายไดเฉล่ียตอเดือนมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน ใน
เขตกรุงเทพมหานครตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.0026 สอดคลองกับแนวคิดของ   ลัด
ดาวัณย สกุลสุข(2550) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน คือ ระดับความรูสึกในเชิงพึงพอใจของ
พนักงานท่ีมีตอส่ิงท่ีเก่ียวของกับชีวิตการทํางาน อันไดแก  รายได  คาตอบแทนที่เหมาะสม  

ความกาวหนา   และยังสอดคลองกับงานวิจัยสมพร สังขเพ่ิม (2555) เร่ือง  คุณภาพชีวิตการทางาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล   จากการศึกษา
พบวา รายไดเฉล่ียตอเดือนมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนสูงขึ้นจะมีคุณภาพชีวิตใน
การทํางานสูงขึ้นดวย  

 

สมมุติฐานท่ี 2 : ปจจัยดานแรงจูงใจท่ีประกอบดวย ปจจัยแรงจูงใจ และปจจัยสุขอนามัย แตกตาง
กันมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน 
 ปจจัยแรงจูงใจ ท่ีประกอบดวย ดานความสําเร็จ ดานลักษณะงาน ดานความกาวหนาท่ี
ต าง กัน  ไม มีอิท ธิพลตอ คุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรง เรี ยนดนตรี เอกชน  ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ปจจัยสุขอนามัย ท่ีประกอบดวย ดานสถานภาพการทํางาน ดานนโยบายการบริหารที่
ตางกันไมมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สวนดานแรงจูงใจมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.0036 สอดคลองกับแนวคิดของ ผจญ เฉลิม
สาร (2540: 23)ท่ีเสนอวา คุณภาพชีวิตการทํางานน้ันเก่ียวขอกับองคประกอบหลายประการ เชน 

คาจาง คาช่ัวโมงการทํางาน สภาพแวดลอมการทํางานและยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นมัสวีร 
สดสี และ เกสรา สุขสวาง (2558) เรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย
จํากัด (มหาชน) จากการศึกษาพบวา ดานคาตอบแทนที่เหมาะสมอยูในระดับมาก การไดรับ
คาตอบแทน หรือ สวัสดิการท่ีเหมาะสมและมีความสอดคลองสมภพเศรษฐกิจและเปนไปตาม
ขอกําหนดของกฎหมายแรงงาน ทําใหมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีข้ึน เพราะไดคาตอบแทนที่
เพียงพอตอการดํารงชีวิต  
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สมมุติฐานท่ี 3 : ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีประกอบดวย ดานภาพลักษณทางกายภาพ และ ดานเวลาการทํางาน 
แตกตางกันมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครู โรงเ รียนดนตรี เอกชน  ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน 
 ผลทดสอบสมมติฐานดานปจจัยอ่ืนๆพบวา มีเพียงดานเวลาการทํางานมีอิทธิพลตอคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.003 

สอดคลองกับแนวคิดของ บุญแสง ชีระภากร(2533:12) เวลาวางของชีวิต(Total Life Space)

การทํางานในองคการมิไดเปนเพียงปจจัยเดียวใน การดําเนินชีวิตของมนุษยมนุษยทุกคนยอม
ตองการเวลาสวนตัว ท่ีไมตองการใหส่ิงใดมารบกวน นอกจากทํางานแลว ทุกคนยอมตองการเวลา
วางเพ่ือพักผอนเปนของตัวเอง หรือทากิจกรรม นันทนาการ(Recreation)การจัดเวลาวางใหบุคคล
ถือวาเปนประโยชนเก้ือกูลชนิดหน่ึงในประเภท ท่ีไมเปนตัวเงินเปนการสรางคุณคาของตัวบุคคลที่
มิไดมีการทํางานเหมือนเครื่องจักรท่ีไมมีชีวิต จิตใจสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ปาริชาติ ปาน
สําเนียง และดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ (2556)  เร่ือง คุณภาพชีวิตในการทํางานและการรับรูความ
ยุติธรรมในองคกรท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีตอองคกรผานความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กรณีศึกษาคณะแพทยแหงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร จาก
การศึกษาพบวา ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัวมีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการ
ทํางานและความผูกพันตอองคกร จากการศึกษาพบวา ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 

มีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันองคกร 

 

 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหง 
FACTORS INFLUENCE FOR DECISION TO BUY HOUSING 

PERFECT PLACE – RAMKHAMHAENG PROJECT 
 

กองภัค  เจริญจิต 
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรโครงการเพอรเฟค
เพลส-รามคําแหง ของลูกคาหรือผูจะซ้ือ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด ตลอดจนปจจัยอื่นๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ กลุมตัวอยางคือ 

ลูกคาหรือผูจะซ้ือ จํานวน 400 คน  เก็บขอมูลดวยเครื่องมือเปนแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูล
โดยใช วิธีเชิงพรรณนาดวย คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานคา T-test และ คา F-test 

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 41-50 ป อาชีพ
ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว  สวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตรี มีรายไดเฉล่ียของครอบครัวอยูในชวง 50,001-100,000 บาท สําหรับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกซ้ือบาน จากการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับความเชื่อม่ัน รอยละ 95 เพ่ือแสดง
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยดานอ่ืนๆ กับการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือบาน สามารถสรุปผลได ดังน้ี ความสัมพันธระหวาง เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา 
รายไดเฉล่ียของครอบครัว และจํานวนสมาชิกในครอบครัว มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบาน
แตกตางกันสวนความสัมพันธระหวางอายุ ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบาน ความสัมพันธ
ระหวางดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานทําเลท่ีต้ัง ดานรูปแบบการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือบานแตกตางกันและสุดทายคือ ความสัมพันธระหวางดานการยายท่ีอยูดานการ
บริการและดานความนาเชื่อถือของผูประกอบการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรร
โครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงแตกตางกัน   

 

คําสําคัญ : การตัดสินใจ, บานจัดสรร, ลูกคา 
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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 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย 

บานเปนหน่ึงในปจจัยส่ีท่ีมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของประชาชน ซ่ึงเปนปจจัยท่ีทุก
คนใฝฝนหาในขณะท่ีความเรงรีบในสังคมทําใหคนเราไมมีเวลาที่จะสรางบานใหกับตนเองสักหลัง
หน่ึง อีกทั้งการสรางบานเองยังมีปญหายุงยากมากมาย เชน งบประมาณอาจจะบานปลาย อีกท้ังยัง
ไมมีความรูดานการกอสรางเปนตน ซ่ึงในปจจุบันประชาชนท่ีคิดจะมีบานจะใชวิธีการซ้ือบาน
พรอมท่ีดินท่ีสรางเสร็จแลว ซ่ึงคุนเคยกันในช่ือบานจัดสรร แตบานเปนสินคาท่ีมีราคาคอนขางสูง 
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และชั่วชีวิตคนหนหน่ึงอาจจะมีความสามารถซ้ือไดเพียงหลังเดียว  ซ่ึงในการเลือกซ้ือบานสักหลัง
หน่ึง  ประชาชนที่คิดจะซ้ือบานตองใชความพิถีพิถัน และคิดพิจารณาปจจัยตางๆ เก่ียวกับบานท่ีจะ
ซ้ือ กอนการตัดสินใจซ้ือ 

จากขอมูลท่ีไดจัดเก็บโดยกรมการปกครองพบวาในป 2552 มีจํานวนท่ีอยูอาศัยในเขต
กรุงเทพและปริมณฑลมีจํานวนท่ีอยูอาศัยมากถึง 4.3 ลานหนวย คิดเปนรอยละ 20.3 ของจํานวนท่ี
อยูอาศัยท้ังประเทศ จากการเพ่ิมขึ้นของท่ีอยูอาศัยนับเปนปจจัยหน่ึงท่ีแสดงใหเห็นถึงแนวโนม
ความตองการที่อยูอาศัยไมวาจะเปนรูปแบบ สภาพแวดลอมและทําเลที่ต้ัง ทําใหผูประกอบการ
โครงการหันมาสนใจกอสรางท่ีอยูอาศัยเพ่ิมมากข้ึน และในรอบ 20 ปท่ีผานมา(ป 2533-2552) มี
จํานวนท่ีอยูอาศัยเพ่ิมขึ้นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลถึง 1,866,975 หนวย(เฉล่ียปละ 93,349 

หนวย) ซ่ึงนับเปนปริมาณท่ีสูง และศูนยวิจัยกสิกรไทยไดจัดทําการสํารวจเพ่ือวิเคราะหและศึกษา
ทิศทางของตลาดและความตองการที่อยูอาศัยในชวงป 2533-2555 ภายใตหัวขอ “พฤติกรรมการซ้ือ
ท่ีอยูอาศัย” ในระหวางวันท่ี 15-21 กุมภาพันธ โดยสํารวจกลุมตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานครและ
รวมท้ังมหกรรมบานและคอนโดพบวา ความตองการท่ีอยูอาศัยยังคงมีอยูอยางตอเน่ือง โดยผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดท่ีจะซ้ือท่ีอยูอาศัยมีสัดสวนรอยละ 69.5 ในขณะท่ีผูท่ียังไมคิดจะซ้ือท่ีอยู
อาศัยในชวงเวลาดังกลาวคิดเปนรอยละ 30.5 เทาน้ัน 

เน่ืองจากภาวะนํ้าทวมในปพ.ศ. 2554 บรรดาธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทหลักๆใน
กรุงเทพฯ บานจัดสรรนับเปนกลุมหน่ึงท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุดจากสถานการณนํ้าทวมท่ีเกิดขึ้น
ในขณะน้ันเน่ืองจากยานท่ีอยูอาศัยสําคัญๆหลายแหงของกรุงเทพฯเกิดภาวะนํ้าทวม และนอกจาก
ภาวะนํ้าทวมท่ีเกิดข้ึนแลว ปญหาดานจราจรท่ีนับวันจะเพ่ิมมากย่ิงข้ึน ทําใหระยะเวลาในการ
เดินทางเพ่ิมมากขึ้น ก็ย่ิงจะสงผลใหกับประชาชนที่เดินทางโดยรถสวนตัว เพราะวาตองมีคาใชจาย
นํ้ามันเพ่ิมขึ้นไปอีก ก็เปนอีกหน่ึงปจจัยสําคัญย่ิงของประชาชนในการเลือกซ้ือบานจัดสรร ดวยเหตุ
ท้ังสองท่ีกลาวมาขางตนน้ี จึงทําใหประชนชนเร่ิมตระหนักเม่ือจะทําการเลือกทําเลของบานจัดสรร
มากข้ึน 

จากสาเหตุดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกซ้ือบานจัดสรรโดยเฉพาะโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงซ่ึงเปนโครงการในภูมิลําเนา
ของผูทําการวิจัยเอง โดยจะศึกษาปจจัยในมุมมองของผูจะซ้ือหรือผูท่ีอาศัยอยูในโครงการดังกลาว 

เพ่ือท่ีจะไดรวบรวมขอมูลจากการสํารวจและจากการวิเคราะหนําไปเปนขอมูลพ้ืนฐานในการ
ตัดสินใจของผูท่ีคิดจะทําธุรกิจบานจัดสรรหรือผูท่ีคิดจะซ้ือบานจัดสรรใชในการตัดสินใจตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรโครงการ

เพอรเฟคเพลส-รามคําแหง 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบาน
จัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหง 

     3. เพ่ือศึกษาปจจัยอื่นๆท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรโครงการเพอรเฟค
เพลส-รามคําแหง 

    4. เพ่ือศึกษาขอมูลจากกลุมตัวอยางในชวง วันท่ี 19 เมษายน 2560 – 26 เมษายน พ.ศ. 2560  

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย  เพศ  อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดของครอบครัว
ตอเดือน จํานวนสมาชิกในบาน ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรร
โครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา ดานทําเลท่ีตั้ง 

และดานการสงเสริมทางการตลาด ท่ีแตกตางกันที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรร
โครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน 

3. ปจจัยอื่นๆ ท่ีประกอบดวย  ดานการยายถ่ินท่ีอยู  ดานการใหบริการ ดานความนาเชื่อถือ
ของผูประกอบการ ท่ีแตกตางกันท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรโครงการเพอรเฟค
เพลส-รามคําแหงตางกัน 

ประโยชนของการวิจัย 
1. ทําใหทราบถึงปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรโครงการเพอร

เฟคเพลส-รามคําแหง 

2. ทําใหทราบถึงปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบาน
จัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหง 

3. ทําใหทราบถึงปจจัยดานอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรโครงการเพอร
เฟคเพลส-รามคําแหง 

4. ใชเปนขอมูลสําหรับผูสนใจในการศึกษาดานการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรโครงการ
เพอรเฟคเพลส-รามคําแหง 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรโครงการเพอรเฟค
เพลส-รามคําแหง”  มีกรอบแนวคิดในการวิจัยน้ี  

       
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
 Philip Kotler (1999, P. 429-431)  ไดแบงองคประกอบพ้ืนฐานของสวนผสมทางการตลาด

เปน 4 ปจจัย โดยปจจัยที่มีพ้ืนฐานเหลาน้ีสามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงแกไขได 
1. ผลิตภัณฑ    (Product) บานจัดสรรจะตองคํานึงถึงประโยชนและความพึงพอใจของผูซ้ือ 

ผูประกอบการธุรกิจบานจัดสรรจะตองนําเสนอโดยศึกษาความตองการที่แทจริงของผูซ้ือ เพ่ือ
กําหนดกลุมของลูกคาเปาหมาย รูปแบบบาน การจัดพ้ืนที่ประโยชนใชสอยในบาน ประโยชนสวน
เพ่ิมที่ผูประกอบการจัดให เชนการใหบริการ การรับประกัน การตอเติมบาน การรักษาความ
ปลอดภัย 
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2. ราคา (Price) การกําหนดราคาขาย เปนการกําหนดราคาใหถูกตองเหมาะสมกับรูปแบบ
บานเพ่ือดึงดูดและจูงใจผูบริโภค 

3. ชองทางในการจําหนาย (Place) การพิจารณาในชองทางจําหนายของผูประกอบการ เชน
การจัดจําหนายโดยตรง การจัดจําหนายโดยพนักงาน 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารระหวางผูซ้ือกับผูขาย 
 

สุวสา ชัยสุรัตน (2537, หนา 30-37) กลาววา สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) ใน
การดําเนินธุรกิจทุกประเภทจะมีปจจัยตาง ๆ มากระทบการทํางาน โดยเฉพาะอยางย่ิงการดําเนินงาน
ทางการตลาด จะมีปจจัย 2 อยางคือ ปจจัยภายในของกิจการ (Internal Factors)ผูบริหารหรือ
ผูประกอบการสามารถควบคุมใหเปนไปตามนโยบายของกิจการ คือ สวนประสมการตลาดปจจัย
ภายนอก (External Factors) ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานของกิจการไมสามารถควบคุมได 
ดังน้ัน ตองปรับปจจัยภายในใหสอดคลองกับปจจัยภายนอก เชน สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง คูแขงขัน วัฒนธรรม กฎหมาย และเทคโนโลยี 
 

อนุชา กุลวิสุทธ์ิ (2556, หนา 64) กลาววา ทําเล เปนหน่ึงในปจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีใชในการ
เลือกท่ีอยูอาศัย  ปกติแลวคนเรามักเลือกทําเล โดยอาศัยความคุนเคยท่ีมีกับทําเลมากอนเปนสําคัญ  

อาจมาจากความท่ีเคยอยูในบริเวณน้ันมากอน หรือเคยมาทําธุระสวนตัวในบริเวณน้ันเปนประจํา ซ่ึง
เทคนิคการเลือกทําเลเชนวาน้ี จัดเปนเทคนิคท่ีไมเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติ โดยคุณควรจะ
พิจารณาองคประกอบของทําเลดังน้ี 

1. สภาพภูมิอากาศ ไดแกอุณหภูมิ ปริมาณฝน หมอก ความชื้น และทิศทางลม เปนตน 

ประเด็นน้ีความจริงเก่ียวพันมากกับการอยูอาศัยท้ังในแงของภาวะอารมณและสุขภาพ รวมถึงความ
สะดวกในการทํากิจกรรมนอกบาน   การไปสํารวจทําเลดวยตัวเอง เพ่ือสัมผัสภูมิอากาศหลายๆครั้ง
ในชวงเวลาท่ีแตกตางกัน  วิธีน้ีจะทําใหคุณทราบขอมูลเหลาน้ีไดดีกวาวิธีสอบถามจากผูอื่น 

2. กิจกรรมตางๆ ในทองถ่ิน เชน สนามกอลฟ สนามเทนนิส บอตกปลา สนามข่ีมา สระวาย
นํ้า ทะเลสาบคลองพายเรือ ชายหาด พ้ืนท่ีดูนก และสถานออกกําลังกาย  ในเรื่องการเปรียบเทียบ
ทําเลน้ัน มีหลักอยูวาทําเลใดก็ตามย่ิงมีกิจกรรมตางๆเหลาน้ีมาก และหลากหลายเทาไรจะเปนผลให
ทําเลน้ัน มีความนาสนใจมากข้ึน 
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3. ใครเปนผูอยูอาศัยในทําเลน้ัน เพ่ือนบานมีความเก่ียวพันความความสุขและความสงบใน
การอยูอาศัยอยางมาก   เพ่ือนบานท่ีดีและมีคุณภาพ เปนสวนประกอบสําคัญท่ีทําใหทําเลบางทําเลก
ลายเปนทําเลท่ีนาสนใจไปได ในทางกลับกัน ก็อาจเปนปจจัยท่ีทําใหทําเลท่ีนาจะดีบางแหง กลับ
กลายเปนทําเลที่ไมนาสนใจไปไดเชนกัน ดังน้ัน จึงควรตองตรวจสอบใหทราบแนชัดวา ทําเลบาน
ท่ีเราสนใจน้ัน ใครเปนผูอาศัยอยูในบริเวณน้ัน เปนคนดีและมีคุณภาพมากนอยเพียงใด  

4. ความปลอดภัยในทรัพยสินและการอยูอาศัย การเลือกทําเลจําเปนตองมีการตรวจสอบดู
ประวัติอาชญากรรม ในบริเวณน้ันวา มีจํานวนและความถ่ีมากนอยเพียงใด ท้ังน้ี การตรวจสอบอาจ
ทําไดโดยการตรวจเช็คกับสถานีตํารวจและจากการพูดคุยสอบถามกับผูอยูอาศัยในบริเวณน้ันก็ได 

5. ความสะดวกในการเดินทางเขาถึง คือ ดูความใกลไกลในการเดินทางไปถึงปกติแลว
ทําเลท่ีอยูไกล และมีความไมสะดวกในการเดินทาง มักมีผลกระทบในทางลบตามมาหลายเร่ือง 

ตั้งแตเรื่องคาใชจายในการเดินทาง การเสียเวลา และขาดความสะดวกในการทํากิจกรรมตางๆ 

รวมถึงขอจํากัดในการเขาถึงบริการตางๆท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงทําใหกระทบตอมูลคา
ของทําเลในที่สุด 

6. เศรษฐกิจในบริเวณน้ัน บริเวณที่สามารถนํามาพัฒนาทําประโยชนในเชิงเศรษฐกิจได
มากกวา ทําเลน้ันก็มักจะมีมูลคาท่ีสูงกวาเสมอดังน้ัน จึงควรพิจารณาตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจท่ี
เปนสวนประกอบของเศรษฐกิจในทองท่ีใหทราบอยางแนชัด 

7. ประเภทของบานท่ีมีอยูในบริเวณน้ันโดยดูวาเปนบานเด่ียว ตึกแถว ทาวนเฮาส 
คอนโดมิเนียม หรืออพารทเมนท ประเภทบานในแตละทําเล เปนตัวบงบอกใหทราบถึงประเภท
และคุณภาพของผูอยูอาศัยในบริเวณน้ันไดเปนอยางดี และมักมีผลเก่ียวพันตอสภาพแวดลอมของ
ทําเลไปโดยปริยายยกตัวอยางเชน  ถาบานในบริเวณน้ันท้ังหมดเปนบานเด่ียวท่ีมีขนาดพ้ืนท่ี
คอนขางใหญ จะมีผลทําใหทําเลน้ันเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความสงบในการอยูอาศัยมากกวาพ้ืนท่ีใน ยานท่ี
เปนทาวนเฮาสและคอนโดมิเนียม หรือ อพารทเมนท 

8. คาครองชีพสูงหรือตํ่ามากนอยเพียงใด ปจจัยคาครองชีพมีความเก่ียวพันกับการอยูอาศัย
โดยตรงท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ซ่ึงไมควรมองขามประเด็นน้ีไป ปกติแลววิธีงายๆ ในการ
ตรวจเช็คคาครองชีพวาสูงหรือตํ่ามากนอยเพียงใด จะอาศัยการเปรียบเทียบราคาของใชจําเปนใน
รานคาทองถ่ิน เชน ราคากาซ ราคายา คานํ้า คาไฟ คาบริการดูแลความสะอาดบานและบริการอื่นๆ
วามีราคาสูงต่ํามากนอยเพียงใด เม่ือเทียบกับบริเวณอ่ืน 
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9. ส่ิงอํานวยความสะดวกและบริการภาครัฐทําเลที่สามารถใชบริการตางๆเหลาน้ีได
มากกวา ยอมหมายถึงประโยชนสวนเพ่ิมท่ีจะตกอยูกับผูอยูอาศัยในทําเลเหลาน้ันไปโดยปริยาย ส่ิง
อํานวยความสะดวกและบริการภาครัฐเหลาน้ี เชน ประปา ไฟฟา โทรศัพท โรงพยาบาล สถานี
ตํารวจ สถานีดับเพลิง ตลาด โรงเรียน หองสมุด สวนสาธารณะ ศูนยสุขภาพ ขนสงมวลชน และทอ
ระบายน้ํา เปนตน 

10. พ้ืนท่ีหรือทําเลมีขอจํากัดอะไรบาง เปนการตรวจสอบเพ่ือใชเปรียบเทียบความคลองตัว
ในการทําประโยชนของทําเลแตละ ทําเล เพราะทําเลบางทําเลอาจมีขอจํากัดในการปลูกสราง หรือ
ขอจํากัดในเรื่องการใชประโยชน จากกฎเกณฑท่ีกําหนดข้ึนจากหนวยงานตางๆ ของภาครัฐได
กรอบแนวความคิดงานวิจัย 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ  

วัชรี วงศศิริวัฒน (2536, หนา 13) กลาววา การตัดสินใจซ้ือ หมายถึง การคิดพิจารณาจาก
ทางเลือกเพ่ือนําไปสูทางเลือกที่ดีท่ีสุดในการปฏิบัติตามเปาหมายท่ีวางไว 

อวยพร บุญยืน (2543, หนา 82)ไดทําการศึกษาวิจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการซ้ือบาน
จัดสรรในเขตผังเมืองรวม จังหวัดเชียงราย โดยวิธีการสัมภาษณผูบริหารโครงการและสราง
แบบสอบถามผูอาศัย จํานวน 146 คน สรุปไดแยกตามปจจัยดังน้ี สําหรับปจจัยท่ีเก่ียวกับสวน
ประสมทางการตลาด พบวาปจจัยเก่ียวกับราคาเปนปจจัยท่ีใชในการตัดสินใจ ซ้ือบานจัดสรรมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ปจจัยท่ีเก่ียวกับตัวบานจัดสรร ปจจัยเก่ียวกับชองทางการจําหนาย ปจจัยเก่ียวกับ
การสงเสริมการตลาดและแหลงขอมูลตามลําดับ 

ในสวนของปจจัยบุคคลพบวา ปจจัยในการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรไมแตกตางกันตามกลุม
อายุของหัวหนาครัวเรือน กลุมอาชีพของหัวหนาครัวเรือนและกลุมรายไดตอครัวเรือน แตปจจัยใน
การตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรจะแตกตางกันตามกลุมจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

สวนปญหาของผูซ้ือบานจัดสรรในเขตผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรายที่พบมากที่สุด คือปญหาคุณภาพ
การกอสรางไมไดมาตรฐาน รองลงมาคือ การบริการหลังการขายไมมีคุณภาพไมมีสันทนาการ
ประจําหมูบาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการตามลําดับ 

เสรี วงษมณฑา (2542, หนา 192) กลาวถึง การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค เปนการท่ีผูบริโภค
จะซ้ือสินคาใดสินคาหน่ึง ซ่ึงจะมีกระบวนการต้ังแตจุดเริ่มตนไปจนถึงทัศนคติหลังจากท่ีไดใช
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สินคาแลว ซ่ึงสามารถพิจารณาเปนขั้นตอนไดดังน้ี การมองเห็นปญหาการแสวงหาภายในการ
แสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และทัศนคติหลังการซ้ือ 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
1. ประชากรกลุมตัวอยาง จํานวนคน 

- กลุมตัวอยางท่ีใช คือ ลูกคาหรือผูจะซ้ือโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหง 

- ผูวิ จัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจากการใชสูตรของ  COCHRAN, W.G. (1953). SAMPLING 

TECHNIQUES. JOHN WILEY AND SONS. คํานวณหาขนาดตัวอยางท่ีจะใช มีรายละเอียดดังน้ี 

N =   

N = จํานวนตัวอยางท่ีทําการศึกษา 
Z = คาสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ี 95% มีคาเทากับ 1.96 
p = คาความนาจะเปนของประชากรกําหนดใหเทากับ 0.5 
E = คาความคลาดเคล่ือนในการศึกษาน้ีท่ีกําหนดท่ี 5% เทากับ 0.05 

 

จะได N = 
. 	 . .

.
 

 

                                                                          =      384.16 คน ≈ 400 คน 
ดังน้ัน ในการศึกษาคร้ังน้ี จะใชขนาดตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง 

2. ออกแบบการวิจัยเปนเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลในชวง 19 เมษายน 2560 - 26 เมษายน 2560 แลวตรวจสอบความถูกตอง และความเชื่อม่ัน
ของแบบสอบถามจากผูเชียวชาญเม่ือผานเรียบรอยแลว จึงไดนําไปแจกจริงกับกลุมตัวอยางดังกลาว
ขางตน 

 

การวิเคราะหขอมูล 
การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใชคําถามปลายปด 

(Close-end question) โดยใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานคา T-test และ คา F-test 
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สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบาน

จัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตารางท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (400 คน)
ปจจัยสวนบุคคล ความถ่ี รอยละ

ชาย 122 30.50

หญิง 278 69.50

20 - 30 ป 56 14.00

31 - 40 ป 128 32.00

41 - 50 ป 168 42.00

50 ปข้ึนไป 48 12.00

นักเรียน/นักศึกษา 7 1.75

รับราชการ 19 4.75

รัฐวิสาหกิจ 29 7.25

พอบาน/แมบาน 55 13.75

ธุรกิจสวนตัว 182 45.50

พนักงานบริษัทเอกชน 108 27.00

ตํ่ากวาปริญญาตรี 89 22.25

ปริญญาตรี 227 56.75

ปริญญาโท 62 15.50

ปริญญาเอก 22 5.50

ตํ่ากวา 20,000 28 7.00

20,001 - 50,000 70 17.50

50,001 - 100,000 202 50.50

มากกวา 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

มากกวา 5 คน 12 3.00

เพศ

อาชีพ

อายุ

ระดับการศึกษา

รายไดของครอบครัว

จํานวนสมาชิกในบาน
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พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุระหวาง 41 - 50 ป มีอาชีพธุรกิจสวนตัว มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 50,001 – 100,000 บาท และมีจํานวนสมาชิกในบาน 3 คน  

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบาน

จัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหง 

 
พบวาดานผลิตภัณฑปจจัยท่ีมีผลมากที่สุดคือ ดีไซนสวยงาม สวนดานราคาปจจัยท่ีมีผล

มากท่ีสุดคือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของบาน สวนดานทําเลท่ีตั้งปจจัยท่ีมีผลมากที่สุดคือ
ใกลกับรานสะดวกซ้ือ สวนดานสงการเสริมการตลาดปจจัยท่ีมีผลมากที่สุดคือมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยท่ีดี  

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยอ่ืน ๆ ไดแก ดานการยายท่ีอยุ ดานการบริการ  และดาน
ความนาเช่ือถือของผูประกอบการ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรโครงการเพอร
เฟคเพลส-รามคําแหง 

ตารางท่ี 2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม (400 คน)
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ความถ่ี รอยละ
ดานผลิตภัณฑ(บาน)
บานมีมาตรฐานการกอสรางท่ีดี 132 33.00
ดีไซนสวยงาม 181 45.25
วัสดุท่ีใชมีคุณท่ีดีไดมาตรฐาน 68 17.00
ดูแลและบํารุงรักษางาย 19 4.75
ดานราคา
ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของบาน 138 34.50
ราคามีความเหมาะสมกับความสามารถในการจายของผูจะซ้ือ 125 31.25
ราคามีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับโครงการใกลเคียง 99 24.75
คาสวนกลางตํ่า 38 9.50
ดานทําเลท่ีต้ัง
อยูใกลครอบครัว 98 24.50
ใกลกับท่ีทํางาน 91 22.75
ใกลกับรานสะดวกซ้ือ 172 43.00
ใกลกับโรงเรียนหรือมหาวิยาลัย 39 9.75
ดานสงเสริมการตลาด
มีสวนลด แจกของแถม ท่ีนาสนใจใหลูกคา  93 23.25
มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดี  168 42.00
มีการบริการกอนและหลังการขายท่ีดี  89 22.25
มีรับประกันบานใหลูกคาไดเหมาะสม  50 12.50
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พบวาดานการยายถ่ินท่ีอยูปจจัยท่ีมีผลมากที่สุดคือ ยายมาอยูกับคูสมรส ดานการบริการปจจัยท่ีมีผล
มากท่ีสุดคือ พนักงานขายมีบริการท่ีดี ดานความนาเช่ือถือของผูประกอบการปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุด
คือเปนบริษัทท่ีมีช่ือเสียงมาก   
 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรโครงการ

เพอรเฟคเพลส-รามคําแหง 

 
 

ตารางท่ี 3 ปจจัยดานพฤติกรรมอ่ืนๆของผูตอบแบบสอบถาม (400 คน)
ปจจัยอ่ืนๆ ความถ่ี รอยละ
ดานการยายถ่ินท่ีอยู
ยายมาอยูกับคูสมรส 217 54.25
ยายมาอยูใกลท่ีทํางาน 44 11.00
ยายมาอยูใกลครอบครัว 139 34.75
ดานการบริการ
พนักงานขายมีบริการท่ีดี 225 56.25
มีข้ันตอนนอย เขาใจงายไมยุงยาก ซับซอน 142 35.50
มีบริการเรียกรถแท็กซ่ี 33 8.25
ดานความนาเช่ือถือของผูประกอบการ
เปนบริษัทท่ีมีช่ือเสียงมาก 226 56.50
เปนผูประกอบการจากท่ีอยูอาศัยเดิม 145 36.25
เอกสารมีความถูกตองไดมาตรฐาน 29 7.25

ตารางท่ี 4 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถาม (400 คน)
การตัดสินใจ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

สภาพแวดลอมโดยรวมของโครงการ 3.92 0.5633

ความพึงพอใจในดานราคาของโครงการ 4.08 0.7497

มีความสะดวกในการเดินทาง 2.81 1.1586

สามารถเขาถึงแหลงสาธารณูปโภคตางๆไดงาย 3.04 0.6533

สามารถสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับลูกคาได 3.62 0.8377
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จากตารางท่ี 4 พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-

รามคําแหงมากที่สุดคือ ความพึงพอใจในดานราคาของโครงการ รองลงมาคือสภาพแวดลอม
โดยรวมของโครงการ ถัดมาเปนในเร่ืองของสามารถสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับลูกคาได ถัดมาคือ
สามารถเขาถึงแหลงสาธารณูปโภคตางๆไดงายและสุดทายคือมีความสะดวกในการเดินทาง 
 

สรุปการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 : ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได

เฉล่ียตอเดือน จํานวนสมาชิกในบาน ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรร
โครงการเพอรเฟคเพลส-รามคํา 

สมมติฐาน 1.1  เพศท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรโครงการ
เพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน  

ผลการวิเคราะหพบวา  เพศหญิงมีคาเฉล่ียมากกวาเพศชาย โดยเทากับ 3.50 คาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.3941 คะแนน เพศชายมีคาเฉล่ียเทากับ 3.49 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.3527 

ดังน้ัน เพศ ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรโครงการเพอรเฟค
เพลส-รามคําแหงตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

สมมติฐานท่ี 1.2 อายุท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรโครงการ
เพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน  

ผลการวิเคราะหพบวา ชวงอายุ 31-40 ปมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด เทากับ 3.53 คาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.3796 นอยท่ีสุดคือ ชวงอายุ 50 ปขึ้นไป มีคาเฉล่ียเทากับ 3.40 คาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.3620 

ดังน้ัน ชวงอายุท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรโครงการ
เพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน 

สมมติฐานท่ี 1.3 อาชีพท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรร
โครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน  

ผลการวิเคราะห พบวาอาชีพรับราชการ มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด เทากับ เทากับ 3.79 คาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.3857 นอยท่ีสุดคือพอบาน/แมบาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.2205 
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ดังน้ัน อาชีพ ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรโครงการเพอร
เฟคเพลส-รามคําแหงตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

สมมติฐานท่ี 1.4 การศึกษาท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรร
โครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน  

ผลการวิเคราะหพบวาระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาเอก มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด เทากับ 

3.66 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.4293  นอยท่ีสุดคือ ระดับการศึกษาปริญญาโท มีคาเฉล่ียเทากับ 

3.35   คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2690 

ดังน้ัน ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรโครงการ
เพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

สมมติฐานท่ี 1.5 รายไดของครอบครัวท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบาน
จัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน  

ผลการวิเคราะห พบวารายไดเฉล่ียต่ํากวา 20,000 บาทมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด เทากับ 3.90 คา
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.4018 นอยท่ีสุดคือรายไดเฉล่ียมากกวา 100,000 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 

3.34 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2914 

ดังน้ัน รายไดของครัวท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรโครงการ
เพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

สมมติฐานท่ี 1.6 จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
ซ้ือบานจัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน  

ผลการวิเคราะหพบวาจํานวนสมาชิก 1 คนมีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 3.97  คาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.2428 นอยท่ีสุดคือจํานวนสมาชิก 3 คนมีคาเฉล่ียเทากับ 3.34 คาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.2817 

ดังน้ัน จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบาน
จัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

สมมติฐานท่ี 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P) ท่ีประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานรูปแบบการสงเสริมการตลาด ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน 

สมมติฐานที่ 2.1 ผลิตภัณฑท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรร
โครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน  
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ผลการวิเคราะหพบวาบานมีมาตรฐานกอสรางท่ีดี มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด เทากับ 3.63  คา
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.3478 นอยท่ีสุดคือดีไซนสวยงามมีคาเฉล่ียเทากับ 3.39 คาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.3602 

ดังน้ัน ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

สมมติฐานท่ี 2.2 ราคาที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรโครงการ
เพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน  

ผลการวิเคราะหพบวาคาสวนกลางต่ํา มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดเทากับ 3.82  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.4332 นอยท่ีสุดคือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของบานมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.32 คา
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2152 

ดังน้ัน ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกซ้ือบานจัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

สมมติฐานท่ี 2.3 ทําเลที่ต้ังท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรร
โครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน  

ผลการวิเคราะห พบวาใกลกับรานสะดวกซ้ือมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดเทากับ 3.55  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.4027 นอยท่ีสุดคือ ใกลกับท่ีทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.3102 

ดังน้ัน ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานทําเลท่ีตั้ง ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

สมมติฐานท่ี 2.4 การสงเสริมการตลาดท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบาน
จัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน  

ผลการวิเคราะห พบวามีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดี  มีคาเฉล่ียมากท่ีสุดเทากับ 3.57  คา
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.3978 นอยท่ีสุดคือ มีรับประกันบานใหลูกคาไดเหมาะสมมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.45 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.3781 

ดังน้ัน ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาดท่ีแตกตางกันมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
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สมมติฐานท่ี 3 : ปจจัยอื่น ๆ ท่ีประกอบดวยการยายท่ีอยู ดานบริการ และดานความ
นาเชื่อถือของผูประกอบการที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรโครงการ
เพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน 

สมมติฐานท่ี 3.1 ปจจัยการยายท่ีอยูท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบาน
จัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน  

ผลการวิเคราะหพบวายายมาอยูใกลครอบครัว มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดเทากับ 3.65  คาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.4235 นอยท่ีสุดคือยายมาอยูกับคูสมรสมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40 คาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.3030 

ดังน้ัน ปจจัยอ่ืนๆ ดานการยายท่ีอยู ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบาน
จัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

สมมติฐานที่ 3.2 ปจจัยดานการบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรร
โครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน  

ผลการวิเคราะหพบวามีขั้นตอนนอย เขาใจงายไมยุงยาก ซับซอนมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดเทากับ 

3.80  คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.3484 นอยท่ีสุดคือมีบริการเรียกรถแทกซ่ีมีคาเฉล่ียเทากับ 3.22 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.3056 

ดังน้ัน ปจจัยอื่นๆ ดานการบริการท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบาน
จัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

สมมติฐานท่ี 3.3 ความนาเชื่อถือของผูประกอบการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบาน
จัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน  

ผลการวิเคราะหพบวามีเปนผูประกอบการจากท่ีอยูอาศัยเดิมมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดเทากับ 3.72  

คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.3848 นอยท่ีสุดคือ เปนบริษัทท่ีมีช่ือเสียงมากมีคาเฉล่ียเทากับ 3.36 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.3230  

ดังน้ัน ปจจัยอ่ืนๆดานความนาเช่ือถือของผูประกอบการที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรร
โครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหง 
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  1. จากผลการวิจัยดานปจจัยสวนบุคคล 

ผูประกอบกิจการ ควรมีการออกแบบผลิตภัณฑท่ีตองสนองความตองการของเพศหญิงเชน 

สีของตัวบ านออกเปนโทนหวาน  มีตนไมดอกไมภายในโครงการสีสันสดใส  เปนตน 

สภาพแวดลอมโครงการควรจะเงียบสงบปราศจากเสียงรบกวนเน่ืองจากผูอยูอาศัยสวนมาก
ประกอบอาชีพ ธุรกิจสวนตัว  ควรจัดใหมีพ้ืนท่ีรอบบานท่ีเพียงพอหรือจัดสวนนันทนาการให
ลูกหลานของลูกคา เน่ืองจากลูกคาสวนใหญมีเปนครอบครัวขนาดกลางมีจํานวนสมาชิกต้ังแต 3 คน
ขึ้นไป 

2. จากผลการวิจัยดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดานผลิตภัณฑ มาตรฐานการกอสรางตองมีความเรียบรอย อาจใชนวัตกรรมใหม เชน ใช
ชิ้นสวนสําเร็จรูปในการกอสราง หรือเครื่องมือท่ีทันสมัยเพ่ือเพ่ิมความม่ันใจใหลูกคา รวมถึงวัสดุ
การกอสรางตองไดมาครฐานรับรองจากหนวยงานตางๆ หรือเลือกใชวัสดุท่ีบํารุงรักษาไดงาย ดาน
ดีไซนเปนสไตลเรียบหรูเหมาะสําหรับครอบครัวชวงอายุในวัยกลางคนข้ึนไป 

ดานราคา ควรกําหนดใหพอเหมาะกับรายไดตอเดือนของครอบครัวของลูกคาคือ 50,001-

100,000 บาท  และตองมีความสามารถในการแขงขันกับโครงการขางเคียงอีกดวย  ดังน้ัน
ผูประกอบการจําเปนตองคอยเปรียบเทียบกับโครงการท่ีอยูในบริเวณโดยรอบอยางสมํ่าเสมอ คา
สวนกลางตองเหมาะสมกับบริการท่ีลูกคาจะไดรับเชน สภาพแวดลอมในโครงการ แสงสวางยามคํ่า
คืน เปนตน 

ดานทําเลท่ีตั้ง ผูประกอบการเลือกทําเลท่ีตั้งท่ีใกลสะดวกกับการไปรานสะดวกซ้ือ เชน 7-

ELEVEN หรือจัดใหมีรานสะดวกซ้ืออยูภายในโครงการก็จะเปนผลดี จะทําใหลูกคานํามา
ประกอบการตัดสินใจและเห็นถึงความสะดวกที่ไดรับมากข้ึนดวย  

ดานการสงเสริมการตลาด ควรจัดโปรโมช่ันหรืออีเวนทเพ่ือดึงดูดลูกคา เชนแจกไอโฟน ทองคํา
แทง หรือของใชภายในบาน เชน เครื่องปรับอากาศ เปนตน ดานระบบความปลอดภัยก็เปนส่ิง
สําคัญควรจัดระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมงมีระบบตรวจสอบบุคคลภายนอกท่ีรัดกุม อีกท้ัง
แสงสวางตองเพียงพอท่ัวท้ังบริเวณโครงการตลอด 24 ช่ัวโมงเพ่ือเพ่ิมความม่ันใจในโครงการตอ
ลูกคา 

3. จากผลการวิจัยดานปจจัยอื่นๆ ไดแก ดานการยายท่ีอยู  ดานการบริการ และดานความ
นาเชื่อถือของผูประกอบการ 
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ดานการยายท่ีอยู ผูประกอบการควรจัดใหบริเวณโครงการ อยูใกลแหลงชุมชนเน่ืองจาก
ลูกคาสวนใหญมีความตองการยายจากถิ่นท่ีอยูเดิมใหใกลกับครอบครัว หรือยายจากครอบครัวเดิม
ออกมาแตไมตองการใหไกลจากเดิม เน่ืองจากอาจจะตองเดินทาง ไปกลับในบางเวลา ซ่ึงมี
ความคุนเคยกับถ่ินท่ีอยูเดิม  

ดานการบริการ ลูกคาตองการใหข้ันตอนการซ้ือบานน้ันมีความกระชับไมยุงยาก ดังน้ัน
พนักงานขายควรอธิบายและจัดสรรข้ันตอนใหมีความสะดวกแกลูกคา ขั้นตอนไหนสามารถทํา
แทนลูกคาไดก็ควรชวยลูกคาในการดําเนินการเอง  

ดานความนาเชื่อถือของผูประกอบการ ลูกคาสวนใหญถ่ินท่ีอยูเดิมมาจากผูประกอบการ
เดียวกันเน่ืองจากมีความพึงพอใจในโครงการเดิมอยูแลวดังน้ัน ผูประกอบการอาจขยายโครงการ
ยอยๆออกไปโดยไมหางกันมากนักก็จะสามารถไดลูกคาท่ีมีความพึงพอใจในโครงการอยูแลวมาใน
โครงการถัดๆไป และอาจไดเพ่ิมจากการบอกปากตอปากในชุมชนอีกดวย 
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ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ 
Factors affecting the quality of life of pensioners 

 
ชนกชนม  วัดโส 

นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ  มีวัตถุประสงค          
เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ ศึกษาปจจัยดานความ
ตองการ ท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ ตลอดจนปจจัยอื่น ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ
คุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ โดยเก็บขอมูลจากขาราชการบํานาญในสังกัดกรมการเงิน
ทหารบก จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 65 ปขึ้น
ไป รองลงมาคือ อายุระหวาง 56 – 65 ป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส รองลงมา
คือ สถานภาพหยา สวนใหญเปนผูรับเงินประเภทบํานาญ รองลงมาคือ บําหน็จ และมีรายไดเฉล่ีย
ตอเดือนอยูในชวง 20,001 – 35,000 บาท  ตอเดือน รองลงมาคือ มีรายไดเฉล่ียอยูในชวง 9,001 – 

20,000 บาท  

สําหรับ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ จากการทดสอบสมมติฐาน            

ณ ระดับความเช่ือม่ัน รอยละ 95 เพ่ือแสดงความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานความ
ตองการและปจจัยดานอื่น ๆ กับคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ สามารถรถสรุปไดดังน้ี 

ความสัมพันธระหวาง เพศ อายุ สถานภาพ ประเภทผูรับเงิน ประเภทผูรับเงิน และรายไดเฉล่ียตอ
เดือน ไมมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ แตกตางกัน ความสัมพันธระหวาง ดาน
ความกาวหนาสวนตัว ดานการยกยองนับถือและการยอมรับ ดานนโยบายและการบริหารงาน และ
ดานคาตอบแทนและผลตอบแทน ไมมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตขาราชการบํานาญ แตกตางกัน และ
สุดทายปจจัยดานความตองการ ในดานความม่ันคง มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตขาราชการบํานาญ 

แตกตางกัน 
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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 
สังคมปจจุบัน ผูสูงอายุเปนกลุมประชากรที่มีอัตราการเพ่ิมขึ้นรวดเร็วมาก จึงไดมีผูศึกษา

ความตองการในการไดรับสวัสดิการของผูสูงอายุกันอยางกวางขวางและเปนสถานการณประชากร
ท่ีกําลังไดรับความสนใจในสังคมโลกปจจุบันคงจะหนีไมพนเร่ืองโครงสรางประชากรท่ีกําลังมีการ
เปล่ียนแปลงอยางตอเน่ืองเขาสู "สังคมผูสูงอายุ" (aging society)  

ประชากรผูสูงอายุนับเปนกลุมประชากรที่มีความสําคัญและมีคุณคาย่ิงตอสังคมอัน
เน่ืองมาจากผูสูงอายุเปนผูท่ีผานประสบการณตางๆมากมายในชีวิตและมีความรูความสามารถใน
ดานใดดานหน่ึงเปนอยางดีทําใหผูสูงอายุมองเห็นการณไกลสามารถคาดการณไดใกลเคียงความ
จริงตลอดจนมีการตัดสินใจที่สุขุมรอบคอบและมีการตัดสินใจท่ีดีผูสูงอายุท่ียังมีสุขภาพแข็งแรงมี
ความพรอมทางดานรางกายและกําลังใจที่จะกระทําประโยชนเพ่ือสังคมจึงนับไดวาผูสูงอายุเปน
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ทรัพยากรที่มีคุณคาและมีความสําคัญย่ิงไมควรละเลยจะเห็นวาผูสูงอายุน้ันมิใชเปนเพียงผูท่ีจะตอง
พ่ึงพาผูอื่นในฐานะบทบาทของผูรับเสมอไปแมวาโดยธรรมชาติและโดยวัยท่ีมีการเส่ือมโทรมทั้ง
ทางดานรางกายและจิตใจอารมณไปทีละเล็กละนอยดังน้ันรัฐบาลจึงไดจัดทําแผนผูสูงอายุระยะยาว
ขึ้นโดยมีแนวคิดพ้ืนฐานในการวางแผนสําหรับผูสูงอายุดังน้ีผูสูงอายุเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ
พลังทางความคิดโดยเฉพาะประสบการณท่ีควรนํามาใชเปนประโยชนตอสังคมไดอีกมากมายและ
การสนับสนุนสงเสริมใหผูสูงอายุยังคงบทบาทการมีสวนรวมในสังคมน้ันนอกจากจะทําให
ผูสูงอายุไมรูสึกวาเหวโดดเด่ียวเห็นชีวิตมีคุณคาแลวยังจะชวยใหผูสูงอายุสามารถปรับตัวใหเขากับ
การเปลี่ยนแปลงในดานตางๆไดดีอีกดวย (วิไลพรสุตันไชยนนท, 2547, หนา 5-6) 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยดานความตองการท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยอ่ืน ๆท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ 

ประโยชนของการวิจัย 

1. เปนแนวทางที่ทําใหรับรูถึงปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอระดับคุณภาพชีวิตของขาราชการ
บํานาญ 

2. เพ่ือเปนการเผยแพรความรูเก่ียวกับการเกษียณอายุใหกับหนวยงาน และบุคคลตางๆ ท่ี
สนใจและที่ตองเก่ียวของ เพ่ือท่ีจะไดใหการชวยเหลือแกผูเกษียณอายุตอไป 

3. ทําใหทราบการปรับตัวและการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ ภายหลังการเกษียณอายุราชการ 

4. เปนแนวทางปฏิบัติตัวของผูสูงอายุหลังเกษียณ 
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กรอบแนวความคิดการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ” น้ันมีกรอบแนวคิดใน
การวิจัยดังน้ี 

 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)   ตัวแปรตาม (Dependent Variable)                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานการวิจัย	

1. ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ประเภทผูรับเงินและรายไดเฉล่ีย
ตอเดือน ท่ีแตกตางกันมีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญตางกัน 

2. ปจจัยดานความตองการ ท่ีประกอบดวยดานการจูงใจ และดานการธํารงรักษา ท่ีแตกตาง
กันมีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญตางกัน 

 3. ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดวย การทองเท่ียว ท่ีอยูอาศัย และงานอดิเรก ท่ีแตกตางกันมีผล
ตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญตางกัน 

ปจจัยสวนบุคคล 
• เพศ    
•ประเภทผูรับเงิน 
• อายุ    
• รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
•สถานภาพ   

ปจจัยความตองการ ตามทฤษฎี 
Frederick Herzberg 

• ดานการการจูงใจ    
• ดานการธํารงรักษา 
• สงเสริมการตลาด 

ปจจัยอ่ืน ๆ 
• การทองเที่ยว 
• ที่อยูอาศัย 
• งานอดิเรก 

คุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ 
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แนวคิดและทฤษฎี 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความตองการ	

 ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow’s Need Hierarchy)มาสโลว (Maslow 

1970: 35-47) เปนนักจิตวิทยาและนักมนุษยวิทยาโดยเขาไดนําประสบการณท่ีไดจากการเปน
นักจิตวิทยาและผูใหคําปรึกษามาเปนพ้ืนฐานในการเสนอทฤษฎีท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษยวา
จะมีความตองการเปนไปตามลําดับข้ัน 5 ขั้นโดยมาสโลวมีฐานแนวคิดหรือสมมติฐานของทฤษฎี 3 

ประการคือ 

 1. คนเปนสัตวอยางหน่ึงท่ีมีความตองการความตองการของคนไมมีท่ีส้ินสุด 

 2. ความตองการอยางใดอยางหน่ึงท่ีไดรับการตอบสนองความพอใจแลวจะไมเปนส่ิงจูงใจ 

พฤติกรรมตอไปอีก 

 3. ความตองการของคนจะเรียงลําดับตามความสําคัญเม่ือความตองการอยางหน่ึงไดรับการ
ตอบสนองแลวความตองการอยางอ่ืนจะเกิดขึ้นมาทันที 

ลําดับข้ันความตองการของมาสโลวไดแบงออกเปน 5 ลําดับข้ันจากต่ําไปหาสูงคือ 

 1. ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการขั้นพ้ืนฐานของ
มนุษยเพ่ือความอยูรอดของชีวิตเชนความตองการในเร่ืองอาหารนํ้าเคร่ืองนุงหมยารักษาโรคท่ีพัก
อาศัยรวมท้ังความตองการทางเพศ 

 2. ความตองการทางดานความปลอดภัย (Safety Needs) เปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับการปองกัน
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยจากอันตรายตางๆที่จะเกิดข้ึนกับรางกายความม่ันคงทางเศรษฐกิจความ
ม่ันคงในหนาท่ีการงานและผลประโยชนพิเศษตางๆรวมท้ังสถานะทางสังคม 

 3. ความตองการทางดานสังคม (Social Needs) ความตองการข้ันน้ีจะเกี่ยวกับการตองการ
ความรักการอยูรวมในสังคมการตองการไดรับการยอมรับจากบุคคลอ่ืนและการเปนสวนหน่ึงของ
กลุมทางสังคม 

 4. ความตองการการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) เปนความตองการและปรารถนาท่ีจะ
ไดรับการยอมรับนับถือจากบุคคลอ่ืนในดานการมีพลังเขมแข็งความสําเร็จความสามารถและ              

ความมีอิสรเสรี และความตองการมีเกียรติมีชื่อเสียงมีฐานะท่ีไดรับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 

 5. ความตองการสําเร็จในชีวิต (Self – actualization Needs) เปนความตองการระดับสูงสุดท่ี
อยากใหเกิดความสําเร็จในทุกส่ิงทุกอยางตามความนึกคิดของตนเองซ่ึงถือวาเปนความสามารถใน
ระดับท่ีมนุษยพึงกระทําได 
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 ในการนําทฤษฎีความตองการตามลําดับข้ันของมาสโลวไปใชในการจูงใจในการบริหารมี
ขอควรพิจารณาดังน้ี 

 1) ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนตัวจูงใจอีกและจะเกิดความตองการ
ในขั้นท่ีสูงขึ้นและความตองการท่ีสูงขึ้นจะเปนตัวจูงใจตอไป 

 2) ความตองการของแตละคนมีความซับซอนมากกลาวคือความตองการของแตละคนอาจ
ไมเปนไปตามลําดับขั้นก็ได 
 3) ทฤษฎีของมาสโลวไมไดต้ังอยูบนพ้ืนฐานความเปนจริงน่ันคือไมไดพิจารณามนุษยใน
เชิงส่ิงมีชีวิตจึงไมสามารถอธิบายความตองการของมนุษยบางประการได 
 ทฤษฎีของมาสโลวสามารถนํามาปรับใชในการศึกษาความตองการของคนและปจจัยการ
ตอบสนองไดดังน้ี 

 ความตองการทางดานรางกายไดแกอาหารอากาศนํ้าเพศและการพักผอนนอนหลับเปนตน
แตในความตองการปจจัยท่ีจะตอบสนองในระดับองคการน้ันไดแกการจายเงินเง่ือนไขการทํางานท่ี
พึงพอใจ 

 ความตองการทางดานความปลอดภัยไดแกการคุมครองปองกันสวนปจจัยท่ีตองการใน
ระดับองคการน้ันไดแกสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและการงานที่ม่ันคง 

 ความตองการทางดานสังคมไดแกความรักการมีสวนรวมปจจัยท่ีตองการในระดับองคการ
ไดแกการรวมกลุมทํางานการนิเทศสมาคมอาชีพ 

 ความตองการการยอมรับนับถือไดแกเกียรติยศชื่อเสียงสถานภาพปจจัยท่ีตองการในระดับ
องคการน้ันไดแกการยอมรับจากสังคมชนิดของงานสถานภาพในงาน 

 ความตองการความสําเร็จไดแกความกาวหนาการสรางสรรคพัฒนาปจจัยท่ีตองการใน
ระดับองคการน้ันไดแกงานท่ีทาทายสัมฤทธ์ิผลในงานความกาวหนาในองคการ 

 ทฤษฎี X และทฤษฏี Yของแมกเกรเกอร (McGregor’s Theory X and Theory Y)แมกเกร
เกอร (Douglas McGregor 1960: 33-57 อางถึงใน อุทัย ปญญาโกญ2539: 34)กลาวถึงส่ิงท่ีผูบริหาร
จะตองพบในการบริหารงานบุคลากร ในทัศนะของแมกเกรเกอรแบงลักษณะของผูใตบังคับบัญชา
ออกเปน 2 ประเภทเปนท่ีมาของทฤษฎี X และทฤษฎี Yทฤษฎี X และทฤษฎี Yของแมกเกรเกอร ท่ี
จําแนกคนออกเปน 2 กลุมเปนหลักพ้ืนฐานในการนําไปใชในการจูงใจ แนวคิดของทฤษฏีน้ีแบง
ผูใตบังคับบัญชาออกเปน 2 กลุมตามทฤษฏีX และทฤษฏีYสามารถเปรียบเทียบใหเห็นไดดังน้ี(Scott 

and Walker 1992:73 อางถึงใน อุทัย ปญญาโกญ2539: 34) 
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 การเปรียบเทียบลักษณะคนตาม  ทฤษฎี  X และทฤษฎี  Y(Kenneth Scott and Allan 

Walker1992 :  73) 

  ทฤษฎี X  

   1. คนสวนมากโดยธรรมชาติแลวขี้เกียจ 

   2. คนงานสนใจเฉพาะงานท่ีเปนของตน 

   3. คนงานชอบใหถูกลงโทษเพ่ือเพ่ิมผลงาน 

   4. คนงานไมสนใจในงานที่ตนทําเทาไหร 
   5. โดยพ้ืนฐานคนงานขี้โกง 

   6. ระเบียบวินัยสามารถชวยเพ่ิมผลผลิต 

   7. คนงานไมสนใจเปาหมายขององคการ 

   8. คนงานไมมีความรับผิดชอบตองาน 

 

  ทฤษฎี Y 

   1. คนงานโดยมากมีความสุขกับการทํางาน 

   2. คนงานชอบท่ีจะชวยเหลือผูอื่นในงานตางๆ 

   3. การลงโทษไมไดสงผลใหผลผลิตเพ่ิม 

   4. คนงานสนใจในงานท่ีตนทํา 
   5. โดยพ้ืนฐานแลวคนงานจริงใจกับงาน 

   6. คนงานจะมีความรับผิดชอบตองานเอง 

   7. คนงานสนใจในเปาหมายขององคการ 

   8. คนงานมีความรับผิดชอบตองาน 

 ทฤษฎี X ถาเปรียบกับทฤษฎีการจูงใจของมาสโลวแลว ทฤษฎี X จะตั้งอยูบนขอสมมติฐาน
ของการตอบสนองความตองการระดับต่ําคือความตองการทางดานรางกาย และความตองการดาน
ความปลอดภัย จากเหตุท่ีเชื่อวาคนงานไมชอบทํางาน พยายามหลีกหนีงาน เห็นแกตัว ไมเอาใจใส
ตอองคการ และมักตอตานการเปล่ียนแปลง 

 ดังน้ันแนวคิดการบริหารเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการจึงตองใชวิธีการบังคับส่ัง
การโดยตรง การจูงใจดวยผลตอบแทนทางดานการเงิน และการใชระเบียบวินัยและอํานาจควบคุม 

หรือแมกระท่ังการขมขูดวยวิธีการลงโทษตางๆและมุงตอบสนองความตองการในระดับตํ่า 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1289 

 ทฤษฎี Y มีลักษณะตรงขามกับทฤษฎี X จะต้ังอยูบนขอสมมติฐานของการตอบสนองความ
ตองการระดับสูงคือ ความตองการมีชื่อเสียง ความตองการการยอมรับ และความตองการสําเร็จใน
ชีวิต จากเหตุท่ีเชื่อวาคนงานมีความรับผิดชอบงานเอง ตองการพัฒนาตัวเอง เห็นวาการทํางานมี
ความสนุกสนาน ดังน้ันแนวการบริหารดานการจูงใจ จึงไมสามารถจะใชการออกคําส่ังการควบคุม 

การปูนบําเหน็จรางวัล การลงโทษทางวินัย แตจะเปนการจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม คนงานจะ
ควบคุมและส่ังการดวยตนเอง เพ่ือความสําเร็จในเปาหมายขององคการเขายอมรับวาเปาหมายและ
กิจกรรมของฝายบริหารน้ัน จะตองเขากันไดกับความตองการหรือเปาหมายสวนบุคคลของ
พนักงานแตละคน ผูบริหารตามทฤษฎี Y เช่ือวาการตอบสนองความตองการระดับสูงน้ันจะมี
ความสําคัญตอการพัฒนาตนเองของพนักงานแตละคน 

 ทฤษฎีการจูงใจ – ค้ําจุนของเฮอรซเบิรก (Motivation – Hygiene Theory)ทฤษฎีการจูงใจ-

ค้ําจุนของเฮอรซเบิรกหรือเรียกอีกอยางหน่ึงวาทฤษฏี 2 ปจจัยไดรับการยอมรับอยางแพรหลายเกือบ
ทุกวงการไมวาจะเปนดานการบริหารราชการหรือการบริหารธุรกิจ 

 จากการศึกษาของเฮอรซเบิรกและคณะ (1959: 3-139) ท่ีเมืองพิทสเบิรกรัฐเพนซิลวาเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกาตัวอยางประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวยวิศวกรและนักบัญชีของ
บริษัทตางๆจํานวน 200 คนวิธีดําเนินการใชการสัมภาษณเพ่ือจะหาคําตอบวาสถานการณอยางไรท่ี
ทําใหวิศวกรและนักบัญชีมีความพอใจในการทํางานมากข้ึนหรือนอยลงและถามความเห็นของ
ตัวอยางเก่ียวกับสภาพการณท่ีทําใหเกิดมีความรูสึกท่ีดีและไมดีตองานของตนและผูสัมภาษณยังให
วิศวกรและนักบัญชีตอบดวยวาความรูสึกพึงพอใจและไมพึงพอใจในงานน้ันมีผลถึงการปฏิบัติงาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความเปนอยูของตนหรือไม 
 จากการวิเคราะหผลท่ีไดจากการสัมภาษณพบวามีปจจัยท่ีเก่ียวของกับความรูสึกท่ีดีและไม
ดีของผูถูกสัมภาษณซ่ึงแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนปจจัยจูงใจเปน
ปจจัยท่ีนําไปสูทัศนคติในทางบวกเพราะทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานซ่ึงมีลักษณะ
สัมพันธกับเร่ืองของงานโดยตรงนั่นคือความตองการจะไดรับความสําเร็จตามความนึกคิดของ
ตนเองคือเปาหมายสูงสุดของมนุษยสวนปจจัยคํ้าจุนเปนปจจัยท่ีปองกันไมใหเกิดความไมพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานซ่ึงมีลักษณะเปนภาวะแวดลอมหรือเปนสวนประกอบของงานปจจัยน้ีอาจจะ
นําไปสูความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานได  

 ผลจากการศึกษาของเฮอรซเบิรกสามารถแยกปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานไดเปน 2 ประเภทคือ 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1290 

 1. องคประกอบที่ทําใหเกิดความพึงพอใจมีอยู 5 ประการคือ 

  1.1 ความสําเร็จของงาน (Achievement) หมายถึงการท่ีคนทํางานไดเสร็จส้ินและ
ประสบผลสําเร็จอยางดีเม่ืองานประสบผลสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็จ
ของงานน้ัน 

  1.2 การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึงการไดรับการยอมรับนับ
ถือไมวาจากผูบังคับบัญชาจากเพ่ือนจากผูมาขอรับคําปรึกษาหรือจากบุคคลในหนวยงานการ
ยอมรับน้ีจะอยูในรูปของการยกยองชมเชยหรือการยอมรับในความรูความสามารถ 

  1.3 ลักษณะของงาน (Work Itself) หมายถึงงานที่นาสนใจงานท่ีตองอาศัยความคิด
ริเริ่มสรางสรรคทาทายหรือเปนงานท่ีสามารถทําตั้งแตตนจนจบไดโดยลําพัง 

  1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึงความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการ
ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานและมีอํานาจในงานท่ีรับผิดชอบอยางเต็มท่ี 

  1.5 ความกาวหนาในตําแหนงการงาน (Advancement) หมายถึงไดรับเล่ือนขั้น
เล่ือนตําแหนงใหสูงข้ึนการมีโอกาสไดศึกษาเพ่ือหาความรูเพ่ิมเติม 

 2. องคประกอบดานสุขอนามัยมีท้ังหมด 11 ประการคือ 

  2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึงเงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนน้ันเปนท่ีนา
พอใจของบุคคลในหนวยงาน 

  2.2 โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง
โอกาสท่ีจะไดรับการแตงตั้งเล่ือนตําแหนงและไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพ 

  2.3 ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา (Interpersonal Relation with Subordinate)

หมายถึงการท่ีบุคคลสามารถทํางานรวมกันมีความเขาใจอันดีและความสัมพันธ อันดีกับ
ผูใตบังคับบัญชา 
  2.4 ฐานะของอาชีพ (Status) หมายถึงอาชีพน้ันเปนท่ียอมรับของสังคมมีเกียรติ
และศักด์ิศรี 

  2.5 ความสัมพันธ กับ ผู บั ง คับบัญชา  (Interpersonal Relation with Superior) 

หมายถึงการติดตอระหวางบุคคลกับผูบังคับบัญชาท่ีแสดงความสัมพันธอันดีตอกันความสามารถ
ทํางานรวมกันและเขาใจซ่ึงกันและกัน 
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  2.6 ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน (Interpersonal Relation with Peers) หมายถึง
การติดตอระหวางบุคคลกับเพ่ือนรวมงานท่ีแสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกันความสามารถทํางาน
รวมกันและความเขาใจซ่ึงกันและกัน 

  2.7 เทคนิคการนิ เทศ  (Supervision Technique) หมายถึงความสามารถของ
ผูบังคับบัญชาในการดําเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหาร 

  2.8 นโยบายและการบริหารงานของบริษัท (Company Policy andAdministration) 

หมายถึงการจัดการ (Management) การบริหารงานขององคการและการติดตอส่ือสารในองคการ 

  2.9 สภาพการทํางาน (Working Condition) ไดแกสภาพทางกายภาพของงานเชน
แสงเสียงอากาศชั่วโมงการทํางานและส่ิงแวดลอมอื่นๆเชนอุปกรณการทํางานหรือเคร่ืองมือตางๆ 

  2.10 ความเปนอยูสวนตัว (Personal Life) หมายถึงความรูสึกดีหรือไมดีอันเปนผล
ท่ีไดรับจากงานของเขา 
  2.11 ความม่ันคงในงาน (Job Security) หมายถึงความรู สึกของบุคคล ท่ีมีตอ   

ความม่ันคงในงานความย่ังยืนของอาชีพหรือความม่ันคงขององคการ 

 จากแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับแรงจูงใจซ่ึงประกอบดวยหลายๆทฤษฎีผูวิจัยไดพิจารณา
แลวแตละทฤษฎีสรุปไดวามีปจจัยท่ีเก่ียวของกับแรงจูงใจของแตละทฤษฎีท่ีทับซอนกันบางทฤษฎี
แบงไวเพียงกวางๆหรืออาจจะเปนการศึกษาในแตละยุคสมัยตางกันบางคร้ังอาศัยการจําแนกกลุมท่ี
แตกตางกันจึงไดคัดเลือกทฤษฎีของเฮอรซเบิรกเพราะไดกลาวไวครอบคลุมเน้ือหาและมี
รายละเอียดชัดเจนซ่ึงผูวิจัยไดนํามาปรับใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานของสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา
โดยนําเน้ือหาท่ีมีความซํ้าซอนมารวมกันทําใหตัวแปรลดลงเหลือเพียง 11 ตัวแปรซ่ึงประกอบดวย 

  1) ความสําเร็จของงาน 

  2) การไดรับการยอมรับนับถือ 

  3) ลักษณะของงาน 

  4) ความรับผิดชอบ 

  5) ความกาวหนา 
  6) นโยบายและการบริหาร 

  7) การปกครองบังคับบัญชา 
  8) ความสัมพันธระหวางบุคคล 

  9) สภาพการทํางาน 
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  10) ความม่ันคงในงาน 

  11) เงินเดือน 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ เปนการศึกษาวิจัย
เชิงปริมาณ ใชแนวทางการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูลจากการออกแบบสอบถาม ซ่ึงการ
วิเคราะหขอมูล             จะแบงเปน 2 สวน ไดแก สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช 
Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห 
ประชากรและหนวยวิเคราะห 

ประชากร (Population) ท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีคือขาราชการบํานาญในหนวยนายทะเบียน กอง
เบ้ียหวัด  บําเหน็จบํานาญ กรมการเงินทหารบก ตั้งแตวันท่ี 12-25 เม.ย. พ.ศ. 2560 ซ่ึงสามารถระบุ
จํานวนประชากรที่แนนอนไดตรวจสอบความถูกตองและความเชื่อม่ันของแบบสอบถามจาก
ผูเช่ียวชาญ เม่ือผานเรียบรอยแลวจึงไดนําไปแจกจริงกับกลุมตัวอยางดังกลาว 

การเลือกกลุมตัวอยางและแผนการสุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีจํานวน 400คนผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจากการใช
สูตรของ Taro Yamane  คํานวณหาขนาดตัวอยางท่ีจะใชมีรายละเอียดดังน้ี 

 

n =  
 

  N = จํานวนประชากรท้ังหมด 

  e = คาความคลาดเคลื่อน 0.05 

  n = จํานวนกลุมตัวอยาง 

 

จะได n =  

 

                                                                          =      388 คน ≈ 400 คน 

ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีจะใชขนาดตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง 

.13,427. 
1+(13,427)(0.05)2 

.N. 
1+N(e)2 
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 ผู วิ จัยได เลือกใชวิ ธีดําเนินการสุมตัวอยางแบบไมใชทฤษฎีความนาจะเปน  (Non-

probability Sampling) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงผูวิจัยทํา
การเก็บขอมูลตัวอยางผานทางแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด 

การวิเคราะหขอมูล	

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เปนการนําสถิติมาใชในการวิเคราะหขอมูลท่ีไดเก็บรวบรวมมา แบง
ออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. การวิเคราะหดวยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป
ของกลุมตัวอยางโดยใชสถิติ เชน ความถ่ี รอยละ เปนตน หรือนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลของตัว
แปรอิสระ และตัวแปรตามในแบบสอบถามแตละขอ โดยใชสถิติ เชน คาเฉล่ียหรือคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เปนตน 

2. การวิเคราะหดวยสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติอนุมาน เปนสถิติท่ีนํามาใชใน
การอางอิงไปหาคาความเปนจริงของประชากร สถิติอนุมานถูกนําไปใชใน 2 เร่ือง คือ การประมาณ
คาทางสถิติ และการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงในการวิจัยมักนิยมนําสถิติอนุมานมาใชในการทดสอบ
สมมติฐาน ไดแกt-Test และ F-Test 

สรุปผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1การวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล 

 (n = 400)                                   
รายละเอียด ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ความถ่ี รอยละ 

เพศ ชาย 345 86.25 
 หญิง 55 13.75 
อายุ ต่ํากวา 45 ป 29 7.25 
 46–55 ป 67 16.75 
 56–65 ป 131 32.75 
 65 ปขึ้นไป 173 43.25 
สถานภาพ โสด 69 17.25 
 สมรส 205 51.25 
 หยา 91 22.75 
 หมาย 35 8.75 
ประเภทผูรับเงิน บํานาญ 246 61.50 
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 เบ้ียหวัด 29 7.25 
 บําเหน็จ 68 17.00 
 บําเหน็จรายเดือน 57 14.25 
รายไดเฉล่ียตอเดือน ต่ํากวา 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 

  
สรุปผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ 
พบวาขาราชการบํานาญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง สวนมากมีอายุ 65 ปขึ้นไป รองลงมาคือ ชวง
อายุระหวาง 56 – 65 ป มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด รองลงมาคือหยา สวนมากเปนผูรับบํานาญ 

รองลงมาคือผูรับบําเหน็จ และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูระหวาง 20,001 บาท ถึง 35,000 บาท มาก
ท่ีสุด รองลงมาคือระหวาง 9,001 บาท ถึง 20,000 บาท  

 

 

 

 

ตารางท่ี 2ปจจัยดานความตองการของผูตอบแบบสอบถาม 

(n = 400)                                   

ปจจัยดานความตองการ รายละเอียด ความถ่ี รอยละ

ดานการจูงใจ    

ความกาวหนาสวนตัว การนําองคความรูกอนเกษียณมาใช
ประกอบอาชีพหลังเกษียณ 

100 25.00 

 การวางแผนทางการเงิน 208 52.00 

 ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม เพ่ือสังคมหรือ
แนวทางการทําธุรกิจ 

92 23.00 

การยกยองนับถือและการ

ยอมรับ 
ตําแหนงงานกอนเกษียณ  134 33.50 
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 ประสบการณงานกอนเกษียณ 48 12.00 

 ความม่ันคงทางการเงิน 131 32.75 

 สุขภาพ 87 21.75 

ดานการธํารงรักษา    

ลักษณะการบริการ การใหคําแนะนําดานการเบิกจาย 161 40.25 

 มีกระบวนการและข้ันตอนท่ีส้ันและ
กระชับ 

105 26.25 

 เจาหนาท่ีบริการดวยความสุภาพ เปน
มิตร เต็มใจใหบริการ 

134 33.50 

คาตอบแทนและผลตอบแทน ปรับเพ่ิมเงินบํานาญ 263 65.75 

 บําเหน็จตกทอด 79 19.75 

 บําเหน็จดํารงชีพ 58 14.50 

ดานความม่ันคง เงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล 197 49.25 

 เงินสวัสดิการคาการศึกษาบุตร 98 24.50 

 โครงการเงินกูบําเหน็จตกทอดคํ้า
ประกัน  

66 16.50 

 บานพักสวัสดิการ 39 9.75 

 
สรุปผลการวิเคราะหปจจัยดานความตองการท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ 

 พบวาสวนใหญแลวขาราชการบํานาญมีความตองการดานความกาวหนาสวนตัว ในดาน
การวางแผนทางการเงินมากท่ีสุด รองลงมาคือการนําองคความรูกอนเกษียณมาใชประกอบอาชีพ
หลังเกษียณ ดานการยกยองและการยอมรับมากท่ีสุดคือตําแหนงกอนเกษียณ รองลงมาคือความ
ม่ันคงทางการเงินลักษณะการบริการท่ีมากสุดคือการใหคําแนะนําดานการเบิกจายรองลงมาคือ
เจาหนาท่ีบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร เต็มใจใหบริการคาตอบแทนและผลตอบแทนท่ีตองการ
มากท่ีสุดคือการปรับเพ่ิมเงินบํานาญรองลงมาคือบําเหน็จตกทอด ดานความม่ันคงที่ตองการมาก
ท่ีสุดคือเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล รองลงมาคือเงินสวัสดิการคาการศึกษาบุตร 
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ตารางท่ี 3ปจจัยอ่ืน ๆ ของผูตอบแบบสอบถาม 

(n = 400)                                   
ปจจัยอ่ืน ๆ รายละเอียด ความถ่ี รอยละ 

ความถ่ีในการทองเที่ยว เดือนละ 1 คร้ัง 22 5.50 
 ปละ 2-3 ครั้ง 48 12.00 
 ปละครั้ง 124 31.00 
 นอยกวาปละครั้ง 206 51.50 
ท่ีอยูอาศัย บานพักสวนตัว 313 78.25 
 บานพักราชการ 57 14.25 
 บานพักคนชรา 30 7.50 
งานอดิเรก ออกกําลังกาย 243 60.75 
 อานหนังสือ 50 12.50 
 ทองเที่ยว 55 13.75 
 อ่ืน ๆ 52 13.00 

 
 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยอ่ืน ๆ ไดแก การทองเท่ียว ท่ีอยูอาศัย และงานอดิเรก ท่ีมี
ผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ 

 พบวาสวนใหญขาราชการบํานาญมีความถ่ีในการทองเท่ียว นอยกวาปละคร้ัง รองลงมาคือ
ปละครั้ง ท่ีอยูอาศัย พักอาศัยบานพักสวนตัวมากท่ีสุด รองลงมาคือบานพักราชการ มีจํานวน 57 คน 

คิดเปนรอยละ 14.25 งานอดิเรกที่ขาราชการบํานาญนิยมมากที่สุดคือการออกกําลังกาย รองลงมาคือ
การทองเที่ยว  

 

ตารางท่ี 4ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ 

(n = 400)                                   
ปจจัย คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
คา

ต่ําสุด 
คาสูงสุด

ความสะดวกสบายของขาราชการ
บํานาญ 

4.58 0.6817 2 5 
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ความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนของ
ขาราชการบํานาญ 

4.64 0.6525 2 5 

ความพึงพอใจในสุขภาพรางกายและ
สุขภาพจิตใจ 

4.64 0.6370 1 5 

ความพอเพียงของรายไดขาราชการ
บํานาญ 

4.63 0.6435 2 5 

ความครบถวนของปจจัย 4 4.66 0.6092 2 5 
 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ 
พบวาปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ มากท่ีสุดคือ ความครบถวนของปจจัย 4มี
คาเฉล่ียเทากับ 4.66 คะแนนและมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.6092 คะแนนรองลงมาคือ
ความสัมพันธกับบุคคลอื่นของขาราชการบํานาญและความพึงพอใจในสุขภาพรางกายและ
สุขภาพจิตใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.64 คะแนน และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.6525 คะแนน และ 

0.6370 คะแนน ตามลําดับ นอยท่ีสุดคือความสะดวกสบายของขาราชการบํานาญ มีคาเฉล่ียเทากับ 

4.58 คะแนน และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.6817 คะแนนซ่ึงท้ังหมดมีคาคะแนนต่ําสุดอยูท่ี 1 

และคาคะแนนสูงสุดอยูท่ี 5 

อภิปรายผลของการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1: ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ประเภทผูรับเงิน และรายได
เฉล่ียตอเดือน ท่ีแตกตางกันมีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนบุคคลไมมีดานใดท่ีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการ
บํานาญแตอยางใด ท้ังน้ี เน่ืองจากปจจุบันความแตกตางในเรื่อง เพศ อายุ สถานภาพ ประเภทผูรับ
เงิน และรายไดเฉล่ียตอเดือน ไมมีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ เพราะทุกปจจัยสงผล
ใหขาราชการบํานาญมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไมตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 2 :ปจจัยดานความตองการ ประกอบดวยดานการจูงใจ และดานการธํารง
รักษา ท่ีแตกตางกันมีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญตางกัน 

 ดานการจูงใจ ท่ีประกอบดวย ดานความกาวหนาสวนตัว และดานยกยองนับถือหรือการ
ยอมรับไมมีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญตางกัน ท้ังน้ี เน่ืองจากขาราชการบํานาญมี
ความตองการทุกปจจัย  
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 ดานการธํารงรักษาที่ประกอบดวย ลักษณะการบริการ ดานคาตอบแทนและผลตอบแทน 

และดานความม่ันคง ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา มีเพียงความตองการดานความม่ันคงท่ี
แตกตางกัน มีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05127สอดคลองกับแนวคิดของ ศักด์ิศรี บริบาลบรรพตเขต (2533:15) ไดใหความหมายของคําวา 
ความม่ันคงมนุษยวา หมายถึง ความรูสึกท่ีปลอดจากความขาดแคลน ความหวาดกลัว รวมถึงการดู
หม่ินดูแคลนและการกระทํายํ่าบีท้ังปวง สามารถยืนอยูในสังคมอยางสมศักด์ิศรี ไพบูลย วัฒนศิริ
ธรรม (2546:2) ไดใหความหมายของความม่ันคงของมนุษยวา นาจะเปนผลลัพธท่ีพึงปรารถนาของ
การพัฒนาประเทศทุกประเทศ ไมวาประเทศน้ัน ๆ จะอยูในระดับใดของการพัฒนา และนาจะเปน
มาตรวัดท่ีดีกวาการดูรายไดเปนหลัก ซ่ึงเปนวิธีท่ีประเทศท้ังหลาย รวมท้ังประเทศไทยใชอยูใน
ปจจุบัน 

 สมมติฐานท่ี 3:ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดวย การทองเท่ียว ท่ีอยูอาศัย และงานอดิเรก ท่ี
แตกตางกันมีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยอ่ืนๆ ไมมีดานใดท่ีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ
แตอยางใด ท้ังน้ี เพราะทุกปจจัยสงผลใหขาราชการบํานาญมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไมตางกัน 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัย

รามคําแหง  
      FACTOR   INFLUENCING DECISION  MAKETING ON SHOOPING VLA SOCIAL 

MEDLA  OF RAMKHAMHAENG  UNIVERSITY  STUDENTS 
 

ชนกสุดา  ชัยภักดี 
นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ คณะบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

 
บทคัดยอ 

 งานวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดียของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง การศึกษาฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ”  เปนการศึกษา
เชิงปริมาณท่ีตัวแปรตนท่ีใชในการวิจัย คือ (1) ปจจัยสวนบุคคล ประกอบไปดวย เพศ อายุ อาชีพ 

รายไดตอเดือน และสถานภาพ  (2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ไดแก  
วัตถุประสงคในการใชโซเชียลมีเดีย ประเภทโซเชียลมีเดียท่ีเลือกใช ความถ่ีในการใชโซเชียลมีเดีย 

ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียในแตละครั้ง และสถานท่ีในการใชโซเชียลมีเดีย (3) ปจจัยอื่น ๆ ท่ี
ประกอบไปดวย การซ้ือสินคาผานโซเซียล ประเภทสินคาท่ีเลือกซ้ือความถ่ีในการใชบริการจํานวน
เงินท่ีซ้ือในแตละคร้ัง โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และกลุมตัวอยาง
ในการวิจัยใชวิธีการสุมอยางแบบตามสะดวกจากกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยทุกระดับการศึกษา 
จํานวน 400 คน ซ่ึงสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเปนสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช T-Test และ F-Test ผลการวิจัยพบวา ลักษณะ
ทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงสวนใหญ
เปนเพศหญิง อายุ 20-30 ป  มีอาชีพเปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายไดอยูท่ี  20,001 – 30,000  บาท 

สถานภาพโสด 

 สําหรับ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดียของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จากการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับความเชื่อม่ัน รอยละ 95 เพ่ือแสดง
ความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยดานอ่ืน ๆ กับ
การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง สามารถสรุปได
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ดังน้ี ความสัมพันธระหวาง เพศ อายุ  อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และสถานภาพ ไมมีอิทธิพลกับ
การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดีย  ความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคในการใชโซเชียล
มีเดีย ประเภทโซเชียลมีเดียท่ีเลือกใช ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียในแตละครั้ง และสถานท่ีใน
การใชโซเชียลมีเดีย ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดีย ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดดานความถ่ีในการใชโซเชียลมีเดีย มีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา
ผานโซเชียลมีเดียแตกตางกัน และสุดทายคือความสัมพันธระหวาง ปจจัยอื่น ๆ การซ้ือสินคาผาน
โซเซียล ประเภทสินคาท่ีเลือกซ้ือความถี่ในการใชบริการจํานวนเงินท่ีซ้ือในแตละคร้ัง ไมมีอิทธิพล
กับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดีย 

 

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 

purposes of using social media. Social media type selected. Time to use social media at a time. And 
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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 
 ในยุคปจจุบันสภาพสังคมไดแปรเปล่ียนกลายเปนสังคมโลกาภิวัฒน น้ันคือสังคมท่ีไร
พรมแดนจากการพัฒนาอยางตอเน่ืองของเทคโนโลยีและอุปกรณเครื่องมือส่ือสารรวมถึงระบบ
เครือขายสัญญาณตางๆการติดตอส่ือสารจึงสามารถทําไดงายและสะดวกมากขึ้นอิทธิพลของ
เทคโนโลยีใหมๆเหลาน้ีจึงมีสวนสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษยเปนอยางมากทั้งน้ีคงปฏิเสธ
ไมไดวาอิทธิพลของโซเชียลเน็ตเวิรกและเทคโนโลยีไรสายท่ีมีบทบาทในดานการศึกษาความ
บันเทิงรวมท้ังดานธุรกิจตางๆท่ีตองพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันไดเขามาเปนสวนหน่ึงใน
ชีวิตประจําวันของมนุษยทุกคนไปแลวโดยเฉพาะธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสซ่ึงการท่ีธุรกิจจะ
สามารถดําเนินอยูไดในทามกลางสภาวะเศรษฐกิจเชนน้ีจําเปนตองเพิ่มศักยภาพของธุรกิจโดยเนน
กลยุทธชองทางในการปรับตัวของธุรกิจท่ีมุงเนนการตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคได
อยางหลากหลายรวดเร็วและท่ัวถึงทําใหเกิดความสะดวกแกผูใหบริการและผูรับบริการอีกท้ังยัง
เหมาะสําหรับผูประกอบการท่ีมีเงินทุนนอยและตองการลดตนทุนเพราะเพียงแคมีเว็บไซตหน่ึง
เว็บไซตก็เปรียบเสมือนวามีรานคาอยูท่ัวโลกและสามารถเปดการคาไดตลอด24ช่ัวโมงและยัง
สามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดโดยตรงรวมท้ังใหคําปรึกษาและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วซ่ึงในอดีต
การทําธุรกิจการคานิยมกันเพียงการขายผานทางหนารานเทาน้ัน ทําใหตองใชเงินลงทุนสูง 

นอกจากน้ีการตั้งรานคาในรูปแบบเดิมสวนใหญจะเปนท่ีรูจักและเขาถึงไดเฉพาะลูกคาในพ้ืนท่ี
เทาน้ันแตสําหรับรานคาในยุคอิเล็กทรอนิกสน้ันสามารถทําใหรานคาเปนท่ีรูจักไดอยางแพรหลาย
และลูกคานอกพ้ืนท่ีสามารถเขาถึงได และยิ่งไปกวาน้ันยังทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุดดวย 

โซเชียลมีเดียเปนอีกรูปแบบหน่ึงของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีแตกตางไปจากการคาในอดีต 

ซ่ึงเปนบริการท่ีใหลูกคาสามารถเลือกสินคาและบริการท่ีมีท้ังภาพเสียงหรือคลิปวิดีโอผานเครือขาย
อินเตอรเน็ตไดดวยตนเองโดยอาศัยอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตางๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร  
โทรศัพทมือถือ หรือส่ืออื่นๆชวยใหลูกคาสามารถเลือกซ้ือสินคาไดสะดวกรวดเร็วขึ้น ท้ังยังมี
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โอกาสสนทนาหรือสอบถามรายละเอียดจากผูใหบริการไดเลยถือเปนอีกทางเลือกหน่ึงท่ีนาสนใจ
ในกลุมธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสซ่ึงในอนาคตจะมีการเปดเสรีทางการคาของกลุมเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตจะเปนประโยชนอยางย่ิงสําหรับผูประกอบการเพราะชวยใหการดําเนินงานของ
ธุรกิจมีความหลากหลายและสามารถกระจายส่ือไปยังตางประเทศได ทําใหเกิดความไดเปรียบใน
แงของการลงทุนท้ังน้ีเน่ืองจากเปนธุรกิจท่ีมีตนทุนในการดําเนินงานตํ่าเม่ือเทียบกับการใหบริการ
ในรูปแบบเดิมสงผลใหธุรกิจมีภาพลักษณโดดเดนมีความทันสมัยและสามารถแขงขันกับธุรกิจอื่น 

ๆไดการนําเอาโซเชียลมีเดียมาใชในธุรกิจจึงเปนชองทางในการเพ่ิมรายไดอีกชองทางหน่ึง
นอกเหนือจากการใหบริการท่ัวไปดานลูกคาก็จะไดรับประโยชนในการใชบริการผานโซเชียลมีเดีย
ท่ีมีความสะดวกรวดเร็วในการใชบริการมีมีขอจํากัดในเรื่องของเวลาในการเปดใหบริการลูกคา
เน่ืองจากสามารถเปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมงถือเปนการอํานวยความสะดวกตอลูกคาอยางมาก 

 
วัตถุประสงค ของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดีย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 2) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือสินคาผานโซเชียล
มีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 3) เพ่ือศึกษาปจจัยอื่นๆท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดียของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
สมมุติฐานงานวิจัย 
 1) ปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายได และสถานภาพ ท่ีแตกตางกันตอ
ปจจัยทีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

 2) ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีประกอบดวย วัตถุประสงคในการใชโซเซียลมีเดีย 

ประเภทโซเซียลมีเดียท่ีเลือกใช  ความถ่ีในการใชโซเชียลมีเดีย ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียใน
แตละคร้ัง และสถานที่ในการใชโซเชียลมีเดียท่ีแตกตางกันท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา
ผานโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 3) ปจจัยอื่นๆ ท่ีประกอบดวย วัตถุประสงคในการใชบริการซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดีย 
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ประเภทสินคาท่ีเลือกซ้ือ ความถ่ีในการใชบริการซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดีย จํานวนเงินท่ีซ้ือสินคา
ในแตละคร้ัง ท่ีมีความแตกตางกันท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดียของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 1) เพ่ือเปนประโยชนตอผูท่ีดําเนินธุรกิจการขายสินคาผานโซเชียลมีเดียและผูท่ีสนใจใน
ธุรกิจประเภทน้ีไดใชเปนแนวทางในการวางแผนการตลาดและสวนท่ีเก่ียวในการกําหนดกลยุทธ
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันโดยใชเทคโนโลยีโซเชียลมีเดีย 

 2) เพ่ือทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือและความตองการเลือกซ้ือสินคาผานโซเชียล
มีเดียตลอดจนปญหาท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

3) เพ่ือทราบขอมูลดานการตลาดเพ่ือทําการพัฒนาตลาดใหสอดคลองและตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคทําใหการบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

กรอบแนวความคิดการทําวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานโซเซียลมีเดียของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง” มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยอ่ืนๆ 

สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉล่ีย

 

 
 

 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ 
 - อายุ 
 - อาชีพ 
 - รายไดเฉล่ียตอเดือน 
- สถานภาพ 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
- วัตถุประสงคในการใชโซเชียลมีเดีย 
- ประเภทโซเชียลที่เลือกใช 
- ความถ่ีในการใชโซเชียลมีเดีย 
- ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดีย 
- สถานที่ในการใชโซเชียลมีเดีย 
 

ปจจัยอ่ืน ๆ 
- วัตถุประสงคในการใชบริการซ้ือสินคาผาน
โซเชียลมีเดีย 
- ประเภทสินคาท่ีเลือกซ้ือ 
- ความถ่ีในการใชบริการซ้ือสินคาผาน
โซเชียลมีเดีย 
- จํานวนเงินท่ีซ้ือสินคาในแตละครั้ง 

การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานโซเชียล
มีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
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ตอเดือน และสถานะภาพ 

สวนที่ 2 ความตองการใชโซเชียลมีเดีย ไดแก วัตถุประสงคในการใช โซเชียลมีเดียประเภท
โซเชียลท่ีเลือกใชความถ่ี ในการใชโซเชียลมีเดีย ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียชวงเวลาในการ
ใชโซเชียลมีเดีย สถานท่ีในการใชโซเชียลมีเดีย 

 สวนท่ี 3 ความตองการและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานโซเชียล
มีเดีย ไดแก วัตถุประสงคในการใชบริการซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดีย ประเภทสินคาท่ีเลือกซ้ือ
ความถ่ีในการใชบริการซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดีย จํานวนเงินท่ีซ้ือสินคาในแตละคร้ัง  

 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภค 
 ลักษณะดานประชากรศาสตรประกอบดวย อายุ เพศ สถานภาพ อาชีพ และรายได  เหลาน้ี
เปนเกณฑท่ีนิยมใชในการแบงสวนการตลาดลักษณะดานประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญและ
สถิติท่ีวัดไดของประชากรที่ชวยกําหนดตลาดเปาหมาย ในขณะที่ลักษณะดานจิตวิทยาและสังคม
วัฒนธรรมชวยอธิบายถึงความคิดและความรู สึกของกลุม เป าหมายเท า น้ันขอมูลด าน
ประชากรศาสตรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมายรวมท้ังงายตอ
การวัดมากกวาตัวแปรอ่ืนตัวแปรดานประชากรศาสตรท่ีสําคัญมีดังน้ี 

1) อายุ (Age) บุคคลท่ีมีอายุแตกตางกันจะมีความตองการในสินคาและบริการท่ีแตกตางกัน
เชนกลุมวัยรุนจะชอบทดลองส่ิงแปลกใหมและชอบสินคาประเภทแฟช่ันสวนกลุมผูสูงอายุจะ
สนใจสินคาท่ีเก่ียวกับการรักษาสุขภาพ ซ่ึงหากแบงชวงกลุมอายุออกเปนกลุมพฤติกรรมท่ีมีลักษณะ
ใกลเคียงกัน 

2) เพศ (Sex) เปนตัวแปรท่ีมีความสําคัญในเร่ืองของพฤติกรรมในการบริโภคมากเพราะ
เพศท่ีแตกตางกันมักมีทัศนคติการรับรูและการตัดสินใจในเร่ืองการเลือกสินคาท่ีบริโภคแตกตาง
โดยมากเกิดจากสาเหตุในเร่ืองของการไดรับการเลี้ยงดูการปลูกฝงนิสัยมาตั้งแตในวัยเด็กโดยเฉพาะ
ประเทศไทยซ่ึงมีวัฒนธรรมในการเล้ียงดูเด็กผูชายและเด็กผูหญิงท่ีแตกตางกันอยางมากโดยสวน
ใหญเด็กผูชายจะถูกเล้ียงใหมีความกลาแสดงออกและมีความรับผิดชอบเพ่ือจะไดเปนหัวหนา
ครอบครัวตอไปสวนเด็กผูหญิงจะถูกเล้ียงดูในลักษณะท่ีใหสงบเสง่ียมและเปนผูตามหรือเปน
ภรรยาท่ีดีทําใหมีพฤติกรรมท่ีมีแนวโนมในการไมคอยกลาแสดงความคิดเห็นจากท่ีกลาวมาจึงอาจ
กลาวไดวาในสังคมไทยเพศชายมีแนวโนมท่ีจะเปนผูตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการของครอบครัว
มากกวาเพศหญิง 
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3) สถานภาพ (Status) สมรสโสดหยารางหรือเปนหมายซ่ึงในอดีตถึงปจจุบันเปนเปาหมาย
ท่ีสําคัญของการใชความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอดและมีความสําคัญมากย่ิงขึ้นในสวนท่ี
เก่ียวกับหนวยผูบริโภคทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑและพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกันเชน
ผูท่ีหยารางหรือเปนหมายจะเลือกแตงกายดวยเส้ือผาท่ีหรูหราทันสมัยมีเอกลักษณ 

4) อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความตองการ
สินคาและบริการที่แตกตางกันเชนเกษตรกรหรือชาวนา ก็จะซ้ือสินคาท่ีจําเปนตอการครองชีพและ
สินคาท่ีเปนปจจัยการผลิตเปนสวนใหญสวนพนักงานท่ีทํางานในบริษัทตาง ๆ สวนใหญจะซ้ือ
สินคาเพ่ือเสริมสรางบุคลิกภาพขาราชการก็จะซ้ือสินคาท่ีจําเปนนักธุรกิจก็จะซ้ือสินคาเพ่ือสราง
ภาพพจนใหกับตัวเอง เปนตนนักการตลาด 

จะตองศึกษาวาสินคาและบริการของบริษัทเปนท่ีตองการของกลุมอาชีพประเภทใดเพ่ือท่ีจะ
จัดเตรียมสินคาใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเหลาน้ีไดอยางเหมาะสม 

5) รายได (Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจของบุคคล จะกระทบตอตราสินคาและบริการท่ีตัดสินใจ สถานภาพเหลาน้ี
ประกอบดวยรายไดการออมทรัพยอํานาจการซ้ือและทัศนคติเก่ียวกับการจายเงินนักการตลาดตอง
สนใจแนวโนมของรายไดสวนบุคคลเน่ืองจากรายไดจะมีผลตออํานาจของการซ้ือคนท่ีมีรายไดตํ่า
จะมุงซ้ือสินคาท่ีจาเปนตอการครองชีพและมีความไวตอราคามากสวนคนท่ีมีรายไดสูงจะมุงซ้ือ
สินคาท่ีมีคุณภาพดีและราคาสูงโดยเนนท่ีภาพพจนของราคาสินคาเปนหลักการศึกษาอาชีพและ
รายไดน้ันมีแนวโนมสัมพันธกันอยางใกลชิดในความสัมพันธเชิงเหตุและผลเชน บุคคลที่มี
การศึกษาสูงจะมีโอกาสเลือกอาชีพที่สามารถสรางรายไดสูงกวาคนที่มีการศึกษาต่ํากวาหรืออ่ืนๆ
เพ่ือใหกําหนดตลาดเปาหมายไดชัดเจนย่ิงขึ้นเชนกลุมรายไดอาจจะเก่ียวของกับเกณฑอายุและ
อาชีพรวมกัน 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานโซเซียลมีเดียของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใชแนวทางการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บ
รวบรวมขอมูลจากการออกแบบสอบถาม 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
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 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแกนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท ซ่ึงมีจํานวนท้ังส้ิน 400 คน ไดมีการกําหนดการคัดเลือกตัวอยางท่ีใชในการศึกษา
ตามแนวคิดของ Taro Yamane ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 90% และยอมรับความคลาดเคล่ือนไดไมเกิน 

10% สามารถคํานวณไดดังน้ี 

วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง ซ่ึงมีเวลาและเต็ม
ใจท่ีจะตอบแบบสอบถาม และกลุมตัวอยางเปนผูกรอกคําตอบในแบบสอบถามดวยตนเอง ผานทาง
แบบสอบถาม และแบบสอบถามออนไลนจนครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนเอง ซ่ึงเปนแบบสอบถามแบบ
ปลายปด ซ่ึงแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปน
แบบสอบถามแบบสํารวจรายการ ประกอบดวย เพศ อายุ  อาชีพ รายได และสถานภาพ มีท้ังหมด 5 

ขอ 

สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานโซเซียล
มีเดียดานสวนประสมทางการตลาด ของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด จํานวน 5 ขอ 

สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามดานความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยดานอ่ืน ๆ 

ท่ีประกอบไปดวย ดานภาพลักษณในตัวสินคา ดานการบริการ ดานเวลา จํานวน 4 ขอ 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งน้ี ผูวิจัยวางแผนเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยขอความรวมมือใน
การตอบแบบสอบถามจากนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนจํานวน 400 ชุด เ ร่ิมแจก
แบบสอบถามต้ังแต 1 มีนาคม – 31 มีนาคม 2560 รวมเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังส้ิน 1 เดือน 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 งานวิจัย เรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดียของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวน 400 

คน มาดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ซ่ึงทําใหผูวิจัยแนใจไดวา ขอมูลท่ีนําประมวล
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น้ันเปนขอมูลท่ีมีความสมบูรณถูกตอง และอยูในรูปแบบเดียวกันท้ังหมด และนําขอมูลมาวิเคราะห
ดวย Microsoft Office Excel ตามวัตถุประสงค มีการวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คา
จํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปนสถิติเชิงอนุมาน ไดแก T-test F-test 

 
สรุปผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
รายละเอียด    ลุมตัวอยาง ความถ่ี รอยละ

เพศ  ชาย     95 23.75 
หญิง       305 76.25 

อายุ  ต่ํากวา 20 ป    62 15.50 
20 – 30 ป    185 46.25 
31 – 40 ป    115 28.75 
40 ปข้ึนไป     38 9.50 

อาชีพ  นักเรียน/นักศึกษา    29 7.25   
  ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ   229 57.25                         
   พนักงานเอกชน    116 29 

อ่ืนๆ     26 6.50 
รายไดตอเดือน ต่ํากวา 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 พบวา จากผลการสํารวจของกลุมตัวอยาง ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศ
ชาย กลุมอายุท่ีมากท่ีสุดคือ กลุมท่ีมีอายุ 21 - 30 ป และนอยท่ีสุดมีจํานวนกลุมตัวอยาง คือ ชวงอายุ
ระหวาง 40 ปข้ึนไป อาชีพ จํานวนกลุมตัวอยางมากท่ีสุดคือ อาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ นอยทีสุด
จะเปนอาชีพอื่นๆ  ระดับรายไดเฉล่ียของกลุมตัวอยาง รายไดเฉล่ีย 20,001 – 30,000 บาท มีจํานวน
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กลุมตัวอยางมากท่ีสุด และนอยท่ีสุดคือ 50,000 บาทข้ึนไป สถานภาพของกลุมตัวอยาง พบวา 
สถานภาพโสด มีจํานวนมากท่ีสุด นอยท่ีสุดคือสถานภาพอื่น ๆ 

สวนท่ี 2 การวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด 
ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของการพิจารณาเลือก
ซ้ือสินคาผานโซเซียลมีเดีย ของกลุมมีรายละเอียดตามตารางท่ี 2 ดังน้ี 

ตารางท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนประสมทางการตลาด   รายละเอียด  ความถ่ี  รอยละ 
วัตถุประสงคในการใช   อัพเดทขาวสารตางๆ 70  17.50  
     ติดตอส่ือสาร  6  1.50 
     ดูเว็บสินคาตางๆ  246  61.50 
     อ่ืนๆ   78  19.50 
ประเภทโซเชียลมีเดียที่เลือก   Facebook   10  2.50 
     Youtube   17  4.25 
     Line   139  34.75 
     Google   202  50.50 
     อ่ืนๆ   32  8 
ความถี่ในการใชโซเชียลมีเดีย  เปนประจําทุกวัน  90  22.50 
     1 – 2 คร้ัง/สัปดาห  30  7.50 
     3 -4 คร้ัง/สัปดาห  21  5.25 
     1 – 2 คร้ัง/เดือน  259  64.75 
ระยะเวลาในการใชแตละครั้ง   นอยกวา 1  ช่ัวโมง  118  29.50 
     1 -2 ชั่วโมง  106  26.50 
     3 – 4 ชั่วโมง  160  40 
     มากกวา 4 ชั่วโมง  16  4 
สถานท่ีใชโซเซียลมีเดีย   สถานศึกษา  57  14.25 
     Internet Café  75  18.75 
     ที่พักอาศัย(บาน)  253  63.25 
     สถานที่มี Wi-Fi  15  3.75 

 

จากตาราง พบวา จากผลการสํารวจของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม ดูเวปสินคา  มากท่ีสุด 

และนอยท่ีสุด คือ ติดตอส่ือสาร ประเภทท่ีใชสวนใหญจะผาน Google มากท่ีสุด นอยท่ีสุดจะเปน 

Facebook  
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ความถ่ีในแตละครั้งท่ีใช 1-2 คร้ังตอเดือน เปนจํานวนท่ีมากที่สุด 3-4 ครั้งตอเดือนจะเปนความถ่ีท่ี
ใชนอยท่ีสุด สวนระยะเวลาท่ีใชมากท่ีสุด คือ 3-4 ช่ัวโมง สวนความถ่ีท่ีใชนอยท่ีสุดจะอยูท่ี มากกวา 
4 ชั่วโมง และสถานที่ใชมากท่ีสุดจะเปนท่ีพักอาศัย ใชนอยท่ีสุดจะเปนท่ี สถานที่มี Wi-Fi  

สวนท่ี 3 การวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยอ่ืน ๆ 
ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยอ่ืน ๆ ของการพิจารณาเลือกซ้ือสินคาผานโซเซียล
มีเดีย ของกลุมตัวอยาง จากการศึกษาคร้ังน้ีคือ ภาพลักษณทางกายภาพ กระบวนการ และความถี่ใน
การซ้ือสินคา มีรายละเอียดตามตารางท่ี 3 ดังน้ี 

ตารางท่ี 3 ปจจัยอ่ืน ๆ ของผูตอบแบบสอบถาม 
ปจจัยอ่ืนๆ   รายละเอียด   ความถี่  รอยละ 

วัตถุประสงคในการใชบริการ-  สะดวกรวดเร็ว  151  37.75 

การซ้ือสินคาผานโซเซียล   ประหยัดการเดินทาง 135  33.75 

     สินคามีใหเลือกมากมาย 99  24.75 

     สินคาถูกกวาทองตลาด 15  3.75 

ประเภทสินคาที่เลือกซ้ือ   เคร่ืองสําอางค  38  9.50 

     เส้ือผาเคร่ืองแตงกาย 124  31 

     อาหารเสริม  90  22.50 

     CD,DVD   37  9.25 

     Games   37  9.25 

     หนังสือ   20  5 

     อ่ืนๆ   54  13.50 

ความถี่ในการใชบริการ   สัปดาหละ 1 คร้ัง  229  57.25 

     สัปดาหละ 2-3 คร้ัง  48  12 

     เดือนละ 1 คร้ัง  81  20.25 

     เดือนละ 2-3 คร้ัง  24  6 

     ปละ 1 คร้ัง  18  4.50 

จํานวนเงินที่ซ้ือในแตละคร้ัง   นอยกวา 500 บาท  248  62 

     500 – 1,000 บาท  110  27.50 

     1,001 – 2,000 บาท  32  8 

     มากกวา 2,000 บาทข้ึนไป 10  2.50 
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จากตาราง พบกวา ผลการสํารวจของกลุมตัวอยางในดานภาพลักษณทางกายภาพ หรือลักษณะของ
ผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามเลือก สะดวกรวดเร็วมากท่ีสุด สวนนอยท่ีสุด คือ สินคาถูกกวา
ทองตลาด ประเภทสินคาท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ เส้ือผาเคร่ืองแตงกาย นอยท่ีสุด คือ หนังสือ  

ความถ่ีดานการบริการ กลุมตัวอยางเลือก สัปดาหละ 1 คร้ัง มากที่สุด นอยท่ีสุดคือ ปละ 1 ครั้ง 

จํานวนเงินท่ีซ้ือแตละคร้ัง กลุมตัวอยางมีความถ่ีในการซ้ือมากท่ีสุด คือ นอยกวา 500 บาท และนอย
ท่ีสุด คือ มากกวา 2,000 บาทข้ึนไป 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 : ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ  อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน 

และสถานภาพ ไมมีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทา
ลัยรามคําแหง 

 จากผลวิเคราะห พบวาปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ อายุ  อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และ
สถานภาพ ไมมีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทาลัย
รามคําแหง 

 สมมติฐานท่ี 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดวย วัตถุประสงคในการใช 
ประเภทโซเชียลท่ีเลือกใช ความถ่ีในการใช ระยะเวลาในการใช ชวงเวลาในการใช และสถานที่ใน
การใช ท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหา
วิทาลัยรามคําแหง 

 จากผลวิเคราะห พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก วัตถุประสงคในการใช 
ประเภทโซเชียลท่ีเลือกใช ความถ่ีในการใช ระยะเวลาในการใช ชวงเวลาในการใช และสถานที่ใน
การใช ท่ีแตกตางกัน ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหา
วิทาลัยรามคําแหง 

 สมมติฐานท่ี 3 : ปจจัยอื่น ๆ ท่ีประกอบดวย ดานภาพลักษณทางกายภาพ ดานกระบวนการ
ใหบริการ และดานเวลา (ความถ่ี) ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผาน
โซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทาลัยรามคําแหงตางกัน 

 จากผลวิเคราะห พบวาปจจัยดานอ่ืน ๆ ไดแก ภาพลักษณทางกายภาพ ดานกระบวนการ
ใหบริการ และดานเวลา (ความถ่ี) ท่ีแตกตางกัน มี อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผาน
โซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทาลัยรามคําแหงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
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ขอเสนอแนะ 
1. จากผลการวิจัยดานปจจัยสวนบุคคล 
 หากพิจารณาจากผลการวิจัยแลว ผูประกอบการสินคาผานโซเซียลมีเดีย ควรเนนการ
สงเสริมการขายแบบเนนกลุมเปาหมายแยกประเภทชัดเจน เชน การเนนกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัย
ในทุกระดับช้ันการศึกษา โดยการเขาไปจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ดานความรูความบันเทิง 

เพ่ือดึงดูดกลุมเปาหมายท่ีมีศักยภาพในดานกระบวกการคิด ดังท่ีจะเห็นไดจากรายงานการวิจัยท่ี
กลุมผูท่ีมีรายได 20,001 – 30,000 บาท สามารถซ้ือสินคาผานโซเซียลท่ีมีราคาสูง เพราะทราบถึง
ประโยชนได เชนการประหยัดเวลาในการเดินทาง สินคาถูกกวาทองตลาดท่ัวไป 

2. จากผลการวิจัยดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
 ผลิตภัณฑ  ท่ีผูประกอบการควรมุงเนน คือ สินคาตองไมใหญจนเกินไป สินคาออกแบบให
มีความกระทัดรัด งายตอการจัดสง ขนาดและรูปรางของสินคาเปนส่ิงท่ีตองวิจัยและออกแบบ
เพ่ิมเติม เพ่ือใหไดสินคาท่ีตรงกับความตองการของผูบริโภคใหมากท่ีสุด หรือการออกสินคาใหม 
เพ่ือดึงดูดกลุมลูกคา เปนตน 

 ดานของราคา ผูประกอบการควรตั้งราคาใหมีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา ดาน
คุณประโยชน เพ่ืองายตอการจาย เปนราคาทางดานจิตวิทยาท่ัวไปและตรงกับความตองการของ
กลุมเปาหมายตามผลการวิจัยหรือหากไมตองการเนนดานราคาต่ํา ก็ใหเพ่ิมดานคุณภาพใหสูงข้ึน 

เพ่ิมมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาใหมากย่ิงขึ้น ตามกระแสความนิยมในปจจุบัน 

 สถานท่ีจัดจําหนาย ควรเนนกระจายสินคาใหครอบคลุมทุกชองทางการจัดจําหนาย 

เน่ืองจากความตองการของผูบริโภคเนนไปท่ีความสะดวกเปนหลัก ส่ังซ้ืองาย สามารถติดตอไดทุก
เวลา เพราะการซ้ือสินคาผานโซเซียลมีเดียจะไดเปรียบกวาการซ้ือสินคาตามรานคา หรือ
หางสรรพสินคาช้ันนําท่ัวไปตรงท่ีสามารถเลือกสินคาไดตลอด 24 ช่ัวโมง เนนสรางความสะดวก
ใหผูบริโภคเปนหลัก เพ่ิมการบริการสงตรงถึงบาน หองพัก สถานท่ีทํางาน 

3. จากผลการวิจัยดานปจจัยอ่ืน ๆ  

 ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับสถานที่จัดจําหนาย ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีเปาหมาย และ
ควรเพ่ิมการบริการสงถึงบานใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค เพ่ือ
ตอบสนองความตองการความสะดวกสบาย ครอบคลุมการบริการอยางเต็มรูปแบบ และรวดเร็ว 

ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
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อินเตอรเน็ตผานโทรศัพทเคล่ือนที่ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

พรพรรณ บุตรแกว (2548;24).ไดทําการวิจัยเรื่องพฤติกรรมและทัศนคติตอการเลือกซ้ืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสผานระบบอินเตอรเน็ต 

พิษณุ  จงสถิตยวัฒนา (2542,หนา 11)กลาววา สวนผสมการตลาด คือ ปจจัยแปรผันทางการตลาดท่ี
ผูบริหารการตลาดเสนอใหแกตลาดเปาหมาย 

เสรี  วงษมณฑา (2542,หนา11) การวางแผนการตลาด. กรุงเทพมหานคร: ธีระฟลม และไซเท็กซ. 
อดุลย จาตุรงคกุล. (2545). พฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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กรรณิการณ  งวนชู (2554 ; 55-56) ศึกษาเรื่อง  ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาทาง
อินเทอรเน็ต กรณีศึกษาเว็บไซตสนุกดอทคอม 

รัตนากร เสริญสุขสัมฤทธ์ิ (2553; 46) ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาทางโฆษณา
ออนไลน 
วรท กอวัฒนสกุล (2551;46-47) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ
ผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิคสของผูใชอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 

จิรสุดา  แพรเพชร (2555;88-90) ศึกษาเร่ือง “การใชประโยชนและความพึงพอใจของผูซ้ือสินคา
ผานส่ืออินเทอรเน็ต” 

วรายา ศิริสมบัติยืนยง (2551; หนา39) ศึกษาเร่ือง “ความเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหงตอความนาเชื่อถือของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส” 

เพ็ญนฤมล จะระ (2554;52) ศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาประเภทเส้ือผา
แฟชั่ นของ ผู บ ริ โภค วัยรุ น  ผ านระบบพาณิชย อิ เ ล็ กทรอ นิกส  ( E- Commerce)  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร” 

รังสิมา เปดทอง (2555;73) ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการผานพาณิชย- 

กรรมอิเล็กทรอนิกสของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

ภัทรี ตันติไชยปยะ (2555;) อินเทอรเน็ตกับกลยุทธ IMC. For quality, 10(69). 53. 

หลุยส วิทยาเอนกนันท (2555;92) ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางของ
นักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของคนในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

ชนะศักด์ิ เสาะแสวง  
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมาย เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยของ   คนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาขอมูลปจจัยสวนบุคคล 

ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉล่ียตอและระดับการศึกษา  ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจลงทุน
ประกอบไปดวย ปจจัยทางการตลาด  ปจจัยดานการเมือง และดานเศรษฐกิจท่ีสงผลตอแนวโนมการ
ตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของ   คนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง
ท่ีใชในการวิจัยครั้ง น้ีคือ  ขอมูลจาก  คนในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน 400 คน  โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา คาความถ่ี 

คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พรอมกับทดสอบสมมติฐานดวยสถิติอนุมาน t-test 

และ f-test แบบวิเคราะหตัวแปรทางเดียว   

 ผลการวิจัยพบวาคนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  

อายุระหวาง 41– 50 ป   ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตรี สวนใหญประกอบพนักงานบิษัทเอกชน    สวนใหญ มีรายไดเฉล่ียอยูในชวง 25,001 – 

35,000 บาทตอเดือน   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ลงทุนในหุนของบริษัทท่ีรูจัก ราคาตอหุนอยู
ระหวาง 10 – 100 บาทตอหุน สวนใหญจะลงทุนผานกองทุนรวมและสนใจการลงทุนกับโบรกเกอร
ท่ีมีการแจงหุน Real time ฟรี  ปจจัยอื่นท่ีสงผลตอการตัดสินใจลงทุน ประกอบดวย ปจจัยดาน
การเมือง และดานเศรษฐกิจโดยรวม ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร  พิจารณาดานสภาวะทาง
การเมือง ผูตอบแบบสอบถามเลือกลงทุนโดยดูจากชื่อพรรคการเมืองท่ีไดเปนรัฐบาลมากท่ีสุด และ
ในดานสภาวะเศรษฐกิจภาย กลุมตัวอยางพิจารณาราคาทองคํามากท่ีสุด  

ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดดังน้ี 

1. ลักษณะสวนบุคคล ไดแก   อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน ท่ีแตกตาง
กัน 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1318 

มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของคนในเขตกรุงเทพมหานคร  

แตกตางกัน อยางมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 เพศ ท่ีแตกตางกันไมมีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตางกัน อยางมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2. ลักษณะปจจัยทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานจัดจําหนาย ท่ี 

แตกตางกัน แนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของคนในเขต
กรุงเทพมหานคร ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน อยางมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 

  ในสวนดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด ท่ีแตกตางกันไมมีแนวโนมการตัดสินใจ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของคนในเขตกรุงเทพมหานคร  ตางกัน อยางมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3. ปจจัยอ่ืนท่ีสงผลตอการตัดสินใจลงทุน ประกอบดวย ปจจัยดานการเมือง และดาน
เศรษฐกิจ ท่ี แตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของคน
ในเขตกรุงเทพมหานคร  แตกตางกัน อยางมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ: ตลาดหลักทรัยพแหงประเทศไทย ,การตัดสินใจ,การลงทุน,นักลงทุน 
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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 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย 

ในปจจุบันการตัดสินใจลงทุนครั้งแรก เป นจุดเร่ิมตนท่ีดีและส่ิงท่ีสําคัญไม แพกันคือ การ
สรางวินัการลงทุนอยางสม่ําเสมอ จะชวยใหเรา มีเงินท่ีเพ่ิมพูนเงินจากการลงทุน และการลงทุนได
ตอเน่ืองน้ันทําไดงายๆ ดวยการฝากเงิน,ลงทุนผานกองทุน, ลงทุนในหุน,การลงทุนในทองคําหรือ
การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล การลงทุนถือเปนการเพ่ิมคาของเงินท่ีมีในปจจุบัน ทําใหผูลงทุน
ไดรับผลกําไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุนที่จะเกิดในอนาคต  ในรูปของดอกเบ้ีย เงินปนผล  

และการลงทุนยังเปนการรักษาอํานาจซ้ือของตนจากภาวะเงินเฟอ คือมุลคาเงินในปจจุบันกับ
อนาคต มีมูลคาไมทากัน เงินในอนาคตจะมีคานอยกวาเงินในปจจุบัน เกิดขึ้นเพราะเงินเฟอมากข้ึน 

จากจํานวนผูลงทุนในการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือป พ.ศ. 2551 มีจํานวน 1,652,320 

คน จนถึงป 2556 มีนักลงทุนเพ่ิมขึ้นเปนจํานวน 5,059,549 คน (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. 

2557: ออนไลน) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 206.21 ในชวงระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา แสดงใหเห็นไดวา
บุคคลทั่วไป มีความสนใจทางดานการลงทุนเพ่ิมข้ึน ท้ังนักลงทุนรายใหมและนักลงทุนรายเดิมท่ีอยู
ในตลาดหลักทรัพย การลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยน้ัน นักลงทุนสามารถเลือก
ผลิตภัณฑท่ีจะลงทุนหลากหลายประเภท อาทิ หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ หนวย
ลงทุน ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน
ท่ีเกิดจากหลักทรัพย  

การลงทุนในหุนสามัญ (Common Stock) หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา การซ้ือขายหุนน้ัน ถือ
เปนการลงทุนท่ีไดรับความนิยมมากในปจจุบัน ซ่ึงหุนสามัญน้ีเปนตราสารท่ีออกโดยบริษัทมหาชน
จํากัด (บมจ.) ท่ีตองการระดมเงินทุนจากประชาชน โดยผูถือหุนสามัญจะมีสิทธิรวมเปนเจาของ
บริษัท มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในท่ีประชุมผูถือหุนตามสัดสวนของหุนท่ีถือครองอยู เชน การ
เพ่ิมทุนการจายเงินปนผล การควบรวมกิจการ และที่สําคัญนักลงทุนยังสามารถไดรับผลตอบแทน
จากการลงทนุ โดยมีสิทธิไดรับเงินปนผล เม่ือบริษัทมีผลกําไร และมีโอกาสไดรับกําไรจากสวนตาง
ของราคา เม่ือราคาหุนปรับตัวสูงขึ้นตามศักยภาพของบริษัท รวมถึงมีโอกาสไดรับสิทธิในการจอง
ซ้ือหุนออกใหม เม่ือบริษัทเพ่ิมทุนหรือจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตางๆ ใหแกผูถือหุน โดยนัก
ลงทุนท่ีกลาวมาขางตนน้ัน เปนนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาในประเทศ ซ่ึงถือวามีบทบาทท่ี
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สําคัญท่ีสุดในตลาดหลักทรัพย โดยนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดามีมูลคาการซ้ือขายในสัดสวนท่ี
สูงกวา นักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนตางประเทศ 

 

 
 

จากสาเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของคนในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือท่ีจะทราบถึงปจจัย
สวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปยจัยอื่นๆ   ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร
ซ่ึงเปนกลุมท่ีไดรับขอมูลขาวสารที่ฉับไว วามีผลตอพฤติกรรมการลงทุนในหุนสามัญอยางไร โดย
ผูวิจัยไดนําองคความรูกรอบแนวคิดและทฤษฏีตางๆ ท่ีศึกษามาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและ
วิเคราะห เพ่ือเปนประโยชนสําหรับผูท่ีมีความสนใจท่ีจะลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยข ไมวาจะเปนนักลงทุนรายใหมหรือนักลงทุนรายเดิม และเพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงาน
เก่ียวของ หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สามารถท่ีจะนํามากําหนดหลักสูตรการฝกอบรม
หรือสรางวิธีการตางๆ ท่ีสามารถนํามาปรับใชเพ่ือสรางองคความรูใหมๆ ใหกับนักลงทุน เพ่ือให
ตรงกับความตองการและวัตถุประสงคของนักลงทุนมากท่ีสุด 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชพี และรายได
เฉล่ียตอเดือน ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของคน ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่จัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยของคน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ไดแก สภาวะทางการเมืองภายในประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของคน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอ
เดือน ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของคน ใน
เขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่จัดจําหนาย 

และการสงเสริมการตลาด ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยของคน ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

3. ปจจัยอื่น ๆ ท่ีประกอบดวย ดานสภาวะทางการเมืองภายในประเทศ ดานสภาวะทาง
เศรษฐกิจภายในประเทศ ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยของคน ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

 
ประโยชนของการวิจัย 

1. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนําผลการศึกษา ไปใชเปนแนวทางในการกําหนดกล
ยุทธใหสอดคลองกับพฤติกรรม และความตองการของของนักลงทุนไดเหมาะสม 

2. บริษัทมหาชนจํากัดสามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการกําหนดราคาหุนขอ
งบมจ.ใหสอดคลองกับพฤติกรรม และความตองการของของนักลงทุนไดเหมาะสม 

3. นายหนาตัวแทนซ้ือขายหุนสามารถนําผลการศึกษา ไปใชในการวางแผน และ ปรับปรุง
การใหบริการใหสอดคลองกับพฤติกรรม และความตองการของของนักลงทุนไดเหมาะสม 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร”  น้ันมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 

 

          ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ 
Leon and Leslie (2010 หน า  464-482) และ  Kenneth and Donald (2012 หน า   70-93) 

กลาวถึง  ตนแบบของการตัดสินใจของผูบริโภค  (Model of consumer decision making) และ
กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค (Customer Decision Making Process) ในหัวเร่ืองพฤติกรรม
ผูบริโภค ผูวิจัยไดนามาประยุกตใชกับการลงทุนประกอบดวย 7 ข้ันตอน ดังน้ี  

1. Need Recognition คือ ขั้นตอนท่ีผูลงทุนแสดงความตองการท่ีผูลงทุนตองการจะลงทุน  
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2. Information Search คือ ผูลงทุนตองการคนหาขาวสาร ขอมูลท่ีไมพึงประสงคกอน
ตัดสินใจลงทุน โดยส่ิงท่ีคนหามี 2 แบบ  

- External research คือ การเก็บขอมูลขาวสารจากตลาดการลงทุน เชน การดูเวปไซต เขา
หองสนทนาทางอินเตอรเน็ต วารสาร ตารา พนักงานขาย (โบรกเกอร) สัมมนา เปนตน  

- Internal research คือ  ขาวสารภายในจิตใจผูลงทุน  อาจมีอคติมาเ ก่ียวของดวยจาก
ประสบการณท้ังในแงบวกและแงลบ  

3. Evaluation of Alternatives คือ เปนข้ันตอนหลังจากคนขอมูล รับขอมูลแลว และได
ขาวสารท่ีดีท่ีสุดแลว รูวาอะไรดีท่ีสุดเม่ือเทียบกับการลงทุนอื่น โดยคัดเลือกใหแคบลงจนได
ขอสรุปท่ีเปนส่ิงท่ีตองการ และรูวาตองการจะลงทุนอะไร  

4. Purchase Decision คือการตัดสินใจลงทุนจากขอสรุปท่ีดีท่ีสุดท่ีคนหาและไดรับมา 
5. Consumption คือ การลงทุนมีระยะเวลาชวงหน่ึง ไมสามารถจากัดเวลาได อาจจะลงทุน

ระยะส้ัน ระยะยาว เปนตน  

6. Post-consumption Evaluation คือ การท่ีผูลงทุนจะประเมินวาการลงทุนน้ีถูกตองหรือไม 
ซ่ึงขั้นตอนน้ีเปนขั้นตอนที่มีความสาคัญมาก เพราะจะทราบถึงความพึงพอใจจากการลงทุนน้ันวา
พึงพอใจหรือไมพึงพอใจอยางไร ถาเปนไปตามท่ีผูลงทุนคาดหวังจะเกิดความพึงพอใจ แตถาตากวา
ความคาดหวังหรือไมเปนไปตามท่ีคาดหวังไวจะเกิดความไมพึงพอใจ หรือชวงแรกท่ีไดลงทุนไป
อาจรูสึกพึงพอใจ แตเม่ือเกิดการคิดทบทวนไปมาอาจเกิดความไมพึงพอใจข้ึนมาได  

7. Divestment คือ การจัดการกับการลงทุนอยางไรหากไมคิดจะลงทุนแลว 
วิฑูรย วิริยะพันธุ, 2537, หนา17)  สภาพความเป นจริงแลว นักลงทุนจะเขาไปลงทุนซ้ือขายเพ่ือ
ความร่ํารวยน้ันจะตองเป นผูมีโอกาส คือมีความรูเก่ี ยวกบการลงทุน มีขอมูลของหลักทรัพยและ
ตองเขาใจกฎระเบียบในการเลนหุน และ ท่ีสําคัญคือ ตองมีเงินทุนซ่ึงไมใชเป นเรื่องงาย โดยเฉพาะ
นักลงทุนมือใหมจะตองศึกษาคนควาและ มีขอมูลอยางเพียงพอ มิฉะน้ันจะกลายเป นผูเสียหายหรือ
ขาดทุนจากการซ้ือขายหุน จากการคนควาเก่ียวกับพฤติกรรมของนักลงทุนท่ัวๆ ไป พอสรุปไดดังน้ี 

1)ลักษณะและประเภทของนักลงทุน เปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวา มีการแบงนักลงทุนซ้ือ ขาย
หลักทรัพยตามลักษณะการซ้ือขายหรือพฤติกรรมในการซ้ือขายเปน 3 ประเภท ไดแก  

(1) ประเภทลงทุนหรือเรียกวานักลงทุน (Investor) คือ ซ้ือขายหุนโดยหวังกําไร ในระยะ
ยาวผลตอบแทนท่ีคาดหวังจะไดรับคือเงินปนผลและหุนเพิมทุนมากกวากําไรท่ีไดจาก การเพ่ิมขึ้น
ของราคาหุน (Capital Gain) นักลงทุนประเภทน้ีจะนิยมซ้ือหุนท่ีเรียกวา “หุนลงทุน” ไดแกหุนท่ีมี
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ปจจัยพ้ืนฐานของหุนท่ีมีคา พีอีเรโซ ตํ่าอัตราเงินปนผลสูงกิจกรรมของบริษัทมี ความสดใสและ
ขยายตัว 

  (2) ประเภทเก็งกําไรหรือเรียกวา นักเก็งกําไร (Speculator) คือ ซ้ือขายหุนโดยหวัง กําไร
จากการขายหุนเปนสําคัญ ไมไดซ้ือเพ่ือลงทุนในระยะยาว เพ่ือหวังเงินปนผลและประโยชน อื่น ๆ 

นักเก็งกําไรจะนิยมซ้ือหุนท่ีเรียกวา “หุนเก็งกําไร” ไดแกหุนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของราคา ขึ้นลง
รุนแรงและรวดเร็ว ซ่ึงเป นการทาทายและมีความเส่ียงสูง หุนเก็งกําไรไม จําเปนจะตองเป น หุนท่ีมี
พ้ืนฐานดีเพียงแตมีการซ้ือขายกันมาก เพราะสามารถจะซ้ือขายเปลี่ยนมือและทํากําไรจาก สวนตาง
ของราคาไดภายในวันเดียวหรือภายในไมก่ีวัน  

(3) ประเภทลงทุนและเก็งกําไรพรอมกัน นักลงทุนเหลาน้ีจะซ้ือขายหุนท้ังหุน ลงทุนและ
หุนเก็งกําไรท้ัง 2 ประเภท โดยมีการแบงวงเงินและเลือกจังหวะเวลาในการแบงการ ลงทุนตาม
สภาพของตลาดในชวงเวลาน้ัน ๆจากการศึกษาประเภทของนักลงทุนดังกลาวแลวการท่ี จะชี้ชัดวา 
ซ้ือขายหุนแบบเก็งกําไรระยะส้ันหรือแบบลงทุนแบบเก็งกําไรระยะส้ันหรือแบบลงทุน ระยะยาว
แบบไหนจะใหผลตอบแทนดีกวากันน้ันเป นเร่ืองยากเพราะตองขึ้นกับสภาพของตลาด หุน นิสัย
ของนักเลนหุน ภาวะเศรษฐกิจสังคม การเมืองท่ีจะสอดคลองกบพฤติกรรมในการ ตัดสินใจซ้ือขาย
ดวย ซ่ึงถือเป นเรื่องเฉพาะบุคคลมากกวา แตกลาวในแงรวมแลว นักเลนหุนแบบ เก็งกําไรระยะส้ัน
มีความเส่ียงสูงกวา 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยน้ีไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ คนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช
สูตรของ Cochran จํานวน 400 คน ผูวิจัยออกแบบการวิจัยเปนเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในชวง มีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2560 แลวตรวจสอบความ
ถูกตอง และความเชื่อม่ันของแบบสอบถามจากผูเชียวชาญ เม่ือผานเรียบรอยแลว จึงไดนําไปแจก
จริงกับกลุมตัวอยางดังกลาวขางตน 

 
การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน มาดําเนินการ
ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ซ่ึงทําใหผูวิจัยแนใจไดวาขอมูลท่ีนํามาประมวลน้ัน เปนขอมูลท่ี
มีความสมบูรณถูกตอง และอยูในรูปแบบเดียวกันท้ังหมด และนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปแกรม 
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Microsoft Office Excel  โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาจํานวน คารอยละ คาเฉลีย คาเบียงเบน
มาตรฐาน และใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก t-test และ f-test 

 
สรุปผลการวิจัย 
ตาราง 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม    

 (n=400) 

รายละเอียด ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ความถี่ รอยละ 
เพศ ชาย 187 47 

 หญิง 213 53 

      

อายุ 20 – 30 ป 41 10 

 31 – 40 ป 156 39 

 41 – 50 ป 
มากกวา 51 ปข้ึนไป 

 

162 

41 

41 

10 

ระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญาครี 138 34 

 ปริญญาตรี 214 54 

 สูงกวาปริญญาตรี 48 12 

 

อาชีพ 

 

ขาราชการ 

 

25 

 

6 

 

  
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

นักศึกษา 
51 

81 

13 

21 

 ธุรกิจสวนตัว 89 22 

 พนักงานบริษัทเอกชน 153 38 

    

รายไดเฉล่ียตอ

เดือน 

นอยกวา 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 

    

พบวาสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 213 คนคิดเปนรอยละ 53  อันดับ มีชวงอายุระหวาง 41 – 50 ป 
จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 41 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 54 

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 38  มีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูระหวาง 

15,001 บาท ถึง 25,000 บาท จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 49 

 

ตารางท่ี 5 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด 
รายละเอียด ความถี่ รอยละ 

บมจ.ท่ีทานสนใจจะลงทุน
พิจารณาจาก 

ช่ือ บมจ. ท่ีรูจัก 

บมจ.จายเงินปนผลในอัตราสูง 

218 

78 

55 

20 

 บมจ.ท่ีใชบริการเปนประจํา 51 12 

 ผลการดําเนินงานในอดีตของ บมจ. 

 

53 13 

ระดับราคาหุนสูงสุดท่ีทาน

ยินดีจายเพ่ือลงทุน 

ต่ํากวา 10 บาทตอหุน 

10 – 100 บาทตอหุน 

110 – 210 บาทตอหุน 

112 

230 

44 

28 

58 

10 

  210 บาท ตอหุนข้ึนไป 14 4 

    

 หากทานจะลงทุนจะลงทุน
ผานชองทางใด 

ผาน Internet บน PC 

ลงทุนโดยผานกองทุนรวม 

89 

176 

22 

44 

  ผาน Application  บนมือถือ 108 27 

 โทรบอกโบรเกอร 27 7 
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ส่ิงท่ีจะทําใหทานสนใจ

ลงทุนมากข้ึน 
บทวิเคราะหหุนจากผูเชี่ยวชาญฟรี 

มีการแจงหุน Real time ฟรี 
86 

134 

22 

33 

 มีโปรแกรมจําลองใหฝกลงทุนกอน
ฟรี 

56 14 

 อบรมใหความรูฟรี 124 31 

 

พบวาสวนใหญแลวผูท่ีสนใจจะลงทุนพิจารณาจากช่ือ บมจ. ท่ีรูจักมากท่ีสุดมีจํานวน 218 

คน คิดเปนรอยละ 55 ราคาตอหุนมากท่ีสุดคืออยูในชวงระหวาง 10 บาท ถึง 100 บาท มีจํานวน 230 

คน คิดเปนรอยละ 58 ชองทางในการลงทุน ท่ีมากสุดคือลงทุนโดยผานกองทุนรวม มีจํานวน 176 

คน คิดเปนรอยละ 44 การสงเสริมการขายท่ีนิยมมากท่ีสุดคือมีการแจงหุน Real time ฟรี มีจํานวน 

134 คน คิดเปนรอยละ 33  

 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยอ่ืนๆ 

ปจจัยอ่ืน ๆ รายละเอียด ความถี่ รอยละ 
ทานคิดวาสภาวะ

ทางการเมืองแบบใดมี

ผลกระทบตอการลงทุน  

มีการประทวงรัฐบาล 

ช่ือนายกรัฐมนตรี 
ช่ือพรรคการเมืองท่ีไดเปนรัฐบาล 

96 

90 

131 

24 

22 

33 

 การเปล่ียนแปลงยโยบายของรัฐบาล 83 21 

ทานคิดวาสภาวะ

เศรษฐกิจ

ภายในประเทศแบบใดมี

ผลกระทบตอการลงทุน 

อัตราดอกเบี้ยธนาคาร 

อัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอ US ดอลลา 
ราคาทองคํา 
อัตราเงินเฟอ 

      115 

      90 

      120 

      75 

29 

22 

30 

19 

 

พบวาดานสภาวะทางการเมือง สวนใหญเลือกชื่อพรรคการเมืองท่ีไดเปนรัฐบาลมากท่ีสุดจํานวน 

131 คน คิดเปนรอยละ 33 ดานสภาวะเศรษฐกิจท่ีเลือกมากที่สุดคือ ราคาทองคํา มีจํานวน 120 คน 

คิดเปนรอยละ 30  
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ตารางท่ี 4 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

ปจจัย คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาต่ําสุด คาสูงสุด 

ความนาเช่ือถือของบริษัทในการลงทุน 4.71 0.5982 2 5 

อัตราดอกเบ้ียเงินปนผลมากกวาอัตรา

ดอกเบี่ยเงินฝากธนาคาร 
4.14 0.8032 1 5 

ความรวดเร็วในการซ้ือขาย 4.21 0.7962 2 5 

ราคาหุนเหมาะสมกับราคาตลาด ณ ปจจุบัน 3.88 0.9063 1 5 

ไมมีคาคอมมิชช่ันในการซ้ือขาย 4.51 0.6641 2 5 

        

 

จากตารางพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของ
คน ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีคาเฉลี่ยมมากท่ีสุดคือ ปจจัยความนาเช่ือถือของบริษัทในการลงทุน 

มีคาเฉล่ียเทากับ4.71  คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.5982  คะแนน คาสูงสุดเทากับ 5 

คะแนนและคาตํ่าสุดเทากับ   2 คะแนน 

 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 : ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ีย

ตอเดือนท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของคน 

ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ีย
ตอเดือนเทาน้ัน ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของคน ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
สมมติฐานท่ี 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดวย (4P)  ไดแก ดานผลิตภัณฑ

(ประเภทของหุน) ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนาย(สถานท่ีซ้ือ) และดานสงเสริมการขาย
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(โปรโมช่ัน) ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของ

คน ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานประเภทหุนและชองทางการจัด
จําหนายเทาน้ัน ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของคน ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
สมมติฐานท่ี 3 : ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดวย ดานสภาวะทางการเมือง  ดานสภาวะทางเศรษฐกิจท่ี

แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของคน ในเขต

กรุงเทพมหานครตางกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานในปจจัยอื่นๆพบวาปจจัยดานสภาวะทางการเมือง ดานสภาวะ

ทางเศรษฐกิจ มีอิทธิพลตอการตัดสินลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของคน ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

อภิปรายผลของการวิจัย 
สมมติฐานท่ี 1 : ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได

เฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของ
คน ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีเพียงปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายไดเฉล่ียตอเดือน ท่ีมีอิทธิพลตอการตอการตัดสินลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยของคน ในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองกับแนวคิดของ เพชรี 
ขุมทรัพย, 2544, น. 6) กลาวคือนักลงทุนท่ัวไปในประเทศที่มีอายุนอยหรืออายุระหวาง 25-40 ป มัก
กลาเส่ียงและสนใจลงทุนในหลักทรัพยท่ีกอใหเกิดความงอกเงยแกเงินลงทุนแตนักลงทุนทัว ไปใน
ประเทศท่ีมีอายุระหวาง 40-45 ป อาจสนใจลงทุนในหลักทรัพยท่ีใหรายไดประจําท้ัง น้ี เน่ืองจาก
ภาระทางครอบครัวและผูลงทุนท่ีมีอายุระหวาง 60 ป ย่ิงพอใจลงทุนในหลักทรัพยท่ีใหรายได
แนนอน สวนของผูมีระดับการศึกษาสูงกวา จะมีความรูความเขาใจการลงทุนไดดีกวาสอดคลองกับ
งานวิจัยของ นฤมล ศรีหะวรรณ (2546: 98) ศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ แนวโนมการตัดสินใจ
ซ้ือขายหลักทรัพยผานระบบอินเทอรเน็ต ของนักลงทุนท่ัวไปในเขต 165 กรุงเทพมหานคร” พบวา 
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นักลงทุนท่ัวไปท่ีมีระดับการศึกษาแตกางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจซ้ือ ขายหลักทรัพยผานระบบ
อินเทอรเน็ตท่ีแตกตางกัน เน่ืองมาจากนักลงทุนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความรูความเขาใจใน
การซ้ือขายหลักทรัพยแตกตางกัน บุคคลท่ีมีอาชีพแตกตางกันก็ยอมมีเทคนิคการลงทุนแตกตางกัน 

สอดคลองกับ จากคอลัมนวางแผน ชีวิตกับกูรูการเงิน หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 2554 ไดกลาวไว
วา มนุษยเงินเดือน ซ่ึงไดรับเงินเปน ประจํา เทากัน ทุกเดือน มีรายไดสมํ่าเสมอ หรือหากทํา เกิน
เวลาก็จะไดรับคาลวงเวลาเพ่ิมเติมอีกดวย ถึงหากเกิดเหตุการณท่ีไมคาดคิดเกิดข้ึนก็ยังมีความ
ปลอดภัยสําหรับรายไดยคอนขางสูงการแบง เงินไวเพ่ือ สํารองใชจายจึงเปนสัด สวนท่ีไมมากนัก 

เม่ือเทียบกับอาชีพอื่น โดยท่ัว ไปควรมี ประมาณ 3-6 เทาของคาใชจายประจํา ในแตละเดือน ซ่ึงมี
แนวโนม ในการนําเงินมาลงทุนสูง สวน อาชีพอิสระน้ันแตกตางจากมนุษยเงินเดือน น่ันคือ มี
รายไดไมประจํา รายไดจะขึ้นอยูกับงานท่ีสําเร็จจึงจะไดรับคาจางตามสัญญา ดังน้ันหากมีเหตุการณ
ท่ีไมคาดคิดข้ึนมา เชน ไมสามารถทํางาน ไดตามกําหนดอาจทําใหไมไดรับคาจางกลุมอาชีพอิสระ
จึงตองมีเงินสํารองเผื่อฉุกเฉินท่ีมากกวา มนุษยเงินเดือน โดยควรสํารองไวไมนอยกวา 6-9 เทาของ
คาใชจายประจํา ในแตละเดือน หรือการ ทํา ธุรกิจสวนตัว เจาของธุรกิจตองมีภาระความรับผิดชอบ
มาก ส่ิงท่ีสําคัญ ท่ีสุดคือการบริหาร ยอดขาย ซ่ึงอาจเกิดกําไรหรือขาดทุนขึ้น สําหรับอาชีพธุรกิจ
สวนตัวน้ัน ตองสํารองเงินเผ่ือ ฉุกเฉิน มากกวาทุกอาชีพ ดังน้ันการนําเงินสวนท่ีเหลือมาลงทุนจึง
ตองมีการจดัสรรอยางเหมาะสม สําหรับรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ลงทุนตางกัน เปนไปตามสมมติฐานและสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพร จรูญรังสี (2546) ไดศึกษา
เร่ือง พฤติกรรมการลงทุนของหลักทรัพยพบวานักลงทุนสวนใหญท่ีมีรายไดเพ่ิมสูงขึ้นจะมีความถ่ี
ในการลงทุนเพ่ิมขึ้น เพราะถาหากเงินท่ีนามาลงทุนใหผลตอบแทนสูงนักลงทุนก็จะนาเงินมาลงทุน
เพ่ิมขึ้นและถ่ีขึ้น 

สวนปจจัยสวนบุคคลดานเพศ ท่ีไมมีอิทธิพลตอตัดสินลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยของคน ในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลองกับงานของ ภัทรานิษฐ ครองอัมพรสุข, 

2553 ไดทาการศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดทุนของประชาชนใน
ประเทศไทย” พบวาพฤติกรรมของกลุมตัวอยางสวนใหญมีลักษณะการลงทุนหุนสามัญ (Common 

Stock) มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38.3 มีจานวนเงินท่ีลงทุนมากกวา 35,001 บาท รอยละ 39.5 มี
ระยะเวลาท่ีทานลงทุน 1 - 3 ป รอยละ 36.5 กลุมตัวอยางมีเหตุผลที่ลงทุนเพราะเพ่ือความม่ันคงใน
อนาคตมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.5 มีเปาหมายหลักท่ีลงทุนเพ่ือตองการผลตอบแทนท่ีม่ันคง ไม
สามารถรับความเส่ียงจากความผันผวนของผลตอบแทนได (ความเส่ียงนอยท่ีสุด) รอยละ 42.2 จาก
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การทดสอบสมมติฐาน พบวากลุมตัวอยางท่ีมีเพศท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจลงทุนในบริษัทท่ี
ปรึกษาการลงทุนในเขตภาคกลางไมแตกตางกัน 

ในความคิดเห็นของผูวิจัยเห็นวา ไมวาจะเปนเพศใด เม่ือลงทุนแลวก็คาดหวังผลกําไรท่ีจะไดรับ
กลับมาจาการลงทุน เพ่ิอท่ีจะทําใหเกิดรายไดหรือเงินเขามาใชจายในการดํางชีวิต  

สมมติฐานท่ี 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดวย (4P)  ไดแก ดานผลิตภัณฑ
(ประเภทของหุน) ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนาย(สถานท่ีซ้ือ) และดานสงเสริมการขาย
(โปรโมชั่น) ท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของ
คน ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีเปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานประเภทหุนและชอง
ทางการจัดจําหนายเทาน้ัน ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของ
คน ในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองงานวิจยัของ สันติ กีระนันทน
(2553).   ศึกษาระดับความสัมพันธของปจจัยท่ีมีผลตอการตดัดสินใจเลือกลงทุนในหุนโดย จําแนก
ตามปจจัยดานพ้ืนฐานและดานเทคนิคของนักลงทุน ท่ีมีผลตอผลตอบแทนท่ีไดรับของการลงทุน
เพราะการท่ีจะลงทุนธุรกิจใดก็ตองใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมน้ันๆดวย เพราะวงจรธุรกิจมีท้ัง
ขาข้ึนและขาลง นักลงทุนจึงควรใหความสําคัญ ดาน บริษัทและผลการดําเนินงานพบวาสวนใหญ
ทุกคูท่ีทดสอบมีความสัมพันธกัน ย่ิงยศ ฟุงตระกูล (2544) ไดทาการศึกษาเรื่อง ความเปนไปไดของ
การซ้ือขายหุน ออนไลนในประเทศไทย (Online Securities Trading in Thailand) แนวโนมของการ
ซ้ือขายหลักทรัพยผานระบบอินเทอรเน็ต ของนักลงทุนรายยอยน้ันจะเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต ท้ังน้ี
เน่ืองจากมีตนทุนในการประกอบธุรกรรมท่ี ต่ํากวา แตในอดีตท่ีผานมาจนถึงปจจุบันการซ้ือขาย
หลักทรัพยผานระบบอินเทอรเน็ตในประเทศ ไทยยังมีปริมาณซ้ือขายไมมาก เน่ืองจากนักลงทุนยัง
ไมมีความเขาใจ และความพรอมกับการแตงานวิจัยพบวาสาหรับตลาดหลักทรัพยน้ันก็ยังประสบ
ปญหาดานการรักษาความปลอดภัย ในการซ้ือขายหลักทรัพยผานระบบอินเทอรเน็ตเชนกัน ซ่ึงอาจ
เกิดการซ้ือขายท่ีมีการตกลงกันนอก ตลาดสวนหน่ึง ซ่ึงไมใชมูลคาการซ้ือขายท่ีแทจริง ซ่ึงท้ังหมด
น้ี ก็จะสงผลถึงความเชื่อมันในการ ลงทุนของนักลงทุนท่ีตองการซือขายหลักทรัพยผานระบบ
อินเทอรเน็ตเชนกัน 

สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาและดานสงเสริมการขาย  ท่ีไมมีอิทธิพลตอ
ตัดสินลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของคน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในความคิดเห็น
ของผูวิจัยเห็นวา ดานราคาตอหุน ในตลาดหลักทรัพยไมไดแสดงวา หุนตัวไหนท่ีราคาสูง จะแพง
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กวาหุนราคาตํ่า อาจจะตองนําหุนตัวน้ันไปเทียบกับมูลคาท่ีแทจริงตัวมันเพ่ือท่ีจะสะทอนราคท่ี
แทจริง 

   สวนดานสงเสริมการขาย(โปรโมชั่น) เปนแรงจูงใจสําหรับการตัดสินใจไดงายขึ้น แต
อยางไรก็ดีผูท่ีตองการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสามารถใชการสงเสริมการตลาด
ไดทุกโบรกเกอร ท่ีทําการซ้ือขาย 

สมมติฐานที่ 3 : ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดวย ดานสภาวะทางการเมือง   ดานสภาวะทาง
เศรษฐกิจท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของคน 

ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยดานสภาวะทางการเมือง   ดานสภาวะทางเศรษฐกิจ 

มี อิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแห งประเทศไทยของคน  ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ดานสภาวะทางการเมือง   เปนไปตามสมมติฐานและสอดคลองงานวิจัย นันทาภรณ จิตชัย 

(2550) ไดศึกษาผลกระทบของขาวการเมืองไทยตอผลตอบแทน และ ความผันผวนของหุนกลุม
ตางๆ จาก 4 ปจจัย ไดแก การถือครองหุนสวนของตางชาติ คาทางบัญชีท่ี แสดงการเติบโต จ านว
นบทวิเคราะห และสถานะทางการเงิน โดยใชขอมูลรายวันของบริษัทจด ทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2539 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2550 โดยใช
วิ ธี ก า ร วิ เ ค ร าะห  The Event – Study Method และ  Generalized Autoregressive Conditional 

Heteroscedasticity (1,1) model ผลการศึกษาพบวา บริษัทประเภทตางๆ ไมไดมีผลกระทบตอขาว
การเมืองในรูปแบบเดียวกัน นอกจากน้ีขาวแตละประเภทก็ใหผลท่ีแตกตางกันดวย โดยขาวท่ี
เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงผูบริหาร 22 ของรัฐบาลมีความเก่ียวของกับอัตราผลตอบแทนในเชิงบวก 

ในขณะที่ขาวท่ีเก่ียวกับความขัดแยง ภายในประเทศมีความเก่ียวของกับอัตราผลตอบแทนในเชิงลบ
ในระดับสูง และเม่ือศึกษาในระดับ บริษัทแลวพบวา หุนท่ีมีคาทางบัญชีท่ีแสดงถึงการเติบโตสูง 

และหุนท่ีมีจ านวนบทวิเคราะหมากน้ัน ท าใหตอบสนองขาวท่ีสงผลตอระดับความไมแนนอนทาง
การเมืองนอยลง อยางไรก็ตามการตอบสนอง ในเชิงลบของหุนสองประเภทน้ีตอขาวเก่ียวกับความ
ขัดแยงภายในประเทศน้ันเห็นไดชัดเจนมากกวา หุนท่ีมีคาทางบัญชีแสดงออกถึงการเติบโตต าและ
หุนท่ีมีจ านวนบทวิเคราะหนอย นอกจากน้ีเม่ือ เปรียบเทียบหุนในกลุมตางๆ พบวาหุนท่ีมีสถานะ
ทางการเงินไมดีจะไดรับผลกระทบมากที่สุดจากขาว เก่ียวกับความขัดแยงภายในประเทศ 
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ดานสภาวะทางเศรษฐกิจ เปนไปตามสมมติฐานและสอดคลองกับผลงานวิจัย  ตามการ
คนควาอิสระดวยตนเองของ จิตนภา แชมกัน ณัฐนันท ล้ิมโสภิตพรรณ และหน่ึงฤทัย วงศคําจันทร
เร่ือง (2552 ) ผลกระทบของปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีตอธุรกิจอสังหาริมทรัพย ผลการคนควาพบวา 
อัตราเงินเฟ อมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับราคาหุนหมวดอสังหาริมทรัพย สวนผลงานอื่นท่ี
เก่ียวของพบวา ผลการคนควาแตกตางกันไปตามตัวแปรอิสระท่ีนํามาใชคนควา ประกอบกับ
ชวงเวลาท่ีคนควแตกตางกัน มีวิกฤติการณทางเศรษฐกิจแตกตางกันไปในแตละชวงเวลา ทําใหผลท่ี
ไดก็แตกตางกันไปดวยเชน 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโนตบุคของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ชนาวุธ   บุญนาม 
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโนตบุคของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
โนตบุคของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือโนตบุคของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ตลอดจนปจจัยอื่น ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกซ้ือโนตบุคของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บขอมูลจากประชาชน
ท่ัวไปท่ีเคยซ้ือโนคบุค ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ 

แบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน พรอมกับทดสอบสมมติฐานดวยสถิติอนุมาน t-Test และ F-Test 

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 25 – 35 ป 
รองลงมาคือ อายุระหวาง 35 – 45 ป ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษา
อยูในระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี อาชีพสวนใหญพนักงานบริษัทเอกชน 

รองลงมาคือ กิจการสวนตัว / ประกอบอาชีพอิสระ มีรายไดเฉล่ียอยูในชวง 15,000 – 20,000 บาท
ตอเดือน รองลงมาคือ มีรายไดเฉล่ียอยูในชวง 20,001 – 25,000 บาท 

สําหรับ เร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโนตบุคของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  จากการทดสอบสมมติฐาน ณ  ระดับความเช่ือม่ัน  รอยละ 95 เ พ่ือแสดง
ความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยดานอ่ืน ๆ กับ
การตัดสินใจเลือกซ้ือโนตบุคของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถรถสรุปไดดังน้ี 

ความสัมพันธระหวาง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ไมมีอิทธิพลกับการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือโนตบุคของผูบริโภค แตกตางกัน ความสัมพันธ ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลกับการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือโนตบุคของผูบริโภค แตกตางกัน 
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ดานราคา ดานสถานท่ีซ้ือ และดานการสงเสริมการตลาด ไมมีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกซ้ือ
โนตบุคของผูบริโภค แตกตางกัน และสุดทายคือความสัมพันธระหวาง ดานภาพลักษณทางกายภาพ 

ดานกระบวนการใหบริการ ไมมีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกซ้ือโนตบุคของผูบริโภค แตกตางกัน 

 

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. 

บทนํา 
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โลกยุคปจจุบัน คอมพิวเตอรไดกาวหนาแลวเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันอยาง
กวางขวาง ท้ังในสวนของการใชงานโดยตรง การติดตอส่ือสาร การแลกเปลี่ยนขอมูล การคนควา
หาขอมูล และเพ่ือการพักผอน อยางเชน เชน ดูหนัง ฟงเพลง เลนเกม และเลนอินเทอรเน็ต เปนตน 

มนุษยจะพ่ึงการทํางานของคอมพิวเตอรมากยิ่งขึ้น ทําให โนตบุค เขามามีบทบาทสําคัญในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน เน่ืองจากสามารถพกพาไปใชงานไดทุกท่ีท่ีตองการและไมเปล่ืองพ้ืนท่ีในการ
ใชงาน 

ประชาชนสวนใหญ ท้ังนักเรียน นักศึกษา บุคคลวัยทํางาน ตางใชคอมพิวเตอรแบบพกพา
ในชีวิตประจําวัน นักเรียน นักศึกษา ใชในการทํารายงาน การคนควาหาขอมูล และเพ่ือการพักผอน 

เชน ดูหนัง ฟงเพลง เลนเกม และเลนอินเทอรเน็ต เปนตน สวนบุคคลวัยทํางาน ใชในการจัดเก็บ
ขอมูล การกล่ันกรอง การแปลงขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ท้ังน้ี คอมพิวเตอรแบบพกพาไดมี
วิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยี มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ใหดี
ย่ิงข้ึน กระแสยุคโลกาภิวัฒนท่ีมีการบริโภคขาวสารขอมูลเพ่ิมขึ้นจึงตองอาศัยอุปกรณคอมพิวเตอร
ท่ีสะดวก พกพางาย ขนาดเล็ก ทําใหไดรับความสะดวกรวดเร็วในการคนหาและจัดเก็บขอมูล (โรม
มนัส มณีอนันตทรัพย, 2549) 

เม่ือ Notebook เปนท่ีนิยมมากในปจจุบันมีมากมายหลายย่ีหอใหเราเลือกผูประกอบการทุก
รายจึงกําหนดกลยุทธเพ่ือสรางยอดขายกันอยางเต็มท่ีซ่ึงนักการตลาดก็ใหความสําาคัญเก่ียวกับ 

สวนผสมทางการตลาด ซ่ึงปจจุบันสวนผสมทางการตลาดเขามามีบทบาทตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
สินคาของผูบริโภคเพ่ิมมากข้ึน ไมวาจะเปนในเร่ืองรูปแบบของสินคาท่ีมีการมุงเนนการออกแบบ 

เครื่องท่ีสวยแตกตางและหลากหลายมากข้ึน การพัฒนาใหมีความแปลกใหม ตรงกับความตองการ
ลูกคา และการมาแขงขันในตลาดราคาถูกคุมคากับประสิทธิภาพในการใชงานเหนือคูแขงรายอื่นๆ 

ตลาดท่ีโตขึ้นจะเปนกลุมลูกคา องคกรขนาดกลางจะมองหา Notebook ในโมเดลของตลาด Home 

Use เพ่ิมขึ้น และกลุม End User จะหันมาพ่ึงสินคาเงินผอนมากข้ึน สถานที่หรือชองทางในการจัด
จําหนายสินคาท่ีครอบคลุม และสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคไดอยางท่ัวถึงการสงเสริมการขายท่ี 

ผูขายแตละรายตางงัดเอากลยุทธการขายสินคาในรูปแบบตางๆ เขามาใชเพ่ือใหผูบริโภคซ้ือสินคา 
ของตน ส่ิงเหลาน้ีลวนเปนตัวกระตุนใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซ้ือสินคาไดรวดเร็วข้ึน แตการท่ี 

ผูขายนําเสนอสวนผสมทางการตลาดท้ังหมดน้ีรุกไปยังผูบริโภคอาจเกิดการผิดพลาดทําให
ส้ินเปลืองงบประมาณ เน่ืองจากผูบริโภคอาจจะพอใจดวยการตอบสนองเพียงดานใดดานหน่ึง 

เทาน้ัน (พัชรินทร สกุลเจริญพร, 2552) 
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จากความสําคัญท่ีกลาวมา ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยท่ีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
โนตบุค เน่ืองจากปจจุบันไดมียีหอใหมๆ หรือแมกระทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ในชวงเวลาส้ันๆ เพ่ือท่ีจะเขามาแขงขันในตลาด 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโนตบุคของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโนตบุค
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยอื่น ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโนตบุคของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอ

เดือน ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือโนตบุคของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตางกัน 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ี
ใหบริการ และดานการสงเสริมการตลาด ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือโนตบุคของ
ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ตางกัน 

3. ปจจัยอื่น ๆ ท่ีประกอบดวย ดานภาพลักษณทางกายภาพ และดานกระบวนการ ท่ีแตกตาง
กันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือโนตบุคของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ตางกัน 

 
ประโยชนของการวิจัย 

1. ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษา ไปใชเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบและ
ทิศทางของธุรกิจ ใหสอดคลองกับพฤติกรรม และความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 

2. ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษา ไปใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธทาง
การตลาด เพ่ือสรางผลกําไรสูงสุดใหกับธุรกิจ 
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3. ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษา ไปใชในการวางแผน และ ปรับปรุงกิจการ
ตลอดจนการบริหารจัดการธุรกิจใหเกิดความไดเปรียบในเชิงแขงขัน สามารถดํารงกิจการใหอยูรอด
บนเสนทางธุรกิจไดอยางม่ันคงและย่ังยืน   

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือโนตบุคของผูบริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร” น้ันมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 

 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม  
 (Independent Variable)                                                                    (Dependent Variable) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ 

ปจจัยสวนบุคคล 
• เพศ   • อาชีพ 
• อายุ   • รายไดเฉล่ียตอเดือน 
• ระดับการศึกษา   

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
• ผลิตภัณฑ    
• ราคา 
• สถานที่     
• สงเสริมการตลาด 

ปจจัยอ่ืน ๆ 
• ดานภาพลักษณทางกายภาพ 
• ดานกระบวนการใหบริการ 

การตัดสินใจเลือกซ้ือโนตบุค
ของผูบริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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อดุลย จาตุรงคกุล (2543, หนา 26) กลาวในเรื่อง ตัวแปรหรือองคประกอบของสวนผสม
ทางการตลาด (4P’s) วาเปนตัวกระตุนหรือส่ิงเราทางการตลาดที่กระทบตอกระบวนการตัดสินใจ
ซ้ือ โดยแบงออกไดดังน้ี 

1. ผลิตภัณฑ (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑของบริษัทท่ีอาจกระทบตอ
พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค คือ ความใหม ความสลับซับซอนและคุณภาพท่ีคนรับรูไดของ
ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑท่ีใหมและสลับซับซอนอาจตองมีการตัดสินใจอยางกวางขวาง ถาเรารูเรื่อง
เหลาน้ีแลวในฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกท่ีงายกวา ผูบริโภคมีความคุนเคยเพ่ือให
ผูบริโภคที่ไมตองการเสาะแสวงหาทางเลือกอยางกวางขวางในการพิจารณา สวนในเร่ืองของรูปราง
ของผลิตภัณฑตลอดจนหีบหอและปายฉลาก สามารถกออิทธิพลตอกระบวนการซ้ือของผูบริโภค 

หีบหอท่ีสะดุดตาอาจทําใหผูบริโภคเลือกไวเพ่ือพิจารณา ประเมินเพ่ือการตัดสินใจซ้ือ ปายฉลากท่ี
แสดงใหผูบริโภคเห็นคุณประโยชนของผลิตภัณฑท่ีสําคัญก็จะทําใหผูบริโภคประเมินสินคาเชนกัน 

สินคาคุณภาพสูงหรือสินคาท่ีปรับเขากับความตองการบางอยางของผูซ้ือมีอิทธิพลตอการซ้ือดวย 

2. ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือก็ตอเม่ือผูบริโภคทําการประเมิน
ทางเลือกและทําการตัดสินใจ โดยปกติผูบริโภคชอบผลิตภัณฑราคาต่ํา นักการตลาดจึงควรคิดราคา
นอย ลดตนทุนการซ้ือหรือทําใหผูบริโภคตัดสินใจดวยลักษณะอ่ืนๆ สําหรับการตัดสินใจอยาง
กวางขวางผูบริโภคมักพิจารณารายละเอียด โดยถือเปนอยางหน่ึงในลักษณะท้ังหลายที่เก่ียวของ
สําหรับสินคาฟุมเฟอย ราคาสูงไมทําใหการซ้ือลดนอยลง นอกจากน้ีราคายังเปนเคร่ืองประเมิน
คุณคาของผูบริโภคซ่ึงก็ติดตามดวยการซ้ือ 

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธของนักการตลาด
ในการทําใหมีผลิตภัณฑไวพรอมจําหนาย สามารถกออิทธิพลตอการพบผลิตภัณฑ แนนอนวา
สินคาท่ีมีจําหนายแพรหลายและงายท่ีจะซ้ือก็จะทําใหผูบริโภคนําไปประเมินประเภทของชองทาง
ท่ีนําเสนอก็อาจกออิทธิพลตอการรับรูภาพพจนของผลิตภัณฑ เชน สินคาท่ีมีของแถมในรานเสริม
สวยชั้นดีในหางสรรพสินคาทําใหสินคามีช่ือเสียงมากกวานําไปใชบนชั้นวางของในซุปเปอรมาร
เก็ต 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การสงเสริมการตลาด
สามารถกออิทธิพลตอผูบริโภคไดทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ขาวสารที่นักตลาด
สงไปอาจเตือนใจใหผูบริโภครูวาเขามีปญหา สินคาของนักการตลาดสามารถแกไขปญหาไดและ
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มันสามารถสงมอบใหไดมากกวาสินคาของคูแขง เม่ือไดขาวสารหลักการซ้ือเปนการยืนยันวาการ
ตัดสินใจซ้ือของลูกคาถูกตอง 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับความหมายของสวนประกอบทางการตลาดสามารถ
สรุปไดวาสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product)  ราคา (Price)  ชอง
ทางการจัดจําหนาย (Place) และ การสงเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึงลวนเปนองคประกอบท่ี
สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภค 

 

อดุลย จาตุรงคกุล (2543, หนา 160-166) กระบวนการตัดสินใจซ้ือประกอบดวยข้ันตอน
ตางๆ 5 ขั้นตอน อันจะนาไปสูการตัดสินใจซ้ือ 

  1. การตระหนักถึงความตองการ (Need Recognition) เปนจุดเร่ิมตนของกระบวนการซ้ือ
ซ่ึงผูซ้ือตระหนัก ถึงปญหาหรือความตองการ ผูซ้ือมีความรูสึกถึงความแตกตางระหวางสภาวะที่ผู
ซ้ือเปนอยูจริงกับสภาวะท่ีเขาปรารถนา ความตองการอาจถูกกระตุน โดยตัวกระตุนจากภายใน
(Internal Stimuli) กระตุนความตองการที่มีอยูปกติ เชน ความหิว กระหาย เพศ เปนตน ในระดับสูง
พอที่จะกลายเปนแรงขับดัน (Drive) นอกจากน้ันความตองการอาจถูกกระตุนจากตัวกระตุน
ภายนอก (External Stimuli) 

 2. การเสาะแสวงหาขาวสาร (Information Search) ผูบริโภคที่ถูกกระตุนเราอาจจะหรือ
อาจจะไมเสาะแสวงหาขาวสารมากข้ึน ถาแรงผลักดันของผูบริโภคแข็งแกรงและสินคาท่ีจะ
ตอบสนองอยูใกลแคเอื้อม ผูบริโภคมักจะทําการซ้ือมัน มิฉะน้ันแลวผูบริโภคอาจจะเก็บความ
ตองการน้ันไวในความทรงจํา หรือไมก็ทําการเสาะแสวงหาขาวสารท่ีเก่ียวของกับตองการดังกลาว
ผูบริโภคอาจหาขาวสารไดจากหลายแหง 

 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เราไดเห็นวิธีการท่ีผูบริโภคใช
ขาวสารเพ่ือใหไดมาซ่ึงชุดของตราที่เลือกไว เพ่ือการพิจารณาตัดสินใจเปนขั้นสุดทาย ผูบริโภค
เลือกตราดวยวิธีใด นักการตลาดจะตองรูเก่ียวกับการประเมินคาทางเลือก น่ันก็คือ วิธีการท่ีผูบริโภค
ใชขาวสารเลือกตราย่ีหอ ในการเลือกใชกลยุทธการตลาดของนักการตลาดตองกออิทธิพลตอการ
ตัดสินใจของผูช้ือ 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ในข้ันตอนการประเมิน ผูบริโภคจะจัดลําดับ
ความชอบตราย่ีหอตาง ๆ ในแตละตัวเลือก และก็จะสรางความตั้งใจซ้ือขึ้น โดยทั่วไปการตัดสินใจ
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ซ้ือของผูบริโภคมักจะทําการซ้ือตราที่ชอบมากท่ีสุด แตทวามีปจจัย 2 ประการ อาจเขามา “ขวาง” 

ระหวางความตั้งใจกับการตัดสินใจซ้ือ 

5. พฤติกรรมหลังซ้ือ (Postpurchase Behavior) งานของนักการตลาดมิได จบส้ินลงเม่ือมี
การซ้ือสินคา ผูบริโภคจะเกิดความพอใจหรือไมพอใจและจะกอพฤติกรรมหลังการซ้ือขึ้น ปญหา
อยู ท่ีวาอะไรเปนตัวกาหนดวาผู ซ้ือพอใจหรือไมพอใจในการซ้ือ คําตอบก็คือมันขึ้นอยู กับ
ความสัมพันธระหวางความคาดหมายของผูบริโภค (Consumer’s Expectation) กับการปฏิบัติการ
ของสินคา (Products’ Perceived Performance) ถาสินคานอยกวาความคาดหวังผูบริโภคจะผิดหวัง 

ถาตรงกับความหมาย ผูบริโภคจะพอใจ ถาดีเกินความคาดหมายผูบริโภคจะปล้ืมปติยินดีมาก 

ผูบริโภคอิงความคาดหมายไวกับขาวสารท่ีเขาไดรับจากผูขาย เพ่ือน ๆ และแหลงอ่ืน ๆ ถาผูขายอาง
การปฏิบัติงานของสินคาของเขา “เกินความเปนจริง” ผลก็คือ ผูบริโภคจะไมพอใจ ดังน้ันผูขาย
จะตองซ่ือสัตยในการเสนอขออางของสินคาของเขาและยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุดารัตน 
รัตนกิจไพบูลย (2553) ซ่ึงทําการวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือโนตบุคของนักศึกษา ชั้นปท่ี3 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี ซ่ึงพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัย
ดานสวนประสมการตลาด ในดานผลิตภัณฑ มีผลการตัดสินใจมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานสถานท่ี 

ดานสงเสริมการขายและดานราคา สวนพฤติกรรมในการการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุค 

คือ ราคาเหมาะสมมากท่ีสุด ในดานสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑมีระดับความสําคัญใน
การตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานชองทางจัดจําหนาย ดานสงเสริมการขาย และดานรา
คามีผลตอการตัดสินใจนอยท่ีสุด 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
งานวิจัยน้ีไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนทั่วไปท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือ

โนตบุค ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชสูตรของ Cochran จํานวน 400 คน ผูวิจัยออกแบบการวิจัย
เปนเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในชวง กุมภาพันธ – 

พฤษภาคม พ.ศ. 2560 แลวตรวจสอบความถูกตอง และความเช่ือม่ันของแบบสอบถามจากผูเชียว
ชาญ เม่ือผานเรียบรอยแลว จึงไดนําไปแจกจริงกับกลุมตัวอยางดังกลาวขางตน 
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การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน มาดําเนินการ

ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ซ่ึงทําใหผูวิจัยแนใจไดวาขอมูลท่ีนํามาประมวลน้ัน เปนขอมูลท่ี
มีความสมบูรณถูกตอง และอยูในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด และนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปแกรม 

Microsoft Office Excel  โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาจํานวน คารอยละ คาเฉลีย คาเบียงเบน
มาตรฐาน และใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก t-Test และ F-Test 

 
สรุปผลการวิจัย 
ตาราง 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม    
 (n=400) 

รายละเอียด ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ความถ่ี รอยละ

เพศ ชาย 226 56.50 
 หญิง 174 43.50 
อายุ มากกวา 18ป – 25ป 46 11.50 
 มากกวา 25ป – 35 ป 189 47.25 
 มากกวา 35ป – 45 ป 128 32.00 
 มากกวา 45 ป 37 9.25 
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน หรือต่ํากวา 17 4.25 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 17 4.25 
 อนุปริญญา / ปวส. 22 5.50 
 ปริญญาตรี 274 68.50 
 สูงกวาปริญญาตรี 70 17.50 
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 292 73.00 
 ขาราชการ 23 5.75 
 กิจการสวนตัว / ประกอบอาชีพอิสระ 42 10.50 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 23 5.75 
 อื่น ๆ 20 5.00 
รายไดเฉล่ียตอเดือน 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 บาทขึ้นไป 79 19.75 
    

 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 56.50 ชวงอายุมากกวา 
25ป – 35 ป มีจํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 47.25 ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจํานวน 274 คน 

คิดเปนรอยละ 68.50 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีจํานวน 292 คน คิดเปนรอยละ 73 รายไดเฉล่ีย
ตอเดือน 15,000 – 20,000 บาท จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.75  

 

ตารางท่ี 6 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม  
ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด 
รายละเอียด ความถี่ รอย

ละ 
ย่ีหอของโนคบุค Apple 159 39.75 
ท่ีทานใหความสนใจ 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 
ท่ีทานยินดีจายเพ่ือซ้ือ
โนตบุค 

20,001 – 30,000 บาท 155 38.75 

 30,001 – 40,000 บาท 101 25.25 
 40,001 – 50,000 บาท 46 11.50 
 มากกวา 50,000 บาท 3 0.75 
หากทานตองการซ้ือโนตบุค พันธุทิพย พลาซา 51 12.75 
ทานจะซ้ือจากท่ีใด ฟอรจูน 37 9.25 
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 งานแสดงสินคา 86 21.50 
 หางสรรพสินคา 226 56.50 
Promotion ใดท่ีกระตุน มีการเสนอ Promotion ลด แลก แจก แถม 188 47.00 
ความตองการซ้ือโนตบุค มีการเสนอ Promotion ผอน 0% 137 34.25 
 มีหรือไมมี  Promotion ก็ได 75 18.75 

 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกย่ีหอ Apple มีจํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 39.75 ระดับราคา
สูงสุดท่ียินดีจายเพ่ือซ้ือโนตบุค ชวง 20,001 – 30,000 บาท มีจํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 38.75 
สถานท่ีซ้ือโนตบุค หางสรรพสินคา มีจํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 56.50  Promotion ลด แลก 
แจก แถม มีจํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 47  
สวนท่ี 3 การวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยอื่น ๆ 

ปจจัยอ่ืน ๆ รายละเอียด ความถ่ี รอยละ 
ภาพลักษณทาง  ย่ีหอของโนตบุค 230 57.50 
กายภาพ รูปลักษณของโนตบุค 146 36.50 
 นํ้าหนักของโนตบุค 22 5.50 
 สีของโนตบุค 2 0.50 
กระบวนการใหบริการ ศูนยบริการซอมมีจํานวนมาก 149 37.25 
 ความรวดเร็วในการบริการงานซอมแซม 

งานเครมสินคา 
189 47.25 

 การรับประกันงานซอมตามระยะเวลา 62 15.50 
    

 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกย่ีหอของโนตบุค มีจํานวน 230 คน คิดเปนรอยละ 57.50           

ความรวดเร็วในการบริการงานซอมแซม งานเครมสินคามากท่ีสุดคือ มีจํานวน 189 คน คิดเปนรอย
ละ 47.25  
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สวนท่ี 4 การวิเคราะหเก่ียวกับอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโนตบุคของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ปจจัย คาเฉล่ี

ย 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

โนตบุคมีรูปลักษณ ดีไซนท่ีทันสมัย  4.265 0.7491 

ราคาของโนตบุคมีความเหมาสะสมกับ Spec ท่ีไดรับ 4.425 0.6860 

มีการใหบริการหลังการขายท่ีรวดเร็ว 4.357 0.6752 

จํานวนศูนยบริการและซอมบํารุงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 4.400 0.6937 

อายุการใชงานยาวนาน 4.467 0.7001 

   

 

จากตาราง ผลการสํารวจของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม 400 คน ท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ อายุ
การใชงานยาวนาน มีคาเฉล่ียท่ี 4.467 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7001 คะแนน  

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดเฉล่ียตอเดือน ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโนตบุคของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานในปจจัยสวนบุคคล ไมมีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
ซ้ือโนตบุคของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P) ท่ีประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดาน

ราคา ดานสถานที่ใหบริการ และดานการสงเสริมการตลาด ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกซ้ือโนตบุคของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑเทาน้ัน ท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโนตบุคของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 
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สมมติฐานท่ี 3 : ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดวย ดานภาพลักษณทางกายภาพและ ดาน

กระบวนการใหบริการ ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโนตบุคของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานครตางกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานในปจจัยอื่น ๆ ไมมีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

โนตบุคของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

อภิปรายผลของการวิจัย 
สมมติฐานท่ี 1 : ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดเฉล่ียตอเดือน ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโนตบุคของผูบริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ีย
ตอเดือน ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโนตบุคของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม
เปนไปตามสมมติฐานเน่ืองจากผูบริโภค สามารถเลือกซ้ือสินคาโนตบุคไดทุกรายไดเฉล่ียตอเดือน 

สมมติฐานท่ี 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P) ท่ีประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานสถานท่ีใหบริการ และดานการสงเสริมการตลาด ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกซ้ือโนตบุคของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีเพียงปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ
เทาน้ัน ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโนตบุคของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองกับแนวคิดของ อดุลย จาตุรงคกุล (2543, หนา 160-166) 
กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ท่ีกลาววา การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ในขั้นตอนการประเมิน 

ผูบริโภคจะจัดลําดับความชอบตราย่ีหอตาง ๆ ในแตละตัวเลือก และก็จะสรางความตั้งใจซ้ือข้ึน 

โดยท่ัวไปการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคมักจะทําการซ้ือตราท่ีชอบมากท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุดารัตน รัตนกิจไพบูลย (2553) ซ่ึงทําการวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือโนตบุคของ
นักศึกษา ชั้นปท่ี3 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางให
ความสําคัญตอปจจัยดานสวนประสมการตลาด ในดานผลิตภัณฑ มีผลการตัดสินใจมากท่ีสุด 

รองลงมา คือ ดานสถานท่ี ดานสงเสริมการขายและดานราคา สวนพฤติกรรมในการการตัดสินใจ
เลือกซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุค คือ ราคาเหมาะสมมากที่สุด ในดานสวนประสมทางการตลาด ดาน
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ผลิตภัณฑมีระดับความสําคัญในการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานชองทางจัดจําหนาย 

ดานสงเสริมการขาย และดานราคามีผลตอการตัดสินใจนอยท่ีสุด 

สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานอ่ืน ๆ ท่ีไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
โนตบุคของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลองกับงานของ พจมาน อภิเกษมสันติ์ (2556) 
ซ่ึงทําการวิจัยเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีใชในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบ
พกพาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ
มากท่ีสุด เม่ือแยกพิจารณาในแตละดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ โนตบุคมีคุณภาพไดมาตรฐานมี
อิทธิพลตอการเลือกซ้ือมากท่ีสุด ดานราคา ราคาของโนตบุคเหมาะสมกับคุณภาพมีอิทธิพลตอการ
เลือกซ้ือมากท่ีสุด ดานสถานท่ีจัดจําหนาย มีสินคาตัวอยางใหทดลองในสถานท่ีจัดจําหนายมี
อิทธิพลตอการเลือกซ้ือมากท่ีสุด ดานการสงเสริมการตลาด มีการรับประกันจากบริษัทท่ีนาเช่ือถือมี
อิทธิพลตอการเลือกซ้ือมากท่ีสุด 

ในความคิดเห็นของผูวิจัยเห็นวา ดานราคา ของแตละย่ีหอ ไมมีความแตกตางกันมาก เพราะ
โนตบุคสวนใหญ จะใช Software และ Hardware จากผูผลิตเดียวกัน ซ่ึงทําใหตนทุนไมแตกตางกัน
มากนัก โดยผูซ้ือเองก็มีการหาขอมูลจากแหลงตาง ๆ มาเพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกซ้ือ สวน
ดานสงเสริมการขาย น้ันข้ึนอยูกับรานคากับผูผลิตเปนผูกําหนด และยังมีกิจกรรมสงเสริมการขาย
รวมกับธนาคาร เพ่ือเปนแรงจูงใจสําหรับการตัดสินใจไดงายข้ึน ในสวนดานสถานท่ีจัดจําหนายน้ัน 

ก็สามารถหาซ้ือไดงาย ตามหางสรรพสินคาท่ัวไป แตอยางไรก็ดีไมวาจะเปนดานใดในสามดานท่ี
กลาวมา ผูท่ีคนท่ัวไปจําเปนจะตองมีคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการทํางาน จึงไมเปนอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจในหัวขอขางตน 

  สมมติฐานท่ี 3 : ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดวย ดานภาพลักษณทางกายภาพ และดาน
กระบวนการใหบริการ ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโนตบุคของผูบริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยดานภาพลักษณทางกายภาพ และดานกระบวนการ
ใหบริการไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโนตบุคของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม
เปนไปตามสมมติฐานเน่ืองจากผูบริโภค สามารถเลือกซ้ือสินคาโนตบุคไดทุกการใหบริการ  
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคสท่ีสาขาเดอะสตรีทรัชดา 

FACTORS THAT INFLUENCE THE DECISION TO THE COFFEE SHOP STARBUCKS  
BRANCH AT THE STREET RATCHADA 

 

ณัชชนม  เจริญจิต 
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
บทนํา 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย 

ปจจุบันกาแฟ เปนเครื่องด่ืมท่ีมีความนิยมอยางแพรหลายกันมากข้ึน  และนิยมด่ืมกันท่ัว
โลก มีกล่ินหอม เปนเอกลักษณเฉพาะตัวแลวยังมีรสชาติท่ีอรอยแถมถูกปากคนไทยมากข้ึนดวย 

จากท่ีเม่ือกอนคนไทยนิยมด่ืมแตกาแฟสําเร็จรูป แตในปจจุบันคนไทยนิยมหันมาบริโภคกาแฟท่ีคั่ว
สดกันมากข้ึน ทําใหธุรกิจดานรานกาแฟขยายและเติบโตอยางตอเน่ืองและรวดเร็วในปท่ีผานๆมา 
เหตุผลหลักๆ อาจจะเปนการท่ีธุรกิจรายใหญๆ จากตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศเรามากข้ึน  

จึงทําใหการเติบโตของธุรกิจดานรานกาแฟขยายตัวไดอยางกวางขวาง ขณะเดียวกันกระแสความ
นิยมในการด่ืมกาแฟก็มากขึ้นตามไปดวย  ซ่ึงปจจุบันมีผูบริโภคกาแฟสดเปนจํานวนมาก ทําให
ธุรกิจทางดานกาแฟสดเปนท่ีนาสนใจสําหรับนักลงทุนเปนอยางมาก ซ่ึงจะประกอบไปดวยทุกเพศ
ทุกวัย จึงทําใหธุรกิจทางดานกาฟมีมากข้ึนเปนจํานวนมาก จนในปจจุบันเร่ิมมีกาแขงขันสูงข้ึนใน
รูปแบบตางๆ เชน รานกาแฟสดบางรานจะมีบริการมุนอานหนังสือ ใหน่ังเลนในบรรยาศท่ีรูสึก
สบาย ๆ และยังมีบริการ Wi-Fi และหรือ อินเตอรเน็ต พรอมท้ังยังมีบริการอาหารคาว หวาน และ
ของวางใหบริการ 

            ดังน้ันผูวิจัยจึงเลือกศึกษาเร่ืองกาแฟสด โดยการเลือกศึกษาจากรานสตารบัตส เพราะราน
สตารบัคสน้ันเปนผูนําทางดารธุรกิจกาแฟ เน่ืองจากทางรานไดมีการคัดสรรเมล็ดกาแฟที่ดี มี
คุณภาพจากเกษตรกร และไดมีการใหราคาเมล็ดท่ีสูง เพ่ือใหเกษตกรนําเงินท่ีไดไปรักษาหนาดิน 

ทางดานสตารบัคสเองก็มีการรณรงค “การรักษาส่ิงแวดลอม” ควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจ 

            อีกสาเหตุหน่ึงท่ีเลือกรานกาแฟสตารบัคส เพราะปจจุบันคูแขงขันเร่ิมมีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ 

อีกท้ังมีการปรับเปล่ียนกลยุทธการแขงขัน เพ่ือใชแขงขันชิงสวนแบงตลาดอยูตลอดเวลา มีอัตรา
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การเจริญเติบโตของรายไดอยู 90% ซ่ึงในขณะเดียวกันทางดานสตารบัคสมีอัตราการเจริญเติบโต
ของรายไดอยู 20-25% ผูวิจัยจึงอยากทราบวาอะไรท่ีเปนปจจัยตอการตัดสินใจเลือกใชบริการราน
กาแฟสตารบัคสของผูบริโภค 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคส

ท่ีสาขาเดอะสตรีทรัชดา 

เพ่ือศึกษาปจจัยในสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
รานกาแฟสตารบัคสท่ีสาขาเดอะสตรีทรัชดา 

เพ่ือศึกษาปจจัยอื่นๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคสท่ีสาขา
เดอะสตรีทรัชดา 

 

สมมติฐานการวิจัย 
ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได

เฉล่ียตอเดือน ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคสท่ีสาขา
เดอะสตรีทรัชดาตางกัน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
จัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาดท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
รานกาแฟสตารบัคส ท่ีสาขาเดอะสตรีทรัชดาตางกัน 

ปจจัยอื่นๆ ท่ีประกอบดวย ความภักดีในตราสินคา ภาพลักษณสินคา ท่ีแตกตางกันกันมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคสท่ีสาขาเดอะสตรีทรัชดาตางกัน 

 

ประโยชนของการวิจัย 
ผลจากการศึกษาสามารถนําไปใชเปนแนวทางพัฒนาและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ และ

ตอบสนองความตองการของผูใชบริการรานกาแฟสตารบัคส 
เพ่ือเพ่ิมการขยายฐานกลุมลูกคาท่ีเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคส 
เพ่ือนําระดับดานการตัดสินใจของผูท่ีเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคส ในดานตางๆ 

นํามาปรับ เปล่ียนแกไข เพ่ือสรางความพึงพอใจและความประทับใจแกผูมาใชบริการในคร้ังตอไป
ใหมากข้ึน 
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เพ่ือนําผลวิจัยท่ีไดเปนแนวทางใหกับวิจัยดานอื่นๆ ในเรื่องท่ีเก่ียวของในอนาคตได 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสตาร

บัคส ท่ีสาขาเดอะสตรีทรัชดา” มีกรอบแนวคิดในการวิจัยน้ี 

 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	
	

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
คอตเลอร ฟลลิป (2546 หนา 24) กลาววาสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ซ่ึงกิจการผสมผสานเครื่องมือเหลาน้ีให
สามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย สวนประสม
การตลาด ประกอบดวยทุกส่ิงทุกอยางท่ีกิจการใชเพ่ือใหมีอิทธิพลโนมนาวความตองการผลิตภัณฑ

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 

- สถานภาพ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ปจจัยสวนผสมทางการตลาด 
- ผลิตภัณฑ 
- ราคา 

- ชองทางการจัดจําหนาย 

- การสงเสริมทางการตลาด 

ปจจัยอื่นๆ 
- ความภักดีในตราสินคา 
- ภาพลักษณสินคา 

การตัดสินใจเลือกใชบริการ
รานกาแฟสตารบัคส  

ท่ีสาขาเดอะสตรีทรัชดา 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1354 

ของกิจการ สวนประสมการตลาดแบงออกเปนกลุมได 4 กลุม ดังท่ีรูจักกันวาคือ “4 Ps” อันไดแก 
ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการขาย (Promotion) 

เส รีวงษมณฑา  (2542 หน า  11) กล าวว า  สวนประสมทางการตลาด   (Marketing 

Mix) หมายถึง การมีสินคาท่ีตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย ไดขายในราคาท่ี
ผูบริโภคยอมรับไดและผูบริโภคยินดีจายเพราะเห็นวาคุม รวมถึงมีการจัดจําหนายกระจายสินคา ให
สอดคลองกับพฤติกรรมการซ้ือหาเพ่ือความสะดวกแกลูกคา ดวยความพยายามจูงใจใหเกิด
ความชอบในสินคาและเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ 
วารุณี ตันติวงศวาณิช (2552 หนา 54-57) กลาววา ส่ิงกระตุนอื่นๆ เปนส่ิงแวดลอมท่ีอยู

เหนือการควบคุมขององคการ ซ่ึงสงผลตอการตัดสินใจ และทําใหเกิดการซ้ือได ไดแก ปจจัยทาง
เศรษฐกิจ(Economic) ปจจัยทางเทคโนโลยี (Technological) ปจจัยทางกฎหมายและการเมือง (Law 

and Political)  และปจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural) ในดานเศรษฐกิจ หมายถึง เศรษฐกิจท้ังใน
ครอบครัวและระดับประเทศ เพราะเม่ือปจจัยทางเศรษฐกิจดี ก็จะสงผลใหเกิดการตัดสินใจ ทางดาน
เทคโนโลยีเชนเดียวกัน เทคโนโลยีใหมๆ ท่ีเกิดขึ้นทําใหเกิดเปนส่ิงกระตุนในการตัดสินใจไดปจจัย
ทางดานกฎหมายและการเมืองตลอดจนวัฒนธรรม กฎหมายน้ันสงใหเกิดการตัดสินใจไดเพราะวา 
มีสวนชวยเปนกรอบในการบังคับใชวา ส่ิงใดผิดกฎหมาย ก็จะทําใหไมสามารถตัดสินใจซ้ือได ดาน
วัฒนธรรมน้ัน มีผลเพราะรวมไปถึง ครอบครัว เพ่ือนบาน ก็มีสวนทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือได
เชนเดียวกัน 

ศิริ วรรณ  เส รีรัตน , ปริญ  ลัก ษิตานนท , ศุภร  เสรี รัตน  และองอาจ  ปทะวานิช 

(2538, หนา 18) ไดกลาวถึง กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ (Decision Process) หมายถึง ขั้นตอน
ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากสองทางเลือกขึ้นไป พฤติกรรมผูบริโภคจะพิจารณาในสวนท่ีเก่ียวของ
กับกระบวนการตัดสินใจท้ัง ดานจิตใจ (ความรูสึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือเปน
กิจกรรมทางดานจิตใจและทางกายภาพ ซ่ึงเกิดข้ึนชวงระยะเวลาหน่ึง กิจกรรมเหลาน้ีทําใหเกิดการ
ซ้ือและเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอื่น กระบวนการตัดสินใจซ้ือประกอบดวยขั้นตอนท่ีสําคัญ 

คือ การรับรูการคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 
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อัตราการเจริญเติบโตของรานกาแฟสตารบัคส 
ตลาดกาแฟในชวง 5 ปท่ีผานมาเติบโตเฉล่ียรอยละ 7.3 ตอป โดยผูประกอบการมีการ

พัฒนาผลิตภัณฑใหตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค ไมวาจะเปนการพัฒนาดานรสชาติ 
รวมถึงการเพ่ิมคุณคาใหกับผลิตภัณฑ ควบคูกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด  

โดยสตารบัคสมีรายไดจากการดําเนินการธุรกิจเกือบ  4,200 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น 

16% เ ม่ือเปรียบเทียบกับป ท่ีผานมา  ท้ังน้ี บริษัทรายงานผลประกอบการที่ชะลอตัวลงใน
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนตลาดท่ีใหญท่ีสุด แตมีรายไดสุทธิเพ่ิมข้ึนถึง 11% อยางไรก็ตาม ในไตรมาส 4 

ของปงบประมาณ ยอดขายรวมจากสาขาท่ัวโลกของสตารบัคสเพ่ิมขึ้นเพียง 4% เทาน้ัน ซ่ึงเปนตัว
เลขที่ต่ํากวาการคาดการณจากนักวิเคราะหคือ 4.9% โดยบริษัทมีการขยายตัวมากท่ีสุดในจีนและ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ซ่ึงสูงเปนประวัติการณถึง 23% ในปน้ี นายโฮเวิรด ชูลทซ  ซีอีโอ สตารบัคส
ไดประกาศแผนสําคัญท่ีจะขยายสาขาในจีนเพ่ิมเปน 2 เทาคือใหถึง 5,000 สาขาภายในป 2564 จนถึง
ตอนน้ี สตารบัคสมีสาขาท้ังหมด 25,085 แหงใน 75 ประเทศท่ัวโลก โดยมีการเปดสาขาใหมเพ่ิมขึ้น
ถึง 690 แหงในชวงไตรมาสสุดทาย 

 

แบบของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคสท่ีสาขาเดอะ
สตรีทรัชดา เปนการดําเนินการวิจัยเองจากการสํารวจกลุมตัวอยางเชิงสํารวจ (Survey Research) 

โดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลแลวนํามา
วิเคราะหตามวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือหาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ ซ่ึงไดใชโปรแกรม Excel 

ในการประมวลผลในการวิจัยน้ี 

 

ประชากรและหนวยวิเคราะห 
 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีจะใชกลุมตัวอยาง คือ ผูท่ีเขาใชบริการรานกาแฟสตารบัคสท่ี
สาขาเดอะสตรีทรัชดา ต้ังแตวันท่ี 10 เมษายน – 26 เมษายน 2560 ซ่ึงไมสามรถระบุจํานวนประชากร
ได โดยคาดวามีผูท่ีใชบริการจํานวนไมนอยท่ีตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคส 
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การเลือกกลุมตัวตัวอยางและแผนกการสุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจากการใชสูตรของ 

COCHRAN, W.G. (1953).  SAMPLING TECHNIQUES. JOHN WILEY AND SONS. คํานวณหา
ขนาดตัวอยางท่ีจะใช มีรายละเอียดดังน้ี 

1
 

ตัวอยางจากการใชสูตรของ W.G.cochran (1953) ดังน้ี 

โดย N = จํานวนตัวอยางท่ีทําการศึกษา 
Z = คาสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% มีคาเทากับ 1.96 

p = คาความนาจะเปนของประชากรกําหนดใหเทากับ 0.5 

E = คาความคลาดเคลื่อนในการศึกษาน้ีท่ีกําหนดท่ี 5% เทากับ 0.05 
. . .

.
 

                                                                          =      384.16 คน ≈ 400 คน 

ดังน้ัน ในการศึกษาครั้งน้ี จะใชขนาดตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง ผูวิจัยไดเลือกใช
วิธีดําเนินการสุมตัวอยางแบบไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (Non-probability Sampling) โดยใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงผูวิจัยทําการเก็บขอมูลตัวอยางผานทาง
แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด 

ออกแบบการวิจัยเปนเชิงปริมาณคุณภาพ โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวม
รวมขอมูลในชวงเวลา เมษายน-พฤษภาคม 2560 แลวตรวจสอบความถูกตองและความเชื่อม่ัน ของ
แบบสอบถามจากผูเช่ียวชาญ เม่ือผานเรียบรอยแลวจึงไดนําไปแจกจริงกับกลุมตัวอยางดังกลาว
ขางตน 

 

การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เปนการนําสถิติมาใชในการวิเคราะหขอมูลท่ีไดเก็บรวบรวมมา  
แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. การวิเคราะหดวยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป
ของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติ เชน ความถ่ี รอยละ เปนตน หรือนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลของ
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ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามในแบบสอบถามแตละขอ โดยใชสถิติ เชน คาเฉล่ียหรือคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เปนตน 

2. การวิเคราะหดวยสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติอนุมาน เปนสถิติท่ีนํามาใชใน
การอางอิงไปหาคาความเปนจริงของประชากร สถิติอนุมานถูกนําไปใชใน 2 เรื่อง คือ การประมาณ
คาทางสถิติ และการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงในการวิจัยมักนิยมนําสถิติอนุมานมาใชในการทดสอบ
สมมติฐาน ไดแก t-Test และ F-Test 

 

สรุปผลการวิจัย  
ตารางท่ี 1 ผลการวิจัยของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟ
สตารบัคสท่ีสาขาเดอะสตรีทรัชดา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยสวนบุคคล รายละเอียด ความถ่ี รอยละ 

เพศ 
หญิง 268 67.00 

ชาย 132 33.00 

อายุ 

ตํ่ากวาหรือเทากับ 20 ป 11 2.75 

21-25 ป 38 9.50 

26-30 ป 212 53.00 

31-35 ป 119 29.75 

มากกวา 35 ปขึ้นไป 20 5.00 

สถานะภาพ 
โสด 318 79.50 

สมรส 82 20.50 

ระดับการศึกษา 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 128 32.00 

ปริญญาตรี 227 56.75 

ปริญญาโท 45 11.25 

อาชีพ 

นักเรียน / นักศึกษา  16 4.00 

พนักงานบริษัทเอกชน  303 75.75 

รับราชการ 12 3.00 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 12 3.00 
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ประกอบธุรกิจสวนตัว 57 14.25 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ตํ่ากวาหรือเทากับ 15,000 บาท 28 7.00 

15,000-25,000 บาท / เดือน 99 24.75 

25,000-35,000 บาท / เดือน 191 47.75 

มากกวา 35,000 บาทข้ึนไป 82 20.50 

 

จากตารางท่ี 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 26-

30 ป  สถานภาพโสดมากกวาสมรส สวนมากอยูในระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอาชีพ
เปนบริษัทเอกชน ท่ีมีรายไดอยูระหวาง 25,000-35,000 บาท  

ตารางท่ี 2 ผลการวิจัยของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟ
สตารบัคสท่ีสาขาเดอะสตรีทรัชดา จําแนกตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด 
รายละเอียด ความถี่ รอยละ 

ผลิตภัณฑ 

เครื่องด่ืมท่ีผสมช็อตเอสเพรสโซและ
นมสด 148 37.00 

ไอซ คอฟฟ หรือ ไอซ อเมริกาโน 49 12.25 

ซิกเนเจอร ช็อคโกแลตเย็น นมเย็น 31 7.75 

เครื่องด่ืมตามเทศกาล 40 10.00 

ชาชง ชาเขียว ชาตางๆ 80 20.00 

แฟรบปูชิโน นํ้าผลไมผสมชาปนสูตร
พิเศษ 13 3.25 

แฟรบปูชิโน กาแฟปนสูตรพิเศษ  39 9.75 

ราคา 
51-100บาท 15 3.75 

100-150 บาท 209 52.25 

150 บาทข้ึนไป 176 44.00 

ชองทางการจัด
จําหนาย 

มีสาขาครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 151 37.75 

ทําเลท่ีตั้งสะดวกตอการเดินทาง 117 29.25 
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ปายรานสังเกตุงายมีท่ีจอดรถ 24 6.00 

ใกลท่ีทํางาน 108 27.00 

การสงเสริมการ
ขาย 

ซ้ือ 1 แถม 1 ในชวงเวลา 188 47.00 

ลดคร่ึงราคา 50%  127 31.75 

มีของพรีเม่ียมใหแลกซ้ือ  54 13.50 

มีบัตรสะสมแตม 31 7.750 

จากตารางท่ี 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญชอบเคร่ืองด่ืมประเภท เครื่องด่ืมท่ีผสมช็อตเอส
เพรสโซและนมสดมากท่ีสุด ราคาที่ผูใชบริการพึงพอใจอยูระหวาง 100 -150 บาท และสวนใหญ
พอใจสาขาท่ีมีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และโปรโมชั้นท่ีชื่นชอบคือ ซ้ือ 1 แถม 1 ในชวงเวลา 
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิจัยของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟ
สตารบัคสท่ีสาขาเดอะสตรีทรัชดา จําแนกตามปจจัยอื่นๆ 

ปจจัยอ่ืนๆ รายละเอียด ความถ่ี รอยละ 

ประเภทเคร่ืองด่ืม 

เย็น 264 66.00 

รอน 105 26.25 

ปน 31 7.75 

ความถ่ีในการใชบริการ 

เดือนละครั้ง 33 8.25 

1-2 ครั้ง / สัปดาห 136 34.00 

2-3 ครั้ง / สัปดาห 198 49.50 

นานๆ ครั้ง 33 8.25 

สาเหตุท่ีเขาใชบริการ 

ติดใจรสชาติเครื่องด่ืม 113 28.25 

สถานท่ีและบรรยากาศที่ดี 119 29.75 

เจรจาธุรกิจ พบปะสังสรรค 168 42.00 

ลักษณะการเขาใชบริการ 
ด่ืมท่ีราน 260 65.00 

ซ้ือแบบนํากลับ 140 35.00 
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จากตารางท่ี 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญชอบด่ืมเครื่องด่ืมแบบเย็น และสวนมากเลือกใช
บริการ 2-3 ครั้ง / สัปดาห สวนใหญเขามาเจรจาธุรกิจ พบปะสังสรรค และลักษณะการใชบริการ คือ 

น่ังด่ืมท่ีรานเปนสวนใหญ 
ตารางท่ี 4  ผลการวิจัยของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟ
สตารบัคสท่ีสาขาเดอะสตรีทรัชดา จําแนกตามขอมูลดานการตัดสินใจ 

การตัดสินใจ คาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความถูกตองของสินคาท่ีไดรับ  
และความรวดเร็วในการใหบริการ

4.0500  0.4616 

ความคุมคาโดยรวมท้ังหมดเม่ือ
เทียบกับราคา 

4.0875  0.4587 

มีส่ิงอํานวยความสะดวกบริการไว
หลายอยาง 

4.1725  0.4221 

รสชาติเคร่ืองด่ืม 4.1675 0.5051 
ความสะอาดของรานโดยรวม 4.0752  0.4749 

 
จากตารางที่ 4 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจเลือกใชบริการเน่ืองจากมีส่ิงอํานวย
ความสะดวกบริการไวหลายอยาง และ ติดใจในรสชาติเคร่ือง เปนอันดับตนๆ รองลงมาเปนเรื่อง
ของความคุมคโดยรวมเม่ือเทียบกับราคา ความสะอาดของราน และความถูกตองความรวดเร็วใน
การใหบริการ ตามลําดับ 

 
อภิปรายผลของการวิจัย 
สมมติฐานท่ี 1 : ปจจัยดานสวนบุคคลท่ีประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายไดเฉล่ียตอเดือน ท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสตาร
บัคสท่ีสาขาเดอะสตรีทรัชดาตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนบุคคล ไมมีดานใดท่ีมีอิทิพลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคสท่ีสาขาเดอะสตรีทรัชดาแตอยางใด ท้ังน้ีเน่ืองจากปจจุบันความ
แตกตางในเรื่องเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ไมเปนอุปสรรคตอ
การใชบริการ เพราะทุกคนมีความเทาเทียมกันในการรับบริการท่ีดี ควรไดรับการเอาใจใสท่ีดีของ
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พนักงานท่ีใหบริการ จึงสงผลใหผูท่ีเขาใชบริการมีความพึงพอใจตอการเลือกใชบริการรานกาแฟ
สตารบัคสไมแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2 : ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ชอง
ทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาดท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการรานกาแฟสตารบัคสสาขาเดอะสตรีทรัชดาตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีเพียงดานการสงเสริมการตลาดท่ี
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคสสาขาเดอะสตรีทรัชดาตางกัน 

สอดคลองกับ ผลงานวิจัยของ ชนัญญา ศรีลลิตา (2551) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการ รานกาแฟสดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา   

1. ระดับความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสดของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคมีระดับความคิดเห็นตอการตัดสินใจ โดยภาพรวมในระดับมาก 

โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียสูงสุดไปหานอยท่ีสุดคือ รสชาติของกาแฟ ความหลากหลายของชนิดกาแฟ 

ชื่อเสียงหรือย่ีหอของผลิตภัณฑ และการใหสวนลดแกสมาชิก    

2. ระดับความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาด ท้ัง 4 ดาน พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหาปานกลาง คือ ดานราคา ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัด 

จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับปานกลาง   

3. ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสด โดยดาน 

ผลิตภัณฑมีความสําคัญตอการตัดสินใจมากที่สุด รองลงมาคือดานการสงเสริมการตลาดและ 

ชองทางจัดจําหนาย ดานราคามีผลตอการตัดสินใจนอยมาก เน่ืองจากผูบริโภคและมีรายไดมากราคา 
จึงไมใชปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกใชบริการ แตผูบริโภคจะหันไปใหความสําคัญในเร่ือง 

คุณภาพของผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนายหลากหลาย การสงเสริมการตลาดอยางตอเน่ือง 

และสอดคลองกับทฤษฎีของ ช่ืนจิตต  แจงเจนกิจ (2546 หนา 12-13) กลาววา คือ กิจกรรมการตลาด
ท่ีกระทําตอลูกคา อาจจะเปนลูกคา  ผูบริโภคหรือลูกคาคนกลางในชองทางการจัดจําหนายแตละ
รายอยางตอเน่ือง โดยมุงใหลูกคาเกิดความเขาใจมีการรับรูท่ีดี ตลอดจนรูสึกชอบบริษัทและสินคา
หรือการบริการของบริษัท ท้ังน้ีจะมุงเนนกิจกรรมการส่ือสารแบบสองทางมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนา
ความสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคาใหไดประโยชนท้ังสองฝาย (Win-Win Strategy) เปน
ระยะเวลายาวนาน 
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ท้ังน้ีดานการสงเสริมการขาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคส ทางราน
มีการสงเสริมการขายมากจะกระตุนความสนใจ หรือการตัดสินใจที่เรียกวาการกระตุนผูบริโภค 

หรือการสงเสริมการขายท่ีมุงสูผูบริโภค (Consumer promotion) เชน โปรโมชั่น เชน ซ้ือ 1 แถม 1 

ในชวงเวลา หรือ ลดครึ่งราคา 50% ทําใหมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานตั้งไว  

สวนดานผลิตภัณฑ ดานราคา และชองทางการจัดจําหนาย ไมมีดานใดท่ีมีอิทิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคสท่ีสาขาเดอะสตรีทรัชดาแตอยางใด ท้ังน้ีเน่ืองจาก

ปจจุบันความแตกตางในเร่ืองผลิตภัณฑ ราคา และชองทางการจัดจําหนาย ไมเปนอุปสรรคตอการ
ใชบริการ เพราะมีผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย ราคาท่ีเหมาะสม และชองทางการจัดจําหนายสะดวกตอ
การมาเลือกใชบริการ จึงสงผลใหผูท่ีเขาใชบริการมีความพึงพอใจตอการเลือกใชบริการรานกาแฟ

สตารบัคสไมแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 3 : ปจจัยดานอื่นๆ ท่ีแตกตางกันกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟ
สตารสาขาเดอะสตรีทรัชดาตางกัน   

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยอื่นๆ ไมมีดานใดท่ีมีอิทิพลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการรานกาแฟสตารบัคสท่ีสาขาเดอะสตรีทรัชดาแตอยางใด ท้ังน้ีไมวาจะเปนประเภทของ
เคร่ืองด่ืม ก็ไมไดเปนอุปสรรคตอการเลือกใชบริการ สวนดานความถ่ีการเขาใชบริการสาขาน้ีมี
ผูคนเขามาใชบริการไมขาด เน่ืองจากเปดบริการ 24 ช่ัวโมง หรือแมแตเหตุผลท่ีเขามาใชรวมถึง
รูปแบบการใชบริการไมวาจะซ้ือกลับบานหรือน่ังด่ืมท่ีรานก็ไมไดเปนอุปสรรค เน่ืองจากท่ีรานมีส่ิง
อํานวยความสะดวกไวรองรับ จึงสงผลใหผูท่ีเขาใชบริการมีความพึงพอใจตอการเขาใชบริการราน
กาแฟสตารบัคสไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดแบงขอเสนอแนกออกเปน 2 สวน 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

ดานผลิตภัณฑ ผลการศึกษาพบวาผูท่ีเขาใชบริการมีความพึงพอใจตอการเลือกใชบริการ
รานกาแฟสตารบัคสสาขาเดอะสตรีทรัชดา โดยรวมอยูในระดับดีมาก ไมวาจะเปนดานรสชาติ หรือ
ประเภทเครื่องด่ืมท่ีออกมาตามเทศกาลตางๆผูประกอบการควรมีเมนูเพ่ิมเติมใหมากขึ้น ในสวน
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ของนํ้าผลไมตามฤดูกาล หรือผลิตภัณฑประเภทกาแฟแคลอรี่ตํ่า (Low Fat) ท่ีเหมาะสําหรับลูกคาท่ี
รักสุขภาพ เพ่ือทําใหผูบริโภคเขามาใชบริการมากขึ้นและเพ่ิมยอดขายใหมากย่ิงขึ้นตามไปดวย 

คุณภาพบริการ ผลการศึกษาพบวาผูท่ีเขาใชบริการมีความพึงพอใจตอการเลือกใชบริการ
รานกาแฟสตารบัคสสาขาเดอะสตรีทรัชดา โดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยเฉพาะความรวดเร็วใน
การชําระเงิน มีความกระตือรือรนในการทํางาน การเอาใจใสดูแล ดังน้ันผูประกอบการควรมีการ
ฝกอบรมพนักงานในเรื่องของการใหบริการ อีกท้ังปลูกจิตสํานึกใหพนักงานมีใจรักการบริการ เอา
ใจใสลูกคาอยางเทาเทียมกัน เพ่ือใหเกิดความประทับใจในการบริการ 

 ดานราคาการใหบริการ ผลการศึกษาพบวาผูท่ีเลือกใชบริการมีความพึงพอใจตอการเขาใช
บริการรานกาแฟสตารบัคสสาขาเดอะสตรีทรัชดา โดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยเฉพาะในเร่ืองส่ิง
อํานวยความสะดวกบริการไว มีการแสดงราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและรสชาติ ผูประกอบการ
ควรทําใหผูบริโภครูสึกถึงความคุมคากับเงินท่ีจายไปในการบริโภคกาแฟแตละคร้ัง โดยพัฒนา ดาน
ผลิตภัณฑ คุณภาพ หรือดานการบริการอื่นๆ เพ่ิมข้ึน เชนมีเพลงใหฟง หรือนิตยสารใหอาน และ
อาจมีการศึกษาราคาจากคูแขง ตั้งราคาไมใหตางจากคูแขงมากเกินไป อาจจะทําใหผูบริโภครูสึก
คุมคากับเงินท่ีจายเม่ือเทียบกับราคาของรานกาแฟอื่นๆ ทําใหผูบริโภคเกิดการกลับมาใชบริการได
บอยมากขึ้น 

 ดานการสงเสริมการตลาดผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจดานการ
สงเสริมการตลาด โดยรวมอยุในระดับมาก โดยเฉพาะเรื่องโปรโมช่ัน ซ้ือ 1 แถม 1 ในชวงเวลา และ 

ลดคร่ึงราคา 50% ดังน้ันผูประกอบการควรเพ่ิมความสําคัญกับดานการสงเสริมการตลาดเพ่ิมมาก
ขึ้น เชน การทําโปรโมช่ันรวมกับบัตรเครดิต หรือสวนลดจากการใชเครือขายของโทรศัพทมือถือ 

เพ่ือเปนเครื่องมือหลักท่ีชวยกระตุนยอดขายใหเพ่ิมมากขึ้น โดยการทําผานส่ือโฆษณาตางๆ ท่ี
สามารถเขาถึงผูบริโภคไดงาย 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1364 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขต กรุงเทพมหานคร 
Factors influencing the decision to rent an apartment in Bangkok. 

 
ณัฐภณ บุญชม 

นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขต 

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และ
ปจจัยอื่น ๆ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ 

แบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน พรอมกับทดสอบสมมติฐานดวยสถิติอนุมาน t-Test และ F-Test 

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถาม ดานปจจัยบุคคล สวนใหญเปน เพศชาย อายุ 35 ป
ขึ้นไป  อาชีพสวนใหญเปนธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ รายไดเฉล่ียตอเดือนมากวา 20,000 บาท 

สถานภาพโสด ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ดานผลิตภัณฑ สวนใหญเปน ส่ิงอํานวย
ความสะดวก ดานราคา  ตํ่ากวา 3,000 ดานสถานท่ีตั้ง ใกลท่ีทํางาน ดานการสงเสริมการตลาด สวน
ใหญเปน คํานึงถึงปจจัยอื่นๆมากกวาโปรโมชั่น ดานบุคลากร พนักงานท่ีใหขอมูลคําปรึกษาได
อยางดี  ดานการนําเสนอ สภาพแวดลอมโดยรอบอพารทเมนท ดานกระบวนการ สามารถเขาพบ
พนักงานไดทันที  

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา  ดานปจจัยสวนสวนบุคคล ดานเพศ อายุ อาชีพ และ
รายไดท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจที่ตางกัน และดานสวนประสมทางการตลาด พบวา 
ดานราคา ทําท่ีต้ัง บุคลากร การนําเสนอ และกระบวนการ ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกเชาอพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีตางกัน  มีความสัมพันธในการตัดสินใจเลือกเชาอ
พารทเมนทแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
คําสําคัญ : การตัดสินใจ, อพารทเมนท, สวนประสมทางการตลาด (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 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย 

“ท่ีอยูอาศัย”  เปนหน่ึงในปจจัย 4 ท่ีเปนปจจัยขั้นพ้ืนฐานของมนุษยในการดํารงชีวิตท่ี
สําคัญ ไดแก อาหาร ท่ีอยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค เปนปจจัยท่ีสําคัญตัวหน่ึงท่ีขาดไมได 
 ในปจจุบัน ประชากรมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง ความตองการที่อยูอาศัยจึงมีความตองการ
มากเพ่ือตองสนองความตองการของประชากร ท่ีมีการยายถ่ินฐานแบบถาวรและ แบบชั่วคราว 

เพ่ือท่ี ทํางานหรือ ศึกษาเลาเรียน เปนตน โดยเฉพาะ ในเมืองหลวง ท่ีมีประชากรหนาแนน ทีมาจาก
ทุกภาคของประเทศมารวมกัน โดยมีท่ีดินอยูอยางจํากัด จึงทําใหท่ีดินมีราคาแพงขึ้น ในเมืองหลวง 

จึงทําให เกิดธุรกิจท่ีพักอาศัยแบบอยูรวมกันในอาคารเดียวกัน แทนที่พักอาศัยแบบบาน เพ่ือท่ีจะให
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ลดตนทุนรายจายท่ีสูง ตามระดับรายไดของแตละบุคคลเพ่ือตอบสนองความตองการท่ีแตกตางกัน
ตามระดับรายไดหรือฐานะ 

 จากสภาพแวดลอมเมืองหลวง มีท่ีดินจํากัดและมีราคาแพง ประชากรจึงมีการปรับตัว
เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมตัวเมืองจึงทําให มีธุรกิจแบบเชาท่ีพักอาศัย รวมกันในอาคาร
เดียวกัน โดยแยกเปนหอง เพ่ือแทนการซ้ือบานหรือท่ีดินเพ่ืออาศัย   ในระดับท่ีเหมาะกับรายไดของ
ตนเอง และสามารถยายท่ีอาศัยได ตอบสนองตามความตองการ เปนตน และที่อาศัยมักไมไกลจาก
ตัวเมือง หรือท่ีทํางานมากนัก  

เน่ืองดวยราคาท่ีอยูอาศัยและท่ีดินในเมืองหลวงมีราคาสูงประชาชนระดับลางไมมี
ความสามารถในการซ้ือเปนเจาของได จึงนิยมเชาอยูอาศัยมากกวา  ซ่ึงจะเห็นไดวาธุรกิจอพาร
ทเมนทยังมีแนวโนมเติบโตอีกในอนาคตเพราะประชากรมีการขยายตัว และเปนธุรกิจท่ีดึงดูดความ
สนใจตอลงทุนเปนธุรกิจท่ีไมซับซอน ทําเลที่ตั้งเปนเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหธุรกิจประสบ
ความสําเร็จ  เชน มีความสะดวกในการเดินทางและใกลแหลงชุมชน,แหลงการคา,สํานักงาน,

สถานศึกษา,หรือโรงงาน เปนตน ทําใหเล็งเห็นถึงการเจริญเติบโตของธุรกิจ เชาท่ีพักอาศัย อพารท
เมนท เพ่ือตอบสนองความตองการผูบริโภคท่ีตองการท่ีพักอาศัยท่ีมีมากขึ้น  

จากแนวโนมท่ีตองการท่ีอยูอาศัยสูงข้ึน จึงมีการเพ่ิมข้ึนของจํานวนอพารทเมนท  เปน
จํานวนมาก ทําใหมีการแขงขันสูงขึ้น เพ่ือท่ีจะตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลทีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางทีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เ พ่ือศึกษาปจจัยอื่นๆ  ทีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท  ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1.ปจจัยดานลักษณะบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ท่ีแตกตาง
กันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

 2.ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P) ท่ีประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ทําเลท่ีตั้ง  การ
สงเสริมดานการตลาด บุคลากร การนําเสนอ กระบวนการ ท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกเชาอพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

 3.ปจจัยอื่นๆ ทีประกอบดวย ภูมิลําเนา ภาพลักษณ ท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือก
เชาอพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

ประโยชนของการวิจัย 
  1. ผูประกอบการหรือผูท่ีสนใจลงทุนเก่ียวกับธุรกิจอพารทเมนทสามารถนําผลการวิจัยน้ี
ไปเปนสวนหน่ึงของการตัดสินใจได 
 2. ผูประกอบการหรือผูท่ีสนใจสามารถนําผลวิจัยน้ีไปพัฒนาปรับปรุงปจจัยดานตางๆให
สอดครองกับความตองการของผูบริโภคได 
 3. ผูประกอบการหรือผูท่ีสินใจสามารถนําผลวิจัยไปวิเคราะหทํากลยุทธการแขงขันใน
ธุรกิจอพารทเมนทหรืออุตสาหกรรมเดียวกันน้ีได 
 
กรอบแนวความคิดการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

อดุลย  จาตุรงคกุล (2541: 38-39) กลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตร รวมถึง เพศ อายุ 

อาชีพ การศึกษาและรายไดมี ความสําคัญตอนักการตลาดเพราะมี ความเก่ียวพันอุปสงค (Demand) 

ในตัวสินคาทั้งหลาย  ดานเพศ เพศหญิง ในปจจุบันมีการทํางานนอกบานเพ่ิมมากข้ึน อายุ ที่แตกตาง
กันทําใหพฤติกรรมตางกัน จากประสบการณชีวิตที่มากยิ่งขึ้น วงจรชีวิตของครอบครัว เปน
ตัวกําหนดท่ีสําคัญ ของพฤติกรรม ขั้นตอนของวงจรชีวิตของครอบครัวแบงออกเปน9 ขั้นตอน ซ่ึง
แตละขั้นตอนจะมีพฤติกรรม การซ้ือที่แตกตางกัน  รายได เปนปจจัยสําคัญ กําลังการซ้ือสินคามาก
นอยเพียงใดรูปแบบการใชจายสินคาหรือบริการจึงตางกัน  (สุภาภรณ พลนิกร , 2548:28-31) 

สถานภาพสมรส (Marital Status) การแบงสวนการตลาด (Market segmentation) อาจนําสถานภาพ
สมรสและรายไดตลอดจนลักษณะการซ้ือเปนปจจัยที่นํามาพิจารณาในการแบงสวนการตลาด  

ธีราภัส  อวมอิ่มคา, (2551, 9) สวนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix หรือ 

7P’s) 

สวนประสมการตลาดบริการ สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดยทําให
กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคและอยูรอดได รวมถึงสามารถขยายขนาดกิจการไดในอนาคต 

ประกอบดวย1. ผลิตภัณฑ มีคาตองมีคาในสายตาของลูกคา 2. ราคา ตองเหมาะสมหรือประโยชนที่
ไดเกิดราคาท่ีเสียไป 3. การจัดจําหนาย ชองทางในการทาํใหลูกคาสามารถเขาถึงและเลือกใชบริการ
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ได 4. การสงเสริมการตลาด เปนการสรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซ้ือ 5. บุคลากร ตองมีการ
คัดเลือกและฝกอบรมเพ่ือท่ีจะตอบสนองความตองการลูกคา 6. กระบวนการ เปนการสงมอบ
คุณภาพในการใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็วและประทับใจ 7. การนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

โดยพยายามสรางรูปแบบการใหบริการเพ่ือสรางคุณคาใหกับ 

ดุษฎี อายุวัฒน (2541, 39) กลาววา การยายถ่ิน นับวาเปนการกระจายทรัพยากรมนุษยให
เหมาะสมกับความตองการ แตละชุมชนและเปดใหโอกาสบุคคลมีชองทางใชสามารถของตนเองให
เหมาะสมกับทองถ่ินท่ีตองการความชํานาญ เฉพาะอาชีพ 

สายสุดา พานยอย (2553,17) ไดให ความหมายของการยายถ่ิน วาเปนการตัดสินใจในการ
เคล่ือนยายของประชากร ในเชิงภูมิศาสตร เปนการแสวงหางานทําโดยการตัดสินใจยายถ่ินท่ี
สมเหตุสมผล น้ันจะเกิดข้ึนเม่ือผูยายถ่ินคาดวาประโยชนท่ีไดรับจากการยายถ่ิน จะมากกวา ตนทุน
ท่ีตองการเสียไป 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ชนายุส  เช่ียวเชิงการุณ (2554). ศึกษาเร่ือง ปจจัยการตัดสินใจเลือกหอพักในเขตนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: หอพักซอยคุมเกลา 32  จากการศึกษา
พบวา   ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ รายไดเฉล่ียตอเดือน และระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีผล
ตอการตัดสินใจเชาหอพักโดยรวม ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

พจนารถ อิ่มสอน (2558).ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเชาอพารทเมนทของ
ผูบริโภคในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา    จากการทดสอบสมมติฐาน 

พบวา อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได ท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมการเชาอพารทเมนท แตกตางกัน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทุกดานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเชาอพารทเมนทของ
ผูบริโภคตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

วรรณนิภา มหาวงศ (2555) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการดึงดูดการเขาพักอาศัย หรือ
การเชาบริการ อพารทเมนทในเขตบางกะป จังหวัดกรุงเทพมหานคร  จากการศึกษาพบวา ปจจัย
ทางดานประชากรศาสตร  ดานอายุ อาชีพ สถานภาพ รายได ท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจเลือกเชา 
อพารทเมนทตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 สงกรานต คงเพชร(2553) ศึกษาเร่ือง ปจจัยการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนทของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดาน
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บุคลากร มีผลตอพฤติกรรมการเลือกเชา อพารทเมนทของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
ตางกัน  
  สุกัลยา รุงวิทยา (2557) ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกเชาท่ีพักอาศัยของ
ประชาชนในอําเภอเมืองจังหวัดกาแพงเพชร ผลกาวิจัย จากการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑราคาเชา สถานท่ี การสงเสริมการขาย ผูใหบริการ ลักษณะทาง
กายภาพ มีความสัมพันธกับการเลือกเชาท่ีพักอาศัย มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 

ภัทรวดี มอลินิว (2557) ศึกษาเร่ือง  ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของลูกคาในการเลือกใช
บริการหองเชาในเขตอําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี   ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยทางดาน
ประชากรศาสตร สถานภาพและอาชีพท่ีแตกตางกันจะมีความพึงพอใจท่ีมี ความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  และปจจัยทางดานการตลาด ดานสินคาและบริการ และดานกระบวนการ
จัดการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการใชบริการหองเชาในเขตอําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ลัดดาวัลย ประกอบมูล (2556) ศึกษาเรื่อง  ปจจัยท่ีใชในการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา พบวา มีภูมิลําเนาอยูในเขตภาคกลาง และ
สวนใหญศึกษาอยูท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร(ศูนยรังสิต) ในภาพรวมพบวา นักศึกษามีความ
คิดเห็นเก่ียวกับระดับความสําคัญของปจจัยท่ีใชในการตัดสินใจเลือกเชาหอพักท้ัง 7 ดานอยูใน
ระดับความสําคัญปานกลาง มีความคิดเห็นในดานราคาอยูในระดับความสําคัญมากท่ีสุด ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับความสําคัญของปจจัยท่ีใชในการตัดสินใจเลือกเชาหอพัก ขึ้นอยูกับ
ปจจัยอายุ รายได ภูมิลําเนาสถาบันการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ธงชัย ชูสุน (2556) ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ความสะดวกในการเดินทางม่ีคาเฉล่ีย 4.85 จากการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด และปจจัยดานชื่อเสียงและภาพลักษณมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีระดับนัยสําคัญ .05 

 
 
 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1371 

ระเบียบวิธีวิจัย 
กลุมตัวอยางท่ีใชในวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูเชาอพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวม

ขอมูลจากการออกแบบสอบถาม กําหนดขนาดตัวอยางจากการใชสูตรของ COCHRAN จํานวน 

400 คน ผูวิจัยออกแบบการวิจัยเปนเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลต้ังแตวันท่ี 1-26 เมษายน พ.ศ. 2560 แบบสอบถามไดรับการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญเปนท่ี
เรียบรอยแลวจึงแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง 

 การวิเคราะหขอมูล 
เก็บรวมรวมขอมูลแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด ทําการตรวจสอบความถูกตองครบ

สมบูรณของขอมูล และนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปแกรม Microsoft Office Excel  โดยใชสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก คาจํานวน คารอยละ  

คาเฉล่ียเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก t-Test และ F-Test 

 
สรุปผลการวิจัย 
ตาราง 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม    
 (n=400) 

ปจจัยสวนบุคคล ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ความถ่ี รอยละ 
เพศ ชาย 232 58 

หญิง 168 42 
 อายุ ต่ํากวา 20 ป 79 19.75 

21 - 30 ป 97 24.25 

31 - 40 ป 38 9.50 

41 - 50 ป 88 22 

มากกวา 50 ป 98 24.50 
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 55 13.75 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 64 16 

ขาราชการ 48 12 

ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ 130 32.50 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 103 25.75 
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รายไดตอเดือน นอยกวา 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 
 อยาราง/หมาย 29 7.25 
จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนสวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 

58.00    อายุ 35 ป ขึ้นไป  มีจํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 24.50 อาชีพ ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ มี
จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 32.50  รายไดมากวา 20,000 บาท มีจํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 

37.25    สถานภาพสวนใหญเปน โสด มีจํานวน  250 คน คิดเปนรอยละ 62.50 

ตารางท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ปจจัยดานสวนประสม

ทางการตลาด 
รายละเอียด ความถี่ รอยละ 

ผลิตภัณฑ ขนาด/พ้ืนท่ีหอง  148 37.00 

สีของหองพัก 20 5.00 

ความสวยงามของอาคาร 69 17.25 

ส่ิงอํานวยความสะดวก 163 40.75 

ราคา ต่ํากวา 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 

มากกวา 4,500 บาท 6 1.50 

ทําเลที่ตั้ง ใกลท่ีทํางาน 128 32.00 

ใกลสถานศึกษา 106 26.50 

ใกลโรงพยาบาล 4 1.00 

ใกลแหลงชุมชน 87 21.75 

ใกลทางคมนาคม 75 18.75 

การสงเสริมการตลาด คํานึงถึงปจจัยอื่นๆ กอนเสมอ 212 53.00 
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เชา 1 ป ใชอินเตอรเน็ตฟรี 2 เดือน 188 47.00 

ดานบุคลากร พนักงานบริการตลอด 24 ชั่วโมง 157 39.25 

พนักงานท่ีใหขอมูล/คําปรึกษาไดอยางดี 180 45.00 

พนักงานบริการดวยความสุภาพ 63 15.75 

การนําเสนอ สภาพอาคารอพารทเมนท 131 32.75 
สภาพแวดลอมโดยรอบของอพารทเมนท 216 54.00 
ชื่อเสียง/ประวัติของอพารทเมนท 53 13.25 

ดานกระบวนการ สามารถเขาพบพนักงานไดทันที 143 35.75 
การจัดการยานพาหนะ (ท่ีจอดรถ) 94 23.50 
การบริหาร/นิติบุคคล 60 15.00 
ความรวดเร็วในการซอมแซม แกไข 103 25.75 

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกส่ิงอํานวยความสะดวก มีจํานวน 163 คน คิด
เปนรอยละ 40.75   ดานราคาตํ่ากวา 3,000 บาท มีจํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 54 ใกลท่ีทํางาน มี
จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32    ดานการสงเสริมการตลาดคํานึงถึงปจจัยอื่นๆ กอนเสมอ  มี
จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 53 พนักงานท่ีใหขอมูลคําปรึกษาไดอยางดี มีจํานวน 180 คน คิดเปน
รอยละ 45  เลือกสภาพแวดลอมโดยรอบอพารทเมนท มีจํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ 54   การ
บริการสามารถเขาพบพนักงานไดทันที มีจํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 35.75 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยอื่น ๆ 

ปจจัยอ่ืน ๆ รายละเอียด ความถ่ี รอยละ 
ภูมิลําเนา กรุงเทพฯ 182 45.50

ตางจังหวัด 187 46.75 

ตางประเทศ 31 7.75
ภาพลักษณ ทันสมัย 104 26.00 

เรียบงาย 195 48.75

ไมมีผล (ขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ ) 101 25.25 
จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูตางจังหวัด มีจํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 

46.75 ภาพลักษณอพารทเมนเลือกความเรียบงาย มีจํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 48.75 
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ตารางท่ี 7 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเลือกเชาอพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปจจัยการตัดสินใจ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1.ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ของอพารทเมนท 4.43 0.7558 

2.มีระบบรักษาความปลอดภัย 4.20 0.9022 

3.พ้ืนท่ีจอดยานพาหนะ 4.15 0.8530 

4.รูปลักษณของอพารทเมนท 4.01 0.8786 

5.สถานท่ีตั้งอพารทเมนท 4.07 0.8166 

 

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกราคาเหมาะสมกับคุณภาพของอพารทเมนท 
มากท่ีสุด คือ มีคะแนนเฉล่ีย 4.43 คะแนน มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.7558 คะแนน 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 : ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และ
สถานภาพ ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ อายุ อาชีพ รายได ท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P) ท่ีประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานสถานท่ีตั้ง ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานการนําเสนอ  และดาน
กระบวนการ ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน ราคา ทําเล บุคลากร 

การนําเสนอและกระบวนการ  มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท  ในเขต
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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สมมติฐานท่ี 3 : ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดวย ดานภาพลักษณทางกายภาพ ดานกระบวนการ
ใหบริการ และดานเวลา ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานในปจจัยอ่ืนๆ ดานภาพลักษณ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
เชาอพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

อภิปรายผลของการวิจัย 
สมมติฐานท่ี 1 : ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และ

สถานภาพ ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน โดยแยกเปนรายดาน 

เพศที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน เปนไปตามสมมติฐานและสอดคลองกับผลงานวิจัยของ  ชนายุส  เชี่ยวเชิงการุณ (2554). 

จากการศึกษาพบวา   ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ ท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเชาหอพัก
โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05     และยังสอดคลองกับแนวคิดของ 

อดุลย  จาตุรงคกุล (2541) กลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตร เพศ อายุ อาชีพ การศึกษาและ
รายไดแตกตางกัน ยอมมีผลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมตางกัน 

อายุท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน เปนไปตามสมมติฐานและสอดคลองกับผลงานวิจัยของ    พจนารถ อ่ิมสอน (2558).จาก
การศึกษาพบวา  อายุ ท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมการเชาอพารทเมนท ท่ีตางกัน และยังสอดคลองกับ
แนวคิดของ  ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2538) กลาววา  อายุของกลุมผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน
ยอมมีความตองการในสินคาและบริการท่ีตางกัน 

อาชีพ ท่ีแตกต า ง กัน มีอิท ธิพลตอการตั ด สินใจ เ ลือก เช าอพารท เมนท  ใน เขต
กรุงเทพมหานครตางกัน เปนไปตามสมติฐานและสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วรรณนิภา มหาวงศ 
(2555) ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการดึงดูดการเขาพักอาศัย หรือการเชาบริการ อพารทเมนท
ในเขตบางกะป จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา ปจจัยทางดานประชากรศาสตร  ดาน
อาชีพ ท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจเลือกเชา อพารทเมนทตางกัน  

รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน เปนไปตามสมมติฐานและสอดคลองกับผลงานวิจัยของ  ชนายุส  เชี่ยวเชิง
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การุณ (2554). ศึกษาเร่ือง ปจจัยการตัดสินใจเลือกหอพักในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: หอพักซอยคุมเกลา 32  จากการศึกษาพบวา   ปจจัยสวนบุคคล 

ดานรายไดเฉล่ียตอเดือน ท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเชาหอพักโดยรวม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และยังสอดคลองกับแนวคิดของ สุภาภรณ พลนิกร (2548) กลาววา 
รายไดของครอบครัว ทําใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือสินคาหรือบริการท่ีตางกัน  

สถานภาพท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐาน สถานภาพท่ีแตกตางกันไมมีผลกระทบตอ
กระบวนการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P) ท่ีประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานสถานท่ีตั้ง ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานการนําเสนอ  และดาน
กระบวนการ ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน 

ผลิตภัณฑท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐาน ผลิตภัณฑท่ีแตกตางกันไมมีผลกระทบตอ
กระบวนการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ราคาท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน เปนไปตามสมมติฐานและสอดคลองกับงานวิจัยของ พจนารถ อิ่มสอน (2558). จาก
การศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทุกดานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเชาอพาร
ทเมนทของผูบริโภคตางกัน และยังสอดครองกับแนวคิดของ ธีราภัส  อวมอ่ิมคา, (2551) กลาววา 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดเปนปจจัยสําคัญในการท่ีจะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จและอยู
รอดในการแขงขันกับคูแขงในปจจุบัน 

สถานที่ตั้ ง ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท  ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน เปนไปตามสมมติฐานและสอดคลองกับงานวิจัยของ สุกัลยา รุงวิทยา
(2557) จากการศึกษา  พบวา  ดานทําเลท่ี ต้ัง  มีความสัมพันธ กับการเลือกเชา ท่ี พักอาศัย  มี
ความสัมพันธกันอยางมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

การสงเสริมการตลาดท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐาน การสงเสริมการตลาดท่ีแตกตางกันไมมี
ผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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บุคลากรที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน เปนไปตามสมมติฐานและสอดคลองกับงานวิจัยของ สงกรานต คงเพชร(2553) ศึกษาเร่ือง 

ปจจัยการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนทของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบ    

ปจ จัยด านบุคลากร  มีผลตอพฤติกรรมการเ ลือกเช าอพารท เมนทของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่ตางกัน และยังสอดคลองกับแนวคิดของ กรรณิการ เหมือนประเสริฐ. (2548: 

10) ไดกลาววา ในหนวยงานองคกรตางๆ จะประกอบไปดวยบุคลากรในระดับตางๆ เปนจํานวน
มาก บุคคลแตละคนจะมีพฤติกรรมท่ีแตกตางกันออกไปลักษณะพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออก
ตางกัน 

การนําเสนอท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน เปนไปตามสมมติฐานและสอดคลองกับงานวิจัยของ สุกัลยา รุงวิทยา 
(2557) ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกเชาท่ีพักอาศัยของประชาชนในอําเภอเมืองจังหวัด
กําแพงเพชร จากการศึกษา พบวา ดานการนําเสนอทางกายภาพ มีความสัมพันธกับการเลือกเชาท่ี
พักอาศัย  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

กระบวนการการท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน  เปนไปตามสมมติฐานและสอดคลองกับงานวิจัยของ   ภัทรวดี มอลินิว 

(2557)  ศึกษาเรื่อง  ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของลูกคาในการเลือกใชบริการหองเชาในเขต
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี    จากการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดาน
กระบวนการจัดการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการใชบริการหองเชา มีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 3 : ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดวย ดานภูมิลําเนา ดานภาพลักษณ ท่ีแตกตางกันมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

ดานภูมิลําเนาท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชา อพารทเมนท ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน เปนไปตามสมมติฐานและสอดคลองกับงานวิจัยของ ลัดดาวัลย ประกอบ
มูล (2556) ศึกษาเร่ือง  ปจจัยท่ีใชในการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยใน
จังหวัดปทุมธานี จากการศึกษา พบวา  นักศึกษาสวนใหญ มีภูมิลําเนาอยูในเขตภาคกลาง ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา ดานภูมิลําเนาท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  และยังสอดคลองกับแนวคิดของ  ดุษฎี อายุวัฒน (2541) กลาววา การยายถ่ิน 
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นับวาเปนการกระจายทรัพยากรมนุษยใหเหมาะสมกับความตองการ แตละชุมชนและเปดใหโอกาส
บุคคลมีชองทางใชสามารถของตนเองใหเหมาะสมกับทองถ่ินท่ีตองการความชํานาญ เฉพาะอาชีพ 
เปล่ียนไปตามความตองการท่ีอยูอาศัยตางกัน  
ด านภาพลักษณ ท่ีแตกต าง กันมีอิท ธิพลตอการตัดสินใจเ ลือกเช าอพารท เมนท  ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน เปนไปตามสมมติฐานและสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ธงชัย ชูสุน 

(2556) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร จาก
การศึกษา พบวา  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยขอท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงท่ีสุด คือ ความสะดวกในการเดินทางม่ีคาเฉล่ีย 4.85 และจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัย
ดานภาพลักษณมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีระดับนัยสําคัญ .05 

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ผูวิจัยควรกระจายการสุมกลุมตัวอยางใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ให
ผลการวิจัยมีความแมนยําเท่ียงตรงเปนไปตามความจริงมากย่ิงข้ึน 

2. ผูวิจัยควรเพ่ิมเครื่องมือ เชิงคุณภาพ แบบสัมภาษณ เพ่ือใหไดขอมูลในเชิงลึกมากย่ิงขึ้น
สามารถรูความตองการเชิงลึกของผูใชบริการอพารทเมนทมากย่ิงขึ้น 

3. ผูวิจัยควรเพ่ิมตัวแปร ดานทัศนคติ คานิยม สังคมและวัฒนธรรม เพ่ือใหเขาใจถึง
พฤติกรรมของผูบริโภคของแตพ้ืนท่ี มากย่ิงขึ้น พ้ืนท่ีหรือเขตท่ีแตกตางกันความตองการยอม
ตางกัน 
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ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทากีฬาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
FACTORS AFFECTING DECISION TO PURCHASE SPORT SHOES OF BANGKOK 

CONSUMERS 
 

ตันติกร เมืองหนองหวา 
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรองเทากีฬา ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา ปจจัยสวนบุคคล  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ตลอดจนปจจัย อ่ืน  ๆ  ท่ี มี อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรองเท า กีฬา  ของผูบ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  โดยเก็บขอมูลจากประชาชนทั่วไปท่ีเคยเลือกซ้ือรองเทา กีฬา  ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คนเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติพรรณนา คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พรอมกับทดสอบ
สมมติฐานดวยสถิติอนุมาน T-Test และ F-Test 

  ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 36 – 45 ป 
รองลงมาคือ อายุระหวาง 26 – 35 ป ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในระดับ
ปริญญาตรี รองลงมาคือ ตํ่ากวาปริญญาตรี สวนใหญประกอบอาชีพรับราชการ รองลงมาคือ 

พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉล่ียประมาณ 15,000 บาทตอเดือน รองลงมา มีรายไดเฉล่ียสูงกวา 
15,000 บาทตอเดือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส รองลงมาคือ สถานภาพโสด 

สําหรับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรองเทากีฬา จากการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับความ
เช่ือม่ัน รอยละ 95 เพ่ือแสดงความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด และปจจัยดานอื่น ๆ กับการตัดสินใจซ้ือรองเทากีฬาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถสรุปไดดังน้ี ความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษาและสถานภาพ มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
รองเทากีฬา แตกตางกัน ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อาชีพ อายุ และรายไดเฉล่ียตอเดือน ไมมีผลตอ
การเลือกซ้ือรองเทากีฬา ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ความสัมพันธดานราคา มีผลตอการ
เลือกซ้ือรองเทากีฬา ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยดานตราสินคา สถานท่ีจัดจําหนาย 

และการสงเสริมการขาย ไมมีผลตอการเลือกซ้ือรองเทากีฬา ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   
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และสุดทายคือความสัมพันธระหวาง ดานกระแสสังคม และบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ไมมี
ผลตอการเลือกซ้ือรองเทากีฬา ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
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  

 

 

 

 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1382 

บทนํา 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย 

รองเทากีฬาถือเปนส่ิงของสําคัญอีกชิ้นหน่ึงท่ีเพ่ิมขึ้นมาในชีวิตประจําวันของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากวิถีชีวิต และกระแสวัฒนธรรมท่ีสงผลใหประชากรเร่ิมหันมาสนใจ
ในการดูแลสุขภาพมากย่ิงขึ้น ทําใหรองเทากีฬามีความตองการทางการตลาดเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 

เม่ือความตองการบริโภคมากย่ิงขึ้น ยอมทําใหผูผลิตแตละรายตองพัฒนาผลิตภัณฑของตนเพ่ือ
พรอมในการเขาแขงขันในตลาด 

ทางเลือกท่ีมากข้ึน บวกกับความรูความเขาใจที่เพ่ิมขึ้นของประชากรจากการรับรูขาวสาร
ไดงายย่ิงขึ้นในโลกอินเตอรเน็ต ทําใหการตัดสินใจในการเลือกบริโภคแตละคร้ังตองมีเหตุผลใน
การตัดสินใจในหลายดาน จึงจําเปนท่ีผูผลิตจะตองรูถึงความตองการในปจจุบันของผูบริโภค 

รวมถึงเหตุผลที่เปนปจจัยในการเลือกซ้ือรองเทากีฬาในปจจุบัน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรองเทากีฬาของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรองเทากีฬาของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพ่ือศึกษาปจจัยอื่น ๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรองเทากีฬาของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ประโยชนของการวิจัย 
1. ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษา ไปใชเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบและ

ทิศทางของธุรกิจ  ใหสอดคลองกับพฤติกรรม  และความตองการของผูบริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานครไดอยางเหมาะสม 

2. ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษา ไปใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธทาง
การตลาด เพ่ือสรางผลกําไรสูงสุดใหกับธุรกิจ 
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3. ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษา ไปใชในการวางแผน และ ปรับปรุงกิจการ
ตลอดจนการบริหารจัดการธุรกิจใหเกิดความไดเปรียบในเชิงแขงขัน สามารถดํารงกิจการใหอยูรอด
บนเสนทางธุรกิจไดอยางม่ันคงและย่ังยืน   

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. การวิจัยน้ีเปนการทําวิจัยเฉพาะประชากรผูบริโภครองเทากีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร
เทาน้ัน 

2. กลุมตัวอย าง ท่ีใช ในการศึกษา  คือ  บุคคลท่ัวไปท่ีสวมใสรองเท า กีฬาในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. ศึกษาโดยการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในชวง วันท่ี 10 เมษายน – 30 เมษายน พ.ศ. 

2560 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน 

และสถานภาพ  ท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของเทา กีฬาของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดวยดานตราสินคา ดานราคา ดานสถานท่ี
ใหบริการ และดานการสงเสริมการตลาด ท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรองเทากีฬาของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

3. ปจจัยอื่น ๆ ท่ีประกอบดวย กระแสนิยมปจจุบัน และบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก
ซ้ือ ท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรองเทากีฬาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

 

กรอบแนวความคิดการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือรองเทากีฬาของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร” น้ันมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
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ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 
 (Independent Variable)                                                         (Dependent Variable) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ยุพาวรรณ (2550,หนา 29) กลาววา “สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของสินคา

น้ันโดยพ้ืนฐานจะมีอยู 4 ตัว ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด  ดังน้ี   

1. ผลิตภัณฑ (Product) บริการจะเปนผลิตภัณฑอยางหน่ึง แตปนผลิตภัณฑท่ีไมมีตัวตน 

(Intangible product) ไม สามารถจับตองได มีลักษณะเปนอาการนาม ไมวาจะเปนความสะดวก 

ความรวดเร็ว ความสบายตัว ความสบายใจ การใหความเห็น การใหคําปรึกษา เปนตน บริการ
จะตองมีคณุภาพเชนเดียวกับสินคา  

2. ราคา (Price) ราคาเปนส่ิงท่ีกําหนดรายไดของกิจการ กลาวคือ การต้ังราคาสูงก็จะทําให
ธุรกิจมีรายไดสงูขึ้น การตั้งราคาตํ่าจะทําใหรายไดของธุรกิจน้ันต่ํา ซ่ึงอาจจะนําไปสูสภาวะขาดทุน

ปจจัยสวนบุคคล 
• เพศ   • อาชีพ 
• อายุ   • รายไดเฉล่ียตอ
เดือน 
• ระดับการศึกษา • สถานภาพ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
• ตราสินคา    
• ราคา 
• สถานท่ี     
• สงเสริมการตลาด 

การตัดสินใจซ้ือรองเทา
กีฬาของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ปจจัยอื่น ๆ 
• กระแสนิยมปจจุบัน 
• บุคคลท่ีมีผลตอการส่ังซ้ือ 
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ได อยางไรก็ตามก็มิได หมายความวาธุรกิจหน่ึงจะตั้งราคาไดตามใจชอบ ธุรกิจจะตองอยูในสภาวะ
ของการมีคูแขงหากตั้ง ราคาสูงกวาคูแขงมาก แตผลิตภัณฑของธุรกิจน้ันไมไดมีคุณภาพสูงกวา
คูแขงมากเทากับราคาท่ีเพ่ิม ยอมทําใหลูกคาไมมาใชบริการกับธุรกิจน้ันตอไป หากธุรกิจตั้งราคาตํ่า
ก็จะนํามาสูสงครามราคา เน่ืองจาก คูแขงรายอ่ืนสามารถลดราคาไดในเวลาอันรวดเร็วในมุมมอง
ของลูกคา การต้ังราคามีผลเปนอยางมาก ตอการตัดสินใจซ้ือบริการของลกูคาและราคาของการ
บริการเปนปจจัยสําคัญในการบอกถึงคุณภาพท่ีจะไดรับ  

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) ในการใหบริการน้ัน สามารถใหบริการผานชองทางการ
จัดจําหนายได 4 วิธีคือ  

3.1 การใหบริการผานราน การใหบริการแบบน้ีเปนแบบท่ีทํากันมานาน เชน รานตัดผม 

รานซักรีด รานใหบริการอินเทอรเน็ต ใหบริการดวยการเปดรานคาตามตึกแถวในชุมชนหรือใน
หางสรรพสินคา แลวขยายสาขาออกไปเพ่ือใหบริการลูกคาไดสูงสุด โดยรานประเภทน้ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือทําใหผูรับบริการ และผูใหบริการมาพบกัน ณ สถานท่ีแหงหน่ึงดวยการเปดรานคา
ขึ้นมา  

3.2 การใหบริการถึงท่ีบานลูกคาหรือสถานท่ีท่ีลูกคาตองการ การใหบริการแบบน้ีเปนการ
สงพนักงานไปใหบริการถึงท่ีบานลูกคา หรือ สถานที่ท่ีอื่นตามความสะดวกของลูกคา เชน การ
บริการจัดสงอาหารตามส่ัง การใหบริการสงพยาบาล ไปดูแลผูปวย การสงพนักงานทําความสะอาด
ใหไปทําความสะอาดอาคาร การบริการปรึกษาคดีถึงท่ี การใหบริการแบบน้ีธุรกิจไมตองมีการ
จัดตั้งสํานักงานท่ีหรูหรา หรือการเปดรานคาใหบริการ สํานักงานอาจจะเปนเจาของหรืออาจจะมี 

สํานักงานแยกตางหาก แตลูกคาติดตอธุรกิจดวยการใชโทรศัพทหรือโทรสาร เปนตน  

3.3 การใหบริการผานตัวแทน การใหบริการแบบน้ีเปนการขยายธุรกิจดวยการขายแฟรน
ไซส หรือการจัดตั้ง ตัวแทนในการใหบริการ เชน แมคโดนัลดหรือเคเอฟซีท่ีขยายธุรกิจไปท่ัวโลก 

บริการการบินไทยขายต๋ัว เคร่ืองบินผานบริษัททองเที่ยว และโรงแรมตางๆ ไมวาจะเปนเชอราตัน 

แมริออตต  เปนตน  

3.4 การใหบริการผานทางอิเล็กทรอนิกส การใหบริการแบบน้ีเปนบริการที่คอนขางใหม โดยอาศัย
เทคโนโลยีมาชวยลด ตนทนุจากการจางพนักงาน เพ่ือทําใหการบริการเปนไปไดอยางสะดวกและ
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง  

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) การสงเสริมการตลาดของธุรกิจบริการจะมีความ
คลายกับธุรกิจขายสินคา กลาวคือ การ สงเสริมการตลาดของธุรกิจบริการทําใหไดในทุกรูปแบบ ไม
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วาจะเปนการโฆษณา การประชาสัมพันธ การใหขาว การลดแลกแจกแถม การตลาดทางตรงผานส่ือ
ตางๆ ซ่ึงบริการท่ีตองการเจาะลูกคาระดับสูง ตองอาศัยการประชาสัมพันธชวยสรางภาพลักษณ 
สวนการบริการท่ีตองการเจาะลูกคา ระดับกลางและระดับลางซ่ึงเนนราคาคอนขางตํ่า ตองอาศัยการ
ลดแลกแจกแถมเปนตน  

สมชาติ กิจยรรยง (2550, หนา 9 - 10) ไดใหความหมายของแนวคิดทางการตลาด หมายถึง 

การท่ีองคกรจะตองคํานึงความพึงพอใจของลูกคา เพราะในปจจุบันและอนาคต ลวนมีการแขงขัน 

และมีการสรางกลยุทธการแขงขันรูปแบบตาง ๆ ดังจะเห็นไดจากปจจุบันจะมีกลยุทธการตลาดท่ี 

แขงขันกันดวย 4 Ps คือ   

1.  Product ไดแก ผลิตภัณฑ สินคา คุณภาพ คุณสมบัติ คุณประโยชน เทคโนโลยี  อายุงาน 

สวนประกอบ   

2.  Price ไดแก ราคา เชน ราคาเงินสด ราคาสง ราคาขาย ราคาตามระยะเวลาในการให
เครดิต หรือราคาเงินผอน เปนตน   

3.  Place ไดแก ชองทาง ลูทางจําหนาย หรือทําเล ในการทํามาคาขาย เชน การขาย โดยตรง 

การขายผอนของรานคา เปนตน   

4.  Promotion คือ การสงเสริมการขาย ท่ีประกอบดวยการโฆษณา และการลด แลก แจก 

แถม เปนตน  

 ธงชัย สันติวงษ (2549, หนา 34 - 38) ไดกลาวถึง สวนผสมทางการตลาดวา หมายถึง  การ
ผสมท่ีเขากันไดเปนอยางดี เปนอันหน่ึงอันเดียวกันของการกําหนดราคา การสงเสริมการขาย 

ผลิตภัณฑท่ีเสนอขาย และระบบการจัดจําหนาย ไดมีการจัดออกแบบเพ่ือใชสําหรับการเขาถึง กลุม
ผูบริโภคที่ตองการ 

 

แบบของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรองเทากีฬาของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใชแนวทางการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล
จากการออกแบบสอบถาม ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลจะแบงเปน 2 สวน ไดแก สถิติเชิงพรรณนา และ
สถิติเชิงอนุมาน โดยใช Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห 
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ประชากรและหนวยวิเคราะห 
ประชากร (Population) ท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือบุคคลท่ัวไปท่ีสวมใสรองเทากีฬาใน

เขตกรุงเทพมหานคร ต้ังแตวันท่ี 10 เมษายน - 30 เมษายน พ.ศ. 2560 ซ่ึงไมสามารถระบุจํานวน
ประชากรท่ีแนนอนได 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใชคําถามปลายปด 

(Close-end question) และรูปแบบของแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 4 

สวนคือ  

สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล สอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  
เพศ อาชีพ อายุ รายไดเฉล่ียตอเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพ โดยลักษณะของแบบสอบถามเปน
แบบสํารวจรายการ (Check list) จํานวน 6 ขอ 

สวนท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ตราวินคา ราคา สถานที่ สงเสริมการตลาด 

โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check list) จํานวน 4  ขอ 

สวนท่ี 3 ปจจัยอ่ืน ๆ ไดแก กระแสนิยมปจจุบัน และบุคคลท่ีมีผลตอการส่ังซ้ือโดยลักษณะ
ของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check list) จํานวน 2 ขอ 

สวนท่ี 4 ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือรองเทากีฬาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบประเมินคา (Likert scale) เปนมาตรวัดความพึงพอใจ ซ่ึงมี
คําถามรวม 5 ขอ โดยในแตละขอคําถามท่ีออกแบบมาเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถาม สามารถแสดง
ระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด มีมาตรวัด
คะแนนทางสถิติ ดังน้ี 

ระดับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภค   คะแนน 

มากท่ีสุด                                                                                               5 

มาก                                                                                                       4 

ปานกลาง                                                                                              3 

นอย                                                                                                      2 

นอยท่ีสุด                                                                                              1  
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการเก็บแบบสอบถามโดยมีการดําเนินการเปน

ขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2. สรางแบบสอบถาม ตามวัตถุประสงคการศึกษา การต้ังคําถามแบบปลายปด และวิธีการ
เรียงลําดับแบบไลเคิรท (Likert scale) 

3. นําแบบสอบถามท่ีไดไปใหอาจารยผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา 
(Content validity) 

4.นําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแลว เขียนลงในแบบสอบถามออนไลน สงให
ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน เก็บขอมูลโดยใชระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห 

5. นําแบบสอบถามท้ังหมดหลังจากท่ีมีการตรวจสอบความสมบูรณของการตอบคําถามใน
แบบสอบถามแตละชุดแลว ไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใช Microsoft Office Excel 

การวิเคราะหขอมูล 
การคนควาอิสระ (Independent Study) เร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรองเทากีฬา

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวน 

400 คน มาดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ซ่ึงทําใหผูวิจัยแนใจไดวา ขอมูลท่ีนํามา
ประมวลน้ันเปนขอมูลที่มีความสมบูรณถูกตอง และอยูในรูปแบบเดียวกันท้ังหมด และนําขอมูลมา
วิเคราะหดวย Microsoft Office Excel ตามวัตถุประสงค มีการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรองเทากีฬาของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เปนการ
อธิบายโดยนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชสถิติพ้ืนฐานและแสดงคารอยละ และ
การแจกแจงความถี่ คือขอมูลปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อาชีพ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

และรายได เฉ ล่ียตอ เ ดือน  ท่ี มีผลตอการตัดสินใจ ซ้ือรอง เท า กีฬาของผูบ ริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร 
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คาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละซ่ึงหาไดจากสูตร 

 

รอยละ		 				 จํานวนขอมูลท่ีเก็บได
จํานวนตัวอยางท้ังหมด

x 100 

 

วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือรองเทากีฬาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงคขอท่ี 3 เพ่ือศึกษาปจจัยอื่น ๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรองเทากีฬาของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงคขอท่ี 4 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรองเทากีฬาของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ในสวนของการวิเคราะห
ความคิดเห็น การใหความสําคัญทางดานปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรองเทากีฬาของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ใชเกณฑการใหคะแนนตามวิธี Likert Scale โดยแบงเปน 5 ระดับ และมี
การประเมินคาดังน้ี 

5 หมายถึง ระดับความสําคัญมากท่ีสุด 

4 หมายถึง ระดับความสําคัญมาก 

3 หมายถึง ระดับความสําคัญปานกลาง 

2 หมายถึง ระดับความสําคัญนอย 

1 หมายถึง ระดับความสําคัญนอยท่ีสุด 

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) การวิเคราะหหาขอสรุปของสมมติฐาน ของปจจัย
ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรองเทากีฬาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลตามความมุงหมายของการวิจัย โดยบางการ

นําเสนอออกเปน 5 ตอน ตามลําดับ ดังน้ี 

สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการนําขอมูล
มาวิเคราะหหาคาสถิติโดยใชความถ่ีและคารอยละ 

สวนที่ 2 การวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด 

สวนที่ 3 การวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยอื่น ๆ 
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สวนท่ี 4 การวิเคราะหเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือรองเทากีฬา ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สวนท่ี 5 ผลวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใช t-Test: Two-Sample Assuming Equal 

Variances และ Anova: Single Factor 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรองเทากีฬา
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ในการศึกษาครั้งน้ีไดสุมตัวอยางจากประชาชนท่ัวไป จํานวน 

400 คน สรุปผลการศึกษาไดดังน้ี 

สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการนํา
ขอมูลมาวิเคราะหหาคาสถิติโดยใชความถี่ และคารอยละ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดเก็บขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนผูท่ีเคยซ้ือรองเทา
กีฬาจํานวน 400 คน และไดผลการวิเคราะหขอมูลของลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 8 รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล         (n=400) 

      ปจจัยสวนบุคคล ความถ่ี รอยละ
เพศ     

ชาย 194 49 
หญิง 206 52 

อาชีพ 
ธุรกิจสวนตัว 92 23
รับราชการ 141 35 
พนักงานบริษัทเอกชน 107 27 
นักเรียน/นักศึกษา 60 15

อายุ 
15-25 ป 73 18 
26-35 ป 124 31 
36-45 ป 129 32
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45 ปขึ้นไป 74 19 
ระดับการศึกษา 

ต่ํากวาปริญญาตรี 116 29
ปริญญาตรี 178 45 
สูงกวาปริญญาตรี 106 27 

 
สถานภาพ     

โสด 127 32
สมรส 160 40 
หยาราง 113 28 

รายไดเฉล่ียตอเดือน     
ต่ํากวา 15,000 บาท 107 27 
15,000 บาท 183 46 
สูงกวา 15,000 บาท 110 28 

จากตารางพบวาปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (400 คน) ในการตัดสินใจซ้ือรองเทากีฬา
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญเปนเพศหญิงมีจํานวน 206 คนคิดเปนรอยละ 52  

โดยอาชีพท่ีตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือ รับราชการ มีจํานวน 141 คนคิดเปนรอยละ 35 ชวงอายุ 36-45 

ปเปนชวงอายุท่ีตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด จํานวน 129 คนคิดเปนรอยละ 32  ระดับการศึกษาปริญญาตรี
ตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด 178 คนคิดเปนรอยละ 45  สถานภาพสมรสตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุดจํานวน 160 

คน คิดเปนรอยละ 40 และรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,000 บาท ตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุดจํานวน 183 คน 

คิดเปนรอยละ 46 

 

สวนท่ี 2 การวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด 
ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑรองเทา
กีฬา ของกลุมตัวอยาง จากการศึกษาครั้งน้ีคือ ตราสินคา ราคา สถานท่ีจําหนาย และรายการสงเสริม
การขาย มีรายละเอียดตามตารางท่ี 2 ดังน้ี 
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ตารางท่ี 9 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม 
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ความถี่ รอยละ 
ตราสินคา  
Adidas 74 19 
Nike 115 29 
New Balance 122 31 
Reebok 89 22 
  
 
ราคา  
ต่ํากวา 2,000 256 64 
2,001 75 19 
มากกวา 2,001 69 17 
  
สถานท่ี  
หางสรรพสินคา 102 26 
Super Sport 168 42 
รานรองเทาของย่ีหอน้ันๆ 130 33 
  
สงเสริมการขาย  
สวนลด 203 51 
ของแถม 197 49 
  

จากตารางพบวาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม (400 คน) ในการ
ตัดสินใจซ้ือรองเทากีฬา ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ตราสินคาท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุดไดแก 
New Balance ไดคะแนนความถี่ 122 คะแนน ในสัดสวนรอยละ 31 โดยราคาที่ผูบริโภคตัดสินใจซ้ือ
มากท่ีสุดอยูท่ีชวงราคา ตํ่ากวา 2,000 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 64  สถานท่ีท่ีผูบริโภคตัดสินใจซ้ือ
มากท่ีสุดคือ Supper Sport โดยมีความถ่ี 168 คะแนน  คิดเปนรอยละ 42 และโปรแกรมสงเสริมการ
ขาย ท่ีสงผลใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือ สวนลด ในความถ่ี 203 คะแนน  คิดเปนรอยละ 51 

 

สวนท่ี 3 การวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยอ่ืน ๆ 
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ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยอื่น ๆ ม่ีมีผลของผลิตภัณฑรองเทากีฬา ของกลุม
ตัวอยาง จากการศึกษาครั้งน้ีคือ กระแสสังคม และบุคคลผูมีอิทธิพล มีรายละเอียดตามตารางท่ี 3 

ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 10 ปจจัยอื่น ๆ ของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยอ่ืนๆ ความถ่ี รอยละ 
กระแส  

สงผล 194 48.50 
ไมสงผล 206 51.50 
รวม 400 100 

อิทธิพลบุคคล  
เพ่ือน 105 26 
ครอบครัว 163 41 
ตนเอง 132 33 
รวม 400 100 

จากตารางพบวาปจจัยอื่นๆของผูตอบแบบสอบถาม (400 คน) ในการตัดสินใจซ้ือรองเทากีฬาของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กระแสสังคม ไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด โดยมีความถ่ี 

206 คะแนน คิดเปนสัดสวนรอยละ 51.50 และอิทธิพลจากครอบครัว สงผลตอการตัดสินใจซ้ือมาก
ท่ีสุด ดวยความถ่ี 163 คะแนน คิดเปนรอยละ 41 

 

สวนท่ี 4 การวิเคราะหเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือรองเทากีฬาของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

ตารางท่ี  11 ปจจัยท่ี มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรองเทา กีฬาของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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จากตาราง  พบวาการตัดสินใจการตัดสินใจซ้ือรองเทากีฬา ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
ตอบแบบสอบถาม (400 คน) เน่ืองจากรองเทาใสสบาย เหมาะกับลักษณกีฬาในคาเฉล่ีย 4.1525 คา
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.7620 ราคาเหมาะสมกับรายไดของผูบริโภค ในคาเฉล่ีย 4.525 ดวยคา
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.5 สถานท่ีจัดจําหนายมีความสะดวกในการเดินทาง ในคาเฉลี่ย 3.68 คา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.9721การออกแบบรูปลักษณืของรอเทากีฬา นคาเฉล่ีย 3.7925 คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.8896 และการบริการและการรับประกันหลังการขาย ดวยคาเฉล่ีย 2.7375 คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.037 

อภิปรายผลของการวิจัย 
สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย เพศ อาชีพ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

และรายไดเฉล่ียตอเดือน ท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรองเทากีฬา ของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

1.1  ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรองเทากีฬา ของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร เปนไปตามสมมติฐานสอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน (2550 , 

หนา 41- 42)  ไดกลาวไววา ลักษณะดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุสถานภาพ
ครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได เปนเกณฑท่ีนิยมใชในการแบงสวนตลาด ลักษณะดาน
ประชากรศาสตรเปนลักษณะท่ีสําคัญท่ีชวย กําหนดตลาดเปาหมาย และยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ภณิษา เพ็งอิ่ม (2554) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเพศหญิงท่ีซ้ือสินคาผานทาง
เว็บเครือขาย สังคมออนไลนเฟสบุค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตร 
ดานระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคา ออนไลนผานทางเว็บ

การตัดสินใจ คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา
ตํ่าสุด คาสูงสุด 

รองเทาใสสบาย เหมาะกับลักษณะกีฬา 4.150376 0.7620 3 5 
ราคาเหมาะสมกับรายไดของผูบริโภค 4.53 0.5000 4 5 
สถานท่ีจัดจําหนายมีความสะดวกในการ
เดินทาง 3.68 0.9721 2 5 
การออกแบบรูปลักษณของรองเทากีฬา 3.79 0.8896 2 5 
การบริการและการรับประกันหลังการ
ขาย 2.74 1.0374 1 5 
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เครือขายสังคมออนไลนเฟสบุค โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 และการ
ทดสอบสมมติฐาน 

1.2 สถานภาพท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรองเทากีฬา ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เปนไปตามสมมติฐานสอดคลองกับแนวคิดของอดลุย จาตรุงคกลุ (2551, หนา 
38-39) ไดกลาวไววา ลักษณะทางประชากรศาสตร ดานสถานภาพ มีความสําคัญตอนักการตลาด
เพราะเก่ียวเน่ืองกับ อุปสงค (Demand)  ในสินคาท้ังหมด ลักษณะทางประชากรศาสตรช้ีใหเห็นถึง
การเกิดขึ้นของตลาด ใหม และตลาดอื่นจะหมดไปหรือลดความสําคัญลง และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศิริพร  จําปาวัลย (2554) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเครื่องด่ืม 

เปปทีน และ เบรนฟต  ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตาง
กัน มีพฤติกรรมการซ้ือเครื่องด่ืมเปปทีนในดานความถ่ี ในการซ้ือตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 โดยผูบริโภคสถานภาพโสด มี พฤติกรรมการซ้ือเครื่องด่ืมเปปทีนในดานความถ่ีใน
การซ้ือนอยกวาผูบริโภคสถานภาพหยาราง 

สมมติฐานท่ี 2  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดวย ตราสินคา ราคา สถานที่จัด
จําหนาย และการสงเสริมการขาย ท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรองเทากีฬาของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

 2.1 ราคาท่ีแตกตางกัน  มีผลตอการตัดสินใจซ้ือรองเทา กีฬาของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เปนไปตามสมมติฐานสอดคลองกับแนวคิดของ สุพรรณี จองวิวัฒสกุล (2542) ได
กลาวไววา สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การประสมเขากันเปนอยางดีเปน
อันหน่ึง อันเดียวกันของผลิตภัณฑท่ีเสนอขาย ตองเปนท่ีตองการและพึงพอใจของผูบริโภคในราคา
ท่ีเหมาะสม ผานการจัดจําหนายท่ีมีประสิทธิภาพ และดวยความพยายามสงเสริมการตลาดอยาง
เพียงพอซ่ึงสวน ประสมการตลาด เปนตัวแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ซ่ึงบริษัทตองใช
รวมกันเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมายสวนประสมการตลาด และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ นารัก ตันเสนีย (2550) ท่ีทําการศึกษาถึงปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผล ตอการ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑเบเกอรี่ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ปจจัยราคา 
สงผลตอการ ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี 

สมมติฐานที่ 3 ปจจัยอื่นๆ ท่ีประกอบดวย กระแสสังคม และบุคคลท่ีมีอิทธิพล ท่ีแตกตาง
กันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรองเทากีฬาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไมมีปจจัยใดท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจซ้ือรองเทากีฬาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป	

  1. จากการวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือรองเทากีฬา ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนเพียงสวนหน่ึงของประชากรท้ังหมดของประเทศ ในการศึกษาครั้งตอไป 

ควรขยายกลุมผูตอบแบบสอบถามออกไปในหัวเมืองใหญตางๆ  ยกตัวอยางเชน  จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสุราษฎรธานี เปนตน เพ่ือการเจาะลึกถึงความตองการของ
ผูบริโภครองเทากีฬาท่ีขยายกวาง และลงลึกในแตละภูมิภาคไดดีมากย่ิงขึ้น 

 2. การวิจัยคร้ังน้ีเปนการประเมินความตองการการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ซ่ึงทําให
ทราบถึงส่ิงท่ีผูบริโภคตองการ การวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาในดานความพึงพอใจของผูบิโภคหลัง
การใช เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ รูปลักษณ ผลิตภัณฑใหตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภค เพ่ือนําไปปรับใชในการเพ่ิมยอดขายไดตอไป  
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ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อนาฬิกาขอมือของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

ชลบุรี 
Factors that Influence Consumers Purchase Decision of Watch in Amata Nakorn Chonburi 

Industrial Estate 
 

ธนวัต วงษมณีเทศ 
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความแตกตางทางดานปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดาน

สวนประสมทางการตลาด และปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกา
ขอมือของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการสุม
กลุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) ใชสูตรการคํานวณของ William G. Cochran (1963) ซ่ึงใชแบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางท่ีใช คือ ผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี ท่ีตัดสินใจ
ซ้ือนาฬิกาขอมือ จํานวน 400 คน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลและ
ประมวลผล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนา คือ การใชสถิติแจกแจงคาความถ่ี คารอยละ 

คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาตาสุด และคาสูงสุด สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน คือ การ
เปรียบเทียบความแตกตางดวย t-Test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) F-Test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน ไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือ
ของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี  

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีเก่ียวกับ ผลิตภัณฑ และ ราคา ท่ีแตกตางกันมีผลตอ
การตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี ตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.0202 และ 0.0005 ตามลําดับ 

ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเก่ียวกับ ผูบริโภคซ้ืออะไร ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน ผูบริโภคเปน
ใคร และทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ ท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือของผูบริโภคใน
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เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.0058, 0.0009, 

0.0054 และ 0.0057 ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ : การตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

  

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 
ปจจุบันประเทศไทยมีสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขันกันอยางดุเดือด นอกจากมีการทํางาน

แขงกับคูแขงท่ีมีอยูมากมายในตลาดแลว ยังตองทํางานดวยวิถีชีวิตท่ีเรงรีบแขงกับเวลา ซ่ึงเวลาของ
แตละคนน้ันมีเทากัน ขึ้นอยูกับวาใครจะสามารถบริหารจัดการเวลาไดดีกวากัน ดังน้ันเราจึงตองให
ความสําคัญกับเร่ืองของเวลา เพ่ือใหเกิดประโยชน และไดเปรียบในเชิงการแขงขันมากท่ีสุด 

นาฬิกาเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการบอกเวลา มีมากมายหลายแบบใหเลือกใช เชน นาฬิกาตั้ง
โตะ นาฬิกาแขวน นาฬิกาขอมือ เปนตน สําหรับนาฬิกาขอมือน้ันแทบทุกคนจะตองมีใสติดตัวเปน
ปกติ บางคนใสเพ่ือดูเวลา แตนอกจากน้ีบางคนยังใสเพ่ือเปนเครื่องประดับ สามารถใชบอกฐานะ
ทางสังคมไดอีกดวย 

จากการคนหาขอมูลการนําเขาและสงออกสินคาอุปโภคบริโภคประเภทนาฬิกาและ
อุปกรณ จากสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกรมศุลกากร ประเทศไทย เปนระยะเวลา 
5 ป ยอนหลัง ต้ังแตป 2555 - 2559  

พบวานาฬิกาขอมือมีมูลคาการนําเขา ในป 2555 กวา 11.39 พันลานบาท คิดเปน 8.17%  

ของการนําเขาสินคาฟุมเฟอยท้ังหมดของปน้ัน ในป 2556 กวา 13.50 พันลานบาท คิดเปน 7.41%  

ของการนําเขาสินคาฟุมเฟอยท้ังหมดของปน้ัน ในป 2557 กวา 13.96 พันลานบาท คิดเปน 7.69%  

ของการนําเขาสินคาฟุมเฟอยท้ังหมดของปน้ัน ในป 2558 กวา 20.60 พันลานบาท คิดเปน 6.81% 

ของการนําเขาสินคาฟุมเฟอยท้ังหมดของปน้ัน ในป 2559 กวา 17.76 พันลานบาท คิดเปน 7.87%  

ของการนําเขาสินคาฟุมเฟอยท้ังหมดของปน้ัน และ พบวานาฬิกาขอมือมีมูลคาการสงออก ในป 
2555 กวา 2.99 พันลานบาท คิดเปน 1.95%  ของการสงออกสินคาฟุมเฟอยท้ังหมดของปน้ัน ในป 
2556 กวา 6.76 พันลานบาท คิดเปน 4.66%  ของการสงออกสินคาฟุมเฟอยท้ังหมดของปน้ัน ในป 
2557 กวา 9.06 พันลานบาท คิดเปน 5.76%  ของการสงออกสินคาฟุมเฟอยท้ังหมดของปน้ัน ในป 
2558 กวา 10.97 พันลานบาท คิดเปน 6.92%  ของการสงออกสินคาฟุมเฟอยท้ังหมดของปน้ันในป 
2559 กวา 10.65 พันลานบาท คิดเปน 6.60%  ของการสงออกสินคาฟุมเฟอยท้ังหมดของปน้ัน 

จากขอมูลขางตนน้ีจะเห็นไดวา มูลคาการนําเขาและสงออกนาฬิกาและอุปกรณ ของ
ประเทศไทย เปนระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง ต้ังแตป 2555 - 2559 มีแนวโนมท้ังการนําเขาและสงออก
สูงขึ้นอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตามการนําเขาและสงออกนาฬิกาและอุปกรณ ในป 2559 มีการลดตัว
ลงเล็กนอย ซ่ึงเปนผลกระทบจากปญหาสภาพเศรษฐกิจ ท่ีสงผลมาจากปญหาทางการเมือง น่ัน
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หมายความวา โดยรวมประเทศไทยยังมีการนําเขาและสงออกสินคาประเภทนาฬิกาเพ่ิมมากข้ึน 

แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการซ้ือนาฬิกาของผูบริโภคที่เพ่ิมมากขึ้นอยางตอเน่ือง 

 ดังน้ันการศึกษาน้ี จะมุงศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือของผูบริโภคใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี เน่ืองจากเปนกลุมคนท่ีมีกําลังซ้ือคอนขางสูง มีขนาดของตลาด
คอนขางใหญ เน่ืองจากมีความหลากหลายของกลุมคนท่ีเขามาทํางานจากภูมิภาคตางๆท่ัวประเทศ 

ทําใหมี ความคิด ทัศนคติ รสนิยม รวมไปถึงพฤติกรรมในการบริโภคสินคาท่ีหลากหลาย อีกท้ัง
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีน้ันมีพ้ืนท่ีถึง 15,500 ไร หรือ 6,200 เอเคอร ซ่ึงถือเปนนิคม
อุตสาหกรรมขนาดใหญ นอกจากน้ีกลุมคนทํางานมีเวลาเปนส่ิงสําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

ทําใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดงายขึ้นอีกดวย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาความแตกตางทางดานปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกา

ขอมือของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 
2. เพ่ือศึกษาความแตกตางทางดานสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

นาฬิกาขอมือของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 
3. เพ่ือศึกษาความแตกตางทางดานพฤติกรรมผูบริโภค ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกา

ขอมือของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 
 

ประโยชนของการวิจัย 
1. เพ่ือนําผลการศึกษาขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือ

ของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี  มาเปนแนวทางในการวิเคราะห
กลุมเปาหมาย  

2. เพ่ือนําผลการศึกษาขอมูลดานสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
นาฬิกาขอมือของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี มาเปนแนวทางในการวางแผน
กลยุทธทางการตลาด เพ่ือใหตอบสนองความตองการของลูกคาใหตรงใจมากข้ึน  

3. เพ่ือนําผลการศึกษาขอมูลดานพฤติกรรมผูบริโภค ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกา
ขอมือของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี มาเปนแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือใหตอบสนองความตองการของลูกคาใหตรงใจมากขึ้น 
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ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากร คือ ประชาชนท่ีตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือ และ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย

ครั้งน้ีไดแก ผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี จํานวน 400 คน ท่ีใชนาฬิกาขอมือ 

2. ขอบเขตของเนื้อหาท่ีศึกษาคร้ังน้ีศึกษาเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานสวนประสม
ทางการตลาด และปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค  

3. ระยะเวลาการศึกษาครั้งน้ีเร่ิมต้ังแต วันท่ี 28 สิงหาคม 2560 ถึงวันท่ี 28 ตุลาคม 2560 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 การวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือ ของผูบริโภคในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี ผูวิจัยไดศึกษาคนควาและรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีตํารา เอกสาร 

บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังตอไปน้ี 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล 

ปณิศา  มีจินดา (2553, หนา 54-55) ไดกลาวถึง ประชากรศาสตร (Demographic) เปนการ
แบงสวนตลาดโดยคํานึงถึงขอมูลประชากรดานตางๆ ไดแก 

อายุ (Age) ผูบริโภคท่ีมีอยูแตกตางกันมักจะมีความชอบ รสนิยม และพฤติกรรมการใช
ผลิตภัณฑท่ีแตกตางกัน โดยจะแบงอายุออกเปนชวงวัยตางๆ สินคาท่ีตอบสนองความตองการในแต
ละชวงวัยก็แตกตางกัน เชน เครื่องแตงกาย แชมพู ยาสีฟน 

เพศ (Sex) เพศชายและเพศหญิงจะมีพฤติกรรมและทัศนคติท่ีแตกตางกัน นักการตลาดจึง
นําลักษณะท่ีแตกตางกันมาประยุกตใชกับผลิตภัณฑบางประเภท เพ่ือตอบสนองความตองการที่
หลากหลายของผูบริโภคที่เพศแตกตางกัน เชน ครีมบํารุงผิว นํ้าหอมระงับกล่ินกาย กระเปา เส้ือผา 

การศึกษา (Education) การศึกษาของผูบริโภคมีอิทธิพลตอรสนิยม ความชอบ และ
พฤติกรรมการซ้ือโดยผูบริโภคที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพกวา
ผูบริโภคที่มีการศึกษาต่ํา 

อาชีพ (Occupation) ผูบริโภคแตละอาชีพจะตองการผลิตภัณฑและการบริการท่ีแตกตาง
กัน เชน นักธุรกิจ ตองการสินคาท่ีหรูหรา เพ่ือเสริมภาพลักษณ เชน นาฬิกา Rolex แตสําหรับ
กรรมกรจะตองการเพียงแคนาฬิกาท่ีสามารถบอกเวลาไดเทาน้ัน 
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รายได (Income) รายไดเปนปจจัยกําหนดอํานาจการซ้ือ ผูบริโภคท่ีมีรายไดสูงมีอํานาจการ
ซ้ือสูง มักจะเลือกใชผลิตภัณฑท่ีมีช่ือเสียง ในขณะท่ีผูบริโภคที่มีรายไดต่ําจะเลือกใชผลิตภัณฑท่ี
คุมคา 

สถานภาพการสมรส (Marital status) เชน โสด แตงงาน หยาราง หรืออาศัยอยูรวมกันโดย
ไมแตงงาน มีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวและการใชเวลาวาง 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 
 ผลิตภัณฑ (Product)  
 ผลิตภัณฑ คือ ส่ิงท่ีมีตัวตน จับตองได มีรูปแบบท่ีแสดงความแตกตางจากส่ิงอื่นซ่ึงสามารถ
แยกออกเปนประเภทหรือชนิดได และต้ังชื่อใหแตกตางกันได ถาเปนความหมายอยางกวางก็รวม
เอาความแตกตางของย่ีหอเขาไปรวมดวย การเปล่ียนแปลงในรูปราง หีบหอ สี ราคา ชื่อเสียง และ
บริการถือเปนการพัฒนาผลิตภัณฑใหมออกมา 
 ราคา (Price)  
 ราคาคือ มูลคาของสินคาท่ีใชเงินเปนเครื่องวัด การต้ังราคาเราไมอาจคํานึงถึงเฉพาะตัว
ผลิตภัณฑอยางเดียวเทาน้ัน โดยปกติมักจะคํานึงถึง อรรถประโยชน และบริการตางๆ ท่ีจะไดรับอีก
ดวย สรุปราคาก็คือจํานวนเงินท่ีตองจายไปในการแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑอยางหน่ึงพรอมดวย
บริการตางๆท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑน้ัน ผลิตภัณฑในท่ีน้ีอาจจะเปนสําเร็จรูปหรือก่ึงสําเร็จรูปก็ได 
 ชองทางการจัดจําหนาย (Place)   
 ชองทางการจัดจําหนาย คือ สถานท่ีจัดจําหนาย จะประกอบดวยคนกลางประเภทตางๆ มาก
นอยแลวแตชนิดของสินคาดังไดกลาวมาแลววา ชองทางการจัดจําหนายสินคาเพ่ือการอุตสาหกรรม
จะส้ันกวาสินคาบริโภค ซ่ึงก็หมายความวามีคนกลางเขามาเก่ียวของนอยราย ดังแผนท่ีแสดงไว
ขางลางน้ี 

 การสงเสริมการจําหนาย (Promotion)  
 การสงเสริมการจําหนาย คือ กิจกรรมอันหน่ึงท่ีธุรกิจจะขาดเสียมิไดบริษัทจะตองมีการ
ตรวจตราเก่ียวกับการวางแผนผลิตภัณฑ (Product planning) โครงสรางการจัดจําหนาย (Distribution 

structure) ระบบราคา (Price system) วาเปนไปตามโปรแกรมที่กําหนดไวและไดผลดีเพียงใด และ
ส่ิงสุดทายท่ีจะตองตรวจตราดูก็คือ กิจกรรมการสงเสริมการจําหนาย(Promotional activities)  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค 
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พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการทางสติปญญา อารมณ และกิจกรรมทางรางกาย
ของบุคคลท่ีเก่ียวของกับการเลือก การซ้ือ การใช และการกําจัดผลิตภัณฑหรือบริการเพ่ือให
ตอบสนองความตองการสวนบุคคล 

ความเขาใจถึงความตองการและความชอบของผูบริโภคจะชวยใหธุรกิจมีโอกาสทาง
การตลาดมากข้ึนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการเขาใจตลาดผูบริโภคและผูบริโภคสวนบุคคล ไดแก 
ขนาดของตลาดผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงในตลาดผูบริโภค การตลาดมุงเนนผูบริโภค และการ
ออกแบบกลยุทธท่ีมีประสิทธิภาพ (Bearden, Ingram and Laforge, 2548, หนา 56) 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 
แบบจําลองการตัดสินใจของผูบริโภคและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ กระบวนการ

ตัดสินใจของผูบริโภคในสวนกลางของแบบจําลองประกอบไปดวย การตระหนักถึงความตองการ
หรือปญหา (Recognition of a need or problem) การแสวงหาขอมูล (Information search) การ
ประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) และการซ้ือ (Purchase) ข้ันตอนเหลาน้ีไดรับอิทธิพล
จาก ส่ิงแวดลอมทางสังคม ความแตกตางระหวางบุคคล และปจจัยดานสถานการณ ซ่ึงลวนแลวแต
มีผลกระทบตอการออกแบบกลยุทธการตลาดไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จท้ังส้ิน 

กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

  
วิธีการดําเนินการวิจัย 
แบบของการวิจัย 

ในการทําวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยเลือกการวิจัยแบบเชิงปริมาณ เน่ืองจากผูวิจัยตองมีการเก็บขอมูล
สถิติเปนตัวเลขและใชสถิติในการวิเคราะหอีกท้ังยังมีการทดสอบสมมติฐาน 

ประชากรและหนวยวิเคราะห 
ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชาชนที่ตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือ โดยมีลักษณะ

ประชากรหนวยวิเคราะห คือ ผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 
การเลือกกลุมตัวอยางและแผนการสุมตัวอยาง 

ผูวิจัยเลือกการสุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน (Non Probability Sampling) โดย
วิธีการสุมตัวอยางแบบพบโดยบังเอิญหรือแบบตามสะดวก (Accidental or Convenience Sampling) 
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คือ ผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี จํานวน 400 คนโดยกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณของ William G. Cochran (1963) 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
จากการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชแบบสอบถามในการวิจัย โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน

ดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดใน
รูปแบบตรวจเช็ครายการ (Check list Questions) 

สวนท่ี 2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานชองทางการจัดจําหนาย และ ดานการสงเสริมการขาย ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดใน
รูปแบบตรวจเช็ครายการ (Check list Questions) 

สวนที่ 3 ปจจัยดานพฤติกรรมท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือ ของผูบริโภคในเขต
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดในรูปแบบตรวจเช็ครายการ 

(Check list Questions) 

สวนท่ี 4 การตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือ ของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ชลบุรีลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale Questions) โดยมีการแบง
เกณฑใหคะแนนออกเปน 5 ระดับ ดังตอไปน้ี 

มากท่ีสุด หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด  ใหคะแนน 5 คะแนน 

มาก  หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจซ้ือมาก  ใหคะแนน 4 คะแนน 

ปานกลาง หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจซ้ือปานกลาง  ใหคะแนน 3 คะแนน 

นอย  หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจซ้ือนอย   ใหคะแนน 2 คะแนน 

นอยท่ีสุด หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด  ใหคะแนน 1 คะแนน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ขอมูลท่ีไดมาจากการแจกแบบสอบถาม เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือ 

ของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี จํานวน 400 คน ใชเวลาเก็บขอมูลจาก
แบบสอบถามต้ังแต วันท่ี 28 สิงหาคม 2560 ถึงวันท่ี 28 ตุลาคม 2560 

สถิติการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยทําการวิเคราะหผานโปรแกรม Microsoft Excel รุน 2010 เพ่ือหาคารอยละ, คาเฉล่ีย, 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, การเปรียบเทียบความแตกตางดวย t-Test และวิเคราะหความแปรปรวน
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ทางเดียว (One-Way ANOVA) F-Test รวมถึงใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบาย
คุณลักษณะของขอมูล และใชสถิติอางอิง (Inference Statistic ) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 

สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
การศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือของผูบริโภคในเขตนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี จํานวน 400 คนโดยเปนการสุมกลุมตัวอยางแบบตามสะดวก 

(Convenience Sampling) การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

1. เพ่ือศึกษาความแตกตางทางดานปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกา
ขอมือของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

2. เพ่ือศึกษาความแตกตางทางดานสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
นาฬิกาขอมือของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

3. เพ่ือศึกษาความแตกตางทางดานพฤติกรรมผูบริโภค ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกา
ขอมือของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 
สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือของผูบริโภค
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

พบวาสวนใหญเปนเพศชาย  จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 52.25 อันดับรองลงมาคือเพศ
หญิง จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 47.75 มีอายุตํ่ากวา 30 ป จํานวน 312 คน คิดเปนรอยละ 78.00 

อันดับรองลงมาคือชวงอายุระหวาง 30 - 40 ป จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 12.75  มีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 325 คน คิดเปนรอยละ 81.25 อันดับรองลงมาคือระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.75 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน จํานวน 244 คน คิด
เปนรอยละ 61.00 อันดับรองลงมาคือประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 18.25 มี
รายไดอยูในชวง 15,001 - 30,000 บาท จํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ 54.00 อันดับรองลงมาคือมี
รายไดอยูในชวง 30,001 - 45,000 บาท จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.00 มีสถานภาพโสด จํานวน 

346 คน คิดเปนรอยละ 86.50 อันดับรองลงมาคือสถานภาพสมรส จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 

13.50 

สรุปผลการวิเคราะหปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกา
ขอมือของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 
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พบวาสวนใหญผลิตภัณฑนาฬิกาท่ีมีการตัดสินใจซ้ือในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ชลบุรีมากท่ีสุดคือ นาฬิกาทรงเรียบ จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 36.75 อันดับรองลงมาคือนาฬิกา
ทรงสปอรต จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 27.00 ชวงราคาท่ีเลือกมากท่ีสุด คือ 500 - 4,999 บาท 

จํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 59.00 อันดับรองลงมาคือ 5,000 - 19,999 บาท จํานวน 104 คน คิด
เปนรอยละ 26.00 ชองทางการจัดจําหนายท่ีเลือกมากที่สุด คือหางสรรพสินคา จํานวน 239 คน คิด
เปนรอยละ 59.75 อันดับรองลงมาคือรานขายนาฬิกาโดยเฉพาะ จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 20.75 

การสงเสริมการขายที่มีการเลือกมากที่สุดคือ การลดราคา จํานวน 298 คน คิดเปนรอยละ 74.50 

อันดับรองลงมาคือ การจัดโปรฯผอนชําระผานบัตรเครดิต จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.00 

สรุปผลการวิเคราะหปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือ
ของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

พบวาผูบริโภคสวนใหญซ้ือนาฬิกาท่ีมีวัสดุทนทานอายุการใชงานสูง จํานวน 144 คน คิด
เปนรอยละ 36.00 อันดับรองลงมาคือซ้ือนาฬิกาท่ีมีความสวยงามโฉบเฉ่ียวไมตกเทรนด จํานวน 

126 คน คิดเปนรอยละ 31.50 ผูบริโภคสวนใหญซ้ือจาก Brand Shop โดยตรง จํานวน 231 คน คิด
เปนรอยละ 57.75 อันดับรองลงมาคือซ้ือจากรานคาผูแทนจําหนายสินคา จํานวน 105 คน คิดเปน
รอยละ 26.25 ผูบริโภคสวนใหญซ้ือเม่ือนาฬิกาขอมือเรือนเกาหมดสภาพ จํานวน 220 คน คิดเปน
รอยละ 55.00 อันดับรองลงมาคือซ้ือเม่ือพบนาฬิการุนใหมท่ีถูกใจ จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 

34.50 ผูบริโภคสวนใหญคือทุกคน จํานวน 321 คน คิดเปนรอยละ 80.25 อันดับรองลงมาคือนัก
ธุรกิจหรือพนักงานบริษัท จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 17.50 ผูท่ีมีสวนทําใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือ
สวนใหญคือ ตัวเอง จํานวน 350 คน คิดเปนรอยละ 87.50 ผูท่ีมีสวนทําใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือ
อันดับรองลงมาคือคูสมรส จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.00 ผูบริโภคสวนใหญซ้ือเพราะใชดูเวลา 
จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 60.50 อันดับรองลงมาคือซ้ือเพราะคุณภาพสินคาท่ีดี จํานวน 58 คน 

คิดเปนรอยละ 14.50 ผูบริโภคสวนใหญซ้ือดวยเงินสด จํานวน 254 คน คิดเปนรอยละ 63.50 อันดับ
รองลงมาคือซ้ือดวยบัตรเครดิต จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 32.25 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือของผูบริโภคในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

พบวาชื่อเสียงความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑ มีผลตอระดับการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือ
มากท่ีสุด  โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.34 คะแนน มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.7885 และราคาท่ีถูกกวา มีผล
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ตอระดับการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือรองลงมา โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.30 คะแนน มีคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.7723 

 

อภิปรายผลของการวิจัย 
สมมติฐาน 1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได และ

สถานภาพ  ท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือ  ของผูบริโภคในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีตางกัน 

1.1 เพศท่ีแตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือ ของผูบริโภคในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

1.2 อายุท่ีแตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือ ของผูบริโภคในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

1.3 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือ ของผูบริโภคใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

1.4 อาชีพที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือ ของผูบริโภคในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

1.5 รายไดท่ีแตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือ ของผูบริโภคในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

1.6 สถานภาพที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือ ของผูบริโภคในเขต
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

สมมติฐาน 2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย ท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกา
ขอมือ ของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีตางกัน 

2.1 ผลิตภัณฑท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือ ของผูบริโภคในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

2.2 ราคาท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือ ของผูบริโภคในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีตางกันอยางมีนัยสําคัญ  

2.3 ชองทางการจัดจําหนายท่ีแตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือ ของ
ผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 
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2.4 การสงเสริมการขายที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือ ของ
ผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี  

สมมติฐาน 3 ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค ท่ีประกอบดวย ผูบริโภคซ้ืออะไร ผูบริโภคซ้ือ
ท่ีไหน ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด ผูบริโภคเปนใคร ผูท่ีมีสวนทําใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือ ทําไมผูบริโภคจึง
ซ้ือ และผูบริโภคซ้ืออยางไร ท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือ ของผูบริโภคใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีตางกัน 

3.1 ผูบริโภคซ้ืออะไรที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือ ของผูบริโภคใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

3.2 ผูบริโภคซ้ือท่ีไหนที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือ ของผูบริโภคใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

3.3 ผูบริโภคซ้ือเม่ือใดท่ีแตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือ ของผูบริโภค
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

3.4 ผูบริโภคเปนใครท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือ ของผูบริโภคใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

3.5 ผูท่ีมีสวนทําใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือท่ีแตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกา
ขอมือ ของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

3.6 ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือ ของผูบริโภค
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

3.7 ผูบริโภคซ้ืออยางไรท่ีแตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือ ของผูบริโภค
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

 

ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยคร้ังน้ีมุงศึกษาเร่ืองการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาขอมือของผูบริโภค ในเขตนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 
จากผลการวิจัยดานปจจัยสวนบุคคล 
ผูบริหารของบริษัทฯ ควรใหความสําคัญกับลูกคากลุมท่ีมีอายุต่ํา 30 ป หรือชวงวัยรุน

น้ันเอง เน่ืองจากลูกคากลุมน้ีเปนวัยท่ีเริ่มทํางาน เร่ิมเขาสังคม การเขาสังคมและการตรงตอเวลาใน
การทํางาน เปนเร่ืองสําคัญท่ีหลีกเล่ียงไมได อีกท้ังยังเปนประชากรยุคใหม ซ่ึงมีการตัดสินใจซ้ือ
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ดวยความถูกใจเปนสวนใหญ ดังน้ันผูบริหารอาจจะออกแบบนาฬิกาท่ีเหมาะสมกับวัยรุน รวมไปถึง
มีหนาตาท่ีสวยงามวัสดุท่ีแปลกใหม เพ่ือตอบสนองลูกคากลุมอายุต่ํากวา 30 ป 

จากผลการวิจัยดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด  
ผูบริหารของบริษัทฯ ควรออกผลิตภัณฑนาฬิกาท่ีเปนทรงเรียบเปนมาตรฐานลําดับแรก 

รวมไปถึงการปรับปรุงและเพ่ิมฟงกชั่นการทํางานในนาฬิกาทรงเรียบ เพ่ือใหสามารถใชประโยชน
ไดมากกวาการดูเวลา การต้ังราคาควรอยูในชวง 500 - 4,999 บาท เน่ืองจากเปนชวงราคาท่ีไมสูงจน
ฟุมเฟอยเกินไป และไมต่ํามากจนดูเหมือนสินคาท่ีไมมีคุณภาพเกินไป และเนนไปท่ีการลงขายใน
หางสรรพสินคา เพราะสะดวกตอการเดินทาง การเลือกซ้ือ มีโปรโมชั่นมากมาย อีกท้ังยังสามารถ
เดินเลนในหางสรรพสินคา เพ่ือเลือกซ้ือสินคาอยางอื่นตอได ดังน้ันบริษัทฯ ควรมุงเปาไปที่การวาง
จําหนายนาฬิกาขอมือไปที่หางสรรพสินคา รวมไปถึงการเนนในเร่ืองของคุณภาพการรับประกัน 

และการบริการท่ีดีกับลูกคาควบคูไปดวย 

จากผลการวิจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค  
ผูบริหารของบริษัทฯ ควรเนนการลงทุนในการเปด Brand Shop ของตัวเอง เพ่ือเพ่ิมความ

เช่ือม่ันใหกับลูกคา และเพ่ิมความสะดวกสบายในการติดตอสอบถามขอมูล หรือสงเคลมสินคาได
อีกดวย ผูบริหารจะตองใชกลยุทธทางการตลาด เพ่ือใหลูกคาเกิดความสนใจในการเลือกใชนาฬิกา
ใหมๆ ตัวอยางเชน การออกแคมเปญนํานาฬิกาเรือนเกามาแลกเปนสวนลดนาฬิกาเรือนใหม เพ่ือ
เพ่ิมยอดขายนาฬิกาใหมใหมากข้ึน และผูบริหารบริษัทฯ ควรออกโปรโมชั่นสําหรับการซ้ือดวยเงิน
สด เชนการลดราคาเม่ือจายเงินสดเต็มจํานวน เพ่ือกระตุนใหเกิดการตัดสินใจซ้ือของลูกคาเพ่ิมมาก
ขึ้น 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

FACTORS THAT INFLUENCE SAVINGS DECISION OFFICERS OF LEGAL AFFAIRS 
AND LITIGATION  ROYAL THAI POLICE 

 
นภัสมณฑ  เนตรสุวรรณ 

นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

บทคัดยอ  

งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1.) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ออมเงินของขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดีสํานักงานตํารวจแหงชาติ 2.) เพ่ือ
ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจใน
สังกัด สํานักงานกฎหมายและคดีสํานักงานตํารวจแหงชาติ 3.) เพ่ือศึกษาปจจัยอื่นๆท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ โดยเก็บขอมูลจากขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี จํานวน 367 คน 

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 200 คน ใชวิธีการสุมแบบสะดวก โดยใชสูตรของยามาเนย  
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา 
ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน  

ผลการวิจัยพบวา 1.) ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ชั้นยศปจจุบัน อายุราชการและรายไดรวมตอเดือนท่ีแตกตางกัน และ 2.)ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่ประกอบดวย ดานราคา ดานสถานท่ีจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดท่ี
แตกตางกัน และ 3.)ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดวย การจัดสรรการออม จุดมงหมายการออม ท่ีแตกตาง
กัน  มีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ีตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ: การตัดสินใจ, 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 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย 

การออมน้ันมีประโยชนเน่ืองจากสามารถเก็บสํารองไวเปนคาใชจายเม่ือเกิดเหตุการณ
ฉุกเฉิน เชน เจ็บปวย เกิดอุบัติเหตุ หรือ มีเหตใุดก็ตามที่เปนเหตุตองใชเงินอยางสุดวิสัย นอกจากน้ัน
การออมยังถือเปนการเร่ิมตนของความม่ันคงทางการเงินและเปนจุดเร่ิมตนของความฝนในการทํา
ส่ิงตางๆ เชน การออมเพ่ือบรรลุเปาหมายตางๆ ในชีวิต เชน การศึกษาตอ เพ่ือการแตงงาน ฯลฯ   

การนําไปเปนตนทุนตอยอดในการลงทุนอ่ืนๆ เชน ลงทุนในหุน ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ฯลฯ 

การออมน้ันประชาชนสามารถเลือกท่ีจะทําไดโดยวิธีการตางๆ หลากหลายวิธี อาทิเชน การฝาก
ประจํา ( Fixed Deposit) สลากออมสิน (Government Saving- Bank’s Lottery) หุน (Common Stock) 

แตในปจจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินมากข้ึน เชน ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย หุน
สามัญ กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย กองทุนรวมตราสารทุนท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ ทองคํา ทําใหการออมมีชองทางมากข้ึนกวาเดิมและสะดวกมากย่ิงขึ้น 
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ดังน้ันการวิจัยครั้งน้ีไดเล็งเห็นความสําคัญและประโยชนของการออมตอการพัฒนา
ประเทศท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และในฐานะที่เปนขาราชการตํารวจ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
พฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจโดยเฉพาะขาราชการ
ตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี เพ่ือเปนแนวทางในการนําผลไปใชกระตุนใหเกิดการ
ออม สงเสริมการออมของขาราชการตํารวจกลุมดังกลาว ใหมากย่ิงข้ึน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจใน

สังกัด สํานักงานกฎหมายและคดีสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดีสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยอื่นๆท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจในสังกัด 

สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ, อายุ, สถานภาพการสมรส, ระดับการศึกษา, ช้ันยศ

ปจจุบัน,อายุราชการ, รายไดรวมตอเดือน,รายจายรวมตอเดือน ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ท่ีตางกัน 

 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดวย ผลิตภัณฑ  ราคา  สถานท่ีจัดจําหนาย 

การสงเสริมการตลาด ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจใน
สังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ีตางกัน 

 3. ปจจัยอื่นๆ ท่ีประกอบดวย การจัดสรรการออม จุดมุงหมายการออม ท่ีแตกตางกันมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ีตางกัน 

ประโยชนของการวิจัย 
1. เพ่ือนําผลการวิจัยทางดานปจจัยสวนบุคคลมาใชเพ่ือทราบถึงการตัดสินใจออมเงินของ

ขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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2. เพ่ือนําผลการวิจัยดานสวนประสมทางการตลาดมาใชเพ่ือทราบถึงรูปแบบการออมเงินท่ี
สงผลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 

3. เพ่ือนําผลการวิจัยปจจัยดานอื่นๆมาใชเพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการออมเงินท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ เพ่ือเปนแนวทางในการรณรงคสงเสริมการออมของขาราชการตํารวจในสังกัดดังกลาว
ตอไป 

4. เพ่ือนําผลวิจัยไปเปนแนวทางในการนําไปใชกระตุนใหเกิดการออม สงเสริมการออม
ของขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหเพ่ิมมากข้ึน 

กรอบแนวความคิดการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจใน

สังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีกรอบแนวคิดในการวิจัยน้ี 
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ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด(หนังสือ) 

Kotler& Armstrong2006(อางใน สุรสิฐอินตะ,2551,หนา26) กลาวถึงสวนประสมทาง
การตลาด (Marketing mix4Ps) ไววานักการตลาดจะตองทําการตัดสินใจเก่ียวกับผลิตภัณฑและ
ลักษณะเฉพาะตัวของมันทําการกําหนดราคาตัดสินใจวาจะจัดจําหนายผลิตภัณฑของตนอยางไร
และทําการเลือกวิธีการสงเสริมการขายแนวคิดทางการตลาดน้ีน้ันเปนส่ิงจําเปนพ้ืนฐานที่ควรเรียนรู
เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการกําหนดวิธีทางการตลาด ซ่ึงในการกําหนดสวนประสมทางการตลาดน้ัน 

องคกรตองคํานึงถึงความจําเปนและความตองการซ้ือผลิตภัณฑโดยทั่วไปแลวนิยมเรียกวาเคร่ืองมือ
ทางการตลาด 4 ประการ ซ่ึงประกอบดวย ผลิตภัณฑ ( Product ) ราคา ( Price ) ชองทางการจัด
จําหนาย ( Place ) และการสงเสริมการตลาด( Promotion )  

 ศรีสุภา  สหชัยเสรี (2546,หนา 85)  ไดใหนิยามสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

วาคือ “การกําหนดและจัดสรรเครื่องมือตางๆทางการตลาด ใหสอดคลองกับเปาหมายทางการตลาด
ที่กําหนด 
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ของสินคา หรือบริการ อันประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) สถานท่ี หรือการจัด
จําหนาย (Price) และการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) ซ่ึงเปนท่ีรูจักกันโดยท่ัวไปวา 4P’s ทาง
การตลาด” 

1.ผลิตภัณฑ (Product)หมายถึง สินคาหรือบริการท่ีถูกผลิตข้ึนมาเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคเพ่ือท่ีจะใหผูบริโภคสินคาหรือบริการน้ันๆเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด ซ่ึง
ผลิตภัณฑดังท่ีกลาวขางตนน้ีอาจมีหรือไมมีตัวตนก็ได ย่ิงไปกวาน้ัน ผลิตภัณฑมีความหมาย
ครอบคลุมถึง องคการ แนวคิด และสถานท่ีดวย 

2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือไดชําระใหแกผูขายเพ่ือรับสินคาและบริการเปน
การแลกเปล่ียนซ่ึงรายละเอียดของคําวา ราคา น้ันแตกตางกันออกไปข้ึนอยูกับประเภทของธุรกิจ
น้ันๆอาทิเชน ธุรกิจบริการใหเชาคลังสินคา (คาเชา Rent) ธุรกิจรับเหมากอสราง (คาจาง Wage) เปน
ตน ไมวารายละเอียดหรือคํานิยามท่ีแตกตางกันในแตละธุรกิจจะเปนอยางไรแตผลลัพธ คือ ราคา
ตองมีความสัมพันธกับสินคาหรือบริการท่ีผูซ้ือไดจายใหผูขาย  

3. สถานท่ี (Place) หมายถึง โครงสรางชองทางซ่ึงผูผลิตสินคาหรือบริการใชในการ
เคล่ือนยายจากแหลงผลิตไปสูกลุมลูกคาเปาหมาย อาทิเชน การมีสาขาตามหางสรรพสินคา การมี
ส่ือออนไลนในการใชโฆษณาสินคาหรือบริการ การมีตัวแทนจัดจําหนายสินคาหรือบริการในเขต
พ้ืนท่ีชุมชนตางๆ เปนตน 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) การบอกกลาวทางความคิด และการสรางความเขาใจ
ใหแกผูบริโภคสินคาและบริการไดรับทราบถึงขอมูลสินคาหรือบริการวามีรายละเอียดอยางไร  

 

 สุวสา  ชัยสุรัตน (2537,หนา 30-31) กลาววา สวนประสมการตลาด (marketing mix) ใน
การดําเนินธุรกิจทุกประเภทจะมีปจจัยตาง ๆ มากระทบการทํางาน โดยเฉพาะอยางย่ิงการดําเนินงาน
ทางการตลาด จะมีปจจัย 2 อยาง คือ ปจจัยภายในของกิจการ (internal factors) ผูบริหารหรือ
ผูประกอบการสามารถควบคุมใหเปนไปตามนโยบายของกิจการ คือ สวนประสมการตลาด ปจจัย
ภายนอก (external factors) ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานของกิจการไมสามารถควบคุมได 
ดังน้ัน ตองปรับปจจัยภายในใหสอดคลองกับปจจัยภายนอก เชน สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง คูแขงขัน วัฒนธรรม กฎหมาย และเทคโนโลยี 
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ดังน้ันอาจสรุปไดวา สวนประสมทางการตลาดมีองคประกอบ ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา 
สถานท่ี และการสงเสริมการตลาด ซ่ึงท้ังหมดน้ีสาระสําคัญของทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดได
ถูกนํามาเปนเครื่องมือในธุรกิจเพ่ือใหสําเร็จเปาหมายที่กําหนดไว 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ (หนังสือ) 

วิชัย  โถสุวรรณจินดา (2535,หนา 185-186) การตัดสินใจ หมายถึง การท่ีจะตองเลือกทาง
ใดทางหน่ึงท่ีมีอยูหลายๆ ทางเลือก โดยลดจํานวนทางเลือกลงมาใหเหลือทางเดียวและทางเลือกน้ัน
เปนทางเลือกท่ีคิดวาดีท่ีสุด สามารถตอบสนองจุดมุงหมายและความตองการของผูเลือกไดการ
ตัดสินใจตาสถานการณท่ีเกิดขึ้นไดแบงออกเปน 3ประเภทคือ 

1. การตัดสินใจตามสถานการณท่ีแนนอน เปนการตัดสินใจที่ทราบผลลัพธน้ันอยูแลว ผู
ตัดสินใจมีขอมูลมากพอท่ีจะตัดสินใจเลือกส่ิงท่ีใหผลประโยชนมากที่สุด 

2. การตัดสินใจภายใตสถานการณท่ีเส่ียง เปนการตัดสินใจท่ีแนนอนนอยกวาการตัดสินใจ
ภายในสถานการณท่ีแนนอน แตยังสามารถคาดคะเนความเปนไปได ผูตัดสินใจทราบถึงผลลัพธ
ตางๆท่ีใชในการตัดสินใจ แตโอกาสท่ีเกิดจากทางเลือกตางกันมาจากปจจัยท่ีไมแนนอน 

3. การตัดสินใจภายใตสถานการณท่ีไมแนนอน เปนการตัดสินใจท่ีไมสามารถคาดการณถึง
ผลลัพธ เน่ืองจากไมมีขอมูลประกอบการตัดสินใจเพียงพอ มีตัวแปรที่ไมสามารถควบคุมได ไมอาจ
เลือกทางเลือกท่ีใหผลตอบแทนสูงสุดได ผูตัดสินใจจึงตองใชดุลยพินิจและวิจารณญาณอยางมาก
ในการตัดสินใจ  

อดุลย  จาตุรงคกุล  2543,หนา 160-166) ไดกลาวไวเก่ียวกระบวนการตัดสินใจของ
ผูบริโภควา  ในการซ้ือสินคาแตละชิ้นน้ันยอมจะประกอบไปดวยปจจัยและข้ันตอนตางๆ
หลากหลายข้ัน ผูบริโภคเองจะตองผานขั้นตอนตางๆ ตามที่ไดกลาวเพ่ือจะนําไปสูการตัดสินใจใน
การซ้ือสินคา ซ่ึงขั้นตอนท่ีไดกลาวมาน้ีมีท้ังหมด 5 ข้ันตอน ไดแก การตระหนักถึงความตองการ 

การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก พฤติกรรมหลังการซ้ือ และการตัดสินใจซ้ือ 

การตระหนักถึงความตองการ (Need Recognition) คือ ผูบริโภคคนพบวาตัวเองมีส่ิงท่ีขาด
หายและเกิดความปรารถนาแกส่ิงท่ีขาดหายน้ัน 

การคนหาขอมูล (Information Search) คือ เกิดขึ้นเม่ือผูซ้ือมีความตองการในสินคาน้ันมาก 

จึงดําเนินการคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของกับสินคาเพ่ือตอบสนองความตองการ ซ่ึงแหลงขอมูลท่ีจะไป
คนควาหาอาจเปนแหลงบุคคล แหลงชุมชน หรือจากประสบการณ เปนตน 
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การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) คือ การที่ผูบริโภคไดนําผลิตภัณฑ ท่ี
ตนเองสนใจจะซ้ือไปเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑท่ีใกลเคียงกัน 

การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ในขั้นตอนน้ีผูบริโภคจะลําดับความชอบของ
ผลิตภัณฑตางๆ และตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑท่ีตนเองชอบมากท่ีสุด ซ่ึงการตัดสินใจน้ีจะอางอิงจาก
ปจจัยตางๆ เชนคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคคาดหวังวาจะไดรับจากการตัดสินใจซ้ือ ราคาท่ีได
เหมาะสมกับผลิตภัณฑท่ีตัดสินใจ เปนตน 

พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ หลังจากผูบริโภคไดซ้ือผลิตภัณฑไปใชแลวก็จะประเมินผลตอ
ผลิตภัณฑน้ันๆวาพึงพอใจมากนอยเพียงใด ถาหากวาพึงพอใจมากผูบริโภคก็จะกลับมาซ้ือซํ้า แตถา
ไมพึงพอใจก็จะไมอยากกลับมาใชผลิตภัณฑ ส่ิงท่ีนักการตลาดควรติดตาม คือ ความพึงพอใจ
หลังจากท่ีผูบริโภคไดใชผลิตภัณฑแลววาเปนอยางไร และจะปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑตอไป
อยางไร 

วิชิตวงศ  ณ ปอมเพชร (2548,หนา 59-60) การตัดสินใจเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการ
เลือกท่ีจะดําเนินการใดๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคหรือตามความต้ังใจ ในสถานการณชวงเวลาใดเวลา
หน่ึงท่ีมีทางเลือกใหปฏิบัติอยูหลายทางเลือก แนวทางในการตัดสินใจจึงเปนส่ิงสําคัญ โดยเฉพาะ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจท่ีจะมีผลกระทบทางดานการเงินทําใหการตัดสินใจจึงตองย่ิงเพ่ิมความ
ระมัดระวังเปนอยางมาก 

ดังน้ันอาจสรุปไดวา การตัดสินใจ การท่ีจะตองเลือกทางใดทางหน่ึงและทางเลือกน้ันเปน
ทางเลือกท่ีคิดวาดีท่ีสุด สามารถตอบสนองจุดมุงหมายและความตองการของผูเลือกได 

อัตราการเจริญเติบโตของการออม  
แนวโนมของการออม การลงทุน และชองวางระหวางการออมและการลงทุน พบวา 

ชองวางระหวางการออมและการลงทุนตอ GDP ในไตรมาสท่ี 2ของป 2559อยูท่ีรอยละ 3.4 ตอ 

GDP ปรับตัวลดลงจากไตรมาสกอนหนาซ่ึงอยูท่ีรอยละ 11.6 ตอGDP ซ่ึงเปนผลมาจากรายไดนอก
ภาคเกษตรท่ีเติบโตชะลอลงจากไตรมาสกอนหนา แมวารายไดเกษตรกรท่ีแทจริงจะกลับมาขยายตัว
ได ขณะที่การบริโภคภาครัฐและภาคเอกชนยังคงขยายตัวได สําหรับการลงทุนพบวา การลงทุน
ภาครัฐขยายตัวไดในหมวดกอสราง ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวไดในหมวดเคร่ืองมือ 

เครื่องจักร ท้ังน้ี แนวโนมของการออมและการลงทุนคาดวา รายไดของแรงงานนอกภาคเกษตรยัง
เติบโตตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ และปจจัยสนับสนุนจากการบังคับใชอัตราคาจางตาม
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มาตรฐานฝมือแรงงาน ฉบับท่ี5 ท่ีจะมีผลบังคับใชต้ังแต 10 สิงหาคม 2559 เปนตนไป ซ่ึงจะมีการ
กําหนดคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงานเพ่ิมขึ้นอีกใน 20 สาขาอาชีพใน 5 อุตสาหกรรม ขณะท่ี
รายไดของแรงงานในภาคเกษตรมีแนวโนมเติบโตสูงขึ้นจากราคาสินคาเกษตรท่ีมีทิศทางปรับตัวดี
ขึ้นและมาตรการชวยเหลือเกษตรกรรัฐบาล สําหรับการใชจายภาครัฐมีแนวโนมขยายตัวไดตอเน่ือง
จากการเรงรัดการเบิกจายของรัฐบาลโดยเฉพาะในโครงการสําคัญตางๆ(สํานักคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,2559) 

แบบของการวิจัย 
สําหรับแบบการศึกษาวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการศึกษาวิจัย โดยการศึกษาขอมูลเอกสาร 

(documentary research) โดยการศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ บทความ 

วารสาร รายงานการวิจัย และขอมูล Internet เปนการดําเนินการวิจัยเองจากการสํารวจกลุมตัวอยาง
เชิงสํารวจ (Survey research) และการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire)เปนเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลแลวนํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือหาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

ซ่ึงไดใชโปรแกรม Excel ในการประมวลผลในการ วิจัยน้ี 

ประชากรและหนวยวิเคราะห 
 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ีคือ ขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

การเลือกกลุมตัวอยางและแผนการสุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแกขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและ
คดี สํานักงานตํารวจแหงชาติผูวิจัยไดเลือกใชวิธีดําเนินการสุมตัวอยางแบบไมใชทฤษฎีความนาจะ
เปน (Non-probability Sampling) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

ซ่ึงผูวิจัยทําการเก็บขอมูลตัวอยางผานทางแบบสอบถามจํานวน 200 ชุด โดยมีหนวยงานในสังกัด
แบงเปน 5 กองบังคับการ  และ 1 กองกํากับการ ไดแก กองกฎหมาย  กองคดีอาญา  กองคดีปกครอง
และคดีแพง  สถาบันสงเสริมงานสอบสวน  สวนตรวจสอบสํานวนคดีอุทธรณและฎีกา  และฝาย
อํานวยการรวมทั้งส้ินจํานวน 367คน ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางเพียง 200คน  
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 หนวยงานในสังกัด จํานวน(คน) 
กองกฎหมาย 90 
กองคดีอาญา 68
กองคดีปกครองและคดีแพง 44
สถาบันสงเสริมงานสอบสวน 111
สวนตรวจสอบสํานวนคดีอุทธรณและฎีกา 29 
สํานักงานผูบัญชาการและฝายอํานวยการ 25 
รวมทั้งส้ิน 367 

(อางอิง:ขอมูลกําลังพล ฝายอํานวยการ สํานักงานกฎหมายและคดี ณ วันท่ี 1 ก.พ.2560) 

 

เน่ืองจากสามารถระบุจํานวนประชากรท่ีแนนอนจึงใชสูตรการหาขนาดของกลุมตัวอยาง
แบบทราบจํานวนประชากรโดยกําหนดระดับความเช่ือม่ันท่ี รอยละ 95ความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05ดัง
สูตรสําเร็จของ TaroYamane (1973 , p.74) ดังน้ี 

 

 =  

โดย    

 =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 =  จํานวนรวมท้ังหมดของประชากรที่ใชในการวิจัย 

 = ความผิดพลาดท่ียอมรับได 
(โดยการวิจัยครั้งน้ี กําหนดใหเทากับ 0.05) 

แทนคา   =  
.

 

 

 =  191.40 

 

จากขอมูลขางตน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงาน
กฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีจํานวนท้ังส้ิน 367คนและกําหนดคาความเช่ือม่ัน รอย
ละ95 ความคลาดเคล่ือน 0.05 ซ่ึงไดขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี จํานวน 200คน  
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การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เปนการนําสถิติมาใชในการวิเคราะหขอมูลท่ีไดเก็บรวบรวมมา แบง
ออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. การวิเคราะหดวยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป
ของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติ เชน ความถ่ี รอยละ เปนตน หรือนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลของ
ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามในแบบสอบถามแตละขอโดยใชสถิติเชน คาเฉลี่ยหรือคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เปนตน 

2. การวิเคราะหดวยสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติอนุมาน เปนสถิติท่ีนํามาใชใน
การอางอิงไปหาคาความเปนจริงของประชากร สถิติอนุมานถูกนําไปใชใน 2 เรื่อง คือ การประมาณ
คาทางสถิติ และการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงในการวิจัยมักนิยมนําสถิติอนุมานมาใชในการทดสอบ
สมมติฐาน ไดแก T-Test และ   F-Test 

สรุปผลการวิจัยผลการวิเคราะหขอมูล 
ตารางที่1จํานวนและรอยละจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (200คน) 

ปจจัยสวนบุคล รายละเอียด ความถี่ รอยละ 
เพศ ชาย 

หญิง 
94 
106 

47 
53 

อายุ ต่ํากวาหรือเทากับ20ป 
21-30ป 
31-40ป 
41-50ป 
51ป ขึ้นไป 
 

2 
103 
78 
6 
11 

1 
51.50 
39 
3 
5.50 

ปจจัยสวนบุคล รายละเอียด ความถี่ รอยละ 
 

สถานภาพ โสด 
สมรส 
หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 

159 
39 
2 

79.50 
19.50 
1 
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ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช. 
ปริญญาตรี/เทียบเทา 
สูงกวาปริญาตรี 

10 
159 
31 

5 
79.50 
15.50 

ช้ันยศปจจุบัน ส.ต.ต. - ด.ต. 
ร.ต.ต. - ร.ต.อ. 
พ.ต.ต.-พ.ต.อ. 
พล.ต.ต.ขึ้นไป 

93 
68 
35 
4 

46.50 
34 
17.50 
2 

อายุราชการ ต่ํากวาหรือเทากับ5ป 
6-10ป 
11-15ป 
16-20ป 
21-25ป 
มากกวา25ป

107 
54 
13 
7 
8 
11

53.50 
27 
6.50 
3.50 
4 
5.50 

รายไดรวมตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ15,000
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 

รายจายรวมตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ15,000
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 

จากตารางท่ี 1 พบวา จากผลการสํารวจของกลุมตัวอยาง ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง
มากกวาเพศชาย กลุมท่ีมีอายุระหวาง 21 – 30 ป เปนจํานวนมากท่ีสุด สถานภาพของกลุมตัวอยาง
พบวา สถานภาพโสดมีจํานวนมากท่ีสุด ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางพบวา ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีมีจํานวนมากท่ีสุด ชั้นยศปจจุบันพบวา ช้ันยศ ส.ต.ต.-ด.ต. มีจํานวนมากที่สุด อายุ
ราชการพบวา อยูในชวง ตํ่ากวาหรือเทากับ 5 ป มีจํานวนมากท่ีสุด ระดับรายไดของกลุมตัวอยาง
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พบวา อยูในชวง ตํ่ากวาหรือเทากับ 15,000 บาท มีจํานวนมากท่ีสุด รายจายของกลุมตัวอยางพบวา 
อยูในชวง ต่ํากวา 15,000 บาท มีจํานวนมากท่ีสุด  

 

ตารางท่ี2 จํานวนและรอยละจําแนกตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม 

200 คน 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด รายละเอียด ความถ่ี รอย
ละ 

ผลิตภัณฑ 
 

ฝากเงินท่ีธนาคาร/สถาบันการเงินอื่น/สหกรณ
ออมทรัพย 
ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย 
สลากออมสิน/ตราหน้ีสิน/กองทุนรวม/ซ้ือหุน 
ถือเงินสดไวเฉยๆ 

132 
34 
8 
26 

66 
17 
4 
13 

ราคา ต่ํากวา1,000บาท 
1,001-3,000บาท 
3,001-5,000บาท 
5,000บาท ขึ้นไป 

55 
73 
34 
38 

27.50 
36.50 
17 
19 

สถานท่ีจัดจําหนาย มีการเดินทางสะดวกสบาย 
อยูใกลยานธุรกิจใกลท่ีทํางาน อยูใน
หางสรรพสินคา 
จํานวนสาขามาก ครอบคลุมหลายพ้ืนท่ี ตั้งอยู
ในท่ีพบงาย 
มีชองทางการทําธุรกรรมมีหลากหลาย 

39 
49 
52 
60 

19.50 
24.50 
26 
30 

การสงเสริมการตลาด ใหผลตอบแทนสูง(ดอกเบ้ีย,เงินปนผล) 
มีการลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม 
แจกของขวัญของสมนาคุณพิเศษ,ลด
คาธรรมเนียมตางๆ 

150 
28 
22 

75 
14 
11 

จากตารางท่ี 2  พบวา จากผลการสํารวจของกลุมตัวอยาง ผูตอบแบบสอบถามเลือกรูปแบบ
การออมแบบฝากเงินท่ีธนาคาร/สถาบันการเงินอื่น/สหกรณออมทรัพยมากท่ีสุด จํานวนเงินออมตอ
เดือนมากท่ีสุดคือ อยูในชวงระหวาง 1,001-3,000บาท สถานท่ีเลือกใชบริการท่ีผูตอบแบบสอบถาม
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ชอบมากท่ีสุดคือ มีชองทางการทําธุรกรรมมีหลากหลาย สวนการสงเสริมการตลาดท่ีชอบมากท่ีสุด
คือ ใหผลตอบแทนสูง(ดอกเบ้ีย,เงินปนผล) 

   

ตารางท่ี3จํานวนและรอยละจําแนกตามปจจัยอื่นๆของผูตอบแบบสอบถาม 200 คน 

ปจจัยอ่ืนๆ รายละเอียด ความถ่ี รอย
ละ 

การจัดสรรการออมเงิน 
 

ไมไดกําหนดไวแนนอน ออมตามเงินท่ีเหลือ 
เก็บออมไวประมาณ 1-10%ของรายได 
เก็บออมไวประมาณ 11-20%ของรายได 
เก็บออมไวประมาณ 21-30%ของรายได 
เก็บมากกวา 30% ของรายได 

96 
64 
33 
4 
3 

48 
32 
16.50 
2 
1.50 
 

จุดมุงหมายการออม 
 

เก็บออมเพ่ือใชเปนแหลงเงินทุนในอนาคต 
เก็บออมเพ่ือใชจายในยามฉุกเฉิน 
เก็บออมเพ่ือซ้ือสินทรัพย 
เก็บออมเพ่ือเปนมรดกใหครอบครัว 
เก็บออมเพ่ือหาผลตอบแทน(ดอกเบ้ีย/เงินปนผล) 
เก็บออมเพ่ือเกษียณอายุราชการ

69 
50 
26 
13 
3 
39 

34.50 
25 
13 
6.50 
1.50 
19.50

จากตารางท่ี 3 พบวา จากผลการสํารวจของกลุมตัวอยาง ในการจัดสรรการออมเงิน ผูตอบ
แบบสอบถามเลือกไมไดกําหนดไวแนนอนออมตามเงินท่ีเหลือมากท่ีสุด ในดานจุดมุงหมายการ
ออมผูตอบแบบสอบถามเลือก เพ่ือใชเปนแหลงเงินทุนในอนาคต มากท่ีสุด  
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ตารางที่4คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานจําแนกตามปจจัยดานการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม 200 คน 

ปจจัยดานการตัดสินใจ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1.รูปแบบการออมมีความสอดคลองกับความ
ตองการ 
2.อัตราผลตอบแทนที่ไดรับจากการออมมีความ
เหมาะสม 
3.แหลงการออมที่เลือกมีความนาเชื่อถือและมี
ภาพลักษณท่ีดี 
4.รูปแบบการออมมีความหลากหลาย 
5.การจัดรายการสงเสริมการขายท่ีนาสนใจ

4.2350 
4.4750 
4.3900 
4.0300 
3.7600 

0.6944 
0.7826 
0.6324 
0.9073 
0.8753 

จากตารางท่ี 4 พบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจใน
สังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติมากท่ีสุดคือ อัตราผลตอบแทนที่
ไดรับจากการออมมีความเหมาะสม 

 

สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1: ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ชั้น

ยศปจจุบัน อายุราชการ รายไดรวมตอเดือนและรายจายรวมตอเดือน ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ท่ีตางกัน 

1.1 เพศท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจในสังกัด 

สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติท่ีตางกัน อยางมีนัยสําคัญ 0.05 

1.2 อายุท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจในสังกัด 

สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติท่ีตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05 

1.3สถานภาพที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจใน
สังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติท่ีตางกัน อยางมีนัยสําคัญ 0.05 

1.4ระดับการศึกษาที่แตกตางกันแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติท่ีตางกันอยางมี
นัยสําคัญ 0.05 
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1.5 ชั้นยศปจจุบัน ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจใน
สังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติท่ีตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05 

1.6 อายุราชการท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจใน
สังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติท่ีตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05 

1.7 รายไดรวมตอเดือนท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการ
ตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติท่ีตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05 

1.8 รายจายรวมตอเดือนท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการ
ตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก กลุม
ตัวอยางไมวาจะมีรายจายรวมตอเดือนมากหรือรายจายรวมตอเดือนนอย ยังตองการออมเงินโดยมี
จุดมุงหมายการออมเพ่ือใชเปนแหลงเงินทุนในอนาคต  เพ่ือใชจายยามฉุกเฉิน และเพ่ือเกษียณอายุ
ราชการ เปนตน 

 

สมมติฐานที่ 2 :ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานสถานท่ีจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออม
เงินของขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ีตางกัน 

2.1 รูปแบบการออมท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการ
ตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ถึงแม
รูปแบบการออมท่ีมีหลากหลายแตขาราชการตํารวจก็มีการตัดสินใจออมเงินท่ีไมแตกตางกัน 

2.2 จํานวนเงินออมตอเดือนท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการ
ตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติท่ีตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05 

2.3 สถานท่ีเลือกใชบริการท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการ
ตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติท่ีตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05 

2.4 รายการสงเสริมการตลาดท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติท่ีตางกันอยางมี
นัยสําคัญ 0.05 
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สมมติฐานท่ี 3: ปจจัยอื่น ๆ ท่ีประกอบดวย การจัดสรรการออม จุดมงหมายการออม ท่ี
แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมาย
และคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติท่ีตางกัน 

3.1 การจัดสรรออมเงินท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการ
ตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติท่ีตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05 

3.2 เหตุผลในการออมท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจ
ในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติท่ีตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05 

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1.การวิจัยคร้ังน้ีไดทําการศึกษาเพียงกลุมขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานกฎหมายและ
คดี สํานักงานตํารวจแหงชาติ เทาน้ัน จึงควรขยายขอบเขตท้ังหนวยงานในสํานักงานตํารวจแหงชาติ  

2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับตัวแปรดานพฤติกรรมการออม ดานความเส่ียงท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจออมเงิน 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินระหวางขาราชการใน
หนวยงานที่มีลักษณะคลายกันเชน ขาราชการทหารหรือจะศึกษาในกลุมอ่ืน ๆเชน กลุมลูกจางหรือ
พนักงานราชการ เปนตน 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานชองทาง

อินเทอรเน็ตของเจาหนาท่ีสรรพากร สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14 
FACTORS AFFECTING THE FILING AND PAYMENT INCOME TAX VIA THE 
INTERNET OF POPPULATION IN AFFILIATION BANGKOK AREA REVENUE 

OFFICE 14 
 

 นัชชา นะภิใจ 
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได

บุคคลธรรมดาผานชองทางอินเทอรเน็ตของเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  

14 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  และปจจัยอ่ืนๆ   

โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง  จํานวน 164 คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   คือ  แบบสอบถาม  และ
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา   คาความถ่ี   คารอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

พรอมกับทดสอบสมมติฐานดวยสถิติอนุมาน  t– test  และ f – test   

ผลการวิจัยพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง ชวงอายุระหวาง  31–40 ป 
การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส รายไดเฉล่ียตอเดือน  20,001-30,000 บาท   เลือกใช
บริการผลิตภัณฑแบบ ภ.ง.ด.91 ชองทางการย่ืนแบบเคร่ืองคอมพิวเตอร  อัตราภาษีตํ่ากวา 5,000 

บาท   บุคลากรมีไมเพียงพอ ควรมีการประชาสัมพันธเพ่ิมเติม รับรูขาวสารทางดาน www.rd.go.th  

ขั้นตอนในการใหบริการมีความสะดวก ถูกตอง รวดเร็ว แมนยํา   และสามารถตรวจสอบได  เหตุผล
ท่ีใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานทางอินเทอรเน็ต เพ่ือความสะดวก 

รวดเร็ว และประหยัดคาใชจาย   ผลการทดสอบสมมติฐาน    พบวามีเพียงปจจัยสวนสวนบุคคล 

รายไดเฉล่ียตอเดือน และสวนประสมทางการตลาด    ดานผลิตภัณฑ    ดานบุคลากรท่ีแตกตางกัน
เทาน้ันท่ีมีอิทธิพลตอการใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานชองทาง
อินเทอรเน็ต ของเจาหนาท่ี สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
0.05  ท้ังน้ีเน่ืองจากผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอรายไดเฉล่ียตอเดือน            ดานผลิตภัณฑ  
และดานบุคลากร จะสงผลถึงปริมาณจํานวนผูใชบริการยื่นแบบผานชองทางอินเทอรเน็ต  
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คําสําคัญ :  การใชบริการ, แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา , สวนประสมทางการตลาด 

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  20,001 – 30,000  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 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย 

รัฐบาลในปจจุบันมีหนาท่ีหลายประการในการทําใหประชาชนอยูดีมีสุข นอกจากหนาท่ีใน
การรักษาความสงบภายในประเทศ และปองกันประเทศจากการรุกรานของขาศึกศัตรูแลวยังมี
หนาท่ีในดานการจัดการดูแลและสงเสริมการสาธารณสุข การศึกษา การเกษตร การอุตสาหกรรม 

การส่ือสารการพลังงาน และการพาณิชยอื่นๆอีกดวยในการบริหารประเทศของรัฐบาลใหบรรลุ
เปาหมาย รัฐบาลมีความจําเปนตองอาศัยเงินงบประมาณจํานวนมาก เพ่ือนํามาพัฒนาประเทศ และ
สาธารณูปโภคตางๆ ซ่ึงงบประมาณของรัฐทุกปมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้น
ของประชากรและคุณภาพมาตรฐานความเปนอยูของประชากรท่ีมีวิวัฒนาการเปล่ียนแปลงไป
ในทางท่ีดีข้ึน ในการจัดทํางบประมาณเพ่ือพัฒนาประเทศในแตละป รัฐบาลจัดสรรเงินคาใชจาย 

โดยคํานึงถึงการจัดหารายไดจากภาษีอากรท่ีจัดเก็บจากประชาชน เปนสําคัญ เน่ืองจากเปนการเฉล่ีย
รายจายทางสังคมของประชาชนรวมกัน ไมมีพันธะในการชดใชคืนดังเชนเงินกูยืม ภาษีอากรจึงเปน
รายไดสําคัญ ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา ความสามารถจัดเก็บภาษีใหเปนไปตามเปาหมายจึงมี
ความสําคัญอยางย่ิงตอการผลักดันแผนงานตางๆ ของรัฐบาล ในทางกลับกันหากผลการจัดเก็บภาษี
ไมเปนไปตามเปาหมายก็จะเกิดผลกระทบตอแผนงานท่ีวางไวและอาจจําเปนตองมีการกูยืมเพ่ือ
นํามาชดเชยงบประมาณในสวนท่ีจัดเก็บภาษีทําใหหน้ีสาธารณะของประเทศเพ่ิมขึ้น 

 กรมสรรพากรเปนหนวยงานจัดเก็บรายรับของประเทศสูงสุดเปนอันดับหน่ึงของประเทศ 

ซ่ึงผลการจัดเก็บรายรับของประเทศที่สูงข้ึน มาจากการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชกับการบริหารและการชําระภาษีในโลกแหงเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ อินเทอรเน็ตหรือเครือขายคอมพิวเตอร เปนเครือขายและแหลงรวบรวมขอมูลท่ีใหญ
ท่ีสุดในโลก จึงชวยใหเขาถึงขอมูลไดในเวลาอันรวดเร็ว กรมสรรพากรจึงไดเพ่ิมชองทางการ
ใหบริการรูปแบบใหมใหมีความสะดวกตอผูเสียภาษีมากข้ึน ผานทางเว็บไซดซ่ึงการย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีผานทางอินเทอรเน็ตน้ัน ผูเสียภาษีสามารถสมัครขอใชบริการและทราบขอมูลตางๆ
รวมท้ังขอกฎหมายและขอบังคับเก่ียวกับประมวลรัษฎากรโดยไมเสียคาใชจายใดๆท้ังส้ิน จะเห็นได
วาการย่ืนภาษีผานทางอินเทอรเน็ตอํานวยประโยชนอยางมากมายในการท่ีผูเสียภาษีสามารถเลือก
ขอใชบริการไดตามท่ีตองการ โดยไมตองเดินทางไปยังสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีดวยตนเอง ซ่ึงจะ
สรางความสะดวกสบายและกอใหเกิดประโยชนกับสังคมมากข้ึนในภาพรวมของการประหยัด
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ทรัพยากรตาง ๆ จากการท่ีกรมสรรพากรไดพัฒนาระบบงานใหบริการผูเสียภาษีทางอินเทอรเน็ต
โดยผานเว็บไซด www.rd.go.th เปนการเพ่ิมชองทางการชําระภาษีผานทางอินเทอรเน็ตเพ่ือความ
สะดวกรวดเร็ว และประหยัดคาใชจาย ต้ังแตป พ.ศ. 2545 เปนตนมา จึงเปนท่ีมาของความสนใจวา
การใหบริการการชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานทางอินเทอรเน็ต ซ่ึงเปนประเภทแบบแสดง
รายการภาษีท่ีมีประชาชนเขามาใชบริการมากท่ีสุดเปนอันดับแรกน้ัน ผูเสียภาษีมีความพึงพอใจมาก
นอยเพียงใด ตอรูปแบบการใหบริการ เพ่ือท่ีจะสามารถแกไขขอบกพรองท่ีเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม
และตรงกับความตองการของผูเสียภาษีมากท่ีสุด เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจในภาพรวมของการ
จัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรตอไป   

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลตอการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา    ผานชองทางอินเทอรเน็ตของเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลตอการย่ืนแบบแสดงรายการภาษี
เ งินได บุคคลธรรมดาผานชองทางอินเทอร เน็ตของเจาหนา ท่ี สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 14 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยอื่นๆท่ีมีอิทธิพลตอการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา             
ผานชองทางอินเทอรเน็ตของเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายไดเฉล่ีย

ตอเดือน   ท่ีแตกตางกันท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาผานชองทางอินเทอรเน็ตของเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14 

ตางกัน  

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การใชบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคลากร ดานกายภาพและการนําเสนอ และดาน
กระบวนการ  ท่ีแตกตางกัน   มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาผานชองทางอินเทอรเน็ตของเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14 

ตางกัน 
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3. ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดวย ดานภาพลักษณทางกายภาพ  และดานเวลา ท่ีแตกตางกันมี
อิทธิพลตอตอการเลือกใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานชองทาง
อินเทอรเน็ตของเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14 ตางกัน 

4.ประโยชนของการวิจัย 

1. ทําใหทราบถึงปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการเลือกใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษี
เ งินได บุคคลธรรมดาผานชองทางอินเทอร เน็ตของเจาหนา ท่ี สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 14 

2. ทําใหทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานชองทางอินเทอรเน็ตของเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 14 

3. ทําใหทราบถึงปจจัยอื่นท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาผานชองทางอินเทอรเน็ตของเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14

 4. ใชเปนขอมูลสําหรับผูสนใจ ในการศึกษาดานการเลือกใชบริการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานชองทางอินเทอรเน็ตของเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 14 

 

กรอบแนวความคิดการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดาผานชองทางอินเทอรเน็ตของเจาหนาท่ีสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 14” 

น้ันมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
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      ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม  

            (Independent Variable)                                               (Dependent Variable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดและทฤษฎีการเลือกใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานชองทาง

อินเทอรเน็ต ของสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยสวนบุคคล (อดุลย จาตุรงคกุล. 2544, หนา 38-39) กลาววา ปจจัยสวนบุคคลรวมถึง
อายุ เพศ วงจร ชีวิตของครอบครัว การศึกษา รายไดเปนตน ลักษณะดังกลาวมีความสําคัญตอนักการ
ตลาดเพราะมันเก่ียวพันกับ อุปสงค (Demand) ในตัวสินคาท้ังหลาย การเปลี่ยนแปลงทางปจจัยสวน
บุคคล ช้ีใหเห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม และตลาดอ่ืนก็จะหมดไป หรือลดความสําคัญลง ปจจัย

ปจจัยสวนบุคคล 
• เพศ    
• สถานภาพ 
• อายุ    
• รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
• ระดับการศึกษา    

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
• ดานผลิตภัณฑ        
• ดานบุคลากร  
• ดานราคา       
• ดานกายภาพและนําเสนอ                  
•ดานชองทางการใชบริการ   
• ดานกระบวนการ                    
• ดานการสงเสริมการตลาด 
• สงเสริมการตลาด 

ปจจัยอ่ืน ๆ 
• ดานภาพลักษณทางกายภาพ 
• ดานเวลา 

การใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผาน
ชองทางอินเทอรเน็ตของเจาหนาที่
สํานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 14 
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สวน บุคคล ท่ีสําคัญมีดังน้ี 1. อายุ นักการตลาดตองคํานึงถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรในเรื่อง ของอายุดวย 2. เพศ จํานวน สตรี (สมรสหรือโสด) ท่ีทํางานนอกบานเพ่ิมมากข้ึน
เร่ือยๆ นักการตลาดตองคํานึงถึงวาปจจุบันสตรีเปนผูซ้ือรายใหญซ่ึงท่ีแลวมาผูขายเปนผูตัดสินใจ
ซ้ือ นอกจากน้ันบทบาทของสตรีและบุรุษบางสวนท่ีซํ้ากัน 3. การศึกษาและรายได การศึกษามี
อิทธิพลตอรายไดเปนอยางมากการรูวาอะไรเกิด ขึ้นกับการศึกษาและรายไดเปนส่ิงสําคัญเพราะ
แบบแผนการใชจายข้ึนอยูกับรายไดท่ีคนมีแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด 

ความหมายของสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (ธงชัย สันติวงษ. 2540: 34) ได
ใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดวา หมายถึง การผสมท่ีเขากัน ไดอยางงดีเปนอันหน่ึง
อันเดียวกันของการกําหนดราคา การสงเสริมการ ขายผลิตภัณฑท่ีเสนอขายและระบบการจัด
จําหนายซ่ึงไดมีการจัดออกแบบเพ่ือใชสําหรับการเขาถึง กลุมผูบริโภคท่ีตองการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน
และคณะ.2546:53) ไดใหความหมายของสวนประสมทาง การตลาดวา เปนตัวแปรทางการตลาดท่ี
ควบคุมไดซ่ึงบริษัท ใชรวมกัน เพ่ือตอบสนองความพึง พอใจแกกลุมเปาหมาย  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน. 
2541:48) ไดอ าง ถึงแนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับ ธุร กิจบริการ (Service  Mix 

) ของ Philip  Kotler  ไววาเปนแนวคิดท่ีเก่ียวของกับธุรกิจท่ีใหบริการซ่ึงจะไดสวนประสม
การตลาด (Marketing  Mix ) หรือ  7Ps  ในการกําหนดกลยุทธการตลาดซึ่งประกอบดวย 

1.    ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนส่ิงซ่ึงสนองความจําเปนและความตองการของมนุษย 
โดยทั่วไปแบงเปน 2 ลักษณะ คือ  ผลิตภัณฑท่ีอาจจับตองได  และ  ผลิตภัณฑท่ีจับตองไมได 

2.    ดานราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน  ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวาง        

(Value)  ของบริการกับราคา  ( Price ) ของบริการน้ัน  ถาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะตัดสินใจ
ซ้ือ  ดังน้ัน การกําหนดราคาการใหบริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหบริการชัดเจน  และ
งายตอการจําแนกระดับบริการที่ตางกัน 

3.    ดานชองทางการใชบริการ  (Place) เปน กิจกรรมที่เก่ียวของกับบรรยากาศส่ิงแวดลอม
ในการนําเสนอบริการใหแกลูกคาซ่ึงมีผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของ
บริการที่นําเสนอ  ซ่ึงจะตองพิจารณาในดานทําเลที่ต้ัง ( Location ) และชองทางในการนําเสนอ
บริการ ( Channels ) 
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4.    ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความสําคัญในการ
ติดตอส่ือสารใหผูใชบริการ  โดยมีวัตถุประสงคท่ีแจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและ
พฤติกรรม  การใชบริการและเปนกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ 

5.   ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงตองอาศัยการคัดเลือก  การฝกอบรม          

การจูงใจ  เพ่ือ ใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขัน มีทัศนคติท่ี
สามารถตอบสนองตอผูใชบริการ  มีความคิดริเริ่ม แกไขปญหาสามารถสรางคานิยมใหกับองคกร 

6.  ด า น ก า ร สร า ง แ ล ะ นํ า เ ส นอ ลั ก ษณะท า ง ก า ย ภ า พ  (Physical  Evidence and 

Presentation)  เปนการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพใหกับลูกคา  โดยพยายามสราง
คุณภาพโดยรวม  ท้ังทางดายกายภาพและรูปแบบการใหบริการเพ่ือสรางคุณคาใหกับลูกคา  ไมวา
จะเปนดานการแตงกายสะอาดเรียบรอย การเจรจาตองสุภาพออนโยน และการใหบริการท่ี
รวดเร็ว  หรือผลประโยชนอื่น ๆ ท่ีลูกคาควรไดรับ 

7.   ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมที่เก่ียวของกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติ
ในดานการบริการที่นําเสนอใหกับผูใชบริการเพ่ือมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว  และทํา
ใหผูใชบริการเกิดความประทับใจ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยอ่ืนๆ 
(Kotler, 2000 : 93 อางถึงในสาธิต , 2548 : 19-20) ลักษณะทางกายภาพของสถานที่

ใหบริการ (Physical Evidence) ผูใหบริการพยายามที่จะสาธิตการใหบริการโดยการนําเสนอผาน
ลักษณะทางกายภาพของสถานท่ีใหบริการ ดังน้ันผูใหบริการจะตองมีการพัฒนาภาพลักษณ เพ่ือ
สรางความดึงดูด และ ความสนใจแกผูรับบริการ เชน ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว เปนตน 

กระบวนการ การใหบริการ (Process) ในการใหบริการ บริษัทผูใหบริการควรมีวิธีการหรือ 

กระบวนการใหบริการท่ีแตกตาง หรือใหผูรับบริการรับรู เพ่ือจะใหบริการไดอยางราบรื่น เพราะ
เน่ืองจากวา การใหบริการมีขอจํากัดท่ีไมสามารถใหบริการพรอมกันครั้งละมาก ๆได ดังน้ันการ
สรางกระบวนการในการรับบริการ จะทําใหผูใหบริการสามารถจัดการกับความตองการของ
ผูรับบริการในครั้งละมาก ๆ ได เชน การนัดหมายเวลา การเรียงลําดับการใหบริการ เปนตน ดังน้ัน 

ในการตัดสินใจใชสวนประสมทางการตลาด ตองถูกสรางมาเพ่ือมีอิทธิพลตอชองทางการคาหรือ
ผูใชคนสุดทาย เพ่ือใหเกิดการทดลองใช หรือซ้ือสินคาน้ันใชซํ้าอีก 
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การเลือกกลุมตัวอยางและแผนการสุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจากการใชสูตรของ 

Taro Yamane   คํานวณหาขนาดตัวอยางท่ีจะใช มีรายละเอียดดังน้ี 

 n =       N  

         1+Ne2  

โดย n = ขนาดตัวอยางท่ีคํานวณได 
        N = จํานวนประชากรท่ีทราบคา 
         e = คาความคลาดเคลื่อนท่ีจะยอมรับได (allowable error) ถากําหนดระดับความคลาดเคล่ือน
เทากับ 5% จะใชคา 0.05 แทนคาในสูตร 

              n =        276  

              1+276 (0.05)2 

             =   164 ชุด 

  ดังน้ัน ในการศึกษาครั้งน้ี จะใชขนาดตัวอยางจํานวน 164 ตัวอยาง 

การออกแบบการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาผานชองทางอินเทอรเน็ตของเจาหนาท่ีสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14 เปนการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใชแนวทางการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูลจากการออกแบบสอบถาม 

ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลจะแบงเปน 2 สวน ไดแก สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช 
Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห  ประชากร (Population) ท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ  

เจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14  ซ่ึงจํานวนรวมท้ังหมดประชากรที่ใชใน
การศึกษาครั้งน้ี จํานวน 276 คน ต้ังแตเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2560   

การวิเคราะหขอมูล 
การคนควาอิสระ (Independent Study) เร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการย่ืน

แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานชองทางอินเทอรเน็ตของเจาหนาท่ีสํานักงาน
สรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14  ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวน 

164 คน มาดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ซ่ึงทําใหผูวิจัยแนใจไดวา ขอมูลท่ีนํามา
ประมวลน้ันเปนขอมูลท่ีมีความสมบูรณถูกตอง และอยูในรูปแบบเดียวกันท้ังหมด และนําขอมูลมา
วิเคราะหดวย Microsoft Office Excel ตามวัตถุประสงค มีการวิเคราะหโดยใชสถิติพ้ืนฐานและ
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แสดงคารอยละ และการแจกแจงความถ่ี คือขอมูลปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนพรอมกับทดสอบสมมติฐานดวยสถิติอนุมาน  t– test  และ f – 

test   

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดเก็บขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนผูท่ีเคยใชบริการย่ืน

แบบผานอินเทอรเน็ตของสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14  จํานวน 164 คน และ
ไดผลการวิเคราะหขอมูลของลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 12 รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล          

รายละเอียด ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง                ความถ่ี รอยละ 
เพศ   ชาย     31  18.90 

หญิง     133  81.10 
อายุ   20 - 30 ป    37  22.56 

31 - 40 ป    70  42.68 
41 - 50 ป    39  23.78 
50 - 60 ป    18  10.98 

ระดับการศึกษา  ตํ่ากวาปริญญาตรี   17  10.37 
ปริญญาตรี    112  68.29 
ปริญญาโท    31  18.90 
สูงกวาปริญญาโท   4  2.44 

สถานภาพ  โสด     57  34.76 
สมรส     85  51.83 
หมาย     8  4.88 
หยาราง     14  8.54 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000-20,000    26  15.85 
20,001 - 30,000    119  72.56 
30,001 - 40,000    10  6.10 
มากกวา 40,001      9    5.49 
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จากตาราง พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 31 – 40 

ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพสมรส มีรายไดเฉล่ียตอเดือน  20,001 – 30,000 บาท   

 

ตารางท่ี 13 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม 

รายละเอียด ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง       ความถี่     รอยละ 
ดานผลิตภัณฑ (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 

ดานราคา (Price)   ต่ํากวา 5,000 บาท  81  50.63 

ตั้งแต 5,001-10,000 บาท  18  11.25 

ตั้งแต 10,001 - 20,000 บาท 10  6.25 

มากกวา 20,000 บาทข้ึนไป 51  31.88 

ดานชองทางการใชบริการ (Place)  เครื่องคอมพิวเตอร  102  63.75 

มือถือ (สมารทโฟน)  48  30.00 

แทบเลต    4  2.50 

อื่นๆ    6  3.75 

ดานการสงเสริมการตลาด(Promotion) www.rd.go.th   84  52.50 

ทางโทรทัศน   9  5.63 

ทางอีเมล   11  6.88 

ทางเฟสบุค   56  35.00 

ดานบุคลากร (People)  ไมเพียงพอ ควรมีการประชาสัมพันธ70  43.75 

ไมเพียงพอ ควรมีการอบรมเพ่ิมเติม28  17.50 

เพียงพอ เหมาะสม  53  33.13 

เพียงพอ แตยังไมครอบคลุมชัดเจน9  5.63 
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รายละเอียด ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง       ความถี่     รอยละ 
ดานการสรางและนําเสนอ มีข้ันตอนชัดเจน   40  25.00 

การใหบริการท่ีรวดเร็ว  7  4.38 

มีการประชาสัมพันธท่ัวถึง 24  15.00 

มีความสะดวก ถูกตอง รวดเร็ว แมนยํา89  55.63 

ดานกระบวนการ (Process) มีประสิทธิภาพ   16  10.00 

รวดเร็ว     5  3.13 

ถูกตอง ครบถวน   32  20.00 

สามารถตรวจสอบได  107  66.88 

จากตาราง พบวา จากผลการสํารวจของกลุมตัวอยาง ของผูตอบแบบสอบถามในการ
เลือกใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานชองทางอินเทอรเน็ตของ
เจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14 มากท่ีสุดเปนการใชบริการย่ืนแบบ ภ.ง.ด.

91 อัตราภาษีหรือจํานวนเงินภาษีท่ีตองชําระท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการย่ืนแบบมากท่ีสุด คือ ตํ่า
กวา 5,000 บาท  ย่ืนแบบฯผานเคร่ืองคอมพิวเตอรมากท่ีสุด ดานการสงเสริมการใหบริการรับรู
ขาวสาร ทาง www.rd.go.th  ดานบุคลากร เจาหนาท่ีท่ีใหบริการ มีการประชาสัมพันธเพ่ิมเติม  การ
สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาผานชองทางอินเทอรเน็ตมากท่ีสุดคือ มีความสะดวก ถูกตอง รวดเร็ว แมนยํา   ดาน
กระบวนการสามารถตรวจสอบได   
 

ตารางท่ี 3 ปจจัยอ่ืนๆของผูตอบแบบสอบถาม 
รายละเอียด ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง       ความถี่    รอยละ 
ดานภาพลักษณทางกายภาพ สะดวก   71  43.29  

    รวดเร็ว   48  29.27  

    ถูกตอง   21  12.80 

ประหยัดเวลา  4  14.63 

ดานเวลา   ชวงเชา (06.00น.-12.00น.)10  6.10 

ชวงบาย (13.00น.-16.00น.)7  4.27 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1442 

ชวงเย็น (17.00น.-20.00น.)8  4.88 

ตลอด 24 ช่ัวโมง  139  84.76 

จากตาราง  พบวา  ดานภาพลักษณทางกายภาพที่ ผู ใชบริการย่ืนแบบผานชองทาง
อินเทอรเน็ต ผูตอบแบบสอบถามเลือกเพราะสะดวก มากท่ีสุด ดานชวงเวลาท่ีผูตอบแบบสอบถาม
สะดวกในการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามากที่สุดคือสามารถย่ืนแบบแสดง
รายการ ตลอด24ช่ัวโมง  

 

ตารางท่ี 4 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ผานชองทางอินเทอรเน็ตของเจาหนาท่ีสรรพากรสํานักงานพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14 

ปจจัย คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
คุณภาพในการใหบริการมีความเหมาะสม  4.08  0.5964                

ระบบรักษาความปลอดภัยของผูย่ืนแบบ  3.60  0.5268                          

ขั้นตอนในการย่ืนแบบมีความชัดเจน  3.92  0.4698             

สามารถเลือกใชเคร่ืองมือไดหลากหลาย  3.85  0.6324    

กระบวนการใหบริการมีระยะเวลาท่ีเหมาะสม 4.11  0.6554    

จากตารางพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาผานชองทางอินเทอรเน็ตของเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14 ท่ีมี
คะแนนมากท่ีสุด คือ กระบวนการใหบริการมีระยะเวลาท่ีเหมาะสม    

10.ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี  1  :   ปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย  เพศ   อายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพ 

รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกัน  มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาของเจาหนาท่ีสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14  ตางกัน     

 ผลการทดสอบสมมติฐานในปจจัยสวนบุคคล พบวามีเพียงปจจัยสวนบุคคล  รายไดเฉล่ีย
ตอเดือนมีอิทธิพลตอการใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของเจาหนาท่ี
สรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14  ตางกัน  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05  ท้ังน้ีเน่ืองจากบุคคล
ธรรมดาที่มีรายไดเยอะก็ตองเสียภาษีเยอะ สอดคลองกับแนวคิดของ จิรศักด์ิ รอดจันทร (2555: 71) 

กลาววา เงินไดท่ีตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เรียกวา "เงินไดพึงประเมิน" หมายถึง เงินไดของ
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บุคคลใดๆ ไดแก เงิน ทรัพยสินอาจคิดคํานวณไดเปนเงินท่ีไดรับจริง ประโยชนซ่ึงอาจคิดคํานวณ
ไดเปนเงิน เงินคาภาษีอากรท่ีผูจายเงินหรือผูอื่นออกแทนให และเครดิตภาษีตามท่ีกฎหมายกําหนด 

โดยใชเกณฑเงินสด ซ่ึงภาษีเงินได เปนภาษีทางตรงท่ีเก็บจากเงินไดของคนที่มีรายได คือ ใครมี
รายได คนน้ันตองเสียภาษีเงินได ย่ิงมีรายไดมากย่ิงเสียภาษีมาก เพราะบุคคลธรรมดาคํานวณภาษี
แบบอัตรากาวหนา (ข้ันบันได) และสอดคลองงานวิจัยของ จิรัสสา          ยงพานิช (2550)ท่ีศึกษา
เรื่องปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูเสียภาษีในการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถจากการศึกษาพบวา รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตาง
กันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ จากการเปรียบเทียบอายุและรายไดท่ีแตกตางกันมีความเสมอภาคของผู
เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  โดยภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

สมมติฐานท่ี  2  :  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดวย   ดานผลิตภัณฑ    ดาน
ราคา    ดานชองทางการใชบริการ  ดานการสงเสริมการตลาด    ดานบุคคลากร    ดานกายภาพและ
การนําเสนอ และดานกระบวนการใหบริการ ท่ีแตกตางกัน  มีอิทธิพลตอการใชบริการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14 

ตางกัน  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีเพียงปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ                  
ดานบุคคลากร  ท่ีมีอิทธิพลตอการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของ
เจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  จาก
ประชากรจากกลุมตัวอยางเลือกผลิตภัณฑการย่ืนแบบ ภ.ง.ด.90 ซ่ึงเปนแบบแสดงรายการภาษีท่ี
ตองใชย่ืนทุกประเภทภาษีสอดคลองกับแนวคิดของ  สุเทพ พงษพิทักษ และคณะ (2545 : 46-47)   

กลาววา   แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับผูมีเงินไดกรณีท่ัวไป  (ภ.ง.ด.90) เชน
รายไดจากการมีทรัพยสินใหเชา การลงทุนในตลาดหลักทรัพย หรือมีกิจการเปนของตัวเอง ตองย่ืน
แบบฯในระหวางเดือนมกราคม – มีนาคมของทุกป ซ่ึงแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
สําหรับผูมีเงินไดกรณีประเภทท่ัวไป (ภ.ง.ด.90) เปนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดทุกประเภท
รวมกัน และยังสอดคลองกับงานวิจัย  บุญรัตน ศิลปะถาวรกุล (2547)ท่ีศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอการใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเตอรเน็ต จากการศึกษา
พบวา  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการใหบริการดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเตอรเน็ต  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากผูใชบริการมีหลายหลายอาชีพ จึงตองใชย่ืนแบบ 
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ภ.ง.ด.90เพ่ือทําการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเตอรเน็ต  

 ดานบุคลากร มีความจําเปนอยางย่ิงจะตองมีการประชาสัมพันธ และเพ่ิมบุคลากรให
เพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับแนวคิดของ ชัชวาล อรวงศศุภทัต  (2559: 61-63)   กลาววา  
จากการศึกษาความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย มีความสําคัญ และสามารถท่ีจะเอื้อประ
โยชนใหองคการดําเนินธุรกิจตางๆ โดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากรนับเปนปจจัยสําคัญท่ีจะนําพา
องคการไปสูเปาหมายไดในฐานะเปนผูปฎิบัติท่ีมีคุณภาพท้ังน้ีเพราะงานดานการบริหารทรัพยากร
มนุษยเปนงานท่ีมุงเลือกสรรคนดี มีความรู ความสามารถ เขามาปฎิบัติงาน และเม่ือไดคัดสรรให
บุคลากรเหลาน้ีเขามาอยูในองคการแลว หนวยงานทรัพยากรมนุษยจะตองดูแลฝกอบรมและพัฒนา
ใหบุคลากรไดรับความรู ความสามารถ และประสบการณท่ีทันสมัยสอดคลองกับสภาพการ
เปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจท่ีมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะความกาวหนาดานเทคโนโลยีท่ี
จะเปนพลังเสริมใหบุคลากรปฎิบัติงานไดมีประสิทธิภาพ และพรอมจะปฎิบัติงานที่ทาทายความรู 
ความสามารถ สรางความสําเร็จใหแกองคการมากย่ิงขึ้น   

 สมมติฐานท่ี 3. ปจจัยอื่น ๆ  ท่ีประกอบดวย  ดานภาพลักษณทางกายภาพ และดานเวลาท่ี
แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผาน
ชองทางอินเทอรเน็ตของเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14 ตางกัน  

 ผลการทดสอบสมมติฐานในปจจัยอื่น ๆ  ไมมีปจจัยใดท่ีมีอิทธิพลตอการใชการย่ืนแบบ
แสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานชองทางอินเทอรเน็ตของเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากร
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05  เน่ืองจากไมวาปจจัยอื่น ๆ ดังกลาว
ขางตน   จะมีความแตกตางกันอยางไรก็ตาม    ผูใชบริการก็ยังใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาผานชองทางอินเทอรเน็ต เน่ืองจากสะดวก ประหยัดเวลาและคาใชจาย อํานวย
ความสะดวกในการชําระภาษีหลากหลายชองทาง และสามารถย่ืนแบบไดตลอด 24 ช่ัวโมง   

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยคร้ังน้ีมุงศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานชองทางอินเทอรเน็ตของเจาหนาท่ีสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

14 

1. รายไดเฉล่ียตอเดือน ผูบริหารจะตองคํานึงรายไดเฉล่ียตอเดือนของประชาชนท่ีมีเงินได
ประเภทตางๆ รายไดท่ีเกิดขึ้นในปใดๆ ผูมีรายไดมีหนาท่ีตองนําไปแสดงรายการตนเองตามแบบ
แสดงรายการภาษีท่ีกําหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปถัดไปสําหรับผูมีเงินไดบางกรณี
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กฎหมายยังกําหนดใหย่ืนแบบเสียภาษีตอนคร่ึงป สําหรับรายได ท่ีเกิดขึ้นจริงในชวงครึ่งปแรก เพ่ือ
เปนการบรรเทาภาระภาษีท่ีตองชําระและเงินไดบางกรณี กฎหมายกําหนดให ผูจายทําหนาท่ีหัก
ภาษี ณ ท่ีจายจากเงินไดท่ีจายบางสวน เพ่ือใหมีการทยอยชําระภาษีขณะท่ีมีเงินไดเกิดข้ึนอีกดวย อีก
ท้ังคณะรัฐมนตรีปรับโครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาป 2560  ซ่ึงมีท้ังเพ่ิมวงเงินหักคาใชจาย
สวนตัวเปน 50% แตไมเกิน 100,000 บาท เพ่ิมคาลดหยอนท้ังสวนตัว คูสมรส บุตร รวมท้ังปรับ
อัตราภาษีในชวงอัตรารอยละ 30-35 ท่ีจากเดิมมีรายไดสุทธิ 4,000,001 บาทข้ึนไปตองเสียภาษี 35% 

ปรับเปนตองมีรายไดสุทธิ 5,000,001 บาทข้ึนไป 

2.ดานผลิตภัณฑ  ผูบริหารจะตองคํานึงถึงแบบแสดงรายการตางๆ เชน ภ.ง.ด.90   

ภ.ง.ด.91ท่ีประชากรตองย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานชองทางอินเทอรเน็ต 

และใหคําแนะนํา เชน ใกลถึงกําหนดเวลาของการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
(ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91) ประจําป ภาษี2559 ซ่ึงจะเร่ิมย่ืนแบบฯ ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2560 

จึงขอใหผูท่ีมีเงินไดถึงเกณฑ ตามที่กฎหมาย    กําหนดย่ืนแบบแสดงรายการ พรอมใชสิทธิหัก
คาใชจายและคาลดหยอนตางๆ ใหถูกตอง โดยกรมสรรพากรขอแนะนําใหทานย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีผานทางอินเทอรเน็ตท่ีเว็บไซตกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือจะย่ืนผาน Rd smart 

tax application ทางโทรศัพทมือถือ ก็จะไดรับความสะดวกรวดเร็ว เปนอยางย่ิง และสําหรับผูท่ีถูก
หักภาษี ณ ท่ีจายไวเกิน กรมสรรพากรจะคืนภาษีใหดวยการโอนเงินผานระบบ พรอมเพย ซ่ึงจะชวย
ใหไดรับเงินภาษีคืนรวดเร็วกวาเดิม สําหรับผูท่ีมีขอสงสัยเก่ียวกับการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91) หรือการคืนเงินภาษีผานระบบ  พรอมเพย สอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีทุกแหง หรือศูนยสารนิเทศสรรพากร         (RD 

Intelligence Center) โทร. 1161       

3. ดานบุคลากร  ผูบริหารจึงควรใหความสําคัญดานบุคลากร เพ่ิมผูเช่ียวชาญดานระบบ
สารสนเทศ พัฒนาระบบเว็บไซดใหตอบสนองความตองการของสมาชิก  รวดเร็วและเปนปจจุบัน   

เ พ่ิมชองทางในการติดตอหรือการใชบริการไดงาย   สะดวกรวดเร็ว  รวมท้ังคํานึงถึงการ
ประชาสัมพันธ    ส่ือสารกับผูใชบริการอยางสมํ่าเสมอ และตอเน่ือง    เพราะการประชาสัมพันธ
ส่ือสารกับสมาชิกอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง   มีผลตอการใชบริการการย่ืนแบบแสดงรายการภาษี
เ งินได บุคคลธรรมดาผานชองทางอินเทอร เน็ตของเจาหนา ท่ี สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 14  ผูบริหารควรใหความสําคัญมากข้ึน  เนนการประชาสัมพันธใหผูใชบริการ
ทราบขอมูลขาวสาร  เพ่ิมบุคลากรเพ่ือชวยเหลืองานดานประชาสัมพันธสําหรับตอบคําถามทาง
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โทรศัพท   ทางเว็บไซดใหเพียงพอตอความตองการของผูใชบริการ  รวมท้ังคูมือคําแนะนําตาง  ๆ  

กฎระเบียบ อยางเปนปจจุบันทันดวนตอเน่ืองสมํ่าเสมอ   

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 

1.สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี มีจํานวนเจาหนาท่ีท่ัวประเทศ   ผูวิจัยควรทําการศึกษาเพ่ิมเติม
จากกลุมตัวอยางในเขตพ้ืนท่ีตาง ๆ นอกจากสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  14  เพ่ือจะ
ไดทราบความคิดเห็นของสมาชิกในพ้ืนท่ีเหลาน้ันใหไดผลการวิจัยท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น    

2.ควรมีการศึกษาลึกลงไปถึงทัศนคติ  คานิยม  แนวคิด  ท่ีมีผลตอการใชบริการย่ืนแบบ
แสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานชองทางอินเทอรเน็ต  เพ่ือทําใหเกิดการศึกษาในเชิงลึก
มากกวา  และยังสามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีความทันสมัย
เหมาะสมสรางประโยชนสูงสุดใหแกสมาชิก  และสงเสริมคุณภาพชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง   
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ชัชวาล อรวงคศุภทัต. (2559, หนา 61-63).สารพันเร่ืองสรรหาและคัดเลือกบุคลากร.

กรุงเทพฯ: ธรรมนิติ เพรส 

จิรัสสา ยงพานิช (2550) ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูเสียภาษีในการย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ. ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิตคณะ
เศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

บุญรัตน  ศิลปะถาวรกุล.( 2545) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเตอรเน็ต.ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวท 

 
นุชราภรณ เลียบไทสง 

นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวท มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยอื่นๆ โดยเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และ
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พรอม
กับทดสอบสมมติฐานดวยสถิติอนุมาน t-Test และ F-Test 

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุระหวาง 20 – 30 ป 
อาชีพคือพนักงานเอกชน รายไดตอเดือนอยูท่ี 20,001 – 30,000 บาท โดยเลือกใชบริการคลินิก
เฉพาะทาง มีคาใชจายตอครั้งท่ี 1,000 – 5,000 บาท เลือกใชบริการเน่ืองจากใกลบาน ช่ืนชอบ
โปรโมชั่นการผอนชําระคารักษาพยาบาล มีความพึงพอใจตอบุคลากรที่มีความกระตือรือรนในการ
ใหบริการ พึงพอใจตอการทวนสอบความถูกตองของกระบวนการใหบริการ และชื่นชอบแสงสวาง
ท่ีเพียงพอของสภาพแวดลอมท่ัวไปในโรงพยาบาล ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวามีปจจัยสวน
บุคคล ดานอายุ อาชีพ รายได ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวท 

และปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา สถานท่ีตั้ง โปรโมช่ัน และบุคลากร ท่ีแตกตางกัน มี
อิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวท เน่ืองจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญน้ัน อยู
ในวัยท่ีเริ่มตนการทํางานทําใหมีรายไดท่ีไมสูงมาก จึงสงผลใหการเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะ
เวท มีผลตอรายไดและคาใชจายตอเดือน โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชสิทธิในการเขารับ
บริการโรงพยาบาลปยะเวทโดยใชสิทธิประกันกลุม/สวัสดิการพนักงาน  และปจจัยการตัดสินใจ
เลือกใชบริการโดยรวมอยูในระดับมาก และผลจากการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยอื่นๆ ดาน
วิธีการชําระคาบริการ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

 

คําสําคัญ : การตัดสินใจเลือกใชบริการ, โรงพยาบาลปยะเวท, สวนประสมทางการตลาด (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 400 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 20 – 30 years old, Most of the respondents 

work in private company with monthly income between 2 0 ,0 01  to 30 ,00 0  baht. Most of the 

respondents are choosing a specialized clinic. Cost per session 1 ,00 0  -  5 ,0 00  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 
ในปจจุบันสถานการณโลกมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว  รวมถึงดานการ

รักษาพยาบาล ผูรับบริการทางการแพทยมีแนวโนมในการดูแลและใหความสําคัญกับสุขภาพ
รางกายมากข้ึน รวมท้ังตระหนักในการปองกันโรคภัยไขเจ็บตางๆ หรือเขารับการรักษาตั้งแตเน่ินๆ 

ซ่ึงมีความแตกตางจากในอดีตท่ีตองรอใหเกิดอาการหรือโรคขึ้นกอนจะไปพบแพทย นอกจากน้ี
ผูรับบริการยังมีพฤติกรรมในการใชบริการทางการแพทยในดานท่ีไมใชการรักษาโรคโดยตรง เชน 

การเสริมความงาม เปนตน ท้ังน้ีผูรับบริการมีการเลือกใชบริการรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาล
เอกชนมากขึ้น เน่ืองจากการเขารับริการในโรงพยาบาลรัฐ มีผูเขารับบริการเปนจํานวนมาก เม่ือ
เทียบกับกําลังการใหบริการของบุคลากรทางการแพทยท่ีจํากัดของโรงพยาบาลรัฐ สงผลใหการเขา
รับบริการใชเวลานานและไมสามารถใหบริการไดอยางท่ัวถึง จึงเปนเหตุใหผูบริโภคท่ีมีกําลังทรัพย
บางสวนหันมาเลือกใชบริการการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชน ซ่ึงมีการใหบริการอยาง
ท่ัวถึงมากกวา และใชเวลาในการเขารับบริการนอยกวาโรงพยาบาลรัฐ แมคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน เม่ือเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลรัฐแลวจะมีคาใชจายสูงกวา
มากก็ตาม  

จากขอมูลผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2556) พบวา จํานวนโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลเอกชนในป 2554 มีท้ังส้ิน 321 แหงท่ัวประเทศ แบงเปนขนาด 51 - 100 เตียง จํานวน 

108 แหง หรือประมาณรอยละ 33.6 ขนาดมากกวา 100 เตียง จํานวน 104 แหง หรือ ประมาณรอยละ 

32.4 ในขณะท่ีจํานวนผูปวยท่ีมาใชบริการโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนใน ป 2554 ท่ัว
ประเทศ มีจํานวน 46.3 ลานคน แบงเปนผูปวยนอกประมาณ 44.1 ลานคน หรือรอยละ 95.3 และ
ผูปวยใน ประมาณ 2.2 ลานคน หรือรอยละ 4.7 โดยในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจํานวนโรงพยาบาล
และสถานพยาบาลเอกชนมากเปนอันดับสอง มีจํานวนผูปวยมากท่ีสุดของจํานวนผูปวยท่ัวประเทศ 

คือประมาณ 21.9 ลานคน หรือรอยละ 47.3 

จากเหตุผลขางตนทําใหธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเกิดการแขงขันกันอยางสูง โดยตางมุงเนน
ทางดานการใหบริการและคุณภาพการรักษา ทําใหในปจจุบันผูรับบริการมีทางเลือกในการเขารับ
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนมากข้ึน นอกจากน้ีโรงพยาบาลเอกชนหลายแหงยังให
ความสําคัญดานความนาเช่ือถือทางการแพทย มีการลงทุนเทคโนโลยีทางการแพทยใหมๆ และ
ความพรอมของอุปกรณทางการแพทยท่ีมีความครอบคลุมและทันสมัย รวมถึงกลยุทธทางการตลาด 

เชน การจัดโปรโมช่ัน และแพ็กเกจราคาพิเศษตางๆ เปนตน ท้ังน้ีเพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของผูเขา
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รับบริการ และสรางความสนใจดึงดูดใหผูรับบริการเขามาใชบริการในโรงพยาบาลของตนมากข้ึน 

ในขณะท่ีโรงพยาบาลเอกชนหลายแหงตางปรับตัวใหเขากับสถานการณและมีการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง 

ดังน้ันการท่ีผูวิจัยเลือกหลักการตลาดมาเพ่ือวิจัยเก่ียวกับสถานพยาบาล จะเปนส่ิงท่ีชวยให
ผูคนท่ีสนใจสามารถรับรูไดถึงความพึงพอใจของคนไขหรือแมแตบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยูใน
สถานพยาบาลน้ันๆ ดวย เปนการชวยในกระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงงานวิจัยชิ้นน้ีไดนําหลักการตลาด 

เรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวท มาเปนหัวขอเพราะตองการให
ผูคนท่ัวไป ไดทราบถึงการท่ีผูบริโภคหรือคนไขท่ีไดรับการรักษา เล็งเห็นวาส่ิงใดเปนปจจัยท่ีมี
อิทธิพลหรือเปนตนเหตุท่ีกอใหเกิดการตัดสินใจรับบริการ และผลวิจัยท่ีไดจะสามารถสรุป 

สมมติฐานเหลาน้ันใหกระจางย่ิงข้ึน ยังรวมไปถึงการนําขอคิดเห็นท่ีเปนลายลักษณอักษร นํามา
เผยแพรเพ่ือเปนการนําเสนอถึงขอเสนอแนะโดยตรงจากคนไขหรือผูท่ีไดรับการบริการจากท่ีน่ัน
โดยตรง  

ผูวิจัยเล็งเห็นวางานวิจัยชิ้นน้ีอาจจะเปนประโยชนในภายภาคหนา เปนท่ีมาของการศึกษา
ตัวแปรในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันท่ีสูงข้ึนของโรงพยาบาลปยะเวท เพ่ือใหมีการ
ปรับตัวเพ่ือเพ่ิมรายไดมากขึ้น ในขณะที่กระแสการดูแลสุขภาพสงผลตอรูปแบบการใหบริการของ
โรงพยาบาล 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวท 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
โรงพยาบาลปยะเวท 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยอื่น ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการปยะเวท 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายได(ตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวทตางกันตางกัน 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวย (7P)  ไดแก ดานผลิตภัณฑ(คลินิก
การแพทยตางๆ) ดานราคา ดานสถานท่ีตั้ง ดานสงเสริมการขาย(โปรโมชั่น) ดานบุคลากร ดาน
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กระบวนการในการใหบริการ และดานสภาพแวดลอมท่ัวไป ท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวทตางกันตางกัน 

3. ปจจัยอื่นๆ ท่ีประกอบดวย วิธีการชําระคาบริการท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวทตางกันตางกัน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ทราบปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ซ่ึงยังชวยใหสามารถนําปจจัย

เหลาน้ันมาเพ่ือ พัฒนา  
2. ทราบแรงจูงใจของผูบริโภค สามารถประยุกตกับการเพ่ิมคุณภาพการใหบริการของ

บุคลากรผูใหบริการ  

3. นําผลการศึกษาท่ีไดไปเปนขอมูลในการวางแผนของผูประกอบการ เพ่ือประโยชนใน
การวางแผนในอนาคตไดอยางถูกตอง 

4. เพ่ือใชเปนแนวทางในการวิเคราะหกลยุทธทางการตลาดของโรงพยาบาลปยะเวท 

5. เพ่ือใชเปนแนวทางในการวิเคราะหคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลปยะเวท 

6. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน และสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชน และเตรียมความพรอมสูการเปนศูนยกลางการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย 

(Medical Hub of Asia) ตามนโยบายของรัฐบาลกรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะ
เวท” น้ันมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
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ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ 

Maslow, 1954, p. 80-84 ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy 

of Needs Theory) Maslow (1954) ไดเสนอแนวความคิดของการลําดับข้ันความตองการ (Hierarchy 

of Need) โดยมีความเชื่อม่ันวาความตองการของมนุษยมีลําดับข้ันตอนท่ีแนนอน ซ่ึงบุคคลมีความ
ปรารถนาที่สูงสุดคือ การที่จะรูจักตนเองท่ีแทจริง แตการท่ีมนุษยจะเกิดความตองการในแตละข้ัน
น้ัน จําเปนอยางย่ิงท่ีบุคคลจะตองไดรับการสนองตอบตามความตองการในระดับท่ีต่ํากวาเสียกอน
จึงจะเกิดความตองการในระดับขั้นท่ีสูงข้ึนไปได ซ่ึงความพอใจในการสนองตอบความตองการน้ัน
ไมไดหมายความวาจะตองเกิดความพึงพอใจทั้งหมดเพียงแตวาขอใหไดรับความพึงพอใจใน
บางสวนก็จะสามารถท่ีจะใฝหาความตองการในระดับท่ีสูงกวาไดตอไปอีกมาสโลวยังเชื่อวามนุษย
สวนใหญ ยังไมสามารถบรรลุความตองการในระดับความตองการที่จะรูจักตนเองท่ีแทจริงได  

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ  
-อายุ       
 -อาชีพ  
-รายได 

ปจจัยทางการตลาด 
 

- Product  
- Price 
- Physical Evidence  
- Promotion 
- Process  
- People 
- Place 

ปจจัยอ่ืนๆ 

- วิธีการชําระคารักษาพยาบาล 

 

การตัดสินใจเลือกใชบริการ
โรงพยาบาลปยะเวท 
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ศุภร เสรีรัตน (2540, :5) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
โดยตรงกับการจัดหาให ไดมาซ่ึงการบริโภค และการจับจายใชสอยซ่ึงสินคาและบริการรวมท้ัง
กระบวนการตัดสินใจท่ีเกิดข้ึนท้ังกอนและหลังการกระทําดังกลาวดวยตราสินคาใดที่ทา ให
ผูบริโภคเกิดความเช่ือม่ัน เขามาอยูใจกลางและงายตอการเขาถึงผูบริโภคไมจําเปนตองใชเวลาหรือ
ลงทุนในการคนหาขอมูลเม่ือตองการซ้ือสินคา ผูบริโภคจะเลือกตราสินคาท่ีสรางทัศนคติท่ีดี
เหลาน้ัน และเกิดเปนความภักดีในตราสินคา (Brand Loyalty) นอกจากจะเปนฐานลูกคาท่ีม่ันคง ยัง
อาจจะแนะนา หรือเพ่ิมลูกคาใหมากขึ้นโดยไปบอกตอเพ่ือนหรือญาติสนิทอีกดวย (“เกร็ดความรู
นักการตลาด”, 2554)   

อดุลย จาตุรงคกุล, 2539, :48-49 กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาของผูบริโภค เปน
กระบวนการที่สําคัญท่ีนาจะศึกษาวากอนท่ีผูบริโภคจะตัดสินใจอยางไร ซ่ึงกระบวนการตัดสินใจ
ของผูบริโภคอาจแบงการพิจารณา ออกเปน 5 ขั้นตอน ดังน้ี  

1. การรับรูปญหา (Problem Recognition) คือการท่ีผูบริโภคตระหนักถึงความตองการของ
ตนซ่ึงเกิดจากการท่ีผูบริโภคเห็นถึงความแตกตางของสภาวะท่ีเปนอยูกับสภาวะท่ีเขาปรารถนาจะ
ใหเปน การเล็งเห็นถึงปญหามักจะเกิดจากความตองการหรือการจูงใจของผูบริโภคในการแสวงหา
สินคาหรือบริการท่ีมีคุณภาพ 

2. การแสวงหาทางเลือก (Search for Alternatives) ถาตองการถูกกระตุนมากพอ และส่ิง 

ท่ีสามารถตอบสนองความตองการอยูใกลตัวผูบริโภคจะดําเนินการตอบสนองความตองการของเขา
ทันที จํานวนเวลาท่ีใชในการเลือกราคาสินคาและระดับความเส่ียงท่ีพึงมีถาการตัดสินใจน้ันอาจมี
ความผิดพลาด 

การแสวงหาขอมูลทําได 2 ทางคือ 

1. Internal Search เปนการดึงเอาขอมูลท่ีเก็บสะสมไวในความทรงจํามาใชในการวิเคราะห
หาทางเลือกเพ่ือนําไปสูการตัดสินใจซ้ือ ถาหากผูบริโภคพบวาขอมูลในความทรงจํา เชน ขอมูลจาก
การอาน ฟง ชมโฆษณา 

2. External Search เปนหารหาขอมูลเพ่ิมเติมภายหลังจากท่ีไดเล็งปญหาโดยผูบริโภค
มองเห็นวาควรจะซ้ือสินคาประเภทใด หรือย่ีหอใด มักเกิดขึ้นกับการตัดสินใจซ้ือสินคาประเภท 

High Involvement Product 

3. การประเมินผลทางเลือก (Alternative Evaluation) เม่ือไดขอมูลตาง ๆ มาแลวผูบริโภค
จะนําทางเลือกแตละทางมาเปรียบเทียบวามีดานบวกและดานลบอยางไรในการพิจารณาทางเลือกน้ี 
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ผูบริโภคจะดึงเอาเกณฑการประเมินผลความเช่ือ ทัศนคติ และความสนใจที่จะซ้ือ เปนส่ิงท่ีถูก
ปลูกฝงอยูในจิตใจของคน ๆ น้ัน อยูกอนแลวมาใชในการตัดสินใจ 

4. การตัดสินใจซ้ือ (Choice/ Purchase) เม่ือทําการประเมินแลว จะชวยใหผูบริโภคสามารถ
กําหนดความพอใจระหวางสินคาตาง ๆ ท่ีเปนทางเลือกและในที่สุดกระบวนการตัดสินใจก็จะมา
ส้ินสุดท่ีการซ้ือสินคาหรือย่ีหอท่ีไดพิจารณามาใช เชน เม่ือกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค
มาถึงขั้นสุดทายแลว ก็จะมีการตัดสินใจซ้ือในทายท่ีสุด 

5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post purchase Behavior) หลังการซ้ือหรือทดลองใชสินคา
ผูบริโภคจะมีประสบการณเก่ียวกับความพอใจหรือไมพอใจในตัวสินคา ซ่ึงความไมพอใจหรือไม
พอใจ จะมีผลตอความเช่ือ ทัศนคติ และความตั้งใจในการซ้ือคร้ังตอไป กลาวคือ ถาซ้ือมาใชแลวดี
ความรูสึกพอใจน้ีจะถูกเก็บเปนความเชื่อตอตัวสินคา และทําใหเกิดทัศนคติท่ีดี ผลท่ีตามมาก็คือ
ความสนใจซ้ือซํ้าและอาจบอกตอผูอื่น แตถาเกิดไมพอใจก็จะเกิดการเปล่ียนแปลงในระบบความ 

เช่ือ ทัศนคติ และทําใหไมสนใจซ้ือสินคาประเภทน้ีหรือย่ีหอน้ีอีก การตัดสินใจก็จะเริ่มตนกลับไป
ท่ีการเริ่มหาขอมูลเก่ียวกับสินคาอื่นหรือย่ีหออื่นใหมอีกคร้ัง 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยน้ีไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ กลุมผูมาใชบริการโรงพยาบาลปยะ
เวท (เฉพาะคนไทย) จํานวน 400 คน ผูวิจัยออกแบบการวิจัยเปนเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถาม
เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในชวง มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2560 แลวตรวจสอบความ
ถูกตอง และความเชื่อม่ันของแบบสอบถามจากผูเชียวชาญ เม่ือผานเรียบรอยแลว จึงไดนําไปแจก
จริงกับกลุมตัวอยางดังกลาวขางตน 

 
การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน มาดําเนินการ
ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ซ่ึงทําใหผูวิจัยแนใจไดวาขอมูลท่ีนํามาประมวลน้ัน เปนขอมูลท่ี
มีความสมบูรณถูกตอง และอยูในรูปแบบเดียวกันท้ังหมด และนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปแกรม 

Microsoft Office Excel  โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาจํานวน คารอยละ คาเฉลีย คาเบียงเบน
มาตรฐาน และใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก t-Test และ F-Test 
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สรุปผลการวิจัย 
สวนท่ี 1 การวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการนําขอมูลมา
วิเคราะหหาคาสถิติ โดยใชความถ่ีและคารอยละ 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดเก็บขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ตามปจจัยสวนบุคคล ท่ี
ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
โรงพยาบาลปยะเวท จํานวน 400 คน มีรายละเอียดตามตารางท่ี 1 ดังน้ี 

 

ตาราง 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม  

ปจจัยสวนบุคคล ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ความถ่ี รอยละ 
เพศ ชาย 195 49% 

หญิง 205 51% 

อายุ ต่ํากวา 20 ป 5 1% 

20 - 30 ป 155 39% 

31 - 40 ป 150 38% 

41 - 50 ป 72 18% 

 มากกวา 51 ปขึ้นไป 18 5% 

อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 216 54% 

ธุรกิจสวนตัว / คาขาย 77 19% 

ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 70 18% 

นักเรียน/นักศึกษา 29 7% 

พอบาน/แมบาน 8 2% 

อื่นๆ 0 0% 

รายไดตอเดือน นอยกวา 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% 

มากกวา 60,000 บาทข้ึนไป 16 4% 
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จากตาราง ผลการสํารวจของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม 400 คน เปนเพศชาย มี
จํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 48.75 และเปนเพศหญิง มีจํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 51.25 กลุม
ชวงอายุท่ีมีจํานวนมากสุด คือชวงอายุระหวาง 20 - 30ป มีจํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 38.75 

รองลงมา คือชวงอายุ 31-40 ป มีจํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.50 และกลุมชวงอายุท่ีมีจํานวน
นอยท่ีสุดคือ อายุต่ํากวา 20 ป มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.25 อาชีพท่ีมีจํานวนมากที่สุดคือ 

พนักงานเอกชน มีจํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ 54 รองลงมาคือ อาชีพธุรกิจสวนตัว มีจํานวน 77 

คน คิดเปนรอยละ 19.25 นอยท่ีสุดคือ พอบานแมบาน มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2 รายไดตอ
เดือนมากที่สุด คือชวง 20,000-30,000 บาท จํานวน 285 คน คิดเปนรอยละ 71.25 รองลงมาคือชวง 

30,001-40,000 บาท มีจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10 นอยท่ีสุดคือ มากกวา 60,000 บาทข้ึนไป มี
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4 

ตารางท่ี 14 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยดานสวนประสมทาง

การตลาด รายละเอียด ความถ่ี รอยละ 
 

ดานผลิตภัณฑ 
คลินิกโรคท่ัวไป (อายุรกรรม) 105 26% 

คลินิกตรวจสุขภาพ 133 33% 

คลินิกเฉพาะทาง 162 41% 

 

 

ราคา 

ต่ํากวา 1,000 บาท 44 11% 

1,001 บาท – 5,000 บาท 146 37% 

5,001 บาท – 10,000 บาท 125 31% 

มากกวา 10,000 บาท ขึ้นไป 85 21% 

 

 

สถานท่ีต้ัง 

เดินทางสะดวก 96 24% 

ท่ีจอดรถเพียงพอ 61 15% 

ใกลบาน 132 33% 

ใกลท่ีทํางาน 111 28% 

 

สงเสริมการขาย 

สวนลดคาบริการ 140 35% 

ผอนชําระคารักษาพยาบาล 191 48% 

บัตรกํานัล 69 17% 
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บุคลากร 

มีความกระตือรือรนในการ
ใหบริการ 

168 42% 

 มนุษยสัมพันธดี ย้ิมแยมแจมใส 150 38% 

 มีความรู ความสามารถ 
82 21% 

 

กระบวนการในการ
ใหบริการ 

รวดเร็ว ไมซับซอน 
50 13% 

 มีการทวนสอบความถูกตอง 194 49% 

 มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 156 39% 

สภาพแวดลอมท่ัวไป มีปายบอกทางตางๆ ชัดเจน 162 41% 

 มีแสงสวางเพียงพอ 194 49% 

 อากาศถายเท 44 11% 

จากตาราง ผลการสํารวจของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม 400 คน เลือกมาใบริการท่ี 

คลินิกเฉพาะทาง มากท่ีสุด มีจํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 40.50 รองลงมาคือ คลินิกตรวจสุขภาพ  

มีจํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.25 นอยท่ีสุดคือ คลินิกโรคท่ัวไป(อายุรกรรม) มีจํานวน 105 คน  

คิดเปนรอยละ 26.25  คาใชจายในการใชบริการตอครั้ง มากที่สุดคือ ชวง 1,001 – 5,000 บาท มี
จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 36.50 รองลงมาคือ 5,001 – 10,000 บาท มีจํานวน 125 คน คิดเปน
รอยละ 31.25 นอยท่ีสุดคือ ตํ่ากวา 1,000 บาท มีจํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11 สถานท่ีตั้งท่ีมีคน
เลือกมากท่ีสุดคือ ใกลบาน มีจํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33 รองลงมาคือ ใกลท่ีทํางาน มีจํานวน 

111 คน คิดเปนรอยละ 27.75 นอยท่ีสุดคือ ท่ีจอดรถเพียงพอ มีจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.25 

รูปแบบโปรโมชั่นท่ีคนสนใจมากท่ีสุดคือ การผอนชําระคารักษาพยาบาล มีจํานวน 191 คน คิดเปน
รอยละ 47.75 รองลงมาคือ สวนลดคารักษาพยาบาล มีจํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 35 นอยท่ีสุด
คือ บัตรกํานัล มีจํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 17.25 บุคลากรที่มีผลตอการตัดสินใจ มากท่ีสุดคือ มี
ความกระตือรือรนในการใหบริการ มีจํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 42 รองลงมาคือ มนุษยสัมพันธ
ดี ย้ิมแยมแจมใส มีจํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.50 นอยท่ีสุดคือ มีความรูความสามารถ มี
จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.50 กระบวนการในการใหบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจ มากท่ีสุด
คือ มีการทวนสอบความถูกตอง มีจํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 48.50 รองลงมาคือ มีคุณภาพได
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มาตรฐาน มีจํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39 นอยท่ีสุดคือ มีความรวดเร็ว ไมซับซอน มีจํานวน 50 

คน คิดเปนรอยละ 12.50 และดานสภาพแวดลอมท่ัวไปท่ีมีผลตอการตัดสินใจ มากท่ีสุดคือ มีแสง
สวางเพียงพอ มีจํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 48.5 รองลงมาคือ มีปายบอกทางชัดเจน มีจํานวน 

162 คน คิดเปนรอยละ 40.5 นอยท่ีสุดคือ อากาศถายเทสะดวก มีจํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.25 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 : ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ และรายไดตอเดือน ท่ี

แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวทตางกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีเพียงปจจัยสวนบุคคลดานอายุ อาชีพ และดานรายได

เทาน้ัน ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 

สมมติฐานท่ี 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวย (7P)  ไดแก ดาน

ผลิตภัณฑ(คลิกนิกการแพทยตางๆ) ดานราคา ดานสถานท่ี ดานสงเสริมการขาย(โปรโมชั่น) ดาน

บุคลากร ดานกระบวนการในการใหบริการ และดานสภาพแวดลอมท่ัวไปของโรงพยาบาล ท่ี

แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวทตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา ดานสถานท่ี 

ดานการสงเสริมการตลาด และดานบุคลากร เทาน้ัน ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
โรงพยาบาลปยะเวทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานท่ี 3 : ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดวย วิธีการชําระคาบริการท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวทตางกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานในปจจัยอ่ืนๆ พบวาปจจัยดานวิธรการชะคาบริการ มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
อภิปรายผลของการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1 : ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ และรายไดตอเดือน ท่ี
แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวทตางกัน  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีเพียงปจจัยสวนบุคคลดานอายุ อาชีพ และดานรายได
เทาน้ันท่ีมีอิทธิพลตอการตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวทอยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติ 0.05 สอดคลองกับงานของ ธนนพภา สุวดิษฐ (2554) ซ่ึงทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดและส่ิงแวดลอมทางการตลาดท่ีมีผลตอ พฤติกรรมการเลือกใชบริการโรงพยาบาล
ภาคเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ อาชีพ และดานรายได มีอิทธิพลตอ
การเลือกใชบริการโรงพยาบาล  

ในความคิดเห็นของผูวิจัยเห็นไดวา คาใชจายในการเขารักษาท่ีโรงพยาบาลเอกชนคอนขาง
แตกตางกับการเขารักษาท่ีโรงพยาบาลขอรัฐ ดังน้ัน อายุ อาชีพ และรายไดตอเดือน จึงมีอิทธิพลตอ
การเลือกใชบริการโรงพยาบาล  

 

สมมติฐานท่ี 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดวย (7P)  ไดแก ดานผลิตภัณฑ
(คลินิกการแพทยตางๆ) ดานราคา ดานสถานท่ี ดานสงเสริมการขาย(โปรโมชั่น) ดานบุคลากร ดาน
กระบวนการในการใหบริการ และดานสภาพแวดลอมท่ัวไปของโรงพยาบาล ท่ีแตกตางกัน มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวทตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา ดานสถานท่ี ดาน
การสงเสริมการตลาด และดานบุคลากร เทาน้ัน ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
โรงพยาบาลปยะเวทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  สอดคลองกับงานวิจัยของ อําไพ ทองยศ (2550) 
จากการวิจัยเร่ืองความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยในการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชล 

อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรีพบวา ดานแพทยพยาบาล และเจาหนาท่ีเรื่องความเปนมิตร การพูดจา
สุภาพ และมีความกระตือรือรนในการใหบริการในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับสูง และไป
สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนนพภา สุวดิษฐ (2554) ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดและส่ิงแวดลอมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชน 

ในเขตจังหวัดชลบุรี พบวา ความคิดเห็นในปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ
เลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตจังหวัดชลบุรีโดยรวมของแตละดาน พบวา5 ดานท่ีอยูใน
ระดับมากท่ีสุด ไดแกการบิรการ ราคาสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนาย บุคลากร และกระบวนการ
ใหบริการ 

ความคิดเห็นในปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการ
โรงพยาบาลเอกชน ในเขตจังหวัดชลบุรีโดยรวมของแตละดาน พบวา 2 ดานท่ีอยูในระดับมาก 

ไดแก การสงเสริมการตลาดและดานสภาพแวดลอมท่ัวไปของโรงพยาบาล 
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สมมติฐานท่ี 3 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานอื่น ๆ ท่ีประกอบดวย วิธีการชําระ
คาบริการท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวทตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานในปจจัยอื่นๆ พบวาปจจัยดานวิธีการชําระคาบริการ มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับ
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผูตอบแบบสอบถามที่วา สวัสดิการพนักงานทําใหตนเอง
ตัดสินใจไปพบแพทยไดงายข้ึน และจากการตอบแบบสอบถาม ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การใช
ประกันสุขภาพทําใหเขาใชบริการโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ธนวัฒน นันทสมบูรณ (2542) ท่ีทําการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของประชาชนตอการ
ใชบริการทางการแพทยของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม พบวาประชาชนท่ีใชบริการ
โรงพยาบาลเอกชนสวนใหญเขาใชบริการเพราะสามารถเบิกคารักษาพยาบาลได 

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

ขอเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งตอไป ผลจากการศึกษาคนควาวิจัยในครั้งน้ีสามารถขยาย
ตอไปในทัศนะและการศึกษาท่ีกวางข้ึน ซ่ึงจะเปนประโยชนในการอธิบายสาเหตุและปญหาตางๆ 

ทางดานการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวท ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1. เลือกกลุมตัวอยางอ่ืนๆ ท่ีมีความแตกตางจากการศึกษาในครั้งน้ี เชน การเลือกศึกษา 
ประชากรท่ีมาใชบริการโรงพยาบาลปยะเวทท่ีเปนชาวตางชาติ เพราะเปนลูกคาท่ีมีความสําคัญอีก
กลุมหน่ึงของโรงพยาบาล และจะไดเห็นวาผลการศึกษาเปนอยางไร เหมือนหรือมีความแตกตางกัน
อยางไร  

2. ควรศึกษาตัวแปรอิสระในปจจัยอื่นๆ เพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษา
เพ่ือใหงานวิจัยกวางขวางและสมบูรณมากย่ิงขึ้น 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหมวกกันน็อค ของคนวัยทํางาน 
แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร 

Factors influencing the decision to buy a helmet of working people in Hua Mark, Bangkok 
 

ปรัชญันทร สังฆอนันต 
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหมวกกันน็อค ของคนวัย

ทํางาน   แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด และปจจัยอื่น ๆ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา คาความถ่ี คา
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พรอมกับทดสอบสมมติฐานดวยสถิติเชิงอนุมาน t-

Test และ F-Test 

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุระหวาง 20 – 30 ป 
อาชีพคือพนักงานเอกชน รายไดตอเดือนอยูท่ี 10,000 – 30,000 บาท มีสถานภาพโสด โดยเลือกซ้ือ
แบบเต็มใบ ราคา 1,000 - 3,000 บาท เลือกซ้ือท่ีรานขายหมวกกันน็อค ชอบโปรโมช่ันแบบราคา
สวนลด เนนดานสวมใสสบาย และระยะเวลาท่ีใชในการตัดสินใจคือ 2-7 วัน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวามีเพียงปจจัยสวนบุคคล ดานรายได(ตอเดือน)ท่ีแตกตางกัน และปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด ดานสถานท่ีแตกตางกันเทาน้ัน ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ ณ ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 ในความคิดเห็นของผูวิจัยเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญน้ัน อยูในวัยท่ีเริ่มตนการ
ทํางานทําใหมีรายไดท่ีไมสูงมาก จึงสงผลใหการเลือกซ้ือหมวกกันน็อคมีผลตอรายไดและคาใชจาย
ตอเดือน ดานสถานท่ีจัดจําหนายพบวา รานคาท่ีขายหมวกกันน็อคไมมีหมวกกันน็อคท่ีตอบสนอง
ตอความตองการของผูซ้ือ อาจดวยเหตุทางดานทําเลท่ีตั้งของราน วาอยูในทําเลท่ีผูซ้ือสามารถเขาถึง
รานไดอยางสะดวก เพราะดวยพ้ืนท่ีจอดรถในกรุงเทพไมเอื้ออํานวยตอการจอดรถเปนเวลานาน ซ่ึง
สงผลทําใหผูซ้ือไมมีความสะดวกที่จะเขามาซ้ือหมวกที่ราน 

 

คําสําคัญ : การตัดสินใจซ้ือ, หมวกกันน็อค, สวนประสมทางการตลาด (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) 

บทนํา 
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หากจะกลาวถึง ส่ิงท่ีชวยลดการบาดเจ็บจากอุบัติ เหตุบนทองถนนจากการขับขี่
รถจักรยานยนต ส่ิงท่ีผูขับข่ีรถจักรยานยนต นึกถึงจะมีชุดปองกัน เชน ถุงมือ รองเทา เส้ือหรือเส้ือ
แบบมีเกราะสําหรับขับขี่รถจักรยานยนต ซ่ึงส่ิงท่ีกลาวมาน้ัน หลายตอหลายทานก็เลือกท่ีจะไมใช
เพ่ือการปกปองเม่ือขับขี่รถจักรยานยนต แตก็มีอีกส่ิงหน่ึงท่ีผูขับข่ีหรือผูซอนรถจักรยานยนต
จําเปนตองนึกถึงทุกคร้ังน้ันคือ หมวกกันน็อค 

หมวกกันน็อค ไดเขามาเปนอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับผูขับขี่รถจักรยานยนต เพ่ือเปนตัวชวย 

ไมใหเกิดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน และไมเพียงเปนการชวยลดการสูญเสียตอตัวเอง ยังเปนการชวย
ทางออมในการลดความสูญเสียในสวนของครอบครัว เม่ือผูขับข่ีเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึงทางภาครัฐก็ไดให
ความสําคัญและมีการรณรงคใหผูขับขี่สวมหมวกกันน็อค เพ่ือความปลอดภัยตอตนเองและ
ผูโดยสาร 

และในปจจุบัน ดวยการพัฒนาดานเทคโนโลยี มีสวนชวยในเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ
หมวกกันน็อค ไมวาจะเปนเรื่องตัวผลิตภัณฑ ภาพลักษณ ความคงทน ความปลอดภัยเม่ือใชงาน 

รวมถึงรูปแบบท่ีมีความหลากหลายใหผูท่ีตองการไดเลือกซ้ือ เลือกใชงาน โดยมีรูปแบบใหเลือก
ตามการใชงานและความชอบสวนตัว เชน หมวกกันน็อคแบบเต็มหนา หมวกกันน็อคแบบออฟโรด
หรือแบบมอเตอรครอส หมวกกันน็อคแบบเต็มใบหรือเปดหนา หมวกกันน็อคแบบเปดคางหรือ
แบบโมดูลา และหมวกกันน็อคแบบคร่ึงใบ  

ท้ังน้ียังมีเรื่องของรูปแบบสีสันท่ีผูผลิตของแตละย่ีหอไดผลิตออกมาเพ่ือสรางความ
แตกตางแกผูใชงานและผูพบเห็น และรวมไปถึงจํานวนหมวกกันน็อคท่ีผูขับขี่รถจักรยานยนตมีไว
ครอบครอง วามีจํานวนมากนอยเพียงใด 

ดวยรูปแบบท่ีหลากหลายด่ังท่ีกลาวมาขางตนน้ี จึงเปนท่ีมาในหัวขอของการศึกษา วามี
ปจจัยอะไรบางท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหมวกกันน็อค ของคนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก 

กรุงเทพมหานคร 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหมวกกันน็อค ของคนวัย
ทํางาน แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหมวก
กันน็อค ของคนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร 
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3. เพ่ือศึกษาปจจัยอื่น ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหมวกกันน็อค ของคนวัย
ทํางาน แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายได(ตอเดือน) และสถานภาพที่
แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหมวกกันน็อค ของคนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก 

กรุงเทพมหานครตางกัน 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวย (4P)  ไดแก ดานผลิตภัณฑ(ประเภทของ
หมวก) ดานราคา ดานสถานท่ีจัดจําหนาย(สถานที่ซ้ือ) และดานสงเสริมการขาย(โปรโมชั่น) ท่ี
แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหมวกกันน็อค ของคนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก 

กรุงเทพมหานครตางกัน 

3. ปจจัยอื่น ๆ ท่ีประกอบดวย ดานคุณลักษณะ และดานเวลาท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือหมวกกันน็อค ของคนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานครตางกัน 

 
ประโยชนของการวิจัย 

1. ผูประกอบการหรือผูท่ีสนใจจะนําผลการวิจัยน้ีไปใช เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาผลิตภัณฑ คุณภาพสินคา และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ในการใชงานท่ีหลากหลายได
อยางมีประสิทธิภาพและไดผลคุมคามากท่ีสุดเพ่ือตอบสนองใหตรงตามความตองการที่แทจริงของ
ผูบริโภค 

2. ผูประกอบการหรือผูท่ีสนใจจะนําผลการวิจัยน้ีไปใช สามารถนําผลการศึกษาไปเปน
แนวทางวางแผนกลยุทธทางการตลาด วิเคราะหคูแขงขัน เพ่ือเพ่ิมสวนแบงการตลาดและกําไร
สูงสุดใหกับธุรกิจ 

3. ผูประกอบการหรือผูท่ีสนใจจะนําผลการวิจัยน้ีไปใช สามารถนําผลการศึกษาไปเปน
แนวทางในการทําใหลูกคาหรือผูบริโภค เช่ือม่ันในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ 
 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
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ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหมวกกันน็อค ของคนวัย
ทํางาน แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร” น้ันมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 

          ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ 

ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป (2555 หนา 106 - 110) กลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตรของ
ลูกคา ทําใหพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการท่ีแตกตางกัน คือ เพศ อายุ การศึกษา 
รายได อาชีพ รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ และความเชื่อสวนตัว ตัวอยางเชน ดานอายุ มี
พฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการในชวงอายุท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือท่ีแตกตางกัน 

ดานอาชีพ ลูกคาท่ีมีอาชีพที่ตางกันจะมีการตัดสินใจซ้ือหรือบริโภคสินคาท่ีแตกตางกันตามอาชีพ
ของตน ดานรายได เน่ืองจากสถานภาพทางเศรษฐกิจของลูกคาท่ีแตกตางกัน จะสงผลใหการเลือก
ซ้ือสินคาหรือบริการของลูกคาก็จะแตกตางกัน รูปแบบการดํารงชีวิต จะมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก 3 

รูปแบบ คือ กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น อันเน่ืองมาจากการเล้ียงดูในครอบครัว รวมถึง
การเรียนรูในสังคมท่ีแตกตางกันออกไป ทําใหพฤติกรรมตางๆยอมแตกตางกัน และยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ณัฐบดี วิริยาวัฒน และ สุรชาติ สินวรณ (2555) ทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการ
ใชหมวกนิรภัยในการปองกัน อุบัติเหตุของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ีพบกวารายได
ตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชหมวกกันน็อคของนักศึกษา ซ่ึงหาก

ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ - อายุ
- อาชีพ - รายได
- สถานภาพ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
- ดานผลิตภัณฑ - ดานราคา
- ดานสถานท่ีจัดจําหนาย - ดานสงเสริมการขาย

ปจจัยอ่ืนๆ
- คุณลักษณะ
- ดานเวลา

การตัดสินใจเลือกซ้ือหมวกกันน็อค ของคนวัยทํางาน 

แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร
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นักศึกษารายไดเฉล่ียตอเดือนนอย ความสนใจหรือความใสใจในเรื่องการซ้ือหมวกกันน็อคมาสวม
ใสก็ยาก 

ยุพิน พิทยาวัฒนชัย (2552 หนา 99 - 103) กลาววา ชองทางการตลาดมีความสําคัญตอกล
ยุทธทางการตลาดอยางมาก เพ่ือตอบสนองความตองการไปยังผูบริโภคคนสุดทาย โดยการ
วิเคราะหตลาด กอนการนําสินคาไปสูลูกคา ตองวิเคราะหกอนวาใครเปนกลุมเปาหมายและมีสวน
แบงทางการตลาดเปนอยางไร ประกอบดวย 2 สวนคือ 1. การแบงสวนทางการตลาดและการเลือก
กลุมเปาหมาย การแบงสวนทางการตลาดน้ัน เพ่ือใหเห็นถึงความแตกตางของผูบริโภค ซ่ึงมีความ
ตองการที่แตกตางกันออกไป ดังน้ันธุรกิจสวนใหญมักจะเลือกสนองตอความตองการของผูบริโภค
เปนบางสวน โดยการใชปจจัยตาง ๆ ในการแบงสวนทางการตลาด เชน ประชากรศาสตร ภูมิศาสตร 
จิตวิทยา และพฤติกรรม ของผูบริโภค เพ่ือกําหนดกลุมเปาหมายของผูบริโภคไดอยางชัดเจน สวน
การเลือกกลุมเปาหมายน้ัน ตัวธุรกิจจะเลือกกลุมเปาหมายที่มีโอกาสในการซ้ือสินคามากท่ีสุด 2. 

วิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค เน่ืองจากผูบริโภคมีความตองการที่หลากหลาย และมีพฤติกรรม
การซ้ือท่ีแตกตางกันออกไป ตองวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค เน่ืองจากผูบริโภคมีความ
ตองการที่หลากหลาย และมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกันออกไป ตองพิจารณาวา ใครอยูในตลาด 

ตลาดอะไร ตลาดซ้ือเม่ือไหร ใครมีสวนรวมในการซ้ือ ทําไมจึงซ้ือ และซ้ืออยางไร ปจจัยท่ีสงผลให
ผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคา ในแตละรานคาหรือสถานที่จัดจําหนาย มีปจจัยดังน้ี ใกลบานและ
เดินทางสะดวก สามารถซ้ือสินคาไดครบและราคาถูก ความสดใหมของสินคา สถานท่ีท่ีทันสมัย มี
ความสะดวกมีโปรโมชั่นหรือความแตกตางพิเศษ และสถานที่สามารถซ้ือไดทุกเวลา และยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ขจรศักด์ิ จันทรพานิช, พรสุข หุนนิรันดร และ พวงชมพู โจนส (2558) 
ทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและส่ิงแวดลอมทางการตลาดเพ่ือพัฒนารูปแบบการสงเสริมการสวม
หมวกนิรภัยในเด็ก โดยประยุกตใชการตลาดเชิงสังคม ท่ีพบวา ผูปกครองไมเคยรับรูขอมูลการสวม
หมวกกันน็อคไปโรงเรียนของเด็ก ท้ังน้ีเน่ืองจากผูปกครองไมมีหมวกกันน็อคใหสําหรับเด็ก จึงเปน
เหตุผลท่ีทําใหเด็กไมสวมหมวกกันน็อค ท้ังน้ีสาเหตุมาจากไมมีรานขายหมวกกันน็อคในชุมชน ทํา
ใหการเขาถึงหมวกกันน็อคเปนไปไดยาก ทําใหผูปกครองไมสามารถหาหมวกกันน็อคท่ีมีขนาด
พอดีกับศีรษะเด็กไดอยางเหมาะสม ซ่ึงจะสงผลในดานความปลอดภัยตอตัวเด็กเม่ือเกิดอุบัติเหตุ 

 และจากขอมูลผลสํารวจ โดยมูลนิธิไทยโรดสและเครือขายเฝาระวังสถานการณความ
ปลอดภัยทางถนน ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุน สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) (2558) ในเร่ือง “อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผูใชรถจักรยานยนตในประเทศไทย ป พ.ศ. 
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2557” พบวา อัตราการสวมหมวกกันน็อคของผูใชรถจักรยานยนตในประเทศไทย เฉล่ียท่ัวประเทศ
อยูท่ีรอยละ 42 แบงเปน เฉพาะผูขับขี่ท่ัวประเทศรอยละ 51 และผูซอนท่ัวประเทศรอยละ 19 มี
แนวโนมท่ีลดลงโดยเฉพาะกลุมวัยรุน และพบวาเขตชุมชนเมือง มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยสูงกวา
เขตชุมชนชนบทเกือบเทาตัว  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยน้ีไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ คนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก 

กรุงเทพมหานครโดยใชสูตรของ Cochran จํานวน 400 คน ผูวิจัยออกแบบการวิจัยเปนเชิงปริมาณ 

โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือน มีนาคม – เมษายน พ.ศ. 

2560 แลวตรวจสอบความถูกตอง และความเชื่อม่ันของแบบสอบถามจากผูเชี่ยวชาญ เม่ือผาน
เรียบรอยแลว จึงไดนําไปแจกจริงกับกลุมตัวอยางดังกลาวขางตน 

    
 การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน มาดําเนินการ
ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ซ่ึงทําใหผูวิจัยแนใจไดวาขอมูลท่ีนํามาประมวลน้ัน เปนขอมูลท่ี
มีความสมบูรณถูกตอง และอยูในรูปแบบเดียวกันท้ังหมด และนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปแกรม 

Microsoft Office Excel  โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาจํานวน คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก t-Test และ F-Test 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการวิจัย 
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม     

(n=400) 

ปจจัยสวนบุคคล ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ความถี่ รอยละ 
เพศ ชาย 273 68 

หญิง 127 32 

 อายุ 21 - 30 ป 229 57 

31 - 40 ป 150 38 

41 - 50 ป 18 5 

มากกวา 50 ป 3 1 

อาชีพ ขาราชการ 37 9 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 29 7 

พนักงานเอกชน 184 46 

ธุรกิจอิสระ 41 10 

อื่นๆ 109 27 

รายไดตอเดือน นอยกวา 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 

มากกวา 100,000 บาท 7 2 

สถานภาพ โสด 261 65 

สมรส 139 35 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 273 คน คิดเปนรอยละ 68.25 ชวงอายุ
ระหวาง 20-30 ป มีจํานวน 229 คน คิดเปนรอยละ 57.25 อาชีพพนักงานเอกชน มีจํานวน 184 คน 

คิดเปนรอยละ 46 มีรายไดตอเดือนในชวง 10,000-30,000 บาท จํานวน 266 คน คิดเปนรอยละ 66.50 

และมีสถานภาพโสด มีจํานวน 261 คน คิดเปนรอยละ 65.25 
 

ตารางท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม  
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ปจจัยดานสวนประสมทาง

การตลาด รายละเอียด ความถ่ี รอยละ 
ประเภทหมวกกันน็อค แบบเต็มใบ 161 40.25 

แบบมอเตอรครอส 9 2.25 

แบบเปดหนา 153 38.25 

แบบเปดคาง 15 3.75 

แบบคร่ึงใบ 62 15.50 

ราคา นอยวา 1,000 บาท 108 27.00 

1,000 - 3,000 บาท 241 60.25 

3,001 - 10,000 บาท 39 9.75 

มากกวา 10,000 บาท 12 3.00 

สถานท่ีซ้ือ ตัวแทนจําหนายของแตละ
ย่ีหอ 

18 4.50 

รานขายหมวกกันน็อค 364 91.00 

หางสรรพสินคา 13 3.25 

ซ้ือผานเว็บไซต 5 1.25 

โปรโมชั่น ของแถม 104 26.00 

ราคาสวนลด 212 53.00 

บริการหลังการขาย 12 3.00 

ประกันสินคา 72 18.00 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซ้ือประเภทหมวกกันน็อค แบบเต็มใบ มีจํานวน 161 

คน คิดเปนรอยละ 40.25 ราคาหมวกกันน็อคท่ีเหมาะสมที่เลือกซ้ือคือ 1,000 - 3,000 บาท มีจํานวน 

241 คน คิดเปนรอยละ 60.25 สถานที่ซ้ือท่ีมีคนเลือกซ้ือคือ รานขายหมวกกันน็อค มีจํานวน 364 คน 

คิดเปนรอยละ 91 รูปแบบโปรโมช่ันท่ีคนสนใจคือ ราคาสวนลด มีจํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 

53  
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยอื่น ๆ 

ปจจัยอ่ืน ๆ รายละเอียด ความถี่ รอยละ 
คุณลักษณะ ความสวยงาม 114 28.50 

ความทนทาน 34 8.50 

ความปลอดภัย 225 56.25 

ความมีชื่อเสียงของแบรนด 27 6.75 

ระยะเวลา 0 - 1 วัน 160 40.00 

2 - 7 วัน 192 48.00 

1 เดือน 30 7.50 

มากกวา 1 เดือน 18 4.50 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกคุณลักษณะดานความปลอดภัยมีจํานวน 225 คน คิด
เปนรอยละ 56.25 ระยะเวลาที่ใชในการตัดสินใจคือ 2-7 วัน มีจํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 48 

 

ตารางท่ี 4 การตัดสินใจเลือกซ้ือหมวกกันน็อค ของคนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร 

การตัดสินใจ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
สวมใสสบาย 4.793 0.4122 

รูปลักษณของผลิตภัณฑ 4.458 0.6318 

อายุการใชงาน 4.290 0.7953 

แบรนด (ย่ีหอ) 3.813 0.9405 

วิสัยทัศนในการมองเห็น 4.683 0.4819 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกสวมใสสบาย มีคาเฉล่ียท่ี 4.793 คะแนน คาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.4122 คะแนน เลือกวิสัยทัศนในการมองเห็น มีคาเฉลี่ยท่ี 4.683 คะแนน คา
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.4819 คะแนน เลือกรูปลักษณของผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยท่ี 4.458 คะแนน 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.6318 คะแนน เลือกอายุการใชงาน มีคาเฉลี่ยท่ี 4.290 คะแนน คา
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7953 คะแนน และเลือกแบรนด(ย่ีหอ) มีคาเฉล่ียท่ี 3.813 คะแนน คา
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.9405 คะแนน 

ผลการทดสอบสมมติฐานและอภิปรายผลของการวิจัย 
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สมมติฐานท่ี 1 : ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และ
สถานภาพท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหมวกกันน็อค ของคนวัยทํางาน แขวง
หัวหมาก กรุงเทพมหานครตางกัน  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีเพียงปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเทาน้ันท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกซ้ือหมวกกันน็อค ของคนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานครอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองกับแนวคิดของ ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป (2555) ท่ีกลาวในเร่ือง
ของรายไดวา เน่ืองจากสถานภาพทางเศรษฐกิจของลูกคาท่ีแตกตางกัน จะสงผลใหการเลือกซ้ือ
สินคาหรือบริการของลูกคาก็จะแตกตางกันออกไป เชน ผูมีรายไดดี ก็จะเลือกซ้ือสินคาท่ีมีคุณภาพ
ดี ราคาคอนขางสูง เปนตน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐบดี วิริยาวัฒน และ สุรชาติ 
สินวรณ (2555) ซ่ึงทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการใชหมวกนิรภัยในการปองกัน อุบัติเหตุของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ีพบกวารายไดตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใชหมวกกันน็อคของนักศึกษา ซ่ึงหากนักศึกษารายไดเฉล่ียตอเดือนนอย ความสนใจ
หรือความใสใจในเรื่องการซ้ือหมวกกันน็อคมาสวมใส ก็ยาก  ท้ังน้ีจากดานรายไดจะพบ
ความสัมพันธหน่ึงวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญน้ัน อยูในวัยท่ีเร่ิมตนการทํางานทําใหมีรายไดท่ี
ไมสูงมาก จึงสงผลใหการเลือกซ้ือหมวกกันน็อคมีผลตอรายไดและคาใชจายตอเดือน 

สวนปจจัยสวนบุคคลดานอ่ืน ๆ ท่ีไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหมวกกันน็อค ของ
คนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร สอดคลองกับงานของ นัชรัศม ชูหิรัญญวัฒน (2555) 
ซ่ึงทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของผูขับขี่
รถจักรยานยนตภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา พบวาดานเพศไมมีอิทธิพลตอการสวมหมวก
กันน็อคตอปฏิบัติตามกฎหมายจราจร 

ในความคิดเห็นของผูวิจัยเห็นวา ไมวาจะเปนเพศใด ชวงอายุใด อาชีพใด และสถานภาพใด
ก็ตาม หากเปนผูใชรถจักรยานยนตไมวาจะเปนผูขับขี่หรือผูซอนทายจําเปนตองสวมใสหมวก
กันน็อค เน่ืองจากเปนกฎหมายที่ถูกบัญญัติข้ึน ซ่ึงทางภาครัฐก็ชวยกระตุนและรณรงค เพ่ือปลูก
จิตสํานึกในเรื่องการสวมหมวกกันน็อคเม่ือขับขี่หรือซอนทายรถจักรยานยนตอยูเปนประจํา และ
เปนเร่ืองของความปลอดภัยของตัวผูขับขี่รถจักรยานยนตและผูซอนเอง ดวยเหตุน้ีจึงไมมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือหมวกกันน็อค 
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สมมติฐานท่ี 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวย (4P)  ไดแก ดานผลิตภัณฑ
(ประเภทของหมวก) ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนาย(สถานท่ีซ้ือ) และดานสงเสริมการขาย
(โปรโมช่ัน) ท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหมวกกันน็อค ของคนวัยทํางาน แขวง
หัวหมาก กรุงเทพมหานครตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีเพียงปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสถานท่ีเทาน้ัน 

ท่ี มีอิท ธิพลตอการตัดสินใจเ ลือกซ้ือหมวกกันน็อค  ของคนวัยทํางาน  แขวงหัวหมาก 

กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองกับแนวคิดของ ยุพิน พิทยาวัฒนชัย 
(2552) ท่ีกลาววา ผูบริโภคมีความตองการท่ีหลากหลาย และมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกัน
ออกไป ตองวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค เน่ืองจากผูบริโภคมีความตองการท่ีหลากหลาย และมี
พฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกันออกไป ตองพิจารณาวา ใครอยูในตลาด ตลาดอะไร ตลาดซ้ือ
เม่ือไหร ใครมีสวนรวมในการซ้ือ ทําไมจึงซ้ือ และซ้ืออยางไร และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ขจรศักด์ิ จันทรพานิช, พรสุข หุนนิรันดร และ พวงชมพู โจนส (2558) ซ่ึงทําการวิจัยเร่ือง 

พฤติกรรมและส่ิงแวดลอมทางการตลาดเพ่ือพัฒนารูปแบบการสงเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก 

โดยประยุกตใชการตลาดเชิงสังคม ท่ีพบวา ผูปกครองไมเคยรับรูขอมูลการสวมหมวกกันน็อคไป
โรงเรียนของเด็ก ท้ังน้ีเน่ืองจากผูปกครองไมมีหมวกกันน็อคใหสําหรับเด็ก จึงเปนเหตุผลที่ทําให
เด็กไมสวมหมวกกันน็อค ท้ังน้ีสาเหตุมาจากไมมีรานขายหมวกนิรภัยในชุมชน ทําใหการเขาถึง
หมวกกันน็อคเปนไปไดยาก ทําใหผูปกครองไมสามารถหาหมวกกันน็อคท่ีมีขนาดพอดีกับศีรษะ
เด็กไดอยางเหมาะสม ซ่ึงจะสงผลในดานความปลอดภัยตอตัวเด็กเม่ือเกิดอุบัติเหตุ ท้ังน้ีจากดาน
สถานที่จัดจําหนายจะพบวา รานคาท่ีขายหมวกกันน็อคไมมีหมวกกันน็อคท่ีตอบสนองตอความ
ตองการของผูซ้ือได ดวยเหตุทางดานทําเลท่ีตั้งของราน วาอยูในทําเลที่ผูซ้ือสามารถเขาถึงรานได
อยางสะดวก เพราะดวยพ้ืนท่ีจอดรถในกรุงเทพไมเอื้ออํานวยตอการจอดรถ อาจสงผลทําใหผูซ้ือไม
มีความสะดวกท่ีจะเขามาซ้ือหมวกท่ีราน 

 สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานอ่ืน ๆ ท่ีไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
หมวกกันน็อค ของคนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร สอดคลองกับงานของ วัฒนวงศ 
รัตนวราห และ จินตวีร เกษมศุข (2553) ซ่ึงทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการสวมหมวก
นิรภัยของผูขับขี่รถจักรยานยนต ในจังหวัดนครปฐม โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1475 

พบวาปจจัยดานราคา ไมมีอิทธิพลตอการสวมหมวกกันน็อค เพราะอยูท่ีความพึงพอใจในราคาของ
หมวกกันน็อคท่ีผูซ้ือจะเลือกมาใชงาน  

ในความคิดเห็นของผูวิจัยเห็นวา ดานผลิตภัณฑ(ประเภทของหมวก) ของแตละย่ีหอ ไมมี
ความแตกตางกันมาก อาจเพราะสรีระของศีรษะมนุษยเราเปนทรงกลมและการออกแบบในเรื่อง
ความปลอดภัยมีสวนท่ีทําใหรูปแบบของแตละประเภทของหมวกกันน็อคไมเกิดความตาง แตจะมี
ความตางในเร่ืองวัตถุดิบท่ีใชและการปกปองเม่ือเกิดอุบัติเหตุ มาเปนสวนสําคัญ ดานราคาของแต
ละย่ีหอท่ีวางขายน้ันมีเรื่องการตลาดเขามาเก่ียวของ ซ่ึงจะสงผลตอราคาท่ีแตละย่ีหอกําหนดราคาไว 
แตท้ังน้ีผูซ้ือเองก็อาจจะมีการหาขอมูลจากแหลงตาง ๆ มาเพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกซ้ือ สวน
ดานสงเสริมการขาย(โปรโมชั่น) น้ันข้ึนอยูกับรานคาเปนผูกําหนด เพ่ือเปนแรงจูงใจสําหรับการ
ตัดสินใจไดงายขึ้น แตอยางไรก็ดีไมวาจะเปนดานใดในสามดานท่ีกลาวมา ผูท่ีขับข่ีรถจักรยานยนต
ทุกคนก็จําเปนตองมีหมวกกันน็อคเพ่ือใชงาน จึงไมเปนอิทธิพลตอการตัดสินใจในหัวขอขางตน  

สมมติฐานท่ี 3 : ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดวย ดานคุณลักษณะ และดานเวลาท่ีแตกตางกัน มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหมวกกันน็อค ของคนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร
ตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยดานคุณลักษณะ และดานเวลา ไมมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือหมวกกันน็อค ของคนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร ในความคิดเห็น
ของผูวิจัยเห็นวา อาจเปนเพราะดานคุณลักษณะของไมวาจะเปนเรื่องใด ก็เปนอิทธิพลตอเน่ือง
หลังจากท่ีไดตัดสินใจท่ีจะซ้ือหมวกกันน็อคไปเปนท่ีเรียบรอยแลว วาจะเลือกซ้ือหมวกกันน็อคท่ีมี
ลวดลายแบบใด สวนดานเวลาน้ันเปนเพียงการใชเวลาในการตัดสินใจวาจะซ้ือหมวกกันน็อค
เม่ือไหร บางคร้ังการใชเวลาในการตัดสินใจอาจไมจําเปนตองใชเวลาในการตัดสินใจมาก เพราะ
หากหมวกกันน็อคท่ีมีอยูเกิดชํารุด เสียหาย หรือสูญหาย การใชเวลาในการตัดสินใจก็จะส้ันลงตาม
ความจําเปนในการใชงาน หรือการใชเวลาตัดสินใจสําหรับหมวกกันน็อคเพ่ิมจากท่ีมีอยูแลว ก็จะ
เปนเพียงการประวิงเวลาในการซ้ือของแตละคนเทาน้ันเอง ซ่ึงบทสรุปสุดทายก็ตองซ้ือหมวก
กันน็อคมาในท่ีสุด 

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ผูวิจัยควรทําการศึกษาเพ่ิมเติมจากประชากรในพ้ืนท่ีตางๆ อาทิ ในเขตปริมณฑล หรือ
ตางจังหวัดท่ีมีจํานวนประชากรหนาแนน จากการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา รายได และสถานที่จัด
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จําหนาย มีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือหมวกกันน็อคมากที่สุด ในการศึกษาครั้งตอไปจึงควรพิจารณา
ศึกษาเปรียบเทียบกันระหวาง พฤติกรรม และ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกหมวกกันน็อค 

ของคนกลุมอื่น ๆ หรือ กลุมคนในแบบวงกวางมากข้ึน  

2. สําหรับบริษัทผูผลิตหมวกกันน็อค ควรคํานึงถึงปจจัยดานตาง ๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอผู
เลือกซ้ือ ซ่ึงมีผูเลือกซ้ือใหความสนใจในการเลือกซ้ือหมวกกันน็อค ซ่ึงพบวาท้ังเพศชายและเพศ
หญิงใหความสําคัญดานความปลอดภัยมาเปนอันดับแรกในการเลือกซ้ือหมวกกันน็อค ท้ังน้ีทาง
หางรานผูจัดจําหนาย อาจตองศึกษาและทําการตลาดเพ่ิม เพ่ือสรางแรงดึงดูดใหกับผูบริโภคในการ
เลือกซ้ือหมวกกันน็อค สวนตัวผูบริโภคเองอาจเลือกซ้ือหมวกกันน็อคท่ีราคาเหมาะสมกับรายได
ของตนเอง พรอมท้ังศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดานผลิตภัณฑ (รูปแบบหมวกกันน็อค) ผูผลิตควรคํานึงถึงดานการสวมใสสบายของ
ผูใชงาน และ ดานวิสัยทัศนในการมองเห็น เม่ือใชงาน เพราะหมวกกันน็อคเปนอุปกรณท่ีชวย
ปกปองศีรษะจากอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน ฉะน้ันอาจจะไมเพียงแต 2 ดานขางตน แตยังตองคํานึงถึงวัสดุ
ดวย และรูปแบบของหมวกกันน็อคท่ีจะชวยเร่ืองความปลอดภัยของผูใชงาน และผลิตออกมาตรง
ตามมาตรฐานหรือสูงกวามาตรฐาน 

ดานราคา ผูผลิตและผูจัดจําหนาย ควรคํานึงการตั้งราคา(หมวกกันน็อค)ท่ีเหมาะสม เพ่ือ
ชวยและผลักดันใหผูบริโภคสามารถเลือกซ้ือไดอยางงาย 

ดานสถานที่จัดจําหนายจากงานวิจัยครั้งน้ี สถานท่ีจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกซ้ือหมวกกันน็อคอยางมาก ดังน้ันทางผูผลิตและหางรานผูจัดจําหนาย ควรคํานึงถึงสถานท่ีจัด
จําหนายใหดูนาสนใจและดึงดูดผูบริโภคท่ีจะเขามาเลือกซ้ือหมวกกันน็อคภายในราน ท้ังน้ีจะเปน
ภาพลักษณท่ีดีตอตัวผลิตภัณฑและตอแบรนดสินคาเองดวย 

ดานสงเสริมการขาย(โปรโมชั่น) หางรานผูจัดจําหนายควรมีการจัดรายการสงเสริมการขาย
เสนอใหกับลูกคาอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือดึงดูดใจใหลูกคามาเลือกซ้ือหมวกกันน็อค เพราะถึงแม
ผูบริโภคจะมีมอเตอรไซตเพียงคันเดียว แตก็ไมจําเปนท่ีผูบริโภคจําเปนตองมีหมวกกันน็อคเพียงใบ
เดียว เพราะหากผูบริโภคมีครอบครัว จํานวนหมวกกันน็อคท่ีจะตองซ้ือเพ่ิมก็มีจํานวนเพ่ิมขึ้น
เชนกัน 

ดานคุณลักษณะและลวดลาย ผูผลิต หางราน และผูจัดจําหนาย ควรคํานึงถึงรูปแบบท่ี
ทันสมัยและอาจเพ่ิมในเรื่องของเทคโนโลยี รวมถึงการดีไซน เพ่ือใหหมวกกันน็อคสามารถใชงาน
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ไดหลายดาน นอกเหนือจากดานความปลอดภัย ท้ังน้ีหากเพ่ิมรูปแบบที่มีเอกลักษณในตัว ผูบริโภค
ยังสามารถใชงานทางดานแฟชั่นไดอีกทางหน่ึงดวย 

ดังน้ันในการศึกษาคร้ังตอไป ควรพิจารณาเลือกศึกษากลุมตัวอยางในเขตอ่ืน หรือจังหวัด
อื่นบาง นอกเหนือจาก ผูเลือกซ้ือหมวกกันน็อคในแขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร และทําไมผู
เลือกซ้ือหมวกกันน็อคถึงเลือกซ้ือหมวกกันน็อคเพ่ิมจากจํานวนท่ีมีเดิมอยูแลว 

3. ควรมีการศึกษาลึกลงไปถึงทัศนคติ คานิยม แนวคิด และท่ีมีผลตอผูบริโภคในการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือหมวกกันน็อค โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพซ่ึงจะทําใหเกิดการศึกษาในเชิง
ลึกมากกวา และยังสามารถนําไปเปนแผนการตลาดตอไป และควรศึกษาเพ่ิมเติมจากการสงเสริม
การใชหมวกกันน็อคจากทางภาครัฐในเร่ืองความปลอดภัยตอผูขับข่ีมอเตอรไซตและผูซอนทาย 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกายของผูบริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors Influence Consumers’ Decision to Select Fitness Center Service In Bangkok 
Province. 

 
ปริญญา สาททอง  

นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดและปจจัยอื่น ๆ และการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกายของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง คือผูท่ีใชบริการศูนยออกกําลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 

400 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา 
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน พรอมกับทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ
เชิงอนุมาน t-test  และ F-Test (One-Way Analysis of Variance) 

ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง  มีอายุระหวาง 20 – 30 ป  ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได 10,001-20,000 บาท  การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี  สถานภาพ
โสด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกอุปกรณอยูในสภาพท่ีดี มีความปลอดภัย ราคาเหมาะสม
เม่ือเทียบกับคุณภาพการบริการ ทําเลท่ีตั้งท่ีดี เดินทางสะดวก พนักงานใหคําแนะนําตาม
หางสรรพสินคา พนักงานมีทักษะและใหความรูในการบริการ สถานท่ีออกกําลังกายกวางขวาง 

สะดวกสบาย และความสะดวกรวดเร็วในการขอรับบริการ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัย
สวนบุคคลดานอาชีพและสถานภาพ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกาย
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออก
กําลังกายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และปจจัย
อื่น ๆ ดานภาพลักษณและความไววางใจ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลัง
กายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

คําสําคัญ : การตัดสินใจ, ศูนยออกกําลังกาย, สวนประสมทางการตลาด (7P) 
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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 
ในยุคปจจุบันมนุษยมีปญหาทางดานสุขภาพพลานามัย อันเน่ืองมาจากความเจริญกาวหนา

ทางดานการติดตอส่ือสารและเทคโนโลยี ประกอบกับรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมีความสะดวกสบาย
มากยิ่งขึ้น ดังน้ันแลวมนุษยจึงเล็งเห็นความสําคัญตอการออกกําลังกายในชีวิตประจําวันเปนอยาง
ย่ิง เพราะการออกกําลังกายเปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญท่ีทําใหผูออกกําลังกายมีสุขภาพพลานามัยท่ี
แข็งแรงสมบูรณ และยังชวยเสริมสรางสุขภาพจิตท่ีดีไดอีกดวย ศูนยออกกําลังกายจึงเปนทางเลือก
หน่ึงท่ีตอบสนองความตองการในเรื่องการออกกําลังกายของผูบริโภคได แตปจจุบันน้ีธุรกิจศูนย
ออกกําลังกายไดเกิดข้ึนหลายแหงมากมาย และมีการขยายตลาดไปยังเขตพ้ืนท่ีตางๆ อยางรวดเร็ว
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อันเน่ืองมาจากการไดรับความนิยมท่ีเพ่ิมขึ้น ท้ังตามหางสรรพสินคา โรงพยาบาล โรงแรม และ
อาคารท่ีพักอาศัย สงผลใหผูบริโภคมีทางเลือกในการตัดสินใจท่ีจะใชบริการ ทําใหธุรกิจศูนยออก
กําลังกายมีการแขงขันทางดานการตลาดมากย่ิงข้ึน ดังน้ันผูดําเนินธุรกิจจึงควรใหความสําคัญท่ี
จะตองใชกลยุทธทางการตลาดรูปแบบตาง ๆ เพ่ือท่ีจะดึงดูดใจและตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคท่ีเขามาเปนสมาชิกและใชบริการศูนยออกกําลังกายใหไดมากท่ีสุด 

การท่ีมีธุรกิจท่ีใหบริการเก่ียวกับสถานออกกําลังกายเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหผูบริโภคมี
ทางเลือกในการตัดสินใจที่จะใชบริการ ทําใหเกิดการแขงขันทางดานการตลาด ซ่ึงมีปจจัยหลาย ๆ 

อยางท่ีผูบริโภคเลือกท่ีจะใชบริการกับผูใหบริการเก่ียวกับสถานท่ีออกกําลังกาย ไมวาจะเปนใน
เร่ืองของรูปแบบการใหบริการ คาใชจายในการใชบริการหรือสถานท่ีใหบริการ ผูดําเนินธุรกิจจึง
จําเปนท่ีจะตองใชกลยุทธทางการตลาดรูปแบบตาง ๆ เพ่ือท่ีจะดึงดูดใจผูบริโภคเขามาเปนสมาชิก
และใชบริการของสถานออกกําลังกายของตน 

สําหรับการศึกษาครั้งน้ี ผูทําการวิจัยตองการท่ีจะศึกษาและมุงเนนถึง ปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเห็นวา
การศึกษาในดานน้ีจะเปนประโยชนตอผูท่ีทําธุรกิจและผูท่ีตองการจะทําธุรกิจเก่ียวกับศูนยออก
กําลังกาย เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยมาใชเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ การพัฒนากล
ยุทธทางการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคและรองรับการแขงขันท่ีสูงข้ึนได
อยางมีประสิทธิภาพ และยังเปนแนวทางใหกับผูท่ีสนใจในเรื่องน้ีนําไปใชประโยชนไดตาม
ตองการ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกาย

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ศนูยออกกําลังกายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพ่ือศึกษาปจจัยอื่นๆ ประกอบดวยภาพลักษณและความไววางใจท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจัย 
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 1. ปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา สถานภาพที่แตกตางกัน มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน 

 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย บริการ  ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การ
สงเสริมการตลาด บุคคล ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ และกระบวนการท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

 3. ปจจัยอื่น ๆ ประกอบดวย ภาพลักษณและความไววางใจที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

 

ประโยชนของการวิจัย 
 1. ผลของการศึกษาทําใหเขาใจถึงปจจัยสําคัญตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการศูนยออกกําลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือนําผลที่ไดจากการศึกษาในคร้ังน้ีไปเปนประโยชนสําหรับผูประกอบการและผูท่ี
สนใจจะลงทุนประกอบธุรกิจเก่ียวกับศูนยออกกําลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร อาจนําไปใชใน
การกําหนดกลยุทธทางการตลาด ใหเหมาะสมกับความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายและสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขัน  

3. ผลของการศึกษาจะเปนแนวทางใหกับงานวิจัยท่ีเก่ียวของและเพ่ือเปนประโยชนตอ
การศึกษาอยางตอเน่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
กรอบแนวคิด 
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      ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 

 

 

   

    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิรวรรณ ดีประเสริฐ (2553 : 73) กลาววา ผศ.ดร.จิรวรรณ ดี

ประเสริฐ, (2553:73-74). การตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือมักจะไดรับอิทธิพลมาจากปจจัยตาง ๆ ไดแก 
อายุของผูซ้ือ ขั้นตอนของวงจรชีวิต อาชีพ สภาวะทางเศรษฐกิจ (รายไดเพ่ือการจับจาย การประหยัด
และทรัพยสิน หน้ีสิน เปนตน) รูปแบบการใชชีวิต บุคลิกภาพและแนวความคิดเก่ียวกับตนเอง  

รูปแบบการใชชีวิต (Lifestyle) จะครอบคลุมกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) ความ
คิดเห็นในเร่ืองตาง ๆ (Opinion) และประชากรศาสตร (Demographics) แตรูปแบบการใชชีวิต 

อาจจะใชแนวความคิด VALS (Values and Lifestyles)ทําการแบงกลุมผูบริโภคเปน 8 กลุมดังน้ี
 Actualizers เปนบุคคลท่ีมีรายไดสูงท่ีสุดและมีทรัพยากรเปนจํานวนมาก การสราง

ลักษณะประชากรศาสตร 
1. เพศ  2.  อายุ 
3.  อาชีพ  4. รายได 
5. ระดับการศึกษา 6. สถานภาพ 

สวนประสมทางการตลาด 
1.  บริการ           
2.  ราคา 
3.  ชองทางการจัดจําหนาย       
4.  การสงเสริมการตลาด 
5.  บุคคล           
6. ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
7. กระบวนการ 

ปจจัยอ่ืน ๆ  
1.  ภาพลักษณ     
2. ความไววางใจ 

การตัดสินใจ 
เลือกใชบริการ 

ศูนยออกกําลังกาย 
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ภาพพจนใหกับตัวเองเปนส่ิงท่ีสําคัญมาก  Fulfill เป นพวก ท่ี เป น มืออาชีพ  มีก าร ศึกษา ดี  มี
พฤติกรรมตามคานิยม 

Believers เปนพวกอนุรักษนิยม ชีวิตท่ีมุงครอบครัว วัด ชมรม และประเทศชาติ  Achievers 

เปนพวกมุงงาน นิยมสินคาติดตลาด  Strivers เปนพวกท่ีคลายกับ Achievers แตมีทรัพยากร สังคม 

และเศรษฐกิจนอยกวา ดังน้ันจึงชอบเลียนแบบ Achievers  Experiencers เปนผูบริโภคที่หิวและเสีย
คาใชจายมากกับเส้ือผา ฟาสตฟูด ดนตรี และของโปรดเด็กวัยรุน Makers เปนกลุมคนท่ีมีความ
พอเพียงในตัวเองมีความชอบเฉพาะและพยายามมีอิทธิพลตอสังคม  Struggles เปนบุคคลท่ีมีรายได
นอยท่ีสุด 
 ผศ. นภวรรณ คณานุรักษ. (2552 : 21) ทุกส่ิงทุกอยางท่ีบริษัททําเพ่ือใหเกิดผลกระทบตอ
อุปสงคของผูบริโภค ดังน้ันสวนประสมทางการตลาด สามารถจัดกลุมได 4 กลุมดวยกัน คือ 

ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) สถานที่ (Place) การสงเสริมการขาย (Promotion)  

 ผลิตภัณฑ (Product) คือผลประโยชนท่ีองคกรนําเสนอแกลูกคาเปาหมายในรูปแบบของ
สินคาหรือบริการ ซ่ึงสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได 
 ราคา (Price) คือจํานวนเงินท่ีลูกคาตองจาย เพ่ือใหไดผลิตภัณฑมาครอบครอง  

 สถานที่หรือชองทางการจัดจําหนาย  (Place or Distribution Channel) หมายถึง  การ
ดําเนินงานของบริษัท เพ่ือใหผลิตภัณฑมีวางจําหนายใหแกลูกคาเปาหมาย 

 การสงเสริมการขาย (Promotion) หมายถึงกิจกรรมตาง ๆ ท่ีบริษัททําการส่ือสารขอมูล
เก่ียวกับผลิตภัณฑและชักชวนหรือจูงใจใหกับกลุมเปาหมายซ้ือผลิตภัณฑของบริษัท เครื่องมือหลัก
ท่ีนักการตลาดใชในการสงเสริมการตลาด คือ การโฆษณา (Advertising) การสงเสริมการขาย (Sales 

Promotion) การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) และการประชาสัมพันธ (Public Relation) 

การขายโดยไมผานคนกลาง (Direct Marketing) 
รศ.ดร.วิเชียร วิทยอุดม. (2556 : 13-5,13-6) นักทฤษฎีไดจัดแบงการตัดสินใจของผูบริหาร

ไวเปน 2 ลักษณะดวยกันคือ  

 1.การตัดสินใจท่ีมีแบบแผน (Programmed Decision) จะมีระเบียบแบบแผนและเปน
ขั้นตอน เพ่ือกําหนดเปนแบบแผนในการดําเนินงานในองคการใหบรรลุเปาหมายที่ไดตั้งไว 
องคการตาง ๆ ก็จําเปนท่ีจะตองมีการพัฒนาแนวทางท่ีใชในการตัดสินใจใหความสัมพันธและ
สอดคลอง อันเน่ืองมาจากเวลาและเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในแตละวัน ตัวอยางของการตัดสินใจท่ีมี
แบบแผน เชน การลุกขึ้นมาแตงตัวในตอนเชา หรือการขับรถไปโรงเรียนน้ันก็ถือไดวาเปนการ



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1485 

ตัดสินใจชนิดท่ีมีแบบแผนของแตละบุคคล ซ่ึงความเคยชินในแตละวันท่ีกระทําไป ดังตัวอยางท่ีเคย
เกิดข้ึนก็คือผูบริหารจะตัดสินใจวาควรจะใหพนักงานลาพักรอนก่ีวัน การตัดสินใจวาควรจะสงใบ
เรียกเก็บเงินใหกับลูกคาเม่ือไหรและควรท่ีจะส่ังซ้ือเคร่ืองใชสํานักงานเม่ือไหร ความเคยชินและ
มาตรฐานของระเบียบปฏิบัติเปนเทคนิคท่ีใชบอยท่ีสุดในกระบวนการตัดสินใจ ในปจจุบันน้ีการนํา
ระบบคอมพิวเตอรไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ ดังตัวอยางเชน คอมพิวเตอรมีการสราง
โปรแกรมการสัมภาษณงาน ซ่ึงถือเปนวิธีหน่ึงท่ีสามารถจะชวยเลือกพนักงานในระดับลาง บริษัท 

American General ซ่ึงเปนบริษัทประกันภัย และ Younkers Inc. ซ่ึงเปนหางสรรพสินคาท่ีมีบริษัท
แมอยูท่ีเมือง Demon ไดลดจํานวนการลาออกของพนักงาน โดยมีการอาศัยระบบคอมพิวเตอรเขา
มาชวยในการสัมภาษณเขามาทํางาน 

 2. การตัดสินใจแบบไมมีแบบแผน (Non-Programmed Decision) 

 การตัดสินใจแบบไมมีแบบแผนน้ีเปนเรื่องใหมและไมมีโครงสรางของแผนเดิมมากอน จะ
ไมมีแนวทางตายตัวในการแกปญหาท่ีเผชิญอยู การตัดสินใจน้ีมีความสําคัญเปนอยางมากตอผลท่ี
ตามมา ในการแกปญหาของการตัดสินใจประเภทน้ี ผูบริหารมักอาศัยการตัดสินใจแบบลางสังหรณ
และความริเร่ิมในการตัดสินใจเปนสําคัญ เพ่ือนําไปแกปญหาใหม ๆ และเปนปญหาท่ีไมมี
โครงสราง อันเปนปญหาที่เกิดข้ึนไดไมบอยและอยูภายใตภาวะแวดลอมท่ีไมคงท่ี ตัวอยางเชนใน
กรณีของบริษัท ฟอรด มอเตอร บริษัทไดจัดต้ังทีมงานรวมกันตัดสินใจ หรือใชคอมพิวเตอรในการ
ตั้งสมมติฐานในการแกปญหา ตัวอยางเชน Du Pont เปนแบบในการนําคอมพิวเตอรมาใชในการ
ตั้งสมมติฐานในการพัฒนากลยุทธในการดําเนินธุรกิจ ท่ีคาดวาจะเพ่ิมรายไดใหบริษัทถึง 175 ลาน
เหรียญสหรัฐ 

  

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและหนวยวิเคราะห 

 ประชากร (Population) ท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือประชาชนท่ัวไปท่ีเคยใชบริการศูนย
ออกกําลังกาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันท่ี  7-17 กุมภาพันธ 2560  ซ่ึงไมสามารถกําหนด
ระบุจํานวนประชากรท่ีแนนอนได 

แบบของการวิจัย  เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใชแนวทางการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวม
ขอมูลจากการออกแบบสอบถาม ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลจะแบงเปน 2 สวน ไดแก สถิติเชิงพรรณนา
และสถิติเชิงอนุมาน โดยใชโปรแกรมคํานวณทางคอมพิวเตอร 
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การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการเก็บแบบสอบถามโดยมีการดําเนินการเปนขั้นตอน 

ดังตอไปน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร  ตํารา บทความวิชาการ และงานวิจัยท่ีเ ก่ียวของ เพ่ือนําขอมูลมา
ประกอบการสรางเครื่องมือการวิจัย 

2. สรางแบบสอบถาม ตามวัตถุประสงคการวิจัย การตั้งคําถามแบบปลายปด และวิธีการ
เรียงลําดับแบบไลเคิรท (Likert scale) 

3. นําแบบสอบถามที่ไดไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content 

Validity) 

4. นําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแลว สงใหผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน 

เก็บขอมูลโดยใชระยะเวลา ระหวางวันท่ี 7-17 กุมภาพันธ 2560 

5. นําแบบสอบถามท้ังหมดหลังจากท่ีมีการตรวจสอบความสมบูรณของการตอบคําถามใน
แบบสอบถามแตละชุดแลวไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมคํานวณทางคอมพิวเตอร 

 

การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน มาดําเนินการ

ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ซ่ึงทําใหผูวิจัยแนใจไดวาขอมูลท่ีนํามาประมวลน้ัน เปนขอมูลท่ี
มีความสมบูรณถูกตอง และอยูในรูปแบบเดียวกันท้ังหมด และนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรม 

Microsoft Office Excel โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก t-Test และ F-Test   
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สรุปผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม     

(n=400) 

ปจจัยสวนบุคคล ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ความถี่ รอยละ 
เพศ ชาย 173 43.25 

 หญิง 227 56.75 

 อายุ ต่ํากวาหรือเทากับ 25 ป 64 16.00 

 26 – 30 ป 70 17.50 
 31 - 35 ป 85 21.25 
 36 - 40 ป 72 18.00 
 41 ป ข้ึนไป 109 27.25 

อาชีพ นักเรียน / นักศึกษา 48 12.00 
 รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 84 21.00 
 พนักงานบริษัทเอกชน 222 55.50 
 ประกอบธุรกิจสวนตัว 45 11.25 
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) 1 0.25 

รายไดตอเดือน นอยกวาหรือเทากับ 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 ต่ํากวาปริญญาตรี 194 48.50 
 ปริญญาตรี 152 38.00 
 สูงกวาปริญญาตรี 54 13.50 

สถานภาพ โสด 273 68.25 

 สมรส 127 31.75 
 หยาราง 0 3.25 
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 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน 227 คิดเปนรอยละ 56.75 มีอายุ
ระหวาง 20 – 30 ป  จํานวน70 คน คิดเปนรอยละ 17.50 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

จํานวน 222 คน คิดเปนรอยละ 55.50 รายได 10,001-20,000 บาท จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 

34.00 การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 48.50  สถานภาพโสด จํานวน 

273 คน คิดเปนรอยละ 68.25 

ตารางท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม     

(n=400) 

ปจจัยดานสวน

ประสมทาง

การตลาด รายละเอียด ความถี่ รอยละ 
บริการ อุปกรณอยูในสภาพท่ีดีมีความปลอดภัย 112 28.00 

อุปกรณสามารถตอบสนองความตองการ 107 26.75 

อุปกรณมีความทันสมัย 92 23.00 

อุปกรณไดรับการรับรองมาตรฐาน 89 22.25 

ราคา  ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับศูนยออกกําลังกาย
อื่น ๆ  

97 24.25 

ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพการบริการ 143 35.75 

สมรรถภาพของรางกายท่ีเพ่ิมข้ึนคุมคาเงินท่ีเสีย
ไป 

59 14.75 

ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับความพึงพอใจใน
บริการที่ไดรับ 

101 25.25 

ชองทางการจัด

จําหนาย 
มีอุปกรณเพียงพอทุกครั้งท่ีไปใชบริการ 105 26.25 

จัดวางอุปกรณโดยคํานึงถึงความปลอดภัย 138 32.50 

อยูในทําเลท่ีต้ังท่ีดี เดินทางสะดวก 157 39.25 

สามารถเขาถึงอุปกรณเพ่ือใชงานไดงาย 1 0.25 

มีการแจกของสมนาคุณ เชน กระเปา และเส้ือ
แกสมาชิก 

85 21.25 
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การสงเสริม

การตลาด 

มีพนักงานขายใหคําแนะนําตามหางสรรพสินคา 114 28.50 

มีบัตรทดลองใหใชกอนสมัครสมาชิก 111 27.75 

การจัดทําใบปลิว แผนพับ ท่ีใหรายละเอียดของ
บริการ 

90 22.50 

 

 

ปจจัยดานสวน

ประสมทาง

การตลาด รายละเอียด ความถี่ รอยละ 
บุคคล พนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ 73 18.25 

พนักงานมีทักษะและความรูในการบริการ 129 32.25 

พนักงานใหบริการดวยความสุภาพ ออนนอม 84 21.00 

พนักงานมีความยินดีและเต็มใจในการใหบริการ 114 28.50 

ลักษณะทาง

กายภาพ 
สถานท่ีออกกําลังกายกวางขวาง สะดวกสบาย 230 57.50 

หองนํ้าและหองแตงตัวมีความสะอาด 87 21.75 

เครื่องแบบพนักงานมีความเปนเอกลักษณ 53 13.25 

หองแตงตัวกวางขวาง ปลอดภัย 30 7.50 

กระบวนการ มีความสะดวกและรวดเร็วในการขอรับบริการ 208 52.00 

มีการรับฟงขอคิดเห็นจากผูใชบริการ 95 23.75 

มีการแจงขาวสารและขอมูลตาง ๆ แก
ผูใชบริการเสมอ 

55 13.75 

ความงายในการขอรับบริการ 42 10.50 

 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกอุปกรณอยูในสภาพท่ีดี มีความปลอดภัย จํานวน 112 

คน คิดเปนรอยละ 28.00  ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพการบริการ จํานวน 143 คน คิดเปน
รอยละ 35.75  อยูในทําเลท่ีต้ังท่ีดี เดินทางสะดวก จํานวน  157 คน คิดเปนรอยละ 39.25  พนักงาน
ใหคําแนะนําตามหางสรรพสินคา  จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 28.50  พนักงานมีทักษะและให
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ความรูในการบริการ จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 32.25 สถานท่ีออกกําลังกายกวางขวาง 

สะดวกสบาย จํานวน  230 คน คิดเปนรอยละ 57.50และความสะดวกรวดเร็วในการขอรับบริการ 
จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 52.00 

 
ตารางท่ี 3 การวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยอื่น ๆ       

 (n=400) 
 

ปจจัยอ่ืน ๆ รายละเอียด ความถี่ รอยละ 
ภาพลักษณ ความมีชื่อเสียงของศูนยออกกําลังกาย 81 20.25 

มีสภาพแวดลอมท่ีดี 258 64.50 

อยูใกลหรือติดถนนใหญ 61 15.25 

ความไววางใจ การใหบริการมีความนาเช่ือถือ 111 27.75 

ไดรับบริการท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน 150 37.50 

มีความปลอดภัยในการใชบริการ 139 34.75 

 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจเลือกสภาพแวดลอมท่ีดี จํานวน 258 คน คิดเปนรอย
ละ 64.50 ไดรับบริการท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.50 

 
ตารางท่ี 4  การวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกาย
ของผูบริโภค 

   ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ปจจัย รายละเอียด ความถ่ี 
 

คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา

ตํ่าสุด 
 

คา 
สูงสุด 

 
การ

ตัดสินใจ
อุปกรณเครื่องเลนมีหลากหลายให
เลือก 

3.62 0.93 1 5 
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เลือกใช
บริการศูนย
ออกกําลัง
กายกาย 

ราคามีความเหมาะสมกับการ
บริการ 

3.61 0.85 1 5 

สถานท่ีตั้งอยูในแหลงชุมชน 

สะดวกในการเดินทาง 

3.63 0.93 1 5 

จัดโปรโมชั่น ซ้ือ 1 แถม 1 บาง
ชวงเวลา 

3.49 0.95 1 5 

พนักงานมีความชํานาญและ
ใหบริการดวยความสุภาพ 

3.71 0.87 1 5 

 การจัดการระบบใหบริการ
ตอบสนองความตองการของลูกคา 

3.67 0.85 1 5 

 สถานท่ีมีความทันสมัย สะดวก
และปลอดภัย 

3.80 0.86 1 5 

 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตัดสินใจเลือก ปจจัยสถานท่ีมีความทันสมัย สะดวกและ

ปลอดภัย มากที่สุดคือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.86 คาสูงสุดเทากับ 5 

และคาตํ่าสุดเทากับ 1 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน 1. ปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา 

สถานภาพท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกายของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ และสถานภาพ ท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
สมมติฐานที่ 2.  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย บริการ  ราคา สถานท่ี การ

สงเสริมการตลาด บุคคล ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ และกระบวนการที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบรกิารศูนยออกกําลังกายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัด
จําหนาย  ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกายของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 3. ปจจัยอ่ืน ๆ ประกอบดวย ภาพลักษณ และความไววางใจที่แตกตางกัน มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ตางกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยอ่ืน ๆ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนย

ออกกําลังกายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 
 
อภิปรายผลของการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1 : ปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา 
สถานภาพท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกายของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการศูนยออกกําลังกายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลองกับผลงานวิจัยของ  รุจิพจน อินทรสุวรรณ  (2555:141) จาก
การศึกษาพบวา อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการที่ศูนยออกกําลังกาย อนันตไลน 
ฟตเนส ดานชวงเวลามาใชบริการ และความพึงพอใจตอการใชบริการ ยกเวนความถ่ีในการใช
บริการประเภทของบริการท่ีใช วันท่ีเขาใชบริการ ท่ีไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการท่ี
ศูนยออกกําลังกาย อนันตไลน ฟตเนส  และสอดคลองกับ  ผูชวยศาสตรจารย ดร. จิรวรรณ   ดี
ประเสริฐ.(73) ปจจัยสวนบุคคล : การตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือมักจะไดรับอิทธิพลมาจากปจจัยตาง ๆ 

ไดแก อายุของผูซ้ือ ขั้นตอนของวงจรชีวิต อาชีพ สภาวะทางเศรษฐกิจ รูปแบบการใชชีวิต 

บุคลิกภาพและแนวความคิดเก่ียวกับตนเอง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพ ท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  สอดคลองกับผลงานวิจัยของวิชชารียา  เรืองโพธ์ิ  (2553: 99) 
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สถานภาพแตกตางกันมีปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคา
สยามพารากอน ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ   0.01  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 

รจรินทร  สิมธาราแกว (2550) ท่ีศึกษาเรื่องทัศนคติและแนวโนมพฤติกรรมการบริโภคอาหารจีนใน
หางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานครของผูบริโภคจากการศึกษา พบวา ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพ
แตกตางกันมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารจีนแตกตางกัน  

สวนปจจัยสวนบุคคลดานอ่ืน ๆ ไมมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกายของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานท่ี 2 :ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย บริการ  ราคา ชองทางการ
จัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคคล ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ และกระบวนการที่แตกตางกันมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัด
จําหนาย ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกายของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลองกับผลงานวิจัยของ 

รุจิพจน  อินทรสุวรรณ (2555 : 142) ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใชบริการท่ีศูนยออกกําลังกาย อนันตไลน ฟตเนส ดานประเภทของบริการที่ใช ดาน
ความถ่ีในการใชบริการ และความพึงพอใจตอการใชบริการ ยกเวน ดานวันท่ีเขาใช ชวงเวลามาใช
บริการ ท้ังน้ีอาจเกิดไดจาก ปจจุบันผูบริโภคที่ใหความสําคัญในดานชองทางการจัดจําหนายมาก แต
ก็ยังคํานึงถึงในเรื่องของราคาของสินคาแตละแหงซ่ึงในบางครั้งผูบริโภคตองการความสะดวกและ
รวดเร็วแตก็ตองอยูในราคาถูกและรับได การจัดการดานชองทางการจัดจําหนายท่ีดี จะชวยผูบริโภค
มีพฤติกรรมการซ้ือท่ีดีขึ้น และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นางสาวเกศมณี ใจจันทร (2551) ศึกษา
เรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการฟตเนตของผูบริโภคใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา พบวาปจจัยดานการจัดจําหนาย ไดแกท่ีต้ังของสถาน
บริการฟตเนตอยูใกลบาน สถานท่ีทํางานหรือโรงเรียน  ท่ีต้ังมีที่จอดรถสะดวกปลอดภัยและ
เพียงพอ และตั้งอยูบนถนนท่ีมีการคมนาคมสะดวก และสอดคลองกับ         ผศ.ดร.   จิรวรรณ ดี
ประเสริฐ.(2553: 171) การตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารชองทางการจัดจําหนาย 1. การเลือกสมาชิก
ชองทางการจัดจําหนาย จําเปนตองกําหนดคุณสมบัติของคนกลางวาตองมีประสบการณในการ



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1494 

ดําเนินธุรกิจในฐานะเปนคนกลาง สายผลิตภัณฑท่ีจําหนายอยู อัตราการเจริญเติบโตและทํากําไร 

ชื่อเสียงและความรวมมือท่ีผานมา 2. การจูงใจสมาชิกของชองทาง 3.การประเมินการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกชองทางการจัดจําหนาย 

สวนปจจัยประสมทางการตลาดดานอ่ืน ๆ มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการศูนยออกกําลัง
กายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน  

สมมติฐานท่ี 3 : ปจจัยอ่ืน ๆ ประกอบดวย ภาพลักษณและความไววางใจท่ีแตกตางกัน มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดวย ภาพลักษณและความ
ไววางใจ  มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชศูนยออกกําลังกายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งน้ี 

1.จากผลการวิจัยดานปจจัยสวนบุคคล 

ผูประกอบกิจการใหบริการศูนยออกกําลังกาย ควรมีการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง  เพ่ือให
ทุกอาชีพและทุกสถานภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ไดเขามาใชบริการศูนยออกกําลังกาย และ
ประชาสัมพันธใหผูบริโภคไดตระหนักถึงเร่ืองการดูแลสุขภาพ เพ่ือลดคาใชจายดานงบประมาณใน
การรักษาพยาบาลท้ังระดับบุคคลและระดับชาติ   

2. จากผลการวิจัยดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งตอไป 
1.ในการทําวิจัยคร้ังตอไป ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีตอการบริการ

จัดการการออกกําลังกายในศูนยออกกําลังกายในกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาความแตกตางท่ีชัดเจน 

 2. ในการทําวิจัยคร้ังตอไป ควรมีการศึกษาระดับภูมิภาคนอกจากกรุงเทพมหานคร เชน 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสานและภาคใต 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุคของนักศึกษามหาวิทยาลัย

รามคําแหง 
FACTORS AFFECTING THE STUDENT BUYING DECISION TOWARD NOTEBOOK 

IN RAMKHAMHAENG UNIVERSITY 
 

พิไลวรรณ  อ้ิงทม 
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุคของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ตลอดจนปจจัยอื่นๆ กลุมตัวอยางคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ในทุกหลักสูตรท้ัง
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากจากกลุมตัวอยาง จํานวน 

400 คน และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน พรอมกับทดสอบสมมติฐานดวยสถิตเชิงอนุมาน คา t-Test และ F-Test 

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 18-25 ป 
การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท มีรายไดเฉล่ียตอเดือน ต่ํากวา 
15,000 บาท ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด เลือกย่ีหอ DELLราคาอยูระหวาง 15,000 – 20,000 

บาท ซ้ือท่ีรานขายคอมพิวเตอรท่ัวไป Banana IT,JIB และชอบดานการรับประกันสินคา ดานปจจัย
อื่นๆ เนนขนาดรูปทรงทันสมัย เวลาท่ีใชงานอยูในชวง 18.01-23.00 น. และนิยมดานความสะดวก
พกพา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ และอาชีพ ท่ีแตกตางกัน และ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานรูปแบบการสงเสริมการตลาด ท่ีแตกตางกันเทาน้ัน ท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุคของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ณ ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ท้ังน้ีเน่ืองจาก ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ อยูในชวงวัยเรียนและทํางาน
ควบคูกัน จึงจําเปนตองใชคอมพิวเตอรโนตบุคประกอบการเรียนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ซ่ึงแตละชวงอายุ และอาชีพลวนเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ เพ่ือให
เหมาะสมกับการใชงานของแตละบุคคล และอาจรวมถึงรูปแบบการสงเสริมการตลาด ลด แลก แจก 

แถม และการบริการดานอื่นๆ ท่ีมีสวนชวยในการตัดสินใจซ้ือมากขึ้น 
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คําสําคัญ : 1)การตัดสินใจซ้ือ2)โนตบุค3)สวนประสมการตลาด(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)  
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บทนํา 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย 

นับตั้งแตคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกสเคร่ืองแรกถูกพัฒนาข้ึนในชวงกลางคริสตศตวรรษท่ี 

20ไดมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีและการส่ือสารท่ีเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ตั้งแต
เครื่องคอมพิเตอรท่ีมีขนาดใหญเทากับหอง จนมีขนาดหรือรูปแบบท่ีหลากหลายมาจนถึงปจจุบัน 

ทําใหอุปกรณและคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะ
ดานการศึกษาซ่ึงจําเปนตองนํามาปรับใชในการเรียนการสอนศึกษาคนควาหาขอมูล จัดเก็บขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลการติดตอส่ือสาร แลกเปล่ียนขอมูล รวมไปถึงการใชงานดานความบันเทิง ดวย
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร ทําใหสถาบันและองคกรตางๆ นําเทคโนโลยีเหลาน้ี
เขามาประยุกตปรับใชเพ่ือเสริมการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

คอมพิวเตอรมีหลายประเภท  ท้ังแบบซูเปอรคอมพิวเตอร  เมนเฟรมคอมพิวเตอร  
มินิคอมพิวเตอร ไมโครคอมพิวเตอร เน็ตบุค (Netbook) และโนตบุค (Notebook or Laptop) ฯลฯ 

คอมพิวเตอรท่ีวางจําหนายในปจจุบันสวนใหญจะเปน คอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ (Desktop 

computer) หรือคอมพิวเตอรสวนบุคคล คอมพิวเตอรแบบพกพา (PDA) และคอมพิวเตอรโนตบุค 

(Notebook) สําหรับผูบริโภคท่ีตองเดินทางอยูเปนประจํา ไมคอยไดทํางานประจําตามสถานท่ี
ทํางาน หรือมีการนําเสนองานนอกสถานท่ีอยูบอยๆ คอมพิวเตอรโนตบุคจึงตอบสนองความ
ตองการท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจากเปนคอมพิวเตอรท่ีมีขนาดเล็ก นํ้าหนักเบา และรูปทรงทันสมัย ถูก
ออกแบบมาเพ่ือติดตัวไปใชงานตามสถานที่ตางๆ เหมาะกับสังคมวัยทํางานและวัยเรียนในยุค
ปจจุบัน ดวยเหตุน้ีแนวโนมการขยายตัวของผูบริโภคจึงเพ่ิมมากขึ้น อีกท้ังบริษัทผูผลิตไดปรับลด
ราคาของเคร่ืองลงมาจนบางรุนมีราคาไมสูงมากนัก ทําใหผูบริโภคท่ีกําลังตัดสินใจไดหันกลับมา
ซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุคมากข้ึน จุดเดนท่ีทําใหคอมพิวเตอรโนตบุคไดรับความนิยมแพรหลาย คือ 

สามารถติดตั้งโปรแกรมตางๆ เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับกับการใชงานที่แตกตางกันออกไป จึงมี
โปรแกรมสําหรับติดต้ังใหเลือกใชจํานวนมากมาย 

บริษัท ดาตา คอรปอเรชั่น จํากัด (ไอดีซี, 2559) เผยผลสํารวจ ภาพรวมตลาดพีซีในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟกประจําป 2558 พบวา ยอดจัดสงพีซีท้ังหมดมีจํานวน107.6 ลานเครื่อง เม่ือเปรียบเทียบ
กับป 2557 ลดลง 7.7% โดยในไตรมาสสุดทายของป 2558 ตลาดปรับลดลง 6.5% เปนไปตามท่ีไอดี
ซีไดคาดการณไวกอนหนาน้ี อาจเปนเพราะโครงการขนาดใหญในภาคการศึกษาของประเทศไทย
และอินเดีย มีสวนชวยกระตุนตลาดไดบางสวนเทาน้ัน ท้ังน้ีเน่ืองจากผูบริโภคก็เปล่ียนไปให
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ความสําคัญกับการซ้ือสมารทโฟนมากกวาพีซี ลดการใชจาย และปญหาเร่ืองสินคาคงคลังท่ีสูง
เกินไป  

แตในดานนายชัยกร จิววุฒิพงค นักวิเคราะหฝายงานศึกษาภาพรวมตลาดพีซีประจําไอดีซี
ประเทศไทย ไดกลาววา ตลาดพีซีในประเทศไทยป 2558 กลับมีทิศทางตรงกันขามกับตลาดใน
ระดับภูมิภาค ตลาดพีซีในปท่ีผานมาเติบโตขึ้น 2% หลังจากท่ีหดตัวลงตลอดชวง 3 ปท่ีผานมา ซ่ึง
ผูบริโภคยังคงใหความสนใจซ้ือพีซีนอยลง แตตลาดไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐและดาน
การศึกษา ถึงแมวาภาพรวมตลาดคอมพิวเตอรโนตบุคจะหดตัวลง แตมองในดานความตองการและ
ความจําเปนในสังคมยุคปจจุบันท่ีตองใชงานโดยทั่วไปของผูบริโภคในภาคครัวเรือน อาจหลีกเล่ียง
ไมได และเม่ือเปรียบเทียบสัดสวนการใชจายดานคอมพิวเตอรฮารดแวร ป 2557 โดยจําแนกตาม
ภาคผูใชงานหลัก มากถึง 50.1 % ซ่ึงมีสัดสวนการใชจายสูงกวาภาคธุรกิจเอกชน และภาคหนวยงาน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  

ซ่ึงในปจจุบัน มีหลายบริษัทไดเขามาในอุตสาหกรรมธุรกิจดานคอมพิวเตอรเปนจํานวน
มาก จึงทําใหเกิดการแขงขัน แยงสวนแบงตลาดเพ่ือทํากําไร บริษัทดังกลาวจึงคิดคนและออกแบบ
ผลิตภัณฑท่ีมีความหลากหลายออกสูตลาด ท้ังการสรางแบรนด หรือสรางภาพลักษณใหผูบริโภค
ไดเลือกสรรตามความชอบ และความเหมาะสมกับการใชงานโดยเฉพาะนักศึกษาท่ีจําเปนจะตองใช
คอมพิวเตอรโนตบุคเพ่ือการศึกษา จึงเปนท่ีมาของการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
ซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุคของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุคของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
คอมพิวเตอรโนตบุคของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยอื่นๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุคของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. ปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน ท่ี

แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุคของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหงตางกัน 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจัดจําหนาย และดานรูปแบบการสงเสริมการตลาด ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
ซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุคของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงตางกัน 

3. ปจจัยอื่นๆ ท่ีประกอบดวย ดานลักษณะทางกายภาพ  ดานเวลา และดานคานิยม ท่ี
แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุคของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหงตางกัน 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย  
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุคของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง” น้ันมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 

                      ตัวแปรอิสระ                                                                 ตัวแปรตาม 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยอ่ืนๆ 

อดุลย จาตุรงคกุล (2549:69-70) กลาววา อายุและลําดับขั้นในวงจรชีวิต ในดานความ
ตองการของผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือสินคาและบริการจะแตกตางกันไปตลอดชวงอายุ เชน เม่ือแรกเกิด
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จะกินนมจากมารดาหรือนมผง และจะมีการเปล่ียนแปลงอาหารไปเร่ือยๆ ตามชวงอายุท่ีเพ่ิมข้ึน 

รสนิยมในเรื่องการเลือกซ้ือเส้ือผา เครื่องประดับเคร่ืองสําอาง    การพักผอน เฟอรนิเจอรของตกแตง
บานและสวน ซ่ึงลวนแลวแตเก่ียวของกับชวงอายุดวยเชนกัน  

อุทิส ศิริวรรณ (2549:78) กลาววา อาชีพของบุคคลใดบุคคลหน่ึง จะมีอิทธิพลตอรูปแบบ
ในการบริโภคสินคาและบริการท่ีแตกตางกัน เชน คนงานกอสรางใชแรงงานจะซ้ือเส้ือผาใสทํางาน 

ในขณะท่ีประธานบริษัทจะซ้ือเส้ือสูทใสทํางานท่ีมีราคาแพง นักการตลาดจึงตองแยกแยะกลุม
อาชีพท่ีสนใจสินคาและบริการท่ีแตกตางกัน 

ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2546:24) กลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได เปนเคร่ืองมือท่ีใชเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของกลุมลูกคาเพ่ือโนมนาวใหลูกคามีความตองการสินคาและบริการ สวนประสม
การตลาด ไดแบงออกเปน4 กลุม ท่ีรูจักกันคือ “4 Ps” ไดแก  ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา 
(Price) ดานการจัดจําหนาย (Place) และดานการสงเสริมการขาย (Promotion) 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2556:184) กลาววา ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนกิจกรรม
ทางการตลาดท่ีเปนเครื่องมือในการกระตุนผูบริโภคเพ่ือใหเกิดแรงจูงใจ สนใจ หรือมีความตองการ
สินคาและบริการ ทําใหเกิดทัศนะคติและมีพฤติกรรมตรงตามท่ีผูประกอบการปรารถนา สวนประ
สมการสงเสริมการตลาด (Promotion Mix)ประกอบดวย 1.การโฆษณา (Advertising) 2.การสงเสริม
การขาย (Sales promotion) 3.การขายโดยพนักงานขาย (Personal selling) 4.การใหขาวและการ
ประชาสัมพันธ (Publicity and public relations) และ 5.การตลาดทางตรง (Direct marketing)  

ปณิศา มีจินดา (2553:286) กลาววา คานิยม เปนความเชื่อถือรวมกันของสมาชิกภายในกลุม
ซ่ึงจะนําไปสูการมีพฤติกรรมที่พึงพอใจหรืออาจระบุวาส่ิงใดถูกหรือส่ิงใดผิด คานิยม จึงเปน
ความคิด ความรูสึกนิยมชมชอบหรือการมองเห็นคุณคาในตัวบุคคลและส่ิงของ  

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
ประเภทของคอมพิวเตอร โดยแบงตามความสามารถของระบบจําแนกออกเปน 4 ชนิด 

ดังน้ี 
1. ซุปเปอรคอมพิวเตอร  
2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร  
3. มินิคอมพิวเตอร  
4.ไมโครคอมพิวเตอร  
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เครื่องไมโครคอมพิวเตอร สามารถจําแนกออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 
             1.แบบติดตั้งท่ีสามารถใชงานอยู กับท่ีบนโตะทํางาน (Desktop Computer) หรือเปน
คอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer) ท่ีมีขนาดเล็กท่ีเหมาะสําหรับใชในสํานักงาน 

สถาบันการศึกษา องคกรธุรกิจ และที่บาน เปนตน 

                    2.แบบเคล่ือนยายได (Portable Computer) สามารถพกพาไปทํางานไดทุกท่ี มีขนาดเล็ก 

นํ้าหนักเบา  อาศัยพลังงานไฟฟาสํารองจากแบตเตอร่ี  โดยจําแนกตามการใชงาน  ไดแก
Subnotebook, Laptop, Hand – Held, Palmtop, Pen, คอมพิวเตอรแบบฝง (Embedded Computer)

และ Notebook Computer 

ตลาดคอมพิวเตอร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (2558) เปดเผยผลการสํารวจสามารถประเมินสถานการณใน
ภาพรวมของตลาดคอมพิวเตอรฮารดแวรในป 2558 วา มีแนวโนมจะเติบโตดีขึ้นกวาป 2557 ผลการ
สํารวจตลาด Digital Economy มีผลในการชวยดันตลาดคอมพิวเตอรเติบโตถึง 12.4% อีกท้ังสัดสวน
มูลคาการใชจายยังสามารถจําแนกตามภาคผูใชหลัก ป 2557 โดยในภาคครัวเรือนและธุรกิจ
ครัวเรือนขนาดเล็ก ยังคงมีสัดสวนในการใชจายมากท่ีสุด ถึงรอยละ 50.1 ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความ
จําเปนในการใชงานของคอมพิวเตอรในปจจุบันท่ีชวยการทํางานไดอยางรวดเร็ว เท่ียงตรง และมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังยังชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยอ่ืน ๆ 
วิจิตรา ประเสริฐธรรม (2553) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรสวน

บุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การตัดสินใจซ้ือดานประเภทคอมพิวเตอรสวนบุคคลและดานวัตถุประสงคในการเลือกซ้ือตางกัน 

สวนเพศ อายุ การศึกษา และสถานภาพ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
คอมพิวเตอรสวนบุคคล แตสัมพันธกับสวนประสมทางการตลาด 

สุระเทพ สุระสัจจะ, ดารณี พิมพชางทอง (2553) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ดานปจจัย
สวนบุคคล ดานอายุและรายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอรแบบพกพาในทุกดานไดแก ชนิดของตราสินคา รูปแบบของผลิตภัณฑ การชําระเงิน 
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การใชงาน และแหลงขอมูลประกอบการตัดสินใจสวน เพศ อาชีพ และระดับการศึกษาไมมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 

กฤษณะ หลักทรัพย   (2553) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
คอมพิวเตอรแบบพกพาของนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา 
ดานราคาท่ีแตกตางกันมีผลตอปจจัยท่ีใชในการประกอบการตัดสินใจและการตัดสินใจซ้ือ
คอมพิวเตอรแบบพกพา  ดานการสงเสริมการขายท่ีแตกตางกันมีผลตอปจจัยท่ีใชในการ
ประกอบการตัดสินใจและงบประมาณในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาตางกันสวน
ดานสถานท่ีท่ีแตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา 

สมศักด์ิ แกวเฉลิม, ชนะ เกษโกศล, ภิเษก จันทรเอี่ยม (2551) ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธกับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของผูบริโภคในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา
พบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาด
และความสัมพันธระหวางปจจัยอื่นๆ กับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของผูบริโภคใน
จังหวัดปทุมธานีไมมีความสัมพันธกัน 

สุดารัตน  รัตนกิจไพบูลย (2553) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร
โนตบุคของนักศึกษา ชั้นปท่ี 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี ผลการศึกษา
พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือ
คอมพิวเตอรโนตบุคของนักศึกษามากท่ีสุด สวนใหญดูจากประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร
โนตบุคเปนเกณฑในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุค สวนพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซ้ือ
คอมพิวเตอรโนตบุค ดานราคาเหมาะสมมากท่ีสุด สวนใหญดูจากประสิทธิภาพของเคร่ือง
คอมพิวเตอรโนตบุคเปนเกณฑในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุค ราคาโปรแกรมคอมพิวเตอร
โนตบุค รานคาท่ีมีสินคาท่ีหลากหลาย การบริการหลังการขายท่ีดี 

พจมาน อภิเกษมสันติ์, รุจาภา แพงเกสร (2556) ศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ท่ีใชในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพรายไดตอเดือน และระดับ
การศึกษาไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดาน
ผลิตภัณฑราคา สถานที่จัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือ
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คอมพิวเตอรแบบพกพา สวนดานวิธีการชําระเงิน สถานที่ซ้ือ และราคาโนตบุคท่ีจะซ้ือสงผลตอ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา 

ศุภลักษณ ทวีเปลง (2553) ศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือ
คอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบพกพาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา ปจจัย
สวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบพกพาใหความสําคัญมาก
ท่ีสุดคือ ดานชองทางการจัดจําหนาย ซ่ึงประกอบดวยการมีตัวแทนจําหนายในประเทศไทย มี
ศูนยบริการหลังการขาย ความสะดวกในการเลือกซ้ือ การหาซ้ืออุปกรณเสริมงาย และพนักงานมี
ความรูในตัวสินคา 

ปริศนา มัชฌิมา, สายสุดา ปนตระกูล (2555) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใชงานคอมพิวเตอร
แบบพกพาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผลการศึกษาพบวา 
พฤติกรรมการใชงานคอมพิวเตอรแบบพกพาของนักศึกษาในแตละคณะและชั้นปของนักศึกษาท่ีอยู
ตางคณะกันมีพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรแบบพกพาในทุกดานแตกตางกันแตนักศึกษาท่ีอยูคน
ละชั้นปกลับมีพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรแบบพกพาในทุกดานไมแตกตางกัน 

 

การออกแบบการวิจัย 
เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม

ในชวง         มีนาคม – เมษายน พ.ศ.2560 เคร่ืองมือในการศึกษาวิจัยคือ แบบสอบถาม ประชากร
และกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ในทุกหลักสูตร ท้ังระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก ท้ังหมด 234,133 คน    (ขอมูลสถิติจํานวนนักศึกษา ฝายบริการวิชาการ
และสารสนเทศ สวป. นักศึกษาท่ีมีสถานภาพการเปนนักศึกษา     ประจําภาค 2 ปการศึกษา 2559) 

ขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง ใชเกณฑการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดย  วิธีตารางสําเร็จ
ของ Taro Yamane กําหนดความเช่ือม่ันไวท่ี 95% และคาความคลาดเคล่ือนไมเกิน 5% 

 
การวิเคราะหขอมูล 

หลังจากเก็บรวบรวมแบบสอบถามครบแลว จึงนําขอมูลมาตรวจสอบความถูกตองท้ังหมด 

และนํามาวิเคราะหเพ่ือหาคาทางสถิติ จากน้ันนําผลที่ไดมาเขียนวิเคราะหขอมูล ดวยสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก คา 
t-Test และคา F-Test โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรในการวิเคราะห 
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สรุปผลการวิจัย 
      ตารางท่ี 15 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม                                           

(n=400) 

ปจจัยสวนบุคคล รายละเอียด ความถี่ รอยละ 
เพศ ชาย 183 45.75 

 หญิง 217 54.25 

อายุ 18 – 25 ป 187 46.75 

 26 – 33 ป 146 36.50 

 34 – 41 ป 49 12.25 

 มากกวา 41 ปขึ้นไป 18 4.50 

การศึกษา ปริญญาตรี 261 65.25 

 ปริญญาโท 119 29.75 

 ปริญญาเอก 20 5.00 

อาชีพ นักศึกษา 123 30.75 

 ขาราชการ /รัฐวิสาหกิจ 63 15.75 

 พนักงานบริษัท 134 33.50 

 ธุรกิจสวนตัว 62 15.50 

 อื่นๆ 18 4.50 

รายไดเฉล่ียตอเดือน ต่ํากวา 15,000 บาท 125 31.25 

 15,000 - 20,000 บาท 121 30.25 

 20,001 - 25,000บาท 105 26.25 

 มากกวา 25,000 บาท ขึ้น
ไป 

49 12.25 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 217 คน คิดเปน
รอยละ 54.25 ชวงอายุระหวาง 18-25 ป จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 46.75 การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 261 คน คิดเปนรอยละ 65.25 อาชีพพนักงานบริษัทจํานวน 134 คน คิดเปนรอย
ละ 33.50 และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 15,000 บาท จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 31.25 
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       ตารางท่ี 2 การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม                              

(n=400) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด รายละเอียด ความถี่ รอยละ 
ดานย่ีหอ (ผลิตภัณฑ) MAC 59 14.75 

 HP 86 21.50 

 ACER 90 22.50 

 ASUS 65 16.25 

 DELL 100 25.00 

ดานราคา 15,000 – 20,000 บาท 210 52.50 

 20,001 – 25,000 บาท 97 24.25 

 25,001 – 30,000 บาท 58 14.50 

 มากกวา 30,000 บาท 35 8.75 

ดานชองทางการจัดจําหนาย หางสรรพสินคา แผนก IT 163 40.75 

 รานขายคอมพิวเตอรท่ัวไป 

Banana IT, JIB 

173 43.25 

 ซ้ือมือสอง 10 2.50 

 งานแสดงสินคา 54 13.50 

ดานรูปแบบการสงเสริม

การตลาด 
การลดราคา 114 28.50 

 การรับประกันสินคา 154 38.50 

 แถมอุปกรณเสริมการใชงาน 59 14.75 

 การบริการหลังการขาย 73 18.25 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกย่ีหอ DELL มากท่ีสุด มีจํานวน 

100 คน คิดเปนรอยละ 25.00 ราคาอยูระหวาง 15,000-20,000 บาท มีจํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 
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52.50 ซ้ือท่ีรานขายคอมพิวเตอรท่ัวไป Banana IT, JIB มีจํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 43.25 และ
ชอบการรับประกันสินคามีจํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 38.50  

 

       ตารางท่ี 3 ปจจัยอื่นๆ ของผูตอบแบบสอบถาม                                                                                     

(n=400) 

ปจจัยอ่ืน ๆ รายละเอียด ความถ่ี รอยละ 
ลักษณะทางกายภาพ  ขนาดรูปทรงทันสมัย 157 39.25 

 นํ้าหนักเบา 92 23.00 

 แข็งแรงทนทาน 140 35.00 

 สีสันสวยงาม 11 2.75 

ดานเวลา 8.00 – 12.00 น. 46 11.50 

 12.01 – 18.00 น. 109 27.25 

 18.01 – 23.00 น. 185 46.25 

 มากกวา 23.00 น. ข้ึนไป 60 15.00 

ดานคานิยม สะดวกพกพา 166 41.50 

 ใชงานไดทุกท่ีตามตองการ 149 37.25 

 ประหยัดพ้ืนท่ีใชงาน 57 14.25 

 ประหยัดพลังงาน 28 7.00 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกคอมพิวเตอรโนตบุคท่ีมีขนาด
รูปทรงทันสมัยมีจํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.25 เวลาสวนใหญท่ีใชอยูในชวง 18.01 – 23.00 

น. มีจํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 46.25 เลือกซ้ือเพราะสะดวกพกพา มีจํานวน 166 คน คิดเปน
รอยละ 41.50 

 

ตารางท่ี 4 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุคของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
 

การตัดสินใจ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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1.คุณภาพของคอมพิวเตอรโนตบุค (อายุการใชงาน) 4.4925 0.6450 

2.ฟงกช่ันรูปแบบการใชงานหลากหลาย 4.3200 0.6661 

3.ความเหมาะสมกับราคาเม่ือเทียบกับสเปก 4.2075 0.7720 

4.แหลงจําหนายคอมพิวเตอรโนตบุคมีหลายชองทาง 4.0550 0.7638 

5.การนําเสนอรูปแบบการสงเสริมการขายใหมๆ 4.2225 0.7807 

 
จากตารางที่ 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกคุณภาพของคอมพิวเตอรโนตบุค 

(อายุการใชงาน) มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.4925 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.6450 คะแนน 
 
 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานและอภิปรายผลของการวิจัย 
 

สมมติฐานท่ี 1 : ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเฉล่ียตอเดือน   ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุคของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ และอาชีพ ท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุคของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 สอดคลองกับแนวคิดของอดุลย จาตุรงคกุล (2549) ท่ีกลาววา อายุและลําดับข้ันในวงจร
ชีวิต ในดานความตองการของผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือสินคาและบริการจะแตกตางกันไปตลอดชวงอายุ 

เชน เม่ือแรกเกิดจะกินนมจากมารดาหรือนมผง และจะมีการเปล่ียนแปลงอาหารไปเร่ือยๆ ตามชวง
อายุท่ีเพ่ิมขึ้น และยังสอดคลองกับงานวิจัยของสุระเทพ สุระสัจจะ, ดารณี พิมพชางทอง(2553) ท่ี
พบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบ
พกพาใน  ทุกดาน ไดแก ชนิดของตราสินคา รูปแบบของผลิตภัณฑ การชําระเงิน การใชงาน และ
แหลงขอมูลประกอบการตัดสินใจ และยังสอดคลองกับแนวคิดของอุทิส ศิริวรรณ (2549) ท่ีกลาววา 
อาชีพของบุคคลใดบุคคลหน่ึง จะมีอิทธิพลตอรูปแบบในการบริโภคสินคาและบริการท่ีแตกตางกัน 

เชน คนงานกอสรางใชแรงงานจะซ้ือเส้ือผาใสทํางาน ในขณะท่ีประธานบริษัทจะซ้ือเส้ือสูทใส
ทํางานท่ีมีราคาแพง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วิจิตรา ประเสริฐธรรม (2553) ท่ีพบวา อาชีพ
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือดานประเภทคอมพิวเตอรสวนบุคคลและดาน
วัตถุประสงคในการเลือกซ้ือตางกัน 
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สวนปจจัยสวนบุคคลดานอื่นๆ ท่ีไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุค
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง สอดคลองกับงานวิจัยของพจมาน อภิเกษมสันต์ิ, รุจาภา แพง
เกสร (2556) ท่ีพบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ สถานภาพ รายไดตอเดือน และระดับการศึกษาไม
สงผลตอการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาปจจัยตางๆ น้ันไมมีอิทธิพล ท้ังน้ีเน่ืองจาก ไมวา
จะเปนเพศใด สถานภาพใด รายไดใด และระดับการศึกษาใดก็ตาม ตางก็มีความจําเปนตองใช
คอมพิวเตอรโนตบุค เน่ืองจากการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีกาวหนาอยางรวดเร็ว จึงทําใหมีการนํามา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพอยางแพรหลาย โดยเฉพาะดานการศึกษา สถาบัน 

และองคกรธุรกิจตางๆ  
 

สมมติฐานท่ี 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P) ท่ีประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานรูปแบบการสงเสริมการตลาด ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุคของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงตางกัน 
    ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานรูปแบบการสงเสริม
การตลาดเทาน้ัน  ท่ี มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุคของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ0.05 สอดคลองกับแนวคิดของฉัตยาพร เสมอใจ 

(2556) ท่ีกลาววา ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนกิจกรรมทางการตลาดท่ีเปนเครื่องมือ
ในการกระตุนผูบริโภคเพ่ือใหเกิดแรงจูงใจ สนใจ หรือมีความตองการสินคาและบริการ ทําใหเกิด
ทัศนะคติ และมีพฤติกรรมตรงตามท่ีผูประกอบการปรารถนา และยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของกฤษณะหลักทรัพย (2553)ท่ีพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการขายท่ี
แตกตางกันมีผลตอปจจัยท่ีใชในการประกอบการตัดสินใจและงบประมาณในการตัดสินใจเลือกซ้ือ
คอมพิวเตอรแบบพกพา 

สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานอ่ืนๆ ท่ีไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
คอมพิวเตอรโนตบุคของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง สอดคลองกับงานวิจัยของศุภลักษณ ทวี
เปลง (2553) ท่ีพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรสวนบุคคล
แบบพกพาใหความสําคัญมากท่ีสุดคือ ดานชองทางการจัดจําหนาย ซ่ึงประกอบดวยการมีตัวแทน
จําหนายในประเทศไทย มีศูนยบริการหลังการขาย ความสะดวกในการเลือกซ้ือ การหาซ้ือ
อุปกรณเสริมงาย และพนักงานมีความรูในตัวสินคา และยังสอดคลองกับงานวิจัยของสุดารัตน รัตน
กิจไพบูลย (2553) ท่ีพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธตอการ



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1510 

ตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุคของนักศึกษามากท่ีสุด สวนใหญดูจากประสิทธิภาพของเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุคเปนเกณฑในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุค  

ท่ีพบวาปจจัยตางๆ น้ันไมมีอิทธิพล ท้ังน้ีเน่ืองจาก ไมวาจะเปนผลิตภัณฑย่ีหอใด ระดับ
ราคาใด และชองทางการจําหนายใดก็ตามจําเปนตองศึกษาหาขอมูลหลายๆ ดาน เพ่ือเปรียบเทียบ
และประกอบการตัดสินใจกอนซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุค เพ่ือใหเกิดความคุมคากับเงินท่ีจายไป และ
เกิดประโยชนสูงสุด 

สมมติฐานท่ี 3 : ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดวย ดานลักษณะทางกายภาพ ดานเวลา และดาน
คานิยมท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุคของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคําแหงตางกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยอ่ืนๆไมมีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

คอมพิวเตอรโนตบุคของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลอง
กับแนวคิดของปณิศา มีจินดา (2553) กลาววา คานิยม เปนความเชื่อถือรวมกันของสมาชิกภายใน
กลุมซ่ึงจะนําไปสูการมีพฤติกรรมท่ีพึงพอใจหรืออาจระบุวาส่ิงใดถูกหรือส่ิงใดผิด คานิยม จึงเปน
ความคิด ความรูสึกนิยมชมชอบหรือการมองเห็นคุณคาในตัวบุคคลและส่ิงของและยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของสมศักด์ิ แกวเฉลิม, ชนะ เกษโกศล, ภิเษก จันทรเอี่ยม (2551) ท่ีพบวา ความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคล ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาด และความสัมพันธ
ระหวางปจจัยอื่นๆ กับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของผูบริโภคในจังหวัดปทุมธานีไมมี
ความสัมพันธกัน 

ท่ีพบวาปจจัยตางๆ น้ันไมมีอิทธิพล เพราะเปนอิทธิพลท่ีตอเน่ืองจากที่ไดตัดสินใจซ้ือ
คอมพิวเตอรโนตบุคแลว วาเลือกซ้ือลักษณะแบบใด ชวงเวลาใดท่ีใชคอมพิวเตอรโนตบุคเปนสวน
ใหญ และเหตุใดถึงตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุคมากกวาคอมพิวเตอรตั้งโตะ บทสรุปสุดทายก็มี
ความจําเปนตองซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุคในท่ีสุด 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ในการศึกษาครั้งน้ีอาจไมครอบคลุมตัวแปรท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร

โนตบุคไดครบถวนการศึกษาวิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามเพ่ิมเติม 
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2. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามในบางประเด็นเทาน้ัน ควรจะพิจารณา
ขอมูลในมุมท่ีกวาง  มากข้ึน เชน มีการสัมภาษณ หรือการสนทนากลุมเพ่ิมเติม เพ่ือเปนชองทางใน
การศึกษาขอมูลเชิงลึก 

3. ควรศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยสวนประสมทางการตลาดเก่ียวกับการเลือกซ้ือ
คอมพิวเตอรโนตบุค โดยเฉพาะขอมูลดานผลิตภัณฑเพ่ิมเติม เชน สเปก ความจุ CPU RAM และ
ฟงกชันการใชงาน เปนตน 

4.ควรศึกษาเก่ียวกับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุคเพ่ิมเติมในเขตพ้ืนท่ีตางๆ เชน ในเขต
ปริมณฑล และตามเขตหัวเมืองใหญ เพ่ือนําไปวิเคราะหเปรียบเทียบกลุมเปาหมายแตละพ้ืนท่ี ซ่ึงจะ
เปนประโยชนตอผูประกอบการในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด ใหตรงกับความตองการของ
ผูบริโภคมากท่ีสุด  
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวคุงบางกะเจา 
The Influence Factors for satisfaction of tourists at Khung Bang Kachao 

 

วชิราภรณ   พัดเกิด 
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

บทคัดยอ 
 

วิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวคุงบาง
กะเจาโดยขอมูลท้ังหมดน้ีจะทําใหเขาถึงการตัดสินใจท่ีนักทองเท่ียวจะเดินทางมาทองเท่ียวท่ีคุงบาง
กะเจา ในการศึกษาคร้ังน้ีไดสุมตัวอยางจากประชาชนท่ัวไปที่เคยไปเท่ียวคุงบงกะเจา จํานวน 400 

คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา คาความถี่ คา
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พรอมกับทดสอบสมมติฐานดวยสถิติอนุมาน t-Test 

และ F-Test สรุปผลการศึกษาไดดังน้ี 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายที่มีอายุ 21 -40 ปสวนใหญมีการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนรายไดอยูในชวง 15,000 – 25,000 บาท และมี
สถานภาพโสด ปจจัยสวนผสมทางการตลาด มีความโดดเดนดานธรรมชาติมากท่ีสุด  ดานสถานท่ี
การเดินทาง คือการเดินทางท้ังทางรถและเรือ ดานการโฆษณาประชาสัมพันธ มากท่ีสุดคือผานส่ือ
ทาง Internet  ดานราคาสินคาและราคาอาหาร คือราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม  ดาน
บุคลากรในการใหบริการ มากท่ีสุดคือ เจาหนาท่ีการประชาสัมพันธบริการดี ดานสภาพแวดลอม
ภายนอก  มีการตกแตงสถานที่สวยงาม ดานกระบวนการการใหบริการคือมีกระบวนการบริการ
จราจรดี  

โสดผลการทดสอบสมมติฐาน พบวามีเพียงปจจัยสวนบุคคลดานอายุท่ีแตกตางกันและ
ปจจัยสวนผสมทางการตลาด(7P) ดาน การโฆษณา ประชาสัมพันธท่ีแตกตางกัน ปจจัยอื่นๆดานส่ิง
ดึงดูดใจมี ดานการคมนาคม มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวคุงบางกะเจา ณ ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 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 

อุตสาหกรรมทองเที่ยว (Tourism Industry) ซ่ึงประกอบดวยธุรกิจหลายประเภท ท้ังธุรกิจท่ี
เก่ียวของโดยตรง และธุรกิจท่ีเก่ียวของทางออมหรือธุรกิจสนับสนุนตางๆการซ้ือบริการของ
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ถือไดวาเปน การสงสินคาออกท่ีมองไมเห็นดวยสายตา (Invisible 

Export) เพราะเปนการซ้ือดวยเงินตราตางประเทศ การผลิต สินคา คือ บริการตาง ๆ ท่ีนักทองเที่ยว
ซ้ือก็จะตองมีการลงทุน ซ่ึงผล ประโยชนจะตกอยูในประเทศและจะชวยใหเกิด งานอาชีพอีกหลาย
แขนง เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ีทางดานสังคมการทองเท่ียวเปนการพักผอนคลาย 

ความตึงเครียด พรอม กับการไดรับความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมท่ีผิดแผกแตกตางออกไปอีก
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คร้ัง อุตสาหกรรม ทองเที่ยวเปนแหลงท่ีมาของรายไดในรูปเงินตราตางประเทศ ซ่ึงจะมีสวนชวย
สรางเสถียรภาพใหกับดุลการชําระเงินได เปนอยางมาก นอกจากน้ี การทองเที่ยวยังมีบาทบาทชวย
กระตุนใหมีการนําเอาทรัพยากรของประเทศมาใชประโยชนอยางกวางขวาง ท่ีผูอยูในทองถ่ินได
เก็บมาประดิษฐเปนหัตถกรรมพ้ืนบาน   ขายเปนของท่ีระลึกสําหรับนักทองเที่ยว ซ่ึงสรุปไดวา
บทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรมการทองเที่ ยว น้ันมีตอ เศรษฐกิจ   สังคมและ
วัฒนธรรม   ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   (ฉันทัช วรรณถนอม, 2552) 

ท้ังภาครัฐและเอกชนไดใหความสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวอยาง
ตอเน่ือง ทําใหการทองเที่ยว มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ใน
ฐานะเปนองคกรของภาครัฐซ่ึงมีบทบาท ดานการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวโดยตรงภายใต
นโยบายและแผนพัฒนาการทองเท่ียวตามแผนการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดกําหนด
กลยุทธแผนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพในการดึงดูดใหมี  การทองเที่ยวมากข้ึน  ซ่ึง
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวไดสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศทําใหเกิด การจางงาน
และการกระจายรายไดไปสูภาคธุรกิจทองเท่ียวและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง สงผลใหมีการนํา
ความเจริญ ไปสูภูมิภาคในดานตางๆ อาทิการปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยว การสรางระบบ
สาธารณูปโภค ส่ิงอํานวย ความสะดวกตางๆ เพ่ือรองรับนักทองเที่ยวท้ังในและตางประเทศ (การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2550) 
 คุงบางกะเจาเปนพ้ืนที่สีเขียวท่ีรวมทั้ง 6 ตําบล ตั้งอยูใน อําเภอ พระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ไดแก ตําบลบางกะเจา ตําบลบางนํ้าผ้ึง ตําบลบางกอบัว ตําบลบางกระสอบ ตําบล
บางยอ และ ตําบลทรงคนอง เปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะกับการมาทองเท่ียวและผักผอนเปนอยางมาก รอบ ๆ 

พ้ืนท่ีลอมรอบไปดวยปาท่ีเขียวขจีรมรื่น คุงบางกะเจายังถูกลอมรอบไปดวยแมนาเจาพระยาเกือบ
ท้ังหมดท่ีโคงเวาไดรูปกระเพาะหมูสวยงาม คุงบางกะเจาไดรับการยกยองจากหนังสือไทมแมก
กาซีนใหเปน The Best Urban Oasis of Asia เม่ือป 2006 พ้ืนท่ีรอบ ๆ คุงบางกะเจามีพ้ืนที่ท่ีสวยงาม
และนาสนใจใหศึกษา เชน สวนศรีนครเข่ือนขันธ ตลาดบางนํ้าบางนํ้าผ้ึง บานธูปหอมสมุนไพร 

พิพิธภัณฑปลากัดไทย บานลูกประคบธัญพืช จุดชมห่ิงหอย โบราณสถานในวัดวาอาราม รวมถึง
สวนปา และสวนผลไม ดังน้ันน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะตองศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึง
พอใจของนักทองเท่ียวคุงบางกะเจาเพ่ือใชเปนขอมูลในการเขาถึงการตัดสินใจของนักทองเท่ียว
ตอไป 
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วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวคุงบางกะเจา 
2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวคุง

บางกะเจา 
3.  เพ่ือศึกษาปจจัยดึงดูดท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวคุงบางกะเจา 

ประโยชนของการวิจัย 

1. ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษา ไปใชเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบและ
ทิศทางของธุรกิจ ใหสอดคลองกับพฤติกรรม และความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 

2. ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษา ไปใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธทาง
การตลาด เพ่ือสรางผลกําไรสูงสุดใหกับธุรกิจทองเที่ยว 

3. ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษา ไปใชในการวางแผน และ ปรับปรุงกิจการ
ตลอดจนการบริหารจัดการธุรกิจใหเกิดความไดเปรียบในเชิงแขงขัน สามารถดํารงกิจการใหอยูรอด
บนเสนทางธุรกิจไดอยางม่ันคงและย่ังยืน   

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. การวิจัยน้ีเปนการทําวิจัยเฉพาะประชากร นักทองเที่ยวท่ีเคยไปเที่ยวคุงบางกะเจาแลวใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล 

2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ ประชาชนท่ัวไปที่เคยมาทองเที่ยวท่ีคุงบางกะเจา 
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก 
1. ปจจัยสวนบุคคล 

1.1 เพศ ซ่ึงแบงเปน 

1.1.1 ชาย 

1.1.2 หญิง 

1.2 อายุ ซ่ึงแบงเปน 

1.2.1 ต่ํากวา 20 ป 
1.2.2 20 – 40 ป 
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1.2.3 41 - 60 ป 
1.2.4 60 ปขึ้นไป 

1.3 ระดับการศึกษา ซ่ึงแบงเปน 

1.3.1 ต่ํากวาปริญญาตรี 
1.3.2 ปริญญาตรี 

1.3.3 สูงกวาปริญญาตรี 
1.4 อาชีพ ซ่ึงแบงเปน 

1.4.1 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

1.4.2 พนักงานบริษัทเอกชน 

1.4.3  รับจางท่ัวไป 

1.4.4 ประกอบธุรกิจสวนตัว 

1.4.5 นักเรียน / นักศึกษา 
1.5 รายไดเฉล่ียตอเดือน 

1.5.1 ต่ํากวา 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 ซ่ึงแบงเปน 

1.6.1 โสด 

1.6.2 สมรส / อยูดวยกัน 

1.6.3 หมาย / หยาราง / แยกกันอยู 
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

2.1 ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ 
2.2 ปจจัยดานราคา 
2.3 ปจจัยดานสถานท่ี 

2.4 ปจจัยดานสงเสริมการตลาด 

2.5 คน 
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2.6 กระบวนการ 

2.7 ดานกายภาพ 

3. ปจจัยอ่ืน ๆคือปจจัยดึงดูดนักทองเท่ียว 

 3.1 การคมนาคม 

 3.2 แหลงทองเท่ียว 

 3.3 การบริการส่ิงอํานวยความสะดวก 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
คุงบางกะเจาต้ังอยูในอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ครอบคลุมพ้ืนท่ี 6 ตําบล 

ไดแก บางนํ้าผ้ึง บางยอ บางกระสอบ บางกะเจา บางกอบัว และทรงคนอง เน้ือท่ีประมาณ 11,818 

ไร ดวยลักษณะเปนเกาะลอมรอบดวยแมนํ้าเจาพระยา และตั้งอยูไมไกลจากอาวไทย   

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 7P’s ประกอบดวย 
ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนส่ิงซ่ึงสนองความจําเปนและความตองการของมนุษยไดคือ ส่ิงท่ี
ผูขายตองมอบใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑน้ัน ๆ 

โดยทั่วไปแลว ผลิตภัณฑแบงเปน 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑท่ีอาจจับตองได และ ผลิตภัณฑท่ีจับ

ตองไมได  
1. ดานราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวาง

คุณคา (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการน้ัน ถาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะตัดสินใจซ้ือ 

ดังน้ัน การกําหนดราคาการใหบริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหบริการชัดเจน และงาย
ตอการจําแนกระดับบริการท่ีตางกัน 

2. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปน กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับบรรยากาศส่ิงแวดลอม
ในการนําเสนอบริการใหแกลูกคา ซ่ึงมีผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของ
บริการท่ีนําเสนอ ซ่ึงจะตองพิจารณาในดานทําเลที่ตั้ง (Location) และชองทางในการนําเสนอ
บริการ (Channels) 

3. ดานการสงเสริม (Promotions) เปนเครื่องมือหน่ึงท่ีมีความสําคัญในการติดตอส่ือสาร
ใหผูใชบริการ โดยมีวัตถุประสงคท่ีแจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช
บริการและเปนกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ 
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4. ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม 

การจูงใจ เพ่ือ ใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขันเปนความ 

สัมพันธระหวางเจาหนาท่ีผูใหบริการและผูใชบริการตาง ๆ ขององคกร เจาหนาท่ีตองมี
ความสามารถ มีทัศนคติท่ีสามารถตอบสนองตอผูใชบริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการ
แกไขปญหา สามารถสรางคานิยมใหกับองคกร 

5. ดานกายภาพและการนําเสนอ (Physical Evidence/Environment and 
Presentation) เปนแสดงใหเห็นถึงลักษณะทางกายภาพแลการนําเสนอใหกับลูกคาใหเห็นเปน
รูปธรรม โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม ท้ังทางดายกายภาพและรูปแบบการใหบริการเพ่ือสราง
คุณคาใหกับลูกคา ไมวาจะเปนดานการแตงกายสะอาดเรียบรอย การเจรจาตองสุภาพออนโยน และ
การใหบริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีลูกคาควรไดรับ 

6. ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติใน
ดานการบริการ ท่ีนําเสนอใหกับผูใชบริการเพ่ือมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว และทําให
ผูใชบริการเกิดความประทับใจ 

 
กรอบแนวคิดวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยสวนบุคคล   เพศ  อายุ 
การศึกษา   อาชีพ  รายได
สถานภาพ 

ปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด 
ผลิตภัณฑ    ราคา 
ชองทางการจัดจําหนาย 
การสงเสริมทางการตลาด 
คน   กระบวนการ 
ลักษณะทางกายภาพ 

ปจจัยดึงดูดนักทองเที่ยว   
การคมนาคม  แหลงทองเที่ยว    
บริการส่ิงอํานวยความสะดวก

ความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวคุงบางกะเจา 
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สมมุติฐาน 
1. ปจจัยสวน บุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ  อายุ  การศึกษา  รายได  สถานภาพ อาชีพท่ีแตกตาง

กัน มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวคุงบางกะเจา 
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดวย ผลิตภัณฑ  ราคา  ชองทางการบริการ  การ

สงเสริมทางการตลาด  คน กระบวนการใหบริการ  ลักษณะทางกายภาพ ท่ีแตกตางกันมี
อิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวคุงบางกะเจา 

3.  ปจจัยดึงดูดนักทองเท่ียวท่ีประกอบดวย แหลงทองเที่ยว  การคมนาคม  การบริการส่ิง
อํานวยความสะดวกที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวคุงบางกะเจา 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2549:29)  กลาววาในปจจุบันนักวิชาการทางดานการตลาดหลาย
ทานไดวิจารณ สวนผสมทางการตลาด ท่ีรูจักกันในช่ือ 4Ps ซ่ึงไดรับการพัฒนาข้ึนในชวงทศวรรษ 

1960 วาเปนมุมมองท่ีคอนขางแคบกันไป และไมเหมาะสมที่จะใชกับการบริการซ่ึงมีลักษณะ
เฉพาะท่ีแตกตางจากสินคาโดยท่ัวไป Zeithaml and Bither(2000)ไดเสนอแนวคิดใหมในเร่ือง
สวนผสมทางการตลาดสําหรับบริการดังกลาวประกอบดวย สวนประสมทางการตลาดด้ังเดิมหรือ 

4Ps ( ไดแก Product price place และ Promotion) รวมกับอีก 3 สวนคือ people process และ physical 

Evidence ดังน้ี 

 บุคคล ( people)  
 บุคคลในท่ีน้ีหมายถึงบุคคลทุกคนที่มีสวนในกระบวนการใหบริการซ่ึงรวมถึงพนักงาน
ของกิจการลูกคาท่ีมาใชบริการและลูกคาคนอ่ืนท่ีมาใชบริการดวย ลักษณะเฉพาะของบริการที่
เรียกวา ‘inseparability’ พนักงานของกิจการเปนองคประกอบท่ีสําคัญท้ังในการผลิตบริการและการ
ใหบริการ ในปจจุบันซ่ึงสถานการณการแขงขันทางธุรกิจรุนแรงขึ้น พนักงานยังเปนปจจัยสําคัญท่ี
สรางความแตกตาง ( Differentiation) ใหกับธุรกิจโดยารสรางมูลคาเพ่ิมกับสินคา ซ่ึงทําใหเกิดความ
ไดเปรียบในการแขงขัน นอกจากพนักงานของกิจการดังกลาวแลวตัวลูกคาเองรวมถึงลูกคาคนอ่ืน
ท่ีมาใชบริการก็จะมีอทธิพลตอการรับรูในเรื่องการบริการของผูซ้ือบริการดวย 
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กระบวนการ (process) 
 หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการในการใหบริการ ระเบียบ รวมท้ังวิธีการทํางานซ่ึง
เก่ียวของกับการสรางและการนําเสนอบริการใหกับลูกคา เชน การตัดสินใจในเรื่องนโยบายท่ี
เก่ียวกับลูกคา และบุคลากรขององคการ เปนตน 

 

หลักฐานทางการยภาพ (physical Evidence) 
 หมายถึง ส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวกับการใหบริการ สถานท่ีท่ีลูกคาและกิจการมีปฎิสัมพันธกัน 

และองคประกอบท่ีจับตองไดตางๆว่ึงทําหนาท่ีชวยอํานวยความสะดวกหรือส่ือสารบริการน้ันๆ 

 
แนวคิดปจจัยการดึงดูดจูงใจนักทองเท่ียว 

มิเดล (Middleton. 1998 : 80 ) ไดกลาวถึงองคประกอบของสินคาทางการทองเที่ยววามี
องคประกอบหลักอยู 5 องคประกอบดวยกันคือ 

1. ส่ิงดึงดูดใจของสถานที่ทองเ ท่ียว(Destination Attractions)เชน  ส่ิงดึงดูดใจทาง
ธรรมชาติ ส่ิงดึงดูดใจที่มนุษยสรางข้ึน ส่ิงดึงดูดใจทางวัฒนธรรมและสังคม 

2. ส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการในสถานท่ีทองเที่ยว(Destination Facilities and 

Service)ไดแก ความพรอมทางดานท่ีพัก ความพรอมดานภัตตาคาร บารและคาเฟ ความพรอม
ทางดานคมนาคมขนสง สถานที่เลนกีฬา และสันทนาการ สถานที่จัดจําหนายสินคาและของที่ระลึก 

รวมท้ังส่ิงอํานวยความสะดวกและบริการอ่ืนๆ 

(Dann, 1977 และ Crompton, 1979 อางใน นิรันดร ทัพไชย, 2550)ปจจัยดึงดูดหรือปจจัยจูง
ใจ (Pull Factors) เปนปจจัยจูงใจจากตัวแหลงทองเที่ยวเองที่กระตุนให บุคคลตัดสินใจเลือกเดินทาง
ไปทองเที่ยวยังแหลง ทองเที่ยวใดแหลงทองเท่ียวหน่ึงเปนการเฉพาะ ท้ังขึ้นอยู กับลักษณะเฉพาะ
ของแหลงทองเที่ยวน้ันๆ ท่ีจะจูงใจให นักทองเที่ยวเดินทางไปเพ่ือตองสนองความตองการท่ี 

เกิดข้ึน เชน ความนาสนใจของแหลงทองเที่ยว ความ สะดวกสบายในการเดินทาง ชื่อเสียง ความ
หลากหลาย ของกิจกรรม ขอมูลขาวสารการทองเที่ยว ภาพลักษณ และอื่นๆ  

ปจจุบันนักทองเที่ยวสวนใหญจะไมนิยม เดินทางทองเที่ยวไปยังสถานที่ไกลๆ เน่ืองจาก
เสียท้ัง เวลาและคาใชจายจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงถา บริเวณน้ันไมมีส่ิงดึงดูดใจก็จะไมเกิด
การทองเที่ยวข้ึน น่ันแสดงใหเห็นวา สถานที่ท่ีนักทองเที่ยวเลือกเดินทาง ไปจะตองมีส่ิงดึงดูดใจซ่ึง
นอกจากความสวยงามแลว ยัง ตองมีองคประกอบพ้ืนฐาน ไดแก สะพาน ถนน สนามบิน ตลอดจน
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ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ไมวาจะ เปนสถานท่ีพักแรม รานอาหาร (วรรณา วงษวานิช, 2546) 

และมากไปกวาน้ันจะตองมีการน าเสนอขอมูล และภาพลักษณของแหลงทองเที่ยวประเภทตางๆ 

ดวย เชนกันเพ่ือนไปสูการชักจูงหรือเปนแรงจูงใจให นักทองเท่ียวออกเดินทาง (Cee Goossens, 

2000) 

 ณริสา  นิลแสง ( 2553) คาคหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมีตอตลาด
นํ้าบางนํ้าผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุรปราการ ผลการวิจัยพบวา 

1.ระดับความคาดหวังของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเกิดทางมาทองเท่ียวตลาดนํ้าบางนํ้าผ้ึง
โดยรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายดานนักทองเท่ียวใหความสําคัญในดานส่ิงดึงดูดใจให
เกิดการทองเท่ียวและดานรานอาหารและเคร่ืองด่ืมมากท่ีสุด สวนระดับความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาทองเท่ียวตลาดนํ้าบางนํ้าผ้ึงโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ิอพิจารณา
เปนรายไดแลว พบวานักทองเท่ียวใหความสําคัญอยูในระดับมากท้ัง 7 ดานโดยใหความสําคัญใน
ดานรานอาหารและเคร่ืองด่ืมและส่ิงดึงดูดใจใหเกิดการทองเท่ียวมากที่สุด 

2.ความคาดหวังกับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยที่มีตอตลาดนํ้าบางนํ้าผ้ึง พบวา
ระดับความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมีตอตลาดนํ้าบางนํ้าผ้ึงในภาพรวมทั้งหมดแตกตาง
ไปตามความพึงพอใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 

1.  แบบของการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวคุงบางกะเจา เปน
การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ  ใชแนวทางการวิจัยเชิงสํารวจ  เก็บรวบรวมขอมูลจากการออก
แบบสอบถาม ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลจะแบงเปน 2 สวน ไดแก สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิง
อนุมาน โดยใช Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห 

2. ประชากรและหนวยวิเคราะห 
ประชากร (Population) ท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชาชนทั่วไปที่เคยไปทองเที่ยว

คุงบางกะเจา ซ่ึงไมสามารถระบุจํานวนประชากรที่แนนอนได 
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3. การเลือกกลุมตัวอยางและแผนการสุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจากการใชสูตรของ 

COCHRAN, W.G. (1953). SAMPLING TECHNIQUES. JOHN WILEY AND SONS. คํานวณหา
ขนาดตัวอยางท่ีจะใช มีรายละเอียดดังน้ี 

N =   

 

N = จํานวนตัวอยางท่ีทําการศึกษา 
Z = คาสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% มีคาเทากับ 1.96 

p = คาความนาจะเปนของประชากรกําหนดใหเทากับ 0.5 

E = คาความคลาดเคล่ือนในการศึกษาน้ีท่ีกําหนดท่ี 5% เทากับ 0.05 

 

จะได N = 
. 	 . .

.
 

 

                                          =      384.16 คน ≈ 400 คน 

ดังน้ัน ในการศึกษาคร้ังน้ี จะใชขนาดตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง 

   

4. วิธีการดําเนินงานวิจัย 
การศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวคุงบางกะเจา เปน

การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใชแนวทางการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูลจากการออก
แบบสอบถาม ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลจะแบงเปน 2 สวน ไดแก สถิติเชิงพรรณนาการหาคารอยละ 

คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตราฐาน  และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก T-test F-test  โดยใช Microsoft 

Office Excel ในการวิเคราะห 
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ผลการวิจัย 
ปจจัยสวนบุคคล 

รายละเอียด ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ความถ่ี รอยละ

เพศ ชาย 167 41.25 

 หญิง 233 58.25 

อายุ ตํ่ากวา 20 ป 15 3.75 

  21 – 40 ป 276 69.00 

 41 - 60 ป 109 27.25 

 60 ปข้ึนไป 0 00.00 

ระดับการศึกษา ตํ่ากวาปริญญาตรี 191 47.75 

 ปริญญาตรี 155 39.50 

รายละเอียด ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ความถ่ี รอยละ

 สูงกวาปริญญาตรี 51 12.75 

อาชีพ ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 68 17.00 

 พนักงานบริษัทเอกชน 215 53.75 

 รับจางท่ัวไป 61 15.25 

 เจาของกิจการ 24 6.00 

 นักเรียน / นักศึกษา 32 8.00 

รายไดเฉล่ียตอเดือน ตํ่ากวา 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 / อยูดวยกัน 99 24.75 

 หมาย / หยาราง  78 19.50 
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จากผลการสํารวจของกลุมตัวอยาง ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย กลุม
ท่ีมีอายุ 21 -40 ป เปนจํานวนมากท่ีสุด ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางพบวา ระดับการศึกษาต่ํา
กวาปริญญาตรีมีจํานวนมากที่สุด สวนอาชีพของกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน  ระดับรายไดของกลุมตัวอยางสวนใหญ  อยูในชวง 15,000 – 25,000 บาท สถานภาพ
โสดมีจํานวนมากที่สุด  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด 
                       รายละเอียด ความถี่ รอยละ

คุงบางกะเจามีความโดดเดน ดานวิถีชีวิต 98 24.50 

 ดานวัฒนธรรมชุมชน 115 28.75 

 มีความเปนธรรมชาติ 128 32.00 

 อยูใกลกรุงเทพ 59 14.75 

ดานสถานท่ีการเดินทาง มีการเดินทางท้ังเรือและรถ 187 46.75 

 มีปายบอกทางตลอด 47 11.75 

 มีความสะดวกในการเดินทาง 113 28.25 

 มีท่ีจอดรถพอเพียง 53 13.25 
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ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด 
                       รายละเอียด ความถ่ี รอยละ

ดานการโฆษณา

ประชาสัมพันธ 
ผานส่ือทาง Internet 271 67.75 

 ผานทางปายโฆษณา 0 0.00 

 ผานวารสารการทองเท่ียว 27 6.75 

 ผานรายการทางทีวี 51 12.75 

ดานราคาสินคาและ

รานอาหาร 
ราคาอาหารเคร่ืองด่ืมท่ีขายมีความเหมาะสม 198 49.5 

 ราคาอาหารเหมาะสมกับปริมาณ 79 19.75 

 ราคาสินคาอื่นๆมีความเหมาะสม 70 17.50 

 ราคาบริการอ่ืนๆเหมาะสม เชน นวด 53 13.25 

ดานบุคลากรในการใหบริการ   เจาหนาท่ีการประชาสัมพันธบริการดี 198 49.5 

 การบริการพอคาแมคาดี 79 19.75 

 เจาหนาท่ีศูนยประชาสัมพันธบริการดี 70 17.50 

 เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยดี 53 13.25 

ดานสภาพแวดลอมภายนอก  มีการตกแตงสถานท่ีสวยงาม 195 48.75 

 มีความสะอาดจัดระเบียบดี 135 33.75 

 มีหองนํ้าเพียงพอในแตละสถานที่ 19 4.75 

 มีปายประชาสัมพันธชัดเจน 51 12.75 

ดานกระบวนการการ

ใหบริการ 
มีกระบวนการบริการจราจรที่ดี 165 41.25 

 ความรวดเร็วบริการเชาจักรยาน 108 27.00 

 กระบวนการบริการอาหารเครื่องด่ืม 28 7.00 

 กระบวนการการประชาสัมพันธ 99 24.75 
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 จากผลการสํารวจของกลุมตัวอยาง ดานคุงบางกะเจาท่ีมีความโดดเดนกลุมตัวอยางใหบาง
กะเจามีความโดดเดนดานธรรมชาติมากที่สุด  ดานสถานท่ีการเดินทาง มากท่ีสุดคือมีการเดินทางท้ัง
ทางรถและเรือ ดานการโฆษณาประชาสัมพันธ มากท่ีสุดคือผานส่ือทาง Internet  ดานราคาสินคา
และราคาอาหาร มาท่ีสุดคือราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม  ดานบุคลากรในการใหบริ
การ มากท่ีสุดคือ เจาหนาท่ีการประชาสัมพันธบริการดี ดานสภาพแวดลอมภายนอก มากท่ีสุดคือ มี
การตกแตงสถานที่สวยงาม ดานกระบวนการการใหบริการมากท่ีสุดคือมีกระบวนการบริการจราจร
ดี  
 

ปจจัยอ่ืนๆดานการดึงดูดนักทองเที่ยว 
ปจจัยอ่ืน ๆ รายละเอียด ความถี่ รอยละ

แหลงทองเท่ียวท่ี

ดึงดูด     
แหลงทองเท่ียวท่ีเปนตลาดนํ้า 157 39.25 

 แหลงทองเท่ียวดานวิถีชีวิตทองถ่ิน 138 34.50 

 แหลงทองเท่ียวท่ีใกลท่ีพักอาศัย 62 15.50 

 มีกิจกรรมหลากหลายรองรับ 43 10.75 

การคมนาคม การปนจักรยานไปยังสถานท่ีตางๆ 217 54.25 

 การเดินทางโดยใชเรือโดยสาร 0 0.00 

 การเดินทางท่ีสะดวกใกลกรุงเทพ 174 43.50 

 การเท่ียวไดแบบเชาเย็นกลับ 9 2.25 

ส่ิงอํานวยความ

สะดวก 
การบริการและแนะนําแหลงทองเท่ียว 127 31.75 

 การบริการพาทองเที่ยว 63 15.75 

 ความสะดวกพาหนะการเดินทาง 100 25.00 

 ความสะดวกของการเดินทาง 110 27.50 
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ความพึงพอใจของนกัทองเที่ยวคุงบางกะเจา 

ความพึงพอใจของนักทองเท่ียว คาเฉล่ีย 
คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
คาตํ่าสุด คาสูงสุด 

1. สถานท่ีทองเที่ยวมีความหลากหลาย 3.32 0.99 1 5 

2. เปนแหลงทองเที่ยวใกลกับกรุงเทพ 3.6375 0.74 1 5 

3. ราคาอาหารเคร่ืองด่ืม เชาจักรยาน 3.4725 0.79 1 5 

4.การประชาสัมพันธหลากหลาย 3.5525 0.88 1 5 

5.เจาหนาท่ีมีมนุษยสัมพันธสุภาพ 3.6425 0.86 2 5 

6.ความสวยงามของทัศนียภาพสถานท่ี 3.6725 0.92 1 5 

7.กระบวนการการใหบริการในสถานที่ เชนเชา
จักรยาน 3.6275 0.66 1 5 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวคุงบางกะเจาท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ความ
สวยงามของทัศนียภาพสถานที่ คาเฉล่ียเทากับ 3.67 คาเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.92 คาสูงสุดคือ 5 คา
ต่ําสุดคือ 1 รองลงมาคือ เจาหนาท่ีมีมนุษยสัมพันธสุภาพ คาเฉลี่ย 3.64 คาเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.86 

คาสูงสุดคือ5 คาต่ําสุดคือ 1   

 

อภิปรายผลของการวิจัย 
สมมติฐานท่ี 1 : ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ  ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ีย

ตอเดือน และสถานภาพ ท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวคุงบางกะเจา 
        ปจจัยสวนบุตตล ดานอายุท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวคุงบางกะ
เจา เปนไปดังงานวิจัย  สุวภาพ  ประภาสวัสดิ  (2554) ทัศนคติและความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเท่ียวแบบวันเดียว ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ของประชากรเขต
กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาท่ีไดสรุปรวมไดวา ทัศนคติของนักทองเท่ียวเขตกรุงเทพมหานครท่ี
มีตอหาด บางแสนจังหวัดชลบุรี คิดวามีความโดดเดนและดึงดูดใจในเรื่องสะดวกสบายในการ
เดินทางมาก ท่ีสุด และคิดวาพัฒนาการของหาดบางแสนมีการพัฒนาเพียงบางดาน มีชองทางการ
ส่ือสารท่ี ชัดเจนในเร่ืองความมีชื่อเสียงมายาวนาน กิจกรรมพิเศษตางๆท่ีหาดบางแสนจัดขึ้นมีความ
นาสนใจ เม่ือไดมาเที่ยว ณ หาดบางแสนรูสึกผอนคลายและเกิดความสนุกสนาน ควรปรับปรุงใน
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เร่ืองของ ความสะอาดมากท่ีสุดและสุดทายนักทองเที่ยวสวนใหญคิดวาจะกลับมาเท่ียวอีกแนนอน 

สวนของ ความพึงพอใจในทุกปจจัยการตลาด 7 Ps นันคือ ดานผลิตภัณฑและการบริการ ดานราคา 
ดานการ โฆษณาประชาสัมพันธ ดานสถานท่ี ดานกระบวนการ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และดาน บุคลากรโดยรวมมีระดับความพอใจอยูในระดับม มาก และในแตละดานมีระดับความพึง
พอใจอยูใน ระดับมากเชนกัน สวนของลักษณะทางประชากรศาสตรทางดานเพศ อายุ สถานภาพ
และอาชีพ มีทัศนคติใน การทองเที่ยวหาดบางแสน จังหวัดชลบุรีแบบวันเดียวท่ีแตกตางกน และมี
ระดับความพึงพอใจที่  แตกตางกันในลักษณะประชากรศาสตรทางดานอายุ การศึกษา สถานภาพ 

และระดับรายได  ผลการศึกษาโดยรวมทั้งทัศนคติและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการ
ทองเที่ยวหาด บางแสน จังหวัดชลบุรีครั้งน้ีอยูในระดับมาก 

อดุลย  จาตุรงคกุล (2550, หนา 38-39) กลาววา ปจจัยสวนบุคคลรวมถึงอายุ เพศ วงจร ชีวิต
ของครอบครัว การศึกษา รายได เปนตน ลักษณะ ดังกลาว มีความสําคัญตอนักการตลาดเพราะ มัน
เก่ียวพันกับอุปสงค (Demand) ในตัวสินคาท้ังหลาย การเปล่ียนแปลงทางปจจัยสวนบุคล ชี้ใหเห็น
ถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม และตลาดอ่ืนก็จะหมดไป หรือลดความสาคําคัญลง 

 สมมติฐานท่ี 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P) ท่ีประกอบดวยดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ีใหบริการ และดานการสงเสริมการตลาด คน ลักษณะกายภาพ 

กระบวนการ ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจนักทองเท่ียวบางกะเจา 
 การโฆษณา ประชาสัมพันธ มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียว แตกตาง

กัน โดยมีคา Sig. เทากับ 0.00241 

เปนไปตามงานวิจัยของม่ิงสรรพ  ขาวสอาดและคณะ  (2553) ได  ศึกษาพฤติกรรม
นักทองเที่ยวชาวจีนท่ีทองเที่ยวใน ประเทศไทยพบวา สวนใหญเปนกลุมคนรุนใหม มี การศึกษาดี 

มาเที่ยวเมืองไทยเปนครั้งแรก เดินทางมากับบริษัทนํา เท่ียว คนหาขอมูลการทองเที่ยวจาก นิตยสาร
การทองเท่ียวและส่ืออินเตอรเน็ต สถานท่ี ทองเที่ยวยอดนิยมคือ กรุงเทพมหานคร พัทยาและภูเก็ต 

โดยมองวาแหลงทองเท่ียวทางทะเล วิถีความเปนไทย ชีวิตยามราตรี สปา และความเปนมิตรของคน
ไทยเปน ภาพลักษณท่ีดีของการทองเที่ยวไทย  

คอตเลอร, ฟลลิป (2546: 24) กลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 

เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมไดซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหลาน้ีใหสามารถ
ตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย สวนประสมการตลาด 

ประกอบดวยทุกส่ิงทุกอยางท่ีกิจการใชเพ่ือใหมีอิทธิพลโนมนาวความตองการผลิตภัณฑของ



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1530 

กิจการ สวนประสมการตลาดแบงออกเปนกลุมได 4 กลุม ดังท่ีรูจักกันวาคือ “4 Ps” อันไดแก 
ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการขาย (Promotion) 

 สมมุติฐาน 3 : ปจจัยดึงดูดนักทองเที่ยวท่ีประกอบดวย แหลงทองเท่ียว  การคมนาคม  

การบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวคุงบาง
กะเจา 
 ปจจัยอ่ืนๆ ดานการคมนาคม มีอิทธิพลกับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวคุงบางกะเจา 
แตกตางกัน โดยมีคา Sig. เทากับ 0.00000530  

 เปนไปตามงานวิจัย เทิดชาย ชวยบํารุง (2552) ไดศึกษา พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
ทางการทองเที่ยวของ นักทองเท่ียวชาวจีน พบวา สวนใหญเปนนักทองเที่ยว รุนใหมวัยท างาน มี
อายุระหวาง 21-40 ป มีฐานะทาง เศรษฐกิจดี และมีการใชจายเพ่ือการทองเท่ียวสูง ปจจุบันรูปแบบ
พฤติกรรมการทองเท่ียวเริ่มเปล่ียนไป โดยหันมาทองเท่ียวแบบไปคนเดียวมากกวากา ร ทองเที่ยว
เปนหมูคณะ มีวัตถุประสงคการทองเที่ยวคือ ตองการพบเห็นส่ิงแปลกใหม และผอนคลายความตึง 

เครียดจากการทํางาน ผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวของ ไทยท่ีโดดเดนในมุมมองของนักทองเท่ียว
ชาวจีนคือ โครงสรางทางสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน วัฒนธรรมไทยท่ี มีเอกลักษณเฉพาะตัว ความ
หลากหลายของทรัพยากร การทองเท่ียว ภูมิอากาศท่ีดี และที่ตั้งของประเทศไทย อยูไมไกลใชเวลา
เดินทางไมนาน 

 (Dann, 1977 และ Crompton, 1979 อางใน นิรันดร ทัพไชย, 2550)ปจจัยดึงดูดหรือปจจัย
จูงใจ (Pull Factors) เปนปจจัยจูงใจจากตัวแหลงทองเท่ียวเองที่กระตุนให บุคคลตัดสินใจเลือก
เดินทางไปทองเที่ยวยังแหลง ทองเที่ยวใดแหลงทองเท่ียวหน่ึงเปนการเฉพาะ ท้ังข้ึนอยู กับ
ลักษณะเฉพาะของแหลงทองเที่ยวน้ันๆ ท่ีจะจูงใจให นักทองเที่ยวเดินทางไปเพ่ือตองสนองความ
ตองการท่ี เกิดข้ึน เชน ความนาสนใจของแหลงทองเท่ียว ความ สะดวกสบายในการเดินทาง 

ชื่อเสียง ความหลากหลาย ของกิจกรรม ขอมูลขาวสารการทองเที่ยว ภาพลักษณ และอื่นๆ  

 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาติอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการตัดสินใจ 

เลือกมาทองเท่ียวในคุงบางกะเจา  เพ่ือใหได ขอมูลท่ีเปนประโยชนไปปรับปรุงและเสริม
ศักยภาพดานการตลาดการทองเท่ียวใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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2. จากการศึกษาพบวาแหลงทองเท่ียวกิจกรรมนันทนาการยังมีนอยและกิจกรรมท่ีมีให
นักทองเที่ยวยังมีไมมากและไมหลากหลาย ดังน้ันผูประกอบการทองเท่ียว ควรจะมีการ
ปรับเปล่ียนหรือพัฒนารูปแบบทใหนาสนุก นาสนใจกับเสนทางท่ีพานักทองเท่ียว เดินทาง
ไป หรือมีกิจกรรมใหนักทองเท่ียวไดทํา รวมกันระหวางการเดินทางเพ่ือเพ่ิมความนาสนใจ
ใน การทองเที่ยวและสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยว 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใตของนักศึกษาปริญญาโท

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

วสันต เทียมหยิน 
นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

บทคัดยอ 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลง
ทองเท่ียวทางภาคใต ของ นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเท่ียวทางภาคใต ของ นักศึกษาปริญญา
โทมหาวิทยาลัยรามคําแหง ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลง
ทองเที่ยวทางภาคใต ของ นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตลอดจนปจจัยอ่ืน ๆ มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต ของ นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัย
รามคําแหง โดยเก็บขอมูลจากนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงท่ีเคยทองเที่ยวในภาคใต 
จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากวาเพศชาย  อายุ
ระหวาง 31 – 35 ป สวนใหญประกอบอาชีพ บริษัทเอกชน มีรายไดเฉล่ียอยูในชวง 15,000 – 20,000 

บาทตอเดือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด  

สําหรับ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเท่ียวทางภาคใต ของ นักศึกษา
ปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง จากการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับความเชื่อม่ัน รอยละ 95 

เพ่ือแสดงความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยดาน
อื่น ๆ กับการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต ของ นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัย
รามคําแหง สามารถสรุปไดดังน้ี ความสัมพันธระหวาง เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และ
สถานภาพ ไมมีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต ความสัมพันธระหวาง ดาน
ผลิตภัณฑ (จังหวัด) มีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกแหลงทองเท่ียวทางภาคใต แตกตางกัน  ดาน
ราคา ดานสถานท่ีใหบริการ(แหลงทองเท่ียว) และดานการสงเสริมการตลาด (โปรโมช่ัน) ไมมี
อิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต และสุดทายคือฤดูกาลมีอิทธิพลกับการ
ตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใตแตกตางกัน และส่ือขาวสารโฆษณาท่ีไดรับ ไมมีอิทธิพล
กับการตัดสินใจเลือกแหลงทองเท่ียวทางภาคใต  
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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. 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย 

ทองเท่ียวนอกจากจะเปนส่ิงท่ีมนุษยใชสําหรับเพ่ือการผอนคลายแลวยังเปนการหา
ประสบการณใหมๆใหกับชีวิตใหเราสามารถนําส่ิงท่ีพบเจอไปใชในชีวิตประจําวันไดอีกดวยแลว
ยังเปนการเต่ิมพลังใหแกชีวิตไดมีกําลังทํางานตอไปโดยการทองเที่ยวยังเปนการกระจายรายได
ใหแกคนในประเทศการทองเที่ยวน้ันแบงออกเปนหลายประเภทการทองเท่ียวเชิงเกษตรการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพการทองเที่ยวเชิงธุรกิจซ่ึง
สงผลใหเกิดการทองเท่ียวในรูปแบบตางๆจึงตองมีการโฆษณาประชาสัมพันธใหนักทองเท่ียวได
ทราบและไดรับรูถึงความตองการท่ีจะไปทองเท่ียวของตนเอง 

จุดประสงคของการเดินทางของนักทองเที่ยวอาจมีความแตกตางกันไปบางก็เดินทางไป
เย่ียมญาติแลวถือโอกาสไดไปทองเที่ยวบางก็ไปทําธุรกิจบางก็ไปดูกีฬาบางก็ไปประชุมหรืออาจ
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เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวพักผอนโดยตรงและหรือดวยจุดประสงคอื่นใดอีกมากมายแตไมวาจะ
เดินทางไปดวยวัตถุประสงคใดในการเดินทางของคนทุกคนโดยธรรมชาติแลวก็มักท่ีจะหาโอกาส
ใหตนเองไดทองเท่ียวดวยทุกคร้ังเสมอจากการเดินทางทองเที่ยวไมวาจะดวยวัตถุประสงคใดส่ิง
สําคัญท่ีเกิดข้ึนตามมาคือความตองการพ้ืนฐานระหวางการเดินทางทองเที่ยวน่ันคือความตองการท่ี
พักตองการอาหารตองการซ้ือของฝากตองการแลกเงินตองการคนนําทางตองการทองเที่ยวในท่ี
แปลกใหมหรือท่ีใจตองการอยากไปตองการตั๋วเดินทางและอื่นๆอีกมากมายในแตละความตองการ
หากจะใหกลาวถึงรายละเอียดก็จะเก่ียวพันธกับคนในอีกหลากหลายอาชีพเชนพนักงานตอนรับ
พนักงานเสิรฟมัคคุเทศกพนักงานขายของท่ีระลึกชางฝมือทําของท่ีระลึกพนักงานธนาคารลูกจางใน
สถานประกอบการฯลฯน่ันหมายถึงหากเรามีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวในบานเราจะทํา
ใหเกิดการกระจายธุรกิจกระจายอาชีพและทายท่ีสําคัญท่ีสุดคือการกระจายรายไดน่ันคือสาเหตุท่ีวา
ทําไมประเทศไทยในยุคหลายสิบปท่ีผานมาเราจึงใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวท่ีสําคัญ
ทําไมเราจึงตองสรางความประทับใจใหเกิดขึ้นกับนักทองเท่ียวน่ันเอง 

นักทองเที่ยว  จึงถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญของอุตสาหกรรมทองเที่ยว ถาไมมี
นักทองเท่ียวธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวก็เกิดข้ึนไมได เน่ืองจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
เปนอุตสาหกรรมการบริการท่ีตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวไดรับความ
สะดวกสบายและความพึงพอใจ ถาไมมีนักทองเที่ยวมาทองเท่ียวยังแหลงทองเท่ียว ก็จะไมมีผูมาใช
บริการทางการทองเที่ยวจากผูประกอบธุรกิจทองเท่ียว  ถาหากประเทศใดหรือพ้ืนท่ีใดมี
นักทองเท่ียวเดินทางเขามาทองเที่ยวมาก ก็จะเกิดกิจกรรมและการบริการทางดานการทองเที่ยว
ตางๆ ในการตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวมากตามไปดวย โดยทุกประเทศพยายาม
วิเคราะหการตลาดทองเท่ียวและใชสวนผสมทางการตลาดทองเท่ียวเขาแขงขันดึงนักทองเที่ยวให
มาทองเที่ยวในประเทศของตนมากขึ้นเพ่ือใหรายไดจากการทองเที่ยวสามารถนําไปพัฒนาประเทศ
ในดานตางๆ ใหเจริญกาวหนา ดวยเหตุน้ีอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจึงตองผูกพันกับนักทองเที่ยว
อยางหลีกเล่ียงไมได เราจึงตองทําความรูจักกับนักทองเท่ียว เพ่ือจะไดตอบสนองความตองการของ
นักทองเที่ยวไดอยางถูกตอง  

 สําหรับภาคใตของไทยคือภูมิประเทศท่ีอยูทางตอนใตของประเทศไทยซ่ึงพ้ืนท่ีสวนใหญ
จะอยูติดริมทะเลทําใหเกิดพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวทางทะเลมากมาซ่ึงเหมาะกับนักทองเท่ียวท่ีช่ืนชอบ
การทองท่ีทางทะเลเปนอยางมากไมเพียงแคแหลงทองเท่ียวทางทะเลและเกาะท่ีมากมายแลว ภาคใต
ยังมี ปาสงวน นํ้าตก ชุมชนและประเพณีท่ีเปนเอกลักษณท่ีนาสนใจอยูไมนอยจึงเปนอีกภูมิภาคหน่ึง
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ท่ีทํารายไดจากการทองเที่ยวไดเปนอยางมากถึงแมจะมีจังหวัดท่ีเปนจุดเส่ียงแตก็ไมเกิดอิทธิพลตอ
นักทองเที่ยวมากนักแตสําหรับทรัพยากรพ้ืนท่ีทองเที่ยวทางภาคใตกับถูกทําลายและเปล่ียนสภาพ
ไปจากเดิมมากจึงเปนทําใหผูท่ีเคยมาทองเท่ียวในคร้ังกอนรูสึกไมพอใจกับสภาพแหละทองเท่ียวใน
ปจจุบันอีกท่ังยังเปนหวงถึงอนาคตวาทรัพยากรท่ีสวยงามยังคงอยูตอไปไดนานเทาไหร จึงมีหลาย
ชุมชนและหนวยงานชวยกันรณรงครักษาธรรมชาติกันอยูอยางสมํ่าเสมอทั้งน้ีก็ขึ้นอยูกับจิตสํานึก
ของนักทองเที่ยวท่ีจะชวยกันบํารุงรักษาแหลงท่ีเท่ียวท่ีสวยงามใหชนรุนหลังไดมาชื่นชมกับความ
งามของธรรมชาติสืบตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต 
ของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลง
ทองเที่ยวทางภาคใตของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยอื่นๆที่มีอิทธิพลตอการตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเท่ียวทางภาคใต 
ของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
สมมติฐานการวิจัย 
1. ปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวยเพศอายุอาชีพรายไดเฉล่ียตอเดือนและสถานภาพท่ี

แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจแหลงทองเที่ยวทางภาคใตของนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ตางกัน 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดวยดานผลิตภัณฑดานราคาดานสถานท่ี
ใหบริการและดานการสงเสริมการตลาดท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตอการตัดสินใจแหลง
ทองเที่ยวทางภาคใตของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงท่ีตางกัน 

3. ปจจัยอ่ืนๆท่ีประกอบดวยดานฤดูการทองเที่ยวและดานส่ือโฆษณาท่ีแตกตางกันมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจแหลงทองเท่ียวทางภาคใตท่ีของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัย
รามคําแหงท่ีตางกัน 

ประโยชนของการวิจัย 
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1. เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมทองเท่ียวโดยเฉพาะในภูมิภาคใต
สามารถนําผลวิจัยไปใชเปนแนวทางสรางภาพลักษณของแหลงทองเท่ียว 

2. เพ่ือธุรกิจและหนวยงานภาครัฐนําผลประเมินคุณคาความพึงพอใจตอแหลงทองเท่ียว
จากมุมของลูกคาในพ้ืนท่ีมาใชปรับปรุงและพัฒนาดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและตรงตามความ
ตองการของนักทองเที่ยวมากย่ิงขึ้น 

3.เพ่ือนําผลการวิจัยมาใชประกอบการพิจารณาแนวทางการเผยแพรขาวสารและกําหนดกล
ยุทธแนวทางการตลาดการทองเท่ียวใหมีความเหมาะสมกับนักทองเท่ียวในรูปแบบตาง 

 
แบบของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเท่ียวทางภาคใตของ
นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณใชแนวทางการวิจัยเชิง
สํารวจเก็บรวบรวมขอมูลจากการออกแบบสอบถามซ่ึงการวิเคราะหขอมูลจะแบงเปน 2 สวนไดแก
สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานโดยใชMicrosoft Office Excel ในการวอเคราะห 
 
ประชากรและหนวยวิเคราะห 

ประชากร (Population) ท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีคือนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัย
รามคําแหงท่ีเคยไปทองเที่ยวทางภาคใตของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงขอมูล
ตั้งแต วันท่ี 10 – 20 เมษายนพ.ศ. 2560 ซ่ึงไมสามารถระบุจํานวนประชากรท่ีแนนอนได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรอบแนวความคิดการวิจัย 
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ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม  
(Independent Variable)                                                  (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
    
   

 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต 
ของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยมีสาระสําคัญ ในสวนของการดําเนินการวิจัย
อยางเปนขั้นตอน เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลจากกลุมตัวอยาง และไดนําไปวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ
ตอไป ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามข้ันตอน ดังน้ี 

1. แบบของการวิจัย 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การวิเคราะหขอมูล 

 
แบบของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต 

ปจจัยสวนบุคคล 
• เพศ   • อาชีพ 
• อายุ   • รายได
เฉล่ียตอเดือน    

• สถานภาพ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
• ผลิตภัณฑ 
• ราคา 
• สถานที่     
• สงเสริมการตลาด 

ปจจัยอื่นๆ 
• ดานฤดูการทองเที่ยว 
• ดานส่ือโฆษณา 

การตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทาง
ภ า ค ใ ต ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ป ริ ญญ า โ ท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณใชแนวทางการวิจัย
เชิงสํารวจเก็บรวบรวมขอมูลจากการออกแบบสอบถามซ่ึงการวิเคราะหขอมูลจะแบงเปน 2 สวน
ไดแกสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานโดยใชMicrosoft Office Excel ในการวอเคราะห 
 
ประชากรและหนวยวิเคราะห 

ประชากร (Population) ท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีคือนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัย
รามคําแหงเคยไปทองเที่ยวทางภาคใตของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงตั้งแตวันท่ี 

10 – 20 เมษายนพ.ศ. 2560 ซ่ึงไมสามารถระบุจํานวนประชากรที่แนนอนได 
 

การเลือกกลุมตัวอยางและแผนการสุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจากการใชสูตรของ 

COCHRAN, W.G. (1953). SAMPLING TECHNIQUES. JOHN WILEY AND SONS. คํานวณหา
ขนาดตัวอยางท่ีจะใชมีรายละเอียดดังน้ี 

 

N =  

 

N = จํานวนตัวอยางท่ีทําการศึกษา 
Z = คาสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ี 95% มีคาเทากับ 1.96 

p = คาความนาจะเปนของประชากรกําหนดใหเทากับ 0.5 

E = คาความคลาดเคล่ือนในการศึกษาน้ีท่ีกําหนดท่ี 5% เทากับ 

0.05 

 

จะได N = 
. 	 . .

.
 

 

                                                                          =      384.16 คน = 400 คน 

ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีจะใชขนาดตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง 
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 ผูวิจัยไดเลือกใชวิธีดําเนินการสุมตัวอยางแบบไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (Non-

probability Sampling) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงผูวิจัยทํา
การเก็บขอมูลตัวอยางผานทางแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด  

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

อดุลย จาตุรงคกุล(2543: 26)  
กลาวในเรื่องตัวแปรหรือองคประกอบของสวนผสมทางการตลาด (4P’s) วาเปนตัวกระตุน

หรือส่ิงเราทางการตลาดที่กระทบตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือโดยแบงออกไดดังน้ี 

ผลิตภัณฑ (Products)ท่ีตองมีคุณภาพและรูปแบบดีไซนตรงตามความตองการของลูกคา
หรือสินคาหรือบริการท่ีบุคคลและองคกรซ้ือไปเพ่ือใชในกระบวนการผลิตสินคาอื่นๆหรือในแนว
ทางการประกอบธุรกิจหรือหมายถึงสินคาหรือบริการท่ีผูซ้ือสินคาหรือบริการท่ีผูซ้ือไปเพ่ือใชใน
การผลิตการใหบริการหรือดําเนินงานของกิจการหรือแมผลิตภัณฑจะเปนองประกอบตัวเดียวใน
สวนประสมของการตลาดก็ตามแตเปนตัวสําคัญท่ีมีรายละเอียดท่ีจะตองพิจารณาอีกมากมายดังน้ี
เชนความหลากหลายของผลิตภัณฑ (Produce Variety) ช่ือตราสินคาของผลิตภัณฑ (Brand Name) 

คุณภาพของผลิตภัณฑ (Quality) การรับระกันผลิตภัณฑ (Warranties) และการรับคืนผลิตภัณฑ 
(Returns)  

ราคา (Pricing)ตองเหมาะสมกับตําแหนงทางการแขงขันของสินคาและสรางกําไรในอัตรา
ท่ีเหมาะสมสูกิจการหรือจํานวนเงินท่ีถูกเรียกเก็บเปนคาสินคาหรือบริการหรืผลรวมของมูลคาท่ีผู
ซ้ือทําการแลกเปล่ียนเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลประโยชนจากการมีหรือการใชผลิตภัณฑสินคาหรือบริการ
หรือนโยบายการต้ังราคา (Pricing Policies)หรือมูลคาของสินคาและบริการที่วัดออกมาเปนตัวเงิน
การกําหนดรามีความสําคัญตอกิจการมากกิจการไมสามารถกําหนดราคาสินคาเองไดตามใจชอบ
การพิจารณาราคาจะตองกําหนดตนทุนการผลิตสภาพการแขงขันกําไรท่ีคาดหมายราคาของคู
แขงขันดัง น้ันกิจการจะตองเลือกกลยุทธ ท่ี เหมาะสมในการกํากําหนดราคาสินค าและ
บริการ  ประเด็นสําคัญจะตองพิจารณาเก่ียวกับราคาไดแกราคาสินคาท่ีระบุในรายการหรือราคาท่ี
ระบุ (List Price) ราคาท่ีใหสวนลด (Discounts) ราคาท่ีมีสวนยอมให (Allowances) ราคาท่ีมีชวง
ระยะเวลาท่ีการชําระเงิน (Payment Period) และราคาเง่ือนไขใหสินเช่ือ (Credit Terms)  

ชองทางการจัดจําหนาย (Place)ก็เนนชองทางการกระจายสินคาท่ีครอบคลุมและท่ัวถึง
สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายทุกสวนไดเปนอยางดีหรือเปนชองทางการจัดจําหนายเปน
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เสนทางเคล่ือนยายจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือลูกคาซ่ึงอาจผานคนกลางหรือไมผานก็ไดใน
ชองทางการจัดจําหนายประกอบดวยผูผลิตผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม (Industrial User) 

หรือลูกคาทางอุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลาง (Middleman) โลจิสติกสทาง
การตลาดเปนการวางแผนการปฏิบัติตามแผนและการควบคุมการเคล่ือนยายสินคาจากจุดเริ่มตนไป
ยงจุดท่ีตองการเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาโดยมุงผลกําไรหรือกลยุทธทางการตลาดใน
การทําใหมีผลิตภัณฑไวพรอมจําหนายสามารถกออิทธิพลตอการพบผลิตภัณฑแนนอนวาสินคาท่ีมี
จําหนายแพรหลายและงายท่ีจะซ้ือก็จะทําใหผูบริโภคนําไปประเมินประเภทของชองทางท่ีนําเสนอ
ก็อาจกออิทธิพลตอการรับรูภาพพจนของผลิตภัณฑหรือชองทางการจัดจําหนายท่ีเก่ียวของกับ
หนวยเศรษฐกิจตางๆที่มีสวนรวมในกระบวนการนําพาสินคาจากผูผลิตไปสูมือผูบริโภคซ่ึงการ
ตัดสินใจเลือกชองทางการจัดจําหนายท่ีเหมาะสมมีความสําคัญตอกําไรของหนวยธุรกิจรวมท้ังมี
ผลกระทบตอการกําหนดสวนผสมทางการตลาดท่ีเก่ียวของอ่ืนๆเชนการตั้งราคาการโฆษณาเกรด
สินคาหรือการกระจายสินคาเปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนยายตัวสินคาจากผูผลิตไปยัง
ผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรมการขนสงและการเก็บรักษาตัวสินคาภายในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง
และระบบชองทางการจัดจําหนายของธุรกิจน้ัน 

การสงเสริมการตลาด (Promotion)ท่ีเนนท้ังการโฆษณาประชาสัมพันธสงเสริมการขาย
และการตลาดโดยตรงซ่ึงสามารถเรียกวา 4P ซ่ึงนําไปสูการไดครอบครองสวนแบงทางการตลาดท่ี
เพ่ิมข้ึนตามเปาหมายของกิจการน่ันเองระดับท่ีสองคือการตลาดท่ีมุงเนนทางดานของการสราง
ประสบการณท่ีดีนาประทับใจใหกับลูกคาก็จะนําไปสูการสรางความผูกพันทางดานอารมณท่ีแนบ
แนนตอผูบริโภคแบบสนิทแนบแนนโดยผลลัพธท่ีคาดหวังจากกิจการในการดําเนินกลยุทธทาง
การตลาดระดับท่ีสองน้ีคือกิจการจะสามารถมีสวนแบงการตลาดในจิตใจของลูกคาสูงขึ้นเม่ือเทียบ
กับคูแขงขันหรือเปนกิจกรรมติตอส่ือสารไปยังตลาดเปาหมายเพ่ือเปนการใหคามรูชักจูงหรือเปน
การเตือนความจําเปนของตลาดเปาหมายที่มีตอตราสินคาและผลิตภัณฑสินคาหรือบริการการ
โฆษณาการสงเสริมการขายหรือเปนเครื่องมือการส่ือสารเพ่ือสรางความพึงพอใจตอตราสินคาหรือ
บริการความคิดตอบุคคลโดยใชเพ่ือจูงใจใหเกิดความตองการเพ่ือเตือนความทรงจําในผลิตภัณฑ
โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึกความเช่ือและพฤติกรรมการซ้ือ 

 
 
 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1541 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ 

มานิต รัตนสุวรรณ และสมฤดีศรีจรรยา, (2554  : 154) 
ไดกลาวเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกน้ันมี 6 ข้ันตอนดวยกันดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การรูถึงความจําเปน หรือตองการในสินคาหรือบริการ เปนแรงกระตุนท่ี
เกิดข้ึนภายในของผูบริโภคเองวาตนเองมีความรูวาตนเองมีความตองการ หรือความจําเปนท่ี
กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคจะตองการบริโภคสินคา
หรือบริการน้ันๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของตนเองอยางใดอยางหน่ึงท้ังน้ีอาจมีส่ิงกระตุนจาก
ปจจัยภายนอกสงผลใหผูบริโภคเกิดความตองการหรือความจําเปนดวยเชนกัน 

ขั้นตอนท่ี 2 การคนหาขอมูล ซ่ึงภายหลังจากท่ีผูบริโภคเกิดความตองการหรือความจําเปน
ในสินคาหรือบริการน้ันๆ แลวผูบริโภคจะทําการคนหาขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจซ้ือ โดย
ผูบริโภคอาจคนควาหาขอมูลดวยตนเอง เชน การอานหนังสือ การสอบถามหรือการขอคําแนะนํา
จากบุคคลอ่ืน การหาขอมูลในอินเทอรเน็ต การอานขอความที่กลาวถึงสินคาหรือบริการในเว็บ
บล็อก เปนตน 

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินทางเลือก หลังจากผูบริโภคคนหาขอมูลแลวขั้นตอนมาผูบริโภค
จะทําการประเมินทางเลือกเพ่ือเปรียบเทียบปจจัยระหวางส่ิงสองส่ิงหรือ หลายส่ิงท้ังน้ีส่ิงท่ีผูบริโภค
มักจะทําการประเมินทางเลือก ไดแกชื่อเสียงของตราสินคา ราคาขอส้ินคาคุณภาพของสินคา ความ
นิยมของสินคาหรือบริการ เปนตน  

ขั้นตอนท่ี 4 การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาหรือใชบริการ ข้ันตอนน้ีเปนขั้นตอนท่ีผูบริโภค
ตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของตนเอง โดยจะวางแผนซ้ือสินคาวา
จะซ้ือเม่ือไร ซ้ือท่ีไหน  

ซ้ืออยางไร 

ขั้นตอนท่ี 5 การซ้ือ ข้ันตอนน้ีนับไดวาเปนขั้นท่ีสําคัญเน่ืองจากวาเปนข้ันตอนท่ีสินคาหรือ
บริการจะไดถูกผูบริโภคนําไปบริโภค ซ่ึงในทางการตลาดถือไดวาเปนการประสบความสําเร็จอยาง
หน่ึงท่ีสามารถสรางรายไดใหกับองคการ  

ขั้นตอนท่ี 6 การติดตามผลการขายหรือการบริการ โดยในขั้นตอนน้ีถือไดวาเปนการให
ความสนใจตอลูกคาเปนกิจกรรมสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคา เพ่ือใหลูกคามีความรูสึกท่ีดีตอ
ผลิตภัณฑองคการ และตราสินคา และสงผลใหมีการตัดสินใจซ้ือซํ้าไดในคร้ังตอๆ มา 
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สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการนําขอมูลมา
วิเคราะหหาคาสถิติโดยใชความถ่ี และคารอยละ 

(n = 400) 

ปจจัยสวนบุคคล ความถี่ รอยละ

เพศ     
ชาย 94 23.50 
หญิง 306 76.50 
รวม 400 100.00
อายุ     
ต่ํากวา 25 ป 23 5.75
25 - 30 ป 110 27.50 
31 - 35 ป 141 35.25 
36-40 ป 86 21.50 
40 ปขึ้นไป 40 10.00 
รวม 400 100.00
อาชีพ   
ขาราชการ 72 18.00 
รัฐวิสาหกิจ 28 7.00 
เอกชน 172 43.00 
ธุรกิจสวนตัว 108 27.00
ศึกษา 20 5.00 
รวม 400 100.00
รายไดเฉล่ียตอเดือน     
ต่ํากวา 15,000  55 13.75 
15,000 - 20,000 172 43.00
20,001 - 25,000 140 35.00 
มากกวา 25,000 33 8.25 
รวม 400 100.00
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สถานภาพ     
โสด 212 53.00 
สมรส 129 32.25
หยาราง 59 14.75
รวม 400 100.00

 

 จากตาราง พบวา จากผลการสํารวจของกลุมตัวอยาง ผูตอบแบบสอบถามเปนหญิงมากกวา
เพศชาย รอยละ 76.50 และ 23.50 กลุมท่ีมีอายุระหวาง 31– 35 ป เปนจํานวนมากท่ีสุด รอยละ 35.25

ในสวน        อาชีพของกลุมตัวอยางพบวา พนักงานบริษัทเอกชนมากท่ีสุด 43.00 ระดับรายไดของ
กลุมตัวอยาง อยูในชวง 15,000 - 20,000 บาท มากท่ีสุด รอยละ 43.00 สถานภาพของกลุมตัวอยาง
พบวา สถานภาพโสดมีจํานวน   มากท่ีสุด รอยละ 53.00 
 
สวนท่ี 2 การวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด 

 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ความถี่ รอยละ 
ผลิตภัณฑ     
กระบ่ี 30 7.50 
ชุมพร 17 4.25 
ตรัง 27 6.75 
นครศรีธรรมราช 40 10.00 
สตูล 14 3.50 
พัทลุง 20 5.00 
พังงา 11 2.75 
สุราษฎรธานี 24 6.00 
ภูเก็ต 167 41.75 
สงขลา 48 12.00 
ระนอง 2 0.50 
ยะลา 0 0.00 
นราธิวาส 0 0.00 
ปตตานี 0 0.00 
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รวม 400 100.00 
ราคา   
นอยกวา  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 
มากกวา  20,000  ขึ้นไป 8 2.00 
รวม 400 100.00 
สถานที่     
เกาะ : ถํ้า : ทะเล 335 83.75 
อุทยาน : นํ้าตก 20 5.00 
แหลงชุมชน : ตลาดถนนคนเดิน 31 7.75 
วัดวาอาราม : ส่ิงปลูกสรางตามยุคสมัย 14 3.50 
รวม 400 100.00 
โปรโมช่ัน     
สวนลดคาท่ีพักชวง low season       65 16.25 
แพ็กเกจท่ีพักพรอมกิจกรรม 102 25.50 
แพ็กเกจท่ีพักพรอมเที่ยวบิน 190 47.50 
สวนลดคาแนะนํา 43 10.75 
รวม 400 100.00 

 

 จากตาราง พบวา จากผลการสํารวจของกลุมตัวอยาง ผูตอบแบบสอบถามชอบทองเที่ยว           

จังหวัด ภูเก็ต มากท่ีสุด 41.75 ตามลําดับ  โดย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไมมีผูเลือกเลย ในสวนราคา
ท่ี     มากที่สุดคือ อยูในชวงระหวาง 10,001-15,000 บาท รอยละ 42.00 แหลงทองเท่ียวท่ีผูตอบ
แบบสอบถามชอบมากที่สุดคือ เกาะ:ถํ้า:ทะเล รอยละ 83.75 การสงเสริมการขายท่ีถูกเลือกมากที่สุด
คือ แพ็กเกจท่ีพักพรอมเท่ียวบินรอยละ47.50 
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 สวนท่ี 3 การวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยอ่ืน ๆ 
คุณเลือกทองเที่ยวภาคใตฤดูใด     
รอน 252 63.00 
หนาว 37 9.25 
ฝน 0 0.00 
ทุกฤดูกาล 111 27.75 
รวม 400 100.00 
ส่ือขาวสารใดกระตุนใหคุณเลือกทองเท่ียวทางภาคใต     
ส่ือส่ิงพิมพ-วารสาร 56 14.00 
ส่ือโซเชียลเน็ตเวิรค 157 39.25 
ส่ือวิทยุ-โทรทัศน 123 30.75 
การบอกเลาตอจากญาติเพ่ือน หรือ คนรูจัก 64 16.00 
รวม 400 100.00 

 จากตาราง พบวา จากผลการสํารวจของกลุมตัวอยาง ในดานฤดูกาลทองเที่ยว ผูตอบ
แบบสอบถามเลือกฤดูรอนมากท่ีสุด รอยละ 63.00 โดยฤดูฝนไมมีผูเลือกเลย ในดานส่ือขาวสารท่ี
เปนตัวกระตุนใหเลือกแหลงทองเท่ียว ส่ือโซเชียลเน็ตเวิรคมีการเลือกมากท่ีสุด 39.25 

 
สวนท่ี 4 การวิเคราะหเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกแหลงทองเท่ียวทางภาคใตของนักศึกษาปริญญาโท  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การตัดสินใจ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา
ตํ่าสุด 

คาสูงสุด 

การทองเที่ยวทางภาคใตมีคาใชจายท่ีเหมาะสมกับความ
ตองการของทาน 

4.72 0.6826 1 5 

คุณไดรับการอํานวยความสะดวกที่ดีจากหนวยงานที่เก่ียวของ
ในทุกคร้ังที่คุณไปทองเท่ียวภาคใต 

4.81 0.6098 1 5 

ทรัพยากรในแหลงทองเที่ยวภาคใตยังคงความงดงามตาม
ธรรมชาติอยูมาก 

3.96 0.5171 1 5 

การเดินทางหรือการคมนาคมไปยังแหลงทองเท่ียวมีความ
สะดวกสบาย 

4.86 0.5848 1 5 
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 จากตารางพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเท่ียวทางภาคใต ของ
กลุมตัวอยางนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง ท่ีมีคาเฉล่ียมมากท่ีสุดมี 1 ปจจัย คือ การ
เดินทางหรือการคมนาคมไปยังแหลงทองเท่ียวมีความสะดวกสบายมีคาเฉล่ียเทากันคือ 4.86 

คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.5848 คะแนน คาสูงสุด 5 คะแนน และคาต่ําสุด 1 คะแนน
รองลงมาคือ การใหบริการของผูใหบริการตามแหลงทองเที่ยวทางภาคใตมีคุณภาพดีมีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.82 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.6860 คะแนน คาสูงสุดเทากับ 5 คะแนน คา
ต่ําสุดเทากับ 1 คะแนน และนอยท่ีสุดคือ ทรัพยากรในแหลงทองเที่ยวภาคใตยังคงความงดงามตาม
ธรรมชาติอยูมากมีคาเฉล่ียเทากับ 3.96 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.5171 คะแนน 

คาสูงสุดเทากับ 5 คะแนน และคาต่ําสุดเทากับ 1 คะแนน 
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 : ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และ
สถานภาพ ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต ของนักศึกษา
ปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงตางกัน 

เพศท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเท่ียวทางภาคใต ของนักศึกษา
ปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05 

อายุท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเท่ียวทางภาคใต ของนักศึกษา
ปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05 

อาชีพท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเท่ียวทางภาคใต ของนักศึกษา
ปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05 

รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเท่ียวทางภาคใต 
ของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05 

สถานภาพที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการเลือกแหลงทองเท่ียวทางภาคใต ของนักศึกษา
ปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05 

การใหบริการของผูใหบริการตามแหลงทองเที่ยวทางภาคใตมี
คุณภาพดี 

4.82 0.6860 1 5 
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ดังน้ันปจจัยสวนบุคคลไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเท่ียวทางภาคใต ของ
นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ท้ัง น้ีเ น่ืองจากคา  Sig ท่ีไดจากการทดสอบ

ความสัมพันธท่ีมีคามากกวา 0.05  

สมมติฐานท่ี 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P) ท่ีประกอบดวยดานผลิตภัณฑ 

(จังหวัด) ดานราคา ดานสถานท่ี (แหลงทองเท่ียว) และดานการสงเสริมการตลาด (โปรโมช่ัน) ท่ี

แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเท่ียวทางภาคใต ของนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหงตางกัน 

ผลิตภัณฑ (จังหวัด) ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเท่ียวทางภาคใต 
ของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05 

ดังน้ันปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (จังหวัด) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกแหลงทองเท่ียวทางภาคใต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ท้ังน้ีเน่ืองจากคา Sig ท่ีไดจาก

การทดสอบความสัมพันธท่ีมีคานอยกวา 0.05  

ราคาท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต ของนักศึกษา
ปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05 

สถานท่ี (แหลงทองเที่ยว)ใหบริการท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลง
ทองเที่ยวทางภาคใต ของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ระดับ 0.05 

การสงเสริมการตลาด (โปรโมชั่น )ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลง
ทองเที่ยวทางภาคใต ของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ระดับ 0.05 

ดังน้ันปจจัยสวนประสมทางการตลาดราคา สถานที่ (แหลงทองเท่ียว)การสงเสริมการตลาด 

(โปรโมช่ัน )ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต ของนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ท้ังน้ีเน่ืองจากคา Sig ท่ีไดจากการทดสอบความสัมพันธท่ีมีคามากกวา 0.05 

  

สมมติฐานท่ี 3 : ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดวย ดานฤดูการ ดานการส่ือสารและการโฆษณา ท่ี

แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเท่ียวทางภาคใต ของนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหงตางกัน 
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ฤดูการท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเท่ียวทางภาคใต ของ
นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05 

ดังน้ันปจจัยดานอื่นๆ ท่ีประกอบดวย ดานฤดูกาลมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลง
ทองเที่ยวทางภาคใต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ท้ังน้ีเน่ืองจากคา Sig ท่ีไดจากการ

ทดสอบความสัมพันธท่ีมีคานอยกวา 0.05  

ส่ือโฆษณา ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต ของ
นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05 

ดังน้ันปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดวย ดานการส่ือสารและการโฆษณา ไมมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกแหลงทองเท่ียวทางภาคใต ของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง ท้ังน้ี

เน่ืองจากคา Sig ท่ีไดจากการทดสอบความสัมพันธท่ีมีคามากกวา 0.05  

 
ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยคร้ังน้ีมุงศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลง
ทองเทียวทางภาคใต ของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 1. จากผลการวิจัยดานปจจัยสวนบุคคล 

 การวิจัยคร้ังน้ีทําใหทราบถึงกลุมนักทองเที่ยวทางภาคใต ซ่ึง เพศ อายุ อาชีพ รายได และ
สถานภาพ มีคาเฉล่ียนในการทองเที่ยวทางภาคใตใกลเคียงกัน แตกลุมท่ีมีคาเฉล่ียนสูงสุด คือ เพศ
หญิง อายุ 25-30 ป อาชีพขาราชการ เงินเดือนประมาณ มากกวา 20,000 ขึ้นไป สถานภาพโสด 

ผูประกอบการแหลงทองเท่ียวทางภาคใตจึงควรใหความสําคัญกับ นักทองเที่ยวกลุมน้ี โดย การมีส่ิง
อํานวยความสะดวกท่ีมีคุณภาพ การเดินทางที่สะดวก มีสุขภัณฑท่ีสะอาด การใหบริการที่ดี โดย
เสริมในเร่ืองกิจกรรมสวนลดใหกับ แพ็คเกจทัวร เพ่ือรองรับ กลุมขาราชการ ท่ีทองเท่ียวกันเปน
กลุม มีแหลงช็อปปงใกลแหลงทองเที่ยว และการใหความรูคําแนะนําจุดเท่ียว สถานที่เท่ียว กฏขอ
หามเพ่ือใหนักทองเที่ยว ทราบขอมูล ส่ิงท่ีควรทําไมควรทําของสถานที่น้ันๆ เพ่ือเปนการรักษา
ทรัพพยากรของแหลงทองเท่ียวอีกดวย 

 2. จากผลการวิจัยดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ผลิตภัณฑ (จังหวัด) ผลจากการวิจัยพบวาจังหวัดภูเก็ตมีคนเลือกสูงสุด แตจังหวัดระนอง
ระนองมีคาเฉล่ียสูงสุด ดังน้ัน 2 จังหวัดน้ี จึงเปนตัวเลือกท่ีนาสนใจของผูประกอบการทองเที่ยวจึง
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ควรเสริมและพัฒนาการโฆษณา และสวงสงเสริมการตลาดใหมากข้ึน และเตรียมพรอมสําหรับการ
ใหบริการนักทองเที่ยวท่ีเขามา 

ดานของราคา ผูประกอบการควรมีการฝกอบรมและพัฒนาสําหรับส่ิงอํานวยความสะดวก 

ใหมากข้ึนเพ่ือใหเหมาะสมกับราคาท่ีนักทองเที่ยวยอมจาย เน่ืองจากนักทองเที่ยวสวนใหญ ยอมจาย
ท่ีสูงเพ่ือทองเที่ยวทางภาคใตจึงควรไดรับการบริการท่ีคุมคา และมีคุณาพเพ่ือนักทองเท่ียวจะได
กลับมาใชบริการอีกหรือบอกตอใหเราตอนักทองเที่ยวคนอื่นเพ่ือมาใชบริการอีกที 

ดานแหลงทองเท่ียวนอกจากภาคใตมีแหลงทองเท่ียวหลัก คือ สถานที่ทองเที่ยวทางทะเล
แลวจากผลวิจัยนักทองเที่ยวใหความสําคัญกับการทองเท่ียว อุทยาน ภูเขา นํ้าตก ทางภาคใตมากข้ึน 

ผูประกอบการจึงควรมีการสงเสริมกิจกรรมและการใหบริการ การทองเที่ยวลักษณะน้ีมากข้ึน เชน 

การรับสงถึงสถานที่เท่ียวใหคําแนะนําและความรูเก่ียวกับสถานท่ี ปลุกฝงใหนักทองเที่ยว ชวยกัน
ดูแลรักษาธรรมชาติ 

 ดานการสงเสริมการตลาด (โปรโมชั่น) ผูประกอบการทองเที่ยวทางภาคใตควรเพ่ิมโปรโม
ชั้น ในสวนลด low season ใหมากข้ึนเน่ือกจากนักทองเที่ยวเร่ิมสนใจทองเท่ียวนอกฤดูทองเท่ียว
เพ่ิมขึ้น จึงควรจัดหากิจกรรมที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกธุรกิจนอกเหน่ือจากฤดูการทองเที่ยว 

และควรเตรียมความพรอมในการใหบริการในชวง low season  อีกดวย 

 3. จากผลการวิจัยดานปจจัยอื่น ๆ ไดแก ดานฤดูการทองเท่ียว ดานการส่ือสารและการ
โฆษณา 
 ผูประกอบการทองเท่ียวทางภาคใต ควรใหความสําคัญกับฤดูหนาวมากข้ึน จากผลวิจัย
นักทองเที่ยวมีความสนใจโปรโมชั่น สวนลด low season ซ่ึงสอดคลองกับมีความสนใจทองเที่ยว
ในชวงฤดูหนาวเพ่ิมขึ้นไปดวยสงผลทําใหผูประกอบการทองเที่ยวทางภาคใต ควรใหความสนใจ
นักทองเที่ยวในชวงน้ี และเพ่ิมการพัฒนาการบริการและรองรับลูกคาในชวงน้ีใหมากข้ึน 

ผูประกอบการทองเที่ยวทางภาคใต ควรสงเสริมส่ือโฆษณา ส่ือส่ิงพิมพ-วารสาร มากข้ึน 

แมวาจะมีผูเลือกรับขอมูลจาก ส่ือโซเชียลเน็ตเวิรคมากกวา แตคาเฉลี่ยน ส่ือโฆษณา ส่ือส่ิงพิมพ-
วารสาร กับสูงท่ีสุด และมีความนาเช่ือถือของขอมูลท่ีสูกวา จึงเปนส่ือโฆษณาท่ีจําเปนตอการ 

โฆษณา เปนอยางมาก และควรสงเสรมการขายพรอมส่ือโฆษณาไปดวยอยาง เชน การเลนเกมใน
หนา วารสารนิตสาร ตอบคําถาม แลวสงชิงโชค สวนลด การทองเที่ยว เปนตน 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
INFLUENCING FACTORS TOWARD CREDIT CARD SELECTION DECISION 

OF POPULATION IN BANGKOK 
 

วิศญาณี ศรีใส 
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

บทคัดยอ	

การศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรใน
กรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และ
ปจจัยอื่นๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ และทําการ
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา ไดแก คาจํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แลวทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติอนุมาน  T-test และ F-test 

 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมีชวงอายุระหวาง 30-39 ป 
มีสถานสภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉล่ียตอ
เดือนมากกวา 40,000 บาทและสถาบันการเงินท่ีมีการเลือกใชบัตรเครดิตมากท่ีสุดคือ ธนาคารกสิกร
ไทย สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาด กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุด พบวาดาน
ผลิตภัณฑเร่ืองสถาบันการเงินผูออกบัตรมีความม่ันคงและชื่อเสียงดี ดานราคาเร่ืองคาธรรมเนียม
แรกเขาและรายปท่ีมีเหมาะสม ดานชองทางการจัดจําหนายเรื่องมีรานคาท่ีรับชําระดวยบัตรเครดิต
จํานวนมาก และดานสงเสริมการตลาดเรื่องแบงชําระ 0% ในดานสวนปจจัยอื่นๆ ภาพลักษณใน
ดานความม่ันคงและความนาเชื่อถือของสถาบันการเงินและกระบวนการใหบริการเร่ืองศูนยบริการ
ลูกคาสัมพันธ (Call center) ใหบริการ 24 ชั่วโมงมีความสําคัญท่ีสุด 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนบุคคลดานการศึกษาเทาน้ันท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานคร ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
มีดานผลิตภัณฑ ราคา สงเสริมการตลาดและปจจัยอ่ืนๆ มีดานกระบวนการใหบริการท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
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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 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย 
 เงินเปนส่ือกลางท่ีใชในการแลกเปล่ียนสินคาและบริการมาแตโบราณและย่ิงเวลา
เปล่ียนแปลงไปความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีเขามามีบทบาทอยางมากตอการดําเนินชีวิต 

พฤติกรรมของผูบริโภคก็เปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยีท่ีเขามา จึงทําใหบัตรเครดิตเขามามี
บทบาทมากข้ึน 

 ปจจุบันสินเชื่อบัตรเครดิตเปนเสมือนเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีความสะดวกสบาย เน่ืองจาก
บัตรเครดิตมีคุณสมบัติใกลเคียงกับเงินสด  ขณะเดียวกันบัตรเครดิตมิไดเพียงเปนส่ิงท่ีใชทดแทน
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เงินสดเทาน้ัน แตยังมีการออกสิทธิประโยชนมากมายในการใชบัตรเครดิตชําระคาสินคาและบริการ 

มีรานคารับบัตรเครดิตเพ่ิมข้ึน ผูคนจํานวนมากเลือกใชบัตรเครดิตเพ่ือความสะดวกและความพึง
พอใจจากการซ้ือสินคาหรือบริการไดภายในทันที โดยไมตองเก็บเงินหรือรอวันเงินเดือนออก 

 ถึงแมวาบัตรเครดิตจะมีประโยชนอยูมาก ความสะดวกสบายในการนําไปใชหรือทําให
สามารถเลือกใชจาย ท้ังสินคาและบริการตางๆไดงายข้ึน มีท้ังประโยชนและอาจเกิดโทษแกผูใชงาน
ได ขึ้นอยูกับความระมัดระวังในการเก็บรักษาบัตรเครดิต การวางแผนการใชจายอยางรอบคอบ 

เพราะถาหากมีปญหาหน้ีสินท่ีไมสามารถใชหน้ีคืนใหกับธนาคารไดแลวจะกอใหเกิดปญหาติดตัว
ไปในระยะยาวได 
 ผูประกอบการบัตรเครดิตแตละรายยังคงตองขับเค่ียวกันอยางรุนแรงเพ่ือขยายฐานบัตร
ใหมและกระตุนใหเกิดการใชจายผานบัตรเครดิตของตนเพ่ิมมากข้ึนน้ัน ไดกลายเปนปจจัยสําคัญ
ประการหน่ึงท่ีทําใหผูประกอบการบัตรเครดิต จําเปนตองสรรหากลยุทธใหมๆในการท่ีจะพัฒนา
ผลิตภัณฑของตนเองใหมีความโดดเดน ตรงกับความตองการของผูใชมากท่ีสุดและตองทําใหบัตร
ของตนเองเปนบัตรแรกที่ผูถือเลือกใชกอนบัตรเครดิตใบอ่ืนๆ 

 จากขอมูลขางตนมีผลทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจ ท้ังทางดานปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยอื่นๆท่ีมี
ความสัมพันธกับตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานคร เพ่ือผูประ
กอบการดานการใหบริการบัตรเครดิตจะสามารถนําขอมูลท่ีไดรับไปสูการปรับปรุง วางแผนและ
ผลิตภัณฑใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาใหดีย่ิงขึ้น 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากร

ในกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิต
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยอื่นๆท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ีย
ตอเ ดือน  ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช บัตรเครดิตของประชากรใน
กรุงเทพมหานครตางกัน 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตร
เครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครตางกัน 

3. ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดวย ดานภาพลักษณและดานกระบวนการใหบริการ ท่ีแตกตาง
กันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครตางกัน 

 

ประโยชนของการวิจัย 
1. ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบและ

ทิศทางของผลิตภัณฑใหสอดคลองกับปจจัยสวนบุคคลของลูกคาไดอยางเหมาะสม 

2. ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธทาง
การตลาดเพ่ือตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของลูกคาใหมากที่สุด 

3. ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในดานภาพลักษณและ
กระบวนการใหบริการ ใหเกิดความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน 

กรอบแนวความคิดการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากร

ในกรุงเทพมหานคร” น้ันมีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 
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ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม  
 (Independent Variable)                                                                          (Dependent Variable) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
 ดร. ชาญชัย อาจินสมาจาร (2545 หนา 54-55) สวนผสมการตลาดเปนการรวมกันของสินคา 
ระบบการจัดจําหนาย โครงสรางราคา และกิจกรรมการสงเสริม คําวาสวนผสมการตลาดถูกใชเพ่ือ
อธิบายการรวมกันของส่ีองค ประกอบ น้ันคือ สินคา (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) 

และการสงเสริม (Promotion) ซ่ึงเปนท่ีรูจักกันในช่ือของ 4P องคประกอบท้ังส่ี ควรถูกถือวาเปน
เครื่องมือการบริหาร เม่ือมีการรวบรวมแผนการตลาด 

ณัฐพล ใยไพโรจน (2558 หนา 98-99) ไดกลาวไววา Marketing mix 4Ps ประกอบไปดวย  

ผลิตภัณฑ (Product) คือส่ิงท่ีเสนอแกตลาดเพ่ือสนองความจําเปนหรือความตองการของ
ผูบริโภค หรือกลุมเปาหมาย ซ่ึงผลิตภัณฑท่ีเราพูดถึงน้ีอาจเปนผลิตภัณฑท่ีสัมผัสได หรือสัมผัส
ไมได แตตองมีอรรถประโยชน (Utility) และมีคุณคา (Value) เพียงพอท่ีจะทําใหลูกคาตัดสินใจซ้ือ 

ปจจัยสวนบุคคล 

• เพศ  •อายุ 

•สถานภาพ  •การศึกษา 
•อาชีพ 

• รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
• ผลิตภัณฑ 
• ราคา 
• สถานที่ 
• สงเสริมการตลาด 

ปจจัยอื่น ๆ 
• ดานภาพลักษณ 
• ดานกระบวนการใหบริการ 

การตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิต 
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
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ราคา (Price) เปนการกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ ลูกคาจะ
ไดรับ หากผูบริโภคเปรียบเทียบระหวางราคาและความคุณคาของผลิตภัณฑ เห็นวาคุณคาสูงกวา
ราคา ก็จะย่ิงชวยกระตุนความตองการซ้ือไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ชองทางการจัดจําหนาย (Place) วิธีที่ผูผลิตนําผลิตภัณฑออกสูทองตลาด ใหสงถึงมือ
ผูบริโภคไดอยางเหมาะสม ประหยัดตนทุน และกอใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

กิจกรรมสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือส่ือสารการตลาด เพ่ือสรางความ
พอใจตอตราผลิตภัณฑและตัวผลิตภัณฑท่ีองคกรนําเสนอตอผูบริโภค โดยมีวัตถุประสงคตางๆ ไม
วาเพ่ือแจงขาวสาร เพ่ือจูงใจใหเกิดความตองการและการตัดสินใจซ้ือ เพ่ือสรางทัศนคติและ
ภาพลักษณท่ีดีแกบริษัทหรือผลิตภัณฑ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยอ่ืนๆ 
 สมชาย กิจยรรยง (2557 หนา108-110) ภาพลักษณคือความรูสึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีอยูตอ
องคกร ตออุดมการณ ตอนโยบาย ซ่ึงจะเปนในสวนของบุคคล สถาบันหรือองคกรใดๆ ก็ตาม แต
ความรู สึกนึกคิด  หรือภาพลักษณ ท่ี มีในแตละบุคคลน้ันไม เหมือนกัน  ซ่ึง ท้ังน้ีขึ้นอยู กับ
สภาพแวดลอม เพศ วัย ทัศนคติ และประสบการณท่ีแตกตางกัน จึงไมใชเร่ืองงายๆท่ีจะทําใหบุคคล
ตางๆ ในองคกรของเรามีภาพลักษณท่ีเหมือนๆกัน ส่ิงน้ีเปนส่ิงท่ีเราตองสรางขึ้นมา 

จิตตินันท นันทไพบูลย (2555 หนา 12 ) การบริการ (Service) ความหมายโดยท่ัวไปคือ การ
ใหความชวยเหลือหรือดําเนินการเพ่ือประโยชนของผูอื่น แตในเชิงธุรกิจ ศิริพร วิษณุมหิมาชัย 

กลาวไววา “การบริการ หมายถึงการท่ีผูใหบริการ หรือผูขายใหความชวยเหลือ หรือดําเนินการเพ่ือ
ประโยชน ความสุขกาย สุขใจ หรือความสะดวกสบายใหแกผูรับบริการหรือผูซ้ือ เปนส่ิงท่ีไม
สามารถจับตองได แตเม่ือผูรับบริการไดรับบริการไปแลวอาจเกิดความประทับใจหรือไมประทับใจ
กับส่ิงน้ัน” 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2550,หนา 46) การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการ
ในการเลือกท่ีจะกระทําส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกตางๆท่ีมี   ซ่ึงมักจะตองตัดสินใจเลือกทางตางๆ 

ของสินคาและบริการอยูเสมอ โดยท่ีผูบริโภคจะเลือกสินคาและบริการตามท่ีเขามีขอมูลและขอจํา
กดของสถานการณ การ ตัดสนใจจึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญและอยูภายในจิตใจของผูบริโภค  
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อัตราการเจริญเติบโตของบัตรเครดิต 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : รายงานการวิจัยภาพรวมบัตรเครดิตป 2560 โดยศูนยการวิจัยกสิกรไทย 
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แบบของการวิจัย	

 การศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรใน
กรุงเทพมหานครเปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใชแนวทางการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล
จากการออกแบบสอบถาม ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลจะแบงเปน 2 สวน ไดแก สถิติเชิงพรรณนา และ
สถิติเชิงอนุมาน โดยใช Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห 

ประชากรและหนวยวิเคราะห	
ประชากร (Population) ท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีคือประชากรในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต 

8-22 เมษายน พ.ศ. 2560 จํานวน 400 คน 

การเลือกกลุมตัวอยางและแผนการสุมตัวอยาง	
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจากการใชสูตรของ 

COCHRAN, W.G. (1953). SAMPLING TECHNIQUES.JOHN WILEY AND SONS.คํ านวณหา
ขนาดตัวอยางท่ีจะใชมีรายละเอียดดังน้ี 

N =  
 

N = จํานวนตัวอยางท่ีทําการศึกษา 
Z = คาสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% มีคาเทากับ 1.96 

p = คาความนาจะเปนของประชากรกําหนดใหเทากับ 0.5 

E = คาความคลาดเคลื่อนในการศึกษาน้ีท่ีกําหนดท่ี 5% เทากับ 

0.05 

จะได N = 
. 	 . .

.
 

                                                                          =      384.16 คน ≈ 400 คน 

ดังน้ันในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชขนาดตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง 

ผูวิจัยไดเลือกใชวิธีดําเนินการสุมตัวอยางแบบไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (Non-

probability Sampling) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึง
ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลตัวอยางผานทางแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด 

การวิเคราะหขอมูล 
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การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา  ไดแก คาความถี่คารอยละ  คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  พรอมทดสอบสมมติฐานดวยสถิติเชิงอนุมาน T-test  และ F-testโดยใช Microsoft Office 

Excel  ในการวิเคราะห 
 

สรุปผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1 รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล

รายละเอียด ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ความถี่ รอยละ 
เพศ ชาย 138 34.50 
 หญิง 262 65.50 

อายุ ต่ํากวา 20 ป 2 0.50 
 20 - 29 ป 68 17.00 
 30 - 39 ป 285 71.25 
 40 ปข้ึนไป 45 11.25 

สถานภาพ โสด 249 62.25 
 สมรส 142 35.50 
 หยาราง 9 2.25 

วุฒิการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี 50 12.50 
 ปริญญาตรี 259 64.75 
 สูงกวาปริญญาตรี 91 22.75 

อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 8 2.00 
 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 42 10.50 
 พนักงานบริษัทเอกชน 257 64.25 
 ธุรกิจสวนตัว 69 17.25 
 อื่นๆ .... 24 6.00 

รายไดเฉล่ียตอเดือน นอยกวา 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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 มากกวา 40,000 บาท 154 38.50 

สถาบันการเงินท่ีเลือกถือบัตร ธนาคารกสิกรไทย 117 29.25 
 ธนาคารไทยพาณิชย 61 15.25 
 ธนาคารกรุงไทย 82 20.50 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 77 19.25 

  ธนาคารอื่นๆ 63 15.75 

จากตารางผลการสํารวจของกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญเปนเพศหญิงอายุ 30-39 ป 
สถานภาพโสดการศึกษาระดับปริญญาตรี เปนพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 
40,000 บาท เลือกใชบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย 

 

ตารางท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยสวนประสม 
ทางการตลาด 

ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ความถ่ี 
รอย

ละ 

ดานผลิตภัณฑ 
สถาบันการเงินผูออกบัตรมีความม่ันคงและ
ช่ือเสียงดี 

120 30.00 

 มีระบบปองกันการโจรกรรมขอมูล (Chip Card) 97 24.25 

 บัตรสามารถใชไดหลากหลายรูปแบบ 

(เชน ซ้ือสินคา, ผอนสินคา, กดเงินสด) 
79 19.75 

 รูปแบบบัตรมีความสวยงาม 41 10.25 

 ระยะเวลาอนุมัติส้ันและเอกสารประกอบ 

การสมัครนอย 
63 15.75 

ดานราคา วงเงินอนุมัติบัตรเครดิตสูง 113 28.25 
 คาธรรมเนียมแรกเขาและรายปท่ีเหมาะสม 136 34.00 
 คาธรรมเนียมเบิกเงินสดลวงหนาท่ีเหมาะสม 95 23.75 
 อัตราดอกเบี้ยต่ํา 56 14.00 

ดานชองทางการจัด

จําหนาย 
รานคาท่ีรับชําระดวยบัตรเครดิตจํานวนมาก 220 55.00 
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 ชองทางรับสมัครบัตรเครดิตนอกสถานท่ี 

(เชน อาคารสํานักงาน, หางสรรพสินคา) 
91 22.75 

 ชองทางการรับชําระยอดใชจายมีความ
หลากหลาย 

58 14.50 

 จํานวนสาขาในการรับสมัครบัตรท่ีท่ัวถึง 31 7.75 

ดานการสงเสริมการ

ขาย 
แบงชําระ 0% 160 40.00 

 ไมมีคาธรรมเนียมรายป 103 25.75 
 สิทธิพิเศษและสวนลดรานคาท่ีรวมรายการ 89 22.25 
 เครดิตเงินคืน 38 9.50 

  คะแนนสะสม 10 2.50 

จากตาราง พบวากลุมตัวอยางสวนใหญใหคะแนน ดานผลิตภัณฑในเร่ืองสถาบันการเงินผู
ออกบัตรมีความม่ันคงและชื่อเสียงดี ดานราคาเรื่องคาธรรมเนียมแรกเขาและรายปท่ีเหมาะสม ดาน
ชองทางการจัดจําหนายเรื่องรานคาท่ีรับชําระดวยบัตรเครดิตจํานวนมาก และดานการสงเสริม
การตลาดเรื่องแบงชําระ 0% 

ตารางท่ี 3 ปจจัยอ่ืนๆของผูตอบแบบสอบถาม

ปจจัยอ่ืนๆ ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ความถี่ รอยละ

ดานภาพลักษณ ความม่ันคงและความนาเชื่อถือของสถาบัน 122 30.50 

 เปนสถาบันการเงินท่ีเขาถึงไดทุกชนชั้น 

มีสาขาจํานวนมาก 
210 52.50 

 มีความเปนผูนําดานการใหบริการบัตรเครดิต 68 17.00 

ดานกระบวนการใหบริการ ข้ันตอนการใชสิทธิประโยชนไมยุงยาก 84 21.00 

 ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ (Call center) 

ใหบริการ 24 ชั่วโมง 
233 58.25 

  มีขอมูลออนไลนท่ีเขาถึงไดครอบคลุม 83 20.75 
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 จากตาราง พบวากลุมตัวอยางสวนใหญใหคะแนน ดานภาพลักษณเรื่องเปนสถาบันการเงิน
ท่ีเขาถึงไดทุกชนชั้นมีสาขาจํานวนมาก ดานกระบวนการใหบริการเรื่องศูนยบริการลูกคาสัมพันธ 
(Call center) ใหบริการ 24 ชั่วโมง 

 

ตารางท่ี 4 การตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
      

ปจจัย คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

1. การยอมรับในระดับสากล สามารถใชไดท่ัวโลก 3.8850 1.2533 

2. ฟรีคาธรรมเนียมแรกเขาและรายป 4.5775 0.8431 

3. การอํานวยความสะดวกในการติดตอกับธนาคารเจาของ
บัตรอยางดี 

4.3575 0.8255 

4. บริการผอนชําระ 0% ในรานคาท่ีรวมรายการ 4.5925 0.8766 

5. สามารถใชบริการไดหลายรูปแบบ เชน กดเงินสด รูดซ้ือ
สินคา และอ่ืนๆ 

4.3725 0.8693 

 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของกลุมตัวอยาง สวนใหญให
ความสําคัญ คือบริการผอนชําระ 0% ในรานคาท่ีรวมรายการ  
 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 : ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ 
และรายไดเฉล่ียตอเดือน ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากร
ในกรุงเทพมหานครตางกัน 

เพศท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรใน
กรุงเทพมหานครตางกัน 

อายุท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรใน
กรุงเทพมหานครตางกัน 

สถานภาพที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรใน
กรุงเทพมหานครตางกัน 
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การศึกษาท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรใน
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

อาชีพท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรใน
กรุงเทพมหานครตางกัน 

รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครตางกัน 

 

สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานสถานท่ีใหบริการ และดานการสงเสริมการตลาด ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช
บัตรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครตางกัน 

ดานผลิตภัณฑท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรใน
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ดานราคาท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรใน
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ดานชองทางการจัดจําหนายท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิต
ของประชากรในกรุงเทพมหานครตางกัน 

ดานการสงเสริมการตลาดท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานท่ี 3 :ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดวย ดานภาพลักษณและดานกระบวนการใหบริการ 
ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครตางกัน 

ดานภาพลักษณท่ีใหบริการที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิต
ของประชากรในกรุงเทพมหานครตางกัน 

ดานกระบวนการใหบริการท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครอยางมีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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อภิปรายผลของการวิจัย 
สมมติฐานท่ี 1: ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และ

รายไดเฉล่ียตอเดือน ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรใน
กรุงเทพมหานครตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนบุคคลมีเพียงดานการศึกษาท่ีแตกตางกันมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เน่ืองจากคนท่ีมีการศึกษาในแตละระดับก็มีความสามารถในการพินิจ
พิเคราะหดวยเหตุผล หรือหาขอมูลกอนการซ้ือท่ีแตกตางกัน สอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรี
รัตน (2537) ท่ีกลาวไววา ผูท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโนมบริโภคผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดีกวาผูท่ีมี
การศึกษานอย 

สวนดานเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพและรายไดเฉล่ียตอเดือน ไมมีดานใดท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครตางกันแตอยางใด ไมเปนไปตาม

สมมติฐาน ท้ังน้ีเน่ืองจากบัตรเครดิตมีคาใชแทนเงินสด ผูท่ีถือบัตรเครดิตจึงสามารถใชไดทุกเพศ 

อายุ ทุกสถานภาพ ทุกอาชีพ และทุกระดับรายได จึงไมเปนอุปสรรคตอการเลือกใชบัตรเครดิต 

สมมติฐานท่ี 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานสถานท่ีใหบริการ และดานการสงเสริมการตลาด ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบัตรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ราคา และ
สงเสริมการตลาดท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรใน
กรุงเทพมหานครตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญ ดาน
ผลิตภัณฑเรื่องสถาบันการเงินผูออกบัตรมีความม่ันคงและช่ือเสียงดี ดานราคาเรื่องสอดคลอง
คาธรรมเนียมแรกเขาและรายปท่ีเหมาะสม ดานสงเสริมการตลาดเร่ืองแบงชําระ 0% สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของทนงศักด์ิ จิรวัฒนวิจิตร (2554) ศึกษาถึงปจจัยทีมีผลตอการเลือกใชบัตรเครดิตของ
ลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) ภาคกลางสาม สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม โดยกลาววาการ
ท่ีผูบริโภคใหความสําคัญกับชื่อเสียงของธนาคารน้ันอาจเน่ืองจากผูบริโภคตองการไดรับความ
คุมครองและความม่ันใจจากผูขาย ชื่อเสียงของธนาคารเปรียบเสมือนตราสินคาในดานราคา 
ผูบริโภคตองการใหฟรีคาธรรมเนียมแรกเขาและรายปเพราะเห็นวาคาธรรมเนียมรายปน้ันเปน
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คาใชจายท่ีธนาคารเอาเปรียบผูบริโภค และในดานการสงเสริมการตลาดกลุมตัวอยางใหความสําคัญ
มาก ในเรื่อง บริการแบงชําระสินคา /บริการ 0% และเรียกเก็บในเดือนถัดไป โดยใหความเห็นวา
เปนวิธีสรางยอดขายอีกแบบหน่ึงท่ีผูบริโภคใหความสําคัญ อาจเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจทําให
ผูบริโภคยอมคํานึงถึงคาใชจายท่ีจําเปนในการครองชีพ ดังน้ันการปรับกลยุทธใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูบริโภค ทําใหรูสึกผอนคลาย ชวยใหรูสึกคุมคาเม่ือเลือกใชบัตรเครดิตท่ีมีการ
สงเสริมการตลาดในลักษณะน้ี และศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอื่นๆ (2541) กลาวไววาผลิตภัณฑตอง
มีอรรถประโยชน มีคุณคาในสายตาลูกคา จึงมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได และราคาน้ันมี
สวนสําคัญในการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค การตัดสินใจดานราคาไมจําเปนตองเปนราคาสูง
หรือต่ํา แตเปนราคาท่ีผูบริโภครับรูในคุณคา การกําหนดราคาตองมีความเหมาะสมกับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ  

สวนดานชองทางการจัดจําหนายท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตร
เครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครตางกันแตอยางใดไมเปนไปตามสมมุติฐานท้ังน้ีเน่ืองจาก
ชองทางการจัดจําหนาย มีความสะดวกไมเปนอุปสรรคตอผูใชบริการ 

สมมติฐานท่ี 3:ปจจัยอื่น ๆ ท่ีประกอบดวย ดานภาพลักษณและดานกระบวนการใหบริการ 

ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครตางกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยอื่นๆ เพียงดานเดียว คือดานกระบวนการใหบริการท่ี
แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญ ในเรื่องศูนยบริการลูกคาสัมพันธ 
(Call center) ใหบริการ 24 ชั่วโมง สอดคลองกับผลการวิจัยของนิติพัฒน สกูลเกรียงไกร (2557) 

ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความต้ังใจใชบัตรเครดิตของธนาคารซีไอเอ็มบีไทยของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวา ดานคุณภาพการใหบริการ มีสวนสําคัญตอความต้ังใจใชบัตรเครดิต
ของธนาคารอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยดานความพรอมในการตอบสนองกลุม
ตัวอยางใหความสําคัญกับเรื่องลูกคาสามารถติดตอสอบถามการใชงานบัตรเครดิตขอสงสัยหรือขอ
ความชวยเหลือดานบัตรเครดิตไดทันทีผานศูนยบริการลูกคาสัมพันธ (Care Center) มาเปนอันดับท่ี 

1 และสอดคลองกับทฤษฎีของชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) ไดกลาววาลูกคาจะใชบริการกับ
ธุรกิจใด ธุรกิจน้ันจะตองสรางความสะดวกใหแกลูกคา และการติดตอส่ือสารลูกคายอมตองการ
ไดรับขาวสารอันเปนประโยชนตอธุรกิจ ในขณะเดียวกันลูกคาก็ตองการติดตอธุรกิจเพ่ือใหขอมูล
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ความเห็น หรือขอรองเรียน ธุรกิจจะตองจัดหาส่ือท่ีเหมาะสมกับลูกคาเปาหมาย เพ่ือการใหและรับ
ขอมูลความเห็นจากลูกคา 

สวนดานดานภาพลักษณท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครตางกันแตอยางใด ไมเปนไปตามสมมติฐาน ท้ังน้ีเน่ืองจากภาพลักษณ
ของสถาบันการเงิน ในปจจุบันเปนไปในทิศทางท่ีดี จึงไมมีผลตอการตัดสินใจของผูใชบัตรเครดิต 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางท่ีทําการสํารวจคือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร ท่ีใช
จายบัตรเครดิต 

 จากกลุมตัวอยางผูใชบัตรเครดิตสวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพโสด มีระดับการศึกษา
อยูท่ีระดับปริญญาตรีและสวนมากเปนพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมีรายไดในชวง 40,000 บาทข้ึนไป 

โดยปจจัยดานการศึกษามีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิต ผูประกอบการบัตรเครดิตควร
พัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายย่ิงข้ึนเพ่ือขยายฐานลูกคาบัตรเครดิตและใหกลุมลูกคาหันมา
เลือกใชจายผานบัตรเครดิตของทานเปนอันดับแรก 

ดานผลิตภัณฑ กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับความม่ันคงและชื่อเสียงท่ีดี ซ่ึงสอดคลองกับ
ดานภาพลักษณ  ท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับความม่ันคงและความนาเ ช่ือถือ  ดังน้ัน
ผูประกอบการบัตรเครดิตควรศึกษาภาพลักษณขององคกร เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนา ใหเกิด
ความเชื่อม่ันกับลูกคา อีกท้ังควรพัฒนาดานการระบบความปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพเพ่ือใหเกิด
ความม่ันใจในผลิตภัณฑมากย่ิงขึ้น 

ดานราคา  กลุมตัวอยางใหความสําคัญเร่ืองคาธรรมเนียมแรกเขาและรายปท่ีเหมาะสม ผู
ประกอบ การบัตรเครดิตควรทําใหผูบริโภครูสึกคุมคากับราคาที่ตองจายใหกับผูประกอบการ โดย
การพัฒนาท้ังดานผลิตภัณฑ คุณภาพ การใหบริการ เพ่ือมากข้ึน หรืออาจจะใชการจัดการสงเสริม
การขายดวยการกําหนดยอดใชจายผานบัตรตอป เม่ือถึงยอดดังกลาวจะมีการใหยกเวนคาธรรมเนียม
รายป เพ่ือดึงดูดลูกคาใหเลือกใชบัตรเครดิตของทาน 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูประกอบการบัตรเครดิตควรเขาไปเปนพันธมิตรกับรานคา
และสถานบริการใหมากย่ิงข้ึน ขยายรานคาใหใชจายผานบัตรไดอยางท่ัวถึง รวมท้ังเรื่องสิทธิพิเศษ
เม่ือใชจายผานบัตรของทานในรานคาท่ีเขารวม เพ่ือใหผูถือบัตรเครดิตรูสึกถึงความสะดวกในการ
ใชบริการ สามารถใชไดงาย มีสถานที่รองรับมาก มีสิทธิพิเศษ เม่ือถือครองบัตรเครดิตของทาน 
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ดานสงเสริมการตลาด กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากในเร่ืองการแบงชําระ 0%  รองลงมา
คือไมมีคาธรรมเนียมรายป จะเห็นไดวาการสงเสริมการขายที่ผูถือบัตรเครดิตใหความสําคัญ 

สอดคลองกับเศรษฐกิจปจจุบันท่ีผูบริโภคยอมคํานึกถึงความจําเปนในการใชจายเปนหลัก 

ผูประกอบการบัตรเครดิตควรออกโปรโมชั่นเก่ียวกับการยืดระยะเวลาการชําระเงิน การใหสวนลด
หรือการยกเวนคาธรรมเนียม เพ่ือขยายฐานลูกคา 

ดานกระบวนการใหบริการ ผูประกอบการบัตรเครดิตควรศึกษาและพัฒนาในดานความ
สะดวก รวดเร็ว และการใหขอมูลท่ีครบถวนแกลูกคา ท้ังทางดานการติดตอโดยตรงกับเจาหนาที่ 
การติดตอผานโทรศัพท เน่ืองจากเม่ือลูกคาตองการติดตอกับธนาคาร หมายความวาลูกคามีความ
ตองการความชวยเหลือ การบริการท่ีประทับใจ รวดเร็ว ยอมทําใหลูกคาพึงพอใจ ไมรูสึกวาเขาถึง
ยาก 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาดานพฤติกรรมการใชจายผานบัตรเครดิต ของประชากรในปจจุบันเพ่ือให

ทราบแนวโนม ทิศทางธุรกิจบัตรเครดิต แนวโนมการทําการตลาดในอนาคต  

2. ควรศึกษาความคาดหวังของผูบริโภคในการซ้ือสินคาผานบัตรเครดิต 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของประชากรในเขตกรุงเทพ

และปริมณฑล 
Decision to buy a  French bulldog of  people in Bangkok 

 

กฤษฎา สายสวาท 
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของ
ประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด และปจจัยอื่น ๆ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา คาความถี่ คารอย
ละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พรอมกับทดสอบสมมติฐานดวยสถิติอนุมาน t-Test และ 

F-Test 

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31 – 40 ป 
รองลงมาคือ อายุระหวาง 20-30 ป ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาอยู
ในระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี สวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว 

รองลงมาคือ นักเรียน นักศึกษา มีรายไดเฉล่ียอยูในชวง 30,000-50,000 บาท รองลงมาคือ มีรายได
เฉล่ียอยูในชวง 15,001-30,000 บาท สําหรับ ปจจัยท่ีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสุนัขพันธุ
เฟนซบลูด็อก จากการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับความเชื่อม่ัน รอยละ 95 เพ่ือแสดงความสัมพันธ
ระหวาง ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยดานอ่ืน ๆ กับการตัดสินใจ
เลือกซ้ือสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถรถสรุปไดดังน้ี 

ความสัมพันธระหวาง เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน มีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกซ้ือ
สุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของผูบริโภค แตกตางกัน ปจจัยสวนบุคคลดานการศึกษาไมมีอิทธิพลกับ
การตัดสินใจเลือกซ้ือสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของผูบริโภค ความสัมพันธระหวาง ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานสถานท่ีซ้ือ และดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสุนัข
พันธุเฟรนซบลูด็อกของผูบริโภค แตกตางกัน และสุดทายคือความสัมพันธระหวาง ดานภาพลักษณ
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ทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ มีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสุนัขพันธุ
เฟนซบลูด็อกของผูบริโภค แตกตางกัน. 

 

คําสําคัญ : การตัดสินใจซ้ือ, สุนุขพันธุเฟรนซบลูด็อก, สวนประสมทางการตลาด (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 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย 

ปจจุบันการเล้ียงสุนัขกําลังไดรับความสนใจเปนอยางมาก เน่ืองจากการดําเนินชีวิตของ
ประชากรในประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลง จากแตกอนท่ีอาศัยอยูกันแบบครอบครัวขยายก็ได
เปล่ียนมาเปนการอาศัยแบบครอบครัวเด่ียวมากข้ึน โดยพอและแมจะตองออกไปทํางานสวนลูกก็
ตองเรียนหนังสือ ทําใหบางเวลาหลังจากเสร็จจากการทํางานหรือเรียนหนังสือสมาชิกในครอบครัว
จําเปนตองอยูคนเดียว จึงทําใหเกิดความตองการเพ่ือนเลนและคลายเหงา โดยครอบครัวสวนใหญ
จะเลือกเลี้ยงสุนัขเน่ืองจากเปนสัตวท่ีมีความนารัก เปนมิตรกับเจาของ และสามารถเฝาบานไดอีก
ดวย สงผลใหคานิยมในการเล้ียงสุนัขน้ันมีอัตราเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีสถานท่ีพักเชนโรงแรมและรี
สอรทตางเ ร่ิมมีการอนุญาติใหนําสุนัขเขามาพักอาศัยได จึงทําใหสุนัขเขามามีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันมากข้ึนสงผลใหคานิยมในการเล้ียงสุนัขน้ันมีอัตราเพ่ิมข้ึน จากการสํารวจของ
ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด ไดทาการสํารวจพฤติกรรมการเล้ียงสัตวของคนกรุงเทพฯ พบวาสัตวเล้ียง
ท่ีนิยมเล้ียงกันมากท่ีสุดคือ สุนัข โดยคิดเปนรอยละ 69.9 ของประชากรที่สํารวจท้ังหมด (สิริยุพา ชัย
พรหม, 2551)  ซ่ึงในการเลือกซ้ือสุนัขมาเปนเพ่ือนเลนหรือเฝาบานน้ันปจจุบันก็มีสุนัขอยู
หลากหลายสายพันธุ ซ่ึงแตละสายพันธุก็มีลักษณะรูปราง และนิสัยแตกตางกันไปซ่ึงในการทําวิจัย
คร้ังน้ีไดเลือกนําสุนัขสายพันธุเฟรนซบลูด็อกมาทําการสํารวจเน่ืองจากปจจุบันสุนัขสายพันธุน้ี
กําลังเปนท่ีนิยมเล้ียงกันอยางแพรหลาย ประวัติของสุนัขสายพันธุเฟรนซ บลูด็อก :ประมาณป 1860 

มีสุนัข Bulldog มากมายในประเทศอังกฤษและสุนัขชนิดน้ีไมคอยนิยมเล้ียงเทาไร สุนัขเหลาน้ี
บางสวนถูกสงเขาไปในประเทศฝร่ังเศส และไดผสมกับสุนัขพันธุตางๆในฝรั่งเศส จนในท่ีสุดเกิด
เปนสุนัขพันธุ เฟรนช บูลด็อก ( French Bulldog ) ขึ้นและสุนัขพันธุน้ีเปนท่ีนิยมเล้ียง ในประเทศ
ฝรั่งเศสโดยเฉพาะสุภาพสตรี ป 1880 ปารีส เน่ืองจากสุนัขสายพันธุเฟรนซบลูด็อกมีอุปนิสัยฉลาด 

กลาหาญ ราเริง ชอบเลน ชอบออกกําลังกาย และตื่นตัวอยูเสมอ เปนมิตร เขากับคนและสัตวอื่น ๆ 

ไดดี เฟรนช บูลด็อก และท่ําคัญเปนสุนัขท่ีเหานอยจึงเหมาะมากกับการเลี้ยงในคอนโดหรือบานท่ี
ไมตองการใหสุนัขเหาเสียงดัง 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของคนใน

กรุงเทพและปริมณฑล 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาดตางๆท่ีทําใหเกิดอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
สุนัขเฟนซบลูด็อกกลุมคนในกรุงเทพและปริมณฑล 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยอื่นๆท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสุนัขเฟรนซบลูด็อกของคนใน
กรุงเทพและปริมณฑล 

 

สมมติฐานการวิจัย 
1.ปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือนและสภาพ

ท่ีแตกตางมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกในกลุมกรุงเทพและปริมณฑล 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวยผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ีใหบริการและ
ดานสงเสริมการตลาดที่แตกตางกัน (4P’s) 

3. ปจจัยอ่ืนๆที่ประกอบไปดวยภาพลักษณทางกายภาพดานกระบวนการใหบริการและ
ดานเวลาท่ีแตกตางกันน้ันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือของกลุมคนในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล. 

 
ประโยชนของการวิจัย 

1. ผูประกอบการเก่ียวกับสัตวเล้ียงสามารถนําผลการศึกษา ไปใชเปนแนวทางในการ
กําหนดรูปแบบและทิศทางของธุรกิจใหสอดคลองกับพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคได
อยางเหมาะสม 

2. ผูประกอบการเก่ียวกับคลินิครักษาสัตวและโรงพยาบาลสามารถนําผลการศึกษาไป
วางแผนเพ่ือใหสอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภค 

3. ผูประกอบการสัตวเล้ียงสามารถนําผลการศึกษาไปใชในแนวทางกําหนดกลยุทธทาง
การตลาด เพ่ือสรางผลกําไรสูงสุดกับธุรกิจ 

4. ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษาไปใชวางแผนและปรับปรุงกิจการตลอดจนการ
บริหารจัดการธุรกิจใหเกิดความไดเปรียบในเชิงแขงขันไดอยางม่ันคง 
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กรอบแนวความความคิดการวิจัย 

 
 

แนวคิดและทฤษฎี 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล 
ผูชวย ศาสตราจารย ดร.ศิวฤทธ์ิ พงศกร(2555, หนา 167) เกณฑดาน 

ประชากรศาสตรเปนเกณฑในการแบงสวนตลาดเบ้ืองตนท่ีเก่ียวของกับกลุมลูกคามาก
ท่ีสุด และเปนเกณฑทสามารถนํามาแบงสวนตลาดไดงายและสะดวกท่ีสุด เน่ืองจากเกณฑน้ีเปน
เกณฑท่ีเก่ียวของโดยตรงกับลูกคาทุกคนและสามารถสังเกตุไดงาย ซ่ึงมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือของ
ลูกคาท่ีแตกตางกัน กณฑน้ีไดแก อายุ อาชีพ รายได การศึกษา ขนาดครอบครัว ศาสนา สีผิว สัญชาติ 
สถานภาพ ฯลฯ การอาศัยเกณฑตางๆไดแก เกณฑประชากรศาสตร ซ่ึงประกอบดวย ดังน้ี 

1. เพศ  เพศสามารถแบงแยกความตองการของผูบริโภคได โดยดูเพศของผูบริโภคเปน 

หลักในการตอบสนองความตองการซ่ึงเปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดท่ีสําคัญ เพราะปจจุบันน้ี 

ตัวแปรดานเพศมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคมาก เพศท่ีแตกตางกันมักจะมีทัศนคติ การ 

รับรู และการตัดสินใจในเรื่องการซ้ือสินคาบริโภคตาง ๆ กัน    

2. อายุ  กลุมผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันยอมจะมีความตองการในสินคาและบริการท่ี 

แตกตางกัน เชน กลุมวัยรุนชอบทดลองส่ิงแปลกใหม และชอบสินคาแฟชั่น กลุมผูสูงอายุจะสนใจ 
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สินคาเก่ียวกับสุขภาพและความปลอดภัยการตลาดจึงใชประโยชนจากอายุเปนตัวแปรดาน 

ประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน และไดคนหาความตองการของสวนตลาดสวนเล็ก (Niche Market) 

โดยมุงความส าคัญท่ีตลาดอายุสวนน้ัน      

3. รายได(Income) เปนตัวแปรท่ี  สําคัญในการกําหนดสวนของตลาด  มีแนวโนม
ความสัมพันธใกลชิดกันในเชิงเหตุและผล สวน ใหญเปนกลุมท่ีมีระดับการศึกษาสูงบุคคลท่ีมี
การศึกษาตอโอกาสท่ีจะหางานระดับสูงยาก  จึงทําใหมีรายไดต่ํา ในขณะเดียวกันการเลือกซ้ือสินคา
ท่ีแทจริงอาจเปนเกณฑรูปแบบการดํารงชีวิต คานิยม อาชีพ ระดับการศึกษา ฯลฯ 

 4. การศึกษา ผูท่ีมีการศึกษาสูง มีแนวโนมท่ีจะเลือกบริโภคผลิตภัณฑท่ีมี คุณภาพดีมากกวา
ผูท่ีมีการศึกษาต่ํา เน่ืองจากผูท่ีมีการศึกษาสูงจะมีอาชีพที่สามารถสรางรายไดสูงกวาผูท่ีมีการศึกษา
ต่ํา จึงมีแนวโนมท่ีจะเลือกบริโภคผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพมากกวา 
 5. ศาสนา 
 6. สัญชาติ 
 7. สถานภาพครอบครัว ลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ การเขาสูชีวิตสมรส (อายุแรก สมรส) 

การแตกแยกของชีวิตสมรส (อันเน่ืองมาจากการตาย, การแยกกันอยู, การหยาราง) 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดบริการ หมายถึง  ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึง บริษัท
ใชรวมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมายประกอบดวยเคร่ืองมือกลยุทธการตลาด 

สําหรับธุรกิจบริการ มีผลตอการตัดสินใจเลือกของผูบริโภค 

 ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, 2547 ไดกลาวถึงสวนประสมทางการตลาดไวดังน้ี 

 1.ปจจัยดานผลิตภัณฑ (product) เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาสรางคุณคา และ
สนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ โดยผลิตภัณฑท่ีลูกคาคาดหวัง    

 2.ปจจัยดานราคา (price) ตนทุนของสินคาท่ีลูกคาตองการจายกับสินคาหรือบริการ น้ันๆ 

การกําหนดราคาสินคาตองไดรับการยอมรับจากตลาดเปาหมาย และสูกับคูแขง 

 3.ปจจัยดานการจัดจําหนาย (place) กระบวนการทํางานท่ีจะทําใหสินคาหรือบริการ ไปสู
ตลาดเพ่ือใหผูบริโภคไดบริโภคสินคาหรือบริการไดตามตองการ โดยทําเลท่ีตองเพ่ือใหอยูใน พ้ืนท่ี
ท่ีเขาถึงลูกคาได   
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 4.ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด (promotion) กิจกรรมสนับสนุนใหกระบวนการ 

ส่ือสารทางการตลาดใหแนใจวาตลาดผูบริโภคเขาใจ และใหคุณคาในส่ิงท่ีผูขายเสนอ  

   

ระเบียบวิธีวิจัย   
งานวิจัยน้ีไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ คนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก 

กรุงเทพมหานครโดยใชสูตรของ Cochran จํานวน 400 คน ผูวิจัยออกแบบการวิจัยเปนเชิงปริมาณ 

โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในชวง มีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2560 

แลวตรวจสอบความถูกตอง และความเชื่อม่ันของแบบสอบถามจากผูเชียวชาญ เม่ือผานเรียบรอย
แลว จึงไดนําไปแจกจริงกับกลุมตัวอยางดังกลาวขางตน 

 
การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน มาดําเนินการ
ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ซ่ึงทําใหผูวิจัยแนใจไดวาขอมูลท่ีนํามาประมวลน้ัน เปนขอมูลท่ี
มีความสมบูรณถูกตอง และอยูในรูปแบบเดียวกันท้ังหมด และนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปแกรม 

Microsoft Office Excel  โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาจํานวน คารอยละ  

คาเฉลีย คาเบียงเบนมาตรฐาน และใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก t-Test และ F-Test 

 
สรุปผลการวิจัย 
ตาราง 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม    

 (n=400) 

ปจจัยสวนบุคคล ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ความถ่ี รอยละ 
เพศ ชาย 162 40.5 

หญิง 238 59.5 

 อายุ นอยกวา 20 ป 5 1.3 

20-30 ป 140 35.0 

31-40 ป 212 53.0 

มากกวา 50 ป 43 10.8 
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อาชีพ พนักงานเอกชน 24 6.0 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2 0.5 

ธุรกิจสวนตัว 258 64.5 

นักเรียน/นักศึกษา 82 20.5 

วางงาน 14 3.5 

อื่นๆ 20 5.0 

รายไดตอเดือน นอยกวา 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 

มากกวา 100,001 บาท 40 10.0 

สถานภาพ โสด 233 58.3 

สมรส 167 41.7 

ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา 9 2.25 

ระดับการศึกษา ปวช./ปวส. 31 7.75 

 ปริญญาตรี 295 73.75 

 สูงกวาปริญญาตรี 65 16.25 

 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 238 คน คิดเปนรอยละ 59.50 ชวง

อายุระหวาง 31-40 ป มีจํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 53.00 อาชีพธุรกิจสวนตัว มีจํานวน  258 คน 
คิดเปนรอยละ 64.50  มีรายไดตอเดือนในชวง 15,001-30,000 บาท จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 
42.80 และมีสถานภาพโสด มีจํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 58.30 
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ตารางท่ี 2  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม  

ปจจัยดาน

สวนประสม

ทางการตลาด รายละเอียด ความถ่ี รอยละ 
สีของสุนัขเฟ
รนซบลูด็อก 

สีขาวลวน 84 21.0 

สีดําลวน 33 8.25 

สีนํ้าตาล 48 12.0 

สีแฟนซี 235 58.75 

   

ราคา นอยกวา 10,000 บาท 134 33.50 

10,001 – 15,000 บาท 145 36.25 

15,001 – 20,000 บาท 77 19.25 

มากกวา 20,000 บาท 44 11.00 

สถานท่ีซ้ือ ตลาดนัดจตุจักร 50 12.50 

ทางอินเตอรเนต 90 22.50 

ฟารมสุนัขภาคกลาง 76 19.00 

ฟารมสุนัขภาคเหนือ 15 3.75 

ฟารมสุนัขในกรุงเทพและปริมณฑล 169 42.25 

โปรโมชั่น มีบริการสงสุนัขฟรี 59 14.75 

มีบริการฉีดวัคซีนสุนัขจนถึง      อายุ 3 

เดือน 
201 50.25 

รับคืนสุนัขในกรณีสุนัขเปนโรคภายใน 7 

วัน 
140 35.00 

 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซ้ือสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกสีแฟนซี มีจํานวน 235 คน 

คิดเปนรอยละ 58.75 ราคาสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกท่ีเหมาะสมที่เลือกซ้ือคือ 10,001 - 15,000 บาท 

มีจํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.25 สถานท่ีซ้ือสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ 
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ฟารมสุนัขในกรุงเทพและปริมณฑล มีจํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 42.25 รูปแบบโปรโมชั่นท่ี
คนสนใจคือ มีบริการฉีดวัคซีนสุนัขจนถึงอายุ 3 เดือน มีจํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 50.25 

 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยอื่น ๆ 

ปจจัยอ่ืน ๆ รายละเอียด ความถี่ รอยละ 
ภาพลักษณทางกายภาพ สถานท่ีตั้งของฟารมอยูใกลกับท่ีพักอาศัย 61 15.25 

ช่ือเสียงของฟารมท่ีจําหนาย 127 31.75 

ฟารมมีการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุ
สัตว 145 36.25 

ความสะอาดและสภาพแวดลอมของ
ฟารม 67 16.75 

การบริการ มีการรับประกันสุขภาพสุนัขหลังซ้ือ 7 

วัน 
128 32.00 

มีการบริการบริการจัดสงฟรี 0 0 

มีการบริการใหคําปรึกษาตลอด 24 ชม. 174 43.50 

ความรวดเร็วในการใหบริการ 98 24.50 

 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกภาพลักษณทางกายภาพดานฟารมมีการรับรอง
มาตรฐานจากกรมปศุสัตว มีจํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.25 และทางดานการบริการผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเลือกมีการใหคําปรึกษาตลอด 24 ชม. มีจํานวน 174 คน คิดเปยรอยละ 

43.50 

 

ตารางท่ี 4 การวิเคราะหเก่ียวกับอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ตารางท่ี 16 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของประชากรในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล. 
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ปจจัย คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
คาตํ่าสุด คาสูงสุด 

สุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อก มีความ
ฉลาด แสนรู ไมเจ็บปวย 
 
ราคาสุนัขมีความเหมาะสมกับราคา

ตลาดท่ีขายในปจจุบัน 
 
สถานท่ีในการจัดจําหนายและซื้อขาย

มีความสะดวก 
 
รูปรางของสุนัขมีความโดดเดนกวา

สาพันธุอ่ืนท่ัวไป 
 
มีการใหการบริการกอนและหลังการ

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 

 

จากตารางพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสุนัขพันธุเฟรนซบลูของ
ประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลท่ีมีคาเฉล่ียมมากท่ีสุดคือ รูปรางของสุนัขมีความโดดเดน
กวาสาพันธุอื่นท่ัวไป มีคาเฉลี่ยคือ 5.00 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.701663 คะแนน 

คาสูงสุดคือ 5คะแนน และคาตํ่าสุดเทากับ 1 คะแนน รองลงมาคือ มีการใหการบริการกอนและหลัง
การขาย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.37 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.662720 คะแนน คาสูงสุด
เทากับ 6 คะแนน คาต่ําสุดเทากับ 2 คะแนน สุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อก มีความฉลาด แสนรู ไม
เจ็บปวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.656088คะแนน คาสูงสุด
เทากับ 5 คะแนน คาต่ําสุดเทากับ 1 คะแนน  ราคาสุนัขมีความเหมาะสมกับราคาตลาดท่ีขายใน
ปจจุบัน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.748729 คะแนน คาสูงสุด
เทากับ 5 คะแนน คาต่ําสุดเทากับ 1 คะแนน และนอยท่ีสุดคือ สถานท่ีในการจัดจําหนายและซ้ือขาย
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มีความสะดวก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.714599  คะแนน 

คาสูงสุดเทากับ 5 คะแนน และคาต่ําสุดเทากับ 1 คะแนน. 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดเฉล่ียตอเดือน ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของ

ประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลตางกัน.  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีเพียงปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาเทาน้ัน ท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของประชากรในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล ของคนที่ประกอบธุรกิจสวนตัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ดังน้ันระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสุนัขพันธุ เฟ
รนซบลูด็อกของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลตางกัน. 

สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P) ท่ีประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดาน

ราคา ดานสถานที่ใหบริการ และดานการสงเสริมการตลาด ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกซ้ือสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสถานท่ีเทาน้ัน ท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของประชากรในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล ของคนที่ประกอบธุรกิจสวนตัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานท่ี 3 : ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดวย ดานภาพลักษณทางกายภาพและ ดาน

กระบวนการใหบริการ ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อก

ของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลตางกันตางกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานในปจจัยอื่นๆ ไมมีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

สุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ของคนที่ประกอบธุรกิจ
สวนตัวท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

 
 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1583 

อภิปรายผลของการวิจัย 
สมมติฐานท่ี 1 : ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และ

สถานภาพท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของประชากร
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ตางกัน  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีเพียงปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาเทาน้ันท่ีมี
อิทธิพลตอการตอการตัดสินใจเลือกซ้ือซ้ือสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของประชากรในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล ของคนที่ประกอบธุรกิจสวนตัว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองกับแนวคิด
ของผูชวศาสตราจารย ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกร(2555, หนา 167)  เกณฑดานประชากรศาสตรเปนเกณฑ
ในการแบงสวนตลาดเบ้ืองตนท่ีเก่ียวของกับกลุมลูกคามากท่ีสุด และเปนเกณฑทสามารถนํามาแบง
สวนตลาดไดงายและสะดวกท่ีสุด เน่ืองจากเกณฑน้ีเปนเกณฑท่ีเก่ียวของโดยตรงกับลูกคาทุกคน
และสามารถสังเกตุไดงาย ซ่ึงมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือของลูกคาท่ีแตกตางกัน กณฑน้ีไดแก อายุ 

อาชีพ รายได การศึกษาการศึกษาซ่ึงผูท่ีมีการศึกษาสูง มีแนวโนมท่ีจะเลือกบริโภคผลิตภัณฑท่ีมี 

คุณภาพดีมากกวาผูท่ีมีการศึกษาตํ่า เน่ืองจากผูท่ีมีการศึกษาสูงจะมีอาชีพท่ีสามารถสรางรายไดสูง
กวาผูท่ีมีการศึกษาต่ํา จึงมีแนวโนมท่ีจะเลือกบริโภคผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพมากกวา 
 วีรเชษฐ จันทรวรเชษฐ (2546)   ซ่ึงทําการวิจัยเร่ือง เร่ืองพฤติกรรมการซ้ืออาหารสุนัขสา
เร็จรูปในเขตเทศบาลนครเชียงใหม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-30 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

  นิตนา ฐานิตธนกร (2554)   ซ่ึงทําการวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเลือกใชบริการท่ีเก่ียวของกับ
สัตวเล้ียงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระดับการศึกษาตางกันสงผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการท่ีเก่ียวของกับสัตวเล้ียงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกตางกัน 

เน่ืองจากวา ผูท่ีมีการศึกษาสูง มีแนวโนมท่ีจะใชสินคาท่ีมีคุณภาพดีกวาผูท่ีมีการศึกษาท่ีต่ํากวา 
 วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 เดือนเมษายน – กันยายน 

2554    พบวาผูมีการศึกษาสูงจะมีอาชีพที่สามารถมักจะมีอาชีพท่ีสามารถสรางรายไดสูงกวาผูมี
การศึกษาท่ีตากวา จึงมีแนวโนมท่ีจะใชสินคาท่ีมีคุณภาพมากกวา 
 วชิราภรณ เมฆวัน (2546)  ซ่ึงทําการวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรานรับ
ดูแลสุนัขและแมวในอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และพบวา ลูกคาท่ีมีการศึกษาแตกตางกันมีผลตอ
การเลือกใชบริการรานรับดูแลสุนัขและแมวแตกตางกัน  
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สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P) ท่ีประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดาน

ราคา ดานสถานที่ใหบริการ และดานการสงเสริมการตลาด ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกซ้ือสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีเพียงปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสถานท่ีเทาน้ัน 

ท่ีมีอิทธิพลตอการตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของประชากรในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑลตางกันของคน้ัประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลอง
กับแนวคิดของวิทวัส รุงเรืองผล (2556, หนา 185) กลาววา ชองทางการจัดจําหนายหมายถึง
กระบวนการในการจัดการเกี่ยวกับการเคล่ือนยายสิทธิในตัวผลิตภัณฑ (และอาจรวมถึงตัว
ผลิตภัณฑ) จากผูผลิตไปจนถึงผูบริโภค กระบวนการดังกลาวมีผูผลิตอยูตนทางของกระบวนการ
และผูบริโภคอยูปลายทางของการเคล่ือนยายสิทธิในตัวผลิตภัณฑ โดยในระหวางทางของ
กระบวนการน้ีอาจมีตัวกลางมาเปนตัวเช่ือมระหวางผูผลิตและผูบริโภคเพ่ือใหการกระจาย
ผลิตภัณฑเปนไปอยางมีประสิทธิภาพขึ้น 

ชัชชญา ยอดสุวรรณ ไดวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือสุนัขในอําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย ไดพบวาปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนาย จากการวิเคราะหปจจัยน้ีมีตัวแปรท้ังหมด 6 ตัวแปร
ท่ีมีความสัมพันธกันในเรื่องของสถานที่จัดจาหนาย เรื่องความสะอาด บริเวณที่จัดจาหนาย มีส่ิงอา
นวยความสะดวกตางๆ ซ่ึงฟารมสุนัขหรือรานจาหนายสุนัขท่ีดีควรมีการใสใจในเรื่องของความ
สะอาดซ่ึงจากงานวิจัยความสะอาดของสถานท่ีจัดจาหนายมีผลตอการเลือกซ้ือสุนัขมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก จึงไมควรปลอยสถานท่ีจัดจาหนายสกปรกหรือมีกล่ินเหม็นตางๆ จากสุนัข รวมถึงการ
ออกแบบสถานท่ีจัดจาหนายใหมีส่ิงอานวยความสะดวกตางๆและมีสถานท่ีจอดรถแกลูกคา 

สมมติฐานท่ี 3 : ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดวย ดานภาพลักษณทางกายภาพและ ดาน

กระบวนการใหบริการ ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อก

ของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลตางกันตางกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยดานภาพลักษณทางกายภาพและดานเวการบริการไม

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของประชากรในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลตางกันของคนท่ีประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว. 

ในความคิดเห็นของผูวิจัยมีความคิดเห็นวาเน่ืองจากผูท่ีจะตัดสินใจเล้ียงสุนัขพันธุเฟ
รนซบลูด็อกคอนขางท่ีจะมีการศึกษามาพอสมควรแลวกอนท่ีจะตัดสินใจเล้ียงดังน้ันผูวิจัยจึงมี
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ขอเสนอแนะดานการใหบริการเพ่ิมเติม คือทางรานควรมีการใหบริการท่ีดี พนักงานมีการตอนรับท่ี
ดีและพนักงานใหคําแนะนํากอนซ้ือ ผูประกอบการควรมีการกําหนดมาตรฐานของพนักงานสําหรับ
การดูแลผูซ้ืออยางสมํ่าเสมอ ใหคําแนะนําท่ีเปนความจริงและสรางความม่ันใจขณะใหคําแนะนําแก
ผูซ้ือ จึงควรมีการอบรมมารยาทการทักทายและมารยาทการตอนรับท่ีดีแกพนักงานของรานหรือ
ฟารมอยูเปนประจา เพ่ือท่ีจะไดเปนมาตรฐานเด่ียวกันและสรางความเช่ือม่ันแกผูซ้ืออีกดวย. 

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1.เน่ืองจากกระแสการเลี้ยงสุนัขในประเทศไทยคอยขางจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆทุกวัน เพราะทุก
เพศ ทุกวัยหันมาเล้ียงสุนัขมากข้ึน นอกจากสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกแลว ยังมีสุนัขสายพันธุตางๆ
อีกหลากหลายสายพันธุและมีอีกหลายสายพันธุท่ีไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึน ดังน้ันในการศึกษาคร้ัง
ตอไปควรศึกษาแนวโนมชนิดของสายพันธุสุนัขตางๆท่ีไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึน รวมถึงควรศึกษา
นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑลเพ่ือท่ีจะครอบคลุมมากขึน. 

2. สําหรับเจาของฟารมเพาะเล้ียงสุนัข ควรศึกษาสายพันธท่ีมีแนวโนมวาจะไดรับความ
นิยมในอนาคตเพ่ือเปนการปรับตัวใหเขากับความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน รวมถึงควร
ศึกษาความตองการของผูบริโภคนอกเขตกรุงเทพและปริมณฑลเพ่ือรับรูความตองการของผูบริโภค
กวางขึ้น. 

3. ควรเก็บบันทึกประวัติสุนัขท่ีจําหนายสูทองตลาดและความพึงพอใจของผูเล้ียงเพ่ือเปน
การนํามาปรับปรุงและพัฒนากิจการใหตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคใหมากที่สุด. 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือยางรถยนตของคนกรุงเทพมหานคร 

Factors influencing the decision to buy Tires of people in Bangkok 
 

ศิระ ปณฑุยากร  
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือยางรถยนตของคนกรุงเทพฯ 

มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยอ่ืน ๆ โดยเก็บ
รวบรวม ขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คนเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และ
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พรอม
กับทดสอบสมมติฐานดวยสถิติอนุมาน T-Test และ F-Test 

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุระหวาง 20 – 30 ป 
อาชีพคือพนักงานบริษัทเอกชน รายไดตอเดือนอยูท่ี 25,001 – 35,000 บาท ระดับการศึกษาปริญญา
ตรีโดยเลือกซ้ือยางรถยนต ราคาครั้งละ4,501 – 6,500 บาท เลือกซ้ือท่ีรานจําหนายยางทั่วไปชอบ
สินคาราคาถูก เนนดานมีศูนยบริการเปนจํานวนมาก ตัดสินใจเลือกซ้ือจากมีบุคคลท่ีรูจักแนะนํา 

และเลือกซ้ือยางรถยนตท่ีแบรนดเปนท่ีรูจักในตลาด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวามีปจจัยสวน
บุคคล ดานอายุ, อาชีพ และการศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานย่ีหอของแบรนดเทาน้ัน 

ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05ในความคิดเห็นของผูวิจัยเห็นวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญน้ัน อยูในวัยทํางานทําใหใสใจในเร่ืองของราคาท่ีเหมาะสมกับ
คุณภาพสินคาเปนหลัก จึงสงผลใหในการเลือกซ้ือยางรถยนต เรื่องของรายได , แบรนด และราคา
สินคาน้ัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ ดานสถานท่ีจัดจําหนายพบวา รานเปล่ียนยางทั่วไปตอบสนอง
ตอความตองการของผูซ้ือ อาจดวยเหตุทางดานความสะดวกสบาย วาอยูในทําเลท่ีผูซ้ือสามารถ
เขาถึงรานไดอยางสะดวก  

 

คําสําคัญ : ยางรถยนต, ระดับรายได, ราคาสินคา, การตัดสินใจซ้ือ ,สวนประสมทางการตลาด (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 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย 
 ยางพารา ถือไดวาเปนสินคาสงออกท่ีสําคัญอันดับตนๆ ของประเทศไทย เราสามารถผลิต
ยางพาราคุณภาพสูงไดเปนจํานวนในแตละป  ยางพาราน้ันสามารถนํามาใชแปรรูปเปน สินคาตางๆ
ไดเปนจํานวนมาก หน่ึงในน้ันคือ ยางรถยนต  
 แตยางรถยนตท่ีใชในทองตลาดท่ัวไปน้ัน แบรนดท่ีใชกันอยูจํานวนมากน่ัน นําเขาจาก
ตางประเทศ ไมวาจะเปน ญ่ีปุน เกาหลี เยอรมันนี หรือ สหรัฐอเมริกา ในขณะที่ แบรนดของคนไทย
น้ันก็มีหลากหลายย่ีหอ แตกลับไมไดรับความนิยมมากเพียงพอ ท้ังๆท่ี วัตถุดิบท่ีสําคัญท่ีสุดในการ
ผลิตยางรถยนต ก็คือ ยางพาราน่ันเอง  

 เม่ือยางรถยนต แบรนดตางๆในทองตลาด มีมากมายหลากหลายย่ีหอ ใหเราเลือกซ้ือ  

ผูประกอบการเกือบทุกราย จึงตองกําหนดกลยุทธเพ่ือสรางยอดขาย แยงแชรของตลาดกัน 

ซ่ึงในปจจุบัน กลยุทธทางการตลาดไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ สินคาของ
ผูบริโภคเพ่ิมมากข้ึน ไมวาจะเนนเรื่อง คุณภาพของสินคา ลวดลายท่ีสวยงาม ความคงทน 

หรือแมแตนําเทคโนโลยีตางๆ เขามาพัฒนาสินคาใหมีประสิทธิภาพเหนือคูแขงขันรายอื่นๆ  

 จากที่กลาวมาน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ ยาง
รถยนตในทองตลาด ท่ีมีหลากหลายย่ีหอ วา ใหความสําคัญตอส่ิงใดมากนอยเพียงไหน ในการ
ตัดสินใจซ้ือ เพ่ือใหยางรถยนตแบรนดของคนไทย ไดรับความนิยม เหมือนเชนแบรนดนอก น่ันเอง 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือยางรถยนตของคน
กรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือยางรถยนต
ของคน  กรุงเทพมหานคร 

 3. เ พ่ือศึกษาปจจัยอื่น  ๆท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือยางรถยนตของคน
กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายได(ตอเดือน) และระดับการศึกษาท่ี
ตางกัน  มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือยางรถยนตของคนกรุงเทพมหานครตางกัน 

 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดวย (4P)  ไดแก ดานผลิตภัณฑ, ดานราคา, 
ดานชองทางจัดจําหนาย(สถานท่ีซ้ือ) และดานสงเสริมการขาย(โปรโมชั่น) ท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกซ้ือยางรถยนตของคนกรุงเทพมหานครตางกัน 

 3. ปจจัยอื่น ๆ ท่ีประกอบดวย ดานภาพลักษณทางกายภาพดานกระบวนการใหบริการ และ 

แหลงขอมูลท่ีตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือยางรถยนตของคนกรุงเทพมหานครตางกัน 

 
ประโยชนของการวิจัย 
 1. ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบและ
ทิศทางของธุรกิจใหสอดคลองกับพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 

 2. ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธทาง
การตลาดเพ่ือสรางผลกําไรสูงสุดใหกับธุรกิจ 

 3. ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษาไปใชในการวางแผนและปรับปรุงกิจการ
ตลอดจนการบริหารจัดการธุรกิจใหเกิดความไดเปรียบในเชิงแขงขันสามารถดํารงกิจการใหอยูรอด
บนเสนทางธุรกิจไดอยางย่ังยืน 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือยางรถยนต ของคน
กรุงเทพมหานคร” น้ันมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
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ตัวแปรอิสระ                                           ตัวแปรตาม 

    (Independent Variable)  (Dependent Variable) 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ 

นภวรรณ คณานุรักษ ( 2556 , หนา 37 – 38) กลาววา ลักษณะประชากรศาสตรท่ีนิยมใชใน
การแบงสวนตลาด คือ อายุ เพศ สถานภาพ รายได อาชีพ และการศึก นักการตลาดใชปจจัยทาง
ประชากรศาสตรในการแบงสวนเพราะเปนปจจัยท่ีชวยกําหนดกลุมเปาหมายไดชัดเจน ในขณะท่ี
ปจจัยดานจิตวิทยา และ สังคมวัฒนธรรมชวยในการอธิบายถึงความคิดและความรูสึกของ
กลุมเปาหมายไดชัดเจนย่ิงขึ้น 

 1. อายุ เปนปจจัยท่ีบงบอกถึงพฤติกรรมความตองการ และ ความสนใจในผลิตภัณฑได
ชัดเจน อายุท่ีแตกตางกัน ทําใหความสนใจในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง ยอมแตกตางกัน  

 2. เพศ  ปจจุบันบทบาทของเพศชายและหญิงน้ันไมชัดเจนเหมือนอดีตอีกตอไป ในปจจุบัน
ผูหญิง มีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจมากข้ึน เน่ืองจาก ตางฝายตางหารายไดเขาครอบครัว  
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 3. รายได การศึกษา และอาชีพ เปนปจจัยท่ีสามารถชี้ใหเห็นความสามารถในการจับจายใช
สอยของสวนตลาดอยางชัดเจน และในขณะเดียวกัน นักการตลาดมักจะใชปจจัยดานรายไดรวมกับ
ปจจัยดานอายุ ท่ีจะทําใหเห็นรายละเอียดของสวนตลาดชัดเจน  

 วุฒิ สุขเจริญ (2555, หนา  ) กลาวไววา การตัดสินใจซ้ือสินคา หรือ บริการของผูบริโภค
ไมไดเกิดข้ึนในทันทีทันใด แตมีลักษณะเปนกระบวนการ คือดําเนินไปอยางเปนข้ันตอน กลาวได
ดังน้ี ตระหนักถึงปญหา –  หาขอมูล – ประเมินทางเลือก – ตัดสินใจซ้ือหรือใชบริการ 

 อรสิริ ทัศนาวรากุล(2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง คานิยมการบริโภคสินคาแบรนดเนมท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชของประชากรในเขตกรุงเทพฯ โดยใชกลุมตัวอยาง 400 ชุด ใช
แบบสอบถามในการเก็บขอมูล มีคาความเช่ือม่ัน 0.95 พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศ
ชาย มีอายุต่ํากวา 25 ป สถานภาพโสดผูบริโภคท่ีมีระดับรายไดตั้งแต 10,000 – 20,000 บาท ไมมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจใชสินคาแบรนดเนม 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยน้ีได เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ คนท่ีมีรถยนตสวนตัวขับใน
กรุงเทพมหานครโดยใชสูตรของ Cochran จํานวน 400 คนผูวิจัยออกแบบการวิจัยเปนเชิงปริมาณ 

โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในชวง เมษายน – พฤษภาคม พ.ศ.2560 

แลวตรวจสอบความถูกตอง และความเชื่อม่ันของแบบสอบถามจากผูเชียวชาญเม่ือผานเรียบรอย
แลว จึงไดนําไปแจกจริงกับกลุมตัวอยางดังกลาวขางตน 

 

การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน มาดําเนินการ

ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ซ่ึงทําใหผูวิจัยแนใจไดวาขอมูลท่ีนํามาประมวลน้ันเปนขอมูลท่ี
มีความสมบูรณถูกตอง และอยูในรูปแบบเดียวกันท้ังหมด และนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปแกรม 

Microsoft Office Excel  โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาจํานวน คารอยละ คาเฉลีย คาเบียงเบน
มาตรฐาน และใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก t-Test และF-Test 
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สรุปผลการวิจัย 
ตาราง 1การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม   

 (n=400) 

ปจจัยสวนบุคคล ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ความถ่ี รอยละ 
เพศ ชาย 278 69.5 

หญิง 122 30.5 

อายุ 20 - 30 ป 198 49.5 

31 - 40 ป 179 44.75 

41 - 50 ป 18 4.5 

มากกวา 50 ป 5 1.25 

อาชีพ ขาราชการ 37 9.25 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5 1.25 

พนักงานบริษัทเอกชน 249 62.25 

ธุรกิจสวนตัว 88 22 

นักศึกษา 11 2.75 

 อื่นๆ 10 2.5 

รายไดตอเดือน ต่ํากวา15,000 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 

มากกวา 45,001บาท 99 24.75 

ระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี 32 8 

ปริญญาตรี 263 65.75 

 สูงกวาปริญญาตรี 105 26.25 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 278 คน คิดเปนรอยละ 69.5 ชวงอายุ
ระหวาง 20-30 ป มีจํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 49.5 อาชีพพนักงานเอกชน มีจํานวน 249 คน คิด
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เปนรอยละ 62.25     มีรายไดตอเดือนในชวง 25,001 – 35,000 บาท จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 

32.75 และมีระดับการศึกษาจบปริญญาตรี มีจํานวน 263 คน คิดเปนรอยละ 65.75 
ตารางท่ี 2  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม  

ปจจัยดานสวนประสมทาง

การตลาด รายละเอียด ความถ่ี รอยละ 
ย่ีหอยางรถยนตท่ีใช Bridgestone 96 24 

Michelin 89 22.25 

Dunlop 74 18.5 

Yokohama 74 18.5 

อ่ืนๆ 67 16.75 

ราคา ตํ่ากวา 2,500 บาท 4 1 

2,501 - 4,500 บาท 62 15.5 

4,501 - 6,500 บาท 271 67.75 

มากกวา 6,500 บาท 63 15.75 

สถานท่ีซ้ือ รานขายยางทั่วไป 114 28.5 

รานท่ีซ้ือประจํา 100 25 

ควิกเซอรวิส 100 25 

รานใกลบาน 86 21.5 

สงเสริมการตลาด 

 

คุณภาพ 88 22 

ราคาถูก 190 47.5 

การบริการหลังการขาย 75 18.75 

มีการลดแลกแจกแถม 47 11.75 

 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซ้ือยางรถยนตแบรนด Bridgestone มีจํานวน96 คน คิด
เปนรอยละ 24ราคายางรถยนตท่ีเลือกซ้ือคือ4,501 – 6,500 บาท มีจํานวน 271 คน คิดเปนรอยละ 

67.75 สถานท่ีซ้ือท่ีมีคนเลือกซ้ือคือ รานขายยางรถยนตท่ัวไป มีจํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 28.5 

โปรโมชั่นท่ีทําใหคนสนใจซ้ือท่ีสุดคือ ราคาถูก 190 คน คิดเปนรอยละ 47.5 
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ตารางท่ี 3การวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยอื่น ๆ 

ปจจัยอ่ืน ๆ รายละเอียด ความถ่ี รอยละ 
ภาพลักษณทาง

กายภาพ 

ความสวยงาม 22 5.5 

ความทนทาน 126 31.5 

ความปลอดภัย 45 11.25 

ความมีชื่อเสียงของแบรนด 207 51.75 

กระบวนการใหบริการ มีการรับประกันหลังการขาย 105 26.25 

มีศูนยบริการขนาดใหญ 83 20.75 

มีศูนยบริการจํานวนมาก 109 27.25 

พนักงานมีความรู ความสามารถ 103 25.75 

   

แหลงขอมูล บุคคลท่ีรูจักแนะนํา 240 60 

นิตยสารรถยนต 13 3.25 

ส่ือโฆษณาตางๆ 38 9.5 

รานคาเปนผูแนะนํา 109 27.25 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกคุณลักษณะดานความมีชื่อเสียงของแบรนด มีจํานวน 207 คน 

คิดเปนรอยละ 51.75 กระบวนการใหบริการเลือกคือ มีศูนยบริการจํานวนมาก มีจํานวน 149 คน คิด
เปนรอยละ 37.25แหลงขอมูลท่ีชวยในการตัดสินซ้ือท่ีดีท่ีสุดคือ บุคคลที่รูจักแนะนํา 190 คน คิด
เปนรอยละ 47.5 

 

ตารางท่ี 4  ผลการวิจัยของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือยางรถยนต ของ
คนกรุงเทพมหานคร จําแนกตามขอมูลดานการตัดสินใจ 

การตัดสินใจ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด   คาสูงสุด 
1. คุณภาพของ

วัสดุ 

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. จํานวน
ศูนยบริการมี
มาตรฐาน 

4.55 0.6510 1 5 

5. ส่ือโฆษณาและ
รีวิว 

3.47 0.8245 1 5 

 

จากตารางท่ี 4 พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือยางรถยนต ของคนในกรุงเทพฯ ท่ีตอบ
แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด พบวา ราคามีความเหมาะสม มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือยางรถยนต
ของคนกรุงเทพฯ มากท่ีสุด โดยมีคะแนน 4.60 มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท่ี 0.7175 และ ส่ือโฆษณา
และรีวิว น้ัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือยางรถยนตของคนกรุงเทพฯ นอยท่ีสุดคือ มีคะแนน 3.47  

และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.8245  

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 : ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และ

ระดับการศึกษาที่ตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือยางรถยนต ของคนกรุงเทพมหานคร

ตางกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีเพียงปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเทาน้ัน ท่ีมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจเลือกซ้ือยางรถยนตของคนกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวย (4P)  ไดแก ดานผลิตภัณฑ

(ประเภทของหมวก)ดานราคาดานชองทางจัดจําหนาย(สถานท่ีซ้ือ)และดานสงเสริมการขาย

(โปรโมช่ัน) ท่ีตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือยางรถยนต ของคนกรุงเทพมหานคร

ตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานความมีชื่อเสียงของแบ
รนด และราคาเทาน้ัน ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือยางรถยนตของคนกรุงเทพมหานครอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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สมมติฐานที่ 3 : ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีประกอบดวย ดานคุณลักษณะกระบวนการใหบริการ และ

ดานแหลงขอมูล ท่ีตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือยางรถยนตของคนกรุงเทพมหานคร

ตางกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานในปจจัยอ่ืนๆ พบวาปจจัยอื่นๆ ดาน แหลงขอมูลเทาน้ัน ท่ีมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือยางรถยนตของคนกรุงเทพมหานครท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

อภิปรายผลของการวิจัย 
สมมติฐานท่ี 1 : ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และ

สถานภาพท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือยางรถยนตของคนกรุงเทพมหานคร
ตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีเพียงปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเทาน้ันท่ีมีอิทธิพลตอการตอ
การตัดสินใจเลือกซ้ือยางรถยนต ของคนกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลอง
กับแนวคิดของ 

    ศิริวรรณ เสรีรัตน (2553 , หนาท่ี 57) กลาววา ขอมูลดานประชากรศาสตรจะสามารถเขาถึง
และมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมาย รวมท้ังชัดเจนตอการวัดมากกวาตัวแปรอื่น 

ประกอบดวย 

1. อายุ  ผลิตภัณฑแตละประเภทจะสามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคท่ีมีอายุ
แตกตาง อีกทั้งความชอบและรสนิยมของบุคคลจะเปล่ียนไปตามวัย  

2. เพศ  ผูหญิงและผูชายมีแนวโนมท่ีจะมีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน เชนผูหญิงมักมี
ความออนโยนมากกวาผูชาย ขณะที่ผูชายมักจะมีความเปนผูนําสูงกวาผูหญิง นักการตลาด
จึงตองนําลักษณะความแตกตางทางเพศมาประยุกตใชกับผลิตภัณฑบางประเภท แตใน
ปจจุบันจะเห็นไดวามีสินคาท่ีสามารถใชไดท้ังสองเพศมากข้ึน  

3. การศึกษา  ผูท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโนมท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดีกวาและมีราคา
สูงกวาผูท่ีมีการศึกษาต่ํา 

4. รายได  โดยท่ัวไปนักการตลาดจะสนใจผูท่ีมีรายไดสูง แตอยางไรก็ตามผูท่ีมีรายไดต่ํา
รวมถึงรายไดปานกลาง จะเปนตลาดท่ีมีขนาดใหญกวา แมวารายไดจะเปนตัวแปรท่ีใชบอย 

แตนักการตลาดสวนใหญจะโยงเกณฑรายไดกับตัวแปรดานประชากรศาสตรตัวอ่ืนๆ เพ่ือ
กําหนดตลาดเปาหมายไดชัดเจนย่ิงข้ึน 
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      ธารา ธิยะภูมิ (2554) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยในการตัดสินใจซ้ือยางรถยนตในเขตกรุงเทพฯ 

จํานวน 400 ชุด  ผลการศึกษาพบวา ลักษณะประชากรศาสตร ดานเพศและระดับการศึกษาไมมี
ความแตกตางกันกับการตัดสินใจซ้ือยางรถยนตของคนในกรุงเทพมหานครกับการตัดสินใจซ้ือยาง
รถยนตของคนในกรุงเทพมหานครปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาและการสงเสริม
การตลาดมีความสัมพันธ กับการตัดสินใจซ้ือยางรถยนตของคนในกรุงเทพมหานครและปจจัยตรา
สินคาดานความภักดี ตอสินคาและความไววางใจ มีความสัมพันธ กับการตัดสินใจซ้ือยางรถยนต
ของคนในกรุงเทพมหานคร 

ผูทําวิจัย พบวา การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล น้ัน ในแงของ เพศ, อายุ, อาชีพ และ 

การศึกษา น้ัน ไมมีผลในการตัดสินใจเลือกซ้ือ ยางรถยนตของคนในกรุงเทพมหานคร แต รายได
ตอเดือนน้ัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือยางรถยนต ของคนในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก
ปจจุบันคาครองชีพสูงขึ้น แตรายรับของคนสวนใหญน้ันยังเทาเดิม  ทําใหรายได มีสวนสําคัญใน
การตัดสินใจเลือกซ้ือยางรถยนต ในแตละย่ีหอน่ันเอง 

สมมติฐานท่ี 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดวย (4P)  ไดแก ดานผลิตภัณฑ
(ประเภทของหมวก)ดานราคาดานชองทางจัดจําหนาย(สถานท่ีซ้ือ)และดานสงเสริมการขาย
(โปรโมชั่น) ท่ีตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือยางรถยนตของคนกรุงเทพมหานครตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีเพียงปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานความมีชื่อเสียง
ของแบรนด และ ราคาสินคา เทาน้ันท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือยางรถยนตของคน
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05สอดคลองกับแนวคิดของ  

มานิต  รัตนสุวรรณ (2553, หนา 193) กลาวไววา ภาพลักษณ และ จินตภาพ คือส่ิงท่ีสินคา
จะตองมี เปรียบเสมือน คําสัญญาเชน ใสแลวสวย กินแลวอรอย ใชแลวสุขภาพดีฯ มีจุดเดนท่ี
แตกตางชัดเจน สามารถบอกไดถึงจุดยืน หรือ บุคลิกของสินคา วาวางไวสําหรับกลุมไหน กลุม
หนุมสาว หรือ กลุมคนทํางานออฟฟศ  เปนตน   ภาพลักษณ น้ันมีสวนในเร่ืองของจิตวิทยา เพ่ือให
ภาพน้ันไปฝงใจอยูในความคิดของลูกคาหรือผูบริโภค เปนผลประโยชนท่ีจับตองไมไดแตรูสึกได 
เชน เม่ือขับรถยนต เมอรซิเดส เบนซ ก็จะดูวาโกหรูกวาโตโยตา ใสเส้ือกุชชี่ก็แปลวาแพงกวาเส้ือ
ย่ีหอไทย เปนตน 

 จินตภาพทางจิตวิทยาน้ีเอง ท่ีทําใหสินคาสองสินคาท่ีหนาตาเหมือนกัน คุณภาพเทากัน แต
ความเชื่อม่ัน คุณคาและศรัทธาของคนซ้ือจะตางกันมาก ทําใหลูกคาเชื่อม่ันขึ้น ตัดสินใจไดทันที สู
กันท่ีสรางภาพลักษณสินคา หรือ brand Image น้ีเอง  
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ฟลิป คอตเลอร (2549 , หนา 105-120) ไดกลาวไววา เพ่ืออธิบายพฤติกรรมในการซ้ือของ
ผูบริโภค พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดจะตองมีสาเหตุทําใหเกิด ประกอบดวยส่ิงเรา ไดแก  สวนประสม
ทางการตลาด หรือ 4P ซ่ึงประกอบไปดวย 

‐ Product  สินคาตอบสนองความตองการของผูบริโภคสามารถแกปญหาท่ีติดอยูของลูกคาได
การรับรูปญหา แสดงวาผูบริโภคยอมรับวาผลิตภัณฑท่ีกําลังซ้ือน้ัน อาจจะแกปญหาความขาด
แคลน หรือความปรารถนาที่ยังไมไดรับการตอบสนองของเขาก็ได ดังน้ัน ผลิตภัณฑ ท่ีลูกคา
ไมเคยซ้ือมากอน อาจจะทําใหเพ่ิมภาพลักษณแหงตน สถานะรูปราง หรือความรูของเขาสูงข้ึน 

‐ Price    ราคาน้ันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคเปนอันมาก ถาสินคามีราคาถูก ไมมี
ความเส่ียง ไมตองใชเวลาคิดใหรอบคอบ ทําใหการซ้ือน้ันเรียกวา “การซ้ือท่ีตองใชความ
พยายามในการซ้ือต่ํา” ลักษณะน้ี ผูบริโภคใชเวลาตัดสินใจไมนาน แตถาสินคาราคาสูง ตองคิด
ไตรตรองกอนลงมือซ้ือลักษณะน้ีเรียกวา  “การซ้ือท่ีตองใชความพยายามในการซ้ือสูง” ทําให
ตองใชเวลาในการตัดสินใจนาน 

‐ Place  ชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอการรับรูถึงสินคา การท่ีมีชองทางการจัดจําหนาย
หลากหลายทําให ผูบริโภค สามารถหาซ้ือไดงายข้ึน  และชองทางการจัดจําหนาย เปนการบง
บอกถึงภาพลักษณ ของแบรนด ไดชัดเจน เชน สินคาท่ีจัดจําหนายในหางสรรพสินคา ยอม
แตกตางกันสินคาท่ีวางขายในราน สะดวกซ้ือน้ันเอง 

‐ Promotion  การสงเสริมการขาย สามารถโนมนาวและจูงใจใหผูบริโภคตัดสินใจไดงายข้ึนส่ือ
ตางๆ มีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือสินคา ของคนกลุมหน่ึง อาจเกิดขึ้นจากการรับรูส่ือ โฆษณาทีวี
วิทยุ บิลบอรดหรือนิตยสารส่ิงพิมพ  

ผูทําวิจัยพบวาดานBrand Image (Product) มีความสําคัญอยางมากในการเลือกซ้ือยาง
รถยนตของคนในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากวาม่ันใจในตราสินคา สินคาท่ีมีแบรนดเปนท่ีนิยม มา
จากตางประเทศจะตองมีคุณภาพสูงน่ันเอง  และ ในดานของราคาน้ัน (Price) ก็สอดคลองกับดาน
รายไดตอเดือน ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ สินคาตองมีราคา เหมาะสมกับคุณภาพ น่ันเอง 

สมมติฐานท่ี 3 : ปจจัยอื่นๆ ท่ีประกอบดวย ดานคุณลักษณะกระบวนการ และ แหลงขอมูล 

ตางกัน     มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือยางรถยนตของคนกรุงเทพมหานครตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยดานคุณลักษณะ และ กระบวนการ ไมมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกซ้ือยางรถยนต ของคนในกรุงเทพมหานครแตดานแหลงขอมูล น้ัน มีผลอยางมี
นัยสําคัญ ในการเลือกซ้ือยางรถยนต สอดคลองกับแนวความคิดของ 
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รองศาสตราจารยพิบูล ทีระปาน (2549, หนา 116) กลาววา การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค มี
ลักษณะแตกตางกันตามลักษณะผลิตภัณฑท่ีจะซ้ือ ย่ิงการตัดสินใจซ้ือยุงยากมากเพียงใด ผูมีสวน
รวมในการตัดสินใจก็จะมีมากขึ้นดวย เชน ตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง หาขอมูลจากส่ือตางๆ รวมถึง 

การถามเพ่ือน พ่ีนอง ผูเชี่ยวชาญ รวมถึง ผูเคยมีประสบการณในการใชสินคาประเภทๆน้ันๆ มา
กอน 

 ผูทําวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จะหาขอมูลจากการถามคนรูจักรอบตัวเปน
อยางแรก เพ่ือขอคําแนะนํากอนเบ้ืองตน จากน้ันจึงไปหาขอมูลเพ่ิมเติมและ ตัดสินใจซ้ือน่ันเอง  

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1.ผลท่ีไดจากการศึกษาคร้ังน้ี เปนการศึกษาเฉพาะ คนในกรุงเทพมหานครเทาน้ัน ครั้ง
ตอไปควรศึกษาตาม จังหวัดเศรษฐกิจตางๆ ในแตภาค เชน ภาคเหนือ เชียงใหม, พิษณุโลก ภาค
อีสาน ขอนแกน , อุบลราชธานี, อุดรธานี  ภาคใต หาดใหญ , สงขลา เปนตน เน่ืองจากพฤติกรรม
การซ้ือของคนในแตละภาคน้ันแตกตางกันชัดเจน จึงจะสามารถทําใหเห็นภาพรวม เพ่ือใชในการ
พัฒนาอยางย่ังยืน 

 2. ในงานวิจัยครั้งตอไป ควรเพ่ิมเติม คําถามปลายเปดมากข้ึน เพ่ือดูวา ลูกคาจดจําแบรนด 
หรือ โฆษณา ตางๆ ท่ีบริษัทใหญทุมเงินผลิต และ โปรโมท ไปน้ัน ไดรับการจดจําในแบรนดมาก
ขึ้นหรือไม 
 3. ในงานวิจัยครั้งตอไป ควรเพ่ิมคําถามเก่ียวกับจุดออน หรือ ปญญาท่ีลูกคาประสบพบเจอ 

เพ่ือจะไดนํามาปรบัปรุง และ แกไข เพ่ือใหมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิพลมากขึ้น น่ันเอง 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวง 
FACTORS INFLUENCES ON SELECTING TO BUY CLOTHES VIA FACEBOOK OF 

METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY’S OFFICER 

 

สัณพงศ กาญจนศรี 
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผานเฟสบุคของ
พนักงานการไฟฟานครหลวง เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใชแนวทางการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บ
รวบรวมขอมูลจากการออกแบบสอบถาม ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  และสถิติ
เชิงอนุมาน โดยใช Microsoft Office Excel ในการวิเคราะหกลุมตัวอยาง ซ่ึงประชากรกลุมตัวอยาง
ท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ พนักงานการไฟฟานครหลวง จํานวน 400 คน 

 ผลจากการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ราคา 
สถานท่ีจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด มีเพียงปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกซ้ือเส้ือผาผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญให
ความสําคัญกับดานราคาท่ีเหมาะสมกับสินคาเพราะราคาสินคาสงผลกระทบตอการตัดสินใจของ
ผูบริโภคในหลายๆดาน เชน รายไดของผูบริโภค คุณภาพของสินคาและราคาท่ีถูกกวารานคาหรือ
หางสรรพสินคา โดยผูบริโภคจะทําเปรียบเทียบระหวางมูลคา กับราคาของผลิตภัณฑ ถามูลคาสูง
กวาหรือเหมาะสมกับราคา ผูบริโภคก็จะทําการตัดสินใจซ้ือ 

สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ สถานที่จัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด ไมมีดานใดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟา
นครหลวงแตอยางใด ท้ังน้ีเน่ืองจากปจจุบันตลาดเส้ือผาออนไลนมีผลิตภัณฑใหเลือกหลากหลาย
รูปแบบ ชองทางการจําหนายก็สะดวกเขาถึงไดงาย รวมท้ังมีการจัดโปรโมช่ันสงเสริมการขายอยู
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 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย 
 โลกของเราในขณะน้ี ไดกาวเขาสูยุคของอินเทอรเน็ตท่ีมีการเชื่อมโยงทุกส่ิงเขาดวยกัน ท้ัง
ผูคน ขอมูล กระบวนการทํางานและส่ิงตางๆ เพ่ือสรางสรรคประโยชนท่ีเพ่ิมมากขึ้นตอเศรษฐกิจ 

รวมถึงการแพรกระจายของขอมูลขาวสารอยางไรพรมแดนไมวาจะอยูท่ีใดบนโลกก็สามารถรับรูส่ิง
ท่ีเกิดขึ้น และสามารถแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว ทําใหการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ตางๆเขามามีบทบาทอยางมากในชีวิตประจําวันของมนุษย สงผลใหเกิดส่ือสังคมออนไลน  
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 ส่ือสังคมออนไลนน้ันเปนส่ือท่ีสามารถเขาถึงผูบริโภคไดเร็วและตลอดเวลา อีกท้ัง
คาใชจายนอย ส่ือสังคมออนไลนมีแนวโนมเติบโตอยางตอเน่ือง ท้ังจากโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจะมี
ความกาวหนามากข้ึนเร่ือยๆ ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคส่ือออนไลนมากขึ้นแทนท่ีส่ือเดิม 

สงผลใหในอนาคตขางหนาคนสวนใหญจะย่ิงใชเวลาอยูกับคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือมาก
ขึ้นไปอีก ซ่ึงจะสงผลตอเน่ืองใหโลกของส่ือสังคมออนไลนขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

 ในปจจุบันมีผูประกอบการธุรกิจขนาดเล็กท่ีใชส่ือสังคมออนไลนเปนชองทางหลักของ
ธุรกิจเกิดข้ึนอยางมากมายท้ังท่ีเปนผูประกอบการอยางเต็มตัวและผูท่ีประกอบธุรกิจเปนอาชีพเสริม 

เน่ืองจากเปนธุรกิจท่ีมีตนทุนต่ํา เพียงแตในการประกอบธุรกิจจะตองสรางความเช่ือม่ันใหกับลูกคา
วาจะไดรับสินคาท่ีมีคุณภาพเปนไปตามท่ีไดส่ังซ้ือ ซ่ึงธุรกิจประเภทน้ีจะเหมาะกับสินคาท่ีราคาไม
สูงนักและมีความถ่ีในการซ้ือขาย ซ่ึงไดแก สินคาแฟช่ันตางๆ แตสินคาท่ีไดรับความนิยมในการ
ซ้ือ-ขายมากที่สุดคือ เส้ือผา เพราะมันกลายเปนอีกทางเลือกหน่ึงสําหรับผูบริโภคในปจจุบัน  เพราะ
ผูบริโภคสามารถเลือกซ้ือเส้ือผาท่ีตองการ และมีคุณภาพไดโดยที่ไมตองเสียเวลาเดินทางไปท่ี
รานคา ทําใหผูประกอบการหลายๆท่ีจําเปนตองปรับกลยุทธทางการคาใหม มีการขยายชองทางการ
จําหนายออนไลนเพ่ิมขึ้น และมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ ฟงกช่ันการใชงานใหงาย มีความ
นาเชื่อถือ สะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน รวมถึงตองคอยดู และพัฒนาสินคาของตนใหมีคุณภาพมากท่ีสุด 

เพ่ือรองรับกับตลาดออนไลนท่ีมีการแขงขันสูงข้ึนทุกขณะ และตลาดผูบริโภคออนไลนท่ีเติบโตขึ้น
อยางตอเน่ือง 

 ผูวิจัยเองก็เปนหน่ึงในผูท่ีใชเครือขายสังคมออนไลน เม่ือพบวาเครือขายสังคมออนไลน
นอกจากจะมีประโยชนในแงของการติดตอส่ือสาร การสรางความสัมพันธในสังคมแลว ยังมี
ประโยชนในดานธุรกิจอีกดวย จึงทําใหเกิดความสนใจในธุรกิจรูปแบบน้ี และตองการทราบถึงกล
ยุทธในการประกอบธุรกิจประเภทน้ีใหประสบความสําเร็จ จึงไดเริ่มตนทําการศึกษา เพ่ือท่ีผูวิจัย
และผูท่ีสนใจจะสามารถนําขอมูลความรูท่ีไดทําการศึกษาในคร้ังน้ี มาใชประโยชนในการประกอบ
ธุรกิจ และสามารถนําไปประยุกตใชในธุรกิจประเภทอื่นๆ ท่ีมีความคลายคลึงกันตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผานเฟสบุคของ
พนักงานการไฟฟานครหลวง 
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 2. เพ่ือศึกษาปจจัยในสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดตัดสินใจเลือกซ้ือ
เส้ือผาผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวง 

 3. เพ่ือศึกษาปจจัยอื่นๆท่ีมีอิทธิพลตอการตัดตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผานเฟสบุคของ
พนักงานการไฟฟานครหลวง 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับตําแหนงงาน
และรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผานเฟสบุคของพนักงาน
การไฟฟานครหลวงแตกตางกัน 

 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ีจัด
จําหนาย และดานสงเสริมการตลาดท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผาน
เฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน 

 3. ปจจัยอ่ืนๆท่ีประกอบดวย ดานชองทางการติดตอส่ือสาร และดานวิธีการจัดสงสินคาท่ี
แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวง
แตกตางกัน 

 
ประโยชนของการวิจัย 
 1. ผูประกอบการธุรกิจเส้ือผาสามารถนําผลการวิจัย ไปใชในการกําหนดนโยบาย การ
วางแผนกลยุทธทางการคาและแนวทางในการใหบริการ 

 2. ผูประกอบการธุรกิจเส้ือผาสามารถนําผลการวิจัย ไปใชในการวางแผน และ ปรับปรุง
กิจการตลอดจนการบริหารจัดการธุรกิจใหเกิดความไดเปรียบในเชิงแขงขัน สามารถดํารงกิจการให
อยูรอดบนเสนทางธุรกิจไดอยางม่ันคงและย่ังยืน 

 3. ชวยเสริมสรางใหเกิดองคความรูใหม ทําใหผูประกอบการธุรกิจเส้ือผาเขาใจถึงความ
ตองการของผูบริโภคมากขึ้น 

 4. ผลการวิจัยครั้งน้ีจะเปนประโยชนตอผูท่ีสนใจศึกษาในสวนท่ีเก่ียวของกับเรื่องน้ีตอไป 
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กรอบแนวความคิดการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผานเฟสบุคของ
พนักงานการไฟฟานครหลวง” น้ันมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

 คิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป (2547, น.12-16) กลาววา บริษัทตองมีการกําหนดสวนประสมทาง
การตลาด โดยใหนํ้าหนักและความสําคัญกับ 4Ps เริ่มตั้งแตการเชื่อมโยงความตองการของลูกคามา
วางแผนดานสินคาและบริการ ในดานคุณภาพ การออกแบบ รูปทรง ตราสินคา และการบรรจุหีบ
หอ ทําการผลิตและมีกระบวนการใหบริการอยางไร ตอไปถึงสวนท่ีสําคัญคือ การจัดจําหนาย 

(Place) ท่ีตองตัดสินใจวาจะใชคนกลางทางการตลาดแบบใด มีชองทางการจัดจําหนายก่ีระดับ เชน 

มีผูคาสง หรือผูคาปลีก หลังจากน้ันบริษัทตองทําการส่ือสารกับผูบริโภค (Promotion) ใหทราบถึง
ลักษณะสินคาและคุณประโยชนของสินคาและบริการ โดยใชเครื่องมือการสงเสริมการตลาดท่ี
เรียกวา สวนประสมการสงเสริมการตลาด ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการ
ขาย การขายตรง และการใชพนักงานขาย เพ่ือกระตุนใหเกิดความตองการซ้ือ และสุดทายคือ ตั้ง
ราคา (Pricing) วาจะกําหนดราคาจากฐานของตนทุน หรือตั้งราคาตามกําไรท่ีตองการ หรือมีการใช
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ราคาเปนการจูงใจ และกระตุนผูบริโภค นอกจากนี้ นักการตลาดยังตองนําความคิดเห็นสาธารณะ
และปจจัยทางการเมืองมาพิจารณาในการกําหนดสวนประสมทางการตลาดดวย 

 ปฎิพล ตั้งจักรวรานนท (2551, น.27-28) กลาววา สวนผสมทางการตลาด (Marketing mix) 

หมายถึง กลุมกิจกรรมท่ีประกอบอยูในโปรแกรมการตลาดขององคกร โดยวิธีการท่ีองคกรผสาน
สวนผสมเหลาน้ีจนกลายเปนโปรแกรมการตลาด ซ่ึงองคกรแตละแหงท่ีทําการแขงขันกันอยูภายใน
หมวดหมูผลิตภัณฑเดียวกันน้ัน สามารถมีสวนผสมทางการตลาดที่แตกตางกันไดอยางส้ินเชิง 

เพราะองคประกอบของสวนผสมทางการตลาดมีดวยกัน 12 ขอ ซ่ึงตอมา การรวบรวม และการจัด
หมวดหมูใหมใหกับสวนผสมเหลาน้ีก็ไดรับความนิยมเปนอยางมาก จดเหลือแคคําวา 4Ps อัน
ประกอบไปดวย 1.ผลิตภัณฑ (Product) 2.ราคา (Price) 3.การสงเสริมการขาย (Promotion) และ 4.

ชองทางการจําหนาย (Place) มักจะถูกนํามาใชอยูเสมอเพ่ือใหเราสามารถจดจําถึงสวนผสมทาง
การตลาดไดอยางงายดายขึ้น 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2535, น.68-69) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภคมีลักษณะเปน
กระบวนการที่ตองใชเวลาและความพยายาม  ปจจัยภายในและภายนอกจะเปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอ
กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคซ่ึงประกอบดวย 5 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 1. การตระหนักถึงความตองการ เม่ือบุคคลรูสึกถึงความตองการซ้ืออาจเปนความตองการท่ี
เกิดขึ้นจากภายในหรือภายนอก เชน ความหิว ไดเห็นการโฆษณา 
 2. การคนหาขอมูล บุคคลจะคนหาวิธีการท่ีจะทําใหความตองการไดรับความพอใจ อาจ
กระทําขึ้นโดยสัญชาตญาณ หรืออาจตองมีการใชการวิเคราะหขอมูล 

 3. การประเมินผลทางเลือกตางๆ ผูบริโภคตองทําการประเมินผลทางเลือกตางๆ ท่ีเปนไป
ไดกอนทําการตัดสินใจ 

 4. การซ้ือ หลังจากพิจารณาทุกส่ิงทุกอยางแลวก็จะตองตัดสินใจวาจะซ้ือหรือไม 
 5. การประเมินผลหลังการซ้ือ นักการตลาดจะตองพยายามลดความรูสึกท่ีไมดีตอสินคาท่ี
ผูบริโภคซ้ือไปโดยการใหขอมูลเนนจุดเดนของสินคา หรือการติดตามใหบริการหลังการซ้ือ 

เพราะวามันมีผลตอการซ้ือซํ้าในครั้งตอไป และมีผลตอการแนะนําเพ่ือนฝูง  

 วารุณี ตันติวงศวาณิช (2545, น.105-107) กลาววา ผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือโดยผานท้ัง 5 

ขั้นตอนซ่ึงประกอบดวย การตระหนักถึงความตองการ  การเสาะหาขอมูล  การประเมินทางเลือก  
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การตัดสินใจซ้ือ  และพฤติกรรมหลังการซ้ือทุกครั้ง แตการซ้ือท่ีทําเปนประจําโดยมากแลวผูบริโภค
มักจะขามบางข้ันตอนไป ผูหญิงท่ีซ้ือยาสีฟนตราท่ีใชเปนประจําจะตระหนักถึงความตองการและ
ทําการตัดสินใจซ้ือโดยขามข้ันตอนการเสาะหาขอมูลและการประเมินทางเลือก อยางไรก็ตาม
นักการตลาดยังคงใชแบบจําลอง 5 ข้ันตอน เพราะแบบจําลองน้ีแสดงถึงส่ิงท่ีจะตองนํามาพิจารณา
ท้ังหมด เม่ือผูบริโภคตกอยูในสถานการณการตัดสินใจซ้ือคร้ังใหมหรือการตัดสินใจซ้ือท่ีซับซอน 

อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจเส้ือผาออนไลน 
 ธุรกิจเส้ือผาออนไลนวาดวยความเร็วในการส่ือสารและราคาอุปกรณใชงานอินเทอรเน็ตท่ี
ลดลง คือสวนผสมหลักสําคัญท่ีทําใหคนไทยหันมาใชงานอินเทอรเน็ตในการหาซ้ือสินคาและ
บริการตางๆ จากขอมูลลาสุดในป 2558 พบวาคนไทยใชงานอินเทอรเน็ต 24.6 ลานคน เพ่ิมข้ึนรอย
ละ 35 จากป 2556 และใชอินเทอรเน็ตสําหรับชอปปงสินคาและบริการถึง 1.6 ลานคน เพ่ิมขึ้นรอย
ละ 65 โดยเส้ือผาเครื่องแตงกาย เครื่องประดับ เปนสินคากลุมใหญท่ีสุด ท่ีมีจํานวนนักชอปชาวไทย 

0.6 ลานคน เพ่ิมข้ึนกวาเทาตัวจากป 2556 แตกตางอยางส้ินเชิงกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยท่ีเติบโต
อยางคอยเปนคอยไปในชวงเวลาเดียวกัน 

 ปจจุบัน ตลาดเส้ือผาสําเร็จรูปในไทยมีมูลคาประมาณ 3.1 แสนลานบาท ขยายตัวรอยละ 

1.7 ตอปเทาน้ัน ซ่ึงขยายตัวนอยกวาอัตราการเพ่ิมข้ึนของนักชอปท่ีเลือกซ้ือเส้ือผาออนไลนมาก 

แสดงใหเห็นวากระแสชอปออนไลนไมไดทําใหมูลคาตลาดเพ่ิมข้ึน แตเปนการยายชองทางการจัด
จําหนาย จากการขายหนารานท่ัวไปเปนจําหนายผานหนาจอคอมพิวเตอร แท็บเล็ตและมือถือแทน 

นับเปนการเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญของธุรกิจเส้ือผาสําเร็จรูปไทย ท่ีมิใชตองปรับตัวเพ่ือความอยู
รอดเทาน้ัน แตหากเทาทันกระแสการเปลี่ยนแปลงยอมไดเปรียบคูแขง และสรางรายไดมหาศาลบน
ตนทุนท่ีต่ํากวาการทําธุรกิจรูปแบบเดิม 

 ส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากกระแสชอปออนไลน อาทิ เทรนดแฟช่ันท่ีเปล่ียนเร็วข้ึน ตนทุนการ
ประกอบธุรกิจท่ีลดลง ตลาดท่ีมีขนาดใหญและหลากหลาย เวลาซ้ือขายตลอด 24 ชั่วโมงไมจํากัด
สถานท่ี การเขาสูธุรกิจและเลิกกิจการท่ีงายทําใหการแขงขันสูง เปนการทลายขอจํากัดการทําธุรกิจ
ในรูปแบบเดิม ซ่ึงสรางท้ังโอกาสและความเส่ียงตอผูประกอบการรายเดิมและผูประกอบธุรกิจหนา
ใหม ตองมีการปรับตัวและวางกลยุทธทางธุรกิจ เชน  

 1. ลดจํานวนผลิตสินคาแตละแบบ/ไซสลง เพ่ือลดโอกาสขาดทุนจากสินคาตกเทรนด 
 2. ชะลอการขยายสาขาหรือลดขนาดหนารานลงและสงสินคาขายผานออนไลนมากข้ึน 

เพ่ิมชองทางส่ือสารกับลูกคาออนไลนแบบเรียลไทม 
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 3. สรางแบรนดหรือบุคลิกลักษณะสินคาโดยเนนลูกคาเฉพาะกลุมรสนิยม เพ่ือสรางกําไรท่ี
สูงกวาสินคาท่ัวไป และโฆษณาออนไลนท้ังทางตรงและทางออม เพ่ือสรางลูกคารายใหมและรักษา
ฐานลูกคาเดิม ดวยคุณภาพสินคา บริการ และการจัดสงท่ีรวดเร็ว เปนตน  

 การขยายตัวของนักชอปออนไลนยังสงผลตอโอกาสและความเส่ียงไปยังผูผลิตอันไดแก
โรงงานตัดเย็บเส้ือผาเชนกัน จากการส่ังสินคาตอแบบและไซสท่ีลดลงและมีความถ่ีมากข้ึน เพราะ
การเปล่ียนแฟช่ันท่ีเร็วขึ้น ธุรกิจจึงตองมีแรงงานท่ีมีความชํานาญสูง สามารถรับผลิตในจํานวนท่ี
นอยและตนทุนท่ีเหมาะสม จํานวนผูจําหนายหนาใหมท่ีเพ่ิมขึ้นจํานวนมาก จึงทําใหเปนโอกาสของ
ธุรกิจตัดเย็บสามารถบริหารตนทุนในการผลิตจํานวนนอย และมีความสามารถในการตัดเย็บและ
หรือออกแบบสินคาใหธุรกิจเหลาน้ีไดหลากหลายมากขึ้น 

 จะเห็นไดวาชองทางการตลาดเปล่ียนแปลงไป ทําใหความไดเปรียบของผูประกอบการ
แบบเดิมลดลง ธุรกิจท่ีปรับกลยุทธสอดรับกับการเปล่ียนแปลงไดดีในกระแสออนไลนชอปปงมา
แรงเชนน้ี ยอมขยายตัวไดแบบสวนกระแสภาวะเศรษฐกิจ ครองสวนแบงตลาดเพ่ิมขึ้นในระยะยาว 

งานน้ีธุรกิจเล็กๆ อาจลมยักษใหญก็เปนไดหากรูจักปรับตัว และรูเทาทันการเปล่ียนแปลงท่ียังคง
เกิดขึ้นตอเน่ืองไปอีกหลายป 
แบบของการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผานเฟสบุคของ
พนักงานการไฟฟานครหลวงเปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใชแนวทางการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บ
รวบรวมขอมูลจากการออกแบบสอบถาม ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลจะแบงเปน 2 สวน ไดแก สถิติเชิง
พรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห 
ประชากรและหนวยวิเคราะห 
 ประชากร (Population) ท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานการไฟฟานครหลวง ตั้งแต
วันท่ี 10-30 เมษายน พ.ศ. 2560 ซ่ึงสามารถระบุจํานวนประชากรท่ีแนนอนได 8,405 คน 

การเลือกกลุมตัวอยางและแผนการสุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจากการใชสูตรของ 

TARO YAMANEคํานวณหาขนาดตัวอยางท่ีจะใช มีรายละเอียดดังน้ี 
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 n = ขนาดตัวอยางท่ีคํานวณได 
 N = จํานวนประชากรท่ีทราบคา 
 e = คาความคลาดเคลื่อนในการศึกษาน้ีท่ีกําหนดท่ี 5% เทากับ 0.05 

 

 
 

 ดังน้ัน ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชขนาดตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง ผูวิจัยไดเลือกใช
วิธีดําเนินการสุมตัวอยางแบบไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (Non-probability Sampling) โดยใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงผูวิจัยทําการเก็บขอมูลตัวอยางผานทาง
แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 การคนควาอิสระ (Independent Study) เร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
เส้ือผาผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามของกลุม
ตัวอยางจํานวน 400 คน มาดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ซ่ึงทําใหผูวิจัยแนใจไดวา 
ขอมูลท่ีนํามาประมวลน้ันเปนขอมูลท่ีมีความสมบูรณถูกตอง และอยูในรูปแบบเดียวกันท้ังหมด 

และนําขอมูลมาวิเคราะหดวย Microsoft Office Excel ตามวัตถุประสงค  
 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เปนสถิติท่ีนํามาใชในการอางอิงไปหาคาความเปน
จริงของประชากร สถิติอนุมานถูกนําไปใชใน 2 เร่ือง คือ การประมาณคาทางสถิติ และการทดสอบ
สมมติฐาน ซ่ึงในการวิจัยมักนิยมนําสถิติอนุมานมาใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก t-Test และ 

F-Test 
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สรุปผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (400 คน) 

 
 จากตารางท่ี  1 พบวา  ผลจากการสํารวจปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 73.50 มีอายุระหวาง 26–30 ป 
เปนจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 37.50 มีสถานภาพโสดเปนจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 

52.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีเปนจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 66.00 ชวงระดับตําแหนง

ชาย 106 26.50  
หญิง 294 73.50  

20-25 ป 75 18.75  
26-30 ป 150 37.50  
31-35 ป 70 17.50  
36-40 ป 40 10.00  
41-45 ป 35 8.75    
45 ปข้ึนไป 30 7.50    

โสด 208 52.00  
สมรส 161 40.25  
หยาราง/หมาย 31 7.75    

ต่ํากวาปริญญาตรี 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 บาทข้ึนไป 38 9.50    

เพศ

ระดับตําแหนงงาน

รายไดเฉล่ียตอเดือน

อายุ

สถานภาพ

ระดับการศึกษา

ปจจัยสวนบุคคล ความถ่ี รอยละ
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งาน 3-4 มีจํานวนมาท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38.00 รายไดเฉล่ียตอเดือนอยูในชวง 10,001-20,000 บาท 

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 35.50 

 

ตารางท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม (400 คน) 

 
 จากตารางท่ี 2 พบวา ผลจากการสํารวจปจจัยสวนประสมทางการตลาดของกลุมตัวอยาง 

ผูตอบแบบสอบถามเลือกซ้ือผลิตภัณฑประเภทเส้ือยืดมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 46.25 ในชวงราคาท่ี
เลือกซ้ือมากท่ีสุดคือ 251-400 บาท คิดเปนรอยละ 39.50 โดยชองทางการจัดจําหนายท่ีเลือกใช
บริการมากที่สุด คือ Page รานเส้ือผาใน Facebook คิดเปนรอยละ 99.00 สวนการสงเสริมการขายท่ี
ใหความสนใจมากที่สุดคือ           การจัดสงฟรี คิดเปนรอยละ 39.50 

 

 

 

 

 

เส้ือยืด 185 46.25 
เส้ือเช้ิต 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 บาทข้ึนไป 46 11.50 

Page รานเส้ือผาใน Facebook 396 99.00 
Groups ผูขายเส้ือผาใน Facebook 2 0.50   
เพ่ือนใน Faceboook 2 0.50   

มีสวนลดสินคา 133 33.25 
จัดสงฟรี 158 39.50 
การรับประกัน 58 14.50 
ของแถม 22 5.50   
การทําโฆษณา โดยการรีวิวตัวสินคา 29 7.25   

ชองทางการจัดจําหนาย

การสงเสริมการขาย

ผลิตภัณฑ

ราคา

ปจจัยสวนประสมการตลาด ความถ่ี รอยละ
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ตาราง 3 ปจจัยอ่ืนๆของผูตอบแบบสอบถาม (400 คน) 

 
 จากตารางท่ี 3 พบวา ผลจากการสํารวจปจจัยอื่นๆ ในดานชองทางการติดตอส่ือสาร และ
วิธีการจัดสงสินคาของกลุมตัวอยาง ในสวนของดานชองทางการติดตอส่ือสาร ผูตอบแบบสอบถาม
เลือกติดตอทาง Inbox ผาน Facebook มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 53.00 สวนวิธีการจัดสงสินคาผูตอบ
แบบสอบถามเลือกการจัดสงทางไปรษณียแบบดวนพิเศษ (EMS) มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 65.75 

 

ตารางท่ี 4 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถาม 

 
 จากตารางท่ี 4 พบวา ผลจากการสํารวจปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการติดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา
ผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวง ท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดมีอยูดวยกัน 2 ปจจัย คือ 1.

รูปแบบของสินคาและคุณภาพของสินคา และ 2.ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา มี
คาเฉลี่ยเทากันอยูท่ี 5 สวนคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0 รองลงมาคือ ชองทางการติดตอท่ี
หลากหลาย มีคาเฉล่ีย 4.95 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2182 และบริการหลังการขาย มีคาเฉล่ีย 

4.55 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.4984 ตามลําดับ โดยรูปแบบการชําระเงินและการจัดสงสินคามี
คาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ 4.28 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.4471 

 

 

 

Comment ใตภาพสินคา 2 0.50   
Inbox ผาน Facebook 212 53.00 
Line 152 38.00 
โทรศัพท 34 8.50   

ไปรษณียแบบลงทะเบียน 4 1.00   
ไปรษณียแบบดวนพิเศษ (EMS) 263 65.75 
บริการขนสงภาคเอกชน (Kerry, DHL) 130 32.50 
Messenger 3 0.75   

ชองทางการติดตอส่ือสาร

วิธีการจัดสงสินคา

ปจจัยอ่ืนๆ ความถ่ี รอยละ

การตัดสินใจ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
รูปแบบของสินคา และคุณภาพของสินคา 5.00 0.0000
ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 5.00 0.0000
ชองทางการติดตอท่ีหลากหลาย 4.95 0.2182
บริการหลังการขาย 4.55 0.4984
รูปแบบการชําระเงิน และการจัดสงสินคา 4.28 0.4471
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 : ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

ระดับตําแหนงงานและรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผาน
เฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน 

สมมติฐาน 1.1 เพศท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผานเฟสบุคของ
พนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน 

ผลการวิเคราะหพบวา เพศหญิงมีคาเฉล่ียเทากับ 4.7449 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.1759 คะแนน สวนเพศชายมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.7811 คะแนน และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.1962 คะแนน โดยมีคา T-Test เทากับ 1.7622 คะแนน และคา (Sig.) เทากับ (0.0788) 

ดังน้ัน เพศท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผานเฟสบุคของ
พนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน 

สมมติฐาน 1.2 อายุท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผานเฟสบุคของ
พนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน 

ผลการวิเคราะหพบวา ชวงอายุท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดคือ 45 ปข้ึนไป มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.8267 

คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1721 คะแนน สวนชวงอายุท่ีมีคะแนนนอยท่ีสุดคือ 36-40 ป 
มีคาเฉล่ียเทากับ 4.7000 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1754 คะแนน โดยมีคา F-Test 

เทากับ 1.7782 คะแนน และคา (Sig.) เทากับ (0.1162) 

ดังน้ัน ชวงอายุท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผานเฟสบุคของ
พนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน 

สมมติฐาน 1.3 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผาน
เฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน 

ผลการวิเคราะหพบวา ระดับการศึกษาท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดคือ ปริญญาเอก มีคาเฉล่ียเทากับ 

4.8000 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2828 คะแนน สวนระดับการศึกษาท่ีมีคะแนนนอย
ท่ีสุดคือ ปริญญาตรี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.7500 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1819 คะแนน 

โดยมีคา F-Test เทากับ 0.2183 คะแนน และคา (Sig.) เทากับ (0.8837) 

ดังน้ัน ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผาน
เฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน 
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สมมติฐาน 1.4 สถานภาพที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผาน
เฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน 

ผลการวิเคราะหพบวา สถานภาพที่มีคะแนนมากท่ีสุดคือ หยาราง/หมาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.7677 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1796 คะแนน สวนสถานภาพที่มีคะแนนนอยท่ีสุด
คือ โสด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.7529 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1831 คะแนน โดยมีคา F-

Test เทากับ 0.0904 คะแนน และคา (Sig.) เทากับ (0.9136) 

ดังน้ัน สถานภาพท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผานเฟสบุคของ
พนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน  

สมมติฐาน 1.5 ระดับตําแหนงงานท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา
ผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน 

ผลการวิเคราะหพบวา ระดับตําแหนงงานที่มีคะแนนมากท่ีสุดคือ พนักงานระดับ 11-13 มี
คาเฉลี่ยเทากับ 5.0000 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.0000 คะแนน สวนระดับตําแหนง
งานท่ีมีคะแนนนอยท่ีสุดคือ พนักงานระดับ 9-10 มีคาเฉล่ียเทากับ 4.7000 คะแนน คาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.1414 คะแนน โดยมีคา F-Test เทากับ 0.2183 คะแนน และคา (Sig.) เทากับ 

(0.1805) 

ดังน้ัน ระดับตําแหนงงานท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผาน
เฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน 

สมมติฐาน 1.6 รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผาน
เฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน 

ผลการวิเคราะหพบวา รายไดตอเดือนท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดคือ 60,000 บาทขึ้นไป มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.8053 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1944 คะแนน สวนรายไดตอเดือนที่มีคะแนน
นอยท่ีสุดคือ 10,001-20,000 บาท มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.7338 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.1762 คะแนน โดยมีคา F-Test เทากับ 1.3120 คะแนน และคา (Sig.) เทากับ (0.2579) 

ดังน้ัน รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผานเฟสบุค
ของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานสถานท่ีจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาดท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
เส้ือผาผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน 
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สมมติฐาน 2.1 ผลิตภัณฑท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผาน
เฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน 

ผลการวิเคราะหพบวา ผลิตภัณฑท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดคือ เส้ือเช้ิต มีคาเฉล่ียเทากับ 4.7846 

คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2130 คะแนน สวนผลิตภัณฑท่ีมีคะแนนนอยท่ีสุดคือ 

กระโปรง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.7192 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1692 คะแนน โดยมีคา F-

Test เทากับ 1.5681 คะแนน และคา (Sig.) เทากับ (0.1820) 

ดังน้ัน ผลิตภัณฑท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผานเฟสบุคของ
พนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน 

สมมติฐาน 2.2 ราคาที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผานเฟสบุคของ
พนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน 

ผลการวิเคราะหพบวา ชวงราคาท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดคือ 700 บาทข้ึนไป มีคาเฉล่ียเทากับ 

4.8261 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2134 คะแนน สวนชวงราคาท่ีมีคะแนนนอยท่ีสุดคือ 

100-250 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 4.7257 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1603 คะแนน โดยมี
คา F-Test เทากับ 2.4269 คะแนน และคา (Sig.) เทากับ (0.0474) 

ดังน้ัน ราคาท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผานเฟสบุคของพนักงาน
การไฟฟานครหลวงแตกตางกัน 

สมมติฐาน 2.3 ชองทางการจัดจําหนายท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
เส้ือผาผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน 

ผลการวิเคราะหพบวา ชองทางการจัดจําหนายท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดคือ Groups ผูขายเส้ือผา
ใน Facebook มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.8000 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2828 คะแนน สวน
ชองทางการจัดจําหนายท่ีมีคะแนนนอยท่ีสุดคือ เพ่ือนใน Facebook มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.6000 คะแนน 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2828 คะแนน โดยมีคา F-Test เทากับ 0.7844 คะแนน และคา (Sig.) 

เทากับ (0.4571) 

ดังน้ัน ชองทางการจัดจําหนายท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา
ผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน 

สมมติฐาน 2.4 การสงเสริมการขายท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา
ผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน 
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ผลการวิเคราะหพบวา การสงเสริมการขายที่มีคะแนนมากท่ีสุดคือ สวนลดสินคา มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.7850 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1853 คะแนน สวนการสงเสริมการขายท่ีมี
คะแนนนอยท่ีสุดคือ ของแถม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.7091 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1601 

คะแนน โดยมีคา F-Test เทากับ 1.9246 คะแนน และคา (Sig.) เทากับ (0.1055) 

ดังน้ัน การสงเสริมการขายที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผาน
เฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 3 : ปจจัยอื่นๆท่ีประกอบดวย ดานชองทางการติดตอส่ือสาร และดานวิธีการ
จัดสงสินคาท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผานเฟสบุคของพนักงานการ
ไฟฟานครหลวงแตกตางกัน 

สมมติฐาน 3.1 ดานชองทางการติดตอส่ือสารท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
ซ้ือเส้ือผาผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน 

ผลการวิเคราะหพบวา ชองทางการติดตอส่ือสารท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดคือ Comment ใตภาพ
สินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.9000 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1414 คะแนน สวนชองทาง
การติดตอส่ือสารท่ีมีคะแนนนอยท่ีสุดคือ Line มีคาเฉล่ียเทากับ 4.7382 คะแนน คาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.1801 คะแนน โดยมีคา F-Test เทากับ 1.0525 คะแนน และคา (Sig.) เทากับ 

(0.3692) 

ดังน้ัน ชองทางการติดตอส่ือสารท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา
ผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน 

สมมติฐาน 3.2 ดานวิธีการจัดสงสินคาท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
เส้ือผาผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน 

ผลการวิเคราะหพบวา วิธีการจัดสงสินคาท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดคือ Messenger มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.8667 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2309 คะแนน สวนวิธีการจัดสงสินคาท่ีมี
คะแนนนอยท่ีสุดคือ ไปรษณียแบบดวนพิเศษ (EMS) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.7468 คะแนน คาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.1727 คะแนน โดยมีคา F-Test เทากับ 1.0397 คะแนน และคา (Sig.) เทากับ 

(0.3749) 

 ดังน้ัน วิธีการจัดสงสินคาท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผาน
เฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน 
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อภิปรายผลของการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 : ปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

ระดับตําแหนงงานและรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผาน
เฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคลไมมีดานใดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกซ้ือเส้ือผาผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวง ท้ังน้ีเน่ืองจากผูบริโภคสวนใหญเปน
เพศหญิง ชวงอายุ 26-30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาจเพราะเพศหญิงเปนเพศท่ีมีความรักสวย 

รักงามและชอบการแตงตัว ชอบแตงกายตามแฟชั่น ซ่ึงกระแสแฟชั่นการแตงกายมีการเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็ว เพศหญิงจึงตองเปล่ียนการแตงกายใหเขากับกระแสแฟช่ันอยูตลอดเวลา จนทําใหเกิด
ความถ่ีในการซ้ือสินคามากกวาเพศชาย แตในปจจุบันเพศชายก็หันมาสนใจในเร่ืองของภาพลักษณ
ของตนเองมากข้ึน ทําใหตลาดเส้ือผาของผูชายเริ่มขยายตลาดและมีทางเลือกมากขึ้น สวนดาน
รายไดของบุคคลจะแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ ซ่ึงผูบริโภคที่มีรายไดสูงอาจมีกําลังการซ้ือสินคา
ในจํานวนท่ีมากและราคาแพงกวา สวนผูท่ีมีรายไดนอยอาจตองมีการจํากัดคาใชจายในการซ้ือ
สินคาแตละคร้ัง โดยอาจตองคํานึงถึงราคาและคุณภาพท่ีเหมาะสมกับรายได  
 ดังน้ัน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับตําแหนงงานและรายไดตอเดือนท่ี
แตกตางกัน ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานคร
หลวงแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานสถานท่ีจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาดท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
เส้ือผาผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีเพียงดานราคาท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวง เพราะดาน
ราคาสินคาสงผลกระทบตอการตัดสินใจของผูบริโภคในหลายๆดาน เชน รายไดของผูบริโภค 

คุณภาพของสินคา ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ (สุทามาศ จันทรถาวร, 2556) ศึกษาเรื่อง ปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาบนเฟสบุคของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลงานวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานราคามีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาบนเฟสบุคของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญใหความสํา คัญกับด านราคา ท่ี เหมาะสมกับสินค า  และราคา ท่ี ถูกกว าร านค าหรือ
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หางสรรพสินคา และยังสอดคลองกับทฤษฎี (ฉัตยาพร เสมอใจ และฐิตินันท วารีวนิช, 2551) กล
ยุทธสวนประสมทางการตลาดดานราคาท่ีวา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางมูลคา (Value) กับ
ราคาของผลิตภัณฑ ถามูลคาสูงกวาหรือเหมาะสมกับราคา ผูบริโภคก็จะทําการตัดสินใจซ้ือ 

 สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานสถานท่ีจัดจําหนาย และดาน
สงเสริมการตลาด ไมมีดานใดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผานเฟสบุคของพนักงาน
การไฟฟานครหลวงแตอยางใด ท้ังน้ีเน่ืองจากปจจุบันตลาดเส้ือผาออนไลนมีผลิตภัณฑใหเลือก
หลากหลายรูปแบบ ชองทางการจําหนายก็สะดวกเขาถึงไดงาย รวมท้ังมีการจัดโปรโมชั่นสงเสริม
การขายอยูตลอดเวลา 
 สมมติฐานที่ 3 : ปจจัยอื่นๆท่ีประกอบดวย ดานชองทางการติดตอส่ือสาร และดานวิธีการ
จัดสงสินคาท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผานเฟสบุคของพนักงานการ
ไฟฟานครหลวงแตกตางกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคลไมมีดานใดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกซ้ือเส้ือผาผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวง  เ น่ืองจากดานชองทางการ
ติดตอส่ือสารระหวางผูซ้ือกับผูขาย มีส่ือ Social Media เขามาตอบโจทยในการติดตอส่ือสารท่ีท้ัง
สะดวกและรวดเร็ว สวนดานวิธีการจัดสงสินคาผูบริโภคก็มีทางเลือกมากข้ึน เพราะมีการขนสง
สินคาของภาคเอกชนเขามาแขงขันกันมากขึ้นทําใหผูบริโภคมีทางเลือกเยอะขึ้น 

 ดังน้ัน ชองทางการติดตอส่ือสาร และวิธีการจัดสงสินคาท่ีแตกตางกัน ไมมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะท่ีไดจากผลการวิจัย 
 1. ดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสนใจในสินคาประเภทเส้ือยืดมาก
ท่ีสุด เพราะเส้ือยืดเปนสินคาท่ีทุกเพศ ทุกวัย สามารถใสไดไมวาโอกาสใดๆก็ตาม ทําใหตลาด
เส้ือผาออนไลนมีการแขงขันท่ีสูงมาก สงผลใหผูบริโภคมีทางเลือกในการตัดสินใจซ้ือท่ีมากขึ้นตาม
ไปดวย ดังน้ัน ผูประกอบการที่จะทําการขายเส้ือผาออนไลน และจะจับธุรกิจประเภทเส้ือยืดน้ัน 

ควรใหความสําคัญกับรูปแบบและการดีไซน ใหมีความสวยงาม สามารถสวมใสไดในหลายโอกาส 

และทันสมัยตรงตามความตองการของผูบริโภค ควรใสรายละเอียด ขนาดของสินคาใหตรงกับ
ความเปนจริงมากท่ีสุด เพ่ือสรางความนาเชื่อถือใหกับผูประกอบการ และควรใหความสําคัญกับ
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คุณภาพ และวัสดุท่ีใชผลิต เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความภักดีและประทับใจในตัวสินคา ซ่ึงท้ังหมด
เหลาน้ีจะเปนจุดแข็งของกิจการในการเพ่ิมโอกาสท่ีผูประกอบการจะเพ่ิมสวนแบงตลาดและ
ยอดขายใหกับกิจการของตนเอง 

 2. ดานราคา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสนใจสินคาในชวงราคา 251-400 บาท 

อาจเปนเพราะผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีชวงอายุระหวาง 26-30 ป และมีชวงรายได ระหวาง 

10,001-20,000 บาท ทําใหตองมีการตัดสินใจซ้ือสินคาในราคาท่ีเหมาะสมกับรายได ดังน้ัน
ผูประกอบการควรจะตั้งราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา เพ่ือสรางแรงดงดูดใหผูซ้ือเกิด
ความรูสึกอยากซ้ือ และชวยใหเกิดการกระตุนใหเกิดการตัดสินใจซ้ือในทันที  

 3. ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสนใจเลือกใช
ชองทาง Page รานเส้ือผาใน Facebook มากที่สุด เพราะในปจจุบันส่ือสังคมออนไลนมีอิทธิพลตอ
การใชชีวิตของคนในยุคปจจุบันมากข้ึน สอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีพัฒนากาวไปขางหนาอยางไป
ไมมีท่ีส้ินสุด สงผลใหรูปแบบการซ้ือสินคาของผูบริโภคน้ันหันมาสนใจใชบริการทางโลก
ออนไลนมากข้ึน เพราะผูบริโภคสามารถเลือกซ้ือสินคาตางๆไดโดยท่ีไมตองเดินทางไปถึงหนาราน
ของสินคาท่ีตองการ ก็สามารถเลือกซ้ือสินคาไดไมวาจะอยูท่ีไหนหรือเวลาใดก็ตาม จึงเปนอีกหน่ึง
ชองทางการจําหนายท่ีผูประกอบการควรหันมาใหความสนใจ เพ่ือตอยอดทางธุรกิจของตนเอง 

 4. ดานการสงเสริมการขาย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกการจัดสงสินคาฟรี 

เน่ืองจากการส่ังซ้ือสินคาออนไลน จะมีคาใชจายในการสงสินคาสวนน้ีท่ีตองบวกเพ่ิมเขามากับ
มูลคาของสินคา ทําใหผูบริโภคเลือกรูปแบบการสงเสริมการขายท่ีไมตองเสียคาจัดสง แต
ผูประกอบการก็ควรเนนการสงเสริมการตลาดในดานอ่ืนๆดวย ไมวาจะเปนสวนลด ของแถม หรือ
การรับประกัน เพ่ือสรางแรงจูงใจใหกับผูบริโภค และควรมีการประชาสัมพันธรานคาของทานใน
ส่ือออนไลนตางๆ ควรมีการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกผูบริโภค เพ่ือสรางความนาเชื่อถือในตัว
สินคา และสรางภาพพจนท่ีดีใหกับสินคาของกิจการ 

 

ขอเสนอแนะในการจัดทําการวิจัยครั้งตอไป 
 ควรมีการศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยอื่นๆ ท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผาน Facebook ของผูบริโภคในสายอาชีพอ่ืนๆ เพ่ือนํามา
เปรียบเทียบกับผลการวิจัยน้ี เน่ืองจากสภาพแวดลอมท่ีตางกันอาจสงผลในการตัดสินใจเลือกซ้ือ
เส้ือผาผาน Facebook ท่ีแตกตางกัน 
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การตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สาวรี ช้ินประยูร 
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความแตกตางทางดานปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดาน

สวนประสมทางการตลาด และปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดทํา
การสุมกลุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) ใชสูตรการคํานวณของ William G. Cochran (1963) ซ่ึงใชแบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางท่ีใช คือ บุคคลท่ีเขามาใชบริการบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลและ
ประมวลผล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนา คือ การใชสถิติแจกแจงคาความถ่ี คารอยละ 

คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด และคาสูงสุด สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน คือ การ
เปรียบเทียบความแตกตางดวย t-Test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) F-Test  

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง มีพฤติกรรมใชบริการและการตัดสินใจเลือกใชระบบ 

Internet Fiber2U (FTTx) ท่ีมีตอ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการ
ทดสอบสมมติฐานสรุปไดวาปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉล่ีย
ตอเดือน มีความการตัดสินใจใชบริการลูกคา ของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  ในภาพรวมไม
แตกตางกัน ยกเวนจําแนกตามระดับการศึกษาในภาพรวมพบวา แตกตางกันอยาง  มีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงหากวิเคราะหปจจัยตอการใหท่ีแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ: การตัดสินใจเลือกใชบริการระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT 
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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 
ความสําคัญของปญหา 

บมจ.ทีโอที นับเปนองคกรท่ีวางรากฐานระบบส่ือสารโทรคมนาคมไทยมาเปนระยะเวลา
กวา 60 ป ดวยประสบการณอันยาวนาน ทีโอที พรอมใหบริการส่ือสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร 

ตอบสนองความตองการครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด จากการ
ดําเนินงานใน 4 – 5 ป ท่ีผานมา บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ประสบปญหาการลดลงของรายได
อยางตอเน่ือง จากการท่ีมีคูแขงเพ่ิมเขามาในธุรกิจโทรคมนาคม และเทคโนโลยีใหมๆ ของ 

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงและโทรศัพทเคล่ือนท่ี ทําใหรายไดหลักจากโทรศัพทประจําลดลงอยาง
ตอเน่ือง 
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ส่ิงบงชี้ใหเห็นถึงปจจัยท่ีมีผลตอการใหบริการโทรศัพทประจําท่ีของผูบริโภค คือ 

เทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบริโภคที่เปล่ียนไป เชน การเขามาของกระแสความนิยมในการใช
โครงขายทางสังคม (Social Network) และการขยายตัวของ Smart Phone ตลอดจนความตองการใช
บริการอินเตอรเน็ตเคล่ือนที่มากข้ึน  

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จึงตองใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
ท่ีมีตอการตัดสินใจของลูกคาท่ีใชบริการของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เน่ืองจากปจจุบันการ
เขาถึงบริการส่ือสารโทรคมนาคมผานเทคโนโลยีรอดแบนดอินเทอรเน็ตท้ังทางสายและไรสายน้ัน
สามารถทําไดสะดวกและรวดเร็ว เพราะมีชองทางในการเขาถึงท่ีหลากหลาย แตหากคุณภาพการ
ใหบริการซ่ึงถือเปนปจจัยแหงความสําเร็จไมเปนท่ีพึงพอใจของลูกคาแลว โดยเฉพาะลูกคาท่ีใช
บริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ตท่ียังคงมีอัตราการคืนเลขหมายท่ีสูง 

ดังน้ันทางผูวิจัยจึงเล็งเห็นวา การจะรักษาลูกคาไวไดน้ันเราตองมีการปรับปรุงพัฒนา
รูปแบบและการใหบริการอยางตอเน่ือง จึงสนใจศึกษาการตัดสินใจและพฤติกรรมการใชบริการท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในกรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาความแตกตางทางดานปจจัยสวนประชากรศาสตร ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือศึกษาความแตกตางทางดานสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. เพ่ือศึกษาความแตกตางทางดานพฤติกรรมผูบริโภค ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ประโยชนของการวิจัย  
1. เพ่ือนําผลการศึกษาขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร มาเปนแนวทางในการวางแผน
ดานการใหบริการ Internet ของ TOT ใหสอดคลองกับคุณลักษณะประชากร 

2. เพ่ือนําผลการศึกษาขอมูลดานสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร มาเปนแนวทางในการ
วางแผนกลยุทธทางการตลาด เพ่ือใหตอบสนองความตองการของลูกคา TOT ใหตรงใจมากข้ึน  
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3. เพ่ือนําผลการศึกษาขอมูลดานพฤติกรรมผูบริโภค ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร มาเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือใหตอบสนองความตองการของลูกคา TOT ใหตรงใจมากข้ึน  

ขอบเขตของการวิจัย  
1. ประชากร คือ ประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet Fiber2U 

(FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร และกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ลูกคาท่ีเขา
มาใชบริการใน TOT จํานวน400 คน ท่ีเลือกใชบริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. ขอบเขตของเน้ือหาท่ีศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานสวนประสม
ทางการตลาด และปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค  

3. ระยะเวลาการศึกษาครั้งน้ี เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง 5 พฤศจิกายน 2560 

 

หัวขอ 

ระยะเวลา (เดือน) 

ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 

สัปดาหท่ี 

1 

สัปดาหท่ี 

2 

สัปดาหท่ี 

3 

สัปดาหท่ี 

4 
สัปดาหท่ี 1 

จัดทําโครงรางวิจัย      

จัดทําขอเสนอท่ี
ปรึกษา 

     

แจกแบบสอบถาม      

ประมวลผล      

ปดเลมงานวิจัย      

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ  
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การวิจัย เรื่อง การศึกษาการตัดสินใจเลือกใชบริการระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ 

TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษาคนควา และรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีตํารา เอกสาร 

บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังตอไปน้ี  

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล  

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด  

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค  

4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจใชบริการ 

5. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับ ระบบ Internet 

6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

7. กรอบแนวคิดของการวิจัย  

8. สมมติฐานการวิจัย  
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 

 

                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษาสูงสุด 
- อาชีพ 
- รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 
- ผลิตภัณฑ 
- ราคา 
- ชองทางการจัดจําหนาย 
- การสงเสริมการขาย 
- บุคคล 
- การสรางและนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ 
- กระบวนการ 

ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค 
- ผูบริโภคซ้ืออะไร (What) 
- ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน (Where) 
- ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When) 
- ผูบริโภคเปนใคร (Who) 
- ผูที่มีสวนทําใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือ (Whom) 
- ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why) 
- ผูบริโภคซ้ืออยางไร (How) 

การตัดสินใจเลือกใช
ระบบ Internet 

Fiber2U (FTTx) 
ของ TOT ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได

เฉล่ียตอเดือน ท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet ของ TOT ในเขต
กรุงเทพมหานคร ตางกัน  

2. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ และดานกระบวนการ ท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet 

ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร ตางกัน  

3. ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค ท่ีประกอบดวย ผูบริโภคซ้ืออะไร (What) ผูบริโภคซ้ือท่ี
ไหน (Where) ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When) ผูบริโภคเปนใคร (Who) ผู ท่ีมีสวนทําใหผูบริโภค
ตัดสินใจซ้ือ (Whom) ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why) และผูบริโภคซ้ืออยางไร (How) ท่ีแตกตางกัน มี
ผลผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร ตางกัน 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 แบบของการวิจัย  
ในการทําวิ จัยครั้งน้ีผูวิ จัยไดออกแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quatitative 

Research) โดยทําการเก็บขอมูลสถิติเปนตัวเลขและใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปประกอบการ
วิเคราะหขอมูล 

ประชากรและหนวยวิเคราะห  
ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชาชนที่ตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet Fiber2U 

(FTTx) ของ TOT โดยมีลักษณะประชากรหนวยวิเคราะห คือ ผูใชบริการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การเลือกกลุมตัวอยางและแผนการสุมตัวอยาง  
ผูวิจัยเลือกการสุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน (Non Probability Sampling) โดยมี

วิ ธีการสุมตัวอยางแบบพบโดยบังเอิญ  หรือ  แบบตามสะดวก  (Accidental or Convenience 

Sampling) คือ บุคคลท่ัวไปในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
โดยใชสูตรการคํานวณของ William G. Cochran (1963)  
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สูตร  n =  
n = จํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองการ 

P = สัดสวนของประชากรท่ีผูวิจัยจะสุม 

Z = ระดับความม่ันใจ กําหนดไว 5% = 1.96 

4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
จากการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชแบบสอบถามในการวิจัย โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน 

ดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดในรูปแบบ
ตรวจเช็ครายการ (Check list Questions) 

สวนท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ และ ดานกระบวนการ ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดในรูปแบบตรวจเช็ค
รายการ (Check list Questions) 

สวนท่ี 3 ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ 
TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดในรูปแบบตรวจเช็ค รายการ 

(Check list Questions) 

สวนท่ี 4 การตั ด สินใจ เ ลือกใชบริ ก าร  ระบบ  Internet Fiber2U (FTTx) ของ  TOT ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale Question) 

โดยมีการแบง เกณฑใหคะแนนออกเปน 5 ระดับดังตอไปน้ี 

มากท่ีสุด  หมายถึง มีผลตอระดับการตัดสินใจมากท่ีสุด ใหคะแนน 5 คะแนน  

มาก   หมายถึง มีผลตอระดับการตัดสินใจมาก   ใหคะแนน 4 คะแนน  

ปานกลาง หมายถึง มีผลตอระดับการตัดสินใจปานกลาง  ใหคะแนน 3 คะแนน  

นอย   หมายถึง มีผลตอระดับการตัดสินใจนอย   ใหคะแนน 2 คะแนน  

นอยท่ีสุด  หมายถึง มีผลตอระดับการตัดสินใจนอยท่ีสุด  ใหคะแนน 1 คะแนน 

การเก็บรวบรวมขอมูล  



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1631 

ขอมูลท่ีไดมาจากการแจกแบบสอบถาม เรื่อง  การตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet 

Fiber2U (FTTx) ของ  TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน  400 คน  ใช เวลาเก็บขอมูลจาก
แบบสอบถาม ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง 5 พฤศจิกายน 2560 
สถิติการวิเคราะหขอมูล  

ผูวิจัยทําการวิเคราะหผานโปรแกรม Microsoft Excel รุน 2010 เพ่ือหาคารอยละ คาเฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด และคาสูงสุดการเปรียบเทียบความแตกตางดวย t-Test และการ
วิ เคราะหความแปรปรวนทาง เ ดียว  (One-way ANOVA) F-Test รวมถึ งใชส ถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบายคุณลักษณะของขอมูล และใชสถิติอางอิง (Inference Statistic) 

เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

แบบของการวิจัย  
ในการทําวิ จัยครั้งน้ีผูวิ จัยไดออกแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quatitative 

Research) โดยทําการเก็บขอมูลสถิติเปนตัวเลขและใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปประกอบการ
วิเคราะหขอมูล 

ประชากรและหนวยวิเคราะห  
ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet ของ 

TOT  

โดยมีลักษณะประชากรหนวยวิเคราะห คือ ผูใชบริการตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet ของ 

TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. การเลือกกลุมตัวอยางและแผนการสุมตัวอยาง  
ผูวิจัยเลือกการสุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน (Non Probability Sampling) โดยมี

วิ ธีการสุมตัวอยางแบบพบโดยบังเอิญ  หรือ  แบบตามสะดวก  (Accidental or Convenience 

Sampling) คือ บุคคลท่ัวไปในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
โดยใชสูตรการคํานวณของ William G. Cochran (1963)  

สูตร  n =  
n = จํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองการ 

P = สัดสวนของประชากรท่ีผูวิจัยจะสุม 
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Z = ระดับความม่ันใจ กําหนดไว 5% = 1.96 

4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
จากการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชแบบสอบถามในการวิจัย โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน 

ดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะคาถามเปนคาถามปลายปดในรูปแบบ
ตรวจเช็ครายการ (Check list Questions) 

สวนท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ และ ดานกระบวนการ ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดในรูปแบบตรวจเช็ค
รายการ (Check list Questions) 

สวนท่ี 3 ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet ของ TOT ใน
กรุงเทพมหานคร ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดในรูปแบบตรวจเช็ค รายการ (Check list 

Questions) 

สวนท่ี 4 การตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet ของ TOT ในกรุงเทพมหานคร ลักษณะคําถาม
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale Question) โดยมีการแบง เกณฑใหคะแนน
ออกเปน 5 ระดับดังตอไปน้ี 

มากท่ีสุด  หมายถึง มีผลตอระดับการตัดสินใจมากท่ีสุด ใหคะแนน 5 คะแนน  

มาก   หมายถึง  มีผลตอระดับการตัดสินใจมาก   ใหคะแนน 4 คะแนน  

ปานกลาง หมายถึง มีผลตอระดับการตัดสินใจปานกลาง  ใหคะแนน 3 คะแนน  

นอย   หมายถึง มีผลตอระดับการตัดสินใจนอย   ใหคะแนน 2 คะแนน  

นอยท่ีสุด  หมายถึง มีผลตอระดับการตัดสินใจนอยท่ีสุด  ใหคะแนน 1 คะแนน  

 
การเก็บรวบรวมขอมูล  

ขอมูลท่ีไดมาจากการแจกแบบสอบถาม เรื่อง  การตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet  

ของ TOT ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ใชเวลาเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม ระหวางวันท่ี  

1 ตุลาคม 2560 ถึง 5 พฤศจิกายน 2560 
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สถิติการวิเคราะหขอมูล  
ผูวิจัยทําการวิเคราะหผานโปรแกรม Microsoft Excel รุน 2010 เพ่ือหาคารอยละ คาเฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด และคาสูงสุดการเปรียบเทียบความแตกตางดวย t-Test และการ
วิ เคราะหความแปรปรวนทาง เ ดียว  (One-way ANOVA) F-Test รวมถึ งใชส ถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบายคุณลักษณะของขอมูล และใชสถิติอางอิง (Inference Statistic) 

เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยเร่ืองการตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet Fiber2U 

(FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาใชวิธีออกแบบสอบถาม เก็บขอมูลจากเลือกใช
บริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 400 ชุด จากน้ันนําขอมูล
ท่ีไดมาประมวลผลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  
สัญญาลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายจากผลการวิเคราะหขอมูล จึงกําหนด
สัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี  

Mean หมายถึง คาเฉล่ียเลขคณิตของขอมูลท่ีไดจากกลุมตัวอยาง  

S.D. หมายถึง คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง  

N หมายถึง จํานวนของกลุมตัวอยางท่ีนํามาวิเคราะห  
t-Test หมายถึง คาสถิติ t ท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน  

F-Test หมายถึง คาสถิติ F ท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน  

Sig. หมายถึง คาความนาจะเปนท่ีคํานวณไดจากคาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน  

* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  
การนําผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังน้ี 

ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ในการทดสอบสมมติฐานท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% หรือมี
นัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผูวิจัยไดวิเคราะห และนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบ
คําอธิบาย โดยเรียงลําดับหัวขอการวิเคราะหขอมูลเปน 5 สวนดังน้ี 
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สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภคท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สวนท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet 

Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สวนที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง การตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คนโดยเปนการสุมกลุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience 

Sampling) การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี  

1. เพ่ือศึกษาความแตกตางทางดานปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาความแตกตางทางดานสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาความแตกตางทางดานพฤติกรรมผูบริโภค ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สรุปผลการวิจัย  
สรุปผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet 

Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สรุปผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สรุปผลการวิเคราะหปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
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สมมติฐานท่ี 1 : ปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา รายได สถานภาพ ท่ีแตกตาง
กัน มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2 : ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย ดานบุคลากร ดานการสรางและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ และดานกระบวนการ ท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจใชบริการระบบ Internet 

Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

สมมติฐานท่ี 3 : ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค ท่ีประกอบดวย ผูบริโภคซ้ืออะไร (What) ผูบริโภค
ซ้ือท่ีไหน (Where) ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When) ผูบริโภคเปนใคร (Who) ผูท่ีมีสวนทําใหผูบริโภค
ตัดสินใจซ้ือ (Whom) ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why) และผูบริโภคซ้ืออยางไร (How) ท่ีแตกตางกัน มี
ผลตอการตัดสินใจใชบริการระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน 

อภิปลายผลของการวิจัย  
สมมติฐานท่ี 1 : ปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา รายได สถานภาพ ท่ีแตกตาง
กัน  มีผลต อก าร ตัด สินใจใช บริ ก า ร ระบบ  Internet Fiber2 U (FTTx) ของ  TOT ใน เขต
กรุงเทพมหานครตางกัน  

สมมติฐานท่ี 2 : ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจาหนาย ดานการสงเสริมการขาย ดานบุคลากร ดานการสรางและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ และดานกระบวนการ ท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจใชบริการระบบ Internet 

Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน  
สมมติฐานท่ี 3 : ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค ท่ีประกอบดวย ผูบริโภคซ้ืออะไร (What) ผูบริโภค
ซ้ือท่ีไหน (Where) ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When) ผูบริโภคเปนใคร (Who) ผูท่ีมีสวนทําใหผูบริโภค
ตัดสินใจซ้ือ (Whom) ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why) และผูบริโภคซ้ืออยางไร (How) ท่ีแตกตางกัน มี
ผลตอการตัดสินใจใชบริการระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตางกัน  

ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาเร่ืองการตัดสินใจใชบริการระบบ Internet Fiber2U (FTTx) 

ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน  
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1. จากผลการวิจัยดานปจจัยสวนบุคล  

2. จากผลการวิจัยดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด  

3. จากผลการวิจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค  
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน ของขาราชการทหาร กรมการขนสงทหารเรือ 
 FACTORS THAT INFLUENCE INTERNAL WELFARE REQUIREMENTS OF 

MILITARY OFFICIALS NAVAL TRANSPORTATION DEPARTMENT 
 

สุธาสินี ชีวะกุล 
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน ของขาราชการ
ทหาร กรมการขนสงทหารเรือ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลปจจัยดานความตองการ
ตลอดจนปจจัยอื่น ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน ของขาราชการทหาร กรมการ
ขนสงทหารเรือ  โดยเก็บขอมูลจากกําลังพลขาราชการทหาร กรมการขนสงทหารเรือ จํานวน 350 

คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยใชวิธีดําเนินการสุมตัวอยางโดยไมใชทฤษฎี
ความนาจะเปน โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ หรือแบบตามสะดวก  วิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติเชิงพรรณนา เพ่ือจัดหมวดหมูลักษณะขอมูลท่ีเปนตัวเลข ไดแก คาความถ่ี คารอยละ 

คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก      F-Test 

 ผลการวิจัยพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในชั้นยศ จ.ต. - จ.อ. มีอายุต้ังแต 20 – 

30 ป มีรายไดตั้งแต 15,000 บาทลงมา  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จากผล
การทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย ช้ันยศ อายุ รายได สถานภาพ 

การศึกษา  ปจจัยดานความตองการ ท่ีประกอบดวย ดานการธํารงรักษา ดานการจูงใจ  และปจจัยอื่น 

ๆ ดานอายุราชการ ไมมีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน ของขาราชการทหาร กรมการ
ขนสงทหารเรือ  มีเพียงปจจัยอื่น ๆ ดานจํานวนสมาชิกในครอบครัวเทาน้ัน ท่ีมีอิทธิพลตอความ
ตองการสวัสดิการภายใน ของขาราชการทหาร กรมการขนสงทหารเรือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05127 

 

คําสําคัญ: ความตองการ, สวัสดิการภายใน 
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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 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย 
 ในการบริหารงานของหนวยงาน  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ตองอาศัยทรัพยากรการบริหารหนวยงานที่สําคัญ 4 ประการ คือ บุคลากร (Man)  

เงินทุน (Money)  วัสดุและอุปกรณ (Material)  และการจัดการ (Manager)  ซ่ึงในทรัพยากรท่ีมี
ความสําคัญท่ีสุดในการบริหารงานหนวยงาน คือ ทรัพยากรมนุษย ซ่ึงบุคลากรของหนวยงานเปน
สวนสําคัญในการขับเคล่ือน พัฒนาความสามารถในการแขงขัน   และการจัดการใหมีคุณภาพ  

เพ่ือใหการบริหารงานหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

สิทธิสวัสดิการจึงถือเปนส่ิงท่ีสงเสริมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  เน่ืองจากบุคลากรจะได
นํากําลังกาย  กําลังใจที่มีท้ังหมดมุงม่ัน  ทุมเทกับการปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคของ
หนวยงาน  ไมตองกังวลกับเร่ืองอื่น ๆ  ทําใหผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญและปญหาของ
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สวัสดิการท่ีขาราชการทหาร  กรมการขนสงทหารเรือ  มีความตองการที่แตกตางกันตามปจจัยตาง 

ๆ เชน ชั้นยศ  อายุ  รายได  สถานภาพ  การศึกษา  จํานวนสมาชิกในครอบครัว  อายุราชการ และ
ความตองการดานตาง ๆ  จึงเกิดเปนการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการ
ภายใน ของขาราชการทหาร กรมการขนสงทหารเรือ  เพ่ือใหผลการศึกษาวิจัยไดมีประโยชนตอการ
ปรับปรุง  พัฒนา  และเปนรูปแบบ แนวทางในการกําหนด หรือแกไขปญหาสวัสดิการภายใน ใหมี
ความเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจ และสอดคลองกับความตองการ และมีการรายงานตอ
ผูบังคับบัญชาของกรมการขนสงทหารเรือในโอกาสตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.   เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน ของขาราชการ
ทหาร  กรมการขนสงทหารเรือ 

 2.  เพ่ือศึกษาปจจัยดานความตองการของขาราชการทหาร กรมการขนสงทหารเรือตาม
ทฤษฎีความตองการของ Frederick Herzberg  ท่ีมีตอสวัสดิการภายในดานตาง ๆ 

 3.  เพ่ือศึกษาปจจัยและเง่ือนไขอื่น ๆ  ท่ีมีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน ของ
ขาราชการทหาร กรมการขนสงทหารเรือ 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย ชั้นยศ อายุ สถานภาพ รายได การศึกษา ท่ีแตกตางกัน
มีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน ของขาราชการทหาร กรมการขนสงทหารเรือตางกัน 

 2.  ปจจัยดานความตองการตามทฤษฎีของ Frederick Herzberg ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอ
ความตองการสวัสดิการภายใน ของขาราชการทหาร กรมการขนสงทหารเรือตางกัน 

 3.  ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดวย จํานวนสมาชิกในครอบครัว  และอายุราชการท่ีแตกตางกัน
มีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน ของขาราชการทหาร กรมการขนสงทหารเรือตางกัน 

ประโยชนของการวิจัย 
 1.  หนวยงานสามารถนําผลการศึกษา ไปใชเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบและทิศ
ทางการจัดสวัสดิการภายใน ตามความตองการของกําลังพลไดอยางเหมาะสม 

 2.  หนวยงานสามารถนําผลการศึกษา ไปใชในการปรับปรุงการดําเนินการจัดสวัสดิการ
ภายใน ใหสอดคลองกับความตองการของกําลังพล 
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 3.  หนวยงานสามารถนําผลการศึกษา ไปใชในการดําเนินการจัดสวัสดิการใหม ๆ ให
สอดคลองกับความตองการ เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน ของ
ขาราชการทหาร กรมการขนสงทหารเรือ”  น้ันมีกรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังน้ี 

               ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

      (Independent Variable)          (Dependent Variable) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แนวคิด

และ

ทฤษฎี 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความตองการ 
 ธงชัย  สันติวงษ (2545, หนา 230-231)  กลาววา  ทฤษฎีความตองการของ Frederick 
Herzberg     เฟรดเดอริค เฮอรซเบอรก (Frederick Herzberg)  นักจิตวิทยาไดคิดคนทฤษฎีแรงจูงใจ

ปจจัยสวนบุคคล 

- ชั้นยศ    -    
รายได 

ปจจัยดานความตองการ 

- ทฤษฎีความตองการ 
Frederick 

Herzberg 

ปจจัยอื่น ๆ 

- จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 

ความตองการสวัสดิการภายในดาน   
ตาง ๆ ของขาราชการทหาร  

กรมการขนสงทหารเรือ 
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ในการทํางาน ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวางในวงการบริหารมีชื่อเรียกแตกตางกัน
ออกไป คือ Motivation-maintenance หรือ Dual factor theory หรือ The motivation hygiene theory 

                ขอสมมติฐานตามทฤษฎีน้ีเฮอรซเบอรก เชื่อวา คนหรือผูปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานไดผลดี
มีประสิทธิภาพไดน้ันยอมขึ้นกับความพอใจของผูปฏิบัติงาน เพราะความพึงพอใจในงานจะชวย
เพ่ิมความสนใจในงานและเพิ่มความกระตือรือรนในการทํางานมากข้ึน ยอมทําใหผลผลิตสูงข้ึน 

ในทางตรงกันขามหากเกิดความไมพอใจในงานแลว ยอมกอใหเกิดผลเสียทําใหคนไมสนใจ ไม
กระตือรือรน ผลผลิตก็ตกตํ่า หนาท่ีของผูบริหารก็คือ จะตองรูวิธีท่ีจะทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึง
พอใจ  เพ่ือจะใหงานบรรลุเปาหมายและผลผลิตของงานสูงขึ้น   เฮอรซเบอรก กลาววามีปจจัยอยู 2 

ประการ ท่ีเปนแรงจูงใจทําใหคนอยากทํางาน คือ ปจจัยจูงใจหรือปจจัยกระตุน (Motivator 

factors) และปจจัยคํ้าจุน หรือปจจัยสุข-อนามัย (Hygiene factors) ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

                ปจจัยจูงใจหรือปจจัยกระตุน (Motivator factors) เปนปจจัยท่ีจะนําไปสูความพึงพอใจใน
การทํางาน มีอยู 5 ประการ คือ 

               1. ความสําเร็จของงาน หมายถึง การที่บุคคลสามารถทํางานไดเสร็จส้ินและประสบ
ความสําเร็จ ไดเปนอยางดี 

                2. การยกยองนับถือหรือการยอมรับ คือการท่ีบุคคลไดรับการยอมรับนับถือ ท้ังจากกลุม
เพ่ือน ผูบังคับบัญชา หรือจากบุคคลอ่ืนท่ัว ๆ ไป 

                3. ลักษณะของงาน หมายถึง ความรูสึกท่ีดีหรือไมดีของบุคคลท่ีมีตอลักษณะของงาน 

                4. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบงานใหมๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบอยางเต็มท่ี 

               5. ความกาวหนาในตําแหนงการงาน การท่ีปจจัยจูงใจหรือปจจัยกระตุน ทําใหเกิดความ
พึงพอใจในการทํางาน ก็เน่ืองจากวา ความช่ืนชมยินดีในผลงาน และความสามารถของตน ทําให
เกิดความเช่ือม่ันในตนเอง ดังน้ันผูบริหารควรใชปจจัยท้ัง 5 ประการขางตนตอผูปฏิบัติงาน จะชวย
สงเสริมการเรียนรูและจูงใจใหคนตั้งใจทํางานจนสุดความสามารถ 

                ปจจัยค้ําจุน หรือปจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors)  เปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับส่ิงแวดลอม
ในการทํางานและเปนปจจัยท่ีจะสามารถปองกันการเกิดความไมพึงพอใจในการทํางาน ไดแก 
                1.  นโยบายและการบริหารงาน คือการจัดการและการบริหารองคการ 

                2.  เงินเดือน หรือคาจางแรงงาน หมายถึงความพึงพอใจหรือความไมพึงพอใจในเงินเดือน
หรือคาจางแรงงาน หรืออัตราการเพ่ิมเงินเดือน 
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                3.  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา หมายถึง การติดตอพบปะพูดคุยแตมิไดหมายถึงการ
ยอมรับนับถือ 

                4.  ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา หมายถึง การติดตอกับผูใตบังคับบัญชาดวย
ความสัมพันธอันดีตอกัน 

                5.  ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน คือ การติดตอพบปะพูดคุยระหวางเพ่ือนรวมงานใน
องคการ 

                6.  สถานภาพในการทํางาน หมายถึง สภาพทางกายภาพที่เอ้ือตอความสุขในการทํางาน 

                7.  วิธีการปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความรูความสามารถของผูบังคับบัญชาในการ
ดําเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหารงาน 

                8.  ความม่ันคงในการทํางาน คือความรูสึกของบุคคลที่มีตอความม่ันคงของงานความ
ม่ันคงขององคการ 

                9.  สถานะของอาชีพ หมายถึง ลักษณะของงาน หรือลักษณะท่ีเปนองคประกอบทําให
บุคคลเกิดความรูสึกตองาน เชน การมีรถประจําตําแหนง เปนตน 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน ของขาราชการทหาร 

กรมการขนสงทหารเรือในครั้งน้ี ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  แลวนํา
ขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรม Microsoft Office Excel ตอไป 

 
ประชากรและหนวยวิเคราะห 
 ประชากร ( Population)  ท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ขาราชการทหาร กรมการขนสง
ทหารเรือ  ซ่ึงสามารถระบุจํานวนประชากรไดเปนท่ีแนนอน คือ 1,360 คน  ออกแบบการวิจัยเปน
เชิงปริมาณ  โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ในชวงเดือน 12 - 25 เม.ย.

60  แลวตรวจสอบความถูกตอง และความเชื่อม่ันของแบบสอบถามจากผูเชี่ยวชาญ  เม่ือผาน
เรียบรอยแลวจังไดนําไปแจกจริงกับกลุมตัวอยางดังกลาวขางตน 
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การเลือกกลุมตัวอยางและแผนการสุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีจํานวน 350 คน  ผูวิจัยไดกําหนดขนาด
ตัวอยางจากตาราง Taro Yamane คํานวณหาขนาดตัวอยางท่ีจะใช มีรายละเอียดดังน้ี 

  n  =    

   = 
,

, .
 

   = 309    350  คน 

  n  =  กลุมตัวอยาง 

  N  =  จํานวนประชากร 

  e =  คาความคลาดเคลื่อน (0.05) 

 ผูวิจัยไดเลือกใชวิธีดําเนินการสุมตัวอยางโดยไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (Nonprobability 

Sampling) โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ซ่ึงผูทําวิจัยไดทํา
การเก็บขอมูลตัวอยางผานทางแบบสอบถามจํานวน 350 ชุด 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยในคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงนําขอมูลท่ีไดจาก
แบบสอบถามมาวิเคราะหดวย Microsoft Office Excel  ตามวัตถุประสงค  โดยการวิเคราะหสามารถ
แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

 1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)  คือ  สถิติท่ีใชเพ่ืออธิบาย บรรยาย สรุป และ
จัดหมวดหมูลักษณะของกลุมขอมูลท่ีเปนตัวเลข ท่ีเก็บรวบรวมมาซ่ึงไมสามารถอางอิงลักษณะ
ประชากรได  นํามาใชในการวิเคราะหขอมูลของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  ไดแก คาจํานวน คา
รอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics)  คือ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยาง
ท่ีเปนตัวแทนของประชากรซ่ึงสามารถนําผลการวิเคราะหน้ันไปสรุปอางถึงประชากรได  โดยใช
ทฤษฎีความนาจะเปน สถิติเชิงอนุมานประกอบดวย การประมาณคา  และการทดสอบสมมติฐาน 

ไดแก  F-Test 
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สรุปผลการวิจัย 
ตารางท่ี  1  ความถ่ีและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

(n = 350) 

รายละเอียด ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ความถ่ี รอยละ 
ชั้นยศ 
 
 
 
 
อายุ 
 
 
 
 
รายได 
 
 
 
 
สถานภาพ 
 
 
 
ระดับการศึกษา 

จ.ต. - จ.อ. 
พ.จ.ต. - พ.จ.อ. 
ร.ต. - ร.อ. 
น.ต. - น.อ. 
 
20 – 30 ป 
31 – 40 ป 
41 – 50 ป 
51 – 60 ป 
 
ต้ังแต 15,000 บาทลงมา 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
ต้ังแต 30,001 บาทขึ้นไป 
 
โสด 
สมรส 
หยาราง / หมาย 
 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี

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  พบวาสวนใหญอยูในชั้นยศ จ.ต. - จ.อ. อายุระหวาง 20 – 30 ป  รายไดตั้งแต 
15,000 บาทลงมา  มีสถานภาพสมรส และระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 
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ตารางท่ี  2  ความถ่ีและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานความตองการ 

(n = 350) 

ปจจัยดานความ
ตองการ รายละเอียด ความถ่ี รอยละ 

ดานการธํารงรักษา 
นโยบายสวัสดิการ
ภายใน 
 
 
 
ความตองการ 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

 
ดานการจูงใจ 

ความตองการดาน
ความม่ันคง 
 
 
 
 
ความตองการดาน
สภาพการทํางาน 
 
 
 
 
 
 

 
ดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
ดานการเงิน 
ดานความสะดวกสบายในการทํางาน 
ดานความม่ันคงและความกาวหนา 
 
คารักษาพยาบาล , การตรวจสุขภาพ
ประจําป 
คาเชาบาน , บานพักสวนกลาง 
คายุทธอาภรณ , การจายเครื่องแตงกาย 
การบริการรานคาสวัสดิการ 
 
 
เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร , 
ทุนการศึกษา 
โครงการเงินกูดอกเบ้ียตํ่า 
เบ้ียหวัด , บําเหน็จบํานาญ 
การจัดอบรมอาชีพเสริม 
 
ปฏิสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและ
เพ่ือนรวมงาน 
ความปลอดภัยจากสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน 
ความสะดวกสบายในการเดินทางมา
ปฏิบัติงาน 
งานท่ีไดรับมอบหมายมีความเหมาะสม 
 

 
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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ความตองการดาน
สังคม 
 
 
 
 
ความตองการดาน
ความกาวหนา 
เกียรติยศ และการ
ยอมรับ 

 
 
การจัดกิจกรรมกีฬาภายใน 
การจัดงานเล้ียงสังสรรคประจําป 
การฝกอบรมสัมมนา 
การจัดกิจกรรมสานความสัมพันธนอก
สถานท่ี 
 
การรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
การไดเล่ือนช้ันยศตามความรู 
ความสามารถ 
การยกยองชมเชย 
การไดรับมอบหมายงานท่ีมีความสําคัญ

118 
73 
66 

 
56 
189 
38 
67 

33.71 
20.86 
18. 86 

 
16 
54 

10.86 
19.14 

 จากตารางท่ี 2  พบวาสวนใหญมีความตองการสวัสดิการภายใน ดานการเงิน  ความตองการ
ขั้นพ้ืนฐาน ดานคารักษาพยาบาล และการตรวจสุขภาพประจําป  ความตองการดานความม่ันคง 

เรื่องเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร และทุนการศึกษา  ความตองการดานสภาพการทํางาน 

การมีปฏิสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน  ความตองการดานสังคม การจัดงานเล้ียง
สังสรรคประจําป และความตองการดานความกาวหนา เกียรติยศ และการเปนท่ียอมรับคือ การได
เล่ือนชั้นยศตามความรูความสามารถ 
 
ตารางท่ี  3  ความถ่ีและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยอื่น ๆ 

(n = 350) 

ปจจัยอ่ืน ๆ รายละเอียด ความถี่ รอยละ 
จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 
 
 
 
อายุราชการ 

1 – 2 คน 
3 – 4 คน 
5 – 6 คน 
ตั้งแต 7 คนข้ึนไป 
 
ตั้งแต 10 ปลงมา 
11 – 20 ป 

74 
199 
63 
14 

 
147 
59 

21.14 
56.86 

18 
4 
 

42 
16.86 
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21 – 30 ป 
ตั้งแต 31 ปข้ึนไป 

111 
33 

31.71 
9.43 

 จากตารางที่ 3  พบวาสวนใหญ มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 4 คน และมีอายุราชการ 

ตั้งแต 10 ปลงมา ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี  4  คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานปจจัยท่ีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน 

ของขาราชการทหาร กรมการขนสงทหารเรือ 

 

ปจจัย คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัว 
ความเพียงพอเหมาะสมของสวัสดิการภายในที่ไดรับ 
รูปแบบของสวัสดิการภายในเหมาะสมสอดคลองกับ
ความตองการ 
การสงเสริมสิทธิสวัสดิการภายในที่พึงไดรับ 

3.8171 
3.9229 
3.6571 
3.6257 
3.6829 

0.9787 
0.8745 
0.8512 
0.8292 
0.9422 

 จากตารางท่ี 4  พบวา  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน ของขาราชการ
ทหาร กรมการขนสงทหารเรือ ท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัว  

รองลงมาคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง  การสงเสริมสิทธิสวัสดิการภายในท่ีพึงไดรับ  

ความเพียงพอและเหมาะสมของสวัสดิการภายในท่ีไดรับ  และนอยท่ีสุดคือ รูปแบบของสวัสดิการ
ภายในเหมาะสม สอดคลองกับความตองการ ตามลําดับ 

 

อภิปรายผลของการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 : ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย ช้ันยศ  อายุ  รายได  สถานภาพ  และระดับ
การศึกษา ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน ของขาราชการทหาร กรมการ
ขนสงทหารเรือตางกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคลไมมีดานใดท่ีมีอิทธิพลตอความตองการ
สวัสดิการภายใน ของขาราชการทหาร กรมการขนสงทหารเรือแตอยางใด ท้ังน้ีเน่ืองจากขาราชการ
ทหาร กรมการขนสงทหารเรือ มีความตองการทุกปจจัย 
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 สมมติฐานท่ี 2 : ปจจัยดานความตองการ ตามทฤษฎี Frederick Herzberg ท่ีประกอบดวย  
ดานการธํารงรักษา  และดานการจูงใจท่ีแตกตางกัน  มีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน 
ของขาราชการทหาร กรมการขนสงทหารเรือตางกัน 
 ดานการธํารงรักษา ท่ีประกอบดวย นโยบายดานสวัสดิการภายใน และ ความตองการข้ัน
พ้ืนฐานท่ีแตกตางกัน ไมมีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน ของขาราชการทหาร กรมการ
ขนสงทหารเรือตางกัน ท้ังน้ีเน่ืองจากขาราชการทหาร กรมการขนสงทหารเรือ มีความตองการทุก
ปจจัย 

 ดานการจูงใจ ท่ีประกอบดวย ความตองการดานความม่ันคง  ความตองการดานสภาพการ
ทํางาน  ความตองการดานสังคม  ความตองการดานความกาวหนา เกียรติยศ และการเปนท่ียอมรับ
ท่ีแตกตางกัน  ไมมีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน ของขาราชการทหาร กรมการขนสง
ทหารเรือตางกัน  ท้ังน้ีเน่ืองจากขาราชการทหาร กรมการขนสงทหารเรือ มีความตองการทุกปจจัย 

 สมมติฐานท่ี 3 : ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดวย จํานวนสมาชิกในครอบครัว และอายุราชการท่ี
แตกตางกัน มีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน ของขาราชการทหาร กรมการขนสง
ทหารเรือตางกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานดานปจจัยอื่น ๆ พบวามีเพียงปจจัยดานจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีแตกตางกัน  มีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน ของขาราชการทหาร กรมการ
ขนสงทหารเรือตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05127  สอดคลองกับแนวคิดของ Harold 

Carter (1975) ไดกลาววา ปจจัยใหญ 2 ประการ ท่ีควบคุมการตัดสินในเลือกสวัสดิการ คือ 1.  

สถานะทางสังคมของผูตัดสินใจ เชน ระดับรายได  บุคลิกสวนตัว  และกลุมทางสังคม  2.  สภาพ
ครอบครัว เชน สมาชิกในครอบครัว หากประกอบดวยผูสูงอายุเปนสวนใหญ ยอมตองการท่ีอยู
อาศัยท่ีมีความเงียบสงบ  หากประกอบดวยเด็กเปนสวนใหญ จะตัดสินใจเลือกท่ีอยูอาศัยใกล
สถานศึกษาเปนสําคัญ  และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สะริภรณ  ขันธรูจี (2539) วิจัยเรื่องความ
ตองการสวัสดิการของแรงงานในสถานประกอบการ : ศึกษาเฉพาะกรณีแรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมปนดายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา จํานวนบุตรในความดูแลมีความสัมพันธ
กับระดับความตองการสวัสดิการประเภทท่ีใหในเวลาไมไดทํางาน  และสวัสดิการประเภทท่ีใหเพ่ือ
ความม่ันคงของแรงงานท่ีทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมปนดายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05127  แสดงวาบุตรในความดูแลมีความสัมพันธกับระดับความตองการสวัสดิการประเภทท่ีให
ในเวลาไมไดทํางาน  และสวัสดิการเพ่ือความม่ันคงของแรงงานที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม
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ปนดาย  และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ  รอดสมัย (2549)  วิจัยเร่ืองแนวทางการจัด
สวัสดิการท่ีอยูอาศัยสําหรับพนักงานศูนยไปรษณียหลักส่ีท่ีปฏิบัติงานเปนกะ  พบวา  จํานวน
สมาชิกท่ีพักอาศัย ถือเปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความตองการสวัสดิการที่อยูอาศัย  เพ่ือความ
เปนอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดีย่ิงขึ้น  ท้ังน้ีเน่ืองจากจํานวนสมาชิกในครอบครัวถือเปนสวนหน่ึงท่ีมี
อิทธิพลตอความตองการ ไมวาจะเปนสวัสดิการ หรือในดานปจจัย 4 ท้ังน้ีคนไทยถือเปนครอบครัว
ใหญ อาจจะประกอบบิดา  มารดา  คูสมรส  และบุตร ทําใหมีภาระหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบมากมาย 

และขาราชการอาจจะเปนกําลังหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว  จึงตองมีการคํานึงถึงปจจัยดาน
จํานวนสมาชิกในครอบครัวเปนอันดับแรก  อีกท้ังวิถีชีวิตของขาราชการทหารไดเปล่ียนแปลงไป
อยางมาก  โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ  วิถีชีวิตของสังคมปจจุบัน ทําใหบุคคลมีรายจายมากขึ้น ซ่ึง
ขาราชการทหารสวนใหญมีเงินเดือนหรือรายไดท่ีจํากัด สงผลกระทบตอความเปนอยูในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน  ซ่ึงขาราชการทหารเปนกลุมหน่ึงซ่ึงไดรับผลกระทบจากสภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว  ความไมเพียงพอของสวัสดิการ อาจทําใหขาราชการทหาร มี
ความต้ังใจและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนอยลง  ไมอุทิศเวลาใหกับงาน หรืออาจพลาด
พล้ังเดินทางผิด  ทําใหเกิดความเสียหาย และเสียชื่อเสียงแกหนวยงาน และวงศตระกูล  ซ่ึงความ
ตองการของมนุษยน้ันถือเปนแรงผลักดัน ใหมนุษยทํางานหรือทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน 

เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอน และเพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ใหเกิดการอยูดีกินดีตอไป 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1.  ผูวิจัยควรทําการศึกษาเพ่ิมเติมจากประชากรในกรม กองอื่น ๆ หรือในพ้ืนท่ีอื่น ๆ 

นอกเหนือจากพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เชน พ้ืนท่ีสัตหีบ  พ้ืนท่ีทัพเรือภาค 1  พ้ืนท่ีทัพเรือภาค 2  หรือ
พ้ืนท่ีทัพเรือภาค 3  เปนตน  เพ่ือใหภาพรวมของสวัสดิการภายใน ของกองทัพเรือมีความชัดเจนมาก
ย่ิงขึ้น 

 2.  ผูวิจัยควรทําการศึกษาความตองการ กับสภาพความเปนจริงท่ีมีตอสวัสดิการภายใน 

ของขาราชการทหาร กรมการขนสงทหารเรือ เปนแนวทางในการจัดรูปแบบ ปรับปรุง และพัฒนา
สวัสดิการภายในใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ เพ่ือประโยชนตอกําลังพล
ของกองทัพเรือ และนําเสนอผูบังคับบัญชาตอไป 
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ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

บทคัดยอ 
 การศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียน
โรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร และปจจัยอื่นๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยางคือ นักเรียนระดับช้ัน
ตางๆในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือเก็บขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีเชิงพรรณนาดวย คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา T-test และ 

F-test 

 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง ช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ที่มีเกรดเฉล่ียระหวาง 3.51-4.00 รองลงมาคือชวงระหวาง 3.01-3.50 แผนการเรียนวิทย-คณิต 

รองลงมาคือแผนศิลปคํานวณ ผูปกครองประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาคือ 

ขาราชการ/รัฐวิสาหากิจ รายไดผูปกครองตอเดือนคือระหวาง 70,001-100,000 บาทรองลงมาคือ
ตั้งแต 100,000 บาท สําหรับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขต
กรุงเทพมหานคร  จากการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับความเช่ือม่ัน รอยละ 95 เพ่ือแสดง
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยอื่นๆ กับการ
ตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดดังน้ี ความสัมพันธ
ระหวาง เกรดเฉลี่ย แผนการเรียน และรายไดผูปกครองตอเดือนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียน
โรงเรียนกวดวิชาแตกตางกัน ความสัมพันธดานหลักสูตรท่ีเลือกเรียน ดานการสงเสริมการตลาด 

ดานบุคลากร และดานภาพลักษณทางกายภาพ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวด
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วิชาแตกตางกัน  และสุดทายคือความสัมพันธระหวางวิชาท่ีเลือกเรียนเปนอันดับแรกมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาแตกตางกัน  

 
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 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย 

การศึกษาเปนเรื่องท่ีทุกคนในสังคมใหความสําคัญ เพราะการศึกษาถือเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคคล การศึกษาคือการสรางคนใหมีความรู ความสามารถ มี
ความพรอมท่ีจะตอสูเพ่ือตนเองและสังคม มีความพรอมท่ีจะประกอบอาชีพท่ีดี สรางรายไดเล้ียงดู
ตนเองและครอบครัวได ซ่ึงมีบทบาทสําคัญตอพฤติกรรมการเรียน นักเรียนท่ีต้ังใจเรียนสูง มักจะ
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ประสบความสําเร็จสูง จากการใหความสําคัญดานการเรียนทําใหมีการเตรียมความพรอมใหแกบุตร
หลาน ตั้งแตระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ปริญญาโท หรือ
แมแตการกวดวิชาเพ่ือสอบบรรจุขาราชการ เพราะผูปกครองหวังวาบุตรหลานจะมีคุณภาพมากขึ้น
รวมไปถึงไดรับโอกาส ปจจัยตางเหลาน้ีเปนการเปดโอกาสใหโรงเรียนกวดวิชาไดรับการสงเสริม
และสนับสนุนจากผูปกครอง โดยรูปแบบของโรงเรียนกวดวิชาไดมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงของ
สังคมเม่ือบุคคลซ่ึงเปนสมาชิกในสังคมมีคุณภาพก็จะทําใหสังคมน้ันมีการพัฒนาไปดวย 

 การศึกษาของไทยหากใครมีเงินมากกวายอมไดเปรียบเลือกเรียนท่ีใดก็ได หากเรียนไมเกง
ก็เรียนพิเศษเพ่ิมเติมในโรงเรียนกวดวิชาในท่ีสุดก็จะสามารถเรียนเกงได แตแมบางคร้ังจะมีเงิน
พรอมก็เรียนในโรงเรียนกวดวิชาไมไดเพราะที่น่ังเต็มแมแตคอรสท่ีเรียนกับวิดีโอ เม่ือความตองการ
เรียนพิเศษมากข้ึน จึงทําใหโรงเรียนกวดวิชาขยายตัวโดยเฉพาะกลุมท่ีสอนวิชาการ สําหรับคนท่ี
ตองการเรียนท่ีบานก็สามารถหาครูสอนพิเศษมาสอนไดแบบตัวตอตัว ดังน้ัน การเรียนกวดวิชาจึงมี
สวนสําคัญอยางหน่ึงท่ีจะทําใหนักเรียนท่ีไมเขาใจในหองเรียนสามารถนําไปถามครูท่ีสอนพิเศษ
นอกหองเรียนไดดวย แตคาใชจายในการเรียนกวดวิชาคอนขางสูงและหากรวมกับงบประมาณ
การศึกษาของประเทศไทยท่ีมีคอนขางสูง จุดมุงหมายในการเรียนกวดวิชาคือ ตองการใหผลการ
เรียนดีข้ึนย่ิงมีการใช GPA รอยละสูงข้ึน ย่ิงตองกวดวิชามากข้ึน ผลการเรียนจะไดดีข้ึนเพราะเปน
การเตรียมตัวลวงหนา ทําใหเขาใจงายขึ้นและ GPA ก็จะเพ่ิมข้ึน 

 จากสาเหตุท่ีกลาวมาผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวด
วิชาในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดจะเปนประโยชนแกผูประกอบธุรกิจโรงเรียนกวด
วิชา อาจนําผลการศึกษาท่ีไดไปประยุกตใชดําเนินธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาเพ่ือใหสําเร็จในอนาคต
ตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ซ่ึงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียน
โรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยอื่นๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการศึกษา 
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1. ปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบไปดวย เพศ ระดับชั้น เกรดเฉล่ีย แผนการเรียน อาชีพ
ผูปกครอง รายไดผูปกครองท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ เลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาใน
เขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

  2. ปจจัยสวนประสมทางทางการตลาดท่ีประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
สถานท่ีดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการ และดานภาพลักษณทางกายภาพ
ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

3. ปจจัยอื่นๆท่ีประกอบไปดวย วิชาท่ีเลือกเรียนเปนอันดับแรก ระยะเวลาเรียนตอสัปดาห 
สาเหตุท่ีเรียนกวดวิชาแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน 

ประโยชนของการวิจัย 
1. ทําใหทราบถึงปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาของ

นักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ทําใหทราบถึงปจจัยสวนประสมดานการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียน
กวดวิชาของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ทําใหทราบถึงปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ใชเปนขอมูลสําหรับผูสนใจในการศึกษาดานปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอตัดสินใจเลือกเรียน
โรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวความคิดการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขต

กรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวความคิดดังน้ี 

 

 

 

 

 

                          ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 
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               (Independent Variable)               (Dependent Variable) 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(กรอบแนวความคิดการวิจัย) 

 
แนวคิดและทฤษฎี 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน  (2541, หนา 337-339) กลาววา สวนประสมทางการตลาดหรือ 7Ps ใน
การกําหนดกลยุทธการตลาดซ่ึงประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) เปนส่ิงซ่ึงตอบสนองความ
จําเปนและความตองการของมนุษยได ดานราคา (Price) คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงินลูกคาจะ
เปรียบเทียบระหวางคุณคากับราคา ชองทางการจําหนาย (Place) สถานที่ใหบริการตองสามารถ
ครอบคลุม พ้ืนท่ีใหบริการกลุมเปาหมายมากท่ีสุด การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนอีก

ปจจัยอ่ืนๆ 
1. วิชาท่ีเลือกเรียนเปนอันดับแรก 
2. ระยะเวลาเรียนตอสัปดาห 
3. สาเหตุท่ีเรียนกวดวิชา 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ              5.อาชีพผูปกครอง 
2.ระดับชั้น          6.รายไดผูปกครองตอเดือน 
3.เกรดเฉล่ีย 
4. แผนการเรียน   

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
1. ดานผลิตภัณฑ 
2. ดานราคา 
3. ดานสถานท่ี 
4. ดานสงเสริมการตลาด 
5. ดานบุคลากร 
6. ดานกระบวนการ 
7. ดานภาพลักษณทางกายภาพ 

การตัดสินใจเลือกเรียน 
โรงเรียนกวดวิชาในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ปจจัยอ่ืนๆ 
1. วิชาท่ีเลือกเรียนเปนอันดับแรก 
2. ระยะเวลาเรียนตอสัปดาห 
3. สาเหตุท่ีเรียนกวดวิชา 
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เครื่องมือหน่ึงท่ีมีความสําคัญในการตัดตอส่ือสาร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแจงขาวสาร หรือชักจูงให
เกิดทัศนคติ ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงตองอาศัยการคัดเลือกการฝกอบรม 

เพ่ือใหสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือกวาคูแขง ดานการสรางและการนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เปนการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพใหกับลูกคา ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมที่เก่ียวของกับระเบียบวิธีการและงาน
ปฏิบัติในดานการบริการ 

ฉลองศรี  พิมลสมพงศ. (2542 : หนา 50) ไดกลาวถึงกลยุทธทางการตลาด ซ่ึงประกอบไป
ดวยตลาดเปาหมายและการจัดทําสวนประสมทางการตลาดบริการ เน่ืองจากลักษณะพิเศษของการ
บริการทําใหการสรางสวนประสมทางการตลาด ตองเพ่ิมจาก 4Ps เปน 7Ps ดังน้ี ผลิตภัณฑ 
(Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย/สถานท่ี (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

รวดเร็ว บุคลากร (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการใหบริการ 

(Processes)  

Lovelock & Wright (2007)  ไดกลาววาสวนประสมทางตลาดบริการ (Service Marketing 

Mix) คือ เครื่องมือหรือปจจัยทางการตลาดท่ีควบคุมไดท่ีธุรกิจตองใชรวมกัน เพ่ือตอบสนองความ
ตองการและสรางความตองการและสรางความพึงพอใจแกลูกคากลุมเปาหมาย หรือ เพ่ือกระตุนให
ลูกคากลุมเปาหมายเกิดความตองการสินคาหรือบริการของตน ซ่ึงหมายถึงสวนประกอบท่ีเปน
ปจจัยในการวางแผนการตลาดในสินคาหรือบริการประกอบดวย สินคา/บริการ (Product / Service) 

ราคา (Price) ชองการจําหนาย (Place / Distribution Channel) และกิจกรรมการสงเสริมการขาย 

(Promotion) ผูใหบริการ (People) กระบวนการใหบริการ (Process) และสภาพแวดลอม การ
ใหบริการ (Physical Evidence) เปนตน 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ 

วิทวัส รุงเรืองผล (2545, หนา 45-48) ไดกลาววากระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

(Buying Decision Process) มีอิทธิพลตอการดําเนินการทางการตลาด ซ่ึงประกอบไปดวยการ
ยอมรับความตองการ ,(Need Recognition),แสวงหาทางเลือก  (Identification of Altemative) , 

ประเมินทางเลือก (Evaluation of Altemative ), ตัดสินใจ (Purchase of Altemative) และพฤติกรรม
หลังการซ้ือ (Post-purchase Behavior) 
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 เฉลิมชัย คําแสน (2549,หนา 76-80) กลาววากระบวนการตัดสินใจซ้ือเปนขั้นตอนการ
ตัดสินใจของผูบริโภคท้ังกอนการซ้ือ ระหวางซ้ือ รวมถึงหลังจากการซ้ือ กระบวนการตัดสินใจซ้ือ
ของผูบริโภคจะเปนไปตามลําดับขั้นตอนซ่ึงผูบริโภคจะกระทําทุกครั้งท่ีมีการซ้ือกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือมี 5 ขั้นตอน คือการบงบอกถึงปญหา (Problem Identification) การคนหาขอมูล 

(Information Search) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Altemative) การตัดสินใจซ้ือ (Purchase 

Decision) และสุดทายการประเมินหลังการซ้ือ (Post purchase Evaluation)  

เสรี วงษมณฑา (2542, หนา 32-36) กลาวถึง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค
วาพฤติกรรมของผูบริโภคถูกกําหนดดวยลักษณะทางกายภาพ ประกอบไปดวยลักษณะทางสรีระ
(Physiological condition) สภาพจิตวิทยา (Psychological condition) ครอบครัว (Family) สังคม 

(Social group) และวัฒนธรรม (Culture)  

 

อัตราการเจริญเติมโตของโรงเรียนกวดวิชา 
โรงเรียนกวดวิชาในไทยถือวาไมไดเขมงวดนักเม่ือเทียบกับตางประเทศ ซ่ึงเอื้อตอการ

ขยายตัวของธุรกิจ โดยกฎหมายของแตละประเทศน้ันจะแตกตางออกไปตามการใหความสําคัญ
ของรัฐบาลตอโรงเรียนกวดวิชาในประเทศน้ันๆ สําหรับประเทศไทยน้ันถือวารัฐบาลยังเห็น
ความสําคัญของโรงเรียนกวดวิชาตอระบบการศึกษาทําใหกฎหมายยังเปดกวาง โดยปจจุบัน
ประเทศไทยมีขอปฏิบัติกําหนดใหโรงเรียนกวดวิชามีกําไรจากการประกอบธุรกิจไดประมาณ 20% 

ซ่ึงเม่ือประกอบกับกฎหมายท่ีไมเขมงวดมากนักแลว จึงไมนาแปลกใจที่โรงเรียนกวดวิชาในไทยมี
การขยายตัวอยางรวดเร็ว 

การเรียนพิเศษไดมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 30% และคาดวาโรงเรียนกวดวิชามีแนวโนม
ปรับราคาคาเรียนเพ่ิมขึ้นเม่ือมีตนทุนเพ่ิมขึ้นจากภาระภาษีท่ีตองเสีย โดยเฉพาะโรงเรียนกวดวิชาท่ีมี
แผนธุรกิจท่ีเนนการขายแฟรนไชส เชน Kumon ท่ีคาเรียนพิเศษเพ่ิมข้ึนเพียง 7% ตลอด 5 ปท่ีผานมา 
ในขณะท่ีโรงเรียนกวดวิชาอื่นๆ มีการปรับขึ้นคาเรียนมาอยางตอเน่ือง นอกจากน้ีการปรับเพ่ิมราคา
คาเรียนจากตนทุนท่ีเพ่ิมขึ้นจะทําใหโรงเรียนกวดวิชาตองระวังการลงทุนในการขยายสาขามากข้ึน
ดวย  โดยมีแนวโนมท่ีผูประกอบการจะเลือกสถานที่ ท่ี มีความหนาแนนของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถในการจายคาเรียนพิเศษที่เพ่ิมข้ึนได ซ่ึงอาจจะสงผลตอเน่ืองใหการเขาถึงโรงเรียน
กวดวิชาของนักเรียนท่ีผูปกครองมีรายไดนอยจะทําไดยากขึ้น ปจจุบันจํานวนนักเรียนท่ีเรียนพิเศษ
สวนใหญอยูในกรุงเทพฯ หรือคิดเปนสัดสวน 39% ของนักเรียนท่ีเรียนพิเศษทั้งประเทศ การเลือก
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สถานท่ีต้ังสาขาใหมๆ น้ันจึงจะย่ิงทําใหมีการกระจุกตัวของโรงเรียนกวดวิชาตามหัวเมืองใหญ
ตางๆ มากกวาหัวเมืองรอง 

 
แบบของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขต
กรุงเทพมหานคร เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใชแนวทางการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล
จากการออกแบบสอบถาม ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลจะแบงเปน 2 สวน ไดแก สถิติเชิงพรรณนา และ
สถิติเชิงอนุมาน โดยใช Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห 

 

ประชากรและหนวยวิเคราะห 
              ประชากร (Population) ท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนระดับช้ันตางๆท่ีเรียนกวด
วิชาในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในชวงวันท่ี 9-21 เมษายน พ.ศ. 2560  ซ่ึงไมสามารถระบุจํานวน
ประชากรทีแนนอนได 

 
การเลือกกลุมตัวอยางและแผนการสุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจากการใชสูตรของ 

COCHRAN, W.G. (1953). SAMPLING TECHNIQUES. JOHN WILEY AND SONS. คํานวณหา
ขนาดตัวอยางท่ีจะใช มีรายละเอียดดังน้ี  

 

N =   

 

N = จํานวนตัวอยางท่ีทําการศึกษา 
Z = คาสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ี 95% มีคาเทากับ 1.96 

p = คาความนาจะเปนของประชากรกําหนดใหเทากับ 0.5 

E = คาความคลาดเคล่ือนในการศึกษาน้ีท่ีกําหนดท่ี 5% เทากับ 

0.05 
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จะได N = 
. 	 . .

.
 

 

                                                                   =      384.16 คน ≈ 400 คน 

 ดังน้ัน ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง ผูวิจัยได
เลือกใชวิธีดําเนินการสุมตัวอยางแบบไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (Non-probability Sampling) โดย
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงผูวิจัยทําการเก็บขอมูลตัวอยางผาน
ทางแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด ออกแบบการวิจัยเปนเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 แลวตรวจสอบความถูกตองจาก
ผูเช่ียวชาญ เม่ือผานเรียบรอยแลว จึงนําไปแจกจริงกับกลุมตัวอยางดังกลาวขางตน  

 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล เปนการนําสถิติมาใชในการวิเคราะหขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได แบง
ออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

1.การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชวิ เคราะหขอมูลท่ัวไปในกลุม
ตัวอยาง โดยใชสถิติ เชน ความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2.การวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปนสถิติท่ีนํามาใชในการอางอิงความ
เปนจริงของประชากร ถูกนําไปใช 2 เรื่อง คือ การประมาณคาทางสถิติ และการทดสอบสมมติฐาน 

ซ่ึงในการวิจัยมักนํามาใชในการทดสอบสมมุตฐาน ไดแก T-test, F-test 

 

สรุปผลการวิจัย 
ตางรางท่ี1 ผลการวิจัยของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียน

โรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล       

    
รายละเอียด ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ความถ่ี รอยละ 

เพศ ชาย 143 35.75 

 
หญิง 257 64.25 

ระดับช้ัน มัธยมศึกษาตอนตน 135 33.75 
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มัธยมศึกษาตอนปลาย 265 66.25 

เกรดเฉล่ีย ต่ํากวา 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 วิทย-คณิต 299 74.75 

 
ศิลปคํานวณ 67 16.75 

 
ศิลปภาษา 34 8.50 

อาชีพผูปกครอง ธุรกิจสวนตัว 64 16.00 

 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 101 25.25 

 
พนักงานบริษัทเอกชน 235 58.75 

 
อื่นๆ 0 0.00 

รายไดผูปกครอง นอยกวา 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 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย เปนนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายมากกวามัธยมศึกษาตน เกรดเฉล่ียระหวาง 3.51 - 4.00 แผนการเรียนวิทย-
คณิต อาชีพผูปกครองเปนพนักงานบริษัทเอกชน รายไดผูปกครองตอเดือน 70,001 - 100,000 บาท  

 
ตางรางท่ี 2 ผลการวิจัยของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียน

กวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด   
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ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด รายละเอียด ความถ่ี รอยละ 

หลักสูตรท่ีเลือกเรียน รายวิชา 73.00 18.25 

พ้ืนฐาน 139.00 34.75 

เตรียมสอบ 188.00 47.00 

คาใชจายในการเรียนตอเทอม นอยกวา 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 ใกลบาน 50.00 12.50 

เดินทางสะดวก 296.00 74.00 

ใกลท่ีทํางานผูปกครอง 54.00 13.50 

การสงเสริมการตลาด 

ซ้ือ 2 คอรส แถม
กระเปา 29.00 7.25 

แนะนําเพ่ือนมาเรียนมี
สวนลด 154.00 38.50 

การสะสมคอรสเพ่ือ
แลกสวนลด 217.00 54.25 

ดานบุคลากร 

 

ครูผูสอนมีชื่อเสียง และ
เปนท่ีรูจัก  

 

160.00 

 

40.00 

ครูผูสอนมีความชํานาญ
และมีเทคนิคการสอน 169.00 42.25 

เจาหนาท่ีใหบริการ
รวดเร็วและเปนมิตร 71.00 17.75 

ดานกระบวนการ 

มีการจัดหลักสูตรอยาง
เปนระบบ                         181.00 45.25 
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จัดใหมีการทดสอบ
พ้ืนฐานเพ่ือวัดระดับ
ความรู 152.00 38.00 

ความสะดวกรวดเร็วใน
การสมัครเรียน 67.00 16.75 

ดานภาพลักษณทางกายภาพ 

หองเรียนสะอาด 

สวยงาม 48.00 12.00 

ความโดดเดน แตกตาง
จากโรงเรียนกวดวิชา
อื่น 115.00 28.75 

  

มีอุปกรณและส่ือการ
เรียนการสอนทันสมัย 237.00 59.25 

 

จากตารางท่ี 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ มี
คาใชจายในการเรียนตอเทอม(คอรส) ต้ังแต 12,000 บาทข้ึนไป สถานท่ีเรียนสามารถเดินทาง
สะดวก การสงเสริมการตลาดสวนใหญพึงพอใจการสะสมคอรสเพ่ือแลกสวนลด ดานบุคลากรสวน
ใหญเลือกครูผูสอนมีความชํานาญและมีเทคนิคการสอน ดานกระบวนการสวนใหญเลือกการจัด
หลักสูตรอยางเปนระบบ และดานภาพลักษณกายภาพสวนใหญเลือกโรงเรียนกวดวิชามีอุปกรณ
และส่ือการเรียนการสอนทันสมัย  

 
อภิปรายผลของการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ ระดับช้ัน เกรดเฉล่ีย แผนการเรียน อาชีพ
ผูปกครอง และรายไดผูปกครองตอเดือนท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียน
กวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนบุคคลมีเพียง เกรดเฉล่ีย แผนการเรียน รายได
ผูปกครองตอเดือนท่ีแตกตางมีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ปณชญา ทับจันทร (2550) ไดศึกษาปจจัย
สวนประสมทางการตลาดในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาในเขตอําเภอเมทองจังหวัดสุราษฎรธานี 
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พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษามีเกรดเฉล่ียสะสมท่ีตางกันใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  นันทวรรณ ปะจันทบุตร (2558) ไดศึกษา
พฤติกรรมการเรียนกวดวิชาออนไลนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 
กลุมตัวอยางท่ีมีแผนการเรียนตางกัน จะมีพฤติกรรมในการเลือกเรียนกวดวิชาตางกัน ของณัฐวุฒิ 
ผุยพรม (2552) ไดศึกษาการวิเคราะหพฤติกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาในการเลือกเขาเรียน
โรงเรียนกวดวิชาตามสถาบันตางๆ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พบวา รายไดบิดา มารดาท่ี
แตกตางกัน จะมีระดับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเขาเรียนโรงเรียนกวดวิชาตามสถาบันตางท่ี
แตกตางกัน  

ท้ังน้ีดานเกรดเฉล่ีย แผนการเรียน รายไดผูปกครองตอเดือนท่ีแตกตางมีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชา ควรมีหลักสูตรใหหลากหลายและใหครอบคลุมทุกระดับช้ัน
และทุกๆแผนการเรียนเพ่ือดึงดูดความสนใจแกผูเรียน เชน การเพ่ิมหลักสูตรหลายๆ แผนการเรียน 

หลายระดับชั้น ทําใหมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 

สมมติฐานท่ี 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
สถานที่ใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการ และดานภาพลักษณ
ทางกายภาพที่แตกตางมีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑหรือ
หลักสูตรท่ีเลือกเรียน การสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร และดานภาพลักษณทางกายภาพที่
แตกตางมีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร  วงษนครินทร (2554) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีตอนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสมุทรปราการในการเลือกสถาบันกวดวิชา 
พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่สําคัญตอการตัดสินใจเลือกของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในจังหวัดสมุทรปราการ ไดแกปจจัยดานเน้ือหาหลักสูตรและเอกสาร และยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของ จิรัชญา ศุขโภคา (2555) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเรียนภาษาอังกฤษใน
สถาบัน Enconcept ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยท่ี
มีอิทธิพลตอการเรียนภาษาอังกฤษในสถาบัน Enconcept ไดแก ดานเน้ือหาหลักสูตร ธานินทร  
ศิลปจารุ (2552) ไดศึกษาปจจัยสําคัญทางการตลาดและความตองการของผูเรียนที่มีตอการตัดสินใจ
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เลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชา พบวาลูกคาตองการสวนลดเปนพิเศษ ถือเปนปจจัยท่ีสงผลตอผูเรียน
และผูบริโภค จุฑาภรณ พลูมา (2551) ศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนกวด
วิชาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวา ปจจัยดานบุคลากรมีผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชาเปน
อันดับ 1 โดยปจจัยยอยดานอาจารยผูสอนมีความรูความสามารถรวมถึงประสบการณในการสอนมี
ผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชามากที่สุด พรสุดา คุณม่ัง (2557) ศึกษาแรงจูงใจในการกวดวิชาของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ดานภาพลักษณ ไดแก มีนักเรียนท่ี
ประสบผลสําเร็จ 

ท้ังน้ีดานผลิตภัณฑหรือหลักสูตรท่ีเลือกเรียน การสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดาน
ภาพลักษณทางกายภาพที่แตกตางมีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชา โรงเรียน
กวดวิชามีรูปแบบเน้ือหาหลักสูตรตรงตามความตองการของผูเรียน เชน ระดับพ้ืนฐาน สอบแขงขัน 

เจาะลึกรายวิชาดานการสงเสริมการตลาดมีโปรโมชั่นจัดสวนลดสมํ่าเสมอทุกคอรสเรียน เชน 

ทดลองเรียนฟรีกอนสมัคร หรือมีสวนลดครั้งตอไป ดานบุคลากรโรงเรียนกวดวิชามีครูผูสอนที่มี
ความนาเชื่อถือและมีเทคนิคการทําขอสอบ และดานภาพลักษณทางกายภาพโรงเรียนกวดวิชามี
หองเรียนท่ีสะอาด เหมาะสม มีอุปกรณและส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย และมีความโดดเดน
ตางกัน ทําใหมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
สมมติฐานที่ 3 : ปจจัยอื่น ๆ ท่ีประกอบดวย วิชาท่ีเลือกเรียน ระยะเวลาเรียนตอสัปดาห และสาเหตุ
ท่ีเลือกเรียนกวดวิชา ท่ีแตกตางมีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยอื่นๆ มีเพียงวิชาท่ีเลือกเรียนเปนอันดับแรกท่ีแตกตาง
กันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานครตางกันสอดคลอง
กับงานวิจัยของ จิตกาญจนนันท  ขันติวงศ (2546) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความตองการเรียนกวด
วิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบวา วิชาท่ีตองการเรียน
มากท่ีสุดคือคณิตศาสตร และสอดคลองกับงานวิจัยของเพชญ ฉิมเฉิด (2558) ศึกษาพฤติกรรมการ
เรียนกวดวิชานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี เพ่ือเตรียมความพรอม
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวาวิชาท่ีตองการเรียนมากที่สุดเปน กลุมวิทย-คณิต  

ท้ังน้ีดานวิชาท่ีเลือกเรียนเปนอันดับแรกท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียน
โรงเรียนกวดวิชา ดังน้ันโรงเรียนกวดวิชาควรเพ่ิมวิชาใหมีความหลากหลายเพ่ือเปนทางเลือกแก
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ผูเรียน และครูผูสอนแตละวิชาควรมีเทคนิคงายๆในการจําหลักสูตรรายวิชาทําใหมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว 

  

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยคร้ังน้ีมุงศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียน

กวดวิชาในเขต กรุงเทพมหานคร 
ดานผลิตภัณฑ  โรงเรียนกวดวิชาควรพิจารณาถึงรูปแบบเน้ือหาหลักสูตรเพ่ือใหตรงกับ

ความตองการของผูเรียน เชน เน้ือหามีระดับพ้ืนฐาน เจาะลึกรายวิชา เน้ือหาท่ีเรียนตรงกับแนว
ขอสอบ เปนตนการวางหลักสูตรการเรียนควรครอบคลุมและสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

ดานราคา โรงเรียนกวดวิชาควรตั้งราคาใหเหมาะสมกับเน้ือหาหลักสูตร และสถานการณ
การแขงขัน ไมควรตั้งราคาท่ีถูกเกินไปเพราะอาจถูกมองวาโรงเรียนกวดวิชาน้ันไมมีคุณภาพ และ
ไมควรตั้งราคาสูงจนเกินไป เพราะจะทําใหผูเรียนเลือกเรียนกับโรงเรียนอื่น 

ดานสถานท่ี โรงเรียนกวดวิชาควรตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีการคมนาคมสะดวก และควรให
ความสําคัญกับขนาดของหองเรียน สภาพหองเรียนมีความเหมาะสม จํานวนนักเรียนไมมากเกินไป 

ดานการสงเสริมการตลาด โรงเรียนกวดวิชาควรพิจารณาเร่ืองโปรโมชั่นสวนลด หรืออาจ
ใหมีการทดลองเรียนฟรีกอนสมัครเรียน เพ่ือใหผูเรียนทราบหลักสูตรและวิธีการสอน 

 ดานบุคลากร โรงเรียนกวดวิชาควรพิจารณาคัดเลือกครูผูสอนท่ีส่ือสารใหนักเรียนเขาใจได
งายมีเทคนิคการสอน มีประสบการณ และเอาใจใสนักเรียน 

 ดานกระบวนการ โรงเรียนกวดวิชาควรสรางความม่ันใจใหกับนักเรียน ขั้นตอนแนะนํา
หลักสูตรจะตองชัดเจน 

ดานภาพลักษณทางกายภาพ โรงเรียนกวดวิชาควรสรางความแตกตางจากโรงเรียนกวดวิชา
ท่ีอื่นๆ ดวยการสรางความทันสมัยและความแนนของเน้ือหาใหกับโรงเรียน 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  1. ควรศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเรียนกวดวิชาอยางละเอียดในแตละปจจัย 

เพ่ือนําขอมูลมาพัฒนาการเรียนการสอน 
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 2. ควรศึกษาเก่ียวกับลักษณะของโรงเรียนกวดวิชาและความตองการของผูปกครองท่ีจะสง
บุตรหลานเขาเรียน 

3. ควรศึกษากลุมตัวอยางท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีอื่นๆดวย เพ่ือนําผลท่ีไดมาวางแผนกลยุทธของ
โรงเรียนกวดวิชา 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารับบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขต 
Factors Affecting choice of Hospital Services in Bangkok 

 
สุริยัน บุญเล้ียง 

นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการโรงพยาบาลเอกชน 

ในเขต กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

และปจจัยอื่น ๆ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
คือ แบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน พรอมกับทดสอบสมมติฐานดวยสถิติอนุมาน T-Test และ F-Test 

ผลการวิจัยพบวา 1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย ชวงอายุ 31-40ป มีรายได
เฉล่ียตอเดือน 30,001-40,000 บาท สถานภาพสมรส และมีอาชีพรับจาง  2) ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด คนสวนใหญเลือกใชบริการโรงพยาบาลบํารุงราษฏร สาเหตุท่ีเขารับบริการเน่ืองจาก
ตองการขอใบรับรองแพทย ส่ิงท่ีผูใชบริการคาดหวังจากโรงพยาบาลคือ มีแผนกรองรับการรักษาท่ี
หลากหลาย มีราคาท่ีเหมาะสมกับการรักษาพยาบาล ท่ีตั้งของโรงพยาบาลควรอยูในท่ีท่ีผูใชบริการ
สามารถเดินทางไปเขารับการบริการไดอยางสะดวก และบุคลากรของโรงพยาบาลควรใหขอมูลท่ี
ถูกตองและเขาใจงายแกผูเขารับการบริการดวย  3) ปจจัยอื่นๆ โรงพยาบาลจําเปนตองมีทีมแพทยท่ี
เช่ียวชาญหลากหลายแขนง และคาใชจายจากการเขารับการบริการสวนมากมักจะใชสิทธิประกัน
กลุม/สวัสดิการพนักงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 

คําสําคัญ  : โรงพยาบาลเอกชน , สวนประสบทางการตลาดบริการ , การตัดสินใจ 

 

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 

โรงพยาบาลเอกชนในปจจุบัน ถือไดวามีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วและเกิดการขยาย
ตัวอยางเปนระบบ สงผลใหเศรษฐกิจโดยรวมมีการเติบโตอยางตอเน่ืองและมีการแขงขันกันสูงใน
ดานการบริการ การบริการที่ดีจึงมีสวนสําคัญในการดําเนินธุรกิจเปนอยางมาก ซ่ึงการตัดสินใจ
เลือกเขารับบริการ คือ ความคาดหวังท่ีผูใชบริการตองการบริการที่ดีสมกับส่ิงท่ีผูเขารับบริการ
คาดหวังบริการจากทางโรงพยาบาลเอกชนซ่ึงการบริการในมุมมองที่ดีของผูเขารับการบริการมี
ความสําคัญตอธุรกิจ การรับรูคุณภาพบริการของความเปนมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ในการบริการของแพทย พยาบาลและเจาหนาท่ีท่ีใหบริการท่ีมีความรวดเร็ว มีการประสานงานท่ีดี 

การใหขอมูลท่ีถูกตองและเขาใจงาย การท่ีผูบริโภคจะเลือกเขารับบริการจากโรงพยาบาลเอกชน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร น้ันก็มีหลายปจจัยในการเลือกจึงไดเกิดการทําการวิจัยน้ีขึ้นมาเพ่ือหาวา 
ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยางไรในการตัดสินใจเลือกเขารับบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ซ่ึงปจจุบันมีชาวตางชาติเขามารับการรักษามากข้ึน ทําใหกอเกิดความม่ันใจในคุณภาพทาง
การแพทยไปอยางกวางขวาง เกิดฐานลูกคาท่ีเพ่ิมมากข้ึน และมีการกระตุนผูบริโภคท่ีมีกําลังการซ้ือ
ดวยโปรโมชั่นตางๆท่ีทางโรงพยาบาลจัดขึ้นในการตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาล 

โรงพยาบาลเอกชนในปจจุบันมีการพัฒนาใหเทียบเทากับมาตรฐานของสากลท้ังการรักษาดวย
เครื่องมือการแพทยท่ีทันสมัย ดังน้ันผูทําวิจัยจึงทําการศึกษา เรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการ โรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของของทาง
โรงพยาบาลเอกชน ไดนําไปเปนประโยชนตอการปรับปรุงบริการในดานตางๆตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารับบริการโรงพยาบาลเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารับ
บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยอื่น ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารับบริการโรงพยาบาลเอกชน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน 

และสถานภาพ ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
สถานท่ีใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

กระบวนการการบริการ ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการโรงพยาบาล
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

3. ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดวย ดานภาพลักษณทางกายภาพ และดานประกันสังคม ท่ี
แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการโรงพยาบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน 
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ประโยชนของการวิจัย 

1. ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษา ไปใชเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบและ
ทิศทางของธุรกิจ ใหสอดคลองกับพฤติกรรม และความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 

2. ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษา ไปใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธทางการ
บริการโรงพยาบาล ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

3. ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษา ไปใชในการวางแผน และ ปรับปรุงกิจการ
ตลอดจนการบริหารจัดการธุรกิจใหเกิดความไดเปรียบในเชิงแขงขัน สามารถดํารงกิจการใหอยูรอด
บนเสนทางธุรกิจไดอยางม่ันคงและย่ังยืน 

กรอบแนวความคิดการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารับบริการโรงพยาบาลเอกชน” น้ันมี
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

          (Independent Variable)                                                        (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
• ผลิตภัณฑ    
• ราคา 
• สถานท่ี     
• สงเสริมการตลาด   และ บุคลากรใหบริการ 

การตัดสินใจเลือกเขา
รับบริการ

ปจจัยสวนบุคคล 
• เพศ   • อาชีพ 
• อายุ   • รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
• สถานภาพ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
• ผลิตภัณฑ    
• ราคา 
• สถานที่     
• สงเสริมการตลาด   และ บุคลากรใหบริการ 

การตัดสินใจเลือกเขา
รับบริการ

ปจจัยอ่ืนๆ 
 ดานภาพลักษณ 
 ดานประกันสุขภาพ 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
อุบล หนูประเสริฐ (2551) ท่ีพบวาสถานภาพท่ีแตกตางกันเทาน้ันท่ีมีผลตอคุณภาพการ

ใหบริการแตกตางกัน และสุมนัส บุญมี (2553) ท่ีพบวาเพศท่ีแตกตางกันเทาน้ันท่ีมีผลตอคุณภาพ
การใหบริการแตกตางกัน 

แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Kotler, 2003, p. 92 อางใน อดุลย จาตุรงคกุล
,2543, หนา 312–314) ไดอธิบายวา สวนประสมการตลาดท่ีสามารถควบคุมไดซ่ึงใชรวมกันเพ่ือ
ตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ดานผลิตภัณฑ (Product) คือ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีนําเสนอแก
ตลาดเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาและตองสรางคุณคา (Value) ใหเกิดขึ้นการสรางบริการ
เพ่ือใหบริการท่ีทรงคุณคาบริษัทตองปรับแตงบริการใหเขากับความตองการของลูกคาเฉพาะราย 

Loudon และ Bitta (1988 อางถึงใน ศิริวรรณ เสรรัตนและคณะ, 2546 : 40) พฤติกรรม
ผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง “กระบวนการตัดสินใจและกิจกรรมทางกายภาพท่ีบุคคล
เขาไปเก่ียวของเม่ือมีการประเมินการไดมาจากการใชหรือการจับจายใชสอย ซ่ึงสินคาและบริการ”  

ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนท และศุภร เสรีรัตน (2541, หนา 337-339) ไดสรุป 

เก่ียวกับแนวความคิดกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจการบริการ (Market Mix) ไวในหนังสือการ
บริหารการตลาดยุคใหมวาข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) เปนลําดับ 

พัชรี อินทรเสนีย (2550) ไดพัฒนาหลักสูตรอบรมเร่ืองการสราง จิตสํานึกในการให บริการ
สําหรับบุคลากรผูใหบริการในโรงแรมสยามซิตี้กรุงเทพฯ ผลการฝกอบรม 

งานวิจัยของ ระพีพรรณ รัศมิภูติ (2537) ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ผลของการฝกกอบรมไมได 
 

ระเบียบการวิจัย 
งานวิจัยครั้งน้ีเปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางคือ ประชากรที่เขารับบริการ

โรงพยาบาลเอกชน  ในเขตกรุง เทพมหานคร  โดยใช สูตรของ  COCHRAN, W.G. (1953). 

SAMPLING TECHNIQUES. JOHN WILEY AND SONS. จํานวน 400 คน  

ผูวิจัยออกแบบการวิจัยเปนเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลในชวง เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2560 แลวตรวจสอบความถูกตอง และความเช่ือม่ัน
ของแบบสอบถามจากผูเชียวชาญ เม่ือผานเรียบรอยแลวจึงไดนําไปแจกจริงกับกลุมตัวอยางดังกลาว
ขางตน 
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วิเคราะหขอมูล 
ขอมูลไดจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง และทางออนไลน จํานวน 400 คน มา

ดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ซ่ึงทําใหแนใจไดวาขอมูลท่ีนํามาประมวลน้ัน เปน
ขอมูลท่ีมีความสมบูรณถูกตอง และอยูในรูปแบบเดียวกันท้ังหมด และนําขอมูลมาวิเคราะหดวย
โปรแกรม Microsoft Excel โดยใชสถิติเชิงพรรณา ไดแก จํานวน คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก T-Test , F-Test 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตารางท่ี 1 ตารางจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางของลักษณะประชากร 

 
รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล          

(n = 100)                                   

รายละเอียด ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ความถ่ี รอยละ 
เพศ ชาย 156 39.00 

 หญิง 244 61.00 

อายุ 20-30 ป 259 64.75 

 31-40 ป 129 32.25 

 41-50 ป 8 2.00 

 มากกวา 50 ปขึ้นไป 4 1.00 

    

อาชีพ รับจาง 21 5.25 

 ธุรกิจสวนตัว 88 22.00 

 รับขาราชการ 48 12.00 

 พนักงานบริษัทเอกชน 197 49.25 

 อื่น ๆ 46 11.50 

    

รายไดเฉล่ียตอ

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 

 มากกวา 50,001 บาทข้ึนไป 51 12.75 

    

สถานภาพ โสด 342 85.50 

 สมรส  58 14.50 

 

 

จากตาราง พบวา ผลการสํารวจของกลุมตัวอยาง ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวา
เพศชาย กลุมท่ีมีอายุระหวาง 21-30 ป เปนจํานวนมากที่สุด รองลงมา คือ ชวงอายุระหวาง 31-40 ป 
ตามลําดับ ในสวนอาชีพของกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาคือ 

ธุรกิจสวนตัว ระดับรายไดของกลุมตัวอยาง อยูในชวง 20,001-30,000 บาท รองลงมาคือ รายได
ในชวง 10,000-20,000 บาท สถานภาพโสดมีจํานวนมากที่สุด รองลงมาคือ สมรส 

 
สวนท่ี 2 การวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด 

ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของการเขารับ
บริการโรงพยาบาลเอกชน ของกลุมตัวอยาง จากการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ การ
สงเสริมการตลาด บุคลากรใหบริการ มีรายละเอียดตามตารางท่ี 2 ดังน้ี 

 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนประสมทาง

การตลาด 
รายละเอียด ความถ่ี รอยละ 

2. ผลิตภัณฑ  วิภาวดี 59 14.75 
 พญาไท 58 14.5 
 บํารุงราษฏร 23 5.75 
 พระราม 9 83 20.75 
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 อื่นๆ 177 44.25 
    

2.2) กระบวน 
ระบบรักษาความปลดภัยท่ี
ดี 

312 78 

 
แผนกตางๆมี
มาตรฐานสากล 

59 14.75 

 วินิจฉัยโรคไดแมนยํา 8 2.00 
 บริการไมซับซอน 12 3.00 
 อื่นๆ 9 2.25 
    

2.3) ส่ิงท่ีคาดหวัง พนักงานใสใจ 122 30.5 
 เทคโนโลยีทันสมัย 94 23.5 
 ความรวดเร็วในบริการ 140 35.00 

 
มีแผนกเฉพาะทางที่
หลากหลาย 

44 11.00 

    

ราคา เหมาะสมกับการรักษา 123 30.75 
 เหมาะสมกับคุณภาพ 229 57.25 
 ราคาถูกกวาท่ีอืน 29 7.25 

 
ไดรับสวนลดจากการเขา
บริการ                                   

19 4.75 

    

สถานที่ ใกลท่ีพักอาศัย 220 55 
 สะดวกในการจอดรถ 33 8.25 
 ใกลท่ีทํางาน 60 15 
 สะดวกในการเดินทาง 81 20.25 
 โรงพยาบาลใกล BTS 6 1.5 
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การสงเสริมการตลาด 
มีแพคเกจพิเศษใหการ
บริการ 

179 44.75 

 สามารถผอนชําระได 104 26 
 มีบัตรกํานัล 5 1.25 
 โฆษณาประชาสัมพันธ 16 4.00 

 
ตรวจสุขภาพ ฟรี ในครั้ง
ตอไป                         

96 24.00 

บุคลากรในการ
ใหบริการ 

มนุษยสัมพันธดี 
65 

16.25 

 
ใหขอมูลท่ีถูกตองและ
เขาใจงาย 

169 42.25 

 
มีความพรอมในการ
ใหบริการ 

95 23.75 

 ประสานงานรวเร็ว 40 10.00 

 
รักในงานบริการ 31 7.75 

   
        

    
จากตารางพบวา ผลการสํารวจของกลุมตัวอยาง ผูตอบแบบสอบถามเลือกเขาบริการ

โรงพยาบาลอื่นๆ มากที่สุด รองลงมาคือ พระราม 9 และ บํารุงราฏษ นอยท่ีสุดตามลําดับ 

กระบวนการท่ีทําใหพอใจ คือมีการวินิจฉัยไดแมนยํา มากท่ีสุด รองลงมาคือ ตรวจสุขภาพ และ ขอ
ใบรับรองแพทย นอยท่ีสุดตามลําดับ ส่ิงท่ีคาดหวังจากการเขารับบริการโรงพยาบาลเอกชนมาก
ท่ีสุดคือ พนักงานเอาใจใส รองลงมา ความรวดเร็วในการใหบริการ และมีแผนกใหบริการเฉพาะ
ทางที่หลากหลายครอบคลุม นอยท่ีสุดตามลําดับ  

สวนดานราคาท่ีเลือกมากที่สุดคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพในการรักษา และรองลงมาคือ 

ราคาเหมาะสมกับการรักษา ตามลําดับ ดานสถานท่ีท่ีเลือกมากท่ีสุดคือ ใกลท่ีพักอาศัย รองลงมาคือ 

สะดวกในการเดินทาง และโรงพยาบาลใกล BTS นอยท่ีสุดตามลําดับ สวนในดานการสงเสริม
การตลาด ท่ีเลือกมากท่ีสุดคือ มีแพคเกตพิเศษใหการบบริการ รองลงมาคือ สามารถผอนชําระได 
และมีการตรวจสุขภาพ ฟรี ในครั้งตอไปท่ีเขาไปใชบริการ มีความใกลเคียงกัน และมีบัตรกํานัล 
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นอยท่ีสุดตามลําดับ สวนดานบุคลากรที่เลือกมากที่สุดคือ พนักงานมีการใหขอมูลท่ีถูกตองและ
เขาใจงาย รองลงมาคือมีความพรอมในการใหบริการ และรักในงานบริการ นอยท่ีตามลําดับ 

 
สวนท่ี 3 การวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยอ่ืน ๆ 

ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยอ่ืน ๆ ของการเขารับบริการโรงพยาบาล
เอกชน ของกลุมตัวอยาง จากการศึกษาครั้งน้ีคือ ภาพลักษณทางกายภาพ กระบวนการใหบริการ 

และชวงเวลาท่ีไป มีรายละเอียดตามตารางท่ี 3 ดังน้ี 

 

 

ตารางท่ี 17 ปจจัยอื่น ๆ ของผูตอบแบบสอบถาม 

 

  
ปจจัยอื่นๆ รายละเอียด ความถ่ี รอยละ 

ดานภาพลักษณ 
มีแพทยผูเช่ียวชาญหลาย
แขนง 240 60.00 

 
ใหความรูสึกอุนใจ 59 14.75 

 

บรรยากาศภายในดู
สะอาด 30 7.50 

 

ใหความพึงพอใจไดมาก
ท่ีสุด 71 17.75 

   
การประกันสังคม บัตรทอง (30 บาท) 50 12.50 

 
ประกันสังคม 118 29.50 

 

ประกันกลุม/สวัสดิการ
พนักงาน 146 36.50 

 

ชําระคารักษาพยาบาลดวย
เงินสด 86 21.50 
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จากตาราง พบวา ผลการสํารวจของกลุมตัวอยาง ผูตอบแบบสอบถามเลือกเขารับบรการ
โรงพยาบาลในดานภาพลักษณท่ีมีแพทยผูเช่ียวชาญหลายแขนง มากท่ีสุด รองลงมาคือ ใหความพึง
พอใจไดมากท่ีสุด แลบรรยากาศภายในดูสะอาด นอยท่ีสุดตามลําดับ การประกันสังคมเลือก ใช
สิทธิประกันกลุม/สวัสดิการพนักงาน มากท่ีสุด รองลงมาคือ ประกันสังคม และเลือกใชบัตรทอง 

(30 บาท) นอยท่ีสุดตามลําดับ 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายได และสถานภาพท่ี
แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารับบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวามี อาชีพและรายได ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารับ
บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนับสําคัญทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 : ปจจัยสวนประสบทางการตลาดที่ประกอบดวย (7Ps) ไดแก  
ดานผลิตภัณฑ (โรงพยาบาล) ดานสาเหตุ ดานส่ิงท่ีคาดหวัง ดานราคา ดานสถานท่ี (ทําเล

ท่ีตั้งโรงพยาบาล) ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เขารับบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวามี ดานผลิตภัณฑ (โรงพยาบาล) ดานส่ิงท่ีคาดหวัง ดาน
ราคา และดานบุคลากร ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารับบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานครอยางมีนับสําคัญทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานท่ี 3 : ปจจัยอ่ืนๆท่ีประกอบดวย ภาพลักษณ และการประกันสุขภาพแตกตางกัน 
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารับบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวามีเพียง การประกันสุขภาพเทาน้ัน ท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเขารับบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนับสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
อภิปรายผลของการวิจัย 
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สมมติฐานท่ี 1 : ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบไปดวย เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และ
สถานภาพ ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

1.1 ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพและรายได ท่ีแตกตางกันมีผลตอการเขารับบริการ
โรงพยาบาลอยางมีนัยสําคัญ สอดคลองกับในสวนของ ยกเวนเพศ อายุ สถานภาพมีผลตอการเขา
บริการโรงพยาบาลไมแตกตางกัน จะเห็นไดวาในแตละวันโรงพยาบาลเอกชน ตองใหบริการทาง
การแพทยกับประชาชนจํานวนมากท่ีแตกตางกันออกไปในหลายๆ ดาน โดยมีบุคคลเหลาน้ันท่ีมี
ระดับความคิดเห็นในการมองภาพรวมการใหบริการของทางโรงพยาบาลตางกันออกไปคนละแบบ 

ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ อุบล หนูประเสริฐ (2551) ท่ีพบวาสถานภาพที่แตกตางกันเทาน้ันที่
มีผลตอคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน และสุมนัส บุญมี (2553) ท่ีพบวาเพศท่ีแตกตางกันเทาน้ัน
ท่ีมีผลตอคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2 : ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ท่ีประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดาน
สาเหตุ ดานส่ิงท่ีคาดหวัง ดานราคา ดานทําเล่ีท่ีตั้ง ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากรใหบริการ 

2.1 ดานผลิตภัณฑ (โรงพยาบาล) ท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ตางกันอยางมีนัยสําคัญ จะเห็นไดวาโรงพยาบาลเอกชน 

มีหลากหลายแหง แตละแหงขึ้นอยูกับความพึงพอใจของบุคคลน้ันๆวารูสึกถึงคุณคาบริการของ
โรงพยาบาลแหงไหนมากกวากันซ่ึงสอดคลองกับ แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Kotler, 

2003, p. 92 อางใน อดุลย จาตุรงคกุล,2543, หนา 312–314) ไดอธิบายวา สวนประสมการตลาดท่ี
สามารถควบคุมไดซ่ึงใชรวมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวย 

ผลิตภัณฑ (Product) คือ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีนําเสนอแกตลาดเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา
และตองสรางคุณคา (Value) ใหเกิดข้ึนการสรางบริการเพ่ือใหบริการที่ทรงคุณคาบริษัท ตอง
ปรับแตงบริการใหเขากับความตองการของลูกคาเฉพาะราย 

2.2 ดานส่ิงท่ีคาดหวัง ท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ตางกันอยางมีนัยสําคัญ เน่ืองจากบุคคลที่เขารับบริการโรงพยาบาล 

ตองการขอมูลการรักษาท่ีเขาใจไดงายจากบุคลากรของโรงพยาบาล ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาว
สอดคลองกับ  Loudon และ Bitta (1988 อางถึงใน ศิริวรรณ เสรรัตนและคณะ, 2546 : 40) พฤติกรรม
ผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง “กระบวนการตัดสินใจและกิจกรรมทางกายภาพท่ีบุคคล
เขาไปเก่ียวของเม่ือมีการประเมินการไดมาจากการใชหรือการจับจายใชสอย ซ่ึงสินคาและบริการ”  
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2.3 ดานราคา ท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการโรงพยาบาลเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร ตางกันอยางมีนัยสําคัญ จากการศึกษาพบวาราคาท่ีเหมาะสมกับการรักษามี
ผลกระทบตอการตัดสินใจของลูกคา เน่ืองจากคารักษาพยาบาลถือวาเปนตนทุนท่ีสําคัญอยางหน่ึง 

ซ่ึงสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนท และศุภร เสรีรัตน (2541, หนา 337-339) ได
สรุป เก่ียวกับแนวความคิดกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจการบริการ (Market Mix) ไวในหนังสือ
การบริหารการตลาดยุคใหมวาข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) เปนลําดับ 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคพบวา ผูบริโภคผานกระบวนการ 7 ขั้นตอน คือ
ธุรกิจท่ีใหบริการจะใชสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ดังมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

โดยยกตัวอยาง ดานราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ราคาเปนตนทุน 

(Cost)ของลูกคาลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคา (Price) ผลิตภัณฑ
น้ัน ถาคุณคาสูงกวาราคา เขาจะตัดสินใจซ้ือ ดังน้ัน การกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึงคุณคา 

2.4 ดานบุคลากร ท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการโรงพยาบาลเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ตางกันอยางมีนัยสําคัญ จากการศึกษาพบวาบุคลากรจะใหบริการดาน
ขอมูลการรักษาอยางมีประสิทธิภาพไดน้ันจะตองไดรับการฝกอบรมที่สรางจิตสํานึกในการบริการ 

สอดคลองกับ พัชรี อินทรเสนีย (2550) ไดพัฒนาหลักสูตรอบรมเรื่องการสราง จิตสํานึกในการให 
บริการสําหรับบุคลากรผูใหบริการในโรงแรมสยามซิต้ีกรุงเทพฯ ผลการฝกอบรม พบวา หลังการ
ฝกกอบรมพนักงานมีความรู เร่ืองจิตสํานึกการใหบริการ สูงขึ้นและมีเจตคติตองานนสูงขึ้นดวย
อยางมีนัยสําคัญท่ี .05 จะเห็นไดวาแนวความคิดและผลวิจัยของนักวิชาการที่เก่ียวของกับการฝก
กอบรม สวนใหญพบวาการฝกกอบรมเปนนตัวแปรสําคัญตอพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดย 

สามารถนําความรูท่ีไดจากการฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงาน มีความรู ท่ีเพ่ิมขึ้นไมวาจะอยูในสาย
อาชีพใดเชน ขาราชการ พนักงานขาย ผูบังคับบัญชาในระดับตางๆ ยกเวนงานวิจัยของ ระพีพรรณ 

รัศมิภูติ (2537) ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ผลของการฝกกอบรมไมได ทําให ขาราชการเกิดจิตสํานึกใน
การปฏิบัติงานในแงของความผูกพันตอองคการและปจจัยแวดลอมขององคการไมได เปนเง่ือนไขท่ี
ทําใหการฝกอบรมดังกลาวมีผลตออ จิตสํานึกในการปฏิบัติงานในแงของความผูกพันตอองค แต
อยางใด 

สมมติฐานท่ี 3 : ปจจัยอื่นๆ ท่ีประกอบไปดวย ดานภาพลักษณ และการประกันสังคม  

3.1 การประกันสุขภาพ ท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ตางกันอยางมีนัยสําคัญ จากการศึกษาพบวา บุคคลท่ีเขารับบริการ
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โรงพยาบาลสวนใหญจะใชสิทธิการประกันกลุม/สวัสดิการพนักงาน ซ่ึงสอดคลองกับหลักสิทธิท่ี
พนักงานควรไดรับจากนายจาง ซ่ึงสํานักงาน และองคกรตางๆ มากกวา 25,000 แหงน้ันจะมี
สวัสดิการเพ่ิมเติมใหแกพนักงานโดยการทําประกันใหกับพนักงานโดยทําเปนประกันชีวิตแบบ
กลุม ( STAYWELL CONSULTANT,2554) อีกท้ังปจจุบันบริษัทประกันชีวิตแทบทุกแหงตาง
รวมมือกับสถานพยาบาลท้ังของรัฐและเอกชน ในการอํานวยความสะดวกใหลูกคาประกันสุขภาพ
ของตน เชน รวมมือกับสถานพยาบาลเอกชนในการใหบริการลูกคาท่ีไปรักษาโดยไมตองสํารอง
จายเงินเอง บางแหงอาจมีสวนลดพิเศษใหลูกคาของบริษัทประกันหรือมีชองทางพิเศษในการ
ใหบริการ เปนตน (กรธัช อยูสุข, 2553) สงผลใหเม่ือพนักงานบริษัทเจ็บปวยก็จะไปใชสิทธิตาม
โรงพยาบาลที่บริษัทประกันระบุไวเพ่ือความสะดวก  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
ผูวิจัยควรหาขอมูลเพิมเติมจากประชากรในพ้ืนท่ีตางๆ อาทิเชน ในเขตปริมณฑล หรือ

ตางจังหวัดท่ีมีจํานวนประชากรหนาแนน เพ่ือจะไดขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

สําหรับโรงพยาบาล ควรคํานึกถึงปจจัยดานตางๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอการเขารับบริการ
โรงพยาบาล เชน ปจจัยสวนประสบทางการตลาด (7Ps) ดานราคา ควรศึกษาราคาใหเหมาะสมกับ
การรักษา ดานสถานท่ี ควรศึกษาทําเลที่ตั้งของโรงพยาบาล ใหเหมาะกับผูเขารับบริการ 

ในสวนของผูเขารับการบริการจากโรงพยาบาลควรศึกษาขอมูลสิทธิประโยชนเพ่ิมเติม
เก่ียวกับการประกันสุขภาพในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหไดรับประโยชนสูงสุด 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลรามคําแหง 

FACTORS INFLUENCING THE SELECTION OF RAMKHAMHAENG HOSPITAL 
 

สุรีวัลย  ชูช่ืน 
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลการเลือกใชบริการโรงพยาบาลรามคําแหงมีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยอื่น ๆ โดยเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยาง จํานวน 385 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติพรรณนา คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พรอมกับทดสอบ
สมมติฐานดวยสถิติอนุมานT-Test และ   F-Test 

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุระหวาง 20 - 30 ป 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพคือ พนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉล่ียตอเดือนอยูท่ี 10,000 - 

20,000  บาท   ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยท่ีมีผล
ตอการเขารับบริการคือ ภาพพจนและช่ือเสียงของโรงพยาบาล ดานราคาคาบริการตอครั้งคือ 5,000 

บาท ดานสถานท่ีต้ังคือ สะดวกในการเดินทาง ดานการสงเสริมทางการตลาดคือ มีการโฆษณาจาก
ส่ือตางๆ อยางสมํ่าเสมอ เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต ดานบุคลากรของโรงพยาบาลคือ 

ความนาเช่ือถือและความชํานาญของทีมแพทยดานกระบวนการในการใหบริการคือ การใหบริการ
อยางรวดเร็ว ดานอาคารสถานท่ีคือ มีความกวางขวาง สะอาด ทันสมัย ปจจัยอื่นๆของผูตอบ
แบบสอบถามพบวา ดานความนาเช่ือถือคือ การวินิจฉัยโรคท่ีถูกตอง ดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจคือ ตัวเอง ดานความพึงพอใจในการรักษาคือ โรคอ่ืนๆ ดานคารักษาตอครั้งคือ ปานกลาง 

ดานความสําเร็จในการรักษาคือ หายปกติ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวามีเพียงปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ การศึกษา อาชีพ รายไดท่ี

แตกตางกันและปจจัยอื่นๆดานความนาเช่ือถือ ท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาล
รามคําแหงณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ท้ังน้ีเน่ืองจาก ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญน้ัน อยู
ในชวงวัยทํางาน มีการศึกษาในระดับหน่ึง และมีรายไดปานกลาง เปนธรรมดาท่ีผูใชบริการกลุมน้ีท่ี
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จะคิดและตัดสินใจอยางละอียด  รอบคอบในการซ้ือสินคาและบริการ หรือการรับรูขาวสารตางๆ 

เพ่ือความคุมคาและพึงพอใจสูงสุดกับเงินท่ีจายไปเพ่ือแลกกับสินคาและบริการตางๆ 

 
คําสําคัญ : ปจจัยสวนผสมทางการตลาด, การเลือกใชบริการ, โรงพยาบาลรามคําแหง 

 
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. 

 

Keywords: Marketing Mix Factors, Choice of Service, Ramkhamhaeng Hospital 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย 
ในสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันท่ีเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว ประชากรในสังคมประสบ

ปญหากับโรคภัยไขเจ็บตางๆ ทําใหผูคนหันมาดูแลตนเองและใสใจกับสุขภาพมากย่ิงข้ึน ท้ังในเรื่อง
ของอาหาร การออกกําลังกาย การตรวจสุขภาพ หรือแมกระท่ังการเสริมความงาม ทําใหธุรกิจดาน
สุขภาพเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว 

ปจจุบันผูท่ีเขารับบริการโรงพยาบาลเอกชนมากข้ึน แมวาจะมีคาใชจายท่ีสูงกวาโรงพยาบาล 

อันเน่ืองมาจากโรงพยาบาลรัฐบาลมีผูเขารับบริการเปนจํานวนมาก ไมทันทวงทีตอการรักษา อีกท้ัง
การบริการที่ไมท่ัวถึง ทําใหผูท่ีเขารับบริการไมไดรับความสะดวกสบาย 

ดวยเหตุท่ีกลาวมาในข้ันตนน้ี ทําใหธุรกิจดานสุขภาพอยางโรงพยาบาลเอกชนเกิดขึ้นมากมาย
ตามความตองการของผูเขารับบริการ และจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ผลที่ตามมาคือ การแขงขัน
ของโรงพยาบาลเอกชนที่สูงขึ้น โรงพยาบาลเอกชนสวนใหญจะมุงเนนเรื่องการบริการท่ีเปนเลิศ เพ่ือ
สรางความประทับใจใหกับผูเขารับบริการ การจัดโปรโมช่ันเพ่ือสงเสริมการตลาดและดึงดูดความ
สนใจ การมีเทคโนโลยีและเคร่ืองมือทางการแพทยเพ่ือเพ่ิมความนาเช่ือถือ นอกจากน้ียังมีปจจัยดาน
สภาพแวดลอมภายนอกท่ีโรงพยาบาลตองปรับตัวและกาวตามใหทัน 

จากสภาพการดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยทําการวิจัยศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใช
บริการโรงพยาบาลรามคําแหง เพ่ือใหผูบริหารและฝายงานท่ีเก่ียวของนําผลไปปรับปรุงและพัฒนา
ตอยอด ท้ังดานคุณภาพและการบริการ เพ่ือใหโรงพยาบาลรามคําแหงสามารถแขงขันกับโรงพยาบาล
เอกชนรายอื่นอยางมีประสิทธิภาพและกาวเปนโรงพยาบาลเอกชนท่ีอยูระดับแนวหนาของประเทศ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลรามคําแหง 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ
โรงพยาบาลรามคําแหง 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยอื่น ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลรามคําแหง 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดท่ีแตกตางกัน มี
อิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลรามคําแหงตางกัน 
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 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวยปจจัยท่ีมีผลตอการเขารับบริการดานราคา
คาบริการดานสถานท่ีต้ังดานการสงเสริมทางการตลาดดานบุคลากรในโรงพยาบาลดาน
กระบวนการในการใหบริการและดานอาคารสถานที่ท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ
โรงพยาบาลรามคําแหงตางกัน 

 3. ปจจัยอื่น ๆ ท่ีประกอบดวย ดานความนาเชื่อถือดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการเขารับ
บริการดานการรักษาโรคท่ีพึงพอใจดานคารักษาตอครั้งดานการประสบความสําเร็จในการรักษาที่
แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลรามคําแหงตางกัน 

 
ประโยชนของการวิจัย 

1. เพ่ือนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางใหกับโรงพยาบาล เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาใน
สวนของบุคลากร 

2. เพ่ือปรับปรุงการบริการทุกสวนงานใหสอดคลองกับความตองการของผูเขารับบริการ
และนําผลท่ีไดไปเปนขอมูลในการกําหนดกลยุทธ 

3. นําผลท่ีไดทําใหเราทราบถึงความตองการ และความคิดเห็นของผูเขารับบริการ ทําให
สามารถนําไปพัฒนาไปถูกจุดเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของการบริการ 

 

กรอบแนวความคิดการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทย” น้ันมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
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ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม  

     (Independent Variable)                                              (Dependent Variable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญลักษิตานนท และศุภร เสรีรัตน (2541) ไดสรุป เก่ียวกับแนวความคิด
กลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจการบริการ (Market Mix) ไวในหนังสือ การบริหารการตลาดยุคใหม
วา ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) เปนลําดับ ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ
ของผูบริโภคพบวา ผูบริโภคผานกระบวนการ 7 ขั้นตอน คือธุรกิจท่ี ใหบริการจะใชสวนประสม
การตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ดังมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

Product คือ เปนส่ิงซ่ึงสนองความจาเปนและความตองการของมนุษยได คือ ส่ิงท่ีผูขายตอง
มอบใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑน้ันๆ โดยท่ัวไปแลว
ผลิตภัณฑแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือผลิตภัณฑท่ีอาจเปน ส่ิงซ่ึงจับตองไดและ ผลิตภัณฑท่ีจับตอง

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
 ปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการ 
 ดานราคาคาบริการ 
 ดานสถานที่ตั้ง 
 ดานการสงเสริมทางการตลาด 
 ดานบุคลากรในโรงพยาบาล 
 ดานกระบวนการในการใหบริการ 
 ดานอาคารสถานที่ 

ปจจัยอ่ืน ๆ 
 ดานความนาเช่ือถือ 
 ดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการเขารับริการ 
 ดานการรักษาโรคที่พึงพอใจ 
 ดานคารักษาตอคร้ัง 
 ดานการประสบความสําเร็จในการรักษา 

การเลือกใชบริการ
โรงพยาบาลรามคําแหง 
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ไมได ในดานการบริการดานสินเช่ือน้ันถือวาเปนผลิตภัณฑท่ีจับตองไมได เน่ืองจากเปนผลิตภัณฑ
ท่ีอยูในรูปของบริการ (Service Product) การท่ีจะสรางความม่ันใจ และ ทาใหลูกคาเกิด ความพึง
พอใจในการใชบริการน้ันธุรกิจจะตองสรางและนาเสนอส่ิงท่ีเปนรูปธรรม เพ่ือเปนสัญลักษณแทน
การบริการท่ีไมสามารถจับตองได ซ่ึงผลิตภัณฑในกีฬาฟุตบอลคือ นักฟุตบอล และผลิตภัณฑของ
สโมสรตางๆเชน เส้ือผา 

Price คุณคาผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ราคาเปนตนทุนของ (Cost) ของลูกคา ลูกคาจะ
เปรียบเทียบระหวางคุณคา(Value) ผลิตภัณฑกับราคา(Price)ผลิตภัณฑน้ัน ถาคุณคาสูงกวาราคาจะ
ตัดสินใจซ้ือ ดังน้ัน การกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึงคุณคา ซ่ึงเปนส่ิงท่ีกําหนดมูลคา ใน
การแลกเปล่ียนสินคาหรือบริการในรูปของเงินตราเปนสวนท่ีเก่ียวกับ วิธีการกําหนดราคานโยบาย
และกลยุทธตาง ๆ ในการกําหนดราคาตองคํานึงถึงคุณคาท่ีรับรู (Perceived Value) ในสายตาของ
ลูกคา ซ่ึงตองพิจารณาวา การยอมรับของลูกคาในคุณคาของ ผลิตภัณฑวา สูงกวาราคาผลิตภัณฑน้ัน 

ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเก่ียวของ การแขงขันและ ปจจัยอื่น ๆ ซ่ึงราคาของการตลาดดาน
ฟุตบอลคือการกําหนดราคาคาบัตรเขาชม 

Place ดานสถานท่ีใหบริการในสวนแรก คือ การเลือกทําเล ท่ีตั้ง (Location) ของธุรกิจ
บริการมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่ผูบริโภคตองไปรับ บริการจากผูใหบริการใน
สถานท่ีท่ีผูใหบริการจัดไว เพราะทําเลท่ีต้ังท่ีเลือกเปนตัวกาหนดกลุม ผูบริโภคท่ีจะเขามาใหบริการ
ดังน้ันสถานท่ีใหบริการตองสามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีในการใหบริการ กลุมเปาหมายไดมากท่ีสุด 

และคํานึงถึงทําเลท่ีตั้งของคูแขงขันดวย โดยความสําคัญของทําเลท่ีตั้งจะมีความสําคัญมากนอยแตก
ตางกันไปตามลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริการแตละประเภท ธุรกิจบริการน้ันชองทางการจัดจา
หนายเปนหน่ึงในยุทธศาสตรสําคัญของการวางกลยุทธทางการตลาด เพราะหากสามารถหาชองทาง
กระจายสินคาไปสูมือผูบริโภคไดมากเทาไร ผลกาไรก็จะเพ่ิมสูงขึ้นมากเทาน้ัน และที่สําคัญจะตอง
มีมาตรฐานคือ สนามฟุตบอลท่ีมีมาตรฐานตรงตามกฏของสมาพันธฟุตบอลแหงเอเชีย 

Promotion การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) เปนเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความสําคัญในการ 

ติดตอส่ือสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผูขายและผูใหบริการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแจงขาวสาร หรือ 

ชักจูงใหเกิดทัศนคติ และพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม กับ
ลูกคา โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการส่ือสารการตลาดบริการในการสงเสริมทางการตลาดอาจทาได 4 

แบบดวยกัน ซ่ึงเรียกวา สวนผสมการสงเสริมการตลาด (Promotion Mix) หรือสวนประสมใน การ
ติดตอส่ือสาร (Communication Mix) ประกอบไปดวย 
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 การโฆษณา (Advertising) เปนการติดตอส่ือสารแบบไมใชบุคคล โดยผานส่ือ ตาง 

ๆ  และผู อุปถัมภรายการตองเสียคาใชจ ายในการโฆษณาที่ผ านส่ือ  เชน 

หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน 
ปายโฆษณา การโฆษณาในโรงภาพยนตร ฯลฯ 

 การขายโดยใชพนักงาน (Personal Selling) เปนการติดตอส่ือสารทางตรงแบบ 

เผชิญหนาระหวางผูขายและลูกคาท่ีมีอํานาจซ้ือ ซ่ึงเปนการขายโดยใชพนักงาน
ขาย 

 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนเคร่ืองมือหรือกิจกรรมทาง การตลาดท่ี
กระทําการอยางตอเน่ือง นอกเหนือจากการขายโดยใชพนักงาน การโฆษณาและ 

การประชาสัมพันธท่ีชวยกระตุนความสนใจในการใชบริการของลูกคา 
 การประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) เปนแผนงานการนาเสนอ 

อยางตอเน่ืองเพ่ือชักจูงกลุมสาธารณะใหเกิดความคิดเห็นหรือทัศนคติท่ีดีตอ
องคกรตลอดจนสราง ภาพลักษณและความเขาใจอันดีระหวางธุรกิจกับลูกคากลุม
ใดกลุมหน่ึงสําหรับการตลาดทางดานฟุตบอลคือ การสรางแฟนคลับ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ และการทางานรวมกับส่ือสารมวลชน เพราะแฟนคลับคือผูบริโภค 

ท่ีตองสรางเพ่ือใหเกิดลอยัลต้ีตอแบรนด 
สมวงศ พงศสถาพร (2550: 103-105 ) ไดเสนอ 7 องคประกอบ ( 7P’s) ของสินคาบริการท่ีตอง

สอดประสานกันอยางดี จึงจะไดประสิทธิผล ดังน้ี 

1) องคประกอบทางดานสินคา ( Product Element ) ผูบริหารสินคาบริการจะตอง
ตัดสินใจเลือกบริการหลัก ( Core Service ) และองคประกอบเสริม ( Supplementary Service ) ท่ี
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางถูกตองและแขงขันไดดีกับบริการของคูแขง 

2) ราคาและคาใชจายสวนท่ีลูกคาตองจาย ( Price ) องคประกอบน้ีนอกเหนือจาก
ในเรื่องของราคาตามปกติท่ีผูบริหารจะตองตัดสินใจเหมือนกับราคาของสินคาแบบเดิมแลว 

ผูบริหารยังจะตองคํานึงถึงคาใชจายท่ีไมใชตัวเงิน เวลาท่ีลูกคาตองเสียไปกับการมาใชบริการ 

ตลอดจนความรูสึกทางดานรางกายและจิตใจ ท่ีอาจออกมาในแงลบ ความไมพึงพอใจตอการบริการ
ท่ีไดรับ เน่ืองจากบริการไมไดเปนไปตามท่ีคาดหมายไว 

3) สถานที่และชองทางอิเล็กทรอนิกส ( Place & e-Channel ) การตัดสินใจเก่ียวกับ
การสงมอบบริการตองคํานึงถึงปจจัยทางดานสถานท่ีท่ีใหบริการ และเวลาในสินคาบริการบาง



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1693 

ประเภทใหสามารถสงมอบบริการไดผานทางชองทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเรียกวา “อีเมล” หรือทาง
เว็บไซตก็ได เพราะลูกคาจะคํานึงถึงความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการเปนปจจัยสําคัญ ซ่ึงเปน
ปจจัยท่ีผูบริหารตองคอยตัดสินใจ เพ่ือแขงกันเสนอบริการท่ีสะดวกรวดเร็วใหกับลูกคาใหไดดีท่ีสุด 

4) การสงเสริมการขายและการส่ือสารทางการตลาด ( Promotion & IMC) ไมมี
สินคาชนิดใดที่จะประสบความสําเร็จได ถาไมมีโปรแกรมการส่ือสารการตลาดท่ีดี ซ่ึงเขามามี
บทบาทในการใหขอมูลท่ีจําเปนกับลูกคา ชักชวนใหเห็นประโยชนท่ีจะไดรับ ตลอดจนกระตุนให
ลูกคาตัดสินใจซ้ือบริการเร็วขึ้น แตโดยหลักใหญแลว การส่ือสารการตลาดของสินคาบริการมักจะ
เนนท่ีการสอนลูกคาเก่ียวกับบริการน้ัน ๆ วามีประโยชนอยางไรบาง เม่ือใดจึงควรจะใชจะหาไดท่ี
ไหน และจะตองทําอยางไรบางในการมารับบริการน้ัน ๆ 

5) พนักงานผูใหบริการและลูกคาท่ีมีสวนในการผลิต-สงมอบบริการ (People 

:Employee , Customer) มีบริการหลายชนิดท่ีเจาะจงใหลูกคาและพนักงานตองมามีสวนรวมในการ
ผลิตและสงมอบการบริการพรอมกัน ขาดฝายใดฝายหน่ึงไมได เชนการใหบริการตัดผม เปนตน 

โดยมากลูกคาจะประเมินคุณภาพของการบริการจากการติดตอรับบริการจากพนักงานบริการ 

ผูบริหารที่รูความสําคัญของปจจัยน้ีมักจะทุมเทงบประมาณไปกับการใหการอบรมพนักงานบริการ 

และการคัดเลือกพนักงานท่ีมีคุณภาพ 

6) ภูมิทัศนบริการ ( Physical Evidence ) นับเปนองคประกอบท่ีมีสวนในการชวย
ทําใหลูกคารูสึกวา บริการน้ันมีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพดวยเชนเดียวกัน 

องคประกอบน้ีไดแก อาคารสํานักงาน สถานที่ท่ีใหบริการ เคร่ืองมือท่ีใช การแตงกายของพนักงาน
ท่ีเหมาะสม เครื่องหมายการคา ส่ิงพิมพตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ หรือแมกระท่ังลูกคาคนอื่นท่ีอยูใน
สถานท่ีบริการน้ันๆ มีสวนใหลูกคาใชประเมินงานบริการน้ันดวยเชนกัน ท้ังน้ีเน่ืองจากสินคา
บริการเปนส่ิงจับตองและประเมินไดยาก ลูกคาจึงมักจะไปเปรียบเทียบเอากับส่ิงท่ีอยูใกลเคียงท่ีเปน
องคประกอบ 

7) กระบวนการออกแบบบริการ ( Process Design ) เปนกระบวนการการออกแบบ
การสงมอบบริการใหกับลูกคา ถาการออกแบบทําไดดี การสงมอบบริการก็จะมีประสิทธิภาพ 

ถูกตองตรงเวลา มีคุณภาพสมํ่าเสมอ แตถาการออกแบบขั้นตอนการบริการไมดีพอก็จะทําใหลูกคา
รูสึกรําคาญ หรือหากเกิดความไมพอใจมากขึ้นอาจจะเลิกใชบริการไปเลย เพราะการออกแบบการ
ใหบริการท่ีไมมีประสิทธิภาพจะทําใหลูกคารูสึกไดวามีข้ันตอนมากมายเหมือนราชการ – เช่ืองชา 
พนักงานท่ีรับเร่ืองไมกลาตัดสินใจ โดยเฉพาะอยางย่ิงความกดดันจะมีมากที่แนวรับลูกคาตรง
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พนักงานรับบริการท่ีอยูสวนหนาสุด ทําใหพนักงานมีความตึงเครียด ซ่ึงจะสงผลใหการบริการมี
ประสิทธิภาพลดลง และกลายเปนความลมเหลวในที่สุด 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟาขนสง

มวลชนแหงประเทศไทย เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใชแนวทางการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวม
ขอมูลจากการออกแบบสอบถาม ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลจะแบงเปน 2 สวน ไดแก สถิติเชิงพรรณนา 
และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห 

ประชากรและหนวยวิเคราะห 
ประชากร (Population) ท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ ผูท่ีมาใชบริการโรงพยาบาลรามคําแหง 

ตั้งแตวันท่ี วันท่ี 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงไมสามารถระบุจํานวนประชากรท่ี
แนนอนไดกลุมตัว 

อยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจากการใชสูตรของ 

COCHRAN, W.G. (1953). SAMPLING TECHNIQUES. JOHN WILEY AND SONS. คํานวณหา
ขนาดตัวอยางท่ีจะใช มีรายละเอียดดังน้ี 

 

N =  

 

จะได N =  

 

                                                                          = 384.16 คน 385 คน 

 

ผูวิจัยไดเลือกใชวิธีดําเนินการสุมตัวอยางแบบไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (Non-probability 

Sampling) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงผูวิจัยทําการเก็บ
ขอมูลตัวอยางผานทางแบบสอบถามจํานวน 385 ชุด 
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การวิเคราะหขอมูล 
สวนน้ี เปนการศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด              

ปจจัยอ่ืนๆ กับอิทธิพลตอการใชบริการโรงพยาบาลรามคําแหง ของกลุมตัวอยางโดยผูศึกษานํา
ขอมูลท่ีไดจากการสํารวจมาทดสอบสมมติฐานท่ีต้ังไว ดวยคาสถิติ 
 

สรุปผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 ผลการวิจัยของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชโรงพยาบาลรามคําแหง
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 

ปจจัยสวนบุคคล รายละเอียด ความถี่ รอยละ 
เพศ ชาย 131 34 

 หญิง 254 66 

    

    

ปจจัยสวนบุคคล รายละเอียด ความถี่ รอยละ 
อายุ ต่ํากวา 20 ป 61 16 

 20 –30 ป 167 43 

 31 –40ป 114 30 

  41 –50 ป 22 6 

 50 ปขึ้นไป 21 5 

ระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี 156 41 

 ปริญญาตรี 170 44 

 ปริญญาโท 52 14 

 ปริญญาเอก 7 2 

อาชีพ นักเรียน / นักศึกษา 80 21 

 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 80 21 

 พนักงานบริษัทเอกชน 106 28 
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 ธุรกิจสวนตัว 83 22 

 อาชีพอิสระ 36 9 

รายได ต่ํากวา 10,000บาท 60 16 

 10,000 - 20,000บาท 174 45 

 20,001 - 30,000 บาท 88 23 

 30,000บาทขึ้นไป 63 16 

 

ตารางท่ี 2 ผลการวิจัยของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชโรงพยาบาลรามคําแหง
จําแนกตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

 

ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด 
รายละเอียด ความถ่ี รอยละ 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเขา

รับบริการ 
ภาพพจนและชื่อเสียงของ
โรงพยาบาล 

78 20 

 คุณภาพของโรงพยาบาล 171 44 

 ความหลากหลายของบริการ 52 14 

 การบริการท่ีทันสมัย ไดมาตรฐาน 84 22 

ดานราคาคาบริการ ตํ่ากวา 5,000 บาท        185 48 

 5,001 - 10,000 บาท   133 3 

 10,001 - 20,000 บาท    52 14 

 20,000 บาท ขึ้นไป 15 4 

ดานสถานที่ตั้ง สะดวกในการเดินทาง 222 58 

 สถานท่ีต้ังอยูใกลบาน หรือท่ีทํางาน 130 34 

 มีการแบงโซนการใหบริการอยาง
ชัดเจน   

33 9 
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ดานการสงเสริมทาง

การตลาด 
มีการโฆษณาจากส่ือตางๆ อยาง
สมํ่าเสมอ เชน โทรทัศน 
หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต 

255 66 

 สวนลดตางๆ 85 22 

 การใหบัตรกํานัน (เชน โปรแกรม
ตรวจสุขภาพ) 

20 5 

 สิทธิพิเศษเฉพาะบุคคล 27 7 

    

    

    

ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด 
รายละเอียด ความถ่ี รอยละ 

ดานบุคคลากรใน

โรงพยาบาล 
ความนาเชื่อถือและความชํานาญ
ของแพทย 

243 63 

 ความสุภาพและการบริการท่ีดีของ
พนักงาน 

93 24 

 การตอบสนองตอการแกปญหาของ
บุคคลากร 

22 6 

 ความสามารถในการส่ือสารและ
อธิบายขอมูลของบุคคลากรใน
โรงพยาบาล 

27 7 

ดานกระบวนการใน

การใหบริการ 
การใหบริการอยางรวดเร็ว 151 39 

 ความเหมาะสมของเอกสาร และ
ข้ันตอนท่ีใชติดตอในโรงพยาบาล 

117 30 

 นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใหบริการ 117 30 

ดานอาคารสถานท่ี มีความกวางขวาง สะอาด ทันสมัย 267 69 
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 มีท่ีน่ังเพียงพอกับลูกคาท่ีมาใช
บริการ 

7 15 

 บรรยากาศและการตกแตงภายในท่ี
หรูหรา 

28 7 

 มีท่ีจอดรถเพียงพอกับลูกคา 33 9 

 

จากตารางท่ี 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยท่ีมีผลตอการเขารับบริการคือ 

คุณภาพของโรงพยาบาล ดานราคาคาบริการคือ ต่ํากวา 5,000 บาท ดานสถานท่ีตั้งคือ สะดวกในการ
เดินทาง ดานการสงเสริมทางการตลาดคือ มีการโฆษณาจากส่ือตางๆ อยางสมํ่าเสมอ เชน โทรทัศน 
หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ตดานบุคคลากรของโรงพยาบาลคือ ความนาเชื่อถือและความชํานาญของ
ทีมแพทยดานกระบวนการในการใหบริการคือ การใหบริการอยางรวดเร็ว ดานอาคารสถานที่คือ มี
ความกวางขวาง สะอาด ทันสมัย 

ตารางท่ี 3 ผลการวิจัยของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชโรงพยาบาลรามคําแหง
จําแนกตามปจจัยอ่ืนๆ 

 

ปจจัยอ่ืนๆ รายละเอียด ความถ่ี รอยละ 
ดานความนาเช่ือถือ การวินิจฉัยโรคท่ีถูกตอง 168 44 

 มาตรฐานดานการบริการ 141 37 

 อุปกรณและยา 37 10 

 ทํางานเปนทีม 39 10 

ดานบุคคลท่ีมีอิทธิพล

ตอการเขารับริการ 
ตัวเอง 204 53 

 บุคคลในครอบครัว 89 23 

 เพ่ือน 55 14 

 ญาติ 37 10 

ดานการรักษาโรคท่ีพึง

พอใจ 
อุบัติเหตุ 97 25 
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 โรคผาตัดสมอง 14 4 

 โรคหัวใจ 30 8 

 โรคอ่ืนๆ 244 63 

ดานคารักษาตอคร้ัง พอสมควร 111 29 

 ปานกลาง 176 46 

 พอดี 39 10 

 สูงมาก 9 15 

ดานการประสบ

ความสําเร็จในการรักษา 
หายปกติ 190 49 

 หายดี 160 42 

 ตองกลับมารักษาใหม 17 4 

    

ปจจัยอ่ืนๆ รายละเอียด ความถ่ี รอยละ 
 ไมมารักษาอีก 18 5 

 

จากตารางท่ี 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญดานความนาเชื่อถือคือ การ
วินิจฉัยโรคท่ีถูกตอง ดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจคือ ตัวเอง ดานความพึงพอใจในการ
รักษาคือ โรคอ่ืนๆ ดานคารักษาตอคร้ังคือ ปานกลาง ดานความสําเร็จในการรักษาคือ หายเปนปกติ 
 

ตารางท่ี  4ผลการวิจัยของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชโรงพยาบาลรามคําแหง
จําแนกตามการเลือกใชโรงพยาบาลรามคําแหง 

การเลือกใชโรงพยาบาลรามคําแหง คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

การบริหารจัดการ การบริการของบุคคลกร ตอบสนองความ
ตองการลูกคาไดเปนอยางดี 

3.77 0.7205 

ความเหมาะสมในเรื่องของราคา 3.39 0.7071 
ความเช่ียวชาญของทีมแพทย 4.09 0.6329 
ภายในโรงพยาบาลท่ีรานคาเพียงพอตอความตองการ 3.41 0.8122 
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มีสวนลด หรือโปรโมช่ันตางๆใหกับลูกคา 3.01 0.7551 
 

จากตารางพบวา การเลือกใชบริการโรงพยาบาลรามคําแหงมากท่ีสุดคือ ความเช่ียวชาญของ
ทีมรองลงมาคือ การบริหารจัดการ การบริการของบุคคลกร ตอบสนองความตองการลูกคาไดเปน
อยางดี ตอมาคือสวนภายในโรงพยาบาลที่รานคาเพียงพอตอความตองการ และสวนความเหมาะสม
ในเร่ืองของราคาตามลําดับ สุดทายคือ มีสวนลด หรือโปรโมชั่นตางๆใหกับลูกคา 
 

อภิปรายผลของการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1: ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ท่ี
แตกตางกันมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลรามคําแหง ตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา อายุมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลรามคําแหง 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองกับแนวคิดของเทิดชัยชวยบํารุง (2550)สถานภาพท่ัวไป
ของผูตอบแบบสอบถามพบวานักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวประเทศไทยสวนใหญ
จะเปนพศหญิงอยูในชวงวัยทํางานอยูระหวาง 25-30 ป มีสถานกาพโสดระดับการศึกษาปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพปนเจาของกิจการและมีรายไดเฉล่ียตอเดือนสวนใหญประมาณ 5001-7000 หยวน 

และยังสอดคลองกับงานวิจัยของอรุณี ลอมเศรษฐี (2554) ท่ีกลาวไววา ปจจัยสวนบุคคลมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยว เม่ือเปรียบเทียบระหวางอายุ พบวานักทองเท่ียวท่ีมีอายุ
ตางกัน ใหความสําคัญกับปจจัยตอการตัดสินใจใชบริการของนักทองเท่ียวท่ีแตกตางกัน เน่ืองจาก
นักทองเที่ยวในแตละชวงอายุอาจมีความตองการตางกัน เชน วัยรุนมักเนนสถานท่ีทองเที่ยวท่ีทา
ทายตอวัยของตน ความสะดวกสบาย สวนวัยทํางานจนถึงผูสูงอายุมักเนนความปลอดภัย คาใชจาย
เปนหลัก 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา การศึกษามีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาล
รามคําแหง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองกับแนวคิดปรมะ สตะเวทิน (2533 : 112) 

กลาวถึงลักษณะทางประชากรศาสตรโดยวิเคราะหดังน้ี การศึกษา เปนปจจัยท่ีทําใหคนมีความคิด 

คานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกตางกัน คนท่ีมีการศึกษาสูงจะไดเปรียบในการเปนผูรับขาวสาร
ท่ีดี เพราะเปนผูมีความกวางขวางและเขาใจสารท่ีดี แตะจะไมเปนท่ีเช่ืออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐาน
หรือเหตุผลเพียงพอและยังสอดคลองกับงานวิจัยของสุชาติ ทวีพรปฐมกุล (2555) ท่ีกลาวไววา
นักทองเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีปจจัยในการตัดสินใจเดินทางไปทองเท่ียว แตกตางกัน 
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เพราะผูท่ีมีระดับการศึกษาท่ีสูงกวาอาจมีหนาท่ีการงานท่ีม่ันคงกวา จึงมีความพรอมในเรื่องของ
คาใชจายการทองเที่ยวดีกวา 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา อาชีพมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลรามคําแหง 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  0.05 สอดคลองกับแนวคิดBelch and Belch (2005) กลาวถึงดาน
ประชากรศาสตร ไดแก อายุ อาชีพ และรายได โดยนํามาเชื่อมโยงกับความตองการ พฤติกรรมการ
ตัดสินใจ และอัตราการใชสินคาของผูบริโภค ซ่ึงสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนด
ตลาด เปาหมาย สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือท่ีมีแนวโนมสัมพันธใกลชิด ในความสัมพันธ
เชิงเหตุและผลและยังสอดคลองกับงานวิจัยของสุพรัตน ทิพยเศวต (2547) ท่ีไดทําการศึกษาวิจัย
เร่ืองปจจัยท่ีมีตอความตองการและพฤติกรรมการใชบริการรานอาหารของผูบริโภคในอําเภอเมือง
จังหวัดสระบุรีลูกคาท่ีมาใชบริการมีอาชีพตางกันมักมีพฤติกรรมการใชบริการในดานเกณฑท่ีใช
ตัดสินใจเลือกใชบริการคือเกณฑทองเท่ียวเพ่ือผอนคลายเพ่ือเปล่ียนบรรยากาศในการรับประทาน
อาหารแตกตางกัน พบวาท่ีมาใชบริการมีอาชีพตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการในดานเกณฑท่ีใช
ตัดสินใจเลือกใชบริการคือเกณฑทองเท่ียวเพ่ือผอนคลายเพ่ือเปล่ียนบรรยากาศในการรับประทาน
อาหารตางกันซ่ึงผลการทดสอบ ความแตกตางเปนรายคู ลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีอาชีพรับราชการ/

รัฐวิสาหกิจมีพฤติกรรมการใชบริการดานเกณฑทองเท่ียวเพ่ือผอนคลายเพ่ือเปล่ียนบรรยากาศใน
การรับประทานอาหารมากกวาลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีอาชีพพนักงานเอกชน ซ่ึงลูกคาท่ีมีอาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจมักจะมาใชบริการมากกวาเน่ืองจากมีการจัดอบรมสัมมนาบอยครั้ง 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา รายไดมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลรามคําแหง 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองกับสนธยา  คงฤทธ์ิ (2544,น.105)ปจจัยท่ีภายนอกสามารถ
แบงออกเปน  2 ปจจัย ปจจัยทางวัฒนธรรมและปจจัยทางสังคม  ซึงในสวนน้ีจะเปนตัวกําหนด 

เก่ียวกับผลิตภัณฑของสายการบินไทยสมายลและสายการบินไทยแอรเอเชียร และมีผลตอ
พฤติกรรมผูบริโภคในดานความต้ังใจใชบริการสายการบินโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ก)  ปจจัยทางวัฒนธรรม(Culture Factors)  เปนปจจัยพ้ืนฐานในการกําหนดความตองการของ
พฤติกรรมของผูบริโภค วัฒนธรรมเปนสัญลักษณละเปนส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน โดยไดรับการยอมรับ
จากคนรุนหน่ึงไปสูอีกรุนหน่ึงเชน การศึกษา ความเชื่อ เจตคติ กฎหมาย เปนตน นอกจากน้ียัง
รวมถึงคานิยมและพฤติกรรมสวนใหญท่ีไดรับการยอมรับในสังคมใดสังคมหน่ึง โดยเฉพาะเปน
ตัวกําหนดความแตกตางของสังคมหน่ึงจากสังคมอ่ืนปจจัยทางวัฒนธรรมซ่ึงมีผลตอพฤติกรรม
ผูบริโภค แบงเปนวัฒนธรรมหลัก วัฒนธรรมยอยและชั้นทางสังคม ดังน้ี วัฒนธรรมหลัก (Core 
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culture) เปนตัวกําหนดความตองการพฤติกรรมของบุคคล  ซ่ึงบุคคลท่ัวๆไป จะมีคานิยม  การรับรู 
ความนิยมชมชอบและพฤติกรรมซ่ึงไดมาจากครอบครัวและสถาบันอื่น 

วัฒนธรรมยอย (Sub culture)  วัฒนธรรมยอยท่ีเปนตัวกําหนด การจําแนกลักษณะ และกระบวนการ
ทางสังคมน้ันๆ วันธรรมยอยเปนผลมาจากสัญชาติ ศาสนา กลุมสีผิวและเขตทางภูมิศาสตรท่ี
แตกตางกัน ในกรณีน้ีคือ วัฒนธรรมกลุมยอยของผูบริโภคท่ีมีฐานะและมีความยินดีท่ีจะจายสําหรับ
การเดินทางที่สะดวกสบายและรวดเร็วข้ึนชนชั้นทางสังคม(Social class) มีวิธีการวัดท่ีนิยมใช 3  

ประการ วัดจากผูท่ีอยูในสังคม วัดจากความมีช่ือเสียงและการวัดโดยเลือกตัวแปรท่ีเก่ียวของ เปน
การเลือกตัวแปรทางดานเศรษฐกิจ สังคม เปนเกณฑวัด เชน รายได ระดับการศึกษา สถานะดาน
อาชีพ เปนตน ซ่ึงในแตละชนช้ันสังคมจะมีคานิยม อํานาจทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

รูปแบบการดํารงชีวิต กิจกรรม หรือสัญลักษณแสดงฐานะที่แตกตางกัน และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของสุชาดา กิตินาม (2550) ท่ีพบวาผูใชบริการท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ีย
ตอเดือน แตกตางกัน มีความเห็นในภาพรวมตางกันและยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 

สมมติฐานท่ี 2: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดวย ปจจัยท่ีมีผลตอการเขารับ
บริการดานราคาคาบริการดานสถานท่ีตั้งดานการสงเสริมทางการตลาดดานบุคลากรในโรงพยาบาล
ดานกระบวนการในการใหบริการ ดานอาคารสถานที่ ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ
โรงพยาบาลรามคําแหง ตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไมมีดานใดท่ีมีอิทธิพลตอ
การเลือกใชบริการโรงพยาบาลรามคําแหง แตอยางใด ท้ังน้ีเน่ืองจากผูท่ีเขารับบริการ มีความ
ตองการทุกปจจัย 

สมมติฐานท่ี 3: ปจจัยอื่นๆ ท่ีประกอบดวย ดานความนาเช่ือถือดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการ
เขารับบริการดานความพึงพอใจในการรักษาโรค ดานคารักษาตอครั้ง และดานการประสบ
ความสําเร็จในการรักษาท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลรามคําแหง 

ตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีเพียง ดานความนาเช่ือถือมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ
โรงพยาบาลรามคําแหง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองกับแนวคิดMillar&Millar(2009) 

ท่ีอธิบายวา การสรางความสําพันธท่ีดีกับลูกคาและปจจัยแหงความสําเร็จของนักการตลาดหรือ
ผูขาย ซ่ึงประกอบดวย 5 ปจจัย ไดแก การบอกความจริง ความซ่ือสัตย เปนส่ิงที่ลูกคาตองการ ซ่ึง
ความซ่ือสัตยทําใหเกิดความสัมพันธท่ีดีและเน่ินนาน ความเชื่อใจ ความไวใจ จะเกิดข้ึนเม่ือเรา
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สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได และใหคําถามหรือใหขอมูลท่ีแสดงใหลูกคาเห็นถึง
ความสนใจหรือความสามารถ สรางความสนใจแกลูกคาได น่ันหมายถึงเราไดทําใหเกิดความ
ไววางใจข้ึนในทางธุรกิจ การบริการลูกคาท่ีเปนรายบุคคลเปนวิธีการสรางความไววางใจท่ีดีท่ีสุด 

และสุดทายคือ การใหเวลาทุกปจจัยท่ีกลาวในขางตน ไมสามารถใชเวลาเพียงนิดเดียวในการสราง
ขึ้น ผูใหบริการจําเปนตองหม่ันติดตามผล ม่ันเขาหาลูกคาโดยการไปพบ ชวยแกปญหาตางๆที่
เกิดขึ้นและสงสินคาตรงเวลาและยังสอดคลองกับงานวิจัยของชนิดาภา กรณาภรณ (2555) ซ่ึง
อธิบายทฤษฎีการตัดสินใจใชบริการไววา ในการตัดสินใจใชบริการหรือไมใช ขึ้นอยู กับ
องคประกอบ 6 ประการ ไดแก (1) ขอมูลขาวสารหรือขอเท็จจริงของบริการหรือผลิตภัณฑซ่ึงเปน
ขอมูลขาวสารท่ีผูรับบริการไดรับรู (2) เคร่ืองหมายการคาทําใหผูรับบริการ ไดนึกถึงบริการหรือ
ผลิตภัณฑในดานตางๆ เชน รูป รส กล่ิน เสียง การออกแบบ และคุณภาพบริการ (3) เจตคติ หรือ
ทาที หรือความรูสึกของผูรับบริการตอบริการ หรือผลิตภัณฑ เปนความรูสึกทางบวก หรือลบตอ
บริการหรือผลิตภัณฑน้ันๆ (4) ความเชื่อม่ันในการบริการหรือผลิตภัณฑคือ การประเมินและ
ตัดสินใจวาตรงกับความตองการของตนเองหรือไม ความเช่ือม่ันเกิดจากท่ีผูรับบริการไดรับขอมูล
ขาวสารในบริการหรือผลิตภัณฑ รวมถึงความศรัทธาท่ีมีตอเคร่ืองหมายการคา อิทธิพลของความ
เช่ือม่ันในบริการหรือผลิตภัณฑ จะสงผลตอความมุงม่ันในการใชบริการ (5) ความมุนม่ันในการใช
หมายถึง การตัดสินใจในการวางแผนที่จะใชบริการหรือผลิตภัณฑ (6) การซ้ือบริการหรือผลิตภัณฑ 
เปนขั้นตอนสุดทายท่ีผูรับบริการตัดสินใจใชบริการหรือผลิตภัณฑน้ันแลว จึงแสดงเปนพฤติกรรม
การใชบริการหรือผลิตภัณฑน้ัน 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
จากการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลรามคําแหงมี

ขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ควรมีการสุมตัวอยางเพ่ือแจกแบบสอบถามในเรื่องความตองการหรือความพึงพอใจของ
ผูใชบริการโรงพยาบาลรามคําแหง ทุกๆ 6 เดือน เพ่ือทราบถึงความตองการของผูใชบริการ
ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

2. ทางโรงพยาบาลควรจัดกิจกรรมสงเสริมทางการตลาดใหมากข้ึน เน่ือจากความตองการของ
ผูใชบริการเรื่องการใหบัตรกํานัลตางๆ มีจํานวนท่ีสูง อีกท้ังเพ่ือเปนการดึงดูดผูท่ีเขามาใช
บริการมากย่ิงข้ึน 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร 
Factors influencing consumers' decision to buy a motorcycle In Bangkok 

 

อรณี   นิพล 
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

และปจจัยอ่ืน ๆ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คนเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
คือ แบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน พรอมกับทดสอบสมมติฐานดวยสถิติอนุมาน t-Test และ F-Test 

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31 – 40 ป 
รองลงมาคือ อายุระหวาง 20 - 30 ป การประกอบอาชีพสวนใหญประกอบอาชีพ พนักงาน
บริษัทเอกชน รองลงมาคือ ธุรกิจสวนตัว  และ ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเฉล่ียอยู
ในชวง 10,001 – 30,000 บาทตอเดือน รองลงมาคือ มีรายไดเฉล่ียอยูในชวง 30,001 – 60,000 บาท 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด รองลงมาคือ สถานภาพสมรส  

สําหรับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครจากการทดสอบสมมติฐานณระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 เพ่ือแสดงความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคลปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยดานอื่น ๆ กับการตัดสินใจเลือก
ซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสามารถรถสรุปไดดังน้ีความสัมพันธ
ระหวางเพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และสถานภาพ มีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกบริโภค
ซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภค แตกตางกัน       

ปจจัยสวนบุคคลดานสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกซ้ือ
รถจักรยานยนตของผูบริโภคความสัมพันธระหวางดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ีใหบริการ 

และดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภค 

แตกตางกันความสัมพันธระหวางปจจัยสวนอ่ืนๆดานภาพลักษณทางกายภาพ ดานเวลา และ ดาน
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บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ไมมีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนตของ
ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

คําสําคัญ : การตัดสินใจ,รถจักรยานยนต, สวนประสมทางการตลาด (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. 40 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. 

 

Keywords: Decision, Motorcycle, Marketing mix (4P) 
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บทนํา 

รถจักรยานยนต นอกจากจะเปนส่ิงท่ีใชสําหรับเพ่ือความสะดวกสบายในการใชแลวยังเปน
ส่ิงท่ีมนุษยสามารถนําไปใชประกอบเปนอาชีพไดโดยลักษณะของอาชีพหรือประเภทธุรกิจในเร่ือง
ของอาชีพมอเตอรไซดรับจางน้ันสามารถพบเห็นกันไดโดยท่ัวไปในปจจุบันซ่ึงมีธุรกิจหน่ึงท่ีผู
ศึกษาไดนํามาศึกษาคร้ังน้ีคือธุรกิจจําหนายรถจักรยานยนตซ่ึงธุรกิจดังกลาวถือกําเนิดข้ึนมาเพ่ือ
รองรับและสนองความตองการใหกับผูบริโภคในการดําเนินชีวิตประจําวันท้ังกลุมผูบริโภคท่ีมี
ความประสงคในการประกอบอาชีพและกลุมผูบริโภคท่ีมีความจําเปนตองพ่ึงพาใชรถจักรยานยนต
เน่ืองจากผูบริโภคไมสามารถขับรถยนต หรือ เดินทางดวยรถประจําทางไดโดยลักษณะของการ
ดําเนินธุรกิจในแตละกิจการน้ันยอมมีความหลากหลายแตกตางกันไปผูประกอบการจึงตางพยายาม
ศึกษาถึงวิธีการดําเนินธุรกิจตลอดจนการวางแผนกลยุทธตางๆใหมีความไดเปรียบในเชิงแขงขัน
และในปจจุบันไดมีธุรกิจจําหนายรถจักรยานยนตประเภทหน่ึงท่ีเปดดําเนินกิจการกันอยาง
แพรหลายน้ันคือธุรกิจรานขายรถจักรยานยนตซ่ึงถือไดวาธุรกิจประเภทน้ีเปนอีกทางเลือกหน่ึง
ใหกับผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนตไดเปนอยางดี 

ผูประกอบการที่เปนผูจําหนายรถจักรยานยนตอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจําเปนท่ี
จะตองหาปจจัยตาง ๆวามีปจจัยอะไรบางท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนตของ
ผูบริโภคจากตัวแทนจําหนาย ใหตรงตามความตองการแกผูบริโภค และสามารถจําหนาย
รถจักรยานยนตจนสามารถสรางผลตอบแทนท่ีคุมคาใหกับรานจําหนายรถจักรยานยนต ตอไปให
เพ่ิมมากข้ึนประกอบกับลักษณะของตลาดเปนแบบเปดเสรีจึงสงผลใหภาวะธุรกิจมีการแขงขันกัน
คอนขางสูง 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนตของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เ พ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
รถจักรยานยนตของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยอื่นๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภค  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1709 

ประโยชนของการวิจัย 
1. ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

             2. สามารถนําผลการศึกษาไปพัฒนา ปรับปรุง ใชเปนแนวทางในการวางแผนดําเนินธุรกิจท่ี
เหมาะสม สําหรับศูนยจัดจําหนายแตละแบรนดโดยตรง และ รานคาจําหนายรถจักรยานยนต   

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนตในเขต กรุงเทพมหานคร  

 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ  อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และสถานภาพ ท่ี

แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ี
ใหบริการ และดานการสงเสริมการตลาด ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
รถจักรยานยนตของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

3. ปจจัยอื่น ๆ ท่ีประกอบดวย ดานภาพลักษณ ดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ 

และดานเวลา ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภค ใน
เขตกรุงเทพมหานคร” น้ันมีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 
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ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม  

 (Independent  Variable)                                                             (Dependent Variable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ 
 รศ.ชีลาพร อินทรอุดม (2551,น.123) กลาววา พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคจะเปนปจจัย
กําหนดรูปแบบชองทางการจัดจําหนาย ในอดีตผูบริโภคในกรุงเทพมหานครนิยมซ้ือสินคาจาก
รานคาปลีกเล็กๆท่ัวไป ซ่ึงมีราคาต่ํากวารานสรรพสินคา การกําหนดชองทางการตัดจําหนายก็เปน
ชวงท่ียาว คือ ผานคนกลางหลายระดับ แตในปจจุบันผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไดเปล่ียน
พฤติกรรมการซ้ือไปจากเดิม คือ นิยมท่ีซ้ือสินคาจากรานสรรพสินคาตางๆ ดังน้ัน ความนิยม
ดังกลาวน้ีจะสงผลตอการใชชองทางการจัดจําหนายผานรานคาปลีก การตัดสินใจเก่ียวกับตราสินคา 
ความช่ือเสียงท่ีดีของกิจการเปนคุณคาท่ีสําคัญของตลาดในประเทศและตลาดระหวางประเทศ เพรา
คุณสมบัติดังกลาวจะเก่ียวของกับผลิตภัณฑและตราของสินคาของกิจการ หรือทําใหสายผลิตภัณฑ
หรือตราสินคาท่ีความเขมแข็งในตลาดเปาหมาย ในการจัดการธุรกิจระหวางประเทศมีปจจัยหลาย
ประการท่ีจองนํามาพิจราณา เพ่ือตัดสินใจกําหนดผลิตภัณฑและตราสินคาในตลาดระหวางประเทศ
เชน การปกครองประเทศ ภาษา วัฒนธรรม และความพอใจของผูบริโภคที่แตกตางกัน เปนตน 

ปจจัยสวนบุคคล 

• เพศ   • รายไดเฉล่ียตอเดือน 

• อายุ   • สถานภาพ 

• อาชีพ   

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
• ผลิตภัณฑ    
• ราคา 
• สถานท่ี     
• สงเสริมการตลาด 

ปจจัยอ่ืน ๆ 

• ดานภาพลักษณ 
• ดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ 

• ดานเวลา 

การตัดสินใจเลือกซื้อ
รถจักรยานยนตของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
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 จิตตินันท นันทไพบูลย (2551,น.67).กลาววา การตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการของ
ผูบริโภคในปจจุบันเปนไปอยางสลับซับซอนและนับวันจะยุงยากมากข้ึน เราะความตองการที่
หลากหลายอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใชชีวิตท่ีดีขึ้น ตลอดจนการนําเสนอสินคา
และบริการท่ีมีใหเลือกมากมายหลายแบบหลายอยางในทองตลาด ซ่ึงลวนแลวแตมีจุดดึงดูดใจผูซ้ือ
และนํามาเปรียบเทียบกันไดอยากผูบริโภคยุคน้ีจึงเปนนักซ้ือมากกวานักออม แก็เปนนักซ้ือท่ีเฉลียว
ฉลาดหาขอมูลความรูในการตัดสินใจซ้ือ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอตนเอง ในอันท่ีจะหไดรับ
ความพึงพอใจตอสินคาหรือบริการตางๆ 

 ภาวิณี กาญจนาภา (2554,น.100).ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอกระบาวนการตัดสินใจซ้ือสินคาของ
ผูบริโภคท่ีเกิดข้ึนไมไดเปนกระบวนการอิสระ แตเปนไปใตอิทธิพลของส่ิงแวดลอมตางๆท้ังท่ีเปน
ปจจัยภายนอก เชน อิทธิพลทางดานสังคม ปจจัยสถานการณหรือขอมูลขาวสาร เปนตน และปจจัย
ภายในของตัวผูบริโภคเอง ท่ีถูกเรียกวาแรงผลักดันทางจิตวิทยา อันไดแก แรงจูงใจ การรับรู 
บุคลิกภาพ ทัศนคติและวิถีการดําเนินชีวิต เปนตน ท้ังปยจัยภายในตัวบุคคลและปจจัยภายนอกตัว
บุลคลจะเขามามีอิธิพลในแตละข้ันของกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค  ซ้ึงทําใหผลไดของ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือของูบริโภคแตละบุคคลมีความแตกตางกันไป 

 จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับความหมายของการตัดสินใจซ้ือ ทําใหทราบวาผูแตง
สามารถอธิบายการตัดสินใจซ้ือแตละข้ันตอนมีความสอดคลองกันคือกระบวนการรับรู ส่ิงเราหรือ
ส่ิงกระตุนทําใหเกิดความตองการ ลวนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาตางๆ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
                 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนตของ
ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใชแนวทางการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บ
รวบรวมขอมูลจากการออกแบบสอบถาม ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลจะแบงเปน 2 สวน ไดแก สถิติเชิง
พรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน มาดําเนินการ
ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ซ่ึงทําใหผูวิจัยแนใจไดวาขอมูลท่ีนํามาประมวลน้ันเปนขอมูลที่
มีความสมบูรณถูกตอง และอยูในรูปแบบเดียวกันท้ังหมด และนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปแกรม 
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Microsoft Office Excel  โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาจํานวน คารอยละ คาเฉลีย คาเบียงเบน
มาตรฐาน และใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก t-Test และ F-Test 

สรุปผลการวิจัย 

รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

(n = 400)                                   

รายละเอียด ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ความถ่ี รอยละ 

เพศ ชาย 196 49

  หญิง 204 51

อายุ 20 – 30 ป 116 29

  31 – 40ป 152 38

  41 – 50 ป 100 25

  51 – 60 ป 32 8

สถานภาพ โสด 272 68

  สมรส 120 30

 หยาราง 8 2

อาชีพ ขาราชการ 56 14

  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 76 19

  พนักงานบริษัทเอกชน 152 38

  ธุรกิจอิสระ 76 19

 อื่นๆ 40 10

รายได นอยกวา10,000 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 พบวา จากผลการสํารวจของกลุมตัวอยาง ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง จํานวน 204 

คน คิดเปนรอยละ 51 เพศชาย มีจํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 49  กลุมท่ีมีอายุระหวาง 31 – 40 ป 
เปนจํานวนมากที่สุด มีจํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38  รองลงมา คือ ชวงอายุระหวาง 20 – 30 ป 
มีจํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 29 และชวงอายุระหวาง 41 – 50 ป มีจํานวน 100 คนคิดเปนรอยละ 

25  ตามลําดับ และผูท่ีมีจํานวนนอยท่ีอายุ  51 – 60 ปมีจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8ระดับ
สถานภาพโสดมีจํานวนมากท่ีสุด จํานวน 272 คน คิดเปนรอยละ 68 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส 

มีจํานวน 120 คนคิดเปนรอยละ 30และ สถานหยาราง นอยท่ีสุดมีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2 ใน
สวนอาชีพของกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีจํานวน 152 คน คิดเปน
รอยละ 38 รองลงมาคือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ,ธุรกิจอิสระ มีจํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19และ 

ขาราชการ มีจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14 ตามลําดับ   และ อื่นๆ จํานวนนอยท่ีสุด มี 40 คน คิด
เปนรอยละ 10 ระดับรายไดของกลุมตัวอยาง อยูในชวง 10,001-30,000บาท มีจํานวน 204 คน คิด
เปนรอยละ 51 รองลงมาคือ รายไดในชวง 30,001-60,000บาท มีจํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 34 

รายได นอยกวา10,000บาท มีจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8ตามลําดับ  และรายได60,001-100,000 

บาท จํานวนนอยท่ีสุดมีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ  7 

 
สวนท่ี 2 การวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม  ท่ี มีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ี
ประกอบดวย (4P)  ไดแก ดานผลิตภัณฑ(ย่ีหอของรถจักรยานยนต)ดานราคา ดานชองทางจัด
จําหนายและดานสงเสริมการขายท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คนมีรายละเอียดตามตารางท่ี 2 ดังน้ี 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด รายละเอียด ความถ่ี รอยละ

ผลิตภัณฑ Honda 200 50

  Yamaha 132 33

  Kawasaki 64 16

 อื่นๆ 4 1

ราคา นอยกวา 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

 มากกวา 80,000 บาท 4 1

สงเสริมการตลาด ของแถม 68 17

  ราคาสวนลด 256 64

  ฟรีเปล่ียนถายนํ้ามันเครื่อง 44 11

 รับประกันสินคา 30,000 – 50,000 กม. 32 8

สถานท่ี ตัวแทนจําหนายของแตละย่ีหอ 168 42

 รานขายรถจักรยานยนต 100 25

 คนรูจักแนะนําไปซ้ือ 124 31

  อื่นๆ 8 2

จากตาราง ผลการสํารวจของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม 400 คน เลือกย่ีหอ
รถจักรยานยนต ย่ีหอ Honda  มากท่ีสุด มีจํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 50รองลงมา ย่ีหอ Yamaha 

มีจํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33 และยี่หอ Kawasaki มีจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16นอยท่ีสุด
คือ อ่ืนๆ มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1  ชวงราคารถจักรยานยนตท่ีเหมาะสม มากท่ีสุดคือ ชวง 

40,001 – 50,000 บาทมีจํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 49 รองลงมาคือ 50,001 – 60,000 บาท มี
จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 30 รองลงมาตามลําดับคือ นอยกวา 40,000 บาท มีจํานวน 44 คน คิด
เปนรอยละ 11 รองลงมาตามลําดับคือ 60,001 - 80,000 บาท มีจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9นอย
ท่ีสุดคือ มากกวา 80,001บาท มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1 สถานที่ซ้ือท่ีมีคนเลือกซ้ือมากท่ีสุด
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คือ ตัวแทนจําหนายแตละย่ีหอมีจํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 42รองลงมาคือ คนรูจักแนะนําไป
ซ้ือ มีจํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 31และรองลงมาอีกคือ รานขายรถจักรยานยนต มีจํานวน 100 

คน คิดเปนรอยละ 25 นอยท่ีสุดคือ อื่นๆ มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2รูปแบบโปรโมชั่นท่ีคน
สนใจมากท่ีสุดคือ ราคาสวนลด มีจํานวน 256 คน คิดเปนรอยละ 64รองลงมาคือ ของแถม มีจํานวน 

68 คน  คิดเปนรอยละ 17รองลงมาอีกคือ ฟรีเปล่ียนถายนํ้ามันเคร่ือง มีจํานวน 44 คน  คิดเปนรอย
ละ 11 นอยท่ีสุดคือ รับประกันสินคา 30,000 – 50,000 กม. มีจํานวน 32 คนคิดเปนรอยละ 8 

สวนท่ี 3การวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยอื่น ๆ 

 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีมีผลตอปจจัยอื่น ๆ ท่ีประกอบดวย ดานคุณลักษณะ
ดานเวลาและ  บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ  ท่ี มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
รถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คนมีรายละเอียดตามตารางท่ี 3 ดังน้ี 

ปจจัยอ่ืน ๆ ของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยอ่ืนๆ รายละเอียด ความถี่ รอยละ 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจ 

ครอบครัว 
196 49 

  เพ่ือน 88 22 

  พนักงานขาย 36 9 

 ผูท่ีเคยใชรถจักรยานยนต 28 7 
 

ตัดสินใจเอง 92 23 

 ภาพลักษณทางกายภาพ ความสวยงาม 116 29 

  ความทนทาน 176 44 

  ความปลอดภัย 96 24 

 ความมีช่ือเสียงของแบรนด 12 3 

ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือ 1 - 3วัน 60 15 

  4 - 7วัน 112 28 

  1 เดือน 168 42 

 มากกวา 1 เดือน 60 15 
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จากตาราง ผลการสํารวจของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม 400 คน ของบุคคลที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคือ ครอบครัวมากท่ีสุดมีจํานวน 196 คน  คิดเปนรอยละ 49 

รองลงมาคือ ตัดสินใจเอง มีจํานวน 92คน คิดเปนรอยละ 23 รองลงมาตามลําดับคือ เพ่ือน มีจํานวน 

88 คน คิดเปนรอยละ 22 และ พนักงานขาย มีจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9 นอยท่ีสุดคือ ผูท่ีเคย
ใชรถจักรยานยนต มีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7ภาพลักษณทางกายภาพ คือ ความทนทานมาก
ท่ีสุด มีจํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 44 รองลงมาคือ ความสวยงาม มีจํานวน 116 คน คิดเปนรอย
ละ 29 รองลงมาตามลําดับคือ ความปลอดภัย มีจํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24 นอยท่ีสุดคือ ความ
มีช่ือเสียงของแบรนด มีจํานวน 12 คน 

 คิดเปนรอยละ 3 ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือ มากท่ีสุดคือ 1 เดือน มีจํานวน 168 คน คิด
เปนรอยละ 42 รองลงมาคือ 4-7 วัน มีจํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28นอยท่ีสุดคือ  1-3 วัน และ 

มากกวา 1 เดือน มีจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15 

 
สวนท่ี 4 การวิเคราะหเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร 
 

ตารางท่ี 4การตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร 

การตัดสินใจ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด คาสูงสุด 
ความปลอดภัย 4.8 0.4905 2 5 

รูปลักษณของ
ผลิตภัณฑ 4.17 1.0506 

1 5 

อายุการใชงาน 4.47 0.7553 2 5 

แบรนด (ย่ีหอ) 3.73 1.2653 1 5 

ราคาท่ีเหมาะสม 3.87 1.4416 1 5 

จากตาราง ผลการสํารวจของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม 400 คน ท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 

ความปลอดภัย มีคาเฉล่ียท่ี 4.8คะแนนคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.4905คะแนน คาสูงสุด 5 

คะแนน และคาต่ําสุดเทากับ 2คะแนนรองลงมาคืออายุการใชงาน มีคาเฉล่ียท่ี 4.47คะแนนคา
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.0506คะแนน คาสูงสุด 5 คะแนน และคาต่ําสุดเทากับ 1คะแนนนอย
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ท่ีสุดคือ แบรนด( ย่ีหอ) มีคาเฉลี่ยท่ี 3.73คะแนนคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.2653คะแนน 

คาสูงสุด 5 คะแนน และคาต่ําสุดเทากับ 1 คะแนน 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 : ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ  อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน 

และสถานภาพ ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนบุคคลดานรายได และ ดานสถานภาพ ท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 สมมติฐานท่ี 2 :ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P) ท่ีประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดาน

ราคา ดานสถานท่ีใหบริการ และดานการสงเสริมการตลาด ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ และ ดาน
สงเสริมการตลาด ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานท่ี 3 :ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดวย ดานภาพลักษณทางกายภาพ ดานบุคคลท่ีมี

อิทธิตอการตัดสินใจซื้อ และดานระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานในปจจัยอ่ืนๆ ไมมีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

รถจักรยานยนตของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

อภิปรายผลของการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1: ปจจัยสวนบุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ  อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และ
สถานภาพ ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบวารายไดเฉล่ียตอเดือนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
รถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองกับ
แนวคิด 

ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน(2550,น.57) กลาววาโดยท่ัวไปนักการตลาดสนใจผูบริโภคที่มีรายไดสูง แต
อยางไรก็ตามผูท่ีมีรายไดปานกลางและมีรายไดต่ําจะเปนการตลาดท่ีมีขนาดใหญกวา สินคาบริการ
ท่ีนิยมกันใชสวนแบงการตลาดตามรายไดไดแก บาน รถยนต โทรศัพทมือถือ เส้ือผา เครื่องสําอาง 

และการทองเที่ยว เปนตน แมวารายไดจะเปนตัวแปรท่ีใชบอยมากแตนักการตลาดสวนใหญจะโยง
เกณฑรายไดรวมกับตัวแปรดานประชากรศาสตรตัวอื่นๆเพ่ือใหกําหนดเปาหมายชัดเจนย่ิงขึ้น และ 

ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ชญานุช ผลาผลและ ผศ.ดร. สุชนนี เมธิโยธิน ( 2559) ซ่ึงทําการวิจัย
เร่ือง การตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนตมือสองในเขตจังหวัดชลบุรี พบวาขั้นตอนการดํารงชีวิต
ของบุคคล ซ่ึงมีอิทธิพลตอความตองการ ทัศนคติและคานิยมของบุคคล ทําใหเกิดความตองการใน
ผลิตภัณฑจะมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกันออกไปตามสถานภาพทางการเงินสถานภาพมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองแนวคิดของวุฒิ  สุขเจริญ (2555,น.234)กลาววาอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซ้ือภายในครอบครัว สวนใหญเกิดจากสามีหรือภรรยา นักการตลาดจึงใหความสนใจเร่ือง
อิทธิพลของสามีหรือภรรยาในการตัดสินใจซ้ือวา ประเภทสินคาและสภาพแวดลอมใดท่ีมีความสม
พันธกับอิทธิพลการตัดสินใจ เชน รถยนต โทรศัพท รถจักรยานยนต แตในบางสถานการณภรรยา
จะมีบทบาทเดนในการตัดสินใจ ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
ซ้ือตางกัน และ ยังสอดคลองกับงานวิจัยของปติพงษ พรรณเชษฐ และ ดร.รชฎ ขําบุญ (2558)ซ่ึงทํา
การวิจัยเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันรถยนตภาค
สมัครใจของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  พบวาผูบริโภคที่มีสถานภาพ แตละสถานภาพมีส่ิงท่ี
ตองคํานึงถึงไมเหมือนกัน เชน สถานภาพโสดอาจตองการเก็บเงินกอนเพ่ือใชอนาคต  ใขณะท่ีผูท่ีมี
สถานภาพสมรสอาจเริ่มมากขึ้นทําใหมีกําลังใชจาย 

สมมติฐานท่ี 2 :ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P) ท่ีประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานสถานท่ี และดานการสงเสริมการตลาด ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
รถจักรยานยนตของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

 ผลิตภัณฑ(ย่ีหอ) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองกับแนวคิดของอดุลย จาตุรงคกุล และ 
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 ดลยา จาตุรงคกุล (2550,น.17) กลาววา ผลิตภัณฑ (Product) ลักษณะท่ีมีผลกระทบตอ
พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค เชนความแปลกใหม,ลักษณะการใชงาน,คุณภาพของผลิตภัณฑ 
ฯลฯ ลักษณะดังกลาวทําใหผูบริโภคตองดําเนิการตัดสินใจตามข้ันตอนอยางเต็มรูปแบบ ในฐานะ
นักการตลาดเม่ือทราบดังน้ีแลวก็ควรจะนําเสนอผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคมีความคุนเคยหรือดึงดูดใจให
ตัดสินใจงายและแสวงหาทางเลือกเพ่ิมอีก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรีชา วชิราศรีศิริกุล 
และดร.สุกิจ ขอเชื้อกลาง (2555) ซ่ึงทําการวิจัยเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภคจากตัวแทนจําหนาย "ฮอนดา" จังหวัดพิษณุโลกดาน
ผลิตภัณฑ เปนตัวแปรท่ีสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือรถจักรยานยนต พบวา ดานผลิตภัณฑมีผลตอ
พฤติกรรมการซ้ือมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวารถจักรยานยนต “ฮอนดา” เปนสินคาท่ีแสดงถึงรสนิยม 

มีความทันสมัยของเครื่องยนตมีความแข็งแรง ทนทาน ตราย่ีหอเปนท่ีรูจักและมีคุณภาพ และ
สามารถใชงานงาย 

 การสงเสริมการตลาดท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนตของ
ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  สอดคลองกับแนวคิดของ 

องอาจ  ปทะวานิช (2557,น.85) กลาววาการสงเสริมการขาย เปนการจูงใจที่เสนอคุณคาพิเศษหรือ
การจูงใจผลิตภัณฑตอกลุมคนกลาง ผูบริโภค หรือหนวยงาน โดยมีวัตถุประสงค คือ การสราง
ยอดขายในทันที ส่ิงจูงใจท่ีสําคัญในโปรแกรมการสงเสริมการขาย ของแถม การชิงโชค แลกซ้ือ 

เปนตน และ ยังสอดคลองกับงานวิจัยของกฤษฎา การีหวางและ ดร.สุมาลี สวาง(2559) ซ่ึงทําการ
วิจัยเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแฟชั่นสตรีทางออนไลนในเขตจังหวัด
ปทุมธานีการสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสรางความพึงพอใจตอ
ตราสินคาหรือบริการหรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชเพ่ือจูงใจ (Persuade) ใหเกิดความตองการ
เพ่ือเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึกความเชื่อ และ
พฤติกรรมการซ้ือ หรือเปนการติดตอส่ือสารเก่ียวกบขอมูลระหวางผูขายกับผูซ้ือหรือเปนการ
ติดตอส่ือสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผูขายกับผู ซ้ือ เพ่ือสรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซ้ือ 

สมมติฐานที่ 3: ปจจัยอื่น ๆ ท่ีประกอบดวย ดานภาพลักษณทางกายภาพ ดานบุคคลท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจ  และดานเวลา  ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
รถจักรยานยนตของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยดานภาพลักษณทางกายภาพ ดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือ และดานเวลา ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

 ในมุมมองของผูวิจัยเห็นวา  ภาพลักษณทางกายภาพน้ันจากผลการทดสอบสมมติฐานท่ีได
ผูบริโภคน้ันความทนทาน ความสวยงาม ย่ีหอ(แบรนด) ผูบริโภคก็สามารถเลือกไดตามความ
เหมาะสมของแตละทานข้ึนอยูกับการใชงานในชีวิตประจําวันดวย   ดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือน้ันสวนใหญน้ันจะใหครอบครัวชวยตัดสินใจหรือสอบถามครอบครัวกอน
ตัดสินใจเลือกซ้ือซ้ึงผูบริโภคบางทานก็ตัดสินใจดวยตนเอง   ดานเวลาในการตัดสินใจเลือกซ้ือผล
การทดสอบสมมติฐานสวนใหญใชระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือท่ีรานไหน ท่ีใด เวลาใด
หลากหลาย เพราะฉะน้ันก็ไมสามารถระบุเวลาไดอยางชัดเจนเพราะความตองการใชของผูบริโภค
ตางกัน 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. จากการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา รายได สถานภาพผลิตภัณฑ และ การสงเสริมการขาย มี
อิทธิพลตอการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต มากท่ีสุด ในการศึกษาครั้งตอไป จึงควรพิจารณาศึกษา
เปรียบเทียบกันระหวาง พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค และ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
ซ้ือรถจักรยานยนต ของกลุมคนใหกวางมากขึ้น พ้ืนท่ีอื่นๆอีกดวย 

 2. ควรศึกษาการวิจัยใหเชิงลึกมากข้ึนและใชเวลามากขึ้นในการทําวิจัยในคร้ังตอไป เพ่ือ
เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ หรือ ประโยชนตอการศึกษาในการทําเรื่องวิจัยน้ันๆไดมากข้ึน 

เขาถึงผูบริโภคในทุกๆระดับเพ่ือไดขอมูลกวางข้ึนและหลายหลาก 

3.สําหรับธุรกิจจัดจําหนายรถจักรยานยนต   มีหลากหลายสาขาท้ังในกรุงเทพ ปริมณฑล
และตางจังหวัด ซ่ึงในการศึกษาครั้งตอไป ควรจะศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดเพ่ิมข้ึนอีก
ดวย 

ผลิตภัณฑ (ย่ีหอ) ท่ีผูประกอบการน้ันควรท่ีจะเลือกขาย ย่ีหอไหนมากท่ีสุด จากผลการวิจัย
น้ัน ย่ีหอท่ีลูกคาสนใจท่ีจะซ้ือมากท่ีสุดคือ HONDA , YAMAHA และ KAWASAKI เพ่ือท่ีจะให
กิจการจัดจําหนายสินคาเพ่ือตรงตามความตองการของผูบริโภค 
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 ดานของราคา ผูประกอบการควรตั้งใหมีความเหมาะสมกับลูกคา และ ราคาตลาด ของแต
ละย่ีหอ จากผลวิจัยพบวา ราคาท่ีผูบริโภค รับไดคือ 40,001 – 50,000 บาท อยูในระดับ 110 CC. – 

125 CC. รองลงมา คือ ราคา 50,001 – 60,000 อยูในระดับ 125 CC. – 150 CC.  

              ดานของสถานที่ในการจัดจําหนายศูนยบริการควรอยูติดถนนใหญสามารถมองเห็นไดงาย 

และมีท่ีจอดรถใหแกลูกคา อยูใกลธนาคาร และ ปายรถโดยสาร เพ่ืองายและสะดวกแกลูกคาท่ี
เดินทางมาซ้ือรถจักรยานยนต และปายช่ือรานสามารถมองเห็นไดชัด บรรยายการในรานตองดูมี
ชีวิตชีวา มีสีสัน รานสะอาด มีแมบานใหบริการแกลูกคาตลอดเวลา ลักษณะของรานไมแคบหรือ
เล็กจนเกินไปเพ่ือความสะดวกสบายในการตอนรับลูกคา 

ดานการสงเสริมการขาย ทางรานคาควรมีฝายประชาสัมพันธใหขอมูลแกทางลูกคาสําหรับ
ลูกคาท่ีมาใชบริการกับทางรานแลวเพ่ือแจงใหทราบกับโปรโมชั่นทางรานวามีโปรโมช่ันอะไรบาง
ในเดือนน้ี และ ติด ปายโฆษณาอยางชัดเจนหนารานเพ่ือใหลูกคารายใหเขามาเลือกซ้ือ เพ่ือท่ีจะ
ไดรับสิทธิพิเศษในการออกรถใหมในวันน้ันๆดวย และ มีปายติดหนารถทุกคันสําหรับโปรโมช่ัน
ของคันน้ันๆ และท่ีสําคัญ สวนลด ของแถม ตองพิเศษสุดสําหรับลูกคาท่ีออกรถใหม เปนตน 
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกโรงเรียน

กวดวิชาของผูปกครองในจังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตาง
กันของปจจัยสวนบุคคลของผูปกครอง ไดแก เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดของ
ผูปกครอง ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผูปกครองในจังหวัดราชบุรี 2) เพ่ือ
ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชา
ของผูปกครองในจังหวัดราชบุรี โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง จากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 

คน ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการศึกษาวิจัย วิเคราะหผลโดยใช คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการ
วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบวา  (1 ) การตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผูปกครองในจังหวัดราชบุรี 
มีความแตกตางกันตาม สถานภาพ อายุ  การศึกษา และรายได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

(2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของ
ผูปกครองในจังหวัดราชบุรีประกอบไปดวย ปจจัยดานสถานที่ (β = 0.15) ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 

(β = 0.18) และ ดานกระบวนการใหบริการ  (β = 0.21) 

คําสําคัญ :  สวนประสมทางการตลาดบริการ โรงเรียนกวดวิชา ผูปกครองในจังหวัดราชบุรี 
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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 

การศึกษาเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีจะทําใหสําเร็จในอนาคต ท้ังในดานหนาท่ีการงานและการ
ยอมรับในสังคม การศึกษาจึงเปนบันไดกาวแรกแหงความสําเร็จในการเริ่มตนชีวิตท่ีดีไดในอนาคต 

ในอนาคตท่ีวาน้ันไมวาจะหนาท่ีการงานท่ีม่ันคง ฐานะทางสังคม เกียรติยศ ชื่อเสียง และการศึกษาที่
มีคุณภาพไมใชเพียงแตพัฒนาบุคคล ยังสามารถชวยพัฒนาประเทศชาติใหธํารงสืบไปอยางม่ันคง
เพราะการศึกษาจะขัดเกลาใหบุคลมองเห็นประโยชนสวนรวมและหวงแหนในประเทศชาติ 

การศึกษาจึงเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตใหมีคุณภาพ  การศึกษามีความสําคัญจึงเกิดการแขงขันกัน
ของนักเรียน ในสังคมปจจุบันน้ีมีความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ เพ่ือจะผลักดันตนเองไปสูระดับของผูมี
ความรู และไมใชเพียงแตนักเรียนเทาน้ันท่ีจะสนใจเรื่องการศึกษา ผูอยูเบ้ืองหลังความสําเร็จตางก็
ผลักดันใหบุตรหลานของตนเองไดมีสถานศึกษาตอท่ีดี ทําใหผูปกครองมองหาสถาบันเรียนรูนอก
โรงเรียนเพ่ือใหบุตรหลานมีความรูเพ่ิมเติมเพ่ือชวยสงเสริมในการศึกษาไมวาจะทักษะทางดาน
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คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ หรือสงเสริมความสามารถพิเศษทางดานดนตรี และศิลปะ 

เพ่ือใหบุตรหลานมีความรูและความสามารถทั้งศาสตรและศิลป การไดเขารับการศึกษาในโรงเรียน 

หรือมหาลัยท่ีมีช่ือเสียงก็จะการันตีไดวา ผูท่ีจบจากสถานศึกษาน้ันเปนผูมีคุณภาพท่ีแทจริง  

ในการศึกษาตอในระบบการศึกษาในไทยใชวิธีการสอบระบบกลางหรือเรียกวา แอด
มิชชั่น โดยระบบแอดมิชชั่นน้ีเองจะนําเอาผลการเรียนของนักเรียนตลอดชวงมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาพิจารณารวมกับคะแนนสอบ เม่ือการวัดระดับคุณภาพศึกษาใชคะแนนในการชี้วัด อาจทําให
การศึกษาแตในหองเรียนไมเพียงพอ ผูปกครองจึงสงลูกหลานไปเรียนเพ่ิมเติมในโรงเรียนกวดวิชา 
ทําใหโรงเรียนกวดวิชามีบทบาทอยางมาก ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาจึงเกิดข้ึนอยางรวดเร็วและมี
แนวโนมเพ่ิมมากข้ึนทุกป แตก็มีความเส่ียงมากเชนกันเน่ืองจากธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาเพ่ิมมากข้ึน
การแขงขันก็มากข้ึนดวย และปจจัยของผูปกครอง จากสภาวะการแขงขันกันอยางรุนแรงจึงทําให
โรงเรียนกวดวิชาตองปรับตัวสูงเชนเดียวกันเพ่ือตอบสนองแกนักเรียนและดึงดูดผูปกครองเพ่ือให
ตัดสินใจเลือกสถานบันกวดวิชาน้ันๆ ปจจุบันมีสถาบันกวดวิชาหลายแหง และแตกตางกันในเร่ือง
ของวิธีการการถายทอดความรู บางแหงสอนผานวิดีโอ บางแหงสอนโดยติวเตอร จากขอมูลของ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) พบวาประเทศไทยมีกลุมโรงเรียนกวดวิชา
ท้ังหมด 1,983 แหง อยูในกรุงเทพมหานคร 487 แหง และตางจังหวัด 1,496 แหง ใน 74 จังหวัด 

ยกเวนหนองบัวลําพู ปตตานี และนราธิวาส สําหรับโรงเรียนกวดวิชาในตางจังหวัด มักกระจุก
รวมตัวในเขตปริมณฑล จังหวัดขนาดใหญหรือจังหวัดหัวเมืองของภูมิภาคโดยสวนมากจะมีอยูใน
เขตอําเภอเมืองของจังหวัด  ซ่ึงจังหวัดท่ี มีโรงเ รียนกวดวิชามากท่ีสุด10 อันดับแรก  คือ 

กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สงขลา นนทบุรี ขอนแกน เชียงใหม ลพบุรี นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา 
และนครปฐม โดย10 จังหวัดน้ีมีโรงเรียนกวดวิชารวมกัน  1,031 แหง หรือรอยละ69 ของโรงเรียน
ท้ังหมดท่ีย่ืนขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบกับสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน(ไทยพับลิกา. 2558)  

จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยสนใจศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของ
ผูปกครองในจังหวัดราชบุรี (Satit Thummagit. 2016) เน่ืองจากจังหวัดราชบุรีจังหวัดราชบุรี เปน
จังหวัดท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญท่ีสุดในภาคตะวันตก จากการประมาณในไตรมาสแรกในป 2559 

ของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ราชบุรีมีผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) 

คิดเปนมูลคา 120,200 ลานบาท มากเปนอันดับ 17 ของประเทศ และมีรายไดตอประชากร (GPP 

PER CAPITA) สูงถึง 144,062 บาท เปนอันดับท่ี 13 ของประเทศ จังหวัดราชบุรีมีการลงทุนทาง
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อุตสาหกรรมถึง 1,100 โครงการ คิดเปนเงินลงทุนมากกวา 100,000 ลานบาท เปนศูนยกลางของ
ภูมิภาคมีธุรกิจการคาประเภทสินคาเกษตร และผลิตภัณฑแปรรูปทางการเกษตร เปนโครงสราง
หลักทางเศรษฐกิจ โดยมีศูนยกลางตลาดผักผลไมในภูมิภาค โดยเปนหน่ึงในตลาดกลางสินคา
เกษตรท่ีใหญท่ีสุด แหงหน่ึงของประเทศไทย นอกจากน้ันยังมีตลาดสดและตลาดนัดในทองท่ีตาง ๆ 

ควบคูกับการเลี้ยงปศุสัตว และโรงงานอาหารสัตวท่ีมีมากในเขตอําเภอปากทอ และอําเภอโพธาราม 

และยังมีอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เชน อุตสาหกรรมไฟฟา และกาซธรรมชาติ อุตสาหกรรมยานยนต 
อุตสาหกรรมนํ้าตาล และอุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมส่ิงทอ เปนตน โดยจังหวัดราชบุรีเปน 

1 ใน 14 จังหวัดท่ีมีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญของประเทศไทยศูนยกลางทางการคาท่ีสําคัญจะ
กระจายอยูใน พ้ืนท่ีเมืองใหญ ไดแก เมืองราชบุรี และเมืองบานโปง เปนตน โดยเปนท่ีตั้ง ศูนย และ
สํานักงานสาขาในเขตภูมิภาค ของบริษัทชั้นนําหลายแหง เชนปตท. โตโยตา เปนตน อีกท้ังเปน
จังหวัดท่ีมีเศรษฐกิจเติบโตสูงขึ้นอยางตอเน่ืองทุกป เฉล่ียปละประมาณ 5-6 % ทําใหมีการลงทุนใน
พ้ืนท่ีอยางตอเน่ือง เชน ศูนยการคา โครงการท่ีอยูอาศัย บริษัท หางรานตางๆ เปนตน จึงศึกษาปจจัย
ของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดราชบุรีเพ่ือการวางแผนลงทุนทําธุรกิจ
โรงเรียนกวดวิชา 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันของปจจัยสวนบุคคลของผูปกครอง ไดแก เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา และรายไดของผูปกครอง ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของ
ผูปกครองในจังหวัดราชบุรี  

2) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอปจจัยท่ีสงผลตอการเลือก
โรงเรียนกวดวิชาของผูปกครองในจังหวัดราชบุร ี

 
สมมติฐานในการศึกษา 

1) ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันของผูปกครองในดานเพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา
และรายไดของผูปกครอง มีผลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชา 

2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผูปกครองใน
จังหวัดราชบุรี 
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เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
1. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
เสรี วงษมณฑา (2542) ไดกลาว สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงการมี

สินคาท่ีตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได ขายในราคาท่ีผูบริโภคยอมรับไดและ
ผูบริโภคยินดีจายเพราะมองเห็นวาคุม รวมถึงมีการจัดจําหนายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการ
ซ้ือหา เพ่ือใหความสะดวกแกลูกคา ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคาและ
พฤติกรรมอยางถูกตอง  ซ่ึงไดกลาวไววา กลยุทธการบริหารการตลาดที่ไดรับความนิยมมาหลาย
ทศวรรษ ซ่ึงเปนแนวคิดหลักท่ีใชในการพิจารณาองคประกอบสําคัญในการตอบสนองตอตลาดได
อยางเหมาะสมน้ันก็คือสวนประสมทางการตลาด 

Kotler 1997 (อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ 2546) เสนอวา สวนประสมทาง
การตลาดวาเปนตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจ
แกกลุมเปาหมาย 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด เปนเคร่ืองมือดานการตลาดที่บริษัท องคการ และ
หนวยงานนํามาใชเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดานการตลาดของตนเอง ซ่ึงเปนสวนประกอบท่ีมีอิทธิพล
และมีความสําคัญอยางย่ิงตอธุรกิจ อีกท่ังยังเปนปจจัยท่ีควบคุมได ซ่ึงนักการตลาดสามารถ
ปรับเปล่ียน หรือปรับปรุงแกไขปจจัยทางการตลาดตางๆใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม  และ
วัตถุประสงคขององคการเพ่ือตอบสนองความพอใจ และความตองการของผูบริโภคได  

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ  
การตัดสินใจ หมายถึง การพิจารณาตกลงใจชี้ขาดเลือกทางเลือกท่ีมีอยูมากกวาหน่ึง

ทางเลือก ในอันท่ีใหมีการกระทําในลักษณะเฉพาะตางๆ หรือหมายถึงการตกลงใจเลือกขอยุติ ขอ
ขัดแยง ขอถกเถียง เพ่ือใหมีการกระทําไปในทางหน่ึงทางใดท่ีไดมีการพิจารณาเลือกหรือตรวจสอบ
อยางรอบคอบ (วิจิตร ตันฑสุทธ์ิ 2550) 

การตัดสินใจเปนการนําหลักเกณฑหรือเครื่องมือตางๆ เขามาชวยในการตัดสินใจเพ่ือทําให
ผูตัดสินใจมีโอกาสผิดพลาดนอยลง หรือการตัดสินใจไดถูกตองมากขึ้น การตัดสินใจท่ีจะมีข้ึน
ภายในสถานการณตางๆ ท่ีสามารถทําการประเมินได ใชกฎเกณฑหรือเคร่ืองมือดังกลาวพิจารณา
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด การทําการตัดสินใจไดนําเอาความนาจะเปนแบบเง่ือนไขเขามาเก่ียวของเสมอ 

ท้ังน้ีเพราะบุคคลตางมีเหตุผลในการดําเนินธุรกิจของตนยอมตองการเลือกผลลัพธหรือผลตอบแทน
ท่ีดีท่ีสุด แตถามีทางเลือกเพียงทางเดียว ปญญาหาการตัดสินใจจะไมเกิดขึ้นเพราะถึงอยางไรก็ตอง
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เลือกตามวิธีทางเดียวท่ีมีอยูน้ัน ซ่ึงจะไมมีการเปรียบเทียบวาผลลัพธหรือผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด
หรือไม แตถามีวิธีใหผลตอบแทนมากกวาหน่ึงทางเลือก ก็จะตองมีการตัดสินใจเลือกทางหรือวิธีจะ
ทําใหไดผลตอบแทนมากที่สุด ซ่ึงการตัดสินใจเลือกดังกลาวน้ีเปนเร่ืองท่ียุงยากและซับซอนย่ิงขึ้น 

ดังน้ันจึงไดพยายามหาส่ิงท่ีจะชวยในการตัดสินใจเพ่ือใหรับผลตอบแทนสูงสุดโดยส่ิงท่ีจะชวยใน
การตัดสินใจที่น้ีคือ  หลักเกณฑและเคร่ืองมือตางๆ ดังตอไปน้ี 

1. มีทางเลือกหลายทาง (Alternatives) ในแตละทางเลือกอาจจะอยูในรูปแบบนโยบายใน
การปฏิบัติงานเทคนิค หรือขั้นตอนการดําเนินงาน การท่ีมีทางเลือกมากๆ ถาจะอาศัยดุลพินิจ
สวนตัวทําการตัดสินใจน้ันอาจจะผิดพลาดข้ึนได ดังน้ัน จึงตองอาศัยเคร่ืองมือหรือหลักเกณฑตางๆ 

เขามาชวยในการตัดสิน เพราะยังมีประกันไดวา ไมไดตัดสินใจไปตามดุลพินิจสวนตัว 

2. ขอมูลในปจจุบันมีจํานวน เน่ืองจากขอมูลในปจจุบันมีจํานวนมาก ถานําดุลพินิจสวนตัว
มาใชในการตัดสินแลว โอกาสท่ีจะผิดพลาดมีมาก เพราะไมอาจนําขอมูลท่ีมีอยูท้ังหมดน้ันมา
พิจารณาไดครบถวนสมบรูณ 

3. เพ่ือลดความขัดแยงลงเน่ืองจากพ้ืนฐานความรู และประสบการณของแตละคนไม
เหมือนกัน ถาไมอาศัยหลักเกณฑหรือเครื่องมือท่ีเหมือนกันทําการตัดสินใจแลวก็อาจจะทําการ
ตัดสินใจแตกตางกันออกไปซ่ึงจะทําใหคนในองคการเกิดการขัดแยงกันขึ้นในกรณีท่ีความเห็น
แตกตางกัน 

4. เพ่ือลดความเส่ียงการตัดสินใจท่ีปราศจากกฎเกณฑและเคร่ืองมือแลว โอกาสท่ีเส่ียงตอ
ความผิดพลาดน้ันมีสูง แตการตัดสินใจท่ีมีเครื่องมือเขามาชวยแลว โอกาสของการตัดสินใจท่ี
ผิดพลาดน้ันมีนอยหรือไมเลยก็เปนได 

ติน ปรัญพฤทธ (2542)  เสนอวา การตัดสินใจ (decision making) ไดวาเปนการเลือก
ดําเนินการหรือไมดําเนินการ ท่ีเห็นวาดีท่ีสุดหรือเลวท่ีสุดจากทางเลือกหลายๆทาง โดยขั้นตอนการ
ตัดสินใจดังน้ี 

 1. การทําความเขาใจปญหาและขอเท็จจริงตางๆ 

 2. การรวบรวมขาวสารและขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

 3. การวิเคราะหขาวสารและขอมูลการประกอบการตัดสินใจ 

 4. การเลือกปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดเพียงทางปฏิบัติเดียว 

 5. การดําเนินการเปนไปตามผลการตัดสินใจ 

 6. การติดตามและประเมินผลของการติดตาม 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1729 

สรุปไดวา ทฤษฎีการตัดสินใจเปนทฤษฎีท่ีใชในการชวยในการตัดสินใจใหผูตัดสินใจมี
โอกาสผิดพลาดนอย หรือตัดสินใจไดถูกตองมากข้ึน ดังน้ันจึงไดพยายามหาส่ิงท่ีจะชวยในการ
ตัดสินใจเพ่ือใหไดรับผลตอบแทนสูงสุด และชวยใหผูประกอบการธุรกิจทําการศึกษาและวิเคราะห
วา ผูบริโภคใชอะไรในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการอีกท้ัง การใชทฤษฎีเพ่ือเปนแนวทาง
และนํามาปรับปรุงภายใน องคการธุรกิจกวดวิชา ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบริโภคทําการคนหา การซ้ือ การใช การ

ประเมินผลใชสอยผลิตภัณฑและการบริการ ซ่ึงคาดวาจะสนองความตองการ หรือหมายถึงศึกษาถึง
พฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภคที่เก่ียวของกับการซ้ือ และการใชสินคาดังน้ัน
ลักษณะของพฤติกรรมผูบริโภคคือ 6Ws และ 1H (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 2546) และ
กลุมเปาหมาย O ท้ัง 7 ซ่ึงประกอบดวย  ซ่ึง จีระภา พวงพลา (2546) เสนอวาประกอบดวย  1. ใครอยู
ในตลาดเปาหมาย (Who) 2. ผูบริโภคซ้ืออะไร (What) 3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why) 4.ใครมีสวน
รวมในการตัดสินใจซ้ือ (Who) 5. ผูบริโภคซ้ืออยางไร (How) 6. ผูบริโภคซ้ือเม่ือไหร (When) และ 

7. ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน (Where) 

สวนของ  O  ท้ัง  7  ประกอบดวย 1.  กลุมเปาหมาย  (Occupants) 2.  ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการ
ซ้ือ  (Objects)   3.  วัตถุประสงคในการซ้ือ  (Objectives) 4.  บทบาทของกลุมตางๆ  ท่ีมีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซ้ือ  (Organizations) 5. ขั้นตอนในการซ้ือ (Operation) 6. โอกาสในการซ้ือ (Occasions) 

และ 7.  แหลงหรือชองทางที่ผูบริโภคตองการซ้ือ (Outlets) 

ผลจากการทบทวนวรรณกรรม รวมกับการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ อาทิ 1) จิตรา สูงแข็ง 

(2560) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตอสวนประสมทาง
การตลาดบริการของโรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยาในกรุงเทพมหานคร  2) ทรงกลด แสดงผล (2552)  

ศึกษาเรื่องสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 3) ณัฐวุฒิ ผุยพรม (2552) ไดวิเคราะหพฤติกรรมของนักเรียนระดับมัธยมในการเลือก
โรงเรียนกวดวิชา  ตามสถาบันตางๆ ในเขตเทศบาลอุบลราชธานี 4) เปรมกมล พลอาสา (2553) 

ศึกษาเรื่องปจจัยทางการตลาดในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ี
เรียนกวดวิชาในอาคารวรรณสรณ  5) วิริยะ ฤาชัยพาณิช (2544) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลของการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมปลาย ในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 6) อาแซ ยะเยริ (2556) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการเรียนกวดวิชาของนักเรียนช้ัน
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มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสงขลา 7) นิชาภา ภาปทมาสน .(2555) ปจจัยท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจสมัครเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม. และ 8)เหมือนฝน ธัญญศรีชัย (2558) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
เรียนโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

สามารถนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดไดดังน้ี 

 
รูปภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชวิธีสํารวจ (Survey Research) อาศัย

แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือเก็บขอมูล 

ประชากรและตัวอยาง   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูปกครองในจังหวัดราชบุรี
ท่ีเคยสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนกวดวิชา  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูปกครอง
ในจังหวัดราชบุรีท่ีเคยสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนกวดวิชา ซ่ึงผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรท่ี
ชัดเจน จึงจะใชวิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยหาขนาดกลุมตัวอยางจากการใชสูตรของ
คอแครน (Cochran,1953) ไดขนาดตัวอยางจํานวน 400 ราย โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีไดแก ผานการทดสอบความตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) และการวิเคราะหคาความเช่ือม่ันดวย การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิ
อัลฟา (  - coefficient) จากผูปกครองในจังหวัดปทุมธานี โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิ อัลฟา
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ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เพ่ือพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
ตัวแปรท่ีตองการ ผลการวิเคราะหพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ มีคาความเช่ือม่ัน
ระหวาง 0.80-0.86 และการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชา มีคาความเชื่อม่ันระหวาง 0.77-0.84 ซ่ึง
ทําใหแบบสอบถามมีคุณภาพตอการไปจัดเก็บ 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบไปดวย  

1) สถิติเชิงพรรณนา ไดแก การหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2) สถิติสรุปอางอิง ไดแก การทดสอบแบบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และ
การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ 

 
ผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1   คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 72.25 สวน
ใหญมีอายุระหวาง26-35 ป  คิดเปนรอยละ 41.50 มีสถานภาพสมรส   คิดเปนรอยละ  61.50  มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ60.67  และมีรายได 1,500-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.25 

ตอนท่ี  2 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 1  คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานในดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด Mean S.D. ระดับความสําคัญ
ดานผลิตภัณฑ 4.24 0.52 มากที่สุด 
ดานราคาราคา 4.06 0.64 มาก 
ดานสถานท่ี 4.29 0.62 มากที่สุด 
ดานสงเสริมการตลาด 3.99 0.66 มาก 
ดานบุคคล 4.24 0.59 มากที่สุด 
ดานกระบวนการ 4.21 0.56 มาก 
ดานลักษณะทางกายภาพ 4.19 0.66 มาก 

ภาพรวม 4.17 0.42 มาก 
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ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดรับการประเมินในระดับมาก (Mean = 

4.17) โดยปจจัยท่ีมีความสําคัญในสามลําดับแรกไดแก ดานสถานท่ี  (Mean = 4.29) ดานผลิตภัณฑ 
(Mean = 4.24) และดานบุคคล (Mean = 4.24) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 2  คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดานปจจัยการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชา
ในจังหวัดราชบุรีใน จําแนกตามเหตุผลของการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชา 

ประเด็น Mean S.D ระดับความสําคัญ 
เพ่ือสอบเขาเรียนตอในระดับท่ีสูงขึ้น 4.45 0.64 มากที่สุด 
เพ่ือทําเกรดที่โรงเรียนใหดีขึ้น 4.28 0.73 มากที่สุด 
เพ่ือปรับพ้ืนฐาน 4.28 0.74 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.33 0.59 มากท่ีสุด 
 

ปจจัยการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดราชบุรีใน จําแนกตามเหตุผลของ
การตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชา พบวาอยูในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.33) โดยการตัดสินใจใน
สามลําดับแรกไดแก เพ่ือสอบเขาเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน (Mean = 4.45) เพ่ือทําเกรดที่โรงเรียนให
ดีขึ้น (Mean = 4.28) และ เพ่ือปรับพ้ืนฐาน ตามลําดับ (Mean = 4.28) ตามลําดับ 

 
ตอนท่ี 3   ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1  ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันของผูปกครองในดานเพศ 

สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษาและรายไดของผูปกครอง มีผลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวด
วิชา 
ตารางท่ี 3   การตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

การตัดสินใจเลือก 
โรงเรียนกวดวิชา 

เพศ สถานภาพ อายุ การศึกษา รายได 
t-test ANOVA ANOVA ANOVA ANOVA 

t Sig F Sig F sig F sig F sig 
เพื่อสอบเขาเรียนตอในระดับที่ - 0.18 1.35 0.26 3.20 0.02 1.75 0.16 1.91 0.09 
เพื่อทําเกรดที่โรงเรียนใหดีข้ึน - 0.07 3.31 0.02 1.60 0.19 1.21 0.30 3.78 0.00
เพื่อปรับพื้นฐาน - 0.82 2.49 0.06 2.08 0.10 2.84 0.04 2.56 0.03

การตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผูปกครองในจังหวัดราชบุรี มีความแตกตางกันตาม 

สถานภาพ อายุ  การศึกษา และรายได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  เม่ือพิจารณาแตเหตุผล
ของการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาพบวา  การตัดสินใจของผูปกครอง เพ่ือใหบุตรหลาน สอบ
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เขาเรียนตอในระดับท่ีสูงขึ้นมีความแตกตางกันตามอายุและรายได  การตัดสินใจของผูปกครอง 

เพ่ือใหบุตรหลาน ทําเกรดท่ีโรงเรียนใหดีข้ึน มีความแตกตางกันตามสถานภาพ และเพ่ือใหบุตร
หลาน ปรับพ้ืนฐาน ความแตกตางกันตามการศึกษาและรายได   
 
ตอนท่ี 4   ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการเลือกโรงเรียน
กวดวิชาของผูปกครองในจังหวัดราชบุรี 

ตารางที่ 4  อิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของ
ผูปกครองในจังหวัดราชบุรี 

ปจจัยการปฏิบัติงาน B         S.D. Beta        t       Sig. 
(Constant) 2.05 0.31 6.55 0.00 
ดานผลิตภัณฑ 0.09 0.06 0.08 1.48 0.14 
ดานราคาราคา -0.12 0.06 -0.12 -1.99 0.05 
ดานสถานที่ 0.15 0.06 0.15 2.55* 0.01 
ดานสงเสริมการตลาด 0.00 0.06 0.00 0.01 0.99 
ดานบุคคล 0.20 0.06 0.18  3.33** 0.00 
ดานกระบวนการ 0.24 0.07 0.21 3.40** 0.00 
ดานลักษณะทางกายภาพ 0.00 0.06 0.00 -0.01 0.99 

R Square = 0.25 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกโรงเรียนกวด
วิชาของผูปกครองในจังหวัดราชบุรีประกอบไปดวย ปจจัยดานสถานท่ี (β = 0.15) ดานบุคลากรท่ี
ใหบริการ (β = 0.18) และ ดานกระบวนการใหบริการ  (β = 0.21) สมการมีอํานาจในการพยากรณ
เทากับรอยละ 25 

 
อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 

1. การตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผูปกครองในจังหวัดราชบุรี มีความแตกตางกัน
ตาม สถานภาพ อายุ  การศึกษา และรายได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ผลการวิจัยดังกลาว
สอดคลองกับงานวิจัยของ สอดคลองกับงานวิจัยของ สโรชา แกวคํา (2558) ซ่ึงปจจัยท่ีผูปกครอง
เลือกใหเด็กเรียนพิเศษศิลปะ  และงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ ผุยพรม (2552) ซ่ึงวิเคราะหพฤติกรรมของ
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นักเรียนระดับมัธยมในการเลือกโรงเรียนกวดวิชา  ตามสถาบันตางๆ ในเขตเทศบาลอุบลราชธานี  

แตจะขัดแยงกับงานวิจัยของ เปรมกมล พลอาสา (2553) ไดศึกษาถึงปจจัยทางการตลาดในการเลือก
โรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีเรียนกวดวิชาในอาคารวรรณสรณ ซ่ึงพบวา 
เพศมีผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอปจจัยท่ีสงผลตอการเลือก
โรงเรียนกวดวิชาของผูปกครองในจังหวัดราชบุรีประกอบไปดวย 1) ปจจัยดานสถานท่ี สอดคลอง
กับงานวิจัยของ จิตรา สูงแข็ง (2560) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายตอสวนประสมทางการตลาดบริการของโรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยาใน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเสนอวาสถานที่บริการ จําเปนตองตั้งอยูในจุดท่ีหาพบไดงาย ตั้งอยูใกล
โรงเรียน และอยูในแหลงท่ีมีความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง และงานวิจัยของณัฐวุฒิ ผุยพรม 

(2552) ไดวิเคราะหพฤติกรรมของนักเรียนระดับมัธยมในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาท่ีเสนอวาปจจัย
ดานสถานท่ีตองตั้งอยูในจุดท่ีหาพบไดงาย ตั้งอยูใกลโรงเรียนและอยูในแหลงท่ีมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทางสถานท่ีตองเหมาะสม 2) ดานบุคลากรท่ีใหบริการ สอดคลองกับงานวิจัย
ของ วิริยะ ฤาชัยพาณิช (2544) ซ่ึงไดศึกษาถึง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลของการเลือก
โรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมปลาย ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา  ดาน
บุคลากร  มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาอยางมีนัยสําคัญ และ 3) ดาน
กระบวนการใหบริการ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ทรงกลด แสดงผล (2552) ที่ไดศึกษา สวน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
จังหวัดนาน โดยปจจัยดานกระบวนการจะมีผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
 1. จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกโรงเรียนเรียนกวดวิชา

ของผูปกครองในจังหวัดราชบุรี ไดแก ปจจัยดานสถานท่ี ดานบุคลากรท่ีใหบริการ และ ดาน
กระบวนการใหบริการ ซ่ึงถาผูประกอบการสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในปจจัยดังกลาวใหกับ
โรงเรียนและสามารถทํากําไรไดมากกวาคูแขงขัน 
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 2. ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานราคาสงผลเชิงผกผัน ตอการเลือกโรงเรียนเรียนกวดวิชาของ
ผูปกครองในจังหวัดราชบุรี ดังน้ันการทําการวิจัยลงลึกถึงเรื่องการตั้งราคาท่ีเหมาะสมตอความ
ตองการของผูปกครอง  และสอดคลองกับรายวิชา  จะชวยใหผูประกอบการสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในปจจัยดังกลาวใหกับโรงเรียนและสามารถทํากําไรไดมากกวาคูแขงขัน 

 3. ความแตกตางของคุณลักษณะของผูปกครองจะมีผลตอ เหตุผลการเลือกโรงเรียนเรียน
กวดวิชาของผูปกครองในจังหวัดราชบุรี ดังน้ันการจัดกระบวนการรายวิชา และการประชาสัมพันธ
ถึงผลของการสอนในโรงเรียนกวดวิชาและนําเสนอใหตรงกับคุณลักษณะของผูปกครองก็จะชวย
ทําใหการวางทิศทางและการบริหารงานโรงเรียนกวดวิชาบรรลุเปาหมายไดดีย่ิงข้ึน 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  1. งานวิจัยดังกลาวมุงเนนการศึกษาจากการทําวิจัยเชิงปริมาณ ผูท่ีสนใจตอยอดอาจ
ทําการศึกษาดวยวิธีการวิจัยแบบผสม (mixed method) ซ่ึงจะไดขอมูลในเชิงลึกมากข้ึน 

  2. ควรมีการศึกษาปจจัยดานคานิยม สังคม และเศรษฐกิจ ท่ีมีผลตอการเลือกโรงเรียนกวด
วิชาเพ่ิมมาและมีการลงลึกถึงรายละเอียดในขอคําถามมากขึ้น 

 3. งานวิจัยดังกลาวศึกษาเฉพาะโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดราชบุรี การศึกษาตอยอดไปยัง
จังหวัดอื่น ๆ อาจจะไดขอคนพบท่ีแตกตางออกไป จากความแตกตางในเชิงพ้ืนท่ีจัดเก็บ และอาจ
ทําการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบไดอีกดวย 
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