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ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา 2557
ได กํา หนดไว ว า การเผยแพร ผ ลงานวิ จั ย ในที่ ป ระชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ หมายถึ ง การ
นําเสนอบทความวิจัยในที่ ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม
หรือ คณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพ อยางนอย รอย
ละ 25 โดยตอ งมีผู ประเมิ นบทความที่ เปนผู เชี่ ยวชาญในสาขานั้ นด ว ย และมี บทความที่ มาจาก
หนวยงานภายนอกสถาบันอยางนอย 3 หนวยงาน และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25
กําหนดการ:
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.

12.15 – 13.00 น.

ลงทะเบียน
ดร.อรรถวิท อุ ไรรัตน รองอธิการบดี ฝายแผนพั ฒนาและแผนการเงิ น
กลาวเปดงาน
ประชุมกลุมยอย
ประธานการประชุมกลุมยอย มอบประกาศนียบัตรแกผูเขารวมนําเสนอ
ผลงาน
รับประทานอาหาร

วันจัดงานประชุม:
สถานที่:
แผนที่:

7 พฤษภาคม 2561
อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรังสิต
http://www2.rsu.ac.th/info/rsu-directions#01

09.30 – 12.00 น.
12.00 – 12.15 น.
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สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความตองการซื้อผลิตภัณฑผาฝายในจังหวัด
อุบลราชธานี
โดย ดุสิต จักรศิลป และธรรมวิมล สุขเสริม
อิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความตองการซื้อเครื่องปนดินเผา
ในจังหวัดอุบลราชธานี
โดย ธรรมวิมล สุขเสริม และดุสิต จักรศิลป
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําจิ้มสุกี้ของพอคาคนกลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี
โดย ธงชัย ตั้งมิ่งชัย และธรรมวิมล สุขเสริม
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สารบัญ (ตอ)
การรับรูถึงความตองการซื้อเสื้อยืดพิมพสกรีนของผูบริโภคผานสื่อสังคมออนไลน:
กรณีศึกษา ธุรกิจเสื้อสกรีนตามใจคุณ
โดย เตชิต ธนาคุณ และธรรมวิมล สุขเสริม
การศึกษาคุณภาพการใหบริการบริษัท ฮิต ซุปเปอรคาร จํากัด
โดย นพสร ทานะขัน และอรไท ชั้วเจริญ
พฤติกรรมของผูบริโภคในยุคไทยแลนด 4.0 ที่สงผลตอการบริหารจัดการราน 7-Eleven
โดย นงลักษณ เชื้อจีน และอรไท ชั้วเจริญ
ปจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท
แอนด ออโตเมชั่น จํากัด
โดย กนกวรรณ เอ็กกิมันน และอรไท ชั้วเจริญ
ประสิทธิภาพระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา กรณีศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ
โดย ปรียานุช แกวศรีทัศน และอรไท ชั้วเจริญ
ความสุขในการทํางาน
โดย ศศกมล รัตนวราหะ
รูปแบบการบริหารจัดการทางการเงินสวนบุคคลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย ยุพา ศรีวิภาสกุล และอรไท ชั้วเจริญ
ความนาเชื่อถือขององคกรและความเชื่อมั่นในตราบริษัทที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการธนาคาร
โดย ฐานิดา สังขรักษา และกฤษดา เชียรวัฒนสุข
ภาพลักษณของตราสินคาและความเชื่อมั่นในตราสินคาที่มีตอการตัดสินใจซื้อสมารท
โฟนหัวเวย
โดย เทิดพงษ วนิชาชีวะ และกฤษดา เชียรวัฒนสุข
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีที่มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทเกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
โดย วโรชา ดวงรัศมี, จุฑาลิณี วงคเสือ, จิระพัฒน อินทรโพธิ์, จีรานันท อินทรกรูด,
ณัฎฐา ศิริงะ, และเบญจวรรณ ศฤงคาร
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สารบัญ (ตอ)
รูปแบบภาวะผูนําและบรรยากาศองคกรที่มีความสัมพันธกับการแสดงพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีของพนักงานธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
โดย กาญจนาพร สังประกุล, วัชราภรณ รอพันธ, นรินจิต ทันจันทร,
ดารารัตน ประจําญาติ, ธัญสิริ นามวงษ และเบญจวรรณ ศฤงคาร
แรงจูงใจและคุณภาพชีวิตการทํางานที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคกร
โดย ลลิตวดี ศรีเศรษฐมาตย, เสาวณีย ผลเจริญ, คัทลียา ยีดํา, พนิดา สาตะโยธิน
และกฤษดา เชียรวัฒนสุข
ปจจัยดานองคกรและบรรยากาศในการทํางานที่สงผลตอความเครียดในการทํางานของ
พนักงาน กรณีศึกษา บริษัท อีโนเวย รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน
โดย กัญญาภัค จันทรตาแกว, กาญจนา ศรีสวัสดิ์, รัชนีกร หาเรือนบุญ,
วทันยา บางสุวรรณ, ดารารัตน แสงโต, ธนยศ ใหญแกว, และบุปผา ฐานุตตมานนท
ปจจัยดานคุณลักษณะงานและความเครียดในการทํางานที่มีผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางาน :กรณีศึกษา บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
โดย กชกร วงศสุริยฉาย, ณัฐริกา บัวผดุง, พิชชาพร ลายลักษณ, สไบทิพย กาญจนารักษ,
วงศธร คําพานิช, กฤษณ พิลิแกว และกฤษดา เชียรวัฒนสุข
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย และขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สยามแปซิฟค อิเล็กทริค ไวร
แอนด เคเบิ้ล จํากัด
โดย ปุณยาพร ศรีจุลัย, อรยา นัยวัฒน, อภิสร เงินคล, ฉัตรมงคล ธรรมบุตร,
อรกานต แผวพลสง และกฤษดา เชียรวัฒนสุข
ปจจัยดานงานและสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน
โดย กมลรัตน ทองยอย, ธัญญาทิพย ฉินนะโสต, สุพัตรา กันสถิต, พรชัย เพ็ชรนิล,
จักรกริช ตรงดี, พรพาขวัญ กรโกษา และบุปผา ฐานุตตมานนท
การรับรูการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน ที่มีผลตอพฤติกรรมในการทํางานของ
พนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอเชียน สแตนเลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
โดย ปวรณัฐ ศรีมุงคุล, ปลิตา เลี่ยวเส็ง, ทัศนวรรณ เย็นทรวง, กัลยรัตน สังวาลยเงิน,
วรพรรณ บุญทิม, ฐิติกาญจน วรวะลัย และณัฐพล ชองดารากุล
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สารบัญ (ตอ)
ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคกร คุณภาพชีวิตในการทํางาน และความผูกพันตอ
องคกรของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท อารท-เสรีนา ปสตัน จํากัด
โดย นิรัชพร มหาศาล, กรรณิการ จําปาแขม, พัทธมน ชูกูล, จริยาพร สังขสวาง,
อารยา นัยวัฒน, ภานุวัฒน หอมดวง และกฤษดา เชียรวัฒนสุข
รูปแบบภาวะผูนําที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทํางาน ของพนักงานบริษัท
โอเรกอน อลูมิเนียม จํากัด
โดย จันทรเพ็ญ มะลิวรรณ, นิสาชล พลคํามาก, ยุภารัตน ศรีภา, บุษราคัม คําสาริรักษ,
สุภาภรณ เลื่อนแกว และกฤษดา เชียรวัฒนสุข
ความสุขในการทํางานของสหกรณโคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด
(ในพระบรมราชูปถัมภ) จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สอง
โดย วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย, อาทิชา ฉิมพาลี และอภิภูมิ กิตติกองนภา
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาเฮาส แบรนด เทสโกโลตัส สาขานครปฐม
โดย วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย, ชยาภรณ แสงเฟอง และอภิภูมิ กิตติกองนภา
ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักงานขนสง
จังหวัดนครปฐม
โดย วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย, ชัยพร ธนถารลาภ และบุญเลิศ พริ้งเจริญ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนโรงงานผลิตโคมไฟบริษัท ไทยสแตน
เลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)
โดย จีรนันท เครือศิริวรรณ และพัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ (7Ps.) ที่สงผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ
ระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรมผูปวยนอกในโรงพยาบาลของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร
โดย จรัส จิรรุงศฤงคาร และ เฉลิมพร เย็นเยือก
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแฟชั่นผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลน
ของผูบริโภคที่ใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย
โดย ชนิศา รักษแพทย และพัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล
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สารบัญ (ตอ)
ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการทาอากาศยานดอนเมืองอาคารผูโดยสาร
ภายในประเทศ Terminal 2
โดย พันธวิรา จุลวัจนะ และพัฒน พิสิษฐเกษม
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชยผาน
โทรศัพทมือถือของผูใชบริการในเขตอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย อัญชรี สุวรรณ และพัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล
อิทธิพลของปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยรังสิต
โดย ดวงพร ทองเจิม และพัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล
คุณภาพชีวิตของพนักงานปฏิบัติการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต เขตจังหวัดสระบุรี
โดย กิตติชัย เผือกแผวพงษ และเฉลิมพร เย็นเยือก
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบาน
เนอวานา โฮมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดย กัญญาพัชร สุกปานแกว และพัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางนําเขาจาก
ประเทศเกาหลีใตของผูบริโภคที่มีบัญชีการใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย
โดย ชวิศา เขียวแดง และพัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล
ปจจัยจูงใจในการทํางานที่สงผลตอความผูกพันขององคกรของพนักงานบริษัท รังสิต
พลาซา จํากัด
โดย ฉัตรแกว รัชเศรษฐภิญโญ และพัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล
ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค
โดย เหมือนแพร มั่นคงดี และพัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล
ปจจัยภาพลักษณรานคาและคุณคาตราสินคาสงผลตอความภักดีของผูบริโภค
กูรเมต มารเก็ต กรณีศึกษา สาขาเดอะมอลลบางกะป
โดย กิตติศักดิ์ นันทเกษตร และสุมาลี สวาง
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ไบออส ไลฟ ซี
(ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ของผูบริโภคในประเทศไทย
โดย รสพร ศรอารา และสุมาลี สวาง
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สารบัญ (ตอ)
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธตอความผูกพันองคกร กรณีศึกษา
พนักงานบริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด
โดย พรรณนิภา แสงนาค และณกมล จันทรสม
ปจจัยดานสภาพแวดลอมที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร
ทางการแพทย โรงพยาบาลศิริราช
โดย ภูสุตา ทองเรือง และณกมล จันทรสม
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา
(LAZADA) ในประเทศไทย
โดย เรณุดา ปองกัน และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายผลิต บริษัท โตชิบา
แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด
โดย แพรวรรณ สารประดิษฐ และกฤษฎา มูฮัมหมัด
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาโมอิของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย ตมิศา สุวรรณบํารุง และพัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกเติมเงินเกมออนไลนบนสมารทโฟนของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
โดย สหภาพ ปยะมาน และพัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม)
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
โดย สุพิชญา ราชสิงโห และณกมล จันทรสม
ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาตางชาติที่ใชบริการศูนยบริการนานาชาติ
มหาวิทยาลัยรังสิต
โดย ชัยวุฒิ คงพูน และณกมล จันทรสม
ปจจัยดานโลจิสติกสที่สงผลตอความพึงพอใจ กรณีศึกษาการทองเที่ยวจังหวัด
สมุทรปราการ
โดย สุภรพล เผาจินดา และพัฒน พิสิษฐเกษม
การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ที่มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดีย
โดย กันตพัฒน สําราญบํารุง และกุลบุตร โกเมนกุล
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สารบัญ (ตอ)
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร (TTM)
โดย ณัฏฐชิญามณฑ การดําริห, ธิดา แกวเกง และพิษณุ สมบูรณ
ความพึงพอใจของผูใชบริการสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60
โดย วริศรา มหาโภคา, ณัชรัญ จันทรเมฆา และภัสสศิรัส ศรีอําพัน
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนมมือสอง โดยผาน Instagram
โดย กฤตยชญ โฆษิตพล, ศกลรัตน จาบไชยภูมิ และเบญจา สันติธนานนท
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา :บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย
จํากัด (UIH)
โดย วริศรา วงษวิจิตร, สุมินตรา ธรรมธร และณกมล จันทรสม
ความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร
โดย โสรญา จอยโทน, วานสวรรค รุจิรภานันท และชนะเกียรติ สมานบุตร
ความผูกพันของพนักงานที่มีตอบริษัทผูประกอบการในธุรกิจสื่อสาร และโทรคมนาคม
แหงหนึ่ง
โดย วิรันภัทร ธนันศรีวัฒน, แกวตา นิ่มเรือง และณกมล จันทรสม
พฤติกรรมและปจจัยในการบริโภคอาหารเสริมของคนที่ออกกําลังกาย
โดย วิภาดา เกื้อกูล, โสภิชา แกวยอดเขา และชนะเกียรติ สมานบุตร
พฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาดในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเขต
นนทบุรี
โดย วศินี ศรีวิจารณ, สมชาย ประยงคพันธ และณกมล จันทรสม
ความพึงพอใจตอการใชบริการราน Freshy Superbike
โดย ณัฐกาญจน แสงสุวรรณ, ทินมณี อรุณรัติยากร และชนะเกียรติ สมานบุตร
พฤติกรรมและปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา
โดย ยุพิน กะสินัง, วรางคณา สุขสําราญ และณกมล จันทรสม
ความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการในรานสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขา บขส.จันทบุรี
โดย ปุญญพัฒน ลิ้มสุวัฒนกุล, อัณศยา ปยถาวรอนันต และชนินทร เลิศรัตประภากร
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตปงยาง ในเขต
รังสิต
โดย นฤเบศร ศิริธราธิวัตร, ภาคภูมิ มาขุนทศ และชนินทร เลิศรัตประภากร
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สารบัญ (ตอ)
ความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธนาคารกสิกรไทย สํานักงานพหลโยธิน
โดย โสรญา วงษสวาท, พรพรรณ เจริญมิตร และณกมล จันทรสม
ความพึงพอใจและพฤติกรรมผูบริโภคน้ําพริก รานน้ําพริกแมนิภา ในเขตอําเภอบานไร
จังหวัดอุทัยธานี และพื้นที่ใกลเคียง
โดย ธารียะ มาลา, ธนพร แทนบัลลัง และภัสสศิรัส ศรีอําพัน
พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาของ
แบรนดกะรัต (KARAT_Boutique) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดย รัตนศักดิ์ คําอาจ, ธมณภัทร สุดเสียง และเขมจิรา บุญลือ
พฤติกรรมและความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้ของผูบริโภคในเขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร
โดย วรรณิศา สมดวง, ศิริขวัญ ขอนพันธ และเขมจิรา บุญลือ
ปจจัยที่กําหนดราคาคอนโดมิเนียมมือสองยานศูนยกลางทางธุรกิจในกรุงเทพมหานคร
โดย ศจีทิพ ถวิลหวัง
แนวทางการปรับกลยุทธของธุรกิจ SMEs โลจิสติกสเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ในยุคโลจิสติกส 4.0
โดย มานิตา มะลิวัลย และพิพัฒนพงศ ยาลังกาญจน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร
โดย เฉลิมพร เย็นเยือก และสุขพงษ สุขพิพัฒน
ภาวะผูนําเชิงปฏิรูป กับ การบริหารในยุคปฏิรูปการศึกษา
โดย เฉลิมพร เย็นเยือก
กลยุทธเพื่อสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขันของการตลาดบริการ
โดย กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ และพัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล
ระบบตรวจรายชื่อนักศึกษาเขาเรียนบนเว็บแอพพลิเคชั่น
โดย ณัฏฐยศ สุริยเสนีย
การทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค: กรณีศึกษาวัดในกรุงเทพมหานคร
โดย ลัดดาวรรณ มัณยานนท
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย เมธาวี ทายพงศศักดิ์
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สารบัญ (ตอ)
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง
ประเทศไทย
โดย กนกกาญจน ทิพยบํารุง
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนสอนดนตรีเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
โดย โมริญา โสภณบรรณารักษ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลสรามคําแหง
โดย กองภัค เจริญจิต
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ
โดย ชนกชนม วัดโส
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดียของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
โดย ชนกสุดา ชัยภักดี
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของคนใน
เขตกรุงเทพมหานคร
โดย ชนะศักดิ์ เสาะแสวง
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโนตบุคของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย ชนาวุธ บุญนาม
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคสที่สาขาเดอะสตรีท
รัชดา
โดย ณัชชนม เจริญจิต
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขต กรุงเทพมหานคร
โดย ณัฐภณ บุญชม
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทากีฬาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย ตันติกร เมืองหนองหวา
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนาฬิกาขอมือของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนครชลบุรี
โดย ธนวัต วงษมณีเทศ
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สารบัญ (ตอ)
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงาน
กฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติ
โดย นภัสมณฑ เนตรสุวรรณ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ผานชองทางอินเทอรเน็ตของเจาหนาที่สรรพากร สํานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 14
โดย นัชชา นะภิใจ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวท
โดย นุชราภรณ เลียบไทสง
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อหมวกกันน็อคของคนวัยทํางาน
แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร
โดย ปรัชญันทร สังฆอนันต
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกายของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย ปริญญา สาททอง
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง
โดย พิไลวรรณ อิ้งทม
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวคุงบางกะเจา
โดย วชิราภรณ พัดเกิด
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใตของนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
โดย วสันต เทียมหยิน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานคร
โดย วิศญาณี ศรีใส
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของประชากรในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล
โดย กฤษฎา สายสวาท
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สารบัญ (ตอ)
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อยางรถยนตของคนกรุงเทพมหานคร
โดย ศิระ ปณฑุยากร
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานคร
หลวง
โดย สัณพงศ กาญจนศรี
การตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขต
กรุงเทพมหานคร
โดย สาวรี ชิ้นประยูร
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน ของขาราชการทหาร กรมการขนสง
ทหารเรือ
โดย สุธาสินี ชีวะกุล
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย สุภัทรา บุญคํา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารับบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขต
โดย สุริยัน บุญเลี้ยง
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลรามคําแหง
โดย สุรีวัลย ชูชื่น
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
โดย อรณี นิพล
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกโรงเรียนเรียนกวดวิชาของผูปกครองในจังหวัดราชบุรี
โดย วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย, ชัยพร ธนถาวรลาภ และชูศักดิ์ เจนประโคน
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อิทธิพลของปจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
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
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง และศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานผูเรียน และดาน
องคการที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ประชากรในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ใชการสุมตัวอยางแบบกําหนดโควตา (quota sampling) และเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้เปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ซึ่งมีเทคนิคการวิเคราะหขอมูล คือ (1) ใชคาเฉลี่ยและ
ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานในการอธิ บ ายระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง และ (2) ใชสถิติถดถอยพหุคูณในการอธิบาย
อิทธิพลของปจจัยดานผูเรียนและดานองคการที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง สําหรับการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ จะ
จําแนกประเภทขอมูลเปนหมวดหมู โดยใชเกณฑตามคุณลักษณะที่ขอมูลนั้นมีอยูรวมกันเปนตัว
จําแนก และนําเสนอผลสรุปดวยแผนภูมิเดนโดรแกรม โดยแยกตามกรอบแนวคิดการวิจัย
ผลการวิ จั ย พบวา ระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหงอยูในระดับมาก และ ปจจัยดานเจตคติตอการเรียน ดาน
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียน ดานความรูพื้นฐานเดิม ดานความสัมพันธระหวางเพื่อน และดาน
การทํางานระหวางเรียน มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง สวนผลการสัมภาษณพบวานักศึกษาที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ใน
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การเรียน ตองการมีอนาคตมั่นคงทางการงาน การเงิน ครอบครัว และนักศึกษาที่มีเจตคติตอการ
เรียน ตองการเรียนรูอยางตอเนื่อง อยากไดความรูใหม ซึ่งผลของการวิจัยนี้จะเปนขอ มูล ในการ
พัฒนาหรือสรางปจจัยดานตางๆ เชน ดานเจตคติตอการเรียน ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียน
เพื่อที่จะทําใหนักศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, 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 การเรียนรูนี้อาจไดรับจากบิดามารดา ครู
อาจารย หรือผูที่อยูในสังคมเดียวกันเปนผูสอน นอกจากนี้ยังมีการเรียนรูจากประสบการณตางๆ ที่พบ
และจะปรับตัวใหเขากับสถานการณซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วโดยการแสดงพฤติกรรมตางๆ
สําหรับการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาตางๆ ผูบริหารจําเปนตองทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพล ตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดการศึกษา เพราะเปนการพัฒนาทุนมนุษย ซึ่งทุนมนุษยนี้ ธํารง
ศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2551,หนา 2) หมายถึง “ความรู ความสามารถ ตลอดจนทักษะหรือความชํานาญ
รวมถึงประสบการณของแตละคนที่ สั่ง สมอยู ในตัวเอง และสามารถจะนําสิ่ งเหล านี้ มารวมเขา
ดวยกันจนเกิดเปนศักยภาพขององคการ หรือเปนทรัพยากรที่สําคัญและมีคุณคา ซึ่งจะทําใหองคการ
นั้นมีความสามารถสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงขัน”
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) มีหลักการสําคัญ
คือ “ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตที่ดีสําหรับคนไทย พัฒนาคนใหมี
ความเปนคนที่สมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบ
ตอสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคน
ของประเทศโดย “มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
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มหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหงเป น มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ป จ จุ บั น ได จั ด การเรี ย นการสอน
ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ซึ่งคณะบริหารธุรกิจไดจัดทํา
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรองรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา เพื่อใหผูศึกษามีความรู
ความสามารถในการบริหารธุรกิจ ดานการจัดการ การเงินและการธนาคาร การตลาด และการบัญชี
เพื่ อตอบสนองความต องการทางธุ รกิ จทั้ งภาครั ฐและภาคเอกชน สามารถปฏิ บั ติ งานในระดั บ
มาตรฐานสากล รวมทั้งเปนผูมีความรูและจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต
ดัง นั้น ผูวิจัย จึง ทํา การศึก ษาปจจัยที่มีอิทธิ พลตอผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย นของนั กศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูบริหารและ
ผูที่เกี่ยวของใชในการปรับปรุงและพัฒนาเกี่ยวกับการบริหาร และการใหบริการดานการศึกษา
ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2. เพื่อศึกษาอิท ธิ พลของปจจัย ดานผู เรี ยน และปจจัย ดา นองคการที่มีผ ลตอผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สมมติฐานของการวิจัย
ปจจัยดานผูเรียน ไดแก ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียน ดานเจตคติตอการเรียน ดาน
ความรูพื้นฐานเดิม ดานการทํางานระหวางเรียน และปจจัยดานองคการ ไดแก ดานคุณภาพการสอน
ด า นบรรยากาศในการเรี ย น ด า นความสั ม พั น ธ ร ะหว า งเพื่ อ น ด า นผู ใ ห บ ริ ก าร มี อิ ท ธิ พ ลต อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จั ยนี้ เป นการวิ จั ยแบบไม ทดลอง (non-experimental design) คื อ ศึ ก ษาข อ เท็ จ จริ ง ที่
เปนไปตามธรรมชาติ ไมมีการควบคุมตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง (สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์, 2554, หนา
13) ข อ มู ล ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ก็ บ รวบรวมจากนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทที่ ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง มี ตั ว แปรอิ ส ระ คื อ (1) ป จ จั ย ด า นผู เ รี ย น
ประกอบดวย แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียน เจตคติตอการเรียน ความรูพื้นฐานเดิม และการ
ทํางานระหวางเรียน (2) ปจจัยดานองคการ ประกอบดวย คุณภาพการสอน บรรยากาศในการเรียน
ความสัมพันธระหวางเพื่อน และผูใหบริการ สวนตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นของ
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
แนวคิด ทฤษฎี และการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของปจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูวิจัยใชแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดและสรางเครื่องมือในการ
วิจัย โดยทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเกี่ ยวกับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนโดยประยุ กตจากแนวคิ ดของ
นักวิชาการ เชน Bloom (1976) พยนตธร สําเร็จกิจเจริญ (2553) และวีระยุทธ ชาตะกาญจน (2547)
ผูวิจัยสรุปความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ความรู ความเขาใจ และความสามารถในการ
เรี ย นรู รวมทั้ ง การนํ า ความรู ที่ ไ ด รั บ จากการเรี ย นนี้ ไ ปใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านได จ ริ ง โดยที่ วั ด
ความสําเร็จในการทํางานไดจากผลการเรียนในระดับปริญญาโท ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวของกับงานวิจัย ไดกรอบแนวคิดในการวิจัยตามรูปที่ 1
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยดานผูเรียน
- แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียน
- เจตคติตอการเรียน
- ความรูพื้นฐานเดิม
- การทํางานระหวางเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ปจจัยดานองคการ
- คุณภาพการสอน
- บรรยากาศในการเรียน
- ความสัมพันธระหวางเพื่อน
- ผูใหบริการ

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่ อ ทราบระดั บ ของผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2. เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูบริหารและผูที่เกี่ยวของใชในการปรับปรุงและพัฒนาเกี่ยวกับ
การบริหาร และการใหบริการดานการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ มตัวอยาง ประชากรที่ใช ในการวิ จัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาหลั กสู ต ร
บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง วิ ธีก ารหาขนาดของกลุ มตั ว อย า งใช ต าราง
สําเร็จรูปของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และยอมรับความคลาดเคลื่อนรอยละ
5 ซึ่งไดจํานวนตัวอยาง 370 คน แลวจึงทําการสุมตัวอยางแบบโควตา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎี และ
นิยามปฏิบัติการ รวมทั้งการสัมภาษณ ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงเปน 3 ตอน คือ
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่ศึกษา ผูวิจัยจะสรางขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎี และ
นิยามปฏิบัติการ ซึ่งแบงเปน 3 ดาน คือ (1) ดานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (2) ดานการ
ประเมินปจจัยดานผูเรียน และ (3) ดานการประเมินปจจัยดานองคการ
ตอนที่ 3 การสัมภาษณนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เมื่ อ สร า งแบบสอบถาม แล ว จะนํ า แบบสอบถามให ผู เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบคุ ณ ภาพ
โดยพิจารณาความถูกตองดานการใชภาษา ความเหมาะสมของแบบสอบถาม เพื่อทดสอบความ
ถูกตองตามเนื้อหา (content validity) และทดสอบวาเครื่องมือในการวิจัยนั้นสามารถวัดตั วแปร
ได ค รอบคลุ ม ตามแนวคิ ด การวิ จั ย ตรงกั บ เนื้ อ หาและวั ต ถุ ป ระสงค ข องการวิ จั ย ที่ กํ า หนดไว
(สิน พันธุพินิจ, 2553, หนา 180)
2. นําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด มาทดลองสอบถามกับกลุมนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัย เพื่อหาคาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อถือไดโดยใชวิธีการคํานวณคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่ งค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องความเที่ ย ง (reliability
coefficient) เกณฑที่นาจะยอมรับไดคือ .50 ขึ้นไป (สุจิตรา บุญยรัตพันธุ, 2557)
เทคนิคการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามใชคารอยละและหาระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปจจัยดานผูเรียน และปจจัยดานองคการโดยใชวิธีคํานวณคาเฉลี่ย
(Mean :  ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) สําหรับการวิเคราะหอิทธิพล
ของปจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคําแหงใชสถิติการวิเคราะหแบบการถดถอยเชิงพหุคูณ เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน
(Standard Regression Coefficient: b) ในการอธิบายอิทธิพลของปจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 73.2) มีอายุมากกวา
25 - 30 ป (รอยละ 42.2) ทํางานเปนพนักงานบริษัทเอกชน (รอยละ 52.4) และมีรายได 15,001 30,000 บาท รอยละ (59.2)
2. ผลการวิ เคราะหระดั บความคิดเห็ นของนั กศึกษาหลั กสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบั ณฑิ ต
มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปจจัยดานผูเรียน และ
ปจจัยดานองคการ พบวา
2.1 ดานผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยรวมอยู ในระดั บมาก (  = 3.87, SD = 0.573) เมื่ อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา คาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกอยูในระดับมาก คือ ทานคิดวาทานประสบ
ความสําเร็จในการเรียน (  = 3.92, SD = 0.710)
2.2 ปจจัยดานผูเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.82, SD = 0.512) เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา คาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกอยูในระดับมาก คือ ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียน (  =
4.06, SD = 0.560)
2.3 ปจจัยดานองคการโดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.02, SD = 0.494) เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา คาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกอยูในระดับมาก คือ ดานคุณภาพการสอน (  = 4.20, SD
= 0.551)
3. ผลการวิเคราะหอิทธิพลของปจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามตาราง 1 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ
(R) เทากับ 0.654 สามารถอธิบายความสัมพันธ (R2 ) ไดรอยละ 42.7 ซึ่งนํามาแทนคาในสมการการ
พยากรณไดดังนี้
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
อิทธิพลของปจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตัวแปร
1. ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียน
2. ดานเจตคติตอการเรียน
3. ดานความรูพื้นฐานเดิม
4. ดานการทํางานระหวางเรียน
5. ดานคุณภาพการสอน
6. ดานบรรยากาศในการเรียน
7. ดานความสัมพันธระหวางเพื่อน
8. ดานผูใหบริการ
คาคงที่
R = 0.654

R2 = 0.427

คาสัมประสิทธิ์ถดถอย (b)
0.124
0.234
0.113
0.106
0.095
-0.006
0.109
0.026
0.717

SEE = 0.438

F = 33.686

t
2.206
4.804
3.069
2.851
1.754
-0.126
2.121
0.557
3.370

Sig = 0.000*

Sig
0.028*
0.000*
0.002*
0.005*
0.080
0.900
0.035*
0.578
0.000*
* =P<0.05

ตามตาราง 1 ผลการศึ กษาปจจัยที่ มีอิทธิ พลต อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนั กศึ กษาหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดแก (1) ดานเจตคติตอการเรียนมีอิทธิพลมาก
ที่สุด รองลงมาไดแก (2) ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียน (3) ดานความรูพื้นฐานเดิม (4) ดาน
ความสัมพันธระหวางเพื่อน และ (5) ดานการทํางานระหวางเรียน ตามลําดับ สวนดานคุณภาพการ
สอน ดานผูใหบริการ และดานบรรยากาศในการเรียน ไมมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
4. ผลการวิ เ คราะห จ ากการสั ม ภาษณ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มีผูตอบมากที่สุด จําแนกเปน 2 ปจจัย คือ (1) ปจจัยดานผูเรียน และ (2)
ปจจัยดานองคการ ทั้งนี้ไดสรุปเปนแผนภูมิเดนโดรแกรมตามรูปที่ 2-3
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ปจจัยดานผูเรียน
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียน
ตองการใหอนาคตมีความมั่นคงทางดานหนาที่การงาน การเงิน และบุคคลรอบขาง
ประสบผลสําเร็จในการเรียน หรือเกรดเฉลี่ย
ตองการเพิ่มพูนความรู และนําไปปรับใชในหนาที่การงานใหมากขึ้น

เจตคติตอการเรียน
การเรียนรูสามารถเรียนไดตอเนื่องไมหยุด การเรียนจะทําใหไดความรูใหมๆ
จากอาจารยผูสอน
ความรูสึกตอการเรียน ถาเรียนวิชาที่มีความถนัดจะมีเจตคติเปนบวก
ถาไมมีความถนัดเจตคติจะเปนลบ
ตองเปดใจยอมรับกับสภาพแวดลอม เพื่อนในชั้นเรียน อาจารยผูสอน
และเรียนไดตลอดเวลา
ตองเรียนรูและพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆ ตองคิดอยางมีกระบวนการ

ความรูพื้นฐานเดิม
มีความสําคัญมาก เพราะสามารถนําความรูใหมมาตอยอดได
ถาความรูพื้นฐานเดิมมีนอยจะเรียนตามเพื่อนไมทัน ตองมีความตั้งใจ และศึกษา
คนควาดวยตนเองใหมากขึ้น
ผูมีความรูพื้นฐานเดิมจะทําใหมีความเขาใจงายกวาผูที่ไมเคยเรียนทางบริหารธุรกิจ
ถาไมมีความรูพื้นฐานเดิมเลยจะตองคนควาหาความรูและทําการบานมากกวา
เพื่อนคนอื่น

การทํางานระหวางเรียน
มีความจําเปนมากเพราะเมื่อผูสอนพูดอะไรมาจะเขาใจ มองเห็นภาพได และใชเปน
กรณีศึกษาทํางานสงอาจารย
ความจําเปนที่ตองทํางานไปดวยเรียนไปดวย เพราะตองการความรูมากขึ้น
และตองรับผิดชอบคาใชจายในการเรียนเอง แตตองแบงเวลาใหเหมาะสม
บางกรณีความจําเปนขึ้นอยูกับแตละบุคคลมากกวา แลวแตฐานะทางครอบครัว
ของแตละคน

รูปที่ 2 แผนภูมิเดนโดรแกรม (Dendrogram) ปจจัยดานผูเรียน
10

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

4.1 ปจจัยดานผูเรียน ตามรูปที่ 2 แผนภูมิเดนโดรแกรม (Dendrogram) พบวาการประเมิน
(1) ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียน เพราะตองการใหอนาคตมีความมั่นคงทางดานหนาที่การ
งาน การเงิน และบุคคลรอบขาง รวมทั้งประสบความสําเร็จในการเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Fang Mei Qin (2556) พบว า นั ก ศึ ก ษามี แ รงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง จะประสบ
ความสําเร็จในอนาคตตามที่มุงหวั ง (2) ดานเจตคติตอการเรียนนั้นสามารถเรี ยนรูได ตอเนื่ อ ง
การเรียนจะทําใหไดความรูใหมๆ จากอาจารยผูสอน ถาเรียนวิชาที่มีความถนัดจะมีเจตคติเปนบวก
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อาภรณ อินตะชัย (2556) พบวา เจตคติตอการเรียน และพฤติกรรมใน
การเรียน มีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ปจจัยที่สามารถ
พยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ เจตคติตอการเรียน (3) ดานความรูพื้นฐานเดิม มีความสําคัญ
มาก เพราะสามารถนําความรูใหมมาตอยอดได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บลูม (Bloom,1976)
ซึ่งเน นความสํ าคั ญของความรู พื้น ฐานเดิ ม มาก เพราะเป นสิ่ งที่ แ สดงถึ ง ประสบการณ เกี่ ย วกั บ
ความสําเร็จ หรือความลมเหลวในการเรียน และเปนรากฐานที่สําคัญในการเรียนรูที่สูงขึ้น และ (4)
ดานการทํางานระหวางเรียนมีความจําเปนมากเพราะเมื่อผูสอนพูดอะไรมาจะเขาใจ มองเห็นภาพได
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Fang Mei Qin (2556) พบวา ปจจัยที่สามารถพยากรณผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา คือ การทํางานระหวางเรียน
4.2 ปจจัยดานองคการ ตามรูปที่ 3 แผนภูมิเดนโดรแกรม (Dendrogram) พบวาการประเมิน
(1) ดานคุณภาพการสอนไดจากความรูความเขาใจหลังจากเรียนจบแตละวิชาแลวสามารถนําไปใช
ไดจริง และ (2) ดานบรรยากาศในการเรียนมีสวนสําคัญอยางมาก เพราะถาอาจารยใจดี สอนแบบ
ไมเครียดจนเกินไป นักศึกษาจะไมมีความกดดันและไมเครียด จะไมเบื่อและสนใจเรียน ทั้งคุณภาพ
การสอนและบรรยากาศในการเรียนสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุรมาศ อุดมศิริ (2559) พบวา ปจจัย
ความสามารถในการสอนและอุปกรณเพื่อการเรียนการสอนเปนปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดี
ของนักศึกษาในการเรียนตอในหลักสูตร MBA (3) ดานความสัมพันธระหวางเพื่อนมีความสําคัญ
มาก เรียนเปนกลุมดีกวาเพื่อชวยเหลือกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อุรําไพ สหนนท
รั ตน (2556) พบว า ความสั มพั นธ กับเพื่ อนเป นตัวแปรที่ สงผลต อผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ช า
คณิตศาสตร เพราะถามีความสัมพันธกับเพื่อนที่ดีทําใหอยากมาเรียน และมีความสุขในการเรียนทํา
ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และ (4) ดานผูใหบริการ ปจจุบันดีอยูแลวไมมีพฤติกรรมทางแง
ลบ สามารถติดตอทางไลนไดตลอดเวลา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุรมาศ อุดมศิริ (2559)
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พบวา ปจจัยที่สงผลทางบวกตอความจงรักภักดีของนักศึกษาในการเรียนตอในหลักสูตร MBA หาก
ผูใหบริการปฏิบัติอยางเหมาะสมและสามารถแกปญหาได
ปจจัยดานองคการ
คุณภาพการสอน
ความรูความเขาใจหลังจากเรียนจบแตละวิชาแลวสามารถนําไปใชไดจริงหรือเปลา
คุณภาพการสอนเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด เพราะชวยใหคนที่มาเรียนเกิดผลสําเร็จ มีความรู
ความเขาใจ ทักษะหรือวาไดรับสิ่งนั้นกลับไป
ประสบการณและความรูของอาจารยที่มาสอนสําคัญมาก บางเรื่องผูเรียนอานหนังสือเอง
อานอยางไรก็ไมเขาใจ แตทานอาจารยก็มาสรุปสอนใหงาย อธิบายวิธีคิดของอาจารย
ดวยภาษาที่เขาใจงายก็จะเขาใจเรื่องนั้นได
ครูสอนแลวเด็กเขาใจ ทําขอสอบได สามารถนําไปประยุกตใชได เหมือนอาจารยจะมีงานใน
หองใหทําก็สามารถนํางานที่อาจารยสอนไปประยุกตในการทํางานได
อยากไดดานเนื้อหาที่นําไปใชได คือสอนจากประสบการณซึ่งเอาไปใชไดจริง และ
เกี่ยวของกับเนื้อหาดวย
บรรยากาศในการเรียน
บรรยากาศมีสวนสําคัญอยางมาก เพราะถาอาจารยใจดี สอนแบบไมเครียดจนเกินไป
นักศึกษาจะไมมีความกดดันและไมเครียด จะไมเบื่อและสนใจเรียน
บรรยากาศสําคัญมาก ถาภายในหองขัดแยงกันก็ไมอยากเรียนถาเปนมิตรกัน
ก็นาเรียนยิ่งขึ้น เพื่อนๆ ที่เขากันไดก็จะเอื้อใหอยากมาเรียน อยากทํากิจกรรม มีกําลังใจ
มีสวนดวย เพราะวาบรรยากาศในหองเรียนและนอกหองเรียนสําคัญมาก
ถาดีก็ทําใหตั้งใจเรียนและยังหายเครียดดวย
บรรยากาศมีผลกับการเรียนของบางคน เพราะผูเรียนจะตั้งใจเรียนเนื้อหาที่สอนมากกวา
ความสัมพันธระหวางเพื่อน
เพื่อนสําคัญมาก เรียนเปนกลุมดีกวาเพื่อชวยเหลือกันและกัน เพราะอาจตองแบงเปนกลุมยอยใน
การทํารายงาน
ทําใหมีเพื่อนเพิ่มขึ้น เพื่อนบางคนทํางานในหนวยงานที่เราตองขอความชวยเหลือในอนาคต
การมีเพื่อนเพิ่มขึ้นจะมี connection เพิ่มขึ้น
ถาเรียนเพื่อผลสัมฤทธิ์คนเดียวก็เรียนได แตจริงๆ แลวควรเรียนเปนกลุม ทํางานเปนทีมจะดีกวา
ผูใหบริการ
การใหบริการปจจุบันดีอยูแลว ใหความชวยเหลือและคําแนะนําไดทุกเรื่อง ไมมีพฤติกรรมทางแงลบ
สามารถติดตอทางไลนไดตลอดเวลา
เอื้อตอนักศึกษาหลายอยาง คือ สามารถเลือกเรียนตามเวลา และสถานที่ซึ่งเหมาะสมกับผูเรียนได
เจาหนาที่ทํางานไดดี มีขอสงสัยสามารถสอบถามได สามารถจะตอบไดตรงจุด และทุกระบบทํางาน
ประสานกัน

รูปที่ 3 แผนภูมิเดนโดรแกรม (Dendrogram) ปจจัยดานองคการ
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การอภิปรายผล
1. นั กศึ ก ษาหลั กสู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง มี ร ะดั บ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก คือ ทานคิดวาทานประสบความสําเร็จในการเรียน เนื่องจาก
นักศึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในดานความรู ความเขาใจ ความสามารถในการเรียนรู
และนําความรูที่ไดไปปฏิบัติงานไดจริง
2. ปจจัย ด านผูเรี ยนและปจ จัย ดานองค การที่ มีอิท ธิ พลต อผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นของ
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง อภิปรายผลไดดังนี้
2.1 ดานแรงจู งใจใฝ สัม ฤทธิ์ ใ นการเรี ย น มี อิท ธิพลต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาผูเรียน
จําเปนตองมีแรงจูงใจภายในตัวเองกอนเปนสําคัญในการที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ กนกวรรณ เจริญสุข (2558) พบวา แรงจูงใจในการเรียนสงผลตอผลสั มฤทธิ์ท าง
การเรียน
2.2 ดานเจตคติตอการเรียน มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาเนื่องจากเจตคติที่ดีตอการ
เรียนเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในการเปดรับความรูใหมเพื่อการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ชิตยาภรณ ขุนแกว (2556) พบวา ดานเจตคติตอการเรียนสามารถพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนิสิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพาได
2.3 ดานความรูพื้นฐานเดิม มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาเนื่องจากความรูพื้นฐาน
เดิมเปรียบเสมือนพื้นที่แข็งแรงในการเรียนรู หากมีความรูพื้นฐานเดิมที่ดีจะเปนการเอื้อตอการ
เรียนรูในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อุรุชา แกวโสนด (2557) พบวา ปจจัยความรูพื้นฐาน
เดิมสามารถพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตได
2.4 ดานการทํางานระหวางเรียน มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาเนื่องจากการ
เรียนเปนการลงทุนชนิดหนึ่ง ซึ่งเปนการลงทุนดานการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะ และศักยภาพของ
ตนเอง แตการเรี ย นจํา เป น ต อ งมี ค า ใช จา ย ซึ่ งสอดคล อ งกับ งานวิ จั ย ของ Fang Mei Qin (2556)
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พบวา ปจจัยที่สามารถพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา คือ
การทํางานระหวางเรียน
2.5 ดานความสัมพันธระหวางเพื่อน มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาเนื่องจากการ
ทํางานรวมกันเปนทีม มีความสัมพันธระหวางเพื่อนมาเกี่ยวของ จะชวยเหลือเกื้อกูลกันทั้งดานความ
รู การทํางาน และการเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชิตยาภรณ ขุนแกว (2556), งานวิจัยของ
สุมาลี ขันติยะ, 2552 หนา 60) และงานวิจัยของ Fang Mei Qin (2556) พบวา ปจจัยดานเพื่อนและ
สังคมมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
3. ปจจัย ด านองคการที่ไมมีอิ ทธิ พลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนั กศึ กษาหลั กสู ต ร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง คือ
3.1 ดานคุณภาพการสอน ไมมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร
บริ หารธุ รกิจมหาบั ณฑิต มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง ผูวิจัยมีความคิ ดเห็นว าเนื่ องจากผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนอาจเกิดจากปจจัยดานผูเรียนเปนสําคัญมากกวาปจจัยดานองคการ แมคุณภาพการสอน
จะดี เ พี ย งใด หากผู เ รี ย นไม ใ ห ค วามสํ า คั ญ ย อ มจะไม ทํ า ให เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ซึ่ ง ไม
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชิตยาภรณ ขุนแกว (2556) และงานวิจัยของ อาภรณ อินตะชัย (2556)
พบวา ปจจัยที่สามารถพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ คุณภาพการสอน
3.2 ดานบรรยากาศในการเรียน ไมมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูวิจัยมีความ
คิดเห็นวาเนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจเกิดจากปจจัยดานผูเรียนเปนสําคัญมากกวาปจจัย
ดานองคการ คือ ไมสนใจวาบรรยากาศในการเรียนจะเปนอยางไร หากผูเรียนไมใหความสําคัญ
ก็จะไมทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ พิมพประภา อรัญมิตร
(2552) พบวา ปจจัยระดับหองเรียนที่มีอิทธิพลในทางลบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย
คือ บรรยากาศในชั้นเรียน
3.3 ดานผูใหบริการ ไมมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูวิจัยมีความคิดเห็ นวา
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจเกิดจากปจจัยดานผูเรียนเปนสําคัญมากกวาปจจัยดานองคการ
แมวาผูใหบริการจะจัดหลักสูตร มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเอื้อตอการ
เรียน มีความกระตือรือรนในการใหบริการเพียงใด หากผูเรียนไมใหความสําคัญก็ไมทําใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดของ กุลธน ธนาพงศธร (2530 อางถึงใน ทันดร
ธนะกูลบริภัณฑ, 2552, หนา 303) ประโยชนและบริการที่องคการจัดการใหนั้นจะตองตอบสนอง
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ความต อ งการของบุ ค คลส ว นใหญ ห รื อ ทั้ ง หมดไม ใ ช เ ป น การจั ด ให แ ก ก ลุ มบุ ค คลโดยเฉพาะ
นอกจากนี้การที่ผลการวิจัยพบวา ดานคุณภาพการสอน ดานบรรยากาศในการเรียน และดานผู
ใหบริการ ไมมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ-มหาบัณฑิต
มหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง อาจเนื่ อ งมาจากผู ต อบแบบสอบถามแต ล ะรายจากกลุ ม ตั ว อย า งมี
ประสบการณในการทํางานแตกตางกัน
4. สําหรับผลการวิเคราะหจาการสัมภาษณนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุร กิจมหาบั ณฑิ ต
มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีผูตอบมากที่สุด จําแนกเปน 2 ปจจัย คือ ปจจัยแรก คือ ปจจัยดานผูเรียน
พบวาการประเมิน (1) แรงจูงใจใฝ สัมฤทธิ์ ในการเรี ยนไดจากตองการใหอนาคตมีความมั่นคง
ทางดานหนาที่การงาน การเงิน และบุคคลรอบขาง (2) เจตคติตอการเรียนนั้นสามารถเรียนรูได
ตอเนื่องไมหยุด การเรียนจะทําใหไดทั้งความรูใหมๆ จากอาจารยผูสอน (3) ความรูพื้นฐานเดิม มี
ความสําคัญมาก เพราะสามารถนําความรูใหมมาตอยอดได และ (4) การทํางานระหวางเรี ยนมี
ความจําเปนมากเพราะเมื่อผูสอนพูดอะไรมาจะเขาใจ มองเห็นภาพได ปจจัยที่สอง คือ ปจจัยดาน
องคการ พบวาการประเมิน (1) คุณภาพการสอนไดจากความรูความเขาใจหลังจากเรียนจบแตละ
วิชาแลวสามารถนําไปใชไดจริง (2) บรรยากาศในการเรียนมีสวนสําคัญอยางมาก เพราะถาอาจารย
ใจดี สอนแบบไมเครียดจนเกินไป นักศึกษาจะไมมีความกดดันและไมเครียด จะไมเบื่อและสนใจ
เรียน (3) ความสัมพันธระหวางเพื่อนมีความสําคัญมาก เรียนเปนกลุมดีกวาเพื่อชวยเหลือกันและกัน
และ (4) ผูใหบริการปจจุบันดีอยูแลว ใหความชวยเหลือและคําแนะนําไดทุกเรื่อง ไมมีพฤติกรรม
ทางแงลบ และสามารถติดตอทางไลนไดตลอดเวลา
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา อิทธิพลของปจจัยดานผูเรียน และปจจัยดานองคการที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง คือ ดานเจต
คติตอการเรียน ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียน ดานความรูพื้นฐานเดิม ดานการทํางานระหวาง
เรียน และดานความสัมพันธระหวางเพื่อน จึงควรใหความสนใจ พัฒนา และปรับปรุงดานตางๆ
ดังนี้
1. ดานเจตคติตอการเรียน ควรทําใหนักศึกษามีความรูสึกชอบ พึงพอใจ และมีอารมณรวม
ที่ดีในการเขาเรียนซึ่งตองเกิดจากการมีเจตคติแงบวกตอการเรียน เพราะมีความถนัด หรือความชอบ

15

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

สงผลใหอยากเรียนในวิชานั้น ผูสอนมีสวนรวมใหนักศึกษามีเจตคติในทางที่ดีตอวิชาที่เรียน มีการ
ปรับตัว และปรับเจตคติตอการเรียน อันจะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ด า นแรงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์ ใ นการเรี ย น ผู ส อนต อ งสร า งแรงกระตุ น ให เ กิ ด ความ
ขยันหมั่นเพียร เอาใจใสในการเรียน มีความมุงมั่น มีระเบียบวินัยในตนเอง ไมยอทอตออุปสรรค
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวในการเรียน
3. ดานความรู พื้นฐานเดิ ม หากนักศึ กษาไม มีความรูพื้นฐานเดิ มหรือ มี นอย ผูสอนควร
มี ก ารสอนวิ ช าเพื่ อ ปรั บ พื้ น ฐานให แ ก นั กศึ ก ษา แต ผู เ รี ย นต อ งมี ก ารปรั บ ตั ว โดยการตั้ งใจและ
คนควาใหมากขึ้น เพิ่มเวลาใหกับการเรียนมีความขยันมากกวาผูอื่น อันจะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
4. ด า นความสั มพั นธ ร ะหว า งเพื่ อ น ควรมอบหมายให นักศึ ก ษาทํ า งานร ว มกั น เป น ที ม
มีความสามัคคีชวยเหลือกัน แลกเปลี่ยนความรูและทบทวนเนื้อหาวิชาที่เรีย นเพื่อทําใหเ กิด ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
5. ดานการทํางานระหวางเรียน สนับสนุนใหมีการหารายไดเพื่อเปนคาใชจายในการเรียน
อีกทั้งยังเปนการเพิ่มทักษะ ความรู ความสามารถและประสบการณในการทํางานของนักศึกษาซึ่ง
จะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อการศึกษาเรื่องอิทธิพลของปจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยจําแนกตามปจจัยดาน
ผู เ รี ย น และป จ จั ย ด า นองค ก าร ฉะนั้ น ในการวิ จั ย ครั้ ง ต อ ไปจึ ง ควรศึ ก ษาว า มี ป จ จั ย ใดบ า งที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ตอการเรียน เชน ปจจัยดานครอบครัว หรือ
ศึกษานักศึกษาหลักสูตรอื่น เปนตน
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ทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานคร
Attitudes of the People Working in Bangkok towards Personal Financial Planning
ฉันทนา เจริญศักดิ์
อาจารยบัณฑิตพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วิไลวรรณ ทองประยูร
อาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วิไลพรรณ ตาริชกุล
อาจารยประจําหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติการวางแผนทางการเงินส วนบุคคลของ
บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของ
บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ประชากรเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้
เปนบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีการวางแผนทางการเงินเปนบุคคลที่มีรายไดประจํา โดยที่
ผูวิจัยเลือกการสุมตัวอยางแบบโควตา (quota sampling) และเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน
แบบสอบถาม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎี และนิยามปฏิบัติการ โดยใชเทคนิคการวิเคราะห
ขอมูล คือคารอยละในการอธิบายปจจัยสวนบุคคล คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการ
อธิบายระดับทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานคร และ
ใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one way anova) ในการอธิบายทัศนคติการวางแผน
ทางการเงินสวนบุคคลของบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และหาก
พบความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชสถิติ LSD
ผลการวิจัยพบวาบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานคร มีระดับทัศนคติการวางแผนทางการเงิน
ส ว นบุ ค คลโดยรวมเห็ น ด ว ยมาก และเมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า นพบว า บุ ค คลทํ า งานใน
กรุงเทพมหานครมีระดับทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลเห็นดวยมาก ทั้ง 4 ดาน ไดแก
ด า นการออม ด า นการเกษี ย ณอายุ ด า นการใช จ า ย และด า นการลงทุ น ทั้ ง นี้ บุ ค คลทํ า งานใน
กรุงเทพมหานครที่มีอายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษาและสถานภาพสมรส ตางกัน มี
ทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลโดยรวมตางกัน แตบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครที่มี
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เพศตางกัน มีทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลโดยรวมไมตางกัน ดังนั้น หนวยงานที่
ใหบริการทางดานการเงินควรพัฒนารูปแบบการบริการทางการเงินใหสอดคลองกับทัศนคติการ
วางแผนทางการเงินที่แตกตางกันตาม อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 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
บุคคลที่มีการวางแผนทางการเงินที่ดียอมทําใหบุคคลนั้นมีความมั่นคงทางการเงิน มั่นคง
ในการดําเนินชีวิต และมีอิสรภาพทางการเงิน การวางแผนทางการเงินสวนบุคคลจึงเปนปจจัยหนึ่ง
ที่ มีสวนสําคั ญในการดํ าเนิ นชีวิต ซึ่งจะช วยจั ดการกั บเงิ นใหเปนเครื่องมื อสนับ สนุ นชีวิ ต ไปสู
เปาหมายที่กําหนดไว การวางแผนทางการเงินสวนบุคคลเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของ
ทุกคน และมีความสําคัญตอบุคคลทุกชวงอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันที่สภาพเศรษฐกิจกําลัง
ฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป ทําใหสงผลระยะยาวในดานตางๆ เชน การฝากเงินไวในธนาคารอยาง
เดียวจะไมเปนทางเลือกในการบริหารเงินออมที่เพียงพอ เพราะการฝากเงินประเภทออมทรัพยมี
อัตราดอกเบี้ยต่ํา ดังนั้น กลุมคนที่อยูในชวงของการเริ่มตนการทํางานที่ตองการสรางตัว ตองการ
เงินเก็บเพื่อใชในอนาคต ในยามเกษียณอายุใหเพียงพอตอการดูแลครอบครัว จึงจําเปนตองหา
ทางเลือกอื่นๆ ในการสรางความมั่นคงใหกับตนเอง ขอมูลทางดานทัศนคติการวางแผนทางการเงิน
สวนบุคคลจึงมีความสําคัญสําหรับธนาคารหรือบริษัทที่ใหบริการทางดานการเงินไดเสนอรูปแบบ
การลงทุนใหกับกลุมบุคคลทํางานไดเหมาะสม ซึ่งการวางแผนทางการเงิน คือ การที่บุคคลบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินชีวิตโดยผานกระบวนการและการวางแผนทางเงินใหเหมาะสมกับแตละ
บุคคล โดยการวางแผนทางการเงินนี้เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการวางแผนขอมูลของแตละบุคคล
การกําหนดวัตถุประสงค การตรวจสอบฐานะทางการเงินในปจจุบัน การกําหนดกลยุทธ และการ
วางแผนทางการเงิน เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดตั้งไวในอนาคต ซึ่งสามารถกลาว
ไดวา การวางแผนทางการเงิ นเปนการเชื่อ มต อชอ งวา งทางการเงินระหวางป จจุ บันกับอนาคต
ภายใตเงื่อนไขและขอจํากัดของแตละบุคคล (กฤษฎา เสกตระกูล, 2553) โดยที่การวางแผนทาง
การเงินเปนการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินที่มีอยูใหสามารถบรรลุเปาหมายตามที่ไดตั้งไว
เพื่อเปนการนํามาซึ่งความมั่นคง และความมีเสถียรภาพทางการเงิน (สุดารัตน พิมลรัตนกานต,
2555) การวางแผนทางการเงินเปนเรื่องที่ชวยใหบุคคลสามารถบรรลุเปาหมายทางการเงินตามที่
ตองการได เปนสิ่งที่มีความสําคัญที่บุคคลควรตระหนักและเอาใจใส เพื่อเปนการวางรากฐานความ
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มั่นคงไปสูอนาคตที่ดี ทั้งนี้การวางแผนทางการเงินของแตละบุคคลจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคและเปาหมายทางการเงิ นของแตละบุคคล การวางแผนทางการเงินที่ดีนั้นจะตอ ง
สามารถยืดหยุนไดตามสถานการณ ทั้งนี้ ทัศนคติทางการเงินเปนการเก็บสะสมความเชื่อมาเรื่อยๆ
โดยผ า นการสั่ ง สอน ประสบการณ ต า งๆ ที่ ไ ด ผ า นเข า มาในชี วิ ต เมื่ อ บุ ค คลเติ บ โตขึ้ น และมี
ความสามารถในการบริหารเงินมากหรือนอยขึ้นอยูกับทัศนคติทางการเงินที่ไดสะสมมา หากเปน
ความเชื่อและทัศนคติดานบวก ก็จะชวยสงเสริมการวางแผนทางการเงินของบุคคลนั้นไดเปนอยางดี
ดวยเหตุนี้จึงไมควรใหความสําคัญตอการใหความรู และทักษะทางการเงินเพียงอยางเดียว แตควรจะ
นําเรื่องความเชื่อ ทัศนคติทางการเงิน รวมไปถึงประสบการณทางการเงินที่ไดสะสมมาตั้งแตวัยเด็ก
มาเปนสวนหนึ่งในการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลดวย
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของบุคคล
ทํางานในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับระดับทัศนคติการวางแผนทางการเงินของบุคคล
ทํางานในกรุงเทพมหานคร 4 ดาน ประกอบดวย (1) ดานการใชจาย (2) ดานการออม (3) ดานการ
ลงทุน และ (4) ดานการเกษียณอายุ เพื่อศึกษาวาแตละบุคคลมีระดับทัศนคติเกี่ยวกับการวางแผน
ทางการเงินมากนอยเพียงใด รวมถึงการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันจะทําใหทัศนคติ
การวางแผนทางการเงินตางกันหรือไม เพื่อนําผลการวิจัยมาเปนขอมูลในการเสนอแนะหนวยงานที่
ใหบริการทางดานการเงินใชในการปรับปรุง พัฒนารูปแบบการใหบริการทางการเงินไดสอดคลอง
กับทัศนคติการวางแผนทางการเงินของแตละบุคคล
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาทั ศ นคติ ก ารวางแผนทางการเงิ น ส ว นบุ ค คลของบุ ค คลทํ า งานใน
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาทั ศ นคติ ก ารวางแผนทางการเงิ น ส ว นบุ ค คลของบุ ค คลทํ า งานใน
กรุงเทพมหานครจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
สมมติฐานของการวิจัย
บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ระดับการศึกษาและ สถานภาพสมรส ตางกัน มีทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลตางกัน
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ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีการวางแผนทาง
การเงิน ซึ่งเปนบุคคลที่มีรายไดประจํา ตัวแปรที่ศึกษาตามกรอบแนวคิดการวิจัยนี้ ตัวแปรอิสระ
ประกอบดวยปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา และ สถานภาพ
สมรส ส ว นตั ว แปรตาม คื อ ทั ศ นคติ การวางแผนทางการเงิ น ส ว นบุ ค คลของบุ ค คลทํ า งานใน
กรุงเทพมหานคร
แนวคิด ทฤษฎี และการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัยเรื่อง ทัศนคติการวางแผนทาง
การเงินสว นบุคคลของบุค คลทํ า งานในกรุ งเทพมหานคร โดยการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละ
งานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ กับการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล เพื่อเปนแนวทางในการสรางกรอบ
แนวคิด และสรางเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งสรุปไดวา
ทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล หมายถึง ทัศนคติทางการเงิน คือ ความรูสึก
นึกคิด ความเชื่อ ความคิดของแตละบุคคลเกี่ยวกับเรื่องเงิน เปนเรื่องของการจัดระเบียบการเงิน
ของบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการรูจักวิธีการจัดหาเงินเขามา และใชจายเงินอยางถูกตอง
กอใหเกิดผลดีจนบรรลุเปาหมายทางการเงินที่ไดกําหนดไว ทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวน
บุคคลเปนตัวกําหนดความสัมพันธระหวางลักษณะบุคคลกับรูปแบบการวางแผนทางการเงิน ผูวิจัย
ไดเรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลโดยแบงทัศนคติการวางแผน
ทางการเงินสวนบุคคลเปน 4 ดาน คือ (1) ดานการใชจาย (2) ดานการออม (3) ดานการลงทุน และ
(4) ดานการเกษียณอายุ
ทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล ดานการใชจาย คือ ทัศนคติของบุคคลที่เกี่ยวกับ
การใชเงินซื้อสินคาและบริการ เพื่อเปนการตอบสนองความตองการของตน เปนการตัดสินใจใช
จายเงินที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล ดานการใชจายที่ดี
จึงควรวางแผนใหมีรายจายที่เพียงพอกับรายไดที่ไดรับ
ทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล ดานการออม คือ ทัศนคติของบุคคลที่เกี่ยวกับ
การแบงรายไดสวนหนึ่งเก็บสะสมไว ซึ่งจะทําใหมีปริมาณเงินที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อใหสามารถ
ใชจายตามวัตถุประสงคตางๆ ที่ตั้งใจไวได เชน เพื่อการใชจายในอนาคต และเพื่อการใชจายในยาม
ฉุกเฉิน
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ทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล ดานการลงทุน คือ ทัศนคติของบุคคลที่เกี่ยวกับ
การแบงเงินสวนหนึ่งจากรายได หรือเงินออม เพื่อนําไปลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ เชน หุน
พันธบัตร กองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) เปนตน เพื่อจะไดรับผลตอบแทนที่มากกวาการออมเงิน
ภายใตสภาวการณของความเสี่ยงที่แตละบุคคลสามารถยอมรับได
ทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล ดานการเกษียณอายุ คือ ทัศนคติของบุคคลที่
เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเพื่อการเตรียมความพรอมในการมีเงินไวใชใหเพียงพอกับรายจายที่
จะเกิดขึ้นในชวงเกษียณอายุ ซึ่งจะไมมีรายไดเขามาเหมือนในอดีต หรือมีรายไดลดนอยลง ซึ่งการ
วางแผนทางการเงินที่ดีจะสงผลทําใหมีชีวิตภายหลังเกษียณอายุแลวสามารถอยูไดอยางสบาย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ไดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังรูปที่ 1
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
ปจจัยสวนบุคคล

ทัศนคติการวางแผนทางการเงิน

- เพศ

สวนบุคคลของบุคคลทํางานใน

- อายุ

กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 4

- รายไดเฉลี่ยตอเดือน

ดาน

- ระดับการศึกษา

- ดานการใชจาย

- สถานภาพสมรส

- ดานการออม
- ดานการลงทุน
- ดานการเกษียณอายุ
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เปนขอมูลในการวางแผนกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานที่ใหบริ การทางดานการเงิ น
ในการพัฒนาการใหบริการทางการเงินดานตางๆ เพื่อตอบสนองตอทัศนคติการวางแผนทางการเงิน
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สวนบุคคลมากขึ้น โดยกําหนดแผนพัฒนาการใหบริการทางการเงินที่มีความสอดคลองกับลักษณะ
ปจจัยสวนบุคคลของแตละคน
2. เปนประโยชนทางวิชาการดานสังคมศาสตรและประชากรศาสตรที่เกี่ยวกับลักษณะ
ทางประชากรกับการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งทั ศ นคติ ก ารวางแผนทางการเงิ น ส ว นบุ ค คลของบุ ค คลทํ า งานใน
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดเลือกรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) และมีหนวย
การวิเคราะห (Unit of analysis) ระดับบุคคล (Individual level) โดยประชากรที่ทําการวิจัยในครั้งนี้
คื อ บุ ค คลทํ า งานในกรุ ง เทพมหานครที่ มี ก ารวางแผนทางการเงิ น เนื่ อ งจากไม ท ราบจํ า นวน
ประชากรที่แนนอน การหาขนาดของกลุมตัวอยางจะใชสูตรของ W.G.Cochran (1977) ยอมรับ
ความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดจํานวนของตัวอยางที่ใชในการวิจัย 384 คน วิธีการสุมตัวอยางแบบ
โควตา โดยผูวิจัยจะกําหนดสัดสวนจํานวนตัวอยางที่ตองการไวลวงหนา และกําหนดหนวยตัวอยาง
แบงตามเขตในกรุงเทพมหานคร และแตละเขตจะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก เพื่อใหไดครบ
ตามจํ า นวน 384 คน เป น การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ภาคสนามแบบวิ จั ย ตั ด ขวาง (Cross sectional
studies) คือ การเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว ซึ่งจะใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการวิจัย และทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น แบบสอบถามที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น ตามแนวคิ ด ทฤษฎี
และนิยามปฏิบัติการ ซึ่งแบงแบบสอบถามเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ทั ศ นคติ ก ารวางแผนทางการเงิ น ส ว นบุ ค คลของบุ ค คลทํ า งาน
ในกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 4 ดาน คือ (1) ดานการใชจาย (2) ดานการออม (3) ดานการลงทุน
และ (4) ดานการเกษียณอายุ ใชมาตรวัดแบบลิเคิรท หลังจากนั้นนําแบบสอบถามมาตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยโดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และหา
คาความเที่ยงของแบบสอบถามดังกลาว หลังจากนั้นผูวิจัยจะนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุม
ตัวอยางจํานวน 30 คน ที่มีลักษณะใกลเคียงกับบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานคร คือ บุคคลที่ทํางาน
ในอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นนทบุ รี และจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ เพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งของ
25

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

แบบสอบถามทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครโดย
คํ านวณคาสั มประสิ ท ธิ์ แอลฟาครอนบัค ได 0.783 ซึ่งอยูใ นเกณฑ ที่ย อมรับ ได ทั้ งนี้ เกณฑ ค า
สัมประสิทธิ์ของความเที่ยง (Reliability coefficient) ที่ยอมรับไดคือ 0.50 ขึ้นไป (สุจิตรา บุญยรัต
พันธุ, 2557) และผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยเก็บรวบรวมขอมูลไดจริง
ทั้งหมด 384 ชุด คิดเปนรอยละ 100 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด
เทคนิคการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลในการวิจัยเรื่อง ทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของบุคคลทํางานใน
กรุ งเทพมหานคร วิเคราะห ดว ยโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ปทางสถิ ติ สถิ ติที่ ใชใ นการวิ เคราะห ได แก
(1) คารอยละ เพื่อบรรยายรายละเอียดปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส (2) คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่ออธิบายทัศนคติการ
วางแผนทางการเงินสวนบุคคลของบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครทั้ง 4 ดาน โดยกําหนดเกณฑ
ในการแปลความหมายคาเฉลี่ยของระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ตามเกณฑการวิเคราะหของ
บุญมี พันธุไทย (2557)
คาเฉลี่ย

ความหมาย

4.50-5.00

ระดับมากที่สุด

3.50-4.49

ระดับมาก

2.50-3.49

ระดับปานกลาง

1.50-2.49

ระดับนอย

1.00-1.49

ระดับนอยที่สุด

(3) เปรียบเทียบทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานคร
จําแนกตามเพศโดยใชสถิติ t - test (independent sample t- test) และ (4) เปรียบเทียบทัศนคติการ
วางแผนทางการเงินสวนบุคคลของบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครจําแนกตาม อายุ รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส โดยใชสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (oneway analysis of variance) หากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทําการ
เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยสถิติ LSD

26

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง ทั ศ นคติ ก ารวางแผนทางการเงิ น ส ว นบุ ค คลของบุ ค คลทํ า งานใน
กรุงเทพมหานคร ขอมูลจากบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศ
หญิง (รอยละ 71.4) มีอายุ 35-45 ป (รอยละ 45.2) รายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,001- 35,000 บาท (รอยละ
28.0) ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา (รอยละ 68.8) และสถานภาพโสด (รอยละ 61.8)
ซึ่งสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหระดับทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของบุคคลทํางานใน
กรุงเทพมหานคร พบวาบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครมีระดับทัศนคติการวางแผนทางการเงิน
สวนบุคคลโดยรวมเห็นดวยมาก (  = 4.27) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีระดับทัศนคติการ
วางแผนทางการเงินสวนบุคคลดานการออมมากที่สุด (  = 4.40) รองลงมา คือ ดานการเกษียณอายุ
(  = 4.37) ดานการใชจาย (  = 4.35) และดานการลงทุน (  = 3.98) ตามลําดับ
2. ผลการเปรี ยบเที ยบทั ศนคติ การวางแผนทางการเงิ นส วนบุค คลของบุ คคลทํา งานใน
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
2.1 บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกัน มีทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวน
บุคคลโดยรวมไมตางกัน
2.2 บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีอายุตางกัน มีทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวน
บุคคลโดยรวมตางกัน ดังนั้นเมื่อพบความแตกตางจึงทดสอบเปนรายคูโดยใชสถิติ LSD พบวา
บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่ํากวา 35 ป กับ อายุ 45 ปขึ้นไป มีทัศนคติการวางแผนทาง
การเงินสวนบุคคลโดยรวมตางกัน
2.3 บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีทัศนคติการวางแผน
ทางการเงินสวนบุคคลโดยรวมตางกัน ดังนั้นเมื่อพบความแตกตางจึงทดสอบเปนรายคู โดยใช
สถิติ LSD พบวา บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 25,000 บาท กับ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 35,001-45,000 บาท และ รายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 25,000 บาท

กับ

รายไดเฉลี่ยต อเดือ น 45,001 บาทขึ้นไป มีทัศนคติการวางแผนทางการเงิ นสวนบุคคลโดยรวม
ตางกัน
2.4 บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีทัศนคติการวางแผนทาง
การเงินสวนบุคคลโดยรวมตางกัน ดังนั้นเมื่อพบความแตกตางจึงทดสอบเปนรายคูโดยใชสถิติ LSD
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พบวา บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีกับสูงกวาปริญญาตรี
มีทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลโดยรวมตางกัน
2.5 บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีทัศนคติการวางแผน
ทางการเงินสวนบุคคลโดยรวมตางกัน ดังนั้นเมื่อพบความแตกตางจึงทดสอบเปนรายคูโดยใชสถิติ
LSD พบวา บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพโสด กับ สถานภาพสมรส มีทัศนคติการ
วางแผนทางการเงินสวนบุคคลโดยรวมตางกัน
อภิปรายผล
การวิ จั ย เรื่ อ ง ทั ศ นคติ ก ารวางแผนทางการเงิ น ส ว นบุ ค คลของบุ ค คลทํ า งานใน
กรุงเทพมหานคร อภิปรายผลการวิจัยแตละประเด็นตามวัตถุประสงค ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหระดับทัศ นคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของบุคคลทํา งาน
ในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ดาน พบวา บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครมีระดับทัศนคติการวางแผน
ทางการเงินสวนบุคคลโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา บุคคล
ทํางานในกรุงเทพมหานครมีระดับทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลทั้ง 4 ดานไดแก
ดานการใชจาย ดานการออม ดานการลงทุน และดานการเกษียณอายุอยูในระดับเห็นดวยมาก ผูวิจัย
มีความคิดเห็นวา บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครมีความคิด มีความรูสึกนึกคิดที่มีความสัมพันธ
ในทางที่ ดีกับ การวางแผนทางการเงิ น และมีก ารกํ า หนดเปา หมายในการวางแผนทางการเงิ น
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรอนงค ไชยบุญเรือง (2552) ศึกษาการวางแผนทางการเงิ นส วน
บุคคลของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา มี
การวางแผนทางการเงินดานของหนี้สินมากที่สุด ซึ่งเปนการวางแผนดานของหนี้สินที่สวนใหญเกิด
จากสินเชื่ออเนกประสงค สวนการวางแผนทางการเงินเพื่อเปนการออมและการลงทุนสวนใหญ
คือ เงินฝากออมทรัพย การวางแผนภาษี การวางแผนการเกษียณ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มุกดา
โควหกุล (2559) พบวา ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสวนใหญมีรูปแบบการ
ออมมากที่สุด คือ มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชยทั้งฝากออมทรัพยและฝากประจํา มีการจัด
สัดสวนเงินออมตอรายไดในแตละเดือนมากที่สุด คือ ไมไดกําหนดไวแนนอน ออมตามจํานวนเงิน
ที่เหลือจากการใชจาย ออมเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 5,000 บาท เหตุผลหลักในการออม คือ เพื่อไวใช
ยามฉุกเฉิน มี ระยะเวลาการออมเงิ น 1-5 ป และสอดคลองกับ แนวคิ ดของ จริ ยา กํา ยอด (2554)
ที่ระบุวาประชาชนที่ทํางานรับราชการจะตองพบกับการเกษียณอายุราชการ ซึ่งคนกลุมนี้จะให
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ความสํ า คั ญ กั บ ระบบการบริ ห ารการเงิ นที่ ดี เ พื่ อ ที่ จ ะสามารถดํ า รงชี วิ ต ในบั้ นปลายได อ ย า งมี
ความสุข
2. บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกันมีทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวน
บุคคลโดยรวมไมตางกัน จากผลการวิจัยพบวา บุคคลที่ทํางานไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิง
ตางก็มีความคิด มีความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลไมแตกตางกัน ทั้งนี้
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา เพศไมใชเปนเรื่องสําคัญที่จะสามารถจําแนกทัศนคติทางการเงิน ทําให
ทั ศ นคติ ก ารวางแผนทางการเงิ น แตกต า งกั น เพราะไม ว า จะเป น เพศชายหรื อ เพศหญิ ง ต า งก็ มี
ความรูสึกนึกคิด มีความคิดที่จะวางแผนหรือไม วางแผนทางการเงิน มีหรือไมมีเปาหมายทาง
การเงิ น เหมื อ นกั น ซึ่ งผลการวิ จั ย นี้ ส อดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ มุ กดา โควหกุ ล (2559) ที่ พ บว า
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีปจจัยสวนบุคคลดานเพศ ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการออม และสอดคลองกับงานวิจัยของ อนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุล และประสพชัย พสุนนท
(2559) พบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรที่มีเพศแตกตางกัน
สงผลตอการบริหารการเงินไมแตกตางกัน
3. บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และ
สถานภาพสมรสต า งกั น มี ทั ศ นคติ ก ารวางแผนทางการเงิ น ส ว นบุ ค คลโดยรวมต า งกั น จาก
ผลการวิจัยพบวา บุคคลที่ทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน
และสถานภาพสมรสตางกันมีระดับของทัศนคติ มีความคิดความรูสึกเกี่ยวกับการวางแผนทาง
การเงินสวนบุคคล มีรายละเอียดของเปาหมายทางการเงิน มีความตองการความมั่งคั่งทางการเงินที่
แตกตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาเนื่องจากบุคคลที่มีปจจัยสวนบุคคล มีบริบท มีเงื่อนไขในชีวิต
ครอบครัว ชีวิตการทํางาน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีระดับความรูทางการเงิน มีทัศนคติยอมรับความ
เสี่ยงจากการลงทุนที่แตกตางกัน บางคนมีครอบครัวที่ตองดูแล มีความจําเปนตองใชจายไมเทากัน
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มุกดา โควหกุล (2559) พบวารายไดและการศึกษาของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล มีความสั มพันธกับพฤติ กรรมการออม และสอดคล องกั บ
งานวิจัยของ สมนึก เอื้อจิระพงษพันธ และ ปรรณ เกาเอี้ยน (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 ที่มีขอมูลสวนบุคคล ไดแก ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดตอเดือนที่
แตกตางกันสงผลตอการบริหารการเงินแตกตางกัน เชนเดียวกับผลการวิจัยของ ฐานิศร สุพัฒนวัช
รานนท (2553) กลุมวัยทํางานในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ที่มีปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด และระดับรายไดตอเดือนแตกตางกันสงผลตอพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน
สวนบุคคลเพื่อความมั่นคงทางการเงินที่แตกตางกัน และสอดคลองกับแนวคิดของ รัชนีกร วงศ
จันทร (2554) ที่กลาววา การวางแผนทางการเงินสวนบุคคลเปนการออกแบบแนวทางการปฏิบัติใน
การบริหารจัดการเงินภายใตเงื่อนไขเฉพาะของแตละบุคคลที่แตกตางกัน โดยจะนําไปปฏิบัติและมี
การทบทวนปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายทางการเงินของแตละบุคคล
ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย
1. จากผลการวิจัยพบวาบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานคร มีระดับทัศนคติการวางแผน
ทางการเงินสวนบุคคลในระดับมาก หมายความวา บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครมีความรูสึก
มีความคิดที่สัมพันธเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนทางการเงิน มีมุมมองเรื่องการวางแผนทางการเงิน
วาเปนสิ่งสําคัญ โดยมีระดับทัศนคติการวางแผนทางการเงิ นสวนบุคคลดานการออมมากที่ สุด
รองลงมา คือ ด านการเกษี ยณอายุ ซึ่ งสามารถอธิบายได วา บุ คคลทํ างานในกรุงเทพมหานคร
มีเปาหมายทางการเงิน ใหความสําคัญกับการแบงรายไดเพื่อเก็บออมไวใชในยามฉุกเฉิน ดังนั้น
ธนาคารหรือหนวยงานที่ใหบริการทางการเงิ น ควรมีรูปแบบการใหบริการทางการเงินที่ จู งใจ
ตอบสนองตอการเก็บเงินออมไวใชในเวลาฉุกเฉินของบุคคลวัยทํางาน
2. ผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นวาบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรสตางกัน มีทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลโดยรวม
ตางกัน ดังนั้นธนาคารหรือหนวยงานที่ใหบริการทางการเงินจะตองมีรูปแบบการใหบริการทาง
การเงินที่เกี่ยวข องกั บบุ คคลที่มีความหลากหลายโดยคํ านึ งถึ งอายุ รายไดเฉลี่ยต อเดือน ระดั บ
การศึกษา และสถานภาพสมรสของแตละบุคคลดวย เพราะบุคคลวัยทํางานที่มีปจจัยสวนบุคคลที่
ตางกันขางตน มีการวางแผนทางการเงิน มีเปาหมายทางการเงิน มีเปาหมายในชีวิต และมีความ
ตองการจากธนาคารหรือหนวยงานที่ใหบริการทางการเงิน เพื่อตอบสนองตอเปาหมายทางการเงิน
ตางกัน เชน มีการแบงรายไดเพื่อตองการมีเงินไวใชจายในชวงเวลาที่จําเปนเรงดวน หรือแบงเงิน
สวนหนึ่งสําหรับการลงทุนทั้งที่มีความเสี่ยงสูง หรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ํา มีเปาหมายเพื่อ
ยกระดับฐานะความเปนอยูที่ดีขึ้น รวมถึงการวางแผนทางการเงินเพื่อใชชีวิตภายหลังเกษียณอายุ
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จากการทํางานที่แตกตางกัน ซึ่งถาหากธนาคารหรือหนวยงานที่ใหบริการทางการเงินตอบสนองตอ
ทั ศนคติ การวางแผนทางการเงินที่ตางกั นได จะเป นการช วยส งเสริ มให บุคคลวั ยทํา งานบรรลุ เปาหมายทางการเงินสวนบุคคล
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของ
บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน ดังนั้นในการวิจัยครั้ง
ตอไปควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยหรือตัวแปรใดบางที่จะสงผลตอทัศนคติการวางแผนทางการเงินสวน
บุคคลของบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานคร หรือปจจัยที่มีความสัมพันธกับทัศนคติการวางแผน
ทางการเงินสวนบุคคลของบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานคร เชน ศึกษาปจจัยกิจกรรมทางดาน
การตลาดของธนาคาร ปจจัยดานความรูความเขาใจ ปจจัยดานความเสี่ยงทางการเงิน เปนตน
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อิทธิพลของปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีตอความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
The Influence of Quality of Working Life towards Organizational Commitment of
Provincial Electricity Authority Employees
พิทยุตม โตขํา
นักวิชาการ
เพชรนอย เวทยประสิทธิ์
อาจารยบัณฑิตพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สุกัญญา ตันธนวัฒน
อาจารยบัณฑิตพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานและระดับความผูกพัน
ตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค และศึกษาอิทธิพลของปจจัยคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานที่มีตอความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ประชากรเปาหมายเปน
พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน โดยเลือกใช
การสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster sampling) และเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎี และนิยามปฏิบัติการ ซึ่งมีเทคนิคการวิเคราะหขอมูล คือใช
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอธิบายระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานและระดับความผูกพันตอ
องคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สําหรับการอธิบายอิทธิพลของปจจัยคุณภาพชีวิตใน
การทํางานที่มีตอความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคใชสถิติถดถอยพหุคูณ
(Multiple regression)
ผลการวิจัยพบวา พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานและ
ระดับความผูกพันตอองคการอยูในระดับมาก และปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความเปน
ประโยชนตอสังคม มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคมากที่สุด
รองลงมาคือ ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิตงานและดานอื่นๆ และ
ดานการไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ สามารถเขียนสมการรูปคะแนนมาตรฐานใน
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การพยากรณความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ไดดังนี้ Z = .244 QWLC
+ .197 QWLL + .390 QWLF และสามารถอธิบายความสัมพันธไดรอยละ 43.3 ทั้งนี้จากผลการวิจัย
จะเปนขอมูลสําหรับผูบริหารวาควรใหความสําคัญกับปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความ
เปนประโยชนตอสังคม ซึ่งเปนปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการมากที่สุด ซึ่งผูบริหารตอง
พัฒนาและสรางงานใหเปนงานที่ไดรับการยอมรับตอสังคม งานที่ทําเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ในสังคม มีประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อสรางความภาคภูมิใจใหกับการปฏิบัติงานของ
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
ในการทํา งานของพนั ก งานในองค การ และภารกิ จ ของหน วยงานต า งๆ ทั้ งหน วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน จะตองมีการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดานเพื่อ
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงนั้น โดยใหองคการอยูรอด มีศักยภาพสามารถแขงขันกับองคการอื่นๆได
ทุกองคการจึงใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ใหคนเปน
ศูนยกลางในการพัฒนาสรางความสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ และขับเคลื่อนใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจน เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการทั้งคน องคการ และสังคม ซึ่งทรัพยากร
มนุษยในองคการนั้น เปนทรัพยากรที่มีคุณคา เปรียบเสมือนเปนทุนทางปญญาขององคการที่สําคัญ
ที่สุด เพราะทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่ไมสามารถหาทดแทนไดหากขาดหายไป ไมสามารถ
ลอกเลียนแบบกันได และเปนทรัพยากรที่ใชแลวยิ่งมีคุณคา ไมเสื่อมมูลคาลง เปนกําลังสําคัญใน
การพัฒนาขององคการ ดังนั้นองคการตองมีการบริหารพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยใหมีความรู
ความสามารถสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และธํารงรักษาคนที่เกงใหอยูกับองคการ
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในองคการนั้น จะไมคอยจะราบรื่นหรือประสบ
ความสําเร็จมากนัก ซึ่งปญหาที่สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการลําดับแรกๆ คือ
ปญหาการลาออก การหยุดงาน หรือการเปลี่ยนงานของพนักงาน ซึ่งปญหาเหลานี้เปนอุปสรรคใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ โดยสาเหตุหลักอาจจะมาจากคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานในองคการนั้นอยูในระดับต่ํา ซึ่งปญหาดังกลาวนี้เกิดมาจากพนักงานที่มีทัศนคติไมดีตอ
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งานหรือตอองคการ เชน งานที่ไดรับมอบหมายนั้นไมทําใหผูปฏิบัติรูสึกวามีความกาวหนาหรือ
ความมั่นคงในชีวิต รายไดผลตอบแทนขององคการหรือสวัสดิการตางๆ ขององคการไมเพียงพอตอ
ความตองการของพนักงาน หรือสาเหตุที่มาจากนโยบายขององคการ เชน นโยบายไมสงเสริมการ
ทํางาน ซึ่งปญหาดังกลาวเปนปญหาพื้นฐานของทุกองคการที่สามารถเกิดขึ้นได หากองคการใดมี
แนวโนมวาพนักงานของตนเองมีทัศนคติตอองคการในทางลบ อาจจะสงผลใหเปนปญหาเรื่องการ
คงอยูของพนักงาน พนักงานขาดงานมากขึ้น ซึ่งจะไมเปนผลดีตอองคการ ดวยเหตุนี้การธํารงรักษา
พนั ก งานให อ ยู กั บ องค ก ารอย า งยาวนาน และสามารถทํ า ให พ นั ก งานได มี ก ารพั ฒ นาความรู
ความสามารถของตนเอง ทําใหพนักงานในองคการมีความสุขในการทํางาน รวมถึงใหความมั่นคง
แกพนักงานนั้น ยอมจะทําใหเกิดประโยชนตอองคการ (รุงโรจน อรรถานิทธิ์, 2554) การที่องคการ
จะดึงดูดหรือรักษาทุนมนุษยใหอยูกับองคการ มีความผูกพันตอองคการจําเปนที่ตองมีการจัดการ
ความสมดุลของชีวิต ทั้งชีวิตสวนตัว ครอบครัว และชีวิตในการทํางานที่ดี เพราะหากพนักงานรูสึก
วาขาดความสมดุลในชีวิต ไมมีคุณภาพชีวิตอาจจะลาออกจากองคการเพื่อไปแสวงหาทางเลือกที่
ดีกวาใหกับชีวิตของตนเอง ดังนั้นผูบริหารจึงจําเปนตองดูแลเอาใจใสกระบวนการทํางานและ
อํานวยความสะดวกในดานตางๆ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน สภาพแวดลอมของ
การทํางานที่เหมาะสมสอดคลองตอการสรางคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน เพื่อใหพนักงาน
เกิดความพึงพอใจในการทํางานสงผลใหพนักงานเกิดความมั่นใจวาองคการมีความมั่นคง ไมถูกเอา
รัดเอาเปรียบ มีการจายคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และมีการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งจะทําให
พนักงานมีโอกาสเจริญกาวหนาในการทํางานอยางเหมาะสม (ชัชวลิต สรวารี, 2550) การที่ผูบริหาร
ตระหนักถึงสภาพแวดลอมในการทํางาน ทัศนคติ สุขภาพอนามัย อารมณ จิตใจของพนักงานที่
สงผลตอการทํางานนั้น จะเปนการสงเสริมใหพนักงานทํางานอยางมีคุณภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ทํางาน ซึ่งผูบริหารตองเขาถึงความตองการของพนักงานในองคการและผสมผสานความตองการให
สอดคลองกับเปาหมายขององคการ องคการที่มีประสิทธิผลนั้นจะตองเกิดจากการที่พนักงานทุกคน
ภายในองคการรวมกันทํางานใหบรรลุตามเปาหมายและมีความรูสึกพึงพอใจในการทํางาน มีความ
พึงพอใจที่ไดเปนสวนหนึ่งขององคการ และมีความภาคภูมิใจในชื่อเสียงขององคการ ซึ่งเรี ยก
คุณภาพชีวิตของคนในองคการวาหมายถึง คุณภาพชีวิตการทํางาน (อภิชัย ศรีเมือง, 2550) การไฟฟา
สวนภูมิภาคเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่ใหบริการทางดานพลังงานไฟฟา ซึ่งมีการปรับโครงสราง
องคการและกลยุทธในการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันอยูตลอดเวลา ปจจุบันมี
เปาหมายในการบริหารงาน พัฒนาคนและพัฒนาองคการสูการเปนการไฟฟาแหงอนาคต (The
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Electric Utility of the Future) โดยเนนไปที่การพัฒนาคนดวยนวัตกรรม ใหเปนทุนมนุษยที่มีการ
บริการที่เปนเลิศ ควบคูกับการพัฒนาองคการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึง
พอใจสูงสุด พนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคจะเปนกุญแจสําคัญ ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
โครงการตางๆ ของการไฟฟาสวนภูมิภาคใหบรรลุเปาหมายและบรรลุผลสําเร็จ เมื่อพนักงาน คือ
ตัวขับเคลื่อนที่สําคัญขององคการ ดังนั้น ผูบริหารของการไฟฟาสวนภูมิภาคจึงควรเขาใจถึงคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของพนักงาน เพื่อใหเกิดการธํารงรักษาพนักงาน ที่มีความรูความสามารถใหคง
อยูเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของการไฟฟาสวนภูมิภาค จึงตองมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความผูกพัน
ตอองคการ เพื่อที่จะไดเปนขอมูลสําหรับผูบริหารในการวางแผนงานดานทรัพยากรมนุษย ดวย
เหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟา
ส ว นภู มิ ภ าคและคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งานของพนั ก งานการไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าค เพื่ อ ศึ ก ษาว า
พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคมีคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการมากนอย
เพียงใด และศึกษาวาปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานดานใดที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการ
เพื่ อที่จะได นําผลการศึ ก ษามาใชประโยชน ใ นการส งเสริ มและพัฒ นาการบริ หารงานทางด า น
ทรัพยากรมนุษยของการไฟฟาสวนภูมิภาคใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานและระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาค
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีตอความผูกพันตอองคการของ
พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
สมมติฐานของการวิจัย
ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานไดแก คุณภาพชีวิตในการทํางานดานการไดรับคาตอบแทน
ที่เปนธรรมและเพียงพอ คุณภาพชีวิตในการทํางานดานสภาพที่ทํางานปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งานด า นโอกาสในการพั ฒ นาตนเอง คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งานด า น
ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางานดานการทํางานรวมกัน คุณภาพ
ชีวิตในการทํางานดานสิทธิของพนักงาน คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิต
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งานและดานอื่นๆ และ คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความเปนประโยชนตอสังคม มีผลตอความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
ใหญ โดยมีตัวแปรที่ศึกษาดังนี้ ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน 8 ดาน ไดแก (1)
คุณภาพชีวิตในการทํางานดานการไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ (2) คุณภาพชีวิตใน
การทํางานดานสภาพที่ทํางานปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (3) คุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
โอกาสในการพัฒนาตนเอง (4) คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน
(5) คุณภาพชี วิตในการทํ า งานด า นการทํ า งานร ว มกั น (6) คุ ณภาพชีวิต ในการทํา งานดา นสิ ท ธิ
ของพนักงาน (7) คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิตงานและดานอื่นๆ และ
(8) คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความเปนประโยชนตอสังคม และตัวแปรตาม คือ ความผูกพันตอ
องคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
แนวคิด ทฤษฎี และการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของปจจัยคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานที่มีตอความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ผูวิจัยใชแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดและสรางเครื่องมือในการวิจัย
โดยทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการโดยประยุกตจากแนวคิดของนักวิชาการ
เชน Steers (1977) Steers & Porter (1991) Allen & Meyer (1996) Burke (2004) และ Cascio (2010)
ผู วิ จั ย สรุ ป ความหมายของความผู ก พั น ต อ องค ก าร คื อ พนั ก งานมี ค วามรู สึ ก เป น อั น หนึ่ ง
อันเดียวกับองคการ มีทัศนคติที่เปนไปในทางบวกตอองคการ โดยที่พนักงานยอมสละความสุข
บางสวนของตนเองเพื่อใหองคการบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว เปนความศรัทธาตอองคการของ
พนักงานที่ยอมรับเปาหมาย คานิยมและวัฒนธรรมขององคการ โดยพนักงานในองคการแสดงออก
ดวยการทุมเทแรงกายแรงใจ เต็มใจและเสียสละในการทํางานเพื่อองคการ มีความภาคภูมิใจที่เปน
สวนหนึ่งขององคการ มีความภักดีและตองการที่จะดํารงความเปนสมาชิกองคการ ซึ่งจากการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานพบวา ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานเปนปจจัยที่สงผลใหพนักงานเกิดความภักดีตอองคการและตองการที่จะดํารงความเปน
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สมาชิกองคการ เกิดเปนความรูสึกที่ผูกพันตอองคการ และผูวิจัยไดทบทวนแนวคิด และทฤษฎี
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน เชน Walton (1975) Schermerhorn, Hunt & Osborn (2003) Cole
& Flint (2004) Newstrom (2015) ซึ่ ง จากการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี ข องนั ก วิ ช าการสรุ ป ได ว า
คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกพอใจตอสภาพการทํางานในองคการ เปนความรูสึก
และการรับรูของพนักงานที่มีตอสภาพการทํางานในองคการ ซึ่งจะทําใหพนักงานมีความพึงพอใจ
ในงาน มีสุขภาพจิตที่ดี เปนการรับรูโดยตรงของพนักงานที่ไดทํางานที่องคการสามารถตอบสนอง
ความตองการและความคาดหวังของพนักงานได เปนการรับรูเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย การมี
ความสัมพั นธที่ดีตอกั นระหวางผูรวมงานและหัวหนางาน รวมทั้งมีโอกาสเจริญกาวหนา และ
พัฒนาในดานความเปนอยูใหดีขึ้น ทั้งนี้จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี พบวาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน แบงออกเปน 8 ดาน คือ (1) ดานการไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ (2) ดาน
สภาพที่ ทํ า งานปลอดภั ย และส ง เสริ ม สุ ข ภาพ (3) ด า นโอกาสในการพั ฒ นาตนเอง (4) ด า น
ความก า วหน า และความมั่ นคงในงาน (5) ด า นการทํ า งานร ว มกั น (6) ด า นสิ ท ธิ ข องพนั ก งาน
(7) ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานและดานอื่นๆ และ (8) ดานความเปนประโยชนตอสังคม
ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ไดกรอบแนวคิดดังรูปที่ 1

ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน
- ดานการไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ
- ดานสภาพที่ทํางานปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ
- ดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง
- ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน
- ดานการทํางานรวมกัน
- ดานสิทธิของพนักงาน
- ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานและดานอื่นๆ
- ดานความเปนประโยชนตอสังคม

ความผูกพันตอองคการของพนักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาค

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เปนขอมูลสําหรับผูบริหารนําไปตัดสินใจในการกําหนดนโยบายกิจกรรมการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยเพื่อสงเสริมใหพนักงานในองคการมีคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอ
องคการ
2. ประโยชนทางดานวิชาการเปนการเพิ่มองคความรูดานการจัดการทรัพยากรมนุษยและ
ดานสังคมศาสตรที่เกี่ยวกับการสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานเพื่อสงเสริมใหเกิดความผูกพันตอ
องคการ
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง อิทธิพลของปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีตอความผูกพันตอองคการของ
พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ผูวิจัยไดออกแบบการวิจัยโดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
research) และมีหนวยการวิเคราะห (Unit of analysis) ระดับบุคคล (Individual Level)
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้เปนพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
สํานักงานใหญ จํานวน 4,041 คน โดยคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางใชสูตรของ Yamane (1973)
ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ยอมรับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดจํานวนของตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย 368 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางเปนแบบอาศัยความนาจะเปนโดยที่ผูวิจัยเลือกใชการสุม
ตั วอย า งแบบกลุ ม (Cluster sampling) เนื่ อ งจากพนั ก งานการไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าคที่ ป ฏิ บั ติ งาน ณ
สํานักงานใหญ แตละหนวยงานมีปจจัยสวนบุคคลที่คลายคลึงกัน โดยผูวิจัยจะทําการจับสลากกลุม
สายงานในการไฟฟาสวนภูมิภาค และเก็บขอมูลใหครบตามจํานวนตัวอยางที่ตองการ เพื่อใหไดมา
ซึ่ ง ตั ว แทนของประชากรในการวิ จั ย และนํ า ข อ มู ล ที่ เ ก็ บ ได จ ากกลุ ม ตั ว อย า งไปใช ท ดสอบ
สมมติฐานการวิจัยตอไป
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือสําหรับการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้ นตาม
แนวคิดทฤษฎี และนิยามปฏิบัติการ ซึ่งแบงแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ปจจัยสวน
บุคคล ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานทั้ง 8 ดาน คือ ดานการไดรับ
คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ ดานสภาพที่ทํางานปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานโอกาส
ในการพัฒนาตนเอง ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ดานการทํางานรวมกัน ดานสิทธิ
ของพนักงาน ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานและดานอื่นๆ และดานความเปนประโยชนตอสังคม
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ใชมาตร
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วัดแบบลิเคิรท (Likert scale) หลังจากนั้นนําแบบสอบถามมาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และหา
คาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามการวิจัย ทั้งนี้ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try
out) กับกลุมตัวอย างจํ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งเปนเกณฑคาสัมประสิทธิ์ของความ
เที่ยง (Reliability coefficient) ทั้งนี้ คํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบัคของปจจัยคุณภาพชีวิต
ในการทํ างานมี คา 0.910 และคา สั มประสิ ท ธิ์ แอลฟาครอนบัค ของความผู กพั น ต อองค ก ารของ
พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคมีคา 0.885 เมื่อไดแบบสอบถามที่มีความตรง(validity) และหาคา
ความเที่ยง (reliability) ที่ยอมรับไดแลวตามเกณฑ จึงนําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริงที่ใช
ในการวิจัย ทั้งนี้ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลในเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งผลการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
แบบสอบถามไดแบบสอบถามคืนมา 368 ชุด จากทั้งหมด 368 ชุด คิดเปนรอยละ 100
เทคนิคการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีตอความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาคาสถิติ
ที่ใชในการวิเคราะห ไดแก (1) คารอยละ เพื่อบรรยายรายละเอียดของปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ
อายุ ระดั บ การศึ ก ษา และรายได เฉลี่ ย ต อ เดื อ น (2) ค า เฉลี่ ย (Mean) และค า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เพื่ออธิบายระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน และระดับความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยกําหนดเกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ยของระดั บ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน และระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
ตามเกณฑการวิเคราะหของ บุญมี พันธุไทย (2557)
คาเฉลี่ย

ความหมาย

4.50-5.00

ระดับมากที่สุด

3.50-4.49

ระดับมาก

2.50-3.49

ระดับปานกลาง

1.50-2.49

ระดับนอย

1.00-1.49

ระดับนอยที่สุด
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และ (3) การวิเคราะหถดถอยพหุคูณเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (Standard Regression
Coefficient :  ) ซึ่ ง เป น การวิ เคราะห ห าค า อิ ท ธิ พลของป จจั ยคุ ณภาพชี วิ ตในการทํางาน ได แก
คุณภาพชีวิตในการทํางานดานการไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานดานสภาพที่ทํางานปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ คุณภาพชีวิตในการทํางานดานโอกาสใน
การพัฒนาตนเอง คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน คุณภาพชีวิต
ในการทํางานดานการทํางานรวมกัน คุณภาพชีวิตในการทํางานดานสิทธิของพนักงาน คุณภาพชีวิต
ในการทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิตงานและดานอื่นๆ และ คุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
ความเปนประโยชนตอสังคม ที่มีตอความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง อิทธิพลของปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีตอความผูกพันตอองคการของ
พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง (รอย
ละ 53.1) มีอายุต่ํากวา 34 ป (รอยละ 43.3) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี (รอยละ 64.8) มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 20,001-30,000 บาท (รอยละ 26.6) และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001-40,000 บาท (รอยละ
17.1) ซึ่งผูวิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้
ผลการวิ เ คราะห ร ะดั บ คุ ณภาพชีวิตในการทํางาน และระดับความผู กพั นตอองค การของ
พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ไดผลการวิจัยตามตาราง 1
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ตาราง 1
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับของคุณภาพชีวิตในการทํางาน และความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
ตัวแปร

SD

ระดับ

ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน
1. ดานการไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ

X

3.52

.64

มาก

2. ดานสภาพที่ทํางานปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ

3.68

.58

มาก

3. ดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง

3.46

.56

ปานกลาง

4. ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน

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

3.94

.50

มาก

ความผูกพันของพนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค

จากตาราง 1 พบวาพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคมีระดับความผูกพันตอองคการอยูในระดับมาก
และมีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานดานการไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ ดาน
สภาพที่ทํางานปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานการทํางานรวมกัน ดานสิทธิของพนักงาน ดาน
ความสมดุลระหวางชีวิตงานและดานอื่นๆ และ ดานความเปนประโยชนตอสังคมอยูในระดับมาก
สวนการมีคุณภาพชีวิตในการทํางานดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง ดานความกาวหนาและความ
มั่นคงในงานอยูในระดับปานกลาง
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ตาราง 2
คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณในรูปแบบคะแนนดิบ (b) คาสัมประสิทธิ์ของการ
ถดถอยของตัวพยากรณในรูปแบบมาตรฐาน (  ) และการทดสอบนัยสําคัญดวยคาที (t- test)
ของคาสัมประสิทธการถดถอยของตัวพยากรณ
ตัวแปร
constant
QWLC
QWLW
QWLD
QWLG
QWLI
QWLO
QWLL
QWLF

Unstandardized
Coefficients
b
Std. Error
.964 .224
.192 .043
.048 .051
-.072 .059
.050 .057
.013 .070
.008 .068
.201 .058
.343 .050

Standardized
Coefficients t
Beta
4.307
.244
4.474
.055
.935
-.080
-1.206
.058
.869
.012
.188
.007
.113
.197
3.454
.390
6.882

Sig.
.000*
.000*
.351
.229
.385
.851
.910
.001*
.000*

Collinearity
Statistic
tolerance VIF
.669
.580
.460
.451
.475
.474
.612
.621

1.495
1.725
2.175
2.216
2.105
2.108
1.634
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
ปรากฏวาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรที่พบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 3 ตัวแปร คือ
(1) คุณภาพชีวิตในการทํางานดานการไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ (QWLC) (2) ดาน
ความสมดุลระหวางชีวิตงานและดานอื่นๆ (QWLL) และ (3) ดานความเปนประโยชนตอสังคม
(QWLF) สวนตัวแปรที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติมีจํานวน 5 ตัวแปร คือ (1) คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ดานสภาพที่ทํางานปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (QWLW) (2) ดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง
(QWLD) (3) ด า นความก า วหน า และความมั่ น คงในงาน (QWLG) (4) ด า นการทํ า งานร ว มกั น
(QWLI) และ (5) ดานสิทธิของพนักงาน (QWLO) ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตามมากที่สุด
คือ คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความเปนประโยชนตอสังคม รองลงมาคือ คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิตงานและดานอื่นๆ และดานการไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม
และเพียงพอ และไมพบวามีตัวแปรอิสระที่มีคา tolerance ต่ํากวา 0.10 และมีคา VIF เกิน10 แสดงวา
ไมพบปญหา multicollinearity นั่นคือ ตัวแปรอิสระแตละตัวไมมีความสัมพันธกัน จึงไมเปนปญหา
44

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ในการคํานวณในสมการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ และตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความ
แปรปรวนในตัวแปรตามไดรอยละ 43.3 ผลการวิเคราะหสามารถสรางสมการพยากรณความผูกพัน
ตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานดังนี้
สมการในรูปคะแนนดิบ
Y = 0.964 + 0.192 QWLC + .201 QWLL + 0.343 QWLF
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = .244 QWLC + .197 QWLL + .390 QWLF
การอภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง อิทธิพลของปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีตอความผูกพันตอองคการของ
พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค อภิปรายผลแตละประเด็นตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค โดย
แบงคุณภาพชีวิตในการทํางานเปน 8 ดาน พบวา พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคมีระดับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานจํานวน 6 ดานอยูในระดับมาก และมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน 2 ดานอยูในระดับ
ปานกลาง ผู วิ จั ย มี ค วามคิ ด เห็ น ว า เนื่ อ งจากการไฟฟ า ส ว นภู มิภ าคได มีน โยบายในการจั ด การ
ทรัพยากรมนุษยที่มีความชัดเจนทั้งในเรื่องรายได คาตอบแทน สวัสดิการตางๆ และผลประโยชน
ตางๆ ที่พนักงานไดรับมีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่ทําและสภาพเศรษฐกิจ อีกทั้งองคการได
จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือในการทํางานอยางเพียงพอ ซึ่งการปฏิบัติงานในองคการ
ยังเอื้อใหพนักงานสามารถจัดแบงเวลาในการทํางาน เวลาสวนตัว เวลาสําหรับครอบครัวและสังคม
ไดอยางเหมาะสม และงานที่พนักงานปฏิบัตินั้นสามารถสรางความภาคภูมิใจใหกับพนักงานวาเปน
งานที่ไดรับการยอมรับจากสังคม มีประโยชนตอสังคม จึงทําใหพนักงานมีความรูสึกพอใจตอสภาพ
การทํางานในองคการ มีสุขภาพจิตที่ดีทําใหเกิดการรับรูวาคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับ
มาก ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นิยม จับใจสุข (2557) พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในภาพรวมอยูในระดับดี และเมื่อพิจารณารายดานอยูในระดับดีทุก
ด า นได แ ก ด า นสิ่ ง ตอบแทนที่ ยุ ติ ธ รรม ด า นสภาพการทํ า งานที่ ป ลอดภั ย ด า นการพั ฒ นา
ความสามารถ ดานการไดรับการยอมรับในสังคม ดานประชาธิปไตยในการทํางานกับการมีสวน
รวมในการตัดสินใจ ดานความสมดุลของงานกับชีวิตสวนตัวและครอบครัว และสอดคลองกับ
แนวคิ ด ของ Schermerhorn, Hunt & Osborn (2003) ได ร ะบุ ว า คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งาน คื อ
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ภาพรวมประสบการณการทํางานของแตละบุคคล ซึ่งแสดงออกมาจากความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่
มีตองาน อาชีพ ตลอดจนองคการ คุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีเปนผลสะทอนของการบริหารงานที่ดี
เชน การใหพนักงานมีสวนรวมรับผิดชอบและการตัดสินใจรวมกัน การไววางใจใหอิสระในการ
ทํางานของพนักงานมากขึ้น อีกทั้งการใหสิ่งตอบแทนที่ยุติธรรม สิ่งเหลานี้ลวนชวยใหพนักงาน
มีคุณภาพชีวิตในการทํางานดี และสาเหตุที่ทําใหพนักงานมีการรับรูเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานจํานวน 2 ดาน คือ ดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง และดานความกาวหนาและความมั่นคงใน
งาน อยูในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากพนักงานรูสึกวาการพิจารณาเลื่อนตําแหนงและระเบียบ
หลักเกณฑในการพิจารณาการเลื่อนตําแหนงยังไมมีความชัดเจนมากพอ และยังไมมีโอกาสไดรับ
การพัฒนาอยางสม่ําเสมอ ผลการวิเคราะหระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวน
ภู มิ ภ าค พบว า พนั ก งานมี ร ะดั บ ความผู ก พั น ต อ องค ก ารในระดั บ มาก ผู วิ จั ย มี ค วามคิ ด เห็ น ว า
เนื่องจากพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคยอมรับกับเปาหมายขององคการ และมีความเชื่อวาองคการ
ที่ทํางานอยูมีความมั่นคงดีอยูแลว และพนักงานก็ไดรับการสนับสนุนใหมีความกาวหนา ในอาชีพ
จึงมีความภักดี ไมคิดจะลาออกจากองคการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภไตร ไพเราะ และพิธา
กรณ ธนิตเบญจสิทธิ์ (2559) พบวาระดับความผูกพันในองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดเชียงใหม ระดับความผูกพันโดยภาพรวมและทุกดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ
แนวคิดของ Steer (1977) ที่ระบุวาพนักงานที่มีความผูกพันตอองคการจะแสดงตนวาเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันกับวัตถุประสงคขององคการ และเต็มใจที่จะทํางานหนัก มีความตองการอยางแรงกลาที่จะ
คงความเปนสมาชิกขององคการ มีความเต็มใจที่จะทุมเทเพื่อปฏิบัติงานใหแกองคการ
2. ผลการวิเคราะหอิทธิพลของปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีตอความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค พบวาปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความเปนประโยชน
ตอสังคม มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค มากที่สุด รองลงมา คือ
ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิตงานและดานอื่นๆ และดานการไดรับ
คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ ทั้งนี้ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาพนักงานที่ปฏิบัติงานในการไฟฟา
สวนภูมิภาคมีความภูมิใจกับงานที่ตนเองทําวาเปนงานที่มีคุณคาตอสังคม ตอสิ่งแวดลอม และเปน
งานที่ไดรับการยอมรับจากสังคม อีกทั้งการปฏิบัติงานในการไฟฟาสวนภูมิภาคมีชั่วโมงการทํางาน
มีวันหยุดงานที่เหมาะสม ที่เอื้อใหพนักงานสามารถจัดสรรเวลาในการทํากิจกรรมของตนเองและ
ครอบครัวได รวมถึงมีรายได คาตอบแทนที่เพียงพอกับการใชจายในครอบครัว การเก็บออม และ
ค าตอบแทนมี ความเหมาะสมเมื่ อเปรียบเทียบกั บหน วยงานรั ฐวิ สาหกิ จอื่ นๆ ซึ่งสอดคล องกั บ
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งานวิจัยของ พิมลพรรณ แซเหลี่ยว (2558) พบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสมดุลระหวาง
ชีวิตงานกับชีวิตดานอื่นๆ เปนปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ
ซึ่งสอดคลองกั บงานวิ จั ยของ ปภาดา นอยคํ ายาง และ ชิ นกร นอยคํ ายาง (2559) ที่พบว าปจ จั ย
คุณภาพชีวิตในการทํางานดานงานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม และคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ดานความมั่นคงสงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Cole &
Flint (2004) ที่ระบุวาหากพนักงานมีความมั่นคงในการทํางาน มีความมั่นคงเกี่ยวกับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชน รวมทั้งสวัสดิการตางๆ ที่ผูปฏิบัติงานไดรับ และคาตอบแทนมีความเพียงพอแกการ
ครองชีพก็จะหลักประกันวาพนักงานยังตองการทํางานอยูในองคการนั้นตลอดไป และแนวคิดของ
Barron and Walters (1994) ที่ระบุวา องคการที่ไดมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
ไปพรอมกับการพัฒนางานเพื่อใหพนักงานและบริษัทฯ เจริญเติบโตไปพรอมกัน โดยการที่องคการ
มีนโยบายที่ใหค วามยุติธรรม เคารพสิท ธิการเปนมนุ ษย และเสริ มสรางใหพนั กงานทุก คนใน
องคการรวมมือกันทํางานเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายขององคการจะสงผลทําใหเกิดความ
ผูกพันกับพนักงาน และแนวคิดของ Allen & Meyer (1996) ที่กลาววาความผูกพันตอองคการเกิดขึ้น
จากผลตอบแทนที่บุคคลไดรับจากองคการ โดยจะแสดงออกในรูปของพฤติกรรมตอเนื่องวาจะ
ทํางานอยูกับองคการนั้นตอไป ไมโยกยายเปลี่ยนแปลงที่ทํางาน
ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย
1. ผูบริหารควรมีกิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อสงเสริมใหพนักงานมีคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานดานความเปนประโยชนตอสังคม โดยการสงเสริมใหพนักงานปฏิบัติงานที่มี
คุณคาตอการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม จนเกิดการยอมรับจากสังคม เนื่องจากคุณภาพชีวิตใน
การทํางานด า นความเป นประโยชนต อ สั งคมมี ผ ลต อ การเกิ ดความผู ก พั นตอ องค การมากที่ สุ ด
เนื่ องจากหากพนั กงานมีความผู กพันต อองคการจะทําใหพนั กงานยินดีที่ จะอุทิศตั วเองเพื่ อการ
สรางสรรคใหองคการอยูในสถานะที่ดีขึ้น โดยการเสียสละผลประโยชนและความสุขสวนตัวดวย
ความเต็มใจ ในการทุมเททั้งรางกายและจิตใจเพื่อใหองคการสามารถบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว
2. ผูบริหารควรมีการพัฒนาและคงไวในเรื่องของคาตอบแทนและผลประโยชนที่พนักงาน
ไดรับจากองคการ เพื่อใหพนักงานมีรายไดและคาตอบแทนที่เพียงพอตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัว มีความเหมาะสมกับปริ มาณงานที่ทํา และมีความเหมาะสมเมื่ อเปรียบเที ยบกั บ
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หนวยงานอื่นที่มีลักษณะงานคลายกัน และสนับสนุนใหพนักงานมีเวลาทํากิจกรรมกับครอบครัว
และเพื่อนรวมงานอยูเสมอ เพื่อใหพนักงานเกิดการรับรูถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานดานการไดรับ
คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิตงาน
และดานอื่นๆ เนื่องจากคุณภาพชีวิตในการทํางานทั้ง 2 ดานนี้จะทําใหพนักงานเกิดความผูกพันตอ
องคการ
3. ผูบริหารควรมี กิจกรรมในการพัฒ นาหรือ สรา งคุณภาพชี วิตในการทํางาน คือ ดาน
โอกาสในการพัฒนาตนเอง และดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน เนื่องจากคุณภาพชีวิตทั้ง
2 ดาน พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับปานกลาง หากพัฒนาใหพนักงานรับรูวา
สภาพการทํ า งานในองค ก ารมี วิ ธี ก ารพิ จ ารณาเลื่ อ นตํ า แหน ง อย า งความเหมาะสม มี ร ะเบี ย บ
หลักเกณฑในการพิจารณาการเลื่อนตําแหนงอยางชัดเจน และทุกคนโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ
ในหนวยงานที่ปฏิบัติงานอยู รวมทั้งสรางการรับรูวาทุกคนมีโอกาสเขารับการอบรม ฝกฝนทักษะ
ความสามารถ และไดรับมอบหมายงานที่ชวยใหเกิดพัฒนาความรูความสามารถมากขึ้น โดยมี
หัวหนางานใหคําแนะนํา ชี้แนะแนวทางการทํางานอยางสม่ําเสมอ ซึ่งจะทําใหพนักงานมีความรูสึก
เกิดการรับรูถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง และดานความกาวหนา
และความมั่นคงในงานมากขึ้น
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อหาปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีอิทธิพลตอความผูกพัน
ตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ในการวิจัยครั้งตอไปควรทําการศึกษาปจจัยอื่ นๆ
ที่อาจจะมีผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรการไฟฟาสวนภูมิภาค เชน ปจจัยดานการจัดการ
ทรัพยากรมนุ ษย ปจจัยดานความพึงพอใจในการทํางาน ปจจัยดานแรงจู งใจ เปนตน หรือควร
ทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยอาจจะ
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล เพื่อที่จะไดมีกิจกรรมสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานไดตรงตามปจจัย
สวนบุคคลที่แตกตางกัน
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ความสัมพันธระหวางบรรยากาศในการปฏิบัติงานและความผูกพันองคกร: กรณี พนักงานองคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ พื้นที่เขต 8
Relationship Between Working Climate and Organizational Commitment: A Case of
Employees of Bangkok Metropolis Mass Transit (area 8)
พรรนภา สวนรัตนชัย
สถาบันรัชตภาคย
บทคัดยอ
การวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศในการปฏิบัติงานและความผูกพันองคกร
ของพนั ก งานองค ก ารขนส ง มวลชนกรุ ง เทพ (ขสมก) แบบสอบถามจํ า นวน423 ฉบั บ แจกให
พนักงานของ ขสมก เขตการเดินรถ 8 ไดรับคืน 175 ฉบับ ผลการวิเคราะหพบวา เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได จํานวนปที่ทํางานไมสัมพันธกับการรับรูบรรยากาศในการปฏิบัติงาน แตจํานวน
เพื่อนสนิทของพนักงานสัมพันธกับการรับรูบรรยากาศในการทํางาน และความผูกพันองคกรทั้ง
สามดาน คือ ความผูกพันทางจิตใจ ความผูกพันในการคงอยู และความผูกพันในหนาที่ เพศ รายได
จํานวนปที่ทํางานของพนักงานไมสัมพันธกับความผูกพันองคกรทั้งสามดาน อายุ ระดับการศึกษา
และจํานวนเพื่อนสนิทของพนักงานสัมพันธกับความผูกพันองคกรทั้งสามดาน ผลการวิจัยยืนยัน
ความสัมพันธระหวางบรรยากาศในการปฏิบัติงานกับความผูกพันองค กรทั้ ง 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
ประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกรที่มีสวนสําคัญใหองคกรเติบโตและยั่งยืนนั้นขึ้นอยู
กับปจจัยภายนอกและภายในองคกร และการบริหารงานเปนกระบวนการที่จัดการปจจัยทั้งภายนอก
และภายในใหเกิดประโยชนตอองคกร การบริหารงานครอบคลุมทั้งทรัพยากร และบุคลากร การ
จัดการทรัพยากรตองใชความรูและประสบการณในการตัดสินใจของผูบริหารเชิงนโยบายและ
ปฏิบัติ ควบคูไปกับความรวมมือหรือการมีสวนรวมของบุคลากรขององคกร
การบริหารงานบุคคลเปนประเด็นเกี่ยวกับกลยุทธครอบคลุมคุณลักษณะทางจิตวิทยา และ
พฤติกรรมของบุคลากร องคการตองมีนโยบายดานการบริหารงานบุคคล เพื่อเปนแนวทางการ
ปฏิ บั ติ ง าน และการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน จากนโยบายไปสู ก ารปฏิ บั ติ ง านเป น กลยุ ท ธ ที่
ผูบริหารองคกรทุกระดับตองเขาใจ บริบท ธรรมชาติ และวัฒนธรรมองคกรอยางดี ความเขาใจ
ดังกลาวอาจเกิดจากประสบการณในการบริหารงาน ความรูเชิงทฤษฏีการบริหารงานบุคคล ซึ่ง
ตั้งอยูบนพื้นฐานความเขาใจของพฤติกรรมการทํางานที่เกี่ยวของกับบทบาท หนาที่ และความ
รับผิดชอบ
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แนวคิ ด และทฤษฏี ที่ เ กี่ ย วข อ งในการบริ ห ารบุ ค ลากรในองค ก รสามารถนํ า มาใช เ ป น
แนวทางได เชน แนวคิดเกี่ยวกับผูนํา แรงจูงใจในการทํางาน ความขัดแยง ความพึงพอใจในการ
ทํางาน และมนุษยสัมพันธ แตการประยุกตใชในการบริหารงานนั้นอาจมีขอจํากัด เพราะความ
หลากหลายของลักษณะ เปาหมาย และวัฒนธรรมองคกร ความจําเปนในการทําความเขาใจบนพี้น
ฐานของข อ มู ล ที่ ตั้ ง อยู บ นพื้ น ฐานของความจริ ง และของความเป น เหตุ ผ ลเป น สิ่ ง สํ า คั ญ และ
นาเชื่อถือในการบริหารตามแนวคิดดานการบริหารองคกร
การวิจัยดานการบริหาร และการจัดการทําใหเกิดความเขาใจบุคลากรขององคกรมีความ
จําเปน นักวิชาการอาจมุงศึกษาองคกรแตกตางกันไป เชน ธุรกิจขนาดยอม ธุรกิจขามชาติ และกลุม
องคกรที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะโดยมีเหตุผลในเชิงหลักการวา ขอคนพบสามารถนําไปใชประโยชนได
อย า งคุ ม ค า และองค ก รนั้ น มี ค วามสํ า คั ญ และการดํ า เนิ น งานมี ผ ลกระทบต อ สั ง คมโดยรวม
รัฐวิสาหกิจเปนองคการที่มีการบริหารจัดการภายใตการกํากับของรัฐและหวังผลกําไร เปนองคการ
เชิงธุรกิจขนาดใหญ การบริหารจัดการมีผลตอสังคม จึงเปนองคการธุรกิจที่ควรศึกษา องคการ
ขนส งมวลกรุ งเทพ (ขสมก) เป นองคการรั ฐวิ ส าหกิ จขนาดใหญ ใ ห บ ริก ารขนส งสาธารณะแก
ประชากรของกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล กระจายการบริหารงานออกเปนหนวยงานยอย
ทั่วกรุงเทพ ผูบริหารระดับสูงไดรับการแตงตั้งจากรัฐ ตอเนื่องไปจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติงาน
การเดินรถ ตลอดเวลาหลายสิบป ขสมก ประสบปญหาจากผลประกอบการไมเปนไปตามเปาหมาย
ทั้งนี้การบริหารงานของ ขสมก ไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอก เชน ตนทุน และปจจัยภายใน
เชน การบริหารบุคลากร และทุน รัฐบาลและผูบริหารพยายามปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร ขสมก เปนรัฐวิสาหกิจที่จําเปนตองคงอยูเพราะ
การบริการดานการเดินทางมีความจําเปน ถึงแม ขสมก ตองประสบปญหาดานผลกําไร และการ
บริหารบุคลากร นอกจากนั้นพนักงานของ ขสมก สวนใหญอยูในสวนของการบริการแกประชาชน
เชน พนักงานขับรถ พนักงานเก็บคา เปนผูใชแรงงาน ดังนั้นลักษณะของงาน ภูมิหลังหรือพื้นฐาน
ทางสังคมของพนักงานเปนประเด็นที่ตองพิจารณาเพื่อใหเกิดความเขาใจในเชิงวิชาการ
การพิ จ ารณาวางแผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานของบุ ค ลากรในระดั บ ปฏิ บั ติ ง าน
เกี่ยวของกับแนวคิดสําคัญคือ บรรยากาศในการปฏิบัติงาน (Climate) และความผูกพันองคกรของ
พนักงาน (Organization commitment) บรรยากาศในการปฏิบัติงานที่สงเสริมการเรียนรูมีผลทําให
บุคลากรทํางานดวยสภาพจิตใจตางกัน และความผูกพันองคกร แนวคิดเรื่องความผูกพันองคกรทํา
ใหพนักงานทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุเปาหมายขององคกร (ขวัญใจ สุข
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ทองหลอ 2560 หนา 221, Waal, 2013, pp. 140, 210) แนวคิดดังกลาวสามารถนําไปเปนแนวทางการ
วิจัยโดยใช ขสมก เปนบริบทของการวิจัยในหลักการบรรยากาศในการปฏิบัติงานเกี่ยวขอ งกับ
วัฒนธรรมองคกร คือเปนลักษณะขององคกรที่รับรูไดโดยสมาชิกขององคกรที่ตางกันในระดับการ
เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีความสัมพันธอยางอบอุน ความไววางใจ และ
เป ดรับ ความคิ ด เห็ น ระหวา งผู บั ง คับ บั ญ ชากั บผู ใ ตบั งคับ บัญ ชา ระหวา งเพื่ อ นร ว มงาน ทํา ให
บุคลากรมีความเต็มใจในการทํางาน และเกิดความรักและผูกพันองคกร (Falcione, and Sussman,
1987, p. 201; Waal, 2013, p. 24) ดังนั้นในเชิงทฤษฏีบรรยากาศในการปฏิบัติงานสัมพันธกับความ
ผูกพันองคกร นักวิชาการใหความสนใจความผูกพันองคกรและศึกษาอยางตอเนื่อง แตในเรื่องของ
บรรยากาศในการปฎิบัติงานยังมีการวิจัยนอย ดังนั้นการวิจัยในเรื่องบรรยากาศในการปฎิบัติงานจึง
มีความจําเปนที่จะเพิ่มความเขาใจในประสิทธิผลในการบริหาร Robbins and Judge (2009) กลาวถึง
บรรยากาศในการปฏิบั ติ ง านที่ พนั ก งานไว ว างใจกั นวา “บรรยากาศการปฏิ บั ติ งานที่ พนั ก งาน
ไววางใจกันทําใหเกิดความรวมมือ ไมจําเปนตองควบคุมการทํางาน และมีแนวโนมในการรับความ
เสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง” (หนา 363) การวิจัยในอดีตการศึกษาความสัมพันธโดยตรงระหวา ง
บรรยากาศในการปฏิบัติงานกับความผูกพันองคกรมีไมเพียงพอ และความสัมพันธเชิงแนวคิ ด
ดังกลาว ยังไมสามารถอธิบายอยางคลอบคลุมการทํางานและการบริหารงานไดทั้งหมดเพราะความ
หลากหลายของประเภทขององคกร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัฒนธรรมองคกร และหนาที่ที่รับผิดชอบของ
บุคลากรในแตละระดั บชั้นของการบั งคั บบั ญชา โดยเฉพาะอยางยิ่ งองค การขนาดใหญที่ มีการ
บริ หารงานซั บซอน มี บุคลากรจํ านวนมากที่มี ภูมิหลั ง ความรู ประสบการณ ทักษะ และความ
รับผิดชอบของพนักงาน ขสมก ดังนั้นผลการวิจัยนี้ยอยมีสวนชวยเสริมความรูในเรื่องการบริหาร
จัดการ
วัตถุประสงคการวิจัย
จากประเด็นปญหาการวิจัยที่กลาวมาขางตน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคโดยทั่วไปคือ เพื่อ
ศึ กษาความสั มพั นธ ร ะหว า งบรรยากาศในการปฏิ บั ติ ง านและความผู กพั น องค กร การวิ จั ย นี้ มี
วัตถุประสงค 3 ประการ
เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งภู มิห ลั ง กั บ การรั บ รู บ รรยากาศในการปฏิ บั ติ งานของ
พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
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เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภูมิหลังกับความผูกพันองคกรของพนักงานขององคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศในการปฏิบัติงานและความผูกพันองคกรของ
พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
สมมติฐานของการวิจัย
สมมติ ฐ านที่ 1 พนั ก งานขององค ก ารขนส ง มวลชนกรุ ง เทพที่ มี ภู มิ ห ลั ง ต า งกั น รั บ รู
บรรยากาศในการปฏิบัติงานตางกัน
สมมติฐานที่ 1.1 พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพที่มีเพศตางกันรับรูบรรยากาศ
ในการปฏิบัติงานตางกัน
สมมติฐานที่ 1.2 พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพที่มีอายุตางกันรับรูบรรยากาศ
ในการปฏิบัติงานตางกัน
สมมติฐานที่ 1.3 พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพที่มีระดับการศึกษาตางกัน
รับรูบรรยากาศในการปฏิบัติงานตางกัน
สมมติฐานที่ 1.4 พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพที่มีอัตราเงินเดือนตางกันรับรู
บรรยากาศในการปฏิบัติงานตางกัน
สมมติฐานที่ 1.5 พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพมีระยะเวลาทํางานตางกันรับรู
บรรยากาศในการปฏิบัติงานตางกัน
สมมติฐานที่ 1.6 พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพมีจํานวนเพื่อนสนิท
ตางกันรับรูบรรยากาศในการปฏิบัติงานตางกัน
สมมติฐานที่ 2 พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพที่มีภูมิหลังตางกันมีความผูกพัน
องคกรตอองคการขนสงมวลชนกรุงเทพตางกัน
สมมติฐานที่ 2.1 พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพที่มีเพศตางกันมีความผูกพัน
องคกรตอองคการขนสงมวลชนกรุงเทพตางกัน
สมมติฐานที่ 2.2 พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพที่มีอายุตางกันมีความผูกพัน
องคกรตอองคการขนสงมวลชนกรุงเทพตางกัน
สมมติฐานที่ 2.3 พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพที่มีระดับการศึกษาตางกันมี
ความผูกพันองคกรตอองคการขนสงมวลชนกรุงเทพตางกัน
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สมมติฐานที่ 2.4 พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพที่มีอัตราเงินเดือนตางกันมี
ความผูกพันองคกรตอองคการขนสงมวลชนกรุงเทพตางกัน
สมมติฐานที่ 2.5 พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพที่มีระยะเวลาทํางานตางกันมี
ความผูกพันองคกรตอองคการขนสงมวลชนกรุงเทพตางกัน
สมมติฐานที่ 2.6 พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพที่มีจํานวนเพื่อนสนิท
ตางกันมีความผูกพันองคกรตอองคการขนสงมวลชนกรุงเทพตางกัน
สมมติฐ านที่ 3 บรรยากาศในการปฏิบั ติงานมี ความสั มพั นธ กับความผู กพั นองค ก รต อ
พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
สมมติฐานที่ 3.1 บรรยากาศในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความผูกพันองคกรทาง
จิตใจของพนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
สมมติฐานที่ 3.2 บรรยากาศในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความผูกพันองคกรในการ
คงอยูของพนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
สมมติฐานที่ 3.3 บรรยากาศในการปฏิบัติงานมีความสั มพันธกับความผูกพันองคกรใน
หนาที่ของพนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะบรรยากาศในการปฏิบัติงานและความผูกพันองคกร และกําหนด
ขอบเขตเฉพาะองคการขนส งมวลชนกรุ งเทพ ซึ่งเปนรัฐวิ สาหกิจ และปฏิบัติหนาที่ในเขตการ
บริหารงาน 8
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ภูมิหลัง
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อัตราเงินเดือน
ระยะเวลาทํางาน

ความผูกพันองคกร

ตําแหนงในการปฏิบัติงาน

ความผูกพันทางจิตใจ

จํานวนเพื่อนสนิท

ความผูกพันในการคงอยู
ความผูกพันในหนาที่

บรรยากาศในการปฏิบัติงาน
แบบไววางใจ
แบบไมไววางใจ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
จากปญหาวิจัยและวัตถุประสงคของการวิจัยนี้ ผลการวิจัยที่ไดยอมกอใหเกิดประโยชน ดังนี้
1. เกิดความเขาใจเรื่องบรรยากาศในการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ และองคกรที่มีการ
บริหารงานคลายกัน
2. ไดขอเสนอแนะนําไปใชในการปรับปรุงนโยบายหรือวางแผนในเชิงบริหารเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
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แนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การวิจัยนี้เกี่ยวของกับการบริหารจัดการองคกรโดยมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข อ งคื อ
บรรยากาศในการปฏิบัติงานและความผูกพันองคกร หลักการและแนวคิดมีความเชื่อมโยงกัน และ
สามารถนํามาใชเปนแนวทางการวิจัยเชิงประจักษได
การบริหารขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เพื่อใหเกิดความเขาใจในบริบทของการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน การทบทวนโครงสรางองคการ อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพมีความจําเปน เพื่อเสริมความเขาใจในบริบทของบรรยากาศในการ
ปฎิบัติงาน
ความเปนมา ดังกลาวมาแลว ขสมก เปนองคการขนาดใหญ แบงการบริหารจัดการ โดยการ
จัดสรรแบงสายการเดินรถใหกระจายไปทั่วพื้นที่ที่ใหบริการ ออกเปน 8 เขต ทั้งภายในพื้นที่เขต
กรุงเทพมหานครและปริฆณฑล ในการวิจัยครั้งนี้ไดใชพื้นที่ เขต 8 เปนกลุมตัวอยาง การบริหาร
จัดการตามโครงสรางของพื้นที่ในเขตจะแบงการบริหารตามลําดับขั้นสายบังคับบัญชา ดังนี้
ผูอํานวยการเขต
ผูชวยผูอํานวยการเขต
กองงาน

หัวหนากอง
หัวหนาสวนธุรการ
ผูจัดการสาย
รูปที่ 1 แผนภูมิองคกรขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพในพื้นที่เขต
ปญหาในการบริหารงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพเกิดจากปจจัยภายในทําใหเกิด
การขาดทุนและมีหนี้สะสมคือการเก็บรายไดต่ํากวาตนทุน สถานที่จอดรถและอูซอมรถไมเพียงพอ
ต อ งเช า ที่ จ อดรถ พนั ก งานอยู ใ นวั ย สู ง อายุ และขาดการประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี ใ นการทํ า งาน
นอกจากนั้นสภาพรถติด รถประจําทางที่ใชสภาพเกา และเสนทางเดินรถไมเปนระบบ ทําใหเกิดการ
ขาดสภาพคลองทางการเงิน องคการขนสงมวลชนกรุงเทพพยายามปรับปรุงโดยจัดหาซื้อรถใหม
ปรั บ ปรุ ง เส น ทาง และใช ร ะบบ e-ticket แต ป ญ หายั ง ไม ล ดลงโดยเฉพาะป ญ หาเรื่ อ งบุ ค ลากร
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพพยายามคัดเลือกพนักงานขับรถและเก็บคาโดยสารที่มีความรูเขา
ทํางานในสํานักงาน แตไมตรงกับสายงาน (รายงานประจําป 2558, หนา 15-16)
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บรรยากาศในการปฏิบัติงาน นักวิชาการที่สนใจในพฤติกรรมองคกรใหความสนใจแนวคิดเรื่อง
บรรยากาศในการปฏิบัติงาน และไดศึกษาอยางกวางขวาง บรรยากาศในการปฎิบัติงานตางกันตาม
แนวคิดการบริหารงานองคกร พฤติกรรมการบริหารงานตามบทบาทและหนาที่ ปฏิสัมพันธระหวาง
บุคลากรในทุกระดับขององคกร โดยทั่วไปบรรยากาศในการปฎิบัติงานแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
แบบไววางใจ (Trust climate) และแบบไมไววางใจ (Untrust climate)
บรรยากาศในการปฏิบัติงานสะทอนใหเห็นจากวัฒนธรรมองคกร องคกรแบบเผด็จการ
และองคกรแบบมนุษยสัมพันธมีแนวทาง และวิธีการบริหารบุคลากรตางกัน สงผลใหการสั่งการ
การบังคับบัญชา และลักษณะความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงานตางกันออกไป ในบริบทของการ
ปฏิ บั ติ ง านอาจเหมาะสมกั บ งานที่ ไ ม ต อ งการให บุ ค ลากรมี ส ว นร ว มเป น ไปตามแนวทางการ
บริหารงานแบบเผด็จการ
องคกรแบบมนุษยสัมพันธมีแนวคิดการบริหารงานบุคคลตางจากแบบเผด็จการ คือเนนการ
มีสวนรวมของบุคลากร นักวิชาการเชื่อวา การบริหารงานแบบมนุษยสัมพันธกอใหเกิดบรรยากาศ
แบบไว ว างใจ และการบริ ห ารงานแบบเผด็ จ การเกิ ด บรรยากาศแบบไม ไ ว ว างใจ แนวคิ ด การ
แบ ง แยกออกเป น 2 ประเภทนั้ น อาจไม เ หมาะสมในการระบุ อ ย า งเจาะจงไปว า องค ก รหรื อ
หนวยงานใด ๆ มีบรรยากาศแบบไววางใจ และอีกองคกรหรือหนวยงานใด ๆ มีบรรยากาศแบบไม
ไววางใจ เนื่องจากปจจัยอื่น ๆ เชน ธรรมชาติของงาน ลักษณะผูนํา และการทํางาน เปนปจจัยที่มีผล
ตอบรรยากาศในการทํางานเชนกัน
Robbins and Judge (2009 p. 363) กลาววา บรรยากาศแบบไววางใจ บุคลากรไววางใจผูนํา
และเพื่อนรวมงาน กอใหเกิดความรวมมือในการทํางาน บุคลากรเชื่อวาไมมีการเอาเปรียบกันและ
กั น ดั ง นั้ น ผู บ ริ ห ารไม จํ า เป น ต อ งติ ด ตามการทํ า งานของผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา บรรยากาศในการ
ปฏิบัติงานแบบไววางใจมีลักษณะเรียกวา “อบอุน” (Warm) Paine (2007, p. ix) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางบรรยากาศองคกรและความผูกพันองคกรของ พนักงานองคกร 346 คนพบวา บรรยากาศที่
ไวใจกันสัมพันธกันความผูกพันองคกรดานจิตใจและการทํางาน
ความผูกพันองคกร ความผูกพันองคกร หมายถึงความรูสึกรัก ภักดี และเปนสวนหนึ่งขององคกร
และแสดงออกโดยการทุมเทในการทํางาน นักวิชาการที่สนใจในพฤติกรรมองคกรใหความสนใจ
แนวคิดเรื่องความผูกพันองคกร และไดศึกษาอยางกวางขวาง ปญหาสําคัญในการบริหารงานคือการ
รักษาไวซึ่งบุคลากรขององคกร การลาออกของบุคลากรกอใหเกิดตนทุนในการบริหาร เนื่องจาก
บุคลากรใหมตองใชเวลาในการเรียนรูงานในขณะที่บุคคลากรใหมตองเรียนรูวัฒนธรรมองคกร
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บุคลากรที่มีความผูกพันองคกรมีความรูสึกภูมิใจวาเขาเปนสมาชิกขององคกรนั้น องคกรสามารถ
สนองความตองการทางกายภาพ และทางจิตใจได ความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งอยางสมบรูณของ
องค ก ร ดั ง นั้ น บุ ค ลากรที่ มี ค วามผู ก พั น กั บ องค ก รย อ มมี ใ จทํ า งานอย า งเต็ ม ความสามารถ ไม
หลีกเลี่ยง หรือหาโอกาสหยุดงาน ขาดงานโดยไมจําเปน ความผูกพันองคกรทําใหพนักงานคง
ทํางานอยูในองคกร เกิดความรูสึกพอใจตองาน นโยบายขององคกร เพื่อนรวมงาน ประเภทของงาน
ความกาวหนาในอาชีพ และผูบังคับบัญชา (ทวีศักดิ์ รูปสิงห และคันธรส แสนวงศ 2558, หนา 86;
ศศิวิมล ทุมวัน 2560, หนา 33-34)
ทวีศั กดิ์ รูป สิงห และคั นธรส แสนวงศ (2558, หนา 86, 90) กลาววา พนั กงานที่ มี ค วาม
ผูกพันองคกร มีความภูมิใจในองคกร มีทัศนคติดีตองาน เพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา และ
ตอบสนองตอการสนับสนุนใหมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไขปญหาและวิธีการทํางาน พิชัย
พิทักษเทพสมบัติ และ จินดาลักษณ วัฒนสินธุ (2552, หนา 207) เสนอกรอบแนวคิดปจจัยที่มีผลตอ
ความผูกพันองคกรประกอบดวย คุณลักษณะของบุคคล (อายุ เพศ การศึกษา ระดับตําแหนงงาน
เงินเดือน และ อายุการทํางาน) ลักษณะของงาน (ทักษะ ขอบเขต ความทาทาย และความมีอิสระใน
การตัดสินใจ) ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา (การพึ่งพาซึ่งกันและกัน และการ
สื่อสาร)
ในการศึกษาความผูกพันองคกรจากวรรณกรรมสรุปไดวา ความผูกพันองคกรแบงออกเปน
3 ปจจัยยอย คือ ความผูกพันทางจิตใจ ความผูกพันในการคงอยู และความผูกพันในหนาที่ 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 ทัศนคติตอเพื่อนรวมงาน และผูบังคับบัญชา Paine (2007) กลาววา “เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงบริบทขององคกร ความผูกพันองคกรของพนักงานอาจลดลง องคกรตองสงเสริม
บรรยากาศในการปฏิบัติงานที่ไววางใจ และอบอุน” (หนา 6)
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ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชหลักการของการวิจัยเชิงสํารวจ ใชแบบสอบถาม
เก็บรวบรวมขอมูลและใชสถิติวิเคราะหขอมูล
กลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้คือบุคลากรระดับปฏิบัติงานขององคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ จํานวนบุคลากรของเขตการเดินรถที่ 8 ทั้งหมด 423 คน การวิจัยนี้เก็บขอมูลจาก
ประชากรทั้งหมด
เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ใช แ บบสอบถามโดยให ผู ต อบ
แบบสอบถามตอบเอง แบงออกเปน 3 สวน
สวนแรกประกอบดวยชุดคําถามปลายปด 7 คําถาม เกี่ยวกับลักษณะภูมิหลัง คือ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตําแหนง และจํานวนเพื่อนสนิท
สวนที่ 2 ประกอบดวยประเด็นเกี่ยวบรรยากาศในการปฏิบัติงาน 15 ประเด็น ปรับมาจาก
Luthans (1995, หนา 365) สวนที่ 3 ประกอบดวยประเด็นเกี่ยวกับความผูกพันองคกร จํานวน 22
ประเด็น โดยนําประเด็นมาจาก พิชัย พิทักษเทพสมบัติ และ จินดาลักษณ วัฒนสินธุ (2552, หนา
235-236) แบงออกเปน ความผูกพันทางจิตใจ 8 ประเด็น ความผูกพันในการคงอยู 7 ประเด็น และ
ความผูกพันในหนาที่ 7 ประเด็น
ประเด็ นของส วนที่ 2 และ 3 ให ผูตอบแบบสอบถามประเมิ นจากประสบการณ โดยใช
มาตราวัดแบบ Likert 5 ระดับ จากระดับความคิดเห็นมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุดโดย
ใหระดับคะแนน ตั้งแต 5 จนถึง 1 ตามลําดับ แบบสอบถามจํานวน 50 ชุดแกพนักงาน นําผลมา
วิเคราะห ค า Cronbach แอลฟ า แบบ ผลการวิ เคราะห บ รรยากาศในการปฏิ บัติ ง านเท า กั บ .858
โดยรวมความผูกพันองคกรเทากับ .865 (ความผูกพันในจิตใจเทากับ .826 ความผูกพันในการคงอยู
เทากับ .798 ความผูกพันในหนาที่เทากับ .893)
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยติดตอขอความอนุเคราะหแจกแบบสอบถามจากผูบริหาร เมื่อ
ไดรับอนุญาตแลวแบบสอบถามจํานวน 423 ชุดพรอมดวยจดหมายขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามใหแกผูตอบแบบสอบถามโดยตรง ณ ที่ทํางาน และติดตามเปนระยะภายในเวลา 1
เดือน
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่รวบรวมไดนํามาวิเคราะหโดยสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ใชสถิติแบบพรรณนา
คือ รอยละ คาเฉลี่ย มัธยฐาน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช t-test การ
วิเคราะหความแปรปรวน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ผลการวิจัย แบบสอบถามที่ แจก 423 ฉบับ ไดรับ คื น 175 ฉบั บ คิ ดเปน 87.5 % เป นชาย
มากกว าหญิ ง สวนใหญ จบการศึ กษาระดับมั ธยมศึกษาป ที่ 6 /ปวช มีเงิ นเดือนระหว าง 32,80057,000 บาทตอเดือน เฉลี่ย 20,964 บาทตอเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงานระหวาง 1-40 ป เฉลี่ย
14.54 ป สวนใหญเปนผูปฏิบัติงาน มีเพื่อนสนิทระหวาง 1- 45 คน เฉลี่ย 7.11 คน ดังแสดงในตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตราฐานของภูมิหลัง บรรยากาศในการ
ปฏิบัติงาน และความผูกพันองคกร
ตัวแปร

จํานวน

รอยละ

93
82

53.1
46.9

พิสัย

คาเฉลี่ย

SD

21-60

40.14

9.139

3,280-57,000
1-40

20,964
14.54

9054.75
9
7.933

พิสัย

คาเฉลี่ย

SD

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ระดับการศึกษา
ต่ํากวามัธยมศึกษาปที่ 6
มัธยมศึกษาปที่ 6/ปวช
ปวส
ปริญญาตรี
เงินเดือน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ตําแหนงในการปฏิบัติงาน
ตัวแปร
ผูปฏิบัติงาน
หัวหนางาน
ผูบริหาร

33
74
57
11

จํานวน
170
4
1

18.9
42.3
32.6
6.3

รอยละ
97.1
2.3
.6
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1-45

จํานวนเพื่อนสนิท
บรรยากาศในการปฏิบัติงาน
ความผูกพันองคกร
ความผูกพันในจิตใจ
ความผูกพันในการคงอยู
ความผูกพันในหนาที่

7.110
52.28
76.65
28.03
22.66
25.96

7.119
6.280
9.990
4.08
2.93
4.11

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบรรยากาศองคกร และความผูกพันองคกร
ความผูกพันในองคกร
บรรยากาศใน
ตัวแปร
การ
ดานจิตใจ
ดานคงอยู
ดานหนาที่
ปฏิบัติงาน
X
SD
X
SD
X
SD
X
SD
เพศ
4.037
2.568
3.726
ชาย
52.172 5.132
4.214
3.296
4.422
หญิง
52.402 7.413
การศึกษา
ต่ํากวามัธยมศึกษาปที่ 6 52.303 7.422 29.394 4.555 23.515 3.261 26.849 4.078
มัธยมศึกษาปที่ 6/ปวช 53.324 5.838 28.189 4.322 22.554 2.824 25.811 4.267
ปวส
50.333 5.058 26.281 2.520 21.632 1.484 24.772 3.417
ปริญญาตรี
55.273 8.934 32.000 3.376 26.273 4.735 30.273 3.495
ผลการวิเคราะหพบวาพนักงานชายและหญิงไมแตกตางกันในการรับรูบรรยากาศในการ
ปฏิบัติงาน (t 173 = -.241, p > .05) และพนักงานชายและหญิงไมแตกตางกันทั้ง 3 ดานของความ
ผูกพันองคกร (ความผูกพันในจิตใจ (t 173 = -1.683, p > .05 ) ความผูกพันในการคงอยู (t 173 = 1.198, p > .05 ) และความผูกพันในหนาที่ (t 173 = -.853, p > .05))
ผลการวิ เ คราะห สหสั ม พั น ธ อ ายุ ข องพนั ก งานสั มพั น ธ เ ชิ ง บวกอย า งไม มี นัย สํ า คั ญ กั บ
บรรยากาศในการปฏิบัติงาน (r = .096, p > .05) และแตสัมพันธเชิงบวกกับอยางมีนัยสําคัญทั้ง 3
ดานของความผูกพันองคกร (ความผูกพันในจิตใจ (r = .294, p < .05) ความผูกพันในการคงอยู (r=
.198, p < .05) และความผู ก พั น ในหน า ที่ (r = .267, p < .05)) อั ต ราเงิ น เดื อ นไม สั ม พั น ธ กั บ
บรรยากาศในการปฏิบัติงาน (r = -.048, p > .05) และไมสัมพันธกับความผูกพันองคกรทั้ง 3 ดาน
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(ความผูกพันในจิตใจ (r = .051 , p > .05) ความผูกพันในการคงอยู (r= .062 , p > .05) และความ
ผูกพันในหนาที่ (r = .078, p > .05))
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวพบวาพนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันนั้น ไม
แตกตางกันในการรับรูบรรยากาศในการปฏิบัติงาน (F (3, 171) = 3.47, p > .05) แตแตกตางกันใน
ความผูกพันองคกรทั้ง 3 ดาน (ความผูกพันในจิตใจ (F (3, 171) = 9.384, p < .03) ความผูกพันใน
การคงอยู (F (3, 171) = 10.269, p < .05) และความผูกพันในหนาที่ (F (3, 171) = 6.758, p < .05))
ระยะเวลาการปฏิบัติงานไมสัมพันธกับบรรยากาศในการปฏิบัติงาน (r = -.031, p > .05) และไม
สัมพันธกับความผูกพันองคกรทั้ง 3 ดาน (ความผูกพันในจิตใจ (r = .067, p > .05) ความผูกพันใน
การคงอยู (r = .042, p >.05) และความผูกพันในหนาที่ (r = .125, p > .05)) และจํานวนเพื่อนสนิท
สัมพันธเชิงบวกกับบรรยากาศในการปฏิบัติงาน (r = .384, p < .05) และสัมพันธเชิงบวกกับความ
ผูกพันองคกรทั้ง 3 ดาน (ความผูกพันในจิตใจ (r = .254, p < .05) ความผูกพันในการคงอยู (r= .323,
p < .05) และความผูกพันในหนาที่ (r = .298, p < .05))
ผลการวิเคราะหสหสัมพันธ พบวา บรรยากาศในการปฏิบัติงานสัมพันธกับความผูกพัน
องค ก รโดยรวม (r = .638, p < .05) เมื่ อ วิ เ คราะห แ ยกป จ จั ย พบว า บรรยากาศในการปฏิ บั ติ ง าน
สัมพันธอยางมีนัยสําคัญ 3 ปจจัยของความผูกพันองคกร (ความผูกพันในจิตใจ (r = .656, p < .05)
ความผู ก พั น ในการคงอยู (r= .382, p < .05) และความผู ก พั น ในหน า ที่ (r = .625, p < .05)) เมื่ อ
รวมทั้ง 3 ดานของความผูกพันองคกร ผลการวิเคราะหพบวาบรรยากาศในการปฏิบัติงานสัมพันธ
กับความผูกพันองคกร (r = .638, p < .05)
จากตารางที่ 1 เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดเปนผูปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงไมนํา
ตําแหนงในการปฏิบัติงานมาวิเคราะหความสัมพันธ และไมนําเสนอคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานในตารางที่ 2
การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ
ผลการวิเคราะหปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.1 - 1.5 ยอมรับ 1.6 จํานวนเพื่อนสนิท แสดงใหเห็น
วาพนักงานของ ขสมก เพศชาย และหญิงรับรูบรรยากาศในการปฏิบัติงานและมีผูกพันองคกรไม
ตางกัน อาจเปนเพราะลักษณะของงานของพนักงานที่ไมเปลี่ยนแปลงในลักษณะของงาน ตําแหนง
หนาที่ที่รับผิดชอบ พนักงานสวนใหญจบการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีทําใหไมตางกันในการรับรู
บรรยากาศในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้บรรยากาศในการปฏิบัติงานเปนความจริงที่ปรากฏใหเห็นและ
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สังเกต รับรูไดอยางชัดเจนในเรื่องของการมีสวนรวม ความไววางใจ และการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และดวยเหตุผลดังกลาว อายุและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานจึงไมสัมพันธกับ
การรับรูบรรยากาศองคกร
ผลการวิเคราะหสมมติฐานที่ 2 ยอมรับสมมติฐานที่ 2.2 2.3 และ 2.6 คือ อายุ และระดับ
การศึกษาของพนักงานสั มพันธกับความผูกพันองคกรทั้ง 3 ดาน พนักงานมีความผูกพันองคกร
ต า งกั น เมื่ อ ระดั บ การศึ ก ษาต า งกั น อธิ บ ายได ว า การศึ ก ษาทํ า ให เ กิ ด ความคิ ด และการวิ เ คราะห
สอดคลองกับคําอธิบายของ สิริเพ็ญ บารมี วิไลพร แกววิชัย และสุนีย วรรธโกมล (2559, หนา 99)
เนื่ องจากพนั ก งานที่ มีร ะดั บการศึ ก ษาสู ง คาดหวั งจากองค ก รสู ง และรู สึกผิ ด หวั ง ถ า องค ก รไม
สามารถใหในสิ่งที่คาดหวัง เมื่อพนักงานอายุมากขึ้นความคิดในการเปลี่ยนงานลดลง ทําใหเกิด
ความผูกพันองคกรสูงขึ้น
ผลการวิเคราะหพบวาระยะเวลาการปฏิบัติงานไมสัมพันธกับความผูกพันองคกร เปนขอ
คนพบ ที่อธิบายไดดวยเหตุผลขางตน นอกจากนั้นพนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานนอยมีโอกาส
เปลี่ยนงานไดมากกวาพนักงานที่มีอายุงานสูง (สิริเพ็ญ บารมี วิไลพร แกววิชัย และสุนีย วรรธโกมล
(2559, หนา 99)
อัตราเงินเดือนเปนปจจัยที่ไมทําใหพนักงานเกิดความผูกพันองคกร เพราะพนักงานให
ความสําคัญสูงตอรายไดจากองคกร เพราะเปนสิ่งที่พนักงานพึ่งพาในการดํารงชีวิต คาดหวังวา
องคกรใหผลตอบแทนในการปฏิบัติงานของตนเองอยางเพียงพอ ทั้งนี้พนักงานอาจคิดวาเปนรายได
เปนสิ่งแลกเปลี่ยนจากการทํางาน รายไดเปนปจจัยที่พนักงานพิจารณาใหความสําคัญโดยเฉพาะ
แยกออกจากปจจัยดานบรรยากาศในการปฏิบัติงานและความผูกพันองคกร ทําใหรายไดไมเปนเหตุ
ที่ทําใหเกิดการรับรูบรรยากาศในการปฏิบัติงานและไมเปนเหตุใหเกิดความผูกพันองคกร
สมมติ ฐ านที่ 2.6 ได รั บ การยื นยั น นั กวิ ช าการให ค วามสํ า คั ญ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ เครื อ ข า ย
โดยเฉพาะกลุมเพื่อนหมายถึงเครือขายที่ทําใหเกิดการชวยเหลือและสนับสนุนทั้งดานจิตใจและการ
ทํางาน รวมทั้งการเรียนรูงาน เชนการแกปญหา และในสถานการณความขัดแยง และมีผลทําใหเกิด
ความผูกพันองคการ (Putnum and Poole, 1987, หนา 326) ผลการวิจัยสอดคลองกับการวิจั ยของ
ทวี ศั กดิ์ รู ป สิ ง ห และคั น ธรส แสนวงศ (2558) ที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ ของเพื่ อ นร ว มงานโดยเฉพาะ
พนักงานในระดับปฏิบัติการ
สมมติฐานที่ 3 ไดรับการยอมรับทั้งหมด ผลการวิจัยยืนยันความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคกร
และความผูกพันองคกรโดยรวม สอดคลองกันการวิจัยของ Paine (2007) และเปนขอคิดที่ควรศึกษา
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ในอนาคต ตามที่กลาวมาขางตน เมื่อพนักงานปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมของบรรยากาศที่ชื่นชอบ
พึงพอใจ จากการใหมีสวนรวม ไววางใจซึ่งกันและกัน เกิดบรรยากาศที่อบอุน เต็มใจทํางาน ผลของ
บรรยากาศดังกลาวคือความรักและผูกพันองคกร
กลุมเพื่อนเปนปจจัยสําคัญที่พบในการวิจัยนี้ กลุมเพื่อนสนิทคือเครือขายสังคมที่พนักงาน
ใหความสําคัญ และติดตอสื่อสารและกลาวไดวาเปนลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคล หรือกลุม
ที่ใหความชวยเหลือ สนับสนุนทั้งในเรื่องงานและเรื่องจิตใจ กลุมเพื่อนเปนกลไกชีวิตในการทํางาน
ที่สนองความตองการสวนบุคคล ในเรื่องของความตองการในความผูกพันเพื่อความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงาน การยอมรับจากเพื่อนรวมงาน ปจจัยนี้เปนปจจัยเหตุสําคัญของการศึกษาบรรยากาศใน
องคกร และความผูกพันองคกร
บทสรุป
ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาพนักงานรับรูบรรยากาศในการปฏิบัติงานเปนอิสระจากภูมิหลังดัง
อธิบายขางตน แตความผูกพันองคกรนั้นเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นโดยมีปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน
มาเกี่ยวของ กลาวคือมีสวนในการทําใหเกิดความรูสึกผูกพันองคกรตางกันเมื่อพนักงานมีอายุ และ
ระยะเวลาในการทํางานสูงขึ้นจะผูกพันองคกรมากขึ้น เกิดความรักองคกร กลุมเพื่อนเปนประเด็น
ทางวิชาการเรื่องเครือขายความสัมพันธระหวางบุคคลที่ควรศึกษาในอนาคต
จากผลการวิเคราะหเห็นไดวาปจจัย ของความผูกพันองคกรนั้นเปนไปในลักษณะและ
ทิศทางเดียวกันคือสัมพันธทั้ง 3 ดาน ในทิศทางบวก กลาวไดวาความผูกพันองคกรของพนักงาน
เกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ด า นจิ ต ใจและพฤติ ก รรมที่ ต อ งการทํ า งานต อ ไปในองค ก ร และการปฏิ บั ติ ห น า ที่
ผลการวิจัยนี้ยืนยันมิติของความผูกพันองคกรของพนักงานที่กลาวไวในวรรณกรรม และเปนมิติ
ของการชี้วัดที่ดีของความผูกพันองคกรที่อาจใชไดในการวิจัยในอนาคต
ถึงแมผลการวิจัยนี้ใหขอคิดเชิงทฤษฎีที่นําไปเปนสวนหนึ่งของการวางแผนเชิงปฏิบัติใน
การทํางานขององคกร ประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณาคือ พนักงานกลุมตัวอยางไมตางกันในตําแหนง
ในการปฏิบัติงาน สวนใหญเปนพนักงานระดับปฏิบัติงาน และระดับการศึกษาใกลเคียงกัน การวิจัย
ในอนาคตควรศึกษาความแตกตางของภูมิหลังของพนักงาน และศึกษายืนยันความสัมพันธระหวาง
บรรยากาศในการปฏิบัติงานกับความผูกพันองคกรในองคการลักษณะอื่น ทําใหเกิดประโยชนใน
เชิงวิชาการในอนาคต
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกคาในการซื้อสินคาประเภท
เครื่องปนดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้อและ
ความตองการซื้อเครื่องปนดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานีของลูกคา เปนการศึกษาเชิงปริมาณ จาก
กลุมตัวอยางที่เปนประชากรในประเทศไทยที่มีรายไดจากการประกอบอาชีพ จํานวน 385 คน โดย
ใชแบบสอบถาม และใชสถิติในการทดสอบสมมติฐานดวยไคสแควร
ผลการศึกษา พบวา พฤติกรรมการซื้อ จําแนกตามประเภทการซื้อสินคา ชวงเวลาในการซื้อ
เหตุ ผ ลที่ ซื้ อ สถานที่ ที่ ซื้ อ บุ ค คลที่ คํ า นึ ง ถึ ง เมื่ อ ซื้ อ บุ ค คลที่ จ ะซื้ อ ให และรู ป แบบการซื้ อ
เครื่องปนดินเผามีความสัมพันธกับความตองการซื้อเครื่องปนดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี อยางมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ส ว นจํ า นวนเงิ น ที่ ซื้อ ไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความต อ งการซื้ อ
เครื่องปนดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี
คําสําคัญ: เครื่องปนดินเผา พฤติกรรมการซื้อ ความตองการซื้อ จังหวัดอุบลราชธานี
1

เปนสวนหนึ่งของ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาด ปงบประมาณ 2560” โดยศูนย
สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 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
ปจจุบันธุรกิจการทําเครื่องปนดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี เปนธุรกิจที่สามารถสรา ง
รายไดในระดับหนึ่งใหกับประชาชนในแถบตําบลปทุม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หรือที่
เรีย กว า “ห วยวั ง นอง” ซึ่ งเป น แหล งในการผลิ ต เครื่ อ งป นดิ น เผาที่ ใ หญแ ละขึ้ นชื่อ ของจั ง หวั ด
อุบลราชธานี เนื่องจากมีดินที่มีคุณสมบัติสามารถนํามาปนและขึ้นรูปผลิตภัณฑตาง ๆ ไดเปนอยาง
ดี ทําใหมีผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทําเครื่องปนดินเผาเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม จากการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทําใหผูประกอบการที่ทําเครื่องปนดินเผาเริ่มมีภาระคาใชจายของ
ตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น (ประมนตทิพย ประสานสอน, 2561, สัมภาษณ) และจํานวนผูประกอบการ
ที่เคยมีเปนจํานวนมากเริ่มลดลง
ในกลุมผูประกอบการในปจจุบัน ไดพยายามปรับกลยุทธและแนวทางตาง ๆ เพื่อรักษาฐาน
ลูกคา รวมทั้งพยายามขยายตลาดเพิ่มขึ้น ซึ่งแนวทางหนึ่งที่นักการตลาดกลาวไว คือ การจะผลิต
สินคา หรือทําธุรกิจ สิ่งที่ควรคํานึงถึง คือ “ความตองการของผูซื้อ” และสราง “ความพึงพอใจของ
ลูกคา” ใหเกิดขึ้น (Kotler, 2003) ทั้งนี้ เพื่อเปนการประหยัดและลดตนทุน ซึ่งแนวทางที่จะสามารถ
ผลิตสินคาไดตรงตามความตองการของลูกคา หรือของตลาดไดนั้น การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค
โดยใชกระบวนการวิจัย เปนวิธีการหนึ่งที่ใชแนวทางวิทยาศาสตรเพื่อหาขอเท็จจริงและนาเชื่อถือ
ได
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พฤติกรรมผูบริโภค เปนกระบวนการตั ดสิ นใจและกิจกรรมทางกายที่ เกี่ยวของในการ
แสวงหา การประเมิน การใช และการกําจัดสินคาและบริการ เพื่อมุงตอบสนองความตองการขอ
ลูกคาเอง (Khan, 2006: 4; Blyth & Jim, 2013: 5) การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค มีความสําคัญ
หลายประการเชน ประโยชนทางดานการตลาด เพื่อเพิ่มความตระหนักในการปกปองผลประโยชน
ของผูบริโภค การมีความรูความเขาใจอยางถองแทของพฤติกรรมผูบริโภค จะเปนประโยชนอยาง
มากตอนักการตลาดและตอนักธุรกิจในที่สุด เนื่องจากการเขาถึงพฤติกรรมผูบริโภคทําใหนักการ
ตลาดสามารถบรรลุเปาหมายของตน และจะนําไปสูความสําเร็จของธุรกิจในที่สุด ความทาทายของ
การเขาถึงพฤติกรรมผูบริโภคคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค อันเกิดจากปจจัยทาง
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ดังนั้น นักการตลาดตลอดจนนักธุรกิจจึงจําเปนตองเขาใจเกี่ยวกับ
ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคดวยเชนกัน ทั้งนี้ เพื่อสามารถนําเสนอสินคาหรือ
บริการที่ตรงกับความตองการของผูบริโภคมากที่สุด
การตั้งคําถามเพื่อใหไดขอมูลและความรูเกี่ยวกับผูบริโภค มีความสําคัญตอนักการตลาด
อยางยิ่ง ซึ่ง ศิริวรรณ เสรีรัตน ( 2543:125-126 ) กลาวไววา เพื่อคนลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค
นักการตลาด หรือผูประกอลการสามารถใชคําถาม 7 คําถาม ที่ประกอบดวย 6Wและ 1H ไดแก (1)
What? เปนการตั้งคําถามวา ผูบริโภคซื้ออะไร (2) When ? คือ ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (3) Why? เปน
การตั้งคําถามวา ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (4) Where ? ผูบริโภคซื้อที่ไหน (5) Whom? ใครมีสวนรวมใน
การตัดสินใจซื้อ (6) Who? เปนการตั้งคําถามวา ใครอยูในตลาดเปาหมาย และ (7) How? ผูบริโภค
ซื้ออยางไร
จากขอ มู ล ดั ง กลา วขา งต น จึงทําใหผูศึ ก ษาใหค วามสนใจศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ความสั ม พั น ธ
ระหวางพฤติกรรมการซื้อสินคา โดยเฉพาะสินคาประเภทเครื่องปนดินเผา เพื่อจะไดนําขอมูลสง
มอบใหผูประกอบการ อันจะนําไปสูการผลิตสินคาที่ตรงกับความตองการของลูกคา และกอใหเกิด
ผลกําไรแกธุรกิจตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของลู กค า ในการซื้ อ สิ นค า ประเภทเครื่ องป นดิ น เผาในจั ง หวั ด
อุบลราชธานี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้อและความตองการซื้อเครื่องปนดินเผา
ในจังหวัดอุบลราชธานีของลูกคา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนการทําเครื่องปนดินเผา เพื่อใหตรงกับความ
ตองการของลูกคา
2. สามารถนําไปใชในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด เพื่อรองรับความตองการของ
ลูกคาไดในอนาคต
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยกําหนดตัวแปรในการศึกษา คือ ตัวแปร
ตน เปนพฤติกรรมของผูบริโภค โดยใชหลักการ 6W 1H สวนตัวแปรตาม เปนความตองการซื้อ
เครื่องปนดินเผา ซึ่งเปนการสอบถามทัศนคติของกลุมลูกคาที่เปนเปาหมายและที่มีศักยภาพในการ
ซื้อเครื่องปนดินเผาได โดยอยางนอยกลุมเปาหมายตองเปนกลุมที่มีรายไดจากการประกอบอาชีพ
เปนหลัก
สมมติฐานการวิจัย
จากการสั ง เคราะห แ นวคิ ด ทฤษฎี งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ พฤติ ก รรมการซื้ อ และความ
ตองการซื้อ พบวา พฤติกรรมการซื้อจะมีความสัมพันธกับความตองการที่จะซื้อเสมอ ดังนั้น ใน
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษา จึงไดกําหนดสมมติฐาน คือ
“พฤติ ก รรมการซื้ อ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความต อ งการซื้ อ เครื่ อ งป น ดิ น เผาในจั ง หวั ด
อุบลราชธานี”
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมที่พฤติกรรมการซื้อ และความตองการซื้อ โดย ศิริวรรณ เสรี
รัตน (2543: 125-126) กลาวถึง พฤติกรรมการซื้อจากการใชแนวคิด 6W 1H วา (1) What? คือการตั้ง
คําถามวา ผูบริโภคซื้ออะไร โดยคําตอบที่ตองการคือ ขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ องคประกอบ และ
ความแตกตางที่เหนือคูแขง ของสิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ(Objects) ขอมูลที่ไดสามารถนํามาใชใน
การคิดกลยุทธดาน ผลิตภัณฑหลัก รูปลักษณของผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑควบ ผลิตภัณฑที่คาดหวัง
ตลอดจนศักยภาพของผลิตภัณฑดานความแตกตางในการแขงขัน (Competitive differentiation) ซึ่ง
ประกอบดวย ผลิตภัณฑ บริการ พนักงาน และภาพลักษณ (2) When ? คือ ผูบริโภคซื้อเมื่อใด การ
หาคําตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อลูกคาวา ชวงใดของวันที่ลูกคาซื้อสินคา ลูกคามักซื้อสินคาใน
วันใด หรือเดือนใด ปใด หรือ เทศกาลหรือโอกาสพิเศษใดบาง นําไปสูการสรางกลยุทธเกี่ยวกับ
การส งเสริ ม การตลาดในเวลาที่ เ หมาะสม (3) Why? คื อ การตั้ งคํ า ถามว า ทํ าไมผูบ ริ โ ภคจึ ง ซื้ อ
วัตถุประสงค (Objectives) ในการซื้อของผูบริโภคคือสิ่งที่ตองรู เพื่อใหทราบขอมูลเกี่ยวกับ
ปจจัยทางจิตวิทยา ปจจัยทางสังคมวัฒนธรรม ปจจัยสวนบุคคล ขอมูลเหลานี้เปนประโยชนกับการ
กําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑ ราคา การสงเสริมการตลาด กลยุทธดานราคาและการจัดจําหนาย (4)
Where ? ผูบริโภคซื้อที่ไหน วัตถุประสงคในการถามคือเพื่อใหรูคําตอบเกี่ยวกับ สถานที่หรือแหลง
(outlets)ที่ผูบริโภคซื้อ เชน รานคาทั่วไป รานสะดวกซื้อหางสรรพสินคา หรือซื้อทางออนไลน เปน
ตน ซึ่งขอมูลที่ไดเปนประโยชนสําหรับการวางกลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย (5) Whom? ใคร
มีสวนรวมในการตัดสิ นใจซื้อ การตัดสินใจซื้ออาจไดรับอิทธิ พลจากกลุ มตางๆ (Organization)
บทบาทของกลุมตางๆมีอิทธิพลในการซื้อประกอบดวย ผูริเริ่ม ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจ ผูซื้อ และ
ผูใช กลยุทธที่เกี่ยวของกับคําตอบที่ไดคือ กลยุทธการโฆษณา กลยุทธการสงเสริมการตลาด โดยใช
กลุมผูมีอิทธิพล (6) Who? เปนการตั้งคําถามวา ใครอยูในตลาดเปาหมาย นักการตลาดตองทราบ
เกี่ยวกับกลุมเปาหมายดานลักษณะทางประชากรศาสตร ภูมิศาสตร จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร
ของกลุมเปาหมาย ซึ่งขอมูลและความรูที่ได จะนําไปสรางกลยุทธการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา การจัดจําหนาย ตลอดจนการสงเสริมการตลาดที่เหมาะสม และ (7) How? ผูบริโภคซื้ออยางไร
ผูบริโภคมีวิธีการซื้อไดหลายวิธี ดังนั้นเราจึงควรรูวาผูบริโภคมีขั้นตอนซื้อสินคาอยางไร
ส ว นความต อ งการซื้ อ สามารถใช แ นวคิ ด ของ Kotler (2003) ได ก ล า วถึ ง กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย การรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจ
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และความรูสึกภายหลังการซื้อ ซึ่งความตองการซื้อ จะเกิดขึ้นไดตองมีกระบวนการเรียนรูเหลานี้ ซึ่ง
สะทอนออกมาจากพฤติกรรมนั่นเอง
จากการทบทวนดังกลาวขางตน ผูศึกษาจึงไดกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม
ความตองการซื้อ

พฤติกรรมการซื้อ
รูป 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัย

การศึ ก ษาเรื่ อ ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งพฤติ ก รรมการซื้ อ และความต อ งการซื้ อ
เครื่องปนดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานีของลูกคา ผูศึกษาไดออกแบบการศึกษา ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
เปนกลุมประชากรไทยทั่วไปที่อาศัยในประเทศไทยและมีศักยภาพในการซื้อได ซึ่งตองมี
รายไดจากการประกอบอาชีพ ซึ่งไมทราบจํานวนประชาการที่แนนอน ดังนั้น จึงกําหนดขนาด
ตัวอยางตามแนวทางของ Cochran (1977) ยอมรับความคาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดจํานวนกลุมตัวอยาง
385 คน ใชการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน โดยการสุมแบบเจาะจง กลาวคือ ผูที่จะตอบ
แบบสอบถามตองมีรายไดจากการประกอบอาชีพ
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 3
สวน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินคา
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความตองการซื้อ
ในตอนที่ 1 และ 2 กําหนดรูปแบบคําถาม โดยใหเลือกตามตัวเลือกที่กําหนด (Checklist)
สวนตอนที่ 3 ใชมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert scale) 5 ระดับ หลังจากนั้นนําแบบสอบถามตรวจ
คุณภาพ โดยสงใหผูเชี่ยวชาญและผูประกอบการพิจารณาเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือเชิงเนื้อหา
(Validity) และความเที่ ย งตรง (Reliability) ทั้ ง นี้ ได นํา ไปทดลองใช (Try out) กั บ กลุ มตั ว อย า ง
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จํ า นวน 76 คนเพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งตรง โดยการหาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาครอนบั ด
(Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งเกณฑที่ยอมรับได คือ 0.50 ขึ้นไป (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ, 2557)
โดยผลที่ ไ ด จ ากคํ า ถาม 8 ข อ ของพฤติ ก รรมฯ ได ค า เท า กั บ 0.51 ซึ่ ง ถื อ ว า ผ า นเกณฑ ดั ง นั้ น
แบบสอบถามนี้จึงมีความเที่ยงตรง สวนคําถามตอนที่ 3 ไมสามารถหาคาความเที่ยงได เนื่องจากมี
จํานวนคําถามเพียง 1 ขอ เปนการสอบถามระดับความตองการซื้อ 5 ระดับ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ใชการเก็บขอมูลผานออนไลน โดยสงแบบสอบถามเจาะจงไปที่กลุมเปาหมาย ซึ่งผูศึกษามี
เครือขายของกลุมบุคคลเหลานี้ รวมทั้งการแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่สถานประกอบการ
โดยตรง ตั้งแตชวงเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2561
4. เทคนิคการวิเคราะหขอมูล
ในการพิ สูจน สมมติฐาน ผูศึกษาได ใช สถิ ติการทดสอบไคสแควร (Chi square) เพื่ อหา
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้อและความตองการซื้อ
ผลการวิจัย
จากการทดสอบสมมติ ฐ านที่ กํ า หนด โดยใช ส ถิ ติ ก ารทดสอบไคสแควร (Chi square)
สามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้
ตาราง 1 การทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้อกับความตองการซื้อ จําแนกประเภท
สินคาที่ซื้อ
พฤติกรรมการซื้อ

ความตองการซื้อ
นอยที่สุด นอย

ปานกลาง มาก

มากที่สุด

2

รวม

Sig.

1. สินคาที่เปนของใช หรือของตกแตงในบาน (ประเภทเครื่องปนดินเผา) ที่นิยมซื้อมากที่สุด?
(What)
แจกัน

0

5

20

46

20

91

จาน ถวย

5

5

112

71

20

213

ภาพปนดินเผา

0

0

5

0

0

5

อุปกรณใชในหองน้ํา

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

74

277.08 0.00*
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ตุกตาอารมณ

0

0

15

5

0

20

อื่น ๆ

0

0

5

5

0

10

15

15

167

148

40

385

รวม

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 1 ผลการทดสอบสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้อกับความตองการซื้อ จําแนก
ประเภทสิ น ค า ที่ ซื้ อ จากข อ คํ า ถามสิ น ค า ที่ เ ป น ของใช หรื อ ของตกแต ง ในบ า น (ประเภท
เครื่องปนดินเผา) ที่ทานนิยมซื้อมากที่สุด (What) พบวา พฤติกรรมในการเลือกประเภทสินคาที่ซื้อ
มีความสัมพันธกับความตองการซื้อเครื่องปนดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความตองการในการซื้อเครื่องปนดินเผา ประเภทจาน ถวยมากที่สุด
ตาราง 2 การทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้อกับความตองการซื้อ จําแนกชวงเวลา
พฤติกรรมการซื้อ

ความตองการซื้อ
นอยที่สุด นอย

ปานกลาง มาก

มากที่สุด

รวม

2

Sig.

25.05

0.00*

2. หากจะซื้อสินคาเครื่องปนดินเผา จะนิยมไปซื้อชวงใดในรอบเดือน? (When)
ตนเดือน

5

10

87

86

20

208

กลางเดือน

5

0

30

31

0

66

ปลายเดือน

5

5

50

31

20

111

15

15

167

148

40

385

รวม

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 2 ผลการทดสอบสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้อกับความตองการซื้อ จําแนก
ชวงเวลาที่ซื้อ จากขอคําถามหากจะซื้อสินคาเครื่องปนดินเผา จะนิยมไปซื้อชวงใดในรอบเดือน
(When) พบว า พฤติ ก รรมในการเลื อ กในช ว งเวลามี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความต อ งการซื้ อ
เครื่องปนดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความตองการ
ในการซื้อเครื่องปนดินเผา ในชวงตนเดือนมากที่สุด
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ตาราง 3 การทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้อกับความตองการซื้อ จําแนกเหตุผล
พฤติกรรมการซื้อ

ความตองการซื้อ
นอยที่สุด นอย

ปานกลาง มาก

มากที่สุด

รวม

2

Sig.

3. เหตุผลที่ซื้อสินคาเครื่องปนดินเผา เนื่องจากอะไร? (Why)
สามารถตกแตงไดหลากหลาย
รูปแบบ
สามารถใชงานได
เอนกประสงค
สามารถเก็บรักษาไดนาน
สามารถปรั บ แก ฮ วงจุ ย ตาม
ความเชื่อได
อื่น ๆ
รวม

5

10

56

56

30

5

5

5

86

61

5

162

5

0

15

21

0

41

0

0

5

5

0

10

0

0

5

5

0

10

15

15

167

148

40

385

104.24 0.00*

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 3 ผลการทดสอบสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้อกับความตองการซื้อ จําแนก
ตามเหตุผลที่ซื้อ จากขอคําถามเหตุผลที่ซื้อสินคาเครื่องปนดินเผา เนื่องจากอะไร? (Why) พบวา
พฤติกรรมในการเลือกซื้อตามเหตุผลมีความสัมพันธกับความตองการซื้อเครื่องปนดินเผาในจังหวัด
อุบลราชธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความตองการในการซื้อเครื่องปนดินเผา
จากเหตุผลที่วา สามารถใชงานไดเอนกประสงคมากที่สุด
ตาราง 4 การทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้อกับความตองการซื้อ จําแนกสถานที่
พฤติกรรมการซื้อ

ความตองการซื้อ
นอยที่สุด นอย

ปานกลาง มาก

มากที่สุด

รวม

5

106

2

Sig.

4. สถานที่ที่นิยมไปซื้อสินคาเครื่องปนดินเผามากที่สุด (Where)
ห า งสรรพสิ น ค า ขนาดใหญ
หรื อ ห า งจํ า หน า ยอุ ป กรณ

5

5

51

40

กอสราง
รานจํ าหน ายของตกแต ง บ าน
โดยเฉพาะ

24.2
2

5

5

40

76

62

20

132

0.02*
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สถานที่ผลิตสินคานั้น ๆ
โดยเฉพาะ
รานจําหนายสินคาราคาถูก
รวม

5

5

71

46

15

142

0

0

5

0

0

5

15

15

167

148

40

385

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 4 ผลการทดสอบสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้อกับความตองการซื้อ จําแนก
ตามสถานที่ที่ซื้อ จากขอคําถามสถานที่ที่นิยมไปซื้อสินคาเครื่องปนดินเผามากที่สุด (Where) พบวา
พฤติกรรมในการเลือ กซื้ อตามสถานที่ มีความสั มพันธ กับความตองการซื้อ เครื่ องปนดิ นเผาใน
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 โดยมี ค วามต อ งการในการซื้ อ
เครื่องปนดินเผา จากสถานที่ประเภท สถานที่ผลิตสินคานั้น ๆ โดยเฉพาะมากที่สุด
ตาราง 5 การทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้อกับความตองการซื้อ จําแนกตามบุคคล
ที่คํานึงเมื่อจะซื้อ (ใครเขามาเกี่ยวของในการซื้อบาง)
พฤติกรรมการซื้อ

ความตองการซื้อ
นอยที่สุด นอย

ปานกลาง มาก

มากที่สุด

รวม

2

Sig.

26.68

0.01*

5. ทุกครั้งที่มีการซื้อสินคาเครื่องปนดินเผา จะคํานึงถึงบุคคลในกลุมใดมากที่สุด (Whom)
ลูกคา

0

0

10

10

0

20

สมาชิกครอบครัว/ญาติ

10

5

55

70

15

155

ตัวผูซื้อเอง

5

10

82

57

25

179

ไมนึกถึงใคร

0

0

20

11

0

31

15

15

167

148

40

385

รวม

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 5 ผลการทดสอบสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้อกับความตองการซื้อ จําแนก
บุคคลที่คํานึงถึงเมื่อจะซื้อ (ใครเขามาเกี่ยวของในการซื้อบาง) จากขอคําถามทุกครั้งที่มีการซื้ อ
สินคาเครื่องปนดินเผา จะคํานึงถึงบุคคลในกลุมใดมากที่สุด (Whom) พบวา พฤติกรรมในการเลือก
ตามบุ คคลที่คํ านึ งถึ งเมื่อ จะซื้ อ มีค วามสั มพั นธ กับ ความต อ งการซื้ อเครื่ อ งป นดินเผาในจั ง หวั ด
อุบลราชธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความตองการในการซื้อเครื่องปนดินเผา
โดยจะคํานึงตัวของผูซื้อเองมากที่สุด
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ตาราง 6 การทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้อกับความตองการซื้อ จําแนกตามบุคคล
ที่จะซื้อให
พฤติกรรมการซื้อ

ความตองการซื้อ
นอยที่สุด นอย

ปานกลาง มาก

มากที่สุด

รวม

2

Sig.

6. ทุกครั้งที่มีการซื้อสินคาเครื่องปนดินเผา จะซื้อใหบุคคลในกลุมใดมากที่สุด (Who)
ลูกคา

0

0

15

5

0

20

สมาชิกครอบครัว/ญาติ

5

5

81

85

10

186

ตัวผูซื้อเอง

10

5

56

42

25

138

เพื่อน

0

5

5

5

5

20

ไมนึกถึงใคร

0

0

10

11

0

21

15

15

167

148

40

385

รวม

67.33 0.00*

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 6 ผลการทดสอบสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้อกับความตองการซื้อ จําแนก
ตามบุคคลที่จะซื้อให จากขอคําถามทุกครั้งที่มีการซื้อสินคาเครื่องปนดินเผา จะซื้อใหบุคคลในกลุม
ใดมากที่สุด (Who) พบวา พฤติกรรมในการเลือกตามบุคคลที่จะซื้อใหมีความสัมพันธกับความ
ตองการซื้อเครื่องปนดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
ความตองการในการซื้อเครื่องปนดินเผา โดยจะซื้อใหสมาชิกในครอบครัว/เครือญาติมากที่สุด
ตาราง 7 การทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้อกับความตองการซื้อ จําแนกวิธีการซื้อ
พฤติกรรมการซื้อ

ความตองการซื้อ
นอยที่สุด นอย

ปานกลาง มาก

มากที่สุด

รวม

2

Sig.

17.84

0.00*

7. นิยมซื้อสินคาเครื่องปนดินเผาอยางไร? (How)
ซื้อดวยเงินสด

10

10

142

132

40

334

ซื้อโดยบัตรเครดิต

5

5

25

16

0

51

15

15

167

148

40

385

รวม

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 7 ผลการทดสอบสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้อกับความตองการซื้อ จําแนก
วิธีการซื้อ จากขอคําถามนิยมซื้อสินคาเครื่องปนดินเผาอยางไร? (How) พบวา พฤติกรรมในการ
เลื อ กตามรู ป แบบวิ ธี ก ารซื้ อ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความต อ งการซื้ อ เครื่ อ งป น ดิ น เผาในจั ง หวั ด
อุบลราชธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความตองการในการซื้อเครื่องปนดินเผา
ดวยเงินสดมากที่สุด
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ตาราง 8 การทดสอบความสั มพั นธระหวางพฤติ กรรมการซื้อ กับความตอ งการซื้อ จําแนกตาม
จํานวนเงินที่ซื้อ
ความตองการซื้อ
พฤติกรรมการซื้อ

นอย

ปาน

ที่สุด นอย

กลาง

2

Sig.

มาก มากที่สุด รวม

8. จํานวนเงินที่เคยซื้อสินคาประเภทเครื่องปนดินเผา จะใชเงินเทาไร? (How)
ต่ํากวา 5,000 บาท/ครั้ง

15

15

157

133

40

360

5,001 – 5,500 บาท/ครั้ง

0

0

5

5

0

10

5,501 – 6,000 บาท/ครั้ง

0

0

0

5

0

5

มากกวา 6,001 บาท/ครั้ง

0

0

5

5

0

10

รวม

15

15

167

148

40

385

13.07 0.36

จากตาราง 8 ผลการทดสอบสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้อกับความตองการซื้อ จําแนก
ตามจํานวนเงินที่ซื้อ จากขอคําถามจํานวนเงินที่เคยซื้อสินคาประเภทเครื่องปนดินเผา จะใชเงิน
เท า ไร? (How) พบว า พฤติ ก รรมในการเลื อ กตามจํ า นวนเงิ น ที่ ซื้อ ไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความ
ตองการซื้อเครื่องปนดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากพฤติกรรมการซื้อ จําแนกตามประเภทการซื้อสินคา ชวงเวลาในการซื้อ เหตุผลที่ซื้อ
สถานที่ที่ ซื้อ บุคคลที่ คํานึง ถึ ง เมื่อ ซื้ อ บุ คคลที่ จะซื้อ ให และรูป แบบการซื้ อเครื่ อ งป นดิ น เผามี
ความสัมพันธกับความตองการซื้อเครื่องปนดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ปทมาพร นาคฉายา (2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตองการซื้อบาน
เดี่ยวของผูบริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยพบวา เรื่องของรายได บุคคลใน
ครอบครัว การกลาวถึงกลุมอางอิง ระยะเวลาในการซื้อมีความสัมพันธกับความตองการซื้อบาน
นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับ Kotler (2003) ที่กลาววา พฤติกรรมของผูบริโภคจะเปนสิ่งแรกที่ควรจะ
เกิดขึ้นกอนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งเปนการประเมินถึงความตองการเบื้องตนของผูบริโภคกอน และ
เปนไปตามแนวคิดกระบวนการตัดสินใจเชนเดียวกัน
อยางไรก็ตาม พฤติกรรมการซื้อ จําแนกตามจํานวนเงินที่ซื้อไมมีความสัมพันธกับความ
ตองการซื้อฯ ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว เหตุผลอาจจะเนื่องจากวา ในการซื้อทุกครั้ง
ลูกคาจะไมนิยมซื้อในปริมาณที่มาก รวมทั้ง เปนการซื้อเพื่อใชในครัวเรือน ไมไดซื้อในปริมาณที่
มาก ดังนั้น วงเงินจึงไมไดเปนปจจัยที่สําคัญในการที่จะซื้อทุกครั้ง อนึ่ง สินคาเหลานี้ เปนกลุม
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สินคาฟุมเฟอย ลูกคาจึงมิไดจัดสรรจํานวนเงินเพื่อจัดซื้อโดยเฉพาะ อาจจะซื้อเมื่อมีเหตุ หรือมีความ
จําเปนจริง ๆ จึงทําใหผลการศึกษาไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว
ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย
1. ผูประกอบการที่ผลิตเครื่องปนดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี ควรใหความสนใจผลิต
สินคาประเภทจาน ถวย เนื่องจากความตองการซื้อของลูกคา โดยทั่วไปสินคาจาน ชาม ถวยตาง ๆ
จะเปนเซรามิคที่มาจากภูมิภาคอื่น แตในพื้นที่ยังไมมีการผลิตที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น เปนเพียงการ
ผลิตกระถางตนไม หรือแจกัน
2. หากจะมีการจั ดกิจกรรมเพื่ อ กระตุ นการขาย ผู ประกอบการควรจัดในช วงต น เดื อ น
เนื่องจากเปนชวงที่ลูกคามีกําลังในการซื้อ และสวนใหญจะนิยมซื้อดวยเงินสด ซึ่งเปนสิ่งที่ดีตอ
ธุรกิจ ทําใหผูประกอบการสามารถมีเงินสดเพื่อไปดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง
3. ในการนํ า เสนอการขาย ผู ป ระกอบการ จะต อ งแจ ง ประโยชน ข องผลิ ต ภั ณ ฑ หรื อ
ออกแบบใหสามารถนําไปใชไดอยางหลากหลาย นอกเหนือจากการใชบรรจุอาหาร อาจจะนําไปทํา
เปนของที่ระลึก หรือของฝากจากจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากเวลาซื้อผลิตภัณฑเหลานี้ จะนิยม
เพื่อซื้อใหสมาชิกในครอบครัว หรือเครือญาติ
4. สถานที่ในการจําหนาย ลูกคาชอบที่จะเห็นกระบวนการผลิตดวย ดังนั้น ผูประกอบการ
ควรจัดทําที่แสดงสินคาและพรอมจําหนายในสถานที่ผลิต เปนการสรางแรงจูงใจใหลูกคาเกิดความ
ตองการ และสรางความมั่นใจในกระบวนการผลิต ซึ่งตอไปในอนาคต อาจจะมีการพัฒนาเปนการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อมาเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นตอไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรจะมีการศึกษาในกลุมผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกลเคียงกัน เพื่อนํามาเปรียบเทียบ
ถึงความตองการซื้อที่แทจริงมากยิ่งขึ้น
2. ควรเพิ่ มตั ว แปรอื่ น ๆ เข า มาในการศึ ก ษา เช น ตั ว แปรที่ เ กี่ ย วกั บ สั ง คม วั ฒ นธรรม
เนื่องจากเปนสินคาที่เปนแนวภูมิปญญาทองถิ่น อาจจะทําใหผลการศึกษามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอ
ความตองการซื้อผลิตภัณฑผาฝายในจังหวัดอุบลราชธานี เปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยมีกลุม
ตัวอยางที่เปนประชากรในประเทศไทยที่มีรายไดจากการประกอบอาชีพ จํานวน 385 คน โดยใช
แบบสอบถามและใชสถิติในการวิเคราะหไดแก คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห
ความถดถอยเชิงพหุ
ผลการศึกษา พบวา ระดับความคิดเห็นของสวนประสมทางการตลาดดานชองทางจําหนาย
อยู ใ นระดั บ มากและมี ค า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด ส ว นความต อ งการซื้ อ ฯ มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น มาก
เชนเดียวกัน ในการทดสอบสมมติฐาน พบวา สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑและดาน
ชองทางจําหนายสงผลตอความตองการซื้อผลิตภัณฑผาฝายในจังหวัดอุบลราชธานี อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานราคาและดานการสงเสริมการตลาดไมสงผลตอความตองการซื้อฯ
คําสําคัญ: ผลิตภัณฑผาฝาย ความตองการซื้อ จังหวัดอุบลราชธานี

2

เปนสวนหนึ่งของ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาด ปงบประมาณ 2560” โดยศูนย
สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 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 เปนภูมิปญญาทองถิ่นที่อยูคูสังคมไทยมาเปนเวลานาน จากเดิมที่ผลิตเพื่อ
ใช ใ นครั ว เรื อ น ได ถู ก พั ฒ นาและออกแบบเพื่ อ นํ า ทํ า ในเชิ ง พาณิ ช ย ม ากยิ่ ง ขึ้ น จนกลายเป น
“ผลิตภัณฑผาฝาย” จํานวนมากทั้งที่เปนประเภทเสื้อผาและเครื่องใชภายในครัวเรือน ซึ่งมีจําหนาย
ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ สร า งรายได ใ ห กั บ ผู ป ระกอบการเป น อย า งมาก ทํ า ให มี
ผูประกอบการที่ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑผาฝายเปนจํานวนมากดวย
ผลิตภัณฑผาฝายที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพอีกแหงหนึ่งในประเทศไทย คือ ผลิตภัณฑผาฝาย
ของจั งหวัดอุ บ ลราชธานี มีทั้ งที่ เปนทั้ งกลุ มผูป ระกอบการที่ จดทะเบี ยนอย า งถู กตอ งและกลุ ม
ผูประกอบการรายยอยถึงกลาง รวมทั้งกลุมชาวบานที่รวมตัวเพื่อผลิตผาหรือที่เรียกกันวา “กลุม
OTOP” ซึ่งปจจุบันมีจํานวนผูประกอบการเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก รวมทั้งมีอัตราการแขงขันกันสูง
ทําใหผูประกอบการตองพัฒนาสินคาใหมีความแตกตางจากคูแขงขัน
ในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันนั้น Kotlerand Keller (2009) กลาววา การใชกล
ยุทธของสวนประสมทางการตลาด(Marketing Mix) จะสามารถสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ
ได โดยควรพิจารณาถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ (Product) การคํานึงถึงตนทุนที่ควรจะควบคุม
ไมใหมีมูลคาสูงเกินไป ซึ่งอาจจะนําไปสูการกําหนดราคา (Price) ที่สูง และอาจจะสงผลตอความ
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ตองการซื้อที่อาจจะลดลงไปดวยเมื่อมีการผลิตสินคาเรียบรอยแลว การจัดสถานที่เพื่อจําหนาย
(Place) เปนอีกสิ่งหนึ่งที่ควรใหความสําคัญ โดยเฉพาะในปจจุบันนี้ชองทางในการจําหนายมีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทําใหเกิดความสะดวก รวดเร็วทั้งผูประกอบการ
และลูกคา และสิ่งสําคัญสุดทาย คือ การสงเสริมการตลาด (Promotion) เมื่อมีผลิตภัณฑที่ดีมีคุณภาพ
ควรจะแจงใหแกผูบริโภคทราบ หรือการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเปนการสรางการรับรูใหเกิดขึ้นกับ
ผูบริโภค
อนึ่ง สถานการณของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําให
ผูประกอบการจะตองปรับปรุงกิจการ หรือแมแตผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภคดวยเนื่องจากพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้น หากมีการศึกษาถึง
ความตองการในอนาคตของผูบริโภคได จะทําใหผูประกอบการมีความไดเปรียบในการแขงขัน เมื่อ
ผลิตสินคาออกมาจําหนาย จะชวยลดความเสี่ยงและมีโอกาสไดรับการตอบสนองจากผูบริโภคได
ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้ จึงไดจัดทําขึ้นเพื่อวิเคราะหปจจัยที่จะสงผลตอความตองการซื้อ
โดยเฉพาะผลิตภัณฑจากผาฝายในที่นี้ ปจจัยที่จะใชในการศึกษา คือ “สวนประสมทางการตลาด”
ซึ่งเปนปจจัยที่พบวา จากการทบทวนงานวิจัยที่ผานมา (จุฑามาศ เลิศจิรกุล, 2557; พัชราภรณ พรอง
พรมราช, 2559) สามารถที่จะใชเปนสิ่งที่กระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการที่จะซื้อได
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความตองการซื้อผลิตภัณฑผา
ฝายในจังหวัดอุบลราชธานี
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษาไปใชในการวางแผนผลิตสินคาที่ใชผาฝาย เพื่อ
สนองตอบตอความตองการของผูบริโภคในปจจุบันได
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยกําหนดตัวแปรในการศึกษา คือ ตัวแปร
ตน เปนสวนประสมทางการตลาด สวนตัวแปรตาม เปนความตองการซื้อผลิตภัณฑผาฝาย ซึ่งเปน
การสอบถามทัศนคติของกลุมลูกคาที่เปนเปาหมายและที่มีศักยภาพในการซื้อผลิตภัณฑผาฝายได
โดยอยางนอยกลุมเปาหมายตองเปนกลุมที่มีรายไดจากการประกอบอาชีพเปนหลัก
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สมมติฐานการวิจัย
ส ว นประสมทางการตลาดส ง ผลต อ ความต อ งการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ผ า ฝ า ยในจั ง หวั ด
อุบลราชธานี
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ส ว นประสมทางการตลาด โดย Kotler and
Keller (2009) ได ก ล า วถึ ง องค ป ระกอบทั้ ง 4 ด า น คื อ (1) ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ (Product) เป น สิ น ค า
(Goods) และบริการ (Service) ที่ธุรกิจผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความ
พึงพอใจมากที่สุด ผลิตภัณฑมีทั้งที่จับตองไดและไมสามารถจับตองได หรือสถาบันใดสถาบันหนึ่ง
ทั้งนี้ เนื่องจากการตลาดสามารถนําไปประยุกตใชไดกับทุก ๆ สิ่ง จึงทําใหสิ่งที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น
เป นตัวผลิ ตภัณฑ ผลิ ตภัณฑยั งรวมไปถึ ง ตราสิ น ค า (Brand) การบรรจุหี บหอ (Packaging) การ
รับประกัน (Guarantee) คุณภาพผลิตภัณฑ (Quality) (2) ดานราคา (Price) จํานวนเงินที่ลูกคาตอง
ชําระใหกับผูขายเพื่อใหไดรับสินคาและบริการ โดยธุรกิจตองกําหนดราคาใหอยูในระดับที่ลูกคา
สามารถซื้อได การกําหนดราคานั้นมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ในระดับที่
ธุรกิจยังคงมีกําไร และลูกคาสามารถซื้อได (3) ดานการจัดจําหนาย (Place) เปนการจัดการเกี่ยวกับ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการซื้อสินคาของลูกคากลุมเปาหมายใหมีความสะดวกสบายสูงสุด ดวย
การนําสินคาและบริการไปสงมอบใหกับลูกคาภายในเวลาที่ลูกคาตองการ และ (4) การสงเสริม
การตลาด (Promotion) เปนการกําหนดแนวทางในการสื่อสารไปยังลูกคากลุมเปาหมายเกี่ยวกับ
สินคาและบริการ ราคา และขอมูลอื่น ๆ ของสินคาและบริการ โดยมุงหมายใหเกิดการตัดสินใจซื้อ
สินคาและบริการ
ความตองการซื้อ สามารถใชแนวคิดของ Kotler (2003) ไดกลาวถึงกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อ ประกอบดวย การรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมิ นผลทางเลือก การตัดสินใจ และ
ความรูสึกภายหลังการซื้อ ซึ่งความตองการซื้อ จะเกิดขึ้นไดตองมีกระบวนการเรียนรูเหลานี้ ซึ่ง
สะทอนออกมาจากพฤติกรรมนั่นเอง
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จากการทบทวนดังกลาวขางตน ผูศึกษาจึงไดกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
สวนประสมทางการตลาด
- ดานผลิตภัณฑ

ความตองการซื้อ

- ดานราคา
- ดานชองทางจําหนาย
- ดานการสงเสริมการตลาด
รูป 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาเรื่อง สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความตองการซื้อผลิตภัณฑผาฝายใน
จังหวัดอุบลราชธานี ผูศึกษาไดออกแบบการศึกษา ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
เปนกลุมประชากรไทยทั่วไปที่อาศัยในประเทศไทยและมีศักยภาพในการซื้อได ซึ่งตองมี
รายไดจากการประกอบอาชีพ ซึ่งไมทราบจํานวนประชาการที่แนนอน ดังนั้น จึงกําหนดขนาด
ตัวอยางตามแนวทางของ Cochran (1977)ยอมรับความคาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดจํานวนกลุมตัวอยาง
385 คน ใชการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน โดยการสุมแบบเจาะจง กลาวคือ ผูที่จะตอบ
แบบสอบถามตองมีรายไดจากการประกอบอาชีพ
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 3
สวน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินคา
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความตองการซื้อ
ในตอนที่ 1 และ 2 กําหนดรูปแบบคําถาม โดยใหเลือกตามตัวเลือกที่กําหนด (Checklist)
สวนตอนที่ 3 ใชมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert scale) 5 ระดับ หลังจากนั้นนําแบบสอบถามตรวจ
คุณภาพ โดยสงใหผูเชี่ยวชาญและผูประกอบการพิจารณาเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือเชิงเนื้อหา
(Validity) และความเที่ ย งตรง (Reliability) ทั้ ง นี้ ได นํา ไปทดลองใช (Try out) กั บ กลุ มตั ว อย า ง
จํ า นวน 76 คนเพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งตรง โดยการหาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาครอนบั ด
(Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งเกณฑที่ยอมรับได คือ 0.50 ขึ้นไป (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ, 2557)
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โดยผลที่ไดจากคําถาม 18 ขอของสวนประสมทางการตลาดและความตองการซื้อ ไดคาโดยรวม
เทากับ 0.81 ซึ่งถือวาผานเกณฑ ดังนั้น แบบสอบถามนี้จึงมีความเที่ยงตรง
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ใชการเก็บขอมูลผานออนไลน โดยสงแบบสอบถามเจาะจงไปที่กลุมเปาหมาย ซึ่งผูศึกษามี
เครือขายของกลุมบุคคลเหลานี้ รวมทั้งการแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่สถานประกอบการ
โดยตรง ตั้งแตชวงเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2561
4. เทคนิคการวิเคราะหขอมูล
ในการพิสูจนสมมติ ฐาน ผูศึกษาไดใชสถิติการวิเคราะหความถดถอยเชิ งพหุ (Multiple
Regression) เพื่อหาอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความตองการซื้อผลิตภัณฑผา
ฝ ายในจั งหวั ดอุบลราชธานี ส วนขอ มู ลพื้นฐานเบื้ องต น ใช คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งในการแปลคาเฉลี่ยของส วนประสมทางการตลาดและความ
ตองการ ใชแนวทางของ ธานินทร ศิลปจารุ (2552) ดังนี้
คาเฉลี่ย
4.50 – 5.00
มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย
3.50 – 4.49
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย
2.50 – 3.49
มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย
1.50 – 2.49
มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย
1.00 – 1.49
มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
ผลการวิจัย
จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดและความตองการซื้อ มีผล
การศึกษาดังตาราง 1 และ 2 ดังนี้
ตาราง 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมทางการตลาดโดยรวม
สวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา
ดานชองทางจําหนาย
ดานการสงเสริมการตลาด
รวม

คาเฉลี่ย
3.51
4.10
4.17
4.07
3.96

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.35
0.70
0.48
0.56
0.37

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสม
ทางการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.96 (x= 3.96, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ทุกดานมีระดับความคิดเห็นมาก ซึ่งมีดานชองทางจําหนาย (x= 4.17, S.D. = 0.48) ได
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คาเฉลี่ยมากที่สุด 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 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตองการซื้อผลิตภัณฑผาฝายโดยรวม
ความตองการซื้อ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การแปลผล
รวม
4.05
0.68
มาก
จากตาราง 2 พบว า ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ มีร ะดั บ ความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกั บ ความ
ตองการซื้อผลิตภัณฑผาฝายโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.05 (x= 4.05, S.D. = 0.68)
สวนการทดสอบสมมติฐาน โดยใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ ไดผลการทดสอบดัง
ตาราง 3 ดังนี้
ตาราง 3 การวิ เ คราะห ค วามถดถอยเชิ ง พหุ ข องความต อ งการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ผ า ฝ า ยในจั ง หวั ด
อุบลราชธานี
สวนประสมทางการตลาด
B
S.E.
(คาคงที่)
0.52
0.34
ดานผลิตภัณฑ
0.72
0.11
ดานราคา
-0.07
0.04
ดานชองทางจําหนาย
0.34
0.08
ดานการสงเสริมการตลาด
-0.03
0.07
Adjusted R2 = 0.26 SEE = 0.58, F = 34.12 Sig. = 0.00*

Beta
0.37
-0.07
0.24
-0.02

t
1.51
6.82
-1.60
4.27
-0.38

Sig.
0.13
0.00*
0.11
0.00*
0.71

Tolerance

VIF

0.66
0.95
0.61
0.66

1.51
1.05
1.65
1.52

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 3 เปนการทดสอบสมมติฐานสวนประสมทางการตลาดสงผลตอความตองการ
ซื้อผลิตภัณฑผาฝายในจังหวัดอุบลราชธานี โดยผลการศึกษา พบวา สวนประสมทางการตลาด
เฉพาะดานผลิตภัณฑมีคา t = 6.82, Sig = 0.00 < 0.05 และดานชองทางจําหนายมีคา t = 4.27, Sig =
0.00 < 0.05 หมายความวา สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑและดานชองทางจําหนายสงผล
ตอความตองการซื้อฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานราคามีคา t = -1.60, Sig =
0.11 > 0.05 และดานการสงเสริมการตลาดมีคา t = -0.38, Sig = 0.71 > 0.05 หมายความวา ดานราคา
และดานสงเสริมการตลาดไมสงผลตอความตองการซื้อฯ
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เมื่อพิจารณาคา Beta ของดานผลิตภัณฑและดานชองทางจําหนาย ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอความ
ต อ งการซื้ อ ฯ พบว า ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ จ ะมี อิ ท ธิ พ ลต อ ความต อ งการซื้ อ ฯ มากที่ สุด (Beta = 0.37)
รองลงมา คือ ดานชองทางจําหนาย (Beta = 0.24)
ส วนคา Tolerance และค า Variance Inflation Factors (VIF) กํ าหนดค ามาตรฐาน โดยคา
Tolerance จะตองมีคามากกวา 0.19 สวนคา VIF จะตองมีคาไมเกิน 5 (ผองศรี เกียรตินภา และคณะ,
2553) จากการศึ ก ษาพบว า ค า Tolerance มี ค า ระหว า ง 0.61 – 0.95 แสดงว า ส ว นประสมทาง
การตลาดมีอิสระตอกัน และคา VIF มีคาระหวาง 1.05 – 1.65 แสดงวา ความสัมพันธของส ว น
ประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกันไมสูงมากเกินไป จึงเปนตัวแปรตนที่ยอมรับได
หากพิจารณาที่คา Adjusted R2 เพื่อพยากรณสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความ
ตองการซื้อฯ พบวา มีคา 0.26 หมายความวา สวนประสมทางการตลาดในครั้งนี้ สามารถนําไป
พยากรณความตองการซื้อฯ ไดรอยละ 26
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ดานผลิตภั ณ ฑ และด า นช อ งทางจํ า หนา ยส งผลตอ ความต อ งการซื้ อ ฯ ผลการศึ ก ษษ
ดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ จุฑามาศ เลิศจิรกุล (2557) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอ การ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผายี่หอ H&M โดยพบวา ปจจัยที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑและสถานที่จัดจําหนายมีผลตอ
การตัดสินใจซื้อฯ และสอดคลอง พัชราภรณ พรองพรมราช (2559) ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอ
การตัดสินใจซื้อเสื้อผาพรีเมี่ยมแบรนดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษากลาววา
ผลิตภัณฑและชองทางจัดจําหนายสงผลตอการตัดสินใจซื้อฯ เชนเดียวกัน ซึ่งผลการศึกษาในครั้ง
เปนการยืนยันในแนวคิดของ Kotlerand Keller (2009)ที่ไดกลาวถึงสวนประสมทางการตลาดจะมี
ผลตอความตองการซื้อของผูบริโภค
2. ดานราคาและดานการสงเสริมการตลาดไมสงผลตอความตองการซื้อฯ ผลการศึกษา
ดังกลาวไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนด อาจจะเปนเหตุผลจากการกําหนดราคาในอนาคต
อาจจะไมมีผลตอความตองการ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ อาจจะทําใหกลยุทธราคาที่
ศึกษาในครั้งนี้ไมใชตัวแปรที่พยากรณได หากถึงชวงเวลาที่จะซื้อจริง ๆ อาจจะมีการปรับราคาอีก
ครั้ง สวนการสงเสริมการตลาด ในขั้นตอนนี้อาจจะไมมีความสําคัญตอการตัดสินใจ เนื่องจาก
ผูตอบแบบสอบถามยังไมเห็นและสัมผัสสินคาจริง จึงไมมีความจําเปนที่จะตองมากระตุนการซื้อ
ผานการสงเสริมการตลาดในชวงนี้
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ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย
จากการตั้ ง คํ า ถามเพื่ อ สอบถามความคิ ด เห็ น ของกลุ ม ลู ก ค า เป า หมาย ผู ศึ ก ษาจะให
ขอเสนอแนะโดยใชแนวทางจากขอคําถามที่สํารวจ ดังนี้
1. ผูประกอบการควรใหความสําคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ โดยผลิตภัณฑผาฝายนั้น จะตองทํา
ความสะอาดไดงายและแหงเร็ว สีท่ีใชในการยอมจะตองใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ ปลอดสารเคมีที่
เป นอันตรายตอ ผูใช ในการออกแบบต องเหมาะกับ ยุ คสมั ย หรื อมีความทั นสมั ยตามแฟชั่ นใน
ขณะนั้น ในกรณีที่จะผลิตผาปูโตะ ผาจะตองมีคุณสมบัติสามารถยึดเหนี่ยวพื้นโตะไดเปนอยางดี ไม
เลื่อนไปมา เพราะอาจจะมีความเสี่ยงทําใหสิ่งของบนโตะรวงหลนเสียหายได หรือหากจะผลิต
ผามาน หรือผาปูเตียง ควรจะใชผาผืนเดียวทั้งผืนไมมีการตัดเย็บหรือตอผา ซึ่งอาจจะตองใชกี่ทอผา
แบบหนากวาง ทั้งนี้ เพื่อชวยรักษาลวดลายของผาที่ออกแบบมีความตอเนื่องสวยงาม โดยลวดลาย
ผาจะตองสะทอนความเปนทองถิ่นและมีความเปนเอกลักษณเฉพาะ
2. ผูประกอบการควรใหความสําคัญเกี่ยวกับชองทางจําหนาย โดยรานที่จําหนายซึ่งเปน
สถานที่ในการผลิตสินคาดวย จะตองมีสถานที่จอดรถใหกับลูกคาอยางกวางขวาง มีการนําเสนอ
สินคาผานชองทางอินเตอรเน็ตและควรจะมีการขายผานทางออนไลนดวย เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหแกลูกคา รวมทั้งรานที่จําหนายจะตองมีการจัดแสดงแนวทางในการตกแตง (Display) โดยใช
ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องผู ป ระกอบการ เพื่ อ สร า งแรงจู ง ใจในการซื้ อ และสร า งแรงบั น ดาลใจในการใช
ผลิตภัณฑที่ซื้อไป
3. ในสวนของราคาและการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการควรพัฒนาและปรับปรุง เพื่อ
จะไดกลายเปนปจจัยที่กระตุนใหเกิดความตองการซื้อมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยพิจารณาจากการ
กําหนดราคาสินคาควรจะมีราคาตั้งแต 100 บาทขึ้นไป และราคาไมควรมีความแตกตางจากสินคาที่
มีลักษณะใกลเคียงกันในตลาด สวนเรื่องการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการอาจจะมีการวางแผน
เพื่อจัดกิจกรรมลดราคาสินคาในทุก ๆ ป มีการใหของแถมเมื่อมีการซื้อสินคาครบ 1,000 บาทขึ้นไป
การเข า ร ว มกิ จ กรรมพิ เ ศษที่ นํ า สิ นค า ไปจั ด แสดงด ว ย รวมทั้ ง การอบรมให พนั ก งานมี ค วามรู
ความสามารถใหขอแนะนําแกลูกคาในการใชสินคาเพื่อตกแตง และการเขารวมกิจกรรมทางสังคม
เพื่อสรางการรับรูของลูกคา
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ ใชการศึกษาในเชิงปริมาณเปนหลัก อาจจะเพิ่มเติมการศึกษา
ในเชิงคุณภาพ โดยอาจจะสัมภาษณเชิงลึกในกลุมผูประกอบการเพิ่ม โดยเฉพาะผูประกอบการที่
จําหนายสินคาประเภทนี้ อันจะเปนการเสริมขอมูลประกอบการวางแผนใหแกผูประกอบการตอไป
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2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลิตภัณฑผาฝายจากแหลงผลิตในพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อจะ
ไดทราบมุมมองของลูกคาที่แตกตางกันออกไป จะทําใหเกิดความหลากหลายในสวนประสมทาง
การตลาดเพิ่มขึ้น
3. ควรมีการใชป จจั ยดานอื่ น ๆ เพิ่มเติม โดยอาจจะนําป จัจัยทางสั งคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม เพื่อจะไดมีขอมูลที่เปนปจจัยภายนอก ซึ่งอาจจะสงผลตอความตองการซื้อผลิตภัณฑผา
ฝายของลูกคาได
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การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอ
ความตองการซื้อเครื่องปนดินเผาในจั งหวัดอุบลราชธานี เปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยมี กลุม
ตัวอยางที่เปนประชากรในประเทศไทยที่มีรายไดจากการประกอบอาชีพ จํานวน 385 คน โดยใช
แบบสอบถาม และใชสถิติในการวิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห
ความถดถอยเชิงพหุ
ผลการศึกษา พบวา ระดับความคิดเห็นของสวนประสมทางการตลาดดานการจัดจําหนาย
อยู ใ นระดั บ มากและมี ค า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด ส ว นความต อ งการซื้ อ ฯ มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น มาก
เชนเดียวกัน ในการทดสอบสมมติฐาน พบวา สวนประสมทางการตลาดดานการจัดจําหนายและ
ดานการสงเสริมการตลาดสงผลตอความตองการซื้อเครื่องปนดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานผลิตภัณฑและดานราคาไมสงผลตอความตองการซื้อฯ
คําสําคัญ: เครื่องปนดินเผา ความตองการซื้อ จังหวัดอุบลราชธานี
3

เปนสวนหนึ่งของ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาด ปงบประมาณ 2560” โดย ศูนย
สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 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
เครื่องปนดินเผาปากหวยวังนอง เปนผลิตภัณฑที่เกิดจากภูมิปญญาของชาวบานในจังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งไดรับการพัฒนาจากรุนสูรุน จนทําใหการทําเครื่องปนดินเผากลายมาเปนอาชีพ
หลักที่สามารถสรางรายไดใหกับชาวบานในชุมชนตําบลปทุม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
หรือที่เรียกกันวา “ชุมชนปากหวยวังนอง” (จังหวัดอุบลราชธานี, 2561)
ชุมชนปากหวยวังนอง เปนพื้นที่ที่มีดินเหนียวที่เหมาะแกการปน ทําใหชาวบานในชุมชน
แหงนี้ใหความสนใจผลิตเครื่องปนดินเผา จากขอมูลที่มีสํารวจเมื่อป 2540 มีจํานวนผูประกอบ
อาชีพทําเครื่องปนดินเผา จํานวน 201 คน (เวช หกพันนา, 2541) ทําใหมีผลิตภัณฑเขาสูตลาดเปน
จํานวนมาก ซึ่ งเมื่อ มี การสะสมผลิ ตภั ณฑในตลาดในปริ มาณมากขึ้น ในทางตรงกั นขา มความ
ตองการของลูกคากลับลดลง ทําใหสูญเสียตนทุนและกําไร ภายหลังจากเหตุการณนี้เกิดขึ้น จํานวน
ผูประกอบการไดเริ่มลดลง จนกระทั่งในปจจุบันมีจํานวนคงเหลือที่ประกอบเปนอาชีพหลักไมมาก
นัก (สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุบลราชธานี, 2561)
แมวา จํานวนผูประกอบการลดลงจากในอดีตเปนจํานวนมาก การแขงขันลดลง แตการ
ดําเนินธุรกิจยังไมสามารถสรางผลกําไรใหเกิดขึ้นในปริมาณที่มากนัก ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจาก
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ความอิ่ มตัว ของการใชผ ลิ ต ภั ณฑป ระเภทนี้ หรืออาจจะกลา วได วา เปนวั ฏจั ก รของผลิ ต ภั ณ ฑ
(Product Life Cycle) ที่อยูในชวงถดถอย (Decline) ซึ่งหากผูประกอบการยังไมมีการพัฒนาสินคา
ใหม ธุรกิจดังกลาวนั้น อาจจะสูญเสียผลกําไรและไมไดรับการจดจําจากลูกคาตอไป (Kotler and
Armstrong, 2012)
Kotler (2003) กลาววา ในการผลิตสินคา หรือบริการ ผูประกอบการควรจะมีการศึกษาถึง
ความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน เพื่อจะไดตอบสนองความตองการของผูบริโภคได โดยใช
แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ในการศึกษาถึงความตองการนั้นๆ อัน
ประกอบดวย คุณลักษณะของผลิตภัณฑ (Product) การกําหนดราคา (Price) การจัดหาสถานที่จัด
จําหนาย หรือชองทางจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion)
ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้ จึงไดจัดทําขึ้นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของสวนประสมทาง
การตลาดที่ สงผลต อความต องการซื้ อเครื่อ งป นดินเผาในจังหวั ดอุบ ลราชธานี เพื่อจะได นํา ผล
การศึกษาที่ไดไปใชในการวางแผนพัฒนาสินคาเครื่องปนดินเผาใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภคตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของส ว นประสมทางการตลาดที่ ส ง ผลต อ ความต อ งการซื้ อ
เครื่องปนดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษาไปใชในการวางแผนผลิตสินคาเครื่องปนดินเผา เพื่อ
สนองตอบตอความตองการของผูบริโภคในปจจุบันได
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยกําหนดตัวแปรในการศึกษา คือ ตัวแปร
ตน เปนสวนประสมทางการตลาด สวนตัวแปรตาม เปนความตองการซื้อเครื่องปนดินเผา ซึ่งเปน
การสอบถามทัศนคติของกลุมลูกคาที่เปนเปาหมายและที่มีศักยภาพในการซื้อเครื่องปนดินเผาได
โดยอยางนอยกลุมเปาหมายตองเปนกลุมที่มีรายไดจากการประกอบอาชีพเปนหลัก
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สมมติฐานการวิจัย
ส ว นประสมทางการตลาดส ง ผลต อ ความต อ งการซื้ อ เครื่ อ งป น ดิ น เผาในจั ง หวั ด
อุบลราชธานี
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ส ว นประสมทางการตลาด โดย Kotler and
Keller (2009) ไดกลาวถึงสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน คือ
(1) ดานผลิตภัณฑ เปนสินคาและบริการที่ผลิตขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
และจะนําไปสูความพึงพอใจในที่สุด
(2) ดานราคา เปนการกําหนดจํานวนเงินที่ลูกคาตองจายใหกับผูขาย
(3) ดานการจัดจํา หน าย เปนการจัดการเกี่ยวกั บสถานที่ เพื่ อจัดจํา หน ายผลิ ตภัณฑ โดย
คํานึงถึงความสะดวกของลูกคากลุมเปาหมาย
(4) การสงเสริมการตลาด เปนการกําหนดรูปแบบในการสื่อสาร ซึ่งอาจจะใชสวนประสม
ทางการสงเสริมทางการตลาด ไดแก การโฆษณา การใชพนักงานขาย การประชาสัมพันธ การตลาด
ทางตรง และการสงเสริมการขาย
ความตองการซื้อ สามารถใชแนวคิดของ Kotler (2003) ไดกลาวถึงกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อ ประกอบดวย การรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมิ นผลทางเลือก การตัดสินใจ และ
ความรูสึกภายหลังการซื้อ ซึ่งความตองการซื้อ จะเกิดขึ้นไดตองมีกระบวนการเรียนรูเหลานี้ ซึ่ง
สะทอนออกมาจากพฤติกรรมนั่นเอง

95

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

จากการทบทวนดังกลาวขางตน ผูศึกษาจึงไดกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

สวนประสมทางการตลาด
- ดานผลิตภัณฑ

ความตองการซื้อ

- ดานราคา
- ดานการจัดจําหนาย
- ดานการสงเสริมการตลาด
รูป 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาเรื่อง สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความตองการซื้อเครื่องปนดินเผาใน
จังหวัดอุบลราชธานี ผูศึกษาไดออกแบบการศึกษา ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
เปนกลุมประชากรไทยทั่วไปที่อาศัยในประเทศไทยและมีศักยภาพในการซื้อได ซึ่งตองมี
รายไดจากการประกอบอาชีพ แตผูศึกษาไมทราบจํานวนประชาการที่แนนอน ดังนั้น จึงกําหนด
ขนาดตัวอยางตามแนวทางของ Cochran (1977) ยอมรับความคาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดจํานวนกลุม
ตัวอยาง 385 คน ใชการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน โดยการสุมแบบเจาะจง กลาวคือ ผู
ที่จะตอบแบบสอบถามตองเปนกลุมเปาหมายที่มีรายได จากการประกอบอาชีพและเป นกลุ มที่
ผูประกอบการเครื่องปนดินเผาตองการจําหนายให เชน กลุมผูประกอบการรานอาหาร โรงแรม
เจ า ของธุ ร กิ จ ทั่ ว ไป ข า ราชการ พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ พนั ก งานของบริ ษั ท เป น ต น โดย
กลุมเปาหมายเหลานี้ จะมีโอกาสเปนผูซื้อเครื่องปนดินเผาที่จําหนายในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 3
สวน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินคา
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความตองการซื้อ
96

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ในตอนที่ 1 และ 2 กําหนดรูปแบบคําถาม โดยใหเลือกตามตัวเลือกที่กําหนด (Checklist)
สวนตอนที่ 3 ใชมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert scale) 5 ระดับ หลังจากนั้นนําแบบสอบถามตรวจ
คุณภาพ โดยสงใหผูเชี่ยวชาญและผูประกอบการพิจารณาเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือเชิงเนื้อหา
(Validity) และความเที่ ย งตรง (Reliability) ทั้ ง นี้ ได นํา ไปทดลองใช (Try out) กั บ กลุ มตั ว อย า ง
จํ า นวน 76 คนเพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งตรง โดยการหาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาครอนบั ด
(Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งเกณฑที่ยอมรับได คือ 0.50 ขึ้นไป (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ, 2557)
โดยผลที่ไดจากคําถาม 20 ขอของสวนประสมทางการตลาดและความตองการซื้อ ไดคาโดยรวม
เทากับ 0.85 ซึ่งถือวาผานเกณฑ ดังนั้น แบบสอบถามนี้จึงมีความเที่ยงตรง
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ใชการเก็บขอมูลผานออนไลน โดยสงแบบสอบถามเจาะจงไปที่กลุมเปาหมาย ซึ่งผูศึกษามี
เครือขายของกลุมบุคคลเหลานี้ รวมทั้งการแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่สถานประกอบการ
โดยตรง ตั้งแตชวงเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2561
4. เทคนิคการวิเคราะหขอมูล
ในการทดสอบสมมติฐาน ผูศึกษาไดใชสถิติการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple
Regression) เพื่ อ หาอิ ท ธิ พ ลของส ว นประสมทางการตลาดที่ ส ง ผลต อ ความต อ งการซื้ อ
เครื่องปนดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี สวนขอมูลพื้นฐานเบื้องตน ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งในการแปลคาเฉลี่ยของสวนประสมทางการตลาดและ
ความตองการ ใชแนวทางของ ธานินทร ศิลปจารุ (2552) ดังนี้
คาเฉลี่ย

4.50 – 5.00

มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด

คาเฉลี่ย

3.50 – 4.49

มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก

คาเฉลี่ย

2.50 – 3.49

มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง

คาเฉลี่ย

1.50 – 2.49

มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย

คาเฉลี่ย

1.00 – 1.49

มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด

ผลการวิจัย
จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดและความตองการซื้อ มีผล
การศึกษาดังตาราง 1 และ 2 ดังนี้
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ตาราง 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมทางการตลาดโดยรวม
สวนประสมทางการตลาด

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

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 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสม
ทางการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.93 (x = 3.93, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ทุกดานมีระดับความคิดเห็นมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย โดยดานการจัดจําหนาย
(x = 4.07, S.D. = 0.58) ไดคาเฉลี่ยมากที่สุด 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 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตองการซื้อเครื่องปนดินเผาโดยรวม
ความตองการซื้อ
รวม

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การแปลผล

3.48

0.88

มาก

จากตาราง 2 พบว า ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ มีร ะดั บ ความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกั บ ความ
ตองการซื้อเครื่องปนดินเผาโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.48 (x = 3.48, S.D. = 0.88)
สวนการทดสอบสมมติฐาน โดยใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ ไดผลการทดสอบดัง
ตาราง 3 ดังนี้
ตาราง 3 การวิ เ คราะห ค วามถดถอยเชิ ง พหุ ข องความต อ งการซื้ อ เครื่ อ งป น ดิ น เผาในจั ง หวั ด
อุบลราชธานี
สวนประสมทางการตลาด

B

S.E.

Beta

t

Sig. Tolerance VIF

(คาคงที่)

2.30

0.41

5.57

0.00*

ดานผลิตภัณฑ

-0.16

0.12 -0.08 -1.34

0.18
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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*
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 3 เปนการทดสอบสมมติฐานสวนประสมทางการตลาดสงผลตอความตองการ
ซื้อเครื่องปนดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี 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
สงเสริมการตลาดสงผลตอความตองการซื้อฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ มี ค า t = -1.34, Sig = 0.18 > 0.05 และด า นราคา มี ค า t = -1.21, Sig = 0.23 > 0.05
หมายความวา ดานผลิตภัณฑและดานราคาไมสงผลตอความตองการซื้อฯ
เมื่อพิจารณาคา Beta ของดานการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ซึ่งเปนปจจัยที่
สงผลตอความตองการซื้อฯ พบวา ดานการจัดจําหนายจะมีอิทธิพลตอความตองการซื้อฯ มากที่สุด
(Beta = 0.23) รองลงมา คือ ดานการสงเสริมการตลาด (Beta = 0.15)
ส วนคา Tolerance และค า Variance Inflation Factors (VIF) กํ าหนดค ามาตรฐาน โดยคา
Tolerance จะตองมีคามากกวา 0.19 สวนคา VIF จะตองมีคาไมเกิน 5 (ผองศรี เกียรตินภา และคณะ,
2553) จากการศึ ก ษาพบว า ค า Tolerance มี ค า ระหว า ง 0.61 – 0.70 แสดงว า ส ว นประสมทาง
การตลาดมีอิสระตอกัน และคา VIF มีคาระหวาง 1.45 – 1.65 แสดงวา ความสัมพันธของส ว น
ประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกันไมสูงมากเกินไป จึงเปนตัวแปรตนที่ยอมรับได
หากพิจารณาที่คา Adjusted R2 เพื่อพยากรณสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความ
ตองการซื้อฯ พบวา มีคา 0.06 หมายความวา สวนประสมทางการตลาดในครั้งนี้ สามารถนําไป
พยากรณความตองการซื้อฯ ไดเพียงรอยละ 6 เทานั้น
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ดานการจั ดจํา หน า ยและดา นการส ง เสริ ม การตลาดส ง ผลตอ ความต อ งการซื้ อ ฯ ผล
การศึกษาดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ กันตกนิษฐ วงศบวรลักษณ และคณะ (2560) ไดศึกษา
เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่ระลึกของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มาทองเที่ยวเมือง
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พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยพบวา ปจจัยที่เกี่ยวกับสถานที่จัดจําหนายและการสงเสริมการตลาดมีผลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาที่ระลึกฯ และสอดคลอง พิมพชนก ทองฉาย (2559) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
ความตองการซื้อผลิตภัณฑกางเกงมวยไทยเพื่อเปนของที่ระลึกของนักทองเที่ยวชาวมาเลเซีย ผล
การศึ ก ษากล า วว า ช อ งทางจั ดจํ า หน า ยและการส ง เสริ ม การตลาดส งผลต อ ความต อ งการซื้ อ ฯ
เช น เดี ย วกั น ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาในครั้ ง เป น การยื น ยั น แนวคิ ดของ Kotler and Keller (2009) ที่ ไ ด
กลาวถึงสวนประสมทางการตลาดจะมีผลตอความตองการซื้อของผูบริโภคดวย
2. ดานผลิตภัณฑและดานราคาไมสงผลตอความตองการซื้อฯ ผลการศึกษาดังกลาวไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนด อาจจะเปนเหตุผลจากผลิตภัณฑยังไมมีความแตกตางแปลกใหม
จึงทําใหผูบริโภคยังไมมีความสนใจในผลิตภัณฑดังกลาวนี้ สวนการกําหนดราคาในอนาคตอาจจะ
ไมมีผลตอความตองการซื้อในปจจุบัน อาจจะมีเหตุผลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
อาจจะทําใหกลยุทธราคาที่ศึกษาในครั้งนี้ไมใชตัวแปรที่พยากรณได หากถึงชวงเวลาที่จะซื้อจริง ๆ
ผูประกอบการอาจจะมีการปรับราคาจําหนายอีกครั้ง
ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย
จากการตั้ ง คํ า ถามเพื่ อ สอบถามความคิ ด เห็ น ของกลุ ม ลู ก ค า เป า หมาย ผู ศึ ก ษาจะให
ขอเสนอแนะโดยใชแนวทางจากขอคําถามที่สํารวจ ดังนี้
1. ผูประกอบการควรใหความสําคัญเกี่ยวกับการจัดจําหนาย โดยเฉพาะสถานที่สําหรับจอด
รถของลูกคา การจัดตกแตงรานดวยผลิตภัณฑของผูประกอบการ เพื่อแสดงตัวอยางการตกแตงโดย
การใชอุปกรณหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการนําเสนอ นอกจากนี้ การมีรานคาที่จําหนายคาปลีก
ในเมือง ยังเปนสิ่งที่ลูกคาใชประกอบในการจะตัดสินใจซื้อสินคาเครื่องปนดินเผา และประการ
สุดทาย คือ ควรมีชองทางในการเขาถึงสินคาไดโดยงาย โดยใชอินเตอรเน็ต หรือมีการจําหนายผาน
ชองทางออนไลนดวย
2. ผูประกอบการควรใหความสําคัญเกี่ยวกับการสงเสริมการตลาด โดยควรจะมีการจัด
กิจกรรมเพื่อลดราคาสินคาเปนประจําทุกป เปนการดึงดูดใหลูกคาเขามาชมผลิตภัณฑ สวนพนักงาน
ควรมีการอบรมเพื่อสรางทักษะในการนําเสนอขายสินคาพรอมใหขอแนะนําแกลูกคา การเขารวม
กิจกรรมพิเศษ เปนการสรางการรับรูใหลูกคาไดเปนอยางดี ผูประกอบควรพยายามเขารวมงาน
ประเภทนี้ ซึ่งจะเปนการโฆษณาสินคาไปดวย สินคาของแถมยังคงเปนอีกหนึ่งปจจัยที่จะกระตุนให
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ลูกคาเกิดความตองการซื้อ และประการสุดทาย ผูประกอบการควรพยายามจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่ง
จะเปนการชวยสะทอนภาพลักษณที่ดีของกิจการตอไป
3. ในส ว นของผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละราคา ผู ป ระกอบการควรพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง เพื่ อ จะได
กลายเปนปจจัยที่กระตุนใหเกิดความตองการซื้อมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะผลิตภัณฑ โดยเนน
การใชสีที่มีความปลอดภัย ไมปะปนสารเคมีที่เปนอันตรายตอลูกคา ควรมีบริการที่จัดสงสินคา
ใหแกลูกคาใหถึงที่หมายปลายทาง ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาตองออกแบบที่สามารถนําไปตกแตง
ไดอยางหลากหลาย สามารถบรรจุอาหารทั้งรอนและเย็นไดโดยไมเปนอันตราย การใชสีตองมีความ
สดใสและไมจําเปนตองมีจํานวนสีมาก ใชเพียง 1 – 2 สีเทานั้น สวนลวดลายบนผลิตภัณฑตอง
สะทอนความเปนไทย หรือทองถิ่นใหได รวมทั้งการออกแบบตองมีความทันสมัยในยุคประเทศ
ไทย 4.0 และผูผลิตอาจจะตองผลิตเครื่องปนดินเผาเพื่อตอบสนองความตองการของแตละบุคคลได
โดยการออกแบบใหเฉพาะบุคคลนี้เทานั้น สวนการกําหนดราคาสินคา ควรจะกําหนดราคาไมใหมี
ความแตกตางจากสินคาที่มีลักษณะใกลเคียงกันในตลาด สวนราคา ลูกคายินดีจายตั้งแต 300 บาท
ขึ้นไปตอชิ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ โดยอาจจะสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก ในกลุ ม ผู ป ระกอบการ
เครื่องปนดินเผาเพิ่มเติม เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการใชปจจัยภายนอกดานอื่น ๆ เชน ปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เปน
ตน เพื่อจะไดมีขอมูลที่สะทอนความตองการซื้อไดอยางครอบคลุม
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเครื่องปนดินเผาจากแหลงผลิตในพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อจะ
ไดทราบมุมมองของลูกคาที่แตกตางกันออกไป เพื่อใหเกิดความหลากหลายของแหลงขอมูลที่
แตกตางกันไป
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การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําจิ้มสุกี้ของพอคาคนกลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
DECISION MAKING OF SUKIYAKI SAUCE PRODUCTS OF THE INTERMEDIARY
IN MUEANG DISTRICT.UBONRATCHATHANI PROVINCE AREA
ธงชัย ตั้งมิ่งชัย
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ธรรมวิมล สุขเสริม
อาจารยประจําคณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคในการศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคล
ที่ มี ผ ลต อ การ ตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ น้ํ า จิ้ ม สุ กี้ ข องพ อ ค า คนกลางในเขตอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
อุบลราชธานี 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้ อ
ผลิตภัณฑน้ําจิ้มสุกี้ของพอคาคนกลางในเขตอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 3) เพื่อศึกษาอิทธิพล
ของสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินซื้อผลิตภัณฑน้ําจิ้มสุกี้ของพอคาคนกลางในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี กลุมตัวอยางไดแก พอคาคนกลางที่อ าศัยในเขตอําเภอเมือ งจั ง หวั ด
อุ บลราชธานี จํ านวน 405 คน เครื่ องมื อที่ใชเป นแบบสอบถามสถิ ติที่ ใชคื อ ความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ(t-test) วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว(One Way
Anova หรือ F-test) และการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) การวิเคราะหการถดถอย
(Regression Analysis)ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุมากกวา
45 ป มีการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา มีรายไดของกิจการตอเดือน 20,001 – 50,000 บาท ผลการ
ทดสอบสมมุติฐานพบวา 1) เพศและอายุที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําจิ้มสุกี้
ของพอคาคนกลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ไมแตกตางกัน สวนระดับการศึกษา
สูงสุดและรายไดของกิจการตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําจิ้มสุกี้ของ
พอคาคนกลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 2)
ป จจั ยส วนประสมทางการตลาดทั้ งด า นผลิ ต ภั ณฑ ราคา สถานที่ จั ด จํา หน า ย และการส ง เสริ ม
การตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําจิ้มสุกี้ของพอคาคนกลางในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 3) ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ
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ราคา และการสงเสริมการตลาด สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําจิ้ม สุกี้ของพอคาคนกลางใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01
คําสําคัญ

การตัดสินใจ, น้ําจิ้มสุกี้, 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 มีการนําวัฒนธรรมการรับประทานซูกิยากิหรือสุกี้ยากี้เขามา โดยรานสุกี้ยากี้
ภายใตชื่อตราสินคา (Brand) “สุกี้โคคา” เปนรานแรกเมื่อป 2500 จนเปนที่รูจักและนิยมรับประทาน
กันอยางแพรหลายในประเทศไทย จากการเติบโตของธุรกิจรานสุกี้ยากี้ ทําใหมีผูประกอบการ เริ่ม
ใหความสนใจและดําเนินธุรกิจประเภทนี้ พรอมกับความตองการบริโภคสุกี้ยากี้ของผูบริโภคมาก
ยิ่งขึ้น เชน ราน เอ็มเคสุกี้ ซึ่งปจจุบันไดสวนแบงทางการตลาดมาเปนอันดับ 1 พรอมกับจํานวน
สาขา 419 สาขา จากขอมูลดังกลาวขางตนสะทอนให เห็น “ความตองการของตลาด” ที่ยังมี สูง
(พิทยา พันธเพ็ญโสภณ, 2552)
จากความตองการบริโภคที่มีตออาหารประเภทสุกี้ยากี้สูงมากนั้น ไมเพียงเฉพาะรานอาหาร
ประเภทหมอตมสุกี้เทานั้นที่ไดรับความนิยม น้ําจิ้มสุกี้บรรจุขวดเริ่มไดรับความนิยมเชนกัน โดยเริ่ม
จากผลิตภัณฑน้ําจิ้มสุกี้ยากี้ตราพันทายนรสิงหที่มีสวนแบงทางการตลาดในประเทศไทยประมาณ
รอยละ 50 ของกลุมผลิตภัณฑเดียวกันนี้ ซึ่งมีมูลคาตลาดทั้งหมดกวา 1,200 ลานบาท สวนตราสินคา
อื่น ๆ ในตลาดของประเทศไทย แทบจะไมมีตราสินคาใดที่มีสวนแบงการตลาดใกลเคียงกับตรา
สินคาของพันทายนรสิงหเลย ในทางการตลาดตามแนวคิดของ Kotler and Armstrong (2008) ได
กลาวถึง แบบจําลองของการศึกษาดานพฤติกรรมผูบริโภค โดยอธิบายถึงปจจัยที่เปนสิ่งกระตุนทาง
การตลาด อันสงผลกอใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคา เชน สวนประสมทางการตลาด (Marketing
Mix) ป จ จั ย ทางด า นเศรษฐกิ จ (Economic) ด า นการเมื อ ง (Political) ด า นสั ง คม (Social) ด า น
วัฒนธรรม (Cultural) และดานเทคโนโลยี (Technological) เปนตน พรอมกันนี้ จากการทบทวน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ปจจัยที่มีนักวิจัยนิยมใชในการศึกษา คือ สวนประสมทางการตลาดทั้ง 4
ดาน อันประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่จัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การตลาด
สวนการตัดสินใจซื้อสินคานั้น จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา สวนใหญจะเปนการศึกษา
จากการเก็บขอมูลกับกลุมผูบริโภคทั่วไป (End user) สวนกลุมพอคาคนกลาง (Middleman) ที่ซื้อ
สินคาแบบสง (Wholesale) เพื่อนําไปจําหนายยังไมคอยมีการศึกษา ซึ่งในความเปนจริง กลุมลูกคา
เหลานี้ มีศักยภาพในการซื้อในปริมาณที่มาก อยางไรก็ตาม การตัดสินใจซื้อสินคาของกลุมพอคา
คนกลางเหลานี้ อาจจะมีรูปแบบ หรือ กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาที่แตกตางจากกลุมผูบริโภค
ทั่วไปได (วุฒิ สุขเจริญ, 2556)
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําจิ้มสุกี้ของ
พอคาคนกลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
น้ําจิ้มสุกี้ของพอคาคนกลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําจิ้มสุกี้
ของพอคาคนกลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สมมุติฐานการวิจัย
1.ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําจิ้มสุกี้ของพอคาคน
กลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีแตกตางกัน
2. สวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําจิ้มสุกี้ของ
พอคาคนกลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3. สวนประสมทางการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําจิ้มสุกี้ของพอคาคน
กลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร หมายถึง พอคารานขายของสดหรือขายของชําที่ขายน้ําจิ้มสุกี้ในเขตอําเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
1.2 กลุมตัวอยาง หมายถึง กลุมพอคาคนกลางทั้งหมดที่มีประสบการณซื้อน้ําจิ้มสุกี้แบบสง
(Wholesale) ที่ อ ยู ใ นเขตพื้ น ที่ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี โดยใช วิ ธี ก ารสุ ม แบบเจาะจง
(Purposive Sampling )
2. ขอบเขตตัวแปร
2.1 ตัวแปรตน ประกอบดวย
(1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดเฉลี่ยตอเดือน
(2) สวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่จัดจําหนาย และ
ดานการสงเสริมการตลาด
2.2 ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อ ไดแก การตระหนัก การคนหา การเปรียบเทียบ การ
ตัดสินใจ และพฤติกรรมหลังการซื้อ
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3. ขอบเขตพื้นที่และระยะเวลา
3.1 พื้นที่ในการศึกษา กําหนดขอบเขตในการศึกษาเฉพาะพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี
3.2 ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2560 – เมษายน 2561
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการทบทวนทฤษฎี แนวคิด วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดนํามาพัฒนาและสราง
เปนกรอบแนวความคิด ดังนี้
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษาสูงสุด
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน

การตัดสินใจซื้อ
- การตระหนัก
- การคนหา
- การเปรียบเทียบ
- การตัดสินใจ
- พฤติกรรมหลังการซื้อ

สวนประสมทางการตลาด
- ดานผลิตภัณฑ
- ดานราคา
- ดานสถานที่จัดจําหนาย
- ดานการสงเสริมการตลาด

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูประกอบการสามารถวางแผนการตลาดใหตรงกลุมเปาหมายและตอบสนอง
ตอความตองการไดอยางเต็มที่
2. สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการเริ่มตน พัฒนา หรือปรับปรุงแกไขธุรกิจ
จําหนายน้ําจิ้มสุกี้สําหรับผูประกอบการรายใหมหรือผูประกอบการรายเดิม เพื่อกําหนดกล
ยุทธในการแขงขันทางการตลาดใหมีความไดเปรียบในการแขงขัน
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แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
2.1 ผลิตภัณฑ (Product)
2.2 ราคา (Price)
2.3 สถานที่และชองทางการจัดจําหนาย (Place and Distribution)
2.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion)
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
3.1 ความหมายของการตัดสินใจซื้อ
3.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อ
4. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับน้ําจิ้มสุกี้
4.1 ความหมายของน้ําจิ้มสุกี้
4.2 ความเปนมาของน้ําจิ้มสุกี้
4.3 กระบวนการผลิตน้ําจิ้มสุกี้
4.4 บรรจุภัณฑน้ําจิ้มสุกี้
4.5 มาตรฐานผลิตภัณฑน้ําจิ้มสุกี้
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
อมราภรณ สีเมฆ (2558) ไดศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ อ
สับปะรดกระปองของผูบริโภคในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผลการศึกษาพบวา
สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานชองทางการจัดจําหนาย
และดานการสงเสริมการตลาดตามลําดับ ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคที่มีเพศ อายุ แตกตางกัน มี
ความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสับปะรดกระปองของผูบริโภค
ในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
นัยนา ฤทธิ์บัว (2558) ไดศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภค
กาแฟสดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวา สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
การตัดสินใจพิจารณาเปนรายดานพบวามีดานราคา ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการขาย และ
ดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ พฤติกรรมการเลือกซื้อกาแฟสด พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
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สวนใหญซื้อกาแฟสดที่ปมน้ํามันเพื่อ ลดอาการงวงนอน ซื้อกาแฟสดชวงเชาเวลาทํางาน สวนใหญ
ซื้อ 3-4 ครั้งตอสัปดาห การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มี ระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็น
ตอสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคกาแฟสดในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระเบียบวิธีการวิจัย
กลุมตัวอยางไดแก พอคาคนกลางที่อาศัยในเขตอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน
405 คน เครื่องมื อที่ ใช เป นแบบสอบถาม สถิ ติที่ใชคื อ ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ค าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน สถิติทดสอบ(t-test) วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว(One Way Anova หรือ F-test) การ
วิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) และการวิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis)
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัย เรื่อง การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําจิ้มสุกี้ของพอคาคนกลางในเขตอําเภอเมือ ง
จังหวัดอุบลราชธานี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล
ของพอคาคนกลาง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 385 คน ได
แจกแบบสอบถามทั้งหมด 420 ชุด และไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 405 ชุด คิดเปน 96.42%
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล และนําเสนอในรูปแบบของตาราง ประกอบคําบรรยาย โดยแบงเปน
2 ตอน ตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน
210 คน และเปนเพศชาย จํานวน 195 คน สวนใหญมีอายุมากกวา 45 ป มีการศึกษาในระดับ ปวส./
อนุปริญญา จํานวน 129 คน และมีรายไดเฉลี่ยกิจการตอเดือน 20,001 – 50,000 บาท จํานวน 149
คน
2. ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค
สมมุติฐานขอ 1 ปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําจิ้มสุกี้ของพอคา
คนกลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบวา
ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาสูงสุดประถมศึกษา มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําจิ้มสุกี้
แตกตางจากผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.34 และผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา
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สูงสุด ปวส./อนุปริญญา มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําจิ้มสุกี้แตกตางจากผูตอบแบบสอบถามที่มี
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลตางคาเฉลี่ย
เทากับ 0.30
ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับรายไดเฉลี่ยของกิจการตอเดือน 20,001 – 50,000 บาท มีการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําจิ้มสุกี้แตกตางจากผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับรายไดเฉลี่ยของกิจการตอ
เดือน 50,001 – 80,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.20
และผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับรายไดเฉลี่ยของกิจการตอเดือน 20,001 – 50,000 บาท มีการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําจิ้มสุกี้แตกตางจากผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับรายไดเฉลี่ยของกิจการตอ
เดือนมากกวา 80,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.33
ดังแสดงผลในตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางพอคาคนกลางที่มีระดับการศึกษาสูงสุด
แตกตางกันกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําจิ้มสุกี้ โดยวิธี LSD
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Mean

3.62

3.89

3.76

3.67

3.97

(1)ประถมศึกษา

3.62

-

(2) มัธยมศึกษาตอนตน

3.89

(3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

3.76

(4) ปวส. / อนุปริญญา

3.67

(5) ปริญญาตรีขึ้นไป

3.97

ระดับการศึกษาสูงสุด

0.34*
-

0.34*

-

0.30*

0.30*

-

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางพอคาคนกลางที่มีรายไดเฉลี่ยกิจการตอ
เดือนแตกตางกันกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําจิ้มสุกี้ โดยวิธี LSD
(1)

(2)

(3)

(4)

Mean

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*

รายได
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(3) 50,001 – 80,000 บาท

3.85

0.20*

(4) มากกวา 80,000 บาท

3.98

0.33*

-

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมุติฐานขอ 2 โดยการวิเคราะหปจจัยเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดที่มีความสัมพันธตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑน้ําจิ้มสุกี้ของพอคาคนกลาง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
พบวา ปจจัยเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดทุกดานมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือ กซื้อ
ผลิตภัณฑน้ําจิ้มสุกี้ของพอคาคนกลาง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ดังแสดงผลในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบปจจัยเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑน้ําจิ้มสุกี้ของพอคาคนกลาง
ตัวแปร

Mean

SD

(1)

(1) การตัดสินใจซื้อน้ําจิ้มสุกี้
3.78
(2) ดานผลิตภัณฑ
4.01
(3) ดานราคา
3.77
(4) ดา นสถานที่ และช อ งทาง 3.59
การจัดจําหนาย
(5) ดานการสงเสริมการตลาด 3.64
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

0.75
0.83
0.90
1.00

1

(2)

(3)

(4)

0.75** 0.71** 0.64**
1 0.73** 0.62**
1 0.06**
1

0.98

(5)
0.71**
0.62**
0.64**
0.72**
1

สมมุติฐานขอ 3 โดยการวิเคราะหปจจัยเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑน้ําจิ้มสุกี้ของพอคาคนกลาง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบวา ปจจัย
เกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําจิ้มสุกี้ของพอคาคนกลาง
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยพบวา ดาน
ผลิตภัณฑสงตอการตัดสินใจมากที่สุด รองลงมาคือดานสงเสริมการขายและดานราคา สวนดาน
ชองทางการจัดจําหนายไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อ ดังแสดงผลในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุของปจจัยเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อน้ําจิ้มสุกี้ของพอคาคนกลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ปจจัยเกี่ยวกับสวนประสมทาง
b SE b Beta
การตลาด
คาคงที่
0.65 0.10
ดานผลิตภัณฑ
0.35 0.04 0.38
ดานราคา
0.15 0.38 0.18
ด า นสถานที่ แ ละช อ งทางการจั ด 0.04 0.03 0.59
จําหนาย
ดานการสงเสริมการตลาด
0.26 0.36 0.31
2
Adj R =0.68, SEE = 0.42, F = 219.33, Sig of F = 0.00
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

t

Sig.

T

VIF

5.98 0.00**
8.89 0.00** 0.41
4.14 0.00** 0.37
1.34 0.17 0.40

2.41
2.64
2.44

7.23 0.00** 0.42

2.36

การอภิปรายและขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
เฉลี่ยมากกวา 45 ป มีการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา มีรายไดของกิจการเฉลี่ยตอเดือน 20,00050,000 บาท ดังนั้น จึงควรนําขอมูลที่ไดมาทําการวางกลยุทธตางๆ โดยผูประกอบการที่ขายน้ําจิ้มสุ
กี้ แตเนื่องจากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา เพศและอายุที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อไม
แตกตาง ดังนั้น ผูประกอบการจึงควรเลือกกลุมเปาหมายในเรื่อง ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดใหมี
กลยุทธของแตละกลุมแตกตางกันไป
จากผลการศึกษาปจจัยเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญใหความสําคัญกับผลิตภัณฑที่มีรูปลักษณ สีสันของของสินคาตองดูดีนารับประทาน และมี
ราคาขายอยูในตลาดระดับกลางถึ งล างซึ่งทําใหลู กคาสามารถตั ดสิ นใจซื้อ ได งาย รวมถึงมี การ
สงเสริมการขายโดยใชพนักงานขายเจาะกลุมรานคาเปาหมาย
ขอเสนอแนะ
จากคา Adjusted R2 มีคา 0.68 ตามกลุมตัวแปรอิสระ คือกลุมปจจัยเกี่ยวกับสวนประสมทาง
การตลาด โดยพบวา ยังคงมีอีกรอยละ 32 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่นที่ผูวิจัยไมไดนํามาใช จึง
ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ เพื่อใหการศึกษานี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ตามเหตุผลที่อธิบายไวใน
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บทที่ 2 เชน ดานการตลาด ดานพฤติกรรมผูบริโภค ดังที่ Kotler อางถึงใน สิริเกษ มาลงวงษ (2552)
ไดกลาวถึงพฤติกรรมผูบริโภควา วาสําเร็จของธุรกิจอยูที่การทราบขอมูลของผูบริโภค ซึ่งนักการ
ตลาดตองรวบรวมขอมูลและทําความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค ดานสังคมก็ถือเปน
ปจจัยที่สําคัญที่ควรนํามาศึกษา เพราะผูคนจะไดรับอิทธิพลจากสังคมรอบขางที่เปนกลุม อางอิง
ครอบครัว บทบาทและสถานะทางสังคม นอกจากนี้ยังมีดาน คูแขงขัน สิ่งแวดลอม นวัตกรรม และ
ดานกฎหมาย เปนตน ซึ่งหากมีการศึกษาในปจจัยดังกลาว อาจทําใหทราบถึงความตองการของ
ผูบริโภคชัดเจนมากยิ่งขึ้น อันจะนําไปสูการทําการตลาดที่ตรงกับความตองการของผูบริโภคมาก
ยิ่งขึ้น
บทสรุป
ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว า กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง อายุ ม ากกว า 45 ป มี
การศึกษาระดั บ ปวส./อนุป ริ ญญา มีรายไดของกิ จการตอเดื อน 20,001 – 50,000 บาท ผลการ
ทดสอบสมมุติฐานพบวา 1) เพศและอายุที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําจิ้มสุกี้
ของพอคาคนกลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ไมแตกตางกัน สวนระดับการศึกษา
สูงสุดและรายไดของกิจการตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําจิ้มสุกี้ของ
พอคาคนกลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 2)
ป จจั ยส วนประสมทางการตลาดทั้ งด า นผลิ ต ภั ณฑ ราคา สถานที่ จั ด จํา หน า ย และการส ง เสริ ม
การตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําจิ้มสุกี้ของพอคาคนกลางในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 3) ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ
ราคา และการสงเสริมการตลาด สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําจิ้ม สุกี้ของพอคาคนกลางใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01
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การรับรูถึงความตองการซื้อเสื้อยืดพิมพสกรีนของผูบริโภคผานสื่อสังคมออนไลน:
กรณีศึกษา ธุรกิจเสื้อสกรีนตามใจคุณ
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
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการรับรูถึงความ
ตองการซื้อเสื้อยืดพิมพสกรีนของผูบริโภคผานสื่อสังคมออนไลน (2) ความสัมพันธระหวางปจจัย
สวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค และการรับรูถึงความตองการซื้อเสื้อยืดพิ มพ
สกรีนผานสื่อสังคมออนไลน (3) อิทธิพลสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค ตอการ
รับรูถึงความตองการซื้อเสื้อยืดพิมพสกรีนผานสื่อสังคมออนไลน กลุมตัวอยางคือ ผูบริโภคที่กด
ติดตาม Facebook fan page Tachit เสื้อสกรีนตามใจคุณ จํานวน 406 คน สุมตัวอยางแบบสะดวก
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก ความถี่ รอย
ละ ค า เฉลี่ ย ส วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน T – Test F – Test การวิ เ คราะห ส หสั ม พั น ธ แ บบเพี ย ร สั น
(Pearson’s Product Moment Correlation) และการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear
Regression Analysis)
ผลการวิจัยพบวา (1) ปจจัยสวนบุคคล ดานสถานภาพ ที่แตกตางกันจะมีการการรับรูถึง
ความตองการซื้อเสื้อยืดพิมพสกรีนของผูบริโภคผานสื่อสังคมออนไลน: กรณีศึกษา ธุรกิจเสื้อสกรีน
ตามใจคุณไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 (2) ความสัมพันธระหวางปจจั ยสวน
ประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค พบวา ปจจัยดานความตองการของผูบริโภค ดาน
ตนทุนของผูบริโ ภค และดานความสะดวกในการซื้อ มีความสัมพั นธ กับ การการรับรูถึงความ
ตองการซื้อเสื้อยืดพิมพสกรีนของผูบริโภคผานสื่อสังคมออนไลน: กรณีศึกษา ธุรกิจเสื้อ สกรี น
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ตามใจคุณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 (3) สวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภคมี
อิทธิพลตอการรับรูถึงความตองการซื้อเสื้อยืดพิมพสกรีนผานสื่อสังคมออนไลน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ที่ 0.01 โดยสามารถอธิ บ ายการแปรผั น ของความตั้ ง ใจซื้ อ ซ้ํ า ของผู ซื้ อ สิ น ค า ผ า น
อินเทอรเน็ตไดรอยละ 40.1
คําสําคัญ : การรับรู, สวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค, เสื้อยืดพิมพสกรีน
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 ผูคนเริ่มหันมาใชสื่อสังคมออนไลน (Social Media) คือ รูปแบบการสื่อสาร
ขอมูลที่เขาถึงผูคนทุกระดับในปจจุบัน โดยมีการใชกันอยางแพรหลาย ภายใตการพัฒนาตลอดเวลา
ของเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร ซึ่งมีแนวโนมจะกลายเปนสื่อหลักสําหรับผูคนในโลกอนาคต
แทนสื่อแบบเดิม ๆ กันมากขึ้น ในการสื่อ สารข อมูลถึ งกั น ซึ่งในชวงเริ่ มแรก การใช สื่อสั ง คม
ออนไลน มักใชในลักษณะของงานอดิเรกสื่อสารกันระหวางตนเองกับคนรูจักใกลตัว จากนั้นไดมี
การขยายการประยุกตใชสูภาคธุรกิจ ซึ่งไดรับการตอบรับจากผูคนอยางกวางขวาง เปนสาเหตุสําคัญ
ที่ทําใหสื่อสังคมออนไลน ไดรับความนิยมขึ้นเรื่อย ๆ มาจาก การใชงานที่งาย เขาถึงกลุมคนได
รวดเร็ว มีการแสดงความคิดเห็นไปมา และสื่อที่นํามาแบงปนมีลักษณะหลากหลาย รวมทั้งการ
พัฒนาตลอดเวลาของเทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอรเน็ต ทําใหมีแนวโนมคอนขางชัดเจนวา
สื่อสังคมออนไลน จะเปนสื่อหลักของผูคนในโลกอนาคตอยางแทจริง เพื่อเลาถึงประสบการณงาน
ที่กําลังทําและเรื่องราวที่ตองการแบงปน ซึ่งไดรับความสนใจจากผูคนอยางกวางขวาง และมีสวน
สําคัญในการเชื่อมโยงเขาสูกลุม ลูกคาของบริษัท (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ, 2555: เว็บไซต)
ในการดําเนินธุรกิจตาง ๆ นั้น การสรางการรับรูของสินคาเปนสิ่งที่จําเปน (ปณิศา มีจินดา,
2553) ซึ่งจะชวยทําใหผูบริโภคมีการจดจําและระลึกไดเมื่อเกิดความตองการ อันจะนําไปสูการ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ ในภายหลั ง โดยการรั บ รู (Perception) เป น กระบวนการที่ ผู บ ริ โ ภคเลื อ กสรร จั ด
องคประกอบ หรือจัดระเบียบและตีความสิ่งกระตุนทางการตลาด เพื่อการเลือกซื้อในสิ่งที่ผูบริโภค
ตองการ (Solomon, 2009: 689) โดยทางการตลาดจะเปนการชวยกระตุนใหมีการสรางสวนแบงทาง
การตลาดกอน เปรียบเสมือนการทําใหผูบริโภครับรูถึงผลิตภัณฑ หรือบริการของธุรกิจที่เขาถึงกลุม
ผูบริโภคนั้น ๆ กอนเปนอันดับแรก หรือที่เรียกวา “ผูบุกเบิก (First Mover)”
สวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค (4 C’s) นั้น ประกอบดวย การที่ผูบริโภค
จะความตองการของผูบริโภค หรือคาดหวังในผลิตภัณฑที่จําหนายสามารถตอบความตองการได
(Consumer Wants and Needs) ตนทุนทางดานราคา ความคาดหวังเกี่ยวกับราคาที่ตองถูกและความ
คุมคาของการมาซื้อผลิตภัณฑหรือบริการ (Consumer’s Cost to Satisfy) ความสะดวกในการซื้ อ
ความคาดหวังเกี่ยวกับความสะดวกสบายที่ผูบริโภคตองไดรับจากผูประกอบการ (Convenience to
Buy) เชน การหารานที่จําหนายไดงาย การเขาถึงสินคาไดสะดวก รวดเร็ว และในสวนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของผูบริโภคอันดับสุดทาย คือ การสื่อสาร ความคาดหวังในการไดรับขอมูล
ของผลิตภัณฑ หรือบริการอยางครบถวน (Communication) ซึ่งหากผูประกอบการสามารถสนอง
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ความตองการใน 4 ดานนี้ได จะสามารถสรางการรับรูใหเกิดขึ้นแกผูบริโภคไดกอนคูแขงขันราย
อื่นๆ (บุริม โอทกานนท, 2012: เว็บไซต)
การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาธุรกิจเสื้อยืดพิมพสกรีนบนสื่อสังคมออนไลน ใน
รูปแบบเฟซบุคแฟนเพจ (Facebook fan page) ที่ชื่อวา “เสื้อสกรีนตามใจคุณ” ซึ่งเปนธุรกิจใหมเริ่ม
มาไดไมนานนัก ลักษณะของธุรกิจคือการพิมพสกรีนเสื้อยืดไมมีขั้นต่ําในการจัดทํา รูปแบบการ
เสนอผลิตภัณฑเนนใหผูบริโภคออกแบบหรือกําหนดลักษณะลวดลาย กําหนดสีสันของเสื้อยืดเอง
ตามงบประมาณของผูบริโภคเปนผูกําหนดขึ้นมาเอง
จากการนําเสนอขอมูลดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการสรางการ
รับรูผานสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค เพื่อการแขงขันในธุรกิจเสื้อยืดพิมพ
สกรีนผานสื่อสังคมออนไลน Facebook ซึ่งจะชวยใหธุรกิจดังกลาวประสบความสําเร็จและเปน
ขอมูลในการขยายธุรกิจ ไปยังกลุมเปาหมายตาง ๆ เพิ่มมากขึ้นตอไปในอนาคต จึงเปนที่มาของการ
วิจัยการรับรูถึงความตองการซื้อเสื้อยืดพิมพสกรีนของผูบริโภคผานสื่อสังคมออนไลน: กรณีศึกษา
ธุรกิจเสื้อสกรีนตามใจคุณ
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาอิทธิพลสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภคที่มีผลตอการรับรูถึง
ความตองการซื้อเสื้อยืดพิมพสกรีนผานสื่อสังคมออนไลน
สมมุติฐานของการวิจัย
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภคมีผลตอการรับรูถึงความตองการ
ซื้อเสื้อยืดพิมพสกรีนผานสื่อสังคมออนไลน
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่กดติดตาม Facebook fan
page Tacit เสื้อสกรีนตามใจคุณทั้งหมด จํานวน 7,213 คน (ขอมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)
ขอบเขตกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริโภคที่กดติดตาม
Facebook fan page Tachit เสื้อสกรีนตามใจคุณ กําหนดกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดกําหนดระดับความ
คลาดเคลื่อนเทากับ 0.01 และ 0.05 ซึ่งไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 394 คน
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ขอบเขตดานเนื้อหา ตัวแปรตน ปจจัยสวนบุคคล ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน และสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผู บ ริ โ ภค ประยุ กต จ ากแนวคิ ด ของ Lauterborn, B. (1990) ซึ่ ง ประกอบด วย ความต อ งการของ
ผูบริโภค ตนทุนของผูบริโภค ความสะดวกในการซื้อ และ การสื่อสาร สวนตัวแปรตาม คือการรับรู
ความตองการ ประกอบดวย สถานการณปจจุบัน สิ่งจูงใจที่จะปฏิบัติตาม เปาหมายที่ตองการ
ขอบเขตระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย คือ ชวงเดือน
สิงหาคม 2560 ถึง เดือน กันยายน 2560
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถใชเปนแนวทางใหผูประกอบการเสื้อยืดพิมพสกรีน Facebook fan page Tachit
เสื้อสกรีนตามใจคุณ สามารถนําผลการศึกษาที่ไดไปประกอบการตัดสินใจในการสรางกลยุทธทาง
การตลาด เชน การโฆษณาและการประชาสัมพันธ
2. สามารถนําไปปรับปรุงรูปแบบการใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
การรับรูถึงความตองการ(Need
recognition) ซื้อเสื้อยืดพิมพสกรีน
ของผูบริโภคผานสื่อสังคมออนไลน
- สถานการณปจจุบัน
(Current situation)
- สิ่งจูงใจที่จะปฏิบัติตาม
(Motivation to act)
- เปาหมายที่ตองการ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในมุมมอง
ของผูบริโภค
- ความตองการของผูบริโภค (Consumer
Wants and Needs)
- ตนทุนของผูบริโภค(Consumer’s Cost to
Satisfy)
- ความสะดวกในการซื้อ(Convenience to
Buy)
- การสื่อสาร (Communication)

(Desired goal)

แนวคิดทฤษฏี
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การรั บ รู ถึ ง ความต อ งการของผู บ ริ โ ภค Schiffman and Kanuk. (2010:
p.175) ไดใหความหมายของคําวา การรับรู (Perception) คือ กระบวนการที่ผูบริโภคแตละคนเลือก
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จัดการ และแปลความสิ่งที่กระตุน ไปเปนความหมายและเปนภาพที่ติดอยู หากจะใหความหมาย
อยางงาย การรับรู คือ วิธีการที่เรามองเปนโลกรอบตัว หากผูบริโภคแตละคนไดรับการกระตุนจาก
สิ่งเราเดียวกันในสภาพแวดลอมเหมือนกัน จะเลือกจัดการ และตีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับความ
ตองการ คานิยม และความคาดหวัง
แนวคิดเกี่ ยวกั บสวนประสมทางการตลาดในมุ มมองของผู บริโภค Pradeep And Aspal
(2013) ใหความหมายสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภคไววา เปนรูปแบบกลยุทธ
การทําการตลาดที่มุงเนนไปยังมุมมองของผูบริโภคเปนหลัก โดยทําการพัฒนามาเพื่อแก ไขใน
ขอบกพรองของกลยุทธสวนประสมทางการตลาดเดิมที่มุงเนนไปยังการทําการตลาดในมุมมองของ
ผูขายเปนหลัก
บุริม โอทกานนท (2012: เว็บไซต) แนวคิดเรื่องการตลาดแบบ 4C’s ดังกลาวถูกตีพิมพใน
หนังสือพิมพ Advertising Age ซึ่งเขียนโดย Lauterborn (1990) ซึ่งไดตีพิมพไวในหัวขอเรื่อง “New
Marketing Litany; Four P’s passe; C-words takeover” ในบทความดังกลาว ไดใหขอคิดวา ทุกวันนี้
นักการตลาดกําลังใชกลยุทธการตลาดเกา ๆ ในโลกที่ไมมีอยูอีกแลว และบอกนักการตลาดในยุค
นั้นวา ตลาดที่ตอบรับกับกลยุทธ 4P’s นั้นตลาดในรูปแบบ 4P’s นั้นไดกลายเปนอดีตไปเสียแลว
และการที่บริษัทตาง ๆ จะอยูรอดไดหรือไมนั้น บริษัทควรจะตองหันมามองตัวเองใหม โดยตองลืม
คําวา 4P’s ใหได และแทนที่จะมองในมุมมองของผูผลิตและผูจัดจําหนาย นักการตลาดสมัยใหม
ตองหันมามองในอีกมุมคือ มุมมองของผูบริโภคบาง โดยไดเสนอแนวคิดในการทําการตลาดใน
รูปแบบ 4 C’s เอาไวดังนี้
1. ดานความตองการของลูกคา (Customer Needs and Wants) เปนการใหความสําคัญใน
ดานของสินคาที่ผลิตออกมา ซึ่งควรที่จะเปนสินคาที่ผูบริโภคจะซื้อใชเพื่อแกปญหาการอยูรอดของ
ผูบริโภค (Consumer Solution) แทนที่จะเปนการอยูรอดของผูผลิตและผูจัดจําหนาย
2. ดานตนทุนของผูบริโภค (Cost to Satisfy) เปนการกําหนดราคาโดยพิจารณาถึงตนทุน
ของผูบริโภคที่ตองจายเพื่อที่จะใหไดสินคามาใช ซึ่งการตั้งราคานั้นตองคํานวณถึงคาใชจายตางๆ
ที่ผูบริโภคตองจายออกไปกอนที่จะจายเงินซื้อสินคา
3. ดานความสะดวกในการซื้อ (Convenience to Buy) เปนการกระจายสินคาไปยังจุดขาย
โดยพิจารณาถึงความสะดวกในการซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคเปนหลัก
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4. ดานการสื่อสาร (Communication) เปนการสื่อสารที่ตองคํานึงถึงสื่อและสารที่ผูบริโภค
จะรับฟง ดังนั้นควรใหความสําคัญในการสรางเรื่องราวสรางความไวเนื้อเชื่อใจผานสื่อที่ผูบริโภค
รับฟงมากกวา
ขอมูลเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน (Social Media) การสื่อสารขอมูลของมนุษย ไดรับการ
พั ฒนามาตั้ ง แต สมั ย โบราณจนถึ ง ป จ จุบั น โดยเริ่ ม จากการสื่ อ สารข อ มู ล อยา งง า ยที่ ไ ม มี ความ
สลับซับซอน จนถึงยุคสมัยที่มีเทคโนโลยีเขามามีสวนเกี่ยวของที่สําคัญ ในการเปนตัวนําพาขอมูล
ใหมีการสื่อสารถึงกันอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สื่อสังคมออนไลน (Social Media) เปน
รูปแบบการสื่อสารขอมูลที่เขาถึงผูคนทุกระดับในปจจุบัน โดยมีการใชกันอยางแพรหลาย ภายใต
การพัฒนาตลอดเวลาของเทคโนโลยี ทางดานคอมพิวเตอร ซึ่ งมีแนวโนมจะกลายเปน สื่ อ หลั ก
สําหรับผูคนในโลกอนาคต
ระเบียบวิธีการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นงานวิ จั ย สร า งตามวั ต ถุ ป ระสงค แ ละกรอบแนวคิ ด ที่ กํ า หนดขึ้ น ซึ่ ง
ประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูบริโภคที่ใชสื่อสังคมออนไลน แบบสอบถามมีลักษณะแบบ
ตัวเลือก จํานวน 6 ขอ โดยเนื้อหาครอบคลุมขอมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็ นเกี่ยวกั บส วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู บริโภค โดย
เนื้อหาจะครอบคลุมทั้งหมด 4 ดาน ไดแก ดานความตองการของผูบริโภค (Consumer Wants and
Needs) ด า นต น ทุ น ของผู บ ริ โ ภค (Consumer’s Cost to Satisfy) ด า นความสะดวกในการซื้ อ
(Convenience to Buy) และดานการสื่อสาร (Communication)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูถึงความตองการซื้อเสื้อยืดพิมพสกรีนของผูบริโภค
ผ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน โดยครอบคลุ ม เนื้ อ หาทั้ ง หมด 3 ด า นได แ ก ด า นสถานการณ ป จ จุ บั น
(Current situation) ดานสิ่งจูงใจที่จะปฏิบัติตาม (Motivation to act) และดานเปาหมายที่ตองการ
(Desired goal)
จะใชคําถามปลายปด โดยที่ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Likert Scale) 5 ระดับ ซึ่งกําหนดเกณฑใหคะแนน (ชูศรี วงศรัตนะ, 2552) ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
5

หมายถึง

มากที่สุด

4

หมายถึง

มาก
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3

หมายถึง

ปานกลาง

2

หมายถึง

นอย

1

หมายถึง

นอยที่สุด

คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (n=30) ตัวแปรสวนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ของผู บ ริ โ ภค มี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ า ของครอนบาค 0.788 ซึ่ ง มี ค า ความสอดคล อ งเครื่ อ งมื อ
มากกวา 0.70 และตัวแปรการรับรูถึงความตองการ มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 0.833 ซึ่ง
มีคาความสอดคลองเครื่องมือ มากกวา 0.70 ซึ่งถือวามีความนาเชื่อถือในระดับสูง (กัลยา วานิชยบัญชา, 2553)
ผลการวิเคราะหขอมูล
ป จ จั ย ส ว นบุ ค คล พบว า ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ เป น เพศหญิ ง อายุ 25 – 29 ป
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป อาชีพรับราชการ รายเฉลี่ยตอเดือน มากกวา
25,000 บาท
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค
ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (x = 4.41, S.D. = 0.412) และเมื่อจําแนกผลการวิเคราะหออกมา
เปนรายดาน พบวา ในแตละดานมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดทั้งหมด ไดแก ดานความ
สะดวกในการซื้อ (x = 4.53, S.D. = 0.503) ดานดานการสื่อสาร (x = 4.43,

S.D. = 0.518) ดาน

ความตองการของผูบริ โภค (x = 4.37, S.D. = 0.526) และดานตนทุนของผูบริ โภค (x = 4.33,
S.D. = 0.514)
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรูถึงความตองการซื้อเสื้อยืดพิมพสกรีนของ
ผูบริโภคผานสื่อสังคมออนไลน: กรณีศึกษา ธุรกิจเสื้อสกรีนตามใจคุณ ในแตละสวนโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก (x = 411, S.D. = 0.520) และเมื่อจําแนกผลการวิเคราะหออกมาเปนสวน พบวา
สวนที่มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ไดแก เปาหมายที่ตองการ (x = 4.22, S.D. = 0.623)
สวนที่มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ไดแก สถานการณปจจุบัน (x = 4.17, S.D. = 0.552)
และสิ่งจูงใจที่จะปฏิบัติ (x = 3.95, S.D. = 0.681)
ผลการวิเคราะหสมมติฐาน
ตารางที่ 1 การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณของสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค
ที่ มีผลต อการรั บรูถึ งความตอ งการซื้ อเสื้ อ ยืด พิ มพ สกรี นของผู บ ริโภคผ า นสื่ อ สั งคมออนไลน :
กรณีศึกษา ธุรกิจเสื้อสกรีนตามใจคุณ
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ตัวแปร
คาคงที่

b

SE b

0.695 0.215

β

p- Tole
VIF
value rance
0.001
3.234
**
t

สวนประสมทางการตลาดใน
0.042
มุมมองของผูบริโภคดานความ
0.096 0.047 0.097 2.036
*
ตองการของผูบริโภค
สวนประสมทางการตลาดใน
0.000
มุมมองของผูบริโภคดานตนทุนของ 0.286 0.052 0.282 5.555
**
ผูบริโภค
สวนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของผูบริโภคดานความ
0.058 0.056 0.056 1.041 0.299
สะดวกในการซื้อ
0.000
สวนประสมทางการตลาดใน
0.338 0.051 0.336 6.643
**
มุมมองของผูบริโภคดานการสื่อสาร
R2 = 0.407, Adjusted R2 = 0.401, SEE = 0.403, F = 68.911, Sig. = 0.000
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

0.648 1.544

0.572 1.750

0.506 1.978
0.576 1.735

ผูวิจัยตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ตามเงื่อนไขของ
การวิ เคราะหความถดถอยเชิ งพหุ ด วยการตรวจค า Tolerance และค า Variance Inflation Factor
(VIF) กลาวคือ คา Tolerance มีคามากกวา 0.19 และคา VIF มีคานอยกวา 5.3 (ลัดดาวัลย เพชรโรจน
และคณะ, 2547) จากตารางที่ 4.23 พบวา ตัวแปรอิสระ คือ สวนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผูบริโภค ดานความตองการของผูบริโภค ดานตนทุนของผูบริโภค ดานความสะดวกในการซื้อ และ
ดานการสื่อสาร มีคา Tolerance อยูในชวง 0.506 – 0.648 ซึ่งมีคามากกวา 0.19 แสดงวา ตัวแปร
อิสระมีอิสระตอกัน สวนคา VIF อยูในชวง 1.544 - 1.978 ซึ่งมีคานอยกวา 5.3 แสดงวา ตัวแปร
อิสระทั้ง

4 ตัวแปรไมมีปญหาความสัมพันธระหวางกันสูงมากเกินไป ซึ่งยอมรับไดในการนําไป

ทดสอบความถดถอยเชิงพหุ
ผลการวิเคราะหการทดสอบการถดถอยเชิงพหุคูณของสวนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ของผูบริโภคที่มีผลตอการรับรูถึงความตองการซื้อเสื้อยืดพิมพสกรีนของผูบริโภคผานสื่อสังคม
ออนไลน: กรณีศึกษา ธุรกิจเสื้อสกรีนตามใจคุณ มีคา F = 68.911, Sig. = 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05
ซึ่งจะแสดงวา ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม มีความแปรปรวนเทากัน โดยคาความ
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แปรปรวนของการรับรูถึงความตองการซื้อเสื้อยืดพิมพสกรีนของผูบริโภคฯ จะพิจารณาจากคา
Adjusted R2 ซึ่งมีคาเทากับ 0.401 แสดงวา ความแปรปรวนของการรับรูถึงความตองการซื้อเสื้อยืด
พิมพสกรีนของผูบริโภคผานสื่อสังคมออนไลน: กรณีศึกษา ธุรกิจเสื้อสกรีนตามใจคุณ มีคาเทากับ
รอยละ 40.1 ดังตารางที่ 1
คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน (β) ของสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผูบริโภคในดานตางๆ ไดแก ดานความตองการของผูบริโภค ดานตนทุนของผูบริโภค ดานความ
สะดวกในการซื้อ และดานการสื่อสาร มีคาเทากับ 0.97 0.282 0.056 และ 0.336 ตามลําดับ โดยมีคา
p-value ของดานความตองการของผูบริโภค ดานตนทุนของผูบริโภค และดานการสื่อสารเทากับ
0.042 0.000 และ 0.000 ตามลําดั บ ซึ่ งมีค าน อยกว า 0.05 และ 0.01 แสดงวา ส วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของผูบริโภคเพียง 3 ดานที่มีผลตอการรับรูถึงความตองการซื้อเสื้อยืดพิมพ
สกรีนของผูบริโภคผานสื่อสังคมออนไลน: กรณีศึกษา ธุรกิจเสื้อสกรีนตามใจคุณ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ซึ่งมีดานความตองการของผูบริโภคสงผลตอการรับรูมากที่สุด
รองลงมาคื อ ดา นการสื่ อ สารและดา นต นทุ น ของผูบ ริ โภค จะมี เพี ยงค า p-value ของด า นความ
สะดวกในการซื้อเทากับ 0.299 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 แสดงวา สวนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ของผูบริโภคในดานความสะดวกในการซื้อไมมีผลตอการรับรูถึงความตองการซื้อเสื้อยืดพิ มพ
สกรีนของผูบริโภคผานสื่อสังคมออนไลน: กรณีศึกษา ธุรกิจเสื้อสกรีนตามใจคุณ
อภิปรายผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากการศึกษางานวิจัย พบวา สวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค ดานการ
สื่อสารในการซื้อสงผลกับการรับรูถึงความตองการซื้อเสื้อยืดพิมพสกรีนของผูบริโภคผานสื่อสังคม
ออนไลน: กรณีศึกษา ธุรกิจเสื้อสกรีนตามใจคุณ โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ วาสินี สุทธิธาทิพย
(2553) ที่ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปประเภทเสื้อทีเชิรต หรือเสื้อยืดของ
กลุมนักศึกษา ที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาในจังหวัดชลบุรี โดยผลการวิจัยพบวา ปจจัยทางดาน
สวนประสมทางการตลาด ดานโปรโมชั่นที่แตกตางกัน มีผลให กัน มีความตั้งใจซื้อเสื้อผาสําเร็จรูป
ประเภทเสื้อ ทีเชิรต หรือ เสื้อยืด แตกตางกัน และสอดคลอ งกับแนวคิดของบุริม โอทกานนท
(2555) โดยงานวิ จั ย ดั ง กล า วและแนวคิ ด นี้ กล า วว า ส ว นประสมทางการตลาดในมุ ม มองของ
ผูบริโภคดานการสื่อสารเปนการสื่อสารที่ตองคํานึงถึงสื่อและสารที่ผูบริโภคจะรับฟง เนื่องจาก
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ตลาดในสมัยนี้ผูบริโภคสามารถเลือกที่จะฟงหรือไมฟง เลือกที่จะเชื่อหรือไมเชื่อ ดังนั้นดานการ
สื่อสารควรใหความสําคัญในการสรางเรื่องราว สรางความไวเนื้อเชื่อใจผานสื่อที่ผูบริโภครับฟง
มากกวา โดยความสัมพันธและอิทธิพลระหวางสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค
ดานการสื่อสารกับความพึงพอใจในการเขาใชบริการของลูกคาฯ จะพิจารณาจากการใหขอมูลของ
สินคาภายในรานที่มีความนาเชื่อถือและทันสมัยแกลูกคาที่เขามาใชบริการ ทางรานจะตองมีการ
แสดงสิ นคาตัวอยางหรือรายการสิ นคา (Catalog) ใหแกลูกคาเลือกซื้อหรือเลือกชมได และทาง
รานคาจะตองมีการแจงขาวสารและขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือบริการใหมของทางรานคา
2. จากการศึกษางานวิจัย พบวา สวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค ดาน
ตนทุนของผูบริโภคสงผลตอการรับรูถึงความตองการซื้อเสื้อยืดพิมพสกรีนของผูบริโภคผานสื่อ
สังคมออนไลน: กรณีศึกษา ธุรกิจเสื้อสกรีนตามใจคุณ โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ สิริชัย ดีเลิศ
และคณะ (2554) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง สวนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกสที่มีผลตอ การ
พัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของเสื้อผาสําเร็จรูปกรณีศึกษาประชากรบริเวณสยามสแควร โดยผล
วิ จั ย พบว า ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาด ด า นราคา มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การพั ฒ นาพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสของเสื้อผาสําเร็จรูปกรณีศึกษาประชากรบริเวณสยามสแควร และสอดคลอ งกับ
แนวคิดของบุริม โอทกานนท (2555) โดยงานวิจัยดังกลาวและแนวคิดนี้ กลาววา สวนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของผูบริโภคดานตนทุนของผูบริโภคเปนการกําหนดราคาที่พิจารณามาจาก
ตนทุนของผูบริโภคที่จะตองจายเพื่อใหไดสินคามาใช โดยความสัมพันธและอิทธิพลระหวางสวน
ประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภคดานตนทุนของผูบริโภคกับความพึงพอใจในการเขา
ใชบริการฯ จะพิจารณาจากราคาของสินคาภายในรานคาจะตองมีความใกลเคียงกับรานคาอื่นที่อยู
ในละแวกใกลเคียง ราคาสินคาของรานคาสามารถตอรองราคาได และราคาของสินคาภายในรานมี
ความคุมคาในการเสียเวลาเขามาใชบริการ เชน คาใชจายดานการเดินทาง คาใชจายดานเวลา และ
คาใชจายอื่นๆ
ขอเสนอแนะ
1. รานควรใหความสําคัญกับการสื่อสารของผูบริโภค จะตองมีขอมูลที่กระชับ ชัดเจนใน
การประชาสัมพันธ ทําใหเขาใจงาย ชวนติดตาม มีการใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาที่มีความทันสมัยอยู
ตลอดเวลา มี การแจ งข าวสารกิ จกรรมต าง ๆ การสงเสริมการตลาดและข อมู ลที่ เกี่ ยวกับ สิ นคา
คุณภาพและการบริการใหมๆ ของทางรานอยูเสมอ มีการใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาที่มีความนาเชื่อถือ
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เชน การจดทะเบียนรานคา หรือรูปแบบรีวิวสินคาจากลูกคา เพื่อเปนการประชาสัมพันธรานและ
สรางความนาเชื่อถือใหกับผูที่เขามาชมและตองการขอมูลตาง ๆ
2. รานควรใหความสําคัญถึงตนทุนของกลุมผูบริโภคและการใชงาน เพื่อที่จะสามารถ
เสนอคุณภาพของสินคาใหผูบริโภคไดมีตัวเลือกใหตรงกับความตองการและตนทุน จะตองแจง
ราคาสินคาแตละชนิดใหชัดเจน อธิบายถึงขอดีและขอดอยของสินคาที่นําเสนอ เพื่อเปดโอกาสให
ผู บ ริ โ ภคสามารถตั ด สิ น ใจเลื อ กและสามารถต อ รองราคาได ราคาของสิ น ค า จะต อ งมี ค วาม
หลากหลาย เพื่อเปนทางเลือกใหผูบริโภคไดตัดสินใจไดงายขึ้น
3. ควรมีการศึกษางานวิ จัยเกี่ยวกับส วนประสมทางการตลาด ในมุมมองของผูบ ริ โภค
เพิ่มเติม ไดแก ดานการดูแลลูกคา ดานความสะดวกสบาย และดานความสมบูรณและการตอเนื่อง
ในการประสานงาน เปนตน ซึ่งใชเปนองคประกอบในการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับธุรกิจบริการ
4. ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาการรับรูถึงความตองการซื้อเสื้อยืดพิมพสกรี นของ
ผูบริโภคผานสื่อสังคมออนไลน: กรณีศึกษา ธุรกิจเสื้อสกรีนตามใจคุณ เพียงรานเดียวเทานั้น ซึ่งใน
การวิจัยครั้งหนา ควรที่จะศึกษาการรับรูถึงความตองการซื้อเสื้อยืดพิมพสกรีนของผูบริโภคผานสื่อ
สังคมออนไลน: กรณีศึกษา ธุรกิจเสื้อสกรีนตามใจคุณ รานคาอื่นที่มีลักษณะการใหบริการหรือ
สินคาที่ใกลเคียงกันดวย เพื่อทําการเปรียบเทียบจุดเดนและจุดที่ควรปรับปรุงของธุรกิจเสื้อสกรีน
ตามใจคุณ อีกดวย
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การศึกษาคุณภาพการใหบริการบริษัท ฮิต ซุปเปอรคาร จํากัด
A STUDY SERVICE QUALITY OF HITZ SUPERCAR CO.,LTD
นพสร ทานะขัน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อรไท ชั้วเจริญ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพ
การใหบริการจากบริษัทฮิต ซุปเปอรคาร จํากัด ประชากรที่ใชในงานวิจัย คือ ผูบริโภคที่ซื้ออุปกรณ
แตงรถยนตและมาใชบริการในป 2560 จํานวน 170 คน และใชสูตรคํานวนตัวอยางแบบทราบจํานวน
ประชากรไดจํานวนตัวอยางทั้ งสื้ น 120 คน โดยสุ มตั วอย างดวยวิ ธีการสุ มแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง การวิเคราะหขอมูลใช
สถิติพรรณนา ไดแก ความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก t-test, One-Way Anova (F-test) ผลการวิจัย
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 107 คน (รอยละ 89.20) มีอายุมากที่สุดคืออายุ
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 สวนตั วต อเดื อน
มากกวา 110,000 บาท จํานวน 90 คน (รอยละ 75.00) เขาใชบริการติดตั้งลอมากที่สุด จํานวน 69 คน
(รอยละ 31.40) ระยะเวลาที่ทิ้งรถยนตไวกับบริษัทฯ เปนเวลา 1-2 วัน จํานวน 60 คน (รอยละ 50.00) มี
งบประมาณในการนํารถมาติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม 100,001-400,000 บาท จํานวน 64 คน (รอยละ 53.30)
รูจักบริษัทฯ จากเพื่อน/ญาติ จํานวน 62 คน (รอยละ 51.70) ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีความพึงพอใจ
ในการใหบริการของบริษัทฯ ใชบริการของบริษัทฯ มากที่สุด 1 ครั้ง/ป จํานวน 85 คน (รอยละ 70.80)
และผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดยินดีที่จะกลับมาใชบริการของบริษัท ฮิต ซุปเปอรคาร จํากัด อีกในครั้ง
ถัดไป และคุณภาพการใหบริการในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากที่สุด (X = 4.47) เรียงลําดับ
เปนรายดานดังนี้ ดานการดูแลเอาใจใส (X = 4.49) ดานการตอบสนองลูกคา (X = 4.48) ดานรูปลักษณ
(X = 4.47) ดานความนาเชื่อถือและความไววางใจ และดานการใหความมั่นใจ (X = 4.45) ตามลําดับ และ
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคลที่มีอาชีพแตกตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการของบริษัท ฮิต ซุปเปอรคาร จํากัด ในดานรูปลักษณแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
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
ในยุคปจจุบันนี้ รถยนต ถือวาเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญอยางมากในการดําเนินชีวิต
ของมนุษย เพราะในทุกๆวัน มนุษยตองมีการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง ซึ่งรถยนตนั้นก็
เปนพาหนะที่มนุษยไดเลือกใชมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมเมืองใหญที่มีการขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง ทําใหอุตสาหกรรมยานยนต ยังคงเปนอุตสาหกรรมระดับตน ๆ ที่มีความสําคัญตอการ
พัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ การจางงาน การสรางมูลคาเพิ่ม และการพัฒนาดานเทคโนโลยี
ดานยานยนต โดยประเทศไทย มีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้อยางตอเนื่อง (อุตสาหกรรม
ยานยนตไทย, 2555) ทําใหธุรกิจขายปลีกชิ้นสวนและอุปกรณยานยนตมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น โดย
ในเดือนมกราคม พ.ศ.2560 ธุรกิจขายปลีกชิ้นสวนและอุปกรณยานยนต มีการจดทะเบียนจัดตั้ง
เพิ่มขึ้นจาก ป พ.ศ. 2559 รอยละ 72 ซึ่งมีการจัดตั้งสูงกวาคาเฉลี่ยปที่ผานมา สําหรับมูลคาทุนจด
ทะเบียนในเดือนมกราคม พ.ศ.2560 มีจํานวน 79 ลานบาท ซึ่งทั้งจํานวนการจัดตั้งและมูลคาการ
ลงทุนที่มีทิศทางการเติบโตสอดคลองกับการฟนตัวของอุตสาหกรรมยานยนตและนโยบายของ
ภาครัฐในการส งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม โดยปจจุบันมีธุรกิจขายปลีกชิ้นส วนและ
อุปกรณยานยนตที่ดําเนินกิจการอยู ณ 31 มกราคม พ.ศ.2560 จํานวนทั้งสิ้น 4,125 ราย ซึ่งสวนใหญ
เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด จํานวน 2,595 ราย คิดเปนรอยละ 63 รองลงมาคือหางหุนสวนจด
ทะเบียน จํานวน 1,530 ราย คิดเปนรอยละ 37 สําหรับมูลคาทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 18,965 ลานบาท
โดยแบ ง เป นบริ ษัท จํ ากั ด มู ลคา 16,821 ล านบาท คิ ดเปนร อ ยละ 89 รองลงมาห า งหุ นส ว นจด
ทะเบียน มูลคา 2,144 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11 โดยผูประกอบการธุรกิจขายปลีกชิ้นสวนและ
อุปกรณยานยนต สวนใหญตั้งอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,753 ราย คิดเปนรอยละ 42
และภาคกลาง จํานวน 1,051 ราย คิดเปนรอยละ 25 ทําใหเห็นวาธุรกิจขายปลีกชิ้นสวนและอุปกรณ
ยานยนตมีการกระจุกตัวอยูในพื้นที่กรุงเทพและภาคกลาง (กองขอมูลธุรกิจ, 2560)
การประกอบธุรกิจคาปลีกชิ้นสวนและประดับยนตของ รถซุปเปอรคาร ที่จําเปนจะมีการ
ติดตั้งอุปกรณเสริมตาง ๆ ใหแกผูมาใชบริการ ดังนั้นทําใหธุรกิจคาปลีกชิ้นสวนและประดับยนต
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จําเปนตองมีกลยุทธในการดําเนินกิจการใหอยางเหมาะสมกับธุรกิจและเหนือกวาคูแขงขันในตลาด
การดําเนินงานโดยจึงตองเนนความตองการของลูกคาเปนสําคัญ อีกทั้ง การบริการ ในปจจุบันการ
บริการถือเปนบทบาทสําคัญในการดําเนินงานธุรกิจเปนอยางมาก ซึ่งนอกเหนือจากการรักษาลูกคา
เดิมไวแลว การบริการที่ดีจะเปนการเพิ่มลูกคารายใหม และมีการบอกตออยางตอเนื่องในวงการรถ
ซุปเปอรคาร ซึ่งในการดําเนินธุรกิจหากกิจการใดสามารถเพิ่มจํานวนลูกคาไดและสามารถรักษา
จํานวนลูกคาเดิมควบคูกันไดถือวาธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จ
จากความสําคัญและปญหา ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา “การศึกษาคุณภาพการใหบริการของบริษัท ฮิต
ซุปเปอรคาร จํากัด” เพื่อที่จะไดนําผลจากการศึกษาที่ไดรับไปเปนขอมูลในการพิจารณาปรับปรุง
คุ ณ ภาพการให บ ริ ก าร ตลอดจนการเป น แนวทางในการใช ว างแผนการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ได อ ย า ง
เหมาะสมและสอดคลองกับความแตกตางของลักษณะสวนบุคคลของผูมาใชบริการ
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการจากบริษัทฮิต ซุปเปอรคาร จํากัด
สมมติฐานของการวิจัย
ผูรับบริการที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันจะมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการที่
แตกตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก ตัวแปรตน ปจจัยสวนบุคคล โดยแบงเปน เพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ รายไดสวนตัวตอเดือน และตัวแปรตาม คุณภาพการใหบริการ คือ ความพึงพอใจตอคุณภาพ
การใหบริการ 5 ดาน ประกอบดวย ความหนาเชื่อถือและความไววางใจ การใหความมั่นใจ การ
ตอบสนองลูกคา การดูแลเอาใจใส และรูปลักษณ
ขอบเขตดานประชากรและพื้นที่ คือ ผูบริโภคที่ซื้ออุปกรณแตงรถยนตและมาใชบริการในป 2560
จํานวน 170คน ในเขตกรุงเทพมหานคร
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นิยามศัพทเฉพาะ
ปจจัยคุณภาพการใหบริการ หมายถึง เครื่องมือที่ใชประเมินคุณภาพการใหบริการของ
ผูรับบริการที่มีตอการบริการของบริษัท ฮิต ซุปเปอรคาร และคุณภาพการใหบริการของพนักงาน
บริษัทฮิต ซุปเปอรคาร จํากัด ประกอบดวย 5 ดาน (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1990) ไดแก
ดานความนาเชื่อถือ และความไววางใจ (Reliability) หมายถึง ใหบริการจะตองแสดงความ
นาเชื่อถือและไวใจได ควรใหบริการไดอยางถูกตองตามที่ไดตกลงกันไวและตรงตอเวลา ไดแก
ควรใหบริการตามที่สัญญาไวแสดงใหเห็นถึงความนาเชื่อถือ บริการตรงตามความตองการของ
ลูกคาควรใหบริการตามเวลาที่ใหสัญญาไวกับลูกคา
ดานการใหความมั่นใจ (Assurance) หมายถึง ใหบริการตองทําใหลูกคามั่นใจโดยปราศจาก
ความเสี่ยงอันตราย ตลอดจนแสดงความสามารถที่ทําใหเกิดความเชื่อใจในตัวผูใหบริการ ไดแก
สามารถสรางความมั่นใจใหกับลูกคา ทําใหรูสึกไววางใจไดเมื่อลูกคามาติดตอ
ดานการตอบสนองลูกคา (Responsiveness) หมายถึง การตอบสนองตองมีความตั้งใจและ
เต็มใจใหบริการเพื่อแสดงถึงการเอาใจใสในงานบริการอยางเต็มที่ ไดแก การใหบริการอยางรวดเร็ว
มีความยินดีใหบริการเสมอ มีความพรอมที่จะใหบริการเมื่อลูกคาตองการ
ดานการดูแลเอาใจใส (Empathy) หมายถึง การจัดเตรียมดูแลงานทั้งกอนการขาย ระหวาง
ขายและหลังการขาย ไดแก การใหความสนใจลูกคาเปนสวนตัว การใหบริการเอาใจใส การถือ
ผลประโยชนสูงสุดของลูกคาเปนสําคัญ การเขาถึงความตองการของลูกคา
ดานรูปลักษณ (Tangibles) หมายถึง ความมีรูปลักษณขององคกรและผูใหบริการ ไดแก
การใชที่อุปกรณทันสมัยเทคโนโลยีสูง ความสวยงามของวัสดุอุปกรณที่ใชบริการมีบุคลิกภาพแบบ
มืออาชีพ ความสะดวกที่ใหบริการทั้งองคกร และผูใหบริการ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ หมายถึง ความพึงพอใจที่ผูใชบริการคาดหวังตอคุณภาพการ
ใหบริการที่ตนไดรับบริการจากทางบริษัท เพื่อประเมินผลจากคุณภาพการใหบริการนั้นตรงกับที่
คาดหวังหรือไม เมื่อการบริการที่ไดรับนั้นตรงกับความคาดหวังหรือสูงกวาที่คาดหวังไว จะทําให
เกิดเปนความพึงพอใจตอการใหบริการของทางบริษัท
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล

คุณภาพการใหบริการ

1) เพศ

- ดานความนาเชื่อถือและความ
ไววางใจ
- ดานการใหความมั่นใจ
- ดานการตอบสนองลูกคา
- ดานการดูแลเอาใจใส
- ดานรูปลักษณ

2) อายุ
3) ระดับการศึกษา
4) อาชีพ
5) รายไดสวนตัวตอเดือน

รูปที่ 1 กรอบแนวความคิด
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) ผลที่ไดจากการศึกษามาเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อปรับปรุงบริการใหสอดคลองกับความ
ตองการของลูกคา
2) ผูที่สนใจสามารถใชเปนขอ มูลพื้นฐานในการวางแผนการใหบริ การธุรกิ จบริษัท ฮิ ต
ซุปเปอรคาร จํากัด
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ
Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1990) กลาววา ตัวแบบและวิธีการประเมินคุณภาพการ
ใหบริการหรือ SERVQUAL ไดทําการจับกลุมเหลือเพียง 10 กลุมที่แสดงถึงคุณภาพการใหบริการ
โดยแบบวัด SERVQUAL หลังจากนั้นไดนําหลักวิชาสถิติเพื่อพัฒนาเครื่องมือสําหรับการวัดการ
รับรูคุณภาพในการบริการของผูรับบริการ และไดทําการทดสอบความนาเชื่อถือ (Reliability) และ
ความเที่ ย งตรง (Validity) พบว า SERVQUAL สามารถแบ ง มิ ติ ไ ด เ ป น 5 มิ ติ ห ลั ก และยั ง คงมี
ความสัมพันธกับมิติของคุณภาพการใหบริการทั้ง 10 ประการ SERVQUAL ที่ทําการปรับปรุงใหม
จะเป น การยุ บ รวมบางมิ ติ จ ากเดิ ม ให ร วมกั น ภายใต ชื่ อ มิ ติ ใ หม SERVQUAL ที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม
ประกอบด ว ย 5 มิ ติ ห ลั ก ประกอบด ว ย (1) ความเป นรู ปธรรมของบริ การ (Tangibility) หมายถึ ง
ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏใหเห็นถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ อันไดแก สถานที่ บุคลากร
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อุปกรณ เครื่องมือ เอกสารที่ใชในการติดตอสื่อสารและสัญลักษณ รวมทั้งสภาพแวดลอมที่ทําให
ผู รั บ บริ ก ารที่ ถู ก นํ า เสนอเป น รู ป ธรรม (2) ความเชื่ อ ถื อ ไว ว างใจได (Reliability) หมายถึ ง
ความสามารถในการใหบริการใหตรงกับสัญญาที่ใหไวกับผูรับบริการ บริการที่ใหทุกครั้งจะตองมี
ความถูกตอง (3) การตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) หมายถึง ความพรอมและความเต็มใจที่
จะใหบริการ โดยสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางทันทวงที (4) การให
ความเชื่อมั่นตอลูกคา (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นกับ
ผูรับบริการ ผูใหบริการจะตองแสดงถึงทักษะความรูและความสามารถ (5) การรูจักและเขาใจลูกคา
(Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใสผูรับบริการตามความตองการที่แตกตางของ
ผูรับบริการแตละคน
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชบริการ
ความพึงพอใจในทัศนะของ Oliver (1997) กลาววา ความพึงพอใจเปนความชอบของแตละ
บุคคล เปนเป าหมายที่ผูบริโภคตองการจากการซื้อสินคาหรือบริการ ลูกคาสวนใหญตองการไดรับ
ความพึงพอใจ เปนความปรารถนาขั้นสุ ดทายของการบริโ ภค ความพึงพอใจชวยสงเสริ ม ให มี
ประสบการณที่ดีขจัดปญหา ไมตองทนรับความเสียหายจากผลของการตัดสินใจผิดพลาดความพึง
พอใจ เปนเครื่องยืนยันการตัดสินใจของลูกคาการไดรับความพึงพอใจ เปนสิ่งที่ลูกคาตองการ แต
โดยทั่วไปในการซื้อทุ กครั้งลูกคายอ มไม ไดรับความพึงพอใจทุ กครั้ ง การไดรับความพึง พอใจ
นับเปนประสบการณที่ดีการไดรับหรือไมไดรับความพึงพอใจเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นไดเสมอ การ
กอใหเกิดความพึงพอใจนับเปนกลยุทธทางการตลาดที่ทําใหประสบสําเร็จ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ชลธิชา ศรีบํารุง (2557) ทําการศึกษาเรื่อง คุณภาพการใหบริการของธนาคารกรุงเทพ สาขา
ดอนหัวฬอ จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ผูรับบริการมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬอ จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยูในระดับดี เรียงอันดับรายดานดังนี้ ดาน
ความตั้งใจที่จะใหบริการดวยความรวดเร็ว ดานการทําใหผูมาใชบริการเกิดความเชื่อมั่น ดานความเอา
ใจใสตอผูมาใชบริการ ดานความนาเชื่อถือของธนาคาร และดานลักษณะทางกายภาพ
ยุวดี วรสิทธิ์ (2559) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยดานคุณภาพบริการและพฤติกรรมการใชบริการ
รถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งกที่มีผลตอทัศนคติของผูใชบริการในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา
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กลุมตัวอยางผูใชบริการสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการและทัศนคติอยูในระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยประชากรศาสตร ไดแก อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดที่
แตกตางกันมีผลตอทัศนคติตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จิ นตนา เรื องเพชร และกั มปนาท วงษ วั ฒนพงษ (2560) ทํ าการศึ กษาเรื่ อง คุ ณภาพการ
ใหบริการของสํานักงานประกันสังคม จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบวา คุณภาพการใหบริการของ
สํานักงานประกันสังคม จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา
ปจจัยสวนบุคคล พบวา อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และประเภทการรับบริการตางกัน มีผลตอคุณภาพ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาคุณภาพการใหบริการบริษัท ฮิต ซุปเปอรคาร จํากัด เปนการวิจัยเชิง
ปริ มาณ (Quantitative Research) ใช วิ ธีการสํ ารวจ (Survey Research) เพื่ อวิ เคราะห ถึ งคุ ณภาพการ
ใหบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ ประชากรที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่ซื้อ
อุปกรณแตงรถยนตและมาใชบริการในป 2560 จํานวน 170 คน (ขอมูลลูกค าสั มพั นธ บริ ษัท ฮิต
ซุ ป เปอร ค าร , 2560) กํ า หนดขนาดตั ว อย า งโดยใช สู ต รทราบจํ า นวนประชากร (Krejcie and
Morgan,1970) จํานวนตัวอยางทั้งหมด 119 คน ผูวิจัยตองการเก็บเพิ่มอีกจํานวน 1 คน จึงไดกลุ ม
ตัวอยางทั้งสิ้น 120 คน สุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) ใชแบบสอบถาม (Questionnaire)
เปนเครื่องใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มาตรวัดแบบลิเคิรต 5 ระดับ ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรง (Validity) 3 ทาน พบวามีคา IOC มากกวา 0.6 ขึ้นไป ถือวาขอคําถามนั้นมีความเที่ยงตรง
(Validity) เชิ ง เนื้ อ หา และนํ า มาทดสอบความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามด ว ยวิ ธี ข องครอนบาค
(Cronbach’s Alpha) โดยมีคาตั้งแต 0.73 ขึ้นไป ซึ่งถือวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ การวิเคราะห
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดังนี้
(1) การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการวิเคราะหขอมูล โดยนําเสนอเปน
ตารางความถี่ (Frequency) ค าร อยละ (Percentage) ค าเฉลี่ ย (Mean) และส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เพื่อใชอธิบายขอมูลเบื้องตน (2) การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential
Statistics) ใช ใ นการทดสอบสมมติ ฐาน ที่ ตั้ งไว ได แ ก Independent Sample t-Test และ One-Way
ANOVA (F-test) โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 107 คน (รอยละ 89.20) มีอายุมากที่สุด
คืออายุ 20-29 ป จํานวน 48 คน (รอยละ 40.00) ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาโท จํานวน 63
คน (ร อ ยละ 52.50) ประกอบอาชี พ ธุ ร กิ จ ส ว นตั ว จํ า นวน 91 คน (ร อ ยละ 75.80) และมี ร ายได
สวนตัวตอเดือน มากกวา 110,000 บาท จํานวน 90 คน (รอยละ 75.00)
ขอมูลลักษณะพฤติกรรมการเขาใชบริการ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เข าใช บริการติดตั้งลอมากที่สุด จํานวน 69 คน (รอยละ
31.40) ระยะเวลาที่ทิ้งรถยนตไวกับบริษัท ฮิต ซุปเปอรคาร จํากัด เปนเวลา 1-2 วัน จํานวน 60 คน
(รอยละ 50.00) มีงบประมาณในการนํารถมาติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม 100,001-400,000 บาท จํานวน
64 คน (รอยละ 53.30) รูจักบริษัท ฮิต ซุปเปอรคาร จํากัด จากเพื่อน/ญาติ จํานวน 62 คน (รอยละ
51.70) ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีความพึงพอใจในการใหบริการของบริษัท ฮิต ซุปเปอรคาร
จํากัด ใชบริการของบริษัท ฮิต ซุปเปอรคาร จํากัด ผูตอบแบบสอบถามใชบริการอยางมากที่สุด 1
ครั้ง/ป จํานวน 85 คน (รอยละ 70.80) และผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดยินดีที่จะกลับมาใชบริการ
ของบริษัท ฮิต ซุปเปอรคาร จํากัด อีกในครั้งถัดไป
การวิเคราะหขอมูลคุณภาพการใหบริการ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการในภาพรวมและ
รายด า นอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (X = 4.47) เรี ย งอั น ดั บ รายด า นได ดั ง นี้ ด า นการดู แ ลเอาใจใส
(X = 4.49) ดานการตอบสนองลูกคา (X = 4.48) ดานรูปลักษณ (X = 4.47) ดานความนาเชื่อถือและ
ความไววางใจ และดานการใหความมั่นใจ (X = 4.45) ตามลําดับ โดยรายละเอียดในแตละดานมี
ดังตอไปนี้
1) ด า นความน า เชื่ อ ถื อ และไว ว างใจ ในภาพรวมและรายข อ อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
(X = 4.45) เรี ย งอั น ดั บ รายข อ ได ดั ง นี้ ด า นการรั บ ประกั น คุ ณ ภาพสิ น ค า /อะไหล จ ากบริ ษั ท
(X = 4.51) ดานราคาสินคาและบริการ (X = 4.47) คุณภาพสินคา/อะไหลของบริษัท (X = 4.44) และ
ดานสินคามีใหเลือกหลากหลายยี่หอ (X = 4.38) ตามลําดับ
2) ดานการใหความมั่นใจ ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมากที่สุด (X = 4.45) เรียง
อันดับรายขอไดดังนี้ พนักงานใหคําแนะนําตาง ๆ เกี่ยวกับสินคาและบริการ (X = 4.53) พนักงาน
ใหบริการดวยความสุภาพออนนอม (X = 4.49) การจัดระเบียบ การใหบริการตามลําดับกอน-หลัง
137

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

(X = 4.48) ความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน(X = 4.42) และพนักงานแตงกายสุ ภาพ
เรียบรอย (X = 4.32) ตามลําดับ
3) ดานการตอบสนองลูกคา ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมากที่สุด (X = 4.48) เรียง
อันดับรายขอไดดังนี้ การใหบริการและปฏิบัติงานโดยพนักงานที่มีความรูและมีทักษะความชํานาญ
และพนักงานใชอุปกรณ/เครื่องมือที่เกี่ยวของไดอยางคลองแคลวและใชอยางมีความปลอดภัยใน
การทํางาน (X = 4.53) มีความพรอมที่จะบริการลูกคาเมื่อตองการ (X = 4.52) มีรับประกันสินคา
หลังการขาย (X = 4.49) การใหบริการรวดเร็ว/ระยะเวลาในการใหบริ การ (X = 4.44) และการ
ใหบริการและคําแนะนําของพนักงาน (X = 4.43) และความรับผิดชอบตองานที่ทําของพนักงาน
(X = 4.43) ตามลําดับ
4) ดานการดูแลเอาใจใส ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมากที่ สุด (X = 4.45) เรีย ง
อันดับรายขอไดดังนี้ การเขาถึงความตองการของลูกคา (X = 4.51) การติดตามสอบถามความพึง
พอใจตอลูกคาหลังเขารับบริการ (X = 4.47) การเอาใจใสในบริการของพนักงาน (X = 4.44) และ
การถือผลประโยชนสูงสุดของลูกคาเปนสําคัญ (X = 4.38) ตามลําดับ
5) ดานรูปลักษณ สรุปไดวา ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมากที่สุด (X = 4.47) เรียง
อั น ดั บ รายข อ ได ดั ง นี้ การประชาสั ม พั น ธ ข องบริ ษั ท (X = 4.68) การใช อุ ป กรณ ที่ ทั น สมั ย มี
เทคโนโลยีสูง (X = 4.56) โชวรูมมีทางเขาออกเหมาะสมกับ รถที่ มาใชบริการ (X = 4.53) ความ
สวยงามของสินคาที่ใหบริการ (X = 4.50) โชวรูมตั้งอยูในยานชุมชน เดินทางสะดวก (X = 4.48)
ห อ งรั บ รองลู ก ค า สะอาด สะดวกสบาย น า ใช บ ริ ก าร (X = 4.44) โลโก / สั ญ ลั ก ษณ ข องบริ ษั ท
(X = 4.43) การแบงสัดส วนของพื้นที่ ให บริการ (X = 4.34) และ การตกแตงสถานที่ ของโชว รู ม
(X = 4.27) ตามลําดับ
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การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบสมมติฐาน
คุณภาพการใหบริการ
- ดานความนาเชื่อถือและความ
ไววางใจ
- ดานการใหความมั่นใจ
- ดานการตอบสนองลูกคา
- ดานการดูแลเอาใจใส
- ดานรูปลักษณ
รวม
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

เพศ

อายุ

t-Test

F-test

F-test

F-test

รายได
สวนตัวตอ
เดือน
F-test

0.68

0.63

0.47

0.45

0.39

0.18
0.50
0.75
0.06
0.38

0.58
0.30
0.53
0.18
0.49

0.95
0.24
0.06
0.67
0.37

0.26
0.29
0.99
0.00*
0.16

0.13
0.26
0.35
0.07
0.14

ระดับ
อาชีพ
การศึกษา

จากตารางที่ 1 พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่มีอาชีพแตกตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการของบริษัท ฮิต ซุปเปอรคาร จํากัด ในดานรูปลักษณแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
อภิปรายและขอเสนอแนะ
อภิปรายผล
อาชีพ บงบอกถึงลักษณะของงานที่ทําโดยเปนการประกอบอาชีพหลักเปนกิจวัตรประจําวัน
ซึ่งในแตละอาชีพก็จะมีความแตกตางกันออกไปทั้งในเรื่องของลักษณะของงาน ขั้นตอน วัน และเวลา
แมกระทั่งรายไดที่ไดรับ โดยอาชีพนักศึกษานั้นอาจจะยังไมมีรายไดเปนของตนเอง ซึ่ง รายไดสวน
ใหญนั้นมาจาก ผูปกครองทําใหการตัดสินใจนั้นจะตองผานการพิจารณาจากผูปกครองกอน สวน
พนักงานบริษัทเอกชนนั้น จะทํางานในรูปแบบของบริษัทหรือ องคการ ซึ่งการทํางานนั้นจะทําเปน
ประจําตามวันเวลาที่กําหนด และจะมีการเลื่อนตําแหนง โบนัส ตางๆ อาจจะทําใหคนกลุมนี้มีรายรับที่
สูงขึ้นตามและสามารถตัดสินใจไดดวยตนเองมากยิ่งขึ้น และอาชีพธุรกิจสวนตัว เปนอาชีพที่ดําเนิน
ในรูปแบบของธุรกิจสวนตัวซึ่งผูที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัวนั้นจะตองทําหนาที่บริหารจัดการทุกอยางที่
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ธุรกิจดําเนินอยู เพื่อทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จและมีความมั่งคั่ง ดังนั้นอาชีพธุรกิจสวนตัวจึงมี
รายรับมากกวาทุกๆ อาชีพ เพราะวาไดรับเงินจากการดําเนินธุรกิจดวยตนเอง ซึ่งสวนใหญจะมีปริมาณ
ของเงินที่มากกวา ทําใหอาชีพธุรกิจสวนตัวนั้นมีอํานาจในการใชจายสู งมาก อีกทั้งยังคนหาสิ่ งที่
ตนเองจะพัฒนาไปเลื่อนชั้นสังคมใหสูงขึ้นโดยพยายามคนหากลุมสังคมที่มีการใชสินคาที่แสดงถึง
ภาพลักษณของคนกลุมนั้น โดยในงานวิจัยนี้พบวา กลุมอาชีพธุรกิจสวนตัว สวนใหญจะมีการใช
รถยนตประเภทซุปเปอรคาร อีกทั้งยังอยูในกลุมเดียวกัน ทําใหมีการติดตอสื่อสารกันภายในกลุม
สังคมเดียวกัน และจะมีรสนิยมที่มีความเหมือนๆกัน เชน การเลือกใชยี่หอรถยนต หรือ ลักษณะการ
แตงรถ เปนตน ทําใหบริษัท ฮิต ซุปเปอรคารนั้น สามารถประชาสัมพันธและเชื่อมโยงใหเห็นถึง
ลักษณะพิเศษของการตกแตงรถยนต ซึ่งทางบริษัทนั้น มีการตกแตงที่เฉพาะตัวและมีเอกลักษณ จึงทํา
ใหผูที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัวเขามาใชบริการจํานวนมาก ซึ่งสอดคลองกับ ผลจากการเปรียบเทียบรายคู
พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ ธุรกิจสวนตัว มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ
บริษัท ฮิต ซุปเปอรคาร จํากัด ในดานรูปลักษณ มากกวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ นักศึกษาและ
พนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งบริษัท ฮิต ซุปเปอรคาร จํากัด มีการนําเทคโนโลยีในการปรับแตงเครื่องยนต
สําหรับรถซุปเปอรคารโดยเฉพาะ อีกทั้งมีการประชาสัมพันธใหสะทอนถึงภาพลักษณที่ดีขึ้นของ
ผูใชบริการเมื่อตกแตง จึงทําใหดานรูปลักษณเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับอาชีพที่ประสบความสําเร็จ
อยางธุรกิจสวนตัว
ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ จินตนา เรืองเพชร และกัมปนาท วงษวัฒนพงษ
(2560) และ ยุวดี วรสิทธิ์ (2559) ที่พบวา อาชีพ ตางกันมีผลตอคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลจากการวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติม
1) ผลจากการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล พบวา การตกแตงรถยนตประเภทรถซุปเปอร
คารจะเปนเพศชาย ที่มีอายุนอย ซึ่งในงานวิจัยนี้พบวา มีอายุตั้งแต 20-29 ป ทําใหเห็นวาลักษณะการใช
งานรถประเภทซุปเปอรคารจะเริ่มตั้งแตในวัย 20 ปแลว อีกทั้งประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว และมี
รายไดสวนตัวเดือนละมากกวา 110,000 บาท แสดงใหเห็นถึงในปจจุบันนั้น ผูที่ใชรถยนตประเภท
ซุปเปอรคารสวนใหญจะตองมีรายไดหลักแสนขึ้นไปและสวนใหญจะพบไดในอาชีพธุรกิจสวนตัว
ซึ่งถามองกลับไปในผลการวิเคราะหของอายุ สะทอนใหเห็นถึงผูที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวใน
ปจจุบันนั้นมีอายุนอยกวาในอดีต เพราะวาการทําธุรกิจสวนตัวในปจจุบันนั้นสามารถทําไดหลาย
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ช องทางและในป จจุ บันช องทางที่ได รับการประสบความสําเร็ จมากกที่ สุดคื อ ช องทางออนไลน
โดยเฉพาะ สื่อสังคมออนไลน
2) ผลจากการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเขาใชบริการพบวาสวนใหญนั้นจะเขามาติดตั้งลอ
มากที่ สุด เนื่ องจากทางบริ ษั ท ฮิ ต ซุ ปเปอร คาร จํ ากั ดนั้ นมี การจํ าหน ายล อสํ าหรั บซุ ปเปอร คาร
โดยเฉพาะและมีใหเลือกหลากหลายแบรนด อีกทั้งยังสามารถออกแบบดวยตนเองไดอีกดวย ในสวน
ระยะเวลาการรอคอยการบริการตางๆ สวนใหญเนนผูใชบริการตองการใหมีความรวดเร็วมากที่สุด
เนื่องจาก ผลการวิจัยพบวา จะทิ้งรถใหทางบริษัทเปนเวลา 1-2 วัน แสดงใหเห็นถึง บริษัทฯ มีการ
ทํางานที่รวดเร็วสามารถจัดการระยะเวลาการรอคอยของลูกคาได
3) ดานการดูแลเอาใจใส จากการวิเคราะหขอมูลมีผลความพึงพอใจมากที่สุด เนื่องจากการที่ผู
ที่เขามาใชบริการตกแตงรถยนตประเภทซุปเปอรคารนั้นจะมีราคาคอนขางแพง อีกทั้งรถซุปเปอรคาร
ก็มีมูลคาที่สูงเชนกัน ฉะนั้นการดูแลเอาใจใสของทางบริษัท ที่มีตอรถยนตนั้นก็ตองสูงขึ้นตาม และ
ในสวนของผูมาใชบริการที่มีรถยนตซุปเปอรคารนั้นสะทอนใหเห็นถึง ฐานะทางสังคม ที่สูงกวา คน
ชั้นกลาง จะตองการการดูแลเปนพิเศษจากผูใหบริการ และจากการวิเคราะหคาเฉลี่ยยังพบวา การเขาถึง
ความตองการของลูกคา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เนื่องจากลูกคาที่เขามาใชบริการนั้นมีความตองการที่จะนํา
รถยนต ม าตกแต ง กั บ ทางบริ ษั ท ฯ ที่ ห ลากหลายแตกต า งออกไปตามลั ก ษณะของรถยนต แ ละ
ประสบการณในการตกแตงของลูกคา
4) ดานการตอบสนองลูกคา เปนสิ่งที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจเพื่อที่จะสามารถใหบริการ
ลูกคาไดอยางรวดเร็ว จากการวิเคราะหคาเฉลี่ยพบวา การใหบริการและปฏิบัติงานโดยพนักงานที่มี
ความรูและมีทักษะความชํานาญ และพนักงานใชอุปกรณ/เครื่องมือที่เกี่ยวของไดอยางคลองแคลวและ
ใชอยางมีความปลอดภัยในการทํางานมีอิทธิพลตอความพึงพอใจมากที่สุด แสดงใหเห็นถึงการที่
บริ ษั ทมี พนั กงานที่ มีความรู ความสามารถเฉพาะทางนั้ นจะช วยให ผู มาใช บริ การนั้ นเข าใจและ
ตัดสินใจไดงายขึ้น และ อุปกรณเครื่องมือที่ใชในการดําเนินงานจะตองมีความพรอมอยูเสมอเนื่องจาก
รถยนตแตละชิ้นสวนนั้น มีการใชเครื่องมือที่แตกตางกันออกไป
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1) ดานอาชีพ บริษัท ควรทําความเขาใจความแตกตางของลักษณะของแตละอาชีพ โดยเฉพาะ
เจาของธุรกิจสวนตัว เพราะวามีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการดานรูปลักษณมากที่สุด โดย
การนําเสนอรูปลักษณหรือสินคาที่มีความหรูหราเปนพิเศษ หรือ เปนของอุปกรณตกแตงรถยนตแบบ
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ลิมิเตท ซึ่ง สามารถสะทอนภาพลักษณของผูใชออกมาไดมากที่สุด และควรจะสงเสริมและพัฒนาการ
ประชาสัมพันธผาสื่อตางๆใหกวางและครอบคลุมกลุมเปาหมายมากที่สุด และที่สําคัญที่สุด คือการ
สื่อสารแบบปากตอปาก ระหวางกลุมผูที่ชื่นชอบรถประเภทซุปเปอรคารเปนชีวิตจิตใจในแวดวงนัก
ธุรกิจ และควรมีการติดตามเทคโนโลยีที่ใชในการปรับแตงเครื่องยนตหรืออุปกรณสื่อสารภายในรถ
และควรติดตามแนวโนมความรูปแบบการตกแตงรถใหทันอยูเสมอ
2) ข อเสนอแนะจากการวิ เคราะห ผลป จจั ยส วนบุ คคล บริ ษัทฯ ควรมี เป าหมายหลั กทาง
การตลาดที่ชัดเจนคือ กลุมเจาของธุรกิจที่เปนเพศชาย เพื่อจะใหกลุมนี้เปนลูกคาของทางบริษัท และ
สามารถขยายตัวเปนวงกวางในแวดวง ของนักธุรกิจ
3) ขอเสนอแนะจากการวิเคราะหผลขอมูลพฤติกรรมการเขาใชบริการ ทางบริษัทฯ ควรจะ
รักษาและสงเสริมการนําเสนอขายลอรถยนตที่มีลักษณะเฉพาะตัว และลูกคาที่มาใชบริการสามารถ
ออกแบบดวยตนเองได โดยการใชอุปกรณทางอิเลคทรอนิคส ที่สามารถนําเสนอตัวอยางใหลูกคา
เลือกกอนตัดสินใจซื้อได และควรมีระบบการจัดการระยะเวลารอคอยรถของลูกคาที่มาใชบริการที่
แตกตางกัน ใหมีความแมนยําและรวดเร็ว
4) ขอเสนอแนะจากการวิเคราะหผลดานการดูแลเอาใจใส ทางบริษัทฯ ควรฝกอบรมพนักงาน
ในดานการสังเกตรถยนตของลูกคาที่เขามาใชบริการ ในเบื้องตนโดยการสังเกตจากภายนอกตัวรถยนต
เชน ลอ ทอ ชุดแตง วามีการตกแตงหรือเปลี่ยนไปแลวหรือยังเพื่อจะเขาไปเสนอสินคาตอลูกคาได
อยางถูกตองและแมนยํามากยิ่งขึ้น จากการเขาใจความตองการของลูกคาจากมุมมองพื้นฐาน
5) ขอเสนอแนะจากการวิเคราะหผลดานการตอบสนองลูกคา ทางบริษัทฯ ควรทําการพัฒนา
หลักสูตรดานความรูความสามารถเฉพาะทางเกี่ยวกับรถยนตแตละรุน โดยเฉพาะ เนื่องจากรถของ
ลูกคาที่เขามาใชบริการนั้นจะมีลักษณะเฉพาะตัว และควรทําตรวจสอบอุปกรณเครื่องมือที่ใชในการ
ปฏิบัติงานทั้งกอน –หลังใชงานอยูเสมอ สรางตารางตรวจสอบและกําหนดผูรับผิดชอบในแตละวัน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1) งานวิจัยครั้งตอไปควรทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพจากลุกคาประจําที่เขาใชบริการ เพื่อให
ไดขอมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น เพื่อนํามาในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการไดอยางถูกตอง
2) การวิจัยครั้งตอไปควรจะศึกษาตอยอดงานวิจัยนี้โดยการ ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง พฤติกรรมการ
ใชบริการซ้ํา หรือ ความภักดีของผูใชบริการ
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พฤติกรรมของผูบริโภคในยุคไทยแลนด 4.0 ที่สงผลตอการบริหารจัดการราน 7-Eleven
Consumer Behaviours in Thailand 4.0 which Impact the Management of 7-Eleven Stores
นงลักษณ เชื้อจีน
คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อรไท ชั้วเจริญ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดยอ
การคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการราน 7-Eleven
ในยุคไทยแลนด 4.0 2) เพื่อศึกษาถึงพฤติ กรรมของผูบริโภคในยุคไทยแลนด 4.0 ที่มีตอราน 7Eleven และ 3) การปรั บ ตั ว ของการบริ ห ารจั ด การร า น 7-Eleven ในยุ ค ไทยแลนด 4.0 ซึ่ ง กลุ ม
ตั ว อย า งในการศึ ก ษาวิ จั ย นี้ มี 400 ตั ว อย า ง โดยเก็ บ ข อ มู ล ผู ใ ช บ ริ ก ารร า น 7-Eleven ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 10 สาขา การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจและเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม แลวนํามาวิเคราะหขอมูลสถิติ ดวยสถิติคารอยละ คาเฉลี่ย ความถี่ คา
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน การวิ เ คราะห ค วามแตกต า งโดยใช ค า สถิ ติ T-test และการวิ เ คราะห ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (ANOVA)
ผลจากการศึกษาวิจัย พบวา ผูเขาใชบริการราน 7-Eleven สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
ระหว า ง 21-30 ป รายได ต อ เดื อ นอยู ใ นช ว ง 10,001-30,000 บาท มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
สถานภาพโสด และมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน สินคาที่ซื้อสวนใหญเปนอาหาร ดานบริการ
นิยมใชบริการเคานเตอร เซอรวิส เหตุผลที่เขาใชบริการราน 7-Eleven เพราะมีความสะดวก มีสาขา
มาก และเข า ใช บ ริ ก าร 2-3 ครั้ ง ต อ สั ป ดาห โดยแต ล ะครั้ ง มี ค า ใช จ า ย 101-300 บาท และให
ความสําคัญโดยรวมในการบริหารจัดการราน 7-Eleven อยูในระดับสําคัญมาก
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว า เพศส ง ผลต อ การบริ ห ารจั ด การร า น 7-Eleven ด า น
บุคลากรและดานลักษณะทางกายภาพ รายไดสงผลตอการบริหารจัดการราน 7-Eleven ดานราคา
และอาชีพสงผลตอการบริหารจัดการราน 7-Eleven ดานผลิตภัณฑและดานชองทางการจัดจําหนาย
สําหรับพฤติกรรมดานการใชบริการทางดานรานสะดวกซื้อ สงผลตอการบริหารจัดการราน 7Eleven 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 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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 ที่ผานมา เชื่อวาใครๆ ตางก็คงไดยิน คําวา ไทยแลนด 4.0 หรือประเทศไทย
4.0 กันอยางกวางขวาง ซึ่งโมเดลไทยแลนด 4.0 นี้คือ วิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา
นายกรั ฐ มนตรี แ ละหั ว หน า คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ (คสช.) ที่ เ ข า มาบริ ห ารประเทศบน
วิสัยทัศนที่ วา “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ
เพื่อปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญ สามารถรับมือกั บ
โอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได ซึ่ง
กอนที่จะมาเปนยุคไทยแลนด 4.0 ประเทศไทยผานยุค 1.0, 2.0, 3.0 ที่มีการพัฒนามาในดานตางๆ
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาอยางตอเนื่อง จนมาถึงยุคนี้จากนโยบายของรัฐบาลที่จะ
มุงเนนใหประเทศไทยเปนเศรษฐกิจใหม (New Engines of Growth) เพื่อใหประเทศไทยกลายเปน
กลุมประเทศที่มีรายไดสูงขึ้นนั่นเอง โดยตั้งเปาหมายวาจะใหเกิดภายใน 3-5 ปขางหนานี้ สําหรับยุค
ไทยแลนด 4.0 จะมีการพัฒนาในดานตางๆ ดังนี้
1. กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เชน สรางเสนทางธุรกิจใหม (New Startups)
ดานเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เปนตน
2. กลุ ม สาธารณสุ ข สุ ข ภาพ และเทคโนโลยี ท างการแพทย เช น พั ฒ นาเทคโนโลยี
สุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย สปา เปนตน
3. กลุมเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกส
ควบคุม เชน เทคโนโลยีหุนยนต เปนตน
4. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐ
และเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว เชน เทคโนโลยีดานการเงิน เทคโนโลยีการศึกษา อี–มารเก็ตเพลส
อี–คอมเมิรซ
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5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง เชน เทคโนโลยีการ
ออกแบบ ธุรกิจไลฟสไตล เทคโนโลยีการทองเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เปนตน
ดังนั้นหลายๆ ธุรกิจจะตองมีการปรับตัวในการบริหารจัดการสําหรับยุคไทยแลนด 4.0 เพื่อ
สามารถที่จะดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับนโยบายนี้ได ซึ่งจากนโยบายนี้ทําใหผูจัดทําเกิดความ
สนใจในสวนของพฤติกรรมของผูบริโภคในยุคนี้วาจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร และจะสามารถ
นํามาปรับใชกับการบริหารการจัดการธุรกิจคาปลีก, รานสะดวกซื้อ, ราน 7-Eleven ในดานใดได
บาง เพื่อเปนประโยชนในการบริหารธุรกิจ และตอบสนองกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผูบริโภค
ใหไดมากที่สุด สําหรับการจัดทําวิจัยในครั้งนี้ ทางผูจัดทําจะมุงเนนไปยังการบริหารการจัดการของ
ราน 7-Eleven เปนหลัก เนื่องจากในปจจุบัน ราน 7-Eleven มีจํานวนสาขาในประเทศไทยมากเปน
อันดับที่ 1 จากขอมูลของธุรกิจประเภทรานคาปลีก และรานสะดวกซื้อ ซึ่งนาจะไดรับผลกระทบ
จากนโยบายไทยแลนด 4.0 นี้ ม ากที่ สุ ด สํ า หรั บ ข อ มู ล ณ สิ้ น ป 2559 บริ ษั ท ซี พี ออลล จํ า กั ด
(มหาชน) มี ร า น 7-Eleven ทั่ ว ประเทศรวม 9,542 สาขา โดยเป น ร า นในกรุ ง เทพฯ และ
ปริมณฑล 4,245 สาขา (คิดเปนรอยละ 44) เปนรานในตางจังหวัด 5,297 สาขา (คิดเปนรอยละ 56)
เมื่อแบงตามประเภทของรานพบวา มีรานสาขาบริษัท 4,205 สาขา (คิดเปนรอยละ 44) สวนที่เหลือ
เปนรานแฟรนไชส 4,645 สาขา (คิดเปนรอยละ 49) และรานคาที่ไดรับสิทธิชวงอาณาเขต 692 สาขา
(คิ ด เป น ร อ ยละ 7) ป จ จุ บั น มี ลู ก ค า เข า ร า น 7-Eleven เฉลี่ ย วั น ละ 11.7 ล า นคน (ที่ ม า :
www.cpall.co.th) ซึ่งจากธุรกิจของบริษัท ซีพี ออลล ทั้งหมด ทางผูจัดทํามีความสนใจทําการศึกษา
ในธุรกิจที่เกี่ยวของกับสินคาและบริการที่อยูภายในราน 7-Eleven ดังนี้ 1) บริการรานสะดวกซื้อ 2)
บริการดานการเงิน 3) บริการอาหารพรอมรับประทานและเบเกอรี่
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการราน 7-Eleven ในยุคไทยแลนด 4.0
2. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในยุคไทยแลนด 4.0 ที่มีตอราน 7-Eleven
3. การปรับตัวของการบริหารจัดการราน 7-Eleven ในยุคไทยแลนด 4.0
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดทราบการบริหารจัดการราน 7-Eleven ในยุคไทยแลนด 4.0
2. ไดทราบถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในยุคไทยแลนด 4.0 ที่มีตอราน 7-Eleven
3. ไดทราบถึงวิธีปรับตัวในการบริหารราน 7-Eleven ในยุคไทยแลนด 4.0
4. ใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา ราน 7-Eleven หรือรานสะดวกซื้อ รานคาปลีก
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วิธีการดําเนินการวิจัย
สําหรับการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมของผูบริโภคในยุคไทยแลนด 4.0 ที่สงผลตอการบริหาร
จัดการราน 7-Eleven เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาครั้ง
นี้คือ ผูใชบริการราน 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอยาง เนื่องจากผูจัดทําไม
ทราบจํานวนประชากรที่เขาใชบริการราน 7-Eleven ที่แนนอน จึงใชสูตรของ W.G.cochran (1953)
โดยใชความคลาดเคลื่อน 0.05 ไดขนาดกลุมตัวอยางจากการคํานวณ 385 คน ซึ่งทางผูจัดทําเก็บ
ตัวอยางเพิ่มอีก 15 คน เพื่อการกําหนดจํานวนตัวอยางในแตละพื้นที่ไดลงตัว เปนจํานวน 400 คน
ขั้นตอนการสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 แบงกลุมราน 7-Eleven (Cluster Sampling) โดยแบงเขตตามที่ตั้งของพื้นที่ของ
กรุงเทพมหานคร ดังนี้ เขตชั้นใน เขตชั้นกลาง เขตชั้นนอก
ขั้ น ตอนที่ 2 ทํ า การสุ ม ตั ว อย า งแบบง า ย )Simple Random Sampling) โดยการจั บ สลาก
อัตราสวน 10:1 จากทั้งหมด 50 เขต
ขั้นตอนที่ 3 ทําการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก เพื่อ
เลื อ กร า น 7-Eleven ที่ จ ะใช ใ นการสุ ม ตั ว อย า งในแต ล ะเขตโดยกํ า หนดเลื อ กเขตละ 2 ร า น
ตัวแปรอิสระที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ปจจัยดานประชากรศาสตร เพศ, อายุ,
รายได, ระดับการศึกษา, สถานภาพสมรส และอาชีพ และปจจัยดานพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอ
ราน 7-Eleven ดานการใชบริการทางดานรานสะดวกซื้อ, ดานการใชบริการทางดานการเงิน และ
ดานการใชบริการทางดานอาหารพรอมรับประทาน และเบเกอรี่ สําหรับตัวแปรตามประกอบดวย
การบริหารจัดการราน 7-Eleven ในยุคไทยแลนด 4.0 ไดแก ดานผลิตภัณฑ, ดานราคา, ดานชองทาง
การจัดจําหนาย, ดานการสงเสริมการขาย, ดานบุคคลหรือพนักงาน, ดานกระบวนการใหบริการ,
ดานลักษณะทางกายภาพ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือแบบสอบถาม โดยแบงเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เปนขอมูลทางดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ, อายุ, รายไดระดับ
การศึกษา, สถานภาพสมรส, อาชีพ โดยสวนนี้จะเปนคําถามปลายปด
สวนที่ 2 พฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอดานตางๆของราน 7-Eleven ซึ่งมี 4 ดาน ไดแก ดานการใช
บริการทางดานรานสะดวกซื้อ, ดานการใชบริการทางดานการเงิ น, ดานการใชบริการทางด า น
อาหารพรอมรับประทาน และเบเกอรี่, ดานการใชบริการทั่วๆ ไป โดยสวนนี้จะเปนคําถามปลายปด
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สวนที่ 3 การบริหารจัดการราน 7-Eleven ในยุคไทยแลนด 4.0 ดานตางๆ ไดแก ดานผลิตภัณฑ, ดาน
ราคา, ด า นช อ งทางการจั ด จํ า หน า ย, ด า นการส ง เสริ ม การขาย, ด า นบุ ค คลหรื อ พนั ก งาน, ด า น
กระบวนการใหบริการ, ดานลักษณะทางกายภาพ โดยเปนคําถามปลายปด ซึ่งลักษณะเปนขอคําถาม
เลือกตอบแบงเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับคะแนน
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะของผูบริโภคที่มีตอราน 7-Eleven
สถิติที่ใชในการวิเคราะห
1. สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ อ วิ เ คราะห ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบ
แบบสอบถาม ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช คาสถิติเชิงอนุมาน (T-test และ ANOVA) ใน
การทดสอบสมมติฐาน
ทบทวนวรรณกรรม
พฤติกรรมผูบริโภคใหคําจํากัดความไดวา “ปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการ
ไดรับและใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการตางๆ ของการตัดสินใจซึ่งเกิดกอน
และเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆ เหลานั้น” (อดุลย จาตุรงคกุล, 2543) หรือ เปนการกระทําของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมาและการใชซึ่งสินคาและบริการ ทั้งนี้
หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยูกอนแลว และซึ่งมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทํา
ดังกลาว (ธงชัย สันติวงษ, 2549) จากคําจํากัดความที่กลาวมานี้ เราอาจแบงพฤติกรรมเป นส วน
สําคัญได 3 สวน คือ
1. ปฏิกิริยาของบุคคล ซึ่งรวมถึงกิจกรรมตางๆ เชน การจายของในรานคา การซื้อ การขน
สินคา การใชประโยชนและการประเมินคาสินคาและบริการที่มีจําหนวยอยูในตลาด
2. บุ คคลเกี่ ยวของโดยตรงกับการไดรั บและการใชสินคาและบริ การทางเศรษฐกิจ ซึ่ ง
หมายถึงผูบริโภคคนสุดทาย เรามุงที่ตัวบุคคลผูซื้อสินคาและบริการเพื่อนําไปใชบริโภคเองและ
หรือเพื่อการบริโภคของหนวยบริโภคตางๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน เชนครอบครัว
3. รวมถึงกระบวนการตางๆ ของการตัดสินใจซึ่งเกิดกอน และเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆ
เหลานี้ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการซื้อของผูบริโภคที่กระทบโดยตรงตอปฏิกิริยาทางการตลาด เชน การ
ติดตอกับพนักงานขาย และการรับขาวสารโฆษณา สรุปในที่นี้ก็คือ พฤติกรรมผูบริโภคเกี่ยวของกับ
การศึกษาถึงวาบุคคล บริโภคอะไร ที่ไหน บอยแคไหน และภายใตสถานการณอะไรบางที่สินคา
และบริการไดรับการบริโภค
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ศาสตราจารย ฟ ล ลิ ป ค็ อ ตเล อ ร (Philip Kotler) กู รู ดา นการตลาดชั้ น นํ า ของโลก ได ใ ห
แนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ไววาเปนแนวคิดที่
เกี่ยวของกับธุรกิจที่ใหบริการซึ่งเปนธุรกิจที่แตกตางสินคาอุปโภคและบริโภคทั่วไป จําเปนจะตอง
ใชสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อยาง หรือ 7P's ในการกําหนดกลยุทธการตลาดซึ่ ง
ประกอบดวย
1. ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งซึ่งสนองความจําเปนและความตองการของมนุษยได
คือ สิ่งที่ผูขายตองมอบ ใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑนั้น ๆ
2. ดานราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวาง
คุณคา (Value) ของ บริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปน กิจกรรมที่เกี่ยวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอม
ในการนําเสนอบริการใหแกลูกคา ซึ่งมีผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของ
บริ การที่ นําเสนอ ซึ่ งจะต องพิ จารณาในดานทําเลที่ ตั้ง (Location) และชอ งทางในการนํา เสนอ
บริการ (Channels)
4. ดานการสงเสริม (Promotions) เปนเครื่องมือหนึ่งที่มีความสําคัญในการติดตอสื่อสาร
ใหผูใชบริการ โดยมีวัตถุประสงคที่แจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช
บริการและเปนกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ
5. ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม
การจู ง ใจ เพื่ อ ให ส ามารถสร า งความพึ ง พอใจให กั บ ลู ก ค า ได แ ตกต า งเหนื อ คู แ ข ง ขั น เป น
ความสัมพันธร ะหว างเจาหน าที่ผู ใหบ ริ การและผู ใช บริการต าง ๆ ขององค กร เจ าหน าที่ ตอ งมี
ความสามารถ สามารถตอบสนองตอผูใชบริการ มีความสามารถในการแกไขปญหา สามารถสราง
คานิยมใหกับองคกร
6. ดานกายภาพและการนําเสนอ (Physical Evidence) เปนแสดงใหเห็นถึงลัก ษณะทาง
กายภาพและการนําเสนอใหกับลูกคาใหเห็นเปนรูปธรรม โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม ทั้งทาง
ดายกายภาพและรูปแบบการใหบริการเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา ไมวาจะเปนดานการแตงกาย
สะอาด เรียบรอย การเจรจาตองสุภาพออนโยน และการใหบริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชนอื่น ๆ
ที่ลูกคาควรไดรับ
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7. ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติใน
ดานการบริการ ที่ นําเสนอใหกับผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว และทําให
ผูใชบริการเกิดความประทับใจ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ธนานันต ปญจาภากุล (2554 ) ทําการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใชบริการ
รานเซเวน-อีเลฟเวน(7Eleven) ในเขตบางกอกนอย จากการศึกษาครั้งนี้ 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 มีอาชีพพนักงานบริ ษัท /ลูกจางเอกชน คิดเปนรอยละ 62.7 ขอมูลด าน
พฤติกรรมการใชบริการราน 7-Eleven ของกลุมตัวอยาง พบวาใชบริการ 7-Eleven มากกวา 6 ครั้ง
ตอเดือน คิดเปนรอยละ 59.3 ใชจายเฉลี่ยในการใชบริการราน 7-Eleven ครั้งละ 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
ศึกษาถึงกลุมตัวอยางอื่นที่อาศัยนอกเหนือใน เขตบางกอกนอย เพื่อใหไดขอมูลที่มีความละเอียด
และชัดเจนยิ่งขึ้นและควรมีการศึกษาถึงปจจัยอื่นๆเพิ่ม เชน ปจจัยทางดานสังคม เพื่อนําขอมูลมาใช
ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา และสุดทายควรศึกษาผลกระทบจากการใชกลยุทธของสวนประสม
ทางการตลาด ที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการราน 7-Eleven เพื่อจะใชเปนแนวทางในการศึกษา
ครั้งตอไป
ผลการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางสวนใหญ 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
สําหรับพฤติกรรมของผูบริโภคที่เขาใชบริการราน 7-Eleven ที่มีตอแตละดาน ดังนี้ 1) ดาน
การใชบริการทางดานรานสะดวกซื้อ โดยสินคาที่กลุมตัวอยางเลือกซื้อสวนใหญเปนประเภทอาหาร
คิดเปนรอยละ 28.40 สําหรับบริการที่กลุมตัวอยางใชมากที่สุด คือบริการเคานเตอร เซอรวิส คิดเปน
รอยละ 58.90 สวนชองทางการซื้อสินคาผานชองทางออนไลนสวนใหญไมเคยใชบริการคิดเปนรอย
ละ 65.30 และเหตุผลที่เลือกใชบริการราน 7-Eleven เนื่องจากมีความสะดวก ใกลบาน ใกลที่ทํางาน
คิดเปนรอยละ 29.50 2) ดานการใชบริการทางดานการเงิน กลุมตัวอยางใชบริการเคานเตอร เซอรวิส
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เพื่อจายบิลออนไลน คาสาธารณูปโภค คิดเปนรอยละ 39.20 เหตุผลที่เลือกใชบริการเคานเตอร
เซอรวิส เพราะมีความสะดวก คิดเปนรอยละ 55.90 สําหรับการเปนสมาชิกบัตร 7Card กลุมตัวอยาง
สวนใหญไมเปนสมาชิกบัตร 7Card คิดเปนรอยละ 55.90 และชองทางการชําระเงินเปนเงินสด คิด
เปนรอยละ 64.60 3) ดานการใชบริการทางดานอาหารพรอมรับประทานและเบเกอรี่ กลุมตัวอยาง
สวนใหญซื้อ 1-2 ครั้งตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 63.20 โดยซื้ออาหารประเภทสําเร็จรูปแชแข็ง/แช
เย็น คิดเปนรอยละ 18.30 สําหรับเบเกอรี่สวนใหญจะซื้อขนมปง คิดเปนรอยละ 54.10 โดยเหตุผลที่
เลื อ กซื้ อ เพราะมี ค วามสะดวก คิ ด เป น ร อ ยละ 54.50 ส ว นพฤติ ก รรมอื่ น ๆ ของผู บ ริ โ ภคมี ดั ง นี้
คาใชจายตอครั้งที่เขาใชบริการ อยูที่ 101-300 บาท คิดเปนรอยละ 55 โดยเขาใชบริการ 2-3 ครั้งตอ
สัปดาห คิดเปนรอยละ 40.75 สําหรับผูมีอิทธิพลตอการเขาใชบริการคือตัวเอง คิดเปนรอยละ 80.50
และไดรับขอมูลขาวสารของราน 7-Eleven จากสื่อออนไลน คิดเปนรอยละ 24.50 สําหรับการใช
งาน Application 7Eleven สวนใหญไมไดใชงาน คิดเปนรอยละ 46.60
สวนดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่สงผลตอการบริหารจัดราน 7-Eleven พบวา กลุม
ตัวอยางใหระดับความสําคัญของส วนประสมทางการตลาด ที่สงผลตอความพึ งพอใจของการ
บริหารจัดการราน 7-Eleven ทั้ง 7 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑในระดับสําคัญมาก ( =3.86) ดานราคา
ในระดั บ สํ า คั ญ มาก ( =3.51) ด า นช อ งทางการจั ดจํ า หน า ยในระดั บ สํ า คั ญ มาก ( = 3.94) ด า น
สงเสริมการขายในระดับสําคัญมาก ( = 3.65) ดานบุคลากรในระดับสําคัญมาก ( =3.64) ดาน
กระบวนการใหบริการในระดับสําคัญมาก ( = 3.70) และดานลักษณะทางกายภาพในระดับสําคัญ
มาก ( = 3.77) สําหรับความสําคัญในภาพรวมกลุมตัวอยางใหอยูในระดับสําคัญมาก( = 3.72)
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปจจัยทางประชากรศาสตรที่สงผลตอความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการราน 7-Eleven ในยุคไทยแลนด 4.0 พบวา เพศสงผลตอดานบุคลากรและดานลักษณะ
ทางกายภาพ รายไดสงผลตอดานราคา และอาชีพสงผลตอดานผลิตภัณฑและดานชองทางการจัด
จําหนาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1
สวนประสม
ทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา

เพศ



อายุ



รายได
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ระดับ
การศึกษา



สถานภาพ
สมรส



อาชีพ
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ดานชองทางการจัด
จําหนาย
ดานสงเสริมการขาย
ดานบุคลากร
ดานกระบวนการใหบริการ
ดานลักษณะทางกายภาพ
ผลเฉลี่ยรวม











































ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของผูบริโภคในยุคไทยแลนด 4.0 ที่สงผลตอความ
พึงพอใจในการบริหารจัดการราน 7-Eleven พบวา พฤติกรรมดานการใชบริการทางดานรานสะดวก
ซื้อ สงผลตอดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานกระบวนการใหบริการ สวน
พฤติกรรมดานการใชบริการทางดานการเงินสงผลตอดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานสงเสริมการขาย ดานกระบวนการใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ และพฤติกรรม
ดานการใชบริการทางดานอาหารพรอมรับประทานและเบเกอรี่สงผลตอดานผลิตภัณฑ ดานราคา
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการขาย และดานลักษณะทางกายภาพ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2
สวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา
ดานชองทางการจัด
จําหนาย
ดานสงเสริมการขาย
ดานบุคลากร
ดานกระบวนการใหบริการ
ดานลักษณะทางกายภาพ
ผลเฉลี่ยรวม

ดานการใชบริการ
ทางดาน
รานสะดวกซื้อ

ดานการใชบริการ
ทางดานการเงิน

ดานการใชบริการทางดาน
อาหารพรอมรับประทาน
และเบเกอรี่




























อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษาวิจัยดานการบริหารจัดการราน 7-Eleven ในยุคไทยแลนด 4.0 พบวา
กลุ ม ตั ว อย า งให ค วามสํ า คั ญ กั บ ทั้ ง 7 ด า นในระดั บ ที่ สํ า คั ญ มาก โดยในด า นผลิ ต ภั ณ ฑ จ ะให
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ความสําคัญความหลากหลายของผลิตภัณฑมากที่สุด ดานราคาใหความสําคัญกับราคาสินคาบริโภค
เปนอันดับหนึ่ง ดานชองทางการจัดจําหนายการเปดใหบริการ 24 ชั่วโมงของราน 7-Eleven เปนสิ่ง
สําคัญมากที่สุด ดานการสงเสริมการขายผูบริโภคใหความสําคัญกับการสงเสริมการขายในรูปแบบ
ตางๆ เชน การสะสมแสตมป สิทธิ์แลกซื้อ มากที่สุด ดานบุคลากรใหความสําคัญกับการใหบริการ
ของพนักงาน ดานกระบวนการใหบริการใหความสําคัญดานความรวดเร็ว และดานลักษณะทาง
กายภาพใหความสําคัญเรื่องความเหมาะสมในการแตงกายของพนักงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อั ง คณา ใหม ว งษ (2554) เรื่ อ งการกํ า หนดกลยุ ท ธ ก ารตลาดของธุ ร กิ จ ค า ปลี ก ขนาดเล็ ก กรณีศึกษาร านสะดวกซื้ อ 7- Eleven ที่ผูบริโภคจะใหความสํ าคัญดานสิ นคาและบริ การของ 7Eleven ในเรื่องของความหลากหลายของสินคา สินคาครบ สะดวก สบายในการมาใชบริการ ใกล
บาน สาขามีเยอะ เนื่องจากใหบริการ 24 ชั่วโมง
2. จากผลการศึกษาวิจัยดานพฤติกรรมของผูบริโภคในยุคไทยแลนด 4.0 ที่มีตอราน 7Eleven ทางผูจัดทําไดทําการศึกษาการใชบริการในแตละดานของราน 7-Eleven ดังนี้ ดานการใช
บริการทางดานรานสะดวกซื้อ ประเภทสินคาที่กลุมตัวอยางเลือกซื้อสวนใหญจะเปนอาหาร ขนม
ขบเคี้ยว การใชบริการตางๆ ในราน 7-Eleven กลุมตัวอยางนิยมใชบริการเคานเตอร เซอรวิส แตการ
ซื้อสินค าผ านชอ งทางระบบออนไลน ยั ง ไม เป นที่ นิยมของผูบ ริโภค สํ าหรับ เหตุ ผลที่ ผูบ ริ โ ภค
เลือกใชบริการราน 7-Eleven เหตุผลหลักๆ คือมีความสะดวก เพราะใกลบาน ที่ทํางาน สําหรับดาน
การใชบริการทางดานการเงิน การใชบริการเคานเตอร เซอรวิส กลุมตัวอยางสวนใหญใชบริการ
เกี่ยวกับจายบิลออนไลน คาสาธารณูปโภค เหตุผลที่ใชบริการเพราะมีความสะดวก ในการเปน
สมาชิกบัตร 7Card กลุมตัวอยางสวนใหญไมไดเปนสมาชิก และชําระเงินเงินสดเปนสวนใหญ ดาน
การใช บ ริ ก ารทางด า นอาหารพร อ มรั บ ประทานและเบเกอรี่ กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ จ ะซื้ อ
รับประทาน 1-2 ครั้งตอสัปดาห โดยประเภทอาหารพรอมรับประทานจะซื้ออาหารสําเร็จรูปแชเข็ง/
แชเย็น สําหรับประเภทเบเกอรี่สวนใหญจะซื้อเปนขนมปง เหตุผลที่ซื้อเพราะมีความสะดวก ซึ่ง
สอดคลองกับโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior model) ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ
(2546) ที่กลาววาเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคา โดยมีจุดเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุน
(Stimulus) ที่ทําใหผูบริโภคหรือผูซื้อเกิดความตองการสิ่งกระตุนนั้นจะผานเขามาในความรูสึกนึก
คิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดํา ซึ่งผูผลิต หรือผูขายไมสามารถคาดคะเน
ได ความรู สึ ก นึ ก คิ ด ของผู ซื้ อ จะได รั บ อิ ท ธิ พ ลจากลั ก ษณะต า งๆ ของผู ซื้อ ซึ่ ง จะนํ า ไปสู ก าร
ตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ (Buyer’s purchase decision)
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3. ดานการปรับตัวของการบริหารจัดการราน 7-Eleven พบวา เพศ รายได อาชีพ สงผลตอ
การปรับตัวดานราคา ดานผลิตภัณฑ และดานชองทางการจัดจําหนาย ดังนั้นทางราน 7-Eleven
จะตองพิจารณาถึงการบริหารจัดการใน 3 ดานนี้เปนสําคัญ สําหรับพฤติกรรมของผูบริโภคในยุค
ไทยแลนด 4.0 ที่มีผลตอการปรับตัวในการบริหารจัดการราน 7-Eleven จะมีดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการขาย ดานกระบวนการใหบริการ ดานลักษณะทาง
กายภาพ จะเห็นไดวาพฤติกรรมผูบริโภคจะสงผลตอการบริหารจัดการราน 7-Eleven เกือบทุกดาน
ดังนั้นทางราน 7-Eleven ก็จะตองปรับตัวใหธุรกิจสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคให
ไดมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎีการปรับตัวของธุรกิจ องคกร พัชรนันท กลั่นแกว
(2552) กลาววาจะตองมีการวิเคราะหสถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันใหเกิดความชัดเจน และการ
ออกแบบโครงสร า งให มีค วามยื ด หยุ น มี ก ลไกในการกํ า หนดวั ฒ นธรรมองค ก าร การกํ า หนด
กระบวนการ ผลิต การใชทรัพยากรในการผลิตและปฏิบัติงาน การหยั่งรูถึง แนวโนมสภาพตลาดใน
อนาคต ทั้งนี้เพื่อใหมีความพรอมในการ ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงอยางสรางสรรค ซึ่งในปจจุบัน
และ อนาคตถือวาการเปลี่ยนแปลงนํามาซึ่งการสรางความเขมแข็งและ การสรางเสถียรภาพตอ
องคการ
ขอเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ พ บว า การบริ ห ารจั ด การร า น 7-Eleven (Marketing Mix 7P) มี
ความสําคัญกับพฤติกรรมในการซื้อสินคาและการใชบริการในราน 7-Eleven จึงขอเสนอแนะในแต
ละดาน ดังนี้
1. ด านชอ งทางการจั ด จํ า หน า ย ณ ป จจุ บัน ร าน 7-Eleven ได มีการจํา หน า ยสิ นค า ผ า น
ชองทาง Online แตจากกลุมตัวอยางสวนใหญจะไมเคยใชบริการ ดังนั้นจะตองมุงเนนชองทางการ
จัดจําหนายผานระบบ Online เพื่อใหพัฒนาไปกับนโยบายไทยแลนด 4.0 ที่เนนในดานเทคโนโลยี
อี-มารเก็ตเพลส, อี-คอมเมิรซ เพื่อเจาะกลุมผูบริโภคที่นิยมใชการอุปกรณสื่อสารทางดาน Internet
ในชีวิตประจําวัน
2. ด านผลิ ตภั ณฑ จากการสํ ารวจพบวา สินค าที่ผู บริโภคเลื อกซื้อมากที่สุด คื อประเภท
อาหาร ดังนั้น ทางบริ ษัท ฯ จะต องมุ ง เน นผลิ ต ภั ณฑอ าหารที่ ห ลากหลายและได ม าตรฐานตาม
ขอกําหนดของหนวยงานรัฐ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคในทุกกลุม ทุกวัย ทุกอาชีพ
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ซึ่งในดานนโยบายของไทยแลนด 4.0 ของรัฐบาลก็จะมีกลยุทธที่มุงเนนในเรื่อง เทคโนโลยีอาหาร
อยูเชนกัน
3. ดานลักษณะทางกายภาพ ทางราน 7-Eleven จะตองพัฒนาลักษณะและปรับปรุงลักษณะ
ทางกายภาพของราน ไมวาจะเปนดานการแตงกายของพนักงาน ความสะอาดของราน การตกแตง
สถานที่ เชน ชั้นวางสินคา การตกแตงบริเวณแคชเชียร ใหดูเปนที่นาสนใจ เพื่อดึงดูดผูบริโภคที่จะ
มาเขาใชบริการ
4. ดานกระบวนการใหบริการ สําหรับกระบวนการใหบริการที่ผูบริโภคตองการมากที่สุด
คือความรวดเร็วและถูกตอง ซึ่ง ณ ปจจุบันทางราน 7-Eleven การบริการยังมีมาตรฐานยังไมเทา
เทียมกันทุกสาขา ดังนั้นจึงควรสรางมาตรฐานสําหรับกระบวนการใหบริการที่เหมือนกันทุก ๆ
สาขา และใหพนักงานปฏิบัติตามอยางเครงครัด
5. ดานการสงเสริมการขาย ทางราน 7-Eleven มีการสงเสริมการขายที่ผูบริโภคคุนเคยอยู
แลวคือ การสะสมแสตมป การแลกซื้อสินคา ดังนั้นทางบริษัทฯ จะตองมีการสงเสริมการขายใหมๆ
ที่ไมซ้ํากับของเดิมที่มีอยู เพื่อสรางความแปลกใหมแกผูบริโภค และกระตุนความตองการอยากซื้อ
สินคาใหมากขึ้น
6. ดานบุคลากร จากการสํารวจจะพบวามีขอเสนอแนะที่กลาวถึงพนักงานในแงของการ
ใหบริการที่มีมาตรฐานไมเหมือนกันทุกสาขา รวมถึงกิริยามารยาทตางๆ จึงควรสรางมาตรฐานใน
การใหบริการ รวมถึงบุคลิกภาพ กิริยา มารยาทตางๆ เพื่อสามารถยกระดับการใหบริการที่ดีขึ้น
สรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภคใหมากที่สุด
7. ดานราคา ธุรกิจรานสะดวกซื้อ เนนความสะดวกเปนหลัก ดังนั้นในดานราคาราน 7Eleven จะตองมีการบริหารจัดการใหเหมาะสม มีความสมเหตุสมผลของราคากับสินคาแตละชนิด
รวมถึงตองมีการสํารวจราคาของสินคา ของรานคาปลีกอื่นๆ อยูเสมอๆ เพื่อไมใหราคาการจําหนาย
สินคาสูงหรือต่ํากวาคูแขงมากเกินไป
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรจะมีการศึกษาปจจัยอื่นนอกเหนือจากขอมูลดานประชากรศาสตรและพฤติกรรม
ของผูบริโภค เชน ปจจัยใดที่ทําใหผูบริโภคตองเขาใชบริการราน 7-Eleven เปนตน และอาจจะขยาย
ขอบเขตของจํานวนประชากรใหมากขึ้นเพื่อยืนยันผลการศึกษาวิจัยที่ไดดําเนินการไวแลว
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2. ควรจะมีการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการของรานสะดวกซื้ออื่นๆ เชนดานสินคาและบริการของ
คูแขงขันหรือกับรานสะดวกซื้ออื่นทั่วไป หรือการสงเสริมการขายของรานคูแขงเปนตน
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บทคัดยอ
ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท กูเดิล แคนมานน
โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด มีวัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางาน ความ
จงรักภักดีตอองคกร และแนวโนมการลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด
ออโตเมชั่น จํากัด และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานและความจงรักภักดี
ตอองคกรกับแนวโนมการลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น
จํากัด ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออ
โตเมชั่น จํากัด มีขนาดของตัวอยางที่ใชในการศึกษาจํานวน 154 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิจัย ใชสถิติแบบพรรณนา (Descriptive statistic) โดยการวิเคราะห
แจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช
t-test และ F-test โดยการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธี LSD และสถิติสหสัมพันธอยางงายของ
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการศึกษา พบวา (1) แรงจูงใจในการทํางานดานความสําเร็จของงาน ดานลักษณะงานที่
ปฏิบัติ และดานนโยบายและการบริหารไมมีความสัมพันธกับแนวโนมการลาออกของพนักงาน
บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด ยกเวนแรงจูงใจในการทํางานดานการ
ไดรับการยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ดานการปกครอง
บังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานสภาพการทํางานและความมั่นคง และดาน
ผลประโยชนตอบแทน ที่มีความสัมพันธกับแนวโนมการลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคน
มานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด โดยเปนความสัมพันธทิศทางตรงขามกัน อยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (2) ความจงรักภักดีตอองคกรมีความสัมพันธกับแนวโนมการลาออก
ของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด ในทิศทางตรงขามกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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 หรือทรัพ ยากรมนุ ษย จึ ง นั บ เป นป จ จั ย สํ าคั ญ ของทุ กองค กรที่ มีผ ลกระทบต อ
ความสําเร็จของการดําเนินงานของธุรกิจ สภาวะการแขงขันทางธุรกิจในโลกที่ไรพรมแดนเปนอีก
ปจจัยหนึ่งที่ทําใหมีการขยายตัวดานการลงทุน มีบริษัทเปดใหม การเพิ่มทุน การขยายกิจการ และ
นํามาซึ่งเทคโนโลยีจํานวนมากจึงจําเปนตองใชบุคลากรที่มีสมรรถนะและมีทักษะในการทํางาน
เพิ่มสูงขึ้นดวย ผูบริหารหรือผูนําจึงมีหนาที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย และการจัดการใหเกิด
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ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ซึ่ ง จะต อ งรั บ ผิ ด ชอบและจั ด การด า นการบริ ห ารคน ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพมากที่สุด ใหคุมคากับคาใชจายในการวาจางพนักงาน และยังตองสงเสริมใหมีการ
สรางความสัมพันธอันดีระหวางพนักงานกับองคกรใหเกิดขึ้น เชนเดียวกับบริษัท กูเดิล แคนมานน
โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด ซึ่งเปนผูจําหนาย ออกแบบและผลิตงานหุนยนต และงานอัตโนมัติ
ที่ ใ ช ร ว มในอุ ต สาหกรรมด า นต า งๆ เช น อุ ต สาหกรรมยานยนต อุ ต สาหกรรมอากาศยาน
อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ กทรอนิ ค ส อุต สาหกรรมเคมี แ ละอาหารฯลฯ เป นตน ซึ่งตอ งใช บุค ลากรที่ มี
สมรรถนะและมีทักษะในการทํางานที่สูง ปจจุบันกําลังประสบกับปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่
จะมาปฏิบัติงานให สําเร็จตามเปาหมายขององค กรที่ วางไว เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ า นมา
บุคลากรมีการลาออกอยางตอเนื่องสงผลใหตองสูญเสียงบประมาณในการสรรหาบุคลากรใหมเขา
มาทดแทน บริษัทและหัวหนางานมีภาระในการสอนและฝกงานใหแกพนักงานที่เขามาใหม ขวัญ
กํ าลังใจในการปฏิ บัติ งานของบุ คลากรภายในองค ก รนั้ นลดลง มี ผลถึ งภาพลั กษณ ข ององค ก ร
รวมถึงมีคาใชจายแฝงอื่นๆ ตามมามากมาย จึงมีตนทุนการบริหารจัดการที่สูงขึ้น
สภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยซึ่งเปนผูบริหารของบริษัทฯ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยวา
อะไรเปนสาเหตุที่ทําใหพนักงานบริษัทฯ มีความตองการลาออกจึงไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่
มีผลตอการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น
จํากัด ซึ่งอาจจะเปนผลมาจากปจจัยในดานสวนบุคคล ดานการบริหารงานหรือนโยบายองคกร ดาน
ผูบังคับบัญชาการ ดานเพื่อนรวมงาน ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานสภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงาน ดานผลตอบแทนและรายได ดานโอกาสและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน และดาน
ความยุติธรรมในการปฏิบัติงานเหลานี้เปนตน อันจะทําใหไดขอมูลที่สามารถนําไปใชเปนแนวทาง
ในการรักษาหรือจูงใจใหพนักงานทํางานกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ และใชกําหนดแนวทาง
ในการสรางความจงรักภักดีเพื่อรักษาบุคลากรใหปฏิบัติงานอยูไดในระยะยาวตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด
ออโตเมชั่น จํากัด
2. เพื่อศึกษาความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด
ออโตเมชั่น จํากัด
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3. เพื่อศึกษาแนวโนมการลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออ
โตเมชั่น จํากัด
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานและความจงรักภักดีตอองคกรกับ
แนวโนมการลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผลการศึกษาวิจัยที่ไดจะนํามาใชเปนแนวทางในการรักษาหรือจูงใจใหพนักงานทํางาน
กับองคกรตอไป
2. สามารถนําผลการศึกษาวิจัยที่ไดมาใชในการกําหนดแนวทางในการสรางความ
จงรักภักดีเพื่อรักษาบุคลากรใหปฏิบัติงานอยูไดในระยะยาวและมีประสิทธิภาพในการทํางาน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตทางดานประชากร เปนการศึกษาขอมูลจากพนักงานของ บริษัท กูเดิล แคน
มานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด จํานวน 250 คน (ฝายงานบุคคล บริษัท กูเดิล แคนมานน โร
บอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด ป พ.ศ. 2560)
2. ขอบเขตทางดานเนื้อหา ศึกษาแรงจูงใจในการทํางาน และความจงรักภักดีตอองคกรที่มี
ความสัมพันธตอแนวโนมการลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโต
เมชั่น จํากัด
3. ขอบเขตดานเวลา ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ตั้งแตเดือนธันวาคม 2560 ถึง เดือน
เมษายน 2561 รวมระยะเวลาที่ศึกษาประมาณ 4 เดือน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- รายได
- ระดับการศึกษา
- ตําแหนงงาน
- ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
แรงจูงใจในการทํางาน
- ดานความสําเร็จของงาน
- ดานการไดรับการยอมรับนับถือ
แนวโนมการลาออกของพนักงาน
- ปริมาณงาน
- ความกาวหนา
- การศึกษาตอ
- การปรับขึ้นเงินเดือน
- ปญหาตาง ๆ

- ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ดานความรับผิดชอบ
- ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน
- ดานนโยบายและการบริหาร
- ดานการปกครองบังคับบัญชา
- ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
- ดานสภาพการทํางานและความมั่นคง
- ดานผลประโยชนตอบแทน
ความจงรักภักดีตอองคกร
- ดานพฤติกรรมที่แสดงออก
- ดานความรูสึก
- ดานการรับรู

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท กูเดิล แคนมานน
โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด ผูศึกษาไดศึกษาคนควาเพื่อนําขอมูล ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย
1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความตั้งใจและกระบวนการลาออกจากงาน
Mobley, et al. (1982) ไดสรางแบบจําลองที่อธิบายถึงกระบวนการของการลาออก ที่มุงเนน
ที่ความพึงพอใจในงานที่จะนําไปสูการลาออกในที่สุด โดยโมเบลยไดตั้งสมมติฐานไววาความไม
พึงพอใจจะกอใหเกิดความคิดที่จะลาออก ความตั้งใจที่จะคนหาทางเลือกความตั้งใจที่จะคงอยูหรือ
ลาออก และสุดทายก็คือการลาออกจากองคกรจริง ๆ ในแบบจําลองของ Mobley มุงความสนใจไป
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ที่ความตั้งใจที่จะคงอยู หรือลาออกของพนักงาน รวมทั้งลักษณะสวนบุคคล องคกร และปจจัยทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังคํานึงถึงบทบาทของการรับรูความคาดหวังและความสามารถในการหา
ทางเลือกใหมซึ่งมีผลตอการตัดสินใจลาออก และ Eric, et al. (2001) ไดสรางแบบจําลองที่อธิบาย
ถึงกระบวนการของการลาออกซึ่งมีผลเริ่มตนมาจากปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานสภาพแวดลอมใน
การทํางาน ซึ่งนําไปสูความพึงพอใจในงานและความตั้งใจลาออก จนถึงพฤติกรรมการลาออกจาก
งาน
2. แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน
Herzberg (1959 อา งถึงใน วรรณา อาวรณ, 2557, หนา 17) ได ศึกษาทํา การวิ จัย เกี่ ย วกั บ
แรงจูงใจในการทํางานของบุคคล ซึ่งไดศึกษาถึงการวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานของบุคคล
ซึ่งไดศึกษาถึงความตองการของคนในองคการหรือการจูงใจจากการทํางาน โดยเฉพาะเจาะจงโดย
ศึกษาวาคนเราตองการอะไรจากงาน คําตอบก็คือ บุคคลตองการความสุขจากการทํางาน สรุปไดวา
ความสุขจากการทํางานนั้น เกิดมาจากความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในงานที่ทํา โดยความพึงพอใจ
หรือความไมพอใจในงานที่ทํานั้นไมไดมาจากกลุมเดียวกัน แตมีสาเหตุมาจากปจจัยสองกลุม คือ
ปจจัยจูงใจ (Motivation Factors) และปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) ดังนี้
ปจจัยจูงใจหรือปจจัยกระตุน (Motivator factors) เปนปจจัยที่จะนําไปสูความพึงพอใจใน
การทํางาน มีอยู 5 ประการ คือ (1) ความสําเร็จของงาน (2) การยกยองนับถือหรือการยอมรับ (3)
ลักษณะของงาน (4) ความรับผิดชอบ (5) ความกาวหนาในตําแหนงการงาน ดังนั้นผูบริหารควรใช
ปจจัยทั้ง 5 ประการขางตนตอผูปฏิบัติงาน จะชวยสงเสริมการเรียนรูและจูงใจใหคนตั้งใจทํางานจน
สุดความสามารถ
ปจจัยค้ําจุน หรือปจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมใน
การทํางานและเปนปจจัยที่จะสามารถปองกันการเกิดความไมพึงพอใจในการทํางาน ไดแก (1)
นโยบายและการบริหารงาน (2) เงินเดือน (3) ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (4) ความสัมพันธกับ
ผู ใต บังคั บบั ญชา (5) ความสัมพั น ธ กับ เพื่ อ นร ว มงาน (6) สถานภาพในการทํา งาน (7) วิธีก าร
ปกครองบังคับบัญชา (8) ความมั่นคงในการทํางาน และ (9) สถานะของอาชีพ
3. แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับความจงรักภักดีตอองคกร
Robert A. Baron (1996) ไดใหความหมายวา ความจงรักภักดีตอองคการ คือ ความผูกพัน
ตอองคกร หรือเจตคติตอองคกรที่จะสะทอนใหเห็นถึงระบบความเกี่ยวของวาบุคคลมีความเชื่อมั่น
ศรัทธา รักและหวงแหนตอองคกรที่ตนเอ็นสมาชิกอยู ซึ่งระดับความพึงพอใจในระดับสูงมีสวน
163

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

สัมพันธกับการอยูกับองคกรในปจจุบัน โดยประกอบดวย (1) การยอมรับอยางสูงตอเปาหมายและ
คานิยมขององคกร (2) การเต็มใจที่จะเขาไปกระทําการใด แทนได และ (3) ความปรารถนาอยาง
สูงสงที่จะคงอยูกับองคกรนั้นตอไป
นอกจากนี้ Fletcher (1993) กลาววาความจงรักภักดีตอองคกร มี 3 องคประกอบสําคัญ คือ
(1) การแสดงประวัติของตนเองตอองคกร (An expression of the historical self) (2) ความผูกพันที่มี
มากกวาการแสดงออกที่เปนนิ สัย (More than a habit of attachment) และ (3) หลีกเลี่ยงความไม
ซื่อตรงตอองคกร (Avoidance of betrayal)
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
วรกิจ สารสนิท (2556) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการลาออกจากงานของ
พนักงานกลุมบริษัทประชากิจ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานเพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายได สถานภาพ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีผลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงานกลุมบริษัทประชากิจ จําแนก
ตาม บริษัทปจจุบันที่สังกัดทั้งหมดอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
วรรณวิสา ดํารงสกุลวงษ (2557) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอแนวโนมการลาออกของ
พนักงานในอุตสาหกรรมฟอกหนัง กรณีศึกษา บริษัท อินเตอรไฮค จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัย
พบวา ปจจัยในการปฏิ บัติ งานด านนโยบายและการบริ ห ารงาน ด านผูบั งคั บ บั ญ ชา ดานเพื่ อ น
รวมงาน ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานผลตอบแทนและ
รายได ดานโอกาสและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน ดานความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน และ
โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล มีความสัมพันธกับแนวโนมการลาออกจากงานของ
พนักงาน บริษัท อินเตอรไฮค จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รัตนา แกวเกตุ และคณะ (2559) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอแนวโนมการตัดสินใจลาออก
ของพนักงานธนาคารออมสินสํานักงานใหญ ผลการศึกษาวิจัยพบวา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึ ก ษา และระดั บ ตํ า แหน ง งานไม มีค วามสั ม พั น ธ กั บ แนวโน ม การตั ด สิ น ใจลาออกลาของ
พนักงาน สวนประสบการณในการทํางานมีความสัมพันธทางลบกับแนวโนมการตัดสินใจลาออก
ของพนั ก งาน และพบว า ป จ จั ย ด า นความภู มิ ใ จในองค ก ร ด า นนโยบายและการสื่ อ สาร ด า น
ความสํ า เร็ จ และความก า วหน า ในงาน ด า นลั ก ษณะงาน ด า นสั มพั น ธภาพภายในองค กร ด า น
ค า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารด า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งาน และด า นบรรยากาศและ
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สภาพแวดลอม มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลาออกของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
อิงครัต แพททริคค สีเขียวสุขวงกฎ (2559) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลาออกของ
แพทยในระบบราชการของโรงพยาบาลในประเทศไทย มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาปจจัยที่มี
ความสัมพันธและอิทธิพลตอการลาออกของแพทยในระบบราชการไทย ผลการวิจัยพบวา ปจจัย
ภายในองคกร ไดแก ความผูกพันในองคกร ความมั่นคงในงานและวิชาชีพและความเสี่ยงในวิชาชีพ
ความพึงพอใจในการทํางานในองค กรทางการแพทย ภาระงาน นโยบายองคกรทางการแพทย
โครงสรางขององคกรทางการแพทย และวัฒนธรรมองคกรขององคกรทางการแพทย และปจจัย
แรงจูงใจ ไดแก การประเมินเปาหมายสวนบุคคล การประเมินวิธีการที่จะนําไปสูเปาหมาย การ
ประเมินผลงานวามีความกาวหนาที่จะบรรลุเปาหมายความเชื่อวาตนมีความสามารถที่จะปฏิบัติงาน
ใหบรรลุเปาหมาย ความเชื่อวาสภาพแวดลอมหรือบริบทจะเอื้อใหสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมายขององคกรทางการแพทย และกระบวนการกระตุนทางอารมณ มีความสัมพันธและมี
อิทธิพลเชิงโครงสรางกับการลาออกของแพทยในระบบราชการไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อ(1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางาน
ของพนั ก งาน บริ ษัท กู เ ดิ ล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่ น จํ า กั ด (2) เพื่ อ ศึ ก ษาความ
จงรักภักดีตอองคกรของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด (3) เพื่อ
ศึกษาแนวโนมการลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด
และ (4) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานและความจงรักภักดีตอองคกรกับ
แนวโนมการลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด ซึ่ง
ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ พนักงานของ บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด
ออโตเมชั่น จํากัด มีจํานวน 250 คน ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากทราบจํานวน
ประชากรที่แนนอน ผูวิจัยจึงไดคํานวณหาขนาดตัวอยางโดยใชโปรแกรมคํานวณหาขนาดกลุ ม
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ตัวอยางของงานวิจัย (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อน ±5% จํานวน
ไดขนาดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 154 คน
ผลการวิจัย
ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล
ผูตอบแบบสอบถามที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 154 คน พบวาสวนใหญ เปนเพศหญิง
คิดเปนรอยละ 62.34 มากที่สุดมีอายุ 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 มากที่สุดมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานต่ํากวา 2 ป คิดเปนรอยละ 38.31 รองลงมามีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 3-5 ป คิดเปนรอย
ละ 35.71
แรงจูงใจในการทํางาน
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท กูเดิล
แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด
 ..
SD
ระดับแรงจูงใจ
แรงจูงใจในการทํางาน
ดานความสําเร็จของงาน
3.55
0.74
มาก
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ
3.39
0.77
ปานกลาง
ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3.36
0.68
ปานกลาง
ดานความรับผิดชอบ
3.39
0.77
ปานกลาง
ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน
3.09
0.85
ปานกลาง
ดานนโยบายและการบริหาร
3.18
0.78
ปานกลาง
ดานการปกครองบังคับบัญชา
3.16
0.76
ปานกลาง
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
3.38
0.76
ปานกลาง
ดานสภาพการทํางานและความมั่นคง
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 ออโตเมชั่น จํากัดในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคาเฉลี่ย
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แรงจูงใจในการทํางานมากที่สุดในดานความสําเร็จของงาน รองลงมา คือ ดานการไดรับการยอมรับ
นับถือ ดานความรับผิดชอบ และดานสภาพการทํางานและความมั่นคง ดานความสัมพันธกับเพื่อน
รวมงาน ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานผลประโยชนตอบแทน ดานนโยบายและการบริหาร ดาน
การปกครองบังคับบัญชา และดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ดานความกาวหนาในหนาที่การ
งาน ตามลําดับ
ความจงรักภักดีตอองคกร
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงาน บริษัท กู
เดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด
 ..
SD
ระดับความจงรักภักดี
ความจงรักภักดีตอองคกร
ดานพฤติกรรมที่แสดงออก
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 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคาเฉลี่ยความ
จงรักภักดีตอองคกรมากที่สุดในดานความรูสึก รองลงมา คือ ดานพฤติกรรมที่แสดงออก และดาน
การรับรู ตามลําดับ
แนวโนมการลาออก
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการตัดสินใจลาออกของพนักงาน บริษัท กู
เดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด
แนวโนมการลาออก
 ..
SD
ระดับการตัดสินใจ
ลักษณะงานที่ตองทํา มีมากเกินไปไมมีโอกาสไดใช
3.08
0.98
ปานกลาง
ความคิดริเริ่ม เกิดความตึงเครียดในงานที่ทําใหบางครั้ง
รูสึกอยากลาออก
ขาดโอกาสที่จะดํารงตําแหนงงานสูงกวาที่เปนอยูทําให
3.06
0.91
ปานกลาง
อยากเปลี่ยนงานหรือ สายงาน
มีโอกาสลาออกเพื่อทําการศึกษาตอ
2.80
0.99
ปานกลาง
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เคยคิดอยากเปลี่ยนงานหากมีที่อื่นที่มีสวัสดิการและ
เงินเดือนสูงกวา
หากเกิดปญหาตาง ๆ เชน ปญหาสวนตัว ปญหาครอบครัว
ปญหาสุขภาพ ยายที่อยู อาจทําใหทานตองเปลี่ยนงาน
รวม

3.14

0.97

ปานกลาง

2.96

1.00

ปานกลาง

3.01

0.79

ปานกลาง

จากตาราง 3 พบวา แนวโนมการตัดสินใจลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท
แอนด ออโตเมชั่น จํากัดในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลประกอบดวยเพศ อายุ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา
ตําแหนงงาน และระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน มีแนวโนมการลาออกตางกัน
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบแนวโนมการลาออก จําแนกตามเพศ อายุ รายไดตอเดือน ระดั บ
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. การปรับขึ้นเงินเดือน
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*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 พบว า พนั ก งานที่ มี เ พศ อายุ ระยะเวลาการปฏิ บั ติ ง านที่ แ ตกต า งกั น มี
แนวโนมการลาออกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนพนักงานที่มีรายได ระดับ
การศึกษา และตําแหนงงานที่แตกตางกัน มีแนวโนมการลาออกไมตางกัน
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สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธกับแนวโนมการลาออกของพนักงาน บริษัท กู
เดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับแนวโนมการลาออกของ
พนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด
แรงจูงใจในการทํางาน
ดานความสําเร็จของงาน
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ
ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ดานความรับผิดชอบ
ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน
ดานนโยบายและการบริหาร
ดานการปกครองบังคับบัญชา
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
ดานสภาพการทํางานและความมั่นคง
ดานผลประโยชนตอบแทน
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

แนวโนมการลาออกของพนักงาน
Pearson Correlation (r)
Sig.
ความสัมพันธ
-0.207
0.059 ไมสัมพันธกัน
-0.284*
0.009
สัมพันธกัน
-0.164
0.137 ไมสัมพันธกัน
-0.392*
0.000
สัมพันธกัน
-0.393*
0.000
สัมพันธกัน
-0.167
0.129 ไมสัมพันธกัน
-0.233*
0.033
สัมพันธกัน
-0.394*
0.000
สัมพันธกัน
-0.339*
0.002
สัมพันธกัน
-0.396*
0.000
สัมพันธกัน

จากตารางที่ 5 พบวา แรงจูงใจในการทํางานดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความ
รับผิดชอบ ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานความสัมพันธ
กั บ เพื่ อ นร ว มงาน ด า นสภาพการทํ า งานและความมั่ น คง และด า นผลประโยชน ต อบแทน ที่ มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโต
เมชั่น จํากัด ในทิศทางตรงขามกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. < 0.05)
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุป
การศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท กูเดิล แคนมานน โร
บอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด มีวัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางาน ความ
จงรักภักดีตอองคกร และแนวโนมการลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด
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ออโตเมชั่น จํากัด และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานและความจงรักภักดี
ตอองคกรกับแนวโนมการลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น
จํากัด ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออ
โตเมชั่น จํากัด มีขนาดของตัวอยางที่ใชในการศึกษาจํานวน 154 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิจัย ใชสถิติแบบพรรณนา (Descriptive statistic) โดยการวิเคราะห
แจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานใช ttest และ F-test โดยการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธี LSD และสถิติสหสัมพันธอยางงายของ
เพี ย ร สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล สรุ ป ได
ดังนี้
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
โตเมชั่น จํากัดในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
5. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา
5.1 พนักงานที่มีเพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน มีแนวโนมการลาออก
ต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ส ว นพนั ก งานที่ มี ร ายได ระดั บ การศึ กษา และ
ตําแหนงงานที่แตกตางกัน มีแนวโนมการลาออกไมตางกัน
5.2 แรงจูงใจในการทํางานดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ ดาน
ความกาวหนาในหนาที่การงาน ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
ด า นสภาพการทํ า งานและความมั่ น คง และด า นผลประโยชน ต อบแทน ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
แนวโนมการลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด ในทิศ
ทางตรงขามกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อภิปรายผล
พนักงานที่มีรายไดตอเดือน ระดับการศึกษา และตําแหนงงาน ที่แตกตางกัน มีแนวโนมการ
ลาออกไมตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนา แกวเกตุ และคณะ (2559) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอแนวโนมการตัดสินใจลาออกของพนักงานธนาคารออมสินสํานักงานใหญ ผลการศึกษาพบวา
ระดั บ การศึ ก ษา และระดั บ ตํ า แหน ง งานที่ แ ตกต า งกั น มี แ นวโน ม การตั ด สิ น ใจลาออกลาของ
พนักงานไมตางกัน และสอดคลองกับ วรกิจ สารสนิท (2556) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจในการลาออกจากงานของพนักงานกลุมบริษัทประชากิจ ผลการศึกษาพบวา รายไดตอ
เดือน รายได และตําแหนง ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงานไมตางกัน
แรงจูงใจในการทํางานดานการไดรับการยอมรับนับถือมีความสัมพันธกับแนวโนมการ
ลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนา แกวเกตุ และคณะ (2559) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอแนวโนมการตัดสินใจลาออกของพนักงานธนาคารออมสินสํานักงานใหญ ผลการศึกษา
พบวา ปจจัยดานการไดรับการยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงานหรือหัวหนางานมีความสัมพันธกับ
แนวโนมการตัดสินใจลาออกของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แรงจูงใจในการทํางานดานความรับผิดชอบมีความสัมพันธกับแนวโนมการลาออกของ
พนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนา แกวเกตุ และคณะ (2559) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอแนวโนมการตัดสินใจลาออกของพนักงานธนาคารออมสินสํานักงานใหญ ผลการศึกษาพบวา
ปจจัยดานลักษณะงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลาออกของพนักงาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แรงจูงใจในการทํางานดานความกาวหนาในหนาที่การมีความสัมพันธกับแนวโนมการ
ลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณวิสา ดํารงสกุลวงษ (2557) ที่ไดศึกษาเรื่องปจจัย
ที่ มีอิท ธิ พลต อ แนวโน ม การลาออกของพนั ก งานในอุต สาหกรรมฟอกหนั ง กรณี ศึกษา บริษั ท
อินเตอรไฮค จํากัด ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานโอกาสและความกาวหนาในการปฏิบัติงานมี
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ความสัมพันธกับแนวโนมการลาออกจากงานของพนักงาน บริษัท อินเตอรไฮค จํากัด (มหาชน)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แรงจูงใจในการทํา งานด า นการปกครองบั งคับ บั ญ ชามี ความสั มพัน ธ กับ แนวโน มการ
ลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณวิสา ดํารงสกุลวงษ (2557) ที่ไดศึกษาเรื่องปจจัย
ที่ มีอิท ธิ พลต อ แนวโน ม การลาออกของพนั ก งานในอุต สาหกรรมฟอกหนั ง กรณี ศึกษา บริษั ท
อินเตอรไฮค จํากัด ผลการศึกษาพบว า ปจจัยดานการปกครองบังคับบัญชามี ความสั มพั นธ กับ
แนวโนมการลาออกจากงานของพนักงาน บริษัท อินเตอรไฮค จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
แรงจูงใจในการทํางานดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานมีความสัมพันธกับแนวโนมการ
ลาออกของพนักงาน บริษทั กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนา แกวเกตุ และคณะ (2559) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอแนวโนมการตัดสินใจลาออกของพนักงานธนาคารออมสินสํานักงานใหญ ผลการศึกษา
พบวาปจจัยดานสัมพันธภาพภายในองคกรมีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลาออก ของ
พนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แรงจูงใจในการทํางานดานสภาพการทํางานและความมั่นคงมีความสัมพันธกับแนวโนม
การลาออกของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณวิสา ดํารงสกุลวงษ (2557) ที่ไดศึกษาเรื่อง
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานในอุตสาหกรรมฟอกหนัง กรณีศึกษา บริษัท
อินเตอรไฮค จํากัด ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานสภาพแวดลอมใน
การปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับแนวโนมการลาออกจากงานของพนักงาน บริษัท อินเตอรไฮค
จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แรงจูงใจในการทํางานดานผลประโยชนตอบแทนมีความสัมพันธกับแนวโนมการลาออก
ของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน โรบอท แอนด ออโตเมชั่น จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนา แกวเกตุ และคณะ (2559) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอแนวโนมการตัดสินใจลาออกของพนักงานธนาคารออมสินสํานักงานใหญ ผลการศึกษาพบวา
ปจจัยดานคาตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลาออกของพนักงาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ จากการศึกษาพบวาแรงจูงใจในการทํางานดานการ
ไดรับการยอมรับนับถือมีความสัมพันธกับแนวโนมการลาออกของพนักงาน ในทิศทางตรงขามกัน
อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 กลาวคือ หากแรงจู งใจในการทํา งานด านการไดรับ การ
ยอมรับนับถือปรับตัวดีขึ้น ก็จะสงผลใหแนวโนมการลาออกของพนักงานนอยลง โดยผูบริหารควร
ดําเนินการสนับสนุนและสงเสริมใหดียิ่งขึ้นในประเด็นของการยกยองและสงเสริมพนักงานที่มี
ผลงานดีเดน การมอบหมายงานที่สําคัญนอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบใหแกพนักงาน ตลอดจน
จะตองสงเสริมใหเพื่อนรวมงาน และผูบังคับบัญชายอมรับความสามารถในการทํางานของพนักงาน
2. ดานความรับผิดชอบ จากการศึกษาพบวาแรงจูงใจในการทํางานดานความรับผิดชอบ มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการลาออกของพนักงาน ในทิศทางตรงขามกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 กลาวคือ หากแรงจูงใจในการทํางานดานความรับผิดชอบปรับตัวดีขึ้น ก็จะสงผลให
แนวโนมการลาออกของพนักงานนอยลง โดยผูบริหารควรดําเนินการสนับสนุนและสงเสริมใหดี
ยิ่งขึ้นในประเด็นของการใหพนักงานไดมีสวนรวมในการวางแผนงาน ใหมีสวนรับผิดชอบใน
ผลงานของแผนก และสงเสริมใหพนักงานไดรับความเชื่อถือและไววางใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น
3. ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน จากการศึกษาพบวาแรงจูงใจในการทํางานดาน
ความกาวหนาในหนาที่การงาน มีความสัมพันธกับแนวโนมการลาออกของพนักงาน ในทิศทางตรง
ข า มกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 กล า วคื อ หากแรงจู ง ใจในการทํ า งานด า น
ความกาวหนาในหนาที่การงานปรับตัวดีขึ้น ก็จะสงผลใหแนวโนมการลาออกของพนักงานนอยลง
โดยผูบริหารควรดําเนินการสนับสนุนและสงเสริมใหดียิ่งขึ้นในประเด็นของโอกาสในการเลื่อน
ตําแหนงที่มีมากขึ้น เปดโอกาสใหพนักงานไดรับการสงเสริมใหมีการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
และใหพนักงานไดรับการฝกอบรมที่มีผลตอความสําเร็จของงานอยูเสมอ
4. ด า นการปกครองบั งคั บ บั ญ ชา จากการศึ ก ษาพบว า แรงจู งใจในการทํ า งานด า นการ
ปกครองบังคับบัญชามีความสัมพันธกับแนวโนมการลาออกของพนักงาน ในทิศทางตรงขามกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ หากแรงจูงใจในการทํางานดานการปกครองบังคับ
บั ญ ชาปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ก็ จ ะส ง ผลให แ นวโน ม การลาออกของพนั ก งานน อ ยลง โดยผู บ ริ ห ารควร
ดําเนินการสนับสนุนและสงเสริมใหดียิ่งขึ้นในประเด็นของการสื่อสารระหวางองคกรกับพนักงาน
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จะตองมีความรวดเร็ว มีการเชื่อมโยงผลการประเมินการปฏิบัติงานไปสูการฝกอบรม การพัฒนา
และการจายคาตอบแทนที่มีความยุติธรรมและเปนกลาง ตลอดจนการมอบหมายหรือสั่งงานจะตอง
มีความชัดเจนมากขึ้น และยกระดับโอกาสในการมี สวนรวมของพนั กงานในการวางแผนและ
ตัดสินใจในการทํางาน
5. ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน จากการศึกษาพบวาแรงจูงใจในการทํางานดาน
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธกับแนวโนมการลาออกของพนักงาน ในทิศทางตรง
ข า มกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 กล า วคื อ หากแรงจู ง ใจในการทํ า งานด า น
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ปรับตัวดีขึ้น ก็จะสงผลใหแนวโนมการลาออกของพนักงานนอยลง
โดยผู บ ริ ห ารควรดํ า เนิ น การสนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ให ดี ยิ่ งขึ้ น ในประเด็ น ของการส งเสริ มให
พนักงานไดแสดงความคิดเห็นและแกไขปญ หารวมกั น รวมถึงใหมีการแบ งป นขอ มู ลขา วสาร
ระหวางกัน และองคกรควรจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหวางพนักงาน และกวดขัน
ใหหัวหนางานคอยใหความชวยเหลือและแนะนําพนักงานเมื่อเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน
6. ดานสภาพการทํางานและความมั่นคง จากการศึกษาพบวาแรงจูงใจในการทํางานดาน
สภาพการทํา งานและความมั่ นคงมี ค วามสั มพั นธ กับ แนวโน มการลาออกของพนั ก งาน ในทิ ศ
ทางตรงขามกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ หากแรงจูงใจในการทํางานดาน
สภาพการทํ างานและความมั่ นคงปรั บตัวดีขึ้น ก็จะส งผลใหแนวโนมการลาออกของพนั ก งาน
นอยลง โดยผูบริหารควรดําเนินการสนับสนุนและสงเสริมใหดียิ่งขึ้นในประเด็นของมีการแบงงาน
ในสวนงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน จัดสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานใหความเหมาะสม เชน ใหมี
อากาศเย็ นสบาย ตลอดจนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใช ในการปฏิบัติ งานให
เพียงพอกับความตองการในการปฏิบัติงาน
7. ดานผลประโยชนตอบแทน จากการศึกษาพบวาแรงจูงใจในการทํางานดานผลประโยชน
ตอบแทนมีความสัมพันธกับแนวโนมการลาออกของพนักงาน ในทิศทางตรงขามกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ หากแรงจูงใจในการทํางานดานผลประโยชนตอบแทน
ปรับตัวดีขึ้น ก็จะสงผลใหแนวโนมการลาออกของพนักงานนอยลง โดยผูบริหารควรดําเนินการ
สนับสนุนและสงเสริมใหดียิ่งขึ้นในประเด็นของการใหคาตอบแทนแกพนักงานที่เหมาะสมกับงาน
ที่ปฏิบัติ และจัดสรรคาลวงเวลา คาตอบแทนการทํางานในวันหยุดในอัตราที่เหมาะสมมากขึ้น
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ตและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาดวยแบบกระดาษผานหนวยรับแบบ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนผูที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ตและการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดวยแบบกระดาษผานหนวยรับแบบในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน 400 ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติ ฐ านด ว ยสถิ ติ ก ารทดสอบแบบ T-Test แบบสถิ ติ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way
ANOVA) แลวพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD
ผลการศึกษาวิจัยพบวา ประชาชนผูที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผาน
อินเทอรเน็ตและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดวยแบบกระดาษผานหนวยรับ
แบบ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 25 - 34 ป มีสถานภาพโสด
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 – 35,000
บาท และมีพฤติกรรมการใชบริการระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สวน
ใหญ ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.91, ระบบการยื่ นแบบฯที่ เคยยื่นสวนใหญ เคยยื่นแบบฯ ผ านอิ นเทอร เน็ ต
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เทานั้น, การยื่นแบบฯครั้งลาสุดสวนใหญยื่นแบบฯผานอินเทอรเน็ต , ชวงเวลาที่ยื่นแบบฯสวนใหญ
ยื่นแบบฯในกําหนดเวลายื่น(ม.ค. – มี.ค.) , ผลลัพธการคํานวณภาษีลาสุดสวนใหญ มีภาษีชําระไว
เกิ น (ได ภ าษี คื น ) , การศึ ก ษาวิ ธี ก ารและขั้ น ตอนการยื่ น แบบฯ ส ว นใหญ ศึ ก ษาจากเว็ บ ไซต
กรมสรรพากร(www.rd.go.th) และผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนผูที่ยื่นแบบแสดง
รายการภาษี เ งิ น ได บุ ค คลธรรมดาเขตจั ง หวั ด สมุ ท รปราการที่ มี ลั ก ษณะส ว นบุ ค คลด า น อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่ตางกันมีผลตอความพึงพอใจตอประสิทธิภาพระบบการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตจังหวัดสมุทรปราการตางกัน และพฤติกรรมการ
ใชบริการระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่มี
ระบบการยื่ น แบบฯที่ เ คยยื่ น , ระบบการยื่ น แบบฯครั้ ง ล า สุ ด , ผลลั พ ธ ก ารคํ า นวณภาษี ล า สุ ด ,
การศึกษาวิธีการและขั้นตอนการยื่นแบบฯ ที่ตางกันมีผลตอความพึงพอใจตอประสิทธิภาพระบบ
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 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
รัฐบาลนั้นมีหนาที่หลายประการทั้งการบริหารประเทศ การทําใหประชาชนอยูดีมีสุข และ
ยังมีหนาที่ตางๆอีกหลายประการ การดําเนินกิจการของรัฐบาลดังกลาวเห็นไดชันเจนวาจําเปนตอง
มีคาใชจาย รัฐบาลจึงตองหารายไดเพื่อใหพอกับคาใชจายนั้น รายไดของรัฐบาลไดมาจากหลายทาง
หนึ่งในนั้น คือ การจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยกรมสรรพากรมีหนาที่ในการจัดเก็บภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาจากฐานรายไดตามประมวลรัษฎากร เพื่อนํามาใชพัฒนาประเทศ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรเปนภาษีทางตรงประเภทหนึ่งที่สําคัญมาก
เพราะเปนแหลงรายไดสําคัญของรัฐบาล และเปนเครื่องมือสําคัญของรัฐบาลในการกระจายรายได
ฉะนั้นบุคคลธรรมดาผูมีเงิ นไดทุ กคนไม วาจะเปนเงินไดชนิดใดประเภทใด หากไมมีกฎหมาย
ยกเวนใหแลวก็ยอมตองเสียภาษี อันไดแก บุคคลธรรมดา ผูถึงแกความตายในระหวางปภาษี กอง
มรดกที่ยังมิไดแบง และหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ในอดีตการยื่นแบบภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดานั้น จะตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดฯ ผานหนวยรับแบบที่สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขา แตเนื่องจากในชวงระยะเวลาที่จะตองยื่นแบบฯ ประชาชนนั้นมีจํานวนมากขึ้น
ทุกป การใหบริการของเจาหนาที่อาจไมพอเพียงตอจํานวนประชาชนที่จะมาติดตอยื่นแบบฯในแต
ละวัน ดังนั้นเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน กรมสรรพากรจึงไดนําระบบการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ตมาใชเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการยื่นแบบฯ การ
ยื่นแบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานั้นจึงสามารถยื่นไดทั้งสองทางคือ ยื่นแบบฯผานหนวยรับแบบ
และยื่นแบบฯผานอินเทอรเน็ต
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วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผาน
อินเทอรเน็ตและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดวยแบบกระดาษผานหนวยรับ
แบบ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
ขอบเขตของการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้เปนศึกษาประสิทธิภาพของระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ตและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดวยแบบ
กระดาษผานหนวยรับแบบในเขตจังหวัดสมุทรปราการ เทานั้น
2. ประชากรที่ ใช ในการวิ จั ย คือ ประชาชนผู ที่ยื่น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ นได บุ ค คล
ธรรมดาผานอินเทอรเน็ตและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดวยแบบกระดาษ
ผานหนวยรับแบบในเขตจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 400 ตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
เจาะจง
3. ในการวิ จัยครั้งนี้ทํ าการวิจัย และเก็ บข อมู ลในชวงเดือน 4 ระหวางเดือ น มกราคม –
เมษายน 2561
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติสําหรับผูมีความประสงคในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาไดอยางถูกตอง
2. เพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริการระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ผานอินเทอรเน็ตและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดวยแบบกระดาษผาน
หนวยรับแบบ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
3. เพื่อเปนขอมูลที่กรมสรรพากรใชในการประชาสัมพันธ และรณรงคใหประชาชนยื่น
แบบเสียภาษีไดอยางถูกตอง
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กรอบแนวความคิดการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- ระดับรายได
พฤติกรรมการใชบริการ
- ประเภทของการยื่นแบบฯในปจจุบัน
- ระบบของการยื่นแบบฯที่เคยยื่น
- ระบบการยื่นแบบฯครั้งลาสุด
- ชวงเวลาที่ยื่นแบบฯ
- ผลลัพธการคํานวณภาษี
- การศึกษาวิธีการและขั้นตอนการยื่นแบบฯ

ความพึงพอใจที่มีตอประสิทธิภาพระบบการ
ยื่นแบบฯ
- ดานผลิตภัณฑ
- ดานราคา
- ดานสถานที่
- ดานการสงเสริมทางการตลาด
- ดานบุคลากร
- ดานกระบวนการใหบริการ
- ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการ
ประสิทธิภาพขององคการ คือ การที่องคการสามารถดําเนินงานตางๆ ตามภารกิจหนาที่
ขององคการโดยใชทรัพยากร ปจจัยตางๆ รวมถึงกําลังคน อยางคุมคาที่สุด มีการสูญเปลานอยที่สุด
มีลักษณะของการดําเนินงานไปสูผลตามวัตถุประสงคไดอยางดีโดยประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากร
และกําลังคน องคการมีระบบการบริหารจัดการที่เอื้อตอการผลิตและการบริการไดเปาหมาย
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547,หนา 63 - 66) กลาววา สวนประสมทางการตลาดของการ
บริการประกอบดวย 7Ps ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด
พนักงาน กระบวนการใหบริการ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ และนพรัตน ภูมิวุฒิสาร (2558, หนา
20-21) กลาววา ความพึงพอใจของลูกคา มีความสัมพันธกับคุณคาของลูกคา ที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
ต า งๆขององค กร ดั ง นั้ นกิ จ กรรมในห ว งโซ คุ ณ ค า จึ ง มี ค วามสั ม พั น ธ กัน และควรปรั บ ปรุ ง ทุ ก
กิจกรรมใหมีประสิทธิภาพ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ
กตัญู หิรัญญสมบูรณ (2556, หนา 1,3) การบริการ คือ กิจกรรมการดําเนินการที่เสมือนไร
ตัวตน ไมสามารถจับตองเฉกเชน สินคา ซึ่งมุงตอบสนองความตองการของลูกคาใหบังเกิดความพึง
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พอใจดวยฝมือผูใหบริการทรัพยากรของธุรกิจที่จับตองได และระบบการบริหารจัดการงานที่มี
ประสิทธิภาพ ระบบงานบริการ เปนวิธีการปฏิบัติงานที่วางไวแตละขั้นตอนอยางมีระเบียบแบบ
แผนเพื่ อใหบ ริ การแกลูกค า ระบบงานที่ดีมีประสิท ธิภาพจะทํ า ให การบริ การครบถ วนทั้ ง ด า น
คุณภาพของงานและทันเวลาที่ลูกคาตองการ
ชั ย สมพล ชาวประเสริ ฐ (2547,หน า 63 - 66) กล า วว า กระบวนการให บ ริ ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพหรื อเครื่องมือทันสมัยในการทํ าให เกิดกระบวนการที่สามารถส งมอบบริการที่ มี
คุณภาพได กลาวคือเมื่อมีชองทางระบบการยื่นแบบฯที่หลากหลายและกระบวนใหบริการที่ มี
ประสิทธิภาพจะทําใหประชาชนที่ไดภาษีคืน เกิดความพึงพอใจ
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาษีอากร
สุเมธ และคณะ (2559, หนา 2) กลาววา ภาษีอากร คือ สิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร
เพื่อใชเปนประโยชนสวนรวม วัตถุประสงคในการเก็บภาษี เพื่อหารายไดใหพอกับคาใชจายของ
รัฐบาล เพื่อการกระจายรายได เพื่อควบคุมการบริโภคของประชาชน ฯลฯ ประเภทภาษีอ ากร
แบงเปนภาษีอากรทางตรง และภาษีทางออม ซึ่งกฎหมายที่ทางรัฐบาลใชในการเรียกเก็บภาษี คือ
ประมวลรัษฎากร
สุเมธ และคณะ (2559, หนา 13) ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุ ค คล
ทั่วไป หรือจากหนวยภาษีตามที่กฎหมายกําหนดและมีรายไดเกิดขึ้นตามเกณฑที่กําหนด โดยปกติ
จัดเก็บเปนรายป รายไดที่เกิดขึ้นในปใดๆ ผูมีรายไดมีหนาที่ตองนําไปแสดงรายการตนเองตามแบบ
แสดงรายการภาษีที่กําหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปถัดไป (ภ.ง.ด.90,91)
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
อุศณี กอจิตตวนิจ และ มนวิกา ผดุงสิทธิ์ (2553) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการยื่นแบบ
และชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเตอรเน็ตของผูเสียภาษีในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจาก
การวิจัยพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ ปจจัยคุณภาพของระบบการ
ชําระและขอคืนภาษีผานอินเทอรเน็ต และลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกัน ทําใหระดับความพึง
พอใจแตกตางกัน พบวา ระดับการศึกษาปริญญาโท เปนเพียงลักษณะเดียวที่ทําใหความพึงพอใจ
แตกตางกัน
ศุขจี มูลทองยอย (2554) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ตในเขตสํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ผลจากการศึกษา
พบวา ปจจัยสวนบุคคล มีความคิดเห็นอยูในระดับมากเกี่ยวกับปจจัยดานรูปแบบเว็บไซตมากที่สุด
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ปญหาโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก อันดับแรก คือ เบอรโทรศัพทเพื่อติดตอเจาหนาที่ เ พื่ อ
สอบถามปญหาในการใชบริการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีติดตอยาก และสวนใหญเห็นดวยกับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ตภายใตนโยบายการมีสวน
รวมของประชาชนของกรมสรรพากร
วณัชญาณ ภาคภูมิ (2557) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูเสียภาษีตอการใหบริการในการ
รับชําระภาษีของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบวา ความพึ่งพอใจ
ของผูเสียภาษีตอการใหบริการโดยภาพรวมและทุกดวยอยูในระดับปานกลาง ดานที่มีความพึ ง
พอใจอันดับที่หนึ่งคือ ดานอาคารสถานที่ ดานบุคลากรผูใหบริการ ดานวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชเทคโนโลยี และขั้นตอนกระบวนการใหบริการ ตามลําดับ
ฑาริกา แกวนันชัย (2557) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได
ของกรมสรรพากรจากผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา
ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดมากที่สุด คือ ดานความรูของเจาหนาที่ในประมวล
รัษฎากรและการพัฒนาตนเอง และปจจัยที่แตกตางกันมีผลกระทบตอการจัดเก็บรายไดคือ เพศของ
เจาหนาที่, ความรูของเจาหนาที่ , ดานการยื่นแบบผานทางอินเตอรเน็ต , ดานการใหขอมูลขาวสาร
แกผูเสียภาษี
สร อ ยเพชร ลิ สนิ (2557) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ป จจั ย ที่ มีผ ลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด เก็ บ ภาษี ข อง
สํานักงานสรรพากรภาค 6 ผลจากการทดสอบพบวา คุณลักษณะของเจาหนาที่ผูมีหนาที่จัดเก็บภาษี
อากรและสภาพแวดล อ มอื่ น มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรของ
สํานักงานสรรพากรภาค 6 ยกเวนดานนโยบายการจัดเก็บภาษีอากร ,คุณลักษณะของผูมีหนาที่เสีย
ภาษีอากร และสภาพแวดล อ มอื่น มี อิท ธิ พลทางตรงตอ ประสิ ท ธิ ภาพการจั ด เก็ บภาษี อากรของ
สํานักงานสรรพากรภาค 6 ยกเวนดานวิธีการจัดเก็บภาษีอากร
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ตและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาดวยแบบกระดาษผานหนวยรับแบบ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งผูวิจัยได
กําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ ประชาชนผูที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาผานอินเทอรเน็ตและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดวยแบบกระดาษ
ผานหนวยรับแบบในเขตจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากทราบจํานวนกลุมตัวอยางประชาชนผูที่ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ อางอิงจากปภาษี 2559
ผูวิจัยจึงใชสูตรคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางจากสูตร (Yamane,1932) โดยกําหนดคาความเชื่อมั่นที่
95 % ไดขนาดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน
ผลการวิจัย
ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป นเพศหญิงจํานวน 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 ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 – 35,000 บาท จํานวน 234
คน คิดเปนรอยละ 58.5
ขอมูลพฤติกรรมการใชบริการ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.91 จํานวน 285 คน คิดเปนรอยละ 71.3
ระบบการยื่นแบบฯที่เคยยื่นสวนใหญเคยยื่นแบบฯผานอินเทอรเน็ตเทานั้น จํานวน 189 คน คิดเปน
รอยละ 47.3 การยื่นแบบฯครั้งลาสุดสวนใหญยื่นแบบฯผานอินเทอรเน็ต จํานวน 282 คน คิดเปน
รอยละ 70.5 ชวงเวลาที่ยื่นแบบฯสวนใหญ ยื่นแบบฯในกําหนดเวลายื่น(ม.ค. – มี.ค.) จํานวน 377
คน คิดเปนรอยละ 94.3 ผลลัพธการคํานวณภาษี ลาสุ ดส วนใหญ มีภาษีชําระไว เกิน(ไดภาษี คื น)
จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 44.8 การศึกษาวิธีการและขั้นตอนการยื่นแบบฯ สวนใหญศึกษาจาก
เว็บไซตกรมสรรพากร www.rd.go.th จํานวน 287 คน คิดเปนรอยละ 71.8
ความพึงพอใจตอประสิทธิภาพระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
จากขอมูลคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจตอประสิทธิภาพระบบการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเกี่ยวกับภาพรวมทุกดาน ทั้ง 7 ดาน โดยรวมอยูในระดับ
มาก โดยคาเฉลี่ยรวม เทากับ 3.80 คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานชองทางระบบการยื่นแบบฯ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.02 รองลงมาคือ ดานระบบการยื่นแบบมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 ดานคาใชจาย มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.90 ดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 ดานลักษณะทางกายภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 ดาน
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บุ คลากร มีคาเฉลี่ ย เท า กับ 3.72 และด านการส ง เสริ มการยื่ นแบบฯ มีคาเฉลี่ย เท ากั บ 3.47 และ
ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
เฉลี่ย ต อเดือ น ที่ แตกตางกัน ส งผลตอความพึ งพอใจต อ ประสิท ธิ ภ าพระบบการยื่ นแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะสวนบุคคลที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
และอาชีพ ที่แตกตางกันมีความพึ่งพอใจตอประสิทธิภาพระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาในเขตจังหวัดสมุทรปราการตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการใชบริการระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาไดแก ประเภทการยื่นแบบฯในปจจุบัน, ระบบการยื่นแบบฯที่เคยยื่น, ระบบการยื่นแบบฯ
ครั้งลาสุด, ชวงเวลาที่ยื่นแบบฯ, ผลลัพธการคํานวณภาษี, การศึกษาวิธีการและขั้นตอนการยื่นแบบ
ฯ ที่แตกตางกัน สงผลตอความพึงพอใจตอประสิทธิภาพระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาพฤติกรรมการใชบริการระบบการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่มี ระบบการยื่นแบบฯที่เคยยื่น, ระบบการ
ยื่นแบบฯครั้งลาสุด , ผลลัพธการคํานวณภาษีลาสุด, การศึกษาวิธีการและขั้นตอนการยื่นแบบฯ ที่
ตางกันมีผลตอความพึงพอใจตอประสิทธิภาพระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ผลการศึกษาวิจัย เรื่ องประสิ ทธิ ภาพระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินไดบุ ค คล
ธรรมดา กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ตและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาดวยแบบกระดาษผานหนวยรับแบบ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิเคราะห
ขอมูลสรุปดังนี้
1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 25 - 34 ป สถานภาพโสด คน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 – 35,000
บาท
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2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.91 ระบบการยื่นแบบฯที่เคยยื่นสวนใหญ
เคยยื่นแบบฯผานอินเทอรเน็ตเทานั้น การยื่นแบบฯครั้งลาสุดสวนใหญยื่นแบบฯผานอินเทอรเน็ต
ชวงเวลาที่ยื่นแบบฯสวนใหญ ยื่นแบบฯในกําหนดเวลายื่น (ม.ค. – มี.ค.) ผลลัพธการคํานวณภาษี
ลาสุดสวนใหญมีภาษีชําระไวเกิน (ไดภาษีคืน) การศึกษาวิธีการและขั้นตอนการยื่นแบบฯ สวนใหญ
ศึกษาจากเว็บไซตกรมสรรพากร (www.rd.go.th)
3. ความพึงพอใจตอประสิทธิภาพระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ พบวา ในภาพรวมทั้ง 7 ดาน โดยรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา
4.1 ลักษณะสวนบุคคลที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกตางกันมีความ
พึ่งพอใจตอประสิทธิภาพระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตจังหวัด
สมุทรปราการตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.2 พฤติกรรมการใชบริการระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใน
เขตจังหวัดสมุทรปราการที่มี ระบบการยื่นแบบฯที่เคยยื่น, ระบบการยื่นแบบฯ ครั้งลาสุด, ผลลัพธ
การคํานวณภาษีลาสุด และการศึกษาวิธีการและขั้นตอนการยื่นแบบฯ ที่ตางกันมีผลตอความพึง
พอใจตอประสิทธิภาพระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตจังหวั ด
สมุทรปราการ ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาลักษณะสวนบุคคลของประชาชนผูที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาที่มีผลตอความพึงพอใจตอประสิทธิภาพระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ พบวา อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกตาง
กันมีความพึ่งพอใจตอประสิทธิภาพระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใน
เขตจังหวัดสมุทรปราการตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของสรอยเพชร ลิสนิ (2557) ศึกษาเรื่อง
ป จ จั ยที่ มีผลต อ ประสิท ธิ ภ าพการจั ด เก็ บ ภาษี ข องสํ านั ก งานสรรพากรภาค 6 ผลการวิ จั ยพบว า
คุณลักษณะของผูมีหนาที่เสียภาษีอากร และสภาพแวดลอมอื่นมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีอากร และสอดคลองกับงานวิจัยของอุศณี กอจิตตวนิจ และ มนวิกา ผดุงสิทธิ์ (2553)
ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการยื่นแบบและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเตอรเน็ตของผู
เสียภาษีในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาระดับการศึกษาที่มีความแตกตางกันมีความพึง
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พอใจในการยื่ นแบบและชําระภาษี เงิ นไดบุคคลธรรมดาผานอินเตอรเน็ตของผูเสียภาษี ใ นเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาที่มีผลตอความพึงพอใจตอประสิทธิภาพระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ พบวา
2.1 พฤติกรรมการใชบริการระบบการยื่นแบบฯ จากประเภทการยื่นแบบฯในปจจุบันนั้น
ประชาชนสวนใหญยื่นแบบฯ ภ.ง.ด 91 ผูวิจัยมีความเห็นวาสอดคลองกับจํานวนผูตอบแบบสอบที่
สวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเปนเงินเดือนเพียงอยางเดียว
2.2 พฤติกรรมการใชบริการระบบการยื่นแบบฯ จากระบบการยื่นแบบฯที่เคยยื่น สวนใหญ
ประชาชนที่เคยยื่นแบบฯผานอินเทอรเน็ตเทานั้นและเคยยื่นแบบฯผานอินเทอรเน็ตมีความพึงพอใจ
ดานคาใชจายและดานชองทางระบบการยื่นแบบฯ สอดคลองกับงานวิจัยของ ฑาริกา แกวนันชัย
(2557) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได ของกรมสรรพากรจากผูเสีย
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาการยื่นแบบผานทางอินเตอรเน็ต
ชวยใหสะดวก รวดเร็ว และงายตอการตรวจสอบ มีผลตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดของ
กรมสรรพากร ,สวนประชาชนที่เคยยื่นแบบฯดวยกระดาษผานหนวยรับแบบเทานั้นและประชาชน
ที่เคยยื่นแบบฯดวยกระดาษ มีความพึงพอใจดานลักษณะทางกายภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ
วณัชญาณ ภาคภูมิ (2557) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูเสียภาษีตอการใหบริการในการรับชําระ
ภาษีของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรี ผลงานวิจัยพบวาดานที่มีความพึงพอใจ
อันดับที่หนึ่งคือ ดานอาคารสถานที่ อันดับที่สองคือ ดานบุคลากรผูใหบริการ อันดับที่สามคือ ดาน
วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยี ตามลําดับ
2.3 พฤติกรรมการใชบริการระบบการยื่นแบบฯ จากระบบการยื่นแบบฯครั้งลาสุดประชา
ชนที่ยื่นแบบฯผานอินเทอรเน็ตมีความพึงพอใจดานคาใชจายและดานชองทางระบบการยื่นแบบฯ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ฑาริกา แกวนันชัย (2557) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการ
จั ด เก็ บ รายได ของกรมสรรพากรจากผู เ สี ย ภาษี เ งิ น ได บุ ค คลธรรมดาในเขตกรุ ง เทพมหานคร
ผลการวิจัยพบวาการยื่นแบบผานทางอินเตอรเน็ตชวยใหสะดวก รวดเร็ว และงายตอการตรวจสอบ
มี ผ ลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด เก็ บ รายได ข องกรมสรรพากร ส ว นประชาชนที่ ยื่ น แบบฯด ว ย
กระดาษผานหนวยรับแบบมีความพึงพอใจดานบุคลากร สอดคลองกับงานวิจัยของ วณัชญาณ
ภาคภูมิ (2557) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูเสียภาษีตอการใหบริการในการรับชําระภาษีของ
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สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรี ผลงานวิจัยพบวาดานที่มีความพึงพอใจอันดับสอง
คือดานบุคลากรผูใหบริการ
2.4 พฤติกรรมการใชบริการระบบการยื่นแบบฯ จากชวงเวลาที่ยื่นแบบฯประชาชนสวน
ใหญยื่นแบบฯในกําหนดเวลายื่น (ม.ค.-มี.ค.) สอดคลองกับจํานวนผูตอบแบบสอบที่สวนใหญมี
การศึกษาวิธีการและขั้นตอนระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากเว็บไซต
กรมสรรพากร ซึ่งเปนเว็บหลักในการแจงขาวสารเกี่ยวกับเรื่องภาษีของกรมสรรพากร
2.5 พฤติกรรมการใชบริการระบบการยื่นแบบฯ จากผลลัพธการคํานวณภาษีประชาชน
สวนใหญที่มีภาษีชําระไวเกินมีความพึงพอใจดานชองทางระบบการยื่นแบบฯและดานกระบวนการ
สอดคลองกับแนวคิดของชัย สมพล ชาวประเสริฐ (2547, หนา 63 - 66) กลาววา กระบวนการ
ใหบริการที่มีประสิทธิภาพหรือเครื่องมือทันสมัยในการทําใหเกิดกระบวนการที่สามารถสงมอบ
บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพได กล า วคื อ เมื่ อ มี ช อ งทางระบบการยื่ น แบบฯที่ ห ลากหลายและกระบวน
ใหบริการที่มีประสิทธิภาพจะทําใหประชาชนที่ไดภาษีคืน เกิดความพึงพอใจ
2.6 พฤติกรรมการใชบริการระบบการยื่นแบบฯ จากการศึกษาวิธีการและขั้นตอนการยื่น
แบบฯ พบวาประชาชนสวนใหญศึกษาวิธีการและขั้นตอนการยื่นแบบฯจากเว็บไซตกรมสรรพากร
สอดคลองกับงานวิจัยของ
ศุขจี มูลทองยอย (2554) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ตในเขตสํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 ผลงานวิจัยพบวามีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากเกี่ยวกับปจจัยดานรูปแบบเว็บไซตมากที่สุด
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. ดานระบบการยื่นแบบฯ กรมสรรพากรตองประชาสัมพันธ สรางความเชื่อถือในระบบ
การยื่นแบบฯใหมากกวานี้ เพื่อใหประชาชนเกิดความเชื่อถือในการใชงานระบบการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุคคลธรรม
2. ดานคาใชจาย กรมสรรพากรตองมีนโยบาย และมีการประชาสัมพันธ เรื่องคาใชจาย
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนผูที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
3. ดานชองทางการระบบการยื่นแบบฯ กรมสรรพากรตองมีการปรับปรุงการยื่นแบบผาน
อินเทอรเน็ต ใหสามารถยื่นแบบฯเพิ่มเติมไดหลังจากหมดระยะเวลายื่นแบบฯภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา (31 มี.ค. ของทุกป) มีการคํานวณเงินเพิ่มที่ถูกตองพรอมชําระภาษี และตองคํานึงถึงบุคคล
187

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ที่ไมสามารถยื่นแบบฯผานอินเทอรเน็ตได ซึ่งกรมสรรพากรจะตองมีการพัฒนาระบบดานการยื่น
แบบฯ ตอไปใหตอบสนองความตองการของประชาชนใหไดมากที่สุด
4. ดานการสงเสริมการยื่นแบบฯ กรมสรรพากรควรมีการประชาสัมพันธเว็บไซต ใหเขาไป
ศึกษาเนื้อหาไดงาย นาสนใจและประชาชนสามารถเขาถึงใหไดมากที่สุด
5. ดานบุคลากร ปญหาที่พบสวนใหญคือมีเจาหนาที่ไมเพียงพอในการใหบริการประชาชน
ในชวงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคลธรรมดา ซึ่งกรมสรรพากรจะตองประชาสัมพันธ
ใหประชาชนทราบถึงชวงเวลาการยื่นแบบฯ ใหทั่วถึง มีการจูงใจใหประชาชนผูที่ยื่นแบบฯใหเร็ว
ขึ้น
6. ดานกระบวนการ กรมสรรพากรจะตองมีการทําสื่อเพื่อนําเสนอการยื่นแบบฯที่มีขั้นตอน
ที่ชัดเจนเขาใจงาย เขาถึงประชาชนใหมากกวานี้ มีการประชาสัมพันธอยางจริงจัง
7. ดานลักษณะทางกายภาพ กรมสรรพากรควรจะมีลิงคขอเสนอแนะ และลิงคขอกฎหมาย
ในการหักคาใชจาย คาลดหยอนภาษีใหประชาชนเห็นเดนชัดในหนาการยื่นแบบฯผานอินเทอรเน็ต
ประกอบการยื่นแบบฯดวย
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ความสุขในการทํางาน
Happiness in Work
ศศกมล รัตนวราหะ
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางาน
ของพนักงาน และ (2) เพื่อศึกษาแนวทางการสรางความสุขในการทํางานของพนักงาน กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัย คือ ประชากรผูที่อยูในกําลังแรงงาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
ปจจัยสวนบุคคล แบบสอบถามแรงจูงใจในการทํางาน และแบบสอบถามความสุขในการทํางาน
สถิ ติ ที่ ใช ใ นการวิ เคราะห ข อ มู ล ได แก การแจกแจงความถี่ ค า ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน การทดสอบคาทีและการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. แรงจู งใจในการทํางานไดแกป จจั ยจู งใจ และปจจัยอนามั ย ที่ แตกต างกั นจะมี ผลต อ
ความสุขในการทํางานดานการมีสุขภาพดี การมีน้ําใจงาม การผอนคลาย การหาความรู ความสุข
สงบ การเงินดี การมีครอบครัวดี การมีสังคมดี การงานดีของพนักงานที่ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
2. แนวทางการสรางความสุขในการทํางาน เปนการนําทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก
(Herzberg’s Two-Factor Theory) มาประยุ ก ต ใ ช ประกอบด ว ย (1) ป จ จั ย จู ง ใจหรื อ ป จ จั ย ที่ เ ป น
ตัวกระตุนในการทํางาน และ (2) ปจจัยอนามัยหรือปจจัยที่ชวยลดความไมพึงพอใจในการทํางาน
จากผลการวิ จั ย ทํ า ให ท ราบถึ ง แรงจู ง ใจด า นความสั มพั น ธ กับ หั ว หน า งาน เพื่ อ นร ว มงาน และ
ผูใตบังคับบัญชา มีความสําคัญ และสงผลตอความสุขในการทํางานของพนักงาน ดังนั้นผลการวิจัย
นี้ จึ ง เป น ประโยชน ต อ องค ก รว า ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความสุ ข ในการทํ า งาน และสามารถนํ า
ผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการสงเสริมความสุขในการทํางานได เพื่อใหองคกรสามารถสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันเหนือคูแขง และมีผลประกอบการที่ดี ยั่งยืนตอไปในอนาคต
คําสําคัญ : แรงจูงใจ, ความสุข, ความไดเปรียบในการแขงขัน, ยั่งยืน
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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 รัฐบาลของพลเอกประยุ ทธ จั นทรโอชา กําหนดนโยบายของประเทศ เป น
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โดยการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ด ว ยนวั ต กรรม (Value Based
Economy) เป น การเปลี่ ย นรู ป แบบการพั ฒ นาสิ น ค า และบริ ก าร โดยนํ า เทคโนโลยี ความคิ ด
สรางสรรค และนวัตกรรมมาใช เปาหมายสําคัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยจากรายได
ระดับปานกลาง สูระดับสูง นโยบายประเทศไทย 4.0 เปนการสงสัญญาณถึงองคกรและคนทํางาน
ตองปรับเปลี่ยน นอกจากนี้ผลของนโยบายประเทศไทย 4.0 ทําใหองคกรถูกกระตุนในการพัฒนา
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มากขึ้ น ซึ่ งเป นผลดี ตอองค กรที่ จะเติ บโตและเพิ่มศั กยภาพในการแข งขั นมากยิ่งขึ้น(ชาญวิท ย
วสันตธนารัตน และธีรธรรม วุฑฒิวัตรชัยแกว, 2560, หนา 5)
ณ ขณะนี้ประเทศไทยอยูภาวะขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะสูง และประเทศไทยกําลังเขาสู
สังคมผูสูงอายุ สงผลทําใหบางตําแหนงที่เกี่ยวของกับการผลิตในโรงงานจะถูกแทนที่ดวยระบบ
อัตโนมัติและหุนยนต เพื่อลดตนทุนการผลิต แตสิ่งเดียวที่หุนยนตไมสามารถแทนที่มนุษยไดคือ
ความคิดสรางสรรคและการพัฒนาองคความรูที่สูงขึ้นได นี่คือโจทยที่สําคัญที่ฝายทรัพยากรมนุษย
ของแต ล ะองค ก รจะต อ งกํ า หนดกลยุ ท ธ ด า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย ตั้ ง แต ก ารสรรหา การดํ า รงอยู
จนกระทั่งเกษียณอายุของพนักงาน เพื่อใหพนักงานมีความสุขในการทํางาน มีผลิตภาพดีขึ้น และทํา
ใหองคกรเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน
ปจจุบั นนี้ สถานที่ ทํางานเปรี ยบเสมื อนบ านหลั งที่ สองของพนั กงานในองคกร เพราะ
พนักงานตองใชชีวิตอยูในองคกร วันละไมต่ํากวา 6 ชั่วโมง องคกรตางๆ ใหความสําคัญพัฒนา
องคกรเปนองคกรแหงความสุข สงผลถึงพนักงานในองคกร และผลผลิตที่มีประสิทธิภาพดวย
เชนกัน (ปารณีย วิสุทธิพันธุ, 2559, หนา 2-3)
ดังนั้น ความสุขในการทํางานของพนักงานนั้นมีผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ ทั้งในดาน
สุขภาพกาย จิต วิญญาณ ปญญา การพักผอน ครอบครัว สังคม การเงิน และการงาน รวมถึงพัฒนา
องคกรใหดี เจริญกาวหนา และมั่งคั่ง อยางยั่งยืน และยังสงผลใหประเทศไทยสามารถขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดวยนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ดวยเหตุผลที่ไดกลาวมานั้น
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาถึงความสุขในการทํางานของพนักงาน เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุข
ในการทํางานของพนักงาน รวมถึงแนวทางในการสรางความสุขในการทํางานของพนักงาน ทั้งนี้
ผูวิจัยคาดหวั งถึ งผลวิจัยนี้วา จะทํ าใหทราบถึงปจจัย ที่ มีอิท ธิ พลตอความสุข ในการทํ างาน และ
สามารถนําผลวิจัยมาใชเปนแนวทางในการสงเสริมความสุขในการทํางานของพนักงานตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานของพนักงาน
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการสรางความสุขในการทํางานของพนักงาน
สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน จะสงผลตอความสุขในการทํางานที่ตางกัน
แรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางกัน จะมีผลตอความสุขในการทํางานที่ตางกัน
192

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

นิยามศัพท
ความสุขในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของพนักงานที่เปนผลมา
จากการทํางาน โดยพนักงานเกิดความรูสึกเพลิดเพลินมีความสุขกับงานที่ไดรับมอบหมาย ไมรูสึก
เบื่อหนายและไม เครีย ดกับ งานที่ทํา มีความภู มิใจในงานที่ทํา มีความรับผิ ดชอบตอ งาน และมี
ความรูสึกวาไดรับแรงกระตุนสงเสริมในการทํางานอยางดี เชน การไดรับโอกาสในการพัฒนา การ
ไดรับเกียรติและมีคุณคาในที่ทํางาน การไดรับการยอมรับจากบุคคลในที่ทํางานทุกระดับ การไดรับ
คาตอบแทนที่ยุติธรรม การไดรับสวัสดิการที่พึงพอใจ เปนตน
ขอบเขตการวิจัย
ด า นตั ว อย า ง: งานวิ จั ย นี้ เ ก็ บ ข อ มู ล จากประชากรทั่ ว ไป ผู ที่ ทํ า งานในองค ก รภาครั ฐ
รัฐวิสาหกิจ เอกชน ระยะเวลาเก็บขอมูลเดือนมกราคม – เมษายน 2561
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา คือ ตัวแปรตน ประกอบดวยปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ
สถานภาพ ภูมิลําเนา ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณการทํางานในที่ปจจุบัน 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)
การบั ง คั บ บั ญ ชาและการควบคุ ม ดู แ ล (3) ความสั ม พั น ธ กั บ หั ว หน า งาน เพื่ อ นร ว มงาน และ
ผูใตบังคับบัญชา (4 )ตําแหนงงาน (5) ความมั่นคงในการทํางาน (6) สภาพแวดลอมการทํางาน และ
(7) คาตอบแทนและสวัสดิการ สวนตัวแปรตาม คือ ความสุขในการทํางาน 9 ดาน ไดแก (1) การมี
สุขภาพดี (2) การมีน้ําใจงาม (3) การผอนคลาย (4) การหาความรู (5) ความสุขสงบ (6) การเงินดี (7)
การมีครอบครัวดี (8) การมีสังคมดี และ (9) การงานดี
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในงานวิจัยนี้ คือประชากรผูที่อยูในกําลังแรงงานเดือนธันวาคม 2560 จํานวน
37.72 ล านคน (กระทรวงดิจิ ทัล เพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคม, สํ านักงานสถิติ แ ห งชาติ , 2560) กลุ ม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ประชากรผูที่อยูในกําลังแรงงานในประเทศไทย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้เปนแบบสอบถาม(Questionnaire) 3 สวน มีดังนี้
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สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะคําถาม
เป น แบบตรวจสอบรายการ(Checklist) สอบถามในเรื่ องเพศ อายุ สถานภาพ ภู มิลํ า เนา ระดั บ
การศึกษา อาชีพ ประสบการณการทํางานในที่ปจจุบัน และระดับรายไดตอเดือน จํานวน 8 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน แบงเปนปจจั ยจู งใจ และปจจัย
อนามัย รวมทั้งหมด 60 ขอ คือ (1) ปจจัยจูงใจ จํานวน 25 ขอ ประกอบดวยความสําเร็จในการทํางาน
จํานวน 5 ขอ การไดรับการยอมรับ จํานวน 5 ขอ ลักษณะของงาน จํานวน 5 ขอ ความรับผิดชอบใน
หนาที่การงาน จํานวน 5 ขอ และความกาวหนาในการทํางาน จํานวน 5 ขอ (2) ปจจัยอนามัย จํานวน
35 ขอ ประกอบดวยนโยบายและการบริหารขององคกร จํานวน 5 ขอ การบังคับบัญชาและการ
ควบคุมดูแล จํานวน 5 ขอ ความสัมพันธกับหัวหนางาน เพื่อรวมงานและผูใตบังคับบัญชา จํานวน 5
ขอ ตําแหนงงาน จํานวน 5 ขอ ความมั่นคงในการทํางาน จํานวน 5 ขอ สภาพแวดลอมการทํางาน
จํานวน 5 ขอ และคาตอบแทนและสวัสดิการ จํานวน 5 ขอ
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขในการทํางาน แบงเปน 9 ดาน ทั้งหมด 45 ขอ คือ
(1) การมีสุขภาพดี จํานวน 5 ขอ (2) การมีน้ําใจงาม 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 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ซึ่งพบวามีคา
ดั ช นี ค วามสอดคล อ งของแบบสอบถาม(IOC) เท า กั บ 0.98 หลั ง จากนั้ น นํ า ไปทดสอบค า ความ
เที่ ย งตรง(Reliability) กั บ กลุ ม ตั ว อย า งจํ า นวน 40 คน และวั ด ค า ความน า เชื่ อ ถื อ วิ ธี Cronbach
(Cronbach’s alpha coefficient) ในภาพรวมเทากับ 0.98 พิจารณาแตละดานดังนี้ ดานแรงจูงใจใน
การทํางาน เทากับ 0.97 ดานความสุขในการทํางาน เทากับ 0.96
วิธีการดําเนินการวิจัย
งานวิ จัยนี้เปน การวิ จัยเชิ งปริ มาณโดยทํา การสํารวจ มี การใชแหลงขอ มู ล 2 แหลง คื อ
แหลงขอมูลปฐมภูมิ และแหลงขอมูลทุติยภูมิ ดังนี้
แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลในช วง
เดือนกุมภาพันธ 2561 โดยไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยาง ใชแบบสอบถามจํานวน
450 ชุด ใหกับกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามผานระบบ Online เชนชองทาง Facebook Line เปน
ตน และแจกแบบสอบถามในสถานที่ทํางานที่สาธารณะ ซึ่งผูวิจัยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่มี
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ความสะดวกและเต็มใจที่จะตอบแบบสอบถามได จํานวน 427 ชุด คิดเปนรอยละ 94.89 หลังจาก
นั้นผูวิจัยดําเนินการสอบทานความถูกตองครบถวนและคาผิดปกติของแบบสอบถาม จนกระทั่ง
สามารถนําขอมูลวิเคราะหและแปลผลขอมูลทางสถิติไดจํานวน 413 ชุด คิดเปนรอยละ 96.72 และ
ดําเนินการอภิปรายผล ขอเสนอแนะ และจัดทํารูปเลมรายงานวิจัยตอไป
แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการศึกษาคนควาจากหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ
อินเทอรเน็ต และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ในการคํานวณคาสถิติ
พรรณนา ไดแกการแจกแจงคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน
ไดแก t-test และ ANOVA (F-test)
ผลการวิจัย
การสรุปผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา มีจํานวน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม

จํานวน
(คน)

รอยละ

เพศ

ปจจัยสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม

จํานวน
(คน)

รอยละ

9
116
147
112
29

2.2
28.1
35.6
27.1
7.0

40
269
104
จํานวน
(คน)

9.7
65.1
25.2
รอยละ

5
96
124
49
43
96

1.2
23.2
30.0
12.0
10.4
23.2

อายุ
ชาย
หญิง

113
300

27.4
72.6

323
90

78.2
21.8

225
176
12
จํานวน
(คน)

54.5
42.6
2.9
รอยละ

37
153
79
66

9.0
37.0
19.1
16.0

ภูมิลําเนา
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตางจังหวัด
สถานภาพ
โสด
สมรส
หมาย/หยาราง
ปจจัยสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม
ประสบการณการทํางานในองคกรปจจุบัน
นอยกวา 1 ป
1 – 5 ป
6 – 10 ป
11 – 15 ป
อาชีพ
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15 – 20 ป
21 – 29 ป
30 – 39 ป
40 – 49 ป
50 ปขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
ปจจัยสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม
ระดับรายไดตอเดือน
นอยกวา 10,000 บาท
10,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
50,001 บาทขึ้นไป
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ขาราชการ/ลูกจางประจํา/ลูกจาง
ชั่วคราว/พนักงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจสวนตัว
16 ปขึ้นไป

72

17.4

12
303
26
78

2.9
73.4
6.3
18.9

จากตารางที่ 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
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน
̅

SD

1. ความสําเร็จในการทํางาน

3.99

0.544

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก

2. การไดรับการยอมรับ

3.63

0.626

มาก

3. ลักษณะของงาน

3.83

0.636

มาก

4. ความรับผิดชอบในหนาที่การงาน
5. ความกาวหนาในการทํางาน

3.84
3.39

0.586
0.886

มาก
ปาน
กลาง

แรงจูงใจในการทํางาน
ปจจัยจูงใจ

รวมปจจัยจูงใจ

3.74

0.529

มาก

̅

SD

1. นโยบายและการบริ ห ารของ
องคกร
2. การบั ง คั บ บั ญ ชา และการ
ควบคุมดูแล
3. ความสัมพันธ กับหั วหน างาน
เพื่อนรวมงาน และ
ผูใตบังคับบัญชา
4. ตําแหนงงาน
5. ความมั่นคงในการทํางาน

3.48

0.816

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก

3.75

0.881

มาก

3.76

0.640

มาก

3.76
3.57

0.710
0.768

มาก
มาก

6. สภาพแวดลอมในการทํางาน
7. คาตอบแทน และสวัสดิการ

3.56
3.24

0.748
0.830

รวมปจจัยอนามัย

3.59

0.600

มาก
ปาน
กลาง
มาก

แรงจูงใจในการทํางาน
ปจจัยอนามัย

จากตารางที่ 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจในการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาในแตละปจจัย พบวา 1. ปจจัยจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก 2. ปจจัยอนามัยโดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละดานของปจจัย พบวาปจจัยจูงใจดานที่อยูในระดับมาก จํานวน 4
ดาน เรียงตามลําดับ ไดแก 1.ความสําเร็จในการทํางาน 2.การไดรับการยอมรับ 3.ลักษณะของงาน
4.ความรับผิดชอบในหนาที่การงาน และระดับปานกลาง ไดแกความกาวหนาในการทํางาน ในสวน
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ปจจัยอนามัยดานที่อยูในระดับมาก จํานวน 6 ดาน เรียงตามลําดับ ไดแก 1.นโยบายและการบริหาร
ขององคกร 2.การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล 3.ความสัมพันธกับหัวหนางาน เพื่อนรวมงาน
และผูใตบังคับบัญชา 4.ตําแหนงงาน 5.ความมั่นคงในการทํางาน 6.สภาพแวดลอมในการทํางาน
และระดับปานกลาง ไดแก คาตอบแทนและสวัสดิการ
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสุขในการทํางานในการทํางาน
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความสุขในการทํางาน
ความสุขในการทํางาน
1. การมีสุขภาพดี
2. การมีน้ําใจงาม
3. การผอนคลาย
4. การหาความรู
5. ความสุขสงบ
6. การเงินดี
7. การมีครอบครัวดี
8. การมีสังคมดี
9. การงานดี
รวมความสุขในการทํางาน

3.44
3.69
3.80
3.66
3.65
3.29
3.55
3.60
3.60
3.58

SD
0.690
0.647
0.687
0.663
0.657
0.744
0.720
0.746
0.740
0.542

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความสุขในการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความสุขในการทํางานในระดับมาก 8 ดาน
เรียงตามลําดับ ไดแก 1.การผอนคลาย 2.การมีน้ําใจงาม 3.การหาความรู 4.ความสุขสงบ 5.การมี
สังคมดี 6.การงานดี 7.การมีครอบครัวดี และ 8.การมีสุขภาพดี สวนดานความสุขในการทํางานที่อยู
ในระดับปานกลาง 1 ดาน ไดแก การเงินดี
สวนที่ 2 การสรุปผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติอนุมาน จํานวน 2 ขอ ดังนี้
สมมติ ฐ านที่ 1 ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลของผู ต อบแบบสอบถาม ได แก เพศ อายุ สถานภาพ
ภูมิลําเนา ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณการทํางานในที่ปจจุบัน และระดับรายไดตอเดือน ที่
แตกตางกันจะมีผลตอความสุขในการทํางานที่ตางกัน สรุปผลไดดังนี้ ผูตอบแบบสอบถาม (1) อายุ
ที่แตกตางกันจะมีผลตอความสุขในการทํางาน โดยภาพรวมไมตางกัน เมื่อพิจารณารายดานการมี
น้ําใจงาม และการมีสังคมดี ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2)ภูมิลําเนาที่แตกตางกัน
จะมีผลตอความสุขในการทํางาน โดยภาพรวมไมตางกัน เมื่อพิจารณารายดานการมีน้ําใจงาม และ
การหาความรู ตางกันอย างมี นัย สํ าคั ญทางสถิ ติที่ ร ะดั บ 0.05 (3)อาชีพที่แตกตา งกั นจะมี ผ ลต อ
ความสุขในการทํางาน โดยภาพรวมไมตางกัน เมื่อพิจารณารายดานการมีสุขภาพดี การมีน้ําใจงาม
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การหาความรู ความสุขสงบ และการมีครอบครัวดี ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และ (4)ระดับรายไดตอเดือนที่แตกตางกันจะมีผลตอความสุขในการทํางาน โดยภาพรวม ไมตางกัน
เมื่อพิจารณารายดานการมีน้ําใจงาม ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจในการทํางาน ไดแก ปจจัยจูงใจ และปจจัยอนามัยที่แตกตาง
กันจะมีผลตอความสุขในการทํางานของพนักงานตางกัน สรุปผลไดดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามที่มี
แรงจู งใจในการทํา งานดานปจ จัย จูง ใจ ไดแก ความสําเร็จในการทํางาน การไดรับการยอมรั บ
ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบในหนาที่การงาน และความกาวหนาในการทํางาน และดานปจจัย
อนามั ย ได แ ก นโยบายและการบริ ห ารขององค ก ร การบั ง คั บ บั ญ ชาและการควบคุ ม ดู แ ล
ความสัมพันธกับหัวหนางาน เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา ตําแหนงงาน ความมั่นคงในการ
ทํางาน สภาพแวดลอมการทํางาน และ คาตอบแทนและสวัสดิการ ที่แตกตางกันจะมีผลตอความสุข
ในการทํางานดานการมีสุขภาพดี การมีน้ําใจงาม การผอนคลาย การหาความรู ความสุขสงบ การเงิน
ดี การมึครอบครัวดี การมีสังคมดี และการงานดี โดยภาพรวมและรายดาน ตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
สวนที่ 3 แนวทางในการสรางความสุขในการทํางานของพนักงาน
การสรางความสุขในการทํางานของพนักงานนั้น สามารถทําใหพนักงานปฏิบัติงานไดมี
ประสิทธิภาพตามเปาหมายที่องคกรกําหนดไว รวมทั้งทําใหองค กรเกิ ดความได เปรียบในการ
แขงขัน การสรางความสุขในการทํางานนั้นเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ผูบริหารนํามาใชบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย โดยการนําทฤษฎีแรงจูงใจสองปจจัยของเฮอรซเบอรกมาประยุกตใช โดยผูวิจัยใช
สมการทํานายความสุขในการทํางานกับแรงจูงใจในการทํางานจํานวน 9 ดาน เพื่อเปนแนวทางใน
การสรางความสุขในการทํางานดังนี้
1. ปจจัยจูงใจ จํานวน 4 ดาน ไดแก (1) ความกาวหนาในการทํางาน องคกรควรเปดโอกาส
ในการเติบโต โดยกําหนดหลักเกณฑความกาวหนาในการทํางานใหมีความชัดเจน สงเสริมการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งการเลื่อนตําแหนงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีความ
ยุ ติ ธ รรม (2) ลั ก ษณะงาน กํ า หนดลั ก ษณะงานให มี ค วามชั ด เจน มอบหมายงานที่ ท า ทาย
ความสามารถตอการปฏิบัติงาน และไมยากเกินความสามารถ (3) ความรับผิดชอบในหนาที่การงาน
กํ า หนดหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบให มีค วามชั ด เจน ปริ ม าณงานและเนื้ อ งานที่ เ หมาะสม เพื่ อ ให
พนักงานมีความกระตือรือรนในการทํางาน รวมทั้งควรผสมผสานความสนุกสนานเขาไปในการ
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ทํางาน เพื่อใหพนักงานมีพลังในการทํางานเพิ่มยิ่งขึ้น (4) ความสําเร็จในการทํางาน ใหพนักงานมี
สวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางาน เพื่อใหพนักงานมีความผูกพัน ความภาคภูมิใจ ความ
เต็มใจในการปฏิบัติงาน เกิดความพยายามในการทํางานใหบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว
2. ปจจัยอนามัย จํานวน 5 ดาน ไดแก (1) ความสัมพันธกับหัวหนางาน เพื่อนรวมงาน และ
ผูใตบังคับบัญชา จัดกิจกรรมดานสันทนาการในลักษณะ Team work เพื่อสรางความรวมมือในการ
ปฏิบัติงาน ความเขาใจซึ่งกันและกัน นอกจากนี้หัวหนางานควรใหขอเสนอแนะ วิธีการแกปญหาที่
ดี และการสอนงานกับ ลูกน อง เพื่ อให เกิ ดความสัมพันธที่ ดี (2) สภาพแวดลอมการทํางาน จัด
สถานที่ทํางานใหเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน และมีความปลอดภัย เปดโอกาสใหพนักงานสามารถ
เลือกเวลาทํางานสถานที่ทํางานไดอยางเหมาะสม มีอุปกรณการทํางานที่มีสภาพพรอมใชงาน (3)
คาตอบแทน และสวัสดิการ กําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน
และสวัสดิการใหชัดเจน โดยมีการทบทวนสวัสดิการตางๆ ใหเหมาะสมในแตละชวงอายุของ
พนักงานอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งใหความรูดานการบริหารเงิน การออมเงินกับพนักงาน (4) ความ
มั่นคงในการทํางาน ผูบริหารควรสื่อสารผลประกอบการ ผลดําเนินงาน และเปาหมายขององคกร
ใหพนักงานรับทราบทั่วถึง เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาองคกรนั้นมีความมั่นคง (5) การบังคับบัญชา
และการควบคุมดูแล กําหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงานใหมีความชัดเจนเปนลายลักษณอักษร
การอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานของพนักงาน พบวา
1.1 ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพที่แตกตางกันจะมีผลตอความสุขในการทํางานของพนักงาน
ในภาพรวม และรายดานจํานวน 5 ดาน ไดแกดานการมีสุขภาพดี การมีน้ําใจงาม การหาความรู
ความสุขสงบ และการมีครอบครัวดี ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของอุ ไรพร เสี ยงล้ํ า(2559) ศึ กษาเรื่ อง ความสุข ในการทํ า งานของบุ ค ลากรกรมเจ า ท า
ผลการวิจัยพบวาบุคลากรกรมเจาทา ที่อยูในประเภทของบุคลากรแตกตางกันมีความสุขในการ
ทํางานในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ผูวิจัยไดจําแนกกลุ ม
ตัวอยางที่มีอาชีพขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ พบวาอาชีพขาราชการ/ลูกจางประจํา/
พนักงานราชการ มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานของพนักงานดานสุขภาพดี การมีน้ําใจงาม
การหาความรู และการมีครอบครัวดี หากพิจารณาเปรียบเทียบเปนรายคูจะพบวาอาชีพขาราชการ/
ลู กจ า งประจํ า /พนั ก งานราชการ มี ค วามสุ ข ในการทํ า งานน อ ยกว า อาชี พ พนั ก งานรั ฐ วิ สาหกิ จ
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เนื่องจากอาชีพขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ ไดรับคาตอบแทนในการทํางานนอยกวา
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.2 ปจจัยสวนบุคคลดานอายุที่แตกตางกันจะมีผลตอความสุขในการทํางานของพนักงาน
ในภาพรวม ไมตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเนตรสวรรค จินตนาวลี(2553) ศึกษาเรื่อ ง
ความสุขในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา
อายุที่ตางกัน มีความสุขในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน แตเมื่อวิเคราะหเปนรายดานพบวาอายุที่
แตกตางกันจะมีผลตอความสุขในการทํางานดานการมีน้ําใจงาม และการมีสังคมดี ตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการเปรียบเทียบเปนรายคูมีจํานวน 2 คูที่มีความแตกตางกัน
ไดแก กลุมอายุ 21-29ปมีความสุขในการทํางานดานการมีน้ําใจงามและการมีสังคมดี มากกวากลุม
อายุ 40-49ป และกลุมอายุ 30-39ปมีความสุขในการทํางานดานการมีน้ําใจงามและการมีสังคมดี
มากกวากลุมอายุ 40-49ป เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21-29ป แสดง
ความมี น้ํ า ใจช ว ยเหลื อ เพื่ อ นร ว มงาน พู ด จาไพเราะและส ง มอบงานที่ ดี ใ ห กั บ เพื่ อ นร ว มงาน
สม่ําเสมอ ในสวนการมีสังคมดี สามารถทํางานกับผูที่มีความคิดแตกตางได ซึ่งผูที่อายุ 21-29ป เปน
กลุม Gen Y (คนที่เกิดในชวง พ.ศ.2523 - 2540) มีลักษณะนิสัยมองโลกในแงดี และชอบทํางานที่มี
ความชัดเจน สงผลใหมีความสุขในการทํางานดานการมีน้ําใจงามและการมีสังคมดี
1.3 ปจจัยสวนบุคคลดานภูมิลําเนาที่แตกต างกั นจะมี ผลตอความสุ ขในการทํา งานของ
พนักงานในภาพรวม ไมตางกัน แตเมื่อวิเคราะหเปนรายดานพบวาภูมิลําเนาที่แตกตางกันจะมีผลตอ
ความสุขในการทํางานดานการมีน้ําใจงาม และการมีสังคมดี ที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เนื่องจากวิถีชีวิตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความเรงรีบตองแขงกับเวลา ซึ่ง
ตางกับวิถีชีวิตในตางจังหวัดที่สามารถจัดสมดุลชีวิตของโลกความสุข 3 ใบทับซอน คือ ความสุข
ของตนเอง ครอบครัว และองคกร/สั งคม ซึ่งการจัดสมดุลชีวิตของแตละคนจะแตกตางกั นตาม
บริบทของแตละบุคคล
1.4 ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะมีผลตอความสุขในการทํางาน
ของพนักงานในภาพรวม ไมตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณฐมน ชูติสูตร(2556) ศึกษาเรื่อง
การศึ ก ษาความสุ ข ของพนั ก งานโรงงานผลิ ต อาหารในจั ง หวั ด ชลบุ รี ผลการวิ จั ย พบว า ระดั บ
การศึกษาตางกันมีความสุขในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน แตเมื่อวิเคราะหเปนรายดาน
พบวาระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะมีผลตอความสุขในการทํางานดานความสุขสงบ ตางกันอยาง
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มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากมีความภูมิใจในอาชีพตนเอง เขาใจและยอมรับความจริง
มีทัศนคติที่ดีตองคกร ผูบริหารและเพื่อนรวมงาน สงผลทําใหเกิดความสุขในการทํางาน
1.5 ปจจัยสวนบุคคลดานระดับรายไดตอเดือนที่แตกตางกันจะมีผลตอความสุขในการ
ทํางานของพนักงานในภาพรวม ไมตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอุไรพร เสียงล้ํา (2559)
ศึกษาเรื่อง ความสุขในการทํางานของบุคลากรกรมเจาทา ผลการวิจัยพบวาบุคลากรกรมเจาทา ที่มี
รายไดแตกตางกัน มีความสุขในการทํางานโดยภาพรวม ไมแตกตางกัน แตเมื่อวิเคราะหเปนราย
ดานพบวาระดับรายไดตอเดือนที่แตกตางกันจะมีผลความสุขในการทํางานดานการมีน้ําใจงาม
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ผลการศึกษาแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานของพนักงาน พบวาแรงจูงใจ
ในการทํางานไดแกปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จในการทํางาน การไดรับการยอมรับ ลักษณะของ
งาน ความรับผิดชอบในหนาที่การงาน และความกาวหนาในการทํางาน และปจจัยอนามัย ดาน
นโยบายและการบริหารขององคกร การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล ความสัมพันธกับหัวหนา
งาน เพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา ตําแหนงงาน ความมั่นคงในการทํางาน สภาพแวดลอมใน
การทํางาน คาตอบแทนและสวัสดิการที่แตกตางกันจะมีผลตอความสุขในการทํางานดานการมี
สุขภาพดี การมีน้ําใจงาม การผอนคลาย การหาความรู ความสุขสงบ การเงินดี การมีครอบครัวดี
การมีสังคมดี การงานดีของพนักงานที่ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอง
กับทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก(Herzberg’s Two-Factor Theory) ประกอบดวย (1) ปจจัยจูง
ใจหรือปจจัยที่เปนตัวกระตุนในการทํางาน และ (2) ปจจัยอนามัยหรือปจจัยที่ชวยลดความไมพึง
พอใจในการทํางาน นอกจากนี้พบวาสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐชนันทพร ทิพยรักษา(2556)
ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการทํางาน ความบางาน และความสุขในการทํางาน ผลการวิจัยพบวาความ
บางานกับความสุขในการทํางาน พบวาความบางานไมสงผลตอความสุขโดยรวม แตเมื่อวิเคราะห
องคประกอบเปนรายดานพบวาพนักงานที่มีความบางานมีความสุขในการทํางานดานผอนคลายดี
(Happy Relax) และด า นการงานดี (Happy Work-Life) และ แรงจู ง ใจในการทํ า งานส ง ผลต อ
ความสุขในการทํางานของพนักงานอยางชัดเจน
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. สิ่งแรกที่ควรจะสรางแรงจูงใจในการทํางานเปนลําดับแรกคือ ความสัมพันธกับหัวหนา
งาน เพื่ อ นร ว มงาน และผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา ลํ า ดั บ รอง คื อ สภาพแวดล อ มในการทํ า งาน และ
คาตอบแทนและสวัสดิการ ซึ่งทั้ง 3 ดาน คือปจจัยอนามัย ในปจจุบันปจจัยอนามัยนั้นสงผลถึ ง
ความสุขในการทํางานและประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานเปนอยางยิ่ง ซึ่งเปนตัวชี้วัดถึง
ความสําเร็จของธุรกิจได อยางไรก็ตามปจจัยจูงใจ ไดแกความกาวหนาในการทํางาน ความสําเร็จใน
การทํางาน ลักษณะงาน ความรับผิดชอบในหนาที่การงาน และการไดรับการยอมรับ ยังเปนปจจัย
สําคัญที่องคกรไมสามารถละเลยได ดังนั้น องคกรควรผสมผสานระหวางปจจัยจูงใจและปจจัย
อนามัยใหเกิดความเหมาะสมเพราะในแตละองคกรมีสภาพแวดลอมภายในองคกร ลักษณะของ
ธุรกิจ และเปาหมายในการทํางานที่แตกตางกัน ทั้งนี้ องคกรควรตระหนักถึงตนทุนดานพนักงานไม
เกินความจําเปน จนทําใหไมสามารถแขงขันในธุรกิจได
2. ตัวแปรที่บั่นทอนความสุขในการทํางาน คือ การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล ดังนั้น
องคกรตางๆ ควรตระหนักถึงความชัดเจนและการดูแลเอาใจใสในลักษณะสอนงาน(Coaching) ซึ่ง
จะทําใหพนักงานเกิดความสุขในการทํางานได
ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาตอไป
1.ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสุขในการทํางานของกลุมตัวอยาง Gen Y โดยเฉพาะ เพื่อนํา
ผลการศึกษามาใชวางแผนความตองการของพนักงานใหเกิ ดแรงจูงใจในการทํางานและความ
เหมาะสม เพื่อใหองคการสามารถธํารงรักษาพนักงานและลดอัตราการลาออกของพนักงานได โดย
ใหพนักงานสามารถเลือกสวัสดิการใหเหมาะสมตามงบประมาณที่องคกรกําหนดไว เชน กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ การทองเที่ยวประจําป เปนตน ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
องคกร และธุรกิจที่เกี่ยวของ เชน สถาบันการเงิน ประกันชีวิต และธุรกิจทองเที่ยวได เปนตน
2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสุขในการทํางานของกลุมตัวอยางอาชีพอิสระ(Freelance)
เพื่ อ นํ า ผลการศึ ก ษามากํ า หนดรู ป แบบการจ า งงานให ส อดคล อ งกั บ สภาพแวดล อ มทั่ ว ไปที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง ยั่งยืน
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รูปแบบการบริหารจัดการทางการเงินสวนบุคคลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
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ยุพา ศรีวิภาสกุล
คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อรไท ชั้วเจริญ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการทางการเงินสวนบุคคลของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใชในการวิจัยคือ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ แสดงคาสถิติ เปน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การแจกแจงแบบไคกําลังสอง
ผลจากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31-40 ป
สถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท
พฤติกรรมทางการเงิน โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง สวนใหญมีพฤติกรรม
ทางการเงินในเรื่องการออมมากที่สุด การวางแผนการออมและการลงทุน สวนใหญเลือกวิธีฝากเงิน
กับธนาคาร การวางแผนทําประกัน เลือกเปนประกันชีวิตมากที่สุด การวางแผนเพื่อเกษียณอายุสวน
ใหญ เลือกวิธีฝากเงินกับธนาคาร การวางแผนทางดานภาษี เลือกประกันชีวิตมากที่สุด
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงิน โดยสวน
ใหญพบวา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมี
รูปแบบการบริหารจัดการทางการเงินที่แตกตางกัน อันไดแก รูปแบบการวางแผนการออมและการ
ลงทุน รูปแบบการวางแผนทําประกัน รูปแบบการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ และรูปแบบการวางแผน
ทางดานภาษี
ความสัมพันธระหวางพฤติ กรรมทางการเงินกับรูปแบบการบริ หารจัดการทางการเงิ น
พบวาพฤติกรรมทางการเงินมีความสัมพันธกับรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงิน อันไดแก
พฤติกรรมการทําบันทึกรายรับ-รายจาย การวางแผนรายรับ-รายจายไวลวงหนา การเปรียบเทียบ
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งบประมาณกับรายรับ-รายจายที่เกิดขึ้นจริง การทําบัญชีทรัพยสิน-หนี้สิน หากมีรายไดเขามาจะกัน
เปนเงินออมไวกอน การปฏิบัติตามแผนทางการเงินที่วางไวอยางเครงครัดและมีวินัย การปรับปรุง
แผนการเงินตามสถานการณที่เกิดขึ้น และการแสวงหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน
และยังพบวาผูที่มีการปฏิบัติอยูในระดับมากจะมีรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงินที่หลากหลาย
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
ตลอดชวงชีวิตของคนเรานั้น ควรจะตองเรียนรูวิธีของการหาเงิน การใชเงิน การทําใหเงิน
งอกเงย การทําใหมีเงินใชอยางเพียงพอเพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการ และเปนไปตามอัตภาพของแต
ละบุคคล ซึ่งจะสงผลใหแตละบุคคลเกิดความมั่นคงทางการเงิน ลดความเสี่ยงในการดํารงชีวิต โดย
ในเชิงสังคม ปญหาอาชญากรรมซึ่งสวนใหญมีแรงจูงใจมาจากปญหาทางการเงินก็จะลดลง ในเชิง
เศรษฐกิจ ความมั่นคงของประชาชนในระดับจุลภาคก็จะมีสวนชวยใหระบบเศรษฐกิจในระดับมห
ภาคมีความแข็งแกรงในระดับรากฐาน ไมตองพึ่งพาเงินทุนจากตางประเทศเปนหลัก และจะเปน
สวนสําคัญที่ทําใหประชากรของประเทศรูจักพึ่งตนเองได สงผลใหประเทศไทยมีความมั่นคงใน
ที่สุด (ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, 2555, หนา 1)
การบริหารการเงินสวนบุคคลมีความสําคัญกับบุคคลทุกชวงอายุ เพราะสภาวะแวดลอม
ทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้น การวางแผนเงินสวนบุคคล จึงถือเปนวิชา
พื้นฐานสําคัญซึ่งจะปลูกฝงทักษะชีวิตที่จําเปนในการดําเนินชีวิต ซึ่งใหบุคคลนั้นสามารถตัดสินใจ
ทางดานการเงินไดอยางถูกตองและเหมาะสม เปนการวางรากฐานทางการเงินใหมั่นคงในอนาคต
และควรนําเขาในหลักสูตรการศึกษา เพราะเปนสิ่งที่นักศึกษาทุกคนตองเรียนรูเพื่อใชในการดําเนิน
ชีวิตทั้งปจจุบันและอนาคตเมื่อสําเร็จการศึกษา (รัชนีกร วงศจันทร, 2553, หนา 1)
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคประเทศไทย 4.0 ที่อัตราการสมรสลดลง อัตราการหยารางเพิ่มขึ้น
และอัตราการอยูอาศัยคนเดียวของผูสูงวัยก็เพิ่มขึ้น แตอัตราดอกเบี้ยกลับต่ําจนเกือบเปนศูนย ทําให
การบริหารการเงินจึงมีความสําคัญมากขึ้น (ธนาวัฒน สิริวัฒนธนกุล, 2560, หนา 10-11)
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการทางการเงินสวนบุคคลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
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สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงินสวนบุคคลของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมทางการเงินมีความสัมพันธกับรูปแบบของการบริหารจัดการทางการเงินสวนบุคคลของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการทาง
การเงินสวนบุคคลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาเปนประชาชน
ทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต 20 ป ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอยาง ใชระยะเวลาใน
การเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาวิจัยระหวาง ธันวาคม 2560 ถึง เมษายน 2561
นิยามศัพท
การบริหารจัดการทางการเงินสวนบุคคล หมายถึง การจัดระเบียบการเงินของบุคคลอยางมี
ประสิทธิภาพ ดวยการจัดหาเงินเขามา และใชจายออกไปอยางเหมาะสมเพื่อบรรลุเปาหมายที่วางไว
รูปแบบในการบริหารจัดการทางการเงินสวนบุคคล หมายถึง การจัดทําแผนทางการเงินสวนบุคคล
ที่จัดทําขึ้นอยางเปนระบบระเบียบ โดยมีจุดหมายที่เฉพาะเจาะจงที่จะใหบรรลุผลสําเร็จอยางใด
อยางหนึ่ง
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กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย
ตัวแปรตน (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ปจจัยสวนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน

รูปแบบของการบริหารจัดการทางการเงินสวน
บุคคล
แผนการออมและการลงทุน
แผนประกัน
แผนเกษียณ
แผนภาษีอากร

พฤติกรรมทางการเงินสวนบุคคล
การทําบันทึกรายรับ-รายจาย
การวางแผนรายรับ-รายจายลวงหนา
การเปรียบเทียบงบประมาณกับรายรับ-รายจายที่เกิดขึ้น
จริง
การทําบัญชีทรัพยสิน-หนี้สิน
หากมีรายไดเขามาจะกันเปนเงินออมไวกอน
การปฏิบัติตามแผนทางการเงินอยางเครงครัดและมีวินัย
ปรับปรุงแผนการเงินตามสถานการณท่เี กิดขึ้น
แสวงหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย
สามารถนํ า แนวทางที่ ไ ด ไ ปประยุ ก ต ใ ช เ พื่ อ การจั ด การทางการเงิ น ของผู ที่ ส นใจและ
ประชาชนทั่วไป และใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธของหนวยงานหรือบริษัททั่วไปได
สามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนทางการเงิน และสงเสริมใหประชาชนเล็งเห็น
ความสําคัญของการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล และเปนการเตรียมความพรอมดานการเงินเพื่อ
อนาคต ใหบุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากการวางแผนการเงินสวนบุคคลทําใหสามารถบรรลุ
เปาหมายที่ตองการได
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ชวยลดความวิตกกังวลทางการเงินของบุคคล เนื่องจากการวางแผนทางการเงินจะทําให
บุคคลคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตแลวนําไปวางแผนทางการเงินใหบรรลุเปาหมายทาง
การเงินไดตามตองพรอมจัดทําแผนการเงินรองรับไวดวย
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวางแผนการเงินสวนบุคคล เปนกระบวนการในการประเมินและปรับปรุงเพื่อใหเกิด
ฐานะการเงินที่มั่นคงของบุคคล ดวยการศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวของและการตัดสินใจของ
แตละบุคคล การวางแผนทางการเงินจะเกี่ยวของกับการจัดหาและใชไปในทรัพยากร “เงิน” ของ
บุคคล เชน การออม การลงทุน ตามเปาหมายของบุคคล หากมีจัดการทางการเงินที่เหมาะสมแลวจะ
เปนการยกระดับมาตรฐานการดํารงชีวิตที่สูงขึ้น และมีความมั่นคงในชีวิต โดยการวางแผนทาง
การเงิน การจัดทําแผนทางการเงินตองการกลุมความรูและทักษะพิเศษตาง ๆ เชน การลงทุนใน
หลักทรัพย หนวยลงทุน ประกันชีวิต อสังหาริมทรัพย การจัดการมรดก และการวางแผนภาษี เปน
ตน (สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน, 2552 หนา 7) โดยมีขั้นตอนการวางแผนการเงิน ดังนี้
1. ประเมินฐานะการเงิน โดยการจัดทําบัญชีสินทรัพยและหนี้สิน
2. ตั้งเปาหมายใหชัดเจน กําหนดเวลาใหชัดเจนและจัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย
3. จัดทําแผนทางการเงิน เชน จะใชจายเงินอยางไร หารายไดเพิ่มเติมจากแหลงไหน
4. ดําเนินการตามแผนอยางเครงครัด สิ่งที่สําคัญที่สุดคือความมุงมั่นและมีวินัย
5. ตรวจสอบและปรับแผนตามสถานการณ ใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
(ศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน, ม.ป.ป.)
สิ่งสําคัญสําหรับการวางแผนการเงินคือพฤติกรรมที่อาจจะกอใหเกิดปญหาทางดาน
การเงิน ซึ่งหากไมรีบวางแผนเปลี่ยนแปลงแกไขอาจกอใหเกิดปญหาขึ้นไดในอนาคต เชน การไมมี
ความรูทางการเงิน ไมมีเงินเก็บ ไมทําบัญชีรายรับรายจาย ไมลงทุนทางการเงิน ไมทําประกัน และ
ไมประเมินศักยภาพของตัวเอง
โดยประเภทของการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล สามารถแบงไดดังนี้
1. แผนการออม ควรศึกษาชองทางในการออมใหมากกวาการฝากธนาคาร เชน พันธบัตร
สลากออมทรัพย และเลือกชองทางที่เหมาะสมกับตัวเองจึงจะทําใหสามารถออมไดอยางสม่ําเสมอ
2. แผนการลงทุน เชน การลงทุนในตลาดหุน กองทุนรวม หรือทองคํา และเลือกความ
เสี่ยงในระดับที่รับได และการกระจายความเสี่ยง แลวศึกษาขอมูลอยางละเอียดรอบครอบ
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3. แผนบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงทางการเงินอาจเกิดจากอุบัติเหตุ ความเจ็บปวย และ
ความตาย การทําประกันจะไมเปนการสรางภาระ หรือสรางความเสี่ยงทางการเงินใหกับครอบครัว
4. แผนเกษียณ ในอนาคตอายุเฉลี่ยของคนไทยก็จะยืนยาวขึ้นไปอีก การวางแผนการเงิน
จะสามารถรองรับกับชวงชีวิตที่ยาวขึ้นได โดยชองทางการออมเงินหลังเกษียณ เชน กองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) อสังหาริมทรัพย ทองคํา เปนตน
5. วางแผนภาษีอากร มีหลายชองทางที่เปนการชวยประหยัดภาษีได เชน ประกัน กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) เปนตน ซึ่งหาก
มีการวางแผนภาษีอยางละเอียดรอบคอบแลวจะสามารถประหยัดภาษีตาง ๆ ไดอยางมาก
กาญจนา หงษทอง (2551, หนา 52-58)
สินทรัพยทางการเงินเพื่อการลงทุน
1. ตราสารหนี้ (Debt) ที่รัฐบาลหรื อบริ ษัทเอกชนออกขาย จะจ ายดอกเบี้ยในอั ต ราที่
แนนอนและสม่ําเสมอ นอกจากนี้ อาจไดกําไร (หรือขาดทุน) จากการซื้อขายกอนกําหนดก็ได
เหมาะกับคนที่ไมคอยชอบความเสี่ยง
2. ตราสารทุน (Equity) หรือหุน จะไดรับผลตอบแทนเปนเงินปนผล และกําไรจากการ
ขายหุน ซึ่งตลาดหุนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําใหมีความเสี่ยงมากกวาการลงทุนประเภท
อื่น ๆ แตขณะเดียวกันความเสี่ยงที่มากขึ้นก็ทําใหมีโอกาสไดผลตอบแทนที่สูงขึ้นเชนกัน
3. หนวยลงทุน (Unit Trust) การซื้อกองทุนรวมจะไดรับเปนหนวยลงทุน และมีผูจัดการ
กองทุนเปนผูบริหารจัดการ จึงเหมาะสําหรับผูที่ไมมีเวลา มีความรูและเงินลงทุนไมมากนัก
(ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2557 หนา 60-63)
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จันทรเพ็ญ บุญฉาย (2552) ทําการศึกษาเรื่อง “การจัดการการเงินสวนบุคคล : กรณีศึกษา
เฉพาะกลุมวัยทํางาน” ผลการศึกษาพบวา คาใชจายเพื่อการออม – การลงทุนที่เกิดขึ้นจริงของกลุม
ตัวอยาง มักเปนการจายเพื่อออมในรูป เงินฝากแบบออมทรัพย มีความรูและความเขาใจตอการ
วางแผนทางการเงิน และสามารถทําตามนโยบายของรัฐบาล สวนใหญมีการจัดทํางบประมาณ
รายรับ – รายจาย แตละเดือน มักใชจายเทาที่จําเปน กรณีมีเงินเหลือนิยมฝากธนาคาร
กิจติพร สิทธิพันธุ (2552) ทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการสวน
บุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานระดับการศึกษา และอาชีพ
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มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลในดานกรอบระยะเวลาที่กําหนดและรูปแบบในการ
วางแผนทางการเงินสวนบุคคล
กฤตภาส เลิศสงคราม (2555) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการออมและปจจัยที่มี
ผลตอการออมของพนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย” ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการออม
ของโดยส วนใหญออมในสถาบันการเงิ น แต จํานวนเงิ นออมของผูออมยั งต่ํ าอยู ดั งนั้นควรหา
มาตรการในการกระตุนการออมใหเพิ่มขึ้น และตองมีการวางแผนดานคาใชจายใหเหมาะสม
สมนึก เอื้อจิระพงษพันธ และปรรณ เกาเอี้ยน (2558) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผล
ตอการจัดการการเงินสวนบุคคลของขาราชการตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร ผลการศึกษาพบวา 1)
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รูปแบบ
การดําเนินชีวิตพฤติกรรมการใชชีวิตประจําวัน มีความสัมพันธกับการจัดการการเงินสวนบุคคล
ของขาราชการตํารวจภูธร จังหวัดชุมพร 2) ความสัมพันธระหวางปจจัยสมรรถนะทางการเงิน ไดแก
ความรูดานการจัดการการเงิน วินัยทางการเงิน และความตระหนักทางดานจริยธรรม ทางการเงิน มี
ความสัมพันธกับการจัดการการเงินสวนบุคคลของขาราชการตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล โดยสุมจากประชาชนทั่วไปที่อาศัยและทํางานอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใชสูตรไมทราบ
ขนาดตัวอยางของ W.G. Cochran (W.G. Cochran, 1953) โดยผลการคํานวณไดขนาดตัวอยาง 384
คน และเพื่อความสะดวกในการวิเคราะหขอมูลจึงใชขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน ใชวิธีการ
สุ ม ตั ว อย า งง า ย (Simple Random Size) และเลื อ กตั ว อย า งตามความสะดวก (Convenience
Sampling) จากนั้นนําไปตรวจสอบคุณภาพคุณภาพเครื่องมือดวยการหาความเที่ยงตรง (Validity)
จากผู เ ชี่ ย วชาญ 3 ท า น แล ว นํ า มาทํ า IOC (Item Objective Congruence) แล ว นํ า มาปรั บ ปรุ ง ให
เหมาะสม จากนั้นทดลองทํา pre-test กับกลุมตัวอยางจํานวน 40 ชุด และทดสอบความนาเชื่อถือ
(Reliability test) ไดคา Cronbach’s alpha = 0.832
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใชคาความถี่ (Frequency) คา
รอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Means) ในการอธิบายขอมูลเบื้องตน และวิเคราะหขอมูลโดย
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชสถิติ Chi-square test ในการทดสอบสมมติฐาน พบวา
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ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิ งมากกวาเพศชาย 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
เฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 27.3
พฤติกรรมทางการเงินสวนบุคคล โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง (2.238) โดยมี
พฤติกรรมทางการเงินในเรื่องหากมีรายไดเขามาจะกันเปนเงินออมไวกอน (2.660) มากที่สุด ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีการวางแผนการออมและการลงทุน เลือกวิธีฝากเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 32.3 การวางแผนทําประกัน เลือกเปนประกันชีวิตมากที่สุด คิดเปนรอยละ
40.2 การวางแผนเพื่อเกษีย ณอายุ เลือกวิธีฝากเงินกับธนาคารมากที่ สุดคิดเป นรอยละ 30.5 การ
วางแผนทางดานภาษี เลือกประกันชีวิตมากที่สุด คิดเปนรอยละ 19.8
ผลการทดสอบ
ปจจัยสวนบุคคลดานเพศที่แตกตางกันมีรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงิน ในดาน
รูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน และดานรูปแบบการวางแผนทําประกันที่แตกตางกัน
ยกเวนในดานรูปแบบการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ และดานรูปแบบการวางแผนทางดานภาษีที่ไม
แตกตางกัน
ปจจัยสวนบุคคลดานอายุที่แตกตางกันมีรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงิน ในดาน
รูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน ดานรูปแบบการวางแผนทําประกัน ดานรูปแบบการ
วางแผนเพื่อเกษียณอายุ และดานรูปแบบการวางแผนทางดานภาษีที่แตกตางกัน
ป จจั ยสวนบุ ค คลดา นสถานภาพที่แตกตา งกั นมีรู ปแบบการบริ หารจั ด การทางการเงิ น ในด า น
รูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน และดานรูปแบบการวางแผนทางดานภาษีที่แตกตางกัน
ยกเว นในดานรู ปแบบการวางแผนทํา ประกั น และด านรู ปแบบการวางแผนเพื่ อเกษี ย ณอายุ ไ ม
แตกตางกัน
ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีรูปแบบการบริหารจัดการทาง
การเงิน ในดานรูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน ดานรูปแบบการวางแผนทําประกัน ดาน
รูปแบบการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ และดานรูปแบบการวางแผนทางดานภาษีที่แตกตางกัน
ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพที่แตกตางกันมีรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงิน ใน
ดานรูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน ดานการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ และดานรูปแบบ
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การวางแผนทางดานภาษีที่แตกตางกัน ยกเวนในดานรูปแบบการวางแผนทําประกันที่ไมแตกตาง
กัน
ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีรูปแบบการบริหารจัดการทาง
การเงิน ในดานรูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน ดานรูปแบบการวางแผนทําประกัน ดาน
รูปแบบการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ และดานรูปแบบการวางแผนทางดานภาษีที่แตกตางกัน
การทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมทางการเงินกับรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงิน
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมการทําบันทึกรายรับ-รายจายที่แตกตางกันมีรูปแบบการบริหารจัดการทาง
การเงิน ในดานรูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน ดานรูปแบบการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ
และดานรูปแบบการวางแผนทางด านภาษีที่แตกต างกั น ยกเวนในดานรู ปแบบการวางแผนทํา
ประกันที่ไมแตกตางกัน
พฤติกรรมการวางแผนรายรับ-รายจายไวลวงหนาที่แตกตางกันมีรูปแบบการบริหาร
จัดการทางการเงิน ในดานรูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน รูปแบบการวางแผนทํา
ประกัน รูปแบบการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ และรูปแบบการวางแผนทางดานภาษีที่แตกตางกัน
พฤติกรรมทําการเปรียบเทียบงบประมาณกับรายรับ-รายจายที่เกิดขึ้นจริงที่แตกตางกัน
มีรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงิน ในดานรูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน รูปแบบ
การวางแผนเพื่อเกษียณอายุ และรูปแบบการวางแผนทางดานภาษีที่แตกตางกัน ยกเวนในดาน
รูปแบบการวางแผนทําประกันที่ไมแตกตางกัน
พฤติกรรมทําบั ญชีทรั พยสิน-หนี้ สินที่แตกตางกั นมี รูปแบบการบริหารจั ดการทาง
การเงิน ในดานรูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน ดานรูปแบบการวางแผนทําประกัน ดาน
รูปแบบการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ และดานรูปแบบการวางแผนทางดานภาษีที่แตกตางกัน
พฤติกรรมหากมีรายไดเขามาจะกันเปนเงินออมไวกอนที่แตกตางกันมีรูปแบบการ
บริหารจัดการทางการเงิน ในดานรูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน ดานรูปแบบการ
วางแผนทําประกัน ดานรูปแบบการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ และดานรูปแบบการวางแผนทางดาน
ภาษีท่แี ตกตางกัน
พฤติกรรมการปฏิบัติตามแผนทางการเงินที่วางไวอยางเครงครัดและมีวินัยที่แตกตาง
กันมีรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงินการเงิน ในดานรูปแบบการวางแผนการออมและการ
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ลงทุน ดานรูปแบบการวางแผนทําประกันที่แตกตางกัน ยกเวนในดานรูปแบบการวางแผนเพื่อ
เกษียณอายุที่ไมแตกตางกัน
พฤติกรรมการปรับปรุงแผนการเงินตามสถานการณที่เกิดขึ้นที่แตกตางกันมีรูปแบบ
การบริหารจัดการทางการเงิน ในดานรูปแบบการวางแผนทําประกัน ดานรูปแบบการวางแผนเพื่อ
เกษียณอายุ และดานรูปแบบการวางแผนทางดานภาษีที่ไมแตกตางกัน ยกเวนในดานรูปแบบการ
วางแผนการออมและการลงทุนที่แตกตางกัน
พฤติกรรมการแสวงหาความรู เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนการเงินที่ แตกตา งกั นมี
รูปแบบการบริหารจัดการทางการเงิน ในดานรูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน รูปแบบ
การวางแผนทําประกัน รูปแบบการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ และรูปแบบการวางแผนทางดานภาษีที่
แตกตางกัน
อภิปรายผล
เพศที่ ตางกั นจะมีรูปแบบการวางแผนออมและการลงทุ น และรู ปแบบการวางแผนทํ า
ประกันที่แตกตางกัน โดยเพศหญิงจะเนนการออมและทําประกันมากกวาเพศชาย เชน การฝากเงิน
กั บธนาคาร ประกันชี วิตแบบสะสมทรัพย สลากออมทรั พย/ออมสิน/ธ.ก.ส. กองทุนรวม และ
อสั ง หาริ ม ทรั พย ส ว นเพศชายจะเน น การลงทุ น เช น ตราสารหนี้ ตราสารทุ น และทองคํ า ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของกฤตภาส เลิศสงคราม (2555) ที่ทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออมและ
ปจจัยที่มีผลตอการออมของพนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ที่กลาววา เพศหญิงมีการออม
มากกวาเพศชาย โดยเพศหญิงมีความระมัดระวังในการดําเนินชีวิต ตองการความมั่นคงจึงสะทอน
ไปที่การออมที่มากกวาเพศชาย
อายุที่ตางกันจะมีรูปการบริหารจัดการทางการเงินแตกตางกันในทุกดาน โดยชวงอายุ 41 –
50 ป โดยรวมจะมีรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงินที่หลากหลายที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สมนึก เอื้อจิระพงษพันธ และปรรณ เกาเอี้ยน ที่ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการจัดการ
การเงินสวนบุคคลของขาราชการตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร ที่กลาววา เมื่อขาราชการตํารวจมีอายุที่
สูงขึ้น จะใหความสําคัญกับการออมมากขึ้นตามลําดับ
สถานภาพที่แตกตางกันจะมีรูปแบบการวางแผนออมและการลงทุน และรูปแบบวางแผน
ทางดานภาษีที่แตกตางกัน โดยผูที่มีสถานภาพสมรสจะเนนการออมมากกวาผูที่สถานภาพโสด ซึ่ง
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สอดคลองกับงานวิจัยของกฤตภาส เลิศสงคราม (2555) ที่กลาววา กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพโสดมี
จํานวนเงินออมต่ําที่สุด
ระดับการศึกษาที่ตางกันจะมีรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงินที่แตกตางกันในทุกดาน
โดยผูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีจะมีรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงินที่หลากหลาย
มากที่สุด เนนการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และกองทุนรวม ทําประกันชีวิต ประกันสุขภาพ
และประกันโรครายแรง มีการวางแผนเพื่อเกษียณอายุดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ ย งชี พ (RMF) และ กองทุ น ประกั น สั ง คม ส ว นการวางแผนด า นภาษี นอกจากกองทุ น
ประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพแลว ยังมีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมหุน
ระยะยาว (LTF) บริจาคใหกับสาธารณกุศล และเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา มาใชในการลดหยอน
ภาษี อี กด ว ย ซึ่ งสอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของกฤตภาส เลิ ศ สงคราม (2555) ที่ กล า วว า ผู ที่ มีร ะดั บ
การศึกษาปริญญาโท อาจจะมีความคาดหวังในเรื่องผลตอบแทนที่สูงกวาระดับอื่น ๆ
อาชี พ ที่ แ ตกต า งกั น จะมี รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การทางการเงิ น ที่ แ ตกต า งกั น โดยผู ที่
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะเนนวางแผนการลงทุน แผนเกษียณ และแผนภาษีมากที่สุด
สวนผูที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว จะเนนวางแผนประกัน การออมและลงทุนในทองคํามากกวา
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกิจติพร สิทธิพันธุ (2552) ที่ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
วางแผนทางการสวนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่กลาววา ดานอาชีพ มีอิทธิพลตอ
การวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครในดานกรอบระยะเวลาที่
กําหนดและรูปแบบในการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของประชาชน
รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ตางกันจะมีรูปแบบการวางแผนออมและการลงทุน รูปแบบการ
วางแผนทําประกัน รูปแบบการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ และรูปแบบวางแผนทางดานภาษีที่แตกตาง
กัน โดยผูที่มีรายได 30,001 – 40,000 บาท โดยรวมจะมีรูปแบบการบริหารจั ดการทางการเงิ นที่
หลากหลายที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกิจติพร สิทธิพันธุ (2552) ที่กลาววา รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครในดาน
รูปแบบในการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล
พฤติกรรมทางการเงิน ไดแก หากมีรายไดเขามาจะกันเปนเงินออมไวกอน การปรับปรุง
แผนการเงินตามสถานการณที่เกิดขึ้น การแสวงหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน การ
วางแผนรายรับ-รายจายไวลวงหนา ปฏิบัติตามแผนทางการเงินที่วางไวอยางเครงครัดและมีวินัย
เปรียบเทียบงบประมาณกับรายรับ-รายจายที่เกิดขึ้นจริง การทําบันทึกรายรับ-รายจาย และการทํา
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บัญชีทรัพยสิน-หนี้สิน ตางมีความสัมพันธกับรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงินทั้งสิ้น โดยสวน
ใหญมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ยกเวนพฤติกรรมการกันเปนเงินออมไวกอน การปรับปรุง
แผนการเงินตามสถานการณ และแสวงหาความรูเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน จะมีการปฏิบัติใน
ระดับมาก และยังพบวาผูที่มีการปฏิบัติในระดับมาก หรือปฏิบัติเปนประจํา จะมีรูปแบบการบริหาร
จัดการทางการเงินที่หลากหลายมากกวาระดับอื่น ๆ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีการวางแผนการออมมากที่สุด โดยเนนฝากเงินกับธนาคาร
มากที่สุด รองลงมาคือการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย และลงทุนกองทุนรวม ตามลําดับ แสดงให
เห็นวาบุคคลสวนใหญยังเลือกการออมการลงทุนแบบความเสี่ยงต่ํา
ดานการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ สวนใหญเนนการฝากเงินกับธนาคาร สงกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
และกองทุนประกันสังคม ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาบุคคลสวนใหญเนนปฏิบัติตามนโยบายของแต
ละบริษัท และนโยบายของรัฐ
ดานการวางแผนทางดานภาษี สวนใหญเนนการลดหยอนภาษีดวยประกันชีวิต กองทุน
ประกันสังคม และเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาบุคคลสวนใหญ ยังใชเพียง
การหักลดหยอนภาษีจากเงินกองทุนประกันสังคม และเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามนโยบายของ
แตละบริษัท และนโยบายของรัฐ เทานั้น ซึ่งยังมีการลดหยอนภาษีอีกหลายประเภท
ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย
ปจจัยสวนบุคคล ทั้ง เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ตางมี
ความสัมพันธกับรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงินทั้งสิ้น หากหนวยงาน หรือองคกรตองการ
ผลักดันใหประชาชน หรือพนักงาน มีการบริหารจัดการทางการเงินที่ดี จําเปนตองศึกษาปจจัยของ
แตละบุคคล และคํานึงถึงผลประโยชนของแตละบุคคลเปนหลัก
บุคคลสวนใหญยังมีการวางแผนรายรับ-รายจาย, การมีวินัย, ทําบันทึกรายรับ-รายจาย
และการทําบันทึกทรัพยสิน-หนี้สิน อยูในระดับปานกลาง ซึ่งหากตองการยกระดับมาตรฐานการ
ดํารงชีวิตใหสูงขึ้น มีความมั่นคงในชีวิต และความมั่งคั่งทางการเงิน พฤติกรรมเหลานี้จําเปนตองมี
การปฏิบัติในระดับที่สูงขึ้นดวย
การลดคาใชจายดวยการวางแผนลดหยอนภาษี บุคคลสวนใหญอาจยั งไมท ราบวา
คาใชจายหรือการลงทุนประเภทใดสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีได
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สามารถใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธของหนวยงานหรือบริษัท ใหพนักงาน
ในองคกรไดมีความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินดานตาง ๆ แนะนําการลงทุนแบบ
ความเสี่ยงต่ํา แตไดผลตอบแทนสูงกวาการฝากเงินกับธนาคาร เชน กองทุนรวม พันธบัตรรัฐบาล
เปนตน ซึ่งจะเปนการชวยใหบุคคลมีรายไดเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากรายไดประจํา เพราะบุคคลสวน
ใหญยังเลือกวางแผนการเงินดวยการฝากเงินกับธนาคาร
ทุกอาชีพ และทุกระดับรายไดลวนตองมีการวางแผนทางการเงิน เพราะการบริหารหาร
จัดการที่ดี จะชวยใหไมประมาทในการใชชีวิต ลดความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา
สามารถบรรลุเปาหมายที่วางไว และไดใชชีวิตยามเกษียณไดอยางมีความสุข
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
การวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษาเพียงพฤติกรรม และรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงิน
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น หากทําการศึกษาเพิ่มเติมในสวนของอัตราการออม
และการลงทุน อัตราคาใชจาย ภาระหนี้สิน ปญหาสุขภาพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวนบุตร
หรืออุปการะ ทัศนคติที่มีตอการวางแผนทางการเงิน ปจจัยหรือบุคคลที่มีอิทธิพลตอการวางแผน
ทางการเงิน อาจทําใหครอบคลุมและมีความหลากหลายมากขึ้น
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความนาเชื่อถือ และความเชื่อมั่นที่ผูใชบริ การ
ธนาคารมี ต อ ตราบริ ษั ท ที่ ส ง ผลให ผู ใ ช บ ริ ก ารธนาคารตั ด สิ น ใจเลื อ กใช บ ริ ก ารธนาคาร โดย
ทําการศึกษากับผูใชบริการกับธนาคารกสิกรไทย ของสาขาสี่แยกทศกัณฑ จํานวน 420 คน ทําการ
เก็ บ ข อ มู ล โดยใช แ บบสอบถาม และทํ า การวิ เ คราะห ข อ มู ล ด ว ยสถิ ติ ค า เฉลี่ ย เลขคณิ ต สถิ ติ
Independent Sample t-test , ANOVA และการค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ข องเพี ย ร สั น ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบวา
1. ผูใชบริการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดแตกตางกัน จะมี
การตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารแตกตางกัน
2. ความนาเชื่อถือขององคกร ดานการสื่อสาร ดานการเอาใจใส ดานสัญญาใจและดานการ
ใหความสะดวกสบายมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร
3. ความเชื่อมั่นในตราบริษัท ดานความนาเชื่อถือ ความเมตตากรุณา และความซื่อสัตยมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร
คําสําคัญ: ความนาเชื่อถือ, ความเชื่อมั่นในตราบริษัท, 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
ในสถาบันการเงินซึ่ งเปนสื่อกลางทางการเงิน ธนาคารพาณิชยถือไดวาเปนสถาบันที่มี
ความสําคัญมากที่สุดตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะสามารถสรางเครดิตไดซึ่งสงผลตอ
ปริมาณเงินในระบบของประเทศ ซึ่งในระบบเศรษฐกิจปจจุบัน เงินทุนเปนปจจัยสําคัญในการขยาย
การผลิตและเพิ่มผลผลิต ถาเงินทุนมีอยูจํากัด ก็จะไมเอื้ออํานวยใหเศรษฐกิจเจริญกาวหนาได หรือ
ถามีทุนแต ไม มีการนํ าเอาไปใชใหเกิ ดประโยชน ดังนั้นสถาบันการเงิ นจึ งเขามามีบทบาทและ
ความสําคัญ โดยจะทําหนาที่เปนตัวกลาง ในการรวบรวมเงินออมไปยังผูลงทุนในรูปแบบตางๆ เพื่อ
สนองความต อ งการเงิ น ทุ น ที่ มี อ ยู อ ย า งไม จํ า กั ด นั้ น ๆ ได เ มื่ อ ความต อ งการเงิ น ทุ น ได รั บ การ
ตอบสนองแล ว ก็ จ ะทํ า ให ก ารประกอบการหรื อ การผลิ ต เกิ ดขึ้ น ผลผลิ ต ของประเทศมากขึ้ น
เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภค และอํานาจออกจําหนายตอในตางประเทศไดอีกดวย จึงทําให
ประชากรมีงานทํา มีรายไดเพิ่มมากขึ้นและรายไดประชาชาติก็จะเพิ่มมากขึ้น ในที่สุดก็จะทําให
เงินทุนจํานวนนั้นไหลกลับมาในสถาบันการเงินไดอีก
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ธุรกิจธนาคารในประเทศไทยมีอัตราการแขงขันที่สูงมากและคาดวามีแนวโนมจะเพิ่มความ
รุนแรงมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากกระแสเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่มีทิศทางไมชัดเจน ปญหา
สถานการณความขัดแยงของคนในสังคมการเปลี่ยนแปลงทางดานพฤติกรรมของลูกคา เทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหมๆ ลวนสงผกระทบตอการลงทุนและการทําธุรกรรมกับธนาคารชะลอตัวลงไป
และประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีเปาหมายหลักในการปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดการไหลเวียนของสินคา บริการ และการลงทุนอยางเสรี ทําใหตลาดการใหบริการทาง
การเงินมีเพิ่มมากขึ้น สถาบันการเงินตางๆจึงหันมาใหความสําคัญและปรับกลยุทธในเรื่องของ
ความไววางใจและความเชื่อมั่นของลูกคามากขึ้น โดยการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาซึ่งถือวา
เปนการเริ่มตนสรางความนาเชื่อถือที่ดีที่สุด เนื่องจากความไววางใจและความนาเชื่อถือมักเกิดจาก
ความใกลชิดและผูกพัน ดังนั้นสินคาและบริการตางๆ ที่ตองการยืนหยัดอยูในตลาดไดดวยการสราง
ความไววางใจและนาเชื่อถือ จําเปนตองเรงสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาอยางตอเนื่อง กิจกรรม
ใดๆ ก็ ต ามที่ ส ามารถทํ า ให ก ลุ ม เป า หมายมี โ อกาสเชื่ อ มความสั ม พั น ธ กั บ องค ก ร คื อ สิ่ ง ที่
ผูประกอบการจําเปนตองทํา และใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง
ในประเทศไทยสถาบันคุมครองเงินฝากจัดตั้งขึ้นตาม พรบ.สถาบันคุมครองเงินฝาก ซึ่งมี
ผลบังคับใชเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2551 สําหรับสถาบันการเงินกฎหมายฉบับนี้กําหนดใหธนาคาร
พาณิชยไทย สาขาธนาคารตางประเทศ บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร เขาเปนสมาชิกของ
สถาบันคุมครองเงินฝาก กําหนดใหสถาบันการเงินนําสงเบี้ยประกันในอัตรารอยละของยอดเงิน
ฝากเฉลี่ยและเบี้ยประกันอาจเก็บในอัตราแตกตางกันตามประเภทหรือฐานะการดําเนินงานของ
สถาบันการเงิน สําหรับผูฝากเงินตามกฎหมายนี้ในปที่ 5 หลังจากการจัดตั้งสถาบันคุมครองเงินฝาก
กําหนดใหการคุมครองผูฝากเงินไวเปนตอรายผูฝากตอสถาบันการเงิน ในจํานวนเงินไมเกิน 1 ลาน
บาท โดยจะคุมครอง ดังนี้ ปที่ 1 คุมครองเต็มจํานวน ปที่ 2 คุมครองเต็มจํานวน ปที่ 3 คุมครองเต็ม
จํานวน ปที่ 4 คุมครอง 50 ลานบาท และปที่ 5 คุมครอง 1 ลานบาท (สถาบันคุมครองเงินฝาก, 2559)
ดังนั้นการสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจใหกับลูกคา เนื่องจากในปจจุบันปญหา
วิกฤติเศรษฐกิจการเงินทั้งในและตางประเทศเริ่มจากประเทศสหรัฐอเมริกา แลวขยายตัวมาจนถึง
ประเทศในแถบยุโรป อยางประเทศกรีก รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจถดถอย หรือการชะลอตัวทางดาน
การเงิน ตาง ๆ เหลานี้ซึ่งสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นและความไววางใจในสถาบันการเงิน ทําให
ลูกคาขาดความเชื่อถือ ดวยเหตุนี้การนําหลักการกํากับกิจการที่ดีเขามาใชจะชวยเรียกความมั่นใจ
เชื่ อ มั่ น ให ลู ก ค า ของธนาคารอี ก ทั้ ง ยั ง เป น ป จ จั ย หลั ก ในการเสริ ม สร า งให อ งค ก รมี ร ะบบที่ มี
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ประสิทธิภาพ นาเชื่อถือ โปรงใส และเปนพื้นฐานของการเติบโตอยางยั่งยืน อันไดแก Transparency
การดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได
Relationship การสรางความสัมพันธที่ดีตอลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียกับธนาคาร โดยมุงสูการ
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน และ Technology การนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ และการ
ใหบริการลูกคาอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากเรื่องความไววางใจและความเชื่อมั่นแลวดานการบริการลูกคา (Customer Service)
ก็ถือเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งสําหรับทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจธนาคาร เพราะธนาคารสามารถนํามา
เปนเครื่องมือชนิดหนึ่งในการสรางความแตกตาง และเพิ่มความสามารถในการแขงขัน เนื่องจาก
การบริการลูกคาที่มีคุณภาพจะชวยผูกใจลูกคาเอาไวไดในระยะยาว และเพิ่มคุณคาใหกับกิจการดวย
แมหลายหนวยงานจะหันมาตระหนักถึงความสําคัญของการบริการลูกคามากขึ้น แตลูกคาก็ยังพบ
กับบริการที่ไรคุณภาพอยางตอเนื่อง อันเปนผลมาจากการบริการลูกคาอยางไรทิศทางและขาดการ
วางแผนที่ดี ผลที่ตามมาก็คือเกิดปญหาการรองเรียน การเปลี่ยนไปใชบริการรายอื่น จึงเปนการยาก
ที่ จ ะรั ก ษาลู กค า เอาไว ไ ด (วิ ท ยา ด า นธํ า รงกู ล , 2549, หน า 43) เพื่ อ เป น การเพิ่ มคุ ณ ค า ของการ
ใหบ ริ การแก ลู ก ค า และการปรั บ เปลี่ย นระบบการทํา งานให มีค วามสอดคล องและทั น สมั ย นํา
เทคโนโลยีสมั ยใหม เข า มาให บ ริการแกลู กคา มุ งตอบสนองผู ใช บริ การให ไ ด รับความสะดวก
รวดเร็ว และเนนคุณภาพการบริการที่มีประสิทธิภาพแกลูกคาโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
มาใช พรอมทั้งสรางความประทับใจใหแกผูใชบริการอันจะเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับ
ธนาคารตอไป
จากที่กลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงความนาเชื่อถือขององคกรและความ
เชื่อมั่นในตราบริษัทที่มีผลตอการใชบริการธนาคาร ซึ่งขอมูลเหลานี้สามารถเปนประโยชนแก
สถาบันการเงินเพื่อใชเปนขอมูลในการปรับกลยุทธเกี่ยวกับนโยบายในการใหบริการใหสอดคลอง
กับผูใชบริการมากที่สุด ตลอดจนเปนแนวทางในการวางแผน กําหนดกลยุทธของธนาคารใหเปนที่
ยอมรับของผูใชบริการมากขึ้นไดในอนาคต ทั้งนี้เพื่อทําใหกลไกของระบบการเงินของประเทศ
ดําเนินไปไดอยางมั่นคงและมีเสถียรภาพมากที่สุด
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วัตถุประสงค
2.1. เพื่อศึกษาความนาเชื่อถือขององคกรที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร
2.2. เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นที่ผูใชบริการธนาคารมีตอตราบริษัท ที่สงผลใหผูใชบริการ
ธนาคารตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร
สมมติฐานการวิจัย
3.1 ผูใชบริการธนาคารที่ มีปจจัยส วนบุคคลแตกตางกัน มีการตัดสินใจเลื อกใชบ ริ การ
ธนาคารแตกตางกัน
3.1 ความนาเชื่อถือขององคกรมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร
3.2 ความเชื่อมั่นที่ผูใชบริการธนาคารมีตอตราบริษัทมีความสัมพันธกับการเลือกใชบริการ
ธนาคาร
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่มีคา
ความเชื่อมั่นอยูที่ 0.86 ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใชบริการกับธนาคารกสิกรไทย สาขาสี่แยก
ทศกัณฑ จํานวน 420 คน และการวิ เคราะหขอ มู ลดวยสถิติ คาเฉลี่ ยเลขคณิ ต สถิติ Independent
Sample t-test , ANOVA และการคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยาง จํานวน 420
คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศ มีอายุชวง20 – 30 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา มีสถานภาพโสดสวนใหญเปนประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีระดับรายไดตอ
เดือนต่ํากวา 15,000 บาท
2. ผลการวิเคราะหความเชื่อถือของธนาคาร ดานการสื่อสาร ดานการเอาใจใส ดานการให
สัญญาใจ ดานการใหความสะดวกสบาย พบวา กลุมตัวอยางมีความนาเชื่อถือของธนาคารโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก โดยพบวา กลุมตัวอยางมีความเชื่อถือดานการใหสัญญาใจมากที่สุด รองลงมา
คือ ดานการใหความสะดวกสบาย ดานการสื่อสาร และดานการเอาใจใส ตามลําดับ
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3. ผลการวิเคราะหความเชื่อมั่นในตราสินคาของธนาคาร ดานคานาเชื่อถือ ดานความ
เมตตากรุณา ดานความซื่อสัตย พบวา กลุมตัวอยางมีความเชื่อมั่นในตราสินคาของธนาคารโดยรวม
อยูในระดับมาก โดยพบวา กลุมตัวอยางมีความเชื่อมั่นดานความเมตตากรุณามากที่สุด รองลงมา คือ
ดานความนาเชื่อถือ และดานความซื่อสัตย ตามลําดับ
4. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจใชบริการธนาคาร ดานความตั้งใจใน
การใชบริการ ดานความสนใจในการใชบริการ ดานความปรารถนาที่จะใชบริการ ดานการกระทํา
(พฤติกรรมการใชบริการ) พบวา กลุมตัวอยางมีการตัดสินใจใชบริการธนาคารอยูในระดับมาก โดย
มีการตัดสินใจดานความสนใจในการใชบริการมากที่สุด รองลงมา คือ ดานความตั้งใจในการใช
บริการ ดานความปรารถนาที่จะใชบริการ ดานการกระทํา (พฤติกรรมการใชบริการ) ตามลําดับ
5. สรุปผลการทดลองสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผูใชบริการธนาคารที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีการตัดสินใจเลือกใช
บริการธนาคารแตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
อาชีพ และรายไดแตกตางกัน จะมีการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 ความนาเชื่อถือขององคกรมีความสัมพันธ กับการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ธนาคาร พบวา
ความนาเชื่อถือขององคกรมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร พบวา
ความสัมพันธที่พบอยูในระดับปานกลาง (P = 0.532) โดยความสัมพันธที่พบเปนเชิงบวก กลาวคือ
หากผูใชบริการมีความนาเชื่อถือขององคกรมาก ก็จะมีการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารมากตาม
ไปดวย และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ความนาเชื่อถือขององคกร ดานการสื่อสารมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ธนาคาร ความสัมพันธที่พบอยูในระดับปานกลาง (P = 0.464) โดยความสัมพันธที่พบเปนเชิงบวก
กลาวคือ หากผูใชบ ริ การมีค วามน า เชื่ อถือ ขององค กรด า นการสื่ อ สารมาก ก็จะมี การตั ดสิ น ใจ
เลือกใชบริการธนาคารมากตามไปดวย
ความนาเชื่อถือขององคกร ดานการเอาใจใสมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ธนาคาร ความสัมพันธที่พบอยูในระดับปานกลาง (P = 0.315) โดยความสัมพันธที่พบเปนเชิงบวก
กลาวคือ หากผูใชบริการมีความนาเชื่อถือขององคกรดานการเอาใจใส ก็จะมีการตัดสินใจเลือกใช
บริการธนาคารมากตามไปดวย
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ความนาเชื่อถือขององคกร ดานสัญญาใจมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ธนาคาร ความสัมพันธที่ พบอยู ในระดับ มาก (P = 0.913) โดยความสั มพั นธที่พบเป นเชิ ง บวก
กลาวคือ หากผูใชบริการมีความนาเชื่อถือขององคกรดานสัญญาใจมาก ก็จะมีการตัดสินใจเลือกใช
บริการธนาคารมากตามไปดวย
ความนาเชื่อถือขององคกร ดานการใหความสะดวกสบายมีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
เลือกใชบริการธนาคาร ความสัมพันธที่พบอยูในระดับต่ํา (P = 0.106) โดยความสัมพันธที่พบเปน
เชิงบวก กลาวคือ หากผูใชบริการมีความนาเชื่อถือขององคกรดานการใหความสะดวกสบายมาก ก็
จะมีการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารมากตามไปดวย
สมมติฐานที่ 3 ความเชื่อมั่นในตราบริษัท มีความสัมพันธ กับการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ธนาคาร พบวา
ความเชื่อมั่นในตราบริษัทกับการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร พบวา ความสัมพันธที่
พบอยูในระดับมาก (P = 0.927) โดยความสัมพันธที่พบเปนเชิงบวก กลาวคือ หากผูใชบริการมี
ความเชื่อมั่นในตราบริษัทมาก ก็จะมีการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารมากตามไปดวย และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา
ความเชื่อมั่นในตราบริษัท ดานความนาเชื่อถือ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใช
บริการธนาคาร ความสัมพันธที่พบอยูในระดับมาก (P = 0.865) โดยความสัมพันธที่พบเปนเชิง
บวก กล าวคื อ หากผูใชบริ การมีความเชื่อ มั่ นในตราบริ ษัท ดานความนาเชื่อ ถื อมาก ก็ จะมี การ
ตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารมากตามไปดวย
ความเชื่อมั่นในตราบริษัท ดานความเมตตากรุณา มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใช
บริการธนาคาร ความสัมพันธที่พบอยูในระดับมาก (P = 0.944) โดยความสัมพันธที่พบเปนเชิง
บวก กลาวคือ หากผูใชบริการมีความเชื่อมั่นในตราบริษัท ดานความเมตตากรุณามาก ก็จะมีการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารมากตามไปดวย
ความเชื่อมั่นในตราบริ ษัท ด านความซื่อ สัตย มีความสัมพันธกับการตั ดสิ นใจเลื อ กใช
บริการธนาคาร ความสัมพันธที่พบอยูในระดับต่ํา (P = 0.9275) โดยความสัมพันธที่พบเปนเชิง
บวก กลาวคือ หากผูใชบริการมีความเชื่อมั่นในตราบริษัท ดานความซื่อสัตยมาก ก็จะมีการตัดสินใจ
เลือกใชบริการธนาคารมากตามไปดวย
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การอภิปรายผลการศึกษา และขอเสนอแนะ
ผลการศึกษาเรื่อง ความนาเชื่อถือขององคกรและความเชื่อมั่นในตราบริษัทที่สงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร
1. ผูใชบริการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดแตกตางกัน จะมี
การตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากปจจัยดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ อาชีพ และรายไดของผูใชบริการที่แตกตางกันยอมทําใหผูใชบริการมีพฤติกรรมแตกตาง
กันออกไปดวยเชน พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อ พฤติกรรมการตัดสินซื้อสินคา พฤติกรรม
การตัดสินใจใชบริการ เปนตน ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับทฤษฎีกลุมสังคม (Social Categories
Theory) ที่อธิบายวาพฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวของกับลักษณะตาง ๆ ของบุคคลหรือลักษณะทาง
ประชากร โดยเชื่อวา บุคคลที่มีพฤติกรรมคลายคลึงกันมักจะอยูในกลุมเดียวกันหรือในลําดับชั้น
ทางสังคมเดียวกัน และบุคคลกลุมเดียวกันจะเลือกรับและตอบสนองตอเนื้อหาขาวสารในลักษณะ
เดียวกัน (ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2552) นอกจากนั้นยังสอดคลองกับปรมะ สตะเวทิน (2556, หนา 112113) ที่กลาววา ลักษณะทางประชากรเปนคุณสมบัติเฉพาะของตนซึ่งจะมีความแตกตางกันไปในแต
ละคน โดยคุณสมบัติเหลานี้จะมีอิทธิพลตอผูรับสารทั้งในดานของความคิด ความเชื่อ ทัศนคติและ
พฤติกรรม ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงพบวา ผูใชบริการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
อาชีพ และรายไดแตกตางกัน จะมีการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของพรพรรณ ชางงาเนียม (2553) ไดทําการศึกษาเรื่องลักษณะบุคคล ความพึงพอใจ
และพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ (Mobile Banking) ของลูกคา
ธนาคารในกรุงเทพฯ ที่พบวา ผูใชบริการธนาคารที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายไดแตกตาง
กัน มีพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ (Mobile Banking) แตกตาง
กัน และสอดคลองกับผลการศึกษาของสุกฤตา สังขแกว (2556) ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินใจใชบริการเงินฝากสลากออมทรัพยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธ.ก.ส.)จังหวัดระนอง ที่พบวา ผูใชบริการที่มีอายุ สถานภาพสมสร และรายไดเฉลี่ ยตอ เดื อ น
ตางกัน มีการใชบริการเงินฝากประเภทสลากออมทรัพย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
2. ความนาเชื่อถือขององคกร ดานการสื่อสาร ดานการเอาใจใส ดานสัญญาใจและดานการ
ใหความสะดวกสบายมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร ทั้งนี้เนื่องจากความ
นาเชื่อถือขององคกร คือ ความเชื่อมั่นนับถือซึ่งกันและกันอยางชัดเจนที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของ
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ผูใชบริการ ซึ่งความเชื่อมั่นจะเกิดไดนั้น จะตองเกิดจากากรที่ความคาดหวังของผูใชบริการไดรับ
การตอบสนองจากผูใหบริการตามความคาดหวัง และความไววางใจจะยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อความคาดหวัง
ในแงบวกไดรับการตอบสนองหรือเปนจริง ซึ่งเมื่อบุคคลมีความเชื่อมั่นสูง ก็จะกอใหเกิดพฤติกรรม
การใช บ ริ ก ารสู งตามไปด ว ย (อํ า นวย เถาตระกู ล , 2550) ดั ง นั้ น ในการศึ ก ษานี้ จึ งพบว า ความ
น า เชื่ อ ถื อ ขององค ก ร ด า นการสื่ อ สาร ด า นการเอาใจใส ด า นสั ญ ญาใจและด า นการให ค วาม
สะดวกสบายมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร โดยผลการศึกษาสอดคลองกับ
มะลิวัลย แสงสวัสดิ์ (2556) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยความเชื่อมั่นและความภักดี ที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจใชบริการหางสรรพสินคา กรณีศึกษาหางสรรพสินคาชั้นนําในกรุงเทพมหานคร ที่
พบวา ปจจัยความเชื่อมั่นดานคุณภาพการใหบริการ ดานความไววางใจ ดานภาพลักษณองคการและ
ปจจัยความภักดี ดานพฤติกรรมผูบริโภค ดานความพึงพอใจ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ
หางสรรพสินคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ความเชื่อมั่นในตราบริษัท ดานความนาเชื่อถือ ความเมตตากรุณา และความซื่อสัตยมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร พบวา ความสัมพันธที่พบอยูในระดับมาก (P
= 0.927) โดยความสัมพันธที่พบเปนเชิงบวก กลาวคือ หากผูใชบริการมีความเชื่อมั่นในตราบริษัท
มาก ก็จะมีการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารมากตามไปดวย ทั้งนี้เนื่องจากความเชื่อมั่น หมายถึง
ความสามารถใหเกิดความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นแกลูกคา ผูใหบริการจะตองมีศักยภาพที่บงบอกวามี
ความสามารถในการบริ ก ารที่ ดี ความสามารถในการให บ ริ ก ารเพื่ อ ให ผู รั บ บริ ก ารบรรลุ
วัตถุประสงค (จิตตินันท เดชะคุปต, 2554) ดังนั้นเมื่อผูใชบริการมีความเชื่อมั่นในตราบริษัทก็ยอม
ทําใหเกิดการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารมากตามไปดวย ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงพบวา
ความเชื่อมั่นในตราบริษัทกับการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ
อนัญญา อุทัยปรีดา (2556) ทําการศึกษาเรื่อง ความเชื่อมั่นในตราสินคาและภาพลักษณประเทศ
แหลงกําเนิดสินคาที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ กรณีศึกษา: ตราสินคา COACH EST.1941 NEW
YORK ที่พบวา ความเชื่อมั่ นในตราสินคา ดานความนาเชื่ อถือ มีความสัมพั นธ เชิ งบวกกับ การ
ตัดสินใจซื้อสินคาที่ผลิตจากประเทศสเปน, ความเชื่อมั่นในตราสินคา ดานความเมตตากรุณา มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่ผลิตจากประเทศจีน และความเชื่อมั่นในตราสินคา
ดานความซื่อสัตย มีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่ผลิตจากประเทศจีนและสเปน
ที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ 0.05 และสอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของจุ รี ย พานทอง (2558)
ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ งความเชื่ อ มั่ น ในผลิ ต ภั ณ ฑ ช อ งทางในการรั บ รู ข า วสารและนวั ต กรรมของ
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ผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาโอทอปของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่พบวา
ความเชื่ อ มั่ น ในผลิ ต ภั ณ ฑ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า โอทอปของผู บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขอเสนอแนะ
1. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปจึงควรมีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชการเก็บขอมูลในรูปแบบอื่น
เชน การสัมภาษณ การสังเกต เพื่อใหทราบขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดสินใจใชบริการ
ธนาคารในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
2. ในการศึกษาครั้งนี้ พบวา นอกจากตัวแปรดานความนาเชื่อถือขององคกร และความ
เชื่อมั่นในตราบริษัทแลว ยังมีปจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารดวย
ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไป ควรมีการทําการศึกษากับตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด การรับรูภาพลักษณตราสินคา ทัศนคติ พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร เปนตน
บทสรุป
1. การศึกษาครั้งนี้ พบวา ปจจัยดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได
ที่ แ ตกต า งกั น จะมี ก ารตั ด สิ น ใจเลื อ กใช บ ริ ก ารธนาคารแตกต า งกั น ดั ง นั้ น ในการพั ฒ นาการ
ใหบริการของธนาคาร จะตองใหความสําคัญกับความตองการบริการที่แตกตางกันของกลุมคนแต
ละกลุมดวย เพื่อใหธนาคารมีบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการแตละกลุมอยาง
ครอบคลุม
2. ความนาเชื่อถือขององคกร เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร
ดังนั้นสิ่งที่ธนาคารตองปฏิบัติอยางตอเนื่อง นอกเหนือจากการพัฒนาบริการใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบริการ คือ มีการสื่อสาร ที่ทําใหลูกคาอุนใจ และควรมีการเปดเผยขอมูลที่ลูกคา
ควรทราบดวยความจริงใจ และมีความยินดีที่จะใหความชวยเหลือลูกคาทุกคนอยางเทาเทียม และ
ตองใหบริการดวยความใสใจ มีการสรางความสัมพันธกับลูกคา ควรมีรูปแบบการบริการที่ลูกคา
มองวา เจาหนาที่ธนาคารคือคนที่ชวยดูและและแนะนําผลประโยชนหรือสิทธิพิเศษที่เหมาะสม
ใหกับตนเอง โดยหากมีกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการใหบริการ ธนาคารจะตองยอมที่จะเสี ย
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ผลประโยชน เพื่อคงความสัมพันธที่ดีกับลูกคาไว นอกจากนั้นจะตองมีการใหบริการดวยความเอา
ใจใส ซึ่งจะทําใหลูกคารูสึกถึงความสะดวกสบาย มั่นใจ และมั่นคงที่ไดรับบริการ
3. ความเชื่อมั่นในตราบริษัท ดานความนาเชื่อถือ ความเมตตากรุณา และความซื่อสัตยมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร ดังนั้นสิ่งที่ธนาคารตองใหความสําคัญอีก
ประการ คือ จะตองมีการบริการที่ตรงกับสัญญาที่ใหกับลูกคา การใหบริการตองมีความเหมาะสม
และไดผลลัพธที่ไดตองมีความสม่ําเสมอ จะทําใหลูกคารูสึกวาบริการที่ไดรับนั้นมีความนาเชื่อถือ
สามารถใหความไววางใจได
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาชวยเหลือและใหคําปรึกษาชี้แนะแนวทาง
การศึกษาที่เปนประโยชน รวมถึงการแกไขขอบกพรองตาง ๆ ในการศึกษาวิจัยอยางดียิ่งจากอาจารย
กฤษดา เชียรวัฒนสุข อาจารยที่ปรึกษา ที่ไดใหความกรุณาและเสียสละเวลาอันมีคาในการพิจารณา
ปรับปรุงใหการคนควาอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณที่สุด รวมไปถึงกลุมตัวอยางทั้ง 420 ทาน ที่
เสียสละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถามและใหขอเสนอแนะอันเปนผลใหงานวิจัยมีความ
ชัดเจนครบถวนสามารถนํามาประยุกตใชงานไดจริง นอกจากนี้ผูศึกษาตองขอกราบขอบพระคุณ
บิดา มารดา ครอบครัว ญาติ และเพื่อนนักศึกษาของผูวิจัยทุกทานที่ใหการสนับสนุนเปนกําลังใจ
และความชวยเหลือแกผูวิจัยดวยดีเสมอมา หวังเปนอยางยิ่งวาการคนควาอิสระฉบับนี้จะกอใหเกิด
ประโยชนตอผูสนใจในเนื้อหาและการศึกษาคนควาตอไป โดยคุณประโยชนจากผลการศึกษาครั้งนี้
ผู วิจัยขอมอบเป น เครื่ อ งตอบแทนแด บุ พการี ผู ให กํา เนิ ด ผูมีพระคุ ณ และคณาจารยผู ป ระสิ ท ธิ์
ประสาทวิชาความรูทุกทาน และหากมีขอผิดพลาดประการใดผูวิจัยขออภัยไว ณ ที่นี้ดวย
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ภาพลักษณของตราสินคาและความเชื่อมั่นในตราสินคาที่มีตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนหัวเวย
BRAND IMAGE AND BRAND TRUST THAT EFFECT CONSUMER PURCHASE
INTENTION OF HUAWEI SMARTPHONE
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กฤษดา เชียรวัฒนสุข
อาจารยประจําสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Krisada_c@rmutt.ac.th
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาพลักษณของตราสินคาที่ และความเชื่อมั่นใน
ตราสินคาที่มีตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนหัวเวย โดยทําการศึกษากับผูบริโภคที่เคยซื้อหรือกําลัง
ตัดสินใจซื้อสมารทโฟนหัวเวย ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 420 คน ทําการเก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม และทํ า การวิ เ คราะห ข อ มู ล ด ว ยสถิ ติ ค า เฉลี่ ย เลขคณิ ต และใช สถิ ติ Independent
Sample t-test , ANOVA และการวิเคราะหสมการถดถอยพหุในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษา
พบวา
ภาพลั ก ษณ ข องตราสิ นค า ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สมาร ท โฟนหั ว เว ย ประกอบด ว ย
ภาพลักษณดานคุณสมบัติ ดานวัฒนธรรม ดานบุคลิกภาพ และดานผูใช โดยสามารถพยากรณความ
ผันแปรของการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนหัวเวย ไดคิดเปนรอยละ 96.40 ที่เหลืออีกรอยละ 13.60
เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น
ความเชื่อมั่นในตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนหัวเวย ประกอบดวย ความ
เชื่อมั่นดานความสามารถ (Ability) ดานความเมตตากรุณา (Benevolence) และดานความซื่อสัตย
(Integrity) โดยสามารถพยากรณความผันแปรของการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนหัวเวย ไดคิดเปน
รอยละ 84.60 ที่เหลืออีกรอยละ 25.40 เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น
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คําสําคัญ: ภาพลักษณของตราสินคา, ความเชื่อมั่นในตราสิ นคา, การตัดสินใจซื้อ, 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
การเติบโตของตลาดสมารทโฟนในประเทศไทยไดรับปจจัยผลักดันหลักมาจากการเปลี่ยน
ผ านเทคโนโลยี การใช โ ทรศั พท เคลื่ อ นที่ บ นโครงข าย 2G สู โครงข า ย 3G/4G ประกอบกั บ การ
แขงขันการทําการตลาดอยางเขมขนของกลุมผูประกอบการผลิต ผูจัดจําหนายสมารทโฟน และผู
ให บ ริ ก ารเครื อ ข า ยโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ใ นประเทศไทยที่ นิ ย มทํ า การตลาดด ว ยการจั ด จํ า หน า ย
สมารทโฟนพรอมโปรแกรมสงเสริมทางการตลาด โดยในการแขงขันทําการตลาดอยางเขมขนของ
กลุมผูประกอบการผลิตและผูจัดจําหนายสมารทโฟนทั้งรายเกาและรายใหม รวมถึงกลุมผูใหบริการ
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทยนับวาเปนสวนสําคัญตอการขับเคลื่อนตลาดสมารทโฟน
ในประเทศไทยในป พ.ศ. 2560 ใหมีการเติบโตไดอยางตอเนื่อง โดยปจจุบันในประเทศไทยมีผูผลิต
สมารทโฟนจากประเทศจีนไดเริ่มนําสมารทโฟนเขามาเจาะตลาดในประเทศไทย ก็ตองเผชิญกับ
ความทาทายในการสร างภาพลักษณของตราสิ นค า ในกลุ มผู บริโ ภคให เป นที่ จดจํา ในป จจุ บั น
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สมารทโฟนจากประเทศจีนมีภาพลักษณที่ดีขึ้นจากการเรงพัฒนาเทคโนโลยีในสมารทโฟน มีการ
ผลิตและออกแบบสมารทโฟนดวยรูปลักษณที่ทันสมัยและใชวัสดุอุปกรณที่แข็งแรงมากขึ้น มีการ
สรางภาพลักษณของตราสินคาที่ดีดวยการใชพรีเซ็นเตอรที่เปนตัวแทนของคนรุนใหม รวมถึงมีการ
เรงขยายศูนยการใหบริการทั้งในดานการขายและการซอมบํารุงรักษา สงผลใหสมารทโฟนจาก
ประเทศจีนไดรับการยอมรับจากผูบริโภคมากขึ้น ซึ่งเปนการแยงชิงสวนแบงทางการตลาดมาจาก
ผูผลิตสมารทโฟนสัญชาติอื่น ที่ครองตลาดสมารทโฟนในประเทศไทยอยูเดิม (ศูนยวิจัยกสิกรไทย,
2560)
โดยในปที่ผานมาผูผลิตสมารทโฟนจากประเทศจีนไดเปดตัวสมารทโฟนรุนใหมๆ ที่โดน
ใจ และตรงใจผูใช จนสงผลใหเกิดกระแสความนิยมสมารทโฟนของประเทศจีนกันมาก ทําให
ผูผลิตทั้งหลายตางเริ่มปรับเปลี่ยนกลยุทธบางอยาง เชน การออกแบบตัวเครื่องใหดูมีคุณคา ทันสมัย
และดูมีเอกลักษณนาใชงานหรือนาจับถือ พรอมคุณสมบัติตัวเครื่องในระดับที่คุมคาคุมราคา เพื่อ
ดึงดูดความสนใจของผูใช อยางเชน หัวเวย พรอมกลองคู Leica และ Xiaomi Mi MIX2 ที่มาพรอม
กับหนาจอไรขอบสามดาน หรือ Honor Magic ที่มาพรอมกับคุณสมบัติตัวเครื่อง และฟเจอรสุดล้ํา
ตางๆ ซึ่งการดําเนินงานทั้งหมดนี้ก็เพื่อเปนการเปดทางเขาสูตลาดสมารทโฟนระดับโลกในฝ ง
ตะวันตกนั่นเอง (Thai mobile center, 2560) ซึ่งในประเทศไทย ยอดจัดจําหนายสมารทโฟนหัวเวย
ในปจจุบันมียอดจัดจําหนายอยูเปนอันดับที่ 2 ในตลาดสมารทโฟนในแงของตัวเครื่อง จากยอดขาย
ที่เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2559 กวา 3 เทา และเหตุการณในชวงตนป พ.ศ. 2560 ที่ผานมา พบวาสมารท
โฟนหั ว เว ย P10 ให ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการอ า นเขี ย นข อ มู ล แตกต า งกั น ชนิ ด ที่ เ ป น เทคโนโลยี
หนวยความจําคนละตัวกัน คือ eMMC และ UFS หลังจากมีการเผยแพรขาวนี้ออกไปทางผูบริหาร
ของหัวเวย ไดออกมายอมรับวา หัวเวย P10 และ P10 Plus นั้นมีการใชหนวยความจําสองชนิดไดแก
UFS และ eMMC เนื่องจากบริษัทประสบปญหาดานการผลิต เพื่อผลิต P10 และ P10 Plus ใหทัน
ความตองการตอตลาดหัวเวย จึงจําเปนตองใชหนวยความจําชนิด eMMC มาแทน UFS ซึ่งจากที่ขาว
นี้ไดออกมา ทําใหทาง หัวเวย ไดเกิดกระแสดานลบตอตัวสินคาและตอภาพลักษณของตราสินคา
อยางหนัก (กรุงเทพธุรกิจ, 2560)
ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัย สนใจที่จะศึกษาภาพลักษณของตราสินคาและความเชื่อมั่น
ในตราสิ น ค า ของสมาร ทโฟนหั วเว ย ที่มีต อสายตาผู บ ริ โภค ผลที่ ไดมาใช เป น แนวทางในการ
ปรับปรุงภาพลักษณของตราสินคาและความเชื่อมั่นในตราสินคา จนนําไปสูกาววางแผนกลยุทธ
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ทางการตลาดสํ า หรั บ ผู ที่ ส นใจและบริ ษั ท ผู ผ ลิ ต ให สามารถตอบสนองต อ ความต อ งการของ
ผูบริโภคไดมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนหัวเวย
2. เพื่อศึกษาภาพลักษณของตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนหัวเวย
3. เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นในตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนหัวเวย
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคในดาน เพศ อายุ รายได การศึกษา และอาชีพ ที่แตกตาง
กันตัดสินใจซื้อสมารทโฟนหัวเวยไมแตกตางกัน
2. ภาพลักษณของตราสินคามีผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนหัวเวย
3. ความเชื่อมั่นในตราสินคาของผูบริโภคมีผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนหัวเวย
อุปกรณและวิธีการ / วิธีดําเนินการวิจัย
สําหรับการวิจัย ภาพลักษณของตราสินคาและความเชื่อมั่นในตราสินคาที่มีตอการตัดสินใจ
ซื้ อ สมาร ท โฟนหั ว เว ย ในเขตกรุ ง เทพมหานครในครั้ ง นี้ เป น การวิ จั ย เชิ งปริ มาณ(Quantitative
research) โดยใช ก ารวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ (Survey Research Method) และมี วิ ธี เ ก็ บ ข อ มู ล ด ว ย
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งไดกําหนดแนวทางในการวิจัย โดยมีลําดับขั้นตอนในการทําวิจัย
และมีระเบียบวิธีวิจัยในดาน การกําหนดประชากร การสุมกลุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การ
จัดทําและการวิเคราะหขอมูล รวมถึงสถิติที่ใชในการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่จะใชศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริโภคที่เคยซื้อหรือกําลังตัดสินใจซื้อสมารท
โฟนหัวเวย
กลุ ม ตั ว อย า ง คื อ ผู บ ริ โ ภคที่ เ คยซื้ อ หรื อ กํ า ลั ง ตั ด สิ น ใจซื้ อ สมาร ท โฟนหั ว เว ย ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนกลุมประชากรที่ไมทราบจํานวนที่แนชัด จึงใชการกําหนดกลุมตัวอยาง
โดยใชจํานวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจํานวนประชากร 5,686,646 คน (สํานักงาน
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สถิ ติ แ ห ง ชาติ , 2559) โดยใช สู ต รของ Yamane ในการคํ า นวนเพื่ อ กํ า หนดขนาดตั ว อย า งของ
ประชากรที่ซื้อหรือกําลังตัดสินใจซื้อสมารทโฟนหัวเวย ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ยอมให
คลาดเคลื่อนรอยละ 5 (Yamane, 1973) ผลการคํานวณพบวา จํานวนกลุ มตั วอยางขั้นต่ําสํ า หรั บ
การศึกษาครั้งนี้ คือจํานวน 400 คน และไดทําการสํารองในกรณีแบบสอบถามไมสมบูรณจํานวน
20 คน รวมเปน 420 คน
วิธีการสุมตัวอยาง
ใช วิธีการสุ มตั วอย า งแบบหลายขั้ นตอน (Multi-stage Random Sampling) โดยการสุ ม
ตัวอยางจากผูบริโภคที่เคยซื้อหรือกําลังตัดสินใจซื้อสมารทโฟนหัวเวยในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
มีขั้นตอนการสุมตัวอยาง ดังนี้
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการพิจารณาเลือกพื้นที่ ที่เปน
แหลงชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก
กรุงเทพรอบใน ไดแก ศูนยการคาเอ็มบีเคเซ็นเตอร (เขตปทุมวัน) และอาคารศรี-เฟองฟุง
(เขตบางรัก)
กรุงเทพรอบกลาง ไดแก ศูนยการคาเซ็ นทรั ลลาดพราว (เขตจตุจักร) และ ศูนยการคา
เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสตวิลล (เขตลาดพราว)
กรุงเทพรอบนอก ไดแก ศูนยการคาซีคอนบางแค (เขตบางแค)
จากนั้นใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) โดยแบงเทา ๆ กันทุก
พื้นที่ โดยกําหนดใหเขตพื้นที่ละ 140 ตัวอยาง รวมทั้งสิ้น 420 ตัวอยาง ดวยวิธีการเลือกโดยใชความ
สะดวก (Convenience Sampling) เบื้องตนใชการซักถาม เพื่อเปนการคัดกรองกลุมตัวอยาง จากนั้น
เก็บขอมูลจากผูที่ใหความรวมมือ และเต็มใจในการใหขอมูล ในบริเวณสถานที่ตางๆ ที่เจาะจงเลือก
ในขางตน
เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยไดศึกษา
คนควาแนวคิดและทฤษฎีตางๆ รวมทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปนแนวคิดในการสราง
แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนคําถาม
แบบใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว (Check list)
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ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณของตราสินคา โดยขอคําถามมีลักษณะเปน
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีคิดของลิเคิรท (Likert’s scale)
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตราสินคา โดยขอคําถามมีลักษณะเปน
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีคิดของลิเคิรท (Likert’s scale )
ตอนที่ 4 เป น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ โดยมี ข อ คํ า ถามมี ลั ก ษณะเป น
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีคิดของลิเคิรท (Likert’s scale)
การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผู วิ จั ย ทํ า การทดสอบความเที่ ย งตรง (Validity) และความน า เชื่ อ ถื อ (Reliability) ของ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยดังนี้
การทดสอบความเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หา (Validity) โดยการนํ า แบบสอบถามที่ ผ า นการ
ตรวจสอบโดยอาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาเนื้อหา โครงสราง และความตรงตามเกณฑ จากการ
ทดสอบความเที่ยงตรงของงานวิจัยจึงดําเนินการปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อใหมีความสอดคลอง
ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
การทดสอบความน า เชื่ อ ถื อ (Reliability) ผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การนํ า แบบสอบถามไปทํ า การ
ทดสอบ (Pre-Test) กับกลุมตัวอยางจํานวน 40 ชุด กับกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว
เพื่อทดสอบความเขาใจในขอคําถามตางๆ แลวนําไปหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดย
แบบสอบถามฉบับ นี้ มีคาความเชื่ อมั่ นเทา กั บ 0.89 ซึ่งถือ วามี คาความเชื่อ มั่ นสู ง และถือว า เป น
แบบสอบถามที่สามารถนําไปเก็บขอมูลไดตอไป
การวิเคราหขอมูล
การวิเคราะห ขอมูล ด วยสถิติคาเฉลี่ ยเลขคณิ ต และใชสถิติ Independent Sample t-test , ANOVA
และการวิเคราะหสมการถดถอยพหุในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 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
มากที่สุด รองลงมาคืออาชีพอิสระ โดยพบวาสวนใหญจะมีรายไดระหวาง 20,001 – 25,000 บาท
การรับรูภาพลักษณของตราสินคาสมารทโฟนหัวเวย ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมี
ภาพลักษณโดยรวมตอตราสินคาสมารทโฟนหัวเวย อยูในระดับมาก โดยพบวา กลุมตัวอยางมี
ภาพลักษณดานคุณคามากที่สุด รองลงมา คือ ดานคุณสมบัติ และดานบุคลิกภาพ ดานผูใช ดาน
วัฒนธรรม และนอยที่สุด คือดานคุณประโยชน
ความเชื่อมั่นในตราสินคาของสมารทโฟนหัวเวย ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความ
เชื่อมั่นในตราสินคา ภายใตตราสินคาหัวเวยอยูในระดับมาก โดยพบวา กลุมตัวอยางมีความเชื่อมั่น
ด านความเมตตากรุ ณามากที่ สุด รองลงมา คื อ ดานความสามารถ และนอยที่ สุด คื อด านความ
ซื่อสัตย ตามลําดับ
การตัดสินใจซื้อสมารทโฟนหัวเวย ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีการตัดสิน ใจซื้ อ
สมารทโฟนหัวเวยภายใตตราสินคา หัวเวยอยูในระดับมาก โดยพบวา กลุมตัวอยางมีการตัดสินใจ
ซื้อดานความสนใจมากที่สุด รองลงมา คือ ดานความตั้งใจ ดานการตัดสินใจซื้อ และดานความ
ตองการ ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1: ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคในดาน เพศ อายุ รายได การศึกษา และอาชีพ
ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนหัวเวยไมแตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคที่มี
เพศ อายุ รายได การศึกษา และอาชีพ ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนหัวเวย ดานความ
ตั้งใจ ดานความสนใจ ดานความตองการ ดานการตัดสินใจซื้อแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ดังตาราง
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ตารางที่ 1 สรุปผลการศึกษาสมมติฐานที่ 1
ตัวแปร

ดานความตั้งใจ

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายรับเฉลี่ยตอ
เดือน
 หมายถึง แตกตางกัน






การตัดสินใจซื้อสมารทโฟนหัวเวย
ดานความสนใจ ดานความ ดานการตัดสินใจ
ตองการ
ซื้อ












-

- หมายถึง ไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2: ภาพลักษณของตราสินคามีผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนหัวเวย ผล
การศึ ก ษาพบว า ภาพลั ก ษณ ข องตราสิ น ค า ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สมาร ท โฟนหั ว เว ย
ประกอบดวย ภาพลักษณดานคุณสมบัติ (X1) ดานวัฒนธรรม (X4) ดานบุคลิกภาพ (X5) และดานผูใช
(X6) โดยพบวา ภาพลักษณดานผูใช (X6) เปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนหัวเวยมาก
ที่สุด ( = 0.489) รองลงมา คือ ดานคุณสมบัติ (X1) ( = 0.303) ดานวัฒนธรรม (X4) ( = 0.245)
และดานบุคลิกภาพ (X5) ( = 0.051) นอกจากนี้ยังพบวา สัมประสิทธิ์การกําหนด (R2 = 0.964)
แสดงใหเห็นวา ภาพลักษณดานคุณสมบัติ (X1) ดานวัฒนธรรม (X4) ดานบุคลิกภาพ (X5) และดาน
ผูใช (X6) โดยพบวา ภาพลักษณดานผูใช (X6) สามารถพยากรณความผันแปรของการตัดสินใจซื้อ
สมารทโฟนหัวเวย ไดคิดเปนรอยละ 96.40 ที่เหลืออีกรอยละ 13.60 เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น
ดังตาราง
สมมติฐานที่ 3 : ความเชื่อมั่นในตราสินคาของผูบริโภคมีผลตอการตัดสินใจซื้อสมารท
โฟนหัวเวย ผลการศึกษาพบวา ความเชื่อมั่นในตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟน
หั ว เว ย ประกอบด ว ย ความเชื่ อ มั่ น ด า นความสามารถ (Ability) (X1) ด า นความเมตตากรุ ณ า
(Benevolence) (X2) และดานความซื่อสัตย (Integrity) (X3) โดยพบวา ความเชื่อมั่นดานความเมตตา
กรุณา (Benevolence) (X2) ( = 0.695) เปนปจจัยมีผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนหัวเวยมาก
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ที่สุด รองลงมา คือ ดานความสามารถ (Ability) (X1) ( = 0.224) และดานความซื่อสัตย (Integrity)
(X3) ( = 0.173) นอกจากนี้ยังพบวา สัมประสิทธิ์การกําหนด (R2 = 0.846) แสดงใหเห็นวา ความ
เชื่อมั่นดานความสามารถ (Ability) (X1) ดานความเมตตากรุณา (Benevolence) (X2) และดานความ
ซื่อสัตย (Integrity) (X3) สามารถพยากรณความผันแปรของการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนหัวเวย ได
คิดเปนรอยละ 84.60 ที่เหลืออีกรอยละ 25.40 เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น
การอภิปรายผลการศึกษา
ผูบริโภคที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดที่แตกตางกัน มีการรับรูภาพลักษณ
ตราสินคาสมารทโฟนหัวเวย มีความเชื่อมั่นในตราสินคาสมารทโฟนหัวเวย และมีการตัดสินใจซื้อ
สมารทโฟนหัวเวยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากการที่ผูบริโภคที่
มี เพศ อายุ ระดับ การศึ กษา อาชีพ และรายได ที่แตกต างกั น ส งผลทําใหผู บริโภคมี การเปดรั บ
ขาวสาร ความรู ความเขาใจ ทัศนคติ คานิยม ความเชื่อและพฤติกรรมที่แสดงออกตอเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งที่แตกตางกันออกไป เพราะปจจัยสวนบุคคลเปนปจจัยสําคัญที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมของ
ผูบริโภคใหมีความแตกตางกันออกไป ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงพบวา ผูบริโภคที่มี เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดที่แตกตางกัน มีการรับรูภาพลักษณตราสินคาสมารทโฟนหัวเวย
มีความเชื่อมั่นในตราสินคาสมารทโฟนหัวเวย และมีการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนหัวเวยแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับแนวคิดของฉลองศรี พิมล
สมพงศ (2558) ที่ไดกลาววา ลักษณะทางประชากรนั้น จะประกอบไปดวย ขนาดของครอบครัว
เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได เชื้อชาติ สัญชาติ ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้ลวนแตมีผลตอรูปแบบ
พฤติกรรม ซึ่งรวมไปถึงพฤติกรรมการซื้อของบุคคล นั้น ๆ ดวย และสอดคลองกับแนวคิดของ
อดุลย จาตุรงคกุล (2553) ที่กลาววา ลักษณะทางประชากร อาทิ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา ฯลฯ ลวน
เปนสิ่งที่มีความสําคัญตอนักการตลาด เนื่องจากลักษณะดังกลาวจะเกี่ยวของกับอุปสงค (Demand)
ในตัวสินคาและบริการตาง ๆ ของบุคคล นอกจากนั้นผลการศึกษายังสอดคลองกับผลการวิจัยของ
ธราธิป แววศรี (2557) ไดศึกษาปจจัยในการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพ
มหานคร ที่พบวา เพศมีผลตอพฤติกรรมการซื้อและใชสมารทโฟนดานแนวโนมการเปลี่ยนสมารท
โฟน โดยสวนใหญพบวาเพศชายมีความแตกตางมากกวาเพศหมีญิง ควรสงเสริมโปรโมชั่นที่เนน
ความตองการสําหรับผูบริโภคเพศหญิงเพิ่มขึ้นเชน โปรโมชั่นสงเสริมเกี่ยวกับการถายภาพ และ
เกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นความสวยความงาม สิ่งเหลานี้จะสามารถดึงดูดผูบริโภคเพศหญิงไดมากขึ้น
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สวนอายุมีผลตอพฤติกรรมการซื้อและใชสมารทโฟนดานการสนทนาโตตอบสื่อสังคมออนไลน
และสอดคลองกับผลการศึกษาของวิมลนาฎ ศรีโอฬาร (2557) ไดทําการศึกษาอิทธิพลของปจจัยที่
สงผลตอความภักดีในตราสินคาประเภทสมารทโฟน ที่พบวา เพศ อายุ สมรส อาชีพ และรายได
เฉลี่ยตอเดือน ที่มีลักษณะแตกตางกันสงผลตอความภักดีของลูกคาตางกัน
ภาพลั ก ษณ ข องตราสิ นค า ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สมาร ท โฟนหั ว เว ย ประกอบด ว ย
ภาพลักษณดานคุณสมบัติ (X1) ดานวัฒนธรรม (X4) ดานบุคลิกภาพ (X5) และดานผูใช (X6) โดย
พบวา ภาพลักษณดานผูใช (X6) เปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนหัวเวยมากที่สุด (
= 0.489) รองลงมา คือ ดานคุณสมบัติ (X1) ( = 0.303) ดานวัฒนธรรม (X4) ( = 0.245) และดาน
บุคลิกภาพ (X5) ( = 0.051) นอกจากนี้ยังพบวา สัมประสิทธิ์การกําหนด (R2 = 0.964) แสดงใหเห็น
วา ภาพลักษณดานคุณสมบัติ (X1) ดานวัฒนธรรม (X4) ดานบุคลิกภาพ (X5) และดานผูใช (X6) โดย
พบวา ภาพลักษณดานผูใช (X6) สามารถพยากรณความผันแปรของการตัดสินใจซื้อสมารทโฟน
หัวเวย ไดคิดเปนรอยละ 96.40 ทั้งนี้เนื่องจาก ภาพลักษณตราสินคาเปนสิ่งที่บงบอกถึงความไวใจ
ความเกี่ยวพันความโดดเดนที่มีความสัมพันธกับตัวสินคาบริการและองคกรซึ่งจะเปนตัวสรางให
เกิ ด ความแตกต า งจากคู แข ง ดั ง นั้ น หากผู บ ริ โ ภคมี ก ารรั บ รู ภ าพลั กษณ ต ราสิ นค า ที่ สัมพั นธ กั บ
ทัศนคติและความชื่นชอบ รวมถึงมีความแตกตางจากคูแขงมาก ก็ยอมทําใหผูบริโภคมีการตัดสินใจ
เลื อกซื้ อ เลือ กใช บริการไดมากเช น กั น ซึ่ งสอดคล องกับ แนวคิ ดของสมาคมการตลาดอเมริ กา
(AMA: American Marketing Association) ไดใหความหมายของตราสินคาวา “ตราสินคา (Brand)
คือชื่อ (Name) คําที่ใชเรียกชื่อ (Term) เครื่องหมาย (Symbol) รูปแบบ (Design) หรือเปนการรวมทุก
สิ่ ง ที่ กล า วมาเพื่ อ แยกแยะถึ ง ความแตกต า งของสิ นค า หรื อ บริ ก ารจากผู ขายรายอื่ นๆ (Kotler &
Keller, 2015) โดยเสรี วงษมณฑา (2542, น. 144) ไดกลาวเพิ่มเติมวา ภาพลักษณของตราสินคา เปน
การรับรูของผูบริโภค (Consumer Perception) ที่มีตอตราสินคา ซึ่งหากลูกคามีการรับรูภาพลักษณ
ตราสินคาที่สอดคลองกับความตองการของตนเองมาก ก็จะสงผลใหลูกคาเกิดพฤติกรรมการซื้อ
การใชบริการสินคานั้น ๆ มากตามไปดวย ดังนั้นจึงสรุปไดวา ปจจัยดานภาพลักษณของตราสินคา
เปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนหัวเวย ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับผลการศึกษา
ของเสกสรรค โอสถิตยพร (2551) ไดศึกษาเรื่อง การรับรูภาพลักษณตราสินคาระหวางรถยนตตรา
สินคาโตโยตาและฮอนดาของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหมที่พบวา ตราสินคามีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้อรถยนตอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังพบวา การรับรูภาพลักษณตราสินคา ระหวาง
รถยนตตราสินคาโตโยตาและฮอนดาของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม โดยใชแนวคิดในการจัด
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ภาพลั ก ษณ ต ราสิ น ค า ทั้ ง 6 ด า นคื อ 1) คุ ณ สมบั ติ 2) คุ ณ ประโยชน 3) คุ ณ ค า 4) วั ฒ นธรรม 5)
บุคลิกภาพ และ 6) ผูใช อยูในระดับมากทั้ง 6 ดาน และสอดคลองกับผลการวิจัยของชลวิกา อาจองค
(2555) ไดศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตและการรับรูในตราสินคาที่มีผลตอความตั้งใจซื้อ สมารทโฟ
นตราสินคาไอโฟนของผูบริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี ที่พบวา การรับรูในตราสินคามีผลตอการ
ตั้งใจซื้อสมารทโฟนตราสินคาไอโฟน และยังพบวา การรับรูสูงสุดในจิตใจ การรับรูที่มีตัวชวย และ
การรับรูที่ไมมีตัวชวย มีผลตอการตั้งใจซื้อสมารทโฟนตราสินคาไอโฟนดวย
ความเชื่อมั่นในตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนหัวเวย ประกอบดวย ความ
เชื่อมั่นดานความสามารถ (Ability) (X1) ดานความเมตตากรุณา (Benevolence) (X2) และดานความ
ซื่อสัตย (Integrity) (X3) โดยพบวา ความเชื่อมั่นดานความเมตตากรุณา (Benevolence) (X2) (ß =
0.695) เป น ป จ จั ย มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สมาร ท โฟนหั ว เว ย มากที่ สุ ด รองลงมา คื อ ด า น
ความสามารถ (Ability) (X1) (ß = 0.224) และด า นความซื่ อ สั ต ย (Integrity) (X3) (ß = 0.173)
นอกจากนี้ ยั ง พบว า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารกํ า หนด (R2 = 0.846) แสดงให เ ห็ น ว า ความเชื่ อ มั่ น ด า น
ความสามารถ (Ability) (X1) ดานความเมตตากรุณา (Benevolence) (X2) และดานความซื่อสัตย
(Integrity) (X3) สามารถพยากรณความผันแปรของการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนหัวเวย ไดคิดเปน
รอยละ 84.60 ทั้งนี้เนื่องจาก ความเชื่อมั่น คือ ความนาเชื่อถือไววางใจได คือ องคการใหการบริการ
ตรงกับสัญญาที่ใหกับลูกคา การใหบริการตองมีความเหมาะสม และไดผลลัพธที่ไดตองมีความ
สม่ําเสมอ จะทําใหลูกคารูสึกวาบริการที่ไดรับนั้นมีความนาเชื่อถือสามารถใหความไววางใจได
ความนาเชื่อถือที่เกิดจากความซื่อสัตย ความจริงใจ ความสนใจ ถือเปนสวนสําคัญมากที่สุดอยาง
หนึ่ง ที่จะสงผลในการขยายฐานลูกคาและมีการบอกตอ ดังนั้นเมื่อลูกคามีความเชื่อมั่นสูง ยอมทํา
ใหเกิดการตัดสินใจซื้อสูงตามไปดวย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Morgan & Hunt, (1994) ที่กลาว
วา ความไววางใจมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง สําหรับการกําหนดขอผูกมัด เพื่อบงบอกปฏิสัมพันธ
ของลูกคาและองคการ ความวางใจ แสดงสภาพความเปนจริงเมื่อผูบริโภคจํานวนหนึ่งเกิดความ
เชื่อมั่น โดยมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความนาเชื่อถือ (Reliability) และความซื่อสั ตยตอ กั น
(Integrity) มีความใกลชิดขนานกับแนวความคิดทางการตลาด ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องบุคลิกภาพ และ
สอดคลอ งกั บ Mayer, Davis & Schoorman, (1995) ที่ กลา ววา ความนาเชื่อถื อจะเกิดขึ้ นก็ ต อเมื่ อ
ลูกคามอบความไววางใจ รับรูถึงความนาเชื่อถือไววางใจ ซึ่งการที่จะสรางความเชื่อมั่นได นั้น
จะตองประกอบดวย ความสามารถ (Ability) ความเมตตากรุณา (Benevolence) และความซื่อสัตย
(Integrity) ที่ผูใหบริการตองมีตอผูใชบริการ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะความเชื่อมั่นในตราสินคาที่
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มีผลตอการตัดสินใจในระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของเฉลิมชัย แซซิน (2557) ที่ได
ศึกษาความสัมพันธระหวาง ความคุนเคยกับตราสินคา ความเชื่อมั่นในตราสินคา และ สวนประสม
การตลาดกับความตั้งใจในการใชบริการสินเชื่อรถยนต ที่พบวา ความเชื่อมั่นตอตราสินคาของผูมี
ความตั้งใชบริการสินเชื่อรถยนต มีผลตอความตั้งใจในการใชบริการสินเชื่อรถยนตของผูใชบริการ
อย า งมี นัย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 และสอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ Pratiwi, Saerang &
Tumewu (2015) ศึกษาเรื่อง The Influence Of Brand Image, Brand Trust And Customer Satisfaction
On Brand Loyalty (Case Of ซัมซุง Smartphone) ที่พบวา ภาพลักษณความไววางใจตราสินคาและ
ความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลอยางมากความจงรักภักดีตอตราสินคา ดังนั้นซัมซุงควรสราง
ความเชื่อมั่นของผูบริโภคตอตราสินคาเนื่องจากความไววางใจตราสินคาเปนปจจัยสําคัญ เพื่อให
ผูบริโภคภักดีกับตราสินคาดังกลาว
บทสรุป
1. ในการศึกษาครั้งนี้ พบวา ภาพลักษณของตราสินคา และความเชื่อมั่นในตราสินคาเปน
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนหัวเวย ดังนั้นสิ่งสําคัญที่จะชวยใหผูบริโภค ตัดสินใจ
ซื้ อ สมาร ท โฟนหั ว เว ย มากขึ้ น ผู บ ริ ห ารสมาร ท โฟนหั ว เว ย จะต อ งเพิ่ ม กิ จ กรรมที่ ก อ ให เ กิ ด
ภาพลักษณของตราสินคา และความเชื่อมั่นในตราสินคาที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เชน การทําการ
โฆษณาที่สื่อถึงความเปนตัวตนของผลิตภัณฑที่เชื่อมโยงกับตัวตน หรือบุคลิกภาพของผูบริโภค
กลุมเปาหมาย เชน การเลือกพรีเซ็นเตอรท่ีเปนตัวแทนของกลุมผูบริโภคไดอางชัดเจน เปนตน
2. ในการสรางความเชื่อมั่นใหกับตราสินคา สิ่งสําคัญที่สุด คือ การสรางความเชื่อมั่นของ
การใหบริการ เชน การบริการหลังการขายที่สะดวกสบายตอผูใชบริการ เปนตน
3. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรมีการศึกษาโดยการเก็บขอมูลเชิงลึกเพิ่มเติม เพื่อใหไดขอมูล
ที่ตรงกับความคิดเห็นของผูบริโภคมากขึ้น เชน การสัมภาษณแบบ In-depth Interview
4. ควรมีการศึกษาวิจัยกับตัวแปรดานอื่นๆ เพิ่มเติม เชน ทัศนคติของผูบริโภคชาวไทยที่มี
ตอสมารทโฟนหัวเวย เปนตน
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาชวยเหลือและใหคําปรึกษาชี้แนะแนวทาง
การศึกษาที่เปนประโยชน รวมถึงการแกไขขอบกพรองตาง ๆ ในการศึกษาวิจัยอยางดียิ่งจากอาจารย
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กฤษดา เชียรวัฒนสุข อาจารยที่ปรึกษา ที่ไดใหความกรุณาและเสียสละเวลาอันมีคาในการพิจารณา
ปรับปรุงใหการคนควาอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณที่สุด รวมทั้งขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่
ใหความรูใหคําแนะนํา และขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการศึกษา รวมไปถึงกลุมตัวอยางทั้ง 420
ทานที่เสียสละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถามและใหขอเสนอแนะอันเปนผลใหงานวิจัยมี
ความชั ด เจนครบถ ว นสามารถนํ า มาประยุ ก ต ใ ช ง านได จ ริ ง นอกจากนี้ ผู ศึ ก ษาต อ งขอกราบ
ขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว ญาติ และเพื่อนนักศึกษาของผูวิจัยทุกทานที่ใหการสนับสนุน
เปนกําลังใจและความชวยเหลือแกผูวิจัยดวยดีเสมอมา หวังเปนอยางยิ่งวาการคนควาอิสระฉบับนี้
จะกอใหเกิดประโยชนตอผูสนใจในเนื้อหาและการศึกษาคนควาตอไป โดยคุณประโยชนจากผล
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องตอบแทนแดบุพการีผูใหกําเนิด ผูมีพระคุณ และคณาจารยผู
ประสาทวิชาความรูทุกทาน และหากมีขอผิดพลาดประการใดผูวิจัยขออภัยไว ณ ที่นี้ดวย
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของพนักงาน
บริษัทเกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 2) เพื่อศึกษาผลปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัทเกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ 3) เพื่อ
ศึกษาพฤติ กรรมการเปนสมาชิกที่ดีที่ มีความสั มพั นธ กับผลการปฏิบั ติงานของพนัก งานบริ ษัท
เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูล
แบบสอบถามจาก พนักงานระดับปฏิบัติการ ไดแก พนักงานประจําและพนักงานชั่วคราวจํานวน
ประชากร 2,300 คน มีกลุมตัวอยาง จํานวน 342 คน สถิติที่ใช คือ สถิตเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห
สหสั ม พั น ธ ข องเพี ย ร สั น (Person Moment Correlation Coefficient) ผลการศึ ก ษา

สัมประสิท ธิ์
พบว า 1)

การศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของพนักงานอยูในระดับมาก 2) การศึกษาผลปฏิบัติงานของ
พนักงานอยูในระดับมาก และ 3) พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีมีดานการใหความชวยเหลือผูอื่น
ดานการสํานึกในหนาที่ ดานการมีน้ําใจนักกีฬา ดานการคํานึงถึงผูอื่น และดาน การใหความ
รวมมือมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชู
การ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) อยูในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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คําสําคัญ : พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร ผลการปฏิบัติงาน อุตสาหกรรมน้ําตาล
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
ประเทศไทยเป น ประเทศเกษตรกรรมมี ร ายได จ ากการผลิ ต สิ น ค า และการส ง ออก
ของสินคาทางการเกษตรในรูปผลิตภัณฑตางๆ สามารถนําเงินเขาประเทศไดในอันดับตนๆ ของ
มู ล ค า การส ง ออกทั้ ง หมดและประเทศไทยมี ช อ งทางการส ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ ท างการเกษตร
ที่หลากหลายชองทางเนื่องจากประเทศไทยมีปจจัยที่ เอื้ออํานวยตอการผลิตสินคาเกษตรกรรม
เป น อย า งมากได แ ก ความอุ ด มสมบู ร ณ ข องผื น ดิ น ความเหมาะสมด า นภู มิ ศ าสตร ความรู
ความสามารถของเกษตรกรและอุ ต สาหกรรมไทย รวมถึ ง ความก า วหน า ทางด า นการพั ฒ นา
เทคโนโลยีในการแปรรูปผลิตภัณฑ และปจจุบันประเทศไทยไดมุงเนนถึ งเทคโนโลยี การผลิ ต
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และกระบวนการแปรรูปสิ นคาการเกษตรเปนสําคัญ แตในภาวะทางการแขงขันของตลาดโลก
ในปจจุบันมีความสําคัญในการจัดการอยางมีประสิทธิภาพจะมีผลอยางมากตอราคาและคุณภาพ
ของผลิตภัณฑโดยมี วัตถุประสงคเพื่อผสมผสานการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ
ดานอุตสาหกรรม การเกษตร ซึ่งมีรูปแบบที่จําเปนเพื่อกอใหเกิดระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
ทําใหตนทุนของสินคาต่ําลงขณะที่คุณภาพของสินคาตองไดรับการปรับปรุงเพื่อใหเปนที่นาเชื่อถือ
อุตสาหกรรมน้ําตาล การผลิตอุตสาหกรรมน้ําตาลของไทยมีรูปแบบการจัดการที่มีลักษณะพิเศษ
ตางจากอุตสาหกรรมอื่นๆ กลาวคือมีระบบการแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยกับโรงงาน
น้ําตาลที่ชัดเจน โดยเปนการจัดสรรรายไดสุทธิจากการจําหนายน้ําตาลในแตละฤดูการผลิตจะให
ผลตอบแทนจากราคาออย แกเกษตรกรชาวไรออยรอยละ 70 และอีกรอยละ 30 ใหแกโรงงาน
น้ําตาลในการผลิต หรือที่เรียกกันวาระบบ 70:30 ลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่ง ของอุตสาหกรรม
น้ําตาล คือโรงงานจะเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตน้ําตาลประมาณ 4 เดือนตอป ซึ่งชวงเก็บเกี่ยวผลผลิต
ออยโดยปกติโรงงานจะเริ่มเปดหีบน้ําตาลเดือนธันวาคม และปดหีบใน เดือนเมษายนชวงเวลา
ดั ง กล า วโรงงานต อ งเดิ น เครื่ อ งจั ก รตลอดเวลาเพื่ อ รั บ รองปริ ม าณผลผลิ ต อ อ ยที่ เ ข า สู โ รงงาน
(Thailand food Industry Profile ของภาพรวมอุตสาหกรรมน้ําตาล มิถุนายน 2559)
องคการตางๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนในยุคปจจุบันตองเผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลง
ในยุ ค เศรษฐกิ จ ที่ มีอ งค ค วามรู เ ป น ฐานสํ า คั ญ ซึ่ งทํ า ให อ งค ก ารต อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ
ปรับโครงสรางองคการใหกระชับและแบนราบ มีการพัฒนาองคการอยางตอเนื่อง ตลอดจนมุงเนน
การทํางานเปนทีม ดังนั้นองคการควรหันมาใหความสําคัญกับการริเริ่มสรางสรรคของพนักงาน
ความรวมมือรวมใจ และพฤติกรรมพิเศษ (Extra-Role Behavior) ที่นอกเหนือจากบทบาทหนาที่ที่
รับผิดชอบซึ่งกําหนดไวเปนทางการ ซึ่งพฤติกรรมพิเศษที่นักวิชาการทั้งหลายตางใหการยอมรับวา
เปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญอยางยิ่งที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จนั่นคือ พฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการ
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทําใหหลายตอหลายองคกรนําเครื่องมือมาใชในการพัฒนา
องคกรเครื่องมือที่เนนย้ําเรื่องความสําคัญของทรัพยากรมนุษยที่มีตอองคกรและใหความสําคัญตอ
การพัฒนาทัพยากรมนุษยอยางยั่งยืนสามารถทําไดโดยการพัฒนาพฤติกรรมการทํางานใหแกบุคคล
เพื่ อ ให เ ป น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก รและมี ส ว นร ว มให ก ารสนั บ สนุ น ให เ กิ ด การทํ า งานที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ (Robins,2001;Podsakoff Aharne&Mackenzie,1997 น.262) โดยประกอบไปด ว ย
พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ (Altruism) พฤติกรรมการสํานึกในหนาที่ (Conscientiousness)
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พฤติ ก รรมการอดทดอดกลั้ น (Sportsmanship) พฤติ ก รรมการสํ า นึ ก ถึ ง ผู อื่ น (Courtesy) และ
พฤติ ก รรมการให ค วามร ว มมื อ (Civic Virtue) พฤติ ก รรมการเป น สมาชิ กที่ ดีข ององค ก าร เป น
ผลลัพธจากการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและตัวแปรในบริบทตาง ๆ และชี้ใหเห็นวาเมื่อพนักงาน
ไดรับรูวาองคการมีความยุติธรรม (Organizational Justice) และมีความสัมพันธของการแลกเปลี่ยน
ระหวางผูนํากับพนักงานหรือสมาชิกในองคการ พนักงานเหลานี้จะแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ ดี ต อ องค ก ารเป น การตอบสนองบนพื้ น ฐานการแลกเปลี่ ย นผลประโยชน เ ชิ ง บวก
(ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน และประพันธ ชัยกิจอุราใจ, 2556)
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ผู วิ จั ย ต อ งการทราบถึ ง พฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี มี ค วามสั ม พั น ธ
กับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทเกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) ผูศึกษาจึงทําการศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถที่จะนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายเพื่อ
ใชในการบริหารทรัพยากรบุ คคลภายในพนักงาน บริษัทเกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของพนักงาน บริษัทเกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล
ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน บริ ษั ท เกษตรไทย อิ น เตอร เ นชั่ น แนล ชู ก าร
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
3. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ของพนักงาน บริษัทเกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

สมมติฐานการวิจัย
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1.3.1 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานในดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได ระดับ
ตําแหนงและระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกตางกันสงผลตอผลการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
1.3.2 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน
องคกร
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัท
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ระดับรายได
ตําแหนงงาน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
คุณภาพของงาน
ปริมาณงาน
เวลาที่ใชในการทํางาน
ที่มา : Peterson and Plowman (1953)

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
การใหความชวยเหลือผูอื่น
การสํานึกในหนาที่
การมีน้ําใจนักกีฬา
การคํานึงถึงผูอื่น
การใหความรวมมือ
ที่มา : Podsakoff.et al.(2000)

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ทบทวนวรรณกรรม
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พฤติกรรมในการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร Podsakoff.et al.(2000) หมายถึง พฤติกรรมของ
พนักงานที่เกิดขึ้นจากตัวของพนักงานเอง ซึ่งองคกรไมไดกําหนดไวใหปฏิบัติเปนพฤติกรรมที่
พนักงานเต็มใจปฏิบัติเพื่อองคกร โดยพฤติกรรมเหลานั้นมีสวนชวยใหเกิดประสิทธิผลขององคกรมี
สวนชวยเพิ่มผลการปฏิบัติงานขององคกรได ไดแบงรูปแบบพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการออกเปน 5 รูปแบบ คือ
1. การใหความชวยเหลือ เปนพฤติกรรมที่ทําดวยความสมัครใจเพื่อชวยเหลือผูอื่นเมื่อมี
ปญหาในการทํางานใหสามารถทํางานในหนาที่ของเขาใหเสร็จสมบูรณภายใตสถานการณไมปกติ
2.การสํานึกในหนาที่ เปนพฤติกรรมที่พนักงานทํางานตามภาระหนาที่ที่ไดกําหนดไววา
เปนบทบาทและปฏิบัติในรูปแบบที่เหนือกวาระดับความตองการในการปฏิบัติงานที่ต่ําที่สุด
3.การมีน้ําใจนั กกี ฬา เปนพฤติกรรมของบุคคลที่ มีความอดทนตอ ปญหาหรื อความไม
สะดวกสบายที่หลีกเลี่ยงไมได และอุปสรรคในการทํางานโดยปราศจากความไมพอใจ
4.การคํานึงถึงผูอื่น เปนพฤติกรรมที่มุงแกปญหาความขัดแขงระหวางบุคคลในการทํางาน
ไมใชอารมณเมื่อเกิดความขัดแยง ไมทําใหการทะเลาะเบาะแวงขยายออกไปเมื่อมี การถกเถียงหรือ
ยั่วยุจากบุคคลอื่น
5. การใหความรวมมือ เปนพฤติกรรมของพนักงานที่แสดงความรับผิดชอบเชิงสรางสรรค
ที่เกี่ยวของกับนโยบายขององคการ ไมใชเพียงแคแสดงความคิดเห็น แตตองให ความสนใจในที่
ประชุมดวยความสมัครใจ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของแต ล ะบุ ค คลเกิ ด จากสภาพภู มิ ห ลั ง ของแต ล ะคน
ที่ไมเหมือนกัน สภาพรางกายจิตใจ ความรู ความสามารถ ความถนัดตางๆ โดยมีปจจัยสนับสนุน
ใหเกิดความแตกตางกัน จากการประเมินของผูบังคับบัญชา แลวใหคะแนนออกมาในระดับต่ํา
ระดับปานกลาง และคะแนนระดับสูง ซึ่งจะมีผลตอการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานของผูถูกประเมิน
ผูนั้นใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่มากขึ้นเรื่อย ๆ (Peterson & Plowman อางอิงใน บุศรา
สุดพิพัฒน, 2553, น.9)
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ในการวิ จั ย เรื่ อ งนี้ ใ ช ท ฤษฎี ข อง Peterson & Plowman (1989, p.325) มาสร า งเป น
กรอบแนวคิ ด เพราะว า เป น ทฤษฎี ที่ ร ะบุ ป จ จั ย ต า งๆ ที่ ป ฏิ บั ติ แ ล ว สามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการปฏิบัติงานใหดีขึ้นไดอยางชัดเจน
คุณภาพของงาน หมายถึง จะมีคุณภาพสูงนั้นผูผลิตและผูใชไดรับประโยชนที่คุมคา และมี
ความพึงพอใจในผลการทํางานที่มีความถูกตองไดมาตรฐาน นอกจากนี้ผลงานที่มีคุณภาพควร
สงผลใหเกิดประโยชนตอองคกรและสรางความพึงพอใจของผูรับบริการ (Peterson & Plowman,
1989, p.325)
ปริมาณงาน อธิบายปริมาณงานไววา จะตองเปนไปตามเปาหมายที่องคกรไดวางไว และ
ควรมีการวางแผนบริหารเวลาเพื่อใหไดปริมาณตามความหวังขององคกร (Peterson & Plowman
1989, p.325)
เวลาที่ใชในการดําเนินงาน อธิบายเวลาที่ใชในการดําเนินงานไววา จะตองมีลักษณะที่ถูกตอง
เหมาะสมกับงานและมีความทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการทํางานใหสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
(Peterson & Plowman1989, p.325)
การดําเนินการวิจัย
ประชากรกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย ในครั้งนี้ ไดแก พนักงานระดั บปฏิบัติการ บริษัทเกษตรไทย
อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จํานวนประชากร 2,300 คน กลุมตัวอยาง
จํานวน 342 คน ไดแก พนัก งานระดั บปฏิ บั ติ การ บริษัทเกษตรไทย อินเตอร เ นชั่ น แนล ชูก าร
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก พนักงานประจํา และพนักงานชั่วคราว
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane, 1973 กําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
และความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดไมเกิน 0.05
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย
1. สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive statistics) ได แก ค า เฉลี่ ย (Mean) และส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) ใชพิจารณา ในแบบสอบถาม สวนที่ 2 และสวนที่ 3 เปนสวนของ
ขอมูลดานพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
2. สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential statistics) เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ าน ได แ ก การหา
ความสัมพันธระหวาง พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีที่มีความสัมพันธ
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พนักงานบริษัทเกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยใชสถิติ
Person Moment Correlation Coefficient เพื่อทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
การสรางเครื่องมือ
ผู วิ จั ย ใช แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยมี
รายละเอียดของขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึ ก ษาค น คว า จากเอกสาร ตํ า รา และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งโดยรวบรวมข อ มู ล
ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี และผลการปฏิบัติงาน มากําหนดเปนกรอบในการ
สรางแบบสอบถาม
2. สร า งแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ส ว นบุ ค คล ได แ ก เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา
ระดั บ รายได ระดั บ ตํ า แหน ง และระเวลาการปฏิ บั ติ ง าน เป น แบบสอบถาม (Check List) และ
สอบถามเกี่ ยวกั บ พฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดีข ององค ก ร ได แก การให ความช ว ยเหลื อ ผู อื่ น
การสํานึกในหนาที่ การมีน้ําใจนักกีฬา การคํานึงถึงผูอื่น การใหความรวมมือและแบบสอบถาม
เกี่ ย วกั บ ผลการปฏิ บั ติ ง าน ได แ ก คุ ณ ภาพของงานปริ ม าณงาน เวลาที่ ใ ช ทํ า งาน ลั ก ษณะของ
แบบสอบถามเป น มาตรวั ด ของลิ เ คอร ท (Likert Scale) โดยแบ ง ระดั บ การวั ด และเกณฑ ก าร
ใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับ เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล
3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจความถูกตองเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ภาษาที่ใชและปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนํา
4. นํ า แบบสอบถามที่ แ ก ไ ขแล ว เสนอต อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด า นเนื้ อ หา
ดานวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาพรอมทั้งพิจารณาความถูกตอง
ชัดเจนของภาษาที่ใช จํานวน 3 คน
5. วิ เ คราะห คุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ โดยหาค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ ง IOC (Index of Item
Objective Congruency) ดัชนีสอดคลอง 0.5 ขึ้นไป ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลอง IOC เทากัน 0.88
6. นํ า แบบสอบถามที่ ไ ด ทํ า การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขเรี ย บร อ ยแล ว ไปทดลองใช (Tryout)
กั บ พนั ก งานที่ ไ ม ใ ช ก ลุ ม ตั ว อย า ง จํ า นวน 30 คน แล ว นํ า มาหาค า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability)
โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.96
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี

ตามความ

คิดเห็นของพนักงานในภาพรวมของแตละพฤติกรรมภาพรวม 5 ดาน
ระดับความคิดเห็น
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
การใหความชวยเหลือ
การสํานึกในหนาที่
การมีน้ําใจนักกีฬา
การคํานึงถึงผูอื่น
การใหความรวมมือ
รวม

X

S.D.

แปลผล

ลําดับ

3.57
4.08
3.80
3.94
3.71
3.82

.57
.56
.69
.62
.71
.42006

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

5
1
3
2
4

จากตารางที่ 1 พบวาพนักงานสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิก ที่ดีของ
องคกร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82
เมื่อพิจารณารายพฤติกรรมพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การสํานึกในหนาที่มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.08 รองลงมา คือ การคํานึงถึงผูอื่น มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.9 รองลงมา คือ การมีน้ําใจนักกีฬา
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 รองลงมา คือ การใหความรวมมือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 และรองลงมา คือ การ
ใหความชวยเหลือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 อยูในระดับมากตามลําดับ
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ตามความ

คิดเห็นของพนักงานในภาพรวมของแตละผลการปฏิบัติงานภาพรวม 3 ดาน
ระดับความคิดเห็น
ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
S.D.

แปลผล

ลําดับ

คุณภาพของงาน

3.75

.63

มาก

1

ปริมาณงาน

3.57

.59

มาก

2

เวลาที่ใชงาน

3.44

.55

มาก

3
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รวม

3.59

.49806

มาก

จากตารางที่ 2 พบวาพนักงานสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59
เมื่ อ พิ จ ารณารายด า น พบว า ด า นที่ มี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ คุ ณ ภาพของงาน มี ค า เฉลี่ ย
เทากับ 3.75 รองลงมา คือ ปริมาณงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 รองลงมา เวลาที่ใชงาน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.44 อยูในระดับมาก ตามลําดับ
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหการหาคาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี และผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในองคกรดานโดยรวม
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองคกรโดยรวม
พฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคกร
การใหความชวยเหลือ
การสํานึกในหนาที่
การมีน้ําใจนักกีฬา
การคํานึงถึงผูอื่น
การใหความรวมมือ
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

r
(Pearson
Correlation)
.571
.237
.710
.184
.657

Sig.
(2-tailed)
.000**
.000**
.000**
.000**
.000**

ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ
ปานกลาง
ต่ํา
สูง
ต่ํา
สูง

เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน

จากตารางที่ 3 พบวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีดานการมีน้ําใจนักกีฬาและการใหความ
รวมมือ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับผลการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง พฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีดานการใหความชวยเหลือ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับผลการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับปานกลาง และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีดานการสํานึกในหนาที่และการคํานึงถึงผูอื่นอยู
ในระดับต่ํา
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สรุปผลการวิจัย
สมมติฐาน พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของพนั กงานใน
องคกร ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้
จากการทดสอบสมมติฐานพบวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรดานการใหความ
ชวยเหลือ มีคา r = .571 และ sig = .000 มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับผลการปฏิบัติงาน
ของพนั ก งานในองค ก รซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ อ ยู ใ นระดั บ ปานกลาง ด า นการสํ า นึ ก ในหน า ที่
มีคา r = .237 และ sig = .000 มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในองคกรซึ่งมีความสัมพันธอยูในระดับต่ํา ดานการมีน้ําใจนักกีฬา มีคา r = .710 และ sig = .000
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองคกรซึ่งมีความสัมพันธ
อยู ในระดับ สู ง ด านการคํ านึ งถึ งผู อื่ น มี คา r = .184 และ sig = .000 มี ความสั มพั นธ ในทิ ศ ทาง
เดียวกันกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองคกรซึ่งมีความสัมพันธอยูในระดับต่ํา ดานการ
ให ค วามร ว มมื อ มี ค า r = .657 และ sig = .000 มี ค วามสั ม พั น ธ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในองคกรซึ่งมีความสัมพันธอยูในระดับสูง
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีที่มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน
พนักงาน บริษัทเกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีประเด็ น
ที่สําคัญที่พบจากผลการศึกษาในครั้งนี้และสามารถอภิปรายผลไดคือ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีทั้ง 5 ดาน กลาวคือ การใหความชวยเหลือผูอื่น การสํานึก
ในหนาที่ การมีน้ําใจนักกีฬา การคํานึงถึงผูอื่น และการใหความรวมมือ ผลการศึกษาพบวา พฤตื
กรรมทั้ง 5 ดาน มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองคกร ซึ่งมี
ความสั ม พั น ธ อ ยู ใ นระดั บ สู ง ความสอดคล อ งกั บ Podsakoff.et al.(2000) และSmith (1983)
พฤติกรรมการใหความรวมมือเปนพฤติกรรมที่เกี่ยวของอยางเปนทางการมากกวาเปนรูปแบบของ
ตระหนักรูไมไดกําหนดวัตถุประสงคกับคนใดคนหนึ่งที่เฉพาะเจาะจงแตเปนการใหความชวยเหลือ
ผูอื่นทางออม ในเรื่องเกี่ยวกับระบบการทํางานในองคการ เชน การตรงตอเวลา การไมใชเวลา
ทํางานไป กับเรื่องสวนตัว หรือการยอมรับบรรทัดฐานที่กําหนดวา พนักงานที่ดีควรจะตองปฏิบัติ
ตนอยางไร รองลงมาจะเปนพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองคกรโดยรวม มีคา r = .571 ซึ่งมีความสัมพันธอยูในระดับ
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ปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจาก พฤติกรรมการใหความชวยเหลือเปนพฤติกรรมที่มีจุดมุงหมายและความ
ตั้งใจที่ชวยเหลือบุคคลในสถานการณที่ตองเผชิญหนากัน เชน ชวยแนะนํางานใหกับเพื่อนใหม
ชวยเหลือเพื่อนรวมงานที่มีงานมากกวาหรือทํางานไมทันตามเวลาที่กําหนด ซึ่งพฤติกรรมการให
ความชวยเหลือถือเปนพฤติกรรมที่ดีและเปนสวนสําคัญของบุคคลที่ทํางานรวมกันในองคกร
ด า นผลการปฏิ บั ติ ง านพนั ก งานส ว นใหญ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ของพนั ก งานโดยภาพรวมอยู ในระดั บ มาก มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.59 เมื่ อ พิ จ ารณารายด า น พบว า
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือคุณภาพของงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 คุณภาพของงานจะมีคุณภาพสูงนั้น
ผู ผ ลิ ต และผู ใ ช ไ ด รั บ ประโยชน ที่ คุ มค า และมี ค วามพึ งพอใจในผลการทํ า งานที่ มีค วามถู ก ต อ ง
ได ม าตรฐาน นอกจากนี้ ผ ลงานที่ มี คุ ณ ภาพควรส ง ผลให เ กิ ด ประโยชน ต อ องค ก รและสร า ง
ความพึงพอใจของผูรับบริการ (Peterson & Plowman, 1989, p.325) เปนคุณสมบัติตาง ๆ ที่มีอยู
ในตัวสินคาเปนที่พอใจของลูกคา และตองทําไดดวยตนทุนที่ต่ํา (เกษม พิพัฒนปญญานุกุล, 2541,
น.1) เปนไปตามมาตรฐานการสร า งความพอใจและมี ตนทุนที่ เหมาะสม (ณัฎฐพัน เขจรนั นท
และคณะ, 2545, น.22) รองลงมา คือ ปริมาณงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 ปริมาณงานจะตองเปน
ไปตามเป า หมายที่ อ งค ก รได ว างไว แ ละควรมี ก ารวางแผนบริ ห ารเวลาเพื่ อ ให ไ ด ป ริ ม าณตาม
ความหวั ง ขององค ก ร (Peterson & Plowman 1989, p.325) และเวลาที่ ใ ช ทํ า งานมี ค า เฉลี่ ย
เทากับ 3.44 เวลาที่ใชในการดําเนินงานจะตองมีลักษณะที่ถูกตองเหมาะสมกับงานและมี ความ
ทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการทํางานใหสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น Peterson & Plowman(1989,
p.325) การบริหารเวลาเปนการใช เวลาในการทํางานอยา งมีประสิท ธิภาพเพื่ อไปสูเป า หมายที่
กําหนด และเปนการใชเวลาในการทํางานที่ดี คือการใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพที่สุดในการทํางาน
ใหเสร็จเรียบรอยตามเปาหมาย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคโดยใชเวลานอยที่สุด
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. จากผลการศึกษา พบวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี ดังนั้นผูบริหารควรสนับ สนุ น
ให พ นั ก งานมี พ ฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี ใ นการพั ฒ นาทั ก ษะ ความรู ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานและควรใหความสําคัญกับบุคลากรทุกระดับ มีการสนับสนุน กระตุน สรางขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานและเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นเพื่อนําประเด็นตางๆ
มาปรับปรุงพัฒนาองคกร
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2. จากผลการศึกษา พบวา ผลการปฏิบัติงานมีความสําคัญกับองคกร ดังนั้นผูบริหารควร
ดําเนินการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยมุงเนนใหบุคลากร
มีสวนรวมในการทํางานและเขามามีบทบาทในการทํางานเปนทีมเพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดี
แกทีมงานกอใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
3. ผูบริหารควรสนับสนุน โดยการสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง
สงเสริมใหบุคลากรมีรูปแบบทํางานและมุงเนนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
งานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต
1. ควรมีการทําวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีและผลการปฏิบัติงาน
เพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียด
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาการเปรี ย บเที ย บลั ก ษณะพฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี แ ละผลการ
ปฏิ บัติงานของพนั กงานในองค กรและหนวยงานภาครั ฐและเอกชน เพื่อเปนข อมู ลในการวาง
แผนการพัฒนาบุคลากรตอไป
3. ควรมีการศึกษาปจจัยที่คาดวามีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาพนักงานบริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ผลการศึกษาพบวา 1) รูปแบบ
ภาวะผูนํา 4 ดาน ดานอิทธิพลตามอุดมคติ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานกระตุนทางปญญา ดาน
การคํ า นึ ง ถึ งป จ เจกบุ ค คล อยู ใ นระดั บ มาก 2) บรรยากาศองค กร 4 ด า น ด า นโครงสร า ง ด า น
มาตรฐาน ดานการยอมรับและดานความรับผิดชอบ อยูในระดับปานกลาง 3) รูปแบบภาวะผูนํามีผล
ตอการแสดงพฤติ กรรมการเปนสมาชิ กที่ ดีขององคกรในทิศทางเดียวกันมีร ะดับความสั มพัน ธ
คอนขางต่ํา 4) บรรยากาศองคกรดานโครงสราง ดานการยอมรับที่มีผลตอการแสดงพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคกรในทิศทางตรงกันขามมีระดับความสัมพันธต่ํามากและบรรยากาศองคกร
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ดานมาตรฐาน ดานความรับผิดชอบที่มีผลตอการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรใน
ทิศทางเดียวกันมีระดับความสัมพันธคอนขางต่ํามาก ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
คําสําคัญ : รูปแบบภาวะผูนํา บรรยากาศองคกร การแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
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
สํ า หรั บ ประเทศไทยได ก า วเข า สู ก ระแสการเปลี่ ย นแปลงของโลก ซึ่ ง มี ผ ลให ร ะบบ
เศรษฐกิจและสภาพสังคมภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไปดวย การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอยาง
ตอเนื่องมีสวนกอใหเกิดโอกาสทางธุรกิจขึ้นหลายประเภท โดยเฉพาะธุรกิจการบริการทางดาน
การเงิน ประเทศไทยกําลังเปดประตูรับการแขงขันจากทุกทิศทั่วโลก ทําใหสถาบันการเงินหลายๆ
แหงตองหันมารวมมือกับนักลงทุนชาวตางประเทศเพื่อเพิ่มทุนและศักยภาพทางการเงิน ในขณะที่
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกระแสของโลกไมหยุดนิ่งนักสภาวะของภาคการเงินในรอบปที่ผาน
มาเปนชวงเวลาที่สถาบันการเงินหลายแหงเรงดําเนินการอยางตอเนื่องในการแกปญหาซึ่งเปนผล
พวงของวิกฤตการณ ทางเศรษฐกิ จ โดยสถาบั นการเงินนั้ นถือ ว าบทบาทที่ สําคั ญตอ การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศและดานการดําเนินธุรกิจกลาวคือมีสวนสนับสนุนใหเกิดการลงทุนในธุรกิจ
ประเภทตางๆซึ่งสงผลตอสภาพความเปนอยูและมาตรฐานการครองชีพของประชาชนในประเทศ
โดยการใหบริการทางการเงินในรูปแบบตางๆแกประชาชน อาทิเชน การรับฝากเงิน การโอนเงิน
การใหสินเชื่อ การจําหนายพันธบัตรรัฐบาล การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (สมชาย กิจยรรยง
2540 หนา41)
ธนาคารยูโอบี จํากัด(มหาชน) เปนธนาคารพาณิชยชั้นนําระดับภูมิภาคที่มุงมั่นนําเสนอ
ผลิ ต ภั ณ ฑ คุ ณ ภาพและบริ ก ารชั้ น เลิ ศ พร อ มนํ า ประโยชน จ ากความเชี่ ย วชาญและเครื อ ข า ยที่
แข็งแกรงระดับภูมิภาคมาสูลูกคา นับตั้งแตกอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2478 “กลุมธนาคารยูโอบี ประเทศ
สิงคโปร” เติบโตอยางมั่นคงสูเครือขายที่แข็งแกรงในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศสิงคโปร
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย และจีน จวบจนถึงวันนี้กลุมธนาคารยูโอบี มีเครือขายสํานักงานกวา 500
แหง ใน 19 ประเทศและเขตการปกครอง ทั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ยุโรปตะวันตก และอเมริกา
เหนือ นอกจากนี้แลวการที่ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) จะเจริญเติบโตไดนั้นจะตองอาศัยการมี
รูปแบบภาวะผูนําที่ดีของผูบริหารธนาคาร บรรยากาศที่ดีภายในธนาคาร รวมไปถึงพนักงานซึ่งถือ
เปนทรัพยากรที่สําคัญในการบริหารงานของธนาคารโดยผูบริหารตองมีการเอาใจใสและกระตุนให
พนักงานทุกคนปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพสวนพนักงานก็ตองปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความ
ตองการขององคกรประสิทธิภาพการทํางานของแตละบุคคลแตกตางกันไป (กรภัทร เจริญสุข,2552,
หนา 1)
สํ า หรั บ การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาเรื่ อ ง “รู ป แบบภาวะผู นํ า และ
บรรยากาศองคกรที่มีความสัมพันธกับการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร” เพื่อนํา
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ผลการวิจัยครั้งนี้ไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและสงเสริมรูปแบบภาวะผูนําและบรรยากาศ
องค กร และพฤติ กรรมการเป นสมาชิ กที่ ดีขององค กรใหดี ยิ่งขึ้ น เพื่ อให เกิดประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผลที่จะนําไปสูความสําเร็จอยางยั่งยืนขององคกร
วัตถุประสงคการวิจัย
การศึกษาเรื่องรูปแบบภาวะผูนํา บรรยากาศองคกรที่มีความสัมพันธกับการแสดงพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีของพนักงานธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อศึกษารูปแบบภาวะผูนํา บรรยากาศองคกรของธนาคารยูโอ บี จํากัด (มหาชน)
2. เพื่อศึกษารูปแบบภาวะผูนําที่มีความสัมพันธกับการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ของธนาคารยูโอ บี จํากัด (มหาชน)
3. เพื่อศึกษาบรรยากาศองคกรที่มีความสัมพันธกับการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ของพนักงานธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
สมมติฐานการวิจัย
1. รูปแบบภาวะผูนํามีความสัมพันธกับการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
2. บรรยากาศองคกรมีความสัมพันธกับการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อใหผูบริหารทราบถึงความสําคัญของรูปแบบภาวะผูนําและสามารถนําเอาความรูที่
เกี่ ยวกับรู ปแบบภาวะผู นํามาใช ในการปรับปรุงและพั ฒนาการบริ หารงานตางๆในองค กรเพื่อ
กอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น
2. เพื่อใหผูบริหารมีการมองภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบรรยากาศ
องคกรที่ดีที่สามารถสงผลตอการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรเพื่อที่จะนําไปเปน
แนวทางในการบริหารเพื่อใหเกิดบรรยากาศที่สนับสนุนและพัฒนาไปสูการวางแผนการบริหารงาน
3. เพื่อใหผูบริหาร ผูที่เกี่ยวของทราบและนําผลจากการวิจัยในครั้งนี้ไปเปนแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนาภาวะผูนํา และสงเสริมการสรางบรรยากาศที่ดีภายในองคกร เพื่อสงผลที่ดีตอการ
แสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยลักษณะสวนบุคคล

การแสดงพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคกร

- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณการทํางาน

1. พฤติกรรมดานโครงสราง
2. พฤติกรรมการสํานึกในหนาที่
3. พฤติกรรมความเกรงใจสุภาพออนนอม
4. พฤติกรรมการมีสวนรวมในองคการ
5. พฤติกรรมความมีน้ําใจนักกีฬา
(Organ,1998)

รูปแบบภาวะผูนํา
- อิทธิพลตามอุดมคติ
- การสรางแรงบันดาลใจ
- การกระตุนทางปญญา
- การคํานึงถึงปจเจกบุคคล
(LikertRensis,1961)

บรรยากาศองคกร
- ดานโครงสราง
- ดานมาตรฐาน
- ดานความรับผิดชอบ
- ดานการยอมรับ
(Stringer,2002,pp.10-11)
ทบทวนวรรณกรรม
ความหมายรูปแบบภาวะผูนํา
ภาวะผูนําเปนกระบวนการที่บุคคลหนึ่ง พยายามที่จะมีอํานาจเหนือบุคคลอื่น โดยอาศัย
อํานาจที่เกิดจากการบังคับใหคนอื่นกลัว อํานาจที่เกิดจากการใหรางวัล หรือการเสริมแรงทางบวก
อํานาจทางกฎหมายหรือ อํานาจที่ผูครอบครองตําแหนงไดรับมอบหมายจาก องคการ อํานาจที่เกิด
จากความเชี่ยวชาญ และอํานาจที่เกิดจากการอางอิงคําสั่งของผูบังคับบัญชา จุดประสงคของการใช
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อํานาจเหนือบุคคลอื่นดังกลาวเพื่อใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จอยางดีที่สุดภายใตขอจํากัด
ดานเวลา ทรัพยากร เทคโนโลยี และ ความสามารถของสมาชิกกลุม หรือบุคคลากรในองคกร สงวน
ชางฉัตร (2541หนา172)
ความหมายบรรยากาศองคกร
การรับรู ความรูสึก หรือความเขาใจของผูปฏิบัติงานที่มีตอลักษณะขององคกรในแงตาง ๆ
ที่ แวดลอมอยูรอบๆ ตัวของผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนลักษณะที่แตกตางกันออกไปในแตละองคกร และ
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและทัศนคติของผูปฏิบัติงานในองคกร จุฬารัตน สุคันธรัตน (2541, หนา 10)
องคประกอบของบรรยากาศองคกรเปน 5 ดาน คือ
1. โครงสรางองคกรหมายถึง การรับรูของบุคลากรที่มีตอเปาหมาย และนโยบายของ องคการ
ลักษณะของการแบงสายการบังคับบัญชา กฎระเบียบตาง ๆ ความซับซอนของระบบการ ทํางาน
สภาพแวดลอมในการทํางานและการใชเทคโนโลยีตาง ๆ รวมทั้งรูปแบบของการติดตอสื่อสาร
ภายในองคกร
2. ลักษณะของงาน หมายถึง การรับรูของบุคลากรที่มีตอภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ความ
ยากงาย และความทาทายของงาน ความมั่นคงและความกาวหนาในงาน ตลอดคุณคาของงาน
3. การบริหารงานของผูบังคับบัญชา หมายถึง การรับรูของบุคลากรที่มีตอลักษณะการบริหาร
และการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา การใหการสนับสนุนไววางใจ การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน
การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงรวมทั้งการใหรางวัลและการลงโทษของผูบังคับบัญชา
4. สัมพันธภาพภายในหนวยงาน หมายถึง การรับรูของบุคลากรที่มีตอความสัมพันธ ระหวาง
ผูรวมงานหรือผูบังคับบัญชา ความรวมมือและชวยเหลือกันในการทํางาน ความอบอุน เปน มิตร
ความสามัคคี และการยอมรับจากผูรวมงาน
5. คาตอบแทนและสวัสดิการ หมายถึง การรับรูของบุคลากรที่มีตอเงินเดือน หรือ ผลตอบแทน
ตางๆที่ไดรับ การจัดสวัสดิการตางๆที่อํานวยความสะดวกใหผูปฏิบัติงาน เชนการ จัดหาบานพัก รถ
รับสงรวมทั้งสิทธิในการลาประเภทตาง ๆ
ความหมายของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
ความหมายของพฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก รว า เป น พฤติ ก รรมส ว นบุ ค คลที่
แสดงออกดวยความสมัครใจ โดยไมไดตระหนักอยางชัดเจนถึงระบบการใหรางวัลขององคกร เปน
พฤติกรรมที่ สนับสนุนประสิทธิ ผลในการปฏิบัติงานทั้งหมดขององค กรและการแสดงออกซึ่ ง
พฤติกรรมดวยความสมัครใจนั้นหมายความวา เปนพฤติกรรมซึ่งไม ไดถูกบังคับ ใหปฏิบัติ โดย
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บทบาทหนาที่หรือไมไดระบุไวในรายละเอียดของงาน หรือสัญญาวาจางระหวางบุคคลกับองคกร
จึงเปนพฤติกรรมที่บุคคลเลือกปฏิบัติดวยตนเองและแมจะไมได ปฏิบัติก็จะไมถูกลงโทษภายใต
ระบบการลงโทษขององคกร (Organ 1998)
องคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคกร
การเปนสมาชิกี่ดีขององคกรออกเปน 3 องคประกอบไดแก
1. ความจงรักภักดีตอองคกร (Organizational Loyalty) เปนพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
จงรั ก ภั ก ดี ต อ ผู นํ า องค ก รและต อ องค ก รโดยรวม การให ค วามสนใจต อ บุ ค คล กลุ ม งานและ
หนวยงานในองคกรและมีพฤติกรรมที่เปนตัวอยางในการปกปององคกรจากการคุกคามตางๆ การ
เสียสละเพื่อชื่อเสียง ดีขององคกร และการใหความรวมมือกับผูอื่นในการสราง ประโยชนใหกับ
องคกรโดยสวนรวม
2. การเคารพเชื่ อ ฟ ง องค กร (Organizational Obedience) พฤติ ก รรมการ ปรั บ ตั ว ให เข า กั บ
โครงสรางองคกรรายละเอียดของงาน และนโยบายดานบุคลากรโดยตระหนักและยอมรับถึงความ
จําเปนรวมทั้งเหตุผลของกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรที่กําหนดไวการเคารพเชื่อฟงองคกร
อาจจะแสดงออกโดยการใหความเคารพตอกฎระเบียบและคําสั่งของ การตรงตอเวลาทั้งในการ
ปฏิบัติงานและการสงมอบผลงาน และมีความรับผิดชอบตอ ทรัพยากรตางๆ ขององคกร
3. การมีสวนรวมในองคกร (Organizational Participation) พฤติกรรมแสดงออกโดยการให
ความสนใจในกิจกรรมตางๆ ขององคกรซึ่งเปนพฤติกรรมเปนแบบอยางที่พึงปฏิบัติในองคกรโดย
อาศัยคุณธรรมเปนแนวทาง พฤติกรรมนี้แสดงออกโดยมีความ รับผิดชอบในการมีสวนรวมกับ
องคกร เชน การเขารวมประชุมโดยไมตองบังคับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวความคิด
ใหมๆ กับผูอื่นการเสนอขอมูลทางลบและสนับสนุนมุมมองที่ แตกตางจากผูอื่นในการแสดงความ
คิดเห็นภายในกลุม เปนตนGraham (1991 cited in Podsakoff et al., 2000,pp. 518 - 525)
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก พนักงานธนาคาร ยูโอบี จํากัด
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวนประชากร 2,000 คน
การคํานวณกลุมตัวอยาง ทําการคํานวณหาขนาดของตัวอยางจากประชากร 2,000 คนโดย
ใชสูตรกํ าหนดขนาดกลุ มตั วอยางในกรณี ที่ทราบจํานวนประชากรของ Yamane ได ขนาดกลุ ม
ตัวอยาง 333 คน โดยไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณกลับมาทั้งสิ้น 333 ชุด
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วิ ธี ก ารสุ ม ตั ว อย า ง ทํ า การสุ ม ตั ว อย า งโดยการกํ า หนดโควตา (Quota sampling) จาก
พนักงานธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จํานวน 2,000 คน จากนั้นจึง
ทําการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Non-probability of sampling) โดยวิธีการสุมอยางงาย
(Simple random sampling)
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย นําขอมูลที่รวบรวมมาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ ประกอบดวย 2 สวน 1) การวิเคราะหสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics)ใช วิ เ คราะห ค า ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย (Mean) และค า ส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน สําหรับขอมูลเชิงปริมาณในแบบสอบถาม 2) การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential
Statistics) การทดสอบเปรียบเทียบปจจัย โดยใชสถิติหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระดับนัยสําคัญที่ 0.05
ผลการศึกษาวิจัย
ตารางที่1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับ
รูปแบบภาวะผูนําทั้ง 4 ดาน

รูปแบบภาวะผูนํา
รวมอุดมคติ
รวมแรงบันดาลใจ
รวมกระตุนทาง
ปญญา
รวมปจเจกบุคคล
รวม

4.41
4.28
4.24
4.33
4.31

ระดับความคิดเห็น
SD
แปลผล
.37
มาก
.38
มาก
.43
มาก
.41
.29

มาก
มาก

อันดับ
1
3
4
2

จากตารางที่ 1 พบวา พนักงานสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูนําทั้ง 4 ดาน โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ดานอิทธิพลตามอุดมคติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 รองลงมา คือ ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.33 ดานการสรางแรงบันดาลใจมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และดานการกระตุนทาง
ปญญา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 ตามลําดับ
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ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศใน
องคกร
บรรยากาศองคกร
ดานโครงสราง
ดานมาตรฐาน
ดานความรับผิดชอบ
ดานการยอมรับ
รวม

3.54
3.86
3.76
3.48
3.66

ระดับความคิดเห็น
SD
แปลผล
.56
ปานกลาง
.43
ปานกลาง
.62
ปานกลาง
.50
ปานกลาง
ปานกลาง
.37

อันดับ
3
1
2
4

จากตารางที่ 2 พบวา พนักงานสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองคกรโดยภาพรวม อยู
ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดาน
มาตรฐาน มี คาเฉลี่ ยเทากั บ 3.86 รองลงมา คื อดานความรับ ผิ ดชอบ มีค าเฉลี่ ยเทากั บ 3.76 ด าน
โครงสราง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 และดานการยอมรับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 ตามลําดับ
สมมตติฐานที่ 1 รูปแบบภาวะผูนําที่มีความสัมพันธกับการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคกรของพนักงานธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหการหาคาความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนําและพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
r
(Pearson
correlation )
0.386

Sig.

ระดับความสัมพันธ

ทิศทาง

0.000

คอนขางต่ํา

เดียวกัน

ดานการสรางแรงบันดาลใจ

0.257

0.000

คอนขางต่ํา

เดียวกัน

ดานกระตุนทางปญญา

0.271

0.000

คอนขางต่ํา

เดียวกัน

ดานการคํานึงถึงปจเจก
บุคคล

0.259

0.009

คอนขางต่ํา

เดียวกัน

รูปแบบภาวะผูนํา
ดานอิทธิพลตามอุดมคติ

*ผลตางคาเฉลี่ยมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.46 พบวา รูปแบบภาวะผูนําดานอิทธิ พลตามอุ ดมคติ มีความสั มพั น ธ ใ น
ทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร โดยมีคา r = 0.386 ซึ่งมีความสัมพันธ
อยูในระดับคอนขางต่ําสําหรับรูปแบบภาวะผูนําดานการสรางแรงบันดาลใจมีความสัมพันธใน
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ทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร โดยมีคา r = 0.257 ซึ่งมีความสัมพันธ
อยูในระดับคอ นขางต่ํารูปแบบภาวะผู นําดานการกระตุ นทางป ญญามีความสั มพันธ ในทิ ศทาง
เดียวกันกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร โดยมีคา r = 0.271 ซึ่งมีความสัมพันธอยูใน
ระดับคอนขางต่ําและรูปแบบภาวะผูนําดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคลมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร โดยมีคา r = 0.259 ซึ่งมีความสัมพันธอยูใน
ระดับคอนขางต่ํา
สมมติฐานที่ 2 บรรยากาศองคกรที่มีความสัมพันธกับการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีของพนักงานธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะหการหาคาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคกรและพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
r
Sig.
ระดับความสัมพันธ
ทิศทาง
(Pearson
(2-tailed)
Correlation)
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
*ผลตางคาเฉลี่ยมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.51 พบวาบรรยากาศองคกรดานโครงสรางมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกัน
บรรยากาศองคกร

กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร โดยมีคา r= -0.135 ซึ่งมีความสัมพันธอยูในระดับต่ํา
มากบรรยากาศองคกรดานมาตรฐานมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคกร โดยมีคา r= 0.215 ซึ่งมีความสัมพันธอยูในระดับคอนขางต่ําบรรยากาศองคกรดาน
ความรับผิดชอบมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร โดย
มีคา r=0.248 ซึ่งมีความสัมพันธอยูในระดับคอนขางต่ําและบรรยากาศองคกรดานการยอมรับมี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกันกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรโดยมีคา r= 0.114 ซึ่งมีความสัมพันธอยูในระดับต่ํามาก
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อภิปรายผลการวิจัย
1. รูปแบบภาวะผูนํามีความสัมพันธกับการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
จากการวิจัยพบวารูปแบบภาวะผูนําดานอิทธิพลตามอุดมคติ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการ
กระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล ไมสงผลกับการแสดงพฤติกรรมการเป น
สมาชิกที่ดีขององคกร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Bass and Avolio (1994) กลาววา การที่ผูนํา
สรางระบบการเรียนรูโดยมีการสรางแรงบันดาลใจ สงเสริมใหผูตามมีความคิดริเริ่มสรางสรรคใน
การทํางานนั้น สิ่งเหลานี้จะทําใหผูตามเชื่อมั่นในวัฒนธรรมองคกรและแสดงออกมาในรูปแบบ
พฤติกรรมที่ดี
2. บรรยากาศองคกรมีความสัมพันธกับการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
จากการวิจัยพบว า 1) บรรยากาศองค กรดานโครงสร าง ส งผลกั บการแสดงพฤติกรรมการเป น
สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก ร ซึ่ ง ไม ส อดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ (Stringer,2002,pp.10-11) ที่ ก ล า วว า
บรรยากาศที่ใหความสําคัญตอผูปฏิบัติงานจะมีการติดตอสื่อสารคนในองคกรใหความชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน และผูบริหารมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจบรรยากาศเชนนี้อาจสงผลดีตอองคกร
ในการชวยลดอัตราการออกจากงานเพื่อประสิทธิภาพการทํางานรวมกัน 2) ดานมาตรฐาน ไมสงผล
กั บ การแสดงพฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก ร ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
(Stringer,2002,pp.10-11) ที่กลาววา บรรยากาศที่ใหความสําคัญตอผูปฏิบัติงานจะมีการติตอสื่อสาร
คนในองคกรใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน และผูบริหารมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ
บรรยากาศเชนนี้อาจสงผลดีตอองคกรในการชวยลดอัตราการออกจากงานเพื่อประสิทธิภาพการ
ทํางานรวมกัน 3) ดานความรับผิดชอบ ไมสงผลกับการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องค ก ร ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ (Stringer,2002,pp.10-11) ที่ ก ล า วว า บรรยากาศที่ ใ ห
ความสําคัญตอผูปฏิบัติงานจะมีการติตอสื่อสารคนในองคกรใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน และ
ผูบริหารมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจบรรยากาศเชนนี้อาจสงผลดีตอองคกรในการชวยลด
อัตราการออกจากงานเพื่อประสิทธิภาพการทํางานรวมกัน 4) ดานการยอมรับ สงผลกับการแสดง
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ (Stringer,2002,pp.10-11)
ที่กลาววา บรรยากาศที่ใหความสําคัญตอผูปฏิบัติงานจะมีการติตอสื่อสารคนในองคกรใหความ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และผูบริหารมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจบรรยากาศเชนนี้อาจ
สงผลดีตอองคกรในการชวยลดอัตราการออกจากงานเพื่อประสิทธิภาพการทํางานรวมกัน
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ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. ควรมีการศึกษารูปแบบภาวะผูนํา บรรยากาศองคกรและการแสดงพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคกร โดยการศึกษาขยายตัวอยางไปใหครอบคลุมทั่วทุกกลุมธนาคาร เชน ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารระหวางประเทศ เปนตน
2. ศึกษาปจจัยหรือตัวแปรอื่นๆที่มีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธกับการแสดงพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคกร
3. สมควรมีการขยายผลการวิจัยเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิที่ดีขององคกร
ใหครอบคลุมทั่วทั้งองคกรของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) เพื่อใหไดผลการวิจัยที่ครอบคลุมทั่ว
ทั้งองคกร สามารถนํามาพัฒนาและปรับปรุงการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางาน 2 ปจจัย ปจจัยจูงใจ ปจจัย
ธํารงรักษา ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร 2)เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิต
การทํางาน ดานรายไดและคาตอบแทนที่มียุติธรรม ดานสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยในการทํางาน ดาน
การพัฒนาศักยภาพของพนังงาน ดานความกาวหนาและความมั่นคงในสายอาชีพ ดานความสัมพันธ
กับเพื่อนรวมงาน ดานความเสมอภาคและความยุติธรรมในองคกร ดานความสมดุลของชีวิตการ
ทํางาน และดานความภาคภูมิใจในองคกรที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคกร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก พนักงานบริษัทน้ําตาลมิตรผล จํากัด เขตุจังหวัด
สุ พ รรณบุ รี จํ า นวน 343 คน โดยการตอบแบบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล
ประกอบดวย คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัย พบวาแรงจูงใจในการทํางาน 2 ปจจัย ปจจัยจูงใจ (r = 0 .579)
และปจจัยธํารงรักษาใจ (r = 0.571) ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการเป น
สมาชิกที่ดีขององคกร ซึ่งมีความสัมพันธในระดับปานกลางทั้งสองปจจัยและ คุณภาพชีวิตการ
ทํางาน(r = 0.607) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
ของพนักงาน ซึ่งมีความสัมพันธในระดับปานกลาง อยางมีสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: แรงจูงใจ คุณภาพชีวิตการทํางาน พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
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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 บริษัทน้ําตาลมิตรผล 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
อุตสาหกรรมน้ําตาลเปนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สําคัญของไทย โดยมีจุดแข็งจากการ
ใชวัตถุดิบภายในประเทศมาแปรรูป เปนผลิตภั ณฑน้ําตาลเพื่อตอบสนองความตองการบริ โภค
ภายในประเทศ และยั ง มี ผ ลผลิ ต ส ว นเกิ น สามารถส ง ออกทํ า รายได ใ ห โ รงงานน้ํ า ตาลรวมถึ ง
เกษตรกรชาวไรออยที่มีจํานวนกวา 2แสนครัวเรือน คิดเปนมูลคาไมต่ํากวา 2 แสนลานบาทตอป
นอกจากนี้ การที่อุตสาหกรรมน้ําตาลของไทย มีทําเลที่ตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียที่เต็มไปดวยประเทศผู
นําเขาน้ําตาลรายใหญของโลก สงผลทําใหมี ขอไดเปรียบดานตนทุนการขนสงไปยั งตลาดใน
ภูมิภาคเปนปจจัยสงเสริมใหอุตสาหกรรมน้ําตาลของไทยเติบโตขึ้นมาโดยลําดับ (ศูนยอัจฉริยะเพื่อ
อุตสาหกรรมอาหาร,2558) จากกระแสเก็งกําไรในตลาดสินคาโภคภัณฑในชวงป 2548-2554 ซึ่งถือ
เปนยุคขาขึ้นของราคาสินคาโภคภัณฑเกษตร ผนวกกับความตองการออยเพื่อใชในอุตสาหกรรม เอ
ทานอลทั่ ว โลกที่ เพิ่ มขึ้ น มากหลั ง ราคาน้ํ า มั น พุ ง สู ง เป น ป จ จั ย ผลั ก ดั น ให ร าคา น้ํ า ตาลโลกใน
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ชวงเวลาดังกลาวปรับสูงขึ้นถึง 3 เทา องคกรจะประสบความสําเร็จไดนั้นขึ้นอยูกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ไมวาองคกรใดจะมีทรัพยากรในดานอื่นๆมากเพียงใด องคกรก็จะดําเนินธุรกิจ
ตอไปไดยาก ถาขาดทรัพยากรบุคคล (ลาวัลย พรอมสุข, 2544) ดังนั้นคุณภาพชีวิตการทํางานมี
ความสําคัญอยางยิ่งในการทํางาน เพราะคนเปนทรัพยากรที่สําคัญ ในปจจุบันคนเราทํางานเพื่อให
ดํารงชีวิตอยูไดและตอบสนองความตองการพื้นฐาน ดังนั้นสถานที่ทํางานตองมีความเหมาะสม คือ
ทําใหเกิดความสุข ความมั่นคง หากเกิดความรูสึกที่ดีตองานจะสงผลดีทั้งตัวบุคคลและองคกร การ
สรางสรรคบรรยากาศที่จะทําใหผูใชแรงงานไดรับความพึงพอใจในการทํางานที่ดีขึ้น โดยผานการ
เขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจและแกไขปญหาสําคัญขององคกร เพื่อใหพนักงานหรือ
แรงงานไดรับความพึงพอใจสูงขึ้น บุคคลที่ใชชีวิตการทํางานอยูกับสิ่งที่ตนพอใจทําใหมีสภาพ
จิตใจและอารมณที่ดีซึ่งสงผลใหทํางานดีไปดวย เพราะฉะนั้นแตละองคกรตองศึกษาและหาหนทาง
ใหสอดคลองกับความตองการระหวางองคกรและพนักงานเพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายสูงสุด
ดังนั้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางยั่งยืนสามารถทําไดโดยพัฒนาพฤติกรรมและ
สรางแรงจูงใจในการทํางานใหแกบุคลากร เพื่อใหเปนสมาชิกที่ดีขององคกร พฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคกรไมใชพฤติกรรมหรือการกระทําในลักษณะเชิงรับและในเรื่องของการรับรู
ของพนักงานระหวางงานกับองคกรเปนพฤติกรรมเชิงรุกที่พนักงานเลือกที่จะปฏิบัติเพื่อใหบรรลุ
ความตองการบางอยาง และเพื่อใหตนเกิดความพึงพอใจทั้งนี้โบริโน(ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน และ
ประพั น ธ ชั ย กิ จ อุ ร าใจ. 2560:12; อ า งอิ ง จาก Bdino.1999 ) อธิ บ ายว า ถ า พนั ก งานรั บ รู ว า การ
แสดงออกถึ ง พฤติ กรรมการเป นสมาชิ กที่ ดีขององค ก รนํา ประโยชน สู งสุ ด มาสู ตน พนัก งานมี
แนวโนมจะแสดงพฤติกรรมดังกลาวมากขึ้น
จากความสําคัญที่กลาวมานั้นจะเห็นไดวาอุตสาหกรรมน้ําตาลมีความสําคัญอยางยิ่งตอ
ประเทศไทยและเกษตรกรผูปลูกออย ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจและคุณภาพชีวิตการ
ทํางานที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร เพื่อที่จะนําไปพัฒนาองคกร
ใหเปนองคกรแหงการสงออกที่มีประสิทธิภาพอยางแทจริง สงผลดีตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศใหแขงขันกับตางประเทศได
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจการทํางานของพนักงานบริษัทน้ําตาลมิตรผล จํากัด เขตจังหวัด
สุพรรณบุรี
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2. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทน้ําตาลมิตรผล จํากัด เขต
จังหวัดสุพรรณบุรี
3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจและคุณภาพชีวิตการทํางานที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคกร ของพนักงานบริษัทน้ําตาลมิตรผล จํากัด เขตจังหวัดสุพรรณบุรี
สมมติฐานการวิจัย
1. แรงจูงใจในการทํางานของพนังงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคกร
2. คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคกร
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกบุคลากร บริษัทน้ําตาลมิตรผล จํากัด เขตจังหวัด
สุพรรณบุรี จํานวน 2,390 คน (งานบุคลากร บริษัทน้ําตาลมิตรผล จํากัด เขตจังหวัดสุพรรณบุรี,
2560)
2. กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรในบริษัทน้ําตาลมิตรผล จํากัด เขตจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน
343 คน ที่ไดจากการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง ตามสูตรคํานวณของ Taro Yamane (1973)
ที่ระดับความเชื่อมั่น 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 ดานรายไดและคาตอบแทนที่ มี
ยุติ ธรรม ดานสิ่งแวดล อมที่ป ลอดภั ยในการทํ างาน ด านการพั ฒนาศั กยภาพของพนักงาน ด าน
ความกาวหนาและความมั่นคงในอาชีพ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานความเสมอภาค
และความยุติธรรมในองคกร ดานความสมดุลของชีวิตการทํางาน ดานความภาคภูมิใจในองคกร
3.2 ตัวแปรตาม
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3.2.1) พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร ประกอบดวย การใหความชวยเหลือผูอื่น
ความสํานึกในหนาที่ ความมีน้ําใจนักกีฬา การคํานึงถึงผูอื่น การใหความรวมมือ
4.ขอบเขตดานระยะเวลา ตั้งแต วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2561
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1. ผลการวิจัยนี้สามารถนําไปใชในการวางแผนองคกร เพื่อชวยเสริมสรางใหพนักงานและ
อุตสาหกรรมตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น
2. บริษัทน้ําตาลมิตรผล จํากัด จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถนําขอมูลเพื่อปรับเปลี่ยนคุณภาพ
ชีวิตของพนักงานและสรางแรงจูงใจในการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทน้ําตาลมิตรผล จํากัด จังหวัดสุพรรณบุรี
3. สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูล หรือ แนวทางในการปรับปรุง เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ
ในการทํางานของพนักงาน บริษัทน้ําตาลมิตรผล จํากัด จังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อใหทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตการทํางานจากมุมมองของพนักงาน เพื่อที่จะเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขปญหา
4. ผลการวิจัยนี้คาดวาจะเปนแนวทางสําหรับการเปนตัวอยางในการพัฒนาปจจัยดานอื่นๆ
นอกเหนือจากการศึกษาแรงจูงใจและคุณภาพชีวิตการทํางานที่มีความสัมพันธกับการเปนสมาชิกที่
ดีขององคกร
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ภาพที่ 1 แสดงกรอบในคิดในการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรม
แรงจูงใจในการทํางาน เปนหลักการการทางจิตวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย ซึ่ง
แรงจูงใจเปนปจจัยตัวหนึ่งทําใหมนุษยเกิดพฤติกรรมขึ้นมา นักวิชาการหลายทานใหความหมาย
เกี่ยวกับแรงจูงใจในบริบทที่ตางกันโดยพื้นฐานของแรงจูงใจแลวเปนเรื่องของการกระตุน สิ่งเรา
แรงภายใน หรือกระบวนการที่กอใหเกิดพฤติกรรมหรือการกระทําขึ้นความหมายของแรงจูงใจที่
ศึกษาคนควา ยงยุทธ โพธิ์ทอง (2549:4) ไดใหความหมายของแรงจูงใจในการทํางานวาหมายถึง สิ่ง
กระตุนหรือแรงผลักดันหรือความตองการที่ผลักดันใหพนักงานเต็มใจในการทํางานเพื่อใหเกิด
ความพอใจมุงมั่นที่จะทํางานใหดีที่สุดและบรรลุผลสําเร็จ เฮอรซเบอรก (Herzberg:197) สรุปวา
ปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในงานนั้น จะเกี่ยวของกับตัวเนื้องานที่ทํา (Job Content) สวนปจจัย
ที่ทําใหไมพึงพอใจในงานจะเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมของงาน (Job Context) โดยเรียกปจจัยที่ทํา
ใหเกิดความพึงพอใจในงานวา ปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) และเรียกปจจัยที่อาจสงผลทําใหเกิด
ความไมพึงพอใจในงานวา ปจจัยธํารงรักษา (Maintenance Factors) ซึ่งในบางตําราเรียกวาปจจัย
อนามัย (Hygiene Factors)
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จากการวิจัยของนักวิชาการตางๆ ยงยุทธ (2547) กลาวถึง ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรเบอรก
วา ความพึงพอใจในงานที่ทําจะเปนสิ่ งจูงใจที่เหมือนผลการปฏิบัติงานที่ดี โดยมีองคประกอบ
สําคัญ 2 ประการ คือ
1. ปจจัยจูงใจ(motivator Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับงานโดยตรง ซึ่งจะเปนตัวกระตุน
ใหเกิดความพอใจและเปนแรงจูงใจใหบุคคลในองคกรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ประกอบดวย ความสําเร็จในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความ
รับผิดชอบ และ ความกาวหนา
2. ป จ จั ย ธํ า รงรั ก ษา หรื อ ป จ จั ย สุ ข อนามั ย (Hygiene Factors) เป น ป จ จั ย ที่ มิ ใ ช สิ่ ง จู ง ใจ
โดยตรงในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ตลอดจนไมเปนสิ่งกระตุนใหบุคคลกระตือรือรนใน
การทํางานมากยิ่งขึ้น แตเปนขอกําหนดเบื้องตนที่จะปองกันไมใหบุคคลเกิดความไมพึงพอใจใน
การทํางาน ซึ่งสาเหตุอันเกิดจากสภาพแวดลอม โดยไมเกี่ยวของกับสวนประกอบของงานเลย ปจจัย
เหลานี้ประกอบดวย นโยบายการบริหารขององคกร ความสัมพันธของผูบังคับบัญชาเพื่อนรวมงาน
และผูใตบังคับบัญชา สภาพการทํางาน เงินเดือนความมั่นคงในงานตําแหนงงาน
คุณภาพชีวิตการทํางาน การศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life)
เริ่มตนมาจากปญหาความไมสมดุลระหวางการทํางานและชีวิตสวนตัวของบุคคล ซึ่งมีผูศึกษาเรื่อง
คุณภาพชีวิตการทํางานและไดใหนิยามความหมายไวแตกตางกัน
รัตติพร พนพิเชษฐกุล (2554) ไดกลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ความรูสึกที่แต
ละบุคคลไดรับจากประสบการณในการทํางาน ทําใหบุคคลมีความพึงพอใจมีความสุขในการทํางาน
และมีสุขภาพจิตที่ดี เปนผลสืบเนื่องมาจากองคกรได มีการจั ดรูปแบบการทํางานที่สนองความ
ตองการของพนักงานทั้งทางรางกายและจิตใจ
Walton (1973) ไดกลาววา คุณภาพชีวิตในการทํางาน เปนเรื่องของสภาพแวดลอมและ
สังคมที่สงผลใหการทํางานประสบผลสําเร็จ ผลผลิตที่ไดรับตอบสนองความตองการและความพึง
พอใจของบุ ค คลในการทํ า งาน โดยได กํ า หนดเกณฑ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานว า ประกอบด ว ย
คุณสมบัติ 8 ประการ ดังนี้ 1.การไดรับคาตอบแทนในการทํางานที่เพียงพอและยุติธรรม 2.สภาพ
การทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัย และสงเสริมสุขภาพ 3.ความมั่นคงและความกาวหนาในงาน 4.
โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล 5.การบูรณาการทางสังคม หรือการทํางานรวมกัน 6.
ประชาธิปไตยในองคกร 7.ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 8.ลักษณะงานที่เปนประโยชน
ตอสังคม
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จากองคประกอบทั้งหมดของคุณภาพชีวิตการทํางานที่กลาวไวตาง ๆ ขางตน เมื่อสรุปจะ
เห็นไดวามีปจจัยที่สามารถชี้วัดคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานหลายปจจัยดวยกัน ขึ้นอยูวา
ใครจะนําองคประกอบใดมาใชในแตละเรื่องตามความตองการของแตละบุคคล นอกจากนี้ Walton
(1973) ยั ง ได ก ล า วอี ก ว า ถ า องค ก รไม ส ามารถที่ จ ะตอบสนองความต อ งการขั้ น ต่ํ า สุ ด ของ
ผูปฏิบัติงานไดความไมพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น และยอมจะสงผลกระทบตอประสิทธิผลการทํางาน
ดังนั้นความพอใจก็จะขึ้นอยูกับความคาดหวังของผูปฏิบัติงาน โดยมีสาเหตุมาจากความตองการที่
เพิ่มขึ้น ซึ่งมาตรฐานความตองการก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บางครั้งอาจเพิ่มขึ้นอยางชา ๆ โดยขึ้นอยูกับ
ระดับการศึกษาของผูปฏิบัติงาน กับระดับความคาดหวังที่มีผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ เปนตน
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร เปนกุญแจสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหองคการ
ประสบความสําเร็จ บทความนี้จึงมุงนําเสนอความรูตางๆเกี่ยวกับพฤติกรรมนี้ เพื่อใหสามารถทํา
ความเขาใจและนําไปประยุกตใชในองคการไดอยางเหมาะสม
Katz และ Kahn (1989 อางถึงใน Organ, 1991: 275) ใหความหมายวา พฤติกรรมการเปน
สมาชิ กที่ ดี ข ององค ก ร หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ ไ ม เ ป น ทางการในการให ค วามร ว มมื อ ให ค วาม
ชวยเหลือ และความเปนมิตร ซึ่งปรากฏอยูในการปฏิบัติงานในที่ตางๆ ไมวาจะเปนในโรงงาน ใน
หนวยงานรัฐบาล ในคณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย แตไมไดเปนที่สังเกต และถูกระบุไวในหนาที่ที่
ตองปฏิบัติแตพฤติกรรมเหลานี้เปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินงานในองคกร เนื่องจากหากขาด
พฤติกรรมเหลานี้ไปแลวระบบตาง ๆ ในองคกรจะไมสามารถดําเนินตอไปได
Luthans (1998: 148) ใหความหมายวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร หมายถึง
พฤติกรรมการทํางานของพนักงานที่มีสวนรวมกับองคกรเกินกวาบทบาทหนาที่ในการทํางานผล
จากพฤติกรรมการเป นสมาชิกที่ ดีขององคกรมีความสั มพันธ กับผลการปฎิบัติงาน และความมี
ประสิทธิภาพขององคกร
จากความหมาย พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร หมายถึง พฤติกรรมการใหความ
รวมมือในดานตางๆ ที่พนักงานมีใหแกองคการนอกเหนือจากบทบาทที่องคกรคาดหวังไว และเปน
กิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธทางสังคม ความรวมมือภายในองคกร พฤติกรรมเหลานั้นชวย
สนับสนุนองคกร สังคม และสภาพแวดลอมทางจิตวิทยาในที่ทํางาน สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ
ในองคกร ซึ่งพฤติกรรมเหลานั้นพนักงานเต็มใจปฏิบัติเพื่อองคกร โดยองคกรไมไดรองขอและ
ไมไดบังคับใหทํา รวมทั้งไมเกี่ยวของกับระบบการใหรางวัลที่องคกรกําหนดไวอยางเปนทางการ
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Organ (1987, 1988, 1990, 1991 อางใน Linn และคณะ, 2000: 3) ไดทําการศึกษาและแบง
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการออกเปน 5 ดาน ประกอบดวย
1. พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ (Altruism)
2. พฤติกรรมความสุภาพออนนอม (Courtesy)
3. พฤติกรรมความมีน้ําใจเปนนักกีฬา (Sportsmanship)
4. พฤติกรรมการใหความรวมมือ (Civic Virtue)
5. พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ (Conscientiousness)
วิธีการวิจัย
1.ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในครั้งนี้ คือ ประชากร ไดแกบุคลากรในบริษัทน้ําตาลมิตรผล จํากัด เขต
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี จํ า นวน 2,390 คน (งานบุ ค ลากร บริ ษั ท น้ํ า ตาลมิ ต รผล จํ า กั ด เขตจั ง หวั ด
สุพรรณบุรี, 2560) กลุมตัวอยาง คือ ไดแก บุคลากรในบริษัทน้ําตาลมิตรผล จํากัด เขตจังหวัด
สุพรรณบุรี จํานวน 343 คนที่ไดจากการคํานวณหาขนาดของกลุ มตัวอยางแบบทราบจํ า นวน
ประชากร ตามสูตรคํานวณของ Taro Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 และ
ระดับความคาดเคลื่อน รอยละ 5 และทําการสํารองเผื่อแบบสอบถามไมสมบูรณอีก 17 ตัวอยาง
รวมเปน 360 ตัวอยาง ใชในการสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก (Convenience)
2.เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล โดยแบงออกเปน 4 สวนดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของพนักงานโดยถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ
ระดั บการศึ กษา ระดั บรายได ฝายงาน ประสบการณในการทํางาน เปนแบบสอบถามรายการ
(Check list)
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน 2 ปจจัย ประกอบดวย ปจจัยจูงใจ 7
ดาน และปจจัยธํารงรักษา 7 ดาน มีจํานวนทั้งหมดทั้ง 2 ปจจัย
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ผูศึกษาอาศัยแนวคิดทฤษฎีของ
Walton (1973) แบงคุณภาพชีวิตการทํางานเปน 8 ดาน
สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคกร ศึกษาอาศัยแนวคิด
ทฤษฎีของ Organ (1987, 1988, 1990, 1991 อางใน Linn และคณะ, 2000: 3) แบงพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีในองคกร ออกเปน 5 ดาน
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล ซึ่งไดผลการวิเคราะห ดังนี้
ผูตอบแบบสอบถามพนักงานสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 78.7 มีชวงอายุระหวาง
31-35 ป คิดเปนรอยละ 27.1 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทามากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 54.5 มีรายไดมากที่สุดชวง 15000-20000 บาท ตอเดือนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 33.2 มีฝายงาน
ฝายผลิต คิดเปนรอยละ 65.3 และ มีประสบการณในการทํางานระหวาง 2-3 ป คิดเปนรอยละ 38.2
ตางรางที่1 ผลการวิเคราะหการหาคาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคกร
โดยรวม และแรงจูงใจในการทํางาน2ปจจัย
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคกร โดยรวม
r
Sig.
ระดับความสัมพันธ ทิศทาง
(Pearson (2-tailed)
แรงจูงใจในการทํางาน2ปจจัย Correlation)
1.ปจจัยจูงใจ
.579
.000**
ปานกลาง
เดียวกัน
2.ปจจัยธํารงรักษา
.571
.000**
ปานกลาง
เดียวกัน
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหการหาคาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคกร
โดยรวม และแรงจูงใจในการทํางานปจจัยจูงใจ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคกร โดยภาพรวม
R
(Pearson
Correlation)
.422
.422

Sig.
(2-tailed)

ระดับ
ความสัมพันธ

ทิศทาง

.000**
.000**

ปานกลาง
ปานกลาง

เดียวกัน
เดียวกัน

3.ดานความรับผิดชอบในงาน

.384

.000**

ปานกลาง

เดียวกัน

4.ดานงานที่มีความทาทายและใช
ความคิดสรางสรรค

.410

.000**

ปานกลาง

เดียวกัน

.431
.397

.000**
.000**

ปานกลาง
ปานกลาง

เดียวกัน
เดียวกัน

.000**

ปานกลาง

เดียวกัน

แรงจูงใจในการทํางานปจจัยจูงใจ
1.ดานความสําเร็จในการทํางาน
2.ดานการยอมรับนับถือ

5.ดานความมีอิสระในการปฏิบัติงาน
และตัดสินใจ
6.ดานความกาวหนาในสายงานอาชีพ
7.ดานการเจริญเติบโตในองคกร

.455
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหการหาคาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคกร
โดยรวม และแรงจูงใจในการทํางานปจจัยธํารงรักษา
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคกร โดยรวม
R
Sig.
แรงจูงใจในการทํางานปจจัยธํารงรักษา (Pearson Correlation) (2-tailed)
1.ดานนโยบายขององคการ
.413
.000**
2.ดานสภาพแวดลอมและบรรยากาศใน
การทํางาน
.000**
.405
3.ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
และผูใตบังคับบัญชา

ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ
ปานกลาง
เดียวกัน
ปานกลาง

เดียวกัน

ต่ํา
ปานกลาง

เดียวกัน
เดียวกัน

ปานกลาง

เดียวกัน

.227

.000**

5.ดานความมั่นคงในงาน

.373
.368

.000**
.000**

6.ดานเงินคาจาง เงินเดือนผลตอบแทน
รวมถึงสวัสดิการ

.435

.000**

ปานกลาง

เดียวกัน

7.ดานสถานภาพในการทํางาน ความ
ปลอดภัยในการทํางาน

.427

.000**

ปานกลาง

เดียวกัน

4.ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน

ตางรางที่ 4 ผลการวิเคราะหการหาคาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคกร
โดยรวม และคุณภาพชีวิตการทํางาน

คุณภาพชีวิตการทํางาน
1.ดานรายไดและคาตอบแทนที่มียุติธรรม
2.ดานสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยในการทํางาน
3.ดานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
4.ดานความกาวหนาและความมั่นคงในอาชีพ
5.ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
6.ดานความเสมอภาคและความยุติธรรมใน
องคกร
7.ดานความสมดุลของชีวิตการทํางาน
8.ดานความภาคภูมิใจในองคกร

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคกรโดยรวม
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
(Pearson (2-tailed) ความสัมพันธ
Correlation)
.379
ปานกลาง
เดียวกัน
.000**
.000**
.433
ปานกลาง
เดียวกัน
เดียวกัน
.000**
.459
ปานกลาง
.000**
.460
ปานกลาง
เดียวกัน
เดียวกัน
.000**
.228
ต่ํา
.526
.466
.512
282

.000**
.000**
.000**

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน
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สรุปผลการวิจัย
จากการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 1 พบว า แรงจู ง ใจในการทํ า งาน 2 ป จ จั ย ป จ จั ย จู ง ใจ
(r=0.579,Sig.=0.000) ดานความสําเร็จในการทํางาน (r .422,Sig0.000) ดานการยอมรับนับถือ(r =
.422,Sig = 0.000) ดานความรับ ผิ ดชอบในงาน (r = 0.384,Sig = 0.000) ดานงานที่มีความท า ทาย
และใช ค วามคิ ด สร า งสรรค ( r = 0.410,Sig = 0.000) ด า นความมี อิ ส ระในการปฏิ บั ติ ง านและ
ตัดสินใจ (r = 0.431,Sig = 0.000) ดานความกาวหนาในสายงานอาชีพ(r = 0.397,Sig = 0.000) และ
ด า นการเจริ ญ เติ บ โตในองค ก ร(r = 0.455,Sig = 0.000)ทั้ ง เจ็ ด ด า น และป จ จั ย ธํ า รงรั ก ษาใจ
(r=0.571,Sig.=0.000) ดานนโยบายขององคการทํางาน (r=0.413,Sig0.000) ดานสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศในการทํ า งาน(r= 0.405,Sig 0.000)ด า นความสั ม พั น ธ กั บ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาและ
ผูใตบังคับบัญชา (r=0.227,Sig0.000) ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน(r=.373,Sig0.000) ดาน
ความมั่ น คงในงาน(r=.368,Sig0.000) ด า นเงิ น ค า จ า ง เงิ น เดื อ นผลตอบแทนรวมถึ ง สวั ส ดิ ก าร
(r=.435,Sig0.000) และดานสถานภาพในการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน(r=.427,Sig0.000)
ทั้งเจ็ด ซึ่งมีความสั มพั นธ ในทิศทางเดียวกั นกับ พฤติ กรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององค กร ซึ่ งมี
ความสัมพันธในระดับปานกลางทั้งสองปจจัยผลจากการวิเคราะห แสดงใหเห็นวาแรงจูงใจในการ
ทํางาน2 ปจจัย ปจจัยจูงใจ ปจจัยธํารงรักษา สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรยิ่งเกิด
แรงจูงใจในการทํางาน 2 ปจจัย ปจจัยจูงใจ ปจจัยธํารงรักษา มากเทาไรยิ่งสงผลตอพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคกรเพิ่มมากขึ้น เพราะมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน
สําหรับการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรของ
พนั ก งาน มี ค วามสั ม พั น ธ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานทางด า นรายได แ ละ
คาตอบแทนที่มียุติธรรม โดยมีคา (r=0.379 ,Sig = 0.000) ดานสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยในการทํางาน
(r=0.433 ,Sig0.000) ดานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน (r= 0.459 ,Sig0.000) ดานความกาวหนา
และมั่นคงในอาชีพ(r=0 .460 ,Sig0.000) ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (r= 0.228,Sig0.000)
ดานความเสมอภาคและความยุติธรรมในองคกร(r=0.526 ,Sig0.000) ดานความสมดุลของชีวิตการ
ทํ า งาน (r= 0.466 ,Sig0.000) และด า นความภาคภู มิ ใ จในองค ก ร(r= 0.512 ,Sig0.000) ซึ่ ง มี
ความสัมพันธในระดับปานกลาง ทั้งแปดดาน
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อภิปรายผลการวิจัย
สําหรับความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางาน 2 ปจจัย ดานปจจัยจูงใจ ไดแก ดาน
ความสําเร็จในการทํางาน ดานการยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบในงาน ดานงานที่มีความทา
ทายและใชความคิดสรางสรรค ดานความมีอิสระในการปฏิบัติงานและตัดสินใจ และดานการ
เจริญเติบโตในองคกร กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร พบวา มีความสัมพันธอยูใน
ระดับปานกลาง จากผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัย วิรัช สงวนวงศวาน (2550) อธิบายวา การจูง
ใจคือความเต็ ม ใจของพนั กงานที่ จะใชค วามพยายามอย า งเต็ มความสามารถเพื่ อ ให สํา เร็ จ ตาม
เปาหมายขององคกร และเพื่อตอบสนองความตองการของพนักงานผูนั้นเองดวย ดังนั้นการจูงใจใน
องคกรจึงนําไปสูผลที่เปนประโยชนตอองคกร และผลที่เปนประโยชนตอตัวพนักงานดวยในเวลา
เดียวกัน เนื่องจากพนักงานมีความกระตือรือรนตองานและตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ
องคกรจึงควรสงเสริมใหพนักงานไดทํางานที่มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของงานเพิ่มมาก
ขึ้นซึ่งปจจัยจูงใจดานการเจริญเติบโตในองคกร มีคาเฉลี่ยสูงสุด แสดงวาพนักงานปฏิบัติงานอยาง
เต็มความสามารถเพื่อใหบรรลุเปาหมายสวนดานความกาวหนาในสายงานอาชีพมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
สาเหตุมาจากพนักงานอาจไมไดรับการสนับสนุนในดานการพัฒนา ทักษะ ฝกอบรม เพื่อเพิ่มพูน
ความรู จึงไมมีโอกาสที่จะกาวหนาในหนาที่ดังนั้นองคกรควรจะมีการสนับสนุนไดการพั ฒนา
พนักงานเพื่อใหพนักงานไดมีโอกาสกาวหนาในงาน
สําหรับความสัมพันธระหวางแรงจูงใจดานปจจัยธํารงรักษาในการปฏิบัติงานของพนักงาน
กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว
พบวา ดานเงินเดือนคาจาง เงินเดือนผลตอบแทนรวมถึงสวัสดิการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยพนักงาน
ไดรับเงินเดือนเหมาะสมกับความรูความสามารถ สวัสดิการและคาตอบแทนพิเศษตาง ๆ ที่ไดรับมี
ความเหมาะสม ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และทําใหงานสําเร็จไดดวยดี สวนดานที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาอาจไม
สามารถใหคําปรึกษาเมื่อพนักงานมีปญหาและใหความชวยเหลือได องคกรควรหาแนวทางในการ
สรางความสัมพันธของผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ผลการวิจัยไมสอดคลองกับงานวิจัยของ
รสสุคนธ เหล็กเพชร (2555) ที่ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผูชวยในโรงเรียนสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษา เขต 18 จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจของครูผูชวย ในโรงเรียน
สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 18 จั ง หวั ด ชลบุ รี พบว า แรงจู ง ใจในการ
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ปฏิบัติงานดานปจจัยค้ําจุนโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการปกครอง
บังคับบัญชาโดยรวมอยูในระดับมาก
สําหรับความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานกับ พฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคกร อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความเสมอภาค
และความยุติธรรมในองคกร มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยพนักงานรูสึกวาผูบังคับบัญชาใหความเปนธรรม
ตอผูใตบังคับบัญชาโดยเทาเทียมกัน สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานความสัมพันธกับเพื่อน
รวมงาน พนักงานอาจจะไมได รับความร วมมือและความช วยเหลือจากเพื่อ นรวมงานในช วงที่
ตองการความชวยเหลือ สอดคลองกับ Walton (1973) ไดกลาววา คุณภาพชีวิตในการทํางาน เปน
เรื่องของสภาพแวดลอมและสังคมที่สงผลใหการทํางานประสบผลสําเร็จ ผลผลิตที่ไดรับตอบสนอง
ความตองการและความพึงพอใจของบุคคลในการทํางาน และสันติ บางออ (2540) ไดกลาวไววา
คุณภาพชีวิตในการทํางานเปนสิ่ง ที่คนเราจะสามารถทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ สามารถ
ปรับปรุงเพิ่มผลผลิตได โดยมี ความพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจ ซึ่งถือวาเปนปจจัยภายใน
สําหรับปจจัยภายนอก คือ สภาพแวดลอมในการทํางาน เปนสิ่งที่ทําใหคนเรามีความสุขกับการ
ทํางานและเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. การวิเคราะหแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบวา ปจจัยจูงใจในดานความกาวหนาในสาย
งานอาชีพสงผลตอสงผลตอความตั้งใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เนื่องจากพนักงานมีความ
กระตื อ รื อ ร น ต อ งานและต อ งการความก า วหน า ในสายงานอาชี พ มี แ ละปฏิ บั ติ ง านอย า งเต็ ม
ความสามารถ ดังนั้น บริษัทควรมีการใหพนักงานไดรับการสงเสริมศึกษาดูงานที่เกี่ยวของกับงาน
ในหนาที่และไดรับการสนับสนุนในดานการพัฒนา ทักษะ ฝกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู
2. การวิเคราะหแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบวา ปจจัยค้ําจุนดานสภาพแวดลอ มและ
บรรยากาศในการทํางานพนักงานใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางาน ทํา
ใหเกิดสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่ดีในการทํางานสงผลใหการทํางานราบรื่นทําใหงานสําเร็จ
ไดดวยดี ดังนั้น บริษัทควรมีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณใชในหนวยงานอยางเพียงพอและสถานที่
ทํางานมีแสงสวางเพียง อากาศถายเทสะดวก อุณหภูมิที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพื่อใหพนักงาน
ไดทํางานสะดวกมากยิ่งขึ้น
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3.การวิ เ คราะห คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งาน พบว า ด า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งาน
พนักงานใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในการทํางาน ทําใหเกิดการพัฒนา
ศักยภาพในการทํางานสงผลใหเกิดความรวมมือในการทํางานและพัฒนาศักยภาพของงาน ดังนั้น
บริษัทควรมีการพัฒนาความรูและประสบการณในการทํางาน ไดแก การอบรม การสัมมนา เพื่อให
พนักงานไดรับความรูเพิ่มมากขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต
1. การศึ ก ษาครั้ ง ต อ ไป ควรมี ก ารทํ า วิ จั ย เป น วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยใช วิ ธี เ ก็ บ ข อ มู ล ที่
หลากหลาย เชน การสัมภาษณ หรือการสังเกตการณ รวมดวย เพื่อใหผลการวิจัยเกิดความสมบูรณ
และผูวิจัยจะไดขอมูลที่ลึกซึ้งมากอยางแทจริง
2. การศึกษาครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ตาม
กรอบแนวคิดและทฤษฎีอื่นๆ นอกเหนือจากการศึกษาครั้งนี้ เพื่อใหเกิดความสมบูรณเกี่ยวกั บ
แรงจูงใจในการปฏิบัตขิ องพนักงาน
3. การศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาวาปจจัยอื่นที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก
มี่ดีขององคกรเพื่อที่จะนําขอมูลมาพัฒนาองคกรใหดีขึ้นเพื่อจะไดทราบถึงแรงจูงใจและคุณภาพ
ชีวิตการทํางานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
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ปจจัยดานองคกรและบรรยากาศในการทํางานที่สงผลตอความเครียดในการทํางานของพนักงาน
กรณีศึกษา บริษัท อีโนเวย รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน
The Organizational Factors and the Working Environment Affecting the Work Stress of
Employees: A Study of Inoue Rubber (Thailand) Co., Ltd.
กัญญาภัค จันทรตาแกว, กาญจนา ศรีสวัสดิ์, รัชนีกร หาเรือนบุญ, วทันยา บางสุวรรณ,
ดารารัตน แสงโต, ธนยศ ใหญแกว
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บุปผา ฐานุตตมานนท
อาจารยสาขาการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ คณะบริหารธุรกิจ
มหาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดานองคกรและบรรยากาศในการทํางานที่มีผล
ตอความเครียดในการทํางานของพนักงาน บริษัท อีโนเวย รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน
กลุมเปาหมายเปนพนักงานในบริษัท อีโนเวย รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน ขนาดของกลุม
ตัว อย างจํ า นวน 325 คน การวิจัยนี้ เป น การวิ จัย เชิ งคุณ ภาพ เครื่องมื อที่ ใชใ นการวิ จั ย นี้ ได แก
แบบสอบถามจากพนักงาน และสถิติที่ใชในการคิดวิเคราะห ประกอบไปดวย สถิติเชิงพรรณนา
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 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%) ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานองคกร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
รายได และระยะเวลาในการปฏิบัติงานสงผลตอความเครียดในการทํางานในดานลักษณะงาน ดาน
บทบาทและหนาที่ ดานความสัมพันธ และดานความสําเร็จและความกาวหนาในอาชีพไมแตกตาง
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กั น ในขณะที่ ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลด า นระดั บ รายได มี ผ ลต อ ความเครี ย ดในการทํ า งานในด า น
ความสัมพันธและความกาวหนาในอาชีพที่แตกตางกัน นอกจากนี้ ปจจัยดานองคกร (ไดแก ความ
ตองการดานงาน ความตองการดานบทบาท ความตองการดานความสัมพันธระหวางบุคคล) และ
ปจจัยดานบรรยากาศในการทํางาน (ไดแก ดานลักษณะงาน และดานสิ่งแวดลอมในองคกร) มีผล
ตอความเครียดในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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.
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บทนํา
ความเครียดเปนภาวะทั่ วไปที่ เกิ ดขึ้นกั บทุ กคน ความเครี ยดของคนเราสามารถเกิ ด ได
ตลอดเวลา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมหรือเกิดปญหาในชีวิตประจําวันนับวา เปน
สาเหตุสําคัญที่ทําใหมนุษยเกิดความเครียด การทํางานรวมกันของคนจํานวนมากที่มาจากสถานที่
แตกตางกัน ทั้งในดานองคกร ดานครอบครัว ดานจิตใจความรูสึก ดานความรูความสามารถ อายุ
และดานประสบการณการทํางาน อาจทําใหเกิดการกระทบกระทั่งหรือความไมเขาใจกันในองคกร
โดยมีวิธีจัดการความเครียดของตนเอง (Lazarus and Folkman, 1984) ศึกษาพบวา คนเรามีวิธีจัดการ
ความเครียดได 2 วิธีดวยกัน วิธีแรกคือ จะเนนที่การจัดการกับอารมณ ความรูสึกของตนเอง สวนวิธี
ที่สองคือ เปนวิธีการจัดการกับปญหาโดยตรง อุตสาหกรรมยานยนตและสวนประกอบยานยนตใน
ประเทศไทย เปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ โดยประเทศไทย
เป น รากฐานการผลิ ต เพื่ อ การจํ า หน า ยในแต ล ะประเทศ ทั้ ง ยั ง ถื อ เป น ผู นํ า ในด า นการผลิ ต
อุตสาหกรรมยานยนต และสวนประกอบในภูมิภาคอาเซียนดวย (สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนต
ไทย, 2554) ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวา อุตสาหกรรมมีการพัฒนามากขึ้น จากเหตุผลขางตน จึงทํา
ใหผูศึกษามีความสนใจวาปจจัยใดที่เปนสาเหตุของความเครียดที่เกิดขึ้นในที่ทํางานของบริษัท อีโน
เวย รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ อาจเปนแนวทางชวยใหผูบริหารได
ทราบถึงสาเหตุ และระดับความเครียดของพนักงาน เพราะความเครียดจัดเปนภัยเงียบ ดังนั้นควร
หาทางปองกันและแกไขตลอดจนพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของพนั ก งานบริ ษั ท อี โ นเวย รั บ เบอร (ประเทศไทย) จํ า กั ด
มหาชนเกี่ยวกับปจจัยดานองคกร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของพนั ก งานบริ ษั ท อี โ นเวย รั บ เบอร (ประเทศไทย) จํ า กั ด
มหาชน เกี่ยวกับบรรยากาศในการทํางาน
3. เพื่อศึกษาระดับความเครียดในการทํางานของพนักงานบริษัท อีโนเวย รับเบอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด มหาชน
4. เพื่อศึกษาปจจัยดานองคกรในดานความตองการดานงาน ความตองการดานบทบาท และ
ความตองการดานความสัมพันธระหวางบุคคลของพนักงานบริษัท อีโนเวย รับเบอร (ประเทศไทย)
จํากัด มหาชน
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลในดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน และระดับ
รายได ที่แตกตางกัน มีผลตอระดับความเครียดในการทํางานไมแตกตางกัน
2. ป จ จั ย ด า นองค ก ร (Robbins and Judge, 2013) ในด า นความต อ งการด า นงาน ความ
ตองการดานบทบาท และความตองการดานความสัมพันธระหวางบุคคล มีผลตอความเครียดในการ
ทํางาน
3. บรรยากาศในการทํางานดานลักษณะงาน เพื่อนรวมงาน หัวหนางาน และสิ่งแวดลอมใน
องคกร มีผลตอความเครียดในการทํางาน
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปจจัยดานองคกร
ปจจัยเกี่ยวกับองคกร (Organizational Factors) ตามแนวคิดของ Robbins and Judge (2013)
จะเปนตัวแปรที่สรางความกดดันใหแกบุคลากรในองคกร อันเนื่องมาจากความตองการหรือความ
คาดหวังขององคกรนั่นเอง ความตองการ (Demand) ในที่นี้จะหมายถึง หนาที่และความรับผิดชอบ
ความกดดัน ระเบียบขอบังคับ รวมถึงความไมแนนอนที่บุคลากรในองคกรตองเผชิญหรือประสบ
ในสถานที่ทํางาน ไดแก
ความตองการดานงาน (Task Demands) ความตองการในงานเปนโครงสรางของงานสวน
บุ ค คล (ระดั บ ของเสรี ภ าพและความเป น อิ ส ระ น า สนใจและการมี ส ว นร ว มในงาน การใช
เทคโนโลยี เงื่ อ นไขการทํ า งาน และรู ป แบบของงาน) ในการทํ า งานหากพนั ก งานได รั บ การ
สนับสนุนในดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานจะสงผลใหมีแนวโนมที่จะลดความเครียดใน
งานไดเปนอยางมาก ลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพสําหรับสถานที่สถานที่ทํางานที่มีมาก
เกินไป เชน งานที่มีเสียงรบกวนมากเกินไป หองทํางานที่หนาแนนแออัดมากเกินไป สถานที่ที่มีการ
หยุดชะงัก เสียงกริ่งโทรศัพทที่ดังตลอดเวลา ตําแหนงการวางเครื่องจักร ที่ไมปลอดภัยสําหรับ
พนักงาน สิ่งเหลานี้กอใหเกิดความวิตกกังวลและกอใหเกิดความเครียดในงานตามมา แตสถานที่ที่
นายจ างมีการตรวจสอบอย างต อเนื่อ งอยู ตลอดเวลาจะสามารถทําใหพนั กงานรู สึกได ถึ งความ
ปลอดภัยในการทํางาน
ความต อ งการด า นบทบาท (Role Demands) จะเป น ความกดดั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ตั ว บุ ค คล
เนื่องมาจากหนาที่ที่ตนเองตองรับผิดชอบในองคกร การไดรับบทบาทการทํางานหลายดานในเวลา
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เดียวกัน อาจเปนเรื่องยากที่จะทําใหสําเร็จลุลวงเพื่อตอบสนองความตองการใหกับองคกร ความ
ขัดแยงในบทบาทของตน ไมเขาใจวาตนตองทําอยางไร การไดรับหนาที่และความรับผิดชอบที่สูง
เกินไป การทํางานที่กําหนดชวงเวลาสั้นๆในการทํา (ชั่วโมงในการทํางาน) รวมถึงความคลุมเครือ
ของบทบาทหนาที่ (ความไมชัดเจนระหวางหนาที่กับงานที่ตองทํา)
ความต อ งการด า นความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คล (Interpersonal Demands) จะเป น ความ
กดดันอันเนื่องมาจากตัวบุคคลอื่นในที่ทํางาน การมีสภาพแวดลอมการทํางานที่ไมเปนมิตรตอกัน
ระหวางเพื่อนรวมงานและการไมเปนมิตรกับเพื่อนรวมงานที่เขามาอยูใหม การขาดการสนับสนุน
จากเพื่ อ นร ว มงานและจากหั ว หน า งาน อี ก ทั้ ง ความยุ ติ ธ รรมที่ ไ ด รั บ จากหั ว หน า งานรวมทั้ ง
ความสัมพันธที่ย่ําแยระหวางบุคคลในที่ทํางาน อีกทั้งยังมีการแสดงพฤติกรรมที่ไมสุภาพและการ
ลวงละเมิดทางเชื้อชาติอีกดวย
ทฤษฎีความเครียด
Selye (1956) ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องความเครี ยดไดแบงชนิดความเครียดออกเป น 2
ชนิดดังนี้
1. Eustress เปนความเครียดทางบวกหรือความเครียดที่เกิดจากความสุข บางครั้งคนเรามี
ความสุขขึ้นมาแบบไมไดตั้งตัว หรือไดรับอะไรที่แปลกใหมอยางกะทันหัน หรือจากการตองเผชิญ
กับความทาทายของงานที่ชอบก็อาจจะทําใหเกิดความเครียดไดเชนกัน เชน การไดรับการเลื่อน
ตําแหนงที่เกิดความทาทาย ทําใหเกิดความตื่นเตน กระวนกระวายใจ จนกลายเปนความเครียดไดแก
ความเครียดนี้ปรากฏเปนผลสําเร็จและเกิดผลดี คือชวยใหสามารถเอาชนะอุปสรรคในการทํางานได
2. Distress เปนความเครียดทางลบหรือความเครียดที่เกิดขึ้นเนื่องจาก การมีทุกขเกิดขึ้น
เนื่ อ งจากการถู ก คุ ก คาม หรื อ ถู ก ครอบงํ า มากไปจนไม เ ป น ตั ว ของตั ว เอง การแสดงออกของ
ความเครียดชนิดนี้คือ ขาดการควบคุมตัวเอง คับอกคับใจ เกิดความรูสึกไมมั่นคงปลอดภัย รูสึก
หวั่นไหวถึงความลมเหลวจากการถูกคุกคาม ถาความเครียดนี้ไมถูกคุกคามหรือทําใหหมดลงก็
อาจจะเกิดปญหาตอการปฏิบัติงานได
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความเครียด
Hellriegel, Slocum and Woodman (2001) ความเครียดในการทํางาน คือ ผลลัพธหรือการ
ตอบสนองตอสถานการณความตองการทางกายภาพและทางจิตวิทยาในการทํางานของบุคคล ซึ่ง
ความเครียดเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับรูวา ความตองการนั้นมีมากกวาความสามารถในการควบคุมของ
บุคคล คนทํางานจะเกิดความเครียดมากที่สุด เมื่อปจจัยในงานที่กอใหเกิดความเครียดมีมากเกินกวา
ความสามารถที่จะควบคุมไวได เมื่อเปนเชนนี้ จะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพขององคกร การ
ออกแบบการทํ า งานใหม แ ละการสร า งความชั ด เจนและความเข า ใจในบทบาท จะช ว ยลด
ความเครียดในการทํางานใหแกพนักงานได
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สมิทา ดาส (Smitha Das, 2010) ไดอธิบายถึงปจจัยที่สงผลตอบรรยากาศองคการ โดยเนน
ไปที่เรื่องการเรียนรูในองคการไว 5 ประการไดแก 1. สภาพแวดลอมขององคการ 2. โครงสราง
องคการ 3. กระบวนการทํางาน 4. สิ่งแวดลอมทางกายภาพ และ 5. คานิยมและบรรทัดฐานของ
องคการ
ฐาปนีย วังกานนท (2556) ศึกษาเรื่อง ปจจัยการทํางานที่มีผลตอความเครียดของพนักงาน
บริษัทแอมพาส อินดัสตรี จํากัด พบวา ปจจัยดานการทํางาน อันไดแก ลักษณะงาน ดานบทบาท
และหนาที่ในองคกร ดานความสําเร็จและความกาวหนาในอาชีพ ดานโครงสรางองคกรที่อยูใน
ระดับดีมาก ดานสัมพันธภาพในที่ทํางานอยูในระดับนอย กลาวไดวา ความเครียดของพนักงาน
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ระดับรายได
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
(ฐาปนี วังกานนท, 2556)
ความเครียดในการทํางาน
1. ดานลักษณะงาน
2. ดานบทบาทและหนาที่
3. ดานสัมพันธ
4. ดานความสําเร็จและ
กาวหนา

ปจจัยดานองคกร ไดแก
1. ความตองการดานงาน
2. ความตองการดานบทบาท
3. ความตองการดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคล
(Robbins and Judge 2013 )
บรรยากาศในการทํางาน
1. ลักษณะงาน
2. เพื่อนรวมงาน
3. หัวหนางาน
4. สิ่งแวดลอมในองคกร
(ฐาปนี วังกานนท, 2556)

ภาพที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย
1. ประชากรกลุมเปาหมายในการศึ กษาครั้ งนี้ คือพนักงานใน บริ ษัท อี โนเวย รับเบอร
(ประเทศไทย) จํากัด มหาชน ซึ่งมีจํานวน 1,381 คน
2. ขนาดกลุ มตั ว อยา งที่ ใช ใ นการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ไ ด มาจากการประมาณค าร อ ยละ โดย
กํ า หนดความเชื่ อ มั่ นร อ ยละ 0.95 ความคลาดเคลื่ อ นไม เ กิ น ร อ ยละ 0.5 ซึ่ ง คํ า นวณได จ ากการ
คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรคํานวณของทาโร ยามาเน (Yamane, 1973, p. 1,088)
3. ใชกลุมตัวอยางอยางนอย 310 กลุมตัวอยาง จึงจะสามารถประมาณคารอยละ โดยมีความ
ผิดพลาดไมเกินรอยละ 0.5 ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 0.95 พิจารณาจากการสุมตัวอยางทั้งสิ้น 325
ตัวอยาง ถือไดวาผานเกณฑและเปนการเพิ่มความเชื่อมั่นใหกับขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใช เ ป น แบบสอบถาม
(Questionnaire) เป น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ ข อ มู ล จากกลุ ม ตั ว อย า งป จ จั ย ด า นองค ก รและ
บรรยากาศในการทํางานที่สงผลตอความเครียดในการทํางานของพนักงานบริษัท อีโนเวย รับเบอร
(ประเทศไทย) จํากัด มหาชน ซึ่งคณะผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยการศึกษาคนควาจาก แนวคิดและทฤษฎี
ตางๆ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปนแนวคิดในการสรางแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเปนปลาย
ปด โดยแบงออกเปน 4 สวนดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล โดยจะเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูล
สวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได และระยะเวลาในการทํางาน เปนลักษณะ
คําถามแบบสํารวจรายการ (Check list)
สวนที่ 2 คําถามดานปจจัยองคกร (Robbins and Judge 2013) โดยใหตอบคําถามตามความ
คิดเห็นแบบประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) แบงออกเปน เห็นดวยนอยที่สุด เห็นดวยนอย เห็น
ดวยปานกลาง เห็นดวยมาก และเห็นดวยมากที่สุด
สวนที่ 3 บรรยากาศในการทํางาน เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศในการทํางานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท แบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ใหผูตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบตามความคิดเห็น
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สวนที่ 4 ความเครียดในการทํางาน โดยจะเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลปจจัยในการ
ทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท อีโนเวย รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน โดย
ดัดแปลงจากแบบวัดความเครียดในการทํางานจาก ฐาปนี วังกานนท, 2556 เพื่อวัดความเครียดใน
การทํางาน
วิธีการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) หาความถี่ และรอยละเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล
คื อ เพศ อายุ ระดั บการศึ กษา ระยะเวลาในการทํา งาน และระดั บรายได หาค าเฉลี่ ย และส ว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐานและส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ป จ จั ย ด า นองค ก รของพนั ก งาน และหาค า ความถี่
(Frequency) หาคารอยละ (Percent) หาคาเฉลี่ย (Mean) และหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ในสวนบรรยากาศในการทํางานของพนักงาน
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย
ความเครียด 2 กลุม โดยใช Independent Sample t-test ในการทดสอบ และทดสอบเปรียบเที ยบ
ความแตกต า งของค า เฉลี่ ย ที่ มีก ลุ มตั ว อย า งตั้ งแต 2 กลุ มขึ้ น ไปโดยใช One-Way ANOVA แล ว
ทดสอบความแตกต า งเป น รายคู ด ว ยวิ ธี Games-Howell ที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ 0.05 และ
วิเคราะหหาป จจั ยที่มีอิ ทธิ พลตอความเครียด โดยใช Multiple Regression Analysis กําหนดเป น
Stepwise Model ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการวิจัย
คณะผูวิจัยสรุปผลการวิจัยตามลําดับของผลการวิเคราะหขอมูล ซึ่งแบงออกเปน 4 สวนดังนี้
สวนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลโดยผูตอบแบบสอบถามเปนพนักงาน
บริษัท อีโนเวย รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน สวนใหญเปนผูชาย รอยละ 52.9 มีชวงอายุ
ระหวาง 28-32 ปมากที่สุด 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
และผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุดคือ อายุ 43 ปขึ้นไป รอยละ 12.0 มีการศึกษาในระดับต่ํากวา
ปริ ญ ญาตรี ม ากที่ สุ ด ร อ ยละ 90.5 ส ว นใหญ มี ร ายได ต่ํ า กว า 12,000บาท ร อ ยละ 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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สวนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับดานปจจัยองคกรโดยผูตอบแบบสอบถามเปน
พนักงานบริษัท อีโนเวย รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน โดยภาพรวมระดับความรูสึกที่ไดรับ
อยูในระดับปานกลาง ซึ่งหมายความไดวา ความเครียดในการทํางานของพนักงานในปจจัยดาน
องคกรอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยรวม 3.30 เมื่อพิจารณาปจจัยดานองคกรเปนรายขอ
พบว า อั น ดั บ แรกป จ จั ย ด า นความต อ งการด า นงาน มี ค า เฉลี่ ย 3.37 รองลงมาคื อ ป จ จั ย ด า น
ความสัมพันธระหวางบุคคล มีคาเฉลี่ย 3.30 และปจจัยดานความตองการบทบาท มีคาเฉลี่ย 3.24
ตามลําดับ
สวนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานบรรยากาศในการทํางาน โดยผูตอบ
แบบสอบถามเปนพนักงานบริษัท อีโนเวย รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน พบวาบุคลากร
สวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานบรรยากาศในการทํางานโดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลางมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.19 เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือปจจัยดานสิ่งแวดลอม
ในองคกรมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 รองลงมาคือปจจัยดานเพื่อนรวมงานมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.23 และขอ
ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือปจจัยดานลักษณะงานมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.10
สวนที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความเครียดในการทํางาน ผูตอบแบบสอบถาม
เปนพนักงานบริษัท อีโนเวย รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน พบวาระดับความรูสึกของ
พนักงานอยูในระดับปานกลาง ซึ่งตีความหมายไดวา ความเครียดในการทํางานของพนักงานในดาน
ความเครียดในการทํางาน อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยรวม 3.01 เมื่อพิจารณาความในการ
ทํางานโดยเฉลี่ยรายขอแลว พบวา ทุกขอมีระดับความรูสึกอยูในระดับปานกลาง ดานความสําเร็จ
และความกาวหนาในอาชีพมีคาเฉลี่ย 3.12 ดานบทบาทและหนาที่ของตนเองในองคกรมีคาเฉลี่ย
3.01 ดานลักษณะงานมีคาเฉลี่ย 3.00 และ ดานสัมพันธภาพในการทํางานมีคาเฉลี่ย 2.91 ตามลําดับ
สวนที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานที่ 1 พบวาปจจัยสวนบุคคลในดานเพศ
อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน และระดับรายไดที่แตกตางกันของพนักงานบริษัท
อีโนเวย รับเบอร(ประเทศไทย) จํากัด มหาชน มีผลตอระดับความเครียดในการทํางานแตละดาน
แตกตางกัน (เครื่องหมาย* แสดงการสรุปสมมติฐานที่พบความแตกตาง) รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1
ปจจัยสวนบุคคล

ความเครียดในการทํางาน
ดานบทบาทและ ดานสัมพันธภาพ
หนาที่
ในการทํางาน

ดานลักษณะงาน

1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ระดับรายได
5. ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

t=-0.682
Sig=0.496
F=0.950
Sig=0.449
F=1.976
Sig=0.140
F=1.830
Sig.=0.123
F=0.654
Sig=0.581

t=0.543
Sig=0.588
F=0.737
Sig=0.596
F=0.441
Sig=0.644
F=1.906
Sig=0.109
F=0.160
Sig=0.923

ดานความสําเร็จ
และความกาวหนา
ในอาชีพ
t=1.071
Sig=0.285
F=0.816
Sig=0.539
F=0.040
Sig=0.961
F=0.792
Sig=0.531
F=1.362
Sig=0.254

t=-1.222
Sig=0.222
F=0.636
Sig=0.672
F=0.425
Sig=0.654
F=3.762
Sig=0.005*
F=1.414
Sig=0.238

สวนที่ 5 (ตอ) สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานองคกรมีผลตอความเครียดในการทํางาน
และสมมติฐานที่ 3 บรรยากาศในการทํางานมีผลตอความเครียดในการทํางานของพนักงาน ผลจาก
การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณสามารถแสดงไดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิ เ คราะห ก ารถดถอยพหุ คู ณ ระหว า งป จ จั ย ด า นองค ก รและป จ จั ย ด า น
บรรยากาศในการทํางานที่มีผลตอความเครียดในการทํางาน

ความเครียดในการทํางาน

Unstandardized Coefficients

Standardized
Coefficients

t

Sig.

2.973

0.003*

β

b

SE

2.150

0.723

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*

คาคงที่
ปจจัยดานองคกร

ปจจัยดานบรรยากาศในการทํางาน

298

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561
ดานลักษณะงาน

0.829

0.200

0.236

4.149

0.000*

ดานสิ่งแวดลอมในองคกร

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, *มี ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ ที่ ร ะดั บ

0.05

จากตารางที่ 2 ปจจัยดานองคกรดานความตองการดานงาน (β = -0.108) ดานความตองการ
บทบาท (β = 0.137) ดานความสัมพันธระหวางบุคคล (β = 0.145) และปจจัยดานบรรยากาศใน
การทํ า งานด า นลั ก ษณะงาน (β = 0.236) ด า นสิ่ ง แวดล อ มในองค ก ร (β = 0.338) จะส ง ผลต อ
ความเครียดในการทํางานและไดสมการถดถอยพหุคูณ ซึ่งเปนการการทํานายความเครียดในการ
ทํางาน ดังนี้
ความเครียดในการทํางาน

= 2.150 + 0.338 (สิ่งแวดลอมในองคกร) + 0. 236 (ลักษณะงาน)
+ 0. 145 (ความสัมพันธระหวางบุคคล) + 0. 137 (ความตองการ
บทบาท) + -0. 108 (ความตองการดานงาน)
โดยปจจัยเหลานี้สามารถทํานายความเครียดในการทํางานไดรอยละ 45.9

(Adjusted R = 0.459)
การอภิปรายผล
ผลการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลในดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ
ทํางาน และระดับรายได ที่แตกตางกันของพนักงานบริษัท อีโนเวย รับเบอร(ประเทศไทย) จํากัด
มหาชน มี ผลตอระดับความเครี ย ดในการทํ า งานไม แ ตกต า งกั น ซึ่ งผลการวิ จั ย นี้ สอดคล อ งกั บ
การศึ ก ษาของ ศิ ริ กร อกษรดี (2544) ศึ ก ษาป จ จั ย ด า นบุ ค คลและป จ จั ย งานกั บ ความเครี ย ดของ
พนักงานตอนรับภาคพื้นดิน บริษัท การบินไทย เรื่องรายไดเปนประเด็นสําคัญที่ทําใหพนักงาน
ตอนรับมีความเครียดที่แตกตางกัน
ผลการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดานองคกรมีผลตอความเครียดในการทํางานในดานลักษณะ
งาน ดานบทบาทและหนาที่ของตนเองในองคกร ดานสัมพันธภาพในการทํางาน ดานความสําเร็จ
และความกาวหนาในอาชีพ พบวา ปจจัยดานองคกรดานความตองการดานงาน ดานความตองการ
บทบาท ดานองคกรดานความสัมพันธระหวางบุคคล มีผลตอความเครียดในการทํางาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับผลการวิจัยของนงนุช
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สงวนสัตย (2557) ปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคกร มีความสัมพันธกับความเครียดในการทํางาน
ของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศในการทํางานมีผลตอความเครียดในการทํางานในดาน
ลักษณะงาน ดานบทบาทและหนาที่ของตนเองในองคกร ดานสัมพันธภาพในการทํางาน ดาน
ความสําเร็จและความกาวหนาในอาชีพ พบวา ปจจัยดานบรรยากาศดานลักษณะงาน และดาน
สิ่ ง แวดล อ มในองค ก ร มี ผ ลต อ ความเครี ย ดในการทํ า งาน อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ 0.05 ซึ่ ง
สอดคล อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว สอดคล อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของตั น หยง ชุ น ศิ ริ ท รั พ ย (2556)
ความสัมพันธระหวางการรับรูบรรยากาศองคการกับความเครียดในการทํางานของพนักงานบริษัท
นิตพอยน จํากัด
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
ปจจัยดานองคกรและบรรยากาศในการทํางานที่มีอิทธิพลตอระดับความเครียดในการ
ทํางานของพนักงานบริษัท อีโนเวย รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน พบวา พนักงานมีระดับ
ความเครี ย ดในการทํ า งานอยู ใ นระดั บ ปานกลาง ดั ง นั้ น บริ ษั ท อาจจะต อ งทํ า การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการจัดการขององคกรเพื่อใหพนักงานไมมีความเครียดหลงเหลืออยู คณะผูวิจัยไดจําแนก
ขอเสนอแนะเปนรายดาน ดังนี้
1. ปจจัยดานองคกร ตองกําหนดงาน กําหนดบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานขององคกร
อยางชัดเจน โดยอาจเขียนเปนคําบรรยายลักษณะงาน ซึ่งจะทําใหขอบเขตของการทํางานของแตละ
หนาที่ความรับผิดชอบ บทบาทหนาที่อํานาจการตัดสินใจของพนักงานแตละคนชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ในดานลักษณะงาน องคกรอาจจะตองทําการวิเคราะหงานและประเมินใหมเพื่อจัดกลุม
งานที่มีลักษณะคลายคลึงกันใหอยูในหมวดหมูเดียวกัน เพื่อใหสามารถมอบหมายงานไดเหมาะสม
กับความสามารถศักยภาพของพนักงาน
3. บรรยากาศในการทํางาน ในการทํางานองคกรของจัดสภาพแวดลอมในการทํางานให
เหมาะสม เชน การวางตําแหนงเครื่องจักรใหเหมาะสมกับขั้นตอนการทํางาน อากาศถายเท สะดวก
แสงสวางในการทํางานที่เพียงพอ และคํานึงถึงความปลอดภัยของพนักงานในการทํางาน
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งานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต
เพื่อใหผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปประยุกตใหเกิดประโยชนไดอยางกวางขวางมาก
ขึ้น คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
1. ควรทําการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอความเครียดของพนักงาน เชน การทํางาน
เป น กะ การทํ า งานล ว งหน า และแนวทางป อ งกั น และแก ไ ข เป น ต น เพื่ อ เป น แนวทางหรื อ
ขอเสนอแนะตอองคกร
2. การศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษาเฉพาะพนักงานฝายปฏิบัติการยางในของ บริษัท อีโนเวย
รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน จ.ปทุมธานี เทานั้น ควรขยายขอบเขตการศึกษากับพนักงาน
บริษัทสวนประกอบยานยนตในประเทศไทย หรืออุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย เพื่อจะได
นําผลไปใชเปนแนวทางในการปองกันและพัฒนาพนักงานทั่วทั้งองคกร
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ปจจัยดานคุณลักษณะงานและความเครียดในการทํางานที่มีผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน
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Job characteristic factors and work stress affecting work performance: A Study of
Charoen Pokphand Foods.
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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บทคัดยอ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาผลกระทบของป จ จั ย ด า นคุ ณ ลั ก ษณะงานและ
ความเครียดในการทํางานที่มีผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน กรณีศึกษา : บริษัท เจริญโภคภัณฑ
อาหาร จํากัด (มหาชน)โดยประชากรที่ใชศึกษา คือ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก พนักงาน
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) จํานวน 365คนสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห t-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(One-Way-ANOVA: F- test)และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis :
MRA)
ผลการวิ จัย พบว าผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ เป นเพศหญิ งมี อ ายุ ร ะหว า ง21 - 25 ป มี
สถานภาพสมรส / อยู ดว ยกั น ส ว นใหญ เ ป น พนั ก งานบริ ษั ท การศึ ก ษาระดั บ ต่ํ า ปริ ญ ญาตรี มี
ประสบการณทํางาน6 - 10 ปมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 15,001 - 20,000 บาท ผลการทดสอบ
สมมติฐาน สรุปไดวา คุณลักษณะงาน ไดแก ความมีอิสระของงาน มีผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความเครียดในการทํางาน ไดแก
บทบาทและหนาที่ของตนเองในองคกร และสัมพันธภาพในการทํางาน มีผลตอประสิทธิภาพใน
การทํางานของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน
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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
ในป จ จุ บั น เรื่ อ งของสุ ข ภาพจิ ต เป น ป ญ หาที่ ม นุ ษ ย ใ นสั ง คม เนื่ อ งจากสั ง คมมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มนุษยตองพบกั บการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี ทั้งดานสั งคม
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอ ม หากพิจารณาถึงปญหาที่สงผลตอความเครีย ดมี หลายสาเหตุ เชน ดาน
การเมือง เศรษฐกิจ และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และยังสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของ
มนุษย และเห็นไดวาหากมนุษยไมสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วไดนั้น จะทําใหมนุษยอยูในสภาวะความกดดัน ถาหากมนุษยเก็บสะสมความกดดัน
เหลานั้นไวนาน จะทําใหเกิดความเครียดในที่สุด (จุฑารัตน ทางธรรม, 2558)
จากการสํารวจความเครียดและสุขภาพจิตคนไทย ป พ.ศ.2551 พบตัวแปรที่สําคัญที่สูงสุด
คือ ผูที่อยูในวัยทํางานจะมีความเครียดมาก และผูที่อยูในวัยเรียนจะพบวาปญหาคือเรื่องเรียน เรื่อง
การทํางาน บุคคลเหลานั้นจะมีการแสดงออกถึงความเครียดมาอยางชัดเจน เชน อาการปวดศีรษะ
อาการขี้ลืม และสมาธิสั้นเปนตน ดังนั้นมนุษยจึงหาทางออกในการผอนคลายความเครียดในหลาย
รูปแบบ เชน การหาความบันเทิง พูดคุยกับคนในครอบครัวหรือคนที่ไววางใจ เพื่อใหตนเองรูสึก
ผอนคลาย (ธงชัย ทวิชาชาติ, 2552)
จากการที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและสภาวะทางเศรษฐกิจในปจจุบัน ทําใหวิถีชีวิต
ของคนเปลี่ยนแปลงตามไปอยางหลีกเลี่ยงไมได สงผลใหเกิดความกดดันและการทุมเทในวิถีชีวิต
การทํางานจนเกินกําลัง เพราะการทํางานเปนสิ่งสําคัญในชีวิต เนื่องจากคนสวนใหญจะตองทํางาน
เพื่อหารายไดและเพื่อใหความเปนอยูในชีวิตดีขึ้น รวมถึงความกาวหนาในตําแหนงงาน ที่กลาวมา
นี้จึงมักกอใหเกิดความเครียดไดงาย (ดรุณี สินสุริยศักดิ์, 2550,น.30)
ซึ่งผลที่เกิดความเครียดโดยเฉพาะอยางยิ่งจากสถานที่ทํางานทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความ
กดดันและเมื่อมีความกดดันมากจะทําใหเกิดการเจ็บปวยทั้งทางรางกายและจิตใจ ซึ่งกอใหเกิด
ผลเสียกับการทํางานโดยจะขัดขวางหรือลดทอนประสิทธิภาพในการทํางานได(จิตรลดา เฮงทับทิม,
2551, น. 11)
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยเป นอุตสาหกรรมที่ มีศักยภาพสู งในการผลิ ต เพื่ อ
บริโภคและเพื่อสงออก เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นฐานดานการผลิตทางการเกษตรที่มั่นคง มีการ
ใชเทคโนโลยีทีทันสมัยและมีแรงงานที่มีคุณภาพจํานวนมาก ทําใหการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
สอดคลองกับความตองการของตลาดมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นผูประกอบการยังมีความพรอมในดาน
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การจัดการกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูเสมอ
(อุตสาหกรรมอาหารไทย)
ในการผลิตของบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร(ประเทศไทย) จํากัด มหาชน จะตองอาศัยการ
ทํ า งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของพนั ก งาน โดยไม ต อ งการให ป จ จั ย ด า นคุ ณ ลั ก ษณะงานและด า น
ความเครียดมีผลกระทบตอประสิทธิภาพในการทํางาน จึงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหคณะผูวิจัยสนใจ
ที่จะศึกษาปจจัยดานคุณลักษณะงานและความเครียดในการทํางานที่มีผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางาน นอกจากนี้ความเครียดยังมีความสําคัญตอการทํางานมากขึ้นเรื่อยๆ ในสังคมไทยยุคปจจุบัน
ผลจากการวิจัยจะเปนประโยชนแกผูประกอบการนํามาประยุกตใชและแกไขกอนที่จะเกิดปญหาใน
อนาคต
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลกระทบของปจจัยดานคุณลักษณะงานและความเครียดในการทํางานที่มีผล
ตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด
(มหาชน)
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา ในการวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาผลกระทบของปจจัยดานคุณลักษณะงาน
และความเครียดในการทํางานที่มีผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานบริษัท เจริญโภค
ภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
ขอบเขตด า นประชากร ได แ ก ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด แ ก พ นั ก งานใน
อุตสาหกรรมผลิตอาหารบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารจํากัด (มหาชน) จํานวน 2,476 คน
ขอบเขตทางดานพื้นที่ไดแก
พนักงานในอุ ต สาหกรรมผลิ ตอาหารบริ ษัทเจริญ โภคภั ณฑอ าหารจํ า กั ด (มหาชน) ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานครเขตหนองจอก
ขอบเขตดานระยะเวลา ชวงระยะเวลาที่ทําการวิจัยคือ 6 พฤศจิกายน 2560 – 20 มีนาคม
2561
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ขอบเขตกลุมตัวอยางไดแก พนักงานในอุตสาหกรรมผลิตอาหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ
อาหารจํากัด (มหาชน) ในจังหวัดกรุงเทพมหานครเขตหนองจอก
โดยประชากรกลุ ม เป า หมายที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ได แ ก พ นั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
อุตสาหกรรมผลิตอาหารบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารจํากัด (มหาชน) จํานวน 365 คน กลุมตัวอยาง
คํ านวณไดจากสูตรประชากรที่ท ราบขนาดแน นอนของ Taro Yamane (อ างถึ งในกั ลยาวานิ ช ย
บัญชา, 2551)
โดยใชสูตรระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยกําหนดคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.05 จะไดกลุม
ตัวอยาง 344.37 ตัวอยางหรือเทากับ 344 ตัวอยาง และไดทําการสํารองสําหรับแบบสอบถามเพื่อ
ปองกันความไมครบถวนและความไมสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนทางผูวิจัยจึงไดกําหนด
กลุมประชากรตัวอยางเพิ่มขึ้นอีก 21 คนรวมเปน 365 คน
สมมติฐานของการวิจัย
1. ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลที่ แ ตกต า งกั น ในด า นเพศอายุ ส ถานภาพสมรสระดั บ การศึ ก ษา
ประสบการณทํางานรายไดมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานไมแตกตางกัน
2. ปจจัยดานคุณลักษณะงานในดานความหลากหลายของทักษะความเปนเอกลักษณของ
งานความสําคัญของงานความมีอิสระของงานผลยอนกลับของงานมีผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางาน
3. ปจจัยดานความเครียดในการทํางานในดานลักษณะงานบทบาทและหนาที่ของตนเองใน
องคกรสัมพันธภาพในการทํางานความสําเร็จและความกาวหนาในอาชีพโครงสรางและบรรยากาศ
มีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ประโยชนเชิงวิชาการ
ขอมูลปจจัยดานคุณลักษณะงานและความเครียดในการทํางานที่มีผลตอประสิทธิภาพใน
การทํางานสามารถที่จะนําไปประยุกตใชในการเปนแนวทางที่จะนํามาเรียนรูและปรับทัศนคติเพื่อ
ส งเสริ ม ให บุค ลากรปฏิ บัติ งานอยา งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพได ผลตามวั ต ถุป ระสงคแ ละเปา หมายของ
องคการ
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ประโยชนเชิงปฏิบัติ
1. สามารถนําปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดในการทํางานมาปรับเปลี่ยนแกไขเพื่อนํามา
ประยุกตใชใหอยูในระดับที่เหมาะสม
2. สามารถนํามาเปนแนวทางสําหรับฝายทรัพยากรบุคคลในการที่จะพัฒนาบุคลากรให
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. สามารถนําปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการปฏิบัติงานนํามาปรับใชในการบริหารงาน
ภายในองคการ
4. สามารถนําเอาผลการศึกษาไปใชใหเปนประโยชนตอองคการและเปนขอมูลพื้นฐานนํา
การสรางทัศนคติที่ดีและทํางานอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหผลผลิตดีขึ้น
5. สามารถนํามาเปนแนวทางใหกับผูวิจัยหรือผูที่ตองการศึกษา
6. เพื่อนํามาเปนแนวทางใหแกผูบริหารในการปรับปรุงแกไขกับบรรยากาศองคการและ
ปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียดในการทํางาน เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางาน
ทบทวนวรรณกรรม
Greenberg and Baron (1990) กลาววา คุณลักษณะงานเปนรูปแบบวิธีที่จะเพิ่มคุณคาในงาน
ซึ่ ง เน น มิ ติ ง านงานทั้ ง 5 ด า น ได แ ก ความหลากหลายของทั ก ษะ ความมี เ อกลั ก ษณ ข องงาน
ความสําคัญของงาน ความมีอิสระของงาน และขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับงานซึ่งสิ่งเหลานี้กอใหเกิด
ลําดับขั้นทางจิตวิทยาอันนําไปสูผลลัพธที่มีคุณประโยชนสําหรับแตละบุคคล เชน ความพึ่งพอใจ
ในงานและสําหรับองคการ เชน ลดการลาออก
พธิดาโขงรัมย (2551) ใหความหมายของความเครียดในการทํางานหมายถึงปฏิสัมพันธ
ที่ไมสมดุลกันระหวางบุคคลกับปจจัยตางๆที่เกี่ยวของในการทํางานสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งทางรางกายและจิตใจโดยแบงเปน 6 ดานดานอาการทางกายที่เกี่ยวของกับความเครียดดานความ
วิตกกังวลดานอารมณที่ไมดีดานสมรรถนะในการทางานดานปญหาภายในตัวบุคคลดานพฤติกรรม
ความเสี่ยง
จอหน ดี.มิลเล็ท (1954) ไดกลาววา ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ทําใหเกิด
ความพึงพอใจ และไดรับผลกําไรจากการปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจใน
การบริการใหกับประชาชน โดยพิจารณาจาก เชน การใหบริการอยางเทาเทียมกัน การใหบริการ
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อยางรวดเร็วทันเวลา การใหบริการอยางเพียงพอ การใหบริการอยางตอเนื่อง และการใหบริการ
อยางกาวหนา เปนตน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. ประสบการณทํางาน
6. รายได
คุณลักษณะงาน
1. ความหลากหลายของทักษะ
2. ความเปนเอกลักษณ

ประสิทธิภาพในการทํางาน

ของงาน

1. คุณภาพของงาน

3. ความสําคัญของงาน

2. ปริมาณงาน

4. ความมีอิสระของงาน

3. เวลา

5. ผลยอนกลับของงาน

ความเครียดในการทํางาน
1. ลักษณะงาน
2. บทบาทและหนาที่ของ
ตนเองในองคกร
3. สัมพันธภาพในการทํางาน
4. ความสําเร็จและความกาวหนา
ในอาชีพ
5. โครงสรางและบรรยากาศ

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1. จัดทําหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลถึงผูบริหารฝายทรัพยากรบุคคลบริษัทเจริญโภคภัณฑ
อาหารจํากัด (มหาชน) เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลและสนับสนุนการวิจัย
2.แจกแบบสอบถามออกไปยังกลุมตัวอยางจํานวน 365 ชุดโดยทําการเก็บรวบรวมขอมูล
ระหวางวันที่ 15 มกราคม 2561 และรับแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง
3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถามและจัดหมวดหมูของขอมู ลใน
แบบสอบถามเพื่อนําขอมูลวิเคราะหทางสถิติ
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการสรางแบบสอบถามผูศึกษาดําเนินการดังตอไปนี้
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูศึกษาไดปรับปรุงจากงานวิจัยที่ไดมี
ผูสรางไวสมบูรณแลวและดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางและศึกษาคนควาทฤษฎี
แนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยแบงออกเปน 4 สวนดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข อ มู ล ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลประกอบด ว ยเพศอายุ ส ถานภาพระดั บ
การศึกษาประสบการณทํางานและรายไดตอเดือนเปนคําถามแบบสอบถามปลายปด (Closed Ended
Questions)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลปจจัยดานคุณลักษณะงานซึ่งเปนแบบสอบถามแบบปลายปด
ใหเลือกตอบตามแนวคิดของแฮคแมนและโอลดแฮม (Hackman & Oldham, 1975) ไดปรับปรุงมา
จากแบบสอบถามคุณลักษณะงานของจิตรวีมุสิกสุต (2556) ประกอบดวยความหลากหลายของ
ทักษะความเปนเอกลักษณของงานความสําคัญของงานความมีอีสระของงานและผลยอนกลับของ
งาน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามขอมูลดานความเครียดในการทํางานซึ่งเปนแบบสอบถามแบบปลาย
ปดใหเลือกตอบตามแนวคิดของคูเปอรและคารตไรท (Cooper & Cartwright, 1997) ไดปรับปรุงมา
จากแบบสอบถามความเครียดในการทํางานของสิริพรเลียวกิตติกุล (2545) ประกอบดวยลักษณะ
งานบทบาทและหน า ที่ ข องตนเองในองค ก รสั ม พั น ธ ภ าพในการทํ า งานความสํ า เร็ จ และ
ความกาวหนาในอาชีพโครงสรางและบรรยากาศ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามขอมูลประสิทธิภาพในการทํางานซึ่งเปนแบบสอบถามแบบปลาย
ป ด ให เ ลื อ กตอบตามแนวคิ ด ของป เ ตอร สั น และโพลวแมน (Peterson & Plowman, 1989) ได
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ปรั บ ปรุ ง มาจากแบบสอบถามประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานของจุ ฑ ารั ต น ท างธรรม (2558)
ประกอบดวยคุณภาพของงานปริมาณงานเวลาที่ใชทํางาน
สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ในการศึกษาครั้งนี้ใชการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกตอง
เรียบรอยแลวไปประมวลผลดวยการใชสถิติและโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัย (SPSS) ในการ
วิเคราะหขอมูลดังนี้
1. สถิติ เชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) ใชค าแจกแจงความถี่ (Frequency) และสรู ป
ออกมาเป นค า ร อ ยละ (Percentage) และใช ก ารหาค า เฉลี่ ย (Mean) และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เพื่อแสดงลักษณะการกระจายขอมูล
2. สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential statistics) สถิ ติ ที่ ใ ช ท ดสอบคื อ วิ ธี ท ดสอบ t-testวิ ธี ก าร
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) หรือ (MRA)
สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลลักษณะทั่วไปของพนักงานที่บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)ใน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร เขต หนองจอกสวนใหญเปนเพศหญิงมากที่สุด 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. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาประสบการณทํางาน และรายได ที่แตกตางกัน ที่มีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานไม
แตกตางกัน (เครื่องหมาย* แสดงการสรุปสมมติฐานที่พบความแตกตาง) รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 1
ปจจัยสวนบุคคล

ประสิทธิภาพในการทํางาน
ดานปริมาณ

ดานคุณภาพ

เพศ

t=1.530
Sig=0.127

t=0.446
Sig=0.656

อายุ

F=5.229
Sig=0.000*

F=5.241
Sig=0.000*

สถานภาพ

F=2.571
Sig=0.078

F=6.586
Sig=0.002*

ระดับการ ศึกษา

F=2.598
Sig=0.076

F=1.835
Sig=0.161

ประสบการณทํางาน

F=1.718
Sig=0.154

F=0.735
Sig=0.569

รายได

F=1.371
Sig=0.092

F=2.674
Sig=0.030*

ดานเวลา
t=-0.284
Sig=0.777
F=2.829
Sig=0.016*
F=4.165
Sig=0.016*
F=4.401
Sig=0.013*
F=2.876
Sig=0.028*
F=1.602
Sig=0.159

3. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานคุณลักษณะงานในดานความหลากหลายของทักษะ
ความเปนเอกลักษณของงาน ความสําคัญของงาน ความมีอิสระของงาน ผลยอนกลับของงาน มีผล
ตอประสิทธิภาพในการทํางาน ผลจากการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณสามารถแสดงไดตาม
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คุณลักษณะงาน มีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานโดยวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ
คุณลักษณะงาน

Unstandardized
Standardized
t
Sig.
Coefficients
Coefficients
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*
2
2
R = 0.370, Adjusted R = 0.361, SEest = 0.516, F = 42.085, p-value < 0.05, * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 2 ปจจัยดานความหลากหลายของทักษะ (β= 0.121) ดานความเปนเอกลักษณของงาน
(β= 0.222) ดานความสําคัญของงาน (β= 0.126) ดานความอิสระของงาน (β= 0.104) ดานผล
ยอนกลับของงาน (β= 0.183) จะมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานและไดสมการถดถอยพหุคูณ
ซึ่งเปนการทํานายคุณลักษณะงาน ดังนี้
คุณลักษณะงาน=1.567+ 0.094 (ความหลากหลายของทักษะ) + 0.150 (ความเปนเอกลักษณของ
งาน) + 0.090 (ความสําคัญของงาน) + 0.147 (ผลยอนกลับของงาน) โดยปจจัยเหลานี้สามารถทํานาย
คุณลักษณะงานไดรอยละ 36.1(Adjusted R2 = 0.361)
4. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ปจจัยดานความเครียดในการทํางานในดานลักษณะงาน บทบาท
และหนาที่ของตนเองในองคกร สัมพันธภาพในการทํางาน ความสําเร็จและความกาวหนาในอาชีพ
โครงสรางและบรรยากาศ มีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานผลจากการวิเคราะห
สมการถดถอยพหุคูณสามารถแสดงไดตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3ความเครียดในการทํางาน มีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานโดยวิเคราะหสมการถดถอย
พหุคูณ
ความเครียดในการทํางาน

(Constant)

Unstandardized
Coefficients
b
SEb
2.937
0.149
0.322
0.052
0.004
0.062
-0.050
0.048
-0.278
0.062

Standardized
Coefficients

t

Sig.

19.745
6.139
0.070
-1.046
-4.520

0.000
0.000*
0.944
0.296
0.000*

β

ลักษณะงาน
0.373
บทบาทหนาที่ในองคกร
0.006
-0.077
สัมพันธภาพในการทํางาน
-0.373
ความสําเร็จและ
ความกาวหนาในอาชีพ
0.158
0.059
0.220
2.677
0.008*
โครงสรางและบรรยากาศ
องคกร
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) ดานบทบาทหนาที่ในองคกร (β= 0.006) ดาน
สัมพันธภาพในการทํางาน (β= -0.077) ดานความสําเร็จและความกาวหนาในอาชีพ (β= -0.373)
ดานโครงสรางและบรรยากาศองคกร (β= 0.220) จะมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานและได
สมการถดถอยพหุคูณ ซึ่งเปนการทํานายความเครียดในการทํางาน ดังนี้
ความเครียดในการทํางาน=2.937 + 0.322 (ลักษณะงาน) + -0.278 (ความสําเร็จและความกาวหนา
ในอาชีพ) + 0.158 (โครงสรางและบรรยากาศองคกร)
โดยปจจัยเหลานี้สามารถทํานายความเครียดในการทํางานไดรอยละ 11.9(Adjusted R2 = 0.119)
การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษา เรื่ อ งป จจั ย ด า นคุ ณ ลั ก ษณะงานและความเครี ย ดในการทํ า งานที่ มี ผ ลต อ
ประสิทธิภาพในการทํางาน กรณีศึกษา : บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)มีประเด็น
สําคัญที่พบจากผลการศึกษาในครั้งนี้และสามารถอภิปรายผลไดคือ
ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันในดาน เพศ และประสบการณทํางาน มี
ผลตอประสิทธิภาพในการทํางานไมแตกตางกัน สวนอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และ
รายได มีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานแตกตางกัน ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองในเรื่องของเพศ
กั บ งานวิ จั ย ของ นิ่ ม นวล ทองแสน (2557) ที่ ก ล า วไว ว า เพศชายและเพศหญิ ง ไม ส ง ผลต อ
ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานเนื่องจากปจจุบันเพศทั้งสองตางมีความรูความสามารถสิทธิ
เสรี ภ าพทางสั ง คมทั ด เที ย มกั น ดั ง นั้ น ไม ว า จะเป น เพศใดก็ ต ามก็ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพประสบผลสําเร็จไดในที่สุด แตแตกตางจากงานวิจัยของ ปรมะ สตะเวทิน (2546, น.
105) ที่กลาววา เพศชายที่แตกตางกันอยางมากในเรื่อง การปฏิบัติงาน ความคิด คานิยม และทัศนคติ
ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรม และสังคมจะมีบทความและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน
คุณลักษณะงานในดานความหลากหลายของทักษะ ความเปนเอกลักษณของงาน ความ
สําคัญของงาน ความมีอิสระของงาน ผลยอนกลับของงาน มีผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน
พบว า ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งาน จะรั บ ผลจากป จ จั ย ด า นคุ ณ ลั ก ษณะงานในด า นความเป น
เอกลักษณของงานมากที่สุด (β = 0.222) รองลงมาเปนดานผลยอนกลับของงาน (β = 0.183) ดาน
ความสําคัญของงาน (β = 0.126) ดานความหลากหลายของทักษะ (β = 0.121) ตามลําดับ
ผลการวิจัย พบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะงานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวาดานความหลากหลายของทักษะ และผลยอนกลับของงาน มีคาระดับ
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ความคิดเห็นอยูในระดับมาก สวนดานความเปนเอกลักษณของงาน ความสําคัญของงาน และความ
มีอิสระของงาน มีคาระดับความคิดเห็นอยูในระดับปลานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากคุณลักษณะงานที่
แนนอนมีผลตอพฤติกรรมและทัศนคติในงาน แตคุณลักษณะงานเหลานี้จะไมมีผลตอพนักงานทุก
คนในลักษณะเดียวกัน ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับขอมูลที่ Gostautaite and Buciuniene (2010) ที่
กลาววา ความชัดเจนของคุณลักษณะงานยังสงผลตอการเกิดพฤติกรรมบางอยาง เชน การรับรูคุณคา
ของประสบการณที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบตอผลงาน และความรูที่ไดรับจากการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ และสอดคลองกับ Katsikeaet, al. (2010) ศึกษาผลกระทบของโครงสร าง
องคการและคุณลักษณะงานตอความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคการของผูจัดการฝาย
ของตางประเทศจากธุรกิจขนาดยอมในประเทศอังกฤษ พบวาคุณลักษณะงาน ไดแก การไดรับ
ขอมูลยอมกลับเกี่ยวกับงาน ความมีอิสระของงาน และความหลากหลายของทักษะมีผลกระทบ
ทางบวกตอความผูกพันตอองค
ความเครียดในการทํางานในดานลักษณะงาน บทบาทและหนาที่ของตนเองในองค กร
สัมพันธภาพในการทํางาน ความสําเร็จและความกาวหนาในอาชีพ โครงสรางและบรรยากาศ มีผล
ตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน พบวา ประสิทธิภาพในการทํางาน จะรับผลจากปจจัย
ดานความเครียดในการทํางานในดานดานลักษณะงานมากที่สุด (β = 0.373) รองลงมาเปนดาน
โครงสรางและบรรยากาศองคกร (β = 0.220) ดานความสําเร็จและความกาวหนาในอาชีพ (β = 0.373) ตามลําดับ
ผลการวิจัย พบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอความเครียดในการทํางานโดยรวมและราย
ด า น ได แก ลั ก ษณะงาน บทบาทและหน า ที่ ข องตนเองในองค ก ร สั มพั น ธ ภ าพในการทํ า งาน
ความสําเร็จและความกาว หนาในอาชีพ โครงสรางและบรรยากาศ มีคาระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับปานกลาง เนื่องจากมีงานเปนจํานวนมาก และจําเปนตองรับผิดชอบในงานตางๆใหประสบ
ความสําเร็จ ทั้งนี้เปนเพราะวา บุคลากรตองการความยอมรับนับถือ เพื่อใหไดยอมรับในสังคมการ
ทํางาน ซึ่งสอดคลองกับ เจริญศรี วิสุทธิเนตรสกุล (2553) ศึกษาความสัมพันธระหวางความเครียด
และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานอํานวยสินเชื่อ สังกัดสํานักงานธุรกิจขนาดกลางนคร
หลวง บมจ.ธนาคาร กรุงไทย พบวา ปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดของพนักงานอํานวยสินเชื่อโดน
รวมคือ ดานสิ่งแวดลอม ดานภาระงาน และดานบทบาทในงาน กอใหเกิดความเครียดอยูในระดับ
ปานกลาง ซึ่ ง แตกต า งกั บ อธิ พัฒ น ศั ง ขะฤกษ (2557) ได ทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ป จ จั ย ในการ
ปฏิบัติงานที่มีความ สัมพันธกับความเครียดในการทํางานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โรงงานยาสูบ
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กระทรวงการคลัง สํานักงานใหญ พบวาปจจัยในการปฏิบัติงานดานสภาพแวดลอมในสถานที่
ทํางาน ดานความสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงาน ดานนโยบายการบริหารงาน และดาน
ความสําเร็จและความกาวหนาในงาน มีความ สัมพันธกันในระดับต่ํา กับความเครียดในการทํางาน
ของพนักงาน สวนปจจัยในการปฏิบัติงาน ดานลักษณะงาน และดานคาตอบแทนและสวัสดิการไม
มีความสัมพันธกับความเครียดในการทํางานของพนักงาน
ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทํางาน ผลการวิจัย พบวา บุคลากรสวน
ใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทํางานโดยภาพรวม อยูในระดับมาก และเมื่ อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดาน ไดแก ดานคุณภาพของงาน ดานปริมาณงาน ดานเวลาที่ใชใน
การทํางาน อยูในระดับที่มากทุกดาน จากขอมูลดังกลาวอธิบายไดวา ประสิทธิภาพในการทํางาน
ขึ้นอยูงานที่ไดรับ ทั้งนี้เปนเพราะบุคลากรมีการพัฒนาตัวของบุคลากรเองและใหความรวมมือแก
องคกรเพื่อใหงานประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ซึ่งองคประกอบการพัฒนาประสิทธิภาพ
การทํางานมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาองคกร ซึ่งสอดคลองกับ เกษรี สรอยมณีวงษ (2553)
ที่ทําการวิจัยเรื่อง ตัวกําหนดประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสินเขตลําปาง
โดยการศึกษาพบวาลักษณะของงานยอมสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานซึ่งขึ้นอยู
กับระบบงานที่ไดรับมอบหมาย การกําหนดคุณลักษณะงานที่เหมาะสมแกพนักงานยอมจะสงผลตอ
ประสิทธิภาพงานมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะที่ไดรับจากการวิจัย
ผลจากการศึกษาทําใหทราบถึงคุณลักษณะงานและระดับความเครียดในองคกรที่มีผลให
เกิดประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานและผลกระทบจากความเครียดที่มีตอตัวพนักงานโดยผู
ศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการจัดการเพื่อเปนการลดและปองกันความเครียดของพนักงานรวมถึง
ผลที่ตามมาจากความเครียดเพื่อใหผูบริหารทุกระดับขององคกรนําแนวทางดังกลาวไปพิจารณาตาม
ความเหมาะสมดังนี้
1. ในแตละปผูบริหารระดับสูงขององคกรควรมีการถายทอดนโยบายการปฏิบัติงานของ
องคกรใหกับพนักงานทุกระดับเพื่อเปนการใหแนวทางในการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2. ผูบริหารควรสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีบรรยากาศของการชวยเหลือเกื้อกูลกันรวมถึง
การรวมมือในการทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกันเพื่อลดความขัดแยงและเปนแนวทางในการลด
ความเครียดที่เกิดจากการทํางาน
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3. องคกรควรจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อชวยในการบริหารความเครียดของพนักงานใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสมเชนการจัดกิจกรรมกระตุนความสามัคคีกิจกรรมกีฬาสรางความสัมพันธระหวาง
หนวยงานภายในรวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพของพนักงานเพื่อเปนการลดความเครียด
ของพนักงานในการทํางานและสงผลใหลดผลกระทบที่เกิดจากความเครียดของพนักงานอีกดวย
ขอเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคต
1. สํ า หรั บ การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความเครี ย ดที่ เ กิ ด จาการทํ า งานของพนั ก งานในอนาคต
ควรใหความสําคัญกับปจจัยสวนบุคคลที่อาจสงผลใหเกิดความเครียดจากการทํางานของพนักงาน
เช น ความต อ งการคงอยู ใ นองค ก รความต อ งการความสํ า เร็ จ ของตนเองความต อ งการด า น
ความสั ม พั น ธ กั บ ผู อื่ น ในองค ก รนอกจากนี้ ยั ง มี ก ารรั บ รู ค วามสามารถของตนเองแรงจู ง ใจ
ใฝสัมฤทธิ์ของพนักงานจึงจะทําใหเกิดองคความรูเกี่ยวกับสาเหตุของความเครียดในการทํางานได
ชัดเจนยิ่งขึ้น
2.การศึกษาในครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเทานั้นการศึกษาในอนาคตควรมีการทําการ
วิจัยเชิงคุณภาพประกอบเพื่อเปนการยืนยันผลการวิจัยที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในแตละแงมุมที่ทําการศึกษา
เพื่อที่จะเขาใจถึงปญหาและสามารถแกไขปญหาไดอยางตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้ งนี้ มีวัต ถุ ป ระสงค เพื่ อศึ ก ษากระบวนการบริหารทรั พยากรมนุ ษยแ ละขวั ญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สยามแป
ซิฟค อิเล็คทริค ไวรแอนดเคเบิ้ล จํากัด กรณีศึกษา : บริษัท สยามแปซิฟค อิเล็คทริค ไวรแอนด
เคเบิ้ล จํากัด
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ บุคลากรภายในบริษัท สยามแปซิฟค อิเล็คทริค ไวร
แอนดเคเบิ้ ล จํากัด สาขาปทุมธานี จํานวน 205 ตัวอยาง ใชแบบสอบถามมาตราวัดประเมิ นคา
5 ระดับ เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ทําการแบงกลุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณา ประกอบดวย คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบวา พนักงานที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 26-30 ป
มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท า ส ว นใหญ มี ร ายได ร ะหว า ง 20,001 - 25,000 บาท
มีระยะเวลาในการทํางาน 1 - 5 ป และพบวาปจจั ยสวนบุคคล ที่สงผลตอประสิทธิ ภาพในการ
ปฏิบัติงานไมแตกตางกันไดแก เพศ อายุ ระดับรายได สวนปจจัยสวนบุคคลในดาน ระดับการศึกษา
และระยะเวลาในการทํางานสงผลตอการทํางานที่แตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน นอกจากนี้
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน พบวา
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กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยดานการสรรหา ดานการฝกอบรม และดานคาตอบแทนสงผล
ตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน รอยละ 52.9 (R = 0.529) สวนที่เหลืออีกรอยละ
47.1 สงผลตอตัวแปรอื่น ๆ และสุดทายจากการศึกษาเกี่ยวกับ ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานที่
สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน พบวา ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ดานลักษณะทาทางบทบาทของผูนํา ความพึงพอใจในหนาที่งาน และความพึงพอใจในจุดมุงหมาย
หลักและนโยบาย สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานรอยละ 55.1 (R = 0.551)
สวนที่เหลืออีกรอยละ 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
วาความรูเปนสินทรัพยที่จับตองไมได (Intangible Assets) หรือทุนทางปญญา (Intellectual Capital)
และเปนหัวใจสําคัญที่ชวยผลักดันใหเกิดนวัตกรรมและความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ ทุน
ทางปญญา(Intellectual Capital) คือ ความรูความสามารถของคนและองคการ ซึ่งสามารถนํามาใช
ในการสรางหรือกอใหเกิดคุณคาและมูลคาเพิ่มโดยมาจากศักยภาพและความสามารถ จะทวีคูณ
เพิ่มขึ้นในเรื่องจิตสํานึกและการอุทิศตนใหกับองคการ ในการทํางานหรือการบริหารองคการ ที่จะ
ทําใหเกิดศักยภาพเพิ่มขึ้น ตองประกอบดวย ความสามารถ การเรียนรูหรือศักยภาพ รวมกับการอุทิศ
ตนให กั บ การทํ า งานและทํ า ให อ งค ก ารมี ศั ก ยภาพสู ง เมื่ อ นั้ น ทุ น ทางป ญ ญาขององค ก ารก็ จ ะ
กลายเปนสินทรัพยที่มีคุณคาในที่สุดโดยจะประกอบไปดวย 1) ทุนมนุษย(Human Capital) 2) ทุน
ทางสังคม(Social capital) 3) ทุนทางโครงสราง (Structural Capital) จากทุนทางปญญาทั้งสามดาน
สงผลกอใหเกิดเปนมูลคาทางการเงินใหกับองคการในที่สุด ความสําคัญของการบริหารทรัพยากร
มนุษยในองคการ คือ การดําเนินการเปนกระบวนการที่เริ่มตั้งแต การวางนโยบาย การกําหนด
แผนงานอัตรากําลังคน การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลากรที่ดีมีศักยภาพเขามาทํางาน การวาง
โครงสร า งและการกํ า หนดค า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก าร การฝ ก อบรมให บุ ค ลากรทํ า งานได มี
ประสิทธิภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจายคาตอบแทนที่เหมาะสม การเลื่อนตําแหนง
โยกยาย การพัฒนาศักยภาพใหพนักงานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง มีขวัญกําลังใจ
และมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับวัฒนธรรมในองคการ มีความจงรักภักดี จนกระทั่งพนสภาพการ
เปนพนักงานขององคการ (อรจรีย ณ ตะกั่วทุง, 2549, น.46)
ในโลกเศรษฐกิ จ ใหม มี ก ารแข งขั น ในอุ ต สาหกรรมที่ ค อ นข า งสู ง และรวดเร็ ว ดั ง นั้ น
องคการที่ประสบความสําเร็จจะตองสามารถนํากลยุทธไปใชในกระบวนการบริหารการทํางานได
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อยางชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ สามารถทําใหพนักงานมุงมั่นในการทํางานไดอยางเต็มที่และ
สามารถที่จะปรับเปลี่ยนองคการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปอยางราบรื่น ไมติดขัด
ซึ่ ง การจะทํ า ให อ งค ก ารมี ค วามสามารถดั ง กล า วได จะต อ งอาศั ย บุ ค ลากร หน ว ยงาน และ
กระบวนการทรัพยากรมนุษย (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2547, น.18) องคการตองมีการวางแผนกลยุทธ
เพื่อใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพก็ถือ
เปนกลยุทธในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันไดวิธีหนึ่ง และการบริหารทรัพยากรมนุษย
ของบุคลากรที่อยูในภาคอุตสาหกรรมมีความนาสนใจ เนื่องจากมีบุคลากรหลายระดับปฏิบัติงานอยู
ในองคการ ในบริษัท สยามแปซิฟค อีเล็คทริค ไวรแอนดเคเบิ้ล จํากัด เปนองคการอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับการผลิต ลวดทองแดง สายไฟ สายเคเบิ้ล ปจจุบันมีพนักงานทั้งหมด 660 คน องคการจึง
จําเปนตองเนนในเรื่องประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน คุณภาพของงาน เนื่องจากมีการผลิตที่ใช
ความละเอียด ความรอบคอบแมนยํา และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงสงผลตอองคการใน
การใหความสําคัญดานประสิทธิภาพของบุคลากร องคการจะตองมีระบวนการบริหารทรัพยากรใน
องคการอยางไรมีการใหขวัญและกําลังใจกับพนักงานอยางไร เพื่อใหองคการมีผลการปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงและการแกปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่ปฏิบัติอยูใน
ปจจุบัน ซึ่งคณะผูวิจัยมุงหวังผลวาผลการวิจัยจะนํามาใชประโยชนในการพัฒนากระบวนการ
บริหารทรัพยากรมนุษยขององคการตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยในดานตาง ๆ ของบริษัท สยามแปซิฟค อี
เล็คทริค ไวรแอนดเคเบิ้ล จํากัด
2. เพื่ อ ศึ ก ษาขวั ญ และกํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน บริ ษั ท สยามแปซิ ฟ ค
อีเล็คทริค ไวรแอนดเคเบิ้ล จํากัด
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สยามแปซิฟค อีเล็คทริค
ไวรแอนดเคเบิ้ล จํากัด
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานประชากร คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัท สยามแปซิฟก อีเล็คทริค ไวร
แอนดเคเบิ้ล จํากัด สํานักงานใหญ(สาขาหวยขวาง) จํานวน 400 คน และพนักงานที่ปฏิบัติงานใน
บริษัท สยามแปซิฟค อีเล็คทริค ไวรแอนดเคเบิ้ล จํากัด สาขาปทุมธานี จํานวน 260 คน
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ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง คือ โดยใชสูตรกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในกรณีที่ทราบจํานวน
ประชากรของ Taro Yamane โดยได พ นั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ง านในบริ ษั ท สยามแปซิ ฟ ค อี เ ล็ ค ทริ ค
ไวรแอนดเคเบิ้ล จํากัด สํานักงานใหญ(สาขาหวยขวาง) จํานวน 130 คน และพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในบริษัท สยามแปซิฟค อีเล็คทริค ไวรแอนดเคเบิ้ล จํากัด (สาขาปทุมธานี) จํานวน 120 คน
ขอบเขตดานพื้นที่ ไดแก บริษัท สยามแปซิฟค อีเล็คทริค ไวรแอนดเคเบิ้ล จํากัด
ขอบเขตดานเวลาในการดําเนินการวิจัย ตั้งแต วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 - 30 มีนาคม 2561
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันในดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได
และประสบการณในการทํางานสงตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
สมมติ ฐานที่ 2 กระบวนในการบริ หารทรั พยากรมนุษย สงผลตอประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
สมมติฐานที่ 3 ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1. ปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน
1. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

2. กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย
3. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการสรางแบบสอบถาม คณะผูวิจัยมีขั้นตอนในการสรางแบบสอบถามดังนี้
1. ทํ า การศึ ก ษาทฤษฎี แ ละแนวคิ ด หลั ก การต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กระบวนการบริ ห าร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านและประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ งานของ
พนักงานดานตาง ๆ จากเอกสาร งานวิจัยในประเทศและตางประเทศมากําหนดเปนกรอบในการ
สรางแบบสอบถาม
2. สรา งแบบสอบถามเกี่ ยวกับ ข อ มู ลป จจั ย ส ว นบุ คคลได แก เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
รายได ต อ เดื อ นและประสบการณ ทํ า งานเป น แบบสอบถามรายการ(CheckList) เกี่ ย วกั บ
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานดานตาง ๆ ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราวัดประเมินคา 5 ระดับ เพื่อใช
เปนเครื่องมือสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล
3. นําแบบสอบถามฉบับรางเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง
และขอขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนํามาแกไขปรับปรุง
4. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดังนี้
4.1 นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิแลวนําเสนออาจารยที่
ปรึกษาอีกครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามแลวจึงนําไปทดลองใชกับ
ประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน แลวนํามาตรวจสอบความเชื่อมั่นวิธีสัมประสิท ธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Method : α-Coefficient)(Cronbach, 1951 อางถึงใน ลวน
สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, น.200)โดยคาความเที่ยงตรงของตัวแปรไดดังนี้ 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 : การกระจายที่สมมาตร) และคา Kurtosis
(KU : ความสูงของการกระจาย) (Tabachnick and Fidell 2007, อางถึงใน กริช แรงสูงเนิน, 2554 :
101) กล า วว า ช วงค า ตั ว เลขที่ -3.0 ถึ ง +3.0 จะแสดงถึ ง การกระจายข อ มู ล แบบปกติ พบว า การ
ทดสอบการปกติของขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติ เนื่องจากมีคาการกระจายที่สมมาตร (Skewness)
(Kurtosis) และความสูงของการกระจาย อยูในชวง -3.0 ถึง +3.0
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สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ในการศึกษาครั้งนี้ ใชการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ที่ตรวจสอบความถูกตอง
เรียบรอยแลว ไปประมวลผลดวยการใชสถิติและโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัย (SPSS) ในการ
วิเคราะหขอมูลดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใชคาแจกแจงความถี่ (Frequency) และสรุป
ออกมาเป นคารอยละ (Percentage) และใช การหาค าเฉลี่ ย (Mean) และสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เพื่อแสดงลักษณะการกระจายขอมูล และทดสอบความแตกตางของปจจัย
สวนบุคคลที่สงตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยใชคาสถิติ (T-test) และการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) สถิติที่ใชทดสอบ คือ การวิเคราะหสมการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) หรือ (MRA)
ผลการวิจัย
1.ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 250 คน สวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 26-30 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา สวนใหญมีรายไดระหวาง 20,001 - 25,000 บาท มีระยะเวลาในการทํางาน 1 - 5 ป
ปจจัยสวนบุคคล ที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันไดแก เพศ อายุ
ระดับรายได สวนปจจัยสวนบุคคลในดาน ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทํางานสงผลตอ
การทํางานที่แตกตางกัน
2. เพศ ที่แตกตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในดานคุณภาพงาน ดาน
ปริมาณงาน ดานเวลางาน และดานคาใชจาย ไมแตกตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาการทดสอบสถิติ Independent Samples t-test ของปจจัยสวนบุคคลดานเพศ ที่แตกตาง
กัน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน
ปจจัยสวนบุคคล
เพศ

ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ดานคุณภาพงาน
ดานปริมาณงาน
ดานเวลางาน
ดานคาใชจาย

สถิติที่ใช
Independent
Independent
Independent
Independent
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Samples t-test
Samples t-test
Samples t-test
Samples t-test

t

Sig.

- 0.450
0.854
0.038
0.634

0.653
0.394
0.970
0.527
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3. อายุ ที่แตกตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในดานคุณภาพงาน ดาน
ปริมาณงาน ดานเวลางาน และดานคาใชจาย ไมแตกตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คาการทดสอบสถิติ One-Way ANOVA ของปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ที่แตกตางกัน
สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน
ปจจัยสวนบุคคล
อายุ

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
ดานคุณภาพงาน
ดานปริมาณงาน
ดานเวลางาน
ดานคาใชจาย

สถิติที่ใช

F

Sig.

One-Way ANOVA
One-Way ANOVA
One-Way ANOVA
One-Way ANOVA

0.767
2.188
1.148
1.212

0.059
0.056
0.394
0.304

4. ระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในดานคาใชจาย
ไมแตกตางกัน แตระดับการศึกษาที่แตกตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในดาน
คุณภาพงาน ดานปริมาณงาน ดานเวลางาน ที่แตกตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คาการทดสอบสถิติ One-Way ANOVA ของปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา ที่
แตกตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน
ปจจัยสวนบุคคล
ระดับการศึกษา

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
ดานคุณภาพงาน
ดานปริมาณงาน
ดานเวลางาน
ดานคาใชจาย

สถิติที่ใช

F

Sig.

One-Way ANOVA
One-Way ANOVA
One-Way ANOVA
One-Way ANOVA

6.642
7.397
4.154
2.042

0.001*
0.000*
0.010*
0.117

5. ระดับรายได ที่แตกตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในดานคุณภาพงาน
ดานปริมาณงาน ดานเวลางาน และดานคาใชจาย ไมแตกตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 คาการทดสอบสถิติ One-Way ANOVA ของปจจัยสวนบุคคลดานระดับรายได ที่แตกตาง
กัน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน
ปจจัยสวนบุคคล
ระดับรายได

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
ดานคุณภาพงาน
ดานปริมาณงาน
ดานเวลางาน
ดานคาใชจาย

สถิติที่ใช

F

Sig.

One-Way ANOVA
One-Way ANOVA
One-Way ANOVA
One-Way ANOVA

1.306
1.347
1.619
0.833

0.248
0.229
0.131
0.561

6. ระยะเวลาในการทํางานที่แตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในดาน
เวลางานไม แตกตางกันแตระยะเวลาในการทํางานที่แตกตางกันส งผลตอประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบัติงานในดานคุณภาพงาน ดานปริมาณงาน และดานคาใชจายแตกตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค า การทดสอบสถิ ติ One-Way ANOVA ของป จ จั ย ส ว นบุ ค คลด า นระยะเวลาในการ
ทํางาน ที่แตกตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการ ดานคุณภาพงาน
ทํางาน
ดานปริมาณงาน
ดานเวลางาน
ดานคาใชจาย

ปจจัยสวนบุคคล

ไมแตกตางกัน

สถิติที่ใช

F

Sig.

One-Way ANOVA
One-Way ANOVA
One-Way ANOVA
One-Way ANOVA

4.808
4.975
1.607
3.946

0.005*
0.004*
0.198
0.012*

7. กระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษย ส งผลตอ ประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บัติ งานของ
พนักงาน พบวา กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยดานการสรรหา ดานการฝกอบรม และดาน
คาตอบแทนสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน รอยละ 52.9 (R = 0.529) สวนที่
เหลืออีกรอยละ 47.1 สงผลตอตัวแปรอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 คาการทดสอบสถิติถดถอยพหุคูณ ระหวางกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
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กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย
(Constant)
ดานการสรรหา
ดานการฝกอบรม
ดานการประเมินผล
ดานคาตอบแทน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม
Std.Error
B
t
0.187
7.406
0.059
0.401
6.104
0.061
0.144
2.188
0.046
- 0.011
- 0.193
0.046
0.289
4.855

B
1.383
0.358
0.133
- 0.009
0.225

Sig.
0.000*
0.000*
0.030*
0.847
0.000*

8. ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านที่ สง ผลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงาน พบวา ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ดานลักษณะทาทางบทบาทของผูนํา ความพึง
พอใจในหนาที่งาน ความพึงพอใจในจุดมุงหมายหลักและนโยบาย สงผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรอยละ 55.1 (R = 0.551) สวนที่เหลืออีกรอยละ 44.9 สงผลตอตัวแปร
อื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 คาการทดสอบสถิติถดถอยพหุคูณ ระหวางขวัญและกําลั งใจในการปฏิบัติงาน และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
(Constant)
บทบาทของผูนํา
ความพึงพอใจในหนาที่งาน
ความพึงพอใจในจุดมุงหมายหลักและ
นโยบาย
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม

b
1.226
0.165
0.301
0.282

Std.Error
0.181
0.051
0.054
0.053

- 0.014

0.036

B
0.192
0.349
0.325
- 0.022

t
6.768
3.212
5.616
5.329
- 0.397

Sig.
0.000*
0.001*
0.000*
0.000*
0.691

การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันในดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
รายไดและระยะเวลาในการทํางานสงตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ผลการศึกษา พบวา โดยเพศชายมีประสิทธิภาพมากกวา เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนเพศชาย และมีคาเฉลี่ยของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมสูงกวาเพศหญิงเล็กนอย
เนื่องจาก งานในบริษัท สยามแปซิฟค อีเล็คทริค ไวรแอนดเคเบิ้ล จํากัด เปนงานในลักษณะปฏิบัติที่

329

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ตองใชแรงงาน ซึ่งเพศชายมีลักษณะทางกายภาพที่แข็งแรงกวาเพศหญิง ทําใหสามารถปฏิบัติงาน
ด า นงานที่ ห นั ก ได อ ย า งเร็ ว กว า เพศหญิ ง ทํ า ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านที่ สู ง กว า ซึ่ ง
สอดคลองแนวคิด ปรมะ สตะเวทิน (2546, น.105) ที่กลาววา เพศชายที่แตกตางกันอยางมากในเรื่อง
การปฏิบัติงาน ความคิด คานิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรม และสังคมจะมีบทความและ
กิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน
ปจจัยสวนบุคคลในดานเพศ อายุ และระดับรายได สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมากกวา ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทํางานทั้งนี้เนื่องจากระดับการศึกษาที่
แตกตางกันของพนักงาน เห็นไดจากพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาทําใหมีความรูที่นอยกวา
จึงเปนเหตุใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกตางจากพนักงานที่มีระดับการศึกษาที่สูงกวา
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Certo, Samuel C. (2000) ที่กลาวไววา ปจจัยดานบุคคล เปนปจจัยที่
สําคัญที่สุดเพราะบุคคลคือหมูคณะที่รวมตัวกันเปนองคกรมีวัตถุประสงครวมกัน มีบทบาทในการ
ทํางาน หรือดําเนินงานตาง ๆ สัมพันธกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ดังนั้นบุคคลที่มีตําแหนงหนาที่
ตาง ๆ ตามโครงสรางงานในองคกร ครอบคลุมบุคคลระดับสูง กลางและลาง รวมถึงบุคคลในระดับ
การทํ า งานทั้ ง หมด ซึ่ ง ประสิ ท ธิ ภ าพขององค ก รจะขึ้ น อยู กั บ คุ ณ ลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ ที่ พึ ง
ปรารถนาในดานตาง ๆ ไดแก จํานวนบุคลากรในแตละกลุมงาน ความรูความสามารถพื้นฐาน
ความรูความสามารถเกี่ยวกับงานในหนาที่ ความเปนผูนํา ทักษะการสื่อสาร เปนตน แตแตกตางจาก
งานวิจัยของ นิ่มนวล ทองแสน (2557) ที่กลาวไววา เพศชายและเพศหญิงไมสงผลตอประสิทธิภาพ
การทํางานของพนักงานเนื่องจากปจจุบันเพชรทั้งสองตางมีความรูความสามารถสิทธิเสรีภาพทาง
สั งคมทัดเที ยมกันดั งนั้ นไมวาจะเปน เพศใดก็ต ามก็ สามารถปฏิบั ติงานไดอย างมีป ระสิท ธิ ภ าพ
ประสบผลสําเร็จไดในที่สุด
กระบวนในการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย สงผลต อประสิท ธิภาพในการปฏิ บัติงานของ
พนั ก งาน โดยพนั ก งานส ว นใหญ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของ
พนั กงานโดยภาพรวมอยูใ นระดั บประสิท ธิภาพมาก ในด านการสรรหาและคั ดเลือก ด านการ
ฝกอบรม และดานการประเมินผล ในภาพรวมอยูในระดับปฏิบัติอยูมากที่สุด สวนดานคาตอบแทน
ในภาพรวมอยูในระดับปฏิบัติอยูมาก ซึ่งสอดคลองกับ ศินารถ ศิริจันทพันธุ (2551) ที่กลาวไววา
องคการจะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวนั้นสวนหนึ่งมาจากการบริหารทรัพยากรมนุษย เนื่องจาก
มนุษยเปนศูนยกลางการพัฒนาขององคการ ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษยจึงมีความสําคัญดังนี้
1) ช ว ยพั ฒ นาให อ งค ก ารเจริ ญ เติ บ โตเพราะการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย เ ป น สื่ อ กลางในการ
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ประสานงานกับแผนกตาง ๆ เพื่อแสวงหาวิธีการใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาทํางาน
ในองคการ เมื่อองคกรไดบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกลาวยอมทําใหองคการเจริญเติบโตและพัฒนา
ยิ่ ง ขึ้ น 2) ช ว ยให บุ ค คลที่ ป ฏิ บั ติ งานในองค ก ารมี ข วั ญ และกํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ งานเกิ ด ความ
จงรักภักดีตอองคการที่ตนปฏิ บัติ งาน ซึ่งจะสงผลโดยตรงต อผลผลิต ขององคการ และ 3) ชวย
เสริมสรางความมั่นคงแกสังคมและประเทศชาติ ถาการบริหารทรัพยากรมนุษย ดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพแลวยอมไมกอใหเกิดความขัดแยงระหวางองคการและผูปฏิบัติงานทําใหสภาพสังคม
โดยรวมมีความเขาใจที่ดีตอกัน และสอดคลองกับอีกหนึ่งงานวิจัยของ ณัฐพร ฉายประเสริฐ, นิธิมา
ยืนยง และ พงศธวัช จันทบูลย (2560) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางการจัดการทรัพยากร
มนุษยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี ผล
การศึกษาพบวา ระดับความสําคัญของจัดการทรัพยากรมนุษยทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวาดานสุขภาพและความปลอดภัยมีระดับความสําคัญสูงสุด รองลงมา คือ ดานการ
ฝกอบรมและการพัฒนา ดานการประเมินผลการปฏิบัติการ ดานการวางแผนทรัพยากรมนุษย ดาน
คาตอบแทน และดานการสรรหาและการคัดเลือก ตามลําดับ 2) ระดับความสําคัญดานประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานเวลามีระดับความสําคัญ
สูงสุด รองลงมา คือ ดานคุณภาพงาน ดานปริมาณงาน ดานคาใชจายในการด าเนินงาน และดานการ
มี ส ว นร ว มในการทํ า งาน ตามลํ า ดั บ 3) ผลการศึ ก ษาพบว า การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย มี
ความสั ม พั น ธ กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านในทางบวกในระดั บ สู ง ขององค ก าร 4) ด า น
ประเมินผลการปฏิบัติการ พนักงานใหความสําคัญดานการทราบวิธีและหลักเกณฑการประเมิน
กอนการประเมินมีระดับความสําคัญสูงสุด และพนักงานใหความสําคัญ ดานการวิเคราะหกําลังคน
ที่มีอยูในปจจุบันมีระดับความสําคัญสูงสุด
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
โดยภาพรวมพนักงานสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในดาน
ลักษณะทาทางบทบาทของผูนํา ความพึงพอใจในหนาที่งาน ความพึงพอใจในจุดมุงหมายหลักและ
นโยบาย มากกวาดานสภาพแวดลอมการทํางาน เนื่องจากลักษณะทาทางของบทบาทผูนํานั้นมีผล
มากตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ถาผูนํามีความรับผิดชอบ มีความเที่ยงตรง
มีการใหกําลังใจพนักงาน สงผลตอการทํางานที่ดีมีประสิทธิภาพเนื่องจากพนักงานมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานใหออกมามีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัย ปยภณ ทิฆัมพร ไพโรจน
และบรรพต กิติสุนทร(2560) ไดศึกษาเรื่องขวัญและกําลังใจของขาราชการ สํานักตรวจราชการ
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สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี พบวา ขาราชการมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดานความ
รับผิดชอบในหนาการงานในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา พบวา ผูบริหารไดให
ขาราชการมีสวนรวมในการกําหนดแนวทาง และแสดงความคิดเห็นในดานตาง ๆ นั้นเปนการสราง
ขวัญและกําลังใจใหกับขาราชการอยูในระดับหนึ่ง ดังนั้นจากการที่ผูบริหารใหความสําคัญจึงทําให
ขาราชการเกิดมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานตอหนาที่รับผิดชอบ และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ปยวดี สอนสิงห (2543) ที่ทําการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของพนักงานตอปจจัยจูงใจใน
การทํางาน กรณีศึกษา บริษัท บูท รีเทล (ประเทศไทย) จํากัด ในเขตการขายภาคเหนือและภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ผลการวิ จั ย พบว า ป จ จั ย จู ง ใจที่ เ ป น ตั ว กระตุ น การทํ า งานที่ พ นั ก งานให
ความสํ า คั ญ ได แ ก ด า นลั ก ษณะและขอบเขตของงาน ความสํ า เร็ จ ของงาน ความรั บ ผิ ด ชอบ
ความกาวหนาในหนาที่การงาน และการยอมรับจากบุคคลภายนอก
ขอเสนอแนะที่ไดรับจากการวิจัย
1. จากการศึ ก ษา เมื่ อ ได ข อ สรุ ป ตามข า งต น แล ว องค ก รควรนํ า ผลการศึ ก ษาไปปรั บ
ประยุกตใชตามความเหมาะสม เพื่อปรับปรุ งแกไข ปญหาในดานตาง ๆ
2. จากผลการศึกษา พบวา กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยในดานการสรรหา ดานการ
ฝกอบรม และดานคาตอบแทนที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญ และสามารถที่จะเอื้อประโยชนใหองคการดําเนินธุรกิจตาง ๆ ไปสู
เปาหมายไดอยางมั่นใจ ดังนั้น จะเห็นไดวาทุกองคการประสงคที่จะพัฒนาตนเองไปสูความสําเร็จ
ในฐานะผูนําธุรกิจ โดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากรนับเปนปจจัยสําคัญที่จะนําพาองคการไปสู
เปาหมายได ผูบริหารตองใหความสําคัญในงานดานการบริหารทรัพยากรมนุษยมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
เปนงานที่มุงเลือกสรรคนดี มีความรู ความสามารถ เขามาปฏิบัติงาน และเมื่อองคกรไดคัดสรรให
บุคลากรเหลานี้เขามาอยูในองคการแลว งานดานการบริหารทรัพยากรมนุษยก็ไมไดหยุดอยูเพียง
เท า นี้ หน ว ยงานทรั พ ยากรมนุ ษ ย จ ะต อ งดู แ ลฝ ก อบรมและพั ฒ นาให บุ ค ลากรได รั บ ความรู
ความสามารถ และประสบการณที่ทันสมัยสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่มี
การพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะความกาวหนาดานเทคโนโลยีที่จะเปนพลังเสริมใหบุคลากร
ปฏิ บั ติ ง านได มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และพร อ มจะปฏิ บั ติ ง านที่ ท า ทายความรู ความสามารถ สร า ง
ความสําเร็จใหแกองคการมากยิ่งขึ้น
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3. จากผลการศึกษา พบวา ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ดานลักษณะทาทางบทบาท
ของผูนํา ความพึงพอใจในหนาที่งาน ความพึงพอใจในจุดมุงหมายหลักและนโยบาย สงผลตอการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพของพนักงาน ดังนั้นองคกรควรใหความสําคัญกับความรูสึกของพนักงาน
เปนอยางมาก เนื่องจากขวัญและกําลังใจ มีผลตอความมุงมั่นและความเต็มใจในการทํางานเพื่อ
พัฒนางานและองคกรของตนเอง แมวาขวัญและกําลังใจเปนสิ่งที่มองไมเห็นและวัดไดยากแตก็
สามารถรูสึกและสังเกตได นอกจากนั้น ขวัญและกําลังใจยังเปนสิ่งสําคัญที่ผูบริหารควรรับรู เพราะ
ขวัญและกําลังใจเปนปจจัยที่สําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จหรือความลมเหลวได
4. การดําเนินงานขององคกรจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ ยอมตองการบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ และประสบการณเปนพื้นฐาน เพื่อสามารถควบคุมการดําเนินงานใหทันกับ การ
เปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี โดยจะตองคํานึง
วามนุษยมิใชเครื่องจักร แตเปนผูสรางความสําเร็จใหแกองคการยอมตองการขวัญกําลังใจรวมทั้ง
แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านด ว ยกั นทุ กคน ดั งนั้ น จึ งจํ า เป นที่ จ ะให บุ ค ลากรในองค ก รได แ สดง
ความสามารถของตนเอง พรอมทั้งเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน เพื่อสงเสริม
และสนับสนุนใหบุคลากรไดใชความรู ความสามารถอยางเต็มที่ นอกจากนี้ ยังตองคํานึงถึงคานิยม
วัฒนธรรม จริยธรรม และวินัยใยการปฏิบัติงานขององคการเปนสําคัญ และที่สําคัญผูบริหารควร
ตระหนั กและพิ จารณาถึ งป จ จั ยต า ง ๆ ที่เกี่ ยวข องภายในหน วยงานของตนเอง รวมทั้ งหาทาง
ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขสิ่ ง ต า ง ๆ ที่ คิ ด ว า เป น อุ ป สรรคต อ การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให ข วั ญ และกํ า ลั ง ใจของ
ผูใตบังคับบัญชาสูงขึ้น
งานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต
1. ควรศึ ก ษาป จ จั ย ด า นพฤติ ก รรมในการปฏิ บั ติ ง านที่ ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานเพื่อนํามากําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในองคกร
2. ควรศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในดานสวัสดิการเพิ่มเติม
เพื่อใหทราบขอมูลความตองการที่แทจริงของพนักงาน เพื่อนําไปพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร
มนุษยในองคกรตอไป
3. การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ การศึ ก ษาในอนาคตควรมี ก ารทํ า วิ จั ย เชิ ง
คุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียดมากกวา และเพื่อใหผลการวิจัยชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับปจจัยดาน
งานขององคกร สภาพแวดลอมในการทํางาน และความพึงพอใจในการทํางาน (2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลของพนักงานที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน (3) เพื่อ
ศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานงานขององคกรที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน และ (4) เพื่อ
ศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน กลุมตัวอยางที่
ใชในครั้งนี้ ไดแก พนักงานผูที่เกี่ยวของกับการผลิตเครื่องมืออุปกรณการแพทย ของบริษัท อาซาฮี
อินเทค (ไทยแลนด) จํากัด จํานวน 320 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย ความถี่
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 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 มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีมากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 65.3 มี ร ายได ต อ เดื อ นมากที่ สุ ด ในช ว ง 12 ,001-15 ,000 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 39.4 และมี
ประสบการณการทํางาน 3-5 ป คิดเปนรอยละ 35.0 นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยสวนบุคคลในดาน
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และประสบการณการทํางานที่แตกตางกัน มีผลตอความ
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พึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยดานงานขององคการ ในดานมีความ
เปนอิสระ ขอบเขตงานชัดเจน สภาพความทาทาย และความหลากหลาย มีผลตอความพึงพอใจใน
การทํางาน และสุดทาย สภาพแวดลอมในการทํางานมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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
ในปจจุบันการเพิ่มทักษะของคนมีความสําคัญ มากทั้ งองคกรภาครั ฐและเอกชน มีการ
เปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนองคกรตอเทคโนโลยีที่พัฒนาอยูตลอดเวลา แตเทคโนโลยีก็ไมสามารถ
นํามาใชทดแทนมนุษยไดทั้งหมด เพราะมนุษยเปนผูสรรคสรางสิ่งใหมๆ ขึ้นมา (สมจิต อมินลาช,
2553) มนุษยจึงเปนสวนสําคัญอยางยิ่งที่ทําใหองคกรเดินหนาได หากผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน ก็สงผลใหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลลัพธที่ออกมาดีที่สุด
ป จ จั ย ด า นงาน เป น เครื่ อ งมื อ ที่ สํ า คั ญ อย า งหนึ่ ง ที่ อ งค ก รใช ก ระตุ น ให ผู ป ฏิ บั ติ ง านดึ ง
ศักยภาพในตัวออกมาใชใหไดมากที่สุด ไมวาจะเปนความทาทายในการปฏิบัติงาน งานที่ไดรับมี
ความหลากหลาย ไมจําเจ และมีความอิสระในดานความคิดและการปฏิบัติที่อยูในกรอบที่กําหนด
(สุพานี สฤษฎวานิช , 2552) แตอยางไรก็ตาม สภาพแวดลอมทางกายภาพก็ยังเปนอีกหนึ่งปจจัยที่
สําคัญในการกระตุนใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเชนกัน ไมวาจะเปนแสง เสียง การจัด
สถานที่ และอุ ณ หภู มิ ค วามร อ น ความเย็ น (สํ า นั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล อ ม กรมอนามั ย กระทรวง
สาธารณสุข , 2553)
ความพึงพอใจในการทํางานของบุ คลากรในองค กร มีผลตอความสําเร็จของงาน และ
องคกร รวมทั้งความสุขของผูทํางานดวย องคการใดก็ตามหากบุคลากรไมมีความพึงพอใจ ในการ
ทํางาน ก็จะเปนมูลเหตุหนึ่งที่ทําใหผลงานและการปฏิบัติงานต่ํา คุณภาพของงานลดลง สงผลใหมี
การขาดงาน ลาออกจากงาน หรืออาจกอใหเกิดปญหาอาชญากรรม และปญหาทางวินัยไดอีกดวยแต
ในทางตรงกันขาม หากองคกรมีบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการทํางานสูงก็ยอมสงผลทางบวกตอ
การปฏิบัติงาน นอกจากนี้ความพึงพอใจในการทํางานยังเปนเครื่องหมายแสดงถึงประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานและภาวะผูนําของผูบริหารองคการ (เรณู สุขฤกษกิจ , 2554 , น.16)
เปนที่คาดการณวาภายในป 2559 ขนาดของตลาดผลิตภัณฑวัสดุอุปกรณทางการแพทยของ
โลกจะมีแนวโนมอยูที่ 1,108 พันลานบาท โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่รอยละ 5 ตอป จากป 2554
อัตราการเติบโตนี้จะอยูภายใตแรงกดดันของการควบคุมคาใชจายทางดานสุขภาพและอุปสงคของ
ผูบริโภคในทุกภาคสวน อาทิ ผูปวย ผูใหบริการทางการแพทย ผูรับผิดชอบคาใชจายทางการแพทย
ผูถือหุนของสถานบริการทางการแพทย และผูวางนโยบายทางการแพทย ที่ตองการผลิตภัณฑที่มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพที่สูงขึ้น (สถาบันพลาสติก, 2558)
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ในทางกลับกัน หากสภาพแวดลอมดี ปจจัยดานงานดี ถึงจะมีความกดดันหรือความเครียด
ในการทํางาน ปจจัยทั้งสองดานนี้ก็สามารถชวยลดแรงกดดันและความเครียดนี้ลงไดบาง สุขภาพ
กายดี สุขภาพจิตดี ผลงานที่ออกมาก็ดีตามไปดวยเชนกัน
จากเหตุผลดังกลาว จึงสนใจศึกษา ปจจัยดานงานและสภาพแวดลอมในการทํางานที่สงผลตอความ
พึงพอใจในการทํางาน เพื่อเปนแรงผลักดันใหพนักงานทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถ
นําผลที่ไดมาพัฒนาและปรับปรุงใหประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับปจจัยดานงานขององคกร สภาพแวดลอมใน
การทํางาน และความพึงพอใจในการทํางาน
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลของพนักงานที่มีผลตอความพึงพอใจ
ในการทํางาน
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานงานขององคกรที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานในดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และ
ประสบการณการทํางานที่แตกตางกัน จะสงผลตอความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานไม
แตกตางกัน
2. ปจจัยดานงานในดาน ขอบเขตงาน สภาพความทาทาย ความหลากหลาย ความเปนอิสระ
และสภาพแวดลอมในการทํางานที่แตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
แตกตางกัน
ทบทวนวรรณกรรม
Vroom (1964 อางอิงจาก ปริญญา สัตยธรรม, 2550 หนา 13) กลาววา เปนสิ่งที่บุคคลคิดถึง
ตองานของตนเอง ทัศนคติบวกและทัศนคติลบที่มีตองาน
แพรพรรณ (แพรพรรณ ทูลธรรม, 2546, หนา 29) สรุปความหมายของความพึงพอใจวา
หมายถึงความรูสึกของบุคคลซึ่งจะแสดงออกมาในดานบวกหรือลบไดนั้นจะมีความสับพันธกับ
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การที่คนนั้นๆ นั้นไดรับการตอบสนองตอสิ่งที่ตองการซึ่งความรูความรูสึกพอใจจะเกิดขึ้น เมื่อ
บุคคลนั้นไดรับหรือบรรลุจุดหมายในสิ่งที่ตองการในระดับหนึ่ง และ ความรูสึกดังกลาวจะลดลง
หรือไมนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อความตองการหรือจุดหมายนั้นๆ ไมไดรับการตอบสนอง
จงพร (จงพร ทิศอุน, 2555, หนา 7) บอกวาเปนความคิดเห็นของปจเจกบุคคลที่มีตองานใน
เชิงบวก ชอบในสิ่งที่กําลังทําอยูและมีความสุข โดยความพึงพอใจของคนเราไมเหมือนกัน
ความตองการ
ที่ยังไมสมปรารถนา

แรงจูงใจ

พฤติกรรม

รางวัล

การตอบสนองความตองการของมนุษย

ภาพที่ 1 ความตองการของมนุษย

Thomas Willard Harral (1972 : p.260 – 274 อ า งอิ ง ใน ปรี ย าพร วงศ อ นุ ต รโรจน , 2553
:145-152) กลาวถึงปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไวดังนี้ ความพึงพอใจในการ
ปฏิ บัติงานที่ เกี่ ยวของกับ ป จจั ยตา งๆ และป จจั ยเหลานี้ ใช เป นเครื่ องมือชี้ บ งถึ งป ญหาที่ เกิ ดขึ้ น
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีปจจัยอยู 4 ประการ คือ
ปจจัยดานบุคคล หมายถึง คุณลักษณะสวนตัวของบุคคลที่เกี่ยวของกับงานมีดังนี้ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน บุคลิกภาพ เวลาในการทํางาน จํานวนสมาชิกในความรับผิดชอบ
ระดับเงินเดือน ความตองการ ความสนใจในงาน และแรงจูงใจในการทํางาน
ปจจัยดานงาน เปนเกณฑทั่วไปของงาน หากมีสูงจะทําใหผูปฏิบัติงานมีความพอใจสูงและ
สรางชิ้นงานได โดดเดนและสมบรูณ ไดแก มีขอบเขตที่ชัดเจน มีความหลากหลาย และมีความเปน
อิสระ
ปจจัยดานกลุมและองคกร คือเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา ผลตอบแทนและผลประโยชน
โอกาสในการเติบโตกาวหนาในองคกรนั้นๆ โครงสรางขององคกร และกฎระเบียบและนโยบาย
ตางๆ
สภาพแวดลอมทางกายภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึงการจัดสถานที่ อุณหภูมิ แสงใน
บริเวณสถานที่ทํางานมีการทํางาน และเสียง
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ปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยดานงาน
ความพึงพอใจในงาน
ปจจัยดานกลุมและองคกร
สภาพแวดลอมทางกายภาพการทํางาน

ภาพที่ 2 แสดงปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน
จากองคประกอบที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จะเห็นไดวาความสําเร็จของ
งานขึ้นอยูกับองคประกอบหลัก คือ บุคคล งาน กลุมและองคกร และสภาพแวดลอมในการทํางาน
จะตองมีความสัมพันธกันหากองคประกอบดานหนึ่งดานใดขาดหายไป ยอมสงผลตอความสําเร็จ
ของงานและองคการได ในทางตรงกันขามหากผูบริหารใหความสนใจและเขาใจองคประกอบ
ดังกลาวก็จะสงผลดีตอ บุคคล งาน กลุมและองคกร และสภาพแวดลอมในการทํางาน อันสงผลให
องคการขึ้นสูระดับแนวหนาได
มิลเล็ท (Millet, 1954 อางอิงจาก เจนวิทย สิทธิวงศ, 2555, หนา 81) ไดใหทรรศนะเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพ(efficiency) หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่กอใหเกิดความพึงพอใจแก มวลมนุษย และ
ไดรบผลกําไรจากการปฏิบัติงานนั้น
อิทธิพล ดีพรอม (2554, น.64 อางอิงจาก ธนัชพร เฟองงามพร, 2557 น.30) ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน หมายถึง การปฏิบัติงานที่ไดรับหมอบหมายใหมีคุณภาพ สิ้นเปลืองตนทุนและเวลา
นอยที่สุด โดยมีการปรับปรุงแกไข และพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ ทักษะในการทํางานของตนเอง
ใหดีขึ้น เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ และบรรลุเปาหมายขององคกร
สมใจ ลักษณะ (2543, น.11-14 อางอิงจาก ธนัชพร เฟองงามพร, 2557 น.29) กลาววา
ประสิทธิภาพในการทํางานในองคกร เปนหัวใจสําคัญของการนําองคกรไปสูการบรรลุผลสําเร็จ
ของการดํ า เนิ น งาน องค ก รจะมี ผ ลผลิ ต เป น ที่ น า พอใจทั้ ง ในด า นการผลิ ต การบริ ก าร มี ค วาม
เจริญกาวหนาและสรางความพึงพอใจทั้งแกลูกคาและบุคลากรขององคกร ก็ขึ้นกับความสามารถ
ขององคกรในการพัฒนาประสิทธิภาพขององคกรเอง ประสิทธิภาพการทํางานจะขึ้นอยูกับองคกระ
กอบสําคัญ 4 ประการ ซึ่งหากมีลักษณะที่เอื้อตอการดําเนินงานตามภารกิจขององคกร ก็จะนําไปสู
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การบรรลุ ต ามวั ตถุ ป ระสงค ข ององค กร คือ การสร า งผลผลิ ต ทั้ งเชิ งปริ ม าณและเชิ ง คุณ ภาพได
ครบถวน
1. สิ่งแวดลอมนอกองคกร ไดแก ความตองการของลูกคา สภาพเศรษฐกิจของสังคมและ
ของประเทศ เชน ภาวะเงินเฟอ สภาพคลองทางการเงินของธนาคาร กําลังซื้อของลูกคา ฯลฯ ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เชน นิยมของฟุมเฟอย ตองการความสะดวกในการบริหารบางลักษณะ เชน
บริการขายตรง บริการสื่อสารขนสง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
ใหมๆ การซื้อขายสินคาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส สภาวะการซื้อขาย สงออกในตลาดโลก คูแขงขัน
ทางการผลิตการบริการ แหลงวัตถุดิบ คุณภาพวัตถุดิบ และผูรวมลงทุน
2. สิ่งแวดลอมในองคกร ไดแก นโยบาย วิสัยทัศน และปรัชญาขององคกรที่จะกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานในองคกร วัฒนธรรมองคกร และการจัดบรรยากาศการทํางานที่จะสงเสริมการ
ทํางานใหบุคลากร
3. ป จจั ยขององคกร ได แก สภาพความพร อ มขององคก รในด า นที่ ดิน อาคาร สถานที่
อุปกรณ เครื่องมือ เงินทุน เทคโนโลยี และศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะในดานบุคคล ถือเปน
หัวใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานในองคกร บุคคลจะตองมีประสิทธิภาพในการทํางาน
องคประกอบดานบุคคลที่จะนําไปสูการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน ไดแก ปรัชญาและ
อุดมการณ บุคลิกภาพ ความตองการ คานิยม การมีเปาหมายที่เหมาะสมเกี่ยวกับชีวิตและการทํางาน
ความสามารถในการสํารวจตัวเอง ความสามารในการพิชิตอุปสรรคในการทํางาน การสรางความ
เชื่อมั่นในตนเอง
4. ประบวนการขององคกร เปนองคประกอบสําคัญลําดับสองตอจากองคประกอบบุคคล
กระบวนการที่สําคัญขององคกร คือ การดําเนินงานทั้งหมดที่จะทําใหเกิดการผลิตและบริการที่นา
พอใจ ขอบขายกระบวนการขององคกรที่เอื้อตอการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในองคกร ไดแก
การจัดโครงสรางงานขององคกร กางวางแผน การจัดองคกรในดานบุคลากร การสรางแรงจูงใจใน
การทํางาน การควบคุมคุณภาพการทํางานและพัฒนาองคกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
สิริวดี ชูเชิด (2556) ไดกลาววา ประสิทธิภาพการทํางาน หมายถึง ความสามารถและ
ทักษะในการกระทําของบุคคลของตนเอง หรือของผูอื่นใหดีขึ้น เจริญขึ้น เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ของตนเองและขององคกร อันจะทําใหตนเอง ผูอื่นและองคกร เกิดความพึงพอใจและสงบสุขใน
ที่สุด
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สมพงษ เกษมสิน (2519: 12 อางถึงใน เนตรทราย กาญจนอุดมการ, 2552: 8) ไดใหความหมายคําวา
ประสิทธิภาพวาหมายถึงการดําเนินงานใหเปนไปตามที่คาดหมายไวหรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ
การทํางานที่ตอ งการให ได รับประโยชน สูงสุ ด และการที่ จะพิ จารณาวางานใดมีประสิ ท ธิ ภ าพ
หรือไม ก็จะพิจารณาจากผลงาน
Peterson และ Plowman (1953 อางอิงจาก อภิชญา ศักดิ์ศรีพยัคฆ, 2558 น.15) ไดใหแนวคิด
เกี่ยวกับ องคประกอบของ ประสิทธิภาพการทํางานไว 4 ขอ ดวยกันคือ
1. คุณภาพของงาน (Quality) ผลงานที่ออกมาจะตองมีคุณภาพสูง ทําใหผูผลิต และผูใชได
ประโยชนเอื้อ กั น มีความคุ มคา และมีความพึงพอใจ ผลการทํางานมี ความถูกตองไดต รง ตาม
มาตรฐาน มีความรวดเร็ว นอกจากนี้ ผลงานที่มีคุณภาพ จะกอใหเกิดประโยชนตอองคกรและ สราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคาหรือผูที่มารับบริการ
2. ปริมาณงาน (Quantity) ปริมาณงานที่ทําไดมีค วามเหมาะสมตามที่ ไดกําหนดไว ใน
แผนงานที่ องคกรวางไวและงานที่ เกิดขึ้นจะตองเปนไปตามความคาดหวังขององคกร ซึ่งควรจะมี
การวางแผนในการบริหารเวลา เพื่อใหไดปริมาณงานตามเปาหมายที่กําหนดไว
3. เวลา (Time) คือ ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงานจะตองอยูในลักษณะที่ถูกตอง ตาม
หลักการ เหมาะสมกับงานและมีความทันสมัยกันกับสถานการณในปจจุบัน มีการพัฒนาเทคนิค
การทํางานใหมๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใหพนักงานทํางานไดสะดวกรวดเร็วขึ้นมากยิ่งขึ้น
4. คาใชจาย (Costs) คาใชจายตาง ๆ ที่ใชในการดําเนินการทั้งหมดจะตองมีความ เหมาะสม
กับงาน โดยการคนหาวิธีการที่จะใชเงินลงทุนนอยที่สุด แตไดผลตอบแทนในรูปแบบของกําไรมาก
ที่สุด การมีประสิทธิภาพในคาใชจาย หรือ ตนทุนการผลิต ไดแกการใชทรัพยากรดาน การเงิน คน
วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยูอยางจํากัดแบบประหยัดคุมคา และเกิดการผิดพลาดสูญเสียนอยที่สุด
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Clapman (2010: 138-139) พบวา ผูนํา มีอิทธิพลในการสรางสรรค งานในองคการให มี
ประสิทธิภาพ องคการที่ผูนําเปดโอกาสใหบุคคลในองคการไดเสนอความคิดเห็นสรางสรรคสิ่ง
ใหมๆ ยอมทําใหองคการนั้นมีผลผลิตเพิ่มขึ้น สามารถแขงขันกับองคการอื่นและตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดดีกวาองคการอื่นๆ เปนตน นอกจากนั้นแลวสภาพแวดลอมในการทํางานก็มี
สวนในการคงไว หรือแปรเปลี่ยน สงเสริมหรือบั่นทอนความสามารถเชิงสรางสรรคของบุคคล
เชนกัน เปนตน
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Robbins & Judge (2010) ไดทําการศึกษาในเรื่องของความพึงพอใจในงาน โดยบุคคลที่มี
ความพึงพอในในงานที่อยูในระดับสูง ยอมมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับงานที่เขาพึงปฏิบัติอยู แตในขณะที่
บุคคลที่มีความพึงพอใจในงานต่ําหรือไมมีความพึงพอใจในงานเลยที่เขาปฏิบัติอยูก็จะมีทัศนคติที่
ตรงกันขาม ซึ่ง ความพึงพอใจในงานนี้มีความเกี่ยวของกับปจจัยแวดลอมในงาน เชน คาตอบแทน
โอกาสในการที่จะไดเลื่อนตําแหนง รูปแบบการบริหาร นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวม
ความสัมพันธกบหัวหนางาน ตลอดจนเพื่อนรวมงาน และยังมีอิทธิพลตอการรับรูในงานของบุคคล
และความพึงพอใจนี้จะเปนสวนหนึ่งในแรงผลักดันใหบุคลากรทํางานดวยความกระตือรือรน มี
ขวัญและกาลังใจในการทํางาน สงผลใหทํางานบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- รายไดตอเดือน
- ประสบการณการทํางาน
(สุพานี สกฤษฎวานิช, 2552 น.80)
ปจจัยดานงาน
- ขอบเขตงานชัดเจน
- สภาพความทาทาย
- มีความหลากหลาย
- มีความเปนอิสระ
(ธนัชพร เฟองงามพร,2557 น.19)

ความพึงพอใจในการทํางาน
(สุริยะ ประเสริฐศรี,2556 น.30)

สภาพแวดลอมในการทํางาน
(กรองแกว อยูสุข,2543 น.47)

ภาพที่ 3 แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใชศึกษา คือ ผูที่เกี่ยวของกับการผลิตเครื่องมืออุปกรณการแพทย ของบริษัท อา
ซาฮี อินเทค (ไทยแลนด) จํากัด ทั้งหมด 1,200 คน (แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท อาซาฮี อินเทค
(ไทยแลนด) จํากัด ณ เดือน ธันวาคม 2560)
กลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ คือผูที่เกี่ยวของกับการผลิตเครื่องมือ
อุปกรณการแพทย บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด) จํากัด มีทั้งหมด 1,200 คน (แผนกทรัพยากร
บุคคลบริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด) จํากัด) โดยใชสูตรคํานวณของเครซี่และมอรแกน (Krejcie
&Morgan, 1970 อ างในสุภาวดี ขุ นทองจันทร, 2560 , น.127) กําหนดให สัดสวนของลักษณะที่
สนใจในประชากรเทากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดรอยละ 5 และระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 95
การศึกษาครั้งนี้ วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และทดสอบสมมุติฐานการ
วิจัยโดยใชสถิติ ดังนี้
1. วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อจัดหมวดหมูและใหทราบ
ลักษณะพื้นฐานทั่วไปของกลุมตัวอยาง โดยใชการแจกแจงความถี่ คารอยละ การหาคาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน โดยมีการ
ตั้งระดับความเชื่อ มั่ นร อยละ 95 ดวยการใช สถิ ติ ในการวิเ คราะห คือ สถิ ติที่ใช ในการทดสอบ
สมมุติฐาน Independent Sample t – test, One – Way ANOVA (Analysis of Variance) และ Multiple
Linear Regression Analysis
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานแบงเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามปลายปด โดยใชการวัด
ขอมูลประเภทนามบัญญัติและเรียงลําดับ
สวนที่ 2 เกี่ยวกับปจจัยดานงานและสภาพแวดลอมในการทํางาน ที่มีผลตอความพึงพอใจ
ในการทํางานของพนักงาน เปนคําถามแบบปลายปด
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สวนที่ 3 เกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน เปนแบบสอบถามแบบ Rating Scale 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ลักษณะคําตอบเปนแบบ Likert Scale ซึ่งกําหนดระดับ
คะแนน
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 65.6 มีชวงมีอายุระหวาง 26-30 ป คิดเปนรอยละ 35.9 มีการศึกษาระดับ
ต่ํากวาปริญญาตรีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 65.3 มีรายไดตอเดือนมากที่สุดในชวง 12,001-15,000
บาท คิดเปนรอยละ 39.4 และมีประสบการณการทํางาน 3-5 ป คิดเปนรอยละ 35.0
2. ผลการวิเคราะหระดับความสําคัญของปจจัยดานงานในภาพรวมความสําคัญอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.96 เมื่อพิจารณาการจัดอันดับในแตละขอพบวา อันดับ 1 คือ มี
ขอบเขตงานที่ชัดเจน มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 รองลงมา คือ มี
ความหลากหลาย มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 และผลการวิเคราะห
ระดับความสําคัญของปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.71
3. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบวาปจจัยสวนบุคคลของพนักงานในดาน เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และประสบการณการทํางานที่แตกตางกัน สงผลตอความพึงพอใจ
ในการทํางานของพนักงานไมแตกตางกัน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1
ปจจัยสวนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายไดตอเดือน
ประสบการณการทํางาน

ความพึงพอใจในการทํางาน
Sig.
F
0.390
1.856
24.58
0.363
2.522

t
1.609

Sig.
0.118
0.292
0.363
2.522

4. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 สมมติฐานที่ 3 พบวา ปจจัยดานงานในดาน ขอบเขตงาน
สภาพความทาทาย ความหลากหลาย ความเปนอิสระ และสภาพแวดลอมในการทํางาน มีผลตอ
ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน แสดงไดตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 และ 3
ตัวแปร
(Constant)
ขอบเขตงานชัดเจน
สภาพความทาทาย
มีความหลากหลาย
มีความเปนอิสระ

Unstandardized
Coefficients
b
SEb
1.279
0.202
0.187
0.056
0.117
0.057
0.101
0.053
0.252
0.038

Standardized
Coefficients

0.192
0.131
0.112
0.346

t
6.336
3.336
2.033
1.926
6.688

Sig.
0.000*
0.001*
0.043*
0.055*
0.000*

0.042
0.607
13.607
0.000*
สภาพแวดลอมในการทํางาน 0.576
2
2
R = 0.621 R = 0.386 Adjusted R = 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

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ผลวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางระหวางปจจัย
ดานงาน ที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน ที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงานพบวา ขอบเขตงานชัดเจน สภาพความทาทาย มีความหลากหลาย และมีความ
เปนอิสระ มีอํานาจในการพยากรณหรือมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม รอยละ 38.6 (R2 = 0.386) สวนที่
เหลือ 61.4 เกิดจากอิทธิพลตัวแปรตัวอื่นๆ โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ เทากับ
0.476 มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.621 คาคงที่ของสมการพยากรณในรูปแบบ
คะแนนดิบ เทากับ 1.279 และถาทราบคาของตัวแปรทั้ง 4 ตัว สามารถคาดคะเนคาระดับความพึง
พอใจในการทํางานได ไดจากสมการถดถอยดังนี้
สมการถดถอยที่คํานวณโดยใชคะแนนดิบ คือ
ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน = 1.279 + 0.187 (ขอบเขตงานที่ชัดเจน) + 0.117
(สภาพความทาทาย) + 0.253 (มีความเปนอิสระ)
สมการถดถอยที่คํานวณโดยใชคะแนนมาตรฐาน คือ
ความพึงพอใจในการทํางานของพนั กงาน = + 0.192 (ขอบเขตงานที่ชัดเจน) + 0.131
(สภาพความทาทาย) + 0.346 (มีความเปนอิสระ)
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ผลวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยสภาพแวดลอม
ในการทํางาน ที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน ที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจใน
การทํางานของพนักงานพบวา สภาพแวดลอมในการทํางาน มีอํานาจในการพยากรณหรือมีอิทธิพล
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ตอตัวแปรตาม รอยละ 36.8 (R2 = 0.368) สวนที่เหลือ 63.2 เกิดจากอิทธิพลตัวแปรตัวอื่นๆ โดยมี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ เทากับ 0.480 มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธพหุคูณ
เทากับ 0.607 คาคงที่ของสมการพยากรณในรูปแบบคะแนนดิบ เทากับ 1.721
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 และสมมติฐานที่ 3 พบวา สภาพแวดลอมในการทํางาน
มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน มากกวาปจจัยดานงาน ในดานขอบเขตงานชัดเจน
สภาพความทาทาย มีความหลากหลาย และมีความเปนอิสระ โดยมีคามีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ
พหุคูณเทากับ 0.607
การอภิปรายผล
ผลการวิเคราะหปจจัยดานงานในภาพรวมความสําคัญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาการจัด
อันดับในแตละขอพบวา อันดับ 1 คือ มีขอบเขตงานที่ชัดเจน มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก
รองลงมา คือ มีความหลากหลาย มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก มีความทาทายอยูเสมอ มี
ระดั บ ความสํ า คั ญ อยู ใ นระดั บ มาก และมี ค วามอิ สระ มี ร ะดั บ ความสํ า คั ญ อยู ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง
สอดคลองกับ Clapman (2010: 138-139) พบวา ผูนํา มีอิทธิพลในการสรางสรรคงานในองคการให
มีประสิทธิภาพ องคการที่ผูนําเปดโอกาสใหบุคคลในองคการไดเสนอความคิดเห็นสรางสรรคสิ่ง
ใหมๆ ยอมทําใหองคการนั้นมีผลผลิตเพิ่มขึ้น สามารถแขงขันกับองคการอื่นและตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดดีกวาองคการอื่นๆ เปนตน นอกจากนั้นแลวสภาพแวดลอมในการทํางานก็มี
สวนในการคงไว หรือแปรเปลี่ยน สงเสริมหรือบั่นทอนความสามารถเชิงสรางสรรคของบุคคล
เชนกัน เปนตน
ผลจากการศึกษา พบวา ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานเปนไปตามแนวคิดของ Nigel
Oseland and other (2011) ได ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สภาพแวดล อ มสํ า หรั บ การทํ า งานที่ ทํ า ให ประสบ
ความสําเร็จ สิ่งสําคัญที่พบจากการวิจัย คือการปรับปรุงพื้นที่ในสถานที่ทํางานใหพรอมใน การ
พบปะประชุมใหมาก
ทั้ งนี้ ผลการวิ เ คราะห ร ะดั บ ความสํ า คั ญ ของป จ จั ย ด า นสภาพแวดล อ มในการทํ า งาน
ความสําคัญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาการจัดอันดับในแตละขอ พบวาอันดับ 1 คือ ทานปฏิบัติ
ตามขอหาม การเตือนตาง ๆ ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก
รองลงมา สถานที่ทํางานสะอาดและปลอดภัย อยูในระดับมาก และบริเวณโรงงานมีสิ่งอํานวยความ
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สะดวก เช น โรงอาหาร ร า นสะดวกซื้ อ อยู ใ นระดั บ มาก ในระดั บ ความสํ า คั ญ ของป จ จั ย ด า น
สภาพแวดลอมในการทํางาน
ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน ที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน ผลการ
วิเคราะหระดับความสําคัญของความพึงพอใจในการทํางาน ความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.86 เมื่อพิจารณาการจัดอันดับในแตละขอ พบวาอันดับ 1 คือ งานที่ทานทํามี
ความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก รองลงมา ทานปฏิบัติงานจน
สําเร็จลุลวงไดเปนอยางดีตามแผน และมาตรฐานที่วางไว อยูในระดับมาก และผลงานที่สําเร็จทําให
ทานไดรับความกาวหนาในตําแหนงการงาน อยูในระดับมาก เกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน
ที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน
งานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต
1. ในการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะผูปฏิบัติงานฝายผลิตเกี่ยวของกับอุปกรณทางการแพทย
ของบริษัท อาซาฮี อินเทค ไทยแลนด จํากัด ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาผูปฏิบัติงานและผูที่มี
สวนรวมที่เกี่ยวของ อาทิเชน ผูปฏิบัติงานฝายผลิตที่เกี่ยวของกับอุปกรณทางการแพทยของบริษัท
อื่นๆ ในขอบเขตพื้นที่ตางออกไป เชน ในพื้นที่กรุงเทพ และ ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
อีสาน ภาคใต เนื่องจากสภาพพื้นที่แตกตางกันออกไป ปจจัยดานงานและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานจึงมีความแตกตางกัน
2. เนื่องจากการศึกษานี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งไมสามมารถทําความเขาใจที่ลึกซึ้ง
ได จึงควรมีการศึกษาวิจัยในลักษณะเชิงคุณภาพ เพื่อจะไดเขาใจถึงปญหาและสามารถแกไขไดตรง
ประเด็นมากยิ่งขึ้น และเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาบุคลากรตอไป
3. การศึกษาในครั้งนี้ยังไมชี้ชัดวามีปจจัยใดที่สงผลตอความพึงพอใจในการทํางานอยาง
แทจริง ในการศึกษาครั้งตอไปควรมุงเนนการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหครอบคลุมทุกปจจัย เชน
ผลตอบแทนจากการทํางาน เพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา เปนตน
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ในการรับรูการ
จัดการความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน และพฤติกรรมการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการของ
บริษัท เอเชียนสตาเลชั่นอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (2) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของปจจัยสวน
บุคคล ที่มีผลตอพฤติกรรมการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการของ บริษัท เอเชียน สแตนเลย
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (3) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพล การรับรูการจัดการความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการของ บริษัท เอเชียน สแตนเลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และ (4)
เพื่อใหไดมาซึ่งความรูเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในที่ทํางานของ บริษัท เอเชียน สแตนเลย
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด กลุมตัวอยางเปนพนักงาน บริษัท จํานวน 378 คนที่ทํางานใน บริษัท
เอเชียน สแตนเลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด การวิเคราะหขอมูลประกอบดวยสถิติเชิงพรรณนา
ประกอบดวยความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ไดแก t-test, OneWay ANOVA and multiple regression analysis.
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ มีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
ใน ดานการใชเครื่องมือ อุปกรณ ความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน ปจจัยสวนบุคคล
ด านระดับ การศึกษา มีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํ างานในด านการปฏิ บัติตามกฎ
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ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน และในดานการใชเครื่องมือ อุปกรณ ความ
ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน ปจจัยสวนบุคคลดานประสบการณการเกิดอุบัติเหตุใน
การทํางาน มี ผลต อพฤติ กรรมความปลอดภั ย ในการทํ า งานในด านการปฏิ บัติต ามกฎ ระเบี ย บ
ขอบังคับ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน และปจจัยสวนบุคคลดานประสบการณการฝกอบรม
เกี่ยวกับความปลอดภัยมีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานในดานการปฏิบัติตามกฎ
ระเบี ยบ ขอบั งคั บ เกี่ยวกั บ ความปลอดภั ย ในการทํ า งาน นอกจากนี้ การรับรู การจั ด การความ
ปลอดภัยในการทํางานในดานนโยบายความปลอดภัยและทัศนคติที่มีตอความปลอดภัย การจูงใจ
ดานความปลอดภัย มีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการใน
ดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ดานนโยบายความ
ปลอดภัยและทัศนคติที่มีตอความปลอดภัย การจูงใจดานความปลอดภัย มีผลตอพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการในดานการใชเครื่องมือ อุปกรณ ความปลอดภัย
เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน และการรับรูการจัดการความปลอดภัยในการทํางานในดานการ
รั บ รู ข อ มู ล ข า วสารด า นความปลอดภั ย และทั ศ นคติ ที่ มีต อ ความปลอดภั ย การจู งใจด า นความ
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 อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด. The samples
were of 378 employees working in บริษัท เอเชียน สแตนเลย อินเตอรเนชั่นแนล 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 มีแนวโนมที่จะขยายตัวอยางตอเนื่อง
มากขึ้นในดานตางๆ รวมทั้งดานการพัฒนาประเทศไทยที่ไดมีการขับเคลื่อนเขาสูภาคอุตสาหกรรม
โดยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสถือเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอการพัฒนาโครงสราง ทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย และมีบทบาทสําคัญในการรองรับแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่มีการจาง
งานจํานวนมากถือไดวาประเทศไทยมีสภาพทางดานภูมิศาสตรที่มีความไดเปรียบดานการคาและ
เปนศูนยกลางของภูมิภาคจึงสงผลใหประเทศไทยมีอิทธิพลดานการขนสง และที่สําคัญมีปจจัย
ทางด า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย ท่ี มี ค วามรู แ ม ป ระเทศไทยจะมี ท รั พ ยากรมนุ ษ ย ที่ เ พี ย งพอต อ
ภาคอุตสาหกรรม แตการเปนภาคเกษตรกรรมมากอน ดังนั้นการทํางานในภาคอุตสาหกรรมที่มีการ
เปลี่ ยนแปลงไปอยา งรวดเร็ว จึ งทํ าให คนไทยไม เคยเผชิ ญหรือประสบกับ ป ญ หาทางความไม
ปลอดภัยในการทํางาน ซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่ทําใหเกิดความไมปลอดภัยในการทํางาน
โดยทั่วไป มี 5 ประการ คือ ความผิดพลาดของการจัดการสภาวะทางดานจิตใจของพนักงานที่ไม
เหมาะสม สภาวะทางดานรางกายของพนักงาน ที่ไมเหมาะสม สภาพแวดลอมของการทํางานที่ไม
ปลอดภัย การปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัย
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สาเหตุของการเกิดปญหาความไมปลอดภัยในการทํางาน สวนหนึ่งก็มาจากความผิดพลาด
ของการจัดการความปลอดภัย อาจไมมีการสอนหรืออบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ไมมีการบังคับ
ให ป ฏิ บั ติ ต ามกฎ ไม มีก ารวางแผนและเตรี ย มงานด า นความปลอดภั ย ไม มีก ารจั ด หาอุ ป กรณ
คุมครองความปลอดภัย และไมมีการแกไขอันตรายใดๆหรืออาจเกิดจากการขาดความใสใจและขาด
ความรวมมือ ขาดการควบคุมดูแลดานการจัดการความปลอดภัยบุคคลที่เกี่ยวของไมมีความเขาใจ
และไม ไ ด เ ล็ ง เห็ นถึ ง ความสํ า คั ญ ดี พอ ที่ จ ะปลู กฝ ง ทั ศ นะคติ ที่ ถู กต อ งและมี ค วามปลอดภั ย แก
พนักงาน
กระบวนการจัดการความปลอดภัยนั้นไดมีการนํามาใชในกลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ
อิ เล็ กทรอนิ กส ไ ดป ระสบความสํ า เร็ จ คือ สามารถอุ บัติ เหตุ จ ากการทํ า งานไดอ ย า งชั ด เจน ซึ่ ง
กระบวนการจัดการความปลอดภัยเปนกระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อรณรงคดานความปลอดภัย ใหกับ
พนักงานระดับปฏิบัติการรวมทั้งยกระดับความปลอดภัยขององคกรใหอยูในมาตรฐานที่ยอมรับได
ดังนั้นผูศึกษา จึงไดศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทํางาน ของพนักงานในการดําเนินกิจกรรม การประเมินอันตรายเพื่อเปนแนวทางในการดําเนิน
กิจกรรมความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และเปนแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนา ใหการบริหารการจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากที่สุด
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ในการรับรูการจัดการความปลอดภัยในสถานที่
ทํางาน และพฤติกรรมการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการของ บริษัท เอเชียนสตาเลชั่นอินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด
2. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของป จจั ยสวนบุคคล ที่มีผลตอพฤติกรรมการทํางานของ
พนักงานฝายปฏิบัติการของ บริษัท เอเชียน สแตนเลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
3. เพื่อศึกษาเกี่ยวกั บอิ ทธิ พล การรับรูการจัดการความปลอดภั ยในการปฏิ บัติงานของ
พนักงานปฏิบัติการของ บริษัท เอเชียน สแตนเลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
4. เพื่อใหไดมาซึ่งความรูเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในที่ทํางานของ บริษัท เอเชียน
สแตนเลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยดานบุคคลของพนักงาน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง อายุการทํางาน
ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน ประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย
สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการ
2. ปจจัยการรับรูการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน สงผลตอพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการ
กรอบแนวคิดการวิจัย (สุธาทิพย รองสวสัดิ์, 2554, น.5)
ตัวแปรตาม
Dependent Variable

ตัวแปรอิสระ
Independent Variable
ปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ตําแหนง
- อายุการทํางาน
- ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุในการ
ทํางาน
- ประสบการณ ก ารฝ ก อบรมเกี่ ย วกั บ
ความปลอดภัย

พฤติกรรมความปลอดภัย
- การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
- การใช เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ค วาม
ปลอดภั ย เพื่ อ ความปลอดภั ย ในการ
ทํางาน
- ความพรอมทางดานรางกาย และจิตใจ
ของพนักงาน

ปจจัยการรับรูการจัดการความปลอดภัย
ในการทํางานของพนักงาน
- นโยบายดานความปลอดภัย
- ความรูดานความปลอดภัย
- การรับรูขาวสารดานความปลอดภัย
- ทัศนคติที่มีตอความปลอดภัย การจูงใจ
ดานความปลอดภัย
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบระดับความสัมพันธของปจจัยการรับรูการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงาน ที่สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท
เอเชียน สแตนเลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
2. ทราบระดับความสัมพันธของปจจัยดานบุคคล โดยแบงตามความแตกตาง สวนบุคคล
ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง อายุการทํางาน ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ ในการทํางาน
ประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ที่สงผลตอพฤติกรรม ความปลอดภัยในการ
ทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอเชียน สแตนเลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
3. ทราบพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน เพื่อใชเปนแนวทาง ในการ
พัฒนา และปรับปรุง แกไขการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการ
บริษัท เอเชียน สแตนเลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
4. สามารถนําขอมูลที่ไดศึกษาจากการศึกษา ไปเปนแนวทางในการการพัฒนา ปรับปรุง
แกไข และปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฎิบัติการ บริษัท เอเชียน
สแตนเลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
5. เปนแนวทางในการศึกษาเรื่อง เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภั ยในการทํา งานของ
พนักงาน ใหกับผูที่สนใจ
ทบทวนวรรณกรรม
การรับรู (Perception) มีรากศัพทมาจากภาษาละติน คือ “Percipere” ซึ่ง Per หมายถึง ผาน
(Through) และ Cipere หมายถึง การนํา (To Take) ถือเปนกระบวนการทางจิตวิทยาพื้นฐานของ
บุคคลที่สําคัญ เพราะถาปราศจากการรับรูแลวจะไมสามารถมีความจํา หรือการเรียนรูได (บุปผา
พวงมาลี,2542 อางใน ณัฐชลิดา เมธีภิวัฒน,2553,น.10) ดังนั้นการรับรูจึงเปนวิธีการ ที่บุคคลมอง
โลกที่อยูรอบๆ ตัวของบุคคลฉะนั้นบุคคล 2 คน อาจมีความคิดตอตัวกระตุน อยางเดียวกันภายใต
เงื่อนไขเดียวกัน แตละบุคคลทั้ง 2 อาจมีวิธีการยอมรับถึงตัวกระตุน (Recognize) การเลือกสรร
(Select) การประมวล (Organize) และการตี ค วาม (Interpret) เกี่ ย วกั บ ตั ว กระตุ น ดั ง กล า วไม
เหมือนกั น ซึ่งสอดคล องกับแนวความคิดของ (Schiffman & Kanuk,1991 อางใน ณัฐชลิดา เมธี
ภิวัฒน,2553,น.10) กลาววา การรับรู (Perception) หมายถึง “กระบวนการ ที่บุคคลแตละคนมีการ
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เลือก ประมวลและตีความหมายเกี่ยวกับตัวกระตุนออกมาใหความหมาย และไดภาพของโลกที่มี
เนื้อหา”
(Kast & Rosenzweig,1985 อางใน ณัฐชลิดา เมธีภิวัฒน,2553,น.10) กลาววา การรับรู เปน
การแปลความหมายของสิ่งเรา และการตอบสนองของรางกายของคนตอสิ่งเรา จะแตกตางกันในแต
ละบุคคล ขึ้นอยูกับประสบการณเดิมและทําใหบุคคลจะพฤติกรรมแตกตางกัน แตละบุคคลจะเลือก
รั บ รู เ ฉพาะข อ มู ล ที่ ต รงกั บ ความต อ งการและความพอใจ อย า งไรก็ ต าม ยั งขึ้ น กั บ พื้ น ฐานของ
กระบวนการของแตละบุคคลแตละคนเกี่ยวกับความตองการ คานิยม การคาดหวัง และปจจัยอื่นๆ
นอกจากนี้ การรับรู ยังสามารถอธิบายไดอยางงายๆคือหมายถึ ง “กระบวนการการตีความผ าน
ประสาทสัมผัสใดๆ โดยตรง” ซึ่งจากความหมายนี้คําที่จะสื่อความหมายเดียวกับการรับรู การสัมผัส
รู อันเปนการที่เกิดจากการรับความรูสึกเขามาทางประสาทสัมผัสเกิดเปนความเขาใจ หรือความรูสึก
ภายในของบุคคล ดังนั้นกลาวอีกอยาง คือ การรับรู หมายถึง “การตีความหมายจิตใจของบุคคลที่จะ
ทําใหเกิดการไดรูไดเขาใจ”
ความปลอดภัย (สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย),
2560) ไดใหความหมายของ “ความปลอดภัย” หมายถึง สภาพที่ปราศจากภัยคุกคาม (Hazard) ไมมี
อันตราย (Danger) และความเสี่ยงใดๆ (Risk)
(พิพัฒน นพทีปกังวาน และคณะทํางาน,2538) ไดใหความหมายของ “ความปลอดภัย”
หมายถึง การควบคุมความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ
(Stracser,1973,p.66 อางถึงใน เอมอัชฌา รัตนริมจง วัฒนบุรานนท,2548,น.4) ไดใหความหมายไว
วา ความปลอดภัย หมายถึง เงื่อนไขหรือสภาวะที่เปนผลมาจากการปรับพฤติกรรมของมนุษย หรือ
การออกแบบสภาพแวดลอมทางกาย เพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะชวยลดอุบัติเหตุลงได
พฤติกรรม (ชิษณุพงศ โคตรบัณฑิต,2552) พฤติกรรม (Behavior) คือ กิริยา อาการ การ
กระทํา (กรรม)ของมนุษยนั้น แบงออกเปนคือ กรรมภายใน-ภายนอก ๆ ที่เราสังเกตไดและมองเห็น
ด ว ยตาเปล า รวมถึ ง บทบาท ลี ล า ท า ที การประพฤติ ป ฏิ บั ติ การกระทํ า งาสนในชี วิ ต ปกติ ที่
แสดงออกใหเราเห็นดานนอกเชน เดิน กิน เขียนหนังสือ ลวนแตสื่ออกมาจากพฤติกรรมภายใน
เชนกัน และพฤติกรรมภายใน เชน ความจํา ความคิด การเตนของหัวใจ ลวนแลวแตสื่ออกมาใหเรา
สังเกตไดวา เรากําลัง จะแสดงพฤติกรรมใดอยูขณะนี้
(Im2market.com,2559) พฤติกรรม หมายถึง การแสดงและกิริยาทาทางของสิ่งมีชีวิตที่เกิด
รวมกันกับสิ่งแวดลอม เปนการตอบสนองของระบบหรือสิ่งมีชีวิตตอสิ่งเราหรือการรับเขาทั้งหลาย
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ไมวาจะเปนภายในหรือภายนอก มีสติหรือไมมีสติระลึก ชัดเจนหรือแอบแฝง และโดยตั้งใจหรือ
ไมไดตั้งใจ
(สิทธิโชค วรานุสันติกุล,2529,น.9 – 11 อางในเฉลิมพล ตันสกุล,2541,น.2) พฤติกรรม
หมายถึง ปฏิกิริยาและกิจกรรมทุกชนิดที่มนุษยแสดงออกทางรูปธรรม นามธรรม ตลอดเวลา สังเกต
ไดดวยประสาทสัมผัสวาจา และการกระทํา สามารถแบงพฤติกรรมออก ไดเปน 2 ประเภท คือ
พฤติกรรมภายนอก ( Overt Behavior ) ซึ่งเปนการกระทําที่สังเกตไดดวย ประสาทสัมผสสัมผัสหรือ
ใชเครื่องมือชวย และพฤติกรรมภายใน ( Covert Behavior ) ซึ่งเปน กระบวนการที่เกิดขึ้นภายใน
จิตใจ บุคคลอื่นไมสามารถสงเกตได
วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือพนักงานฝายปฏิบัติการ
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส บริษัท เอเชียน สแตนเลย อินเตอเนชั่นแนล จํากัด จํานวน 2,400 คน
(Human & General Affairs, ขอมูลวันที่ 19 มกราคม 2560) ทําการคํานวณหากลุมตัวอยางโดยการ
ใชสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จะไดขนาดของกลุมตัวอยางใกลเคียงกับ
343 ตัวอยาง สําหรับในการศึกษานี้ไดทําการสํารองอีกรอยละ 10 จึงมีกลุมตัวอยางรวมทั้งสิ้น 378
ตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถาม โดยศึกษา
คนควาแนวคิดและทฤษฎี ตางๆ แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
3. การวิเคราะหขอมูล ในการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลหรือลักษณะของปจจัยสวนบุคคล
ผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติพื้นฐาน ไดแก การหาคาความถี่ (Frequency) และการหาคาร อยละ
(Percentage) และ วิเคราะหขอมูล การรับรูการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน กับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
4. การทดสอบสมมติฐาน ใชการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยใชสถิติทดสอบ t-test และการ
วิเคราะหความแปรปรวน (F-test) และการรับรูการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน
ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานจะใชการหาคา การวิเคราะหสมการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 86.2 มีอายุอยูในชวง
อายุ 20 – 25 ป ร อ ยละ 31.7 มี ร ะดั บ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา/มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น ร อ ยละ 56.6
ตําแหนงงานพนักงานฝายผลิต รอยละ 91.0 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รอยละ 36.0 ไมเคยมี
ประสบการณ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ใ นการทํ า งานภายในระยะเวลา 5 ป ร อ ยละ 93.4 และ เคยมี
ประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในระยะเวลา 5 ป รอยละ 77.0
ตอนที่ 2 การวิเคราะหการรับรูการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐานการรั บรูก ารจั ดการความปลอดภั ยในการ
ทํางานของพนักงาน
การรับรูการจัดการความปลอดภัย
1. นโยบายดานความปลอดภัย
2. ความรูดานความปลอดภัย
3. การรับรูขอมูลขาวสารดานความปลอดภัย
4. ทัศนคติที่มีตอความปลอดภัย การจูงใจดานความปลอดภัย
รวม

Mean
4.33
3.80
3.68
4.39
4.05

S.D.
.58
.68
.73
.63
.52

แปลความ
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

ตอนที่ 3 การวิเคราะหพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
1. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน

Mean
4.43

S.D.
.57

แปลผล
มากที่สุด

2. การใชเครื่องมือ อุปกรณเพื่อความปลอดภัย

4.43

.58

มากที่สุด

3. ความพรอมทางดานรางกาย และจิตใจของพนักงาน
รวม

3.47
4.11

.63
.48

มาก
มาก
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง อายุการทํางาน
ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ ในการทํางาน ประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย จะ
สงตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
ตารางที่ 3 สรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 1
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
ปจจัยสวนบุคคล

ด า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ด า น ก า ร ใ ช เ ค รื่ อ ง มื อ ดานความพรอมทางดาน
ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ ค วาปลอดภั ย เพื่ อ ร า งกายและจิ ต ใจของ
ความปลอดภัยในการทํางาน

ความปลอดภัยในการทํางาน

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

t=-.189 Sig=.022*

t=.880 Sig=1.237

t=5.241 Sig=.595

t=3.992 Sig=0.15

t=3.658 Sig=.003*

t=.973 Sig=.631

ประสบการณ ก าร
เกิดอุบัติเหตุในการ
ทํางาน
ประสบการณ ก าร
ฝ ก อบรมเกี่ ย วกั บ
ความปลอดภัย

สมมติฐาน 2 ปจจัยปจจัยการรับรูการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน สงผลตอ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการ
ตารางที่ 4 สรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 2 แสดงการรับรูการจัดการความปลอดภัยในการทํางานที่
สงผลตอการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับความปลอดภัย โดยวิเคราะหสมการถดถอย
พหุคูณ
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Unstandardized Standardized
Coefficients

ตัวแปร

B

Coefficients
β

t

Sig.

(Constant)

1.795

0.198

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

0.448

8.101 0.000*

R = 0.593 R = 0.352 Adjusted R = 0.345 SE

0.050

9.058 0.000

= 0.462 F = 50.700 p = 0.000

จากตารางที่ 4 ปจจัยดานนโยบายดานความปลอดภัย (β = 0.178) ดานทัศนคติที่มีตอความปลอดภัย
การจูงใจดานความปลอดภัย (β = 0.448) จะสงผลตอการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและได สมการถดถอยพหุคูณ ซึ่งเปนการทํานายการการปฏิบัติตามกฎ ระเบี ยบ
ขอบังคับ เกี่ยวกับความปลอดภัย ดังนี้
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับความปลอดภัย = 1.795+0.178 (นโยบายดานความ
ปลอดภัย) + 0.448 (ทัศนคติที่มีตอความปลอดภัย การจูงใจดานความปลอดภัย)
โดยปจจัยเหลานี้สามารถทํานายการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับความปลอดภัยไดรอย
ละ 35.2 (Adjusted R2 = 0.352)
ตารางที่ 5 แสดงการรับรูการจัดการความปลอดภัยในการทํางานที่สงผลตอการใชเครื่องมืออุปกรณ
ความปลอดภัยโดยวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

การใชเครื่องมืออุปกรณความปลอดภัย

B

β

t

Sig.

10.937

.000

(Constant)

2.430 .222

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
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จากตารางที่ 5 ปจจัยดานนโยบายดานความปลอดภัย (β = 0.133) ดานทัศนคติที่มีตอความปลอดภัย
การจูงใจดานความปลอดภัย (β = 0.338) จะสงผลตอการใชเครื่องมืออุปกรณความปลอดภัยและได
สมการถดถอยพหุคูณ ซึ่งเปนการทํานายการใชเครื่องมืออุปกรณความปลอดภัยดังนี้
การใชเครื่องมือ อุปกรณความปลอดภัย = 2.430+0.133 (นโยบายดานความปลอดภัย) + 0.338
(ทัศนคติที่มีตอความปลอดภัย การจูงใจดานความปลอดภัย)
โดยปจจัยเหลานี้สามารถทํานายการใชเครื่องมืออุปกรณความปลอดภัยไดรอยละ 20.2 (Adjusted R2
= 0.202)
ตารางที่ 6 แสดงการรับรูการจัดการความปลอดภัยในการทํางานที่สงผลตอความพรอมทางดาน
รางกาย และจิตใจโดยวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ

ความพรอมทางดานรางกาย และจิตใจ

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

β

t

Sig.

8.460

.000

(Constant)

2.103

.249

นโยบายดานความปลอดภัย

-.095

.069

-.087

-1.368

.172

ความรูดานความปลอดภัย

-.033

.069

-.035

-.478

.633

การรับรูขอมูลขาวสารดานความปลอดภัย

.337

.060

.391

5.581

.000*

ทัศนคติที่มีตอความปลอดภัย การจูงใจดานความ .150

.063

.150

2.391

.017*

ปลอดภัย
R = 0.406 R = 0.165 Adjusted R = 0.156 SE

= 0.580 F = 18.402 p = 0.000

จากตารางที่ 6 ป จ จั ย ด า นการรั บ รู ข อ มู ล ข า วสารด า นความปลอดภั ย (β = 0.391) ด า น
ทัศนคติที่มีตอความปลอดภัย การจูงใจดานความปลอดภัย (β = 0.150) จะสงผลตอความพรอม
ทางดานรางกาย และจิตใจและไดสมการถดถอยพหุคูณ ซึ่งเปนการทํานายความพรอมทางดาน
รางกาย และจิตใจดังนี้
ความพรอมทางดานรางกายและจิตใจ = 2.103+0.391 (นโยบายดานความปลอดภัย) +
0.150 (ทัศนคติที่มีตอความปลอดภัย การจูงใจดานความปลอดภัย)
โดยปจจัยเหลานี้สามารถทํานายความพรอมทางดานรางกาย และจิตใจไดรอยละ 16.5
(Adjusted R2 = 0.165)
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อภิปรายผล
การวิจัย เรื่องการรับรูการจัดการความปลอดภัยในการทํางานที่มีผลตอพฤติกรรมในการ
ทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัท เอเชียน สแตนเลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
คณะผูวิจัยขอเสนอการอภิปรายผลการวิจัยดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับความสัมพันธปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทํางาน
จากสมมติฐานพบวาการปฏิบัติการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการทํางาน โดยใชการวิเคราะหสถิติ Independent Sample t-test พบวา การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ในการทํ า งาน มี ค า Sig เท า กั บ 0.056 ซึ่ ง มี ค า มากกว า ระดั บ
นัยสําคัญ 0.05 หมายความวา เพศไมมีผลตอ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แสดงสรุปผลการทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลของพนักงานจําแนกตาม
เพศในดานการใชเครื่องมือ อุปกรณความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน พบวา การใช
เครื่องมือ อุปกรณความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน มีคา Sig เทากับ 0.044 ซึ่งมีคา
นอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 หมายความวา เพศมีผลตอ การใชเครื่องมือ อุปกรณความปลอดภัย
เพื่อความปลอดภัยในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แสดงสรุปผลการทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลของพนักงานจําแนกตาม
เพศในดานความพรอมทางดานรางกายและจิตใจของพนักงาน พบวา ความพรอมทางดานรางกาย
และจิตใจของพนักงาน มีคา Sig เทากับ 0.761 ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 หมายความวา
เพศไมมีผลตอความพรอมทางดานรางกายและจิตใจของพนักงาน
สมมติฐาน 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยการรับรูการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน
ของพนักงานกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการ
จากสมมติฐานพบวา การรับรูการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน บริษัท
เอเชียน สแตนเลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โดยรวมมีคา R = 0.536 มีระดับความสัมพันธสูงและ
เปนไปในทิศทางเดี ยวกันกั บพฤติกรรมความปลอดภัย ในการทํ างาน กลาวไดวา การรับ รู ดา น
นโยบายดานความปลอดภัย ดานการรับรูขอมูลขาวสารดานความปลอดภัย ดานทัศนคติที่มีตอความ
ปลอดภั ย การจู ง ใจด า นความปลอดภั ย ที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นาในองค ก รมี ผ ลต อ พฤติ ก รรมความ
ปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการ สวนการรับรูดานดานความรูดานความปลอดภัย
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ไมมีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการปจจัยอาจมีระดับ
ความแตกตางกันจากงานวิจัยนี้
ขอเสนอแนะงานวิจัย
1. จากการวิจัยพบวา นโยบายดานความปลอดภัยเปนหนาของฝายบริหารที่ควรมีการวาง
นโยบายกฎระเบียบ ขอบังคับ เพื่อเปนแนวทางใหพนักงานในองคกรปฏิบัติตามเพื่อปองกันการเกิด
อุบัติเหตุในการทํางาน
2. จากการวิจัยพบวา ประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย มีผลตอพฤติกรรม
ในการทํางานดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และดานการใชเครื่องมือ อุปกรณความ
ปลอดภัย ดังนั้นฝายบริหารทรัพยากรมนุษยควรมีการจัดการอบรมพนักงาน เพื่อใหพนักงานมีความ
เขาใจในกฎ ระเบียบ ขอบังคับและควรสรางจิตสํานึกใหพนักงานคํานึงถึงความปลอดภัยในการ
ทํางานเปนหลักและควรมีการจัดประชุมชี้แจงกับพนักงานเปนประจํา
งานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต
การวิจัยเรื่อง การรับรูการจัดการความปลอดภัยในการทํางานที่มีผลตอพฤติกรรมในการ
ทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการ
1. งานวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณที่มีการนําแบบสอบถามมาเปนเครื่องมือในการเก็บ
ขอมูลเพียงอยางเดียว ซึ่งอาจมีขอจํากัดในการลงรายละเอียดเชิงลึก ดังนั้นในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรที่จะใชวิธีการเชิงคุณภาพเพิ่มเขามา ดังนั้นในงานวิจัยครั้งตอไปควรที่จะใชวิธีการเชิงคุณภาพ
เพิ่มเขามาเพื่อใหทราบถึงปจจัยการรับรูการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝาย
ปฏิบัติการ
2. เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยที่ที่ศึกษาเกี่ยวกับการรับรูการจัดการความปลอดภัย
ในการทํางานที่มีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการ ดังนั้น
ควรมีการศึกษาใหครอบคลุมถึงตัวแปรที่มีผลกระทบโดยตรงตอความปลอดภัยมนการปฏิบัติงาน
ของพนักงานฝายปฏิบัติการ เชน การปฏิบัติตามกฏระเบียบขอบังคับความปลอดภัยในการทํางาน
และการใชเครื่องมือ อุปกรณความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน และความพรอม
ทางดานรางกายและจิตใจของพนักงาน
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ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคกร คุณภาพชีวิตในการทํางาน
และความผูกพันตอองคกรของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท อารท-เสรีนา ปสตัน จํากัด
Relationship among Organizational Environment, Working Life Quality and
Organizational Commitment. A Study of Art-Serina Piston Co., Ltd.
นิรัชพร มหาศาล, กรรณิการ จําปาแขม, พัทธมน ชูกูล, จริยาพร สังขสวาง, อารยา นัยวัฒน,
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นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ
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กฤษดา เชียรวัฒนสุข
อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Krisada_c@rmutt.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองคกรของพนักงาน
บริษัท อารท-เสรีนา ปสตัน จํากัด 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานบริษัท อารท-เสรีนา ปสตัน จํากัด 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานบริษัท อารท-เสรีนา ปสตัน จํากัด 4) เพื่อศึกษาความสั มพั นธ ระหวางบรรยากาศ
องคกร คุณภาพชีวิตในการทํางาน และความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท อารท-เสรีนา
ปสตัน จํากัด กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานของบริษัท อารท-เสรีนา ปสตัน จํากัด
จํานวน 276 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนและสถิติเชิงอนุมานทดสอบคาT-test คาF-test
และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient)
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานบรรยากาศองคกรโดยภาพรวมและรายดานมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน ซึ่งมีความสัมพันธในระดับปานกลาง และ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยภาพรวมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันตอองคกร
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ของพนักงาน ซึ่งมีความสัมพันธในระดับสูง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน ซึ่งมีความสัมพันธในระดับปานกลาง
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 ArtSerina 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
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บทนํา
การบริ ห ารองค ก รให บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ขององค ก รนั้ น ต อ งมี ป จ จั ย หลายอย า งเป น
องค ป ระกอบซึ่ ง บุ ค ลากรในองค ก รเป น ป จ จั ย พื้ น ฐานที่ มีค วามสํ า คั ญ เป น หั ว ใจของการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการบริหารงานในองคกร หากผูบริหารสามารถเขาถึงความตองการของบุคลากร
ใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน สามารถปฏิบัติงานดวยความรู ความสามารถ มีความมุงมั่นที่จะ
ทําใหงานบรรลุเปาหมาย และคํานึงถึงการมีสวนรวมในความสําเร็จขององคกรก็จะสงผลใหองคกร
ประสบความสําเร็จ บุคลากรก็จะมีความจงรักภักดี ทัศนคติที่ดี และความผูกพันตอองคกร ทั้งนี้การ
ปฏิบัติงานของบุคลากร จะมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพียงใดยอมขึ้นอยูกับบรรยากาศในองคกร
และคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร เพราะถาหากบุคลากรมีการดํารงชีวิตที่ดีจะชวยทําให
เกิดความสุขในการทํางาน ทําใหเกิดความรูสึกทางบวกตองานและองคกร ชวยใหองคกรบรรลุผล
สําเร็จ และเปนแรงผลักดันหรือจูงใจใหพนักงานปฏิบัติงานอยางอุทิศตนเพื่อองคกร
เนื่องจากบรรยากาศการทํางานเปนสิ่งสําคัญที่มีผลกระทบตอความผาสุ กและความพึ ง
พอใจของบุคลากรโดยตรง จึงจําเปนที่องคกรตองกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายที่
ชัดเจน เพื่อปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรรวมมือรวมใจ และรับผิดชอบตอบรรยากาศการทํางาน เชน
ความสะอาดของสถานที่ทํางาน เครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน อาคารสถานที่ทํางาน เปนตน (ธัญญา
ผลอนันต, 2547, น. 47) ดังนั้น บรรยากาศการทํางานมีผลกระทบตอความพึงพอใจของบุคลากร
อยางเห็นไดชัด คือ บุคลากรตองการบรรยากาศการทํางานที่ดี เพราะตองการความสะดวกสบายทาง
รางกาย และบรรยากาศในการทํางานมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิตในการทํางาน มีความสําคัญอยางยิ่งในการทํางานในปจจุบัน เพราะ คนเปน
ทรัพยากรที่ สําคั ญ เปนตนทุนทางสั งคมที่มีคุณคา ในปจจุบันคนส วนใหญตองเขาสู ร ะบบการ
ทํางาน ตองทํางานเพื่อใหชีวิตดํารงอยูไดและตอบสนองความตองการพื้นฐาน เมื่อคนตองทํางานใน
ที่ ทํ า งานเป นส ว นใหญ จึ งควรมี สภาวะที่ เ หมาะสม ทํ า ให เ กิ ด ความสุ ข ทั้ งร า งกายและจิ ต ใจ มี
ความรูสึกมั่นคงภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และสุขภาวะทางสังคม
(กองสวัสดิการแรงงาน, 2547, น. 18) คุณภาพชีวิตในการทํางานมีผลตอการทํางานมาก กลาวคือ ทํา
ใหเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเอง ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตองาน และทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอองคกร
นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมในเรื่องสุขภาพจิตชวยใหเจริญกาวหนา มีการพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่
มีคุณภาพขององคกร และยังชวยลดปญหาการขาดงาน การลาออก และสงเสริมใหไดผลผลิตและ
บริการที่ดี ทั้งคุณภาพและปริมาณ
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การสรางความผูกพันใหกับบุคลากรภายในองคกรหรือหนวยงาน เปนวิธีการสําคัญอยาง
หนึ่งของผูบริหาร ทําใหบุคลากรมีความรัก มีความจงรักภักดีอยูกับองคกรไดนาน เพราะ ความ
ผูกพันตอองคกร มีความสัมพันธกับการที่บุคลากรมีความรูสึกที่เปนสวนหนึ่งขององคกร มีความ
ตั้งใจทุมเทใหกับการปฏิบัติงานอันเปนประโยชนกับองคกร ดังที่ (Buchanan, 1974, p. 533 อางถึง
ในบุญโญภาส สุวรรณรัตน, 2548, น. 7) กลาววา ความผูกพันตอองคกร ทําใหสมาชิกเกิดความเต็ม
ใจที่จะทํางานเพื่อความกาวหนา เพื่อผลประโยชนขององค กร มีความยึดมั่นยอมรับ ในคา นิ ย ม
ตลอดจนวัตถุประสงคขององคกรและปรารถนาที่จะเปนสมาชิกขององคกรตอไป
ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคกร คุณภาพชีวิตใน
การทํางาน และความผูกพันตอองคกรของพนักงาน โดยอาศัยกรณีศึกษาจาก บริษัท อารท-เสรีนา
ป สตั น จํ ากั ด เพื่อ เข าใจถึ งป จ จั ย ในการมีบรรยากาศองค กรและคุ ณภาพชี วิต ในการทํ า งานที่ ดี
เพื่อใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกร และสามารถนําปจจัยตางๆนั้นมาใชประโยชนในการ
เพิ่มพู นศักยภาพและความผู กพันต อองคกรของบุคลากร ให บุคลากรเกิ ดความจงรั กภักดี และ
ปรารถนาที่จะอยูกับองคกร เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูบริหารในการนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาและ
วางแผนในการรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานใหคงอยู และสราง
ความสําเร็จใหกับองคกรอยางยั่งยืนตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บบรรยากาศองคกรของพนักงานบริษัท อ าร ท-เสรี นา
ปสตัน จํากัด
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท อารทเสรีนา ปสตัน จํากัด
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท อารท-เสรีนา
ปสตัน จํากัด
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคกร คุณภาพชีวิตในการทํางาน และความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท อารท-เสรีนา ปสตัน จํากัด
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน
รายไดตอเดือนที่แตกตางกัน จะสงผลตอระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท อารทเสรีนา ปสตัน จํากัด ไมแตกตางกัน
2. ปจจัยดานบรรยากาศองคกร 6 ดาน ไดแก 1) โครงสราง 2) ความเปนอิสระ 3) รางวัล
ตอบแทน 4) ความอบอุนและการสนับสนุน 5) การยอมรับความขัดแยง 6) การเปลี่ยนแปลงใน
องคกร มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท อารท-เสรีนา ปสตัน จํากัด
3. ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน 6 ดาน ไดแก 1) ดานการใหสิ่งตอบแทนที่ยุติธรรม
2) ดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัย 3) ดานโอกาสกาวหนาและพัฒนาความสามารถ 4) ดานการ
ไดรับการยอมรับในสังคม 5) ดานความเปนประชาธิปไตยในการทํางาน 6) ดานความสมดุลในชีวิต
งานและครอบครัว มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท อารท-เสรีนา
ปสตัน จํากัด
ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับบรรยากาศองคกร
สมยศ นาวีการ (2525) กลาววา บรรยากาศองคกรเปนเรื่องที่ มีความสําคัญ เนื่องจากที่
ทํางานในองคกรไมไดทําอยูในความวางเปลา แตการทํางานของพวกเขาอยูภายใตการกํากับควบคุม
ของบางสิ่งบางอยางตั้งแตแบบของความเปนผูนําของผูบังคับบัญชาของเขาความไมยืดหยุนของ
โครงสรางองคกร กฎระเบียบขององคกรตลอดจนสิ่งตางๆภายในองคกรที่มองไมเห็นหรือจับตอง
ไมไดแตรูสึกและรับรูไดความรูสึกที่เกิดจากความนึกคิดเอาเองของเขาถึงสิ่งตางๆ เพราะ องคกรนี้
คือบรรยากาศองคกรซึ่งบรรยากาศองคกรนี้มีความสําคัญตอผูบริหารและบุคคลอื่นดวยเหตุผล
3 ประการ คือ
ประการแรก บรรยากาศองคกรบางอยางทําใหผลการปฏิบัติงานของเขาอยางใดอยางหนึ่ง
ดีกวาบรรยากาศอื่นๆ
ประการที่สอง ผูบริหารมีอิทธิพลตอบรรยากาศองคกรของพวกเขาหรือโดยเฉพาะอยางยิ่ง
แผนกงานของพวกเขาเองภายในองคกร
ประการที่สาม ความเหมาะสมระหวางบุคคลและองคกรปรากฏวามีผลกระทบตอการ
ปฏิบัตงิ านและความพอใจของบุคคลในองคกร
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Kelly (1980, p. 486 อ า งถึ ง ใน อั จ ฉรา เฉลยสุ ข , 2556, น. 39) ได แ บ ง องค ป ระกอบของ
บรรยากาศองคกรออกไว 6 ดาน ดังนี้
1. โครงสราง (Structure) หมายถึง การรับรูของพนักงานเกี่ยวกับองคประกอบของงาน อัน
เกิดจากโครงสรางขององคกร ความชัดเจนของการแบงงาน ขั้นตอนการดําเนินงาน กฎเกณฑ และ
ระเบียบขอบังคับ
2. ความเปนอิสระ (Autonomy) หมายถึง การรับรูของพนักงานเกี่ยวกับความมีอิสระในการ
แสดงออกซึ่งความคิดเห็น โดยไมมีผลกระทบตอชีวิตการทํางานในทางลบ
3. รางวัลตอบแทน (Reward) หมายถึง การรับรูของพนักงานเกี่ยวกับการไดรางวัลตอบแทน
จากการทํ า งานของตนที่ ไ ด ป ฏิ บั ติ ต ามเป า หมายขององค ก ร มี ค วามยุ ติ ธ รรมเป น ไปตาม
ความสามารถและผลงาน เชน การจายคาตอบแทน การเลื่อนขั้น
4. ความอบอุนและการสนั บ สนุ น (Warmth and Support) หมายถึง การรับ รู ของพนั ก งาน
เกี่ยวกับมิตรภาพที่ดีภายในองคกร การไดรับการยอมรับ ความอบอุน และความสนับสนุนชวยเหลือ
จากเพื่อนรวมงาน และหัวหนา
5. การยอมรับความขัดแยง (Tolerance of Conflict) หมายถึง การรับรูของพนักงานเกี่ยวกับ
ความแตกตางกันทางความคิดเห็นของสมาชิกในองคกร การที่หัวหนางาน และเพื่อนรวมงานยินดี
รับฟง และยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตางกันออกไป มีการเผชิญหนา ตกลงแกไขกันเมื่อมีความ
ขัดแยงเกิดขึ้น
6. การเปลี่ ย นแปลงในองค ก ร (Organizational Change) หมายถึ ง การรั บ รู ข องพนั ก งาน
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภายหลังการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาปรับใชกับองคกรตลอดจนรูสึกที่มี
ตอความสามารถในการยืดหยุนขององคกร เพื่อรองรับวิทยาการจัดการสมัยใหม
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
บุ ญแสง ชี ระภากร (2533) กล าวว า คุ ณภาพชีวิต ในการทํ า งาน หมายถึ ง ความรูสึกพึ ง พอใจ ที่
แตกตางกันไปตามมิติการรับรูของแตละบุคคล เพราะตางมีพื้นฐาน ภูมิหลัง ลักษณะอื่นๆที่เปน
ลักษณะ เฉพาะตัวบางคนอาจสนใจที่เนื้อหาของงานบางคนสนใจสภาพแวดลอม และคาตอบแทน
บางคนเนนความกาวหนาในอนาคตและลักษณะอื่นๆ ที่แตกตางกันออกไปมากมาย
Skrovan (1983 อางถึงใน พจนี อสุวรรณ, 2549) ไดกลาวถึงชีวิตในการทํางานวามีองคประกอบ 3
ประการดังนี้
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1. การพัฒนา (Development) คือ การพัฒนาทั้งในดานวิธีการและการดําเนินงานดานตางๆ
ที่จะกอใหเกิดคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี และมีการพัฒนาในดานคุณภาพชีวิตของบุคคลซึ่งมี
ความสอดคลองกับหลักการของสิทธิมนุษยชน และแนวคิดประชาธิปไตยที่เคารพในศักดิ์ศรีของแต
ละบุคคล
2. การเคารพและยอมรับในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Dignity) คือ การไดรับการตอบสนอง
ความพึงพอใจไดรับการยกยองยอมรับในความสามารถ การที่บุคคลไดรับการยอมรับจะทําให
บุคคลนั้นเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหมากยิ่งขึ้นสงผลใหองคกรไดผลิตมากขึ้น
3. การปฏิบัติงานในแตละวัน (Daily Practice) กลาวคือโดยทั่วไปบุคคลตองใชเวลาอยาง
นอย 8 ชั่วโมงกับการทํางานในแตละวันยอมตองมีการปฏิสัมพันธกับผูรวมงาน การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคคล รวมทั้งการปรับปรุงการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพจําเปนที่องคกรจะตองมีระเบียบ
วิธีปฏิบัติในการทํางาน มีการประสานงานที่ดีเพื่อใหบุคคลสามารถไปถึงเปาหมายได
ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร
จารุณี ธรนิตยกุล (2541, น. 20) กลาววา ความผูกพันตอองคกร หมายถึง ทัศนคติหรือ
ความรูสึกผูกพันที่บุคคลมีตอองคกร เปนความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคกร มีความ
เชื่อมั่นและยอมรับเปาหมายคานิยมขององคกร มีความเต็มใจที่จะทํางาน และมีความปรารถนาที่จะ
เปนสมาชิกขององคกรตอไป
Mowday (1982 อางถึงใน นงเยาว แกวมรกต, 2542, น. 21) ไดชี้ใหเห็นวาปจจัยที่กอใหเกิด
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
บรรยากาศองคกร
โครงสราง
ความเปนอิสระ
รางวัลตอบแทน
ความอบอุนและการสนับสนุน
การยอมรับความขัดแยง
การเปลี่ยนแปลงในองคกร

ปจจัยสวนบุคคล

ความผูกพันตอองคกร
ความผูกพันดานจิตใจ
ความผูกพันดานการคงอยู
ความผูกพันดานบรรทัดฐาน

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อายุการทํางาน
รายไดตอเดือน

คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ดานการใหสิ่งตอบแทนที่ยุติธรรม
ดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัย
ดานโอกาสกาวหนาและพัฒนาความสามารถ
ดานการไดรับการยอมรับในสังคม
ดานความเปนประชาธิปไตยในการทํางาน
ดานความสมดุลในชีวิตงานและครอบครัว

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ พนักงานของบริษัท อารท-เสรีนา ปสตัน จํากัด จํานวน
675 คน
กลุมตัวอยางคํานวณโดยใชสูตรการคํานวณของ ทาโร ยามาเน (1973) ไดประมาณ 251
ตัวอยาง ทําการเก็บตัวอยางสํารองเพิ่มอีก 25 ตัวอยาง เพื่อเปนการปองกันความผิดพลาดจากการ
เก็บตัวอยางและปองการตอบแบบสอบถามที่ไมสมบูรณ ดังนั้นจึงมีกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ทั้งสิ้น 276 ตัวอยาง โดยไดใชวิธีการสุมแบบสอบถามตามความสะดวก
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการศึกษาใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยาง ซึ่งผูวิจัยไดออกแบบสอบถามตามหลักทฤษฎีและแนวคิดตางๆ รวมถึงงานวิ จัยที่
เกี่ยวของมาเปนแนวคิดในการสรางแบบสอบถาม ซึ่งแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน ดังนี้
ส ว นที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ส ว นบุ ค คล เป น การตรวจสอบข อ มู ล พื้ น ฐาน
ประกอบด ว ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ การศึ ก ษา อายุ ก ารทํ า งาน รายได ต อ เดื อ นซึ่ ง เป น
แบบสอบถามปลายปด (Close ended Question) จํานวน 6 ขอ ใหผูตอบแบบสอบถามเลือกขอที่ตรง
กับความเปนจริงมากที่สุดเพียงขอเดียว
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองคกร ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบปลายปดให
เลื อกตอบ จํ านวน 23 ขอ โดยแบงข อคํ าถามเปน 6 ด าน คือ 1) โครงสร าง 2) ความเปนอิ สระ
3) รางวั ล ตอบแทน 4) ความอบอุ น และการสนั บ สนุ น 5) การยอมรั บ ความขั ด แย ง 6) การ
เปลี่ยนแปลงในองคกร โดยเปนคําถามแบบ Likert Scale ใชระดับการวัดประเภทอันตรภาคชั้ น
(Interval Scale)
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานซึ่งเปนแบบสอบถามแบบปลาย
ปดใหเลือกตอบ จํานวน 34 ขอ โดยแบงขอคําถามเปน 6 ดาน คือ 1) ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม 2) ดานสภาพแวดลอมที่ดีมีความปลอดภัย 3) ดานการพัฒนาความสามารถของพนักงาน
และความกาวหนา 4) ดานการไดรับการยอมรับทางดานสังคมหรือการทํางานรวมกัน 5) ดานความ
เปนประชาธิปไตยในการทํางาน 6) ดานความสมดุลในชีวิตงานและครอบครัว โดยเปนคําถามแบบ
Likert Scale ใชระดับการวัดประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale)
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ผลการวิจัย
ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของกลุ มตั ว อย า งที่ เ ป น ผู ต อบแบบสอบถาม จํ า นวน 276 คน พบว า
พนักงานที่เปนกลุมตัวอยางเปนเพศชาย จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 50.0 และเพศหญิง จํานวน
138 คน คิดเปนรอยละ 50.0 มีชวงอายุระหวาง 26-30 ป เปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 30.1

มี

สถานะภาพสมรส/อยูดวยกัน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 56.9 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี
มากที่ สุด คิดเป นรอยละ 50.4 มี ประสบการณ การทํ างาน 3-5 ป มากที่ สุด คิ ดเปนร อยละ 36.6
มีรายไดมากที่สุดชวง 15,001-20,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 41.7
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อายุการทํางาน รายไดตอเดือนที่แตกตางกัน จะสงผลตอระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
บริษัท อารท-เสรีนา ปสตัน จํากัด ไมแตกตางกัน (เครื่องหมาย* แสดงการสรุปสมมติฐานที่พบ
ความแตกตาง) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 1
ปจจัยสวนบุคคล

ดานจิตใจ
t=0.028
เพศ
Sig=0.977
F=0.287
อายุ
Sig=0.886
F=1.339
สถานภาพ
Sig=0.264
F=30.159
ระดับการศึกษา
Sig=0.000*
F=1.947
อายุการทํางาน
Sig=0.122
F=8.959
รายไดตอเดือน
Sig=0.000*
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ความผูกพันตอองคกร
ดานการคงอยู ดานบรรทัดฐาน
t=-0.497
t=0.475
Sig=0.620
Sig=0.635
F=1.855
F=0.658
Sig=0.119
Sig=0.622
F=4.028
F=4.104
Sig=0.019*
Sig=0.018*
F=24.563
F=25.037
Sig=0.000*
Sig=0.000*
F=7.694
F=4.273
Sig=0.000*
Sig=0.006*
F=27.781
F=9.273
Sig=0.000*
Sig=0.000*
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ภาพรวม
t=-0.011
Sig=0.991
F=0.862
Sig=0.487
F=4.498
Sig=0.012*
F=44.049
Sig=0.000*
F=6.109
Sig=0.000*
F=27.395
Sig=0.000*
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สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานบรรยากาศองคกร 6 ดาน ไดแก 1) โครงสราง 2) ความเปนอิสระ
3) รางวั ล ตอบแทน 4) ความอบอุ น และการสนั บ สนุ น 5) การยอมรั บ ความขั ด แย ง 6) การ
เปลี่ยนแปลงในองคกร มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท อารท-เสรีนา
ปสตัน จํากัด สามารถแสดงผลไดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 2
ความผูกพันตอองคกร
บรรยากาศองคกร
ดานจิตใจ ดานการคงอยู ดานบรรทัดฐาน
โครงสราง
r=0.437
r=0.260
r=0.468
Sig=0.000* Sig=0.000* Sig=0.000*
ความเปนอิสระ
r=0.382
r=0.433
r=0.429
Sig=0.000* Sig=0.000* Sig=0.000*
รางวัลตอบแทน
r=0.422
r=0.445
r=0.411
Sig=0.000* Sig=0.000* Sig=0.000*
ความอบอุนและการ
r=0.418
r=0.488
r=0.443
สนับสนุน
Sig=0.000* Sig=0.000* Sig=0.000*
การยอมรับความขัดแยง
r=0.409
r=0.503
r=0.428
Sig=0.000* Sig=0.000* Sig=0.000*
การเปลี่ยนแปลงในองคกร
r=0.439
r=0.378
r=0.392
Sig=0.000* Sig=0.000* Sig=0.000*
ภาพรวม
r=0.583
r=0.605
r=0.592
Sig=0.000* Sig=0.000* Sig=0.000*
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ภาพรวม
r=0.475
Sig=0.000*
r=0.514
Sig=0.000*
r=0.527
Sig=0.000*
r=0.558
Sig=0.000*
r=0.554
Sig=0.000*
r=0.496
Sig=0.000*
r=0.733
Sig=0.000*

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบวา บรรยากาศองคกรโดยภาพรวมและรายดานทุกดาน
ได แ ก ด า นโครงสร า ง ด า นความเป น อิ สระ ด า นรางวั ล ตอบแทน ด า นความอบอุ น และการ
สนับสนุน ดานการยอมรับความขัดแยง และดานการเปลี่ยนแปลงในองคกร ซึ่งมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานโดยภาพรวมและรายดานทุกดาน ไดแก ดาน
จิตใจ ดานการคงอยู และดานบรรทัดฐาน ซึ่งมีความสัมพันธในระดับปานกลาง
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สมมติฐานที่ 3 ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน 6 ดาน ไดแก 1) ดานการใหสิ่งตอบ
แทนที่ยุติธรรม 2) ดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัย 3) ดานโอกาสกาวหนาและพัฒนาความสามารถ
4) ดานการไดรับการยอมรับในสังคม 5) ดานความเปนประชาธิปไตยในการทํางาน 6) ดานความ
สมดุลในชีวิตงานและครอบครัว มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน สามารถ
แสดงผลไดตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 3
ความผูกพันตอองคกร
คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ดานจิตใจ ดานการคงอยู ดานบรรทัดฐาน
ดานการใหสิ่งตอบแทนที่
r=0.505
r=0.454
r=0.552
ยุติธรรม
Sig=0.000* Sig=0.000*
Sig=0.000*
ดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัย
r=0.428
r=0.378
r=0.464
Sig=0.000* Sig=0.000*
Sig=0.000*
ดานโอกาสกาวหนาและพัฒนา
r=0.481
r=0.507
r=0.439
ความสามารถ
Sig=0.000* Sig=0.000*
Sig=0.000*
ดานการไดรับการยอมรับใน
r=0.491
r=0.496
r=0.478
สังคม
Sig=0.000* Sig=0.000*
Sig=0.000*
ดานความเปนประชาธิปไตยใน
r=0.458
r=0.464
r=0.473
การทํางาน
Sig=0.000* Sig=0.000*
Sig=0.000*
ดานความสมดุลในชีวิตงานและ
r=0.411
r=0.535
r=0.410
ครอบครัว
Sig=0.000* Sig=0.000*
Sig=0.000*
ภาพรวม
r=0.583
r=0.605
r=0.592
Sig=0.000* Sig=0.000*
Sig=0.000*
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ภาพรวม
r=0.620
Sig=0.000*
r=0.521
Sig=0.000*
r=0.588
Sig=0.000*
r=0.603
Sig=0.000*
r=0.574
Sig=0.000*
r=0.562
Sig=0.000*
r=0.733
Sig=0.000*

จากการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 3 พบว า คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งานโดยภาพรวมมี
ความสั ม พั น ธ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ความผู ก พั น ต อ องค ก รของพนั ก งานโดยภาพรวม ซึ่ ง มี
ความสัมพันธในระดับสูง และรายดานทุกดาน ไดแก ดานการใหสิ่งตอบแทนที่ยุติธรรม ดาน
สภาพการทํางานที่ปลอดภัย ดานโอกาสกาวหนาและพัฒนาความสามารถ ดานการไดรับการ
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ยอมรับในสังคม ดานความเปนประชาธิปไตยในการทํางาน และดานความสมดุลในชีวิตงานและ
ครอบครัว ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานรายดานทุก
ดาน ไดแก ดานจิตใจ ดานการคงอยู และดานบรรทัดฐาน ซึ่งมีความสัมพันธในระดับปานกลาง
การอภิปรายผล
ผลการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคกร คุณภาพชีวิตในการทํางานและความ
ผูกพันตอองคกร ของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท อารท-เสรีนา ปสตัน จํากัด เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยการตอบแบบสอบถาม ซึ่งผูที่ตอบแบบสอบถามมีจํานวนทั้งสิ้น 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 ดังนี้
1. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองคกรของบริษัท อารท-เสรีนา ปสตัน จํากัด
ผลการวิ จั ย พบว า พนั ก งานมี ค วามคิ ด เห็ น ต อ บรรยากาศองค โ ดยรวมอยู ใ นระดั บ ดี
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาโครงสราง ความเปนอิสระ รางวัลตอบแทน ความอบอุนและการ
สนับสนุน การยอมรับความขัดแยง และการเปลี่ยนแปลงในองคกร มีคาระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับดี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรในบริษัท อารท-เสรีนา ปสตัน จํากัด รับรูไดถึงสภาพแวดลอม
ที่เกิดขึ้นภายในองคกร ในดานโครงสรางนี้มากกวาดานอื่น และเปนดานที่มีอิทธิพลตอการเปนอยู
ของบุคลากรภายในองคกร มีสวนกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับ Hamze
(2011, p. 421) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคกร พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
บรรยากาศองคกร คือ เพศ อายุ ประสบการณ ปจจัยบางประการจะสงผลตอความสําเร็จขององคกร
บรรยากาศองค ก รเกี่ ย วข อ งกั บ การใช เ ทคนิ ค ทางการจู ง ใจ การสนั บ สนุ น การทํ า งาน การนํ า
มาตรฐานการปฏิบัติงานมาใช และการสรางสภาพแวดลอมที่ดี จากผลการศึกษาทําใหทราบถึง
บรรยากาศองคกรและการแกไขปญหาและปรับปรุงบรรยากาศองคกร ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งที่
ผูบริหารตองมีการประชุมเพื่อวางแผนในการเสริมสรางบรรยากาศองคกรที่ดี
2. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบริษัท อารท-เสรีนา ปสตัน
จํากัด
ผลการวิจัย พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโดยรวมอยูในระดับดี และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความสมดุลในชีวิตงานและครอบครัวอยูในระดับที่ดีมาก สวนดาน
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การใหสิ่งตอบแทนที่ยุติธรรม ดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัย ดานโอกาสกาวหนาและพัฒนา
ความสามารถ ดานการไดรับการยอมรับในสังคม และดานความเปนประชาธิปไตยในการทํางานอยู
ในระดับที่ดี จากขอมูลดังกลาวอธิบายไดวา การที่พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมอยู
ในระดับดีนั้น เปนเพราะสวัสดิการที่บริษัทจัดให ทําใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข
คาจางเงินเดือนและผลประโยชนตางๆเปนไปตามกฎหมาย พนักงานไดพัฒนาความรู ความสามารถ
และทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านอย า งเต็ ม ที่ ทุ ก คนมี โ อกาสได เลื่ อ นตํ า แหน งอย า งเหมาะสมและ
ยุติธรรม สถานที่ทํางานมีอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชที่ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีอุณหภูมิที่
เหมาะสม มี ค วามสะอาดและถู กสุ ข ลั ก ษณะ หั ว หน า งานมี ค วามเสมอภาคกั บ พนั ก งาน เป นที่
ไววางใจได และมีความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบแกพนักงานทุกคน ทําใหการ
ปฏิบัติงานในองคกรสงผลถึงความเปนอยูและครอบครัวของพนักงานมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ ณัฏฐกฤตา อภิโชติภพนิพิฐ (2550) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตใน
การทํางานกับแรงจูงใจในการทํางานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน : ศึกษา
เฉพาะกรณี พนั ก งานของบริ ษัท ไทยตาบูชิ อิ เล็ คทริ ค จํ ากั ด พบว า คุ ณภาพชีวิต ในการทํ า งาน
โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี
3. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร
ผลการวิ จัย พบวา ความผู กพั นตอองค กรของพนั กงานโดยรวมอยู ในระดับ ดี และเมื่ อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดาน ไดแก ความผูกพันดานจิตใจ ความผูกพันดานการคงอยู และ
ความผูกพันดานบรรทัดฐาน อยูในระดับดีทุกดาน จากขอมูลดังกลาวอธิบายไดวา ความผูกพันตอ
องคกรมีอิทธิผลตอพนักงานในการยอมรับเปามายและคานิยมขององคกร ความเต็มใจในการทุมเท
ความสามารถของตนเองอยางเต็มที่ และความตองการปฏิบัติงานกับองคกรตอไป ซึ่งสงผลตอตัว
แปรดานบรรยากาศองคกรและคุณภาพชีวิตในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับ เฉลิมภัทร วิชกูล (2555)
ได ศึ ก ษาเรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ความผู ก พั น ของพนั ก งาน ผลการศึ ก ษา พบว า มี ค วามผู ก พั น
ตอองคกรเปรียบเสมือน “ดาวเดนในองคกร” (Engaged) ไดแก ดานความทุมเทและพยายามอยาง
เต็มที่เพื่อประโยชนขององคกร ดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซึ่งความเปนสมาชิก
ภาพขององคกรและดานความเชื่อมั่นอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคกร
ตามลําดับ ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันองคกร ดานภาวะผูนํา ดานองคกร ดานงาน และดานการ
พัฒนา ทรัพยากรมนุษย ตามลําดับ
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4. ศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคกร คุณภาพชีวิตในการทํางานและความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ผลการวิจัย พบวา บรรยากาศองคกรมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับความผูกพัน
ตอองคกรมีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง เนื่องมาจากบรรยากาศองคกรถือเปนปจจัยที่
สําคัญในการทําใหพนักงานเกิดแรงจูงในในการทํางาน กลาวคือเมื่อพนักงานมีสภาพแวดลอมใน
การทํางานที่ดี พนักงานก็จะทํางานอยางมีความสุข ตั้งใจทุมเทแรงกายแรงใจทํางานอยางเต็มที่
กอใหเกิดความภักดีตอองคกร และคุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคกรไปในทิศทางเดียวกันมีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากหากพนักงานไดรับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี มีความยุติธรรม พนักงานจึงมีความสุขในการทํางาน เกิดความภักดี
ตอองคกรอยากทํางานกับองคกรนี้ตอไป ซึ่งสอดคลองกับ ธีรินทร มะระกานนท (2554) พบวา
คุณภาพชีวิตในการทํางานในดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานมีความสัมพันธกับความ
ผูกพันในองคกรดานความเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อประโยชน
ขององคกร
งานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต
1. การศึกษาในอนาคตที่เกี่ยวของกับบรรยากาศองคกรและคุณภาพชีวิตในการทํางานที่เกิด
จากการทํ า งานของพนั ก งาน ควรมี ก ารคํ า นึ ง ถึ ง ป จ จั ย ในด า นอื่ น ๆ ที่ มี ผ ลกระทบโดยตรงกั บ
บรรยากาศองคกร เชน บริบทของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่แตกตาง ที่ไมไดอยูในการศึกษานี้ เชน
กลุมธุรกิจการเงินการธนาคาร กลุมธุรกิจสื่อสารและเทคโนโลยี เปนตน เพื่อใหเกิดองคความรูและ
ภาพที่ชัดเจนขึ้น
2. สําหรับงานวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร ดังนั้นควรมี
การศึกษาใหครอบคลุมถึงตัวแปรที่มีผลกระทบโดยตรงตอความผูกพันตอองคกร เชน การเมืองใน
องคกร วัฒนธรรมองคกร การประเมินผลการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในงาน เปนตน
3. เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณที่มีการนําแบบสอบถามมาเปนเครื่องมือใน
การเก็บขอมูลเพียงอยางเดียว ซึ่งอาจมีขอจํากัดในการลงรายละเอียดเชิงลึก ดังนั้นในการวิจัยครั้ง
ตอไป ควรที่จะใชวิธีการเชิงคุณภาพเพิ่มเขามา เพื่อใหทราบถึงทัศนคติดานปจจัยองคกร ดานการ
สนับสนุนจากองคกร รวมถึงปจจัยดานอื่นๆที่เกี่ยวของกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ส ว นบุ ค คลกั บ
ประสิทธิภาพการทํางาน และ เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะกับประสิทธิภาพการ
ทํางาน ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท โอเรกอน อลูมิเนียม จํากัด จํานวน 300
คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลประกอบดวย
สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชในการสมติฐาน
คือ การทดสอบคาเฉลี่ย (Independent Samples t - test) และการวิเคราะหความแปรปรวน (One-way
ANOVA)
ผลการศึกษา พบวา พนักงานสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูนําทั้ง 3 ดาน
ประกอบไปดวย ภาวะผูนําแบบมุงงาน ภาวะผูนําแบบมุงคน และภาวะผูนําแบบมีสวนรวม อยูใน
ระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ และอายุที่แตกตางกันมี
ผลตอประสิทธิภาพการทํางานดานเวลาแตกตางกัน และปจจัยสวนบุคคลดาน ตําแหนง และระดับ
รายไดที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานดานดานคุณภาพงาน ดานปริมาณงาน และดาน
เวลางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ รูปแบบภาวะผูนําที่แตกตาง
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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
ปจจุบันการบริหารงานขององคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งองคกรตองเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงในดานสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและปจจัยอื่น ๆ ทรัพยากร
บุคคลจึงเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการขับ เคลื่อนองค กรใหประสบความสําเร็จ หากองคกรใด
สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุดได ยอมจะสรางความกาวหนาใหกับองคกร
ทํ า ให อ งค ก รบรรลุ เป า หมาย บุ ค คลสํ า คั ญ ที่ มีสวนผลั ก ดั น องค ก รไปสู เ ป า หมายก็ คื อ ผู นํา หรื อ
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ผู บั ง คั บ บั ญ ชา ซึ่ ง ผู นํ า จะต อ งมี ภ าวะผู นํ า (Leadership) ที่ ส ามารถกระตุ น โน ม น า วจิ ต ใจสร า ง
แรงจู ง ใจให ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาเกิ ด ความร ว มมื อ ร ว มใจในการทํ า งานด ว ยความเต็ ม ใจและเต็ ม
ความสามารถ เนื่องจากภายในองคกรประกอบไปดวยพนักงานหลายฝายที่จะตองมาทํางานรวมกัน
ซึ่งพนักงานเหลานั้นยอมมีความแตกตางกันในหลายๆ ดาน สวนการที่จะทําใหองคกรประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไวจําเปนตองอาศัยความรวมมือของพนักงานจาก
หลายฝาย จึงเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาที่จะตองประสานความรวมมือของพนักงานในฝายตาง ๆ
เพื่อใหการดําเนินงานภายในองคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นผูนําจึงมีภาระหนาที่และความ
รับผิดชอบโดยตรงที่จะตองวางแผน สั่งการ ดูแลควบคุมและคอยประสานงานในการดําเนินงานให
ไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานขึ้นอยูกับ
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา หากผูบังคับบัญชาวางตัวเปนมิตร มีสวน
รวมในการตัดสินใจและแกไขปญหา มีความเขาใจเห็นใจผูใตบังคับบัญชา เอาใจใสความเปนอยู ให
เกียรติซึ่งกันและกัน สงผลใหเกิดการทํางานรวมกันอยางมีความสุข ไมเกิดความเครียดและกดดัน
ซึ่งผูนําในการทํางานมีหลายแบบแตการเปนผูนําใหเปนที่ยอมรับของผูใตบังคับบัญชาดวยความ
พอใจ จะทํ าให ผูใต บังคับ บัญชาอยากใชค วามรู ความสามารถของตนในการปฏิบั ติงานให เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด
จากความสําคัญขางตนมีปจจัยดานรูปแบบภาวะผูนําเขามาเกี่ยวของ จึงทําใหพฤติกกรมใน
การทํางานเปลี่ยนแปลงไปทําใหมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในองคการ ผูวิจัยจึง
ไดเห็นถึงความสําคัญของรูปแบบภาวะผูนําที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน จึงไดทําการวิจัย
รูปแบบภาวะผูนํา ความเชื่อภายใน-ภายนอกตนที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทํางานของ
พนักงานบริษัท โอเรกอน อลูมิเนียม จํากัด เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้มาใชเปน
แนวทางในการพัฒนารูปแบบภาวะผูนําขององคกรและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานใหดียิ่งขึ้น
เปนการสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ และใชความรูความสามารถทักษะ
ของตนที่มีอยู ใหเกิดประโยชนตอองคกรสูงสุด
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับประสิทธิภาพการทํางาน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะกับประสิทธิภาพการทํางาน
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สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ตําแหนงงาน
รายไดตอเดือน และการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 รูปแบบภาวะผูนํามีผลตอประสิทธิภาพการทํางาน
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล

ประสิทธิภาพการทํางาน
1. คุณภาพงาน
2. ปริมาณงาน
3. เวลางาน
(Peterson and Plowman, 1993)

1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ตําแหนงงาน
5. รายไดตอเดือน
6. การศึกษา

รูปแบบภาวะผูนํา
1. ภาวะผูนําแบบมุงงาน
2. ภาวะผูนําแบบมุงคน
3. ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากร
1.1 ประชาการ ไดแก พนักงานบริษัท โอเรกอน อลูมิเนียม จํากัด ที่มีสถานะเปนพนักงาน
ปจจุบัน จํานวน 650 คน (งานบุคลากรบริษัท โอเรกอน อลูมิเนียม จํากัด, 2560)
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1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก พนักงานบริษัท โอเรกอน อลูมิเนียม จํากัด คํานวณจากการใชสูตร
การคํานวณ การหาขนาดกลุมตัวอยางแบบทราบจํานวนประชากรของ Taro Yamane (1973) ที่
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับความคาดเคลื่อนรอยละ 5 ซึ่งคํานวณได 248 ตัวอยาง
2. ขอบเขตดานเนื้อหา
ผูศึกษาไดศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูนํา ที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการ
ทํางานของบริษัท โอเรกอน อลูมิเนียม จํากัดโดยแบงออกเปน 2 สวน ไดแก แนวความคิดเกี่ยวกับ
รูปแบบภาวะผูนํา และแนวความคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางาน
3. ขอบเขตดานระยะเวลา 6 พฤศจิกายน 2560 - 20 มีนาคม 2561
4. ขอบเขตทางด า นพื้ น ที่ การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ไ ด ดํ า เนิ น การเก็ บ ข อ มู ล จากพนั ก งาน
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 ซึ่งคณะผูวิจัยไดศึกษาจากองคประกอบรูปแบบภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยมิชิแกน
(The Michigan Leadership Studies)
5.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
1) ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งาน ได แ ก คุ ณ ภาพของงาน ปริ ม าณงาน เวลา
ซึ่ งคณะผู วิ จั ย ได ศึ ก ษาจากองค ป ระกอบประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานของ (Peterson and Plowman,
1993)
ทบทวนวรรณกรรม
ทุกองคกรหรือหนวยงานยอมมีผูนํา ซึ่งผูนําถือวาเปนบุคคลที่สําคัญอยางมากในองคกร
เนื่องจากการกระทําตาง ๆ ของผูใตบังคับบัญชาภายในองคกรสวนมากเกิดมาจากคําสั่งของผูนํา
ทั้งหมด หากองคกรใดขาดผูนําที่ดียอมไมสามารที่จะสรางความเชื่อมั่นและการรวมแรงรวมใจ
ใหกับพนั ก งานได ทํ าให ผลของการปฏิบั ติ งานที่ อ อกมาขาดประสิ ท ธิ ภาพและไม เป น ไปตาม

388

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

นโยบายขององคกรที่ตั้งไว เนื้อหาในสวนนี้ผูศึกษาจะทําการทบทวนวรรณกรรมของภาวะผูนําที่มี
ผลตอประสิทธิภาพการทํางาน
แนวคิดเกี่ยวกับผูนําเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยการศึกษาและรวบรวมทฤษฎีเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําไดดังนี้
1. การศึ ก ษาภาวะผู นํ า ของมหาวิ ท ยาลั ย แห ง รั ฐ โอไฮโอ (The Ohio State University
Leadership Studies) ในชวงป ค.ศ. 1945 นักวิจัยของมหวิทยาลัยแหงรัฐ โอไฮโอไดทําการศึกษา
แบบเจาะลึกเพื่อหาพฤติกรรมผูนําในการปฏิบัติ หนาที่ตาง ๆ พบวาพฤติกรรมผูนําเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหนาที่กันแยกออกไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ
1.1) พฤติกรรมมุงสรางโครงสรางหรือมุงงาน (Initiating Structure) คือพฤติกรรมที่ผูนําจัด
โครงสรางและขอบเขตงานของตนเองและผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหบรรลุสําเร็จตามวัตถุประสงค
ไดแก
- การมอบหมายงาน
- การจัดทํามาตรฐานงาน
- การประเมินการปฏิบัติงาน
- การเสาะหาวิธีการทํางานและแกไขปญหาที่ดี
1.2) พฤติกรรมมุงสรางน้ําใจหรือมุงคน (Consideration) เปนพฤติกรรมผูนําที่แสดงความ
เปนเพื่อน สนับสนุน และสนใจในความเปนอยูและสวัสดิการตาง ๆ ของผูใตบังคับบัญชา รวมทั้ง
การยอมรับฟงปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ ใหคําปรึกษา และปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาทุกคน
เหมือนกัน
2. การศึ ก ษาภาวะผู นํ า ของมหาวิ ท ยาลั ย มิ ชิ แ กน (The Michigan Leadership Studies)
การศึกษาภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยมิชิแกน มุงเนนหาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูนํากับ
กระบวนการกลุม และผลการปฏิบัติงานของกลุม ซึ่งผลงานของกลุมจะใชเปนเกณฑในการแยก
ผู นํ า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และผู นํ า ที่ ไ ม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหรื อ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพน อ ย การศึ ก ษาสรุ ป
พฤติกรรมผูนําเปน 3 แบบ ดังนี้
2.1) พฤติกรรมมุงงาน (Task-Oriented Behavior) ผูนําที่มีประสิทธิภาพจะไมใชเวลาและ
ความพยายามในการทํางานเหมือนกับผูใตบังคับบัญชาแตจะมุงไปที่ภาระหนาที่ของผูนําซึ่งไดแก
การวางแผน การจัดตารางการทํางาน ชวยประสานกิจกรรมตาง ๆ ของผูใตบังคับบัญชาจัดหาวัสดุ
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อุปกรณเครื่องมือ รวมทั้งเทคนิควิธีการทํางานยิ่งกวานั้น ผูนําที่มีประสิทธิภาพจะแนะนําใหลูกนอง
ตั้งเปาหมายของงานที่ทาทาย และเปนไปได
2.2) พฤติ ก รรมมุ ง ความสั ม พั น ธ ห รื อ มุ ง คน (Relationship-Oriented Behavior) ผู นํ า ที่ มี
ประสิทธิภาพจะเปนผูนําที่หวงใย สนับสนุน และชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา ทั้งยังศรัทธาเชื่อมั่น
และมีความเปนเพื่อน พยายามเขาใจปญหาของลูกนอง ชวยใหลูกนองมีการพัฒนาในอาชีพและ
สนับสนุนใหประสบความสําเร็จผูนําที่มีประสิทธิภาพจะไมควบคุมลูกนองใกลชิด ดูแลอยูหาง ๆ
อยางใหเกียรติ ผูนําจะตั้งเปาหมายและใหคําแนะนํา แตก็ใหอิสระในการทํางาน
2.3) ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม (Participative Leadership) มหาวิทยาลัยมิชิแกนทําการวิจัย
ดานภาวะผูนําไดเสนอวาการนิเทศหรือติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาควรกระทํา
โดยใช กลุมนิ เทศงานจะดีกวาจะนิ เทศคนเดี ยว เพราะการนิ เทศงานโดยกลุ มจะเปด โอกาสให
ผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการพิจารณาและตัดสินใจ นอกจากนั้นยังชวยเพิ่มการสื่อสาร
เพิ่มความร ว มมื อและลดความขั ด แย ง หนาที่ ของผูนําในกลุมนิ เทศงานควรจะเป นผู นําในการ
อภิปรายผลใหการสนับสนุนใหมีการอภิปรายกําหนดขอบเขตและทิศทางในการแกไขปญหาตาง ๆ
3. ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม คณะวิจัยของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Participative Leadership)
การศึกษาภาวะผูนําแบบมีสวนรวม ซึ่งสวนใหญจะเกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจ โดยผูนํามี
แนวโนมจะเปดโอกาสใหบุคคลอื่นมารวมในการตัดสินใจหรือใหมีอิทธิพลในการตัดสินใจของ
ผูนํา เชน การปรึกษาและการรวมตัดสินใจ โดยแบงออกเปน 4 แบบ ไดดังนี้
3.1) การตัดสินใจแบบเผด็ จการ (Autocratic Decision) หมายถึง การที่ผูนําตัดสิ นใจแต
ลําพังผูเดียว โดยไมมีการถามความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากบุคคลอื่น ซึ่งเปนการตัดสินใจที่ไม
มีอิทธิพลของบุคคลใดตอการตัดสินใจเลย (No influence by others)
3.2) การตัดสินใจแบบปรึกษา (Consultation) หมายถึง การตัดสินใจที่ผูนํายังคงตัดสินใจ
เอง แตไดมีการปรึกษาและขอความคิดเห็นกับบุคคลตาง ๆ และนํามาพิจารณากอนที่จะทําการ
ตัดสินใจ สรุปวาการตัดสินใจของผูอื่นเริ่มมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูนํา
3.3) การรวมกันตัดสินใจ (Joint Decision) เปนการตัดสินใจที่ผูนําและผูใตบังคับบัญชาได
มารวมประชุมและอภิปรายถึงปญหาหรือทางเลือกตาง ๆ ที่ดี กอนที่จะรวมกันตัดสินใจ โดยที่ผูนํามี
ฐานะเปนเพียงสมาชิกของกลุมคนหนึ่ง ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของคนอื่น ๆ ผลการตัดสินใจ
ถือวาเปนการตัดสินใจของกลุม
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3.4) การมอบหมายใหตัดสินใจ (Delegation) หมายถึง การตัดสินใจที่ผูนําจะมอบหมาย
อํานาจหนาที่ใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลใหทําการตัดสินใจแทน โดยผูนําจะไมเขาไปยุงเกี่ยวกับ
กระบวนการตั ด สิ น ใจ แต ใ นการมอบหมายจะบอกถึ ง ป ญ หาและขอบเขตของอํ า นาจที่ พึ ง จะ
ตัดสินใจ การตัดสินใจแบบนี้จึงเปนการตัดสินใจที่ถือวามีอิทธิพลของบุคคลอื่นสูงที่สุด
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งาน Peterson and Plowman (1993) ให แ นวคิ ด และสรุ ป
ประสิทธิภาพมีองคประกอบดังนี้
1. คุณภาพงาน (Quality) จะตองมีคุณภาพสูง ผูใชไดประโยชนที่คุมคาและมีความพึงพอใจ
กับงาน
2. ปริมาณงาน (Quantity) ของงานที่เกิดขึ้นจะตองไปตามความคาดหวังของหนวยงาน
3. เวลางาน (Time) เวลาที่ใชในการดําเนินงานจะตองเหมาะสม ทันสมัยและตามหลักการ
ของงานนั้น ๆ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ธนกร กรวัชรเจริญ (2555) ไดทําการศึกษา เรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน
เปนทีมของพนักงานบริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัดพบวาพนักงานที่มีอายุงานตางกันมีประสิทธิภาพ
การทํางานโดยรวมที่ไมแตกตางกันเนื่องจากบริษัทมีการฝกอบรมอยางตอเนื่อง
อาฌัติ สังขมณี (2555) ไดทําการศึกษา เรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
คลังสินคาแผนกแพ็คกิ้ง บริษัท ทีเอสที ซันไซร เซอรวิส จํากัด พบวาพนักงานที่มีเพศตางกันระดับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
มยุ ร า ศรี สมุ ท ร (2555) ได ศึ ก ษางานวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาแบบภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาตามทรรศนะของครู สังกัดองคการปกครองทองถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี พบวาผูบริหาร
และครูที่มีประสบการณในการทํางานต่ํากวา 10 ป และมีประสบการณในการทํางานตั้งแต 10 ปขึ้น
ไป มีทรรศนะตอภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายไดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
นพรัตน นาคบาง (2556) ไดทําการศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําทีมีความสั มพันธ กับขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึ ก ษาภาวะผู นํ า ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
ม ห า วิ ท ย า ลั ย สุ โ ข ทั ย ธ ร ร ม า ธิ ร า ช โ ด ย เ ก็ บ ตั ว อ ย า ง จ า ก บุ ค ล า ก ร ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 331 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัยสถิติ
ที่ ใช ในการวิเคราะหข อมู ล ประกอบดวย สถิติพรรณนา ได แก ร อยละ ค าเฉลี่ ย สวนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานและสถิติอนุมานที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ Independent Sample t-test, One-way
ANOVA และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
การดําเนินการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือพนักงานในบริษัท โอเรกอน อลูมิเนียม จํากัด เขตจังหวัด
ปทุมธานีจํานวน 650 คน (งานบุคลากร บริษัท โอเรกอน อลูมิเนียม จํากัด เขตจังหวัดปทุมธานี,
2560)
การคํ า นวณหาขนาดของกลุ มตั ว อย า งในการศึ ก ษานี้ ไ ด ใ ช สูต รการหาขนาดของกลุ ม
ตัวอยางแบบทราบจํานวนประชากร โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 และกําหนดระดับ
ความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 โดยใชสูตรของ Taro Yamane (1973) ไดขนาดตัวอยาง 248 คนทั้งนี้
ผูวิจัยไดทําการเก็บตัวอยางเพิ่มเติมอีก 52 ตัวอยาง เพื่อเปนการปอองกันความผิดพลาดจากการเก็บ
ตัวอยางและปองกันการตอบแบบสอบถามไมสมบูรณ จึงมีกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 300 ตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดย
ไดศึกษาคนควาแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ รวมทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปนแนวคิดใน
การสรางแบบสอบถามโดยแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
ส ว นที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ส ว นบุ ค คล ประกอบด ว ย เพศ อายุ สถานภาพ
ตําแหนงงาน ระดับรายได และระดับการศึกษา ขอคําถามเปนลักษณะคําถามแบบปลายปด (Closed
ended question) ซึ่งลักษณะของคําถามจะเปนคําตอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple choie question)
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูนํา ดานผูนําแบบมุงงาน ดานผูนําแบบมุงคน
ด านผูนํา แบบมี สว นร ว ม จํานวน 12 ขอ โดยขอคํ า ถามมี ลั ก ษณะเป นแบบสอบถามแบบมาตร
ประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีคิดของ Liker‘s scale
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานคุณภาพงาน ดานปริมาณ
งาน ดานเวลางาน จํานวน 12 ขอ โดยขอคําถามมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา
(Rating scale) ตามวิธีคิดของ Liker‘s scale
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การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้คือแบบสอบถามซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการสราง
ตามลาดับ ดังนี้
1. ศึกษาขอมูลจากตารางเอกสารบทความ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อมาใชเปนแนว
ทางการสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมตามความมุงหมายของการศึกษา
2. นําแบบสอบถามที่ สรางขึ้น เสนอตออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ เพื่อเป น การ
ตรวจสอบขอคําแนะนําในการนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับจุดประสงคของการศึกษา
3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขเสนอตอคณะกรรมการการคนควาอิสระเพื่อปรับปรุง
ใหมใหมีความถูกตองกอนนาไปใช
4. ผูศึกษานําแบบสอบถามฉบับรางที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน
เพื่อตรวจสอบความถู กตอ งในสํานวนการใชภาษาที่เกี่ยวข องกับข อคําถามและพิ จารณาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนําขอคําถามที่มีคาผูดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม
มากกวา 0.6 ไปใช
5. นํ า แบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แล ว ไปทดลองใช (Try out) กั บ ประชากรที่ ไ ม ใ ช ก ลุ ม
ตัวอยาง จํานวน 30 ชุด จากนั้นนําแบบสอบถามไปหาความเชื่อมัน โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ อัลฟา
(Coefficient Alpha) ของ Cronbach’s Alpha โดยคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้ เทากับ 0.803
ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยาง
จํ า นวน 300 คน ส ว นใหญ เ ป น เพศชายคิ ด เป น ร อ ยละ 66.7 มี ช ว งอายุ 40 ป ขึ้ นไป มี ส ถานภาพ
สมรส/อยูดวยกัน คิดเปนรอยละ 32.0 สวนใหญเปนพนักงานฝายปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 53.7
มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 36.3 และมีระดับรายได 15,001 - 20,000 บาท คิดเปน
รอยละ 21.3
2. ระดั บความคิ ด เห็ น เกี่ย วกับ ภาวะผู นํา ของพนั ก งานโดยรวมอยูใ นระดับ ปานกลางมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.30 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.510 ซึ่งแบงรูปแบบภาวะเปน 3 ดาน
คือ 1) ดานผูนําแบบมุงงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูนําดานผูนําแบบมุงงาน อยูใน
ระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.13 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.837 2) ดานผูนําแบบมุง
393

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

คนความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู นําดานผู นําแบบมุ งคน อยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ ย
เทากับ 3.35 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.650 3) ดานผูนําแบบมีสวนรวมมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูนําดานผูนําแบบมีสวนรวม อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.866
3. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทํางานโดยภาพรวมอยูในระดับสูง มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.72 และเมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานคุณภาพของ
งาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 รองลงมาคือดานเวลางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 และดานที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุดคือดานปริมาณงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 อยูในระดับสูง ตามลําดับ
4. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
ตํา แหน งงาน ระดับรายได และระดับ การศึ กษาที่ แตกตางกั นมีผลตอ ประสิ ท ธิ ภาพการทํ า งาน
แตกตางกัน
ตารางที่ 1 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 1
ประสิทธิภาพการทํางาน
ปจจัยสวนบุคคล
ดานคุณภาพงาน
ดานปริมาณงาน
t = -1.992
t = -0.584
1. เพศ
Sig. = 0.047
Sig. = 0.559
F = 0.821
F = 1.219
2. อายุ
Sig. = 0.514
Sig. = 0.303
F = 0.672
F = 0.597
3. สถานภาพ
Sig. = 0.551
Sig. = 0.551
F = 8.141
F = 10.803
4. ตําแหนงงาน
Sig. = 0.005*
Sig. = 0.001*
F = 4.684
F = 2.797
5. ระดับรายได
Sig. = 0.001*
Sig. = 0.026*
F = 1.949
F = 0.820
6. ระดับการศึกษา
Sig. = 0.144
Sig. = 0.441
หมายเหตุ: เครื่องหมาย * แสดงการสรุปสมมติฐานที่พบความแตกตาง
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ดานเวลางาน
t = -2.235
Sig. = 0.026*
F = 3.161
Sig. = 0.014*
F = 0.561
Sig. = 0.517
F = 11.656
Sig. = 0.001*
F = 8.350
Sig. = 0.000*
F = 1.351
Sig. = 0.261
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จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมุติฐาน โดยการใช independt samle t-tet และ One-Way ANOVA
พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ และอายุที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานดานเวลา
แตกตางกัน และปจจัยสวนบุคคลดาน ตําแหนง และระดับรายไดที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพ
การทํางานดานดานคุณภาพงาน ดานปริมาณงาน และดานเวลางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ตัวแปรอื่นๆ ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานไมแตกตาง
กัน
5. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 รูปแบบภาวะผูนํามีผลตอประสิทธิภาพการทํางาน ผลจากการ
วิเคราะหความแปรปรวน (One-way ANOVA) สามารถแสดงไดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนของประสิทธิภาพการทํางานดานคุณภาพงาน ดาน
ปริมาณงานและดานเวลางาน ตามรูปแบบภาวะผูนํา
ประสิทธิภาพการ
ทํางาน
ประสิทธิภาพ ผูนําแบบมุงงาน
ผูนําแบบมุงคน
ผู นํ า แ บ บ มี ส ว น
รวม
Total

N
94
63
143

Mean
3.5790
3.7452
3.8089

300 3.7235

Std.
Levene
Deviation Statistic F
.54205 0.544 5.381
.57133 (Sig.=0.5
.50624
81)

Sig.
0.005

.53882

จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนพบวา คา Levene Statistic เทากับ 0.544 โดยมี
คา Sig.= 0.581 นั่นคือ มีคาความแปรปรวนระหวางกลุมเทากัน ดังนั้นจึงอานคาสถิติทดสอบ F ได
ค า เท า กั บ 5.381 และมี ค า Sig. = 0.005 สามารถสรุ ป ได ว า รู ป แบบภาวะผู นํ า ที่ แ ตกต า งกั น ของ
พนักงานสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานดานคุณภาพงาน ดานปริมาณงาน และดานเวลางาน
แตกตางกัน
การอภิปรายผล
ผลการศึกษาเรื่อ ง รูปแบบภาวะผู นําความเชื่อภายในภายนอกตนที่ มีความสั มพั นธ กับ
ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน บริษัท โอเรกอน อลูมิเนียม จํากัด พบวา พนักงานสวนใหญ
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มีภาวะผูนําดานผูนําแบบมุงงาน อยูในเกเกณฑปานกลาง ดานผูนําแบบมุงคน อยูในเกณฑปาน
กลาง และดานผูนําแบบมีสวนรวม อยูในเกณฑสูง เมื่อเปรียบเทียบแตละดาน พบวา ดานผูนําแบบ
มีสวนรวมมีสัดสวนที่สูงกกวาดานผูนําแบบมงงานและดานผูนําแบบมุงคน สอดคลองกับแนวคิด
ของการศึกษาภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (The Michigan Leadership Studies) การศึกษา
ภาวะผู นํ า ของมหาวิ ท ยาลั ย มิ ชิ แ กน มุ ง เน น หาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งพฤติ ก รรมของผู นํ า กั บ
กระบวนการกลุม และผลการปฏิบัติงานของกลุม ซึ่งผลงานของกลุมจะใชเปนเกณฑในการแยก
ผู นํ า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และผู นํ า ที่ ไ ม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหรื อ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพน อ ย การศึ ก ษาสรุ ป
พฤติกรรมผูนําเปน 3 แบบ ดังนี้ ดานผูนําแบบมีสวนรวมอยูในเกณฑสูง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูนํา
จะเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการพิจารณาและตัดสินใจ นอกจากนั้นยังชวย
เพิ่มการสื่อสารเพิ่มความรวมมือและลดความขัดแยง หนาที่ของผูนําในกลุมนิเทศงานควรจะเปน
ผูนําในการอภิปรายผลใหการสนับสนุนใหมีการอภิปรายกําหนดขอบเขตและทิศทางในการแกไข
ป ญ หาต า ง ๆ ส ว นด า นผู นํ า แบบมุ ง คน อยุ ใ นเกณฑ ป านกลาง ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากผู นํ า ที่ มี
ประสิทธิภาพจะเปนผูนําที่หวงใย สนับสนุน และชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา ทั้งยังศรัทธาเชื่อมั่น
และมีความเปนเพื่อน พยายามเขาใจปญหาของลูกนอง ชวยใหลูกนองมีการพัฒนาในอาชีพและ
สนับสนุนใหประสบความสําเร็จผูนําที่มีประสิทธิภาพจะไมควบคุมลูกนองใกลชิด ดูแลอยูหาง ๆ
อยางใหเกียรติ ผูนําจะตั้งเปาหมายและใหคําแนะนํา แตก็ใหอิสระในการทํางาน และในสวนดาน
ผูนําแบบมุงงาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูนําที่มีประสิทธิภาพจะไมใชเวลาและความพยายามในการ
ทํางานเหมือนกับผูใตบังคับบัญชาแตจะมุงไปที่ภาระหนาที่ของผูนําซึ่งไดแกการวางแผน การจัด
ตารางการทํางาน ชวยประสานกิจกรรมตาง ๆ ของผูใตบังคับบัญชาจัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือ
รวมทั้งเทคนิควิธีการทํางานยิ่งกวานั้น ผูนําที่มีประสิทธิภาพจะแนะนําใหลูกนองตั้งเปาหมายของ
งานที่ทาทาย และเปนไปได จึงมีแนวโน มที่จะส งผลให พนั กงานเกิดความไม พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานสอดคลองกับ Susan Williams (2012) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความแตกตางของภาวะ
ผูนําแบบตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจถึงรูปแบบภาวะผูนําที่
เหมาะสมในการทํางานโดยใชสมการถดถอยเปนสถิติที่วิเคราะห พบวาปจจัยทางดานเพศเปนปจจัย
ที่สําคัญที่แตกตางกันไปดวย เนื่องจากรูปแบบของภาวะผูนํา เชน ภาวะผูนําแบบเผด็จการจะมีความ
แตกตางกับภาวะผูนําแบบสังเกตการณและแบบมีสวนรวม เปนตน ดังนั้นผูบริหารองคกรหรือผูนํา
ก็ควรจะตองมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน โดยใชรูปแบบผสมระหวางผูนําแบบตาง ๆ
ใหเพิ่มมากยิ่งขึ้นและสอดคลอง Ekaterini Galanou (2015) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของ
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ผูนําแบบตาง ๆ ตอการบริหารงานและปกครองพนักงานในองคกร โดยการวิจัยนี้เปนการศึกษาจาก
กลุมตัวอยางที่เปนพนักงานในบริษัทกรีก จํานวน190 คน และมีการใชคาสถิติคือ multi-variate
analysis of data ดวยกระบวนการสมการถดถอย ผลการศึกษาพบวาภาวะผูนําและความเปนผูนํา
จะตองมาจากการที่บุคคลหรือพนักงานในองคกรเปนที่ยอมรับ เพื่อทําใหบุคคลากรเกิดความรูสึก
เคารพ ไม ก อ เกิ ด แรงต อ ต า น อี ก ทั้ ง ในการบริ ห ารงานของผู นํ า ที่ ดี จ ะต อ งให ค วามสํ า คั ญ กั บ
องคประกอบหลายประการ เชน การสงเสริมความพึงพอใจในการทํางาน การสรางความเสมอภาค
การบริ ห ารงานเป นที ม และนํ า เอากระบวนการต า ง ๆ เข า มาบู ร ณาการร ว มกั น เพื่ อ ทํ า ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการปกครองสูงสุด
งานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต
1. ควรมีการทําวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวภาวะผูนําความเชื่อภายในภายนอกและมีประสิทธิภาพ
การทํางาน เพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียด
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเยบลักษณะภาวะผูนํากับภาวะผูตามและการสรางผูนําที่ดีและผู
ตามที่ดี ของหนอวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเปนขออมูลในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรตอไป
3. ควรมีการศึกษาปจจัยที่คาดวามีการสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทํางานเพื่มเติมเพื่อ
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานขององคกร
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ความสุขในการทํางานของสหกรณโคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)
จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สอง
THE SECOND ORDER CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS OF HAPPY WORK
PLACE OF NONGPHO RATCHABURI DAIRY COOPERATIVE LIMITED
(UNDER ROYAL PATRONAGE)
วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย
อาจารยคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
wisitson@npru.ac.th
อาทิชา ฉิมพาลี, อภิภูมิ กิตติกองนภา
นักวิชาการอิสระ
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เปรียบเทียบ ความสุขในการทํางานของพนักงานใน
สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัดจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 2. ศึกษาความสุขในการทํางาน
ของสหกรณโคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สอง
ตัวอยางในการทําวิจัย คือ พนักงานในสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํานวน 282 คน โดยการเลือก
ตัวอยางแบบแบงชั้น สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ การวิเคราะหคาที การ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว และการการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สอง
ผลการวิจัยพบวา 1. ความสุขในการทํางานของพนักงานในสหกรณโคนมหนองโพ จํากัด
ไมมีความแตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล ยกเวนดานคุณภาพชีวิตที่มีความแตกตางกันตามปจจัย
รายได และระยะเวลาในการทํางาน 2. องคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่ 1 พบวา ความสุขในการ
ทํางานของสหกรณโคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) อยูที่ดานคานิยมของ
องคการ (Y2 = 0.98) ดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Y4 = 0.93) ดานงาน (Y1 = 0.90) และ
ดานคานิยมขององคการ(Y3 = 0.89) ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สองพบวา
2.1. ดานงานปจจัยที่มีผลสําคัญลําดับมากที่สุดไดแก ทานใหความสําคัญตอองคการแหงนี้
เปนเสมือนบานหลังที่สอง (Y15 = 0.85)
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2.2. ดานคานิยมขององคการ ปจจัยที่มีผลสําคัญลําดับมากที่สุดไดแก ทานตระหนักถึง
ความสําคัญของตัวทานที่มีตอความสําเร็จขององคการ (Y21 = 0.74)
2.3. ด า นความสั มพั น ธ ใ นที่ ทํ า งาน ได แ ก ท า นและเพื่ อ นร วมงานร ว มกั นทํ า งานเพื่ อ
ประโยชนของความสําเร็จในองคการ (Y32 = 0.88)
2.4. ดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน ปจจัยที่มีผลสําคัญลําดับมากที่สุดไดแก ทานสามารถ
แบงหรือใชเวลาในการทํากิจกรรมสวนตัวและที่ทํางานไดประสิทธิภาพ (Y43 = 0.99)
คําสําคัญ : ความสุขในการทํางาน สหกรณโคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)
จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สอง
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 ถือเปนสิ่งสําคัญที่ทุกคนในองคการมีความตองการและประสงค
ใหเกิดขึ้น เพราะในแตละวัน คนสวนใหญจะใชเวลาเกือบครึ่งชีวิตไปกับการทํางาน ดังนั้นการ
ทํางานใหมีความสุขจึงเปนเหตุของการสรางความสุขในครึ่งชีวิต ดวยความสําคัญดังกลาวจึงมีงาน
วิชาการที่พยายามศึกษาปจจัยที่ สรางคนในองคการให มีความสุ ข โดยอาจใชชื่อที่แตกตา งกั น
ตัวอยางที่พบไดจากงานวิจัยใน ตางประเทศ ซึ่งศึกษาแนวความคิดและปจจัยที่สรางคนในองคการ
ใหมีความสุข รวมถึงสะทอน ใหเห็นถึงคานิยมในการมองความสุขในองคการหลายมุมมอง อาทิ
องคก ารแห ง สุ ข ภาวะที่ ดี (Healthy Organization) องคการแห ง ความสุ ข (Happy Workplace) จิต
วิญญาณแหงองคการ (Spirituality Organization) คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life)
ภาวะอยูเย็นเปนสุข (Well-being) การจัดการความเครียด(Stress Management) รวมถึงเรื่องความ
ผู ก พั น ของพนั ก งานที่ มี ต อ องค ก าร (Employee Engagement) ความพึ ง พอใจในงาน (Job
Satisfaction) องคการที่มีความยืดหยุน (Flexible Organization) และความสมดุลระหวางชีวิตกับการ
ทํ า งาน (Work-life Balance) (Lyubomirsky 2001; Backman and Smith 2000; Richmond 1999;
Volberda 1997)
การจะทําใหคนทํางาน อยางมีความสุข ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ จากงานวิจัยพบวา
ความสุขไมไดขึ้นอยูกับเงินเดือน รายได หรือสภาวะเศรษฐกิจ และปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต
เทานั้น หากแตยังตองอาศัยปจจัยอื่น ๆ สนับสนุน อาทิ ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน การมีหัว
หนาที่สามารถ เขาถึงได สุขภาพกาย ใจ และอารมณ รวมไปถึงสภาพแวดลอมที่ทํางานที่ดีและยังมี
ปจจัยอื่น ๆ อีกมากมายที่อาจจะเปนปจจัยที่สรางความสุขใหคนในองคการ ในหลายปที่ผานมา
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แนวคิดองคการเปนสุข (Happy Workplace) ไดรับการยอมรับ และสรางหลักการ (Principle) และ
แนวคิด (Concept) รวมถึงองคประกอบตาง ๆ เกี่ยวกับ การสรางบรรยากาศที่ดีใหเกิดขึ้นในที่ทํางาน
และการทําใหเกิดสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและ ชีวิตสวนตัวเพราะความสมดุลเปนสวนสําคัญ
ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจ มีการแยกความสมดุลเปนดานที่จับตองได
และดานที่จับตองไมได หรือความสมดุลที่ตองเกิดขึ้น ทั้งทางดานจิตวิทยา และทางดานกายภาพ
ดวยก็ได
การบริหารจัดการความสุข และ การสรางความผาสุกใหแกองคการในภาพรวม ไดกําหนด
ไวในความหมายของการสร า ง ขวั ญกํ าลั งใจ และคุ ณภาพชี วิต และจากความเชื่ อ ที่ วา คนหรื อ
พนักงานในองคการนั้น ๆ เปนทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจ มีความรูสึกนึกคิด การสรางความสัมพันธ
ของคนในองคการใหมีความสุข ทําใหมีความผูกพัน เกิดจากการรูสึกวาตนเอง มีคุณคา ตอองคการ
และคนจะทํางานไดดีก็ตอเมื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งจากที่บานและที่ทํางาน ซึ่งจะชวยใหการดําเนิน
ชีวิตเปนไปอยางสรางสรรคและมีความสุข มีความรักในงาน และมีความศรัทธาตอองคการ จน
กอใหเกิด ความสุขในการทํางาน และพรอมที่จะ ทุมเทแรงกายแรงใจอยางเต็มความสามารถในการ
ทํางานใหกับองคการ
สหกรณ โ คนมหนองโพราชบุ รี จํ า กั ด (ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ ) เป น หน ว ยงานภาค
รัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑนม มีขีดความสามารถในการแขงขันกับกิจการที่แปร
รูปผลิตภัณฑนมที่มีอยูทั่วประเทศ ประวัติความเปนมาของสหกรณ มีจุดเริ่มตนจากปญหาเรื่อง
น้ํ านมดิบ ที่ ลนตลาดในพื้ นตําบลหนองโพ จังหวั ดราชบุ รี สงผลให เกษตรกรผู เลี้ ย งโคนมเป น
จํ า นวนมากมี ป ญ หาเรื่ อ งการระบายสิ น ค า เนื่ อ งจากยั งไม มีโ รงงานที่ รั บ น้ํ า นมดิ บ เพื่ อ แปรรู ป
ผลิตภัณฑนม เพื่อบรรเทาปญหาดังกลาวกลุมเกษตรในตําบลหนองโพ ไดทําหนังสือกราบบังคมทูล
ตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อขอพระราชทานความชวยเหลือในการแก ไขปญหาความ
เดือดรอนดังกลาว เมื่อความไดทราบถึงพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 9 พระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งคณะกรรมการสรางโรงงานขึ้น โดยได
พระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค เพื่อการกอสรางเพิ่มจากเงินที่มีผูทูลเกลาฯ หลังจากนั้น
ธุรกิจไดดําเนินงานกิจการของสหกรณ ตามแนวพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มาโดยตลอด ทําใหสหกรณโคนมหนองโพฯ สามารถผลิตภัณฑ นมพาสเจอรไรส และผลิตภัณฑ
นมยู.เอช.ที.และผลิตภัณฑอื่น ๆ จําหนายไปทั่วประเทศ โดยมีกําลังการผลิตเพียงพอที่รองรับกับ
ปริมาณน้ํานมดิบจากเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในเขตตําบลหนองโพและบริเวณใกลเคียง สงผลให
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เกษตรกรไดรับการบรรเทาปญหาความเดือดรอน ในเรื่องสถานที่จําหนายน้ํานมดิบเมื่อประกอบ
การดําเนินงานในรูปแบบสหกรณที่มีผลประโยชนตกอยูกับสมาชิก
เมื่อสหกรณมีความมั่นคงมากขึ้น จํานวนสมาชิกก็มีมากขึ้นตามลําดับ แตดวยสภาวการณ
แขงขันที่เปลี่ยนแปลง อยูตลอดเวลา ตามความผันผวนของเศรษฐกิจในประเทศ สิ่งดังกลาวสงผล
ให ปจจุบันพนักงานในสหกรณฯ เริ่มขาดแรงจูงใจในการทํางาน ซึ่งจะสงผลกระทบตอไปยังความ
ไรประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สงผลใหลดความสามารถในการแขงขันของการประกอบธุรกิจ
จึงเปนสาเหตุที่ทําใหผูศึกษา สนใจที่จะศึกษาความสุขในการทํางานของพนักงานในสหกรณโคนม
หนองโพราชบุรี จํากัด(ในพระบรมราชูปถัมภ) เพื่อใหองคการไดรับรูขอมูลและ ตระหนักถึงปจจัย
และองคประกอบที่ จะทําใหการทํางานในองคการมีค วามสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยนําผลจาก
การศึกษาครั้งนี้ ไปใชปรับเปลี่ยนปจจัยและองคประกอบบางประการที่สามารถ แกไขได ตลอดจน
นําไปใชปรับปรุงพัฒนาองคการใหเปนสถานที่ทํางานที่นาอยู นาทํางาน และ เปนองคการแหง
ความสุข เพื่อใหเกิดดุลยภาพระหวางความสุขในการทํางานกับความสุขในชีวิต ดานอื่น ๆ โดยจะ
นําขอมูลจากผลการศึกษาที่ไดรับไปใชเปนแนวทางใหกับผูบริหารในการวางแผน บริหารพนักงาน
และสามารถนําไปตอยอดในการกําหนดกลยุทธ หรือนโยบายในการพัฒนาดาน ความสุขและ
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบ ความสุขในการทํางานของพนักงานในสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี
จํากัดจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
2. เพื่อศึกษาความสุขในการทํางานของสหกรณโคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด จากการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สอง
นิยามศัพท
ความสุขในการทํางานของสหกรณโคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)
หมายถึง ความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของพนักงานที่ตอบสนองตอเหตุการณที่เกิดขึ้นในการ
ทํางาน ประกอบไปดวยดานงาน ดานคานิยมขององคการ ดานความสัมพันธในที่ทํางาน และดาน
คุณภาพชีวิตในการทํางาน

403

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ความสุ ข ในด า นงาน หมายถึ ง ความสุ ข ของพนั ก งานที่ มี พ ฤติ ก รรมในการทํ า งานที่
สอดคลองกับพฤติ กรรมที่องคการตองการ พนักงานเขา ใจวางานที่ ทําส งผลตอความสํา เร็ จ ใน
องคการ ยึดถือเปาหมายและคุณคาขององคการประหนึ่งเปนเปาหมายของตน พนักงานมีความสุขที่
ไดมาทํางานองคการแหงเพราะใหความสําคัญตอองคการแหงนี้เปนเสมือนบานหลังที่สอง
ความสุขในดานคานิยมขององคการ หมายถึง ความสุขที่พนักงานตระหนักถึงความสําคัญ
ของตัวทานที่มีตอความสําเร็จขององคการ มีความรูสึกพอใจในงานที่ทําและยินดีในการปฏิบัติงาน
ของตน และเห็นคุณคาของการทํางานคือการรวมแรงรวมใจทํางานตามเปาหมายที่องคการไดวางไว
ความสุขในดานความสัมพันธในที่ทํางาน หมายถึง ความสุขที่เกิดจากความสัมพันธกับเพื่อ
รวมงานทําใหพนักงานสามารถปรึกษากับเพื่อนรวมงานไดทุกเรื่องเมื่อมีปญหา พนักงานทุกคน
สามารถรวมกันทํางานเพื่อประโยชนของความสําเร็จในองคการ
ความสุขในดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ความสุขที่เกิดจากสภาพแวดลอมใน
การทํางานที่ปลอดภัยและมีการสงเสริมสุขภาพ สามารถความสมดุลระหวางชีวิตสวนตัวและชีวิต
การทํ า งาน จนพนั ก งานสามารถแบ ง หรื อ ใช เ วลาในการทํ า กิ จ กรรมส ว นตั ว และที่ ทํ า งานได
ประสิทธิภาพ
กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
ผูวิจัยทําการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับความสุขในการทํางานโดยบูรณาการ
แนวคิ ด ของ Lyubomirsky (2001); Backman and Smith (2000); Richmond (1999); Volberda
(1997) รวมกับงานวิจัยของ จงจิต เลิศวิบูลยมงคล (2547) ติมณฑน ฟาภิญโญ (2552) ทัณฑิกา
เทพสุริวงศ (2550) นภัชชล รอดเที่ยง (2550) นันทรัตน อุยประเสริฐ (2552) บุญจง ชวศิริวงศ
(2550) ประทุมทิพย เกตุแกว (2551) ประนอม รอดคําดี (2538) และสุกัญญา อินตะโดด (2556)
จนไดกรอบแนวคิดดังนี้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
1.ขอบเขตดานเนื้อหา เนื้อหาที่ศึกษาประกอบดวย
1.1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดตอเดือน และ
ระยะเวลาในการทํางาน
1.2 ความสุ ข ในการทํ า งานของสหกรณ โ คนมหนองโพ ราชบุ รี จํ า กั ด (ในพระบรม
ราชูปถัมภ) ประกอบไปดวย ดานงาน ดานคานิยมขององคการ ดานความสัมพันธในที่ทํางาน และ
ดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน
2. ขอบเขตดานประชากร จาก พนักงานสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรม
ราชูปถัมภ) จํานวน 950 คน คํานวณขนาดของตัวอยางจากสูตรการคํานวณของตัวอยางของเครจซี่
และ มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) ยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ดังนั้นจะได
ขนาดของกลุ มตั ว อย า ง จํ า นวน 282 ชุ ด และใช วิ ธีสุมตั ว อย า งแบบแบ ง ชั้ น (Stratified random
sampling) กระจายไปยังสัดสวนของแตละแผนก
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชประชากรและกลุมตัวอยางดังนี้
ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชวิธีสํารวจ (Survey Research)
ใชแบบสอบถาม (Questionnaire)เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จาก พนักงานสหกรณโค
นมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) จํานวน 950 คน คํานวณขนาดของตัวอยางจาก
สูตรการคํานวณของตัวอยางของเครจซี่ และ มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) ยอมใหเกิด
ความคลาดเคลื่อ นรอยละ 5 ดังนั้นจะได ขนาดของกลุ มตั วอยาง จํานวน 282 ชุด และใชวิ ธี สุม
ตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) กระจายไปยังสัดสวนของแตละแผนก
เครื่องมือในการทําวิจัยไดแก แบบสอบถามที่คณะผูวิจัยสรางขึ้นมีการทดสอบคาความตรง
เชิงเนื้อหา (Content analysis) จากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ราย และมีการทดสอบคาความเที่ยงจาก
กลุมที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย ดวยการหาคาอัลฟา ครอนบาค แบบสอบถามความสุขใน
การทํางาน ไดคาในชวง 0.72—0.81 สถิติที่ใชไดแก ความถี่ รอยละ การวิเคราะหคาที การวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สอง
ผลการวิจัย
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 51.30) มีอายุระหวาง
26-35 ป (รอยละ 61.50) ระดับการศึกษาจบชั้นปริญญาตรี (รอยละ 49.50) สถานภาพสมรส (รอย
ละ 43.60) มีรายไดระหวาง 10,001-30,000 บาท (รอยละ 80.00) ระยะเวลาในการทํางานอยูในชวง
11-20 ป (รอยละ 53.80)
สวนที่ 2 การเปรียบเทียบ ความสุขในการทํางานของพนักงานในสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี
จํากัดจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ผูวิจัยใชคา t (Independent t-test) และคา F (One Way ANOVA) ในการวิเคราะหเพื่อหาผล
ที่เกิดจากการตั้งสมมติฐานดังนี้
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ตารางที่ 1 ความสุขในการทํางานของพนักงานในสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัดจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล
ความสุขในการ
ทํางานของพนักงาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

สถานภาพ

รายได

ระยะเวลา

t

sig

F

sig

F

sig

F

sig

F

F

sig

0.20

sig
0.8

1.ดานงาน

0.45

0.66

0.27

0.85

0.36

0.70

0.87

0.42

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 ยกเวนดานคุณภาพชีวิตที่มีความแตกตางกันตามปจจัยรายได
และระยะเวลาในการทํางาน
สวนที่ 3 ความสุข ในการทํ างานของสหกรณโคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด จากการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สอง
กอนดําเนินการวิเคราะหองคประกอบ ตองมีการทดสอบขอตกลงเบื้องตนของการสัมพันธกันเอง
ของตัวแปร ดังจะนําเสนอในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การทดสอบปญหาภาวะเสนตรงรวมเชิงพหุ
job1 job2 job3 job4

job5 value1 value2 value3 rela1 rela2

job1 1.00 0.52 0.62 0.54 0.61
1.00 0.55 0.57 0.49
job2
1.00 0.59 0.65
job3
1.00 0.67
job4
1.00
job5
value1
value2
value3
rela1
rela2
qul1
qul2
qul3

0.56
0.57
0.58
0.68
0.69
1.00

0.39
0.39
0.43
0.46
0.47
0.51
1.00

0.43
0.36
0.43
0.46
0.53
0.45
0.33
1.00

0.43
0.39
0.39
0.56
0.48
0.57
0.34
0.68
1.00

qul1

qul2

qul3

0.50 0.52 0.52 0.55
0.42 0.51 0.49 0.51
0.48 0.54 0.53 0.53
0.49 0.56 0.57 0.60
0.58 0.58 0.57 0.60
0.55 0.65 0.55 0.59
0.44 0.46 0.46 0.43
0.64 0.58 0.56 0.55
0.67 0.61 0.63 0.59
1.00 0.65 0.65 0.64
1.00 0.71 0.72
1.00 0.75
1.00

ผลการวิจัยพบวาไมตัวแปรเหตุตัวใดที่มีความสัมพันธกันเองเกินรอยละ 80 จนทําใหเกิดปญหา
ภาวะเสนตรงรวมเชิงพหุ (Multiconninearity) ดังนั้นผูวิจัยจะวิเคราะหดวยการวิเคราะหสมการเชิง
โครงสรางตอไป
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ภาพที่ 2 ความสุขในการทํางานของสหกรณโคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด จากการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สอง (ตัวแบบกอนปรับ)
ผลการวิจัยตัวแบบกอนปรับ พบวาตัวแบบยังไมมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยจึงมี
การปรับตัวแบบ ไดผลดังนี้

ภาพที่ 3 ความสุขในการทํางานของสหกรณโคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด จากการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สอง (ตัวแบบหลังปรับ)
ผลที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สองสามารถนําเสนอในตารางที่ 3 ดังนี้
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความสุขในการทํางานของสหกรณโคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด
ตัวแปรสังเกตได
1.ดานงาน
1.1.ทานมีพฤติกรรมในการทํางานที่สอดคลองกับพฤติกรรมที่
องคการตองการ
1.2.ทานเขาใจวางานที่ทําสงผลตอความสําเร็จในองคการ
1.3.ทานยึดถือเปาหมายและคุณคาขององคการประหนึ่งเปน
เปาหมายของตัวทานเอง
1.4.ทานมีความสุขที่ไดมาทํางานองคการแหงนี้ทุกวัน
1.5 ทานใหความสําคัญตอองคการแหงนี้เปนเสมือนบานหลัง
ที่สอง
2.ดานคานิยมขององคการ
2.1.ทานตระหนักถึงความสําคัญของตัวทานที่มีตอความสําเร็จ
ขององคการ
22..ท า นมี ค วามรู สึ ก พอใจในงานที่ ทํ า และยิ น ดี ใ นการ
ปฏิบัติงานของตน
2.3.ท า นเห็ น คุ ณ ค า ของการทํ า งานคื อ การร ว มแรงร ว มใจ
ทํางานตามเปาหมายที่องคการไดวางไว
3.ดานความสัมพันธในที่ทํางาน
3.1.เมื่อทานมีปญหาทานสามารถปรึกษากับเพื่อนรวมงานได
ทุกเรื่อง
3.2.ทานและเพื่อนรวมงานรวมกันทํางานเพื่อประโยชน ของ
ความสําเร็จในองคการ
4.ดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน
4.1.ทานอยูในสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยและมี
การสงเสริมสุขภาพ
4.2.ทานมี ชีวิต ที่ มีความสมดุลระหวางชีวิตส วนตั วและชี วิต
การทํางาน
4.3.ทานสามารถแบงหรือใชเวลาในการทํากิจกรรมส วนตั ว
และที่ทํางานไดประสิทธิภาพ

Y
0.90
0.74

t-value
12.51
-

R2
0.82
0.54

0.68
0.74

10.91
12.45

0.43
0.59

0.80
0.85

13.00
13.59

0.64
0.69

0.98
0.74

15.42
-

0.87
0.54

0.48

9.08

0.28

0.65

12.03

0.47

0.89
0.84

14.03
-

0.86
0.65

0.88

14.69

0.69

0.93
0.90

15.32
-

0.84
0.73

0.94

17.63

0.72

0.99

17.93

0.74

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่ 1 พบวา ความสุขในการทํางานของสหกรณโคนม
หนองโพ ราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) อยูที่ดานคานิยมขององคการ (Y2 = 0.98) ดาน
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คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Y4 = 0.93) ดานงาน (Y1 = 0.90) และดานคานิยมขององคการ(Y3
= 0.89)
1. ดานงาน ปจจัยที่มีผลสําคัญลําดับมากที่สุดไดแก ทานใหความสําคัญตอองคการแหงนี้
เปนเสมือนบานหลังที่สอง (Y15 = 0.85)
2. ดานคานิยมขององคการ ปจจัยที่มีผลสําคัญลําดับมากที่สุดไดแก ทานตระหนักถึ ง
ความสําคัญของตัวทานที่มีตอความสําเร็จขององคการ (Y21 = 0.74)
3. ด า นความสั ม พั น ธ ใ นที่ ทํ า งาน ได แ ก ท า นและเพื่ อ นร ว มงานร ว มกั น ทํ า งานเพื่ อ
ประโยชนของความสําเร็จในองคการ (Y32 = 0.88)
4. ดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน ปจจัยที่มีผลสําคัญลําดับมากที่สุดไดแก ทานสามารถ
แบงหรือใชเวลาในการทํากิจกรรมสวนตัวและที่ทํางานไดประสิทธิภาพ (Y43 = 0.99)
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหพบวาความสุขในการทํางานของพนักงานในสหกรณโคนมหนองโพ จํากัด
ไมมีความแตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล สอดคลองกับงานวิจัยของ ติมณฑน ฟาภิญโญ (2552)
ซึ่งศึกษาความสุขในการทํางานของพนักงาน บริษัท ควอลิตี้เซรามิกจํากัดจังหวัดลําปาง ผลการวิจัย
พบวา เพศ อายุ สถานภาพ ไมมีผลตอความสุขในการทํางานของพนักงาน บริษัท ควอลิตี้เซรามิก
จํากัด จังหวัดลําปาง
ผลการวิเคราะหองคประกอบ พบวา ความสุขในการทํางานของสหกรณโคนมหนองโพ
ราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) อยูที่ดานคานิยมขององคการ ดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ดานงาน และดานคานิยมขององคการ สอดคลองกับงานวิจัยของ ติมณฑน ฟาภิญโญ (2552) ที่
พบวาคานิยมรวม ความสัมพันธในที่ทํางาน และคุณภาพชีวิตในการทํางาน งานวิจัยของ ทัณฑิกา
เทพสุริวงศ (2550) ซึ่งศึกษา ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการทํางานความสามารถในการเผชิญ
และฝนฝาอุปสรรค และความสุขในการทํางาน ศึกษาเฉพาะกรณีพยาบาลประจําการโรงพยาบาล
เอกชนแห ง หนึ่ ง พบว า องค ป ระกอบด า นการทํ า งานลั ก ษณะงาน และป จ จั ย ด า นการทํ า งาน
สภาพแวดล อ มในที่ ทํ า งานมี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ ความสุ ข ในการทํ า งานของพยาบาล
ประจําการ งานวิจัยของ สุกัญญา อินตะโดด (2556) ซึ่งศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ
เป นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค การความต อ งการมี สว นร ว มในองค ก ารและความสุ ข ในการทํ า งาน :
กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตภาคเหนือตอนบน โดยผลวิจัยดังกลาวเสนอวา ความสุขในการ
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ทํางานจะเกิดจากความสัมพันธระหวางการเปนสมาชิกที่ดี และมีสวนรวมของคนในองคการ และ
งานวิจัย ของ วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย (2560) ซึ่งศึกษารูปแบบสุขภาวะในองคการ ธรรมาภิบาล และ
หลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ และการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาด
สี่มุมเมือง ที่พบวาสุขภาวะในองคการของพนักงานตลาดสี่มุมเมือง เกิดจาก การมีคุณภาพชีวิตที่มี
ความเขมแข็ง และคานิยมขององคการที่มีธรรมาภิบาล
1. ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใช
1.1 ความสุ ข ในการทํ า งานของพนั ก งานในสหกรณ โ คนมหนองโพ จํ า กั ด ไม มีค วาม
แตกต า งกั น ตามป จ จั ย ส ว นบุ ค คล ดั ง นั้ น การสร า งความสุ ข ในการทํ า งานจึ ง ควรมุ ง เน น ไปที่
องคประกอบของการบริหารจัดการที่เหมาะสม การสรางความสมดุลใหเกิดความสุขทั้งในเรื่องดาน
งาน ดานคานิยมขององคการ ดานความสัมพันธในที่ทํางาน และดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน จึง
มีความสําคัญกวาที่จะพิจารณาถึงความแตกตางของคุณสมบัติของคนในองคการ
1.2 เมื่อพิจารณาลงในองคประกอบยอยจะพบวา ดานงาน สิ่งที่ควรมุงเนนคือการทําที่
ทํางานใหพนักงานมีความรูสึกวาองคการมีความสําคัญตอองคการแหงนี้เปนเสมือนบานหลังที่สอง
ดานคานิยมขององคการ คือการทําใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของตนที่มีตอความสําเร็จ
ขององค ก าร ด า นความสั มพั น ธ ใ นที่ ทํ า งาน ได แ ก การร ว มมื อ กั นทํ า งานเพื่ อ ประโยชน ข อง
ความสําเร็จในองคการและดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน คือการทําใหพนักงานสามารถแบงหรือ
ใชเวลาในการทํากิจกรรมสวนตัวและที่ทํางานไดประสิทธิภาพ ซึ่งเหลานี้จะชวยหลอหลอมทําให
การทํางานของสหกรณโคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด กอใหเกิดความสุขในการทํางานมากยิ่งขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 งานวิจัยดังกลาวศึกษาจํากัดเฉพาะการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้น ผูที่สนใจอาจพัฒนาตอ
เปนการทําวิจัยเชิงคุณภาพ หรือการทําวิจัยเชิงผสมผสาน (Mix Method) ก็จะทําใหเกิดความเขาใจ
ในเชิงลึกไดตอไป
2.2 การศึกษาดังกลาวเนนศึกษาเฉพาะการทํางานของสหกรณโคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด
(ในพระบรมราชูปถัมภ) จึงอาจไมสามารถนําไปสรุปใชกับองคการอื่น ได หนวยงานอื่นที่สนใจจะ
นําตัวแบบดังกลาวไปปรับใชควรมีการเก็บขอมูลและทําการวิเคราะหใหม เพราะอาจจะไดผลวิจัยที่
แตกตางออกไปตามบริบทที่แตกตางกันในแตละองคการ
411

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

บรรณานุกรม
จงจิต เลิศวิบูลยมงคล .(2547). ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล การไดรับการเสริมสรางพลัง
อํานาจในงานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์กับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยของรัฐ.วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหาร. การพยาบาล,
บัณฑิตวิทยาลัย.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ติมณฑน ฟาภิญโญ. (2552). ความสุขในการทํางานของพนักงาน บริษัท ควอลิตี้เซรามิ กจํ ากัด
จั ง หวั ด ลํ า ปาง.การค น คว า แบบอิ ส ระ.บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต .คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ .
มหาวิทยาลัยเชียงใหม .
ทัณฑิกา เทพสุริวงศ. (2550). ความสัมพันธระหวางป จจัยดานการทํางานความสามารถในการ
เผชิ ญ และฝ น ฝ า อุ ป สรรค และความสุ ข ในการทํ า งาน ศึ ก ษาเฉพาะกรณี พ ยาบาลประจํ า การ
โรงพยาบาลเอกชนแห ง หนึ่ ง .การค น คว า แบบอิ ส ระ.ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต .สาขาจิ ต วิ ท ยา
อุตสาหรกรรมและองคการ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
นภัชชล รอดเที่ยง. (2550). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานของบุคลากรที่สังกัดศูนย
อนามัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข. วิทยานิพนธ วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร). สาขาวิชาเอกอนามัยครอบครัว. มหาวิทยาลัยมหิดล.
นันทรัตน อุยประเสริฐ.(2552). ความสุขในการทํางานของพนักงานบริษัท เฟรสดรักจํากัด จังหวัด
เชียงใหม.การคนควาแบบอิสระ.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.คณะบริหารธุรกิจ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม
บุญจง ชวศิริวงศ (2550) . Happy Workplace. วารสารพัฒนาสังคม. 9 (2). : 61-93
ประทุมทิพย เกตุแกว.(2551) .ความสัมพันธระหวางการรับรูคุณลักษณะงาน ความสามารถในการ
เผชิญและฟนฝาอุปสรรคกับความสุขในการทํางานของพยาบาล งานพยาบาลผาตัด :กรณีศึกษา
โรงพยาบาล
รัฐ แห งหนึ่ ง.การคนคว า แบบอิ สระ.ศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต.สาขาจิตวิท ยาอุตสาหรกรรมและ
องคการ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ประนอม รอดคําดี. (2538) .รูปแบบการพัฒนาระดับความสุขสมบูรณของนิสิตนักศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาอุดมศึกษา. คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พรรณิภา สืบสุข. (2548) .ความสัมพันธระหวางการรับรูคุณลักษณะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
หัวหนาหอผูปวยกับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยของ
412

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

รัฐ .การคนคว าแบบอิ สระ.ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณฑิต .สาขาจิต วิท ยาอุต สาหรกรรมและองค การ.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
รวมศิริ เมนะโพธิ. (2550). เครื่องมือวัดการทํางานอยางมีความสุข: กรณีศึกษานักศึกษาภาคพิเศษ
ระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. สารนิพนธมหาบัณฑิต คณะพัฒนา ทรัพยากร
มนุษยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย. (2560). รูปแบบสุขภาวะในองคก าร ธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิ จ แบบ
พอเพียง เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ และการเปนสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดสี่มุมเมือง.รายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ ภายใตโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและเชิงวิชาการ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม.
สุกัญญา อินตะโดด . (2556) . ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ความตองการมีสวนรวมในองคการและความสุขในการทํางาน : กรณีศึกษาอุสาหกรรมสิ่งทอใน
เขตภาคเหนือตอนบน.วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 32.(5) :
39-50
Backman, E.V. and Smith, S.R. (2000). Healthy Organizations, Unhealthy Communities?.
Nonprofit Management and Leadership. ,10,(4) : 355-373.
Krejcie, R.V. and Morgan, D.W. (1970) Determining Sample Size for Research Activities.
Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
Lyubomirsky, S.(2001) Why are some people happier than other The role of cognitive and
motivational process in well-being. American Psychologist. 55(7):239-249
Richmond, L. (1999). Work as a spiritual practice. New York: Broadway Books.
Volberda ,H.W. (1997).Building flexible organizations for fast-moving markets. Long Range
Planning,30 (2) : 169-183.

413

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาเฮาส
แบรนด เทสโก-โลตัส สาขานครปฐม
วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย
อาจารยคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
wisitson@npru.ac.th
ชยาภรณ แสงเฟอง, อภิภูมิ กิตติกองนภา
นักวิชาการอิสระ
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคา
เฮาส แบรนด เทสโกโลตัส สาขานครปฐม 2) เปรียบเทียบการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือก
ซื้อสินคาเฮาส แบรนด เทสโกโลตัส สาขานครปฐม โดยจําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล และ3)
ศึกษาอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือก
ซื้อสินคาเฮาสแบรนด เทสโกโลตัส สาขานครปฐม ตัวอยางไดแก ผูมาใชบริการที่หางสรรพสินคา
เทสโก โลตัส สาขานครปฐม จํานวน 400 ราย ดวยวิธีการสุมแบบสะดวก สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลคือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหคาทีแบบอิสระ การวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะหสมการเชิงโครงสราง
ผลการวิจัยพบวา 1) การตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนด เทสโกโลตัส สาขานครปฐม ในภาพรวม พบวา มีระดับการตัดสินใจอยูในระดับมาก( Mean = 4.17) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาการตัดสินใจซื้อ มีระดับการตัดสินใจอยูในระดับมากที่สุด ( Mean =
4.31) สวนดานอื่นๆ มีระดับการตัดสินใจอยูในระดับมากเชนเดียวกัน โดยการคนหาขอมูล ( Mean
= 4.19 ) พฤติกรรมหลังการซื้อ (Mean = 4.16) การประเมินผลทางเลือก ( Mean = 4.13 ) และการ
รับรูความตองการ ( Mean = 4.05 )
2) การตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนด เทสโกโลตัส สาขานครปฐม โดย
จําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลพบวามีความแตกตางกันตาม อายุ การศึกษา และรายไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
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3) สวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาเฮาส
แบรนด เทสโกโ ลตัส สาขานครปฐม อยา งมีนัย สําคัญ (β = 0.90) โดยปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริ ก ารทุ ก ด า นมี ผ ลอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ต อ การตั ด สิ น ใจ เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ค า น้ํ า หนั ก
องค ป ระกอบของส ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ ส ง ผลสู ง ในสามลํ า ดั บ แรกได แ ก ด า น
กระบวนการ (x6 = 0.65) ดานบุคลากร

(x5 = 0.63) และดานกายภาพ (x7 = 0.58) สวน

ปจจัยที่มีน้ําหนักองคประกอบนอยที่สุดไดแก ผลิตภัณฑ (x1 = 0.20) ในขณะที่การตัดสินใจมีคา
น้ําหนักองคประกอบในสามลําดับแรกไดแกดานการรับรูความตองการ(y1 = 0.56) พฤติกรรมหลัง
การซื้อ (y5 = 0.54) การตัดสินใจซื้อ (y4 = 0.53)
คําสําคัญ : การตัดสินใจ การเลือกซื้อ 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
ในปจจุบันเปนที่ทราบกันดีวา “ตราสินคา” (Brand) เปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จในงาน
ดานการตลาด โดยตราสินคาเปนสิ่งที่ชวยสรางความแตกตางใหกับสินคา(Product) ในการแยกแยะ
ความแตกตางออกจากสินคาของคูแขงขัน ตราสินคาเปนหัวใจสําคัญของผลิตภัณฑ(สินคาบริการ)
ที่นักการตลาดตองใหความสนใจ และพยายามที่จะสรางสรรคใหแตกตางจากคูแขงขัน เเละเปนที่
ยอมรั บ ของผู บ ริ โ ภคให ไ ด (มาร เ ก็ ต เธี ย ร 2544:20) เนื่ อ งจากในป จ จุ บั น ความก า วหน า ทาง
เทคโนโลยีทําใหสินคาในแบบเดียวกันมีความทัดเทียมกันในดานคุณภาพมากขึ้น จนทําใหตัวสินคา
หรือคุณประโยชนของสินคาอยางเดียวไมสามารถครองใจผูบริโภคได
สินคาเฮาสแบรนดในเมืองไทยเริ่มเขามีบทบาทมากขึ้น เนื่องมาจากการเติบโตของ ซุปเปอรมารเก็ต
ซุปเปอรสโตร ที่นําเสนอสินคาเฮาสแบรนดในหมวดตางๆ โดยเปนการแยงพื้นที่ ชั้นวางสินคากับ
ตราสินคาดังๆ สินคาเฮาสแบรนดถือกําเนิดจากพฤติกรรมผูบริโภคที่มองหาทางเลือก ความคุมคา
ดานราคา สินคาเฮาสแบรนดมักจะมีรูปลักษณคลายสินคาแบรนดดัง สินคาเฮาสแบรนดมีโอกาส
เติบโตสูง และในอนาคตอันใกลอาจกลายมาเปนสินคาคูแขงสําคัญของสินคาแบรนด (ดรุณี อัศว
ปรีชา:2546)
โดยทั่วไปสินคาเฮาสแบรนด หมายถึง สินคาราคาถูก มีตนทุนที่ต่ําเนื่องจากไมตองมีการทํา
โฆษณาเพื่อโปรโมทสินคา อาศัยเพียงชองทางการจัดจําหนายตามสาขาตางๆ ของซุปเปอรมารเก็ต
และซุปเปอรสโตร เพื่อเปนตัวกระจายสินคาเทานั้น แตในบางกรณีสินคาเฮาสแบรนดไมไดมี ความ
หมายถึงราคาที่ถูก กลับเปนการนําเสนอความพิเศษที่หาไมไดที่อื่น เปนเอกลักษณเฉพาะ อาทิเชน
สินคา Private Label ของหางสรรพสินคาเซ็นทรัล คือ สินคาเสื้อผาแฟชั่นที่มีรูปแบบ และเอกลักษณ
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เฉพาะตัวที่มีการจําหนายเฉพาะที่หางสรรพสินคาเซ็นทรัลเทานั้น สินคาเฮาสแบรนด เริ่มเขามาเปน
คูแขง ณ จุดขายของสินคาที่มี แบรนด เพราะมีการวางประชันกันเพื่อใหลูกคาไดเลือกซื้อ จนเกิด
กรณีรองเรียนจากบริษัทผู ผลิตสินคาถึงซุปเปอรสโตร วามีการลอกเลียนแบบ บรรจุภัณฑมาก
เกินไป สรางความสับสนใหลูกคา จนในบางครั้งลูกคาอาจซื้อผิดไป เพราะความรีบเรง ในบาง
ซุปเปอรสโตร ไดมีการจัดประเภทของสินคาเฮาสแบรนดยอยลงไปอีก เพื่อใหลูกคาเห็นความ
แตกตางในแตละสินคาเฮาสแบรนด เชน ที่ Tesco Lotus “Tesco” คือ สินคาหลักที่มีความ นาเชื่อถือ
ใชกับสินคานําเขาที่มีการจัดจําหนายเฉพาะที่นี่เทานั้น “Leader Price” คือ สินคาเฮาสแบรนด ใชใน
ทุกหมวดของสินคา “คุมคา” คือ สินคาที่ราคาถูกคุมคาสําหรับผูบริโภค
แมวาสินคาเฮาสแบรนดในสายตาผูบริโภคมักจะถูกมองวาคุณภาพต่ําเมื่อเทียบกับ สินคา
แบรนดเนมระดับประเทศ (National Brand) แตเรามิอาจมองขามไดเลยวาเฮาสแบรนดก็เปนแบรนด
ประเภทหนึ่งที่มีอิทธิพลตอตัวสินคาและตัวองคกรเชนเดียวกับสินคาแบรนดเนมทั้งหลาย ดังนั้น
สินคาเฮาสแบรนดจึงมีอิทธิพลตอภาพลักษณของรานคาเชนเดียวกับที่สินคาแบรนดเนม มีอิทธิพล
ตอภาพลักษณขององคกรผูผลิต สินคาที่คุณภาพต่ําอาจทําใหตรารานคาหรือภาพพจนของรานคา
ตกต่ําและเสียหายไปดวย (ศรัทธร วิญญหัตถกิจ 2544 :124) หากรานคาใดผลิตสินคาที่มีคุณภาพดี
ตรงกับความตองการของผูบริโภค โอกาสที่ผูบริโภคจะกลับมาซื้อซ้ําก็มีมาก อันจะนําไปสูความ
ภักดีตอรานคานั้นๆ ได รานคาจํานวนไมนอยจึงพยายามปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสินคาของตน
ใหเทียบเทาหรือใกลเคียงสินคาแบรนดเนมระดับประเทศเพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาและ
สรางความภักดีตอรานคา ซึ่งเปนเปาหมายที่สําคัญของรานคาทุกราน จากประเด็นและความสําคัญ
ดังกลาวจึงเปนเหตุใหคณะผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือก
ซื้อสินคา เฮาสแบรนด โดยเลือกสนามจัดเก็บที่ เทสโก โลตัส สาขานครปฐม เพื่อนําขอมูลที่ไดมา
ใชเปนแนวทางในการวางแผนและปรับปรุงพัฒนาตัวสินคาเฮาสแบรนด ที่สงผลกับการตัดสินใจ
ซื้อของผูบริโภค รวมถึงใหขอมูลบางประการสําหรับผูที่สนใจในการพัฒนาตอยอดงานวิจัยตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาเฮาส แบรนด เทสโกโลตัส
สาขานครปฐม
2. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนด เทสโก
โลตัส สาขานครปฐม โดยจําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล
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3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจของ
ผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนด เทสโกโลตัส สาขานครปฐม
นิยามศัพท
สินคาเฮาสแบรนด หมายถึง สินคาที่ใชชื่อตราของผูจัดจําหนายผลิตภัณฑ เชน หางเทสโกโลตัส จําหนายภายใตแบรนด “เทสโก” “คุมคา” “ซุปเปอรเซฟ”
ผูบริโภค หมายถึง กลุมตัวอยางบุคคลที่เขามาใชจายจับจายสินคาเฮาสแบรนด ที่เทสโก โลตัส สาขา
นครปฐม
การตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนดเทสโก โลตัส สาขานครปฐม
หมายถึง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา ไดแก ประเภทของสินคาเฮาสแบรนดที่ซื้อ
การตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ การคนหาขอมูล พฤติกรรมหลังการซื้อ
การตัดสินใจซื้อ หมายถึง ลักษณะของการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดในดานตางๆ
ไดแก การเลือกเวลา การเลือกปริมาณการซื้อ และการเลือกผลิตภัณฑ
พฤติกรรมหลังการซื้อ หมายถึง การที่ผูบริโภคประเมินคุณคา หรือประโยชนที่ไดรับจาก
ผลิตภัณฑที่ตัดสินใจซื้อมา ซึ่งผูบริโภคอาจจะรูสึกพอใจหรือไมพอใจในผลิตภัณฑ
สวนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง ตัวแปรหรือเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถ
ควบคุมได ที่บริษัทมักจะนําใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความตองการของลูกคาที่
เปนกลุมเปาหมาย ซึ่งประกอบไปดวย 7 มิติคือ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑ
การสงเสริมการตลาด บุคคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการบริการ
ดานผลิตภัณฑ หมายถึง การสรางคุณคาในใจของลูกคาผาน ความแตกตางของผลิตภัณฑ
หรือ ความแตกตางทางการแขงขัน เพื่อใหสินคา หรือบริการของกิจการมีความแตกตางอยางโดด
เดน มีองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ อาทิ ประโยชนพื้นฐาน คุณภาพ รูปรางลักษณะ การ
บรรจุภัณฑตราสินคาที่อยูในเกณฑเปนที่ยอมรับ มีการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ โดยการออกแบบ
ผลิตภัณฑเพื่อแสดงตําแหนงของผลิตภัณฑวาอยูในสวนใดของตลาด ซึ่งจะสรางความแตกตาง และ
มีคุณคาในจิตใจของลูกคากลุมเปาหมาย มีการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อทําใหผลิตภัณฑมีความใหม
โดยการปรับปรุงและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น อยางสม่ําเสมอ โดยคํานึงความสามารถของบริษัทในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคาใหดียิ่งขึ้นไป มีกลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ และสาย
ผลิตภัณฑที่ชัดเจน
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ราคา หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ซึ่งลูกคาใชในการใชเปรียบเทียบ
ระหวางราคา ที่ตองจายเงินออกไป กับคุณคาที่ลูกคาจะไดรับกลับมาจากผลิตภัณฑนั้น โดยพิจารณา
จาก สถานการณ สภาวะ และรูปแบบของการแขงขันในตลาด ตนทุนทางตรงและตนทุนทางออม
เพื่อใหไดมาซึ่งสินคาเฮาสแบรนด คุณคาที่รับรูไดในสายตาของลูกคากลุมเปาหมาย
ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง หมายถึง วิธีการที่จะนําสินคา หรือบริการนั้นๆ ไปยัง
ผูบริโภคเพื่อใหทันตอความตองการ โดยมี หลักเกณฑที่ตองพิจารณาวา กลุมเปาหมายคือใคร และ
ควรกระจายสินคาหรือบริการสูผูบริโภค ผานชองทางใดจึงจะเหมาะสมมากที่สุด
การสงเสริมการตลาด หมายถึง เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด เพื่อสราง แรงจูงใจ
ความคิด ความรูสึก ความตองการ และความพึงพอใจ ในสินคาหรือบริการ โดยสิ่งนี้จะใชในการจูง
ใจลูกคากลุมเปาหมายใหเกิดความตองการหรือเพื่อเตือนความทรงจํา ในตัวผลิตภัณฑ ผานชองทาง
หลักไดแก การโฆษณา การใหขาวและการประชาสัมพันธ การขายโดยพนักงาน การสงเสริมการ
ขาย และการตลาดทางตรง
ดานบุคลากร หมายถึง พนักงานที่ทํางาน ปฎิสัมพันธกับลูกคา สรางมิตรไมตรีตอลูกคา จน
ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ และเกิดความผูกพันกับองคกรในระยะยาว
ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง สิ่งที่ลูกคาสามารถสัมผัสไดจากการเลือกใช สินคาหรือ
บริการขององคกร โดยการสรางความแตกตางในองคประกอบรวม อาทิการตกแตงราน การบริการ
ที่ ร วดเร็ ว รวมถึ ง สภาพทางกายภาพที่ ลู กค า สามารถมองเห็ น ได อาทิ สัญ ลั ก ษณ ที่ ลู ก ค า เข า ใจ
ความหมายในการรับขอมูล จากการทําการสื่อสารทางการตลาดออกไปในสาธารณะ
ดานกระบวนการ หมายถึง เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติใน
ดานการบริการที่นําเสนอใหกับผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว โดยในแตละ
กระบวนการสามารถมีไดหลายกิจกรรม ตามแตรูปแบบและวิธีการดําเนินงานของกิจการ ซึ่งหากวา
กิจกรรมตางๆ ภายในกระบวนการมีความเชื่อมโยงและประสานกัน จะทําใหกระบวนการโดยรวม
มีประสิทธิภาพ สงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ
กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
ผูวิจัยทําการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎี สวนประสมทางการตลาดบริการของ Kotler
(1997) และ Armstrong and Kotler (2009) ทฤษฏีการตัดสินใจซื้อของ Kotler (1997) ปกรณ คํา
กอง (2555) แนวคิดเกี่ยวกับสินคาเฮาสแบรนด ของ ดรุณี อัศวปรีชา (2545) ธีรดา ตันธรรศกุล
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(2542) และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ของ นภสร คํานับภา (2549) ภัทราภรณ หวังสุรังคานนท (2546) สุ
รัตนวดี ศรีสาหราย (2550) ประเสริฐ นิ่มเกิดผล (2546) และ สลิล ดาวัน (2557) จนไดกรอบ
แนวคิดดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
1.ขอบเขตดานเนื้อหา เนื้อหาที่ศึกษาประกอบดวย
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 การตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อสิ นคาเฮาสแบรนด เทสโก-โลตัส สาขา
นครปฐม ประกอบดวย การรับรูความตองการ การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือ ก การ
ตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ
2. ขอบเขตดานประชากร ประชากรไดแก ผูมาใชบริการที่หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส
สาขานครปฐม หาขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรไมทราบประชากร ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 ราย
ดวยวิธีการสุมแบบสะดวก
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชประชากรและกลุมตัวอยางดังนี้
ประชากรไดแก ผูมาใชบริการที่หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขานครปฐม เนื่องจากไม
ทราบประชากรที่ชัดเจน จึงใชการหาขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรไมทราบประชากร ของ Cochran
(1977) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 ราย ดวยวิธีการสุมแบบสะดวก (Convenience Sampling)
เครื่องมือในการทําวิจัยไดแก แบบสอบถามที่คณะผูวิจัยสรางขึ้นมีการทดสอบคาความตรง
เชิงเนื้อหา (Content analysis) จากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ราย และมีการทดสอบคาความเที่ยงจาก
กลุมที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย จากลูกคาผูมาใชบริการที่หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส
สาขาศาลายา ดวยการหาคาอัลฟา ครอนบาค แบบสอบถาม สวนประสมทางการตลาดบริการไดคา
ในชวง 0.82—0.94 และในสวนการตัดสินใจซื้อ อยูในชวง 0.84-0.93 สถิติที่ใชไดการวิเคราะห
ขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหคาทีแบบอิสระ (Independent ttest) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) และการวิเคราะหสมการเชิง
โครงสราง (Structural equation modeling : SEM)
ผลการวิจัย
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
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
ใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน10,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 66.25
ผลการวิเคราะหการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนด เทสโก-โลตัส สาขา
นครปฐม
การศึกษาการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนด เทสโก-โลตัส สาขา
นครปฐม โดยพิจารณาเปนภาพรวมและรายขอ ไดแก การรับรูความตองการ ดานการคนหาขอมูล
การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ โดยนําเสนอเปนคาเฉลี่ย
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พรอมทั้งแปลผลคาเฉลี่ย มีผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคา
เฮาส แบรนดเทสโก-โลตัส สาขานครปฐม
การตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อ Mean
S.D.
ระดับการตัดสินใจ
1. การรับรูความตองการ
4.05
.451
มาก
2. การคนหาขอมูล
4.19
.665
มาก
3. การประเมินผลทางเลือก
4.13
.891
มาก
4. การตัดสินใจซื้อ
4.31
.357
มากที่สุด
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ
4.16
.455
มาก
ภาพรวม
4.17
.359
มาก
การตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนด เทสโก-โลตัส สาขานครปฐม ใน
ภาพรวม พบวา มีระดับการตัดสินใจอยูในระดับมาก( Mean = 4.17) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาการตัดสินใจซื้อ มีระดับการตัดสินใจอยูในระดับมากที่สุด ( Mean = 4.31 ) สวนดานอื่นๆ มี
ระดับการตัดสินใจอยูในระดับมากเชนเดียวกัน โดยการคนหาขอมูล ( Mean = 4.19 ) พฤติกรรม
หลังการซื้อ ( Mean = 4.16 ) การประเมินผลทางเลือก ( Mean = 4.13 ) และการรับรูความตองการ
( Mean = 4.05 )
สวนที่ 2 การเปรียบเทียบการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนด เทสโกโลตัส
สาขานครปฐม โดยจําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล
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ผูวิจัยใชคา t (Independent t-test) และคา F (One Way ANOVA) ในการวิเคราะหเพื่อหาผล
ที่เกิดจากการตั้งสมมติฐานดังนี้
ตารางที่ 2 การตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนด เทสโกโลตัส สาขา
นครปฐม โดยจําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล
การเลือกซื้อสินคาเฮาสแบ
รนด เทสโกโลตัส สาขา
นครปฐมกรมสรรพากร
1. การรับรูความตองการ
2. การคนหาขอมูล
3. การประเมินผลทางเลือก
4. การตัดสินใจซื้อ
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ
รวม

เพศ

อายุ

การศึกษา

อาชีพ

รายได

t

sig

F

sig

F

sig

F

sig

F

sig

1.36

0.17

9.32

0.00*

2.18

0.11

2.49

0.04*

5.34

0.00*

-

0.98

0.22

0.88

0.39

0.68

0.97

0.42

0.15

0.93

0.68

0.50

6.66

0.00*

1.91

0.15

2.23

0.07

2.95

0.03*

-

0.08

1.78

0.15

6.87

0.00*

1.04

0.39

4.36

0.01*

0.30

0.77

5.03

0.00*

3.08

0.05*

1.98

0.09

3.37

0.02*

0.35

0.73

8.25

0.00*

4.43

0.01*

1.96

0.10

4.13

0.01*

ผลการวิเคราะหการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนด เทสโกโลตัส สาขา
นครปฐม โดยจําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลพบวามีความแตกตางกันตาม อายุ การศึกษา และ
รายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาการเลือกซื้อในแตละขั้นตอน ผลการวิจัยพบวา 1. การ
รับรูความตองการ มีความแตกตางกันตาม อายุ อาชีพ และรายได 2. การประเมินทางเลือก มีความ
แตกตางกันตาม อายุ และรายได 3. การตัดสินใจ มีความแตกตางกันตาม การศึกษา และรายได และ
4. พฤติกรรมหลังซื้อ มีความแตกตางกันตาม อายุ การศึกษา และรายได ในขณะที่การคนหาขอมูล
ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนบุคคลไมมีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ส วนที่ 3 การศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของส ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจของ
ผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนด เทสโกโลตัส สาขานครปฐม
กอนดําเนินการวิเคราะหถดถอยพหุ ตองมีการทดสอบขอตกลงเบื้องตนของการสัมพันธ
กันเองของตัวแปรเหตุ หรือตัวแปรตน ดังจะนําเสนอในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การทดสอบปญหาภาวะเสนตรงรวมเชิงพหุ
product
price
place
promotion
people
process
phyEvd

product
1.00

price
0.32
1.00

place
0.22
0.30
1.00

promotion
0.20
0.26
0.43
1.00

people
0.24
0.37
0.30
0.46
1.00

process
0.11
0.33
0.31
0.25
0.49
1.00

phyEvd
0.14
0.22
0.34
0.20
0.37
0.48
1.00

ผลการวิจัยพบวาไมตัวแปรเหตุตัวใดที่มีความสัมพันธกันเองเกินรอยละ 80 จนทําใหเกิด
ป ญหาภาวะเส นตรงรวมเชิ ง พหุ (Multiconninearity) ดั งนั้ นผูวิจัยจะวิเคราะห ดวยการวิ เคราะห
สมการเชิงโครงสรางตอไป

ภาพที่ 2 อิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการ
เลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนด เทสโกโลตัส สาขานครปฐม (กอนปรับตัวแบบ)
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ผลการวิจัยตัวแบบกอนปรับ พบวาตัวแบบยังไมมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
ผูวิจัยจึงมีการปรับตัวแบบ ไดผลดังนี้

ภาพที่ 3 อิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการ
เลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนด เทสโกโลตัส สาขานครปฐม (หลังปรับตัวแบบ)
ผลการวิจัยพบวาสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคใน
การเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนด เทสโกโลตัส สาขานครปฐม อยางมีนัยสําคัญ (β = 0.90) โดยปจจัย
สวนประสมทางการตลาดบริการทุกดานมีผลอยางมีนัยสําคัญตอการตัดสินใจ เมื่อพิจารณาถึงคา
น้ําหนักองคประกอบของสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลสูงในสามลําดับแรกไดแก ดาน
กระบวนการ (x6 = 0.65) ดานบุคลากร (x5 = 0.63) และดานกายภาพ (x7 = 0.58) สวนปจจัยที่มี
น้ําหนักองคประกอบนอยที่สุดไดแก ผลิตภัณฑ (x1 = 0.20) ในขณะที่การตัดสินใจของผูบริโภค
ในการเลือกซื้อ มีคาน้ําหนักองคประกอบในสามลําดับแรกไดแกดานการรับรูความตองการ(y1 =
0.56) พฤติกรรมหลังการซื้อ (y5 = 0.54) การตัดสินใจซื้อ (y4 = 0.53)
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา การตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนด เทสโก
โลตัส สาขานครปฐม โดยจําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลพบวามีความแตกตางกันตาม อายุ
การศึกษา และรายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของ สลิล ดาวัน (2557) ซึ่ง
ศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคัาเฮัาสแบรนดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวาพฤติกรรมการซื้อสินคัาเฮัาสแบรนดของผูบริโภค จําแนกสวนบุคคลพบวามีความแตกตางกัน
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ตาม อายุ การศึกษา และรายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับงานวิจัยของ ประเสริฐ
นิ่มเกิดผล (2546) ซึ่งศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติกับพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคที่มีตอ
สินคาเฮาสแบรนดบริษัทสยามแม็คโครจํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา
ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอ พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคที่มีตอสินคาเฮาสแบรนดบริษัทสยาม
แม็คโครจํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร เกิดจาก อายุ การศึกษา และรายไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ แตจะขัดแยงกับ งานวิ จัยของ ภู ษิตย วงษ เล็ก (2561) ซึ่ งศึ กษาปจจัยส วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา
หางบิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร สาขาบางนา พบวา เพศ สถานภาพ อาชีพ และรายไดมีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน
สวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคา
เฮาส แบรนด เทสโกโลตัส สาขานครปฐม สอดคลองกับงานวิจัยของ สลิล ดาวัน (2557) ปจจัยที่
สงผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคัาเฮัาสแบรนดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัย
พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และดานการ
สงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนด
1. ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใช
1.1 สวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อ
สินคาเฮาส แบรนด โดยปจจัยที่มีความสําคัญในสามลําดับแรกไดแก ดานกระบวนการ ดาน
บุคลากร และดานกายภาพ ในขณะที่ปจจัยที่มีน้ําหนักองคประกอบนอยที่ สุดไดแก ผลิตภัณฑ
แสดงใหเห็นวา สินคาเฮาส แบรนดไมไดมีจุดแข็งในเรื่องผลิตภัณฑเมื่อเทียบกับสินคาที่วางขาย
ทั่ วไป แต จุดเด นที่ สามารถทํา ให ผูบ ริ โภคตั ดสิ น ใจซื้ อ เกิ ด จากองคป ระกอบร ว มอื่ น อั นได แ ก
กระบวนการขาย ดานบุคลากร และลักษณะทางกายภาพในการจัดวางสินคาเพื่อใหลูกคาตัดสินใจ
ซื้อสินคาดังกลาว
1.2 การตั ดสิ นใจของผูบ ริ โ ภคในการเลือ กซื้ อ มีค าน้ํ าหนั กป จ จั ยที่ ใ กล เคี ยงกั น ในทุ ก
ขั้นตอน แตขั้นที่มีน้ําหนักปจจัยสูงสุดคือ การคนหาขอมูล และเมื่อพิจารณาถึงความแตกตางตาม
ปจจัยสวนบุคคลจะพบวาเปนขั้นตอนเดียวที่ไมมีความแตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล ทั้งนี้เพราะ
ธรรมชาติของสินคาเฮาสแบรนด เปนเสมือนสินคา "เลียนแบบ" ซึ่งมีจุดเดนในเรื่องราคาที่ถูกกวา
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ดังนั้นหากผูประกอบการสามารถสรางความสําคัญของการคนหาขอมูลเกี่ยวกับ สินคาเฮาสแบรนด
ใหสูงขึ้น ก็จะทําใหสินคาดังกลาวสามารถสรางความแตกตางที่สรางความไดเปรียบในการแขงขัน
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 งานวิจัยดังกลาวศึกษาจํากัดเฉพาะการเลือกซื้อสินคาเฮาส แบรนด เทสโก โลตัส สาขา
นครปฐม ผูที่สนใจอาจจะศึกษาตอยอดไปยังหางสรรพสินคาอื่น ๆ รวมถึงอาจขยายขอบเขตไป
ศึกษาสินคาอื่น ๆ ที่ไมใชสินคาเฮาสแบรนด
2.2 การศึกษาดังกลาวเนนการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้น ผูที่สนใจอาจพัฒนาตอเปนการทําวิจัย
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 สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
wisitson@npru.ac.th
ชัยพร ธนถารลาภ, บุญเลิศ พริ้งเจริญ
นักวิชาการอิสระ
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ วัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังและความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม และ 2) เพื่อศึกษา
ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัด
นครปฐมเมื่อจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดแกผูมารับบริการใน
สํานักงานขนสงจังหวัด จํานวน 400 คน ใชวิธีการสุมแบบสะดวก สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหคาทีแบบอิสระ และการวิเคราะหคาที
แบบไมอิสระ และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยพบวา (1) ประชาชนตอ
การใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐมมีความคาดหวังสูงกวาความพึงพอใจที่ไดรับ
จากใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยดานที่ตองมีการ
ปรับปรุงเรียงจากมากไปหานอยไดแก ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานการใหขอมูลสื่อสาร และ
ดานเจาหนาที่และบุคลากร ตามลําดับ (2) ความคาดหวังตอการใหบริการของสํานักงานขนส ง
จังหวัดนครปฐมไมมีความแตกตางกันในภาพรวมเมื่อจําแนกปจจัยสวนบุคคล และเมื่อพิจารณาเปน
รายดานจะพบวา ความคาดหวังที่มีตอการใหบริการในดานเจาหนาที่และบุคลากรมีความแตกตาง
กันตามสถานภาพ และการศึกษา สวนความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัด
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นครปฐม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในภาพรวม และรายดานทุกดาน เมื่อจําแนก
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
กรมการขนส งทางบก เป นกรมที่ทํ า หน าที่ ควบคุ ม และจั ดระเบี ยบการขนส งทางถนน
ภายในประเทศและระหวางประเทศ จดทะเบียนและเก็บภาษีรถ รวมทั้งออกใบอนุญาตขับรถ เปน
หนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับทะเบียนรถ และปายทะเบียนรถยนตสวนบุคคล พัฒนาระบบ
การขนสงทางถนนและการใชรถ ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก
จากอัตราการเพิ่มขึ้นของรถยนตในปจจุบัน ทําใหจํานวนประชาชนที่มาขอจดทะเบียนและ
เสียภาษีประจําปมีมากขึ้น จึงกอใหเกิดปญหาการใหบริการแกประชาชนที่มาใชบริการจดทะเบียน
และเสียภาษีรถยนตประจําป มักจะมีเสียงสะทอนจากประชาชนที่มาใชบริการวามีความลาชา ไมได
รับความสะดวกจากการใหบริการของเจาหนาที่ รวมทั้งกิริยามารยาทของเจาหนาที่ในการใหบริการ
แกประชาชนที่มาติดตอทํารายการในแตละวันดวย
สํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมและจัดระเบียบการขนสง ทาง
บกภายในจังหวัดนครปฐมใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก โดยรับผิดชอบงานดาน
ประกอบการขนสง การรับจัดการขนสง การสํารวจ รวบรวมจัดทําสถิติและวิเคราะหขอมูลใน การ
วางแผนการขนสง การตรวจตราปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และ
กฎหมายวาดวยรถยนต และสงเสริมสวัสดิภาพการขนสง จากขอมูลสถิติของสํานักงานขนสง
จังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับรถที่จดทะเบียนใหมเดือนสิงหาคม 2559 ตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ.
2522 มียอดรถยนตที่จดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 68,000 คัน โดยเมื่อเทียบกับขอมูลปที่แลวของรถยนต
มีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 7.16 จากปที่แลว และมีแนวโนมวาจํานวนรถยนตที่มาขอจดทะเบียนจะ
เพิ่มขึ้นในอนาคต สาเหตุเนื่องมาจากปจจัยการเปลี่ยนแปลง ซึ่งไดแก การผลิตรถยนตรุนใหม อัตรา
ดอกเบี้ยและการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เปนตน (สํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม 2559)
สาเหตุหนึ่ งที่ทําใหป ระชาชนไม ไดรับความสะดวก อาจเนื่องมาจากการที่รัฐบาลได มี
นโยบายลดอัตรากําลังคนในสวนของขาราชการลง ทําใหหนวยงานภาครัฐแตละแหงตองปรับปรุง
การใหบริการแกประชาชนผูมาใชบริการ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
โดยนําระบบการทํางานแบบ “One Stop Service” มาใชเพื่อลดขั้นตอนที่ยุงยากซับซอนลง เปนการ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในดานการใหบริการ ตลอดจนประชาชนที่มาใชบริการไดรับความพึงพอใจ
จากการใชระบบดังกลาว ดังนั้น เหตุผลดังกลาวขางตน เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข และ
ภาพพจน ข องสํ า นั ก งานขนส งจั ง หวั ด นครปฐม ข า พเจ า จึ งมี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาเรื่ อ ง ความ
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คาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนจากการใชบริการสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม เพื่อ
เปนประโยชนในการศึกษาและพัฒนางานใหบริการใหดียิ่งขึ้นตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อเปรียบเทียบระหวางความคาดหวั งและความพึ งพอใจของประชาชนที่ มีต อ การ
ใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม
2. เพื่ อศึก ษาความคาดหวั งและความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มีตอ การให บ ริ การของ
สํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐมเมื่อจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
นิยามศัพท
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของประชาชนในทางบวกหรือความชอบและความรูสึก
สบายใจ รวมถึงความพอใจตอสิ่งที่ทําใหเกิดความชอบ ความสบายใจ และเปนความรูสึกที่บรรลุถึง
ความตองการของประชาชนตอการใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม
ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการจากสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม ฝาย
ทะเบียนรถ
การบริการ หมายถึง การปฏิบัติหนาที่ การใหความสะดวกตางๆในงานดานการการประกอบการ
ขนสงของสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม
สํานักงานขนสงจังหวัด หมายถึง หนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดกระทรวง
คมนาคม กระทรวงคมนาคม ที่รับผิดชอบในการควบคุมและจัดระเบียบการขนสงทางบกในจังหวัด
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก การสํารวจจัดทําสถิติ การตรวจปราบปรามผูกระทํา
ผิดกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก สงเสริมสวัสดิภาพการขนสงควบคุม ดูแลสถานตรวจสภาพ
รถเอกชน โรงเรี ย นสอนขั บ รถของเอกชน นอกจากนี้ ยั ง มี เ จ า หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การ
ดําเนินการดานทะเบียนรถและภาษีรถ การตรวจสภาพรถ การออกใบอนุญาต ผูประจํารถและ
ใบอนุญาตขับรถ ตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ.
2522
ความคาดหวัง หมายถึง ความคาดหวังเปนความปรารถนาและความมุงหวังของบุคคลที่มี
ความเชื่อวาหากเขาไดใชความพยายามในการปฏิบัติกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งเต็มที่และประสบ
ความสําเร็จแลว เขาจะไดรับผลตอบแทนตามที่เขาหวังไว
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ดานเจาหนาที่หรือบุคลากร คือ บุคคลที่ใชงาน จัดการ และควบคุมระบบสารสนเทศ ซึ่ง
หมายถึงบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการใชฮารดแวร ซอฟแวร หรือมีความรูความสามารถ
ในสาขาวิชาอื่นๆที่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกตอง สงผลใหทํางานประเภทนั้นไดอ ย า งมี
ประสิทธิภาพและไดผลงานที่มีคุณภาพ
ด า นสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก หมายถึ ง สิ่ ง สนั บ สนุ น ต อ การดํ า เนิ น การโครงการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใหบริการของสํ านักงานขนส งจังหวัดนครปฐม เชน สถานที่ แผนผังอธิ บาย
ขั้นตอนการขอรับบริการ การจัดเตรียมโตะ เกาอี้ การบริการสําเนาเอกสาร การบริการน้ําดื่ม การ
บริการหองน้ํา หองสุขา ที่จอดรถ แบบฟอรมคํารองตาง ๆ ตูรับความคิดเห็น
ดานขอมูลสื่อสาร หมายถึง กระบวนการถายโอนหรือแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูรับและผูสงโดย
ผาน ชองทางสื่อสาร เชน อุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรือคอมพิวเตอรเปนตัวกลางในการสงขอมูล
เพื่อใหผูสงและผูรับ เกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน
กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
คณะผูวิจัยไดใชแนวคิดเรื่องความคาดหวังของ พิไลวรรณ จันทรสุกรี (2540) ความพึง
พอใจของ Kotler (2000) และงานวิจัยทีเกี่ยวของ อาทิของ รัชนีกรณ ปกแกว (2557) สุนารี แสน
พยุห (2557) อาภรณรัตน เลิศไผรอด (2554) สมศักดิ์ อินทรจันทร (2551) และ จิรพัฒน พรรณา
(2551) มาพัฒนาเปนกรอบแนวคิดไดดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตเนื้อหาดานการวิจัย ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนจากการใช
บริการที่สํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม ประกอบดวย
ตัวแปรการวิจัย ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน
1. ตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
2. ตัวแปรตาม คือ ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ
สํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม แบงเปน 3 ดาน คือ (1) ดานเจาที่และบุคลากร (2) ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก และ (3) ดานการใหขอมูลสื่อสาร
3. การศึกษาในครั้งนี้ใชระยะเวลาในการวิจัยและเก็บขอมูล ตั้งแตมกราคม – เมษายน 2560
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชประชากรและกลุมตัวอยางดังนี้
ประชากร ไดแก ประชาชนของจั งหวั ดนครปฐม จํ านวน 7 อําเภอ ได แก อํ าเภอเมื อ ง
นครปฐม อําเภอกําแพงแสน อําเภอสามพราน อําเภอพุทธมณฑล อําเภอนครชัยศรี อําเภอบางเลน
และอําเภอดอนตูม จํานวน 891,071คน (กลุมงานขอ มูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
จังหวัดนครปฐม 2559) โดยคํานวณขนาดของตัวอยางจากสูตรของเครจซี่ และ มอรแกน (Krejcie
and Morgan, 1970) ยอมให เกิ ดความคลาดเคลื่ อ นรอยละ 5 ดั งนั้ นจะไดข นาดของกลุ มตั ว อย า ง
จํานวน 400 คน และใชวิธีสุมแบบสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือในการทําวิจัยไดแก
แบบสอบถามที่คณะผูวิจัยสรางขึ้นมีการทดสอบคาความตรงเชิงเนื้อหา (Content analysis) จาก
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ราย และมีการทดสอบค าความเที่ ยงจากกลุมที่ ไม ใช กลุมตั วอยางได แก
ประชาชนที่มารับบริการที่สํานักงานขนสงจังหวัด กาญจนบุรี จํานวน 30 ราย ดวยการหาคาอัลฟา
ครอนบาค แบบสอบถามสวนความพึงพอใจไดคาในชวง 0.76-0.82 และในสวนความคาดหวังอยู
ในชวง 0.81-0.89 สถิติที่ใชไดการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหคาทีแบบอิสระ (Independent t-test) และการวิเคราะหคาทีแบบไมอิสระ (Dependent ttest) และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA)
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ผลการวิจัย
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
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
สวนที่ 2 การเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม
ผูวิจัยใชการวิเคราะหคาทีแบบไมอิสระ (Dependent t-test) โดยเปรียบเทียบระหวางความ
คาดหวังและความพึงพอใจ ของประชาชนผูมาใชบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม ได
ผลลัพธดังนี้
ตารางที่ 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**

3.76

0.69

2.92

0.80

16.9

0.00**

ภาพรวม

ผลการวิจัยพบวา ประชาชนตอการใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐมมีความคาดหวัง
สูงกวาความพึงพอใจที่ไดรับจากใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติโดยดานที่ตองมีการปรับปรุงเรียงจากมากไปหานอยไดแก ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานการใหขอมูลสื่อสาร และ ดานเจาหนาที่และบุคลากร ตามลําดับ
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ผูวิจัยใชการวิเคราะหคาทีแบบอิสระ (Independent t-test) และการวิเคราะหคา F หรือการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) โดยเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังและ
ความพึงพอใจ ของประชาชนผูมาใชบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐมจําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล ไดผลดังในตารางที่ 2-3
ตารางที่ 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

-1.37

0.17

1.00

0.39

2.06

0.10

2.00

0.11

1.72

0.16

ภาพรวม

ผลการวิจัยพบวา ความคาดหวังตอการใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐมไมมีความ
แตกตางกันในภาพรวมเมื่อจําแนกปจจัยสวนบุคคล และเมื่อพิจารณาเปนรายดานจะพบวา ความ
คาดหวังที่มีตอการใหบริการในดานเจาหนาที่และบุคลากรมีความแตกตางกันตามสถานภาพ และ
การศึกษา
ตารางที่ 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*

0.93

0.35

7.05

0.00*

3.95

0.01*

7.75

0.00*

3.85

0.01*

ภาพรวม

ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในภาพรวม และรายดานทุกดาน เมื่อจําแนก อายุ สถานภาพ
การศึกษา และอาชีพ
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา ประชาชนตอการใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐมมีความ
คาดหวังสูงกวาความพึงพอใจที่ไดรับจากใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติในทุกดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ จิรพัฒน พรรณา (2551) ที่ศึกษาการรับรู
และความคาดหวังที่ประชาชนมีตอฝายทะเบียนรถ กรณีศึกษา สํานักงานขนสงจังหวัดนราธิวาส ที่
ไดขอคนพบไมแตกตางกัน ดังนั้ผูบริหารสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐมจึงตองนําผลที่ตางของ
ความคาดหวังกับความพึงพอใจที่มีระยะหางกันมากมาปรับปรุงและพัฒนาหนวยงานเพื่อสราง
ประสิทธิภาพในการบริการใหมากยิ่งขึ้น
เมื่อพิจารณาดานความคาดหวั งต อการใหบริการของสํ านักงานขนส งจั งหวัดนครปฐม
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลจะพบวามีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สมศักดิ์ อินทรจันทร (2551) ที่ศึกษาความคาดหวังของผูใชบริการเสียภาษีรถตาม
กฎหมายว า ด วยรถยนต ต อ การ ให บ ริ ก ารของสํ า นั ก งานขนส ง จั ง หวั ด จั น ทบุ รี แต ข อ ค นพบที่
นาสนใจคือ ปจจัยดานเจาหนาทีและบุคลากรไดรับ การประเมินความคาดหวั งแตกตางไปตาม
สถานภาพและการศึกษา และเมื่อนําผลมาพิจารณาเปนรายดานพบวาผูที่มีสถานภาพโสด และ
การศึ ก ษาสู ง กว า จะมี ค วามคาดหวั ง สู ง กว า ผู ที่ มีส ภาพภาพสมรส และการศึ ก ษาต่ํ า กว า อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาดานความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานขนส งจังหวัดนครปฐม
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลจะพบวามีความแตกตางในภาพรวมและรายดานอยางมีนัยสําคัญแทบ
ทุกดาน ไมวาจะเปนอายุ สถานภาพ การศึกษา และอาชีพ จะยกเวนเพียงปจจัยดานเพศเทานั้น ซึ่งจะ
สอดคลองกับงานวิจัยของ รัชนีกรณ ปกแกว (2557) ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอ
การใหบริการของสํานักงาน ขนสงจังหวัดลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง งานวิจัยของ สุ
นารี แสนพยุห (2557) เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาล
ตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด และงานวิจัยของ อาภรณรัตน เลิศไผรอด (2554)
เรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค. ซึ่งไดผลงานวิจัยไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น
ปจจัยดานความพึงพอใจที่แตกตางกันนี้เองจึงเปนเหตุที่ผูบริหารตองใหความสนใจและพัฒนาการ
บริการใหสอดรับกับความแตกตางของลูกคา เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริการใหไดมาก
ที่สุดตอไป
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1. ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใช
จากผลการศึกษาครั้งนี้ควรนําผลตางที่เกิดขึ้นระหวางความคาดหวังและพึงพอใจของประชาชนตอ
การใหบริการของสํานักงานขนสงนครปฐม ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดมาพิจารณาปรับปรุง แกไข
ดังนี้
1.1ดานเจาหนาที่และบุคลากร ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ความสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส
กิริยามารยาทหรือการพูดจาดวยถอยคําและน้ําเสียงสุภาพ ควรบริการดวยรอยยิ้มไมแสดงออกทางสี
หนาขณะปฏิบัติงาน
1.2 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีความเพียงพอของอุปกรณ/
เครื่องมือในการใหบริการ เชน คอมพิวเตอร ควรเบิกอุปกรณสํานักงานไวพอเจาหนาที่ เพื่อการ
บริการที่ไวมากขึ้น
1.3 การใหขอมูลสื่อสาร ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การเขาถึงขอมูลสื่อสารของสํานักงานขนสง
จังหวัดนครปฐม ควรมีสื่อเพิ่มหลายๆดาน เพื่องายตอการทราบขอมูลของสํานักงาน
1.4 ผูบริหารตองใหความตระหนักถึงความแตกตางของลูกคาเพื่อพัฒนางานบริการใหตรง
กับความตองการและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 การวิจัยครั้งนี้เปนการเก็บขอมูลเฉพาะประชาชนที่มาใชบริการขนสงจังหวัดนครปฐม
สําหรับการวิจัยครั้งตอไปควรเก็บขอมูลของพนักงานหรือเจาหนาที่ที่ใหบริการในขนสงจังหวัด
นครปฐม เพื่อใหทราบถึงความคาดหวังและความพึงพอใจในการใหบริการตอประชาชนที่มาใช
บริการ
2.2 ในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการเก็บขอมูลแบบสอบถามเพียงอยางเดียวอาจจะทําใหผล
การศึกษาคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง ดังนั้น เพื่อใหงานวิจัยครั้งตอไปมีความถูกตองครบถวน
สมบูรณมากที่สุดผูวิจัยขอเสนอแนวคิดวาควรวิจัยแบบเชิงคุณภาพ หรือทําการวิจัยแบบผสมผสาน
เพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
2.3 การเก็บขอมูลในการทําวิจัยครั้งนี้ศึกษาเปนแบบภาคตัดขวางในชวงระยะเวลาเพียง 4
เดือนความสมบูรณของขอมูลอาจจะมีจุดบกพรอง อีกทั้งเทคนิคการสุมตัวอยางแบบสะดวก เปน
การสุมแบบไมคํานึงถึงโอกาสทางสถิติ มีความนาเชื่อถือนอยกวาการสุมแบบคํานึงถึงโอกาสทาง
สถิติ ผูที่สนใจอาจพัฒนาแนวทางการสุมตัวอยาง และขยายเวลาในการจัดเก็บก็อาจจะไดขอคนพบ
ที่สมบูรณมากขึ้นได
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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้มี (1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอความพึงพอใจใน
การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานส ว นโรงงานผลิ ต โคมไฟบริ ษั ท ไทยสแตนเลย ก ารไฟฟ า จํ า กั ด
(มหาชน) และ (2) เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุนที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสวนโรงงานผลิตโคมไฟบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) ประชากรที่
ใชในการศึกษาคือ พนักงานของบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) มีจํานวนทั้งหมด
2,657 คน โดยเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางทั้งหมด 365 คน และวิธสี ุมตัวอยางอยาง
งาย (Simple Random Sampling) การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติพรรณนา ไดแก ความถี่ (Frequency) คา
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (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) มีระดับการศึกษาต่ํ ากวา
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) และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 –
20,000 บาท จํานวน 169 คน (รอยละ 46.30) ผลการวิจัยการวิเคราะหขอมูลปจจัยจูงใจ โดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับดานมาก กลาง นอยดังนี้ ดานความรับผิดชอบ, ดานความสําเร็จ
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ในการทํางาน, และดานการไดรับการยอมรับและดานความกาวหนาในงาน ปจจัยค้ําจุน โดยรวมอยู
ในระดับมาก โดยเรียงลําดับดานมาก กลาง นอยดังนี้ ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน ดานสถานะ
ทางอาชีพ และดานเงินเดือนและสวัสดิการ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา (1) ปจจัยสวนบุคคลที่ พบวา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ที่
แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนโรงงานผลิตโคมไฟบริษัท
ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (2) ปจจัยจูง
ใจ พบวา ด านลักษณะของงาน ดานความสําเร็ จ ในการทํา งาน ด านความรับ ผิดชอบ และด า น
ความกาวหนาในการทํางานสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนโรงงานผลิต
โคมไฟบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
มีอํานาจการพยากรณรอยละ 50.60 (3) ปจจัยค้ําจุน พบวา ดานเงินเดือนและสวัสดิการ ดานสถานะ
ทางอาชีพ ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน ดานดานความมั่นคงในการทํางาน ดานความเปนอยู
สวนตัว และดานนโยบายขององคกรสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวน
โรงงานผลิตโคมไฟบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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
441

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

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
ในปจจุบันองคกรทั่วโลกกําลังประสบปญหาการลาออกของพนักงานในองคกร สาเหตุ
หนึ่งเกิดจากนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มขั้นแรงขั้นต่ํา สงผลใหองคกรตาง ๆ ตองปรับเพิ่มคาแรง
ทั้งนี้เพื่อรักษาพนักงานที่มีอยูเดิม และเพื่อใหสามารถแขงขันกับตลาดได จากอัตราจํานวนพนักงาน
ที่ลดลงนั้น อาจมีสาเหตุมาจากการลาออกจากงานของพนักงาน มีผลกระทบตอประสิทธิภาพของ
บริษัท ในขณะเดียวกันตองมีการสรรหา คัดเลือก ฝกอบรมและพัฒนาพนักงานใหมเขามาทดแทน
เพื่อทําใหบริษัทบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว การมุงเนนทักษะของพนักงานเพียงอยางเดียว
สงผลใหพนักงานนั้นไมมีความตั้งใจ หรือไมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งความไมพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานนั้น จะสงผลกระทบตอการขาดงาน หรือการลาออกจาก ดังนั้น การศึกษาถึงความ
พึ งพอใจในการปฏิ บัติ งานของพนั กงานบริ ษัท ไทยสแตนเลย การไฟฟ า จํากั ด (มหาชน) จึ งมี
ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอบริษัท ซึ่งความพึงพอใจในการทํางานมีความเกี่ยวของกับตาม
หลักทฤษฎีของ Frederick Herzberg (1959) ไดศึกษาและทําการวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน
ของบุคคล เขาไดศึกษาถึงความตองการของคนในองคกร หรือการจูงใจในการทํางาน โดยมีสาเหตุ
มาจากปจจัยจูงใจ (Motivational factors) และปจจัยค้ําจุน (Hygiene factors)
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอความพึ งพอใจในการปฏิบัติงานของพนั ก งาน
สวนโรงงานผลิตโคมไฟบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)
2) เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สวนโรงงานผลิตโคมไฟบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)
3) เพื่อศึกษาปจจัยค้ําจุนที่มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สวนโรงงานผลิตโคมไฟบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)
สมมติฐานของการวิจัย
1) ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สวนโรงงานผลิตโคมไฟบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) ตางกัน
2) ป จ จั ย จู ง ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ต อ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานส ว น
โรงงานผลิตโคมไฟบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)
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3) ป จจั ยค้ําจุนที่ มีความสั มพั นธ ต อความพึ ง พอใจในการปฏิ บัติ งานของพนั ก งานส ว น
โรงงานผลิตโคมไฟบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)
ขอบเขตของการวิจัย
ดานเนื้อหา ศึกษาคนความุงเนนเกี่ยวกับตัวแปรปจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และ
ดานประชากร ประชากรที่ตองการศึกษาในงานวิจัยนี้ คือ พนักงานสวนโรงงานผลิตโคมไฟบริษัท
ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํ ากัด (มหาชน) มี จํานวน 2,657 คน และเก็บ ขอมูลจากกลุ มตั ว อย า ง
ทั้งหมด 365 คน
นิยามศัพทเฉพาะ
ปจจัยจูงใจ หมายถึง ปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธโดยตรง
กับแรงจูงใจภายใน มีลักษณะสัมพันธกับเรื่องของงานโดยตรง ไดแก ดานลักษณะของงาน ดาน
ความสําเร็จในการทํางาน ดานความรับผิดชอบ ดานการไดรับการยอมรับ และดานความกาวหนา
ในงาน
ปจจัยค้ําจุ น หมายถึง ปจจัยที่ชวยใหเกิดแรงจู งใจในการทํางานของบุคคล ไดแก ดาน
เงินเดือนและสวัสดิการ ดานสถานะทางอาชีพ ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความสัมพันธ
กับผูรวมงาน ดานความมั่นคงในการทํางาน ดานวิธีการปกครองบังคับบัญชา ดานความเปนอยู
สวนตัว และดานนโยบายขององคการ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูสึกที่ดีของบุคลากรที่มีตองานที่ทําอยู ซึ่ง
เปนความรู สึกที่ เกิดขึ้ นจากการไดรับการตอบสนองทั้ งทางด านรางกายหรือจิตใจอันส ง ผลให
บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล (Individual factors)
-เพศ
-สถานภาพสมรส
-อายุ
-ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
-ระดับการศึกษาสูงสุด
-รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ปจจัยจูงใจ (Motivational factors)
-ดานลักษณะของงาน
-ดานความสําเร็จในการทํางาน
-ดานความรับผิดชอบ
-ดานการไดรับการยอมรับ
-ดานความกาวหนาในงาน
(Herzberg, 1959)

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนโรงงานผลิตโคมไฟบริษัท
ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

ปจจัยค้ําจุน (Hygiene factors)
-ดานเงินเดือนและสวัสดิการ
-ดานสถานะทางอาชีพ
-ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
-ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน
-ดานความมั่นคงในการทํางาน
-ดานวิธีการปกครองบังคับบัญชา
-ดานความเปนอยูสวนตัว
-ดานนโยบายขององคการ
(Herzberg, 1959)

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) ผลวิจัยที่ไดศึกษา สามารถใชเปนขอมูลสําหรับฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไปทําการ
ปรับปรุงในเรื่องของเงินเดือน สวัสดิการ สภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน
2) ผลวิจัยทําใหทราบถึงจุดแข็ง (Strength) และจุดออน (Weakness) สมรรถนะดานการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในองคกร เพื่อที่จะสามารถนําพัฒนาตอยอดจุดแข็งใหมีความแข็งแกรง
เหนือคูแขงขัน และจุดออนไปทําการปรับปรุงใหดีในอนาคตได
3) ผลการวิจัยนี้ใชเปนแนวทางใหกับผูที่สนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ํา
จุนที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ในการตอยอดองคความรูทางวิชาการไดในอนาคต
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ทฤษฎีสองปจจัยของ Frederick Herzberg (1959) ซึ่งมีชื่อเรียกที่แตกตางกันคือ The motivation
hygiene theory, Dual factor theory, Two factor theory และ Motivation-maintenance ไดศึกษาและ
ทําการวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานของบุคคล เขาไดศึกษาถึงความตองการของคนในองคกร
หรือการจูงใจในการทํางาน ทําการศึกษาวาคนเราตองการอะไรจากการปฏิบัติงาน คําตอบนั้นคือ
บุคคลตองการความสุขจากการปฏิบัติงาน สรุปไดวา ความสุขจากการปฏิบัติงานนั้น เกิดจากความ
พึงพอใจ หรือไมพึงพอใจในการทํางาน โดยมีสาเหตุ มาจากป จจัยสองลั กษณะ คือ ปจจัยจู งใจ
(Motivational factors) และปจจัยค้ําจุน (Hygiene factors) มีรายละเอียดดังนี้
1) ปจจัยจูงใจ (Motivational factors) คือ ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทํางานโดยตรง เพื่อจูงใจ
ใหคนรักและชอบในงานที่ปฏิบัติ เปนแรงกระตุนทําใหเกิดความพึงพอใจแกบุคคลในองคกร ทําให
มีประสิทธิภาพในการทํางาน เพราะเปนปจจัยที่ชวยตอบสนองความตองการภายในของบุคคล
มีทั้งหมด 5 ดาน
2) ปจจัยค้ําจุน (Hygiene factors) หมายถึง ปจจัยที่ชวยใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานของ
บุคคล ที่เกิดขึ้นไดตลอดเวลา เปนปจจัยภายนอก มีทั้งหมด 8 ดาน
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
นิ ธิ ว ดี กาญจนาโรจน พั น ธ (2559) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของ
เจาหนาที่ตรวจสอบภาษีอากร ในหนวยงานสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ กรมสรรพากร”
ผลการศึกษาพบวา ในการวิเคราะหเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นปจจัยจูงใจ พบวา ดานที่จูงใจมาก
ที่สุด คือ ดานลักษณะของงาน รองลงมา คือ ดานความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติ ผลการวิเคราะห
ข อ มู ล เชิ ง สถิ ติ พบว า ป จ จั ย จู ง ใจมี ค วามสั ม พั น ธ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงาน คือ ปจจัยจูงใจดานความสําเร็จในการทํางานมีความสัมพันธมากที่สุด รองลงมา คือ
ปจจัยในดานโอกาสที่จะไดรับความกาวหนา
เรณู สุขกฤษกิจ (2554) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในบริษัททาอากาศยานไทยจํากัด (มหาชน)” ผลการศึกษาพบวา การวิเคราะหเกี่ยวกับ
ระดับความคิดเห็นปจจัยดานจูงใจ พบวา ดานที่จูงใจมากที่สุดคือดานลักษณะของงาน รองลงมาคือ
ด า นความสํ า เร็ จ และด า นความรั บ ผิ ด ชอบ ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ งสถิ ติ พบว า ป จ จั ย จู ง ใจมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยปจจัยจูงใจดานลักษณะ
งานมีความสัมพันธมากที่สุด รองลงมาคือปจจัยดานความสําเร็จ
สุภพ กันธิมา (2550) ศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ตําบล
จังหวัดเชียงใหม” ผลการศึกษาพบวา ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานไดรับปจจัยค้ําจุน 5 ปจจัย คือ
ดานความสัมพันธกับบุคคลอื่น การปกครองบังคับบัญชา นโยบายและการบริหาร สภาพแวดลอม
ในการทํางาน และความมั่นคง ปจจัยทั้งหมดมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของพนักงานอยูใน
ระดับมาก
ระเบียบการวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อวิเคราะหปจจัยที่สงผล
ตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนโรงงานผลิตโคมไฟบริษัท ไทยสแตนเลยการ
ไฟฟา จํากัด (มหาชน) ประชากรที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานสวนโรงงานผลิตโคมไฟบริษัท
ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) มีจํานวน 2,657 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร
ของ Taro Yamane (1973) ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 348 คน แตเพื่อสํารองความผิดพลาด ผูวิจัย
จึงไดเก็บเพิ่มอีก 17 คน ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้จะใชกลุมตัวอยางทั้งหมดเทากับ 365 คน โดยใช
การสุ ม ตั ว อย า งอย า งง า ย (Simple Random Sampling) ใช แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป น
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เครื่องใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เกณฑการใหคะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับ แบบสอบถาม
การวิจัยครั้งนี้กําหนดใหคาความนาเชื่อถือไดของสัมประสิทธิ์แอลฟาจํานวนมากกวาหรือเทากับ
0.7 จากการดําเนินการทดสอบขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 30 ชุดแรก ไดผลการวิเคราะหคา
Cronbach’s Alpha มีคานอยสุดอยูที่ 0.771 และสูงสุดเทากับ 0.950
การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของ
กลุมตัวอยาง โดยการหาจํานวน คารอยละ (Percentage) ใชอธิบายขอมูลทั่วไปของกลุมประชากร
คาเฉลี่ย (Mean) ใชแปลความหมายขอมูลตาง ๆ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:
S.D.) และการวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก การหาความแตกตาง
ดวยตัวแปรดานสถิติ t-Test (Independent Sample Test) F-test และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลลักษณะสวนบุคคล
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 192 คน (รอยละ 52.60) มีอายุ 20 – 29
ป จํานวน 178 คน (รอยละ 48.75) มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 234 คน (รอยละ
64.10) มีสถานภาพโสด จํานวน 215 คน (รอยละ 58.90) มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 1 – 5 ป จํานวน
145 คน (รอยละ 39.70) และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 169 คน (รอยละ
46.30)
ปจจัยจูงใจที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (X = 3.34)
โดยเรี ย งลํ า ดั บ จากมากไปน อ ยในแต ล ะด า นดั ง นี้ ด า นความรั บ ผิ ด ชอบมากที่ สุ ด (X = 3.76)
รองลงมา ดานความสําเร็จในการทํางาน (X = 3.50) ดานลักษณะของงาน (X = 3.49) และนอยที่สุด
ดานการไดรับการยอมรับ และดานความกาวหนาในงาน (X = 2.97) โดยมีรายละเอียดในแตละดาน
ดังตอไปนี้
ปจจัยค้ําจุนที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยค้ําจุน โดยรวมอยูในระดับมาก (X = 3.48) โดย
มีรายละเอียดในแตละดานดังตอไปนี้ ดานความสัมพันธกับผูรวมงานมากที่สุด (X = 3.68) รองลงมา
ดานสถานะทางอาชีพ (X = 3.67) ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน (X = 3.60) ดานความมั่นคงใน
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การทํางาน (X = 3.51) ดานวิธีการปกครองบังคับบัญชา (X = 3.43) ดานนโยบายองคกร (X = 3.43)
ดานความเปนอยูสวนตัว (X = 3.42) และนอยที่สุด ดานเงินเดือนและสวัสดิการ (X = 3.12)
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับ
มาก (X = 3.68) โดยดานที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ความพึงพอใจที่ไดทํางานรวมกั บ
บริษัทมีวัฒนธรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมและพลังงานที่ดีมากที่สุด (X = 3.96) รองลงมา มีความรูสึก
กระตือรือรนในตําแหนงงานที่ไดทํา (X = 3.82) และนอยที่สุด งานที่ทํามีโอกาสไดเลื่อนตําแหนง
ในอนาคต (X = 3.32)
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล พบวา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ที่แตกตางกันสงผลตอความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนโรงงานผลิตโคมไฟบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด
(มหาชน) ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1
สมมติฐาน
สมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สถิติ

Sig.

ผลการทดสอบ

t-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.086
0.723
0.304
0.217
0.027*
0.547

ไมสอดคลอง
ไมสอดคลอง
ไมสอดคลอง
ไมสอดคลอง
สอดคลอง
ไมสอดคลอง
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ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2
Std.
B
t
Sig. Tolerance
Error
Constant
0.82 0.16
5.126 0.00
ดานลักษณะของงาน (X1)
0.11 0.05 0.11 2.036 0.04* 0.482
ดานความสําเร็จในการทํางาน (X2) 0.26 0.06 0.26 4.431 0.00* 0.406
ดานความรับผิดชอบ (X3)
0.27 0.06 0.26 4.888 0.00* 0.489
ดานการไดรับการยอมรับ (X4)
0.03 0.04 0.03 0.575 0.57
0.467
ดานความกาวหนาในงาน (X5)
0.16 0.04 0.21 3.625 0.00* 0.425
2
2
R = 0.711 R = 0.506 Adj. R = 0.499 SEE = 0.522 F = 73.567 Sig. = 0.000*
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปจจัยจูงใจ

b

VIF
2.075
2.460
2.045
2.143
2.354

ตารางที่ 2 พบวา ปจจัยจูงใจ ไดแก ดานลักษณะของงาน ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานความ
รับผิดชอบ และดานความกาวหนาในการทํางานสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนโรงงานผลิตโคมไฟบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05และมีอํานาจการพยากรณรอยละ 50.60
ตารางที่ 3 แสดงการทดสอบสมมติฐานขอที่ 3
Std.
B
t
Sig.
Error
Constant
0.62 0.13
4.678 0.00
ดานเงินเดือนและสวัสดิการ (X6)
0.11 0.04 0.13 2.878 0.004*
ดานสถานะทางอาชีพ (X7)
0.17 0.04 0.21 4.493 0.00*
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน (X8) 0.61 0.04 0.70 1.454 0.147
ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน (X9)
0.18 0.05 0.18 3.827 0.00*
ดานความมั่นคงในการทํางาน (X10)
0.15 0.05 0.15 2.896 0.004*
ดานวิธีการปกครองบังคับบัญชา (X11) 0.03 0.03 0.04 0.844 0.399
ดานความเปนอยูสวนตัว (X12)
0.12 0.04 0.14 2.991 0.003*
ดานนโยบายขององคกร (X13)
0.18 0.05 0.19 3.357 0.001*
R = 0.795 R2 = 0.632 Adj. R2 = 0.624 SEE = 0.452 F = 76.457 Sig. = 0.000*
ปจจัยค้ําจุน

b

Tolerance

VIF

0.481
0.491
0.452
0.460
0.376
0.489
0.469
0.328

2.078
2.036
2.213
2.173
2.657
2.046
2.134
3.049

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบวา ปจจัยค้ําจุน ไดแก ดานเงินเดือนและสวัสดิการ ดานสถานะทางอาชีพ ดาน
ความสัมพันธกับผูรวมงาน ดานดานความมั่นคงในการทํางาน ดานความเปนอยูสวนตัว และดาน
นโยบายขององคกรสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนโรงงานผลิตโคมไฟ
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บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอํานาจ
การพยากรณรอยละ 63.20
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
อภิปรายผล
ปจจัยสวนบุคคล
1) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เนื่องจากคนที่ทํางานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมาก บง
บอกถึงประสบการณในการปฏิบัติงานในสายอาชีพของตน หรือความเชี่ยวชาญในงานที่ทําอยู และ
เมื่อพิจารณาจากการเปรียบเทียบรายคู พบวา ผูที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 6 – 10 ป มีความพึงพอใจ
การปฏิบัติงาน มากกวา ผูที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 1 – 5 ป และมากกวา 11 ปขึ้นไป เนื่องจาก
พนักงานที่ปฏิบัติงานมาแลวเปนระยะเวลา 6 – 10 ป ผานการฝกอบรมระดับเงินเดือน และการเลื่อน
ตําแหนงมาระดับหนึ่งแลว ทําใหรูสึกมีความมั่นใจ และมั่นคงในหนาที่การทํางานที่ทําอยู และผูที่มี
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 1 – 5 ป เปนการเริ่มตนการทํางานในชวงเวลาหนึ่ง มีการเรียนรูงานที่มากขึ้น
และอีกทั้งคนที่มีอายุงานมากกวา 11 ป อาจจะเกิดความเบื่อหนาย หรือเหนื่อยลาจากการทํางาน
ในชวงอายุที่มากขึ้น สงผลใหมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนอยลง สอดคลองกับงานวิจัยของ
ประศาสน ถิราติ (2559) และอทิตยา เสนะวงศ (2555) พบวาบุคลากรมีปจจัยสวนบุคคลในดาน
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจที่แตกตางกัน โดยมีนัยสําคัญที่ระดับ
0.05
ปจจัยจูงใจ
2) ดานความสําเร็จในการทํางานสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สวนโรงงานผลิตโคมไฟบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก
เมื่อก าวเข า สู โ ลกของการทํ า งาน ควรตั้ งเป า หมายชี วิต ในการทํ า งาน เพื่ อกําหนดทิ ศ ทาง ของ
ความกาวหนาในชีวิต และเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยพบวา “งานที่ไดรับมอบหมาย สําเร็จ ลุลวงไปได
ดวยดีมากที่สุด” เพราะวาไดรับงานที่เหมาะสม ตรงกับสายงาน หรือตรงกับความตองการของตน
3) ดานความรับผิดชอบ เนื่องจากเปนสวนสําคัญที่ทําใหบุคลากรมีความรับผิดชอบใน
หนาที่การทํางาน โดยเอาใจใสและมุงมั่นใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จ และเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ย
พบวา “ความตั้งใจและเอาใจใสในการปฏิบัติงาน” เพราะวา มีความรับผิดชอบตอหนาที่การทํางาน
ไดเปนอยางดี
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4) ด า นความก า วหน า ในงาน ทั้ งนี้ อ าจเนื่ อ งจากโอกาสในการก า วหน า หรื อ การเลื่ อ น
ตํา แหน งเป นสิ่ ง สํ าคั ญ ในชีวิต การทํา งาน โดยบริษัทสามารถใชการเลื่ อนตํ าแหน ง เปนรางวั ล
สําหรับพนักงานที่ มีผลการปฏิบัติงานดี และเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยพบวา “การทํางาน ที่ชวย
สงเสริมใหมีความรูเพิ่มขึ้น” เพราะวาการที่พนักงานไดมีการทํางานที่ชวยเสริมใหไดรับความรู
ใหมๆ นั้น จะทําใหพนักงานมีการพัฒนาทักษะของตนเอง
5) ดานลักษณะของงาน เพราะลักษณะของงาน ไดแก ความทาทายของงาน ความแปลกใหม
ของงาน โอกาสในการวางแผนการทํางานที่ทําใหงานนั้นสําเร็จ และเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยพบวา
“งานที่ทํามีความทาทาย และมีการแสวงหาความรูใหม ๆ อยูเสมอ” นั้นจะทําใหพนักงานจะไดรับ
แรงจู ง ใจที่ สู ง ขึ้ น หากได รั บ งานที่ ท า ทาย ถ า พนั ก งานต อ งการทํ า งานและมี ก ารแข ง ขั น ด ว ย
ความสามารถอยางเต็มประสิทธิภาพ งานที่ทาทายจะเปนตัวชวยกระตุนใหเกิดความกระตือรือรน
ไดเปนอยางดี
ปจจัยค้ําจุน
6) ดานสถานะทางอาชีพ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ผูคนสวนใหญใหความสําคัญกับสถานะทาง
อาชีพ ในเรื่องการไดรับการยอมรับทางสังคม การทํางานที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี งานที่ทํามีการใช
ความสามารถ เพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็ จ และเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ ยพบวา “งานที่ทําตองใช
ความสามารถอยางเต็มที่” ในการทํางานหากพนักงานไดมีการใชความสามารถอยางเต็มที่ ในการ
หาสาเหตุของปญหา และการแกไขปญหา ยอมสงผลใหประสบความสําเร็จในงาน
7) ดานนโยบายขององคกร ทั้งนี้อาจเนื่องจากนโยบายเปนแนวทางที่ใชในการปฏิบัติงาน
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาพนักงานของตนเมื่อตัดสินใจ หรือดําเนินการใด ๆ จะตองอยูภายใตกรอบ
ที่กําหนดขึ้น รวมไปถึงกฎระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน ที่ทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน และเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยพบวา “ความพอใจในกฎระเบี ยบขอบังคับ การ
ปฏิบัติงาน” เนื่องจากในการปฏิบัติงาน หากไมมีความชัดเจนในเรื่องกฎระเบียบขอบังคับ พนักงาน
เกิดละเลยในหนาที่การงาน สงผลตอความพึงพอใจในการทํางาน และมีประสิทธิภาพลดลง
8) ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน เนื่องจาก มนุษยทุกคนมีความตองการสังคมโดยมีการ
สรางความสัมพันธกับผูอื่น และตองการรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม เพื่อนรวมงานเปนสวน
หนึ่งที่ถูกจัดใหอยูในปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน และเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ย
พบวา “การยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน” เพราะวา ในการทํางานพนักงานจะตองมี
การชวยเหลือ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การทํางานนั้นจึงจะประสบผลสําเร็จได
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9) ดานความมั่นคงในการทํางาน เนื่องจาก ความพึงพอใจตอความมั่นคงในการทํางาน มี
ความสําคัญตอพฤติกรรมการลาออกในอนาคต ซึ่งหากพนักงานมีความรูสึกประสบความสําเร็จจาก
งานและตระหนักในความมั่นคงของงาน จะทําใหพนักงานมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น และเมื่อ
พิจารณาจากคาเฉลี่ยพบวา “กิจการของบริษัทมีความมั่นคงในการดําเนินงาน” เพราะวา ความมั่นคง
ในงานถือเปนสวัสดิการอยางหนึ่ง โดยเฉพาะในวัยที่พนจากการทํางานแลว หรือในชวงชีวิตของ
การทํางาน การที่บริษัทมีความมั่นคง ยอมสงผลใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
10) ดานความเปนอยูสวนตัว ทั้งนี้อาจเนื่องจากในการทํางานพนักงานจะตองมีจัดสรรเวลา
ในการทํางาน เพื่อใหงานบรรลุสําเร็จในเวลางาน เพราะหากพนักงานมีการทํางานลวงเวลา หรือมา
ทํางานในวันหยุด อาจสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน และเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ย พบวา
“องคกรมีการกําหนดวันหยุดตามประเพณี หรือ วันหยุดสุดสัปดาห ที่เหมาะสม” เพราะวา พนักงาน
จะไดจัดสรรเวลาใหกับตนเอง ครอบครัว และเพื่อน ๆ ดังนั้นการที่พนักงานไดมีการพักผอนอยาง
เพียงพอในวันหยุด สงผลใหความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นได
11) ดานเงินเดือนและสวัสดิการ เนื่องจาก หากบริษัทตองการใหพนักงานทํางานอยางมี
ประสิทธิผล และเปนไปในทิศทางที่องคกรตองการนั้นบริษัทอาจตองมีนโยบายแรงจูงใจที่เปนตัว
เงิน เมื่อพนักงานไดรับการตอบสนองในสิ่งที่ตองการแลว เขาจะเกิดความพึงพอใจในงาน และเมื่อ
พิจารณาจากคาเฉลี่ยพบวา “ระบบสวัสดิการ ประโยชนเกื้อกูล และเงินตอบแทนในลักษณะตาง ๆ
มีความเหมาะสมกับพนักงาน” เพราะวา การที่บริษัทมีสวัสดิการที่เหมาะสม และตอบสนองความ
ตองการของพนักงาน เปนสิ่งที่ทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ขอคนพบทั้งหมดสอดคลองกับงานวิจัยของนิธิวดี กาญจนาโรจนพันธ (2559) พบวา ปจจัย
จูงใจมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ ปจจัยจูงใจดาน
ความสําเร็จในการทํางานมีความสัมพันธมากที่สุด รองลงมา คือ ปจจัยในดานโอกาสที่จะไดรับ
ความก า วหน า สอดคล อ งกั บ เรณู สุ ข กฤษกิ จ (2554) พบว า ป จ จั ย จู ง ใจด า นลั ก ษณะงานมี
ความสัมพันธมากที่สุด รองลงมาคือปจจัยดานความสําเร็จ และสอดคลองกับสุภพ กันธิมา (2550)
พบวา ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานไดรับปจจัยค้ําจุน 5 ปจจัย คือ ดานความสัมพันธกับบุคคลอื่น
การปกครองบังคับบัญชา นโยบายและการบริหาร สภาพแวดลอมในการทํางาน และความมั่นคงใน
การทํางาน
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ขอเสนอแนะ
1) ปจจัยสวนบุคคล บริษัท ไทยสแตนเลย ควรรักษาและสงเสริมผูที่มีประสบการณในงาน
6 – 10 ป โดยการจัดกลุมพนักงานกลุมนี้ มีการใหทํากิจกรรมรวมกันภายในองคกร หรือมีการสง
พนักงานไปสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
2) ด า นความสํ า เร็ จ ในการทํ า งาน อาจมี ก ารจั ด ทํ า การประเมิ น ผลในการทํ า งานเป น
ระยะเวลา 2 ครั้งตอป เพื่อเปนตัวสะทอนไปถึงพนักงาน โดยใหเกิดความสําเร็จในการทํางาน หรือ
มีการสงพนักงานไปอบรมนอกองคกร เพื่อเพิ่มองความรูใหแกพนักงาน หรือมีการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงาน (Action plan) เพื่อใหมีการบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคขององคกร
3) ด า นความรั บ ผิ ด ชอบ อาจมี ก ารมอบหมายงานที่ เ พิ่ มขึ้ น จากเดิ มที่ มีอ ยู ใ นปริ ม าณที่
เหมาะสม หรือการมอบหมายโครงการที่สําคัญในการทํางาน เพื่อใหพนักงานไดมีการพัฒนา และ
แสดงความสามารถอยางเต็มที่ รวมถึงมีความรับผิดชอบในการทํางาน
4) ดานความกาวหนาในงาน บริษัทควรใหรางวัลกับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี โดย
การใชการเลื่อนตําแหนง สําหรับกระตุนความพยายามที่มากขึ้น หากพนักงานใหคุณคาหรือเห็น
ความสําคัญของการเลื่อนตําแหนง เพราะจะไดรับความสะดวกสบายที่มากขึ้น เชน หองทํางานที่
ใหญขึ้น การไดรับความไววางใจมากขึ้น
5) ดานลักษณะของงาน หัวหนางานควรมีการมอบหมายงานอยางสม่ําเสมอใหกับพนักงาน
โดยมีความเหมาะสม กับตําแหนงหนาที่ เพื่อใหพนักงานรูสึกวาไดรับความสนใจและทํางานดวย
การมีแรงจูงใจที่มากขึ้น รวมถึงมีการใหอิสระในการวางแผนการทํางานที่มากขึ้น
6) ดานสถานะทางอาชีพ บริษัทควรมีสงพนักงานไปอบรมนอกสถานที่ รวมกับลูกคา เพื่อ
เปดโอกาสใหพนักงานมีการพัฒนาและใชความสามารถเกี่ยวกับการประกอบอาชีพไดอยางเต็มที่
และนําความรูที่ไดรับมาถายทอด และจัดทําหลักสูตร เพื่อใชในการฝกอบรมใหกับพนักงานใน
หนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
7) ด า นนโยบายขององค ก ร หั ว หน า งานแต ฝ า ย มี ก ารเน น ย้ํ า พนั ก งานให ต ระหนั ก ถึ ง
นโยบายขององคกร และกฎระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน กอนเขาทํางานในพื้นที่ปฏิบัติงาน
ทุก ๆ วัน เพื่อเสริมสรางใหพนักงานมีการปฏิบัติงานใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบาย
ขององคกร
8) ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน หัวหนางานมีการมอบหมายงานใหพนักงานทํางาน
รวมกัน เพื่อใหพนักงานไดมีการปรึกษาหารือกัน หรือมีการแลกเปลี่ยนทัศนคติ หรือความคิดเห็น
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และหากพนักงานในองคกรทะเลาะ ผิดใจกัน มีการทําผิดซ้ํา ควรมีการตักเตือนเปนลายลักษณอักษร
เชน การใหใบ Warning เปนตน เพื่อไมใหเปนตัวอยางที่ไมดีแกพนักงานคนอื่น ๆ
9) ดานความมั่นคงในการทํางาน บริษัทควรมีหลักประกันใหกับพนักงาน ใหทํางานจนถึง
วั ย เกษี ย น และเพิ่ ม การต อ อายุ งานให กั บ พนั ก งานที่ อ ยู ใ นวั ย ใกล เ กษี ย นในระยะเวลา 3 – 5 ป
โดยไมใหทํางานที่หนักและมากจนเกินไป อีกทั้งเพื่อใหมีการถายทอดความรูใหกับพนักงานในรุน
ใหม ๆ มีการจัดทําเปนมาตรฐานในการทํางาน เพื่อไมใหความรู หายไปกับคนที่เกษียณ
10) ดานความเปนอยูสวนตัว บริษัทควรมีการวางแผนในการทํางาน เพื่อรองรับไมใหมีการ
ทํางานลวงเวลาในวันหยุดสุดสัปดาห หรืออาจใหมีการสมัครใจในการทํางานในวันหยุด และไม
ควรมีการเปลี่ยนวันทํางาน ถาหากมาทํางานในวันอาทิตย เพราะวาพนักงานบางคนตองการที่จะ
ทํางานมากขึ้น เพื่อใหไดรับรายไดที่มากขึ้น
11) ดานเงินเดือ นและสวัสดิการ บริษัทควรมี การพิ จารณาความเป นธรรม ของการขึ้ น
เงินเดือน อาจเปรียบเทียบกับเพื่อนรวมงานหนวยงานอื่นในบริษัทเดียวกัน เพื่อนที่ทํางานในบริษัท
อื่น คูสมรส หรือเปรียบเทียบกับผลตอบแทนของอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ย หรือภายในอุตสาหกรรม
เดียวกัน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1) ควรศึกษาปจจัยอื่น ๆ เชน ดานการปฏิบัติงาน หรือดานการจัดการองคกร ที่สงผลตอ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทในเครือสแตนเลย เพื่อนํามาเปรียบเทียบ และ
เปนประโยชนในการพัฒนาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตอไป
2) ควรศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพโดยมี ก ารสั ม ภาษณ ใ นเชิ ง ลึ ก ในด า นความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
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ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ (7Ps.) ที่สงผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการระบบงาน
บริการแผนกเภสัชกรรมผูปวยนอกในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร
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เฉลิมพร เย็นเยือก
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หัวหนาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาปจจัยประชากรศาสตรที่มีผลตอ
ความพึงพอใจของผูรับบริการระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรมผูปวยนอกในโรงพยาบาลของรัฐ
ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ(7Ps.)ที่มีผลตอ
ความพึงพอใจของผูรับบริการระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรมผูปวยนอกในโรงพยาบาลของรัฐ
ในเขตกรุงเทพมหานครประชากรที่ใชในงานวิจัย คือ ผูรับบริการระบบงานบริการแผนกเภสัช
กรรมผูปวยนอกในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการ
สุ ม แบบแบบสะดวก (Convenience Sampling) ผู วิ จั ย ใช แบบสอบถามเป น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ
ข อ มู ล จากกลุ มตั ว อย า ง จํ า นวน 400 คน การวิ เ คราะห ข อ มู ล ใช สถิ ติ พ รรณนา ได แ ก ความถี่
(Frequency) ค า ร อ ยละ (Percentage) ค า เฉลี่ ย (Mean) และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก T-test, One-Way Anova (F-test) ,การวิเคราะหการถดถอย
พหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) และการเปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย เป น รายคู 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) และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 35,001 บาท ขึ้นไป
จํานวน 131 คน (รอยละ 32.75) ผลการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ(7Ps.)เรียง
คาเฉลี่ยมาก รองลงมาและนอยที่สุด ดังนี้ ดานราคา, คาใชจาย (X
3.30) และดานที่ตั้งการใหบริการ (X

= 3.53) ดานบุคลากร (X

=

= 3.16) และดานความพึงพอใจ ในระดับมาก (X

=

3.78) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา (1) ปจจัยประชากรศาสตร พบวา เพศ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกันมีความสัมพันธตอความพึงพอใจของผูรับบริการ
ระบบงานบริ ก ารแผนกเภสั ช กรรมผู ป ว ยนอกในโรงพยาบาลของรั ฐ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ(7Ps.)
พบวา ดานที่ตั้งการใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร
และดานสิ่งแวดลอมและสงผลตอตอความพึงพอใจของผูรับบริการระบบงานบริการแผนกเภสัช
กรรมผูปวยนอกในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ดานที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ มากที่สุด คือ ดานดานการสงเสริมการตลาด
(B = 0.341) รองลงมา คือ ดานบุคลากร (B = 0.320) ดานกระบวนการใหบริการ (B = 0.216) ดาน
ที่ ตั้ ง การให บ ริ ก าร (B = 0.164) และน อ ยที่ สุ ด คื อ ด า นสิ่ ง แวดล อ มและกายภาพ (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
ความสามารถทางการแขงขันของประเทศสวนหนึ่งเกิดจากศักยภาพของประชาชนใน
ประเทศที่จะชวยยกระดับความสามารถทางการแขงขันของประเทศ โดยบุคคลที่จะมีความสามารถ
สรางความเขมแข็งใหกับประเทศชาติไดนั้น จะตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข
เจ็บ หรือมีการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองอยางสม่ําเสมอ แตอยางไรก็ตาม ในการดําเนินชีวิตของ
บุคคลในแตละวันจะพบวามีความเสี่ยงตอการเจ็บปวยทั้งที่เกิดจากการใชชีวิตของแตละบุคคล
(Life Style) หรื อ อาจเกิ ด ขึ้ น จากการประมาทของบุ ค คลอื่ น ที่ ส ง ผลต อ การบาดเจ็ บ ของบุ ค คล
โดยเฉพาะการดําเนินชีวิตของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวาในแตละวันของชีวิตประชา
กรในกรุ ง เทพมหานครลว นเร ง รี บ ที่แมแต จะดู แลร า งกายตั ว เองให แ ข็ ง แรง ทํ าใหโรคภั ย การ
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เจ็บปวยเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อเจ็บปวย ทุกคนตองการการรักษาพยาบาลเพื่อรางกายกลับมาแข็งแรงอีก
ครั้งซึ่งสิ่งที่คํานึงในขณะระหวางเขารับบริการ ไดแก ความรวดเร็วในการใหบริการ ประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ และประสิทธิผลที่ไดรับหลังจากการเขารับบริการ สิ่งเหลานี้เปนคานิยมที่เกิดขึ้น
จากการรับบริการรักษากับโรงพยาบาลเอกชน แตในความเปนจริงที่เกิดขึ้นไมสามารถทําไดทุกคน
เนื่องจากคาใชจายในการเขารับบริการในโรงพยาบาลเปนคาใชจายซึ่งคอนขางสูง เมื่อเปรียบเทียบ
กับคาใชจายในโรงพยาบาลภาครัฐบาล ซึ่งประชากรสวนใหญเขาถึงการบริการรักษาพยาบาลได
ประเทศไทยไดเริ่มนําระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนามาใชตั้งแตป พ.ศ. 2545 จนถึงปจจุบันยัง
เปนนโยบาย ที่สําคัญตอระบบการสาธารณสุขของไทย ความครอบคลุมสิทธิในระบบประกัน
สุ ข ภาพ ประชากรไทยผู มี สิ ท ธิ ใ นระบบประกั น สุ ข ภาพ จํ า นวน 65.81 ล า นคน (ข อ มู ล ณ 30
กันยายน2559) ลงทะเบียน สิทธิในระบบประกันสุขภาพ จํานวน 65.78 ลานคน โดยมีการใชบริการ
แบบผูปวยนอกเพิ่มขึ้น จากอัตรา 2.450 ครั้ง/คน/ปในป2546 เปน3.589 ครั้ง/ คน/ปในป2559 การ
บริการแบบผูปวยในเพิ่มขึ้นจาก อัตรา 0.094 ครั้ง/คน/ปในป2546 เปน 0.120 ครั้ง/ คน/ปในป2559
ซึ่งสงผลโดยตรงตอภาระงานของสถานพยาบาลโดยเฉพาะงานบริการผูปวย นอกทําใหเกิดปญหา
ตอการรับบริการที่เกิดจากความไมสมดุลของผูใหบริการและผูรับบริการ และจากผลการสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนตอระบบบริการหลักประกัน สุขภาพถวนหนาพบวา ผูรับบริการรูสึกไม
พอใจในการรับการบริการ เนื่องจากการรอรับบริการนาน (สํานักหลักประกัน สุขภาพถวนหนา,
2559) สําหรับงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลที่ใหการบริการกลุมผูปวยโดยตรง ไดแก งานบริการ
เภสัชกรรมผูปวยนอก ซึ่งใหการบริการที่มีไมตรีจิต ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกตอง
ของยาที่ไดรับกลับบาน ไดรับยาครบตามแพทยสั่ง และความเขาใจที่ถูกตองในการใชยา เปนตน แต
เนื่องจากการปฏิบัติงาน เภสัชกรรมในโรงพยาบาลอาจมีขอจํากัดทั้งในดานสถานที่ ดานสารสนเทศ
และอัตรากําลังของเภสัชกรที่ไมสามารถเพิ่ม จํานวนไดตามภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นตามจํานวน
ผู ปวยที่ มารั บบริ การที่ เ พิ่ มขึ้ น ผูวิจัยจึง มี ค วามสนใจที่ จะศึ ก ษาถึ งป จ จั ย ส ว นประสมการตลาด
(7Ps.)ที่สงผลตอความพึงพอใจผูรับบริการระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรมผูปวยนอก โดยเฉพาะ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนเมืองหลวงที่มีประชากรอยูอยางหนาแนน และมีสถานพยาบาล
จํานวนมาก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจักไดนําขอมูลมาประกอบการกําหนดแนวทางเพื่อเสริมสราง
ความพึงพอใจใหกับผูรับบริการตอไป
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วัตถุประสงคของงานวิจัย
1) เพื่อศึกษาปจจัยประชากรศาสตรที่มีผ ลตอความพึงพอใจของผูรับบริ การระบบงาน
บริการแผนกเภสัชกรรมผูปวยนอกในเขตกรุงเทพมหานคร
2) เพื่อศึกษาปจจัยประสมการตลาดบริการ (7Ps.) ของผูรับบริการที่มีผลตอความพึงพอใจ
ระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรมผูปวยนอกในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานของการวิจัย
1) ปจจัยดานประชากรที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจการบริการของระบบบริการ
เภสัชกรรมผูปวยนอกในโรงพยาบาลของรัฐเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน
2) ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ (7Ps.) มีความสัมพันธกับความพึงพอใจการบริการ
ระบบงานบริการเภสัชกรรมผูปวยนอกในโรงพยาบาลของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานประชากรคือผูรับบริการระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรมผูปวยนอกใน
โรงพยาบาลของรัฐเขตกรุงเทพมหานครโดยใชขอมูลทางสถิติป พ.ศ. 2559 มีประชากรที่บริการ
โรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร เฉลี่ยใชบริการผูปวยนอก 3.589 ครั้ง/ คน/ปในป 2559
(สํานักหลักประกัน สุขภาพถวนหนา, 2559) กลุมตัวอยางที่จะทําการศึกษาไดแกผูรับบริการระบบ
บริการแผนกเภสัชกรรมผูปวยนอกในโรงพยาบาลของรัฐเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน
สถานที่ในการเก็บขอมูลผูรับบริการระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรมผูปวยนอกโรงพยาบาลของ
รัฐ คือ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
นิยามศัพทเฉพาะ
ปจจัยดานประชากรศาสตร หมายถึง ลักษณะเฉพาะสวนบุคคลของประชากร ไดแก เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ(7Ps.) หมายถึง หัวใจสําคัญของการบริการการตลาด
การดําเนินงานขององคกรธุรกิจจะประสบความสําเร็จไดขึ้นอยูกับการปรับปรุงความสัมพันธที่
เหมาะสมของส วนประสมการตลาดบริ การ(7Ps.)เหล านี้ ซึ่งสามารถปรับ ปรุ งเปลี่ ย นแปลงให
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เหมาะสมกับการ นําไปใช เพื่อใหธุรกิจคงอยูตอไปได เปนวิธีการทางการตลาดที่ถูกใชเพื่อตอบ
โจทยความอยากของ ลูกคากลุมเปาหมาย
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกภายในจิตใจของมนุษยไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับแตละ
บุ ค คลว า จะคาดหวั ง สิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใดอย า งไร ถ า คาดหวั ง หรื อ มี ค วามตั้ ง ใจมากและได รั บ การ
ตอบสนองดวยเปนอยางดีจะมีความพึงพอใจมาก ในทางตรงกันขามอาจผิดหวังหรือไมพึงพอใจ
เปนอยางยิ่งเมื่อไมไดรับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยดานประชากรศาสตร
1) เพศ
2) อายุ
3) สถานภาพ
4) ระดับการศึกษา
5) อาชีพ
6) ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน

ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรม
ผูปวยนอกในโรงพยาบาลของรัฐเขต
กรุงเทพมหานคร

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
1) ดานการบริการ
2) ดานราคา
3) ดานที่ตั้งการใหการบริการ
4) ดานสงเสริมทางการตลาด
5) ดานกระบวนการบริการ
6) ดานบุคลากร
7) ดานสิ่งแวดลอมและกายภาพ
รูปที่ 1.1 กรอบแนวความคิดในงานวิจัย
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) เพื่ อ พั ฒ นาป จ จั ย ส ว นประสมการตลาดบริ ก าร (7Ps.) ที่ สง ผลต อ ความพึ งพอใจของ
ผูรับบริการระบบงานแผนกอื่นในกลุมงานเภสัชกรรม หรือแผนกอื่น ๆในสหสาขาวิชาอื่นๆที่
ใหบริการในโรงพยาบาลของรัฐ
2) เพื่อพัฒนาการใหบริการระบบงานบริการเภสัชกรรมผูปวยนอกใหตอบสนองกับความ
พึงพอใจผูปวยที่มารับบริการ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฎีปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
Lovelock and Wirtz (2007) ได เ สนอแนวคิ ด ใหม ใ นเรื่ อ งส ว นประสมการตลาดบริ ก าร
(7Ps.) จากแนวคิดเดิมที่มีสวนประสมการตลาด (4Ps.) โดยไดทําการเพิ่มรายละเอียดในสวนประสม
ตลาดบริการ (7Ps.) ไดแก องคประกอบผลิตภัณฑและการบริการ (Product elements and Services)
สถานที่และเวลา (Place and Time) ราคาและการใชคาใชจายอื่นๆ (Price and Other User Outlays)
การส ง เสริ ม ทางการตลาดและการศึ ก ษา (Promotion and Education) กระบวนการ (Process)
บุคลากร (People) สิ่งแวดลอมและกายภาพ (Physical Environment)
แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ
Schiffman and Kanuk (2007) ไดกลาววา การรับรูในแตละบุคคลในดานประสิทธิภาพการ
ทํางานผลิตภัณฑ หรือการบริการที่มีผลตอความคาดหวังของลูกคา แนวคิดดานความพึงพอใจของ
ลูกคาเปนสวนหนึ่งความคาดหวังจากลูกคา ในกรณีที่ลูกคาไดรับประสบการณการบริการที่ต่ํากวา
ความคาดหวังจะสงผลใหเกิดความไมพอใจ และในกรณีลูกคาที่ไดรับประสบการณเกินความคาดหวัง
จะสงผลใหเกิดความพอใจ ระดับของความพึงพอใจของลูกคาสามารถเชื่อมโยงกับพฤติกรรมดาน
การตลาด และ (Kotler and Keller, 2009) ยังไดใหความหมายของความพึงพอใจในการใหบริการ คือ
ผูรับบริการมีความพึงพอใจหลังการรับการบริการนั้นขึ้นอยูกับประสิทธิภาพการทํางานของขอเสนอ
พิเศษที่มีความสัมพันธกับความคาดหวังของผูใชบริการ ซึ่งในดานความพึงพอใจนั้นเปนความรูสึก
ของบุ คคลที่ มี ความสุ ขหรื อความผิ ดหวั งนั้ นขึ้ นอยู กั บสิ่ งที่ สามารถเกิ ดขึ้ นจากการเปรี ยบเที ยบ
ประสิทธิภาพการรับรูในดานผลิตภัณฑและดานการบริการกับความคาดหวังในตัวบุคคล
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กู ชั ย ประยู ร คง (2555) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความพึ ง พอใจของประชาชนผู รั บ บริ ก ารต อ การ
ใหบริการของโรงพยาบาลสามพราน ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอ
การใหบริการของโรงพยาบาลสามพราน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดาน
พบวา.ดานที่มีความคิดเห็นอันดับที่หนึ่งคือ..ดานบุคลากร..อันดับที่สองคือ.ดานอาคารสถานที่..
อั น ดั บ ที่ ส ามคื อ .ด า นขั้ น ตอนกระบวนการให บ ริ ก ารและอั น ดั บ สุ ด ท า ยคื อ .ด า นวั ส ดุ อุ ป กรณ
เครื่องมือ.เครื่องใชเทคโนโลยีตามลําดับ
นัยนันท ศรีสารคาม (2559) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใช
บริการรานเคเอฟซีของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัย พบวา เพศ
อายุ ระดับการศึกษา รายไดที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการรานเคเอฟซี
(KFC) ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน และปจจัยดานผลิตภัณฑ
ราคา บุคลากร ความสะดวกและความถูกตองในการชําระเงิน ชองทางการจัดจําหนาย กระบวนการ
ใหบริการ และการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการรานเคเอฟซีของ
ผูใชบริการ
สุนิสา วิสุทธิรัตน (2559) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอความ
พึงพอใจของลูกคาตอบริษัทรับเหมากอสรางในเขตพัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความพึงพอใจในการใชบริการบริษัทรับเหมากอสรางที่
แตกตางกัน และปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานสินคาหรือบริการ ดานขั้นตอนและ
กระบวนการ และดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอความพึงพอใจของลูกคา
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ(7Ps.)ที่สงผลตอความพึงพอใจของ
ผู รั บ บริ ก ารระบบงานบริ ก ารแผนกเภสั ช กรรมผู ป ว ยนอกในโรงพยาบาลของรั ฐ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใชบริการโรงพยาบาลของรัฐบาลกรุงเทพมหานครที่มารับบริการระบบ
เภสัชกรรมผูปวยนอก คํานวณ 385 ตัวอยาง ผูวิจัยขอเพิ่มเปน 400 ตัวอยางการเลือกเก็บตัวอยางนี้จะใช
วิ ธี สุ ม ตั ว อย า งแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป น
เครื่องใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 – 31 มกราคม พ.ศ.2561 เกณฑการ
ใหคะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับ คาความเชื่อมั่น Cronbach’s Alpha โดยรวมมีคา 0.7 ขึ้นไป ซึ่งถือ
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วาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ (1) การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง โดยนําเสนอเปนตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอย
ละ (Percentage) ค าเฉลี่ ย (Mean) และส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ อใช อธิ บาย
ข อมู ลเบื้ องต น (2) การวิ เคราะห ข อ มู ล สถิ ติ เชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ใช ในการทดสอบ
สมมติฐาน ที่ตั้งไว ไดแก t-Test, F-test, LSD และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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)
และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 35,001 บาท ขึ้นไป จํานวน 131 คน (รอยละ 32.75)
ปจจัยสวนประสมการตลาด(7Ps)
ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นดวยตอปจจัยสวนประสมการตลาด(7Ps) ในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ) = 3.28) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานราคา, คาใชจาย มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
) = 3.53) รองลงมา ด านบุคลากร ) = 3.30) ด านสิ่ งแวดลอ มและกายภาพ)
กระบวนการใหบริการ)

= 3.26) ดานการสงเสริมการตลาด)

3.18) และนอยที่สุด ดานที่ตั้งการใหบริการ)

= 3.30) ด าน

= 3.20) ดานการบริการ)

=

= 3.16)

ความพึงพอใจของผูรับบริการระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรมผูปวยนอกในโรงพยาบาลของรัฐ
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู ต อบแบบสอบถามมี ร ะดั บ ความเห็ นด ว ยต อ ความพึ ง พอใจของการได รั บ บริ ก าร ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.78) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีระดับความเห็นด วยตอในภาพรวมแผนกเภสัชกรรมเภสั ชกรมีการแตงกายที่ สุภาพ
เหมาะสม ดูนาเชื่อถือมาก ( = 4.01) รองลงมา ในภาพรวมแผนกเภสัชกรรมไมเปดเผยขอมูลการ
รับบริการแกบุคคลอื่น ( = 3.79) และนอยที่สุด ในภาพรวมแผนกเภสัชกรรมใหการบริการตอ
ทานอยางเทาเทียม เสมอภาคเชนเดียวกับผูปวยรายอื่น ( = 3.69)
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การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 การทดสอบสมมติฐานปจจัยประชากรศาสตร
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยประชากรศาสตร

สถิติที่ใช

คานัยสําคัญ

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ

เพศ
t-test
0.026*
อายุ
F-test
0.911
สถานภาพ
F-test
0.015*
ระดับการศึกษา
F-test
0.025*
อาชีพ
F-test
0.108
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
F-test
0.000*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 พบวา เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตาง
กันมีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีผลตอระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรมผูปวยนอกใน
โรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 การทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ(7Ps)
Standardized
Coefficients
Beta

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการ
คาคงที่
ดานบริการ (X1)
ดานราคา (X2)
ดานที่ตั้งการใหบริการ (X3)
ดานการสงเสริมการตลาด (X4)
ดานกระบวนการใหบริการ (X5)
ดานบุคลากร (X6)
ดานสิ่งแวดลอมและกายภาพ (X7)
R
0.747

R Square
0.558

-.011
-.014
.164
.341
.216
.320
.129
F
70.625
0.000*

Sig of F.

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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T

p-value

5.390
-.246
-.341
2.986
6.179
3.822
5.251
2.286

.000*
.805
.733
.003*
.000*
.000*
.000*
.023*

Std. Error of the Estimate
0.48519
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จากตารางที่ 2 พบวา ดานที่ตั้งการใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการใหบริการ
ด า นบุ ค ลากร และด า นสิ่ ง แวดล อ มและส ง ผลต อ ต อ ความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก ารที่ มี ผ ลต อ
ระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรมผูปวยนอกในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครอยางมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 โดยตั ว แปรอิ ส ระสามารถอธิ บ ายความผั น แปรหรื อ ความ
เปลี่ยนแปลง ของตัวแปรตามไดรอยละ 55.8 เปอรเซ็นต
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
อภิปรายผล
ปจจัยประชากรศาสตร
1) ดานเพศ พบวา เพศชายสงผลตอความพึงพอใจมากกวาเพศหญิงเนื่องจากเพศชายยอมรับ
ความเจ็บปวยและมีความเขาใจการรักษาพยาบาลมากกวาเพศหญิง และเพศชายคอนขางทําความ
เขาใจความคุนเคยกับระเบียบขั้นตอนตาง ๆ ในโรงพยาบาล
2) ดานสถานภาพ พบวา สถานภาพหยารางจะมีความพึ งพอใจมากกวาสถานภาพโสด
อาจจะเนื่องจากสถานภาพโสดใชชีวิตแบบอิสระ ไมตองทบทวนอะไร แตกตางจากสถานภาพหยา
รางที่จะตองคํานึงและใหความสําคัญกับครอบครัวมากขึ้นกวาเดิม
3) ดานระดับการศึกษา พบวา ระดับการศึกษาจะชวยดานการรับรูขอมูลเกี่ยวดานเภสัช
กรรมที่ถูกตองเมื่อรับการวินิจฉัยอาการที่เปนและไดรับยามาทานก็ทําใหทราบไดวายาที่ทานมีผล
รักษาอะไร จํานวนมื้อที่ทาน เพื่อประโยชนสูงสุดในการใชยา เวชภัณฑและลดความเสี่ยงที่จะเกิด
ความผิดพลาดจากการใชยาที่เกิดขึ้นมาตามหลัง
4) ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนจะสงผลตอความพึงพอใจ เนื่องจาก
ผูบริการมีความตองการการรับบริการที่คุมคากับกับราคาและการบริการที่ไดรับสอดคลองกั บ
งานวิจัยของนัยนันท ศรีสารคาม (2559) ผลการวิจัย พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได ที่
แตกตางกัน มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการรานเคเอฟซี (KFC) ของผูใชบริการในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของสุนิสา วิสุทธิรัตน (2559)
ผลการวิจัยพบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความพึงพอใจในการใชบริการ
บริษัทรับเหมากอสรางที่แตกตางกัน
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ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ สามารถอภิปรายตามคาน้ําหนักไดดังนี้
1) ดานบุคลากร เภสัชกรเปนผูมีความรูเรื่องการใชยาและเวชภัณฑ สามารถใหคําปรึกษา
การใชยาไดอยางถูกตองและแมนยํานํามาสูประโยชนสูงสุดจากการใชยาถูกตองตามหลักเภสัช
กรรมเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยยัง พบวา ความรูความสามารถ ทักษะความชํานาญ ของเภสัชกร มี
คาเฉลี่ยมาที่สุด เพราะสิ่งที่จําเปนมากที่สุด การใชยาที่ผิดทําใหเกิดผลรายแรงตอชีวิตผูปวย
2) ดานกระบวนการใหบริการ เพราะกระบวนการใหบริการของภาครัฐเกิดปญหาความ
ลาชา และทําใหไมสามารถรองรับจํานวนผูมาใชบริการจํานวนมากในแตละวัน การมารับบริการใน
แตละจึงตองครั้งใชเวลามากและเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยยัง พบวา เภสัชกรมีความเชี่ยวชาญใน
กระบวนการการจายยา มีคาเฉลี่ยมาที่สุด เพราะการที่เภสัชกรมีความเชี่ยวชาญจะทําใหลดเวลาของ
กระบวนการจายยาลดลงทําใหเวลาการรอรับการบริการคนตอไปก็ลดลงตามดวย
3) ดานสิ่งแวดลอมและกายภาพ เพราะในปจจุบันผูมาใชบริการในโรงพยาบาลของรัฐมี
จํานวนมากขึ้น ซึ่งสถานที่ทางกายในการรอรับบริการดานเภสัชกรรมไมเพียงพอตอความตองการ
ทําใหเกิดการเบียดเสียด และเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยยัง พบวา ภายในแผนกมีแสงสวางที่เพียงพอ มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด เพราะในโรงพยาบาลการรับบริการดานเภสัชกรรมนั้นไมวาจะเปนในเรื่องของยา
และเวชภัณฑจําเปนที่จะตองมีถูกตอง ชัดเจนแมนยําและมีแสงสวางที่เพียงพอในระหวางที่ รับ
บริการทางเภสัชกรรม
4) ด านการสงเสริ มการตลาด เพราะผูรับบริการมี สิท ธิการรั กษาตามแนวหลัก ประกั น
สุขภาพอยูที่โรงพยาบาลของรัฐเปนสวนหนึ่งที่ดึงดูดใหมารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐและมี
ราคาที่ถูกกวาในการบริการในโรงพยาบาลเอกชนและเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยยัง พบวา เอกสาร
ภายในโรงพยาบาลเพื่อใหขอมูลความรูเกี่ยวกับสุขภาพในดานการปองกันและสงเสริมสุขภาพ มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด เพราะ ในปจจุบันสังคมไทยยุคใหมผูคนในสังคมหันมาหาความรูเอาใจใสดูแล
สุขภาพของตนเองใหแข็งแรงซึ่งการใชยาปจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น ตามลักษณะของโรค
เชน การบริโภคยาเกินปฏิชีวนะความจําเปนทําใหดื้อยา
5) ด า นที่ ตั้ ง การให บ ริ ก าร เพราะที่ ตั้ ง สะดวกทํ า ให เ กิ ด การที่ ผู ป ว ยเข า ถึ ง ระบบการ
รักษาพยาบาลไดงายและรวดเร็ว และเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยยัง พบวา ที่ตั้งของโรงพยาบาลอยูใน
ที่ชุมชน และสะดวกตอการเดินทางที่จะมารับยา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เพราะผูปวยที่มารับบริการการ
รักษาพยาบาลและแผนกเภสัชกรรมมีความสะดวกที่จะมารับการบริการ ก็ทําใหผูปวยเขาหาการ
รักษาพยาบาลที่บอยครั้งขึ้น
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ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ กูชัย ประยูรคง (2555) ผลการวิจัยพบวา.ดาน
ที่มีความคิดเห็นอันดับที่หนึ่งคือ.ดานบุคลากร.อันดับที่สองคือ.ดานอาคารสถานที่..อันดับที่สามคือ.
ดานขั้นตอนกระบวนการใหบริการและอันดับสุ ดท ายคือ.ดานวั สดุอุปกรณเครื่องมื อ.เครื่ องใช
เทคโนโลยีตามลําดับ สอดคลองกับงานวิ จัยของ นัยนันท ศรีสารคาม (2559) พบวา ปจจัยด าน
ผลิตภัณฑ ราคา บุคลากร ความสะดวกและความถูกตองในการชําระเงิน ชองทางการจัดจําหนาย
กระบวนการใหบริการ และการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการรานเค
เอฟซีของผูใชบริการ และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนิสา วิสุทธิรัตน (2559) พบวา ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด ไดแก ดานสินคาหรือบริการ ดานขั้นตอนและกระบวนการ และดานการ
สงเสริมการตลาด มีผลตอความพึงพอใจของลูกคา
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยนี้ไปใช
1) ปจจัยประชากรศาสตร เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน อาจจะ
ตองศึกษาลงลึกในโรงพยาบาลรัฐในระดับภูมิภาคตางในประเทศไทยเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการบริการ
ดานสาธารณสุขใหมีคุณภาพในระดับมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
2) ดานการสงเสริมการตลาด โรงพยาบาลรัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดทําสื่อ
ดานดิจิตอล โบชัวร ทีวี สื่ออินเตอรเนต การแนะนําความรูดานการใชยาผานสื่อตางๆ ที่เขาใจงาย
เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ทําใหสามารถดูแลรักษาสุขภาพขั้นพื้นฐานดวยตนเองได ซึ่งจะนําไปสูแนว
ทางการลดปญหาการเจ็บปวยลดการมาสถานพยาบาลและเมื่อผูปวยไดรับความรูการใชยามากขึ้นก็
ลดการใชยาที่ไมถูกตองและลดขอคําถามที่เกิดขึ้นจากการใชยาที่นํามาปรึกษากับเภสัชกรได
3) ดานบุคลากร ทางโรงพยาบาลรัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของหลักสูตรอบรมการใชยา
แบบตอยอดบูรณาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู อบรม ทําใหเภสัชกรมีความรู ทักษะความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญชํานาญในการจายยาที่แมนยําและถูกตอง ก็จะทําใหสามารถลดเวลาการใหบริการในแต
ละบุคคล
4) ดานกระบวนการใหบริการ ทางโรงพยาบาลรัฐจะตองมีการหารือกับผูเกี่ยวของในกลุม
งานเภสัชกรรม แกไขขั้นตอนการบริการที่ซ้ําซอนเพื่อลดเวลาการใหบริการตอการบริการ 1 ครั้ง
และเก็บสถิติเพื่อมาปรับปรุงใหในเวลานอยที่สุด แตก็ยังคงการบริการที่พึงพอใจ
5) ดานสิ่งแวดลอมและกายภาพ ทางโรงพยาบาลตองรณรงคเปนตัวอยางการรักษาความ
สะอาด แสงสวางที่เพียงพอ และการทําใหบรรยากาศในการรับบริการเปนสิ่งที่ไมนาเบื่อเมื่อมาใช
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บริการดานเภสัชกรรมและดานการบริการอื่นๆโรงพยาบาลของรัฐและควรมีการพัฒนาระดับของ
ปฐมภูมิเพื่อรักษาเบื้องตนในโรคที่ไมรุนแรง แตกรณีถาผูปวยมีอาการของโรครุนแรงจะตองพบ
แพทยเฉพาะทางก็จะทําการจะสงตัวไปที่โรงพยาบาลหลัก และใหโรงพยาบาลหลักเปนศูนยรวม
การรักษาโรคที่รุนแรงเทานั้นเพื่อลดความแออัด
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1) ศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพกับกลุมเภสัชกรกับผูปวยโดยสัมภาษณกลุม (Group interview)
เพื่อใหทราบเชิงลึกถึงความความพึงพอใจในที่แทจริงในการมารับการบริการทางเภสัชกรรม
2) ศึกษาความแตกตางระหวางโรงพยาบาลของรัฐเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลเอกชนเพื่อ
นําความแตกตางพัฒนาโรงพยาบาลรัฐใหมีประสิทธิภาพในการบริการมากขึ้น
บรรณานุกรม
กูชัย ประยูรคง. (2555). ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอการใหบริการของ
โรงพยาบาลสามพราน, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยทองสุข.
นัยนันท ศรีสารคาม. (2559).ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการรานเค เอฟซี
(KFC) ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล, ปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
สุนิสา วิสุทธิรัตน. (2559). ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคาตอ
บริษัทรับเหมากอสรางในเขตพัทยา จังหวัดชลบุรี, วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ, 3, 9-25.
สํานักหลักประกัน สุขภาพถวนหนา. (2559). สืบคนจาก: https://www.nhso.go.th/FrontEnd/pageabout_result.aspx
Kotler, P., & Keller, K. (2009). Marketing Management. (13th ed.). New York: Pearson Prentice Hall.
Lovelock, C., & Wirtz, J. (2007). Services Marketing: People Technology, Strategy. (6th ed.).
New York: Pearson Prentice Hall.
Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2007). Consumer Behavior. (19th ed.). Englewood Cliffs, NJ:
Prentice Hall.

470

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแฟชั่นผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลนของ
ผูบริโภคที่ใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย
FACTORS INFLUENCING CONSUMER’S PURCHASE DECISION ON WOMEN’S
FASHION PRODUCTS THROUGH THE ONLINE SHOPPING APPLICATION
OF TWITTER USER IN THAILAND
ชนิศา รักษแพทย
jinnstella001@gmail.com
นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
พัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล
pashatai.c@rsu.ac.th
ผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาอิสระเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแฟชั่นผูหญิงผ าน
แอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลนของผูบริโภคที่ใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค (1)
เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแฟชั่นผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปง
ออนไลนของผูบริโภคที่ใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย และ (2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแฟชั่นผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลนของ
ผูบริโภคที่ใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย ประชากรที่ใชในงานวิจัยคือประชากรที่ซื้อสินคาแฟชั่น
ผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลนโดยไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงใชสูตรการ
คํานวณของ W.G. Cochran จํานวน 400 คน สุมตัวอยางแบบตามความสะดวก ขอมูลที่ไดนํามา
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิ ติ เ ชิ ง อ า งอิ ง ได แ ก Independent t-Test, One-Way ANOVA และ Multiple Regression
Analysis ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 354 คน มีอายุ 2125 ป จํ า นวน 202 คน มี ร ะดั บ การศึ ก ษาสู ง สุ ด ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 254 คน มี อ าชี พ พนั ก งาน
บริษัทเอกชน จํานวน 196 คน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-15,000 บาท จํานวน 113 คน และ
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา (1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และอาชีพที่
แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแฟชั่นผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลนของ
ผูบริโภคที่ใชงานทวิตเตอรในประเทศไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 (2) ปจจัย
สวนประสมการตลาด ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด (B = 0.387) รองลงมาคือ ดานชองทางการ
จัดจําหนาย (B = 0.164) และนอยที่สุดคือ ดานผลิตภัณฑ (B = 0.118) ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาแฟชั่นผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลนของผูบริโภคที่ใชงานทวิตเตอรในประเทศ
ไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : สวนประสมทางการตลาด, แฟชั่นผูหญิง, 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
เดินหนาเป ดบริการแอพพลิ เคชั่ นเขา สู ตลาดช อปป งออนไลน ซึ่งนับ ว าเป นโอกาสที่ ดีสํา หรั บ
ผูประกอบการที่จะใชโมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อเปนเครื่องมือ ซึ่งประเทศไทยนับเปนตลาดที่มีความ
นาสนใจอยางมาก เพราะพบวา ผูใชงานสมารทโฟนกวา รอยละ 59 นั้น จะทําการชอปปงผาน
โทรศัพทมือถือของตนเอง ในขณะที่สมาคมโฆษณา ดิจิทัล (ประเทศไทย) ระบุวา ในปจจุ บัน
ประเทศไทยมีจํานวนของที่ผูใชสมารทโฟนสูงถึง 48.2 ลานคน ซึ่งนอกจากนี้ยังไดมีการคาดการณ
วาในป พ.ศ. 2561 ประเทศไทยจะเปนประเทศลําดับที่ 9 ที่มีจํานวนของผูที่ใชสมารทโฟนมากที่สุด
ในโลก ดวยจํานวนการใชงานสมารทโฟนสูงถึง 27 ลานเครื่อง (เปดเทรนดชอปปง, 2560)
จากที่ขอมูลขางตนทําใหพบวาคนไทยมีพฤติกรรมที่ชื่นชอบการใชโซเชียลมีเดียอยางมาก
ไมวาจะเปน ไลน เฟสบุค อินสตราแกรม หรือทวิตเตอร ซึ่งผูประกอบการจะใชชองทางเหลานี้ใน
การซื้อขายสินคา และหมวดหมูสินคาที่ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคือหมวดสินคาแฟชั่นผูหญิง
เพราะในปจจุบันนั้นมีเครื่องจักรเขามาเกี่ยวของในการตัดเย็บเสื้อผา ทําใหมีการผลิตเสื้อผาออกมา
ในรูปแบบเดียวกัน ขนาดเดียวกัน ราคาเดียวกัน ในจํานวนมาก และขั้นตอนในการผลิตสวนใหญจะ
เริ่มทําการออกแบบในประเทศใดประเทศหนึ่ง แตการผลิต และการจําหนายนั้นจะทําในอีกประเทศ
หนึ่ง ยกตัวอยางเชน ออกแบบแฟชั่นในสหรัฐอเมริกา แตสั่งผลิตในจีน เวียดนาม หรือศรีลังกา แลว
นํ า กลั บ มาในประเทศ และกระจายสิ น ค า ขายไปทั่ ว โลกอี ก ครั้ ง ซึ่ ง ในยุ ค ป จ จุ บั น เป น ยุ ค ของ
อินเทอรเน็ต ทําใหผูบริโภคสามารถทําการสั่งซื้อสินคาและจัดสงไดทั่วโลก หรือผูขายทําการสั่งซื้อ
สิ นค าจากเว็ บของตา งประเทศ และนํ ามาลงขายในแอพพลิ เคชั่ นช อปป ง ของบริษั ทตา ง ๆ ใน
ประเทศไทยได ทําใหผูบริโภคสามารถเลือกซื้อสินคาแฟชั่นไดหลากหลาย ไมวาจะเปน เสื้อผา
รองเทา กระเปา เครื่องประดับตกแตง ฯลฯ อีกทั้งยังสามารถเลือกสินคาไดหลากหลายสไตลตามที่
ชอบ หรือตามความนิยมในขณะนั้นอีกดวย
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จากความสําคัญดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแฟชั่นผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปง
ออนไลนของผูบริโภคที่ใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย วามีปจจัยใดบางที่ทําใหผูบริโภคตัดสินใจ
ซื้อ และมีปจจัยใดบางที่ผูบริโภคยังไมคอยพอใจ และอยากใหผูประกอบการพัฒนาปรับปรุง ไมวา
จะเปนดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด เพื่อนํา
ผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงใหตอบโจทยผูบริโภคใหไดมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ส ว นบุ ค คลที่ ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า แฟชั่ น ผู ห ญิ ง ผ า น
แอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลนของผูบริโภคที่ใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย
2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อสินคา
แฟชั่นผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลนของผูบริโภคที่ใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย
สมมติฐานของการวิจัย
1) ปจจัยสวนบุคคล อันไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน ที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแฟชั่นผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลน
ของผูบริโภคที่ใชงานทวิตเตอรในประเทศไทยแตกตางกัน
2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด อันไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อสินคาแฟชั่นผูหญิง
ผานแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลนของผูบริโภคที่ใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง ในการศึกษาครั้งนี้จะมุงศึกษาเฉพาะกลุมผูบริโภคที่ใชงานทวิต
เตอรในประเทศไทย โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ระยะเวลาที่ทําการศึกษาวิจัย
ใชระยะเวลาระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 – กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
นิยามศัพทเฉพาะ
ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาด หมายถึ ง เครื่ อ งมื อ ทางการตลาดที่ ผู ป ระกอบการ
แอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลนนํามาใชในธุรกิจ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคทางการ หรือที่เรียก
กันวา 4P’s ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด
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การตัดสินใจซื้อ หมายถึง การที่ผูบริโภคทําการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จากหลากหลายทางเลือก
ตาง ๆ ที่มี ไมวาจะเปนการเลือกสินคา หรือบริการ โดยจะเลือกตามขอมูล และขอจํากัดของในแต
ละสถานการณ ในการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่นผูหญิงบนแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลน
แฟชั่นผูหญิง หมายถึง สไตลการแตงตัวของผูหญิงที่แตกตางกันออกไปในแตละบุคคล
แลวแตความชอบ หรือตามความนิยมในชั่วระยะเวลาหนึ่ง เชน ในปจจุบันสวนใหญมักจะไดรับ
วัฒนธรรมแฟชั่นมาจากประเทศจีน ญี่ปุน เกาหลีใต ดวยหลากหลายสาเหตุ ไมวาจะเปนความชื่น
ชอบดาราศิลปน ราคาสินคาแฟชั่นจากประเทศจีนที่มีราคาถูกกวาในประเทศไทย เปนตน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
1) เพศ
2) อายุ
3) ระดับการศึกษาสูงสุด
4) อาชีพ
5) รายไดเฉลี่ยตอเดือน

การตัดสินใจซื้อสินคาแฟชั่นผูหญิง
ผานแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลน
ของผูบริโภคที่ใชงานทวิตเตอรใน
ประเทศไทย

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
1) ดานผลิตภัณฑ
2) ดานราคา
3) ดานชองทางการจัดจําหนาย
4) ดานการสงเสริมการตลาด
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552)

รูปที่ 1 กรอบแนวความคิด
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) สามารถนําผลจากการวิจัยไปทําการพัฒนาหรือปรับปรุงในการทําการขายสินคาแฟชั่น
ผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลนของผูที่ทําการขายสินคาอยู เพื่อที่จะสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคไดมากขึ้นกวาเดิม
2) สามารถนําผลจากการวิจัยไปใชเปนแนวทางหรือชองทางในการกําหนดกลยุทธทาง
การตลาด เพื่อเพิ่มความไดเปรียบในการขายสินคากับคูแขงในตลาด
3) สามารถนําผลจากการวิจัยไปใชประโยชนตอไดสําหรับผูที่มีความสนใจอยากศึกษาตอ
ยอด หรือผูที่สนใจอยากจะดําเนินธุรกิจการขายสินคาแฟชั่นผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลน
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับดานสวนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552) กลาววา สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปร
ทางการตลาดที่ควบคุมได ซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบ
ไปดวย เครื่องมือดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายสูทองตลาด เพื่อความสนใจ
การจัดหา การใช หรือการบริโภคที่สามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ประกอบไปดวยสิ่งที่
สัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการ และชื่อเสียงของ
ผูขายผลิตภัณฑ (2) ราคา (Price) หมายถึง จํานวนที่ตองจายเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ/บริการ หรือ
เปนคุณคาทั้งหมดที่ลูกคารับรู เพื่อใหไดผลประโยชนจากการใชผลิตภัณฑ/บริการ ใหคุมกับเงินที่
จายไป (3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง สถานที่จัดจําหนายผลิตภัณฑ ที่จะตองมีความ
สะดวกรวดเร็ว และ (4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือในการสื่อสาร เพื่อสราง
ความพอใจตอตราสินคา หรือบริการ หรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชการจูงใจใหเกิดความ
ตองการ หรือเพื่อเตือนความทรงจํา (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) การตลาดเชื่อม
ตรง หรือการโฆษณาเชื่อมตรง (Online adverting)
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แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
Kotler (2003) ไดกลาวไววา ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคจะมีลําดับขั้นตอนใน
การตัดสินใจ 5 ขั้นตอน ดังนี้ (1) ความตองการไดรับการกระตุน หรือการรับรูถึงความตองการ
(Need arousal or Problem recognition) คื อ จุ ด เริ่ ม ต น ของกระบวนการซื้ อ คื อ การที่ ผู บ ริ โ ภค
ตระหนักถึงปญหา หรือการถูกกระตุนใหเกิดความ (2) การแสวงหาขอมูล (Information search) เมื่อ
ผูบริโภคเกิดความตองการแลวนั้น จะมีการแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่สําคัญเกี่ยวกับ
ประเภทสินคา ราคาสินคา สถานที่จัดจําหนาย และขอเสนอพิเศษตาง ๆ เกี่ยวกับสินคา (3) การ
ประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) เมื่อผูบริโภคไดรับขอมูลขาวสารก็จะนํามาใชใหเปน
ประโยชนในการเลือก โดยจะมีการกําหนดความตองการของตนเองขึ้นพิจารณาลักษณะตาง ๆ ของ
ผลิตภัณฑ ตรายี่หอตาง ๆ ที่ไดรับขอมูล มาทําการเปรียบเทียบถึงขอดี ขอเสีย (4) การตัดสินใจซื้อ
(Purchase decision) เมื่อผานขั้นตอนของการประเมินทางเลือกตาง ๆ แลว ผูบริโภคจะไดสินคาตรา
ยี่หอที่ตรงกับความตองการของตนเองมากที่สุดที่ตั้งใจจะซื้อ นั่นคือผูบริโภคจะเกิดความตั้งใจที่จะ
ซื้ อ (Purchase Intention) ขึ้ น (5) พฤติกรรมหลั งการซื้อ (Post purchase behavior) คื อ ความรู สึก
หลังจากการซื้อของผูบริโภค หากวาผูบริโภคซื้อสินคาไปใชแลว เกิดความพึงพอใจในตัวสินคาก็จะ
มีการซื้อซ้ําอีกในคราวตอไป แตในทางตรงขาม ถาหากใชแลวไมพอใจ ผูบริโภคจะเกิดทัศนคติที่
ไมดีตอตัวสินคา และเลิกใชในที่สุด
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วรัญญา โพธิ์ไพรทอง (2556) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออนไลน
จากร านคาออนไลน ” พบวากลุ มตั วอยา งที่ มีป จ จัย ส ว นบุ ค คลด า นอายุ ดานระดั บการศึกษา ที่
แตกต า งกั น ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ า ออนไลน จ ากร า นค า ออนไลน แ ตกต า งกั น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาดที่
แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออนไลนจากรานคาออนไลนแตกตางกัน
พรรณิสา นิมมานโสภณ (2557) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาผูหญิง
จากรานคาออนไลนผานแอพพลิเคชั่นอินสตาแกรม” พบวา ปจจัยดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดาน
อาชีพที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาผูหญิงจากรานคาออนไลนผานแอพพลิเคชั่น
อินสตาแกรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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เจษฎาภรณ ศรศรีเกิด (2555) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา
ผานโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม” พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการ
จัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมแตกตางกัน
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใชในงานวิจัย
ครั้งนี้ คือ ประชากรที่เคยซื้อสินคาแฟชั่นผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลนของผูบริโภคที่
ใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย ซึ่งไมทราบจํานวนของประชากรที่แนนอน กําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางโดยใชสูตรไมทราบขนาดของประชากรของ W.G. Cochran (1953) เทากับจํานวน 400 คน
โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องใชในการเก็บรวบรวมขอมูล จากนั้นนํามาทดสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยรวมมีคา 0.7 ขึ้นไป
ซึ่งถือวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ
การวิ เ คราะห ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ดั ง นี้ (1) การวิ เ คราะห ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) เปนการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง โดยนําเสนอเปนตาราง
แจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เพื่ อ ใช อ ธิ บ ายข อ มู ล เบื้ อ งต น (2) การวิ เ คราะห ข อ มู ล สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน
(Inferential Statistics) ใชในการทดสอบสมมติฐาน ที่ตั้งไว ไดแก Independent Sample T-Test และ
One-Way ANOVA และ Multiple Regression Analysis โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือ น จากการเก็ บข อมู ลจากแบบสอบถาม พบว า ผูตอบแบบสอบถามส วนใหญ เป น เพศหญิ ง
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) และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-15,000 บาท จํานวน 113 คน (รอยละ 28.25)
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาด พบว า ป จ จั ย ส ว นประสมทาง
การตลาดมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อสินคาแฟชั่นผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลน
ของผู บ ริ โ ภคที่ ใช ง านทวิ ต เตอร ใ นประเทศไทย ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก ( = 3.71) เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานราคาอยูในระดับมาก ( = 3.87) และดานการสงเสริมการตลาดอยู
ในระดับมาก ( = 3.87) รองลงมาคือดานชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับมาก ( = 3.79) และ
นอยที่สุด คือดานผลิตภัณฑอยูในระดับปานกลาง ( = 3.33) ตามลําดับ
การตัดสินใจซื้อ
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา การตัดสินใจซื้อสินคาแฟชั่นผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปง
ออนไลนของผูบริโภคที่ใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( =
3.16) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวาชองทางการจัดจําหนายมี
ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแฟชั่นผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลนอยูในระดับมาก ( =
3.50) รองลงมา คือ มีความพึงพอใจในการตัดสินใจซื้อสินคาแฟชั่นผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปง
ออนไลน ( = 3.39) และนอยที่สุด คิดวาการสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้ อ สิ นคา
แฟชั่นผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลน ( = 2.74)
การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคล
ตัวแปรอิสระ
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษาสูงสุด
อาชีพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สถิติที่ใชในการ
ทดสอบ
สมมติฐาน
T-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
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คานัยสําคัญ
0.166
0.014*
0.007*
0.016*
0.236

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน
ไมสอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
ไมสอดคลอง
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จากตารางที่ 1 พบวา อายุ ระดับการศึ กษาสูง สุ ด และอาชีพที่ แตกตา งกันสงผลต อ การ
ตัดสินใจซื้อสินคาแฟชั่นผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลนของผูบริโภคที่ใชงานทวิตเตอร
ในประเทศไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

b

Std.
Error

B

t

Sig.

Constant
3.429 0.240
14.262 0.000*
ดานผลิตภัณฑ (X1)
0.140 0.057 0.118 2.470 0.014*
ดานราคา (X2)
0.020 0.045 0.029 0.457 0.648
ดานชองทางการจัดจําหนาย (X3) 0.161 0.051 0.164 3.167 0.002*
ดานการสงเสริมการตลาด (X4) 0.227 0.037 0.387 6.190 0.000*
R = 0.381 R2 = 0.146 Adj.R2 = 0.137 SEE = 0.36961 F = 16.818 Sig. = 0.000*
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Tolerance
0.943
0.537
0.812
0.553

VIF

1.061
1.862
1.232
1.810

จากตารางที่ 2 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานชองทาง
การจัดจําหนาย และดานการส งเสริมการตลาดมีความสัมพั นธตอการตัดสินใจซื้อสินคาแฟชั่ น
ผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลนของผูบริโภคที่ใชงานทวิตเตอรในประเทศไทยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอํานาจการพยากรณรอยละ 14.6
อภิปรายและขอเสนอแนะ
อภิปรายผล
ปจจัยสวนบุคคล
1) ดานอายุ เพราะอายุที่แตกตางกันทําใหมีความตองการที่แตกตางกัน เพราะคนในชวง
วัยรุนวัยทํางานอาจจะตองการแฟชั่นที่มากกวาคนในวัยผูใหญ และเมื่อมีอายุมากขึ้นอาจจะเกิดการ
ลาสมัย ทําใหตามแฟชั่นไมทัน โดยผลการเปรียบเทียบรายคูยังพบวา ผูบริโภคสวนใหญมีอายุ 2130 ป มีการตัดสินใจซื้อสินคาแฟชั่นผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลนมากกวาผูบริโภคที่มี
อายุต่ํากวา 20 ป และมากกวา 41 ปขึ้นไป เพราะวาผูบริโภคที่มีอายุ 21-30 ป เปนผูบริโภคที่มีวุฒิ
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ภาวะในการตัดสินใจซื้อไดดวยตนเอง อีกทั้งยังการตามกระแสแฟชั่นมากกวาคนที่มีอายุต่ํากวา 20
ป และมากกวา 41 ปขึ้นไป
2) ดานระดับการศึกษา เพราะระดับการศึกษาที่สูงขึ้นแสดงใหเห็นถึงของการเลือกสรรที่ดี
มากขึ้น โดยผลการวิเคราะหรายคูพบวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไปการ
ตัดสินใจซื้อสินคาแฟชั่นผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลนมากกวาผูบริโภคที่มีการศึกษาต่ํา
กวาปริญญาตรี จึงเห็นไดวาระดับการศึกษาที่สูงขึ้นมีระดับการจําแนกหรือคัดสรรสินคาแฟชั่นได
มากกวาคนที่มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี
3) ดานอาชีพ เพราะอาชีพที่แตกตางกันทําใหมีการแตงกาย การเลือกใชสินคาแฟชั่นผูหญิง
ที่แตกตางกัน โดยผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคูพบวา ผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
และประกอบธุรกิจสวนตัว มีการตัดสินใจซื้อสินคาแฟชั่นผูหญิงผานแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลน
มากกว า ผู บ ริ โ ภคที่ มี อ าชี พ นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา และข า ราชการ อาจเป น เพราะว า นั ก เรี ย นและ
ขาราชการมีระเบียบในการแตงกายที่คอนขางจํากัดเพื่อใหเหมาะสมกับอาชีพหรือวัย เพราะนักเรียน
ตองมีการแตงกายที่เหมาะสมเรียบรอยตามระเบียบของทางโรงเรียน ขาราชการมีการแตงกายที่
เรียบรอยมีระเบียบตามความเหมาะสม ดังนั้นจึงทําใหพนักงานเอกชนและธุรกิจสวนตัว มีอิสระใน
การแตงกายมากกวา
ปจจัยสวนประสมการตลาด สามารถอภิปรายตามคาน้ําหนักไดดังนี้
1) ด า นการส ง เสริ ม การตลาด เป น ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลมากที่ สุ ด เนื่ อ งจากการส ง เสริ ม
การตลาดมีการโฆษณาผานสื่อ มีการพบเห็นไดตลอดเวลา มีการใหสวนลด ซึ่งสามารถชวยกระตุน
ใหเกิดการตัดสินใจซื้อไดรวดเร็วมากขึ้น และเมื่อพิจารณาจากการวิเคราะหขอมูล พบวา ภายใน
แอพพลิเคชั่นมีการแจกสวนลดมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะการลดราคาเปนสวนที่ชวย
โนมนาวจิตใจผูบริโภคไดเปนอันดับตน ๆ
2) ดานชองทางการจัดจําหนาย เปนปจจัยที่สําคัญเปนอันดับที่สอง เมื่อพิจารณาจากการ
วิเคราะห ขอมูล พบว า การซื้อสินค าผานแอพพลิ เคชั่น สามารถซื้อ ได งาย สะดวก และรวดเร็ ว
สามารถตอบสนองผูบริโภคที่มีสะดวกในการไปหาซื้อดวยตัวเองจากราน หรือสถานที่ตาง ๆ ที่มี
สินคาที่ตองการขายอยู ดังนั้นผูบริโภคจึงพอใจในการเลือกซื้อผานแอพพลิเคชั่น เพราะขั้นตอนการ
ซื้อสินคาทําไดงาย อีกทั้งปจจุบันก็มีทางเลือกในการชําระเงินไดหลายทาง แถมสะดวก รวดเร็วอีก
ดวย
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3) ดานผลิตภัณฑ เปนปจจัยที่สําคัญเปนอันดับที่สาม เมื่อพิจารณาจากการวิเคราะหขอมูล
พบวา ผลิตภัณฑมีความหลากหลาย มีหลายแบบ หลายขนาด หลายสี ทําใหผูบริโภคสามารถเลือก
ไดตามความตองการของตนเอง ไมวาจะเปนการเลือกตามความเหมาะสม ความชื่นชอบ ความ
ทันสมัย ความมีรสนิยม หรือความคงทนในการใชงาน เพราะผูบริโภคหลายคนมักจะตัดสินใจซื้อ
สินคาที่มีสีคอนขางเขม เพราะดูแลรักษางาย ไมตองระมัดระวังในการใชงานมาก อีกทั้งยังดูเรียบ
งาย สามารถใชไดหลายโอกาส
ขอค นพบทั้ งหมดสอดคล องกับ งานวิจัยของ วรั ญญา โพธิ์ไพรทอง (2556) พบว ากลุ ม
ตัวอยางที่มีปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ดานระดับการศึกษา ที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผาออนไลนจากรานคาออนไลนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปจจัย
สวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาดที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผา
ออนไลนจากรานคาออนไลนแตกตางกั น สอดคลองกั บงานวิจัยของ พรรณิสา นิมมานโสภณ
(2557) พบวา ปจจัยดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานอาชีพที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผาผูหญิงจากรานคาออนไลนผานแอพพลิเคชั่นอินสตาแกรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ เจษฎาภรณ ศรศรีเกิด (2555) พบวา ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยนี้ไปใช
1) ดานการสงเสริมการตลาด สามารถคืนสินคาได ผูบริโภคบางรายไดสินคาที่มีขนาดไม
ตรงกับรูปที่ทางรานลงขาย ทําใหไมสามารถสวมใสไดพอดี จึงอยากจะคืนสินคา แตในบางครั้งไม
สามารถคืนไดเพราะบรรจุภัณฑอาจจะไมสมบูรณ ทําใหไมสามารถคืนสินคาได ผูบริโภคอาจรูสึก
วาการคืนสินคาทําไดคอนขางยาก ดังนั้นทางรานคาควรจะแจงขนาดของสินคาใหตรงตามความ
เปนจริง ไมวาจะเปนขนาดของเสื้อผา รองเทา หมวก เครื่องประดับ ฯลฯ ใหชัดเจน เพื่อใหผูบริโภค
สามารถวัดขนาดของตนเอง และนํามาเทียบกับขนาดที่ทางรานคาแจงไวได เพื่อลดปญหาการคืน
สินคา อีกทั้งยังทําใหผูบริโภคมีความพึงพอใจในรานคามากขึ้นอีกดวย
2) ด า นช อ งทางการจั ด จํ า หน า ย มี บ ริ ษั ท ที่ ใ ห บ ริ ก ารส ง สิ น ค า ให เ ลื อ กไม ห ลากหลาย
เนื่องจากมีบริษัทที่ใหบริการในการสงสินคาที่รวมมือกับทางแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลนมีให
เลือกนอยบริษัทและตางก็มีขอดีขอเสียที่แตกตางกันออกไป ทําใหผูบริโภครูสึกวาอยากจะใหมี
482

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

บริษัทที่ใหบริการในการสงสินคาใหเลือกหลากหลายมากกวานี้ เพราะบริษัทที่ใหบริการสงสินคา
ในแตละบริษัทมีเอกลักษณและขอดีที่แตกตางกันออกไป ซึ่งประสบการณจากการสั่งสินคาของ
ผูบริโภคก็เปนอีกหนึ่งปจจัยที่ทําใหผูบริโภคอยากจะเลือกเปลี่ยน หรือเลือกใชบริการจากบริษัทเดิม
ที่เคยใชบริการ ดังนั้นผูประกอบการที่ใหบริการแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลนควรจะมีบริษัทที่
บริการสงสินคาใหผูบริโภคไดเลือกอยางหลากหลายมากขึ้น
3) ดานผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑมียี่หอ มีชื่อเสียง มีความจําเปนอยางยิ่งที่บริษัทผูประกอบการ
ควรมีระบบการตรวจสอบสินคาวาเปนของแท หรือของเลียนแบบ เพื่อใหผูบริโภคไดมั่นใจวา
สินคาที่สั่งซื้อเปนสินคาที่ตรงตามความตองการจริง ๆ เพราะมีผูบริโภคหลายรายจายเงินเพื่อที่จะ
ซื้อของแท แตสินคาที่ไดกลับเปนของเลียนแบบ ทําใหผูบริโภคขาดความเชื่อมั่นในการซื้อสินคา
ผ า นแอพพลิ เ คชั่ น ช อ ปป ง ออนไลน ดั ง นั้ น การตรวจสอบว า สิ น ค า ไหนเป น ของแท ก็ เ ป น อี ก
ทางเลือกหนึ่ง ที่ทําใหบริษัทผูประกอบการจะไดความเชื่อมั่นจากผูบริโภคเพิ่มมากขึ้น
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1) ผู วิ จั ย มี ข อ เสนอแนะให ทํ า การศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ เพื่ อ ศึ ก ษาให เ จาะลึ ก มากขึ้ น ใน
รายละเอียดของสินคาแตละประเภท เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจน และละเอียดมากขึ้น
2) ควรทําการศึกษาจากกลุมเปาหมายเพิ่มเติมรวมกับบริษัทผูประกอบการที่ใหบ ริ การ
แอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลน เพื่อใหไดขอมูลที่เจาะลึก และนํามาพัฒนา ปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น ทั้ง
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด
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อาคารผูโดยสารภายในประเทศ Terminal 2
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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาปจจัยประชากรศาสตรที่มีผลตอ
ความพึงพอใจของผูใชบริการทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารภายในประเทศ Terminal 2
(2) เพื่อศึกษาปจจัยดานการบริการของทาอากาศยานที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการทา
อากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารภายในประเทศ Terminal 2 ประชากรที่ใชในงานวิจัย คือ
ผูโดยสารที่ใชบริการทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารภายในประเทศ Terminal 2 โดย
คั ด เลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งด ว ยวิ ธี ก ารสุ ม แบบเจาะจง (Purposive Sampling) และแบบสะดวก
(Convenience Sampling) ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
จํ า นวน 400 คน การวิ เ คราะห ข อ มู ล ใช ส ถิ ติ พ รรณนา ได แ ก ความถี่ (Frequency) ค า ร อ ยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใชสถิติเชิง
อนุ ม าน ได แก T-test, One-Way Anova (F-test) และ การวิ เ คราะห ก ารถดถอยพหุ คู ณ (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 โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ดานพนักงาน, ดานความปลอดภัย,
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ดานสิ่งแวดลอม, ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ตามลําดับ และความพึงพอใจ โดยรวมอยูในระดับ
มาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา (1) ปจจัยดานประชากรศาสตร พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่
แตกต า งกั น ส ง ผลต อ ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บ ริ ก ารท า อากาศยานดอนเมื อ ง อาคารผู โ ดยสาร
ภายในประเทศ Terminal 2 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปจจัยดานการ
บริการ พบวา ดานพนักงานสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร
ผูโดยสารภายในประเทศ Terminal 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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 : 10,00030,000 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
ไมวา จะเป น ธุ ร กิ จการส ง ออก การกระจายสิ นคา ภายในประเทศ ธุรกิ จที่ เ กี่ ย วข อ งกั บภาคการ
ทองเที่ยว ดังนั้นสนามบินจึงเปนสวนสําคัญในการรองรับเพื่อใหบริการ โดยการคมนาคมขนสงถือ
เปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภาคสวนทั้งในและตางประเทศ จะสังเกตเห็นไดวาใน
ปจจุบันการคมนาคมขนสงที่มีผูคนทั่วโลกไดไววางใจ และนิยมชมชอบนั่นตองมีความเร็ว สะดวก
และประหยัดเวลา “เครื่องบิน” ถือเปนตัวเลือกแรกที่สามารถตอบโจทยความตองการสําหรับการ
เดิ นทางไปยั งพื้ นที่ ตาง ๆ ได อยางสะดวก และรวดเร็ ว ประเทศไทยถื อ เป น หนึ่ ง ในประเทศที่ มี
นักทองเที่ยวเดินทางเขาออกระหวางประเทศผานเครื่องบินโดยสารและมีสายการบินตาง ๆ เปด
ใหบริการเสนทางการบินระหวางประเทศมายังประเทศไทยจํานวน อันเปนผลจากการผลักดั น
นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวไทย การเปนที่ตั้งองคกรระหวางประเทศ การเปนศูนยกลางการบิน
ในภูมิภาค (http://globthailand.com/airbus_0001/, 2560) โดยขอมูลที่มีนาสนใจในเดือนมกราคม
2560 เปนขอมูลจาก องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (Civil Aviation Organization : ICAO)
โดยระบุตัวเลขเบื้องตนของจํานวนผูโดยสารทั้งหมดในเที่ยวบินประจําในปพ.ศ.2559 วาอยูที่
ประมาณ 3.7 พันลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 6 จากปกอน จํานวนเที่ยวบินขาออกทั่วโลกเพิ่มขึ้นเปน 35
ลานเที่ยวบิน และปริมาณการขนสงผูโดยสารทั่วโลก (RPKs) อยูที่ 7,015 พันลานคน กิโลเมตร
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.3 แตตากวาเมื่อปพ.ศ.2558 ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 7.1 ปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร
ทั้งหมดของสายการบิ นทั่ วโลก (ASKs) เพิ่มขึ้ นประมาณรอยละ 6.4 ดังนั้น ภาพรวมอัต ราการ
บรรทุกผูโดยสารจึงลดลงเล็กนอยจาก 80.4 ในปพ.ศ.2558 เปน 80.3 ในปพ.ศ.2559 (สถาบันการบิน
พลเรือน, 2560)สนามบินที่ดูแลโดยบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) มีดวยกัน 6 แหง (1)
สนามบินนานาชาติเชียงใหม (2) สนามบินนานาชาติเชียงราย (3) สนามบินนานาชาติภูเก็ต (4)
สนามบินนานาชาติหาดใหญ (5) สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (6) สนามบินนานาชาติดอนเมือง
ท าอากาศยานนานาชาติดอนเมือ ง (ชื่อเดิ มคือ ทาอากาศยานกรุงเทพ) หรื อที่ รูจักกันโดยทั่ วไป
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วา สนามบินดอนเมือง เปนจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเปนการบิน
ภายในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสามารถใชเปนจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจน
พัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ ไดอยางดี และจากการรายผลการดําเนินงานประจําปของ บริษัท
ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ป 2560 พบวา มีจํานวนผูใชบริการทาอากาศยานนานาชาติดอน
เมืองระหวางประเทศ 14,355,626 คน และ ภายในประเทศจํานวนสูงถึง 38,291,751 คน มีจํานวน
เที่ยวบินระหวางประเทศ 88,264 เที่ยวบิน จํานวนเที่ยวบินภายในประเทศ 265,755 เที่ยวบิน โดย
อาคารผูโดยสาร 2 (อาคารผูโดยสารในประเทศ) เปดใหบริการเมื่อป พ.ศ. 2538 เพื่อใชเปนอาคาร
ผูโดยสารระหวางประเทศเพื่อรองรับการขยายตัวของจํานวนผูโดยสารที่เพิ่มขึ้นรวมกับอาคาร 1
จากขอมูลขางตน ทําใหเห็นถึงสถานะการณการทองเที่ยวที่มีมากขึ้น ทําใหทาอากาศยานดอนเมือง
เปนสถานที่ที่ใชรองรับจํานวนผูโดยสารมากขึ้นตอการจึงทําใหสนามบินตองมีการขยายพื้นที่สนาม
จุดรับรอง และพนักงาน ใหเพียงพอตอการรองรับของผูที่มาใชบริการ ทําใหสนามบินตองปรับตัว
ในดานระบบความรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้น เพื่อทําใหผูที่มาใชบริการรูสึกถึงความปลอดภัย
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการทาอากาศยานดอนเมือง โดยศึกษา
จากปจจัย ดานพนักงาน ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานความปลอดภั ย และดานสิ่งแวดลอ ม
เพื่อใหทราบอิทธิพลของปจจัยตางๆที่มีผลตอความพึงพอใจมากนอยเพียงใด
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1) เพื่อศึกษาความแตกตางดานปจจัยดานประชากรศาสตร ที่มีสงผลตอความพึงพอใจของ
ผูใชบริการทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารภายในประเทศ Terminal 2
2) เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ด า นการบริ ก ารของท า อากาศยานที่ ส ง ผลต อ ความพึ ง พอใจของ
ผูใชบริการทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารภายในประเทศ Terminal 2
สมมติฐานของการวิจัย
1) ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ของ
ผูใชบริการทาอากาศยานที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการทาอากาศยานดอน
เมือง อาคารผูโดยสารภายในประเทศ Terminal 2 แตกตางกัน
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2) ปจจัยดานการบริการ ไดแก ดานพนักงาน ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานความ
ปลอดภัย ดานสิ่งแวดลอมของทาอากาศยาน ที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการทาอากาศยาน
ดอนเมือง อาคารผูโดยสารภายในประเทศ Terminal 2
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้ มีขอบเขตดานกลุมประชากร คือ ประชากรชาวไทยและชาวตางชาติที่ใช
บริการทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารภายในประเทศ Terminal 2 จํานวน 400 คน
นิยามศัพทเฉพาะ
ปจจัยดานประชากรศาสตร หมายถึง ลักษณะขอมูลสวนบุคคลของผูที่มาใชบริการทา
อากาศยานดอนเมือง สัญชาติไทย โดยประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ปจจัยดานการบริการ หมายถึง สิ่งที่ทางทาอากาศยานจัดทําขึ้นเพื่อรองรับการผูโดยสารที่
จะมาใชบริการทาอากาศยานดอนเมือง ประกอบดวย ดานพนักงาน ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานความปลอดภัย ดานสิ่งแวดลอม
ความพึงพอใจตอการใหบริการ หมายถึง ความพอใจที่ไดรับบริการจากทาอากาศยานดอน
เมือง
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- อาชีพ
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ความพึงพอใจของผูใชบริการทา
อากาศยานดอนเมือง อาคาร
ผูโดยสารภายในประเทศ

ปจจัยดานการบริการของ
ทาอากาศยาน
- ดานพนักงาน
- ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
- ดานสิ่งแวดลอม
- ดานความปลอดภัย
จิตตินันท นันทไพบูลย (2551),
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย (2549),
Parasuramam et al. (1985)

Terminal 2

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ทราบถึง ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจใน
การใชบริการทาอากาศยานดอนเมือง และสามารถนําผลวิจัยมาประยุกตใชในการกําหนดรูปแบบ
การบริการ และพัฒนาหรือฝกอบรมบุคลากรที่ใหบริการแกผูมาใชบริการในทาอากาศยานเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดดีขึ้น
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2) งานวิจัยนี้สามารถเปนประโยขนในการศึกษา วิจัยและพัฒนาตอยอดในการทําวิจัยที่
เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการใชบริการทาอากาศยานแหงอื่น ๆ ตอไปในอนาคต
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฎีปจจัยดานการบริการ
จิตตินันท นันทไพบูลย (2551) ไดใหความหมายเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชในการมอบการ
บริการที่สงผลความพึงพอใจใหแกผูบริโภคไววา ความพึงพอใจที่ลูกคามีตอการบริการนั้น คือ การ
ที่ลูกคาไดรับในสิ่งที่คาดหวังไว ยุพาวรรณ วรรณวานิชย (2549)โดยเครื่องมือที่ใชในการสงมอบ
การบริการประกอบไปดวย 3 ดานดังนี้ (1) ดานผูใหบริการคือ พนักงานบริการ เปนกลุมบุคคลที่
จัดหาบริการใหกับลูกคา ซึ่งมีความสําคัญตอธุรกิจในการสรางภาพพจนและชื่อเสียงใหกับธุรกิจ
(2) ดานสภาพแวดลอมของการบริการ คือ ลักษณะทางกายภาพการบริการ ลูกคาขององคกรบริการ
จะได รั บ อิ ท ธิ พ ลจากป จ จั ย ต า ง ๆ ในการเลื ก ซื้ อ หรื อ เลื อ กใช บ ริ ก ารที่ เ ขาต อ งการ (3) ด า น
กระบวนการใหบริการ โดยในแตละดานจะตองเสนอบริการในกระบวนการเปนสวนสําคัญในการ
สร า งความพึ ง พอใจให กั บ ลู ก ค า ประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด ระบบการบริ ก ารการส ง ผลให ก าร
ปฎิบัติงานบริการแกลูกคามีความคลองตัว และสนองความตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง มี
คุณภาพ Parasuramam et al. (1985) พบวาผลลัพธที่เกิดขึ้นจากากรที่ลูกคาประเมินคุณภาพของการ
บริการที่เขาไดรับ เรี ยกวา คุณภาพของการบริ การที่ ลูกคาไดรับ (Perceived Service Quality) ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากการที่ลูกคาทําการเปรียบเทียบ บริการที่คิดหวัง (Expected Quality) กับบริการที่รับรู
(Perceived Service) ซึ่งก็คือประสบการณที่เกิดขึ้นหลังจากที่เขาไดรับบริการนั้นเองแลวนั่นเอง ใน
การประเมินคุณภาพของการบริการดังกลาวนั้น ลูกคามักพิจณาจากเกณฑที่เขาคิ ดวาสําคัญ 10
ประการดังตอไปนี้ (1) ความไววางใจ(Reliability) (2) สิ่งที่สามารถจับตองได (Tangibles) (3) การ
ตอบสนองลู ก ค า (Responsiveness) (4) ความน า เชื่ อ ถื อ (Credibility) (5) ความมั่ น คงปลอดภั ย
(Security) (6) ความสะดวก (Access) (7) การสื่ อ สาร (Communication) (8) ความเข า ใจลู ก ค า
(Understanding the Customer) (9) ความสามารถ (Competence) (10) ความสุ ภาพ และความเป น
มิตร (Courtesy)
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แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ
Donabedian (1980) กลาววา ความพึง พอใจของผู รบบริ การ หมายถึ ง ผูบ ริ การ ประสบ
ความสําเร็จในการทําใหสมดุลระหวางสิ่งที่ผูรับบริการใหคากับความคาดหวังของ ผูรับบริการ และ
ประสบการณนั้นเปนไปตามความคาดหวัง และจิตตินันท นันทไพบูลย (2555) กลาววา ความพึง
พอใจเปนการแสดงออกถึงความรูสึกในทางบวกของลูกคาตอการบริการอันเปนผลที่มาจาการ
ประเมินเปรียบเทียบสิ่งที่ลูกคาไดรับในการประเมินเปรียบเทียบสิ่งที่ลูกคาไดรับการบริการ กับสิ่ง
ที่ลูกคาคาดหวังจะไดรับจากการบริการในแตละสถานการณของการบริการที่เกิดขึ้น
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
อาริตา จินดา (2552) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยการตลาดบริการที่สงผลตอระดับความพึง
พอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอโรงแรม ระดับ 4 ดาว ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพัทยา การ
ทดสอบสมมติฐานพบวา อายุ รายได อาชีพ ที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจในการไดรับบริการจาก
โรงแรมไมแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญ 0.05 ขณะที่เพศ ระดับชั้นการศึกษา และสถานภาพสมรส
จะมีความพึงพอใจในการไดรับบริการจากโรงแรมที่แตกตางกันอยางมีนัยสาคัญ 0.05 การทดสอบ
สมมติฐานในหัวขอตอไปพบวาปจจัยดานการบริการจะสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการไม
แตกตางกันอยางมีนัยสาคัญ 0.05 ขณะที่ปจจัยดานราคาการบริการ, ดานบุคลากรการบริการ และ
ดานกระบวนการบริการที่แตกตางกัน จะสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการแตกตางกันอยางมี
นัยสาคัญ 0.05
พีระยุทธ คุมศักดิ (2555) ทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผโดยสารที่มีตอคุณภาพการ
บริการของสายการบินตนทุนต่ํา ภายในประเทศ ผลการศึกษาพบวา ผูโดยสารที่มีเพศ รายไดตอ
เดื อ นและอาชี พ ที่ ต า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจต อ คุ ณ ภาพการบริ ก ารของสายการบิ น ต น ทุ น ต่ํ า
ภายในประเทศ แตกต างกั น แต ผูโดยสารที่ มีอายุ และสถานภาพที่ ตางกั น มี ความพึงพอใจต อ
คุณภาพการบริการของสายการบินตนทุนต่ําภายในประเทศ ไมแตกตางกัน
ชุติมณฑน เชาเจริญ (2559) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใช
บริการ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจใน
การใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยเรียงลําดับตามอิทธิพลที่สงผลตอความพึง
พอใจจากมากไปน อ ย ได แ ก ป จ จั ย ด า น บุ ค คล การจั ด การขั้ น ตอนการให บ ริ ก าร และการมี
สัญลักษณแสดงจุดใหบริการ ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพและความสัมพันธกับธนาคาร ปจจัย
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ดานราคาและการอํานวยความสะดวกในดานที่จอดรถ ปจจัย ดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนาย ความนาเชื่อถือและชื่อเสียงของธนาคาร และสถานที่ รองรับผูมาใชบริการ และปจจัย
ด านการส ง เสริ ม การตลาด ตามลํ าดับ สํ าหรับ ผลการวิ จั ยทางลั ก ษณะ ประชากรศาสตร พ บว า
ผูใชบริการที่มีอาชีพ และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีระดับความ พึงพอใจในการใช
บริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไมแตกตางกัน
เสาวภา ลีลานุวงศ (2558) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ
สายการบินไลออนแอร (Thai Lion Air) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการใช
บริการสายการบิน โดยเรียงลําดับตามอิทธิพลที่สงผลตอความพึงพอใจจากมากไปนอย ไดแก ปจจัย
ด านบุคลากรหรื อพนั กงาน ป จจั ยดานราคา ปจจัยด านการสราง และนํ าเสนอทางลั กษณะทาง
กายภาพ และปจจัยดานผลิตภัณฑ และความสะดวกในการจองตั๋ว/ชําระเงิน สวนผูใชบริการที่มี
ระดับการศึกษาแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการใชบริการสายการบินไลออนแอร (Thai
Lion Air) ไมแตกตางกัน
วิธีดําเนินงานวิจัย
การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative research) โดยทํ า วิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ (Survey research)
ประชากรที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรชาวไทย ที่ใชบริการทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร
ผูโดยสารภายในประเทศ Terminal 2 แตเนื่องจากไมทราบจํานวนของผูใชบริการ ดังนั้นจึงใชสูตร
Cochran (1953) เพื่อคํานวณขนาดตัวอยาง กําหนดใหความเชื่อมั่น 95% โดยมีขนาดตัวอยางเทากับ
385 คน ผูวิจัยตองการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเพิ่มอีกจํานวน 15 คน จึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
เทากับ 400 คน โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และแบบสะดวก (Convenience
Sampling) โดยการทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ การตรวจสอบความเที่ยงตรง
(Validity) โดยการทําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 พบวา มีคา IOC มีคามากกวา 0.6 จึงถือวา
แบบสอบถามมี ความเมี่ ยงตรงเชิ งเนื้อ หา (Validity) และการทดสอบความเชื่ อมั่น (Reliability)
ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด ดยการหาคาสัมประสิทธความสอดคลองภายในของ ครอ
นบราช (Alpha Cronbrach Coeffient) พบวา แบบสอบถามทุกดาย มีคามากกวา 0.70 เพื่อแสดงวา
แบบสอบถามนี้มีคาความเชื่อมั่นเพียงพอ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการคํานวณ (กัลยา
วานิชยบัญชา, 2550) (1) การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการวิเคราะห
ขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยา ง โดยนําเสนอเปนตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ
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(Percentage) ค า เฉลี่ ย (Mean) และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ อ ใช อ ธิ บ าย
ขอมูลเบื้องของกลุมตัวอยาง (2) การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช
การทดสอบค า เฉลี่ ย ของกลุ มตั ว อย า งที่ อิ ส ระกั น 2 กลุ ม (Independent Sample T-Test) หากข อ
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 มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (X =4.04) รองลงมา ดาน
ความปลอดภัย (X = 3.83) ดานสิ่งแวดลอม โดยรวมอยูในระดับมาก (X = 3.64) และนอยที่สุด
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก (X = 3.54)
ขอมูลความพึงพอใจ
ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูในระดับมาก (X = 3.95) โดยพิจารณา
เป นรายข อ พบวา มี ความพึ งพอใจต อ การให บ ริ การของท า อากาศยาน มากที่ สุด (X =4.07)
รองลงมา ไดรับขอมูลที่ถูกตองเมื่อสอบถามจากเจาหนาที่ในสนามบิน (X =4.02) และนอยที่สุด
มีความพึงพอใจในระบบขนสง (Taxi) ภายในบริเวณสนามบิน (X = 3.84)
การทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตร ของผูใชบริการทาอากาศยานที่แตกตาง
กันสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารภายในประเทศ
Terminal 2 แตกตางกัน ผลการทดสอบดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การทดสอบสมมติฐานขอที่ 1
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ตัวแปร

สถิติ

Sig.

ผลการ
ทดสอบ
ปฎิเสธ
ปฎิเสธ
ปฎิเสธ
ปฎิเสธ
ยอมรับ

เพศ
t-Test
0.264
อายุ
F-Test
0.344
สถานภาพ
F-Test
0.113
อาชีพ
F-Test
0.342
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
F-Test
0.006*
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการทา
อากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารภายในประเทศ Terminal 2 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
การทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยดานการบริการที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการทา
อากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารภายในประเทศ Terminal 2 ผลการทดสอบดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การทดสอบสมมติฐานขอที่ 2
Std.
ปจจัยดานการบริการ
b
B
t
Sig. Tolerance VIF
Error
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
ดานสิ่งอํานวยความ
0.10 0.05 0.10 1.817 0.070
0.737
1.357
สะดวก (X2)
ดานความปลอดภัย
-0.08 0.07 -0.08 -1.265 0.207
0.586
1.708
(X3)
ดานสิ่งแวดลอม (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*
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบวา ดานพนักงานสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการทาอากาศยานดอนเมือง
อาคารผูโดยสารภายในประเทศ Terminal 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอิทธิพลตอ
ความพึงพอใจเทากับ 0.16 (B = 0.16) โดยมีอํานาจในการพยากรยรอยละ 4.4
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อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
อภิปรายผล
1) ปจจัยดานประชากรศาสตร พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอความพึง
พอใจของผูใชบริการทากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารภายในประเทศ Terminal 2 แตกตางกัน
เพราะ รายไดของผใชบริการแตละคนมีความแตกตางกัน โดยรายไดเปนสวนสําคัญในการตัดสินใจ
ใชจายในการเดินทางดวยเครื่องบิน ซึ่งการเดินทางดวยเครื่องบินนั้นมีราคาสูงกวา ขนสงมวลชน
ชนิดอื่น เพื่อแลกกับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการเดินทาง ซึ่งการเดินทางดวย
เครื่องบินนั้นมีราคาแตกตางกันตามระดับชั้นของที่นั่ง ซึ่งทาอากาศยานเปนสถานที่ที่จัดไวรองรับผู
ที่มาใชบริการ โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกไวกับผูมาใชบริการดวยเชนกัน และเมื่อวิเคราะหจาก
การทดสอบรายคูพบวา ใชบริการที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท ถึง 50,000 บาท มี
ความพึงพอใจจากการไดรับบริการของทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารภายในประเทศ
Terminal 2 มากกว า ผู ใ ช บ ริ ก ารที่ มี ร ายได เ ฉลี่ ย ต อ เดื อ นมากกว า 50,000 บาทขึ้ น ไป เพราะ
ผูใชบริการที่มีรายไดนอยกวา10,000 บาท ถึง 50,000 อาจจะมีความพึงพอใจกับการไดรับบริการ
ของทาอากาศยาน ที่จัดเตรียมไวบริการแกผูโดยสาร เพราะวาผูที่มีรายไดเทานี้นั้นอาจมองวาการ
ใหบริการนั้นเหมาะสมกับตนเองแลว สวนผูที่มีรายไดมากกวา 50,000 ตองการไดรับบริการที่
สะดวกรวดเร็ว และไดรับการบริการที่มีพิเศษมากกวาการบริการปกติ เนื่องจากเปนผูที่มีรายไดสูง
อาจจะยังแสวงหาสิ่งที่พี่เศษเหนือกวา และดีที่สุดสําหรับตนเอง เพื่อสรางความแตกตางในสายตา
ของคนในสังคม สอดคลองกับงานวิจัยของ อาริตา จินดา (2552) พีระยุทธ คุมศักดิ (2555) พบวา
รายไดตอเดือน ที่ตางกัน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการแตกตางกัน แตแตกตางกับงานวิจัย
ของ
ชุติมณฑน เชาเจริญ (2559) พบวา ผูใชบริการที่มีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มี
ระดับความ พึงพอใจในการใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไมแตกตางกัน เพราะ
ลักษณะของทาอากาศยานเปนเรื่องระบบขนสง ซึ่งผูบริโภคจะมีลักษณะแตกตางกับสถาบันทาง
การเงิน
2) ปจจัยดานการบริการของทาอากาศยาน ดานพนักงานสงผลตอความพึงพอใจของในการ
ใชบริการทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารภายในประเทศ Terminal 2 เนื่องจากพนักงาน
เปนองคประกอบหลักที่มีความสัมพันธกับผูใชบริการทาอากาศยาน เพื่อใหไดรับความพึงพอใจจาก
การไดรับบริการ เชน การใหขอมูล การเอาใจใส การแกปญหา และการตอบสนองความตองการได
496

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

อยางทันทีทันใด และเมื่อวิเคราะหจากคาเฉลี่ยยังพบวา “ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความ
คิดเห็นตอ พนักงานมีความสามารถในการสื่อสารไดเปนอยางดี” มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เพราะพนักงาน
ทุก ๆ คน ของทาอากาศยานดอนเมืองจะตองไดรับการฝกอบรมทั้งความรู ความสามารถในการ
ปฎิบัติตนไดตรงตามที่บริษัทตองการ เพื่อลดความผิดพลาดจากกาใหขอมูล และขอบกพรองจาก
การใหบริการของพนักงาน เพื่อทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจ จากพนักงานผูใหบริการของ
บริษัท สอดคลองกับงานวิจัยของ อาริตา จินดา (2552) เสาวภา ลีลานุวงศ (2558) และจิตตพัฒน
พรหมพงษ (2558) ผลงานวิจัยพบวา ปจจัยดานบุคลากร สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ
ขอเสนอแนะ
1) รายไดเฉลี่ยตอเดือน ทาอากาศยานดอนเมืองควรจะใหความสําคัญกับกลุมผูใชบริการที่
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 50,000 บาทขึ้นไป เพราะเปนกลุมที่มีความสามารถในการจายสูง และ
ยังมีโอกาสเดินทางภายในประเทศ และตางประเทศมาก แตผูบริโภคกลุมนี้ยังมีความพึงพอใจการ
จะใชบริการนอยอยู จึงควรทําการจัดการระบบฐานขอมูลลูกคา เพื่อใหทราบถึงฐานรายไดของผู
ที่มารับบริการ เพื่อจะทําใหพนักงานมีแนวทางใหพนักงานในการใหบริการกลุมลูกคานี้เปนพิเศษ
หรือจะจัดใหมีการทําบัตรสมาชิกเฉพาะลูกคาระดับ Exclusive ใหมีความสะดวกสบายและรวดเร็ว
กวาการไดรับบริการจากปกติ และใหผูที่มีรายไดนอยกวา 10,000 บาท ถึง 50,000 บาท ไดความพึง
พอใจที่เพิ่มขึ้นจากการไดรับบริการที่เพิ่มขึ้นมากกวาเดิม โดยที่ไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมจากเดิม
2) ดานพนักงาน ทาอากาศยานดอนเมืองควรจัดใหมีการฝกอบรมพัฒนาทักษะความรูและ
ความสามารถในการสื่อสารใหกับพนักงานที่มีหนาที่ใหบริการแกผูใหบริการโดยตรง โดยการจัด
หลักสูตรฝกอบรม และพัฒนาทักษะทางดานภาษาเพื่อการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน
ทักษะภาษาที่ 2 และภาษาที่ 3 ใหสามารถพูด ฟง ไดอยางถูกตอง เพื่อถามตอบกับผูมาใชบริการได
อยางแมนยํา และฝกทักษะทางการสื่อสาร เชน การพูดโนมนาวจิตใจ ดวยน้ําเสียง สําเนียงที่ไพเราะ
เพื่อทําใหผูใชบริการนั้นรูสึกวาตนไดรับบริการที่นอบนอมดวยวาจาที่สุภาพ โดยทําการฝกอบรม
อยางสม่ําเสมอ เพื่อยกระดับคุณภาพในการใหบริการของพนักงานทาอากาศยานดอนเมืองแกผูมา
ใชบริการ และควรจะมีการประสานงานรวมกันกับพนักงานทุกฝาย โดยเพิ่มการจัดกิจกรรมรวมกัน
ใหมีปฎิสัมพันธที่ดีตอกัน จะทําใหการทํางานออกมาไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1) ควรการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติมกับผูบริหาร พนักงาน และผูที่มาใชบริการ โดยใช
การสัมภาษณเชิงลึก เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกมากกวาเดิม
2) ควรทําการศึกษาปจจัยอื่น ๆ เชน ปจจัยทางการตลาด ทัศนคติการรับรู เพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม
ความรูในการวิจัยไดมากขึ้น
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ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชยผาน
โทรศัพทมือถือของผูใชบริการในเขตอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาความแตกตางของปจจัยสวน
บุคคลที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชยผานโทรศัพทมือ
ถือของผูใชบริการในเขตอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ (2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชย
ผานโทรศัพทมือถือของของผูใชบริการในเขตอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยคัดเลือก
กลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณนา ไดแก
ความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และใช ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน ได แ ก t-test, One-Way Anova (F-test) และ การวิเคราะห การ
ถดถอยพหูคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัย พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมี
จํานวน 225 คน (รอยละ 56) มีอายุระหวา ง 31-35 ปจํานวน 109 คน (รอยละ 27.25) มีสถานภาพ
สมรส จํานวน 198 คน (รอยละ 49.50) มีระดับการศึกษาสูงสุดต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 238 คน
(ร อยละ 59.50) มี อาชีพพนั กงานบริ ษัท เอกชน จํานวน 159 คน (รอยละ 39.75) มีรายไดเฉลี่ยตอ เดื อ น
15,001 -20,000 บาท จํานวน 169 คน (รอยละ 42.25) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด อยูในระดับ
มาก (X = 3.87) โดยเรียงจากมากไปนอยดังนี้ ดานชองทางการจัดจําหนาย (X = 4.12) ดานผลิตภัณฑ
499

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

(X = 3.94) ดานราคา (X = 3.78) และดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก (X = 3.63) ตามลําดับ และมี
การตัดสินใจอยูในระดับมาก (X = 4.00) ผลการทดสอบสมมติฐาน (1) ปจจัยสวนบุคคล พบวา
อาชี พ ต า งกั น ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจใช บ ริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ของธนาคารพาณิ ช ย ผ า น
โทรศัพทมือถือของผูใชบริการในเขตอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกตางกันอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ผลิตภัณฑ ราคา ชอง
ทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธตอการตัดสินใจใชบริการธุรกรรม
ทางการเงิ นของธนาคารพาณิชยผานโทรศัพท มือถื อของผู ใชบ ริ การในเขตอํา เภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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, 400 Mobile Banking
Users in Phra Nakornsri Ayuttaya are the sample size of study, and the selection of sample is based
on Purposive Sampling. Questionnaires are tool of collecting data. This study is analyzed by using
Descriptive Statistics including Frequency, Percentage, and Standard Deviation; and also, using
Inferential Statistics including t-Test, One-Way Anova (F-Test), and Multiple Regression Analysis.
Form the research, Demographic characteristics found that, most of respondents are females with
225 people (56 percentage), at the age of 31-35 years with 109 people (27.25 percentage), married
with 198 people (49.50 percentage), Upper bachelor with 238 people (59.50 percentage),
employees with 159 people (39.75 percentage), and average salary 15,001 – 20,000 baths with 169
people (42.25 percentage). It can be concluded that Marketing mix are the influence factor with
high level of decision (X = 3.87) starting from places (X = 4.12), product (X = 3.94), price (X =
3.78), and promotion (X = 3.63), respectively. The results of 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 UThai 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
ปจจุบันการเขาสูยุคเทคโนโลยีที่ล้ําสมัย กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจตาง ๆ ในโลก
มากมาย เพราะสั ง คมออนไลน ช วยให เ กิ ดความสะดวกสบายในการติ ดต อ สื่ อ สาร การดํ า เนิ น
กิจกรรมในเชิงธุรกิจ รวมไปถึงการทําธุรกรรมทางการเงินตาง ๆ ผานสื่อออนไลนก็สามารถทําได
อยางงายดายแคปลายนิ้วมือ (กองบรรณาธิการเช็คราคาดอทคอม, 2560) จากการใชงานแอพพลิเค
ชันบนโทรศัพทมือถือที่กําลังเปนที่นิยมและเพิ่มมากขึ้นเรื่อย 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 (ธนาคารแห ง ประเทศไทย, 2560) ซึ่งป จจัยหลั กที่ ทําใหมีการปดสาขา เกิดจากการปรั บตัว
หลังจากลูกคาหันไปใชโมบายแอพพลิเคชันและอิ น เตอร เ น็ ต แบงก กิ้ง การปด สาขาของธนาคาร
พาณิชยชวยใหธนาคารประหยัดตนทุนในการดําเนินการมากมายไมวาจะเปนดานบุคลากรและดาน
อื่น ๆ อีกทั้งการใหบริการของสาขายังจํากัดในดานชวงเวลาที่ใชบริการที่ไมไดเปดทําการตลอด 24
ชั่วโมงเหมือนการใชงานผานอินเตอรเน็ตแบงกกิ้งและโมบายแอพพลิเคชัน ทําใหผูใชบริการไม
จําเปนตองไปที่สาขาชวยประหยัดคาใชจายของผูใชบริการอีกทางหนึ่งดวย ดวยสิ่งที่กลาวมานี้ทํา
ใหเห็นวาการใชงานธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือของธนาคารพาณิชยเปนสิ่งสําคัญที่
ชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการในการทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือไดดวย
ตนเองทุกที่ทุกเวลา ธนาคารพาณิชยตองพยายามพัฒนาระบบการใชงานของตนเองใหมีความโดด
เดนแตกตางจากคูแขงพื่อดึงดูดลูกคาใหเกิดความพึงพอใจและอีกดานหนึ่งยังชวยลดคาใชจายใน
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การดําเนินงานของธนาคารพาณิชย จากการปดสาขาของธนาคาร จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําให
ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชยผานโทรศัพทมือถือของผูใชบริการในเขตอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1) เพื่อศึกษาความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกรรม
ทางการเงิ นของธนาคารพาณิชยผานโทรศัพท มือถื อของผู ใชบ ริ การในเขตอํา เภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธตอการตัดสินใจใชบริ การ
ธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชยผานโทรศัพท มือถือของผู ใชบริการในเขตอําเภออุ ทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สมมติฐานของการวิจัย
1) ปจจัยสวนบุคคลอันไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ที่ แ ตกต า งกั น ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจใช บ ริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ของธนาคารพาณิ ช ย ผ า น
โทรศัพทมือถือของผูใชบริการในเขตอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ตางกัน
2) ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด อันไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธตอการตัดสินใจใชบริการธุรกรรม
ทางการเงิ นของธนาคารพาณิชยผานโทรศัพท มือถื อของผู ใชบ ริ การในเขตอํา เภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

502

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษาสูงสุด
5. อาชีพ
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
(Belch and Belch, 2005)

การตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชยผานโทรศพัทมือถือของ
ผูใชบริการในเขตอําเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

(สืบชัย อันทะไชย, 2550)

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
1. ดานผลิตภัณฑ
2. ดานราคา
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย
4. ดานการสงเสริมการตลาด
(ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2550)

รูปที่ 1 กรอบแนวความคิดในงานวิจัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) สามารถนําผลการวิจัยที่ใชปจจัยสวนบุคคลมาประยุกตใชในการศึกษาครั้งตอไปเพื่อ
ขยายขอบเขตในการศึกษาใหมากขึ้น
2) ทํ าให ทราบถึงการตัดสินใจใชบ ริ การธุ รกรรมทางการเงิ นของธนาคารพาณิ ช ย ผ า น
โทรศัพทมือถือของผูใชบริการในเขตอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนําขอมูลที่ไดมาใช
ใหเกิดประโยชนในการศึกษาครั้งตอไป
3) ธนาคารพาณิชยสามารถนําผลการวิจัยดานปจจัยสวนบุคลที่สงผลตอการตัดสินใจใช
บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชยผานโทรศัพทมือถือไปปรับปรุงพัฒนารูปแบบทั้ง
ทางดานบริการและดานอื่น ๆ ใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการมากที่สุด
4) ธนาคารพาณิ ช ย ส ามารถนํ า ผลการวิ จั ย ด า นป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดที่ มี
ความสั ม พั น ธ ต อ การตั ด สิ น ใจใช บ ริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ของธนาคารพาณิ ช ย ผ า น
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โทรศัพทมือถือไปเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธของธนาคาร และจัดทําแผนการตลาดใหตรง
ตามความตองการของผูใชบริการเพื่อสรางฐานผูใชบริการใหมและรักษาฐานผูใชบริการเดิม
5) ธนาคารพาณิชยสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการพิจารณาปรับลดจํานวนสาขาของ
ธนาคารเพื่อลดคาใชจายในการดําเนินงานตาง ๆ
6) ธนาคารพาณิ ย ช สามารถนํ า ผลการวิ จั ย ไปพั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น ของธนาคารเพื่ อ ให
สอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของผูบริโภคมากที่สุด
7) ผลของงานวิจัยนี้นาจะนําไปปรับปรุงธนาคารไดในหลายมิติ เพราะเทรนดของธนาคาร
มีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล
Belch and Belch (2005, p.60 อางถึงใน จักรพันธ แสงเอม, 2559) ไดกลาววาการตัดสินใจ
ซื้ อสิ นคา มักจะได รับ อิ ทธิ พลจากปจจั ย ส ว นบุคคลดานต า ง ๆ ไดแก อายุ ขั้ นตอน วั ฏจั กรชีวิ ต
ครอบครัว อาชีพ สถานภาพทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิต และบุคลิกภาพ
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2550, น. 19-22) สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
หมายถึง องคประกอบสําคัญในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด เปนปจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได
กิจการธุรกิจจะตองสรางสวนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธทางการตลาด สวน
ประสมทางการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การกําหนด
ราคา (Price) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) เราสามารถเรียกสวนประสมทางการตลาดไดอีกอยางหนึ่ง
วา 4P’s ซึ่งสวนประกอบทั้ง 4 ตัวนี้ ทุกตัวมีความเกี่ยวพันและมีความสําคัญเทาเทียมกัน ขึ้นอยูกับวา
นั ก การตลาดจะวางกลยุ ท ธ โ ดยการให น้ํ า หนั ก ไปทางด า นใดมากกว า กั น เพื่ อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาใหตรงกับกลุมเปาหมายมากที่สุด ซึ่งเปาหมายทางการตลาดก็คือผูบริโภคนั่นเอง
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
สืบชาติ อันทะไชย (2550, น. 163) ไดอธิบายไววากระบวนการตัดสินใจซื้อประกอบดวย
ขั้นตอนตาง ๆ 5 กระบวนการ เรียงลําดับดังนี้
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1) ผูบริโภคการตระหนักถึงความตองการ (Need Recognition) คือการที่ผูบริโภคจะตอง
ตระหนักวาความตองการของตนเองเปนอยางไร และความตองการนั้นจะเริ่มตนมาจากแรงผลักดัน
ที่มาจากประสบการณและจากเหตุการณตาง ๆ ที่ผูบริโภคประสบพบมา
2) ผูบริโภคแสวงหาขาวสาร (Information Search) เพื่อศึกษาวาสินคาและบริการที่เขาเอง
ตองการนั้นเปนอยางไร ดูทั้งทางบวกและทางลบที่จะสงผลตอผูบริโภค
3) ผูบริโภคทําการประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) วาจะตัดสินใจซื้อสินคา
และบริการอยางไร
4) ผูบริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินคา (Purchase Decision) ก็จะไดทดลองใชสินคาและมี
ประสบการณจากการใชสินคานั้น
5) ผูบริโภคมีพฤติกรรมหลังซื้อ (Post purchase Behavior) ผูบริโภคมีความพึงพอใจตอการ
ซื้อสินคาและบริการที่ซื้อมาเปนอยางไร ถาหากมีความพึงพอใจผูบริโภคก็จะซื้อสินคาและบริการ
นั้นตอไป
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ณั ฐณี คุ รุกิจวาณิชย (2558) ทํ าการศึ กษาเรื่ อง “ปจจัยที่ มีผลต อการตั ดสิ นใจใชบ ริ ก าร
ธนาคารทงโทรศัพทของธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3” ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวน
บุคคล ดานอาชีพสงผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารทางโทรศัพท ของธนาคารออมสินในเขต
ธนาคารออมสิ นภาค 3 ในระดับ สูงสุ ดที่ร ะดั บ นัย สําคัญ ทางสถิ ติ 0.05 และ ปจจัย สว นประสม
การตลาด ไดแก ดานราคา ดานผลิตภัณฑ ชองทางการจําหนาย การสงเสริมการตลาดสงผลตอการ
ตัดสินใจใชบริการธนาคารทางโทรศัพทของธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 ในระดับ
สูงสุด ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
เกศวิ ทู ทิ พ ยศ (2557) ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ ง “ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจใช บ ริ ก าร
ธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ า นสื่ อ ออนไลน กรณี ศึ ก ษา ธนาคาร ซี ไ อเอ็ ม บี ไ ทย จํ า กั ด (มหาชน)”
ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานราคา ชองทางการจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของลูกคาธนาคาร
ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) ในระดับมาก เนื่องจากมีการยกเวนคาธรรมเนียมรายปและยกเวน
คาธรรมเนียมการทํารายการบางรายการบนอินเตอรเน็ต
Yanglan (2559) ทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารทาง
อินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา อาชีพที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจ
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เลือกใชบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปจจัย
สวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานราคา ชองทางการจําหนาย การสงเสริมทางการตลาดสงผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชธนาคารทางอินเตอรเน็ตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูใชบริการธุรกรรมทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชยผานโทรศัพทมือถือในเขตอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งไมทราบจํานวน
ที่แนนอน และคํานวณกลุมตัวอยางจากสูตรไมทราบขนาดตัวอยาง ของ W.G. Cochran ไดจํานวน
384 คนแตเพื่อลดความคลาดเคลื่อนและเพื่อใหมีความเหมาะสม จึงไดทั้งสิ้นจํานวน 400 ชุดกัลยา )
วาณิชยบัญชา, 2549, น. 74.) สุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปน
เครื่องมือในการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยใชใชมาตรวัดประมาณคา (Rating scale) 5
ระดั บ โดยแบบสอบถามมี ค า ความเชื่ อ มั่ น มากกว า 0.7 ทุ กด า นจึ ง ถื อ ว า มี ค วามน า เชื่ อ ถื อ การ
วิเคราะหขอมูล (1) วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล ใชการหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ
(Percentage) (2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร
พาณิชย ผานโทรศัพทมือถือในเขตอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใชการหาคาเฉลี่ย (Mean)
และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสมมติฐานโดยใช t-Test, FTest, LSD (Last Significant Difference) และ Multiple Regression Analysis โดยกํ า หนดระดั บ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมีจํานวน 225 คน (รอยละ 56.00) มีอายุระหวาง 31-35 ป
จํ า นวน 109 คน (ร อ ยละ 27.25) มี ส ถานภาพสมรส จํ า นวน 198 คน (ร อ ยละ 49.50) มี ร ะดั บ
การศึกษาสูงสุดต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 238 คน (รอยละ 59.50) มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
จํานวน 159 คน (รอยละ 39.75) มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 -20,000 บาท จํานวน 169 คน (รอย
ละ 42.25)
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ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในภาพรวม อยูในระดับมาก (X = 3.87) และเมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญกับดานชองทางการจัดจําหนาย (X = 4.12) รองลงมา
คือดานผลิตภัณฑ (X = 3.94) และนอยที่สุดคือดานการสงเสริมการตลาด (X = 3.63) ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลการตัดสินใจ
กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ มี ก ารตั ด สิ น ใจใช บ ริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ของธนาคารใน
ภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก (X = 4.00) และเพื่ อ พิ จ ารณารายข อ พบกลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ ใ ห
ความสําคัญกับความมีชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของธนาคาร (X = 4.14) รองลงมาคือความสะดวก
ในการใช บริการไดตลอด 24 ชั่วโมง (X = 4.10) มี และนอยที่สุดคือ มี ความปลอดภัยในการทํา
ธุรกรรมดานการเงินของลูกคา (X = 3.88)
การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 การทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคล
ตัวแปรอิสระ
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษาสูงสุด
อาชีพ
รายไดแฉลี่ยตอเดือน
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

สถิติที่ใชในการ
ทดสอบสมมติฐาน
T-Test
F-Test
F-TEST
F-TEST
F-TEST
F-TEST

ผลการทดสอบสมมติฐาน
สอดคลอง
ไมสอดคลอง
ไมสอดคลอง
ไมสอดคลอง
ไมสอดคลอง
ไมสอดคลอง
สอดคลอง
ไมสอดคลอง

จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพตางกันมีการตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชยผานโทรศัพทมือถือแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธตอการ
ตารางที่ 4.20ตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชยผานโทรศัพทมือถือของ
ตารางที่ 4.20 ผูใชบริการในเขตอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Std.
ปจจัยสวนประสมทาง
t
Sig. Tolerance
b
Error
การตลาด
คาคงที่
0.57 0.16
3.542 0.00*
ผลิตภัณฑ (x1)
0.24 0.05
0.24 5.291 0.00* 0.566
ราคา (x2)
0.08 0.04
0.11 2.483 0.01* 0.565
ชองทางการจัดจําหนาย (x3) 0.32 0.05
0.30 6.846 0.00* 0.566
การสงเสริมการตลาด (x4)
0.22 0.04
0.26 5.824 0.00* 0.548
R=0.748 = 0.559 Adj. = 0.555 SEE = 0.432 F= 125.222 Sig =0.00*
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

VIF
1.766
1.771
1.767
1.826

จากตารางที่ 2 พบว า ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาด ได แ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ ราคา ช อ งทางการจั ด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธตอการตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางการเงิน
ของธนาคารพาณิชยผานโทรศัพทมือถือของผูใชบริการในเขตอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอํานาจจากการพยากรณ รอยละ 55.9 ( = 0.559
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
อภิปรายผล
ปจจัยสวนบุคคล
1) อาชีพ เนื่องจาก อาชีพถือเปนสวนสําคัญในการเลือกใชชองทางการทําธุรกรรมทางการ
เงิน เพราะบางอาชีพอาจจําเปนตองทําธุรกรรมการเงินตลอดเวลา ในขณะที่บางอาชีพอาจไมมีความ
จําเปนตองติดตอทําธุรกรรมทางการเงินและเมื่อพิจารณาจากการเปรียบเทียบเปนรายคู พบวา กลุม
ตัวอยางที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัวมีการตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชย
ผ า นโทรศั พท มือ ถื อ มากกว า กลุ มตั ว อย า งที่ มีอ าชี พนั ก ศึ ก ษา รั บ ราชการ/พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
พนักงานบริษัทเอกชน และรับจาง เพราะวาอาชีพธุรกิจสวนตัวมีการทําธุรกรรมทางการเงินอยูเสมอ
และทําใหการเดินทางไปทําธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารตลอดเวลาอาจไมเหมาะสม ทําใหเสีย
ตนทุนด านเวลาและคา ใช จา ยในการเดิ นทาง ดั งนั้ น การใชโทรศัพท มือถื อ ในการทํ า ธุร กรรม
ทางการเงิน ชวยลดเวลาและคาใชจายในการเดินทางไปธนาคาร
508

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด อภิปรายผลตามคาน้ําหนักดังนี้
1) ดานชองทางการจัดจําหนาย เนื่องจากการทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือมี
ความสะดวกรวดเร็วในการทํารายการ เชน โอนเงิน ชําระคาบริการ ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ เปน
ตน ทําใหผูบริโภคสามารถเพิ่มชองทางในการทําธุรกรรมทางการเงินไดมากขึ้น อีกทั้งยังพบวา
ธนาคารพาณิชยมีการปดสาขาในหลาย ๆ แหงทั่วประเทศไทย เนื่องจากชองการทําธุรกรรมทางการ
เงินผานโทรศัพทมือถือเปนโอกาสที่จะชวยลดตนในการบริหารจัดการสาขาของธนาคารพาณิชย
เนื่องจากพฤติกรรมผูบริโภคหันมาสนใจทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือมากขึ้น และ
เมื่ อ พิ จ ารณาจากค า เฉลี่ ย พบว า “สามารถทํ า ธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ า นโทรศั พ ท มื อ ถื อ ได ทุ ก
เครือขาย” มีคาเฉลี่ยมากที่สุด อาจเปนเพราะปจจุบันผูใหบริการเครือขายโทรศัพทมือถือแตละคายมี
การพัฒนาระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตที่ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ ทําใหผูใชบริการไมเกิดปญหา
สัญญาณโทรศัพทและสัญญาณอินเตอรเนตติดขัด สงผลใหการทําธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร
พาณิชยผานโทรศัพทมือถือทําไดทุกเครือขายไมวาจะไปอยูสถานที่ใดก็สามารถใหบริการได
2) ดานการสงเสริมการตลาดเนื่องจากในปจจุบันผูบริโภคมีพฤติกรรมการใชอินเตอรเนต
บนโทรศัพทมือถือมากกวาคอมพิวเตอร ในดานความบันเทิงและการคนหาขอมูลขาวสาร ทําให
ธนาคารมีการปรับตัวโดยการทําการสื่อสารตลาดผานสื่อตาง ๆ สามารถทําใหผูบริโภครับรูไดอยาง
รวดเร็ ว และเกิ ด เป น กระแสนิ ย มมากขึ้ น อี ก เมื่ อ พิ จ ารณาจากค า เฉลี่ ย พบว า “การโฆษณา
ประชาสั มพั นธ ผานสื่อต าง ๆ เช น โทรทัศ น หนั งสื อพิมพ เวบไซด และไลนแอพพลิเคชัน” มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด แสดงใหเห็นวาการสื่อสารผานสื่อตาง ๆ มีอิทธิพลตอผูบริโภคในปจจุบันอยาง
มาก
3) ดานผลิตภัณฑเนื่องจากผูบริโภคสวนใหญนิยมใชสมารทโฟนและมีติดตัวไปทุกที่ไมวา
ต อ งการทํ า ธุ ร กรรมทางการเงิ น เมื่ อ ไหร ก็ ส ามารถทํ า ได ทั น ที และบริ ก ารบนแอพพลิ ชั น
โทรศัพทมือถือมีความหลากหลายและปลอดภัย อีกทั้งยังมีบริการเสริมมากมายทําใหผูบริ โภค
มองเห็นถึงความนาสนใจของการทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ และเมื่อพิจารณาจาก
คาเฉลี่ยพบวา “ มีความสะดวกสบายในการทําธุรกรรมไดตลอด 24 ชั่วโมง” มีคาเฉลี่ยมากที่สุด อาจ
เปนเพราะปจจุบันโทรศัพทมือถือเปนสวนหนึ่งของการใชชีวิตประจําวันของมนุษย ดังนั้นเมื่อมี
การใหบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือของธนาคารพาณิชยยิ่งจะชวยเพิ่มความ
สะดวกสบายใหแกผูใชบริการเพราะผูใชบริการสวนใหญมีโทรศัพทมือถือสมารทโฟนอยูแลว ทํา
ใหชวยประหยัดเวลาอีกทั้งยังชวยประหยัดคาใชจายในการเดินทางไปติดตอกับสถาบันการเงิน
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4) ดานราคา อาจเปนเพราะการสมัครหรือการเปดใชบริการทําธุรกรรมผานโทรศัพทมือถือ
ผูบริโภคจะไมเสียคาธรรมเนียมในการสมัครใชบริการ และในปจจุบันการใชแอพพลิเคชันบนมือ
ถือสามารถใชรวมกับตูเอที เอ็ มได ดังนั้นหากผูบริโภคลืมหรือไมได พกบัตรเอทีเอ็มติ ดตัว มาก็
สามารถทํ าธุรกรรมทางการเงินผ านตู เอทีเอ็มด วย และเมื่อ พิจารณาจากค าเฉลี่ ยพบว า “ยกเว น
คาธรรมเนียมกรณีมีการโอนผานบัญชีของพรอมเพย. ไมมีคาธรรมเนียมในการสมัครใชบริการ” มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด เนื่องจากรัฐบาลไดสนับสนุนและรณรงคใหใชบริการของบัญชีพรอมเพยที่ชวย
ประหยัดคาใชจายในการโอนเงินตางธนาคารโดยยกเวนคาธรรมเนียมกรณีที่โอนผานบัญชีผูที่ใช
พรอมเพยเชนเดียวกัน ทําใหผูใชบริการไดรับประโยชนในการใชบริการ
ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐณี คุรุกิจวาณิชย (2558) ทําการศึกษาเรื่อง
“ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารทงโทรศัพทของธนาคารออมสินในเขตธนาคาร
ออมสิ นภาค 3” ผลการวิจัยพบว าป จ จัย ส วนบุ คคล ดานอาชีพส งผลตอ การตั ดสิ น ใจใช บ ริ การ
ธนาคารทางโทรศัพท ของธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 ในระดับสูงสุดที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ ปจจัยสวนประสมการตลาด ไดแก ดานราคา ดานผลิตภัณฑ ชอง
ทางการจําหนาย การสงเสริมการตลาดสงผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารทางโทรศัพทของ
ธนาคารออมสิ นในเขตธนาคารออมสิ นภาค 3 ในระดับ สู ง สุ ด ที่ ระดับ นั ยสํ าคั ญทางสถิติ 0.05
สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ เกศวิ ทู ทิ พ ยศ (2557) ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ ง “ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การ
ตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานสื่อออนไลน กรณีศึกษา ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด
(มหาชน)” ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานราคา ชองทางการจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ
ลูกคาธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) ในระดับมาก เนื่องจากมีการยกเวนคาธรรมเนียมราย
ปและยกเวนคาธรรมเนียมการทํารายการบางรายการบนอินเตอรเน็ต และสอดคลองกับงานวิจัยของ
Yanglan (2559) ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ ง “ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช บ ริ ก ารธนาคารทาง
อินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา อาชีพที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปจจัย
สวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานราคา ชองทางการจําหนาย การสงเสริมทางการตลาดสงผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชธนาคารทางอินเตอรเน็ตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1) ปจจัยสวนบุคคลดาน ธนาคารพาณิชยจึงควรปรับกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมกับ
กลุมอาชีพธุรกิจสวนตัว เพราะเปนกลุมเปาหมายหลัก อีกทั้งยังตองพยายามรักษากลุมเปาหมายนี้ไว
โดยการจัดทําฐานขอมูลลูกคาพิเศษสําหรับกลุมอาชีพธุรกิจสวนตัว เพื่อใหเขาเกิดความมั่นใจ ความ
เชื่อถือในการใชบริการของธนาคารมากยิ่งขึ้น
2) ดานชองทางการจําหนาย ธนาคารพาณิชยควรมีการพัฒนาชองทางการใหบริการและ
สงเสริมใหผูใชบริการเขาใจและยอมรับการทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ โดยงานวิจัย
นี้พบวา การทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือสามารถทําไดกับทุกเครือขาย ธนาคาร
พาณิ ชย จึงควรมี การสื่ อสารใหผูใชบ ริ การ รับ รู และเชื่ อมั่ นวาการทําธุ รกรรมทางการเงิ นผ า น
โทรศัพทมือถือ สามารถทําไดอยางปลอดภัยและทําไดทุกที่ ทุกเครือขายบนโทรศัพทมือถือ โดย
การโฆษณาประชาสั ม พั น ธ ผ า นสื่ อ อิ น เตอร เ น็ ต ผ า นเวบไซด หรื อ ผ า นแอพพลิ เ คชั น บน
โทรศัพทมือถื อ ทําใหผู บริโภคทราบว าปจจุบันนี้ ทุกเครือข ายของโทรศัพท มือถือสามารถทํา
ธุรกรรมทางการเงินไดทุกหนทุกแหงและมีความนาเชื่อถือปลอดภัย
3) ดานการสงเสริมการตลาด ธนาคารควรมีเพิ่มการสื่อสารทางการตลาดผานสื่อตาง ๆ โดย
มีการใช การตลาดแบบบรู ณ าการ โดยการโฆษณาผ า นสื่ อ ต า ง ๆ ไดอย า งครอบคลุ ม อีก ทั้ ง ยั ง
สามารถใหเจาหนาของธนาคารสื่อสารกับลูกคาโดยตรงเพื่อใหเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับจากการ
ทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ เพื่อชวยกระตุนใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจเลือกใช
บริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือและเห็นถึงความปลอดภัยของการใชบริการ
4) ดานผลิตภัณฑ ธนาคารควรสงเสริมในดานความหลากหลายของผลิตภัณฑบริการ เชน
สามารถใหบริการเปดบัญชีผานโทรศัพทมือถือ ขอสินเชื่อ สมัครบัตรเครดิตผานแอพพลิเคชั่นและ
ควรพัฒนาแอพพลิเคชันใหทันสมัยมีรูปแบบที่สวยงาม พรอมทั้งควรพยายามลดขั้นตอนการทํา
รายการใหนอยที่สุด เพื่อกระตุนใหเกิดความสนใจในการใชบริการมากขึ้น และควรใหมีเจาหนาที่
ของธนาคารคอยใหบริการผานคอลเซ็นเตอรตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อชวยรับฟงและแกปญหาใหกับ
ผูบริโภคไดทันทวงที
5) ด า นราคา โดยธนาคารพาณิ ช ย ค วรจะออกแบบกลยุ ท ธ ใ ห ผู บ ริ โ ภคหั น มาสนใจทํ า
ธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือมากกวาการไปใชบริการผานสาขา ดวยการใหผูบริโภคที่
เปดบัญชีธนาคารพรอมกับสมัครใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือไดรับการละเวน
คาธรรมเนียมในการเปดใชบัตรเอทีเอ็ม หรือในปจจุบันไมจําเปนตองมีบัตรเอทีเอ็มก็สามารถทํา
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ธุรกรรมผานตูเอทีเอ็มไดดวยโทรศัพทมือถือ จะสามารถชวยจูงใจใหผูบริโภคหันมาใหบริ การ
ธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งรัฐบาลมีการสนับสนุนใน
เรื่องการใชบัญชีพรอมพยและมีการยกเวนคาธรรมเนียมกรณีโอนผานบัญชีพรอมเพยดวยกันทําให
ผูบริโภคหันมานิยมบริการบัญชีพรอมเพยมากขึ้น
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1) ควรมีการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติม เพื่อทําใหทราบสาเหตุหรือปญหาที่
เปนขอมูลในเชิงลึก เพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในและการปรับปรุงแกไข ใหการ
บริการมีรูปแบบหรือความเหมาะสมที่ตรงกับความตองการของผูใชบริการมากที่สุด
2) ควรศึกษาถึงปจจัยอื่น ๆ ที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการ เชน แรงจูงใจในการ
ใชบริการ หรือความไววางใจในการตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชย
ผานโทรศัพทมือถือเพื่อใหธนาคารไดทราบถึงความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของ
ธนาคารเพื่อธนาคารจะไดนําไปกําหนดกลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมตอไป
3) ศึ ก ษาจากกลุ ม เป า หมายเพิ่ ม เติ ม เนื่ อ งจากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ก ลุ ม เป า หมายคื อ
ผูใชบริการในเขตอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธา ดังนั้นในการทําวิจัยครั้งตอไปควรขยาย
กลุมเปาหมายไปยังจังหวัดตาง ๆ เพื่อจะไดทราบความคิดเห็นของกลุมเปาหมายในจังหวัดอื่นและ
ไดขอมูลที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น
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ผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต (2)และเพื่อศึกษาปจจัย
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่สงผลตอประสิท ธิภาพการปฏิบัติงานของบุ คลากรสายสนั นสนุ น
มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ประชากรที่ ใ ช ใ นงานวิ จั ย คื อ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต
จํ า นวน 1,471 คน โดยคั ด เลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งด ว ยวิ ธี ก ารสุ ม ตามความสะดวก (Convenience
Sampling)ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน315คนการ
วิเคราะหขอมูล ใชสถิติพรรณนา ไดแก ความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)
และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน ได แ ก t-test,
One-Way Anova (F-test) และการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Reression Analysis: MRA)
ผลการวิ จั ย พบว า ผู ต อบแบบสอบถามจํ า นวน 315 คน ส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง จํ า นวน
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) มีรายไดเฉลี่ย
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 ดังนี้ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน, ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน,
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ดานสวัสดิการดานความมั่นคงในงานดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาดานความกาวหนาในการ
ทํางานและดานคาตอบแทน ตามลําดับ และ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก (X =
3.97) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา (1) ปจจัยสวนบุคคลพบวา การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่
แตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบวา ดาน
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และดานความมั่นคงในงาน
ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสายสนั น สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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 ทรัพยากรมนุษยที่แตละ
ประเทศมีอยู ซึ่งเปนปจจัยขั้นพื้นฐานที่สําคัญของการสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศ
(ปรีดี บุญซื่อ, 2560) ซึ่งในประเทศไทยใหความสําคัญกับประสิทธิภาพทางดานแรงงานที่จะตองมี
ความสามารถในการแขงขันไดโดยตรง และจะทําใหสรางรายไดใหกับประเทศเพิ่มขึ้นอยางยั่งยืน
(สถาบั น อนาคตไทยศึ ก ษา, 2558) การพั ฒ นาบุ ค คลของมหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต จึ ง ตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของบุคลากรทุกสายงานทุกระดับ ที่มีสวนในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหสามารถ
ปฏิ บั ติ พัน ธกิ จ ตามวิ สั ย ทั ศ น ที่ ว างไว (ฝ ายพั ฒ นาบุ ค คล มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต , 2561) องค ก รใน
มหาวิทยาลัยจึงจําเปนจะตองมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพดานการพัฒนาองคกรใหขับเคลื่อนองคกร
ไดอยางราบรื่น (Wullop Santipracha, 2012) ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของประสิทธิ ภาพและการ
พัฒนาองคกรในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต จึงตองการที่จะศึกษา
ป จจั ยดานแรงจู งใจที่สงผลต อประสิท ธิภาพการปฏิบัติ งานและสามารถใชเป นแนวทางให กับ
หน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรให มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูงสุด
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอประสิท ธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต
2) เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต
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สมมติฐานของการวิจัย
1) ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิตแตกตางกัน
2) ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรกลุ มตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แก บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ นที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต จํ า นวน 1,471 คน (ที่ มา: จากสํ า นั ก งานบุ ค คล มหาวิ ท ยาลั ย รั งสิ ต ณ วั นที่
11 มกราคม พ.ศ. 2561) ขอบเขตพื้นที่ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก พื้นที่สถานศึกษามหาวิทยาลัย
รั ง สิ ต ระยะเวลาที่ ใ ช ใ นการรวบรวมข อ มู ล วั น ที่ 1 ตุ ล าคม พ.ศ. 2560 – 28 กุ ม ภาพั น ธ
พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลา 5 เดือน
นิยามศัพทเฉพาะ
ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง คุณสมบัติของลักษณะเฉพาะตัวของบุคลากร ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพ รวมถึงรายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เปนตน
ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง สิ่งที่ทําใหบุคลากรสายสนับสนุนเกิดการจูงใจ
ในการปฏิบัติงานซึ่งมีผลตอแรงจูงใจภายในที่สัมพันธกับเรื่องการปฏิบัติงานโดยตรง เปนสิ่งจูงใจ
ให บุ ค ลากรมี ค วามตั้ ง ใจในการทํ า งานเพิ่ ม มากขึ้ น ได แ ก สภาพแวดล อ มในการปฏิ บั ติ ง าน
คาตอบแทน สวัสดิการ ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ความมั่นคง
ในงานและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลลัพธการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
รังสิตที่ปฏิบัติงานไดตามระยะเวลาที่กําหนดบรรลุตามเปาหมาย โดยใชทรัพยากร อุปกรณที่มีอยูใน
หนวยงานใหเกิดผลสําเร็จ
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต

ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
- ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน
- ดานคาตอบแทน
- ดานสวัสดิการ
- ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
- ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
- ดานความมั่นคงในงาน
- ดานความกาวหนาในการทํางาน
(Frederick Herberg, 1959;Maslow, 1998)

รูปที่ 1.1 กรอบแนวคิด
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) ผลวิจัยนี้สามารถใชเปนแนวทางใหกับผูบริหารมหาวิทยาลัยรังสิตในการวางแผนพัฒนา
บุคลากร โดยใชกลยุทธการสรางแรงจูงใจที่ชวยใหประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรสาย
สนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางสูงสุดของ
2) ผูบริหารมหาวิทยาลัยรังสิตสามารถนําการผลวิจัยนี้ไปใชในการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน ในการจัดหลักสูตรอบรม หรือแผนตาง ๆ ที่จะสามารถชวยแกปญหาภายในองคกร
และลดขอบกพรองที่เกิดขึ้น เพื่อปองกันไมใหเกิดความไมพอใจในการปฏิบัติงาน
3) ผลการวิจัยนี้เปนประโยชนใหกับหนวยงาน และผูที่สนใจศึกษาดานการสรางแรงจูงใจที่
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายขององคกร
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ทฤษฎีของมาสโลว แบงออกเปน 4 ประการดังนี้ (Maslow, Best, and Coney, 1998)
1) มนุษยทุกคนมีรูปแบบการรับแรงจูงใจคลายคลึงกัน โดยผานมาจากแหลงกําเนิดภายใน
รางกาย และจากการปฏิกิริยาสัมพันธทางสังคม (social interaction)
2) แรงจูงใจบางอยางมีความจําเปนขั้นพื้นฐานและสําคัญมากกวาแรงจูงใจอยางอื่น
3) แรงจูงใจที่มีความจําเปนขั้นพื้นฐานมากกวา จําเปนจะตองไดรับการตอบสนองใหไดรับ
ความพอใจกอนจนถึงระดับเปนแรงจูงใจนอยที่สุด กอนที่แรงจูงใจทางดานอื่นจะไดรับแรงกระตุน
4) เมื่อแรงจูงใจขั้นพื้นฐานไดรับการตอบสนองจนไดรับความพอใจแลว แรงจูงใจขั้นที่สูง
กวาก็จะเกิดขึ้นเขามาแทนที่
ทฤษฎีสองปจจัย (Two Factor Theory) เฟรเดริก เฮอรซเบิรก (Frederick Herberg, 1959) ไดศึกษา
ทํ า การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจในการทํ า งานพบว า บุ ค คลต อ งการความสุ ข จากการทํ า งาน โดย
ความสุขจากการทํางานนั้นเกิดมาจากความพึงพอใจหรือไมโดยความพึงพอใจหรือความไมพึง
พอใจในงานที่ทํานั้นไมไดมาจากกลุมเดียวกัน แตมีสาเหตุมาจากปจจัย 2 ปจจัย คือ ปจจัยจูงใจ
(Motivational Factors) และปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยอนามัย (Maintenance or Hygiene Factors)
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน (ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน,2546) ให ค วามหมายของ
ประสิทธิภาพ คือ ความสามารถที่ทําใหเกิดผลในการงาน และคําวาปฏิบัติ คือการดําเนินไปตาม
ระเบียบ แบบแผน เพื่อใหเกิดความชํานาญ ปฏิบัติ ปรนนิบัติ รับใช
กั น ตยาเพิ่ ม ผล (2552) ได ก ล า วไว ว า ประสิ ท ธิ ภ าพ หมายถึ ง การใช ท รั พ ยากรในการ
ดําเนินการใด ๆก็ตาม โดยมีจุดมุงหวังถึงผลสําเร็จและผลสําเร็จนั้นไดมาโดยใชทรัพยากรนอยที่สุด
และดําเนินการใหเปนไปอยางประหยัดไมวาจะเปนระยะเวลาของทรัพยากรแรงงาน รวมถึงสิ่ง
ตางๆที่ตองใชในการดําเนินการนั้น ๆใหเปนผลสําเร็จและถูกตอง
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ปวีณรัตน สิงหภิวัฒน(2557) ศึกษาเรื่อง“แรงจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง” ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง
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อายุระหวาง 25-35 ป มีสถานภาพสมรสระดับการศึกษาปริญญาตรี เงินเดือนต่ํากวา 10,000 บาท
และมีประสบการณในการทํางาน 5-10 ป ระดับการศึกษาและระดับเงินเดือนที่แตกตางกันสงผลตอ
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานที่แตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญ 0.05
มาลิ นี นกศิ ริ แ ละธนเดช กั ง สวั ส ดิ์ (2558) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด” พบวาสภาพแวดลอมในการทํางานมี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานมากที่สุด โดยจัดอยูในระดับสูง อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
เกศณรินทร งามเลิศ (2559) ศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนั ก งาน และลู ก จ า งองค ก ารคลั ง สิ น ค า ” ผลการวิ จั ย พบว า ระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และแรงจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจาง องคการคลังสินคาไดแก ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
ดานนโยบายและการบริหารและดานความมั่นคงในการทํางาน
ณัฐวัตร เปงวันปลูก (2560) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน
ของขาราชการทหารประจํา สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7” ผลการวิจัยพบวา ปจจัย
ที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมี 4 ดาน คือ ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความ
มั่นคงในงาน มีระดับความคิดเห็นในประเด็นความเชื่อมั่นตออนาคตขององคกรสูงสุด ดานความ
ผูกพันตอองคกร มีระดับความคิดเห็นในประเด็นความภูมิใจที่เปนสวนหนึ่งขององคกรนี้สูงสุดและ
ดานความเปนอยู สวนตัวมี มระดับความคิดเห็นในประเด็นงานที่ ไดรับมอบหมายส งผลต อการ
ดําเนินชีวิตสูงสุด
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิตที่ตั้งอยู
ในหมูบานเมืองเอก จังหวัดปทุมธานีจํานวน 1,471 คน สูตรคํานวณกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้ง
นี้ จึ ง ได จํ า นวนทั้ ง หมดเท า กั บ 315 คน โดยจะใช วิ ธี สุ ม แบบตามความสะดวก (Convenience
Sampling) โดยเก็บขอมูลกับบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานตามหนวยงานและคณะตางๆ ใน
มหาวิทยาลัยรังสิต ผูวิจัยเลือกใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือ ทําการทดลอง (Try
Out) จํานวน 30 ชุด พบวา ทีคาความเชื่อมั่น (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 รายไดเฉลี่ยตอเดือนและระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานซึ่งสถิติที่เหมาะสม คือ คาสถิติรอยละ (Percentage)คาแจกแจงความถี่ (Frequency)
โดยจะนําขอมูลสวนที่ 2 และสวนที่ 3 มาทําการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) เปนโดยรวมรายดานและรวมรายขอ และมีการจัดอันดับของขอมูล
(2) สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential statistics) สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล ได แ ก Independent
Sample t-test, F-test และการวิ เ คราะห ถ ดถอยเชิ ง พหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis: MRA)
โดยกําหนดนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลลักษณะสวนบุคคล
บุคลากรสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 216 คน (รอยละ 68.60)มีอายุ 31 – 40 ป จํานวน
101 คน (ร อ ยละ 32.10) สถานภาพสมรสจํ า นวน 164 คน (ร อ ยละ 52.10) มี ร ะดั บ การศึ ก ษา
ปริญญาตรีจํานวน 157 คน (รอยละ 49.80) มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 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
ปฏิ บั ติ งาน โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก (X = 3.58) เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า น พบว า บุ ค ลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิตสวนใหญ มีระดับความคิดเห็นตอ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
(X = 3.91) รองลงมา คือ ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน (X = 3.78) และนอยที่สุด คือ ดาน
คาตอบแทน (X = 2.98)
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากรสายสนั บ สนุ น มหาวิทยาลั ย รั ง สิ ต มีระดับ ความคิ ด เห็ นต อ ประสิ ท ธิ ภาพการ
ปฏิ บั ติ ง าน โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก (X = 3.97) เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า บุ ค ลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิตสวนใหญมีระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลาที่กําหนด (X = 4.12) รองลงมา คือ มีความเต็มใจในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย (X =
4.10) และนอยที่สุด คือ มีความรูสึกยินดีหากไดรับมอบหมายงานมากกวาคนอื่นที่ทําใหตําแหนง
เดียวกัน(X = 3.72)
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การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล พบวา การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับ สนุ น มหาวิทยาลัยรังสิตแตกตางกั นอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบปจจัยสวนบุคคล
ตัวแปรอิสระ
สถิติที่
เพศ
t - Test
อายุ
F - Test
สถานภาพ
F - Test
ระดับการศึกษา
F - Test
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
F - Test
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
F - Test

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ

ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
t
Sig. Tolerance
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน b Std.
Error
คาคงที่
1.78 0.15
12.121 0.000*
ดานสภาพแวดลอมในการ 0.18 0.05 0.23 4.060 0.000* 0.554
ปฏิบัติงาน (X1)
- 0.03 -0.10 -1.804 0.072 0.562
ดานคาตอบแทน (X2)
0.61
- 0.04 -0.05 -0.813 0.417 0.538
ดานสวัสดิการ (X3)
0.30
ดานความสัมพันธกับ
0.07 0.04 0.11 1.673 0.095 0.438
ผูบังคับบัญชา (X4)
ดานความสัมพันธกับเพื่อน 0.22 0.04 0.31 5.256 0.000* 0.527
รวมงาน (X5)
ดานความมั่นคงในงาน (X6) 0.23 0.05 0.33 4.521 0.000* 0.347
ดานความกาวหนาในการ
- 0.05 -0.08 -1.099 0.273 0.357
ทํางาน (X7)
0.05
R = 0.670 R2 = 0.448 Adj.R2 = 0.436 SEE = 0.377 F = 35.661 Sig = 0.000*
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VIF

1.806
1.779
1.859
2.282
1.898
2.884
2.804
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*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบวา ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และ
ด า นความมั่ น คงในงานส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยรังสิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอํานาจพยากรณรอยละ 44.80
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
อภิปรายผล
ปจจัยสวนบุคคล
1) การศึกษา เนื่องจากบุคลากรที่มีระดับการศึกษาที่สูง จึงสงผลตอการปฏิบัติงานทั้งใน
ดานความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบยอมเพิ่มสูงขึ้นอาจรวมไปถึงภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น
ประกอบกับการนําประสบการณในการเรียนมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเมื่อ
พิ จารณาจากการเปรียบเที ยบเป นรายคู พบวา บุค ลากรที่ มีระดับ การศึกษาต่ํ ากว าปริ ญญาตรี มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนอยกวาบุคลากรที่มีระดับการศึกษาที่อยูในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
เพราะวาบุคลากรที่ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีอาจจะยังมีความรูความสามารถไมตรงสายงาน
หรือไมเพียงพอตอภาระงานที่ตองรับผิดชอบเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงกวาจะ
พบวามีความชํานาญในสายงานของตนเนื่องจากสําเร็จการศึกษาตรงกับความตองการของสายงาน
2) รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
รายไดเปนคาตอบแทนของบุคลากร โดยเปนรูปแบบของตัวเงินซึ่งจะเปนการกําหนดอัตราที่ชัดเจน
ตามตําแหนงหนาที่ที่ตองปฏิบัติงาน ซึ่งระดับรายไดที่สูงขึ้นก็จะมาจากภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นและ
ความสามารถที่เฉพาะทางตอตําแหนงงานและเมื่อพิจารณาจากการเปรียบเทียบเปนรายคู พบวา
บุคลากรที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนอย
กวาบุคลากรที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 35,000 บาทขึ้นไป เพราะวาบุคลากรที่มีรายไดสูง
กวา มีประสบการณและมีภาระงานที่มากกวา จึงตองปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพเพื่อการคงอยูของ
รายไดที่ไดรับ ซึ่งสวนใหญรายไดสูงการศึกษาก็สูงดวยจึงสงผลใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ ปวีณรัตน สิงหภิวัฒน (2557) และเกศณรินทร
งามเลิศ (2559) พบวา การศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ปจจัยแรงจูงใจ
4) ด า นความมั่ น คงในงาน ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต มากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะในการเลือกที่จะประกอบอาชีพจะตอง
คํานึงถึงความมั่นคงในหนาที่การงาน เนื่องจาก การที่มีการงานที่มั่นคงนั้นจะชวยทําใหบุคคลตาง ๆ
ทํางานไดมั่นใจไมกลัววาถูกปลดออกจากที่ทํางานหรือความไมแนนอนในชีวิต การที่มีการงานที่
มั่นคงนั้นจะสงผลทางบวกใหการมนุษยทุกคน อีกทั้งยังชวยใหตนเองมีเสถียรภาพในการดํารงชีวิต
จากการพิจารณาคาเฉลี่ย ยังพบวา “บุคลากรรูสึกเชื่อมั่นและศรัทธาในองคกร”มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
เนื่องจากมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับหนึ่งของประเทศไทย อีกทั้งยังดําเนิน
ธุรกิจการศึกษาในรูปแบบของเอกชนที่มีผลประกอบการมั่นคง อีกทั้งอธิการบดี และคณะผูบริหาร
มีวิสัยทัศนเป นเลิศ ที่มุงเนนพัฒนาการศึกษาไทยใหกาวไกลระดั บประเทศ ทําใหบุคลากรสาย
สนับสนุนจึงมีความมั่นใจในตําแหนงงานที่ทําอยูและมีความเชื่อมั่นวาจะสามารถทํางานตอเนื่อง
จนถึงเกษียณอายุในการทํางาน
5) ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต เปนอันดับสอง ทั้งนี้เนื่องจากการทํางานในรูปแบบขององคกร
จําเปนจะตองมีการทํางานรวมกับผูอื่น ซึ่งการทํางานรวมกันนั้น กอใหเกิดความสัมพันธระหวาง
บุคคล และความสัมพันธระหวางบุคคลยังสงผลใหเกิดความสัมพันธระหวางกลุมในองคกรเดียวกัน
ซึ่งถาหากมีความสัมพันธที่ดีระหวางกลุม จะชวยใหเกิดวัฒนธรรมองคที่ดี จะทําใหองคกรสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผลการวิเคราะหพบวา “บุคลากรมีความผูกพันและเปนมิตร
ที่ดีกับเพื่อนรวมงาน” มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เพราะวาบุคลากรมีการไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน
รวมงาน ในการปฏิบัติงานไมวาจะเปนภายในหรือภายนอกหนวยงาน เพื่อนรวมงานก็มีความเต็มใจ
ที่จะชวยเหลืออยูเสมอและรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะของกันและกันหากมีความสัมพันธที่ดี
กับเพื่อนรวมงานจะยิ่งชวยทําใหเกิดความสามัคคีในองคกร ทําใหองคกรสามารถขับเคลื่อนไปได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6) ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต เปนอันดับสุดทาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะสภาพแวดลอมเปนสิ่งที่
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แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศของที่ทํางาน สิ่งของตาง ๆ ที่จัดเตรียมเพื่อใชในการปฏิบัติงานหรือ
อํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรและนักศึกษา รวมไปถึงบุคคลภายนอกที่เขามาใชบริการ ซึ่ง
จะตองมีความสวยงามและมีความพรอมตลอดเวลา แสดงใหเห็นถึงภาพลักษณขององคกร ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยรังสิต ใหความสําคัญในดานนี้เปนอยางมาก เพราะมหาวิทยาลัยที่ดีตองมีความสวยงาม
นาอยูเปรียบเสมือนบานเพื่อใหนักศึกษา ผูปกครองรวมไปถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไดอยูใน
สภาพแวดลอมที่ดี และเมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา “สถานที่ตั้งขององคกร สะดวก
ตอการเดินทางมาปฏิบัติงาน” แสดงใหเห็นถึงความตองการที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ซึ่งจะตองมี
บรรยากาศที่ดี มีการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงาน อีกทั้งอุปกรณ เครื่องมือ
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอและพรอมที่จะใชงานอยูตลอดเวลา เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยรังสิตตั้งอยูในเขตชุมชนเหมาะสมแกการเดินทางมาปฏิบัติงาน อีกทั้งมหาวิทยาลัย
รังสิ ตมี การจัดวางตําแหน งของอาคารและสถานที่ต าง ๆ อยางเหมาะสมและชัด เจนทํา ให ก าร
ปฏิ บั ติ ง านสะดวกมากยิ่ ง ขึ้ น เนื่ อ งจากบุ ค ลากรจะต อ งติ ด ต อ สื่ อ สารไปยั ง หน ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยรังสิตที่จะตองมีการประสานงานรวมกัน
ขอคนพบทั้งหมดสอดคลองกับงานวิจัยของ เกศณรินทร งามเลิศ (2559) ณัฐวัตร เปงวัน
ปลู ก (2560) และมาลิ นี นกศิริและธนเดช กั งสวั สดิ์ (2558) พบว า ดานความมั่ นคงในงาน ด าน
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานสงผลตอประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1) ระดับการศึกษา ควรมีการจัดหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีระดับการศึกษา
ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาตรี โดยการกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ใ นการอบรม เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีความรูความสามารถในดานการปฏิบัติงานใหตรงสายงาน หรือเพิ่มทุน
สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาตอใหกับบุคลากรที่มีการปฏิบัติงานโดดเดนแตวุฒิการศึกษายังต่ํา
กวาระดับที่กําหนดไว และมี นโยบายส งเสริ มบุคลากรที่มีระดับการศึ กษาสู งกวาปริญญาตรี ใ ห
เพิ่มพูนความรูความสามารถของบุคลากรอาจทําไดโดยสงเสริมในเรื่องการอบรมในสายงาน
2) รายไดเฉลี่ยตอเดือน ควรเพิ่มนโยบายสนับสนุนสําหรับบุคลากรที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
มากว า 15,000 – 35,000 บาทขึ้ น ไป โดยการมอบรางวั ล ตอบแทนจากผลการปฏิ บั ติ ง านที่ มี
ประสิทธิภาพในรูปแบบของเกียรติบัตร สวนบุคลากรที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ
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15,000 บาท มหาวิทยาลัยอาจสงเสริมใหมีการจัดการสัมมนารวมกันทุกระดับชั้น และมีการมอบ
รางวัลในรูปแบบเดียวกับกับบุคลากรที่มีรายไดนอยเพื่อกอใหเกิดความรูสึกลดชองวาง
3) ด านความมั่นคงในงาน ควรมีการเพิ่ มหลักประกันความมั่ นคงในการปฏิ บัติงานใน
องค ก ร เช น การเพิ่ ม นโยบายให กั บ บุ ค ลากรสามารถทํ า งานอยู ไ ด ถึ ง วั ย เกษี ย ณอายุ โดยมี
หลักประกันถึงการคงอยูในองคกร เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและศรัทธาใหกับบุคลากร
4) ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน จัดใหมีการสัมมนาบุคลากรภายในหนวยงานเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมสมองในการรวมกันแกไขปญหาหรือปฏิรูปการทํางานกอใหเกิดการ
ยอมรับระหวางเพื่อนรวมงานและมีการทํางานเปนทีมเพิ่มมากขึ้นลดการขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต เสริมสรางมิตรภาพอันดีระหวางเพื่อรวมงานที่สายงานเดียวกันและขามสายงาน
5) ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ควรจัดทําแผนสงเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาจัดการ
สภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในองคกร มีการตรวจเช็คสภาพของอุปกรณที่ตองใชในการ
ปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ก อ นและหลั ง ใช ง านอย า งสม่ํ า เสมอและควรจั ด อบรมบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การจราจรใหพรอมตอการปฏิบัติงานและสามารถแกไขปญหาเหตุการณเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นได
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1) ควรทําการศึกษาเชิงคุณภาพในเรื่องเดียวกัน เนื่องจากนโยบาย รูปแบบการบริหารอาจ
เปลี่ยนแปลงไปจึงควรมีการวิจัย เพื่อใหทราบถึงวิธีการดําเนินงาน วัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจน
2) ควรศึกษาปจจัยดานอื่นเพิ่มเติม เชน ดานความคาดหวัง ดานความผูกพันองคกร ดาน
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อใหไดขอมูลที่กวางมากขึ้น สรางความรูใหม ๆ ในทาง
วิชาการนําไปสูองคกรที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรที่มีผลตอ
คุณภาพชีวิตของพนักงานปฏิบัติการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต เขตจังหวัดสระบุรี (2) เพื่อศึกษา
ป จ จั ย ด า นสภาพแวดล อ มในการทํ า งานที่ มี ผ ลต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของพนั ก งานปฏิ บั ติ ก ารใน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต เขตจังหวัดสระบุรี โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ผู วิ จั ย ใช แ บบสอบถามเป น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข อ มู ล จากกลุ ม ตั ว อย า ง
จํ า นวน 400 คน การวิ เ คราะห ข อ มู ล ใช ส ถิ ติ พ รรณนา ได แ ก ความถี่ (Frequency) ค า ร อ ยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (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 15,00125,000 บาท จํานวน 209 คน (รอยละ 52.25) มีตําแหนงงาน เปนพนักงานปฏิบัติการ/ผูควบคุมงาน
จํ า นวน 379 คน (ร อ ยละ 94.75) และมี อ ายุ ง าน มากกว า 10 ป จํ า นวน 170 คน (ร อ ยละ 42.50)
ผลการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานอยูในระดับมาก ( X = 3.71) โดยเรียงตาม
คาเฉลี่ยมาก รอง และนอยที่สุด ดังนี้ ดานลักษณะงาน ( X = 3.98) ดานเพื่อนรวมงาน ( X = 3.94)
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และดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล ( X = 3.26) และ ปจจัยคุณภาพชีวิตการทํางาน อยูในระดับ
มาก ( X = 3.63) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา (1) ปจจัยประชากรศาสตร พบวา ระดับการศึกษา
และรายไดที่แตกตางกันสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
ปู นซี เ มนต เขตจั งหวั ดสระบุ รี ต างกั น อย างมี นัย สํ าคั ญทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ 0.05 เนื่ องจาก ระดั บ
การศึกษา (2) ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน พบวา ดานเพื่อนรวมงาน ดานลักษณะงาน และ
ดานสวัสดิการประโยชนเกื้อกูล สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ดานที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล (B=0.67) รองลงมาคือ ดานเพื่อน
รวมงาน (B=0.24) และนอยที่สุด 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 ไมวาจะเปนองค กรของภาครัฐหรือภาคเอกชนก็
ตามนั้น การที่จะประสบความสําเร็จไดนั้น สวนหนึ่งขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานขององคกรนั้น ที่รวมกันปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกรตามที่ไดกําหนดไวทั้งนี้
เพื่อเปนประโยชนกับตนเองรายไดของผลตอบแทน สวัสดิการที่ไดรับ ความเจริญกาวหนาใน
ตําแหนงหนาที่การงานที่องคกรพิจารณาจากประสิทธิผลในการทํางานตามความ เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานนั้นๆ แตการที่จะบรรลุเปาหมายตามที่องคกรไดตั้งไวเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ดังนั้น
เพื่อใหการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและไมกอใหเกิดความเครียดของพนักงานที่มีผลตอการ
ดําเนินงานขององคกร (ธีรนัย ศิริเลขอนันต,2552) สภาพแวดลอมในการทํางาน เปนสิ่งที่อยูรอบตัว
พนักงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั้งดานกายภาพ อุปกรณที่ใช เพื่อนรวมงาน หัวหนางาน
ซึ่งอาจสงผลกระทบดานใดดาน หนึ่งตอพนักงานหากสภาพแวดลอมในการทํางานไมเหมาะสม
ผลกระทบนี้อาจเปนไดทั้งดานจิตใจ ความรูสึกที่มีตองาน และผลกระทบทางสุขภาพของพนักงาน
และสงผลถึงความพึงพอใจของพนักงาน และแนวโนมในการลาออกดวย (วรรณวิสา ดํารงสกุล
วงษ, 2557) การทํางานมีความสําคัญตอชีวิตทุกคนเนื่องจากการทํางานเปนสวนหนึ่งของชีวิตและ
ตองปฏิบัติมากกวากิจกรรมอื่น ๆ การทํางานเปนสิ่งที่ใหประสบการณที่มีคุณคาของชีวิตของคน
เพราะโอกาสที่ทําใหเกิดการพบปะสังสรรคระหวางผูใชแรงงานกับบุคคลอื่น ๆ กับสถานที่ ดังนั้น
การทํางานจึงเปนการเปดโอกาสในการแสดงออกถึงสติปญญาความคิดริเริ่มอันนําไปสูเกียรติยศ
และความพอใจในในชีวิต
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อุตสาหกรรมปูนซีเมนตในเขตจังหวัดสระบุรีมีทั้งผูผลิตอยูหลายราย แตมี 3ผูผลิตเปนราย
หลักไดแก บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด(มหาชน) บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)
และบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ปูนซีเมนตไทย จํากัด(มหาชน) มีจํานวนพนักงาน 1,872
คน ในขณะที่มีจํานวนพนั กงานทั้งเอสซี จีรวมทั้งหมด 53,728 คนซึ่งพบวาอัตราการคงอยูของ
พนักงานมีเปนจํานวนมาก บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) มีพนักงานและเจาหนาที่
โดยประมาณ 5,059 คน นับเปนสายงานดานการผลิต 3,202 คน ซึ่งพบวาอัตราการคงอยูข อง
พนักงานมีเปนจํานวนมาก บริษัท ทีพีไอโพลีน จํากัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด 3,381 คน
ประกอบดวยฝายผลิต, ฝายควบคุมคุณภาพ, ฝายบริหาร, ฝายธุรการ, ฝายบุคคล, ฝายโยธา, ฝาย
วิศวกรรมฝายบริหารทั่วทั้งองคกร, ฝายซอมบํารุง และฝายเหมือง ซึ่งพบวาอัตราการคงอยูของ
พนักงานมีเปนจํานวนมาก
ดวยเหตุนี้ผูวิจัย ไดเห็นถึงความสําคัญของบุคลากรที่มีคุณคาและสําคัญตอองคการอยางยิ่ง
และความสําคัญของการบริหารจัดการและสภาพแวดลอมในการทํางานที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน จึงไดสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตของพนักงานปฏิบัติการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต เขต
จั ง หวั ด สระบุ รี ซึ่ ง ผลการวิ จั ย จะทํ า ให ท ราบถึ ง ป ญ หาและอุ ป สรรคต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ปฏิบัติงานของพนักงาน และจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงสนับสนุนใหมีการจัดการบุคลากร
และการเพิ่มศักยภาพในการทํางาน ตอไป และจะไดนําขอมูลจากการศึกษาครั้งนี้มาใชในการพัฒนา
งานด า นการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษย ขององค ก รให มีค วามตั้ งใจทุ ม เทกํ า ลั งกายและกํ า ลั ง ใจ
นอกจากนี้ยังทําใหองคกรสามารถหาแนวทาง ปองกันและแกไขปญหาภายในองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อที่จะรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให คงอยูกับองคกรไดยาวนานที่สุดและปฏิบัติงาน
ใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชนตอการพัฒนาและการบริหารงานของ
องคกรตอไป
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1) เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของพนักงานปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต เขตจังหวัดสระบุรี
2) เพื่อศึกษาปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต เขตจังหวัดสระบุรี
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สมมติฐานของการวิจัย
1) ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของพนักงานปฏิบัติการ
ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต เขตจังหวัดสระบุรีตางกัน
2) ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของพนั กงาน
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต เขตจังหวัดสระบุรี
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานปฏิบัติการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตในเขตจังหวัด
สระบุรี จากพนักงานปฏิบัติการ ของ 3 ผูผลิตรายหลักของอุตสาหกรรมปูนซีเมนตในเขตจังหวัด
สระบุรีไดแก บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด(มหาชน) บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)
และบริ ษั ท ที พี ไ อ โพลี น จํ า กั ด (มหาชน) จํ า นวน 400 คน ใช วิ ธี ก ารสุ ม ตามความสะดวก
(Convenience Sampling)
นิยามศัพทเฉพาะ
ปจจัยดานประชากรศาสตร หมายถึง ลักษณะเฉพาะสวนบุคคลของประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตําแหนงงาน อายุงาน
ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง องคประกอบตางๆภายในหนวยงานที่เอื้อ
ตอการปฏิบัติงานมีผลตอความรูสึกของผูปฏิบัติงาน ไดแกดานกายภาพ ดานเพื่อนรวมงาน ดานการ
บริหารจัดการ ดานลักษณะงาน ดานสวัสดิการและ ประโยชน เกื้อกูล
คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งาน หมายถึ ง สิ่ ง ต า ง ๆที่ เ กี่ ย ว ข อ งกั บ ชี วิ ต การทํ า งาน ซึ่ ง
ประกอบด ว ย ค า จ า ง ชั่ ว โมงการทํ า งาน สภาพแวดล อ มการทํ า งาน ผลประโยชน แ ละบริ ก าร
ความกาวหนาในการทํางาน และการมีมนุษยสัมพันธ
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยดานประชากรศาสตร
1) เพศ
2) อายุ
3) ระดับการศึกษา
4) สถานภาพสมรส
5) รายไดเฉลี่ยตอเดือน
6) ตําแหนงงาน
7) อายุงาน

ตัวแปรตาม

คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของพนักงานปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต
เขตจังหวัดสระบุรี

ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
1) ดานกายภาพ
2) ดานเพื่อนรวมงาน
3) ดานการบริหารจัดการ
4) ดานลักษณะงาน
5) ดานสวัสดิการและ ประโยชน เกื้อกูล
รูปที่ 1 กรอบแนวความคิดในงานวิจัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) ทําใหทราบถึงปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของพนักงานปฏิบัติการ
ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต
2) ทํ า ให ท ราบถึ ง ป จ จั ย ด า นสภาพแวดล อ มในการทํ า งานที่ มี ผ ลต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
พนักงานปฏิบัติการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต
3) ทําใหทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานปฏิบัติการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต
4) เปนแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานในอุตสาหกรรมปูนซี เมนต เขต
จังหวัดสระบุรี
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับประชากรศาสตร
ศิริวรรณ เสรีรัตน(2550) ไดกลาวถึงลักษณะดานประชากรศาสตร ซึ่งไดแก อายุ เพศ ขนาด
สภาพครอบครัว รายไดอาชีพ และการศึกษาเปนเกณฑที่นิยมใชในการแบง สวนตลาด และทศพร
จิรกิจวิบูลย (2556) ยังอธิบายวา ปจจัยทางดานประชากรศาสตรเปนสิ่งที่ทําใหความตองการของ
บุคคลมีความแตกตางกันซึ่ งสิ่ งแวดลอมทางประชากรศาสตรประกอบดวยการเพิ่มขึ้นและการ
ลดลงของประชากร โครงสรางอายุของประชากรการยายถิ่นรูปแบบของครอบครัวการศึกษารายได
เชื้อชาติและวัฒนธรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมในการทํางาน
ธี ร นั ย ศิ ริ เ ลขอนั น ต (2552) ให ค วามหมายสภาพแวดล อ มในการทํ า งาน หมายถึ ง
องคประกอบตางๆภายในหนวยงานที่เอื้อตอการปฏิบัติงานมีผลตอความรู สึกของผูปฏิบัติงาน
ไดแกดานกายภาพ การจัดการทํางาน สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา
องคประกอบสภาพแวดลอมในการทํางาน ประกอบไปดวยดานตางๆ ดังนี้
1) ด า นกายภาพ การบริ ห ารงานทุ ก ประเภทเป น ต อ งมป จ จั ย หรื อ ทรั พ ยากรพื้ น ฐาน
สภาพแวดลอมทางกายภาพก็นับวาเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่สงผลตอการจัดสภาพแวดลอม
ของหน ว ยงานการจั ด สภาพแวดล อ มในการทํ า งานที่ ดี จ ะก อ ให เ กิ ด แรงจู ง ใจในการทํ า งาน
ผูปฏิบัติงานยอมปฏิบัติงาน ดวยความเปนสุข สภาพแวดลอมในการทํางานดานกายภาพของบริษัท
หมายถึง สภาพแวดลอมที่เปนวัตถุ ไดแก บริเวณสํานัดงานอาคาร หองทํางาน สิ่งที่ชี้วัดถึงลักษณะ
สภาพแวดลอมในการทํางานดานกายภาพที่ดีคือการรักษาความสะอาด ปลอดภัยรมรื่น สวยงาม
เปนระเบียบ สะดวก ในการในสัญจรและใช ประโยชน อยางคุมคา สภาพแวดลอมทางกายภาพ
นั บ เป นสิ่ ง สํ า คั ญ ประการ หนึ่ งที่ จ ะก อ ให เ กิ ด บรรยากาศที่ ดีห รื อ ไม ดีก็ ไ ด ผู บ ริ ห ารจํ า เป นต อ ง
ตระหนักถึงความสําคัญของปจจัยดานนี้ โดยพยายามจัดหาปรับปรุง พัฒนาตลอดจน บํารุงรักษาให
สามารถเอื้ออํานวยตอการ ปฏิบัติงานของผูรวมงาน
2) ด า นการบริ ห ารจั ด การ ในการบริ ห ารงานให ป ระสบผลสํ า เร็ จ นั้ น มิ ใ ช เ กิ ด จาก
ความสามารถของ ผูบังคับบัญชาเพียงผูเดียวแต เปนผลมาจากความรวมมือของเพื่อนรวมงานภายใต
การนําของผูบังคับบัญชาที่ดีผูบังคับบัญชาที่ดีนั้นจะตองเปนผูใชอํานาจภายใน เชน ความเชื่อมั่น
ความศรัทธาที่ผูใตบังคับบัญชามีตอผูบังคับบัญชามากกวาการกําหนดภาระหนาที่ โดยปราศจาก
การแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะแตประการใด สําหรับการบังคับบัญชาควรเปนไปในทาง
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สรางสรรค ผูบังคับบัญชามีหนาที่ดูแลความทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชา ในขณะเดียวกันจะตอง
สราง บรรยากาศใหผูใตบังคับบัญชาจะตองใชวิธีการตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการรูจักสรางน้ําใจใน
การทํางาน และรูจักสรางมนุษยสมพันธที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา
3) ดานเพื่อนรวมงาน การทํางานในองคกรบุคลากรจะทํางานเปนกลุมไมมีใครทํางานคน
เดียว ดังนั้นถาคนใดคนหนึ่งไมทํางานก็อาจกอใหเกิดความเดือดรอนใหคนอื่นดวย ถาคนหนึ่งคน
ใดทํางานดีกวาคนงานคนอื่นๆ ก็จะไดรับความกดดันใหทํางานใหดีขึ้นดวย ซึ่งเปนกฎธรรมดา
ภายในกลุม เมื่อบุคคลเห็นคนอื่นทําอะไรดีกวาหรือทําสําเร็จก็อยากจะทําบางตามมาตรฐานนั้น
ทั้งนี้ก็เนื่องจากบุคคลมีความรูสึกตองการแขงขัน ในองคกรทั่วไปก็เชนเดียวกันจะมีการแขงขนและ
คอยจับตาดูวาคนอื่นเขาทํางานอยางไร มีความรูสึกและสนใจตองานอยางไรบาง
4) ดานปริมาณงาน ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจะตองเปนไปตามความคาดหวังของหนวยงาน
โดยผลงานที่ปฏิบัติได มีปริมาณงานตามเปาหมายที่องคกรกําหนดไว และควรมีการวางแผนบริหาร
เวลา เพื่อใหไดปริมาณงานตามเปาหมายที่กําหนดไว
5) ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล สวัสดิการ (Welfare) ในวงการบริหารธุรกิจและ
การบริหารบุคคลอาจจะเรียกกันหลายอยาง เชน ผลประโยชนเกื้อกูลผลประโยชนพิเศษ ไดมีผูให
ความหมายของสวัสดิการมีลักษณะ สอดคลองกันดังที่กลาววาสวัสดิการเปนกิจกรรมหรือ บริการ
ใดๆ ที่หนวยงานจัดขึ้นเพื่อให คนงานไดรับความสะดวกสบายในการทํางานทําใหคนงานมีความ
มั่นคงในอาชีพ นอกเหนือจาก เงินเดือน และคาจางประจํา
อํ า นาจ ธี ร ะวนิ ช (2553) ได อ ธิ บ ายถึ ง แนวคิ ด การพั ฒ นาแบบจํ า ลองลั ก ษณะงาน ของ
Richard Hackman และ Greg Oldham สามารถนํ าไปใชในการออกแบบงานเพื่อ สรา ง แรงจู งใจ
ใหกับพนักงานไดเปนอยางดี ซึ่งเกี่ยวของกับองคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ ลักษณะงาน หลัก
สภาพทางจิตวิทยาที่สําคัญ และผลที่คาดวาจะไดรับลักษณะงาน (Core Job Characteristics) จะทํา
ให พ นั ก งานมี แ รงจู ง ใจในการทํ า งาน และนํ า ไปสู ผ ลลั พ ธ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากงาน ประกอบไปด ว ย
องค ป ระกอบ 5 ประการ ได แ ก ความหลากหลายของทั ก ษะความมี อั ต ลั ก ษณ ข องภาระงาน
ความสําคัญของภาระงาน ความเปนอิสระ และผลปอนกลับของงานดังนั้น ลักษณะงาน 5 ประการนี้
มีผลกระทบตอแรงจูงใจ ความพอใจในงาน และมีผลทําใหการปฏิบัติงานของบุคลากรสูงขึ้น เพราะ
ลักษณะนี้มีผลตอสภาพจิตวิทยาที่สําคัญ 3 ประการดวยกัน ไดแก ประสบการณที่มีคุณคาที่ไดรับ
จาก ตัวงาน ประสบการณที่มีคุณคาที่ไดรับจากความรับผิดชอบในงาน และความรูผลลัพธของงาน
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จากการทบทวนวรรณกรรมผูวิจัย สรุปของคุณลักษณะงานไดวา คือการกําหนดหนาที่ ที่
ตองปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร อีกทั้งการสรางความรับรู การระบุคุณคาในงานที่
ทําใหสามารถสนอง ความตองการบรรลุผลการปฏิบัติงานเปนการตอบสนองความตองการระดับ
หนึ่งของบุคคลอันจะกอใหเกิดประสิทธิผลในการทํางาน และคุณประโยชนตอองคกร
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
อุมารินท เอื้อนุกูล (2551) คําวาคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life) ไดแก
การทํางานไดดี ถูกตอง ปลอดภัย และมีความพอใจในงาน ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีใน การท างานจะ
เกิดขึ้นไดนอกจากจะตองมีพัฒนาทักษะการท างานแลวควรมีการเนนพัฒนาจิต ลักษณะที่เอื้อให
เกิดการท างานอยางแข็งขันและชวยปองกันมิใหเกิดปญหาการท างานลักษณะ เหลานี้ ไดแก
1) ทัศนะคติคานิยมที่มีตอการท างานและสถานการณแวดลอมทั่วไป
2) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ รวมถึงความมีมานะพากเพียรไปสูตามสําเร็จ
3) ความเชื่ออํานาจในตนหรือเชื่อในความสามารถและการกระทําของตนเอง
4) การมุงอนาคตควบคุมตน คือ มองเห็นความกาวหนาในอาชีพและรูกาลเทศะ อดได รอ
ไดปฏิบัติตนไดเหมาะสม
5) มีจริยธรรม ซื่อตรง ซื่อสัตยเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว
นอกจากนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2557) ไดกลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน
หมายถึงทัศนคติและความรูสึกของพนักงานซึ่งไดรับมาจากประสบการณการทํางาน ทําใหเกิด
ความพึงพอใจมีความสุขในการทํางานและมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ คุณภาพชีวิตการทํางานเปนการ
ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของพนักงาน ซึ่งจะสงผลตอองคการและพนักงานใน
รูปแบบตางๆ หากองคการใดมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ต่ํา ยอมกอใหเกิดปญหาติดตามมามากมาย
ในทางตรงกันขามหากองคการใดไดดําเนินการใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่เหมาะสม
แลว ยอมนําไปสูความพึงพอใจในงานอันสงผลตอประสิทธิภาพงานของบุคลากรและองคการได
สรุปความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ชีวิตการทํางานที่มีความสุข ทั้งทาง
รางกายและจิตใจ มีความพอใจตองานที่ทําและสภาพแวดลอมที่นาอยู คุณภาพชีวิตใน การทํางาน
เริ่มจากพื้นฐานในการตอบสนองความจําเปนพื้นฐานในเรื่องการไดรับผลตอบแทนจากองคกรที่
ยุติ ธรรม และคุณภาพชี วิตการทํ างานเปน การตอบสนองความต อ งการและความคาดหวั งของ
พนักงาน ซึ่งเปนจุดเริ่มของความสัมพันธระหวางองคกร และบุคลากร และจะพัฒนาไปสู ระดับ
ความสัมพันธในสังคม อันเปนการตอบสนองความตองการของมนุษยในขั้นที่สูงขึ้น
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ธีระพงษ สมประเสริฐ(2550) ไดทําการศึกษา คุณภาพชีวิตในการทํางานของชางโทรศัพท
ดานสายตอนนอก บริษัท ทีโอทีจํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม
อยูในระดับ สู ง ยกเวนดานความมั่ นคงและความกาวหนาในการทํางานที่ มีคุณภาพชี วิต ในการ
ทํางานอยูในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบ ความแตกตางของลักษณะสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานพบว า อายุสถานภาพสมรส ระดับ การศึ กษา อั ตราเงิ นเดือน อายุงาน และระดั บ
ตําแหนง ที่แตกตางมีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานที่แตกตางกัน
วิรัช ณัถฤทธิ์ (2550) ไดทําการศึกษา คุณภาพชีวิตการทํางานพนักงานขับรถโดยสารประจํา
ทางขององคกรขนสงมวลชนกรุงเทพ ผลการศึกษาวิจัย พบวา ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน พบวา ปจจัยดานการปฏิบัติงาน ไดแก ดานลักษณะงาน ดานปกครองบังคับบัญชา และ
สัมพันธภาพในการทํางาน สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง
ขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดารณี มนตรีมุข (2553) ไดทําการศึกษา คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัท บริหาร
สินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด หลังการควบรวมกิจการ ผลการวิจัย อายุมี ความสัมพันธตอคุณภาพ
ชีวิตการทํางานดานสวั สดิ การ คาตอบแทน และผลประโยชนอื่ นๆ ตัวแปรดานสถานภาพสมรสมี
ความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตการทํางานดานความมั่นคงในการทํางาน สวนตัวแปรดานเงินเดือนนั้นมี
ความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 3 ดาน คือดานสวัสดิการคาตอบแทน และผลประโยชนอื่นๆ
ดานความพึงพอใจในการทํางาน และดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ประกายศรี ศิ ริ คุ ณ (2556) ได ทํ าการศึ กษา ป จจั ยที่ ส งผลต อคุ ณภาพชี วิ ตการทํ างานของ
ขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง สรุปการศึกษาดังนี้ ปจจัยในการทํางานที่สงผลตอคุณภาพชีวิต
การทํางานของขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง พบวา ดานสายงานที่ปฏิบัติ ดานวัสดุอุปกรณใน
การทํางาน ดานผูบังคับบัญชา ดานเพื่อนรวมงาน และดานนโยบายและกฎระเบียบ อยางนอย 1 ดาน
สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมของขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิ เศษกลาง โดยสามารถ
รวมกันอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตการทํางานไดรอยละ 54.30 นอกจากนี้หากพิจารณาราย
ดานพบวาดานผูบังคับบัญชาดาน ดานวัสดุอุปกรณในการทํางาน ดานเพื่อนรวมงาน และดานนโยบาย
และกฎระเบียบสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รณัชฤดี ปองกันภัย (2557) ไดทําการศึกษา คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะ
แห ง ชาติ กรณี ศึ ก ษาพนั ก งาน ผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นสํ า นั ก งานใหญ ผลการวิ จั ย พบว า ป จ จั ย ที่ มี
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ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ สํานักงานใหญ ไดแก เพศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ การบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และสภาพแวดลอมการ
ทํางาน และปจจัยที่มีอิทธิพลกับ คุณภาพชีวิตการทํางาน ไดแก ลักษณะงานที่ปฏิบัติ การบังคับ
บัญชา ความสัมพันธกับเพื่อน รวมงาน และสภาพแวดลอมการทํางาน
รัตนาภรณ บุญมี (2558 ) ไดทําการศึกษา คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาล
ตํ า บลนาดี ผลการเปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามป จ จั ย ส ว นบุ ค คล พบว า ระดั บ การศึ ก ษาและ
ประสบการณทํางานมีความเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สวนปจจัย ทางดานเพศ อายุ สถานภาพสมรสและรายไดเฉลี่ยตอเดือนมีคุณภาพชีวิต
การทํางานไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของพนักงานปฏิบัติการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตเขต
จังหวัดสระบุรี ครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) ประชากรที่ใช
ในการวิจัย คือ พนักงานปฏิบัติการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตในเขตจังหวัดสระบุรี โดยขอมูลที่ใช
ในการศึกษาครั้งนี้ คือขอมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางจากพนักงานปฏิบัติการ ของ 3 ผูผลิต
รายหลักของอุตสาหกรรมปู นซี เมนตในเขตจั งหวัดสระบุ รีได แก บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด
(มหาชน) บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
จํานวน 400 คน จากสูตรคํานวณของ Yamane (1973) ใชวิธีการสุมตามความสะดวก (Convenience
Sampling) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลแบบ Rating Scale 5 ระดับ
โดยทําการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliabilitty) โดยพบวามีคามากกวา 0.7 (กัลยา วานิชยบัญชา และฐิ
ตา วานิ ช ย บั ญ ชา, 2558, น. 159) ถื อ ว า มี ค วามน า เชื่ อ ถื อ โดยใช สถิ ติ พรรณนา ได แ ก ความถี่
(Frequency) ค า ร อ ยละ (Percentage) ค า เฉลี่ ย (Mean) และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (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 3140 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
สามารถสรุ ป ผลการวิ เ คราะห ไ ด ดั ง นี้ ผู ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ต อ ป จ จั ย
สภาพแวดลอมในการทํางาน โดยรวมอยูในระดับมาก (X = 3.71) โดยพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความคิดเห็นตอ ดานลักษณะงาน (X = 3.98) รองลงมา ดานเพื่อน
รวมงาน (X = 3.94) ดานกายภาพ (X = 3.93) ดานผูบริหาร (X = 3.68) และนอยที่สุด ดานสวัสดิการ
และประโยชนเกื้อกูล (X = 3.26)
คุณภาพชีวิตการทํางาน
สามารถสรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้ ปจจัยคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยรวมอยูในระดับ
มาก (X = 3.63) เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ มีค วามเห็ น ต อ
ตํ า แหน ง และหน า ที่ ข องท า นที่ ทํ า อยู ป จ จุ บั น มี ค วามเหมาะสม (X = 3.87) รองลงมาคื อ เงิ น
คาตอบแทนที่ไดรับเหมาะสมกับหนาที่รับผิดชอบในการทํางานของทาน (X = 3.70) และนอยที่สุด
คือ ไดรับสวัสดิการ รวมถึงวันหยุดพักผอนอยางเหมาะสม (X = 3.53)
การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานปจจัยประชากรศาสตร
สมมติฐาน
สถิติ
เพศ
T-Test
อายุ
F -Test
ระดับการศึกษา
F -Test
สถานภาพสมรส
F -Test
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
F -Test
ตําแหนงงาน
T-Test
อายุงาน
F -Test
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Sig.
0.966
0.836
0.000*
0.971
0.001*
0.470
0.067

ผลการทดสอบ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
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*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05
จากตารางที่ 1 พบวา ปจจัยประชากรศาสตร ไดแก ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือ นที่
แตกตางกันสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานปฏิบัติการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต เขต
จังหวัดสระบุรี ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน
ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน
b
B
t
Constant
ดานกายภาพ(X1)
ดานเพื่อนรวมงาน(X2)
ดานการบริการจัดการ(X3)
ดานลักษณะงาน(X4)
ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล(X5)
R = 0.788 R2 = 0.621 SEE = 0.447
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05

0.73
3.483
- 0.03 - 0.03 - 0.80
0.28
0.24
5.36
- 0.01 - 0.02 - 0.41
0.14
0.11
2.61
0.45
0.67
17.25
F = 102.533 Sig of F = .000

Sig - t
0.001
0.423
0.000*
0.685
0.010*
0.000*

จากตารางที่ 2 ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต เขตจังหวัดสระบุรี พบวา ดานเพื่อนรวมงาน ดานลักษณะงาน
และดานสวัสดิการประโยชนเกื้อกูล สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05 และมีคาความสามารถในการพยากรณรอยละ 62.1 โดยดานที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ดาน
สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล (B=0.67) รองลงมาคือ ดานเพื่อนรวมงาน (B=0.24) และนอยที่สุด
ดานลักษณะงาน (B=0.11) ตามลําดับ
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
อภิปรายผล
ปจจัยประชากรศาสตร
ระดับการศึกษา เนื่องจาก ระดับการศึกษาที่แตกตางกันไปตามลําดับของระดับการศึกษา
รวมไปถึงการไดรับการยอมรับยกยองชมเชยจากบุคคลรอบขางและความรูสึกที่มีกับความกาวหนา
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ในตําแหนงงานที่บุคคลนั้นทําอยู และเมื่อพิจารณาจากการทดสอบเปรียบเทียบรายคูพบวา ผูที่มี
ระดับการศึกษาต่ํากวาอนุปริญญา/ปวส. มีคุณภาพชีวิตการทํางานนอยกวา ผูตอบแบบสอบถามที่มี
ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. เนื่องจาก ผูที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาอนุปริญญา/ปวส. นั้นจะมี
ลั ก ษณะงานใช แ รงงาน และได รั บ ค า ตอบแทนจากการทํ า งานน อ ยกว า ผู ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษา
อนุปริญญา/ปวส. ในสวนของผูที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.จะมีลักษณะงานเปนพนักงาน
คุมเครื่องจักรในการผลิต งานที่ทํานั้นคอนขางสบายใชแรงในการทํางานน อย คาตอบแทนได
มากกวาและมีความกาวหนาในหนาที่การงานมากกวา
รายได เพราะวา รายไดเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย ซึ่งตองนําใช
ซื้อปจจัยพื้นฐานของมนุษย ไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค และเมื่อพิจารณา
จากการทดสอบเปรียบเทียบรายคูพบวา ผูที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน สูงกวา 45,000 บาท มีคุณภาพ
ชีวิตสูงกวาผูที่มีรายไดต่ํากวาตนเอง เพราะวา รายไดที่สูงชี้ใหเห็นวาพนักงานบุคคลนั้น มีความรู
ความสามารถ มีประสบการณในการทํางานสูงในองคกรนั้น และการเปนที่ยอมรับจากบุคคลรอบ
ข า ง รวมไปถึ ง การได รั บ ค า ตอบแทนและสวั สดิ ก ารต า งๆที่ สู ง ขึ้ น ตามกั น มา ซึ่ งทํ า ให ใ นการ
ดํารงชีวิตมีความสุขเกิดการทุมเทใหกับการทํางานและรักองคกรที่ตนทํางานอยู
และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีระพงษ สมประเสริฐ (2550) ผลการวิจัยพบวา ระดับ
การศึกษา อัตราเงินเดือน ที่แตกตางมีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานที่แตกตางกัน และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ รัตนาภรณ บุญมี (2558 ) ผลการวิจัย พบวา ระดับการศึกษาและ มีความเห็นตอ
คุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน สามารถอภิปรายผลตามคาน้ําหนักไดดังนี้
1) ดานสวั สดิ การและประโยชน เกื้อกูลส งผลต อคุ ณภาพชี วิตการทํางานมากที่ สุด เพราะ
สวัสดิการเปนอีกปจจัยหนึ่งที่พนักงานใหความสนใจเทียบเทากับรายไดที่ตนเองไดรับ ซึ่งในการ
ดํารงชีวิตในการทํางานในแตละวัน ลวนแลวมีคาใชจายไมวาจะเปน คาเดินทาง คาที่พัก คาอาหาร รวม
ไปถึงคาใชจายในการรักษายามเจ็บปวย ซึ่งสวัสดิการที่ทางองคกรตางๆนั้นไดมอบใหแกพนักงาน เปน
สิ่งที่สามารถชวยลดคาใชจายในการดํารงชีวิตการทํางานของพนักงานนั้นได และเมื่อพิจารณาจาก
คาเฉลี่ยพบวา “การไดรับสวัสดิการประกันชีวิตและคารักษาพยาบาลที่เหมาะสม” มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
เนื่องจาก การตรวจรักษาสุขภาพมีความจําเปนอยางมาก สําหรับพนักงานทุกคน เพราะคาใชจายในแต
ละครั้งเมื่อเกิดเจ็บปวยขึ้นมา จะมีราคาสูงมากจนยากจะคาดเดาและบางครั้งอาจะสูงกวารายไดในแตละ
เดือน หากองคกรใหความสําคัญกับคาใชจายสวนในนี้ จะทําใหพนักงานเกิดความรักตอองคกรมากขึ้น
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2) ดานเพื่อนรวมงานส งผลตอคุณภาพชี วิตการทํางาน เนื่องจาก การทํางานในองค กร
พนักงานจะทํางานเปนกลุมไมมีใครทํางานคนเดียว ดังนั้นเพื่อนรวมงานจึงเปนบุคคลที่คอยใหการ
สนับสนุนและชวยเหลือซึ่งกันและกัน จึงสงผลทําใหงานประสบความสําเร็จ และเมื่อพิจารณาจาก
คาเฉลี่ยพบวา “มีความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานเปนอยางดี” มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เนื่องจาก เปน
บุคคลสําคัญที่สงผลตอความสําเร็จและความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน การมีเพื่อนรวมงานที่
ดีจะชวยทําใหการทํางานประสบความสําเร็จลุลวงไปดวยดี
3) ดานลักษณะงานสงผลต อคุณ ภาพชีวิตการทํางาน เนื่องจาก พนักงานแต ละบุ ค คลมี
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานแตกตางกันไป ตามที่ตนเองไดศึกษาหรือฝกอบรมมา ดังนั้น
ในการมอบหมายงานจํ าเปนต องกํ าหนดให มีสอดคลอ งกั บความรูความสามารถของพนั ก งาน
เพื่อที่จะปฏิบัติงานไดอยางเต็มความรูความสามารถ อันจะกอใหเกิดประสิทธิผลในการทํางานและ
คุณประโยชนตอองคกร และเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยพบวา “สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมาย
สําเร็จลุลวงทันเวลา” มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เนื่องจาก ในการกําหนดหนาที่ใหกับพนักงานในองคกร
นั้ นมี ค วามสอดคล อ งกั บ ทั ก ษะความรู ค วามสามารถของพนั ก งาน รวมไปถึ ง ปริ ม าณงานและ
ระยะเวลาที่องคกรกําหนดใหมีความเหมาะสม เพื่อทําใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานลุลวงทันเวลา
ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ วิรัช ณัถฤทธิ์ (2550) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่
สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน พบวา ปจจัยดานการปฏิบัติงาน ไดแก ดานลักษณะงาน ดานปกครอง
บังคับบัญชา และสัมพั นธภาพในการทํางาน สงผลตอคุ ณภาพชีวิตการทํางานของพนั กงานขั บรถ
โดยสารขนสงมวลชนกรุงเทพ อยางมี นัยสํ าคั ญทางสถิติ ที่ระดั บ 0.05 สอดคลองกับงานวิ จัยของ
ประกายศรี ศิริคุณ (2556) พบวา ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานเพื่อนรวมงาน สงผลตอคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของขาราชการ ทัณฑสถาน สอดคลองกับงานวิจัยของ รณัชฤดี ปองกันภัย (2557) พบวา
ปจจัยที่มีอิทธิพลกับคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแหงชาติ ไดแก ดาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ การบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และสภาพแวดลอมการทํางาน
และสอดคลองงานวิจัยของ ดารณี มนตรีมุข (2553) พบวา ดานสวัสดิการ ดานสวัสดิการคาตอบแทน
และผลประโยชนอื่นๆ ดานความพึงพอใจในการทํางาน และดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ มี
ความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัท
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
ปจจัยประชากรศาสตร
1) ระดับการศึกษา องคกรควรจัดตั้งนโยบายสงเสริมและพัฒนาพนักงานที่มีระดับการศึกษา
ตั้งแตปวส.ขึ้นไป พบวามีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี โดยเพิ่มพูนทักษะความรูความสามารถในดาน
อาชีพ ดวยการจัดหลักสูตรอบรมพัฒนาฝมืออาชีพ และปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานใหกับพนักงาน
ที่มีระดับต่ํากวาปวส. โดยการมอบทุนการศึกษาตอในระดับปวส. เพื่อใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานทัดเทียมหรือเทียบเทากับพนักงานระดับการศึกษาปวส. โดยมีการคัดเลือกพนักงานที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเดน และมีการทําสัญญาผูกมัดการวาจางกับพนักงานที่ตองทํางานใหกับองคกร
2) รายไดเฉลี่ยตอเดือน แสดงใหเห็นวาผูที่มีรายไดต่ํากวา 15,000 บาท มีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานนอย ดังนั้นองคกรควรจัดสวัสดิการ อื่น ๆ เพื่อช วยลดคา ใช จา ยของพนั ก งาน เช น การจั ด
สวัสดิการอาหารกลางวัน การจัดโครงการเสริมสรางรายไดพิเศษแกพนักงาน และการเพิ่ มทุ น
สวัสดิการในดานคาเลาเรียนบุตรพนักงาน รวมถึงการเพิ่มเงินเบี้ยขยันและโบนัสประจําป
ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน
1) ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล องคกรควรใหการสงเสริมสวัสดิการในดานการดูแล
รักษาสุขภาพพนักงาน เพื่อใหพนักงานในองคกรมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงที่จะสงผลตอมีคุณภาพชีวิต
การทํางานที่ดีเพิ่มมากขึ้น โดยมีการจัดแผนประกันสุขภาพและทันตกรรมใหแกพนักงาน ซึ่งจะสามารถ
ใหพนักงานไดรับการรักษาที่ไดมาตรฐาน เชน การเพิ่มวงเงินในการทําทันตกรรม วงเงินปกติสามารถ
ขูดหินปูนได 2ครั้งตอป องคกรควรจัดเพิ่มวงเงินเพิ่มใหสามารถ รักษาขูดหินปูนได 3ครั้งตอป
2) ดานเพื่อนรวมงาน องคกรควรสงเสริมกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางพนักงานใน
องคกร เพื่อใหพนักงานเกิดความรักสามัคคีกันมากขึ้น โดยไมตองมีการบังคับหรือมีแบบแผนที่
ตายตัว เชน การจัดทริป ไปเที่ยวตางจังหวัด ใหกับพนักงานทุกคนไดเขารวม นอกจากพนักงานจะ
ไดเปลี่ยนบรรยากาศจากที่ทํางานแลว ยังถือเปนโอกาสที่ดีที่จะทําใหคนตางแผนกไดรูจักกัน
3) ดานลักษณะงาน องคกรควรมีการกําหนดภาระของงาน และหนาที่ความรับผิดชอบของ
พนั ก งานให มี ค วามเหมาะสมตามแต ล ะบุ ค คล เพื่ อ ให พ นั ก งานสามารถปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากทักษะความรูความสามารถ ในดานการศึกษา ประสบการณการ
ทํางาน อีกทั้งในดานปริมาณงานตองมีความเหมาะสมกับพนักงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมสังคม
และชุมชนใหเกิดความสัมพันธไมตรีที่ดีตอกัน
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1) ศึกษาในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) เพื่อใหพนักงานแสดง
ความคิดเห็นมากยิ่งขึ้นเพื่อทราบถึงขอมูลและขอคิดเห็นในเชิงลึกที่พนักงานมีตอบริษัท และนํามา
ประกอบการวิเคราะหผลการวิจัยเชิงปริมาณ
2) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบ
วาสอดคลองหรือแตกตางกันอยางไร
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ผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาปจจัยลักษณะประชากรศาสตร
ที่สงผลตอการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบานเนอวานา โฮม ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลและ (2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจวาจางบริษัท
รับสรางบานเนอวานา โฮม ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุมตัวอยางที่ใชใน
งานวิจัย คือ กลุมผูบริโภคที่สนใจและเขาเยี่ยมชมบานตัวอยางในโครงการ ศูนยรับสรางบานและจุด
ประชาสัมพันธสินคาของบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่
แนนอน ผูวิจัยจึงคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบสะดวก (Convenience Sampling) ผูวิจัยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน การวิเคราะหขอมูล ใช
สถิติพรรณนา ไดแก ความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก t-test, One-Way Anova (F-test) และ การ
วิ เคราะห การถดถอยชิ งเส นพหุ คู ณ (Multiple Linear Regression Analysis) ผลการวิ จั ย พบว า กลุ ม
ตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 80.25) มีอายุ 36-45 ป (รอยละ 60) มีสถานภาพสมรส (รอยละ
85.75) มี รายได เฉลี่ ยต อเดื อน 140,001 – 170,000 บาท (ร อยละ 29.25) ประกอบอาชี พพนั ก งาน
บริษัทเอกชน(รอยละ 48.25) และมีจํานวนสมาชิกภายในบาน 3-5 คน (รอยละ 74.75) ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด โดยรวมอยู ในระดั บมาก เรี ยงลํ าดั บ จากมากไปหาน อย ดั งนี้ ด านการจั ดจํ าหน าย
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ด านผลิ ตภั ณฑ ด านการส งเสริ มการตลาด ด านราคา และการตั ดสิ นใจว าจ างบริ ษั ทรั บสร างบ าน
เนอวานา โฮม โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว า (1) ป จ จั ย ลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร พบวา เพศ อายุ สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ และจํานวนสมาชิกภายในบาน
ที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบานเนอวานา โฮม แตกตาง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด สงผลตอการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบาน เนอวานา โฮม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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 140,170 – 001, 000Baht (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
ตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีแนวโนมปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ รักษาการ
ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เปดเผยวาตัวเลขเศรษฐกิจป
พ.ศ. 2560 ขยายตัวดีขึ้นและโตตอเนื่องในป พ.ศ. 2561 โดยเชื่อวาอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ(จีดีพี)
จะมากกวารอยละ 4 สําหรับภาคอสังหาริมทรัพยตัวเลขที่สะทอนภาวะตลาดคือตัวเลขการโอน
กรรมสิทธิ์ซึ่งมีทิศทางดีขึ้นในชวงปลายป พ.ศ. 2560 และคาดวาในป พ.ศ. 2561 การโอนกรรมสิทธิ์
ทั่วประเทศจะขยายตัวรอยละ 6.1 ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลการโอนกรรมสิท ธิ์จะ
ขยายตัวกวารอยละ 8.6 สวนภูมิภาคขยายตัวประมาณรอยละ 2 ซึ่งเปนผลจากจํานวนที่อยูอาศัยสราง
เสร็จจดทะเบียนทั่วประเทศที่ขยายตัวมากถึงรอยละ 17 ดานมูลคาการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มสูงขึ้น
ตามราคาที่อยูอาศัยที่ รอยละ 12.6 ทําใหสินเชื่อที่อยูอาศั ยใหมขยายตั วร อยละ 3.9 (ศูนย ขอมู ล
อสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, 2560) ในดานของผูประกอบการเมื่อความตองการและ
พฤติ ก รรมของผู บ ริ โ ภคเปลี่ ย นไป ส ง ผลให ผู ป ระกอบการหลายรายในกลุ ม ธุ ร กิ จ พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพยเริ่มปรับตัวหันมาใหความสนใจกับธุรกิจรับสรางบานมากขึ้น และเรงขายบาน
พร อมอยูที่ เหลือในมือ ออกไป รวมทั้งมี การเพิ่ มเทคโนโลยี ตา ง ๆ ในการสรางบา นให มีค วาม
หลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดมากขึ้น
สําหรับบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่เกิดจากการควบรวมกันของ
บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเมนท จํากัด ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ไดแก
บานอยูอาศัย โฮมออฟฟศ ทาวนโฮม และคอนโดมิเนียม กับบริษัท ไดอิ กรุป จํากัด (มหาชน)
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ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานรับสรางบานรวมทั้งผลิตและจัดจําหนายรั้วสําเร็จรูป ไดเล็งเห็นวา ความ
ตองการของผูบริโภคในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ผูบริโภคตัดสินใจซื้อบานในโครงการจัดสรร
ยากขึ้น เนื่องจากตนทุนที่ดินมีราคาที่สูงขึ้น ผูบริโภคจึงหันมาใหความสนใจทําเลที่ไกลขึ้น เพื่อให
ไดบานในราคาต่ําลง หรือเลือกที่จะปลูกกสรางบานใหมบนที่ดินเดิม ผูบริหารจึงไดวางกลยุทธ
เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุมนี้ ดวยการหันมาใหความสนใจกับธุรกิจรับสราง
บานมากขึ้น (บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด(มหาชน), 2560)
จากที่กลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยในฐานะนักการตลาดสนใจศึกษาวิจัยเพื่อหาปจจัยทาง
การตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบาน เนอวานา โฮม ของผูบริโภคในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลเพื่ อ นํ า ข อ มู ล ดั ง กล า วมาพั ฒ นาและปรั บปรุ ง สิ นค า ให ดียิ่ ง ขึ้ น
ตรงตอความตองการของผูบริโภคและเปนขอมูลสนับสนุนในดานการวางแผนการตลาดเพื่อขยาย
ธุรกิจตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1) เพื่อศึกษาปจจัยลักษณะประชากรศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสราง
บานเนอวานา โฮม ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสราง
บานเนอวานา โฮม ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมมติฐานของการวิจัย
1) ปจจัยลักษณะประชากรศาสตร อันไดแก เพศ อายุ สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ
และจํ า นวนสมาชิ ก ภายในบ า นที่ แตกต า งกั น ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจว า จ า งบริ ษัท รั บ สร า งบ า น
เนอวานา โฮม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด อันไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย และดาน
การสงเสริมการตลาด ที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบานเนอวานา โฮม
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาคนคว ามุ งเน นเกี่ยวกั บตัวแปรป จจั ย สว นประสมทางการตลาด และลัก ษณะ
ประชากรศาสตร โดยประชากรที่ ต อ งการศึ ก ษาในงานวิ จั ย นี้ คื อ กลุ มผู บ ริ โ ภคที่ ส นใจและ
เขาเยี่ยมชมบานตัวอยางในโครงการ ศูนยรับสรางบานและจุดประชาสัมพันธสินคาเนอวานา โฮม
ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) โดยไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงคํานวณกลุม
ตั ว อย า งได จํ า นวน 400 คน โดยใช ก ารกํ า หนดเกณฑ แ บบการสุ ม ตั ว อย า งโดยไม อ าศั ย ความ
นาจะเปน (Nonprobability Sampling) สุมดวยวิธีแบบสะดวก (Convenience Sampling)
นิยามศัพทเฉพาะ
ปจจัยลักษณะประชากรศาสตร หมายถึง ลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลที่แตกตางกัน
ออกไปของกลุ ม ผู บ ริโภคที่ ส นใจและเข า เยี่ ย มชมบ า นตั วอย า งในโครงการ ศู นยรับ สร า งบ า น
โดยมีความสําคัญตอการกําหนดตลาดเปาหมาย โดยเกณฑที่ใชในการแบงสวนตลาด ไดแก เพศ
อายุ สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ และจํานวนสมาชิกภายในบาน
ส ว นประสมทางการตลาด หมายถึ ง เป น เครื่ อ งมื อ ทางการตลาดที่ ใ ช เ ป น กลยุ ท ธ
เพื่อบรรลุผลสําเร็จทางการตลาดในการจูงใจใหผูที่สนใจวาจางบริษัทรับสรางบานเนอวานา โฮม
ประกอบไปดวย
การตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบานเนอวานา โฮม หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่
จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกตางๆที่มีอยู หลังจากที่ไดพิจารณาทุกอยางแลว ผูบริโภคจะตอง
ตัดสินใจวาจะวาจางหรือไม ถาการประเมินทางเลือกเปนที่พอใจ การวาจางก็จะเกิดขึ้น
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยลักษณะประชากรศาสตร
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน
- อาชีพ
- จํานวนสมาชิกภายในบาน

การตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบาน
เนอวานา โฮม ของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps)
‐ ดานผลิตภัณฑ
‐ ดานราคา
‐ ดานการจัดจําหนาย
‐ ดานการสงเสริมการตลาด

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผลการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจวาจางบริษัท
รับสรางบานเนอวานา โฮม ของผูบริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และสามารถ
นําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลสนับสนุนการกําหนดกลยุทธทางการตลาดในการแบงสวนตลาด
ใหแกกลุมเปาหมายใหสอดคลองกับลักษณะทางประชากรศาสตรและประกาศเปนนโยบายบริษัท
เพื่อดึงดูดกลุมเปาหมายที่ตองการสรางบาน
ผลการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา ดานการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจวาจางบริษัท
รับสรางบานเนอวานา โฮม ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถนําไปใช
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ในการออกแบบกลยุทธทางการตลาดใหตรงกับความตองการของผูที่ตองการวาจางบริษัทรับสราง
บานเนอวานา โฮม ในแตละดานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือการตลาดของบริษัท ฯ
ผลการวิ จั ย จะเป น ประโยชน ต อ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ ต อ งการศึ ก ษาค น คว า ป จ จั ย
ส ว นประสมทางการตลาดที่ ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจว า จ า งบริ ษั ท รั บ สร า งบ า นเนอวานา โฮม
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร
ลักษณะทางประชากรศาสตร วาประกอบดวย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได
อาชีพ ระดับการศึกษา ซึ่งองคประกอบ เหลานี้ เปนเกณฑที่นิยมนํามาใชในการแบงสวนการตลาด
ลักษณะประชากรศาสตรเปนสิ่งที่สําคัญ และสถิติที่วัดไดของประชากรที่จะสามารถชวยกําหนด
ตลาดของกลุมเปาหมาย ทําใหงายตอการวัดผลมากกวาตัวแปรทางดานอื่น ๆ (ศิริวรรณ เสรีรัตน,
2550) ตัวแปรทางดานประชากรที่สําคัญ ประกอบดวย เพศ อายุ ลักษณะครอบครัว รายได การศึกษา
และอาชีพ
สามารถสรุปความหมายของ ลักษณะประชากรศาสตร ไดวาหมายถึง การศึกษาถึงลักษณะ
ของบุคคลที่แตกตางกันออกไปแตละสังคม ขึ้นอยูกับภูมิหลังของแตละบุคคลที่แตกตางกันออกไป
ซึ่งในงานวิจัยในครั้งนี้ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ รายได อาชีพ และจํานวนสมาชิกภายในบาน โดย
การศึกษาปจจัยลักษณะประชากรศาสตรก็เพื่อกําหนดสวนแบงตลาดและกลุมลูกคาเปาหมายนั่นเอง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
Kotler (2000) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดไววาเปนกลุมของเครื่องมือ
ทางการตลาดที่องคกรใชในการปฏิบัติตามวัตถุประสงคทางการตลาดกลุมเปาหมาย ซึ่งสอดคลอง
กับ Boone and Kurtz (1989) ซึ่งไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดวา หมายถึง ปจจัย
ทางการตลาดที่ควบคุมไดที่กิจการจะตองใชรวมกันเพื่อสนองความตองการของตลาดเปาหมาย
หมายถึ ง ความเกี่ ยวข อ งกัน ของ 4 ส วน คือ ผลิ ตภัณฑ ราคา การจัดจํา หน า ย และการส ง เสริ ม
การตลาดถือวาเปนเครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจสามารถควบคุมได ตองใชรวมกันทั้ง 4 อยาง
วัตถุประสงคที่ใชเพื่อสนองความตองการของลูกคา (ตลาดเปาหมาย) ใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ซึ่ง
ประกอบดวยตัวสินคา ราคา การจัดจําหนาย การแจกจายตัวสินคาและสงเสริมการตลาด
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แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจ
ลฎาภา พูลเกษม (2550) ไดใหความหมายการตัดสินใจวาเปนกระบวนการคิดโดยใชเหตุผล
ในการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากหลายทางเลือกที่มีอยูเพื่อใหไดทางเลือกที่ดีที่สุด และตอบสนองความ
ตองการของตนเองใหมากที่สุด ในขณะที่ศิริวรรณ เสรีรัตน (2552, น.157) ไดใหความหมายของ
กระบวนการหรือขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ วาเปนกระบวนการที่มีลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ
ของผูบริโภค ประกอบไปด วย การรับรูปญ หา การคนหาข อมู ล การประเมินผลทางเลือ ก การ
ตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อ และมานิต รัตนสุวรรณ และสมฤดี ศรีจรรยา (2554)
กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อประกอบดวย 6 ขั้นตอน เริ่มตั้งแตการรับรูความตองการและคนหา
ขอมูลที่ตองการสินคา ที่ตองการเปรียบเทียบคุณภาพและราคา สุดทายจะเปดทางเลือกวาเลือก
สินคาไหนที่ไดตรงตาม ความตองการจึงตัดสินใจซื้อ
จากการทบทวนความหมายจากนักวิชาการดังกลาวขางตน สามารถสรุปความหมายของ
กระบวนการตัดสินใจไดวา หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลาย ๆ
ทางเลือกที่ไดพิจารณาอยางดีแลว
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ไอยศิกา แซเอี๊ย (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา
อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพของประชากรศาสตรที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อบ าน
จัดสรรที่แตกตางกัน และปจจัยดานการส งเสริมการขายและดานการตลาดทางตรงมีผลตอ การ
ตัดสินใจซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เพ็ญประภา ทาใจ (2556) ไดศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “ปจจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อบานเดี่ยวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล” ผลการศึกษาพบวา
ปจจัยทางดาน ประชากรศาสตรที่แตกตางกัน ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได และการศึกษา มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อบานเดี่ยวของผูบริโภคที่แตกตางกัน ยกเวนสถานภาพเพียงอยางเดียว สวนปจจัย
การตลาดเชิงบูรณาการในดานการโฆษณาประชาสัมพันธ โปรโมชั่น และกระบวนการขาย มีผลตอ
การตั ดสิ นใจซื้ อบา นเดี่ ยวที่แตกตา งกัน โดยกลุมตั วอย างให ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ การโฆษณา
ประชาสัมพันธมากที่สุด นอกจากนี้ ยังพบวาปจจัยดานภาพลักษณสินคาในเรื่องของการมีบริการที่
ดี ความภักดีของลูกคาและความไววางใจในบานเดี่ยวมีผลตอการตัดสินใจดวยเชนเดียวกัน
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วีณา ถิระโสภณ (2558) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรร
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผลการวิจัยพบวา บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อบานจัดสรรมากที่สุดคือ ครอบครัว โดยเหตุผลสําคัญที่ใชประกอบการเลือกซื้อบานจัดสรรคือ
ชื่อเสียงของโครงการ รองมาคือ ทําเลที่ตั้งเหมาะสมและการออกแบบของบาน ตามลําดับ สําหรับ
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจํานวน 5
ปจจัย โดยเรียงตามลําดับความสําคัญจากมากไปนอย คือ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการบริการ
ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ปจจัยดานคุณภาพ และปจจัยดานความปลอดภัย ตามลําดับ
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการ
วิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่เขาเยี่ยมชมบานตัวอยางในโครงการบานจัดสรร
ศูนยรับสรางบานเนอวานา โฮม ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และเนื่องจากประชากรมีขนาดใหญและไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ดังนั้น
คํานวณไดจากสูตรที่ไมทราบขนาดกลุมตัวอยางที่แนนอนของ W.G. Cochran เทากับ 385 คน และ
ผูวิจัยตองการเก็บแบบสอบถามเพิ่มเติมจํานวน 15 คน ผูวิจัยจึงใชกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 400 คน โดย
ใชการกําหนดเกณฑแบบการสุมตัวอยางโดยไมอาศัยความนาจะเปน (Nonprobability Sampling)
สุมดวยวิธีแบบสะดวก (Convenience Sampling) เปนการเลือกเก็บแบบสอบถาม โดยอาศัยความ
สะดวกของผูวิจัย การตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยโดยการนําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลว
ไปทําการทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ตัวอยาง ไดคาครอนบัค อัลฟา (Cronbach’s Alpha
Coefficient) เท า กั บ 0.899 ซึ่ ง มากกว า 0.7 ป จ จั ย แสดงว า แบบสอบถามมี ค วามเชื่ อ มั่ น สามารถ
นํ า ไปใช ไ ด (กั ล ยา วาณิ ช ย บั ญ ชา, 2549) (1) สถิ ติพรรณนา ได แก ความถี่ (Frequency) ค ารอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ (2) สถิติเชิงอนุมาน
ได แก t-test, One-Way Anova (F-test) และ การวิ เคราะห การถดถอยชิ งเส นพหุ คู ณ (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) มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 140,001 – 170,000 บาท (รอยละ 29.25) ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน (รอยละ 48.25) และมีจํานวนสมาชิกภายในบาน 3-5 คน (รอยละ 74.75)
ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของบริษัทรับสรางบานเนอวานา โฮม
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใน
ระดับมาก (X = 3.61) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการจัดจําหนายมีผลกับการตัดสินใจมากที่สุด
(X = 3.78) รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ (X = 3.72) ดานการสงเสริมการตลาด (X =3.51) และนอย
ที่สุด คือ ดานราคา (X = 3.41) โดยรายละเอียดในแตละดานมีดังนี้
ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบานเนอวานา โฮม
ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบานเนอวานา โฮมอยูในระดับ
มาก (X =3.52) เมื่ อ พิ จ ารณารายข อ พบว า ตั ด สิ น ใจซื้ อ โดยพิ จ ารณาจากความต อ งการสร า ง
ที่อยูอาศัย มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (X = 4.19) รองลงมาคือตัดสินใจซื้อเพราะผลิตภัณฑมีความนาสนใจ
(X = 3.57) และนอยที่สุดคือตัดสินใจซื้อจากรูปแบบบานที่ตรงตอความตองการของทาน (X = 3.10)
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านที่ 1 ป จ จั ย ลั ก ษณะประชากรศาสตร พบว า เพศ อายุ สถานภาพ รายได เ ฉลี่ ย
ตอเดือน อาชีพ และจํานวนสมาชิกภายในบานที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจวาจางบริษัท
รับสรางบานเนอวานา โฮม แตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การทดสอบสมมติฐาน ปจจัยลักษณะประชากรศาสตร
สมมติฐาน
เพศ
อายุ
สถานภาพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
อาชีพ
จํานวนสมาชิกภายในบาน
* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สถิติ
T-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
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Sig.
0.000*
0.004*
0.004*
0.000*
0.000*
0.003*

ผลการทดสอบ
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
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ตารางที่ 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*
* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบานเนอ
วานา โฮม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยดานที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ดานชองทางการ
จัดจําหนาย (B=0.40) รองลงมาคือดานราคา (B=0.23) ดานการสงเสริมการตลาด (B=0.20) และนอย
ที่สุดดานผลิตภัณฑ (B=0.18) ตามลําดับ และมีอํานาจการพยากรณรอยละ 70.90
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
อภิปรายผล
ปจจัยลักษณะประชากรศาสตร
1) เพศ พบวา เพศชาย มีการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบานเนอวานา โฮมมากกวาเพศ
หญิง อาจเปนเพราะเพศชายเปนเพศที่มีลักษณะที่ตองดูแลเพศหญิงและมีความรูความเขาใจในงาน
กอสรางและวัสดุตางๆ มากกวาจึงมีโอกาสในการตัดสินใจดวยตนเองมากกวา สวนเพศหญิงอาจ
ตองใชระยะเวลาในการศึกษาขอมูลหรือปรึกษาคนในครอบครัวกอนทําการตัดสินใจ
2) อายุ เนื่องจากอายุนั้นบงบอกถึงวุฒิภาวะหรืออายุเปนตัวเลขที่บงบอกถึงการสะสมและ
เพิ่มพูนความรู ความเขาใจสิ่งตาง ๆ ไดมากนอยเพียงใดไดเชนกัน ซึ่งถายังอยูในวัยเด็กจะตองมีการ
เรียนรูหลายสิ่งหลายอยางจากผูที่มีอายุมากกวา เพราะการเรียนรูจากผูที่มีประสบการณในเรื่องนั้น
มากอนจะทําใหกระบวนการเรียนรูที่รวดเร็ว ซึ่งในเรื่องของอุปกรณเกี่ยวกับชางฝมือ เครื่องกลไก
นั้นจะตองอาศัยผูที่มีความรู ความเขาใจในแตละอุปกรณ หรือคุณสมบัติที่แตกตางกัน เพื่อใชในการ
ซอมแซม หรือกอสรางสิ่งตาง ๆ ใหมีความสมบูรณ ซึ่งหากไมมีความรูทางดานนี้ก็จะไมสามารถ
ตรวจสอบ หรือคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในดานนี้ได และจากผลการทดสอบรายคูยังพบวา ผูบริโภคที่มี
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อายุ 26-35 ป อายุ 36-45 ป มีการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบานเนอวานา โฮม นอยกวาผูบริโภค
ที่มีอายุ 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 เปนชวงวัยที่เริ่มเขาสูวัยผูสูงอายุ จึงไมมีความตองการใน
การเปลี่ยนแปลงที่อยูอาศัยเทากับวัยทํางานที่ตองการสรางครอบครัว หรือหากตองการเปลี่ยนที่อยู
อาศัยก็อาจใหบุตรหรือสมาชิกภายในบานเปนผูตัดสินใจ
3) สถานภาพ พบว า สถานภาพที่ แ ตกต า งกั น โดยผู ที่ มี ส ถานภาพโสดยั ง สั ง กั ด อยู ใ น
ครอบครัวของตนเอง ประกอบไปดวย พอ แม พี่ นอง ซึ่งบางครั้งครอบครัวนั้นจะมีที่อยูอาศัยอยู
แลว หรือไมก็อาจจะยังไมมีแหลงอาศัยเปนหลักเปนแหลงของตนเองหรืออาจจะเชาอาศัยอยู ฉะนั้น
จะสอดคลองไปยังผูที่มีสถานภาพสมรสหรือมีครอบครัวที่มีบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปลวนมีความ
ต อ งการที่ อ ยู อ าศั ย ที่ มั่ น คง ซึ่ ง ในป จ จุ บั น มี รู ป แบบของบ า นที่ มี ค วามหลากหลายมากกว า
แตกอนโดยเนนถึงความทันสมัยบนที่ดินของตนเองที่มีอยางจํากัด เพื่อจัดสรรที่ดินใหเหมาะแกการ
ใชสอย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูลทางดานประชากรศาสตร ยังพบวา จํานวนผูตอบ
แบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรสมี จํานวนมากที่สุด และจากการเปรียบเทียบเปนรายคู พบวา
ผูบริโภคที่มีสถานภาพโสด และสถานภาพสมรส มีการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบานเนอวานา
โฮม มากกวาผูบริโภคที่มีสถานภาพหยาราง/หมาย เนื่องจากผูที่มีสถานภาพหยารางนั้น อาจจะมี
สถานะเปนพอหรือแมที่ตองเลี้ยงดูบุตรของตนเองดวยตัวคนเดียว ซึ่งจะตองแบกรับภาระมากขึ้นใน
เรื่องของคาใชจายภายในครอบครัว รวมไปถึงคาใชจายของบุตร ทางดานการศึกษาเปนหลัก ทําให
อาจจะทําใหไมมีเงินเก็บสะสมมากพอที่จะผอนหรือซื้อที่อยูอาศัยเพียงพอ
4) รายไดเฉลี่ยตอเดือน ในสวนของรายไดนั้นแสดงถึงสภาพคลองทางการเงินของแตละ
บุคคล หรือครอบครัว ที่มีความสามารถในการชําระเปนเงินสด หรือเงินผอน อีกทั้งยังแสดงถึง
อํานาจในการตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยวามีมากนอยเพียงใด ซึ่งการกูซื้อบานบางครั้งจําเปนจะตองใช
ฐานของเงินเดือนเปนหลักฐานในการขอกูจากธนาคาร เพื่อใชประกอบการตัดสินใจใหกูแตละ
บุคคลซึ่งหากมีรายไดที่มากก็จะมีโอกาสที่ไดรับการอนุมัติวงเงินกูในการซื้อแหลงอาศัย หรือหากมี
รายไดประมาณหนึ่ง ทางธนาคารก็จะมีแนวทางใหกับบุคคลแตละระดับแตกตางกันออกไป ซึ่ง
สอดคลองกับผลจากการทดสอบรายคู ที่พบวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอย มีการตัดสินใจ
วาจางบริษัทรับสรางบานเนอวานา โฮม นอยกวาผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมาก
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5) อาชี พ เนื่ อ งจากในแต ล ะอาชี พ มี ก ารใช ค วามรู ค วามสามารถแตกต า งกั น ขึ้ น อยู กั บ
ลักษณะของแตละอาชีพ เชน อาชีพที่มีความตองการผูที่มีความรูความสามรถมากหรือความรูที่
เฉพาะทางทําใหมีการจํากัดจํานวนของตําแหนงงานนั้น ๆ และหากเปนอาชีพที่ไมตองใชความรู
ความสามารถมากนักก็จะมีจํานวนที่มากกวา เปนตน อีกทั้งในปจจุบันกระแสการประกอบธุรกิจ
สวนตัวเขามามีบทบาทมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถสรางรายไดใหกับตนเองมากกวาเปนลูกจาง มี
อิสระในการทํางาน การตัดสินใจและในการใชชีวิต สอดคลองกับผลจากการทดสอบรายคูยังพบวา
ผูบริโภคที่มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว มีการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบาน เนอวานา โฮม
มากกวาผูบริโภคที่มีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัทเอกชน
6) จํานวนสมาชิกภายในบาน เพราะวา ครอบครัวจะประกอบไปดวยคนตั้งแตสองคนขึ้น
ไปที่มีความสัมพันธกันทําใหเกิดการเพิ่มจํานวนของสมาชิกครอบครัวจากสองคนเปนสามคนหรือ
มากกวาทําใหแหลงที่อยุอาศัยเดิมอาจเกิดความคับแคบหรือไมมีความเปนสวนตัวของแตละบุคคล
เชน ลูกสาวเมื่อโตขึ้นจะมีสรีระที่เปลี่ยนไปจึงมีความตองการพื้นที่สวนตัวของตนเองจากครอบครัว
เปนตน ทําใหการขยายหรือยายที่อยู เปนสิ่ งจําเป นสําหรับการเติบโตของครอบครัวที่ มีจํา นวน
สมาชิกเพิ่มขึ้นตามลําดับ และสอดคลองกับผลการทดสอบรายคูที่พบวา ผูบริโภคที่มีจํานวนสมาชิก
ภายในบานมากกวา 5 คนขึ้นไป มีการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบานเนอวานา โฮม มากกวา
ผูบริโภคที่มีจํานวนสมาชิกภายในบาน 3-5 คน
ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ญประภา ทาใจ (2556) ผลการศึกษาพบวา
ปจจัยทางดาน ประชากรศาสตรที่แตกตางกัน ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได และการศึกษา มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อบานเดี่ยวของผูบริโภคที่แตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ไอยศิกา แซเอี๊ย
(2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรร
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา อายุ ระดับการศึกษา และ
สถานภาพของประชากรศาสตรที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรที่แตกตางกัน และปจจัย
ด า นการส ง เสริ ม การขายและด า นการตลาดทางตรงมี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ บ า นจั ด สรรของ
ผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด สามารถอภิปรายตามคาน้ําหนักไดดังนี้
1) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธตอการตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบาน
เนอวานา โฮม มากที่สุด แสดงใหเห็นถึงความตองการชองทางการรับขาวสารหรือขอมูลการติดตอ
กับบริษัทฯ เพื่อรับรูขอมูลตาง ๆ ไดอยางครบถวน เชน ราคาขาย แบบบาน และรายการวัสดุที่ใชใน
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การกอสราง เปนตน ซึ่งชองทางนั้นจะตองเขาถึงไดงายและสะดวกรวดเร็ว และเมื่อพิจารณาจาก
คาเฉลี่ยพบวา สามารถรับขอมูลจากพนักงานขายไดหลากหลายชองทาง และการใหคําแนะนํา หรือ
อธิบายเกี่ยวกับบานและขั้นตอนการดําเนินการตางๆ ไดชัดเจนเหมาะสม มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เพราะ
ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินคานั้นมีความสําคัญอยางมากกับสินคาที่มีราคาสูง ฉะนั้น กระบวนการ
ใหรายละเอียดขอมูลจะตองชัดเจนและครบถวน เพื่อใหผูบริโภคเกิดความเขาใจเกี่ยวกับคุณภาพ
ของวัสดุ และขั้นการดําเนินงานตาง ๆ ในการกอสราง วามีขั้นตอนอยางไร และระยะเวลาในการ
ดําเนินงานนานเพียงใด ดังนั้น การใหขอมูลตาง ๆ จากพนักงานจึงเปนสิ่งที่ตองคํานึงเปนอันดับ
แรก และจะตองสามารถใหรายละเอียดขอมูลในทุกชองทางไดอยางชัดเจน และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน อีกทั้งยังตองตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยางทันทีทันใด
2) ดานราคา เนื่องจากราคาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการกําหนดตนทุนคาใชจายของ
ผู บ ริ โ ภคในรู ป แบบของเงิ น ผู บ ริ โ ภคจะตั ด สิ น ใจว า จ า งบริ ษั ท ฯ หรื อ ไม นั้ น จะพิ จ ารณาจาก
ความสามารถทางเงินของตนเองเปนสําคัญ และนอกจากนี้ ยังพบวาอัตราดอกเบี้ยบานของบริษัทมี
ความนาสนใจ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เพราะอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําลงหรือมีความสมเหตุสมผล จะชวยให
ผูบริโภคมีภาระหนี้สิ้นที่นอยลงหรืออัตราการผอนชําระตอเดือนต่ําลง
3) ดานการสงเสริมการตลาด เปนโปรแกรมทางการสื่อสารเพื่อใหขาวสาร และสามารถจูง
ใจผูบริโภคใหเกิดความสนใจในตัวของกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาด หรือการสงเสริมการขาย
ของบริษัท และเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยพบวา การบริการติดตอประสานงานตาง ๆ กับสถาบัน
การเงิน เชน การดําเนินการขอสินเชื่อ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด หากผูบริโภคตองดําเนินการติดตอกับ
สถาบันการเงินเองจะตองใชระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสารและรอผลการอนุมัติวงเงินสินเชื่อที่
ยืดยาว ดังนั้น การที่บริษัทมีกระบวนการในการติดตอประสานงานกับสถานบันการเงินไวรองรับ
เพื่อใหบริการแกผูบริโภค เพื่อลดกระบวนการขั้นตอนตาง ๆ และทราบผลไดเร็วขึ้น เพื่อทําใหการ
ตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยของผูบริโภคสมบูรณและลดความกังวลได
4) ดานผลิตภัณฑ มี เนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัทฯ เปนในรูปแบบของการกอสรางบาน
ทําใหไมมีผลิตภัณฑสําเร็จรูปไวใหผูบริโภคไดเขามาสัมผัสไดกอนการตัดสินใจซื้อ แตจะจัดทําอยู
ในรู ป แบบของโมเดลในความพิ ว เตอร ห รื อ เป น แบบโมเดลที่ สร า งขึ้ น เป น ลั ก ษณะ 3 มิ ติ เพื่ อ
ผูบริโภคสามารถมองเห็นถึงรูปแบบของตัวบาน การจัดวางตําแหนงหองตาง ๆ รวมไปถึงการยอ
สัดสวนของตัวบานทั้งหมดจากขนาดแบบบานจริง ๆ เพื่อทําใหผูบริโภคสามารถนํามาเปรียบเทียบ
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กับที่อยูอาศัยเดิมที่ตนเองอยูได ซึ่งสอดคลองกับคาเฉลี่ย พบวา แบบบานมีความ โดดเดนเหมาะสม
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
ข อ ค นพบดั ง กล า วสอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ไอยศิ กา แซ เ อี๊ ย (2556) ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการขายและดานการตลาดทางตรงมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
บานจัดสรรของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับงานวิจัยของ วีณา ถิระโสภณ
(2558) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล มีจํานวน 5 ปจจัย โดยเรียงตามลําดับความสําคัญจากมากไปนอย คือ ปจจัยดานราคา
ป จจั ยดานการบริการ ปจจัยด านสิ่ งแวดลอ ม ป จจั ยด านคุ ณภาพ และปจจัยดานความปลอดภั ย
ตามลําดับ
ขอเสนอแนะ
ปจจัยลักษณะประชากรศาสตร
1) เพศ จากการอภิปรายผลจะเห็นวาเพศชายจะมีโอกาสตัดสินใจวาจางบริษัทรับสรางบาน
เนอวานา โฮมมากกวาเพศหญิง เปนเพราะเพศชาย มีความรูและทักษะในงานกอสรางและวัสดุตาง
ๆ ที่มากกวาจึงสามารถวิ เคราะหและตัดสิ นใจเลือกในสิ่ งที่ดีและเหมาะสมไดเร็วกวาเพศหญิ ง
ในขณะที่ เ พศหญิ ง จะต อ งศึ ก ษาหาข อ มู ล จากคนรอบข า ง ผู รู ห รื อ หาข อ มู ล ข า วสารต า ง ๆ
เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นบริษัทฯ จึงควรเพิ่มชองทางของขอมูลขาวสารและพนักงานควร
มีการอธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการกอสรางที่ชัดเจน มีการจัดทําการเปรียบเทียบวัสดุที่ใช ราคา
ในแต ล ะคุ ณ ภาพวั ส ดุ เพื่ อ ให ผู บ ริ โ ภคทราบถึ ง ข อ ดี แ ละข อ เสี ย ต า ง ๆ เพิ่ ม ทางเลื อ กในการ
ปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใชใหตรงตามความตองการ และมีหนวยงานที่คอยรับฟงหรือใหคําปรึกษาเขา
เพื่อใหงายตอการการตัดสินใจยิ่งขึ้น
2) อายุ จากการอภิปรายผล ทําใหเห็นวาผูที่มีการตัดสินใจในการวาจางบริษัทรับสรางบาน
บริ ษั ท เนอวานา โฮม จะเป น วั ย ที่ เ ริ่ ม มี อ ายุ ม ากขึ้ น จากผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ที่ พ บว า ผู ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 36-45 ป อีกทั้งการตัดสินใจสวนใหญ อายุ 46-55 ป แสดงใหเห็นวา
เปนวัยที่มีวุฒิภาวะและเริ่มเขาใกลสูวัยเกษียณอายุในการทํางาน ซึ่งผูที่อยูในวัยนี้จะมีเงินเก็บและมี
อํานาจในการตัดสินใจมากซึ่งหากมองในอนาคตจะพบวาพวกเขาเหลานี้อาจตองการความปลอดภัย
ในชีวิตหรือสิ่งอํานวยความสะดวกเมื่อเขาสูวัยผูสูงอายุ ฉะนั้นทางบริษัทฯ ควรจะมีการเพิ่มรูปแบบ
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บานเพื่อรองรับความตองการของผูสูงอายุ หรือสรางทางเลือกใหกับผูสูงอายุโดยเลือกใหผสมผสาน
รูปแบบบานไดดวยตนเองเพื่อใหสอดรับความตองการของกลุมผูสูงอายุ
3) สถานภาพ จากผลการวิจัยพบวา สวนใหญผูที่ใหความใสใจในการวาจางสรางบานนั้น
เปนผูที่มีสถานภาพสมรส เพราะเปนกลุมเปาหมายที่จะเริ่มคนหาแหลงที่อยูอาศัย ดังนั้น บริษัทฯ
ควรจะมี ก ารสนทนาสอบถามเกี่ ย วกั บ ความต อ งการส ว นตั ว ส ว นรวมของแต ล ะคู
เพื่อนํามาเสนอขายใหแกลูกคาใหมีความเห็นหรือตกลงกันไดในทิศทางเดียวกัน เพื่อทําใหเกิดการ
ตัดสินใจที่รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจภายในคูหรือครอบครัวอีกดวย
4) รายไดเฉลี่ยตอเดือน บริษัทฯ ควรคํานึงถึงความแตกตางของรายไดของแตละบุคคล เพื่อ
ขยายฐานลูกคาของธุรกิจของตน โดยการออกแบบบาน และการจัดเตรียมวัสดุที่มีราคาตางกัน แต
คุณภาพตองไมตางกันมากจนเกินไปจนทําใหรับรูถึงความดอยคุณภาพของวัสดุ ไวรองรับกลุม
ลูกคาแตละระดับรายไดใหเหมาะสม
5) อาชีพ เนื่องจากงานวิจัยนี้พบวา ผูที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวมีการตัดสินใจมากกวา
อาชีพอื่นๆ ดังนั้น บริษัทควรจะสรางความสัมพันธที่ดีกับผูบริโภคกลุมนี้ เพื่อสรางความเติบโตหรือ
การบอกตอหรือแนะนําบริษัทฯ ระหวางเจาของธุรกิจกับเจาของธุรกิจดวยกัน เพื่อสรางโอกาสทาง
การตลาดตอไป
6) จํานวนสมาชิกภายในบาน บริษัทฯ ควรมีแผนการรองรับจํานวนสมาชิกภายในบานที่
แตกตางกัน ซึ่งจํานวนครอบครัวในอนาคตอาจเพิ่มขึ้นได ฉะนั้นควรจะมีการแนะนําในแนวทางใน
การขยายเพิ่ ม หรื อ ต อ เติ ม บ า นอย า งไรให แ ก ผู บ ริ โ ภคเพื่ อ จะสามารถออกแบบโมเดล
ที่สามารถสรางสวนขยายหรือจัดสัดสวนที่ผูบริโภคคาดวาจะมีการเพิ่มเติมในอนาคต ยิ่งจะทําให
ผูบริโภคเกิดความพึงพอใจกับความเอาใจใสถึงความตองการที่ยังมาไมถึง ซึ่งจะชวยยกระดับการ
ตัดสินใจที่จะวาจางบริษัทฯ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
1) ดานชองทางการจัดจําหนาย บริษัทฯ ควรพัฒนาบุคลากรที่ทําหนาที่ในการติดตอให
ขอมูลแกลูกคา โดยการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะความสามารถและความพรอม ในการใหขอมูลได
อยางถูกตองและสามารถตอบคําถามอื่นๆที่ลูกคาเกิดความสงสัยไดอยางทันที เพื่อลดขอบกพรอง
ในการใหขอมูลที่ผิดพลาดจากตัวพนักงานผูที่ทําหนาที่ใหขอมูล อีกทั้ง จะตองมีการปรับปรุงทักษะ
การสื่อสาร เชน ความสุภาพในการสนทนา การใชน้ําเสียง เพื่อใหผูบริโภครูสึกไดรับการเอาใจใส
จะชวยทําให ผูบริโภคนั้นเกิดความพึงพอใจจากการสนทนา
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2) ดานราคา เนื่องปจจุบันกลยุทธทางการตลาด ในดานราคาสําหรับสินคาที่มีราคา สูงนั้น
นิ ย มให มี ก ารผ อ นดอกเบี้ ย ในอั ต รา 0 เปอร เ ซ็ น ต อ ยู แ ล ว ดั ง นั้ น งานวิ จั ย นี้ จึ ง ขอนํ า เสนอ
กลยุทธการสรา งความสั มพั นธ ที่ ดีกับ สถานบัน ทางการเงิ นที่บ ริ ษัท ฯ ที่ทํา การติดต อมากที่ สุด
เพื่อสรางความนาเชื่อถือ การไววางใจ และเชื่อมั่นในความสามารถการดําเนินงานของบริษัทฯ
เพื่อผลประโยชน ในการขยายธุร กิ จ ส วนตั ว หรื อ สามารถทํ าฐานข อ มูลการอนุ มัติ การกู เ งิ น เพื่ อ
ที่พักอาศัยรวมกันเพื่อทําใหขอมูลที่สงผานกันนั้นเปนไปไดอยางรวดเร็ว
3) ดานการสงเสริมการตลาด บริษัทฯ ควรทําการพัฒนา ในเรื่องของชองทางการสื่อสาร
และระบบการสื่อสาร ใหทันตอยุคสมัยหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในปจจุบัน อีกทั้งควรจะรักษา
เรื่องของกระบวนการจัดการเอกสารขอมูลตาง ๆ ของลูกคาที่จําเปนตองใชประกอบในการซื้อที่อยู
อาศัยหรือยื่นกูกับทางสถานบันทางการเงิน ใหมีระบบที่ดี และรวดเร็วอยางสม่ําเสมอ เพราะการลด
ขั้ น ตอนต า ง ๆ ที่ ยุ ง ยากให แ ก ผู บ ริ โ ภคนั้ น จะช ว ยทํ า ให เ กิ ด ความพึ ง พอใจ และอี ก
ทั้งการที่มีกระบวนการที่รวดเร็วทําใหทราบผลของการตัดสินใจนั้นไดเร็วเชนเดียวกัน
4) ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ บริ ษัท ฯ ควรมี ก ารส ง เสริ ม ให มี การพั ฒ นาในเรื่ อ งของแบบบ า นอยู
สม่ํ า เสมอ เพื่ อ ให ไ ด รู ป แบบที่ ทั น สมั ย มากขึ้ น หรื อ แม ก ระทั่ ง การนํ า เทคโนโลยี ส มั ย ใหม
มาช ว ยในเรื่ อ งของการออกแบบ เช น การทํ า สมาร ท โฮม เป นต น เพราะจะช ว ยประกอบการ
ตัดสินใจในการซื้อที่อยูอาศัยไดมากขึ้น อีกทั้งยังชวยสรางความแตกตางในการแขงขันระหวาง
คูแขงไดอีกดวย
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติมกับผูบริหาร พนักงาน โดยการสัมภาษณเชิงลึกหรือ
สัมภาษณกลุม เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกมาวิเคราะหแนวทางการพัฒนากิจกรรมทางการตลาด
2) ควรศึ กษาปจจั ยอื่ น ๆ ที่ เกี่ยวของกั บแบรนด เชน ภาพลักษณ ชื่ อเสียง ที่ สงผลต อการ
ตัดสินใจวาจางบริษัทฯ กอสรางบาน เพื่อทําใหองคความรูเกี่ยวกับเรื่องนี้มีความกวางและลึกขึ้น
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ผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาปจจัยประชากรศาสตรที่สงผลตอ
การตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลีใตของผูบริโภคที่มีบัญชีการใชงานทวิตเตอร
ในประเทศไทย และ (2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ สงผลตอการตัดสิน ใจซื้ อ
เครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลีใตของผูบริโภคที่มีบัญชีการใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย
ประชากรที่ใชในงานวิจัย คือ ผูบริโภคที่ซื้อเครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลีใตที่มีบัญชีการใช
งานทวิตเตอรในประเทศไทย ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ทําการสุมตัวอยางโดยอาศัย
ความสะดวก (Convenience sampling) ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณนา ไดแก ความถี่ (Frequency) คา
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช
สถิติเชิงอนุมาน ไดแก t-test, One-Way Anova (F-test) และการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) ผลการวิ จั ย พบว า ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง
จํ า นวน 348 คน (ร อ ยละ 87.00)อายุ ต่ํ า กว า หรื อ เท า กั บ 20 ป จํ า นวน 219 คน (ร อ ยละ 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) ผลการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดที่ ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
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เครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลีใตของผูบริโภคที่มีบัญชีการใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย
พบวาโดยมีภาพรวมอยูในระดับสําคัญมากทุกปจจัย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา กลุมตัวอยาง
ใหความสําคัญดานชองทางการจัดจําหนาย และดานราคา มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 4.39 รองลงมา
ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด คาเฉลี่ย 4.34 และ ดานผลิตภัณฑ คาเฉลี่ย 4.11 ตามลําดับ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา (1) ปจจัยประชากรศาสตร พบวา อายุและรายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีสงผล
ตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลีใต แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
(2) ป จจั ยป จจั ยส วนประสมทางการตลาด พบว ามี ป จจั ย 3 ด าน ที่ มี อิ ทธิ พลต อการตั ดสิ น ใจซื้ อ
เครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลีใตของผูบริโภคที่มีบัญชีการใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย
ไดแก ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา และ ดานการสงเสริมการตลาด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ทั้งนี้ ดานที่มีที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ดานการสงเสริมการตลาด (β = 0.278) รองลงมา คือ
ดานชองทางจัดจําหนาย (β = 0.174) และนอยที่สุด คือ ดานราคา (β = 0.097) ตามลําดับ
คําสําคัญ : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลีใต
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
ในปจจุบันการสื่อสารเปนแบบเสรี มีการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารถึงกันระหวางประเทศทั่ว
ทุกภูมิภาคของโลก การสื่อสารยังเปนชองทางสําคัญที่ชวยใหขอมูลและขาวสารเหลานั้นสามารถ
สงตอถึงกันไดในระยะเวลาอันสั้นเมื่อเวลาผานไป มนุษยมีการพัฒนาการสื่อสารใหแพรขยายไป
อยางไรขอบเขตทั่วโลกสามารถสื่อสารกันไดอยางไมจํากัด(ศุภศิลป กุลจิตตเจือวงศ, 2555) การใช
เครือขายสังคมออนไลนมีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนไทย และไดรับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ
จึงกลายเป นทางเลื อกสํ าคัญของการทํ าธุรกิ จ ทวิ ตเตอร กลับ มาไดรับความนิยมอี กครั้ง ศิล ป น
ต า งประเทศโดยเฉพาะประเทศเกาหลี ใ ต นิ ย มใช ท วิ ต เตอร ม ากขึ้ น เพื่ อ เป น ช อ งทางในการ
ติดตอสื่อสารกับแฟนคลับของตัวเอง ทําใหแฟนคลับ ตามมาเลนทวิตเตอรกันจํานวนมาก ประเทศไทย
ไดรับอิทธิพลจากประเทศเกาหลีใต ทั้งการฟงเพลง แฟชั่น การแตงตัว หรือแมกระทั่งเครื่องสําอาง
เกาหลีใต (หนังสือพิมพมติชนรายวัน, 2560) ผูวิจัยเห็นวาการใชชองทางทวิตเตอรในการทําธุรกิจ
ขายสินคาออนไลนเปนสิ่งที่นาสนใจ เพื่อใหทราบถึงความตองการวาผูบริโภคคิดอยางไรชวยให
ผูขายสินคาในทวิตเตอรประเภทเครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลีใตไดขอมูลที่จะนําไปใชเปน
ประโยชนในการวางแผน และพั ฒนากลยุท ธทางการตลาดไดอย างมีประสิท ธิภาพจนประสบ
ความสําเร็จ
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วัตถุประสงคการวิจัย
1) เพื่อศึกษาปจจัยประชากรศาสตรที่ สงผลตอการตัดสินใจซื้ อเครื่องสําอางนําเขา จาก
ประเทศเกาหลีใตของผูบริโภคที่มีบัญชีการใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย
2) เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดมี ค วามสั ม พั น ธ ต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
เครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลีใตของผูบริโภคที่มีบัญชีการใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย
สมมติฐานของการวิจัย
1) ปจจัยประชากรศาสตร อันไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลีใตของผูบริโภคที่มี
บัญชีการใชงานทวิตเตอรในประเทศไทยตางกัน
2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด อันไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางนําเขาจาก
ประเทศเกาหลีใตของผูบริโภคที่มีบัญชีการใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย
ขอบเขตของการวิจัย
1) ประชากรที่ใชในการวิจัยประชากรที่ตองการศึกษาในงานวิจัยนี้ ผูที่ใชงานทวิตเตอรใน
ประเทศไทย ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน
2) กลุมตัวอยาง สามารถคํานวณไดจากสูตรไมทราบขนาดตัวอยางของ W.G. Cochran โดย
กําหนดระดับคาความเชื่อมั่นรอยละ95 และระดับคาความคาดเคลื่อนรอยละ5 (กัลยา วาณิชยบัญชา,
2549, น. 74) และเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน
3) ดานระยะเวลา อยูในชวงเวลาตั้งแตเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2560 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.
2561 เปนระยะเวลาทั้งหมด 4 เดือน
นิยามคําศัพทเฉพาะ
ปจจัยประชากรศาสตร หมายถึง การแบงแยกลักษณะของประชากรที่มีความแตกตางกัน
ในดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายไดตอเฉลี่ยเดือน เปนเกณฑที่ใชในการวิจัยเลมนี้
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด หมายถึง ปจจัยดานตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
เครื่องสําอางเกาหลีใต ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สินคาประเภทเครื่องสําอางจากประเทศ
เกาหลีใตที่ตองการตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่มีบัญชีการใชงานทวิตเตอร ในดาน
ความหลากหลายของผลิตภัณฑเปนของแทที่มีคุณภาพ ตรายี่หอมีชื่อเสียง เปนตน ราคา (Price)
หมายถึง มูลคาของเครื่องสําอางจากประเทศเกาหลีใต จะตองมีความเหมาะสมกับคุณภาพ สามารถ
เปรียบเทียบได และการระบุราคาไวอยางชัดเจน เพื่อใชในการตัดสินใจซื้อ ชองทางการจัดจําหนาย
(Place) หมายถึง ชองทางการจําหนาย ในงานวิจัยนี้คือ ทวิตเตอร รวมถึงวิธีการที่จะนําพาไปสู
ผูบริโภคใหทันตอความตองการและเกิดคาใชจายนอยที่สุด เชน ความสามารถในการสั่งซื้อได
ตลอดเวลา ประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง เปนตน การสงเสริมการตลาด (Promotion)
หมายถึง กิจกรรมเพื่อสื่อสารถึงผูบริโภค ใหสนใจสินคามากยิ่งขึ้น เชน Sales promotion หรือการ
ใชพรีเซ็นเตอรเครื่องสําอางที่นาสนใจ เปนตน
การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค หมายถึง สิ่งที่ผูบริโภคแสดงออกในการแสวงหาสําหรับการซื้อ
ซึ่งคาดหวังวาจะทําใหความตองการของเขาไดรับความพอใจ
กรอบแนวความคิดงานวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

- ดานผลิตภัณฑ
-

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552) กลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4’Ps)
เปน เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได นํามาใชรวมกันเพื่อตอบสนองความตองการและ
สรางความพึงพอใจใหกับกลุมลูกคาเปาหมายดังนี้
1) ผลิ ต ภั ณ ฑ (Product) หมายถึ ง สิ่ งที่ เ สนอขายโดยธุ ร กิ จ อาจจะมี ตั ว ตนหรื อ ไม มี ก็ ไ ด
ผลิตภัณฑจึงประกอบไปดวยสินคา บริการ ความคิด สถานที่ และองคกรหรือบุคคล เพื่อสนอง
ความตองการของลูกคาใหพึงพอใจ ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) และมูลคา (Value)
ในมุมมองของลูกคา จึงจะสามารถขายผลิตภัณฑได
2) ราคา (Price) หมายถึง มูลคาผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ซึ่งเปนตนทุน (Cost) ของผูบริโภค
จะเปรียบเทียบระหวางมูลคา (Value) กับราคาขาย (Price) หากผลิตภัณฑนั้น มีมูลคามากกวาราคา
ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อ
3) การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่งประกอบดวย สถาบันและ
กิจกรรมใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑ และบริการจากองคการไปยังตลาด และสถาบันที่นําผลิตภัณฑ
ออกสูตลาดเปาหมาย คือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมเปนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายสินคา
ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และเก็บรักษาสินคาคงคลัง
4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การสื่อสารขอมู ลทางการตลาดระหว าง
ผูขายกับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและกอใหเกิดพฤติกรรมการซื้อ การสื่อสารอาจใชพนักงานทําการ
ขาย (Personal Selling) และใชสื่อ (Non personal Selling) ดังนั้น ทั้ง 4 ประการจะตองสอดคลองเปนไป
ในทิศทางเดียวกันเพื่อใหสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางกลมกลืน
ปจจัยทางดานประชากรศาสตรตาง ๆ สงผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคที่แตกตางกัน ผูวิจัยจึง
ไดนําแนวคิดนั้นมาใชประกอบเพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษา เนื่องจากปจจัยแตละปจจัยของ
บุคคลหนึ่งที่แตกตางกัน ตามลักษณะทางประชากรศาสตรถือเปนพื้นฐานในการกําหนดพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูบริโภค
Schiffman and Kanuk (2007) เสนอว า การตั ดสิ น ใจซื้ อ ประกอบด ว ยขั้ น ตอนที่ มี ค วาม
เกี่ยวของกัน 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นปจจัยนําเขา ขั้นกระบวนการ และขั้นผลลัพธ
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1) ขั้นปจจัยนําเขา (In put Stage) เปนปจจัยภายนอกมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ของผูบริโภค ปจจัยดังกลาว ไดแก การดําเนินการของธุรกิจ และปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง
การดําเนินการขององคการธุรกิจตองทําใหผูบริโภคตระหนักถึงความตองการของตน โดยผาน
หลักการที่เรียกวา สวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4P) ซึ่งประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product)
ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย(Place) และการสงเสริมการขาย (Promotion) สวนปจจัยดาน
สังคมและวัฒนธรรม คือ ปจจัยสิ่งแวดลอมรอบตัวผูบริโภคที่สงผล ไดแก ครอบครัว ชนชั้นทาง
สังคม แหลงขอมูลตาง ๆ เปนตน
2) ขั้ น กระบวนการ (Process Stage) คื อ ขั้ น ที่ แ สดงถึ ง กระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของ
ผูบริโภค โดยมาจากปจจัยดานจิตวิทยาไดแก การรับรู การเรียนรู แรงจูงใจ บุคลิกภาพทัศ นคติ
คานิยม และวิถีชีวิตของผูบริโภค จะมีอิทธิพลตอการตระหนักถึงความตองการ การคนหาขอมูล
กอนการซื้อ และการประเมินทางเลือกกอนการซื้อของผูบริโภค
3) ขั้นผลลัพธ (Output Stage) คือ ขั้นสุดทายของกระบวนการซึ่งเกี่ยวของการซื้อ การใช
การกําจัดสวนที่เหลือ และการประเมินหลังการบริโภค ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการบริโภคอาจจะเปน
ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในตัวสินคาหรือบริการก็ได และผลลัพธที่เกิดขึ้นจะถูกจดจําไวเปน
ประสบการณในการบริโภค และสงผลตอปจจัยดานจิตวิทยาของผูบริโภคในระยะตอไป
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ศุภาสินี โชคงาม (2553) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง
นําเขาจากประเทศเกาหลี ในกรุงเทพมหานคร การวิจัยในครั้งนี้พบวา กลุมผูบริโภคสวนใหญจะ
เลือกใชผลิตภัณฑสําหรับผิวหนา และใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู
ในระดับมาก ในการทดสอบสมมติฐาน พบวา อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอ
เดือนที่แตกตางกัน จะมีการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลีที่แตกตางกัน และ
พบวา ปจจัยดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และดานบุคคล/
พนักงาน มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลี
อั ญ ชลี ธี ร ะยุ ท ธสกุ ล (2553) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ
เครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลี ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 26 – 30 ป การศึกษาระดับปริญญาตรีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ ยตอ เดือน 10,001 - 20,000 บาทผูบริโภคมีทัศนคติตอส วนประสมทาง
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การตลาดโดยรวมและดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับดี ดาน
กิจกรรมสงเสริมการตลาดอยูในระดับปานกลาง และปจจัยทางประชากรศาสตร ไดแก อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางนําเขา
จากประเทศเกาหลีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
อังควรา อรรถเจริญพร (2558) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางตราสินคาหนึ่งของไทย สําหรับผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา 1ผูหญิงวัยทํางานที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
ตราสินคาหนึ่งของไทยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผูหญิงวัยทํางานที่มี
รายไดตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางตราสิ นคา หนึ่ งของไทย
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ปยมาภรณ ชวยชูหนู (2559) ศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทาง
สังคมออนไลน ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-33
ป สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี และมี
รายได เฉลี่ ย ต อ เดื อ นอยู ที่ 10,000-20,000 บาท ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว า ป จ จั ย ด า น
ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ รายไดที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจ
ซื้อสินคาผานทางสังคมออนไลนไมแตกตาง กัน สวนปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก
ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานสถานที่ของรานคา ทุกปจจัยสงผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาผานทางสังคมออนไลน
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่ซื้อเครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลีใตที่มีบัญชีการใชงานทวิตเตอรใน
ประเทศไทย โดยไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงทําการหาขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตร
ของ William G. Cochran เทากับจํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องใช
ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เกณฑ ก ารให ค ะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดั บ ค า ความเชื่ อ มั่ น
Cronbach’s Alpha โดยรวมมีคา 0.7 ขึ้นไป ซึ่งถือวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ สถิติที่ใชในการ
วิ เ คราะห ข อ มู ลและทดสอบสมมติ ฐ านมี ดั ง นี้ (1) การวิ เ คราะห สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive
Statistics) เปนการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง โดยนําเสนอเปนตารางแจกแจงความถี่
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(Frequency) ค า ร อ ยละ (Percentage) ค า เฉลี่ ย (Mean) และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพื่ อ ใช อ ธิ บ ายข อ มู ล เบื้ อ งต น (2) การวิ เ คราะห ข อ มู ล สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential
Statistics) ใชในการทดสอบสมมติฐาน ที่ตั้งไว ไดแก t-Test, F-test และ การวิเคราะหการถดถอย
เชิงเสนพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลลักษณะสวนบุคคล
ผลจากการวิ เ คราะห ข อ มู ล ป จ จั ย ประชากรศาสตร สรุ ป ได ว า กลุ ม ตั ว อย า งที่ ต อบ
แบบสอบถามจํานวน 400 คน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 348 คน (รอยละ
87.00) มีอายุต่ําวาหรือเทากับ 20 ป จํานวน 219 คน (รอยละ 54.75) มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญา
ตรี จํานวน 236 คน (รอยละ 59.00) และ เปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 218 คน (รอยละ 54.50) และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท จํานวน 142 คน (รอยละ 35.50)ปจจั ยส วน
ประสมทางการตลาด
จากการวิเคราะหขอมูล กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ ดานราคาและดานชองทางการจัด
จําหนาย มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( = 4.39) รองลงมา คือ ดานการสงเสริมการตลาด ( = 4.34) และดาน
ผลิตภัณฑ ( = 4.11) ตามลําดับ โดยแตละดานมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) ดานผลิตภัณฑ โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 4.11) เมื่อพิจารณาราย
ข อ พบว า ผู ต อบแบบสอบถามมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ระดับมากที่สุด ไดแก มี ผลิตภั ณฑ ให เลื อก
หลากหลาย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.23, S.D. = 0.66) รองลงมา มีระดับความคิดเห็นระดับมาก
ไดแก สินคามีคุณภาพ เปนของแทจากเกาหลีใต ( = 4.12, S.D. = 0.79) และนอยที่สุด คือ คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑตรงตามความตองการของผูบริโภค ( = 4.05, S.D. = 0.79)
2) ดานราคา โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.39) เมื่อพิจารณารายขอ
พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น ระดับมากที่สุด ไดแก สามารถเปรียบเทียบราคาจาก
รานตาง ๆ ในทวิตเตอรได ( = 4.66, S.D. = 0.51) รองลงมา ราคาในทวิตเตอรถูกกวาการซื้อรูปแบบ
อื่น ( = 4.61, S.D. = 0.53) และนอยที่สุด คือ มีราคาสินคาระบุชัดเจน ( = 4.04, S.D. = 0.73)
3) ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.39)
เมื่อพิจารณารายขอ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น ระดับมากที่สุด ไดแก การสั่งซื้อ
สินคาในทวิตเตอรสามารถทําไดตลอดเวลา ( = 4.56, S.D. = 0.55) รองลงมา ความสะดวกในการ
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คนหาสินคาที่ตองการในทวิตเตอร ( = 4.48, S.D. = 0.54) และนอยที่สุด คือ การติดตอกับผูขายได
โดยตรงและรวดเร็ว ( = 4.16, S.D. = 0.76)
4) ดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.34)
เมื่อพิจารณารายขอ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น ระดับมากที่สุด ไดแก การสั่งซื้อ
สินคาในทวิตเตอรสามารถทําไดตลอดเวลา ( = 4.56, S.D. = 0.55) รองลงมา ความสะดวกในการ
คนหาสินคาที่ตองการในทวิตเตอร ( = 4.48, S.D. = 0.54) และนอยที่สุด คือ การบริการหลังการ
ขายที่เหมาะสม เชน การเปลี่ยนคืนกรณีสินคามีปญหาตาง ๆ ( = 4.11)
การตัดสินใจซื้อ
ผูบริโภคที่มีบัญชีการใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย มีความคิดเห็นตอการตัดสินใจซื้อ
เครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลีใต ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 4.12) เมื่อ
พิจารณารายขอ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ไดแก การเลนทวิต
เตอรเปนประจําสงผลตอการตัดสินใจซื้อ ( = 4.44, S.D. = 0.73) รองลงมา มีระดับความคิดเห็นใน
ระดับมาก ไดแก การไดอานความคิดเห็นของผูอื่นสงผลตอการตัดสินใจซื้อ ( = 4.13, S.D. = 0.80)
และนอยที่สุด คือ การซื้อสินคาผานทวิตเตอรเปนที่นิยมสงผลตอการตัดสินใจซื้อ ( = 3.93)
การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 การทดสอบสมมติฐานปจจัยประชากรศาสตร
สถิติที่ใชในการ
คา
ผลการทดสอบ
ตัวแปรอิสระ
ทดสอบ
นัยสําคัญ
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
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
F-test
0.041*
สอดคลอง
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 พบวา อายุและรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
เครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลีใตของผูบริโภคที่มีบัญชีการใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 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*
Adj. R2
SEE
F-test
Sig
R
R2
0.367
0.135
0.126
0.385
15.377 0.000*
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย และ ดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางนําเขาจาก
ประเทศเกาหลีใตของผูบริโภคที่มีบัญชีการใชงานทวิตเตอรในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และ มี อํ า นาจพยากรณ ร อ ยละ13.50 ด า นที่ มี อิ ท ธิ พ ลมากที่ สุด คื อ ด า นการส งเสริ ม
การตลาด (β = 0.278) รองลงมา คือ ดานชองทางจัดจําหนาย (β = 0.174) และนอยที่สุดคือ ดานราคา (β
= 0.097)
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
อภิปรายผล
ปจจัยประชากรศาสตร
1) ดานอายุ เพราะ อายุที่เพิ่มมากขึ้นสิ่งที่ปรากฏใหเห็นก็คือ ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เกิด
ขึ้นกับรางกายใน ปจจุบันการใหความสนใจในเรื่องความสวยงาม มีเพิ่มมากขึ้น โดยการดูแลผิว
และการแตงหนาเปลี่ยนแปลงไปตามวัยที่แตกตางกัน จากการเปรียบเทียบรายคูพบวา ผูบริโภคที่มี
อายุมากกวา 31 ปขึ้นไปมีการตัดสินใจซื้อ มากกวา ผูบริโภคที่มีอายุต่ํากวา แสดงใหเห็น ถึงวา
ผูบริโภคสวนใหญจะเปนกลุมคนวัยทํางาน มีการพบผูคนที่อยูสังคมภายนอกมากขึ้น ตองการเพิ่ม
ความมั่นใจใหตัวเอง เพื่อสรางความประทับใจใหกับผูที่พบเห็น ดวยใชเครื่องสําอางในการเสริม
บุคลิกภาพใหแกตนเอง
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2) รายได เฉลี่ ยต อเดื อน เพราะเป นตั วบ งชี้ ความสามารถในการเลื อกใช เครื่ องสํ าอางที่
ตอบสนองความตองการของตนเองไดโดยไมเกิดผลกระทบ โดยผูบริโภคที่มีรายไดมากก็จะตัดสินใจ
ซื้อสินคามากขึ้นตามรายไดที่มีหลากหลายระดับ จากการเปรียบเทียบรายคูพบวา ผูบริโภคที่มีรายได
ตอเดือน 10,001- 30,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อมากกวา ผูบริโภคที่มีรายได มากกวา 30,000 บาท
แสดงใหเห็นถึง ผูบริโภคที่มีรายได 10,001- 30,000 บาท มีอํานาจในการซื้อ และเปนกลุมเปาหมาย
ของเครื่องสําอางเกาหลีใต ที่ตองการเครื่องสําอางที่ราคาไมสูงจนเกินไป แตผูที่มีรายไดมากกวา
30,000 บาทนั้น อาจใหความสนใจกับเครื่องสําอางแบรนดอื่น ที่อาจจะดีกวาเครื่องสําอางจากเกาหลี
ใต อยางเชน เครื่องสําอางที่นําเขาจากประเทศแถบยุโรปซึ่งจะมีราคาที่สูงกวา
สอดคลองกับงานวิจัยของอัญชลี ธีระยุทธสกุล (2553) พบวา ปจจัยทางประชากรศาสตร
ดานอายุและรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางนําเขาจากประเทศ
เกาหลีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
อังควรา อรรถเจริญพร (2558) พบวา ผูหญิงวัยทํางานที่มีอายุและรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มี
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางตราสินคาหนึ่งของไทย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด สามารถอภิปรายตามคาน้ําหนักไดดังนี้
1) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางนําเขาจาก
ประเทศเกาหลีใตมากที่สุด เปนอันดับแรก ทั้งนี้เนื่องจาก ทวิตเตอรเปนเครือขายสังคมออนไลนที่ดี
ที่สุดอยางหนึ่ง ไดรับความนิยมอยางมากในกลุมวัยรุนและวัยทํางาน ในการกระจายขอมูล และเมื่อ
พิจารณาจากคาเฉลี่ยพบวา “สามารถสั่งซื้อสินคาในทวิตเตอรไดตลอดเวลา” มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
เพราะ ทวิตเตอรเปนชองทางการจัดจําหนายที่เขาถึงไดตลอดเวลา โดยไมมีเวลาปด ประหยัดเวลาใน
การทําธุระอยางอื่น สามารถใหขอมูลกับกลุมเปาหมายที่มีความสนใจในสินคานั้น ๆ ดังนั้น ทวิต
เตอร จึงเปนชองทางการจัดจําหนาย ที่เขาถึงลูกคาไดงาย
2) ดานราคา มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลีใต
เปนอันดับที่สอง เนื่องจาก ราคาเปนสิ่งที่ผูบริโภคตองคํานึงกอน หากพิจารณาแลวคุมคาจึงมีการ
ตัดสินใจซื้อเกิดขึ้น จากคาเฉลี่ยพบวา “สามารถเปรียบเทียบราคาจากรานตาง ๆ ในทวิตเตอร” มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด เพราะผูบริโภคมีอิสระในการเปรียบราคาไดจากหลาย ๆ ที่ ดังนั้น รานคาควรจะ
ตั้งราคาสินคาใหเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา และไมควรตั้งราคาแพงกวารานอื่น ๆ
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3) ดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางนําเขาจาก
ประเทศเกาหลีใต เปนอันดับที่สาม เนื่องจาก การแขงขันของเครื่องสําอางรุนแรงขึ้น การตลาดที่
เขาถึงผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดตัดสินใจซื้อไดมากยิ่งขึ้น และพิจารณาจากคาเฉลี่ยพบวา
“ความนาสนใจของพรีเซ็นเตอรเครื่องสําอาง” มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เพราะผูที่ใชงานทวิตเตอรสวน
ใหญนิยมและชื่นชอบดาราและศิลปนเกาหลีใต อิทธิพลของการโปรโมทเครื่องสําอางดวยดาราและ
ศิลปนเกาหลีใต ทําใหผูบริโภคมีแรงกระตุนในการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางเกาหลี
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภาสินี โชคงาม (2553) การทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และ สอดคลองกับงานวิจัย ปยมาภรณ ชวยชูหนู (2559) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัย
ดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด และดานสถานที่รานคา
สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางสังคมออนไลน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใชประโยชน
1) ดานชองทางการจัดจําหนาย รานคาในทวิตเตอรควรรักษาคุณภาพในดานการตอบสนอง
ลูกคาไดตลอด 24 ชั่วโมง เชน ความสะดวกในการสั่งซื้อ ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาฐานลูกคาเดิม
และสามารถเพิ่มฐานลูกคาใหมได ซึ่งการเขาถึงลูกคากอนคูแขงทําใหเกิดการไดเปรียบมากกวา
2) ดานราคา ผูประกอบการจําเปนที่จะตองมีการตั้งราคาของสินคาอยูในระดับที่เหมาะสมกับ
คุณภาพของสินคา แสดงราคาขายที่ชัดเจน และตรวจสอบราคาของคูแขงรายอื่นอยางสม่ําเสมอ ซึ่งจะ
สงผลใหผูบริโภคเกิดความรูสึกพึงพอใจ และทําใหตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น
3) ดานการสงเสริมการตลาด ฐานผูใชงานทวิตเตอรสวนใหญเปนผูที่ชื่นชอบศิลปนเกาหลีมี
และมีฐานแฟนคลับที่คอยติดตามจํานวนมาก ดังนั้น หากมีการ “Tie in” กับศิลปนเกาหลี ใชทวิตเตอร
ในการทําแคมเปญก็จะไดผลดี จะชวยกระตุนและดึงดูดใหผูบริโภคสนใจในสินคา
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1) ศึกษาเชิงคุณภาพเพิ่มเติม ในการเก็บขอมูลเชิงลึก การสัมภาษณเชิงควบคูไปกับการแจก
แบบสอบถาม เพื่อรับรูถงึ ความตองการที่แทจริงของผูบริโภคและนํามาพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพมาก
ขึ้นและตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคมากยิ่งขึ้นตอไป
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2) ศึกษาจากกลุมตัวอยางออนไลนอื่น ๆ เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้กลุมเปาหมายคือผูใชงานทวิต
เตอร ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไปเพิ่มกลุมเปาหมายเปนผูใชงานเฟสบุค อินสตาแกรม เพื่อจะไดทราบ
ความคิดเห็นของกลุมเปาหมายอื่นและไดขอมูลที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น
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ปจจัยจูงใจในการทํางานที่สงผลตอความผูกพันขององคกรของพนักงาน บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด
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PLAZA CO., LTD.
ฉัตรแกว รัชเศรษฐภิญโญ
Chatkaew.ratcha@gmail.com
นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
พัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล
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ผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาระดับปจจัยจูงใจในการทํางานและระดับความ
ผูกพันขององคกรของพนักงาน บริษัท รังสิต พลาซา จํากัด (2) เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจในการทํางานที่
สงผลตอความผูกพันขององคกรของพนักงาน บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ที่ปฏิบัติงานประจําอยูที่
สํานักงานใหญ จํานวน 272 คน (ขอมูลจากฝายทรัพยากรบุคคล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560)โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และหาคาสถิติตาง ๆ โดยใชการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และหาคารอยละ (Percentage)
การวิ เ คราะห ส มมติ ฐ านทางสถิ ติ ใช ก ารวิ เ คราะห ส มการถดถอยพหุ (Multiple Regression
Analysis) ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ เพศหญิงจํานวน 140 คน (รอยละ
51.47) มีอายุ 20-37 ปมากที่สุด จํานวน 134 คน (รอยละ 49.26) มีอายุการทํางาน 1-3 ป มากที่สุด
จํานวน 84 คน (รอยละ 30.88) มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 189 คน (รอยละ
69.49) มีตํ าแหน งเป นพนั ก งานประจํ า, ชางเทคนิ คมากที่ สุด จํ า นวน 92 คน (ร อยละ 33.82) มี
สถานภาพโสดมากที่สุดจํานวน 139 คน (รอยละ 51.10) และอยูในดานบริหารอาคารและสถานที่
มากที่สุด จํานวน 143 คน (รอยละ 52.57) (1) ปจจัยจูงใจในการทํางาน เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอยไดดังนี้ ดานความรับผิดชอบของงาน ดานการมีสวนรวมในการทํางาน ดานความกาวหนาใน
การทํางาน ดานการไดรับการยกยองนับถือ และดานความสําเร็จในหนาที่การงาน ตามลําดับ และ
(2) ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ ผลการทดสอบ
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สมมติฐานพบวา (1) ปจจัยจูงใจในการทํางาน ไดแก ดานการไดรับการยกยองนับถือ (B = 0.968)
และดานความรับผิดชอบของงาน (B = 0.262) และ สงผลตอความผูกพันขององคกรของพนักงาน
บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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 ตองอาศัยปจจัยที่สําคัญหลาย
ปจจัย ทรัพยากรมนุษยก็ถือเปนปจจัยสําคัญที่มีสวนชวยในการผลักดันใหองคกรสามารถดําเนิน
กิจการใหมีประสิทธิภาพและเปนกําลังสําคัญในการนําพาองคกรขับเคลื่อนไปขางหนาสูเปาหมายที่
ไดกําหนดไว จึงนับไดวาทรัพยากรมนุษยเปรียบเสมือนขุมทรัพยที่มีคามหาศาล ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่
สําคัญอยางยิ่งที่องคกรจะตองใหความสําคัญและตระหนักถึงการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยที่มี
ประสิทธิภาพ ทรัพยากรมนุษยจึงถือวาเปนปจจัยสําคัญและมนุษยเปนสิ่งที่มีชีวิตจิตใจ มีความ
ตองการ มีการแสดงออก และบุคลิกลักษณะที่แตกตางกันออกไป รวมถึงในการทํางานตองมีการ
แขงขันเพื่อความโดดเดน และความตองการเปนที่ยอมรับของบุคคลอื่นแตเมื่อไดรับความกดดันทั้ง
จากภายในร า งกาย และสภาพแวดล อ มภายนอกที่ ม ากระทบต อ จิ ต ใจและร า งกายก็ ทํ า ให เ กิ ด
ความเครียดและความเบื่อหนายในการปฏิบัติงาน ซึ่งปญหาเหลานี้อาจจะทําใหเกิดปญหาแกองคกร
ได (ธัญรดา จิตสุรผล, 2553; ปาริชาต บัวเปง, 2554)
การสรางแรงจูงใจในการทํางานนั้นเปนสิ่งที่องคกรควรตระหนักไวอยูเสมอ แรงจูงใจเปน
แรงปรารถนา ความเต็มใจที่จะกําหนดชี้นําทั กษะและพฤติกรรมของบุ คคลใดบุคคลหนึ่ งไปสู
ความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว เปนสิ่งที่เปนพลังกระตุนใหแตละบุคคลกระทําพฤติกรรม
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของแตละคน แรงจูงใจในการทํางานอาจเกิดจากลักษณะนิสัยสวนบุคคล เชน
การที่บุคคลนั้นมีความกระตือรือรน มีความมุงมั่นในตนเอง ตองการความกาวหนาในชีวิต หรือการ
มีทัศนคติที่ดีตองาน ซึ่งอาจเนื่องมาจากมีความชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย มีความถนัดเนื่องจาก
งานที่ไดรับมอบหมายตรงกับความรูความสามารถ มีเพื่อนรวมงานที่ดี รวมทั้งการมีทัศนคติที่ดีตอ
องคกร ซึ่งอาจเกิดจากความภาคภูมิใจในชื่อเสียงขององคกร ความเชื่อมั่นในนโยบายขององคกร
ตลอดจนการมีความรักความผูกพันกับองคกร ปจจัยตางๆเหลานี้อาจสงใหพนักงานเกิดแรงจูงใจใน
การทํางานใหประสบผลสําเร็จ หรืออาจกลาวไดวาเปนสิ่งกระตุนใหบุคคลเกิดความมานะพยายาม
ทํางานที่ไดรับมอบหมายไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ปจจัยจูงใจในการทํางานตามหลักทฤษฎีสอง
ปจจัย (Two Factors Theory) ของ Frederick Herzberg คือ ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน โดยปจจัยจูงใจ
คือ ปจจัยที่สรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรในองคกรเพื่อเปนการกระตุนใหเกิดความพึงพอใจในงานที่
ทํา ซึ่งกอใหเกิดขวัญกําลังใจและความเต็ มใจในการสรางผลงานใหเกิ ดประสิท ธิผลไดอ ย า งมี
ประสิท ธิภาพมากยิ่งขึ้ น ประกอบด วย ความสํ าเร็ จในการทํ างาน การไดรับ การยอมรั บนั บ ถื อ
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และความกาวหนา สวนปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยสุขอนามัย
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คือ ปจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางานที่ชวยใหพนักงานยังคงทํางานอยูและรักษาพวกเขา
ไวในองคกร แตเมื่อไมไดรับปจจัยดังกลาวก็จะเปนสาเหตุใหพนักงานเกิดความไมพอใจและไมมี
ความสุขในการทํางาน ประกอบดวย เงิ นเดือนและสวัสดิการ ความสัมพั นธ กับผู บังคั บบั ญชา
สถานะของอาชีพ นโยบายและการบริหารงาน สภาพการทํางาน ความเปนอยูสวนตัว ความมั่นคงในงาน
และวิธีการปกครองบังคับบัญชา (ภูรดา สุนทรโกปาล, 2552)
จากความสําคัญของบุคลากรขององคกรดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาหากองคกรไมให
ความสําคัญตอปจจัยที่เกี่ยวแรงจูงใจในการทํางานรวมถึงการสงเสริมความผูกพันตอองคกรยอม
ส งผลเสี ยถึ งต นทุ นที่ต องสู ญ เสี ยไป ไมวาจะเปนต นทุน ในสว นของบุ คลากร ก็ คือการสู ญ เสี ย
บุคลากรที่มีความรูความสามารถ ตนทุนในการสรรหาคัดเลือก รวมถึงตนทุนการฝกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร จึงทําใหผูวิจัยตองการศึกษาปจจัยจูงใจในการทํางาน ที่สงผลตอความผูกพันของ
องคกรของพนักงาน บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด หรือไม เพื่อนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางใน
การกําหนดนโยบายและแผนงานตาง ๆ รวมถึงปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารจั ด การ
ทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสรางความจงรักภักดีและความผูกพันตอ
องคกร และเพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณคาตอองคกรไวใหนานที่สุด
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1) เพื่อศึกษาระดับปจจัยจูงใจในการทํางานและระดับความผูกพันขององคกรของพนักงาน
บริษัท รังสิต พลาซา จํากัด
2) เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจในการทํ างานที่มีความสั มพันธตอความผูกพั นขององค กรของ
พนักงานบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด
สมมติฐานของการวิจัย
ปจจัยจูงใจในการทํางาน ประกอบไปดวย ดานความสําเร็จในหนาที่การงาน ดานความ
รับผิดชอบของงาน ดานความกาวหนาในการทํางาน ดานการมีสวนรวมในการทํางาน และดานการ
ได รับการยกยอ งนั บถือ มี ความสัมพั นธ ตอความผู กพันขององค กรของพนักงาน บริ ษัท รั งสิต
พลาซา จํากัด
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ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตดานประชากร คือ พนักงาน บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ที่
ปฏิบัติงานประจําอยูที่ศูนยการคาฟวเจอรพารค จํานวน 272 คน ผูวิจัยจึงเลือกที่จะใชประชากร
ทั้งหมดเปนกลุมตัวอยางที่จะศึกษา (ขอมูลจากฝายทรัพยากรบุคคล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560)
ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561
นิยามศัพทเฉพาะ
ปจจัยจูงใจในการทํางาน หมายถึง ปจจัยที่กระตุนใหเกิดทัศนคติที่ดีตองาน สงผลใหเกิด
ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางาน ไดแก
ความสําเร็จในหนาที่การงาน หมายถึง การทํางานที่บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวโดยใช
ความรูความสามารถที่มีในการแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ
ความรั บผิดชอบของงาน หมายถึ ง อํ านาจและหนาที่ ที่อ ยู ในความดูแลของผู ที่ได รับ
มอบหมาย เพื่อใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปาหมายขององคกร
ความกาวหนาในการทํางาน หมายถึง โอกาสในการเลื่อนขั้นหรือปรับตําแหนงที่สูงขึ้น
โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาที่เหมาะสมและยุติธรรม
การมีสวนรวมในการทํางาน หมายถึง การไดรับการสนับสนุนใหมีสวนรวมและเสนอ
ความคิดใหม ๆ ในการทํางานและกิจกรรมตาง ๆ ขององคกร
การไดรับการยกยองนับถือ หมายถึง การไดรับการยอมรับ นับถือ ไวใจจากผูบังคับบัญชา
หัวหนางาน และเพื่อนรวมงาน
ความผูกพันตอองคกร หมายถึง ทัศนคติ ความรูสึกในทางบวกที่พนักงานมีตอองคกร
โดยมีการแสดงออกในรูปแบบของการจงรักภักดี การมีสวนรวม และรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยจูงใจในการทํางาน
1. ความสําเร็จในหนาที่การงาน
2. ความรับผิดชอบของงาน
3. ความกาวหนาในการทํางาน
4. การมีสวนรวมในการทํางาน
5. การไดรับการยกยองนับถือ

ความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด

รูปที่ 1 กรอบแนวความคิดในงานวิจัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) ผลงานวิจัยนี้เปนแนวทางใหกับผูบริหาร บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด เพื่อใชประกอบการ
พิจารณาในการปรับปรุง สรางออกแบบกลยุทธที่มีประสิทธิภาพ และจัดกิจกรรม สัมมนาตาง ๆ
เพื่อพัฒนาพนักงานในองคกร ใหเกิดความผูกพันในองคกร
2) ผลงานวิ จั ย นี้ เ ป น แนวทางให กับ ผู ที่ ส นใจศึ ก ษาค น คว า วิ จั ย เกี่ ย วกั บ ความผู กพั นต อ
องคกร สามารถนําผลการวิจัยนี้ไปพัฒนาตอยอดไดในอนาคต
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน
Herzberg (1959 อ า งถึ ง ใน สุ ข กมล ทรั พ ย ดี ม งคล, 2553) ได ศึ ก ษาทํ า การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ
แรงจูงใจในการทํางานของบุคคล ซึ่งไดศึกษาถึงการวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานของบุคคล
ซึ่ งได ศึ ก ษาถึ งความต อ งการของคนในองค การหรื อ การจู ง ใจจากการทํ า งาน คื อ ป จ จั ย จู ง ใจ
(Motivation Factors) หรือปจจัยกระตุน เปนปจจัยที่กระตุนจูงใจที่มีประสิทธิภาพ อันจะทําให
พนักงานใชความพยายามเพื่อไดผลงาน ปจจัยจูงใจจึงเปนปจจัยที่เกี่ยวของสัมพันธกับงานโดยตรง
และสรางความรูสึกที่ดีกับงาน ประกอบดวย (1) ความสําเร็จในงาน (Achievement) การที่บุคคล
สามารถทํางานไดลุลวงและประสบความสําเร็จเปนอยางดี มีความสามารถในการแกไขและรูจัก
ปองกันปญหาที่เกิดขึ้นไปไดเสมอรวมถึงการแสดงสิ่งหนึ่งสิ่ งใดที่ สงผลให เห็นถึ งผลงานของ
บุคคลยอมจะรูสึกมีความพึงพอใจและปลื้มใจในผลสําเร็จของงานนั้นอยางยิ่ง ทําใหมีกําลังใจจะ
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ทํางานอื่นตอไป (2) ลักษณะของงาน (Work Itself) ความรูสึกของบุคคลที่มีตอลักษณะงาน เชน
งานประจํางานที่ตองอาศัยความรู ความสามารถ คุณลักษณะของงานที่ยากหรืองาย รวมทั้งปริมาณ
งานที่มากหรือนอยเกินไป ถาเปนงานที่นาสนใจและทาทายในความสามารถ เปนงานสําคัญที่มี
คุณคาเปนงานที่ตองใชความคิดงานประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ แบบใหมๆ พนักงานจะรูสึกพอใจที่จะ
ทํางานในลักษณะนี้ (3) การไดรับการยอมรับ (Recognition) การที่ผูบังคับบัญชาเพื่อนรวมงานและ
บุ ค คลทั่ ว ๆ ไปในสั ง คมให ค วามสํ า คั ญ ยกย อ ง ชมเชย แสดงความชื่ น ชมยิ น ดี ใ นผลงานและ
ความสามารถเมื่อทํางานบรรลุผลอันเปนสิ่งที่สรางความประทับใจ ทําใหพนักงานนั้นเกิดความรูสึก
ภาคภู มิ ใ จมี กํ า ลั ง ใจ มี ผ ลในการกระตุ น จู ง ใจให ทํ า งานได ดี ยิ่ ง ขึ้ น (4) ความก า วหน า ในงาน
(Advancement) ความพึงพอใจของบุคคลที่ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง หนาที่ในการ
ทํางาน ขึ้นเงินเดือนคาจางใหสูงขึ้น อันจะเปนสิ่งที่ชวยสงเสริมกระตุนใหพนักงานตั้งใจทํางานให
มากยิ่งขึ้น (5) ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility) การที่บุคคลไดรับเกียรติและความไววางใจ
มอบหมายใหรับผิดชอบทํางานอยางมีอิสระเสรีใหโอกาสทํางานไดอยางเต็มที่ โดยผูบังคับบัญชา
ไมตรวจตราควบคุมมากเกินไป พนักงานจะมีความพึงพอใจเปนอยางมาก
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร
อนันตชัย คงจันทร (2558) กลาววา ความผูกพันตอองคกร เปนเรื่องที่ไดรับความสนใจกัน
อยางมากในชวงระยะเวลาที่ผานมา ไดมีการศึกษาวิจัยกันอยางกวางขวางเนื่องจากความผูกพันตอ
องคกรมีความสําคัญ ดังนี้
1) ทฤษฎีตาง ๆ ซึ่งเปนพื้นฐานของความผูกพันตอองคกรตลอดจนผลการวิจัยตาง ๆได
ชี้ใหเห็นวาความผูกพันตอองคกรนี้ อาจใชเปนเครื่องพยากรณพฤติกรรมของพนักงานขององคกร
ได โดยเฉพาะอยางยิ่ง อัตราการเปลี่ยนงาน (Employee Turnover) อัตราการเขาออกจากงานของ
พนักงานในองคกร เนื่องจากพนักงานที่มีความผูกพันตอองคกร มีแนวโนมที่จะอยูกับองคกรนาน
กวาและเต็มใจที่จะทํางานอยางเต็มความสามารถ เพราะเมื่อคนมีความผูกพันตอองคกรก็จะมีการ
แสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมที่ตอเนื่อง มีความคงเสนคงวาไมโยกยายเปลี่ยนแปลงที่ทํางาน
2) ความผูกพันตอองคกรเปนผลการศึกที่ตอเนื่อง หรือ พัฒนาขึ้นมาจากการศึกษาเรื่อง
ความจงรักภักดี (Loyalty) ของพนักงานในองคกรซึ่งผูบริหารตองการใหเกิดขึ้นในองคเนื่องจาก
ความผูกพั นตอองค กรมี เสถียรภาพมากกวาความพึ งพอใจในงาน เพราะความพึ งพอใจในงาน
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สามารถเปลี่ยนแปลงไดจากสภาพแวดลอมที่พนักงานในองคกรตองเผชิญในแตละวัน แตความ
จงรักภักดีเปนสิ่งที่เกิดขึ้นและคอยๆพัฒนาไปอยางชา ๆ แบบมั่นคง
3) การทําความเขาใจเรื่องความผูกพันตอองคกร ชวยใหศึกษาเขาใจธรรมชาติของคน
ทั่วไปมากขึ้นกระบวนการหรือขั้นตอนที่คนจะสรางความผูกพัน หรือเกิดความรูสึกวาตนเปนสวน
หนึ่งของสั งคมยอย ๆ ขึ้นมาเนื่ องจากพฤติ กรรมต าง ๆ ยอมมีที่ มาเปนเรื่องความมุ งหมายหรื อ
เปาหมายของมนุษยมีผลมาจาก การปฏิสัมพันธระหวางตนเองกับสิ่งแวดลอมซึ่งมีความแตกตางกัน
ไปในดานคานิยม ทัศนคติ บุคลิกภาพ และ บทบาท ความเขาใจในกระบวนการนี้จะชวยใหเขาใจ
พฤติกรรมของคนได ม ากขึ้ นทั้ ง นี้ค วามผู กพั นทํ า ให เ กิ ด ประโยชน ที่ต ามมาแก อ งค ก รมากมาย
ดังตอไปนี้
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วารุณี คําแกว (2550) ศึกษาเรื่อง “ความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารไทยธนาคาร
(จํากัด) มหาชน สํานักงานใหญ” ผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับ
ระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานพบวา เพศ มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไมมีความสัมพันธทางสถิติ ผลการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางปจจัยเกี่ยวระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานพบวาทุกปจจัยเกี่ยวกับงาน เชน งานที่
รั บ ผิ ด ชอบ ค า ตอบแทน และสวั สดิ ก าร โอกาสก า วหน า ความสั มพั นธ กับ เพื่ อ นร ว มงาน และ
บรรยากาศที่ทํางาน ลวนมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และเปนความสัมพันธในทิศทางบวกระดับปานกลาง
จักรพันธ เทพพิทักษ (2551) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานบริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด” ผลการศึกษาพบวาพนักงานมีค วามผูกพันตอองคกร
โดยรวมอยูในระดับมาก สําหรับปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกร ไดแก ระดับ
การศึกษาและระยะเวลาที่ทํางานในบริษัท สวนเพศ อายุ สถานภาพ รายไดตอเดือนและตําแหนง
ไมมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกร สําหรับปจจัยในดานลักษณะงานที่ปฏิบัติที่มีอิทธิพลตอ
ระดับความผูกพัน ไดแก ความมีอิสระในการทํางาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณ
ของงาน ผลปอ นกลับ ของงานและงานที ่ม ีโ อกาสปฏิส ัม พัน ธก ับ ผู อื ่น และปจ จัย ในดา น
ประสบการณในงานที่มีอิทธิพลตอระดับความผูกพันธตอองคกรในระดับมาก ไดแก ความรูสึกวา
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ตนมีค วามสํ า คัญ ตอ องคก ร ความรู สึก วา องคก รเปน ที่พึ่ง พาได ความคาดหวัง ที่จ ะไดรับ การ
ตอบสนองจากองคกร และทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคกร
ปาริชาติ ขําเรือง (2555) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ
ของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ” ผลการวิจัยพบวา อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความผูกพันตอ
องคกรในระดับมาก และปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของอาจารยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ประกอบดวย 9 ปจจัยที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก (1) ระยะเวลาปฏิบัติงาน (2)
เจตคติตอองคกร (3) การพัฒนาความกาวหนาในสายงานอาชีพ (4) การบริหารคาตอบแทน (5)
การจัดสวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูล (6) นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย (7) บรรยากาศ
องคการ (8) วัฒนธรรมองคการ และ (9) ภาวะผูนําของผูบริหารระดับสูง
ดวงพร โพธิ์สร (2558) ไดศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันตอ
องคกรของครูผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา”
ผลการวิจัยพบวา ครูผูดูแลเด็ก มีความผูกพันตอองคกร เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานที่สงผลตอความผูกพันตอองคกร คือ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความ
รับผิดชอบ และดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัย เรื่อง ปจจัยจูงใจในการทํางานที่สงผลตอความผูกพันขององคกรของพนักงาน
บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ประชากรที่ใชในงานวิจัยคือ พนักงาน บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ที่
ปฏิบัติงานประจําอยูที่ศูนยการคาฟวเจอรพารค จํานวน 272 คน ผูวิจัยจึงเลือกที่จะใชประชากร
ทั้งหมดเปนกลุมตัวอยางที่จะศึกษา (ขอมูลจากฝายทรัพยากรบุคคล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560)
ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบ Rating Scale ตามแบบของ Likert 5 ระดับ เพื่อเก็บขอมูล
จากประชากร การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) พบวา คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เกิน 0.7 ถือวามี
ความเชื่อไดสามารถนําไปเก็บขอมูลได (Burns and Grove, 1997) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
และทดสอบสมมติฐานแบงออกเปน การวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
หาคารอยละ (Percentage) การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห
สมการถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยใชเทคนิคการคัดเลือกตัวแปรแบบ Enter

586

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ผลการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลลักษณะสวนบุคคล
พนักงานจํานวน 272 คน สวนใหญคือ เพศหญิงจํานวน 140 คน (รอยละ 51.47) มีอายุ 2037 ปมากที่สุด จํานวน 134 คน (รอยละ 49.76) มีอายุการทํางาน 1-3 ปมากที่สุด จํานวน 84 คน (รอย
ละ 30.88) มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 189 คน (รอยละ 69.49) มีตําแหนงเปน
พนักงานประจํา, ชางเทคนิคมากที่สุด จํานวน 92 คน (รอยละ 33.82) มีสถานภาพโสดมากที่สุด
จํานวน 139 คน (รอยละ 51.10) และอยูในดานบริหารอาคารและสถานที่มากที่สุด จํานวน 143 คน
(รอยละ 52.57)
ปจจัยจูงใจในการทํางานที่สงผลตอความผูกพันขององคกรของพนักงานบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด
ประกอบด ว ย ด า นความสํ า เร็ จ ในหน า ที่ ก ารงาน ด า นความรั บ ผิ ด ชอบของงาน ด า น
ความกาวหนาในการทํางาน ดานการมีสวนรวมในการทํางาน และดานการไดรับการยกยองนับถือ
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
1) ดานความสําเร็จในหนาที่การงานโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก (μ = 3.68) เมื่อพิจารณาราย
ขอพบวา ลําดับแรกคือ ทานคิดวางานที่ทานไดรับ มอบหมายมีความสํ าคัญตอความสําเร็ จของ
องคกร มีความคิดเห็นในระดับมาก (μ = 3.85) รองลงมาคือ ทานไดรับโอกาสในการเรียนรูเพื่อการ
เติบโตที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตการทํางาน มีความคิดเห็นในระดับมาก (μ = 3.76)
2) ดานความรับผิดชอบของงานโดยเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (μ = 3.90) เมื่อพิจารณาราย
ขอพบวา ลําดับแรกคือ ทานรูวาทานถูกคาดหวังอะไรบางในการทํางาน มีความคิดเห็นในระดับมาก
(μ = 3.95) รองลงมาคือ ทานมีโอกาสไดทํางานที่ทานมีความชํานาญความเชี่ยวชาญอยางดีที่สุดทุก
วัน มีความคิดเห็นในระดับมาก (μ = 3.88) และลําดับสุดทาย คือ ทานไดรับการมอบอํานาจอยาง
เหมาะสมเพียงพอที่จะทํางานใหสําเร็จ มีความคิดเห็นในระดับมาก (μ = 3.88)
3) ดานความกาวหนาในการทํางาน โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก (μ = 3.71) เมื่อพิจารณาราย
ขอพบวา ลําดับแรกคือ ในชวงหกเดือนที่ผานมาหัวหนางานพูดถึงความกาวหนาในงานของทาน
(μ = 3.81) รองลงมาคื อ แผนกที่ ท า นทํ า อยู นั้นมี โ อกาสพั ฒ นาความรู แ ละความสามารถเสมอ
หนวยงานที่ทานทําอยูนั้นมีโอกาสไดรับการเลื่อนตําแหนงอยางตอเนื่อง มีความคิดเห็นในระดับ
มาก (μ = 3.81) และลําดับสุดทาย คือ องคกรของทานมีวิธีการประเมินผลงานที่ทําใหทานมุงมั่น
ทํางานเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกรอยางเต็มความสามารถ มีความคิดเห็นในระดับมาก (μ = 3.51)
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4) ดานการมีสวนรวมในการทํางานโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก (μ = 3.85) เมื่อพิจารณาราย
ขอพบวา ลําดับแรกคือ ทานคิดวาทานมีเพื่อนรวมงานที่ดีในที่ทํางาน มีความคิดเห็นในระดับมาก
ที่สุด (μ = 4.17) รองลงมาคือ เพื่อนรวมงานของทานใหความรวมมือทํางานรวมกันอยางเต็ มที่
เพื่อใหงานมีคุณภาพ มีความคิดเห็นในระดับมาก (μ = 4.01) และลําดับสุดทาย คือ ที่ทํางานของทาน
มีการชวยเหลือหรือสนับสนุนใหทานไดรับการพัฒนาในหนาที่การงานดวยกัน มีความคิดเห็นใน
ระดับมาก (μ = 3.51) ตามลําดับ
5) ดานการไดรับการยกยองนับถือ โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก (μ = 3.71) เมื่อพิจารณารายขอ
พบว า ลําดับแรกคือ ท านได รับการยอมรับ ในการทํ างานจากผูบั งคั บบัญชาและเพื่ อนร ว มงาน
(μ = 3.88) รองลงมาคื อ ท า นมี ส ว นร ว มในการจั ด ทํ า แผนงานและตั ด สิ น ใจเรื่ อ งสํ า คั ญ ๆของ
หนวยงานรวมงาน มีความคิดเห็นในระดับมาก (μ = 3.81) และลําดับสุดทาย คือ ทานไดรับการยก
ยองหรือชมเชยในผลงานที่ทําออกมาไดดี มีความคิดเห็นในระดับมาก (μ = 3.43) ตามลําดับ
ความผูกพันขององคกรของพนักงานบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด
ความผูกพันขององคกรของพนักงานบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด พบวาโดยเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก (μ = 3.87) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ลําดับแรกคือ ภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งขององคกรนี้ (μ =
4.13) รองลงมาคือ ทํางานโดยคํานึงถึงชื่อเสียงขององคกรที่ทานทํางานอยูเสมอ มีความคิดเห็นใน
ระดับมาก (μ = 4.03) และลําดับสุดทาย คือ มีความสุขที่ไดรวมงานกับองคกรแหงนี้ มีความคิดเห็น
ในระดับมาก (μ = 3.43)
การทดสอบสมมติฐาน
ปจจัยจูงใจในการทํางาน ไดแก ดานความรับผิดชอบของงาน และดานการไดรับการยกยอง
นับถือ สงผลตอความผูกพันขององคกรของพนักงานบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีความสัมพันธในระดับสูง ดานที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของบริษัท รังสิต
พลาซามากที่สุด คือ ดานการไดรับการยกยองนับถือ (B = 0.968) รองลงมา คือ ดานความรับผิดชอบ
ของงาน (B = 0.262) และสามารถอธิบายความแปรปรวนที่เกิดขึ้นในความผูกพันของพนักงาน
บริษัท รังสิตพลาซา จํากัดได รอยละ 50.8 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การทดสอบสมมติฐานปจจัยจูงใจในการทํางาน
คาสัมประสิทธิ์
t-value
t-prob
ปจจัยจูงใจในการทํางาน
b0

คาคงที่
1.989
14.699
0.000*
ดานความสําเร็จในหนาที่การงาน (X1)
-0.240
-0.363
-1.143
0.254
ดานความรับผิดชอบของงาน (X2)
0.186
0.262
2.646
0.009*
-0.070
0.098
-0.720
0.472
ดานความกาวหนาในการทํางาน (X3)
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*
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
อภิปรายผลการวิจัย
ปจจัยจูงใจในการทํางาน ดานความรับผิดชอบของงาน และดานการไดรับการยกยองนับถือ
สงผลตอความความผูกพันขององคกรของพนักงานบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ผูวิจัยขออภิปราย
ผลการวิจัยตามขอคนพบ โดยเรียงลําดับตามคาน้ําหนักของปจจัย ดังนี้
1) ดานการไดรับการยกยองนับถือสงผลตอความผูกพันขององคกรของพนักงานบริษัท
รังสิตพลาซา จํากัด มากที่สุด ตัวบงชี้ที่สําคัญมากที่สุด คือ สวนรวมในการจัดทําแผนงานและ
ตัดสินใจเรื่องสําคัญ ๆ ของหนวยงาน ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของตัวบุคคล ที่ไดรับการชมเชย ยกยอง
เกิดความภาคภูมิใจงานที่ตนไดมีสวนรวม ความภูมิใจในตนเองนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความรูสึกที่ดี
ตอตนเอง เปนความรูสึกดานบวก ซึ่งเปนแรงผลักดันที่ดี การเสริมแรงเชิงบวกทําไดโดยการมอบ
รางวัล การประกาศผานระบบภายองคกร การชื่นชมถึงความสามารถเพื่อใหพนักงานเกิดความ
ภาคภู มิ ใ จในตนเอง ทั้ ง นี้ การที่ พ นั ก งานของบริ ษั ท รั ง สิ ต พลาซ า จํ า กั ด มี โ อกาสได รั บ การ
มอบหมายรวมจัดทําแผนงานที่มีความสําคัญที่ชวยในการพัฒนาองคกรใหประสบความสําเร็จ ทํา
ใหพนักงานเกิดความรูสึกวาตนเองมีสวนสําคัญกับองคกรในการขับเคลื่อนองคกรเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่บริษัทกําหนดไว ทําใหเกิดความรูสึกไดรับภาคภูมิใจของการไดรับการยอมรั บ
ยกยอง จึงเปนเหตุผลที่ทําใหพนักงานมีความรูสึกผูกพันกับองคกร
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ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ จักรพันธ เทพพิทักษ (2551) ผลวิจัยพบวา
ปจจัยในดา นลักษณะงานที่ปฏิบัติที่มีอิทธิพลตอระดับความผูกพัน ไดแก ความมีอิสระในการ
ทํางาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณของงาน ผลปอนกลับของงานและงานที่มี
โอกาสปฏิสัม พัน ธกับ ผูอื่น และปจ จัย ในดา นประสบการณใ นงานที่มีอ ิท ธิพ ลตอ ระดับ ความ
ผูกพันตอองคกรในระดับมาก ไดแก ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร ความรูสึกวาองคกร
เปนที่พึ่งพาได ความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจากองคกร และทัศนคติตอเพื่อนรวมงาน
และองคกร และ สอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงพร โพธิ์สร (2558) ผลการวิจัยพบวา ครูผูดูแลเด็ก
มีความผูกพันตอองคกร เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่สงผลตอ
ความผูกพันตอองคกร คือ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ และดานลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
2) ดานความรับผิดชอบของงานสงผลตอความผูกพันขององคกรของพนักงานบริษัท รังสิต
พลาซา จํากัด รองลงมา เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัยรายขอของปจจัยดานความรับผิดชอบของงาน
พบวา ตัวบงชี้ที่สําคัญมากที่สุด คือ การไดมีโอกาสไดทํางานที่มีความชํานาญความเชี่ยวชาญอยางดี
ที่สุดทุกวัน และไดรับการมอบอํานาจอยางเหมาะสมเพียงพอที่จะทํางานใหสําเร็จ ทั้งนี้ พนักงาน
บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ไดปฏิบัติงานอยางเต็มใจเพื่อทํางานใหบรรลุเปาหมาย หรือจุดประสงค
ขององค ก ร โดยแต ล ะคนแต ล ะฝ า ยแต ล ะแผนกปฏิ บั ติ ง านตามหน า ที่ ข องตนอย า งเต็ ม ที่ แ ละ
รับผิดชอบหนาที่ที่ไดรบั มอบหมาย และมีความชํานาญความเชี่ยวชาญ เพื่อทํางานที่ตนเองไดรับให
สําเร็จตามความสามารถของตน เพื่อความกาวหนาในชีวิตและความสําเร็จในหนาที่การงานของตน
เพราะทุกคนเชื่อวาการทํางานที่นี่จะสามารถทําใหตนเองมีความสําเร็จและความกาวหนาในชีวิต
ไดมากขึ้น สิ่งตาง ๆ เหลานี้อาจจะกระตุนเปนรายบุคคล เปนกลุม หรือจัดระบบองคการใหมีสภาพ
ที่กอใหเกิดความตองการในสวนของผูปฏิบัติงานที่จะใชแรงกาย แรงใจ และความสามารถอยาง
เต็มที่ เพื่อใหบังเกิดความสําเร็จในการทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย หรือดวยความคิดริเริ่มของ
ตนเองที่จะนําความสําเร็จมาสูองคกร ความตองการ แรงกดดัน หรือ ความปรารถนา ที่จะผลักดันให
พนักงานพยายามดิ้นรน เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค พฤติกรรมของพนักงานจะถู ก
กําหนดและควบคุมโดยการจูงใจตาง ๆ แรงจูงใจเหลานี้ยังมีลักษณะที่แตกตางกันในแตละคนอีก
ดวย วิธีการจูงใจที่สําคัญตอการบริหาร คือ ความตองการความรัก ความเอาใจใสความตองการ
อํานาจและความตองการความสําเร็จ
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ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ วารุณี คําแกว (2550) ผลการวิจัยพบวา ปจจัย
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ โอกาสกาวหนา ลวนมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคลองกับงานของ ปาริชาติ ขําเรือง (2555) ผลการวิจัย
พบวา อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฎมีความผูกพันตอองคกรในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการศึกษาไปปฏิบัติ
1) ดานการไดรับการยกยองนับถือ เปนสวนที่จะทําใหเกิดความประทับใจที่ดีตอองคกร
และหัวหนางานของตน เปนดานที่พาบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ควรใหความสําคัญในการสงเสริม
ในการยกยองพนักงานที่ทํางานดีเดน หรือทําประโยชนใหกับสังคมโดยจัดทํารางวัลในรูปแบบของ
เกียรติยศ เชน ประกาศนียบัตร ใหคําชื่นชม และการที่พนักงานไดมีสวนรวมในการทําแผนสําคัญ
ในการดําเนินพันธกิจขององคกรมีผลตอความผูกพันตอองคกรมากที่สุด แสดงใหเห็นถึงพนักงานทุก
คนมีสวนแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาและแกไขสวนตาง ๆ นั้นทําใหการจัดการเรื่องตาง ๆ ได
อยางชัดเจน เนื่องจากพนักงานทุกคนอาจจะประสบกับปญหานั้น ๆ ดวยตนเองจึงนํามาเสนอในที่
ประชุม ดังนั้นผูบริหารบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ควรใหพนักงานทุกคนเขารวมประชุมทุกไตร
มาสโดยให หัวหนารวบรวมเอกสารในการจัดทําแผนการประชุมแตละแผนก เพื่อใหไดความคิด
ริ เ ริ่ ม ตามหั ว ข อ การประชุ ม และแก ไ ขข อ บกพร อ งต า ง ๆ ไตรมาสที่ ผ า นมา เพิ่ ม เสริ ม สร า ง
ประสิทธิภาพการทํางานรวมกัน อีกทั้งพนักงานสามารถใชความรู และความคิดสรางสรรคของ
ตนเองที่มีอยู
2) ดานความรับผิดชอบของงาน การที่พนักงานไดทํางานตนถนัด โอกาสที่จะประสบ
ความสําเร็จในการทํางานยอมมีมาก ตรงกันขามหากไดทํางานที่ตนเองไมถนัด นอกจากจะทําไดไมดีแลว
อาจทําใหเกิดความเบื่อหนายในตัวงาน ขาดความสุขในการทํางานนั้น ๆ ซึ่งการที่พนักงานเกิด
ความรูสึกดานลบกับงาน อาจมีผลใหเกิดปญหาการลาออกในองคกรได ฉะนั้นเพื่อคงรักษาความ
ผูกพันที่เกิดจากดานความรับผิดชอบของงานไว บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ควรนําแนวทางการคัดสรร
บุคลากร ที่เปนการมอบหมายงานใหถูกกับบุคคล โดยควรมีการเริ่มตนตั้งแตกระบวนการแรกที่
บริษัทไมใชเปนผูเลือกพนักงานแตเพียงอยางเดียว แตควรใหผูสมัครมีสิทธิเลือกในตัวงานดวย เชน
บริษัทแจงลักษณะงาน หนาที่รับผิดชอบ รายละเอียดของงาน โดยสื่อสารอยางตรงประเด็น ไมออมคอม
ตองแจงปญหาและอุปสรรคที่ผูสมัครจะตองไดเจออยางแนนอนในการทํางาน เพื่อใหทราบและ
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เปนขอมูลในการตัดสินใจ วาเหมาะสมกับงานนั้นหรือไม เพื่อใหองคกรไดคนที่ตรงกับงานมาก
ที่สุดและสงผลตอความผูกพันตอองคกรในอนาคต
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป
จากการศึกษาปจจัยจูงในการทํางานที่สงผลตอความผูกพันขององคกรของพนักงาน บริษัท
รังสิตพลาซา จํากัด และเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ฉะนั้นสําหรับงานวิจัยชิ้น
ตอไปควรศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่สงผลตอความผูกพันขององคกรของพนักงาน เชน วัฒนธรรมใน
องคกรที่มีผลตอการทํางาน โครงสรางองคกรที่มีผลตอแรงจูงใจในการทํางาน คุณภาพชีวิตใน
องคการที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน เปนตน เพื่อนําผลที่ไดมาปรับ และวิเคราะหเพื่อเพิ่ม
ระดับความผูกพันที่มีตอองคกรของพนักงานใหคงอยูในองคกรตอไป
บรรณานุกรม
ขอมูลจากฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
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ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค
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ผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอความ
พึงพอใจของผูใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค (2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการที่มีความสัมพันธตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค โดยคัดเลือกกลุม
ตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบสะดวก (Convenience Sampling) ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติพรรณนา ไดแก
ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมานวิเคราะห
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Multiple Regression Analysis ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญคือ เพศหญิงจํานวน 295 คน (รอยละ 73.75) สวนใหญสถานภาพโสด จํานวน 289 คน
(รอยละ 72.25) มีอยูในชวงอายุ 18-22 ปมากที่สุด จํานวน 155 คน (รอยละ 38.75) เมื่อจําแนกตาม
ระดับการศึกษาพบวา สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 324 คน (รอยละ
81.00) มีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษามากที่สุดจํานวน 162 คน (รอยละ 40.50) และมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน นอยกวาหรือเทากับ10,001 บาทมากที่สุด จํานวน 173 คน (รอยละ 43.25) ผลการวิจัย
เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยการคา
ฟวเจอรพารค พบวาโดยมีภาพรวมอยูในระดับสําคัญมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
กลุมตัวอยางใหความสําคัญดานการสงเสริมทางการตลาด โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.47 รองลงมา ไดแก
ดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ย 4.42 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพคาเฉลี่ย 4.40 ดานราคา

594

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

คาเฉลี่ย 4.23 ดานผลิตภัณฑและบริการ คาเฉลี่ย 4.18 ดานบุคคลคาเฉลี่ย 4.14 และนอยที่สุดดาน
ชองทางการจัดจําหนาย คาเฉลี่ย 4.10 ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา (1) ปจจัยสวน
บุคคล อันไดแก อายุ และอาชีพที่แตกตางกัน สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยการคา
ฟวเจอรพารคตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการ อันไดแก ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางกายภาพ และดานกระบวนการ มีความสัมพันธตอความพึงพอใจของผูใชบริการ
ศูนยการคาฟวเจอรพารคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งปจจัยที่สงผลมากที่สุดคือ ดาน
สวนประสมทางการตลาด และนอยที่สุดคือ 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 10,001 baht. The
Marketing mix factors that the consumers gave the highest level of significant were Promotion
From the hypothesis, the results showed that the different age, occupation describe the different of
customer satisfaction. In addition, the marketing mix factors are Place;Promotion;People; Physical
Evident and Process affect to customer satisfaction which statistical significance at level 0.05 and
factors. Promotion is the highest level that affect to customer satisfaction and the lowest level is
Process.
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บทนํา
การคาปลีกคาสงจึงเปนธุรกิจที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศนอกจากจะเปนสาขา
ที่ทํารายไดสูงเปนอันดับสองรองจากภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจคาปลีกจึงเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อยางหนึ่งในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมและเปนตัว
จัก รในการพั ฒ นามาตรฐานการครองชี พ และคุ ณ ภาพชี วิต ของประชาชนโดยจะทํา หน า ที่ เ ป น
ตัวกลางในการเชื่อมโยงและกระจายสินคาจากผูผลิตและนําสูผูบริโภค (ประชาชาติธุรกิจ, 2557)
ศู น ย ก ารค า เป น การให บ ริ ก ารค า ปลี ก รู ป แบบหนึ่ ง ที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของ
ผูบริโภค โดยศูนยการคาในปจจุบันมีลักษณะการใหบริการที่ครบวงจร กลาวคือ ผูบริโภคสามารถ
เขารับบริการ หรือหาซื้อสินคาไดครอบคลุมในทุก ๆ ดานพรอมทั้งมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบยาน
ชานเมืองที่ธุรกิจคาปลีกมีการแขงขันกันคอนขางรุนแรง “รังสิต” ถือเปนหนึ่งสมรภูมิในลําดับตน ๆ
ที่มีการแขงขันรุนแรง แตจากการที่เมืองมีการขยายตัว ประกอบกับภาครัฐมีแผนที่จะพัฒนารถไฟ
ความเร็วสูง การขยายถนน และการพัฒนารถไฟฟาสายสีแดงเขม ชวงบางซื่อ-รังสิต สงผลใหยาน
รังสิตเริ่มเปนที่จับตามองของผูประกอบการหางคาปลีกรายใหญ (โพสตทูเดยออนไลน, 2561)
บริ ษั ท รั ง สิ ต พลาซ า จํ า กั ด ซึ่ ง เป น บริ ษั ท บริ ห ารศู น ย ก ารค า มื อ อาชี พ ซึ่ ง มี ค วามเชี่ ย วชาญ
ประสบการณ และมีชื่อเสียงในวงการธุรกิจของประเทศไทยมาชานาน โดยดําเนินธุรกิจในการ
บริหารศูนยการคาฟวเจอรพารคมาตั้งแตเริ่มกอตั้ง และไดพัฒนาศูนยการคาฟวเจอรพารคมาอยาง
ตอเนื่องตลอดระยะเวลากวา 20 ป แผนการดําเนินการไดมีแผนการกอสรางเมืองแหงการคาและ
บริการที่สมบูรณแบบ ภายใตชื่อ “ฟวเจอรซิตี้” อยางเต็มรูปแบบ ดวยเหตุผลขางตนจึงเปนที่มาที่
ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอศูนยการคาฟวเจอรพารค
เพื่อที่จะสามารถทําการปรับปรุง และกําหนดกลยุทธทางการตลาดไดอยางเหมาะสม อีกทั้งสามารถ
วางแผน และกําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค
2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธตอความพึงพอใจของ
ผูใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค
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สมมติฐานของการวิจัย
1) ปจจัยสวนบุคคล อันไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนที่แตกตางกัน สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารคแตกตางกัน
2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ อันไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพและดาน
กระบวนการ มีความสัมพันธตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค
ขอบเขตของการวิจัย
ด า นเนื้ อ หา ศึ ก ษาค น คว า มุ ง เน น เกี่ ย วกั บ ตั ว แปรป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ความพึ ง พอใจของ
ผูใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค และปจจัยสวนบุคคล ประชากรที่ตองการศึกษาในการวิจัยนี้
คือผูบริโภคที่เขามาใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน
โดยเก็บขอมูลดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling Design)
นิยามศัพทเฉพาะ
ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนของ ผูมาใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค
สวนประสมทางการตลาด หมายถึง กลยุทธการทางการตลาด 7 ดาน ที่ชวยใหการดําเนิน
ธุรกิจบรรลุตามวัตถุประสงคหรือตามเปาหมายของศูนยการคาฟวเจอรพารค
ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บ ริ ก าร หมายถึ ง ภาวะการแสดงออกที่ เ กิ ด จากการประเมิ น
ประสบการณการซื้อและการใชสินคาและบริการ
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ปจจัยสวนบุคคล

- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพ
- อาชีพ
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน

ความพึงพอใจของผูใชบริการ
ศูนยการคาฟวเจอรพารค

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ
- ดานผลิตภัณฑ
- ดานราคา
- ดานชองทางการจัดจําหนาย
- ดานการสงเสริมการตลาด
- ดานบุคคล
- ดานสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพ
- ดานกระบวนการ
รูปที่ 1 กรอบแนวความคิดในงานวิจัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) ผลงานวิจัยนี้สามารถนําไปใชเป นแนวทางใหกับบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ในการ
สงเสริมและพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดใหตรงกับความตองการของผูใชบริการมากยิ่งขึ้น
2) ผลงานวิจัยนี้สามารถนําไปใชเป นแนวทางใหกับบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ในการ
ปรับปรุงกลยุทธการใหการบริการ เพื่อสรางความประทับใหกับผูใชบริการใหเกิดความพึงพอใจ
มากยิ่งขึ้น
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฏีสวนประสมทางการตลาดบริการ
Lovelock&Wright (2007) ไดกลาววา สวนประสมทางการตลาดบริการ คือ เครื่องมือหรือ
ปจจัยทางการตลาดที่ควบคุมไดซึ่งในสวนของธุร กิ จตองใชรวมกั น เพื่อตอบสนองสรา งความ
ตองการและความพึงพอใจแกกลุมลูกคาเปาหมาย ซึ่งโดยมากแลวหากเปนสินคาจะมีสวนประสม
4 ปจจัย คือ สินคา/บริการ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย กิจกรรมการสงเสริมการขาย แตสวนผสม
ทางการตลาดบริการนั้นจะมีความแตกตางจากสวนประสมทางการตลาดของสินคาธรรมดา นั่นก็
คือ จะตองมีการเนนถึงพนักงานผูใหบริการ กระบวนการการใหบริการตางๆ และสิ่งแวดลอม
ทางดานกายภาพหรือสิ่งอํานวยความสะดวก โดยปจจัยทั้งสามสวนนี้ผสมกันเปนหลักการของการ
สงมอบบริการ ซึ่งสําหรับตลาดธุรกิจบริการนั้น จะมีการทําการตลาดในดานปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดเพิ่ มอี ก 3 ป จจั ย คื อ ผูใหบ ริ การ กระบวนการให บ ริ การ และสภาพแวดลอ มในการ
ใหบริการ สวนประสมทางการตลาดสําหรับตลาดบริการนั้นเปนกิจกรรมที่สนองความตองการของ
ลูกคา เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา ซึ่งก็คือ สวนประสมทางการตลาด 7Ps
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
อดุลย จาตุรงคกุล (2553) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) ไว
วา ความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบคุณคาของผลิตภัณฑหรือบริการกับความคาดหวัง
ของลู กคาที่ จ ะได รับ ผลิต ภั ณฑ ห รื อบริ การนั้ น ๆ ซึ่ งมีทั้ งความรู สึ กพอใจและไม พอใจ ซึ่ ง หาก
ผลิตภัณฑหรือบริการนั้นเปนไปตามความคาดหวังของลูกคาก็จะสงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ
แตถาหากผลิตภัณฑหรือบริการนั้นไมเปนไปตามที่ลูกคาคาดหวังก็จะทําใหลูกคาไมเกิดความพึง
พอใจและผิ ด หวั ง ในตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ บริ ก ารนั้ น ซึ่ ง ความคาดหวั ง นั้ น จะได รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
ประสบการณในการซื้อ คําแนะนําจากเพื่อน และคําแนะนําจากนักการตลาด ตลอดถึงขาวสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วรฤทั ย สุ ภั ท รเกี ย รติ (2552) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ป จจั ย ที่ มีผ ลต อ ความต อ งการของลู ก ค า ใน
ศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา รัชดา - พระราม 3” เก็บขอมูลจาก ผูที่มาใชบริการกับทางศูนยการคา
เซ็นทรัล พลาซา รัชดา - พระราม 3 จํานวน 400 ชุด พบวาปจจัยที่มีผลตอความตองการของลูกคา
พบวา ลูกคาในศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา รัชดา - พระราม 3 สวนใหญจะมีความตองการในดาน
สถานที่ ลําดับตอมาคือการบริการ การสงเสริมทางการตลาด พนักงานขาย ลักษณะทางกายภาพ
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ดานสินคา สิ่งอํานวยความสะดวก ชองทางการจัดจําหนาย และดานราคาตามลําดับ สวนความ
ตองการของลูกคาในศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซารัชดา - พระราม 3 โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง พบวาลูกคาในศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซารัชดา - พระราม 3 สวนใหญมีระดับความคิดเห็น
ในดานความปลอดภัย ลําดับตอมาคือดานรางกาย ดาน ความตองการการยอมรับนับถือจากผูอื่น
ดานความรักและการเปนเจาของ และดานความตองการ ความเปนตัวตนอันแทจริงของตนเอง
ตามลําดับ เมื่อนํามาทดสอบสมมติฐานของงานวิจับพบวา ลักษณะทางดานประชากรศาสตรของ
ลูกคาไดแก เพศอายุระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และสถานภาพสมรสที่แตกตางกัน
ไม มี ผ ลต อ ความต อ งการของลู ก ค า ในศู น ย ก ารค า เซ็ น ทรั ล พลาซ า รั ช ดา - พระราม 3อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธตอ
ความตองการของลูกคาในศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา รัชดา - พระราม 3ไดแก ปจจัยดานราคา ดาน
การสงเสริมทางการตลาด ดานลักษณะทางกายภาพ และดานการบริการ สําหรับปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดบริการที่ไมมีความสัมพันธตอความตองการของลูกคาในศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา
รัชดา – พระราม 3 ไดแก ปจจัยดานสินคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานพนักงานขาย ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก และดานสถานที่
ณัฐสินี อุนแกว (2557) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการใชบริการ
ศู นยการค า เมกาบางนา” ในภาพรวม ป จจั ยส ว นประสมทางการตลาดที่ มีผ ลต อ การใช บ ริ การ
ศูนยการคาเมกาบางนา อยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการจัดจําหนาย(สถานที่)
รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด ผลการทดสอบสมติฐาน
พบวา ผูใชบริการที่มีอาชีพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และ สถานภาพตางกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการใชบริการศูนยการคาเมกาบางนา ในภาพรวม
แตกตางกัน สวนผูใชบริการที่มีเพศและอายุตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ที่มีผลตอการใชบริการศูนยการคาเมกาบางนา ในภาพรวมไมแตกตางกัน
จิตตพัฒน พรหมพงษ (2558) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใช
บริ การท า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ” ผลการวิจั ย พบว าป จ จั ย ส ว นบุ ค คล ของผูใชบ ริ การที่ มีค วาม
แตกตางกันในเรื่องของรายไดเฉลี่ยตอเดือนและอาชีพ สําหรับรายไดเฉลี่ยตอเดือน กลุมตัวอยางที่มี
รายไดเฉลี่ยะนอยกว าหรือเทากับ 25,000 บาท มีความพึงพอใจในการใชบริ การท าอากาศยาน
สุวรรณภูมิสูงสุดและสําหรับอาชีพพบวา อาชีพนักเรียนหรือนักศึกษามีความพึงพอใจในการใช
บริการทาอากาศยานสุวรรณภูมิสูงที่สุด
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กฤตภาคิ น มิ่งโสภา (2560) ศึกษาเรื่อ ง“ป จจั ยที่ทํ านายความพึ งพอใจของผูใชบ ริ การ
ศูนยบริการ TOT แจงวัฒนะ” ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 2130 ป มีรายได 20,001-30,000 บาท มี ระดับการศึก ษาอยู ในระดับปริญญาตรี มี อาชีพนั กเรี ย น/
นักศึกษา/ สถานภาพโสด การวิเคราะหขอมูลสวนประสมทางการตลาดพบวา สมมติฐานด าน
ประชากรศาสตร พบวา เพศ สถานภาพสมรส อายุ อาชีพ และรายไดที่แตกตางกัน สงผลตอความ
พึงพอใจของผูใชบริการศูนยบริการ TOT แจงวัฒนะแตกตางกัน
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อวิเคราะหปจจัยที่สงผล
ตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค ประชากรที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่
เคยใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงคํานวณกลุม
ตัวอยางไดจากสูตรคํานวณไมทราบขนาดประชากรของ W.G. Cochran ( (1953โดยเก็บขอมูลกลุม
ตัวอยางจํานวน คน ใชแบบสอบถาม 400(Questionnaire) เปนเครื่องใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เกณฑการใหคะแนนแบบ Likert Scale ระดับ คาความเชื่อมั่น 5 Cronbach’s Alpha โดยรวมมีคา
ขึ้นไป ซึ่งถือวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ 0.7สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลและทดสอบ
สมมติฐานแบงออกเปน การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห
สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ดั ง นี้ (1) การวิ เ คราะห ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive
Statistics) เปนการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง โดยนําเสนอเปนตารางแจกแจงความถี่
(Frequency) ค า ร อ ยละ (Percentage) ค า เฉลี่ ย (Mean) และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพื่ อ ใช อ ธิ บ ายข อ มู ล เบื้ อ งต น (2) การวิ เ คราะห ข อ มู ล สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential
Statistics) ใชในการทดสอบสมมติฐาน ที่ตั้งไว ไดแก t-Test, F-test และการวิเคราะหความสัมพันธ
ใช (Multiple Regression) โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลลักษณะสวนบุคคล
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ เพศหญิงจํานวน 295 คน (รอยละ 73.75) สวนใหญ
สถานภาพโสด จํานวน 289 คน (รอยละ 72.25 ) มีอายุอยูในชวงอายุ 18-22 ปมากที่สุด จํานวน 155
คน (รอยละ 38.75) เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาพบวา สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมาก
601

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ที่สุด จํานวน 324 คน (รอยละ 81.00) มีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษามากที่สุดจํานวน 162 คน (รอย
ละ 40.50) และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 24,999 บาทมากที่สุด จํานวน177คน(รอยละ44.25)
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ โดยภาพรวมมี
คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.28) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานสงเสริม
การตลาดอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.47) รองลงมาคือดานกระบวนการอยูในระดับมากที่สุด ( X
= 4.42, S.D.=0.44) รองลงมา ดานสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพ ( X = 4.40) อยูในระดับมาก
ที่สุด รองลงมา ดานราคา ( X = 4.23) อยูในระดับมากที่สุด ดานผลิตภัณฑและบริการอยูในระดับ
มาก ( X = 4.18, S.D.=0.50) ดานบุคคลอยูในระดับมาก ( X = 4.14) และนอยที่สุดดานชองทางการ
จัดจําหนายอยูในระดับมาก ( X = 4.10) ตามลําดับ
ขอมูลความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค
ความพึงพอใจของผูใชบริการ ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.28)
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจดานกระบวนการลําดับแรก
คือ พอใจกับสิ่งอํานวยความสะดวกภายในศูนยการคาอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.56) รองลงมา
พอใจระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีของศูนยการคาอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.48) และนอยที่สุด
คือ พอใจกับความสวยงามของการตกแตงภายในและภายนอกอาคารของศูนยการคาอยูในระดับ
มาก ( X = 4.03) ตามลําดับ
การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 ตารางการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1
ตัวแปรอิสระ
สถิติที่ใชในการ
ปจจัยสวนบุคคล
ทดสอบ
เพศ
t-test
อายุ
F-test
ระดับระดับการศึกษา
F-test
สถานภาพ
F-test
อาชีพ
F-test
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
F-test
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Sig.

ผลการทดสอบ

0.836
0.001
0.136
0.145
0.048
0.531

ไมสอดคลอง
สอดคลอง
ไมสอดคลอง
ไมสอดคลอง
สอดคลอง
ไมสอดคลอง
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*มีนัยยะสําคัญทางสถิติ 0.05
พบวาอายุและอาชีพที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 ตารางการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2
ปจจัยสวนผสมทางการตลาดบริการ
b
Std. Error
B
Constant
0.218
0.095
- ดานผลิตภัณฑและบริการ(x1)
0.066
0.088
0.086
- ดานราคา (x2)
0.004
0.041
0.005
- ดานชองทางการจัดจําหนาย (x3)
0.176
0.067
0.253
- ดานสงเสริมการตลาด (x4)
0.633
0.033
0.737
- ดานบุคคล (x5)
0.387
0.032
0.434
- ดานสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพ(x6) 0.208
0.058
0.222
- ดานกระบวนการ (x7)
0.166
0.06
0.190
R= 0.922 R2= 0.849 Adj. R2 = 0.847 SEE = 0.151 F= 315.42 Sig =0.000*

t
2.299
0.751
0.101
-2.612
19.068
11.949
3.586
-2.787

Sig.
0.022*
0.453
0.920
0.009*
0.000*
0.000*
0.000*
0.006*

จากตารางที่ 2 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการไดแก ดานชองทางการจัดจําหนาย
ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพ และดานกระบวนการมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และมีอํานาจในการพยากรณรอยละ 84.9
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
อภิปรายผล
ปจจัยสวนบุคคล
1) ดานอายุ เพราะกลุมวัยทํางานเปนกลุมที่มีรายไดเปนของตัวเอง มีกําลังซื้อ ทําใหสามารถ
เขาถึงสินคาและบริการไดมากกวากลุมนักเรียนและนักศึกษา โดยผลการเปรียบเทียบรายคูยังพบวา
ผูใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารคที่มีอายุ 18 – 22 ป มีความพึงพอใจในการใชบริการศูนยการคา
ฟวเจอรพารค นอยกวา ผูใชบริการที่มีอายุ 23 – 29 ป อายุ 30 – 39 ป และ อายุ 45 – 49 ป อาจเปน
เพราะวา ผูใชบริการในชวงอายุ 18-22 ป ซึ่งเปนกลุมนักเรียนนักศึกษา ยังไมมีรายไดประจําเดือน
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เปนของตนเอง การเขาถึงการบริการหรือสินคา เนนบริโภคสินคาบริการทางดานความบันเทิง เชน
โรงภาพยนตร คาราโอเกะ เปนตน สงผลใหไมสามารถรับบริการไดอยางทั่วทุกประเภท จึงมีความ
พึงพอใจในการใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารคนอยกวาวัยทํางาน
2) ดานอาชีพ เพราะอาชีพที่แตกตางกัน การเลือกใชบริการดานตาง ๆ จึงมีความแตกตาง
กัน โดยผลการเปรียบเทียบรายคูยังพบวา ผูใชบริการที่มีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
พนักงานบริษัทเอกชน มีความพึงพอใจในการใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค มากกวา นักเรียน/
นักศึกษา และ อาชีพอิสระ ทั้งนี้อาจเนื่องจากกลุมนักเรียน/นักศึกษา สวนใหญจะเขามาใชบริการ
ศูนยการคา ในชวงเวลาหลังเลิกเรียน หรือวันหยุดเทานั้น สวนอาชีพอิสระอาจมีขอจํากัดในเรื่อง
ความสะดวกในการชําระบริการ เชน การชําระคาบริการ สินคาหรือบริการที่มีโปรโมชั่นรวมกับ
บัตรเครดิต อีกทั้งอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชน มีกําลังซื้อที่
ค อ นข า งแน น อน จึ ง ทํ า ให ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ที่ ง า ย มี ค วามพึ ง พอใจในการใช บ ริ ก าร
ศูนยการคาฟวเจอรพารค
ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤตภาคิน มิ่งโสภา (2560) พบวา อายุและ
อาชีพ ที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยบริการ TOT แจงวัฒนะแตกตางกัน
และสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตตพัฒน พรหมพงษ (2558) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคล
ดานอาชีพของผูใชบริการที่มีความแตกตางกัน อาชีพนักเรียนหรือนักศึกษามีความพึงพอใจในการ
ใชบริการทาอากาศยานสุวรรณภูมิสูงที่สุด
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ แยกอภิปรายผลตามคาน้ําหนักดังนี้
1) ดานการสงเสริมการตลาด เนื่องจากพฤติกรรมผูบริโภคในปจจุบันที่นิยมเดิน Event ใน
หาง เนื่องจากมีที่จอดรถสะดวก ไมตองเสี่ยงกับสภาพดินฟาอากาศที่ไมสามารถคาดเดาได โดยทาง
ศู นยการค าไดมีการจั ดกิจกรรมทางการตลาด (Event) มีความน าสนใจ ดึงดูด มีความน า สนใจ
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไมวาจะเปน กลุมวัยนักเรียน นักศึกษา กลุมคนทํางาน หรือแมบาน
โดยมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดทุก ๆ เดือน อีกทั้งในเรื่องของการใชสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ
กิจกรรมตาง ๆ ของศูนยการคาอยางที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดอยางทั่วถึงจากชองทางการสื่อสาร
ที่มีมากขึ้นโดยมีการปรับเปลี่ยนไปกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไปมาใช Social media เยอะ
ขึ้ น โดยช อ งทางของการสื่ อ สารของ Social media ที่ ส ามารถเข า ถึ ง ผู บ ริ โ ภคได ก็ คื อ Line@
Facebook fanpage เปนตน ทั้งนี้ ผลวิจัยยังพบวา “ความนาสนใจของสินคาหรือบริการที่นํามาลด
ราคา” มี ค า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด โดยความน า สนใจของสิ น ค า หรื อ บริ ก ารที่ นํ า มาลดราคา มี ค วาม
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หลากหลาย และราคาดึงดูด โดยมีการจัดกิจกรรมลดราคาในทุก ๆ ไตรมาส การลดราคาสินคาทําให
ผูบริโภคประหยัดคาใชจายในการซื้อสินคา สิ่งนี้จึงสงผลใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจในดาน
สงเสริมการตลาดไดเปนอยางดี
2) ดานบุคคล เนื่องจากพนักงานเปนส วนหนึ่ งของการใหบริ การและเปนตั วแทนของ
ศูนยการคาที่จะสงผลใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ โดยดานบุคคลของศูนยการคาฟวเจอรพารคนั้น
พบวา พนักงานมีความพรอมและเต็มใจ ใสใจในการใหบริการ อีกทั้งยังมีจํานวนที่เพียงพอตอการ
ใหบริการในจุดตาง ๆ ของพื้นที่ในศูนยการคา ไมวาจะเปนพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่มีประจํา
ทุกชั้น การแตงกาย มารยาท ของพนักงานประชาสัมพันธที่พรอมใหบริการขอมูล และอํานวยความ
สะดวกกับผูใชบริการ
3) ดานชองทางการจัดจํา หนาย เนื่องจากทําเลที่ตั้ งของศูนยคา ซึ่งอยูในยานธุรกิจ ของ
กรุงเทพฯ ตอนเหนือ เปนประตูดานแรกที่จะเขาสูกรุงเทพฯ อีกทั้งยังตั้งอยูบนจุดที่เชื่อมตอระหวาง
กรุ ง เทพฯ ไปสู ภ าคกลาง ภาคเหนื อ และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ การจราจรโดยรอบที่ มี
ประสิทธิภาพดวยทางเขา-ออก 4 ทาง พรอมถนนรอบโครงการ 16 เลนจากถนนหลัก ระบบการ
คมนาคมที่สามารถมาถึงศูนยการคาไดอยางสะดวก มีจุดจอดรถตูโดยสารและปายรถประจําทาง
หนาศูนยการคา และในอนาคต โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีแดง บางซื่อ- รังสิต จะยิ่งสงเสริม
ใหสามารถใหผูบริโภคเขาถึงศูนยการคาไดมากยิ่งขึ้น อีกทั้งที่จอดรถ (Parking lot) มีจํานวนมาก
และเพียงพอกับผูใชบริการ โดยจอดรถมากที่สุดถึง 8,400 คัน (10,000 คัน เมื่อจอดซอนคัน) จึง
สงผลใหผูใชบริการมีความความพึงพอใจในการใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค
4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพ เนื่องจากความพฤติกรรมการใชบริการของ
ผูใชบริการในปจจุบันที่มีตอศูนยการคามากกวาการไปซื้อสินคาแลวกลับบาน ผูบริโภคใชบริการ
ศู น ย ก ารค า เพื่ อ รั บ บริ ก ารในด า นต า ง ไม ว า จะเป น กิ จ กรรมการพั ก ผ อ น การทํ า กิ จ กรรมด า น
การศึกษา การเงิน เปนตน เมื่อผูบริโภคใชบริการในศูนยการคามากขึ้น ปจจัยของบรรยากาศของ
สถานที่ การออกแบบตกแตงที่ทันสมัย สวยงาม มีพื้นที่สวนกลางใหพักผอน ความสะอาด การมี
อุ ณ หภู มิที่ เ หมาะสม แสงสว า งเพี ย งพอ จึ งเป น ส ว นที่ สง ผลต อ ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บ ริ ก าร
ศูนยการคาฟวเจอรพารค
5) ดานกระบวนการ เนื่องจากความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน ตองการความรวดเร็ว
และความสะดวกสบายในการใหบริการอันเนื่องจากเวลาที่มีจํากัด ขั้นตอนการใหบริการตาง ๆ จึง
ตองขั้นตอนกระบวนการที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได
605

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐสินี อุนแกว (2557) พบวา ดานการจัดจําหนาย และ
ดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการใชบริการ ศูนยการคาเมกาบางนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของวรฤทัย สุภัทรเกียรติ (2552) พบวา ลูกคาสวนใหญจะมี
ความตองการในดานสถานที่ และปจจัยดานพนักงานขาย ดานกระบวนการ ดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลตอความตองการของลูกคาในศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา รัชดา พระราม 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในธุรกิจ
1) ดานอายุ เนื่องจากผูใชบริการที่มีอายุ 23 – 49 ป เปนกลุมวัยทํางานที่มีรายไดประจํา
แนนอน ทางศูนยการคาควรจัดกิจกรรมหรือปรับกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสม สามารถดึงดูด
กลุมลูกคาเหลานี้ใหไดมากที่สุด
2) ดานอาชีพ นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเปนกลุมที่ประสบการณการบริโภคยังนอย ยังไมมีความ
เปนตัวของตัวเองมากนัก ใชสินคาตามกลุมเพื่อนหรือกระแสสังคม ชอบแสวงหาสิ่งแปลกใหม
เสมอ โดยไดรับอิทธิพลจากสื่อสูง โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย อีกทั้งชอบของดีมีคุณภาพ แตยังไมยึด
ติดกับแบรนดใหมแบรนดหนึ่ง เริ่มใสใจสุขภาพตามเทรนด ซื้อสินคาโดยดูที่ราคาและความคุมคา
จึงควรนําจุดเดนในดานพฤติกรรมของผูบริโภคกลุมนี้ มาใชใหเกิดประโยชนกับศูนยการคา ใน
เรื่องของการสรางกลยุทธการสื่อสารการตลาด จากที่คนกลุมนี้เปนกลุมที่ใชโซเชียลมีเดียสูง มาชวย
ในโฆษณาประชาสัมพันธสินคา ผานกิจกรรมทางการตลาดของศูนยการคา
3) ดานการสงเสริมการตลาด ผูบริหารหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรทําการสงเสริมการขาย
อยางตอเนื่อง เนื่องจากผลวิจัยพบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจกับสินคาที่มีการนําลดราคา ฉะนั้น
ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายรวมกับสินคาที่หลากหลายเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
4) ด า นบุ ค คล ศู นย ก ารค าฟ ว เจอร รั ก ษามาตรฐานจํ า นวนพนั ก งานที่ มีเ พี ย งพอต อ การ
ใหบริการ จัดตารางการทํางานใหเหมาะสม สวนเจาหนาที่ที่มีสวนบริการจราจรบริเวณที่จอดรถซึ่ง
เปนพนั กงานจากบริ ษัทภายนอก ควรมีการจั ดอบรมรวมกันกับพนักงานของพนักงานภายใน
เพื่อใหมีการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน
5) ดานชองทางการจัดจําหนาย ศูนยการคาฟวเจอรพารคมีพื้นที่จอดรถที่เพียงพอ โดยมี
พื้นที่ในการจอดรถมากกวา 7,000 คัน แตควรมีการตรวจสอบปรับปรุงในเรื่องของสัญญาณที่จอด
รถวาง เพิ่มชองใหบริการชําระคาบริการการจอดรถ และปายแสดงชองจอดที่วางในแตละชั้น เพื่อ
ความคลองตัวในการจราจรภายในลานจอดรถ
606

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

6) ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผลการวิจัยพบวาการออกแบบตกแตงที่
สวยงาม ของศูนยการคาที่สงผลตอความพึงพอใจมากที่สุดดังนั้นควรรักษาไวเพื่อเปนมาตรฐานที่ดี
และเพิ่มพื้นที่สวนกลางที่มีไวสําหรับใหลูกคาพักผอนใหมากขึ้น
7) ดานกระบวนการ เพิ่มพนักงานใหเพียงพอและมีความพรอมในการใหบริการ โดยควรมี
พนักงานประจําจุดแตละชั้นทั้งในบริเวณลานจอดรถและภายในศูนยการคา อีกทั้งควรจัดการอบรบ
เพิ่มความรูเพื่อใหสามารถตอบคําถามและชวยเหลือผูใชบริการได
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1) ควรทําการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกคาแตละกลุม ใหสามารถวิเคราะห
ถึงความตองการของกลุมเปาหมายไดอยางแทจริงและตอบสนองความตองการไดอยางถูกตอง
2) ควรทําการศึกษาโดยแยกกลุมลูกคาแตละประเภทบริการของบริษัทรังสิตพลาซา เชน
กลุมลูกคาที่ใชบริการ Future Arena กลุมลูกคาศูนยการคา ZPELL เปนตน
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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกัน
สงผลตอความภักดีของผูบริโภค กูรเมต มารเก็ต กรณีศึกษา สาขาเดอะมอลลบางกะปแตกตางกัน
(2) ปจจัยและภาพลักษณรานคาที่สงผลตอความภักดีของผูบริโภค กูรเมต มารเก็ต กรณีศึกษา สาขา
เดอะมอลลบางกะป (3) ปจจัยคุณคาตราสินคาที่สงผลตอความภักดีของผูบริโภค กูรเมต มารเก็ต
กรณีศึกษา สาขาเดอะมอลลบางกะป ประชากรที่ใชในงานวิจัย คือ ผูบริโภค กูรเมต มารเก็ต สาขา
เดอะมอลล บ างกะป ซึ่งไม ท ราบจํ า นวนที่ แ น นอน โดยสุ มตั ว อยา งด ว ยวิ ธีก ารสุ ม แบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ผู วิ จั ย ใช แ บบสอบถามเป น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข อ มู ล จากกลุ ม ตั ว อย า ง
จํ า นวน 414 คน การวิ เ คราะห ข อ มู ล ใช ส ถิ ติ พ รรณนา ได แ ก ความถี่ (Frequency) ค า ร อ ยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (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) และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท จํานวน 124 คน (รอย
ละ 30.00) ปจจัยภาพลักษณของรานคา โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้
ดานการใหบริการ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ และดานชื่อเสียง ปจจัยคุณคาตราสินคา โดยรวม
อยูในระดับมากมากที่สุด เรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ ดานการเชื่อมโยงตราสินคา ดานการ
ตระหนักรูชื่อตราสินคา และดานคุณภาพที่รับรูได และความภักดีของผูใชบริการ กูรเมต มารเก็ต
สาขาเดอะมอลลบางกะป โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา (1) ปจจัย
คุณลักษณะสวนบุคคล พบวา เพศ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอความภักดีของ
ผูใชบริการ กูรเมต มารเก็ต สาขาเดอะมอลลบางกะปแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (2) ปจจัยภาพลักษณของรานคา พบวา ไดแก ดานชื่อเสียง ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และดานการใหบริการสงผลตอความภักดีของผูใชบริการ กูรเมต มารเก็ต สาขาเดอะมอลลบางกะป
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอํานาจในการพยากรณรอยละ 60.6 (3) ปจจัยคุณคาตรา
สินคา พบวา ดานการตระหนักรูชื่อตราสินคา ดานคุณภาพที่รับรูได และดานการเชื่อมโยงตราสินคา
สงผลตอความภักดีของผูใชบริการ กูรเมต มารเก็ต สาขาเดอะมอลลบางกะปอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 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 ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม และยารักษา
โรค นับตั้งแตยุคเริ่มกําเนิดมนุษยบนโลกใบนี้ จึงไดมีการสรางสรรคสิ่งตาง ๆ มากมาย เพื่อตอบสนอง
ปจจัย 4 ประการใหกับชีวิตมนุษยใหมีความสุข ความปลอดภัย และความมั่นคง โดยในสังคมมนุษยได
สั่งสมสิ่งเหลานี้อยางตอเนื่องหลายยุคหลายสมัยจากภูมิปญญาของมนุษย (นิตยา กนกมงคล, 2552)
โดยในอดีต สังคมมนุษยมีระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเอง แตละครอบครัวสามารถผลิตพืชผลไว
รับประทานในครัวเรือนของตนได โดยอาศัยวัตถุดิบ ที่มีตามธรรมชาติเปนหลัก เมื่อมีปริมาณที่มาก
เกินความตองการ จึงนําผลผลิตสวนเกินนั้น ไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งของ หรืออาหารที่ตนและครอบครัว
ไมสามารถผลิตขึ้นมาได เปนการแลกเปลี่ยนระหวางบุคคลในชุมชน หรือระหวางเมือง จึงเกิดแหลง
ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาในยุคสมัยนั้น ยังไมมีสถานที่ที่แนนอน ตอมาเมื่อสังคมเจริญขึ้น มีสภาพ
เศรษฐกิจเปนสังคมเมือง ทําใหเกิดการขยายตัวสงผลใหความตองการสินคาอุปโภคและบริโภคมีมาก
ขึ้นตามดวย จึงเกิดความจําเปนที่จะตองมีแหลงหรือสถานที่สําหรับซื้อขายสินคาเหลานั้น คือ ตลาด
ซึ่งมักจะเปนที่ ที่คนในสังคม หรือชุมชนนั้นรูจัก และสามารถเดินทางไปมาไดสะดวก รวมทั้งเปน
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ศูนยกลาง ขนาดของตลาดจะใหญหรือเล็ก ขึ้นอยูกับขนาดของชุมชนที่ตลาดนั้นตั้งอยู หรือจํานวน
สินคาที่นํามาวางจําหนายในตลาดนั้น ๆ โดยสินคาสวนใหญที่เปนที่นิยมนํามาเสนอขายในตลาดนั้น
คือ วัตถุดิบ เชน ผักสด เนื้อสัตว และอาหารปรุงสําเร็จ
จนเกิดแนวคิดในการผสมผสานควบรวมสินคาไวในสถานที่ที่มีเปนประจําและมีสินคาจะทั่ว
ทุกมุมของโลกมาไวในสถานที่เดียว ที่เหนือกวาตลาดทั่วไป โดยมุงเนน จําหนาย อาหารสด เชน
เนื้อสัตว ผัก ผลไม อาหารแปรรูป สินคาเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน และสินคาประเภทอุปโภคที่
จําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย เปนหลัก เรียกวา ซูเปอรมารเก็ต ซึ่งในภาษาไทยเรียกวา สรรพาหาร
ซึ่งสถานที่ตั้งของซูเปอรมารเก็ตในปจจุบันมีทั้งรานคาที่ตั้งเปนอิสระ และตั้งอยูในหางสรรพสินคา
โดยภาพรวมจากอุตสาหกรรมการคาปลีกของกลุมอาหาร ใน พ.ศ. 2553 เติบโตรอยละ 9.1 และเติบโต
สูงสุดไดถึงรอยละ 10.0 ใน พ.ศ. 2556 เมื่อพิจารณาเฉพาะซูเปอรมารเก็ตจะทําใหเห็นไดวา ภาพรวม
ของอัตราการเติบโตสวนใหญจะอยูในกลุมซูเปอรมารเก็ตจากตัวเลขใน พ.ศ. 2553 เติบโตขึ้นรอย 8.8
จนถึง พ.ศ. 2559 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 9.0 (สองคาปลีกป 2553 – 2560, 2559)
พูลสุข นิลกิจศรานนท และปยะนุช สถาพงศภักดี (2560) ขอมูลจากศูนยวิจัยของธนาคาร
กรุงศรี แสดงใหเห็นวา ซูเปอรมารเก็ต มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ทั้งในสวนของผูแขงรายใหญ
เช น Tops (ในเครื อ Central), Home Fresh Mart (ในเครื อ The Mall), Talad Lotus, และ Big C
Market และผูประกอบการขนาดกลาง เชน Foodland, MaxValu, และ Villa Market ซึ่งเกือบทั้งหมด
เปนการลงทุนเปดสาขาใหมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และมีสาขาและพื้นที่รานคาจํานวน
448 แหงทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นจาก 424 แหงใน ป พ.ศ. 2558 โดยในป 2559 ผูประกอบการที่ลงทุน
ขยายสาขามาที่สุด คือ Tops ที่เปดสาขาใหมถึง 10 สาขา ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงอัตราการขยายสาขาของอุตสาหกรรมซูเปอรมารเก็ต
จํานวนสาขาที่เพิ่มขึ้น/ป
รายชื่อซูเปอรมารเก็ต
2012
2013
2014
2015
Tops
95
93
85
85
Home Fresh Mart
13
17
17
18
(Gourmet Market)
Foodland
13
14
16
18
MaxValu
14
17
20
23
Villa Market
25
30
33
33
612

2016
95
20
19
24
34
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Big C Market/Junior
18
30
37
Lotus-Talad
165
182
187
รวม
343
383
395
ที่มา: พูลสุข นิลกิจศรานนท และปยะนุช สถาพงศภักดี (2560)

55
192
424

59
197
448

ธุ ร กิ จ ซู เ ปอร ม าร เ ก็ ต มี อั ต ราการเติ บ โตดี ต อ เนื่ อ งสู ง กว า ธุ ร กิ จ ค า ปลี ก ประเภทอื่ น ๆ
เนื่องจากมีระบบที่ทันสมัย เนนการสรางภาพลักษณที่ดี และการคัดสรรผลิตภัณฑวางจําหนายที่มี
คุณภาพและสดใหม จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาการแขงขันของธุรกิจซูเปอรมารเก็ตไดหันมาให
ความสนใจกับการรักษาภาพลักษณ และมูลคาเพิ่มจากตราสินคาที่จะตองมีคุณภาพที่เปนที่รับรู และ
มี เ อกลั ก ษณ ที่ โ ดดเด น เข า กั บ กลุ ม เป า หมาย เป น เหตุ ใ ห ผู วิ จั ย สนใจศึ ก ษาแนวทางการสร า ง
ภาพลักษณรานคาอีกทั้งการพัฒนาคุณคาตราสินคาของ กูรเมต มารเก็ต ในสาขาเดอะมอลลบางกะป
เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข ง ขั น กั บ คู แ ข ง ขั น ในอุ ต สาหกรรมธุ ร กิ จ ซู เ ปอร มาร เ ก็ ต และทํ า ให
ผูใชบริการเกิดความภักดีและยินดีที่จะกลับมาใชบริการซ้ํา
วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่ อศึกษาป จจั ยคุณลักษณะสวนบุคคลที่สงผลต อความภักดี ของผูใชบริ การ กู รเมต
มารเก็ต สาขาเดอะมอลลบางกะป
2) เพื่ อศึ กษาป จ จั ย ภาพลั ก ษณ ร า นค า ที่ ส ง ผลต อ ความภั ก ดี ข องผู ใ ช บ ริ ก าร กู ร เ มต
มารเก็ต สาขาเดอะมอลลบางกะป
3) เพื่อศึกษาปจจัยคุณคาตราสินคาที่สงผลตอความภักดีของผูใชบริการ กูรเมต มารเก็ต
สาขาเดอะมอลลบางกะป
สมมติฐานของการวิจัย
1) ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอความภักดีของผูใชบริการ กูรเมต มารเก็ต สาขาเดอะ
มอลลบางกะปแตกตางกัน
2) ปจจัยภาพลักษณรานคา ไดแก ดานชื่อเสียง ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ และดาน
การใหบริการสงผลตอความภักดีของผูใชบริการ กูรเมต มารเก็ต สาขาเดอะมอลลบางกะป
613

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

3) ปจจัยคุณคาตราสินคา ไดแก ดานการตระหนักรูชื่อตราสินคา ดานคุณภาพที่รับรูได และ
ดานการเชื่อมโยงตราสินคาสงผลตอความภักดีของผูใชบริการ กูรเมต มารเก็ต สาขาเดอะมอลลบางกะป
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานประชากร คือ ผูที่มาใชบริการ กูรเมต มารเก็ต สาขาเดอะมอลลบางกะป โดยไม
ทราบจํานวนที่แนนอน จึงใชสูตรในการคํานวณกลุมตัวอยางที่ไมทราบจํานวนประชากรแนนอน ได
เทากับ 385 คน ผูวิจัยตั้งใจเก็บแบบสอบถามเพิ่มเติม อีก 15 ชุด เปน 400 คน แตเนื่องจากมีผูตอบ
แบบสอบถามเกินมาจํานวน 14 ชุ ด จึงมี จํานวนตัวอยางทั้ งสิ้ น 414 คน และขอบเขตดานสถานที่
ภายในซูเปอรมารเก็ต กูรเมต มารเก็ต สาขาเดอะมอลลบางกระป เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
นิยามศัพทเฉพาะ
ปจจัยภาพลักษณรานคา (Store Image) หมายถึง ภาพลักษณของ กูรเมต มารเก็ต ซึ่งเปน
ซูเปอรมาเก็ต ตั้งอยูในหางสรรพสินคาเดอะมอลลบางกะป ซึ่งมีภาพลักษณทางดานชื่อเสียง เปน
ซูเปอรมารเก็ตระดับไฮเอนด ที่มีสินคา และบริการระดับพรีเมี่ยม โดยมุงเนนการคัดสรรคุณภาพ
วัตถุดิบ และสินคา และสงมอบการบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองผูมาใชบริการใหมีความพึง
พอใจตอรานคา อีกทั้งยังมีการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพไวใหบริการอยางครบครั้น โดย
แบงออกเปน ดานชื่อเสียง (Reputation) ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment)
และดานการใหบริการ (Service Offering)
ป จ จั ย คุ ณ ค า ตราสิ น ค า (Brand Equity) หมายถึ ง ตราสิ น ค า กู ร เ มต มาร เ ก็ ต ที่ มี ก าร
ออกแบบมาเพื่อยกระดับ และเพิ่มมูลคาของตราสินคาเพื่อใหเกิดการรับรู และจดจํา คําวา กูรเมต
นั้น ใหสะทอนถึงซูเปอรมารเก็ตที่การรวบรวม วัตถุดิบและสินคาที่มีคุณภาพระดับชั้นนําทั่วทุกมุม
โลกไวในรานคา และบริการที่ตรงกับคาดหวังของผูมาใชบริการ โดยแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก
ดานการตระหนักรูชื่อตราสินคา (Brand Awareness) ดานคุณภาพที่รับรูได (Perceived Quality) และ
ดานการเชื่อมโยงตราสินคา (Brand Association)
ความภักดีของผูใชบริการ หมายถึง ความจงรักภักดีของผูใชบริการทีมีตอ กูรเมต มารเก็ต
โดยผานประสบการณในการใชบริการแลวเกิดเปนความรูสึกประทับใจในสินคา วัตถุดิบ และ
บริการของ กูรเมต มารเก็ต เกิดเปนความพึงพอใจ และเชื่อมั่นในรานคา จึงเกิดเปนความภักดีและ
เปนแรงจูงใจใหเกิดการกลับมาซื้อซ้ํา
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล
1) เพศ
4) ระดับการศึกษาสูงสุด
2) อายุ
5) อาชีพ
3) สถานภาพ 6) รายไดเฉลี่ยตอเดือน

ปจจัยภาพลักษณรานคา
(Store Image)
- ดานชื่อเสียง (Reputation)
- ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ
- (Physical Environment)
- ดานการใหบริการ (Service Offering)
(Leblance & Nguyen, 1996)

ความภักดีของผูใชบริการ
กูรเมต มารเก็ต
สาขาเดอะมอลลบางกะป

ปจจัยคุณคาตราสินคา
(Brand Equity)
- ดานการตระหนักรูชื่อตราสินคา
- (Brand Awareness)
- ดานคุณภาพที่รับรูได
- (Perceived Quality)
- ดานการเชื่อมโยงตราสินคา

- (Brand Association)
(Aaker, 1991)
รูปที่ 1 กรอบแนวความคิด
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) ผลการวิ จั ย นี้ ส ามารถทํ า ให เ ข า ใจถึ ง ความแตกต า งของคุ ณ ลั ก ษณะส ว นบุ ค คลของ
ผูใชบริการ ใชในการกําหนดการตลาด หรือแบงสวนทางการตลาดไดอยางเหมาะสม
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2) ผลการวิจัยนี้สามารถนําไปเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหกับ กูรเมต มารเก็ต เพื่อสะทอน
ใหเห็นถึงความเปนเอกลักษณของตราสินคา สถานที่ และการบริการที่สงมอบใหแกผูใชบริการ
3) ผลการวิจัยนี้ทําใหทราบถึงความสําคัญของปจจัยคุณคาตราสินคาที่สงผลตอความภักดี
ของผูมาใชบริการ เพื่อจะนําไปกําหนดเปนกลยุทธทางการตลาดในการพัฒนาคุณคาของตราสินคา
ในมุมมองของผูใชบริการที่มีตอตราสินคาทําใหเกิดการตระหนักรู รับรูถึงคุณภาพที่สงมอบ และ
เชื่อมโยงตราสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ และกระตุนใหผูใชบริการเกิดความภักดี
4) สามารถใชเปนแนวทางใหกับผูที่สนใจศึกษา คนควางานวิจัยที่เกี่ยวของกับความภักดี
ของผูบริโภคในอุตสาหกรรมการคาปลีก เพื่อใชในการศึกษาและวิจัย
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณรานคา
Martineau (1958) ไดกลาวไววา ภาพลักษณรานคา (Store Image) คือ ลักษณของรานที่ถูก
ตีความจากมุมมองของลูกคา จากพื้นฐานของคุณสมบัติทางกายภาพ และทางจิตวิทยา โดยภาพลักษณะ
ของรานคาจะบงบอกถึงบุคลิกภาพ ที่แตกตางจากคูแขงขัน เพื่อดึงดูดลูกคาในการตัดสินใจซื้อ เนน
สรางประสบการณที่ดีใหเกิดความประทับใจตั้งแตครั้งแรก เมื่อลูกคาเกิดความพึงพอใจ จะทําใหลูกคา
สนับสนุนและภักดีตอรานคาได นําไปสูกวาบอกตอในกลุมสังคม และกระตุนใหเกิดการซื้อซ้ํา ซึ่ง
Leblance and Nguyen (1996) ยังไดแบงปจจัยที่กระตุนใหเกิดการรับรูของลูกคาที่มีผลตอภาพลักษณ
ขององคกรในธุรกิจการใหบริการเปน 5 ดาน คือ ดานเอกลักษณขององคกร (Corporative Identity)
ดานชื่อเสียง (Reputation) ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) ดานการใหบริการ
(Service Offering) และดานการติดตอระหวางบุคคล (Contact Personal)
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณคาตราสินคา
Aaker (1991) ไดทาการศึกษาโมเดลเกี่ยวกับคุณคาตราสิ นคา (Brand Equity Model) ซึ่ง
อธิบายเกี่ยวกับคุณคาตราสินคา วา คุณคาตราสินคานั้นสามารถแบงองคประกอบออกเปนดาน
ใหญๆ จํานวน 5 ดาน ซึ่งประกอบไปดวย (1) ดานการตระหนักรูชื่อตราสินคา (Brand Awareness)
เปนจุดเริ่มตนที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมการซื้ อ เพราะการที่ตราสินคาจะสามารถเขามาอยู ในใจ
ผูบริโภคไดในขณะที่กําลังนึกถึงสินคาประเภทนั้น ๆ (2) ดานคุณภาพที่รับรูได (Perceived Quality)
เปนความรูสึกของผูบริโภคที่รับรูถึงคุณภาพโดยรวม หรือคุณภาพที่เหนือกวาสินคาตราอื่น ๆ โดย
จะมีการคํานึงถึงวัตถุประสงคในการใชงานหรือคุณสมบัติของสินคานั้น (3) ดานการเชื่อมโยงตรา
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สินคา (Brand Association) คือ การสรางความสัมพันธซึ่งเชื่อมโยงตราสินคาเขากับความทรงจําของ
ผูบริโภค ซึ่งชวยใหผูบริโภคสามารถดึงขอมูลเกี่ยวกับตราสินคาออกมาจากความทรงจํา (4) ความ
ภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) หมายถึง ความพึงพอใจของผูบริโภค เปนสิ่งสําคัญที่สุดที่จะทํา
ใหเกิดความภักดีตอตราสินคา เปนสิ่งที่แสดงถึงความยึดมั่นตอตราสินคา และเกิดการซื้ออยาง
ตอเนื่อง และ (5) สินทรัพยของตราสินคา (Proprietary Brand Assets) เปนองคประกอบหนึ่งที่ชวย
สรางคุ ณคาใหเกิ ดแก ตราสิ นคาได ซึ่งบริษัท เป นเจาของและเชื่อมโยงไปถึงเรื่ องทางกฎหมาย
ทางการคือ เชน สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ และมาตรฐานตาง ๆ
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีของลูกคา
Mowen and Minor (1998) ไดใหความหมายเกี่ยวกับ ความภักดีตอตราสินคา ไววา เปนระดับ
ของทัศนคติเชิงบวกของผูบริโภคที่มีตอตราสินคา โดยจะตองมีความผูกพัน (Commitment) และมี
แนวโนมในการซื้อในอนาคตอยางตอเนื่องอีกดวย (Intend to Continue Purchasing in the Future) ซึ่ง
ความภักดีตอตราสินคานั้นจะมีอิทธิพล ตอการสรางความพึงพอใจหรือความไมพึงพอใจ (Consumer
Satisfaction/ Dissatisfaction) นอกจากนี้ (Assael, 1998) ยั ง กล า วว า เป น ผลมาจากการเรี ย นรู ข อง
ผูบริโภควาตราสินคาสามารถตอบสนองความตองการของตนได และเปนสิ่งที่แสดงถึงทัศนคติในเชิง
บวกตอตราสินคาใดตราสินคาหนึ่งซึ่งผลจากทัศนคติ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ชลลดา ไชยกุล (2555) ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณองคกร คุณคาตราสินคา และความพึงพอใจ
ในส ว นประสมทางการตลาดของธุ ร กิ จ บริ ก าร ที่ มี ผ ลต อ ความจงรั ก ภั ก ดี ข องลู ก ค า บริ ษั ท
ไปรษณียไทย จํากัด ผลการวิจัย ระดับการรับรูภาพลักษณองคกร คุณคาตราสินคา และความพึง
พอใจในสวนประสมการตลาดบริการมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของลูกคา
ชํานาญ รอดภัย และธรรมวิมล สุขเสริม (2556) ศึกษาเรื่อง การรับรูความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรและสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอความจงรักภักดีของหอพักของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคล เชน เพศ ชั้นปการศึกษา คณะวิชาที่สังกัด และรายรับ
ตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอความจงรักภักดีของหอพักไมแตกตางกัน สวนความสัมพันธของการ
รับรูความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรกับความจงรักภักดีของหอพักเปนไปในทิศทางบวกและ
ทิศทางเดียวกัน เชนเดียวกับความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาดบริการกับความจงรักภักดี
ของหอพัก
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มะลิวัลย แสงสวัสดิ์ (2556) ศึกษาเรื่อง ปจจัยความเชื่อมั่นและความภักดี ที่มีอิทธิพลตอการ
ตั ด สิ น ใจใช บ ริ ก ารห า งสรรพสิ น ค า กรณี ศึ ก ษาห า งสรรพสิ น ค า ชั้ น นํ า ในกรุ ง เทพมหานคร
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยความเชื่อมั่นดานคุณภาพการใหบริการ ดานความไววางใจ ดานภาพลักษณ
องคการและปจจัยความภักดี ดานพฤติกรรมผูบริโภคดานความพึงพอใจ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ใชบริการหางสรรพสินคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ภูมิภัทร รัตนประภา (2558) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณคาตราสินคา สวนประสม
ทางการตลาดและความพึงพอใจของผูใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชยไทยที่มีอิทธิพลตอกล
ยุทธการสรางความภักดีตอตราสินคา ผลการวิจัยพบวา เพศ อายุ และระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผล
ตอกลยุทธการสรางความภักดีตอการใชบริการบัตรเครดิตที่ตางกัน และปจจัยคุณคาตราสินคา ไดแก
ดานการรับรูตราสินคา ดานการรับรูคุณภาพ และดานการเชื่อมโยงตราสินคา มีความสัมพันธกับกล
ยุทธการสรางความภักดีตอการใชบริการบัตรเครดิตในทิศทางบวก ระดับ ปานกลางถึงมาก
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชการสํารวจ (Survey)
ประชากรที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่มาใชบริการ กูรเมต มารเก็ต สาขาเดอะมอลล บางกะป ซึ่ง
ผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรไมทราบขนาดของ
ประชากร (ธานินทร ศิลปจารุ, 2557) ผูวิจัยเก็บขอมูลจํานวน 414 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป น เครื่ อ งใช ใ นการเก็ บ
รวบรวมขอมูล เกณฑการใหคะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับ การทดสอบความเชื่อมั่นดวยครอน
บาค (Cronbach’s Alpha) โดยรวมมีคาตั้งแต 0.707 ขึ้นไป ซึ่งถือวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ
การวิ เ คราะห ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิ เ คราะห ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน
(Inferential Statistics) ดังนี้ (1) การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช แจก
แจงความถี่ (Frequency) ค า ร อ ยละ (Percentage) ค า เฉลี่ ย (Mean) และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เพื่อใชอธิบายขอมูล และ (2) การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential
Statistics) ได แก Independent Sample T-Test และ One-Way ANOVA และ Multiple Regression
Analysis โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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) และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท จํานวน 124 คน (รอยละ 30.00)
ปจจัยภาพลักษณรานคา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยภาพลักษณของรานคา โดยรวม
อยูในระดับมาก (X̅ = 4.20) และเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ ดานการใหบริการ (X̅ = 4.38)
ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ (X̅ = 4.13) และ ดานชื่อเสียง (X̅ = 4.10)
ปจจัยคุณคาตราสินคา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยคุณคาตราสินคา โดยรวมอยูใน
ระดับมากมากที่สุด (X̅ = 4.38) และเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ ดานการเชื่อมโยงตราสินคา
(X̅ = 4.45) ดานการตระหนักรูชื่อตราสินคา (X̅ = 4.39) และดานคุณภาพที่รับรูได (X̅ = 4.28)
ความภักดีของผูใชบริการ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความภักดีตอกูรเมต มารเก็ต สาขาเดอะมอลลบางกะป
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (X = 4.43) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญใหความสําคัญกับความเชื่อมันในคุณภาพของสินคา กูรเมต มารเก็ต มากที่สุด (X = 4.50)
รองลงมา ทานรูสึกพึงพอใจกับสินคา และการบริการของ (X = 4.49) และนอยที่สุด จะแนะนําให
คนรูจักซื้อสินคาของ กูรเมต มารเก็ต (X = 4.35)
การทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 พบวา เพศ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอ
ความภักดีของผูใชบริการ กูรเมต มารเก็ต สาขาเดอะมอลลบางกะปแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล
ตัวแปร
สถิติ
คานัยสําคัญ
t-Test
0.033*
เพศ
F-Test
0.891
อายุ
สถานภาพ
F-Test
0.300
F-Test
0.673
ระดับการศึกษา
F-Test
0.079
อาชีพ
F-Test
0.013*
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยภาพลักษณรานคา
ปจจัยภาพลักษณรายคา
b
Std. Error
(Constant)
1.200
0.137
ดานชื่อเสียง (X1)
0.187
0.047
ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ (X2)
0.343
0.049
ดานการใหบริการ (X3)
0.590
0.042
2
2
R = 0.778 R = 0.606 Adj. R = 0.603 SEE = 0.327 F = 210.055
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการทดสอบ
สอดคลอง
ไมสอดคลอง
ไมสอดคลอง
ไมสอดคลอง
ไมสอดคลอง
สอดคลอง

B

t
8.792
0.235 3.928
0.439 7.013
0.598 14.125
Sig. = 0.000*

Sig.
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

จากตารางที่ 2 พบวา ดานชื่อเสียง ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ และดานการใหบริการสงผลตอ
ความภักดีของผูใชบริการ กูรเมต มารเก็ต สาขาเดอะมอลลบางกะปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และมีอํานาจในการพยากรณรอยละ 60.6 โดยดานที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ดานการ
ใหบริการ รองลงมาคือ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ และนอยที่สุด คือ ดานชื่อเสียง
ตารางที่ 3 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยคุณคาตราสินคา
ปจจัยคุณคาตราสินคา
b
Std. Error
(Constant)
0.498
0.100
ดานการตระหนักรูชื่อตราสินคา (X4)
0.147
0.032
ดานคุณภาพที่รับรูได (X5)
0.255
0.027
ดานการเชื่อมโยงตราสินคา (X6)
0.494
0.037
R = 0.913 R2 = 0.834 Adj. R2 = 0.832 SEE = 0.213 F= 684.821
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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B

t
4.988
0.142 4.553
0.337 9.392
0.502 13.506
Sig. = 0.000*

Sig.
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
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จากตารางที่ 3 พบวา ดานการตระหนักรูชื่อตราสินคา ดานคุณภาพที่รับรูได และดานการเชื่อมโยง
ตราสินคาสงผลตอความภักดีของผูใชบริการ กูรเมต มารเก็ต สาขา เดอะมอลลบางกะปอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอํานาจในการพยากรณรอยละ 83.4 โดยดานที่มีอิทธิพลมาก
ที่สุด คือ ดานการเชื่อมโยงตราสิน รองลงมาคือ ดานคุณภาพที่รับรูได และนอยที่สุด คือ ดานการ
ตระหนักรูชื่อตราสินคา
อภิปรายและขอเสนอแนะ
อภิปรายผล
ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล
1) เพศ เนื่องจาก เพศชาย และเพศหญิงจะมีลักษณะของอารมณความรูสึกที่ตางกัน ทําให
เพศ มีความภักดีตางกันออกไปในแตละดาน โดยจะสังเกตไดวา เพศชายนั้นมีความภักดีมากกวา
เพศหญิง อาจเปนเพราะ เพศชายโดยปกติจะมีการตัดสินใจที่รวดเร็วกวาเพศหญิง โดยจะสังเกตได
จากพฤติกรรมการซื้อของเพศชายที่จะไมคอยใสใจเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินคาหรือแมแต
การเปรียบเทียบราคา สวนเพศหญิง เปนเพศที่ใชอารมณ ความรูสึกนึกคิดสูง อีกทั้งการเลือกซื้อ
สินคาสวนใหญจะพิจารณาจากสิ่งที่ดีที่สุดของสินคานั้น และมีการตัดสินใจซื้อไดยากกวาเพศชาย
โดยสวนใหญนั้นเพศหญิงจะใหความสําคัญกับสินคาเพื่อการบริโภค อีกทั้งเปนการซื้อเพื่อบริโภค
กับครอบครัวเปนหลัก และจะซื้อสินคาในปริมาณที่มากกวาเพศชาย
2) รายไดเฉลี่ยตอเดือนกูรเมต มารเก็ตนั้น เปนซูเปอรมารเก็ตระดับไฮเอนด โดยเนนสินคา
และวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ทําใหมีราคาสูงตาม ฉะนั้น รายไดจึงเปนสวนสําคัญในการเลือกบริโภค
ของลูกคา หากพิจารณาทางธุรกิจทําใหเห็นวา ลูกคาที่ กูรเมต มารเก็ต คาดหวัง คือ กลุมลูกคาที่มี
กําลังซื้อปานกลางถึงสูง นอกจากมีกําลังซื้อสูงแลว จะแสดงใหเห็นถึงรสนิยมในการเลือกบริโภค
มากกวาราคาสินคา แตกลับพบวา กลุมที่ กูรเมต มารเก็ต ไมคาดหวังกลับมีความภักดีตอการใช
บริการมากเทากับ กลุมที่คาดหวัง แสดงวา ผูใชบริการที่มีฐานรายไดนอยกวาหรือเทากับ 15,000
บาท มีมุมมองแนวคิดที่จะยกระดับตัวเอง เพื่อแสดงออกถึงความมีตัวตนอยูในสังคมเดียวกันกับ
กลุมที่ กูรเมย มารเก็ต คาดหวัง อีกทั้งยังเปนพัฒนาคุณภาพการใชชีวิตโดยการคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด
ใหกับตนเอง
ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ ภูมิภัทร รัตนประภา (2558) ผลการวิจัยพบวา
เพศ ที่แตกตางกันมีผลตอกลยุทธการสรางความภักดีตอการใชบริการบัตรเครดิตที่ตางกัน แตแตกตาง
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กับงานวิจัยของ ชํานาญ รอดภัย และธรรมวิมล สุขเสริม (2556) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคล
เชน เพศ และรายรับตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอความจงรักภักดีของหอพักไมแตกตางกัน
ปจจัยภาพลักษณรานคา สามารถอภิปรายผลตามคาน้ําหนักไดดังนี้
1) ดานการใหบริการ เนื่องจากการบริการเปนหัวใจสําคัญในการสรางความประทับใจแก
ผูใชบริการ เกิดเปนความพึงพอใจจากประสบการณของตนเอง เมื่อกลับมาใชบริการอีกครั้งก็จะ
รูสึกถึงการใหบริการที่ดีอยูเสมอ ดังนั้น การบริการที่จะตองมีความเอาใจใสแกผูใชบริการ จะตอง
สอบถามความตองการหรือเขาใจถึงความตองการของผูใชบริการ อีกทั้งทักษะการบริการที่ดี เชน
ความสุภาพในการใหบริการ การใหขอมูลแกผูใชบริการไดอยางครบถวน อีกทั้งยังตองแกปญหาให
ลูกคาไดอยางทันทีทันใด
2) ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ เปนสิ่งที่ผูบริโภคจับตองไดเปนอยางแรก โดยจากการ
มองเห็น ไดกลิ่นหรือสัมผัส ซึ่งมีสวนสําคัญในการประเมินผลอยางมาก หากสภาพแวดลอมของ
รานคาไมสอดคลองกับตําแหนงของผลิตภัณฑจะทําใหผูใชบริการเกิดการปฏิเสธที่จะเขาใชบริการ
ทันที โดย กูรเมต มารเก็ต นั้นเปนซูเปอรมารเก็ตชั้นนําที่ใสใจในการออกแบบใหเปนซูเปอรมารเก็ต
ที่ มี ค วามทั น สมั ย มี ก ารจั ด วางสิ น ค า และบริ ก ารที่ ผู บ ริ โ ภคสามารถเลื อ กใช บ ริ ก ารได อ ย า ง
สะดวกสบาย และเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ย พบวา สถานที่ตั้งของ กูรเมต มารเก็ต มีความเหมาะสม
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เพราะวา เดอะมอลลบางกะป เปนจุดศูนยรวมของการชอปปงโดยมีรานคา
รานอาหารใหเลือกมากมาย และในอนาคต พื้นที่ยานบางกะปนั้น
3) ดานชื่อเสียง โดย กูรเมต มารเก็ต ตั้งอยูในเดอะมอลลบางกะป ที่มีชื่อเสียงมาเปนเวลานาน
อีกทั้ง กูรเมต มารเก็ต เกิดจากการ รีแบรนดดิ้ง (Rebranding) จาก โฮม เฟรช มารท ซึ่งผูใชบริการมี
ความจําเกี่ยวกับชื่อเสียงกอนการปรับเปลี่ยนชื่อตราสินคาอยูแลว ทําใหการสรางชื่อเสียงเปนที่รูจักแก
ผูบริโภคเปนเรื่องงาย อีกทั้งการพัฒนาเปน กูรเมต มารเก็ต ไดทุมทุนในการขยายให เห็นถึงความ
แตกตางจากชื่อตราสินคาเดิมอยางมากทําใหผูใชบริการรับรูถึงระดับการเปลี่ยนแปลงไดงาย
ปจจัยคุณคาตราสินคา สามารถอภิปรายผลตามคาน้ําหนักไดดังนี้
1) ดานการเชื่อมโยงตราสินคา เปนสิ่งที่รานคาพยายามเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ เขากับตราสินคา
โดยแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติ ประโยชน และขอมูลตาง ๆ นําเสนอแกผูใชบริการ เมื่อพิจารณาจาก
คาเฉลี่ย พบวา บรรจุภัณฑของ กูรเมต มารเก็ต มีความโดดเดน และเหมาะสมแกการพกพา มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด บรรจุภัณฑที่ทาง กูรเมต มารเก็ต ใชนั้น คํานึงถึงคุณภาพ คุณประโยชน และการ
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ใชงาน ที่ทําใหผูบริโภคมีความมั่นใจ ในบรรจุภัณฑของทาง กูรเมต มารเก็ต อีกทั้ง เมื่อผูบริโภคซื้อ
สินคากลับออกไปแลว ถุงที่ใชสําหรับใสสินคานั้น ก็มีตราผลิตภัณฑของ กูรเมต มารเก็ต ติดอยู ทํา
ใหผูใชบริการสามารถพกพาไดอยาง
2) ด านคุณภาพที่รับ รู กูรเมต มารเก็ ต มองเห็ นความสํ าคัญของผู มาใช บริการที่จ ะเกิ ด
ความรูสึกมั่นใจในการใชบริการที่จะไดรับทุกครั้ง ไมวาจะเปนคุณภาพของสินคาที่มีความสดใหม
สินคาที่มีคุณภาพจากประเทศไทยและสินคานําเขาจากตางประเทศ การไดรับการบริการที่ดีจาก
พนักงาน ที่จะคอยแนะนํา และพรอมใหบริการลูกคา และเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ย พบวา ภายใน กูร
เมต มารเก็ ต มีค วามสะอาด ทุ กครั้ งมาใชบ ริ การ เพราะวา ความสะอาด เปนสิ่งสํ าคั ญ สํ า หรั บ
ซูเปอรมารเก็ตอยางมาก เนื่องจาก หากสกปรกก็จะมีสิ่งมีชีวิตที่ไมพึงประสงคมารบกวน สินคา
และวัตถุดิบได ถาหากผูใชบริการ พบเห็นจะทําใหเขานั้นหมดความภักดีตอรานคาได อีกทั้งยัง
ส ง ผลกระทบต อ สั ง คมที่ ผู ใ ช บ ริ ก ารสั ง กั ด อยู ทั้ ง ในโลกออฟไลน และโลกออนไลน เพื่ อ จะ
แสดงออกถึงสิ่งที่ตองเองพบเจอแลวบอกตอใหกับบุคคลอื่น ๆ รับรู
3) ดานการตระหนักรูชื่อตราสินคา เปนประโยชนในทางธุรกิจเปนอยางมาก เพื่อทําให
ผูใชบริการนึกถึงชื่อตรารานคาเปนอันดับแรก เมื่อมีความตองการสินคาใดสินคาหนึ่งจะทําให
ผูใชบริการเลือกที่จะคนหาจากรานคาของเราเปนอันดับแรก โดยไมตองผานกระบวนการคิดหรือ
วิเคราะห และเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ย พบวา สามารถจดจําตราสินคา กูรเมต มารเก็ต ไดเปนอยางดี
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เนื่องจาก กูรเมต มารเก็ต สาขาบางกะป นั้นตั้งอยูในหางสรรพสินคาเดอะมอลล
บางกะป ทําใหผูที่มาใชบริการสามารถพบเห็นตราสินคาของ กูรเมต มารเก็ตไดงาย และบอยครั้ง
ขอคนพบทั้งหมดสอดคลองกับงานวิจัยของ มะลิวัลย แสงสวัสดิ์ (2556) ผลการวิจัยพบวา ปจจัย
ดานภาพลักษณองคการ และความเชื่อมั่นดานคุณภาพการใหบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช
บริการหางสรรพสินคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชล
ลดา ไชยกุล (2555) ผลการวิจัยพบวา ลักษณะทางกายภาพ การเชื่อมโยงกับตราสินคา และการ
ตระหนักรูชื่อตราสินคามีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของลูกคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1) ดานเพศ ควรออกแบบโซนที่เปนที่นิยมของแตละเพศใหมีความชัดเจนโดดเดน สะทอนให
เห็นถึงตัวตนของแตละเพศ เชน เพศชาย ในโซนเครื่องดื่ม ควรจะมีการออกแบบของชั้นวาง แสงไฟ
บรรยากาศ เพิ่มทําใหเขารูสึกถึงความเปนตัวของตัวเอง สวนเพศหญิงเปนเพศที่ใชเวลาในการซื้อ
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สินคานาน เนื่องจากมีการคนหาขอมูล เปรียบเทียบคุณภาพ ราคา โดยแบงระดับความแตกตางใหอยาง
ชัดเจน เพื่อชวยอํานวยความสะดวกดานขอมูล และการเปรียบเทียบราคา
2) ดานรายไดเฉลี่ ยตอเดือน กูรเมต มารเก็ต ควรใหความสําคัญกับผูบริโภคที่มีรายได
30,001 – 40,000 บาท โดยการรักษากลุมลูกคานี้ใหเปนกลุมเปาหมายหลักของ กูรเมต มารเก็ต โดย
ใชการสื่อสารการตลาดกับกลุมเปาหมายนี้ เชน รายระเอียดของสินคา ราคา และโปรโมชั่น และ
สํ า หรั บ กลุ มผู มีร ายได ต่ํ า กว า หรื อ เท า กั บ 15,000 บาท ควรจะมี แ นวทางในการกํ า หนดให เ ป น
กลุมเปาหมายนี้ ใหเปนกลุมเปาหมายรอง เนื่องจาก เปนกลุมที่ตองการเพิ่มระดับตนเองในสังคม
3) ดานการใหบริการ ควรใหความสําคัญกับการใหบริการดานขอมูลของพนักงานทั้งของ
กู ร เ มต มาร เ ก็ ต หรื อ พนั ก งานจากเจ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ โดยต อ งมี ก ารแนะนํ า และอธิ บ าย ตาม
ความสําคัญเปนลําดับ และอาจจะพัฒนาเทคโนโลยีการใหขอมูลแทนการใหขอมูลของพนักงาน
เชน การติดตั้งเครื่องมือสื่อสารชวยผูใชบริการคนขอมูลเกี่ยวกับตัวสินคา โดยเลือกตราสินคาให
สะทอนถึงความหรูหรา ตัวอยางเชน I pad ที่มีเอกลักษณ คือ เปนผูนําทางดานเทคโนโลยี
4) ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ เนื่องจาก กูรเมต มารเก็ต ตั้งอยูในหางสรรพสินคาเดอะ
มอลลบางกะป ซึ่งเปนสถานที่ เดิ นทางสัญจรสะดวก ถือวาเปนสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ ดี
ดังนั้นควรมีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดลอมนี้ไว
5) ดานชื่อเสียง ปจจุบัน กูรเมต มารเก็ต มีชื่อเสียงเปนที่รูจัก และเริ่มขยายสาขาไปตาม
จังหวัดที่เปนแหลงเศรษฐกิจที่ผูใชบริการมีกําลังซื้อสูง ควรมีการกระตุนใหมีการรับรูเกี่ยวกั บ
ภาพลักษณของ กูรเมต มารเก็ต อยางตอเนื่อง ผานทางสื่อตาง ๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ และออนไลน เพื่อ
ตอกย้ําหรือเตือนความจําของผูบริโภค และควรใชกลยุทธความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) เพื่อชวย
ขยายภาพทัศนคติที่ดีตอ กูรเมย มารเก็ต
6) ดานการเชื่อมโยงตราสินคา กูรเมต มารเก็ต ควรออกแบบกลยุทธการเชื่อมโยงตราสินคา
โดยการนําเสนอภาพลักษณผานการประชาสัมพันธ โฆษณา ผานสื่อตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยการพยายามเชื่อมโยงเขากับ สโลแกน “ครบ สด สะดวก ปลอดภัย” เพื่อทําใหผูบริโภคเกิดการเขาใจ
และรับรูถึงคุณภาพของ กูรเมต มารเก็ต และควรจะใหความสําคัญกับ บรรจุภัณฑของ กูรเมต มารเก็ต
เนื่องจาก บรรจุภัณฑจะชวยอํานวยความสะดวกแลวจะชวยแสดงออกถึงภาพลักษณของรานคา
7) ดานคุณภาพที่รับรูได กลาวไดวา ซูเปอรมารเก็ตที่ดีนอกเหนือจากการมีสินคาอุปโภค
บริ โ ภคที่ ต อบสนองความต อ งการซื้ อ จากลู ก ค า ความสะอาด ยั ง เป น สิ่ ง สํ า คั ญ มากสํ า หรั บ
ซูเปอรมารเก็ต เนื่องจาก มีวัตถุดิบ ของสด ดังนั้นควรสรางทัศนคติรวมกับคนในชุมชนใหเกิดการ
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ชวยรักษาความสะอาด จะเปนสิ่งดีในการทําใหคุณภาพของสิ นคาและบริการสรางความมั่นใจ
ใหกับผูบริโภคมากยิ่งขึ้นไปดวย
8) ดานการตระหนักรูชื่อตราสินคา กูรเมต มารเก็ต ควรจะมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ เพื่อ
เตือนความจํา และตอกย้ํา ใหตราสินคานั้ นเขาไปอยูในใจของผู ใชบริการ อีกทั้งควรจะมีกิจกรรม
รวมกับผูใชบริการ โดยใชชื่อตราสินคา รวมกับสโลแกนของ กูรเมต มารเก็ต เพื่อทําใหเกิดความคุนชิน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1) การทําวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาความเปลี่ยนแปลง เมื่อมีรถไฟฟาสายสีเหลืองเปดใหใช
บริการ เพื่อตรวจสอบความโนมเอียงของความภักดีตอรานคา
2) ในการวิ จัย ในครั้ ง ต อ ไปควรศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเพิ่ ม เติ ม ภายในกั บ ผู บ ริ ห ารและ
พนักงาน เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก เพิ่มแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของตราสินคา
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ผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรสงผลต อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ ไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ของผูบริโภคในประเทศไทย
(2) เพื่อศึ กษาป จ จั ย ด า นส วนประสมทางการตลาดที่ ส งผลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ
ไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ของผูบริโภคในประเทศไทย กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
คือ กลุมตัวอยางที่เคยซื้อผลิตภัณฑไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ในประเทศไทย จํานวน
400 คน โดยมีแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลที่ใชในการศึกษาสถิติสมมติฐาน
โดยใชคา T-Test, F-Test (One Way ANOVA), Multiple Regression Analysis (MRA) โดยกําหนด
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 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
ตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ดานราคา (Price)
พบวา กลุมตัวอยางมีค วามคิ ดเห็นเกี่ยวกับปจจัย ดานราคา โดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่ สุด ดาน
สถานที่จัดจําหนาย (Place/ Channel Distribution) พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
ดานสถานที่จัดจําหนาย โดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ดานบุคคล (People) พบวา กลุมตัวอยางมี
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานบุคคลโดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ดานกระบวนการ (Process)
พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานกระบวนการโดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด
ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน
ลักษณะทางกายภาพโดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด และปจจัยการตัดสินใจซื้อ พบวา กลุมตัวอยางมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจั ยดานการตัดสินใจซื้อโดยเฉลี่ยอยู ในระดับ มากที่ สุด ผลการทดสอบ
สมมติฐาน (1) ปจจัยประชากรศาสตร พบวา ดานอายุ ดานการศึกษา ดานสถานภาพ และดานอาชีพ
ที่แตกตางกัน มีผลตอการตั ดสิ นใจซื้อผลิตภั ณฑไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ของ
ผูบริโภคในประเทศไทย ที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (2) สวนปจจัยสวนประสม
การตลาด โดยภาพรวมพบวา ดานกระบวนการ ดานการสงเสริมทางการตลาด และดานผลิตภัณฑมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ของผูบริโภค
ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญที่ 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 ลานคนทั่วโลกในแตละป หรือคิด เปนรอยละ 68 ของการเสียชีวิตของ
ประชากรโลกทั้งหมดใน พ.ศ. 2555 และมากกวา 16 ลานคน เปนผูที่เสียชีวิตในชวงอายุต่ํากวา 70
ป หรือเรียกวาเปนการเสียชีวิตกอนวัยอันควร โดยเฉพาะในกลุมของประเทศที่มีรายไดต่ําและปาน
กลาง มี ภ าระโรคจากการเสี ย ชี วิ ต ก อ นวั ย อั น ควรนี้ ม ากถึ ง ร อ ยละ 82 ซึ่ งส ง ผลกระทบต อ การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีการประมาณความสูญเสียทางเศรษฐกิจในชวง 15 ปขางหนา ที่
ประมาณ 7 ลานลานดอลลารสหรัฐ ในขณะที่ประเทศไทยนั้นก็เปนอีกประเทศที่มีคนจํานวนมากที่
ปวยเปนโรค NCDs (โรคไมติดตอเรื้อรัง) ซึ่งเปนสาเหตุอันดับตนๆของการเสียชีวิตของคนไทยทั่ว
ประเทศ และมีอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเห็นไดจากรายงานสถิติสาธารณสุข
ตั้งแตป พ.ศ.2550 – 2557 อัตราการเสียชีวิตดวยโรคไมติดตอที่สําคัญ ไดแก โรคหัวใจและหลอด
เลือด โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน มีอัตรา
การเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องในทุกโรค (สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ,
2558)
ดั ง นั้ น เพื่ อ ต อ งการลดอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต ก อ นวั ย อั น ควร และลดอั ต ราการสู ญ เสี ย ทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย เจาของของธุรกิจอยางบริษัท ยูนิซิตี้ มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด จึง
นําเสนอผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ชื่อวา ไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) เพื่อตอบโจทยใน
การแกปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน โดยผลิตสารอาหารที่สามารถชวยลดระดับของคลอเรสเตอรอล
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ไขมันเลว (LDL) เพิ่มไขมันดี (HDL) และลดระดับไตรกลีเซอไรดในกระแสเลือด โดยไดรับความ
ไววางใจใหถูกบรรจุอยูใน PDR (PHYSICIANS' DESK REFERENCE) ซึ่งเปนแหลงขอมูลที่ไดรับ
การไววางใจมากที่สุดในการสั่งจายยา หรือใหคําแนะนําจากแพทย ที่ไดรับการรับรองจากองคการ
อาหารและยา (FDA) ของสหรัฐอเมริกาแลว PDR สงตรงถึงมือแพทย และหัวหนาเภสัชกรทั่วทั้ง
สหรัฐอเมริกา ในปจจุบันมีการแขงขันรุนแรงมาก ธุรกิจอาหารเสริมของไทยมีมูลคามากกวา 6.67
แสนลานบาท โดยธุรกิจอาหารเสริมนี้แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก อาหารเสริมความงาม อาหาร
เสริมสุขภาพและรักษาโรค และอาหารเสริมเพิ่มสมรรถภาพทางรางกาย อาหารเสริมสุขภาพ และ
รักษาโรคเปนตลาดที่มีมูลคามากที่สุด ดวยมูลคากวา 518,000 ลานบาทรองลงมาเปนอาหารเสริม
ความงาม มี มู ล ค า ตลาดประมาณ 142,000 ล า นบาท และอั น ดั บ สุ ด ท า ยตลาดอาหารเสริ ม เพิ่ ม
สมรรถภาพทางรางกายมีมูลคาตลาด 66,700 ลานบาท โดยคาดวาป 2017 ตลาดอาหารเสริมจะ
เติบโตเพิ่มขึ้นอี กประมาณ 11% เปน 738,000 ลาน (เว็บไซต The Power Network, 2560) ดังนั้ น
ผูผลิตจึงพยายามที่จะแขงขันกันเพื่อที่จะนําธุรกิจใหประสบความสําเร็จ จึงจําเปนตองหาวิธีการ
หรือจําเปนจะตองใชสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อยาง หรือ 7P’s ในการกําหนดกล
ยุทธการตลาด (เว็บไซตกรุงเทพธุรกิจ, 2560)
จากปญหาดังกลาวผูวิจัยเห็นถึงผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดขึ้น อันจะสงผลเสียใหกับมวลมนุษย
ชาติ รวมถึงผลกระทบทางดานของอัตราการเจริญเติบโตทางเศษฐกิจของประเทศ และผลิตภัณฑที่
บริษัท ยูนิซิตี้ มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด ไดนําเสนอขายนั้นจะสามารถเขามาตอบโจทยของ
ปญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความตองการที่จะศึกษางานวิจัยเรื่องปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ของ
ผูบริโภคในประเทศไทย เพื่อที่จะเปนแนวทางในการแกปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งเปนแนวทางใหกับ
บริษัทในการที่จะไปพัฒนากลยุทธการตลาด เพื่อใหธุรกิจสามารถที่จะประสบความสําเร็จ และ
สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดตรงตามความตองการ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ ไบออส
ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ของผูบริโภคในประเทศไทย
2) เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ด า นส ว นประสมทางการตลาดที่ ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ ไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ของผูบริโภคในประเทศไทย
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สมมติฐานของการวิจัย
1) ปจจัยประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได ที่แตกตาง
กันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ 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
เลือกซื้อผลิตภัณฑ ไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ของผูบริโภคในประเทศไทย
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยนี้ ตองการที่จะศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ ไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ของผูบริโภคในประเทศไทย และ
ขอบเขตในการวิจัย ขอบเขตดานระยะเวลา การศึกษาครั้งนี้ทําการเก็บขอมูลตั้งแตเดือน สิงหาคม
พ.ศ. 2560 ถึงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
นิยามศัพทเฉพาะ
ประชากรศาสตร (Demography) หมายถึง การศึกษาลักษณะของกลุมคนหรือขนาดของ
จํานวนผูคนที่มีลักษณะที่แตกตางกันออกไปที่จะสงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ไบออส ไลฟ
ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ของผูบริโภคในประเทศไทย อันประกอบไปดวย เพศ อายุ การศึกษา
สถานภาพ อาชีพ และรายได
สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) เปนเครื่องมือทางการตลาดที่เจาของธุรกิจผลิต
ผลิตภัณฑเสริมอาหารใชในการกําหนดทิศทาง และใชในการสรางความสําเร็จใหกับเจาของธุรกิจ
ในดานของตลาดบริการ ซึ่งประกบไปดวย 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
ทางเลือกหนึ่งจากทางเลือกที่มีอยู ที่จะสามารถตอบสนองความตองการ โดยจะผานขั้นตอนการคิด
วิเคราะห หรือประเมินทางเลือกนั้นมาอยางดีแลววาจะสามารถตอบสนองกับสิ่งที่ผูบริโภคตองการ
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ผลิตภัณฑเสริมอาหารไบออส ไลฟ ซี เปนสารอาหารที่สกัดจากธรรมชาติ 100 เปอรเซ็นต
เปนไฟเบอรอยูในรูปของผงบรรจุซอง โดยผานกระบวนการขั้นตอนทางวิทยาศาสตร และผานการ
ทดสอบทางการแพทย วาสามารถชวยลดระดับของคลอเรสเตอรอล ไขมันเลว (LDL) เพิ่มไขมันดี
(HDL) และลดระดับไตรกลีเซอไรดในกระแสเลือด
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยประชากรศาสตร
1) เพศ
2) อายุ
3) การศึกษา
4) สถานภาพ
5) อาชีพ
6) รายได
การตัดสินใจซื้อผลิตไบออส ไลฟ ซี
(ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ของ
ผูบริโภคในประเทศไทย

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s)
- ดานผลิตภัณฑ (Product)
- ราคา (Price)
- ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)
- ดานการสงเสริมการตลาด(Promotion)
- ดานบุคคล (People)
- ดานกระบวนการ (Process)
- ดานลักษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence)

รูปที่ 1 กรอบแนวความคิด
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) ผลงานวิจัยนี้สามารถนําไปเปนแนวทาง และเปนประโยชนในการพัฒนาสวนประสม
ทางการตลาดใหกับบริษัท ยูนิซิตี้ มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด เพื่อกอใหเกิดการตอบสนองตอ
ความตองการของผูบริโภคที่ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ ไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร)
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และเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอผูประกอบธุรกิจของบริษัท ยูนิซิตี้ มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด ใน
การชวยเพิ่มยอดขาย และสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) ผลงานวิจัยนี้ทําไดขอมูลที่สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการสรางกลยุทธการตลาดที่
สอดคลองกับกลุมผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรดานตาง ๆ
3) ผลงานนี้สามารถนําไปเปนประโยชนสําหรับผูที่ตองการจะทําการศึกษาวิจัยการตลาด
ในหัวขอที่เกี่ยวของกับปจจัยสวนประสมการตลาดที่สงผลตอการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยประชากรศาสตร
ลักษณะทางดานประชากรศาสตร ถือเปนความหลากหลายและแตกตางเกี่ยวกับบุคคล เชน
เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสรางของรางกาย ความอาวุโสในการทํางาน เปนตน โดยจะ แสดงถึง
ความเป นมาของแตละบุคคลจากอดีตถึ งป จจุบัน ซึ่งความแตกต างและหลากหลายของบุคคล นี้
สามารถบงชี้ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกตางกัน การตัดสินใจที่แตกตางกันที่มีสาเหตุมา
จากความแตกตางทางดานประชากรศาสตรหรือความเปนมาของบุคคลนั่นเอง (วชิรวัชร งามละมอม,
2558) และKotler and Keller (2009, p.255) ใหแนวคิดดานประชากรศาสตรนี้ เปนแนวคิดการแบงกลุม
ประชากรทางการตลาดที่มีหลักการความเปนเหตุเปนผล กลาวคือ ประชากรที่มีลักษณะตางกันจะมี
พฤติกรรมการเรียนรู การซื้อสินคา และพฤติกรรมอื่น ๆ ตางกันโดยแบงลักษณะประชากรเปน 5
ลักษณะ ไดแก เพศ (Sex) อายุ (Age) การศึกษา (Education) และ5) รายได (Income)
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s)
Kotler (1997, p. 92) ไดกลาวไววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ ตัวแปร
หรือเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได บริษัทจะนํามาใชรวมกันเพื่อตอบสนอง ความพึง
พอใจและความตองการของลูกคาที่เปนกลุมเปาหมาย แตเดิมสวนประสมการทางตลาดจะมี เพียงแค 4
ตัวแปรเทานั้น (4Ps) ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือชองทางการ จัดจําหนาย
ผลิตภัณฑ (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) ตอมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติมขึ้นมา อีก 3 ตัว
แปร ไดแก บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) และศิ
ริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนท และศุภร เสรีรัตน (2541, น. 337) ยังไดกลาวไววา การเลือกทําเล
ที่ตั้ง (Location) ของธุรกิจนั้นมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจการใหบริการเนื่องจากทําเล
ที่ตั้งที่กิจการเลือกไวนั้นจะเปนตัวกําหนดกลุมลูกคาที่จะเขามาใชบริการ ดังนั้นสถานที่ใหบริการจึง
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ควรครอบคลุมพื้นที่ในการใหบริการกลุมเปาหมายใหไดมากที่สุด ทั้งนี้ ความสําคัญของทําเลที่ตั้ง
(Location) จะมีความสําคัญมากนอยแตกตางกันไปตามลักษณะของธุรกิจ แตละประเภท
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ ง
จากหลาย ๆ ทางเลือกที่ไดพิจารณา หรือประเมินอยางดีแลววาเปนทางใหบรรลุวัตถุประสงค และ
เปาหมายขององคการ การตัดสินใจเปนสิ่งสําคัญ และเกี่ยวของกับหนาที่การบริหาร หรือการจัดการ
เกือบทุกขั้นตอนไมวาจะเปนการวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การประสานงาน
และการควบคุ ม การตั ด สิ น ใจได มี ก ารศึ ก ษามานาน ดั ง ที่ บาร น าร ด (Barnard, 1983) ได ใ ห
ความหมายของการตั ด สิ นใจไว ว า คื อ "เทคนิ ค ในการที่ จ ะพิ จ ารณาทางเลื อ กต า ง ๆ ให เ หลื อ
ทางเลือกเดียว" อางจาก ไพลิน ผองใส (2536:155)
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
นัทธมน เดชประภัสสร (2558) วิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริม
อาหารทางอินเทอรเน็ต” ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ทาง อินเทอรเน็ต โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดาน
ลักษณะทางกายภาพและกระบวนการ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานตรา
ผลิตภัณฑ และลักษณะบรรจุภัณฑ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระดับ
การศึกษาที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริม อาหารทางอินเทอรเน็ตแตกตางกัน โดยที่
ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่สูงกวาจะมีคาเฉลี่ยของ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารที่
สูงกวาผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา และผูบริโภคที่มีระดับ การศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีคาเฉลี่ย
ของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารสูงกวาผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา
นิธิดา พระยาลอ (2558) วิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาประเภท
ผลิตภัณฑอาหารในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของผูบริโภคที่ผลิตในจังหวัดขอนแกน”
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ผูบริโภคใหความสําคัญมาก คือ เรื่องคุณภาพ
ของผลิตภัณฑที่จะตองมีความสะอาด และความปลอดภัยมีราคาที่เหมาะสม ที่ตั้งของรานเขาถึงได
สะดวกและมีผลิตภัณฑอาหารใหลองชิม และจากการทดสอบสมมติ ฐ านยั ง พบว า ป จ จั ย ส ว น
บุคคล ไดแก เพศ อายุระดับการ ศึกษา อาชีพ รายได มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อ และให
ความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน
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ธนภัทร เรืองขาน (2558) วิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ
เสริมอาหารเพื่อสุขภาพผานรานคาออนไลน” ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร อัน
ไดแก อายุ เพศ และรายไดที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อ
สุขภาพผานรานคาออนไลนที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่รดับ 0.05
ชญาดา สมศักดิ์ (2559) วิจัยเรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคา ยี่หออิเกีย ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล” ผลการวิจัยพบวา ปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคายี่หออิเกีย โดยเรียงลําดับ จากมากไปหานอย มีทั้งหมด 5 ปจจัย
คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยลักษณะทาง กายภาพ ปจจัยดานตราสินคาและการใช
งานของผลิ ต ภั ณ ฑ ป จ จั ย ด า นการส ง เสริ ม การตลาดและพนั ก งาน ในส ว นของลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตรพบวา ปจจัยดา นอายุ สถานภาพครอบครัว อาชีพ และรายไดเฉลี่ ยตอเดื อ นที่
แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคายี่หอเกียแตกตางกัน โดยอาชีพธุรกิจสวนตัวหรือคาขาย
มีแนวโนมที่จะตัดสินใจซื้อสินคาอิเกียมากกวากลุมอาชีพอื่น และผูที่มีรายได เฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา
15,000-30,000 บาท มีแนวโนมที่จะซื้อสินคายี่หออิเกียมากกวาระดับรายไดอื่น แตปจจัยดานเพศ
และระดับการศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคายี่หออิเกียไมแตกตางกัน
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดที่ ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ
ไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ของผูบริโภคในประเทศไทย โดยประชากรที่ใชในงานวิจัย
ครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่เคยซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ ไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ใน
ประเทศไทยทั้งหมด ซึ่งไมทราบจํานวนที่แนนอน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรไมทราบ
ขนาดของประชากรจากสูตรคอแครน (Cochran, 1977) ไดทั้งหมด จํานวน 384.16 ตัวอยาง ดังนั้น
ผูวิจัยจึงทําการเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางอีก 15 คน ใหไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน ใชวิธีการสุม
ตั ว อย า งแบบความสะดวก (Convenience sampling)โดยใช แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป น
เครื่องใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เกณฑการใหคะแนนแบบ Rating Scale 5 ระดับ การทดสอบ
ความเชื่ อ มั่ น ด ว ยครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยรวมมี ค า ตั้ ง แต 0.725 ขึ้ น ไป ซึ่ ง ถื อ ว า
แบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการ
วิ เ คราะห ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ดั ง นี้ (1) การวิ เ คราะห ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) โดยใช แจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)
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และสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ (2) การวิเคราะหขอมูล สถิติเชิ งอนุ มาน
(Inferential Statistics) ไดแก t-Test และ F-test และ Multiple Regression Analysis โดยมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลปจจัยประชากรศาสตร
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 235 คน (รอยละ 58.7) มีชวงอายุ 21 – 30 ป
จํ า นวน 137 คน (ร อ ยละ 34.3) มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 126 คน (ร อ ยละ 31.5) มี
สถานภาพโสด จํานวน 221 คน (รอยละ 55.3) ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 198 คน (รอยละ
49.5) และมีรายไดตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป จํานวน 138 คน (รอยละ 34.5)
ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s)
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นตอ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ใน
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (X̄ = 4.35) โดยเรียงลําดับจากมาไปนอยในแต ละดานดั งนี้ ดาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ (Product) (X̄ = 4.44) ด า นราคา (Price) (X̄ = 4.28) ด า นสถานที่ จั ดจํ าหน าย (Place/
Channel Distribution) (X̄ = 4.27) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) (X̄ = 4.43) ด า น บุ ค ค ล
(People) (X̄ = 4.36) ดานกระบวนการ (Process) (X̄ = 4.42) ด า นลั ก ษณะทางกายภาพ (Physical
Evidence) (X̄ = 4.26) ตามลําดับ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารไบออส ไลฟ ซี
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานการตัดสินใจซื้อโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ที่สุด (X̄ = 4.49) โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทานตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารไบออส ไลฟ ซี
จากการตระหนักในเรื่องของการดูแลสุขภาพ (X̄ = 4.54) รองลงมา พอใจและมีความตองการที่จะ
แนะนําผลิตภัณฑเสริมอาหารออส ไลฟ ซี ตอใหกับผูอื่น (X̄ = 4.52) และนอยที่สุด มีการคนหา
ขอมูลกอนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารไบออส ไลฟ ซี (X̄ = 4.39)
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตร พบวา อายุ การศึกษา ถานภาพ อาชีพ และรายได
ส ว นบุ ค คลต อ เดื อ นที่ แ ตกต า งกั น ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู บ ริ โ ภคในการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ
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ไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ของผูบริโภคในประเทศไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยดานประชากรศาสตร
ปจจัยดานประชากรศาสตร

ผลการทดสอบสมมติฐาน

สถิติ

คานัยสําคัญ

เพศ

T-Test

.526

อายุ

F-Test

.000*

สอดคลอง

ระดับการศึกษา

F-Test

.000*

สอดคลอง

สถานภาพ

F-Test

.037*

สอดคลอง

อาชีพ

F-Test

.000*

สอดคลอง

รายไดสวนบุคคลตอเดือน
F-Test
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

.000*

สอดคลอง

สอดคลอง

ไมสอดคลอง
ไมสอดคลอง

ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
b
Std. Error
B
สวนประสมทางการตลาด
Constant
.803
.189
ดานผลิตภัณฑ (X1)
.221
.055
.212
ดานราคา (X2)
.043
.062
.044
ดานชองทางการจัดจําหนาย (X3)
-.041
.051
-.044
ดานการสงเสริมการตลาด (X4)
.306
.050
.304
ดานบุคคล (X5)
-.102
.062
-.095
ดานกระบวนการ (X6)
.367
.065
.360
ดานลักษณะทางกายภาพ (X7)
.039
.049
.043
2
2
R = .739 R = .546 Adj.R = .538 SEE = .434 F = 67.427 Sig. = .000*
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

Sig.
.000*
.000*
.495
.421
.000*
.100
.000*
.429

t
4.251
4.024
.682
-.805
6.077
-1.649
5.676
.791

จากตารางที่ 2 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานกระบวนการ ดานการ
สงเสริมการตลาด และดานผลิตภัณฑ สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ ไบออส ไลฟ ซี
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(ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ของผูบริโภคในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมี
อํานาจพยากรณรอยละ 54.6
อภิปรายและขอเสนอแนะ
อภิปรายผล
ปจจัยประชากรศาสตร
1) ดานอายุ เนื่องจากอายุจะบงบอกถึงวัยที่มีความแตกตางกันทั้งในดานรางกายและจิตใจ
ซึ่งจะสงผลตอการเลือกใชผลิตภัณฑเสริมอาหาร เพื่อชวยดูแลสุขภาพโดยผลิตภัณฑ ไบออส ไลฟ
ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) จะชวยในเรื่องของชวยลดระดับของคลอเรสเตอรอล ไขมันเลว (LDL)
เพิ่มไขมันดี (HDL) และลดระดับไตรกลีเซอไรดในกระแสเลือด ซึ่งภาวะนี้จะพบในผูที่มีอายุมาก
ขึ้น แตในปจจุบันจะพบวาในวัยชวงอายุ 20 ปกวาๆก็จะเริ่มมีภาวะไขมันสะสมแลว โดยผลการวิจัย
ยังพบวา ผูที่มีอายุ ตั้งแต 31 ปถึง มากกวา 50 ป มีการตัดสินใจสูงกวาผูที่มีอายุ ต่ํากวา21-30 ป
โดยเฉพาะผูที่มีอายุ 41-50 ป มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑมากที่สุด
2) ดานการศึกษา เปนตัวชี้วัดเรื่องของระดับความรู โดยระดับการศึกษาจะมีความรูความ
เขาใจแตกตางกันออกไป โดยพบวาผูที่มีการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ ไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร) มากที่สุด คือผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี แสดงใหเห็นถึง
ภาวะความรูที่สูงขึ้นจะเปนตัวชวยใหเขาใจถึงวิธีการรักษาสุขภาพ
3) ดานสถานภาพ แสดงใหเห็นถึงการดูแลตนเอง โดยเมื่อมีสถานภาพสมรสจะบงบอกถึง
การดูแลรักษาตนเองเพื่อครอบครัว ซึ่งแตกตางจากผูที่มีสถานภาพโสด และหยาราง โดยผูที่มี
สถานภาพโสดนั้นจะไมมีภาระผูกพัน ทําใหดูแลตนเองนอยกวาผูที่มีสถานะภาพสมรส
4) ดานอาชีพ ที่มีลักษณะแตกตางกันนั้นจะแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของสิ่งที่ไดรับ
เชน สวัสดิการ โบนัส โดยกลุมอาชีพที่มีการทํางานเปนนักเรียน/นักศึกษา พนักงาน จะไดรับการ
ตรวจสุขภาพ สวนผูที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว หรือรับจางทั่วไปนั้นจะตองตรวจสุขภาพดวย
ตนเอง ประกอบดวย ภาวะทางจิตใจในอาชีพธุรกิจสวนตัวนั้นจําเปนจะตองดูแลรักษาสุขภาพตัวเอง
เปนพิเศษ เนื่องจากเปนอาชีพที่มีรายไดเปนของตัวเอง และมีเวลาสวนตัวคอนขางนอยจึงทําให
ผลิตภัณฑเสริมอาหารนั้นมีผลตออาชีธุรกิจสวนตัวมากที่สุด
5) ดานรายได แสดงใหเห็นถึงอํานาจในการตัดสินใจทางการเงิน โดยผูที่มีรายไดสูงจะมี
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารมากกวาผูที่มีรายไดนอย โดยจากผลการวิจัยพบวา ผูที่มี
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รายได 40,000 บาท ถึงมากกวา 50,000 บาทขึ้นไป มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารสูงที่สุด
และยังพบวา ผูที่มีรายได 10,000-20,000 บาท มีการตัดสินใจสูงเชนเดียวกัน อาจเปนเพราะการซื้อ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารนี้มีราคาเหมาะสมตอการบริโภค
ข อ ค น พบดั ง กล า วสอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ นิ ธิ ด า พระยาลอ (2558) จากทดสอบ
สมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได มีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการซื้อ และใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกั น อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับ งานวิจัยของ ธนภัทร เรืองขาน (2558) วิจัยเรื่อง ผล
การศึกษาพบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร อันไดแก อายุ เพศ และรายไดที่แตกตางกันมีผลตอ
ความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อสุขภาพผานรานคาออนไลนที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่รดับ 0.05
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด สามารถอภิปรายผลตามคาน้ําหนักได ดังนี้
1) ดานกระบวนการ เปนระบบของการจัดการ ของการสงมอบบริการซึ่งจะชวยอํานวย
ความสะดวกใหแกผูซื้อผลิตภัณฑ ไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) เพื่อจะทําใหการซื้อ
ผลิตภัณฑนั้นเปนไปโดยสะดวกและราบรื่น ผลจากการวิเคราะหขอมูล พบวา ระบบการชําระเงิน
คาบริการ และการตรวจสอบสินคากอนสงมอบมีคาเฉลี่ยมากที่สุด และยังพบวาเทคโนโลยีทันสมัย
และขั้นตอนการชําระเงินมีความรวดเร็วมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดเชนกัน แสดงใหเห็นถึ ง
ความสําคัญของดานกระบวนการที่ตองมีความถูกตองและรวดเร็ว
2) ดานการสงเสริมทางการตลาด เปนเครื่องมือที่ชวยใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
ไบออส ไลฟ ซี (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ไดเขาใจถึงขอมูลที่มีประโยชนตอสุขภาพรางกาย โดยผาน
การแนะนําจากโฆษณา การประชาสัมพันธ หรือแมกระทั่งการแนะนําบอกตอจากตัวแทน เพื่อชวย
ประกบการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ โดยพบวาการรับประกันสินคาและหากไมพอใจในตัวสินคา
สามารถคืนเงินไดมีคาเฉลี่ยมากที่สุด แสดงใหเห็นถึงการกลารับประกันของทางบริษัทเพื่อให
บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑและยินดีที่จะซื้อผลิตภัณฑนั้น
3) ดานผลิตภัณฑ เสริมอาหาร ไบออส ไลฟ ซี เปนผลิตภัณฑที่ชวยลดไขมันตัวที่ไมดี
(LDL) ไตรกีเซอไรด และเพิ่มไขมันดี(HDL) ซึ่งชวยใหผูบริโภคนั้นสุขภาพดีขึ้นจากการชวยลด
ไขมันที่ไมดี โดยจะพบวาผูบริโภคสวนใหญตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร ไบออสไลฟ ซี จาก
การมีเครื่องหมายการรับรองคุณภาพมากที่สุด แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเครื่องหมายการ
รับรองคุณภาพของผลิตภัณฑืเสริมอาหารที่มีตอมุมมองของผูบริโภค
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ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับ งานวิจัยของ ชญาดา สมศักดิ์ (2559) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคายี่หออิเกีย ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับ งานวิจัยของ นัทธมน เดชประภัสสร (2558) ผลการวิจัยพบวา
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารทาง อินเทอรเน็ต ไดแก ดานผลิตภัณฑ ปจจัย
ดานตราผลิตภัณฑและลักษณะบรรจุภัณฑ และดานกระบวนการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
ปจจัยประชากรศาสตร
1) อายุ ทางบริษัทควรใหความสําคัญผูที่มีอายุตั้งแต 31 ปถึง มากกวา 50 ป โดยใหเปน
กลุมเปาหมายหลักทางการตลาดของบริษัท เนื่องจากกลุมนี้มีความตองการบริโภคผลิตภัณฑเสริม
อาหาร ไบออส ไลฟ ซี มากที่สุด และกําหนดกลุมเปาหมายรองใหกับผูที่มีอายุ
2) การศึกษา ทางบริษัทควรทําการสงเสริมดานความรูใหกับผูที่มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี โดยให เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของไขมั น ดี (HDL) และผลเสี ย ของไขมั น ไม ดี (LDL) โดยการจั ด
กิจกรรมการสงเสริมการตลาดตามมหาวิทยาลัยตาง ๆ เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรูความเขาใจ และ
สามารถบอกตอผูอื่นได
3) สถานภาพ ควรสอบถามสถานภาพของผูบริโภคที่แตกตางกัน โดยเฉพาะผูที่มีสถานภาพ
สมรส เพื่อเพิ่มความรูความเขาใจใหกับครอบครัวในเรื่องของความสําคัญในการบริโภคผลิตภัณฑ
เสริมอาหารชนิดนี้วาจะชวยใหครอบครัวมีสุขภาพที่ดีขึ้น
4) อาชี พ ควรจะจัดจําเป นสวั สดิ การให แก พนักงานหรือบุ คลากรในองคกรต าง ๆ ที่มี
สภาวะไขมั นสู ง หรื อแนะนํ าผู ที่ ตอ การควบคุ มไขมั น โดยจั ดเป นโปรแกรมร ว มกั บ การตรวจ
สุขภาพของแตละบริษัท และกลุมอาชีพธุรกิจสวนตัวใหตระหนักถึงประโยชนของผลิตภัณฑเสริม
อาหารชนิดนี้
5) รายได โดยจากผลวิจัยพบวา ผูที่บริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารนั้นมีรายได 40,000 บาท
ถึงมากกวา 50,000 บาทขึ้นไป แสดงใหเห็นถึงผูบริโภคที่มีรายไดสูง ดังนั้น ทางบริษัทควรมีการ
กําหนดตําแหนงทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหารใหตรงกับกลุมผูบริโภคที่มีรายไดสูง โดย
การกําหนดภาพลักษณของผลิตภัณฑใหเขากับกลุมเปาหมาย
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ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
1) ดานกระบวนการ ควรใหความสําคัญกับการออกแบบกลยุทธการสงเสริมทางการตลาด
ที่ เหมาะสมกั บความตองการของผูบ ริโภค โดยเฉพาะอย างยิ่ งในองค ประกอบเรื่อ งของ มี การ
ตรวจสอบสินคากอนสงมอบใหลูกคาทุกครั้ง การมีระบบการรับชําระเงินและคาบริการถูกตอง มี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมในการใหบริการ และขั้นตอนในการชําระเงินและรับสินคามีความ
รวดเร็ว เจาของกิจการอาหารเสริมหรือผูประกอบการดานธุรกิจอาหารเสริมจึงจําเปนตองมีการ
ออกแบบหรือพัฒนาดานกระบวนการใหสอดคลองกับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเชนกัน
2) ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการดานธุรกิจอาหารเสริมจะตองหันมาทุมเทใน
การทําการสงเสริมการตลาดใหเหมาะสม โดยการสงเสริมทางการตลาดที่ผูตอบแบบสอบถามคิดวา
มีความสําคัญมากที่สุด คือ การออกแบบกลยุทธการสงเสริมทางการตลาดที่เหมาะสมกับความ
ตองการของผูบริโภค โดยเฉพาะอยางยิ่งในองคประกอบเรื่องของ มีการรับประกันสินคา ผูบริโภค
สามารถคืนเงินไดหากไมพอใจ หรือใชไมไดผล การแนะนําผลิตภัณฑโดยผูที่ใชสินคาจริงมายืนยัน
และการบริการหลังการขาย ดังนั้นผูประกอบการควรจะตองไปทําการสงเสริมทางการตลาดดังที่
กลาวมาขางตนใหสอดคลองกับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
3) ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ จ า ของกิ จ การหรื อ ผู ป ระกอบการด า นธุ ร กิ จ อาหารเสริ ม จะต อ งให
ความสําคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑใหสอดคลอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในองคประกอบเรื่องของ
เครื่องหมายการรับรองคุณภาพ การมีผลิตภัณฑใหเลือกหลากหลายขนาด มีฉลากระบุสวนผสม, วิธี
บริโภค, วันเดือนปผลิต และหมดอายุที่ชัดเจน และบรรจุภัณฑสะอาด/มิดชิดปลอดภัย
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1) ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดที่จะสงผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในยุคปจจุบัน
2) ศึกษาเชิงลึกเกี่ ยวกับ การตั ดสิ นใจซื้อของกลุ มผูบริโภคใน เจนเนเรชั่ นZ ซึ่งเป นเจน
เนเรชั่นที่จะมีพลังแหงโลกอนาคต
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธตอ
ความผูกพันองคกร เพื่อทดสอบวาปจจัยดา นแรงจูงใจมีค วามสัมพันธกับความผูกพันองคก ร
หรือไม โดยกลุมตัว อยา งเปนพนัก งานบริษัท นิเด็ค ชิบ าอุระ อีเล็คโทรนิค ส (ประเทศไทย)
จํากัด จังหวัดปทุมธานี จํานวน 250 คน ซึ่งรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และวิเคราะห
ขอ มูล โดยใชก ารแจกแจงความถี่ รอ ยละ คา เฉลี่ย คา เบี่ย งเบนมาตรฐาน T-test, One-Way
Anova, การวิเ คราะหสัม ประสิท ธิ์ส หสัม พัน ธแ บบเพีย รสัน ผลวิจัย พบวา แรงจูง ใจในการ
ปฏิบัติงานดานตางๆ มีความสัมพันธตอความผูกพันองคกรในระดับมากทุกปจจัย ในการศึกษา
งานวิจัยครั้งนี้ คาดวาจะสามารถนําผลวิจัยไปใชในการปรับปรุงกลยุทธองคกร เพื่อชวยธํารงไวเพื่อ
พนักงานที่มีคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานใหเกิดประโยชนสูงสุด
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 ถือเปนทรัพยากรที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ หรือในปจจุบันเรียกวา “ทุนมนุษย” มี
สวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุนใหงานตางๆขององคกรดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สรางความสําเร็จและความกาวหนาใหแกองคกร ดังนั้น การบริหารทรัพยกรมนุษยจึงมี
ความสําคั ญและจํ าเป นอย างยิ่ งต อองค กร เช น เรื่ องการสรรหา การพั ฒนา การรั กษา และการใช
ประโยชนทรัพยากรบุคคลใหสามารถพัฒนาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจและเทคโนโลยียุค
ใหม รวมถึงการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคลากรใหมากที่สุดดวยเทคโนโลยีและวิทยาการดาน
ตางๆ (ดนัย เทียนพุฒ, 2546: 17)
ฝายงานบริหารทรัพยากรบุคคลจึงจําเปนที่จะตองเขามาดูแลแกไขการจัดสรรทรัพยากรบุคคล
หรือ “ทุนมนุษย” ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รักษาและจูงใจพนักงานใหภักดีและอยากจะทํางาน
ร วมกั นองค กร พร อมที่ จะทุ มเททั้ งกายและใจในการทํ างาน ดั งนั้ นการจู งใจพนั กงานจึ ง เป น
กระบวนการที่ชักนําโนมนาวใหบุคคลเกิดความมานะพยายามเพื่อที่จะสนองตอบความตองการบาง
ประการใหบรรลุผลสําเร็จ (Lovell. 1980) เพราะหากพนักงานเกิดแรงจูงใจ มีใจพรอมที่จะทํางานเพื่อ
บริษัทแลว สิ่งที่ตามมาก็คือผลสําเร็จขององคกร องคกรมีความกาวหนา บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
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อีกทั้งยังสามารถลดอัตราการลาออกของพนักงาน ลดคาใชจายในการสรรหาและอบรมพนักงาน ถือเปน
อีกหนึ่งความสําเร็จในการบริหารงานของฝายบริหารทรัพยากรบุคคลดวย
บริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทผูผลิตมอเตอรสําหรับ
เครื่องซักผาและแอรคอนดิชันเนอร เปดดําเนินการตั้งแตปพ.ศ.2539 ปจจุบันในปพ.ศ.2560 มีพนักงาน
ทั้งสิ้น 553 คน (ขอมูลจากฝายบุคคล เดือนธันวาคม พ.ศ.2560) ปจจุบันผูทํางานวิจัยเปนพนักงานใน
บริษัทแหงนี้ จึงมีความคิดที่จะศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธตอความผูกพัน
องคกร : กรณีศึกษาพนักงานบริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด” เนื่องจากผูวิจัย
ตองการทราบวาปจจัยดานแรงจูงใจมีความสัมพันธมากนอยเพียงใดตอความผูกพันองคกร ปจจัยใด
สามารถจูงใจพนักงานไดดีที่สุด และการแขงขันในโลกธุรกิจยุคใหมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงกฎเกณฑ
และขอบังคับตางๆของภาครัฐที่มีเพิ่มมากขึ้น ทําใหองคกรตองกลับมาคิดวาสิ่งจูงใจตางๆที่ทางบริษัท
มีใหพนักงานนั้น เพียงพอตอความตองการของพนักงานแลวหรือไม และจะมีวิธีการแกไขอยางไร
เพื่อใหพนักงานมีใจรัก และความผูกพันตอองคกร ดังนั้นการจูงใจพนักงานเปนสิ่งที่สําคัญในการรักษา
พนักงานใหอยูรวมกับองคกร เมื่อพนักงานเกิดความจงรักภักดีตอองคกรแลว พนักงานจะปฏิบัติงาน
อยางเต็มที่ เสมือนหนึ่งวาองคกรคือครอบครัว ทุกคนสามารถมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงองคกรไป
ในทิศทางทีดีขึ้น และกอใหเกิดเปนองคกรที่เขมแข็ง มีความรัก ความผูกพันตอองคกรตามมา
วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะด า นประชากรศาสตร ซึ่ ง ประกอบด ว ย เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา ตําแหนงงาน อัตราเงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคกร ของพนักงานบริษัท นิ
เด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด
2) เพื่ อศึ กษาแรงจู งใจในการทํ างานของพนั กงานบริ ษั ท นิ เด็ ค ชิ บาอุ ระ อี เล็ คโทรนิ คส
(ประเทศไทย) จํากัด
3) เพื่ อศึ กษาความผู กพั นต อองค กรของพนั กงานบริ ษั ท นิ เด็ ค ชิ บาอุ ระ อี เล็ คโทรนิ คส
(ประเทศไทย) จํากัด
4) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธตอความผูกพัน
องคกร
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สมมติฐานของการวิจัย
1) ลักษณะดานประชากรศาสตร ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน อัตรา
เงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคกร ของพนักงานบริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส
(ประเทศไทย) จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอความผูกพันองคกร
2) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท นิเด็ค
ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอความผูกพันองคกร
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหาของการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธตอความ
ผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด มีพนักงาน
ทั้งสิ้น 553 คน (ขอมูลจากฝายบุคคล เดือนธันวาคม พ.ศ.2560) แตประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มี
จํานวน 250 คน โดยใช สูตรการคํานวนณขนาดตั วอย างของ Taro Yamane ในกรณี ที่ประชากรมี
จํานวนแนนอน (Finite Population) เมื่อมีระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากัน .05และที่ระดับความเชื่อมั่น
95%(Yamane,1970)
นิยามศัพทเฉพาะ
1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง การใชกลยุทธิ์หรือปจจัยดานตางๆ ในการกระตุนการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อใหพนักงานเกิดความพึงพอใจ เต็มใจที่จะปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงาน
นั้นจะตองบรรลุวัตถุประสงคที่องคกรกําหนดไว
2) ความผูกพันองคกร หมายถึง ความเต็มใจของสมาชิกในองคกรที่พรอมปฏิบัติงาน และ
มอบความจงรักภักดีใหกับองคกร
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน (Independent Variable )

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ปจจัยดานประชากรศาสตร
- เพศ - อายุ - ระดับการศึกษา - ตําแหนงงาน
- อัตราเงินเดือน - ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคกร
ปจจัยดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
- ความสําเร็จในการทํางาน
- ลักษณะงาน
- ความรับผิดชอบ
- ความกาวหนาในการทํางาน
- การเปนที่ยอมรับของคนในองคกร
- ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา
- อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

ความสัมพันธตอความผูกพัน
องคกรของพนักงานบริษัท
นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส
(ประเทศไทย) จํากัด

รูปที่ 1 กรอบแนวความคิดในงานวิจัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) ทราบถึงลักษณะดานประชากรศาสตรของพนักงานบริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อนําไปใชจําแนกลักษณะของพนักงาน
2) ทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส
(ประเทศไทย) จํากัดเพื่อนําไปใชในการพัฒนาปรับปรุงนโยบายบริษัท และแกไขปญหา ลดชองโหวใน
เรื่องของแรงจูงใจของพนักงานที่อาจขาดหายไป
3) ทราบถึงความสัมพันธตอความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทร
นิคส (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยกร
มนุษยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกองคกร
4) ผลวิจัยนี้สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผนนโยบายของบริษัทอื่นได

647

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตร
ศิริวรรณ เสรีรัตน(2538,น.41) ไดกลาวไววา ตัวแปรดานประชากรศาสตรประกอบดวย เพศ
อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษาอาชีพ และรายไดตอเดือน ลักษณะดานประชากรศาสตรมี
ความสําคัญอยางมาก สามารถนําสถิติที่วัดไดของประชากรมาใชในการกําหนดตลาดเปาหมาย สวนใน
ดานของจิตวิทยาและสังคมชวยอธิบายถึงความคิดและความรูสึกของกลุมเปาหมายนั้นได ในหนวยงาน
หรือองคกรจะประกอบไปดวยบุคลากรในระดับตางๆเป นจํานวนมาก ซึ่งบุคคลแต ละบุคคลจะมี
พฤติกรรมที่แตกตางกันออกไป พฤติกรรมที่แตกตางกันนี้มีสาเหตุมาจากปจจัยตางๆ อันไดแก เพศ
อายุ สถานภาพระยะเวลาในการทํางานในองคกร
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
กิติพันธ รุจิรกุล (2529,หนา 58) ไดกลาวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในองคการวา การปฏิบัติงาน
ในองคการหรือหนวยงานตางๆ นอกจากจะมีการแบงระดับการปฏิบัติงานแลว ยังตองมีการแบงสวน
งานที่จะตองปฏิบัติออกเปนหนวยงานยอยๆ ซึ่งมีหัวหนาหนวยหรือผูนําหนวย เปนผูรับผิดชอบงาน
ตามลักษณะหนาที่ของตนที่แตกตางกันกันออกไป ในการปฏิบัติงานที่แตกตางชนิดตางหนาที่กัน ก็
เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการหรือหนวยงานนั้น ซึ่งจะทําใหผูนํามีความสนใจ มีทักษะ มีความรู
มีทัศนะ และมีบทบาทหนาที่ของแตละคนแตกตางกันออกไป
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544, หนา 123-129) ไดกลาวเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน มี
สวนเกี่ยวของกับปจจัยตางๆ และปจจัยเหลานี้ใชเปนเครื่องมือชวยบงชี้ถึงปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
แรงจูงใจในการทํางาน ซึ่งมีปจจัยอยู 3 ประการ คือ ปจจัยดานบุคคล (Personal Factors) ปจจัยดานงาน
(Factors in the job) และ ปจจัยดานการจัดการ (Factors Controllable by Management)
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความผูกพันองคกร
ระพีพร เบญจาทิกุล (2540:11ใหความหมายไววาความผูกพันตอองคกรหมายถึง การที่สมาชิก
แตละคนในองคกรมีความรูสึกที่ดีตอองคกรมีความหวงใยในความสําเร็จขององคกรแสดงออกเปน
พฤติกรรมโดยการยอมรับเปาหมายขององคกร เต็มที่ในปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถและปรารถนา
อยางแรงกลาที่จะเปนสมาชิกองคกรตอไป
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กองนภา ถิ่นวัฒนากูล (2556) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจใจการปฏิบัติงานกับ
ความผูกพั นองค กรของพนั กงานเทศบาล จังหวั ดสระแก ว พบว า ป จจั ยดานแรงจู งใจในดานการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด คือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ ดานการไดรับ
การยอมรับนับถือ ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
คือ ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานความกาวหนาในงาน ดานเงินเดือน นอกจากนี้ยังพบวา เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน และประสบการณทํางานที่แตกตางกันของพนักงาน
เทศบาล สงผลตอความคิดเห็นในเรื่องความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน และพบวาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความกาวหนาในงาน
ด านความรั บผิดชอบ ด านการได รับการยอมรับนับถือ ดานเงิ นเดื อน และดานความสั มพั นธ กั บ
ผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธกับมีความผูกพันองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
สุกัญญา จันทรมณี (2557) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจและสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีผลตอ
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 มีคาเฉลี่ยเปน 3.14 ผลการศึกษาความ
ผูกพันตอองคการของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางมีความผูกพันตอองคการรวม มีคาเฉลี่ยเปน 3.17
และพบวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาและประสบการณในการทํางานที่แตกตางกัน มีความผูกพันตอ
องคการแตกตางกัน ปจจัยแรงจูงใจในการทํางาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการ
และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการ
ฐิติพร มั่นสน (2559) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลตอความผูกพันตออาชีพ
ของชางแปรรูปทองคํา พบวา ความผูกพันของชางแปรรูปทองคําตออาชีพชางแปรรูปทองคําโดยรวม
มีความผูกพันตออาชีพอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.508
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ระเบียบวิธีวิจัย
การศึ กษาครั้ งนี้ เป นการวิ จั ยเชิ งพรรณนา (Descriptive Research) และ การวิ จั ยเชิ งปริ มาณ
(Quantitative Research) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธตอความผูกพัน
องคกรกรณีศึกษาพนักงาน บริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส(ประเทศไทย) จํากัด โดยใชขอมูลใน
การวิ จั ย ด ว ยแบบสอบถาม ประชากรและกลุ ม ตั ว อย า งมี จํ า นวนพนั ก งานทั้ ง สิ้ น 250 คน ใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เกณฑการใหคะแนนแบบ
Likert Scale 5 ระดั บ ค า ความเชื่ อ มั่ น Cronbach’s Alpha โดยรวมมี ค า 0.7 ขึ้ น ไป ซึ่ ง ถื อ ว า
แบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานแบงออกเปน
การวิ เ คราะห ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิ เ คราะห ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน
(Inferential Statistics) ดั ง นี้ (1) การวิ เ คราะห ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) เป น การ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง โดยนําเสนอเปนตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) คา
ร อ ยละ (Percentage) ค า เฉลี่ ย (Mean) และส วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ อ ใช
อธิบายขอ มูล เบื้ อ งต น (2) การวิเคราะห ข อ มู ล สถิติ เ ชิ งอนุ ม าน (Inferential Statistics) ใชใ นการ
ทดสอบสมมติฐาน ที่ตั้งไว ไดแก t-Test, F-test และการทดสอบสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยาง
งายของเพียรสัน (PearsonProduct Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวที่เปนอิสระตอกัน
ผลการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลลักษณะสวนบุคคล
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เป นเพศชาย มี จํานวน 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 ปฏิบัติงานในบริษัทแหงนี้เปนระยะเวลานอยกวา 1 ป จํานวน 63 คน คิดเปน
รอยละ 25.2
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ขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.23 และมีคาเบี่ยงเบนเทากับ 0.815 ซึ่งหากพิจารณาเปนรายดาน โดยเริ่มจากคาที่มากที่สุดไป
หาคานอยที่สุด พบวา ดานความรับผิดชอบ มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.000มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก ดานลักษณะงาน มีคะแนน
เฉลี่ยรองลงมาเปนอันดับที่ 2 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.43 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ0.937มีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานในระดับมาก ดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา มีคะแนนเฉลี่ย
รองลงมาเปนอันดับที่ 3โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.30 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ0.992มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานในระดับปานกลาง ดานความสําเร็จในการทํางานมีคะแนนเฉลี่ยรองลงมาเปนอันดับที่ 4
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ0.858 มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปาน
กลาง ดานการเปนที่ยอมรับของคนในองคกร มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมาเปนอันดับที่ 5 โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.14คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ0.866มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง ดาน
ความก าวหนาในการทํ างานมี คะแนนเฉลี่ ยรองลงมาเป นอั นดั บที่ 6 โดยมี คาเฉลี่ ยเท ากับ 2.97 ค า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ0.879มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง ดานอัตราเงินเดือนและ
สวัสดิการมีคะแนนเฉลี่ยรองลงมาเปนอันดับที่ 7 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.77 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.968มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง
ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันองคกร
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.08 และมีคาเบี่ยงเบนเทากับ 0.929 ซึ่งหากพิจารณาเปนรายดาน โดยเริ่มจากคาที่มากที่สุดไปหาคานอย
ที่สุด พบวา พนักงานตั้งใจจะทํางานในองคกรแหงนี้อยางเต็มที่เต็มกําลัง เต็มความรู ความสามารถที่มี
มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ3.44 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.174 มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานในระดับมาก พนักงานปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงชื่อเสียงขององคกรและจะรูสึกตอตาน หาก
มีใครมาวารายองคกร มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมาเปนอันดับที่ 2 เทากับ การเต็มใจที่จะทําเพื่อองคกรแมจะ
นอกเหนือจากหนาที่ที่ไดรับมอบหมายโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.15คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ1.104 และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.133ตามลําดับ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง พนักงานมีความ
ภูมิใจที่ไดเปนพนักงานที่องคกรแหงนี้ มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมาเปนอันดับที่ 3 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.11คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ1.024 มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง พนักงานรูสึกวา
องคกรแหงนี้เหมาะสมกับทานและเปนองคกรที่ดีที่สุด
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โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.05 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ1.048 มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปาน
กลาง พนักงานจะปฏิบัติงานที่องคกรแหงนี้จนกวาจะหมดอายุงาน มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมาเปนอันดับ
ที่ 5 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.88คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ1.129 มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับ
ปานกลาง พนักงานไมคิดจะลาจากองคกรแหงนี้แมวาที่อื่นจะมอบโอกาสดีๆใหทานมากกวา มีคะแนน
เฉลี่ยรองลงมาเปนอันดับที่ 6 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.76คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ1.143 มีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานในระดับปานกลาง
การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 ตารางการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1
ตัวแปรอิสระ
สถิติที่ใชในการ
ปจจัยสวนบุคคล
ทดสอบ
เพศ
t-test
อายุ
F-test
ระดับระดับการศึกษา
F-test
ตําแหนงงาน
F-test
อัตราเงินเดือน
F-test
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
F-test
*มีนัยยะสําคัญทางสถิติ 0.05

Sig.
0.276
0.006
0.005
0.000
0.000
0.538

ผลการทดสอบ
สอดคลองกับสมมติฐาน
สอดคลองกับสมมติฐาน
สอดคลองกับสมมติฐาน
สอดคลองกับสมมติฐาน
สอดคลองกับสมมติฐาน
สอดคลองกับสมมติฐาน

จากตารางที่1 พบวาเพศ อายุ ระดับการศึกา ตําแหนงงาน อัตราเงินเดือน ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานที่แตกตางกัน สงผลตอความสัมพันธตอความผูกพันองคกร ของพนักงานบริษัท นิเด็ค ชิบา
อุระ อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 2 ตารางการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2
ปจจัยดานแรงจูงใจ
r
Sig.
1.ดานความสําเร็จในการทํางาน
2.ดานลักษณะงาน
3.ดานความรับผิดชอบ
4.ดานความกาวหนาในการทํางาน
5.ดานการเปนที่ยอมรับของคนในองคกร
6.ดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน
และผูบังคับบัญชา
7.ดานอัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
ผลรวมดานความสําเร็จในการทํางาน
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

0.679
0.769
0.674
0.752
0778
0.713

ระดับความสัมพันธ
.000**
.000**
.000**
.000**
.000**
.000**

0.734
0.832

.000**
.000**

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

จากตารางที่2 พบวาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในดานลักษณะงาน ตอความ
ผู กพั นองค กร โดยใช ค าสั มประสิ ทธิ์ สหสั มพั นธ อย างง ายของเพี ยรสั น (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient)พบวาปจจัยจูงใจมีความสั มพันธ เชิงบวกในระดับสู งกับความผูกพันองคกร
(r=0.832) อยางมีนัยสํ าคัญที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบว า มีความสั มพั นธ เชิงบวกใน
ระดั บสู งระหว างแรงจู งใจด านความสํ าเร็ จในการทํ างานกั บความผู กพั นองค กร (r=0.679) อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงระหวางแรงจูงใจดานลักษณะงาน
กับความผูกพันองค กร (r=0.769) อยางมีนัยสํ าคั ญทางสถิติที่ระดับ 0.01มีความสั มพั นธเชิงบวกใน
ระดับสูงระหวางแรงจูงใจดานความรับผิดชอบกับความผูกพันองคกร (r=0.674) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงระหวางแรงจูงใจดานความกาวหนาในการทํางาน
กับความผูกพันองคกร (r=0.752) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธเชิงบวกใน
ระดับสูงระหวางแรงจูงใจดานการเปนที่ยอมรับของคนในองคกรกับความผูกพันองคกร (r=0778) อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงระหวางแรงจูงใจดานความสัมพันธ
ระหวางเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชากับความผูกพันองคกร (r=0.713) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงระหวางแรงจูงใจดานอัตราเงินเดือนและสวัสดิการกับ
ความผูกพันองคกร (r=0.734) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
อภิปรายผล
ปจจัยสวนบุคคล
1) เพศ พนักงานที่เปนเพศชาย มีจํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 49.6 เปนเพศหญิงจํานวน
126 คน คิดเปนรอยละ 50.4
2) อายุ พนักงานสวนใหญมีอายุระหวาง 25-30 ป มีจํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 36 รองลงมา
เปนพนักงานที่มีอายุระหวาง 31-40 ป มีจํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 31.6 เปนพนักงานที่มีอายุนอย
กวา 25 ป จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 17.6 เปนพนักงานที่มีอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 35 คน คิด
เปนรอยละ 14 และเปนพนักงานที่มีอายุระหวาง 51-60 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.8
3) ระดับการศึกษา พนักงานสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 32.8 รองลงมาคือพนักงานที่มีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
หรือต่ํากวา จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 25.2 พนักงานมี การศึกษาอยูในระดับปริ ญญาตรี หรื อ
เทียบเทา จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 23.6 พนักงานที่มีการศึกษาอยูในระดับอนุปริญญาหรือปวส .
จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 16.4 และพนักงานที่มีการศึกษาอยูในระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 5
คน คิดเปนรอยละ 2
4) ระดับตําแหนงงานในปจจุบัน พนักงานสวนใหญปฏิบัติงานอยูในตําแหนง Maid /Gardener
/Operator /Skill Worker จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 70.4 รองลงมาคือพนักงานที่ปฏิบัติงานอยูใน
ตําแหนง Foreman จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 10 พนักงานที่ปฏิบัติงานอยูในตําแหนง Office Staff
/Engineer จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 6.4 พนักงานที่ปฏิบัติงานอยูในตําแหนง Manager จํานวน 14
คน คิดเปนรอยละ 5.6 คน พนักงานที่ปฏิบัติงานอยูในตําแหนง Supervisor จํานวน 13 คน คิดเปนรอย
ละ 5.2 และพนักงานที่ปฏิบัติงานอยูในตําแหนงสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.4
5) อัตราเงินเดือน พนักงานสวนใหญไดรับอัตราเงินเดือนระหวาง 10,000 - 20,000 บาท จํานวน
177 คน คิดเปนรอยละ 70.8 รองลงมาคือพนักงานที่ไดรับอัตราเงินเดือนระหวาง 20,001 – 30,000 บาท
จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 18.4 พนักงานที่ไดรับอัตราเงินเดือนมากกวา 50,000 บาทขึ้นไป จํานวน
15 คน คิดเปนรอยละ 6 พนักงานที่ไดรับอัตราเงินเดือนระหวาง 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 7 คน
คิดเปนรอยละ 2.8 พนักงานที่ไดรับอัตราเงินเดือนระหวาง 40,001 – 50,000 บาท จํานวน 5 คน คิด
เปนรอยละ 2
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6) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในบริษัทแหงนี้ พนักงานสวนใหญปฏิบัติงานในบริษัทแหงนี้
เปนระยะเวลานอยกวา 1 ป จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 25.2 รองลงมาคือพนักงานที่ปฏิบัติงานใน
บริษัทแหงนี้เปนระยะเวลามากกวา 10 ป จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 23.6 พนักงานที่ปฏิบัติงานใน
บริษัทแหงนี้เปนระยะเวลา 1-3 ป จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 23.2 พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัท
แหงนี้เปนระยะเวลา 4-6ป จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 18 พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทแหงนี้เปน
ระยะเวลา 7-10 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 10
ปจจัยดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
1) ดานความสําเร็จในการทํางาน มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงระหวางแรงจูงใจดาน
ความสําเร็จในการทํางานกั บความผู กพันองคกร (r=0.679) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการวิจัยดานความสําเร็จในการทํางานโดยรวมพบวา พนักงานมีแรงจูงใจอยูในระดับปานกลาง แต
เมื่อแยกเปนรายขอแลวพบวา โอกาสไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนง มีแรงจูงใจไปในทิศทางที่นอย
มาก ดวยเหตุนี้เองอาจทําใหพนักงานหมดกําลังใจที่จะทํางาน เนื่องจากคิดวาตนทํางานอยางเต็มที่ เต็ม
ความสามารถ แตยังไมไดรับการเลื่อนตําแหนง ตรงนี้ทางผูบริหารควรเขามาใสใจใหมากขึ้น ตองปรับ
เลื่อนตําแหนงใหแกพนักงานที่ทํางานเต็มที่ มิใชพนักงานที่อยูนานแตไมมีผลงาน
2) ดานลักษณะงาน มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงระหวางแรงจูงใจดานลักษณะงานกับ
ความผู กพั นองค กร (r=0.769) อย างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.01 ผลการวิ จั ยด านลั กษณะงาน
โดยรวมพบวา พนักงานมีแรงจูงใจในระดับมาก พนักงานรูสึกวางานที่ตนทํานั้น มีความสําคัญตอ
องคกร ยังสนุกกับการทํางาน แตก็ตองมีการพัฒนาวิธีการทํางาน เพื่อใหไมเกิดความซ้ําซากจําเจในการ
ทํางาน ตองมีกิจกรรมใหพนักงานรวมกันคิดคนวิธีการทํางานใหมๆ รวมกันเสนอแนวคิด เพื่อปรับปรุง
การทํางานใหดียิ่งขึ้น
3) ดานความรั บผิ ดชอบ มีความสัมพั นธ เชิ งบวกในระดั บสู งระหว างแรงจู งใจดานความ
รับผิดชอบกับความผูกพันองคกร (r=0.674) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการวิจัยดาน
ความรับผิดชอบโดยรวมพบวา พนักงานมีแรงจูงใจในระดับมากในทุกขอคําถาม แสดงใหเห็นว า
พนักงานมีความใสใจในการทํางานที่ตนไดรับมอบหมายอยางมาก มีความกระตือรือรน และปฏิบัติ
ตามขอกําหนดขององคกรอยางเครงครัด
4) ดานความกาวหนาในการทํางาน มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงระหวางแรงจูงใจดาน
ความกาวหนาในการทํางานกับความผูกพันองคกร (r=0.752) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการวิจัยดานความกาวหนาในการทํางานโดยรวมพบวา พนักงานมีแรงจูงใจในระดับปานกลางในทุก
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ขอคําถาม ในปจจัยดานนี้ ผูศึกษางานวิจัยคิดวา องคกรควรใหความสนใจในการพัฒนาบุคลากรมากกวา
นี้ เชน ควรสงพนักงานไปอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน รวมถึงเพื่อกาวทันความรูใหมๆที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพื่อใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงการเลื่อนตําแหนงที่ไมเปน
ธรรม อาจทําใหพนักงานรูสึกวาตนเองไมมีโอกาสกาวหนาในองคกรที่ตนเองปฏิบัติงานอยู
5) ด านการเป นที่ ยอมรั บของคนในองค กร มี ความสั มพั นธ เชิ งบวกในระดั บสู งระหว าง
แรงจูงใจดานการเปนที่ยอมรับของคนในองคกร กับความผูกพันองคกร (r=0778) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ผลการวิจัยดานการเปนที่ยอมรับของคนในองคกรโดยรวมพบวา พนักงานมีแรงจูงใจ
ในระดับปานกลางในทุกขอคําถาม ดังนั้น ทางองคกรควรใหเกียรติหรือแสดงความเอาใจใส ชื่นชม
พนักงาน เมื่อคราวที่ทําเรื่องดีๆ ใหกับองคกร เพื่อใหพนักงานมีกําลังใจที่จะทําหนาที่ตอไป
6) ดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธเชิงบวกใน
ระดับสูงระหวางแรงจูงใจดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชากับความผูกพัน
องคกร (r=0.713) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการวิจัยดานความสัมพันธระหวางเพื่อน
รวมงานและผูบังคับบัญชาโดยรวมพบวา พนักงานมีแรงจูงใจในระดับปานกลาง ดังนั้น ผูบังคับบัญชา
ควรปลูกฝงหรือมีกิจกรรมใหพนักงานไดทํารวมกันมากขึ้น ใหพนักงานมีความสัมพันธที่ดีตอกันมาก
ขึ้น เชน กิจกรรมกีฬาสี ทองเที่ยวประจําป เพราะเมื่อพนักงานมีความสัมพันธที่ดีตอกันแลว จะสงผลให
ประสิทธิภาพการทํางานดียิ่งขึ้นดวย
7) ดานอัตราเงินเดือนและสวัสดิการ มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงระหวางแรงจูงใจดาน
อัตรา เงินเดือนและสวัสดิการกับความผูกพันองคกร (r=0.734) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการวิจัยดาน อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ โดยรวมพบวา พนักงานมีแรงจูงใจในระดับปานกลาง แต
ในขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ อัตราเงินเดือนและสวัสดิการเพียงพอตอการดํารงชีวิตในปจจุบัน ซึ่งตรง
นี้ทางฝายบุคคลควรทําการสํารวจ บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน วาในปจจุบันมีการใหผลตอบแทน
พนักงานเทาไหร เพียงพอต อการดํารงชี วิตประจํ าวั นของพนักงานแลวหรื อไม เนื่ องจากการจ าย
ผลตอบแทนพนักงานก็ถือเปนอีกหนึ่งเรื่องสําคัญที่จะชวยธํารงไวซึ่งพนักงาน
ขอเสนอแนะในงานวิจัยครั้งตอไป
1) ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทพนักงานบริษัทนิเด็ค
ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด
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2) ควรศึกษาลึกลงไปในแตละตําแหนงหรือแตละแผนกของบริษัทใหมากขึ้น เพื่อจะไดนํา
ขอมูลที่ดีที่สุดมาใชใหเกิดประโยชนตอองคกร
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค มีวัตถุประสงค 1.เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ซึ่ง
ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ลักษณะงาน ระยะเวลาการทํางาน รายได ของ
บุ ค ลากรทางการแพทย โ รงพยาบาลศิ ริ ร าช 2.เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ด า นสภาพแวดล อ มที่ ส ง ผลต อ
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 ระยะเวลาการทํางานที่แตกตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพการทํางานที่ไมแตกตาง
กัน โดยมีเพียงอายุ และลักษณะงานที่มีผลตอประสิทธิภาพการทํางาน สวนปจจัยสภาพแวดลอม
ประกอบดวย ดานการบริหารงาน ดานการบริการทรัพยากรมนุษย ดานทางกายภาพ ดานการทํางาน
เปนทีม และดานความสัมพันธระหวางเพื่อน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการแพทย โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่กําหนด โดยเมื่อแยกวิเคราะห
659

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

รายดาน พบวามีเพียง 2 ดาน ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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
ป จ จุ บั น การเปลี่ ย นแปลงที่ รุ น แรงของสภาพแวดล อ มต า ง ๆ ทั้ ง ภายในประเทศ และ
ตางประเทศ องคกรตาง ๆ ตองเผชิญกับสภาวะการแขงขันที่รุนแรง เปนปจจัยที่สงผลกระทบตอ
บุคลากรขององคกร กอใหเกิดความกดดัน และความเครียดในการทํางานอยางหลีกเลี่ยงไม ได
องคกรสวนใหญจึงตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องของการบริหารจัดการในองคกันมากยิ่งขึ้ น
ความสําเร็จขององคกรจึงขึ้นอยูกับคุณภาพของบุคลากรที่ทํางาน ทั้งองคกร และบุคลากรจึงตอง
พึ่งพาอาศัยกัน หากองคกรนั้นสามารถที่จะพัฒนาสงเสริมบุคลากรใหนําศักยภาพที่ตนมีอยูนํามาใช
ใหเกิดประโยชนแกองคกรของตนได องคกรนั้นก็จะเติบโตอยางมีคุณภาพ การทํางานในองคกร
หรือหนวยงานนั้น จะมีวัตถุประสงค และเปาหมายที่ชัดเจน มีการแบงงานตามหนาที่ตามความ
เหมาะสม ความรูความเชี่ยวชาญ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไว การทํางานที่
ไดรับคาจางเปนคาตอบแทนที่เปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อใหองคกรเปนไปในทางทิศทาง
เดียวกัน และยังทําใหบุคลากรยึดมั่น และผูกพันกับองคกร เชน สวัสดิการดานตาง ๆ ความกาวหนา
ในอาชีพการงาน บรรยากาศในการทํางาน ลักษณะของสถานที่ทํางานหรือทุกสิ่งทุกอย างที่อยู
รอบตัวในสถานที่ทํางาน นั่นคือสภาพแวดลอมในการทํางาน
เนื่องจากการใชชีวิตในแตละวันอยางนอยหนึ่งในสามที่อยูกับการทํางาน ซึ่งใชเวลาในที่
ทํ า งานพอ ๆ กั บ อยู ที่ บ า น หากมี ส ภาพแวดล อ มที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ การทํ า งานย อ มมี ผ ลดี ต อ
ประสิทธิภาพในการทํางาน หากสภาพแวดลอมการทํางานไมเหมาะสม บุคลากรอาจเกิดความไม
พอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนสิ่งที่บั่นทอนทั้งรางกายและจิตใจ การดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุขควรประกอบดวย การมีสุขภาพจิตดี ควบคุมอารมณตาง ๆ ได มีเพื่อนฝูง ปรับตัวเขากับ
สิ่งแวดลอมทั้งผูคน และธรรมชาติไดตามสมควร มีรายไดเลี้ยงตัวเอง และครอบครัวไดอยางยั่งยืน
มีคุณธรรม และจริยธรรม สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางเปนสุข
เชนเดียวกับ บุคลากรทางการแพทย เปนสวนที่มีความสําคัญกับทางสังคมไทยในปจจุบันมี
ภารกิจในการรักษา ดูแล และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการพยาบาล โดยการสังเกต และบันทึกความ
เปลี่ยนแปลงในคนไข ทราบถึงอาการของคนไขตามลักษณะโรคที่เปนทั้งรางกาย อารมณ และจิตใจ
ชวยฟนฟูสุขภาพของคนไข ชวยคนไขใหปรับตัวเขากับภาวะขัดของใด ๆ ที่อาจเกิดจากการเจ็บปวย
จัดใหคนไข มีสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขอนามัย ปองกัน และควบคุมการเผยแพรของโรคติดเชื้อ สอน
คนไข และประชาชนทั่วไปใหรูจักการดูแลและสงเสริมสุขภาพ (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จังหวัดนนทบุรี, 2555) และดวยภาระงานที่แตกตางกันทําใหบุคลากรทางการแพทยมีความเหนื่อย
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ล า อาจจะเกิดความเบื่อหน า ย/ขาดความกระตื อรือ ร น/และความรั บ ผิดชอบในการทํา งานโดย
เฉพาะงานพิเศษนอกเหนื อจากหน าที่รับ ผิดชอบ/แต อยางไรก็ตามบุ คลากรทางการแพทย จ ะมี
ประสิทธิภาพเพียงใดนั้นยอมขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ/เชน/การบริหารงาน/วัฒนธรรมองคกร/
การศึกษา/ทักษะในงาน รายได ความสัมพันธตอผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และสิ่งแวดลอม
ภายในองคกร/การศึกษาถึงความตองการที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคลากร จะสงผลใหผูบริหาร
เห็นถึงความตองการที่แทจริง และสามารถตอบสนองความตองการเหลานี้ได ทําใหเกิดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน/สงผลใหการบริการมีประสิทธิภาพ และใหบริการดวยความเต็มใจ/นอกจากนั้นยัง
ก อ ให เกิ ด ความสามั ค คี ในองค กร/เกิ ด การช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น พร อ มใจกั นทํ า งานเป น ที ม /
ไววางใจกันระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน//ทําใหการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวาบุคลากรทางการแพทยมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของ
ประชาชน/ดังนั้น ในฐานะผูวิจัยไดเห็นถึงที่มาและความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษา ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้จะมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา ยกระดับ และสรางมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทยไดอยางเหมาะสม และเปนแนวทางใหกับผูบริหารได
ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน เพื่อนําไปสูการ
บริหารงานบุคลากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหการดําเนินงานโดยรวมของบุคลากร
ทางการแพทยประสบความสําเร็จตามภารกิจที่ไดกําหนดไวตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ด า นประชากรศาสตร ซึ่ ง ประกอบด ว ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ
การศึกษา ลักษณะงาน ระยะเวลาการทํางาน รายได ของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลศิริราช
2.เพื่อศึกษาปจจัยดานสภาพแวดลอมที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร
ทางการแพทยโรงพยาบาลศิริราช
สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยดานประชากรศาสตร ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ลักษณะ
งาน ระยะเวลาการทํางาน รายได ของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลศิริราช ที่แตกตางกันสงผล
ตอประสิทธิภาพในการทํางาน
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ปจจัยดานสภาพแวดลอมที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรทางการแพทย
โรงพยาบาลศิริราช
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหาเปนการศึกษา ปจจัยดานสภาพแวดลอมที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลศิริราช โดยประชากรที่เปนบุคลากรทางการแพทย
โรงพยาบาลศิริราช มีบุคลากรจํานวน 7,547 คน (ประวัติโรงพยาบาลศิริราช:2553) แตประชากรที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้มีจํานวน 380 คน โดยใชสูตรการคํานวนณขนาดตัวอยางของ Taro Yamane ในกรณีที่
ประชากรมีจํานวนแนนอน (Finite Population) เมื่อมีระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากัน .05และที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 %
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่ อทราบถึงปจจัยด านประชากรศาสตรที่ สงผลต อประสิท ธิภาพในการทํา งานของ
บุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลศิริราช
2. เพื่ อ ทราบถึ ง ป จ จั ย ด า นสภาพแวดล อ มที่ ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานของ
บุ คลากรทางการแพทย โ รงพยาบาลศิ ริร าช และนํ าผลที่ ไ ด เป น แนวทางในการนํ า ไปปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับบุคลากรทางการแพทย
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยดานประชากรศาสตร
-เพศ
-อายุ
-สถานภาพ
-ระดับการศึกษา
-ลักษณะงาน
-ระยะเวลาการทํางาน
-รายได

ประสิทธิภาพในการทํางาน
ของบุคลากรทางการแพทย
โรงพยาบาลศิริราช

ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
-การบริหารงาน
-การบริหารทรัพยากรมนุษย
-ทางกายภาพ
-การทํางานเปนทีม
-ความสัมพันธระหวางเพื่อน
ภาพที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดในการทําวิจัย
นิยามคําศัพทเฉพาะ
1. สภาพแวดลอมในการทํางาน/หมายถึง/องคประกอบตาง ๆ ที่อยูลอมรอบตัวผูทํางานทั้งที่มี
ชีวิต และไมมีชี วิต/ทั้ งที่มองเห็นได และมองไม เห็ นได ซึ่งมีผลกระทบต อการปฏิบัติงาน และ
เอื้ อ อํ า นวยให ก ารปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานดํ า เนิ น ไปด ว ยดี ป ระกอบด ว ย/3/ด า น ได แ ก ด า น
สัมพันธภาพ ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน และดานการคงไวและการเปลี่ยนแปลงระบบงาน
2. บุ ค ลากรทางการแพทย หมายถึ ง หมายถึ ง เจ า หน า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลทั้งเต็มเวลาและบางเวลา จําแนกเปน 4 ประเภทไดแก
เจาหนาที่ระดับบริหาร หมายถึง เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการบริหาร โรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลในระดับสูง และระดับรองลงมา
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เจาหนาที่รักษาพยาบาล หมายถึง เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการใหบริการตรวจ และรักษาโรค
โดยตรง
เจ า หน า ที่ บ ริ ก ารทางการแพทย หมายถึ ง เจ า หน า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านด า นการให บ ริ ก ารทาง
การแพทย อื่น ๆ นอกเหนือจากการใหการตรวจรักษาโรคโดยตรง เชน เจาหนาที่เอ็กซเรย นัก
กายภาพบําบัด นักเทคนิค
การแพทย เภสัชกร โภชนากร และเจาหนาที่ประจําในแผนกที่ใหบริการทางการแพทย เปนตน
เจ า หน า ที่ บ ริ ก ารโรงพยาบาล หมายถึ ง เจ า หน า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านซึ่ ง ไม เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
รักษาพยาบาลหรืองานบริการทางการแพทย
3. ประสิทธิภาพการทํางาน หมายถึง ความสามารถและทักษะในการกระทําของบุคคลของ
ตนเอง หรือของผูอื่นใหดีขึ้น เจริญขึ้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายของตนเองและขององคกร อันจะทําให
ตนเอง ผูอื่นและองคกร เกิดความพึงพอใจและสงบสุขในที่สุด (สิริวดี ชูเชิด, 2556)
4. การบริหารงาน หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมมือกันดําเนินการ
เพื่ อ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค อ ย า งหนึ่ ง อย า งใดหรื อ หลาย ๆอย า งที่ บุ ค คลร ว มกั น กํ า หนดโดยใช
กระบวนอยางมีระบบและใหทรัพยากรตลอดจนเทคนิคตาง ๆ อยางเหมาะสม (สมศักดิ์ คงเที่ยง,
2542)
5. การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการบริหารคน การคัดเลือกบุคลากรเขา
ทํางาน การจัดวางตําแหนงของบุคลากรใหเหมาะสมกับงานตลอดจนการจัดสวัสดิการ การจาย
เงินเดือนหรือคาตอบแทน การพิจารณาบทบาทหนาที่และการควบคุมการทํางานของบุคลากรให
ทํางานอยางเต็มศักยภาพ
6. ทางกายภาพ หมายถึง สิ่งแวดลอมทางกายภาพ หรือสิ่งไมมีชีวิต แบงออกเปน 2 ชนิด คือ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่มีอยูในธรรมชาติ ไดแก ดิน น้ํา อากาศ แสงแดด แรธาตุ สิ่งแวดลอมที่
มนุษยสรางขึ้น ไดแก อาคารบานเรือน วัด โรงเรียน ถนน สะพาน สิ่งกอสรางอื่น ๆ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม
7. การทํางานเปนทีม หมายถึง การรวมกันทํางานของสมาชิกที่มากกวา 1 คน โดยที่สมาชิก
ทุกคนนั้นจะตองมีเปาหมายเดียวกันจะทําอะไรแลวทุกคนตองยอมรับรวมกัน มีการวางแผนการ
ทํ างานร วมกั น การทํา งานเป นที ม มี ค วามสํ าคั ญ ในทุ กองค กรการทํ า งานเป นที มเป นสิ่ ง จํ า เป น
สําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานการทํางานเปนทีม มีบทบาท
สําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จของงานที่ตองอาศัยความรวมมือของกลุมสมาชิกเปนอยางดี
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8. ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งเพื่ อ น หมายถึ ง การที่ ค นอยู ร ว มกั น มี ก ารโต ต อบ และมี ก าร
ตอบสนองตอกันและกัน ซึ่งอาจเปนทั้งความสัมพันธในทางที่ดีหรือไมดีก็ไดเชน ความรวมมือ การ
แขงขัน การตอตาน การตอสู เปนตน
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวคิด และทฤษฎีปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน
สุนันท ลิ้มรัตนพันธ (2553:33) กลาววา สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง องคประกอบ
ต า ง ๆ ภายในขององค ก รที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง าน และมี ผ ลต อ การรั บ รู ความรู สึ ก ของ
ผูปฏิบัติงาน ขึ้นอยูกับความตองการของแตละบุคคล และมีผลตอพฤติกรรมการทํางานของบุคคล
สิ่ งที่ ทํ า ให เ กิ ด ความพึ ง พอใจในการทํ า งานสู ง /สามารถปฏิ บั ติ งานได บ รรลุ ต ามเป า หมายของ
องคการ/ไดแก/สภาพแวดลอมทางกายภาพ บรรยากาศในการทํางาน/โครงสรางของหนวยงาน
ลั กษณะของงานที่ป ฏิบั ติเปา หมายของหนว ยงาน/ความผู กพั นตอ หน วยงานวิ ธีการทํา งานการ
ตัดสินใจ/การใหรางวัลการอบรมพัฒนาบุคลากรสวัสดิการ เพื่อนรวมงาน และผูบังคับบัญชา
แนวคิดสภาพแวดลอมการทํางานดานการบริหารงาน
สาคร สุขศรีวงศ (2553:47) กลาววา เปนการเนนการเพิ่มประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกร โดยมี
การปรับปรุงกระบวนการการบริ หาร หลักการบริ หารมุงเน นใหความสําคัญ กั บผู บริห าร และ
รูปแบบการดําเนินงาน แนวความคิดนี้เกิดจากความพยายามของนักคิด และนักวิชาการที่คิดคน
กําหนดหลักการบริหารใหชัดเจนคือ มีการเริ่มกําหนดกิจกรรมหลักในองคกรธุรกิจ หนาที่ทางการ
จัดการ คุณลักษณะของผูจัดการ และหลักการจัดการ
แนวคิดสภาพแวดลอมการทํางานดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554: 1-9) กลาววา แนวคิดพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย ไมวา
จะเปนในเรื่องของการดําเนินงานขององคกรจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ ยอมตองการบุคลากรที่มี
ความรู ความสามารถ และประสบการณเปนพื้นฐาน เพื่อสามารถควบคุมการดําเนินงานใหทันกับ
การเปลี่ ย นแปลงด า นต า ง ๆ ไม ว า จะเป นด า นเศรษฐกิ จ ด า นสั งคม ด า นการเมื อ ง และในด า น
เทคโนโลยี โดยจะตองคํานึงวามนุษยนั้นไมใชเครื่องจักร แตเปนผูสรางความสําเร็จใหแกองคกรจึง
ตองการขวัญกํ าลังใจรวมทั้ งแรงจู งใจในการปฏิ บัติ งานดวยกั นทุ กคน ดังนั้ นจึงจํ าเป นที่ จ ะให
บุคลากรในองคกรไดแสดงความสามารถของตนเอง พรอมทั้งเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นใน
การปฏิบัติงาน เพื่อสงเสริม และสนับสนุนใหบุคลากรไดใชความรู ความสามารถอยางเต็มที่
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แนวคิดสภาพแวดลอมการทํางานดานกายภาพ
เทศ แกลวกสิกรรม (2544:336) กลาววา สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ในเรื่องการวางแผนจัด
สภาพแวดลอมอาคารสถานที่ไว 4 ประการ ดวยเชนกัน ดังนี้
แสงสวาง เปนสิ่งจําเปนในการมองเห็น แสงสวางควรผานเขาทางดานขางไมแรงจาเกินไป
การควบคุมแสงสวางเปนสิ่งจําเปนตอการทํางาน ซึ่งจะชวยใหมองเห็นไดชัด ความเมื่อยลา และ
ความเครียดของประสาทตาก็จะไมเกิดขึ้น
สี มี อิ ท ธิ พ ลและมี บ ทบาทต อ การใช ชี วิ ต มาก เพราะสี มี ค วามสั ม พั น ธ ใ กล ชิ ด กั บ มนุ ษ ย
อิทธิพลของสีทําใหคนเรามีความรูสึกสดชื่นตื่นเตนสงบ ยินดี หดหู เศรา แจมใส เบิกบาน เราใจ
หรือเฉยเมย
เสียง มีสวนสําคัญในชีวิตประจําวัน ถือวาเปนสภาพแวดลอมอยางหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการ
พัฒนาของมนุษย เสียงเปนสิ่งที่ไมสามรถมองเห็นได แตอันตรายที่เกิดขึ้นนั้นก็มีมาก อาจทําใหหู
หนวกได
การถายเทอากาศ อากาศเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับชีวิตเรา เราไดออกซิเจนจากอากาศ รอย
ละ 21 เพื่อมาใชฟอกเลือดในปอดใหเลือดดํากลายเปนเลือดแดง แลวสงเลือดแดงไปเลี้ยงสวนตาง ๆ
ของรางกาย ดังนั้นอากาศที่ตองการ คือ อากาศบริสุทธิ์ที่สดชื่น ไมอบอาวรอนจัดจนเกินไป มีการ
ถายเทอากาศอยูเสมอ
แนวคิดสภาพแวดลอมการทํางานดานการทํางานเปนทีม
Luecke and Polzer (2549: 37) กล า วว า ที ม ที่ ส ามารถทํ า งานให ป ระสบความสํ า เร็ จ ควร
ประกอบด ว ยความสามารถพิ เ ศษ ความรู การมี อิ ท ธิ พ ลต อ ความคิ ด ของคนในองค ก ร ทั้ ง
ประสบการณ และความรูเกี่ยวกับวิธีการทํางานในเชิงเทคนิคที่จําเปนสําหรับการทํางานของทีม
โดยทีมที่ปฏิบัติงานไดดีตองประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถ หากทีมมีจุดออนหรือขาดแคลน
ความสามารถ ก็จะเปนผลทําใหทีมนั้นไมสามารถไปถึงเปาหมายที่ตั้งไวได ในกรณีนี้ทีมตองแกไข
จุดบกพรองของตนเองหรือสรรหาสมาชิกที่มีความสามารถตรงกับความตองการของทีม
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แนวคิดสภาพแวดลอมการทํางานดานความสัมพันธระหวางเพื่อน
คเณศ จุลสุคนธ (2554:12) กลาววา สัมพันธภาพระหวางบุคคล คือ การแสดงออกของแตละ
บุคคลที่มีความสัมพันธตอกัน แสดงออกลักษณะที่มีการรวมมือกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การยอมรับซึ่งกันและกัน ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่น ๆ ได
แนวคิด และทฤษฎีปจจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สมใจ ลักษณะ (2552) กลาววา การมีประสิทธิภาพในการทํางานของตัวบุคคลหมายถึงการ
ทํ างานให เสร็จ โดยเสียพลั งงานน อยที่ สุด ได แก การทํางานที่ เร็ ว และได งานที่ดี บุ คลากรที่มี
ประสิทธิภาพในการทํางาน เปนบุคลากรที่ตั้งใจในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ใชกลวิธี
หรือเทคนิคการทํางานที่จะสรางผลงานไดมาก เปนผลงานที่มีคุณภาพเปนที่นาพอใจ โดยสิ้นเปลือง
ตนทุน คาใชจายพลังงาน และเวลานอยที่สุด
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทิวา ปฏิญาณสัจ (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานใน
ทั ศนะของพนักงานบิ๊ กซี ซู เปอร เซ็ นเตอร สาขาสํา โรง และเพื่ อเปรี ยบเที ยบปจ จั ยที่ สงผล ต อ
ประสิทธิภาพการทํางานในทัศนะของพนักงานบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาสําโรง จําแนกตาม ขอ
มูลสวนบุคคลของพนักงาน พบวาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในภาพรวมทั้ง 3 ดาน อยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานบุคคลอยูในระดับมาก สวนดานลักษณะงาน และดาน
การจัดการ อยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ผลการเปรียบเทียบ ปจจัยที่
สงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน เมื่อจําแนกตามขอมูลสวนบุคคลพบวาพนักงานที่มีสภาพ สมรส
ตางกันใหความสําคัญเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน ดานบุคคล และภาพรวมทั้ง
3 ด า นแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 และพนั ก งานที่ มี อ ายุ แ ตกต า งกั น ให
ความสําคัญเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานดานการจัดการแตกตางกันอยาง มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ยุ ภ าวดี ภู ผ าหลวง (2553:บทคั ด ย อ ) ได ศึ ก ษาเรื่ อ งป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลในเขตอําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน พบวาปจจัยไดรับการ
สนับสนุนจากองคกรสวนใหญเปนการใหโอกาสบุคลากรทัศนศึกษานอกสถานที่ และอนุญาตให
เดินทางไปศึกษาดูงานเปนการเพิ่มทักษะ และความรูใหกับบุคลากรผูบริหารไดใหความสําคัญตอ
การเพิ่มศักยภาพของบุคลากร สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ปจจัยดานความพึง พอใจใน
งาน สวนใหญเพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือในยามที่ตองการ และใหความสนิทสนม เปนกันเอง
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สงผลใหบรรยากาศการทํางานดีมีโอกาสประสบผลสําเร็จตามเปาหมายอีกทั้ง เปนการบงบอกถึง
ความสามัคคีของบุคลากรในองคกรสามารถทํางานรวมกันไดเปนอยางดี และปจจัยดานแรงจูงใจใน
การทํางาน สวนใหญคือไดรับความรวมมือในดานตาง ๆ จากบุคลากรทั้งภายใน และภายนอก
องคกรทําใหบุคลากรมีแรงจูงใจในการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย
ธริ น ทร มาลา (2557) งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาผลของวั ฒ นธรรมองค ก ร
สภาพแวดลอมในการทํางาน และการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีตอคุณภาพชีวิตของพนักงานใน
องคกร ผลการศึกษาพบวา วัฒนธรรมขององคกรในลักษณะสรางสรรคมีผลตอคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงาน สภาพแวดลอมทางสังคมไมมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน แต
สิ่งแวดลอมทางกายภาพมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย
ดานบรรยากาศองคกรที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนา และการใหรางวัลตอบแทนอยางยุติธรรม มีผลตอ
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ )Survey Research) ซึ่งเปนวิธีการศึกษา และรวบรวม
ขอมูลโดยทั่วไป เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยดานสภาพแวดลอมที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน
ของบุคลากรทางการแพทย โรงพยาบาลศิริราช โดยใชขอมูลในการวิจัยดวยแบบสอบถาม ประชากร
และกลุมตัวอยางมีจํานวนทั้งสิ้น 38 คน 0ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล เกณฑการใหคะแนนแบบ ลิเคิรท )Likert technique) มี 5 ระดับ คาความเชื่อมั่น
Cronbach’s Alpha โดยรวมมีคา ขึ้นไป ซึ่งถือวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ 0.7สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล และทดสอบสมมติฐานแบงออกเปน การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) และการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดังนี้ (1) การวิเคราะหสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง โดยนําเสนอ
เปนตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชอธิบายขอมูลเบื้องตน 2) การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงอนุมาน
(Inferential Statistics) ใชในการทดสอบสมมติฐาน ที่ตั้งไว ไดแก t-Test, F-test และการวิเคราะห
ความสัมพันธใช (Multiple Regression Analysis) โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลลักษณะสวนบุคคล
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ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง จํ า นวน 248 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 65.3 มี อ ายุ
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 มีจํานวนคนเทากันที่
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
พบวาบุ คลากรทางการแพทย โรงพยาบาลศิ ริ ราช มีระดับสภาพแวดล อมในการทํ างานโดย
ภาพรวมทั้ง/5 ดาน/อยูในระดับมาก)//x =3.85)//เมื่อพิจารณา เปนรายดาน//พบวาบุคลากรทาง
การแพทยโรงพยาบาลศิริราช คาเฉลี่ยสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานการบริหารงาน อยูในระดับ
มาก)//x =3.88)//รองลงมา/คือ/ปจจัยดานทางกายภาพ)//x =3.87)//และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ
ปจจัยดานการบริหารทรัพยากรมนุษย)//x =3.80)/ตามลําดับ
การทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตร
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษาสูงสุด
รายได
สถานภาพ
ลักษณะงาน
ระยะเวลาการทํางาน
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสภาพแวดลอม
ดานการบริหารงาน
ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
ดานทางกายภาพ
ดานการทํางานเปนทีม
ดานความสัมพันธระหวางเพื่อน
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สถิติที่ใช

คานัยสําคัญ

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

T-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.454
0.022*
0.378
0.589
0.322
0.000*
0.078

ไมสอดคลอง
สอดคลอง
ไมสอดคลอง
ไมสอดคลอง
ไมสอดคลอง
สอดคลอง
ไมสอดคลอง

MRA
MRA
MRA
MRA
MRA

0.003*
0.001*
0.744
0.607
0.337

สอดคลอง
สอดคลอง
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จากสมมติฐานขอที่ 1 สามารถอภิปรายผลไดวา ปจจัยสวนบุคคลกลุมตัวอยางที่มี เพศ รายไดตอ
เดือน ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาการทํางานที่ไมมีผลตอประสิทธิภาพการทํางาน โดยมี
เพี ย ง อายุ และลั ก ษณะงานที่ แ ตกต า งกั น ที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ 0.05 แสดงให เ ห็ น ว า มี ผ ลต อ
ประสิทธิภาพการทํางาน
จากสมมติฐานขอที่ 2 สามารถอภิปรายผลไดวา ปจจัยดานสภาพแวดลอมที่สงผลตอประสิทธิภาพ
ในการทํางานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลศิริราช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว โดยเมื่อแยกวิเคราะหรายดาน พบวามีเพียง 2 ดาน ที่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือดานการบริหารงาน กับ ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางานโดยภาพรวมทั้ง/5 ดาน/อยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน/พบวา
ดานการบริหารงาน ผลจากการศึกษาพบวา ระดับมากที่สุดกับ “ทานมีความรูสึกพอใจใน
นโยบายของหนวยงานของทานเพราะทําใหการทํางานราบรื่น” มีคาเฉลี่ย 4.04 และมีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .796 และระดับนอยที่สุด “ผูบังคับบัญชาของทานใหคําแนะนํางานอยางเหมาะสม” มี
คาเฉลี่ย 3.76 และคาเบี่ยงเบน .714 ตามลําดับ
ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ผลจากการศึกษาพบวา ระดับมากที่สุดกับ “ทานไดรับการ
ฝกอบรมที่เปนการเพิ่มความรู ทักษะตาง ๆ และประสบการณอยางตอเนื่องมา” มีคาเฉลี่ย 3.84 และ
มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .708 และระดับนอยที่สุด “ทานไดรับมอบหมายตรงกับความรูความสามารถ
ของทาน” มีคาเฉลี่ย 3.76 และคาเบี่ยงเบน .667 ตามลําดับ
ดานทางกายภาพ ผลจากการศึกษาพบวา ระดับมากที่สุดกับ “หนวยงานของทานมีการรักษา
ใหมีความสะอาดเรียบรอย ถูกสุขอนามัยอยูสม่ําเสมอ” มีคาเฉลี่ย 3.94 และคาเบี่ยงเบน .739 และ
ระดับนอยที่สุด “หนวยงานมีการจัดสภาพแวดลอมที่ชวยกระตุนใหเกิดการทํางานมากขึ้น” มีคาเฉลี่ย
3.83 และคาเบี่ยงเบน.718 ตามลําดับ
ดานการทํางานเปนทีม ผลจากการศึกษาพบวา ระดับมากที่สุดกับ “มีสวนรวมในการประชุม
รวมออกความคิดเห็น เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินการปฏิบัติงานของหนวยงาน” มีคาเฉลี่ย
4.09 และคาเบี่ยงเบน .742 และระดับนอยที่สุด “หนวยงานของทานใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานอยูสม่ําเสมอ” มีคาเฉลี่ย 3.71 และคาเบี่ยงเบน .783 ตามลําดับ
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ดานความสัมพันธระหวางเพื่อน ผลจากการศึกษาพบวา ระดับมากที่สุดกับ “ทานมักจะไดรับ
คําแนะนํา และความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานเมื่อเกิดปญหากับทาน” มีคาเฉลี่ย 3.98 และคา
เบี่ยงเบน .742 และระดับนอยที่สุด “สมาชิกในหนวยงานของทาน มักจะมีการติดตอประสานงาน
กันอยางเปนประจําสม่ําเสมอ” มีคาเฉลี่ย 3.76 และคาเบี่ยงเบน .790 ตามลําดับ
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัย
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ/และมีความคาดหวังวาขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนในการพัฒนาและ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น//ดังนี้
1. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลศิริราช ดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ผูบังคับบัญชาของทานใหคําแนะนํางานอยางเหมาะสม
ดังนั้น เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานมีความเขาใจในสวนตาง ๆ ของงานมากขึ้น ควรจะใหคําแนะนํา
มากขึ้นกวาเดิม อธิบายแตละหนวยงานอยางละเอียด เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางราบรื่น
2. ประสิท ธิภาพการปฏิบั ติงานของบุ คลากรทางการแพทย โรงพยาบาลศิริร าช ด านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ทานไดรับมอบหมายงานตรงกับความรูความสามารถ
ของทาน บางฝายอาจจะมีงานที่หลากหลายลักษณะ จนอาจเกินความสามารถของบุคลากรในฝาย
ของตน ดังนั้น อาจจะสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการเรียนรูหรือฝกฝนเพิ่มเติมเพื่อใหเกิด
ความเชี่ยวชาญ หรือจัดแจงงานแตละฝายใหชัดเจน
3. ประสิท ธิภาพการปฏิบั ติงานของบุ คลากรทางการแพทย โรงพยาบาลศิริราช ด า นทาง
กายภาพ มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ หนวยงานมีการจัดสภาพแวดลอมที่ชวยกระตุนใหเกิดการทํางานมาก
ขึ้ น ดั งนั้ น ในหนวยงานอาจจะต อ งปรั บ เปลี่ ย นสภาพแวดล อ มในหน วยงานเล็ กน อย อุป กรณ
เครื่องมือจัดอยูในที่ที่เหมาะสม แสงสวาง อากาศ ควรใหเหมาะสมกับบริเวณนั้น ๆ จัดหรือตกแตง
ใหสวยงาม สะอาดถูกสุขอนามัย เรียบรอย เพื่อใหเกิดการกระตุนในการทํางาน
4. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลศิริราช ดานการทํางาน
เป นที ม มี ค า เฉลี่ ย ต่ํ า ที่ สุ ด คื อ หน ว ยงานของท า นให บุ ค ลากรมี สว นร ว มในการปฏิ บั ติ ง านอยู
สม่ํ า เสมอ แนะนํ าคือ เมื่ อมีกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ ง เช น การจัดให มีการออกไปอบรมให กั บ
ประชาชน เพื่อใหประชาชนมีความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพยาบาล ไดทั้งการเสริมสรางทักษะแกตัว
ของบุคลากรเอง และไดทํางานรวมกันมากขึ้น
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5. ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรทางการแพทย โ รงพยาบาลศิ ริ ร าช ด า น
ความสัมพันธระหวางเพื่อน มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ สมาชิกในหนวยงานของทาน มักจะมีการติดตอ
ประสานงานกันอยางเปนประจําสม่ําเสมอ ดังนั้น ควรใหมีการติดตอสื่อสารกันมากขึ้น พูดคุยกัน
มากขึ้น มีการประชุมหรือกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหแลกเปลี่ยนความคิดกัน
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยเนนปจจัย
ดานความพึงพอใจ ดานแรงจูงใจเพื่อเปนการศึกษาใหทราบถึงปญหาหรืออุปสรรคในการทํางาน
ของบุคลากรทางการแพทย
2. ควรศึกษาลึกลงไปในแตละตําแหนง ใหมากขึ้น เพื่อที่จะไดขอมูลที่ดี และมีคุณภาพมาใชให
เกิดประโยชนตอองคกรในภายภาคหนาได
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บทคัดยอ
การศึ กษาเรื่ อง ป จ จั ย ที่ มีอิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า ผ า นเว็ บ ไซต อ อนไลน ของ
ผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ปจจัยประชากรศาสตร
ปจจัยดานพฤติกรรมการซื้อที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการ
ลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย และเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย โดย
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คือคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 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 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการซื้อ
พบว า ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ ซื้ อ สิ น ค า น อ ยกว า 1ครั้ ง /เดื อ น ประเภทสิ น ค า ที่ ผู ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญซื้อ คือ อิเล็กทรอนิกส คาใชจายตอครั้งที่ซื้อสินคา คือ 1,001-2,000 บาท
และการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซื้อสินคาผานเว็บไซตอ อนไลน ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทยมากที่ สุด
รองลงมาคื อ ด า นช อ งทางการจั ดจํ า หน า ย ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ และน อ ยที่ สุด คื อ ด า นการส ง เสริ ม
การตลาด
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ผลการทดสอบสมมติฐานดานประชากรศาสตร พบวา เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และ
รายไดตอเดือนที่แตกตางกัน สงผลตอตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการ
ลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยพฤติกรรมการซื้อ พบวา พบวา ประเภทสินคาที่ซื้อ และ
คาใชจายในการซื้อตอครั้ง ที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของ
ผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แตความถี่ในการซื้อสินคา ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการ
ลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย
ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด มีผลตอการตัดสิ นใจซื้อสินคาผาน
เว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยปจจัยที่มีผลมากที่สุดคือ ดานการสงเสริมทางการตลาด รองลงมาคือ ดานชองทาง
การจัดจําหนาย และนอยที่สุดคือ 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 ทั้งทางตรง และทางออม
รัฐบาลใหความสําคัญกับกลุมดิจิทัล และสื่อสารสนเทศ ตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีการปรับตัว
ไปทางทิศไปในทางที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง จากผลสํารวจของมูลคาตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสป
2559 (รายงานผลการสํารวจมูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ป 2560 :สํานักยุทธศาสตร
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม,2560) ระบุวา ประเทศไทยนั้นสามารถกวาดรายไดจาก พาณิชยอิเล็กทรอนิกสแซงหนาทุก
ประเทศในอาเซียน โดยสาเหตุมาจากจํานวนการเขาถึงอินเทอรเน็ตของคนไทย จํานวนการใช
สมารทโฟนที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมถึงการใชระบบการใชระบบชําระเงินออนไลนผานทางแอป
พลิเคชันตาง ๆ ทั้งนี้การคาแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดเริ่มทยอยเขาสู สังคมออนไลน (Social
Media) เปนจํานวนมาก
จากการสํารวจขอมูลการใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย (รายงานผลการสํารวจพฤติกรรม
ผู ใ ช อิ น เทอร เ น็ ต ในประเทศไทย ป 2560 :สํ า นั ก ยุ ท ธศาสตร สํ า นั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,2560) พบวา คนไทยมี
สัดสวนการเขาถึงอินเทอรเน็ตถึง 67% จากจํานวนประชากรทั้งหมดราว 69 ลานคน ทั้งนี้คนไทยใช
เวลาในการเลนอินเทอรเน็ตผาน แล็ปท็อป หรือ คอมพิวเตอร อยูที่ 4.35 ชั่วโมงตอวัน ในขณะที่ใช
อิ น เทอร เ น็ ต บนสมาร ท โฟนเฉลี่ ย ที่ 4.14 ชั่ ว โมงต อ วั น จากผลสํ า รวจการเข า เว็ บ ไซต ที่ ผู ใ ช
677

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

อินเทอรเน็ตในประเทศไทยนิยม 10 อันดับของคนไทยเมื่อเดือนมกราคม 2560 ที่ผานมา มีดังนี้
พบวา อันดับที่ 1 คือ เว็บไซตสังคมออนไลนอยาง เฟซบุก (Facebook.com) อันดับที่ 2 คือ กูเกิ้ลไทย
แลนด (Google.co.th) เป น เว็ บ ไซต ป ระเภทโปรแกรมค น หา (Search Engine) อั น ดั บ ที่ 3 ได แ ก
เว็บไซตเพื่อความบันเทิง ยูทูป (Youtube.com) อันดับที่ 4 เปนเว็บไซตประเภทโปรแกรมคนหา
(Search Engine) คือ กูเกิ้ล (Google.com) อันดับที่ 5 เปนเว็บไซตของประเทศไทยที่เนนเนื้อหาสาระ
และการตั้งกระทู คือ พันทิป (Pantip.com) อันดับที่ 6 เว็บไซตสนุก (Sanook.com) เว็บไซตไทยที่
รวบรวมขาวสาร และสาระตาง ๆ อันดับที่ 7 อินสตาแกรม (Instagram.com) และที่นาสนใจคือ
อันดับที่ 8 เว็บไซตซื้อขายของออนไลน ลาซาดาประเทศไทย (Lazada.co.th) ซึ่งเปนตลาดพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (E –Commerce) ในประเทศไทยกําลังไดรับความนิยมอยางสูง อันดับที่ 9 เปนของ
กลุมสังคมออนไลน ทวิตเตอร (Twitter.com) และสุดทายอันดับที่ 10 เว็บไซตไลฟ (Live.com) ซึ่ง
เปนเว็บไซตการเช็คอีเมลสําหรับผูใชบัญชีเมลของ Hotmail
จากรายละเอียดขางตน จะเห็นไดวาผูบริโภคในปจจุบัน มีพฤติกรรมในการซื้อสินคาผาน
ทางชองทางออนไลนมากขึ้น ทําใหการสรางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีความสําคัญมากขึ้น
เพื่อเปนช องทางในการโฆษณา และจํ าหน า ยสิ นค า และบริ การ อีกทั้งยั งเป นชอ งทางที่ เข า ถึ ง
ผูบริโภคที่งาย มีตนทุนต่ํา และเว็บไซตออนไลน ลาซาดา (LAZADA) ถือไดวาเปนเว็บไซตขาย
สินคาออนไลนที่ไดรับการยอมรับ และเปนที่นิยมในประเทศไทย ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตออนไลน ลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย
เพื่อใหผูประกอบการธุรกิจสามารถนําผลวิจัยนี้มาวิเคราะห หรือเปนแนวทางในการ ปรับปรุง และ
พัฒนาเว็บไซตของตนเองใหตรงกับความตองการของผูบริโภค และยังสามารถนํามาใชเปนขอมูล
พื้นฐาน หรือแนวทางการเพิ่มชองทางการตลาดของผูประกอบการ ใหมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลไดอยางสูงสุด
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ป จ จั ย ประชากรศาสตร ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า ผ า นเว็ บ ไซต
ออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาปจจัยพฤติกรรมการซื้อที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตออนไลน
ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย
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3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซต
ออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปจจัยประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดตอ
เดือน ที่แตกตางกันที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา
(LAZADA) ในประเทศไทย แตกตางกัน
2. ป จ จั ย พฤติ ก รรมการซื้ อ ที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า ผ า นเว็ บ ไซต
ออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย แตกตางกัน
3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตออนไลน
ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ศึกษาในงานวิจัย คือ กลุมผูที่เคยใชบริการซื้อสินคาผานระบบออนไลน ของ
ผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน
2. กลุมตัวอยาง คือ ผูที่เคยใชบริการซื้อสินคาผานระบบออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา
(LAZADA) ในประเทศไทย เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน เนื่องจากไมทราบจํานวน
ประชากรที่แนนอน จึงคํานวณไดจากสูตรไมทราบขนาดตัวอยางของ W.G. Cochran โดยกําหนด
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2549)
3. เนื้อหาของงานวิจัย ตัวแปรที่ศึกษา แบงออกเปน 2 กลุม คือ
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก
- ปจจัยประชากรศาสตร : เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน
- ปจจัยดานพฤติกรรมการซื้อ: ความถี่ในการซื้อ ประเภทสินคาที่ซื้อ และคาใชจายในการ
ซื้อ
- ปจจัยดานส วนประสมทางการตลาด : ดานผลิตภัณ ฑ ดานราคา ดานชองทางการจั ด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตออนไลน
ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยประชากรศาสตร
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- ระดับการศึกษา
- รายไดตอเดือน
การตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซต
ออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา
(LAZADA) ในประเทศไทย

พฤติกรรมการซื้อ
- ความถี่ในการซื้อ
- ประเภทสินคาที่ซื้อ
- คาใชจายในการซื้อ
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
- ดานผลิตภัณฑ
- ดานราคา
- ดานชองทางการจัดจําหนาย
- ดานการสงเสริมการตลาด

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อใหผูประกอบการธุรกิจทางเว็บไซตออนไลน LAZADA ไดรับทราบถึงความสําคัญ
ของปจจัยตาง ๆ ไดแก ลักษณะทางประชากรศาสตร พฤติกรรมผูบริโภค และสวนประสมการตลาด
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ใน
ประเทศไทย และผลจากการวิจัย เพื่อผูประกอบการสามารถนํามาวิเคราะหและพัฒนาเว็บไซตให
ตรงตามความตองการของลูกคาตอไป
2. ผูประกอบการธุรกิจออนไลนอื่น ๆ สามารถนําผลวิจัยมาเปนแนวทางในการออกแบบ
พัฒนา และปรับปรุง เว็บไซตใหตรงกับความตองการของผูอุปโภคบริโภคได
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3. ผู ป ระกอบการสามารถนํ า ผลของการวิ จั ย มาเป น ข อ มู ล พื้ น ฐาน และเพิ่ ม แนวทาง
การตลาด ผานสื่อออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
ผูวิจัยไดคัดเลือกแนวคิด ทฤษฎีของ Euan Johnston (2016) และศิริวรรณ เสรีรัตน และ
คณะ (2541) มาใช ใ นการวิ จั ย ซึ่ ง สามารถสรุ ป ได ว า กระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู บ ริ โ ภค
ประกอบด ว ยการตระหนั ก ถึ ง ความต อ งการ หรื อ ป ญ หา การสื บ ค น ข อ มู ล ประเมิ น ทางเลื อ ก
ตัดสินใจซื้อ และการประเมินหลังการซื้อ การตัดสินใจของแตละคนอาจแตกตางกัน เพราะแตละ
คนมีทัศนคติ สิ่งจูงใจ ประสบการณ การรับรู หรือสิ่งกระตุนทั้งภายใน และภายนอกที่แตกตางกัน
ปจจัยดังกลาวจะนําไปสูกระบวนการตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ การตัดสินใจของ
ผูซื้อ เกี่ยวของกับการตัดสินใจยอย 9 ประการ ไดแก ระดับความตองการของผูบริโภค ประเภทของ
สินคา/บริการ ชนิดสินคา รูปแบบของผลิตภัณฑ ตราผลิตภัณฑ ความสะดวกสบาย และความงาย
ในการเขาถึงสินคา ปริมาณที่จะซื้อ และโอกาสในการซื้อ
2. แนวคิด และทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค
ผูวิจัยไดคัดเลือกแนวคิด และทฤษฎีของอดุลย จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550)
อธิบายไดวา พฤติกรรมผูบริโภค เปนสิ่งที่มีความแตกตางกันไปในผูบริโภคแตละคน และถึงแมจะ
เปนผูบริโภคคนเดียวกัน ในเวลา หรือสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ก็อาจสงผลใหมีพฤติกรรม
ผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปดวยก็ได จนอาจเรียกไดวา พฤติกรรมผูบริโภคนั้น มีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากทั้งปจจัยทางดานจิตวิทยา ไมวาจะเปนการรับรู การเรียนรู การจูงใจ
ทัศนคติ บุคลิกภาพ แนวคิดเกี่ยวกับตนเอง และแบบการดําเนินชีวิต หรือปจจัยดานสังคม เชน กลุม
อางอิง ครอบครัว วงจรชีวิต ชั้นของสังคม วัฒนธรรม และปจจัยทางการตลาด ไดแก สวนประสม
ทางการตลาด ดังนั้น นักการตลาดควรศึกษาใหเขาใจในพฤติกรรมผูบริโภคอยางลึกซึ้ง และพัฒนา
ผลิตภัณฑ หรือบริการที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด
ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดคัดเลือกตัวแปรดานพฤติกรรมผูบริโภค ไดแก ความถี่ในการซื้อสินคา
ประเภทของสินคา และคาใชจายในการซื้อตอครั้ง จากแนวคิด ทฤษฎีของอดุลย จาตุรงคกุล และดล
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ยา จาตุรงคกุล มาเปนตัวแปรในการวิเคราะหเพื่อหาปจจัย และผลการตัดสินใจซื้อสินคาบนเว็บไซต
ออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย
3. แนวคิด และทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด
ผู วิ จั ย ได คั ด เลื อ กแนวคิ ด ของ Ahmad Kareh (2018) ได ว า ส ว นประสมการตลาด
ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจําหนาย การสงเสริมการตลาด ไมวาจะเปน การขายโดย
พนักงาน การสงเสริมการขาย การตลาดทางตรง การใหขาว และประชาสัมพันธ โดยปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดนั้นถือเปนปจจัยที่สําคัญ ที่ใชในการกระตุนใหลูกคาสามารถพิจารณา และ
ประเมินตัวเลือกจากความตองการของตนเอง และนําไปสูการตัดสินใจซื้อสินคา บริการในที่สุด
ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดคัดเลือกตัวแปรดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มาเปนตัวแปรในการวิเคราะห
4. แนวคิด และทฤษฎีประชากรศาสตร
ผูวิจัยไดคัดเลือกแนวคิด และทฤษฎีของ ปรมะ สตะเวทิน (2546) กลาววา แตละบุคคลมี
ความแตกตางกันตามลักษณะทางประชากรศาสตร ถือเปนพื้นฐานในการกําหนดใหแตละบุคคล มี
ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ และมีการตัดสินใจซื้อที่แตกตางกันได
ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดคัดเลือกตัวแปรดานเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน
มาเปนตัวแปรในการวิเคราะหเพื่อหาความแตกตางตอการตัดสินใจซื้อสินคาบนเว็บไซตออนไลน
ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย
ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากร คือ ประชากรที่เคยใชบริการ ซื้อสินคา ออนไลน ผานเว็บไซด LAZADA ใน
ประเทศไทย ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน
กลุมตัวอยาง คือ กลุมประชากรที่เคยใชบริการ ซื้อสินคา ออนไลน ผานเว็บไซด LAZADA
ในประเทศไทย จํานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามประกอบดวย 5 สวน
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป
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สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลน ประกอบดวย ประเภทสินคาที่
เลือกซื้อ ความถี่ในการซื้อสินคา และคาใชจายในการซื้อแตละครั้ง
สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามดานสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา
ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด
สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามดานการตัดสินใจซื้อ
สวนที่ 5 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับขอเสนอแนะ
สถิติที่ใชในการวิจัย
1. ข อมู ลของผู ตอบแบบสอบถามใช สถิ ติ เชิ งพรรณนา เพื่อบรรยายลั กษณะของข อ มู ล
วิเคราะหโดยใช คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การทดสอบสถิติเชิงอนุมาน ใชเปนสถิติที่ใชในการหาความแตกตางของขอมูล และ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัย แบงการทดสอบเปน 3 ลักษณะคือ
2.1 สถิติ t-Test เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร 2 กลุม
2.2 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุม
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 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อสินคาผาน
เว็บไซตออนไลนลาซาดา (LAZADA) นอยกวา 1 ครั้ง/เดือน จํานวน 239 คน คิดเปนรอยละ 59.70
สินคาที่ซื้อสวนใหญเปนประเภทอิเล็กทรอนิกส จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 38.80 คาใชจายตอ
ครั้งที่ซื้อสินคาอยูในชวง 1,001-2,000 บาท จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 36.50
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ผลการวิจัยปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซต
ออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ยเทากับ 3.86 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานราคามีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนม ากที่สุด โดยมีคา เฉลี่ย เทา กับ 4.03 สว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน 0.51
รองลงมาคือ ดานชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49
ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 และนอยที่สุด คือ ดานการ
สงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 ซึ่งสามารถอธิบายแตละ
ดานได ดังนี้
ดานผลิตภัณฑ ที่มีผลตอการตั ดสิ นใจซื้อ สิ นค าผานเว็บไซตออนไลน ของผูใชบ ริ การ
ลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.46
ดานราคา ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา
(LAZADA) ในประเทศไทย โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.51
ดานชองทางการจัดจําหนาย ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของ
ผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49
ดานการสงเสริมทางการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของ
ผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57
ผลการวิจัย การตัดสินใจซื้อ พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
และรายได ตอ เดือ น ที่ แตกตางกั นที่ มีผลตอ การตั ดสิ น ใจซื้ อ สิ นค าผ า นเว็ บ ไซต ออนไลน ของ
ผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย แตกตางกัน
ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1

684

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

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*
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
One Way ANOVA
0.000*
สมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซต
ออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย
ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2
สมมติฐาน
ความถี่ในการซื้อ
ประเภทสินคา
คาใชจายที่ซื้อตอครั้ง

สถิติ
One Way ANOVA
One Way ANOVA
One Way ANOVA

Sig.
0.199
0.000*
0.000*

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนประสมทางการตลาด
Standard
t
Sig
β
Error
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 มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผาน
สวนประสมทางการตลาด

B

เว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05 โดยพิจารณาจากคา Sig = 0.000
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณพิจารณาจาก R เทากับ 0.638 มีอํานาจในการพยากรณ
รอยละ 40.7 (R2 เทากับ 0.407) มีคาความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.405 พิจารณาจากคา SEE เทากับ
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0.405 โดยพบว า ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ มากที่ สุ ด ได แ ก ด า นการส ง เสริ ม การตลาด
รองลงมาคือ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา และดานผลิตภัณฑเปนลําดับสุดทาย
การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ
ปจจัยประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตออนไลน
ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย ที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 อภิปรายผลดังนี้ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอ การ
ตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย ที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากเพศที่แตกตางกัน มีความคิด การใช
เหตุผลประกอบการตัดสินใจที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของกิติมา สุรสนธิ (2541) กลาว
วา ลักษณะประชากร (Demographic Characteristics) ไดแก อายุ เพศ สถานภาพทางสั ง คมและ
เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส มีผลตอการรับรู การตีความ และการเขาใจในการ
สื่อสาร สงผลตอการประเมิน และการตัดสินใจ
ป จ จั ย พฤติ ก รรมการซื้ อ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า ผ า นเว็ บ ไซต อ อนไลน ของ
ผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย อถิปรายไดดังนี้
ความถี่ในการซื้อที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของ
ผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ในการตัดสินใจ
ซื้อ ผูบริโภคอาจไมใหความสําคัญในการประเมินเรื่องความถี่ แตไปใหความสําคัญในการประเมิน
ถึงความตองการของตนเอง การหาสินคามาเพื่อตอบสนองความตองการ และการประเมินทางเลือก
จากผลิตภัณฑ ราคา หรือการสงเสริมการตลาดมากกวา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณรัตน
ขันจินา (2557) ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใชแหลงขอมูลทางออนไลน และพฤติกรรมการ
เลือกซื้อสินคาทางออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนผานทางออนไลนของผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา ปจจัยพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาผานทางออนไลน ดาน
ปจจัยในการเลือกซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อ และงบประมาณในการซื้อ สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
อาหารคลีนผานทางออนไลนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ประเภทสินคาที่ซื้อ และคาใชจายในการซื้อตอครั้งที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาผานเว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย แตกตางกัน ทั้งนี้
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อาจเปนเพราะ สินคาประเภทที่ตางกัน อาจมีราคา และความจําเปนในการใชที่แตกตางกัน สงผลให
กอนที่ผูบริโภคจะทําการซื้อสินคาแตละชนิด จะมีการวิเคราะห และประเมินทางเลือกกอนทําการ
ตัดสินใจซื้อดวยระยะเวลาที่แตกตางกันตามความจําเปน ราคา หรือความสําคัญของสินคานั้น ๆ ซึ่ง
สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ วรรณรั ต น ขั นจิ นา (2557) ได ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ ง พฤติ ก รรมการใช
แหลงขอมูลทางออนไลน และพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาทางออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจ
ซื้ ออาหารคลี นผานทางออนไลนของผู บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว า ปจจั ย
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาผานทางออนไลน ดานปจจัยในการเลือกซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อ
และงบประมาณในการซื้อ สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนผานทางออนไลนของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของ
ผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศ
ไทย เนื่องจาก ในการซื้อสินคาผานทางออนไลนนั้น ลูกคาจะไมสามารถจับตองสินคาไดจริง ลูกคา
จึงมีความตองการในการรับประกันสินคา หรือสืบหาความนาเชื่อถือของสินคา มีความคาดหวังที่จะ
ไดรับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว และการมีประสบการณที่ดีในการซื้อสินคา สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ปรเมษฐ สิริพิพัฒน และฐติกุล ไชยวรรณ (2559) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยส วน
ประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูสูงอายุคนไทย ผลการศึกษา พบวา
กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากในดานชองทางการจัดจําหนาย รองลงมา คือ ดานการสงเสริม
การตลาด ดานกระบวนการ ดานผลิตภัณฑ/บริการ และดานราคา ตามลําดับ โดยเมื่อวิเคราะหปจจัย
ยอยในดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ระบบติดตามสถานะของสินคามีความสําคัญมากที่สุด
รองลงมา คือ ความตรงตอเวลาในการจัดสงสินคา สวนปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด พบวา
การไดรับขอคิดเห็นเกี่ยวกับผูใชสินคารายอื่นมีความสําคัญมากที่สุด รองลงมา คือการใหสวนลด
พิเศษ การสะสมแตม และการมีกิจกรรมรวมสนุกใหลูกคาอยางสม่ําเสมอ ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ/
บริการ พบวา รูปแบบของเว็บไซต/ความเขาใจงายของเว็บไซตมีความสําคัญมากที่สุด รองลงมา คือ
เว็บไซตมีสินคาหลากหลาย ปจจัยยอยดานราคา พบวา ราคาสินคาต่ํา/ถูกกวาราคาในทองตลาดมี
ความสําคัญมากที่สุด รองลงมา คือ มีชองทางการชําระเงินหลากหลาย
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยนี้ไปใช
1.1 ดานผลิตภัณฑ การมีสินคาที่หลากหลาย และสินคามีความนาเชื่อถือ เปนสิ่งที่ลูกคาให
ความสํ า คั ญ อย า งมาก จึ ง ควรมี ก ารอั พ เดทสิ น ค า ใหม ๆ อยู อ ย า งสม่ํ า เสมอ และเพิ่ ม การให
รายละเอียดในตัวสินคา และรายละเอียดของผูขายมากขึ้น เนื่องจากลูกคาที่ทําการซื้อสินคาทาง
ออนไลนนั้น ลูกคาจะมีเวลาที่จะอาน และศึกษาขอมูลของผลิตภัณฑมากกวาลูกคาตามหนาราน
ดังนั้น การมีขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ครบถวน เชน สี รุน ขนาด คุณสมบัติ หรืออายุการใชงาน จะ
เปนสิ่งที่ชวยสรางความนาเชื่อถือใหกับตัวผลิตภัณฑได
1.2 ด า นราคา ในการซื้ อ สิ น ค า ผ า นทางออนไลน นั้ น สิ่ ง ที่ ลู ก ค า คาดหวั ง คื อ สามารถ
เปรียบเทียบราคากับรานคาอื่น ๆ ไดอยางสะดวก และรวดเร็ว ดังนั้นจึงควรมีการแสดงเปรียบเทียบ
ราคาใหลูกคาเห็นอยางชัดเจน โดยอาจแสดงปาย หรือสัญลักษณถูกวา เปนตน และควรมีการนํา
ระบบธุรกรรมออนไลนมาประยุกตใชรวมกับการชําระเงินออนไลน เมื่อทําการสั่งซื้อเลย เปนการ
รวมมือกับองคกรอื่น เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใหกับลูกคามากขึ้น
1.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย รูปแบบ การเขาถึง และการใชงานของเว็บไซต ใชงานงาย
อยูแลว แตควรมีการปรับปรุงประเภทของสินคาใหม ใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เชน ประเภทสัตวเลี้ยง
และสินคาอุปโภคบริโภค ควรแยกทั้ง 2 ประเภท ออกจากกัน เนื่องจากความเกี่ยวเนื่องกันยังไม
เหมาะสมเทาที่ควร
1.4 ดานการสงเสริมการตลาด ระบบสะสมแตมในการซื้อ และการบริการหลังการขายยัง
ไมชัดเจน และไมมากพอ จึงควรมีระบบหลังบานเก็บขอมูลออเดอรของลูกคาในทุก ๆ ครั้ง และอาจ
มีโคดเพื่อสะสมแตม หรือเปนสวนลดในครั้งตอไป เปนการสรางความพึงพอใจ และสรางความ
ภักดีตอลาซาดา (LAZADA) มากขึ้นดวย นอกจากนี้อาจมีการใหลูกคากรอกอีเมล หรือเบอรโทรทุก
ครั้งที่ทําการสั่งซื้อ และสงขอมูลการประเมิน การบริการหลังการขาย หรือใชเปนชองทางในการ
ประชาสัมพันธโปรโมชันตาง ๆ เพิ่มเติมได
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ผูวิจัยเสนอแนะใหทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางเว็บไซตลาซาดา (LAZADA) และ
เว็บไซตอื่น ๆ เชน Shopee เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานการ
เขาถึง ดานความคาดหวัง ดานความสะดวกในการใช และดานกระบวนการ ไดแก ระบบการสั่งซื้อ
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สินคา การชําระเงิน และการจัดสงสินคา เพื่อนําขอมูลมาเปนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนา
เว็บไซตเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา และใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด
2.2 ผูวิจัยเสนอแนะใหทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางการตัดสินใจซื้อสินคา
ผานแพลตฟอรมที่แตกตางกัน เชน เว็บไซต Facebook Instgram Application เปนตน อันเนื่องมาจาก
กระแส และความนิยมในการใชสื่อตาง ๆ โดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดีย มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
ตามเวลาที่ผานไป ดังนั้น ในมุมของนักการตลาด หรือผูที่ทําการตลาดออนไลน จึงควรมีการศึกษา
กระแส หรือพฤติกรรมผู บริโภคออนไลน อยูอยางเสมอ เพื่อสามารถนําเสนอสินคาของตนใน
ชองทางที่เหมาะสม แพลตฟอรมที่เหมาะสม รูปแบบที่เหมาะสม เพื่อใหเขาถึงลูกคา หรือผูบริโภค
ใหไดมากที่สุด
บทสรุป
จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา
(LAZADA) ในประเทศไทย นั้นพบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันของแตละบุคคล ใน
ทุก ๆ ดาน สงผลตอการตัดสินใจซื้อที่แตกตางกัน สวนปจจัยพฤติกรรมการซื้อมีเพียงดานความถี่
ในการซื้อที่ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา
(LAZADA) ในประเทศไทย แตในดานประเภทสินคา และคาใชจายในการซื้อตอครั้ง มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย
เนื่องจากลูกคาจะใหความสําคัญในเรื่องของความตองการของตนเองตอสินคา มากกวาการคํานึงถึง
ความถี่ในการซื้อสินคา นอกจากนี้ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในทุก ๆ ดาน ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ลวนมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซตออนไลน ของผูใชบริการลาซาดา (LAZADA) ในประเทศไทย โดย
ดานที่มีผลมากที่สุด คือดานการสงเสริมการตลาด
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายผลิต
บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด
FACTORS RELATING ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF
MANUFACTURING TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD.
แพรวรรณ สารประดิษฐ
นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
กฤษฎา มูฮัมหมัด
อาจารยประจํา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคการของพนักงานฝายผลิต บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด โดยกลุมตัวอยาง 263
คน เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติ
เชิงพรรณนา คาแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน
ใชสถิติเชิงอนุมาน t-test, F-test และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัย พบวา การ
วิเคราะหลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21–30
ป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษามัธยมศึกษาปที่3/ปวช. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-5 ป และ
ระดับเงินเดือนที่ไดรับ 10,001-20,000 บาท ปจจัยจูงใจมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปจจัยค้ําจุนมีความสัมพันธ
กับความผูกพันตอองคการ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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
ปจจุบันทั้งหนวยงานภาครัฐ และเอกชน มีการแขงขันกันมากขึ้นทั้งในดานการบริหารงาน
และบริหารคน องคการมีหนาที่ในบริหาร ทั้งการจัดการองคการ การจัดการบุคลากร การจัดการ
ทรัพยากรในองคการ ทั้งหมดนี้ตองอาศัยบุคลากรเปนผูกําหนดเปาหมายการวางแผนจัดการในการ
ดํ า เนิ นต า ง ๆ ในองค ก าร เพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมาย และวั ต ถุ ป ระสงค ที่ อ งค ก ารตั้ ง ไว (ศิ ริ ว รรณ
เสรีรัตน, 2541, น. 94) แรงจูงใจมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของบุคลากรเพราะการปฏิบัติงานใด
ถ า จะให ไ ด ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลต อ งประกอบไปด ว ยส ว นสํ า คั ญ 2 ประการ คื อ
ความสามารถ หรื อทักษะในการปฏิบั ติงานของบุคคล และการจูงใจเพื่ อโนมน าวบุ คคลให ใช
ความสามารถหรือทักษะในการปฏิบัติงาน
ความผูกพันของบุคลากรเปนความรูสึกโดยรวมที่มีตองานและองคการ โดยที่ความผูกพัน
เปนผลที่เกิดจากความพึงพอใจ แลวจึงเชื่อมโยงมาสูความผูกพัน ความผูกพันตอองคการเปนสิ่ง
สําคัญที่คงไวซึ่งการเปนบุคลากรในองคการนั้น การสรางความผูกพันตอองคการ จะสงผลต อ
ประสิท ธิภาพและประสิ ท ธิ ผ ลขององคการ เพราะหากพนั กงานมีค วามผู กพั นตอ องค การมาก
จะสงผลใหมีพฤติกรรมที่จะทําใหองคการบรรลุเปาหมายที่องคการกําหนดไวได การขาดความ
ผูกพันตอองคการเปนปญหาที่สําคัญมากสําหรับทุก ๆ องคการ ความผูกพันตอองคการเป นสิ่ ง
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สําคัญตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ เพราะหากบุคลากรมีความผูกพันตอองคการ
จะมีพฤติกรรมที่สงผลใหองคการประสบความสําเร็จในเปาหมายที่กําหนดไว (Steer, 1997, p. 46)
บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวาง บริษัท โตชิบา
แคเรียร (ญี่ปุน) จํากัด กับ บริษัท แคเรียร (สหรัฐอเมริกา) จํากัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2542
บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด โดยกําลังหลักขององคการอยูที่ฝายการผลิต โดยมี
พนักงานทั้งหมด 764 คน พบวาในปจจุบัน พนักงานฝายการผลิตมีการโยกยาย และลาออก เพื่อไป
ประกอบอาชีพสวนตัวเปนจํานวนมาก สะทอนใหเห็นถึงความผูกพันตอองคการที่มีระดับลดลงจาก
เดิ ม มาก ย อ มก อ ให เ กิ ด ผลเสี ย ต อ องค ก าร ส ง ผลให เ กิ ด การปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ม ต อ เนื่ อ ง และขาด
ประสิทธิภาพในการทํางาน
ดังนั้ นผู วิจัยจึ งสนใจศึกษาเรื่อ งป จจั ยที่มีความสั มพันธ กับความผูกพั นตอองค การของ
พนักงานฝายผลิต บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อนําผลการวิจัยใชประโยชนใน
การเสนอแนะแนวทางการวางแผน ปรับปรุง และแกไข การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท
โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
วัตถุประสงคการวิจัย
1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายผลิต บริษัท
โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด
2) เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน ฝายผลิต
บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด
3) เพื่อศึกษาปจจัยค้ําจุนที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน ฝายผลิต
บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด
สมมติฐานของการวิจัย
1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ดานอายุ ดานเพศ ดานสถานภาพ ดานระดับการศึกษา ดาน
ระยะเวลาการปฏิ บั ติ ง าน ด า นเงิ น เดื อ นที่ ไ ด รั บ ที่ ต า งกั น มี ผ ลต อ ความผู ก พั นต อ องค ก ารของ
พนักงานฝายผลิต บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด ตางกัน
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2) ปจจัยจูงใจ ไดแก ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดาน
ความกาวหนาในหนาที่การงาน ดานลักษณะงานที่ทํา ดานความรับผิดชอบ มีความสัมพันธเชิงบวก
กับความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายผลิต บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด
3) ปจจัยค้ําจุน ไดแก ดานนโยบายและการบริหารขององคการ ดานการบังคับบัญชาและ
การควบคุ ม ดู แ ล ด า นความสั ม พั น ธ กั บ หั ว หน า งาน ด า นความสั ม พั น ธ กั บ เพื่ อ นร ว มงาน/
ผูใตบังคับบัญชา ดานตําแหนงงาน ดานความมั่นคงในการทํางาน ดานชีวิตสวนตัว ดานสภาพการ
ทํางาน ดานคาตอบแทน มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายผลิต
บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด
ขอบเขตของการวิจัย
1) ด า นเนื้ อ หา ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กับ ความผู ก พั น ต อ องค ก ารของพนั ก งาน
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 ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ดานลักษณะงานที่ทํา
ดานความรับผิดชอบ และ (3) ปจจัยค้ําจุน ไดแก ดานนโยบายและการบริหารงานขององคการ ดาน
การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล ดานความสัมพันธกับหัวหนางาน ดานความสัมพันธกับเพื่อน
รวมงาน/ผูใตบังคับบัญชา ดานตําแหนงงาน ดานความมั่นคงในการทํางาน ดานชีวิตสวนตัว ดาน
สภาพการทํางาน ดานคาตอบแทน
1.2) ตัวแปรตาม คือ ความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายผลิต บริษัท โตชิบา
แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด
2) ดานประชากร
2.1) ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ พนั ก งานฝ า ยผลิ ต บริ ษั ท โตชิ บ า แคเรี ย ร
(ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 764 คน
2.2) ประชากรกลุ มตั วอยางที่ใชในการวิ จัย คื อ พนักงานฝายผลิ ต บริษัท โตชิ บา
แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด โดยเลือกสุมกลุมตัวอยางจํานวน 263 คน
3) ดานพื้นที่ พื้นที่ที่ใชในการศึกษาวิจัย บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด
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4) ด านระยะเวลา ระยะเวลาในการศึ ก ษาวิ จัย ระหวา งเดือ นพฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2560 –
มกราคม พ.ศ. 2561
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- ระดับการศึกษา
- อายุ
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
- สถานภาพ - เงินเดือนที่ไดรับ
ปจจัยจูงใจ
- ดานความสําเร็จในการทํางาน
- ดานการไดรับการยอมรับนับถือ
- ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน
- ดานลักษณะงานที่ทํา
- ดานความรับผิดชอบ
(Herzberg’s, 1959)

ความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานฝายผลิต
บริษัท โตชิบา แคเรียร
(ประเทศไทย) จํากัด
(Porter, Steers, &
Mowday, 1974)

ปจจัยค้ําจุน
- ดานนโยบายและการบริหารขององคการ
- ดานการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล
- ดานความสัมพันธกับหัวหนางาน
- ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน/
ผูใตบังคับบัญชา
- ดานตําแหนงงาน
- ดานความมั่นคงในการทํางาน
- ดานชีวิตสวนตัว
- ดานสภาพการทํางาน
- ดานคาตอบแทน
(Herzberg’s, 1959)
รูปที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) นําผลการศึกษาที่ไดเปนขอมูลเสนอแนะผูบริหารเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการ
บริ ห ารงานบุ ค คล ในด า นระบบการบริ ห ารงาน วิ ธีใ นการปฏิ บั ติ ง าน กฏระเบี ย บต า ง ๆ และ
สวัสดิการตาง ๆ ของพนักงาน เพื่อสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน จะสงผลให
พนักงานมีความผูกพันตอองคการ
2) นําผลการศึกษาที่ไดเปนขอมูลเสนอแนะผูบริหารเพื่อทราบถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ความผูกพันตอองคการของบริษัท เพื่อนําปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการมาก
ที่สุด มาบริหารใหเกิดผลที่ดีกับองคการยิ่งขึ้น เพื่อรักษาใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคการ มี
ความจงรักภักดีตอองคการ และคงอยูกับองคการตลอดไป
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ทฤษฎีสองปจจัยของ เฮอรซเบิรก (Herzberg’s Two-Factor Theory) (ศิ ริวรรณ เสรีรัตน
และคณะ, 2550) ทฤษฎีสองปจจัย หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ทฤษฎีการจูงใจและการธํารงรักษา
สามารถแบงไดเปน 2 ปจจัย คือ ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน โดยปจจัยจูงใจจะทําใหเกิดทัศนคติใน
ทางบวก เปนตัวกระตุนในการทํางาน และปจจัยค้ําจุน จะทําหนาที่เปนปองกันไมใหเกิดความไมพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ปจจัยจูงใจหรือปจจัยที่เปนตัวกระตุนในการทํางาน (Motivation Factor or Motivators)
เป น ป จ จั ย ภายในบุ ค คลที่ เ ป น ตั ว กระตุ น ให ทํ า งานด ว ยความพึ ง พอใจ เป น ป จ จั ย ในทางบวก
ประกอบดวยปจจัย 5 ดาน ดังนี้
1.1) ความสํ า เร็ จ ในการทํ า งาน (Achievement) คื อ การสามารถทํ า งานสํ า เร็ จ ตาม
เปาหมาย มีสวนรวมในการทํางาน สามารถแกไขปญหาตาง ๆ คือการไดใชความรูความสามารถ
ของตนปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ตั้งไวไดสําเร็จ
1.2) การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) คือ การไดรับการยอมรับจากบุคคล
รอบขาง โดยไดรับการยกยองชมเชยจากคนในองคการ ความภาคภูมิใจในอาชีพ ไดรับการยอมรับ
จากเพื่อนรวมงาน ไดการยอมรับจากองคการ และการมีเกียรติในอาชีพ
1.3) ความกาวหนาในหนาที่การงาน (Advancement) คือ การไดรับการเลื่อนขั้นเมื่อ
งานสําเร็จ การไดรับตําแหนงที่สูงขึ้น และการมีโอกาสไดรับการฝกอบรม ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
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1.4) ลักษณะงานที่ทํา (Work Itself) คือ ลักษณะงานที่ไดรับมอบหมายมีความนาสนใจ
มีความสําคัญ มีคุณคา มีความทาทายในการทํางาน และมีความอิสระในการทํางาน ตรงกับความ
ถนัดและความรูที่ศึกษามา
1.5) ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ มีสวนรวมในงานที่ไดรับมอบหมาย มีความ
เหมาะสมของปริมาณงาน ไดรับความไววางใจในงานที่ไดรับผิดชอบ และไดรับมอบหมายงาน
สําคัญ
2) ปจจัย ค้ํ าจุ นหรือ ปจจัยที่ ชวยลดความไม พึงพอใจในการปฏิ บัติงาน (Maintenance or
Hygiene Factor) เปนปจจัยที่ชวยปองกันไมใหเกิดความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
ปจจัย 10 ดาน ดังนี้
2.1) นโยบายการบริหารขององคการ (Company Policy and Administration) คือ การ
บริหารงานขององคการ ไดแก นโยบาย ระบบขั้นตอน ระเบียบขอบังคับ วิธีการทํางาน วิธีการ
บริหารงานขององคการ ไมซับซอน เปนธรรม และชัดเจน
2.2) การบั ง คั บ บั ญ ชาและการควบคุ ม ดู แ ล (Supervision) คื อ ความยุ ติ ธ รรมของ
ผู บั ง คั บ บั ญ ชา ความสามารถของผู บั ง คั บ บั ญ ชาในการบริ ห ารงาน การให คํ า แนะนํ า ต อ
ผู ใต บังคั บบั ญชา การมอบหมายงานมี ความชั ดเจน รั บฟ งความคิ ดเห็น หรือ ข อเสนอแนะของ
ผูใตบังคับบัญชา
2.3) ความสัมพันธกับหัวหนางาน (Interpersonal Relations with Supervision) คือ การ
มีความสัมพันธอันดีกับหัวหนางาน สามารถทํางานรวมกัน มีความเขาใจซึ่งกันและกัน มีความสนิท
สนม ความจริงใจ ความรวมมือ และการไดรับความชวยเหลือจากหัวหนางาน
2.4) ความสัมพั นธ กับเพื่อ นรวมงาน (Interpersonal Relations with Peers) คือ การที่
สามารถทํางานรวมกัน มีความเขาใจซึ่งกันและกัน มีความสนิทสนม ความจริงใจ ความรวมมือและ
การไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
2.5) ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา (Interpersonal Relations with Subordinators)
คือ การที่มีความสัมพันธอันดีตอกัน สามารถทํางานรวมกัน มีความเขาใจซึ่งกันและกัน มีความ
สนิทสนม ความจริงใจ ความรวมมือและการไดรับความชวยเหลือจากผูใตบังคับบัญชา
2.6) ตํ า แหน ง งาน (Status) คื อ อาชี พ เป น ที่ ย อมรั บ นั บ ถื อ ของสั ง คม มี เ กี ย รติ แ ละ
ศักดิ์ศรี งานมีความสําคัญตอองคการ
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2.7) ความมั่นคงในการทํางาน (Job Security) คือ ความรูสึกของบุคคลที่มีตอความ
มั่นคงในการทํางาน ความยั่งยืนในหนาที่การงาน ความมั่นคงขององคการ ภาพพจนชื่อเสียง หรือ
ขนาดขององคการที่มีผลตอการปฏิบัติงาน
2.8) ชีวิตสวนตัว (Personal Life) คือ ความรูสึกที่ดีหรือไมดีเปนผลที่ไดรับ จากการ
ทํางาน ไดแก สภาพความเปนอยูในปจจุบัน ความสะดวก ในการเดินทางมาทํางาน
2.9) สภาพการทํางาน (Working Conditions) คือ สภาพแวดลอมที่ทํางาน เชน หอง
ทํ างาน เสียง แสงสวาง อุณหภูมิ บรรยากาศในการทํ า งาน เวลาในการทํางาน รวมทั้ งลัก ษณะ
สิ่งแวดลอมอื่น ๆ เชน อุปกรณเครื่องมือตาง ๆ
2.10) ค า ตอบแทน (Compensations) และสวั สดิ ก าร (Welfares) คื อ ผลตอบแทนที่
องคการจายใหแกบุคลากร ในรูปของเงินเดือน คาจาง รวมทั้งการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเหมาะสม
การเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนไปอยางเปนที่พอใจ หรือเปนผลตอบแทนชนิดใดชนิดหนึ่งนอกเหนือจาก
เงินเดือน คาจาง ไดแกสวัสดิการดานสุขภาพและการประกันชีวิต วันหยุดพักผอนหรือพักรอน เงิน
ชวยคาครองชีพ เงินโบนัส
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ
Porter (1982) เปนการศึกษาแนวคิดดานทัศนคติมี 3 ลักษณะ ดังนี้
1) ความเชื่อมั่นอยางแรงกลา การยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ หมายถึง การที่
บุคลากรและเปาหมายขององคการในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาแลววาบรรทัดฐานและระบบ
คานิยมขององคการเปนที่ยอมรับได ก็จะแสดงตนวามีความเห็นดวยและยอมรับจุดมุงหมายของ
องคการ บุคคลจะประเมินองคการและรูสึกตอองคการในทางที่ดี รูสึกยินดีและภาคภูมิใจในการ
เปนสมาชิกขององคการ ยินดีที่จะเขามีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ ขององคการ เชื่อวาองคกรจะ
สามารถนําพาสูความสําเร็จไดและจะทําใหองคการบรรลุเปาหมาย บุคคลจะรูสึกวาไดอยูภายใต
สภาวะที่มีโอกาส และสามารถประสบความสําเร็จในการทํางานได
2) ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงานเพื่อองคการ หมายถึง
การแสดงความพยายามอยางเต็มที่ เต็มใจ และตั้งใจที่จะอุทิศแรงกาย แรงใจในการทํางานซึ่งจะ
แสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมความสม่ําเสมอในการทํางาน ใชความพยายามอยางมากเพื่อ
ตอบสนอง หรือมุงสูเปาหมายขององคการ จึงสงผลใหมีผลงานการปฏิบัติงานอยูในระดับที่ดี เมื่อ
เกิดปญหาขึ้นจะพยายามชวยกันแกไขปญหา
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3) ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะดํารงรักษาความเปนสมาชิกขององคการ หมายถึง การ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี ซื่อสัตยตอองคการ ไมยายหรือทําการเปลี่ยนแปลงที่ทํางาน พยายามที่
จะรักษาความเปนสมาชิกภาพไว การแสดงใหเห็นถึงความไมเต็มใจ หรือการปฏิเสธที่จะลาออก
จากองคการหรือเปลี่ยนงานไมวาเปนการเพิ่มเงินเดือน รายได สถานภาพ ตําแหนง ความสัมพันธที่
ดีกับเพื่อนรวมงาน เพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายขององคการ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ปาริชาต บัวเปง (2554) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส ประเทศไทย (จํากัด)” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่ มีผลตอความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส ประเทศไทย (จํากัด) และเพื่อศึกษาระดับ
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส ประเทศไทย (จํากัด) ผลการวิจัย
พบวา ความผูกพันตอองคกรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อแบงเปน 3 ลําดับ ดานที่มากที่สุด
คือ ดานความรูสึก รองลงมาเปนดานบรรทัดฐานทางสังคม และดานความตอเนื่อง ปจจัยสวนบุคคล
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ที่ตางกัน มีผลตอระดับความผูกพันตอองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ชัยวัฒน โอสถอํานวยโชค (2555) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทที่ปรึกษาดานระบบคอมพิวเตอร กรณีศึกษาพนักงานที่ปรึกษา
ดานระบบคอมพิวเตอรแหงหนึ่ง” มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางในการวางนโยบายและวิธี
ปฏิบัติเพื่อรักษาบุ คลากรขององคการใหคงอยูตลอดไป ผลการวิจัย พบวา ปจจัยค้ําจุ นในดา น
เงินเดือน สวัสดิการ ความมั่นคง ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคการ ปจจัยจูงใจดานความกาวหนา ความสําเร็จ และการไดรับการยอมรับ มีความสัมพันธกับ
ความผูกพันตอองคการ
ธนาคาร ขันธพัด (2557) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยจูงใจ ปจจัยค้ําจุน และคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานที่สงผลตอความจงรักภักดีของผูปฏิบัติงานในองคกร กรณีศึกษา การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยจูงใจ ปจจัยค้ําจุน และคุณภาพชีวิตที่สงผลตอความ
จงรักภักดีของผูปฏิบัติงานในองคกร กรณีศึกษา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ผลการวิจัย
พบวา ปจจัยจูงใจทั้ง 3 ดาน คือ ดานการไดรับคําสรรเสริญ ดานความเจริญกาวหนา และดานการ
ไดรับความไววางใจจากหัวหนางาน ไมสงผลตอความจงรักภักดีในการปฏิบัติงานของผูปฎิบัติงาน
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ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชการสํารวจ (Survey)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก พนักงานฝายผลิต บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด
265 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เกณฑการใหคะแนนแบบ Likert Scale 5
ระดับ การทดสอบความเชื่อมั่นดวยครอนบาค (Cronbach’s Alpha)โดยคาสถิติที่ไดไมนอยกวา 0.6
ซึ่งถือวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ วิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช
แจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) และวิ เ คราะห ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) โดยใช ก ารทดสอบ
คาเฉลี่ย t-test , การหาคาความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: ANOVA หรือ
F-Test) และสถิติ วิเคราะห คา สั มประสิท ธิ์ ส หสั มพั นธ ข องเพี ยร สัน (Pearson Correlation)โดยมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะหขอมูล
1) ขอมูลการวิเคราะหลักษณะสวนบุคคล
การวิ เ คราะห ลั ก ษณะส ว นบุ ค คลของกลุ ม ตั ว อย า ง พบว า กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ เ ป น
เพศหญิง จํานวน157 คน (รอยละ 59.7) สวนใหญมีชวงอายุ 21–30 ป จํานวน 104 คน (รอยละ 39.5)
สวนใหญสถานภาพสมรส จํานวน 126 คน (รอยละ 47.9) สวนใหญมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ปที่3/ปวช. จํานวน 124 คน (รอยละ 47.1) สวนใหญมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน1-5 ป จํานวน 104
คน (รอยละ 39.5) และสวนใหญมีระดับเงินเดือนที่ไดรับ 10,001-20,000 บาท จํานวน 168 คน
(รอยละ 63.9)
2) ขอมูลการวิเคราะหปจจัยจูงใจ
การวิเคราะหปจจัยจูงใจของกลุมตัวอยาง พบวา ภาพรวมของปจจัยจูงใจมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.04 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .435 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดาน
ความสํา เร็ จในการทํ า งาน มีคะแนนเฉลี่ ย สู ง สุ ด โดยมี คา เฉลี่ ย เทา กั บ 4.10 และส วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเทากับ .422 อยูในระดับมาก รองมาดานความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .602 อยูในระดับมาก และนอยที่สุดดานความกาวหนาในหนาที่การงาน
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .594 อยูในระดับมาก
3) ขอมูลการวิเคราะหปจจัยค้ําจุน
700

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

การวิเคราะหปจจัยค้ําจุนของกลุมตัวอยาง พบวา ภาพรวมของปจจัยค้ําจุนมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.02 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .439 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดาน
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน/ผูใตบังคับบัญชามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .615 อยูในระดับมาก และดานชีวิตสวนตัวมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
เทากัน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .463 อยูในระดับมาก รองมา
ดานตําแหนงงานมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .587 อยูในระดับมาก
และนอยที่สุดดานสภาพการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .707
อยูในระดับมาก
4) ขอมูลการวิเคราะหความผูกพันตอองคการของกลุมตัวอยาง
การวิเคราะหความผูกพันตองคการของกลุมตัวอยาง พบวา ภาพรวมของความผูกพันมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.03 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .436 อยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายขอ
ในขอทานภูมิใจที่จะบอกกับใคร ๆ วาทานเปนพนักงานขององคการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .633 อยูในระดับมากมีระดับคาเฉลี่ยสุงสุด รองลงมาในขอเมื่อไดรับ
มอบหมายงานอยางหนึ่งทานจะทุมเทใหกับงานอยางเต็มที่ทุกครั้ง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .549 อยูในระดับมาก และนอยที่สุดในขอทานไมคิดลาออกแมองคการ
ประสบปญหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .673 อยูในระดับมาก
การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 .1 แสดงการสรุ ป สมมติ ฐ านข อ ที่ 1 ป จ จั ย ส ว นบุ ค คล ได แ ก ด า นอายุ ด า นเพศ ด า น
สถานภาพ ดานระดับการศึกษา ดานระยะเวลาการปฏิบัติงาน ดานเงินเดือนที่ไดรับ ที่ตางกันมีผล
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
เงินเดือนที่ไดรับ
F-Test
ไมสอดคลอง
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ตารางที่ 1.2 แสดงผลการสรุปสมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยจูงใจ ไดแก ดานความสําเร็จในการทํางาน
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ดานลักษณะ
งาน ที่ ทํ า ด า นความรั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกกั บ ความผู ก พั น ต อ
องคการของพนักงานฝายผลิต บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด
สมมติฐาน
ดานความสําเร็จในการทํางาน
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ
ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน
ดานลักษณะงานที่ทํา
ดานความรับผิดชอบ

สถิติ
Pearson Correlation
Pearson Correlation
Pearson Correlation
Pearson Correlation
Pearson Correlation

ผลการทดสอบ
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง

ตารางที่ 1.3 แสดงผลการสรุปสมมติฐานขอที่ 3 ปจจัยค้ําจุน ไดแก ดานนโยบายและการบริหารของ
องค ก าร ด า นการบั ง คั บ บั ญ ชาและการควบคุ ม ดู แ ล ด า นความสั ม พั น ธ กั บ หั ว หน า งาน ด า น
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน/ผูใตบังคับบัญชา ดานตําแหนงงาน ดานความมั่นคงในการทํางาน
ดานชีวิตสวนตัว ดานสภาพการทํางานดานคาตอบแทนมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอ
องคการของพนักงานฝายผลิต บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด
สมมติฐาน
ดานนโยบายและการบริหารองคการ
ดานการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล
ดานความสัมพันธกับหัวหนางาน
ด า น ค ว า ม สั ม พั น ธ กั บ เ พื่ อ น ร ว ม ง า น /
ผูใตบังคับบัญชา
ดานตําแหนงงาน
ดานความมั่นคงในการทํางาน
ดานชีวิตสวนตัว
ดานสภาพการทํางาน
ดานคาตอบแทน
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สถิติ
Pearson Correlation
Pearson Correlation
Pearson Correlation
Pearson Correlation

ผลการทดสอบ
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง

Pearson Correlation
Pearson Correlation
Pearson Correlation
Pearson Correlation
Pearson Correlation

สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
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การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ
1) ผลการศึกษาวิจัยข อมู ลป จจัย สวนบุ คคลที่ประกอบด วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ
การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เงินเดือนที่ไดรับ ที่ตางกันมีผลตอความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานฝายผลิต บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด ตางกัน พบวามี 1 ดาน ที่ยอมรับ
สมมติฐาน คือ เพศ เพศที่แตกตางกันมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายผลิต บริษัท
โตชิ บา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากั ด แตกตางกั นอย างมีนัยสํา คั ญทางสถิติที่ ร ะดั บ 0.5 เพราะ
พนักงานที่มีเพศแตกตางกันมีการรับรู ความคิดที่ไมเหมือนกัน มีลักษณะในการดํารงชีวิตที่ไม
เหมือนกัน จึงทําใหเกิดความผูกพันตอองคการที่ตางกัน
2) ผลการศึ ก ษาวิ จั ย ข อ มู ล ป จ จั ย จู ง ใจที่ ป ระกอบด ว ย ด า นความสํ า เร็ จ ในการทํ า งาน
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ดานลักษณะงานที่ทํา และ
ด านความรับ ผิ ดชอบ มี ความสั มพั นธ กับความผู กพั นต อองค การของพนั ก งานฝายผลิ ต บริษัท
โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด ตางกัน พบวาทุกดานยอมรับสมมติฐาน
3) ผลการศึกษาวิจัยขอมูลปจจัยค้ําจุนที่ประกอบดวย ดานนโยบายและการบริหารของ
องค ก าร ด า นการบั ง คั บ บั ญ ชาและการควบคุ ม ดู แ ล ด า นความสั ม พั น ธ กั บ หั ว หน า งาน ด า น
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน/ผูใตบังคับบัญชา ดานตําแหนงงาน ดานความมั่นคงในการทํางาน
ดานชีวิตสวนตัว ดานสภาพการทํางาน และดานคาตอบแทน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคการของพนักงานฝายผลิต บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด ตางกัน พบวาทุกดาน
ยอมรับสมมติฐาน
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการสรุปและวิเคราะหผลการวิจัยทําใหทราบถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานฝายผลิต บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อนําขอมูลที่
ไดนําขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุง แกไข วางแผน และพัฒนาระบบการบริหารภายในองคการ
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1) ด า นความก า วหน า ในหน า ที่ ก ารงาน ควรเป ด โอกาสให ผู ที่ มี ค วามรู
ความสามารถไดเลื่อนตําแหนงหนาที่การงานที่สูงขึ้น สงเสริมใหพนักงานมีความกาวหนาในหนาที่
การงาน โดยการใหทุนศึกษาตอ หรือจัดการฝกอบรม สัมมนา เพื่อใหพนักงานไดมีการพั ฒนา
ความรูความสามารถเพิ่มเติมใหตนเอง
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2) ดานความสั ม พั น ธ กับ หั ว หนา งาน ควรจั ดกิ จ กรรมที่ ทํ า ให พ นั ก งานและ
หัวหนางานไดทํากิจกรรมรวมกัน เพื่อใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน เชน การจัดงานสัมมนา การ
จัดงานกีฬาสี การจัดกิจกรรมในวาระพิเศษตาง ๆ เพื่อใหไดใชเวลารวมกัน ทําใหเกิดความสัมพันธ
ที่ดีตอกันของหัวหนางานและลูกนองรวมถึงเพื่อนรวมงาน
3) ด า นสภาพการทํ า งาน องค ก ารควรจะมี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ที่ทันสมัย และเหมาะสมเพียงพอตอการใชงาน ปจจุบันมีรถในการรับสงพนักงานซึ่ง
เปนสิ่งที่ดี แตควรจะมีจํานวนที่ เพี ยงพอตอความตอ งการของพนั กงาน และสิ่งแวดลอมที่ดีใ น
องคการ ควรจะมีพื้นที่ใหพนักงานไดพักผอน ผอนคลายในชวงเวลาพักอยางเพียงพอ เพื่อพนักงาน
จะปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่เมื่อถึงชวงเวลาปฏิบัติงาน
4) ด า นค า ตอบแทน องค ก ารควรมี ค า ตอบแทนที่ เ หมาะสมกั บ ปริ ม าณงาน
เนื่องจากพนักงานที่มีภาระงานที่หนัก หรือมีงานที่มาก ควรที่จะไดรับคาตอบแทนใหเหมาะสม
เพื่อที่จะเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานใหอยากที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มที่ และในดาน
ของสวัสดิการ หรือคาลวงเวลา ควรที่จะมีการปรับใหเหมาะสม
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
จากผลสรุป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนประโยชนในการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
1) ขยายขอบเขตดานประชากรใหครอบคลุมขึ้น โดยการเก็บขอมูลวิจัย ดาน
ประชากรจากทุ ก ๆ ฝายของบริ ษัท เพื่ อจะไดท ราบป จจั ย ที่ มีค วามสั ม พั น ธ กับ ความผูก พั น ต อ
องคการของบริษัทอยางแทจริง
2) มีการสํารวจขอมูลจากคูแขง หรือธุรกิจที่มีลักษณะคลายกัน เพื่อทราบปจจัย
ที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของคูแขง เพื่อนํามาเปรียบเทียบ และเปนแนวทางใน
การปรับปรุงใหดีขึ้น
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ผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดยอ
การคนควาอิสระครั้งนี้วัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอการตัดสินใจ
ซื้อกระเปาโมอิของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาโมอิของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ (3) เพื่อ
ศึกษาปจจัยพฤติกรรมของผูบริโภคที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาโมอิของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัยและใชกลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครที่เลือกซื้อผลิตภัณฑกระเปาโมอิ ณ สถานที่จัดจําหนายของทางราน จํานวน
400 คน โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทําการทดสอบ
สมมติ ฐ านโดยใช ส ถิ ติ Independent Samples t-test , One Way ANOVA F-test ค า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสันโดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติไวที่ระดับ 0.05 และสถิติถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุ 27-35 ป มีสถานภาพโสด
มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีอาชีพบริษัทเอกชนและมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 40,001บาท
ขึ้นไป ซึ่งมีพฤติกรรมการเลือกซื้อกระเปาของผูบริโภคดานเหตุผลสําคัญในการซื้อโดยดูจากการ
ออกแบบของกระเป า เป นส ว นใหญ ซึ่ง ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด า นผลิ ต ภั ณ ฑ
ด า นราคา ด า นช อ งทางการจั ดจํ า หน า ย ด า นการส งเสริ ม การตลาด ด า นลั ก ษณะกายภาพ ด า น
บุคลากรผูใหบริการ ดานกระบวนการโดยรวมอยูในระดับมาก และ กระบวนการตัดสินใจซื้อดาน
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การรับรูปญหา ดานการคนหาขอมูล ดานการประเมินผลทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อ ดานการ
ประเมินผลหลังการซื้อโดยรวมอยูในระดับมาก เพศและระดับการศึกษาที่แตกตางกันไมสงผลตอ
การตัดสินใจซื้อกระเปาโมอิของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สวนเรื่อง อายุ สถานภาพ อาชีพ
รายได เ ฉลี่ ย ต อ เดื อ น ที่ แ ตกต า งกั น ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ กระเป าโมอิ ข องผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญที่ 0.05 และปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อกระเปาโมอิ พบวา มีความสัมพันธอยูในระดับคอนขาง
สูงที่ 0.652 มีคาความเชื่อมั่นของการพยากรณอยูที่ 0.426 มีความคลาดเคลื่อนอยูที่ 0.338 ซึ่งตัวแปร
ที่มีปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาโมอิมี 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
กระเปาถือเปนสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย ซึ่งนอกจากจะมีประโยชน สําหรับใส
สิ่งของที่จําเปน ยังเปนสวนชวยในการเสริมสรางบุคลิกภาพ แสดงใหเห็นถึงรสนิยม ภาพลักษณ
ความคิ ด และสั ง คมอี ก ด ว ย เนื่ อ งจากเวลาที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปประกอบกั บ เทคโนโลยี ที่ มี
ความกาวหนา ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทําใหกระเปาไดถูกพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบอยูอยางสม่ําเสมอ
ซึ่งกระเปาแฟชั่นมีรูปแบบที่หลากหลาย ผลิตไดจากวัสดุที่มีทั้งหนังสัตวแท หนังเทียม ผา พลาสติก
ฯลฯ แตละวัสดุสามารถผลิตออกมาไดหลากหลาย แตกตางกันตามดีไซน ตามแฟชั่นในแตละยุค
ทั้งนี้ผูบริโภคในปจจุบันมีการจับจายใชสอยลดลงกวาแตกอน เนื่องจากมีการแขงขันที่สูงมากขึ้น
ผูบริโภคหันมาเปนผูคาจํานวนมาก ทั้งในตลาดคาปลีก ตลาดคาสง และตลาดออนไลน ตองยอมรับ
วาตลาดออนไลนเขามามีอิทธิพลกับธุรกิจการคาในปจจุบันเปนอยางมาก ดังนั้นเพื่อที่จะดึงดูด
ผูบริโภคใหจงรักภักดีตอสินคาของเรา จึงจําเปนตองมีกระบวนการ และความเขาใจในการตัดสินใจ
ซื้ อ ของผู บ ริ โ ภคอย า งลึ ก ซึ้ ง การตอบสนองความต อ งการของผู บ ริ โ ภคในป จ จุ บั น ต อ งเข า ใจ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสียใหม เพราะผูบริโภคมีขอมูลใหศึกษาและเปรียบเทียบมากมายจาก
โลกออนไลน
ดังนั้นจึงเกิดความคิดที่อยากจะศึกษาแนวทางปฏิบัติกับกระเปาโมอิ เพื่อพัฒนาใหตรงจุด
กับความตองการของกลุมลูกคาและเสริมสรางความแข็งแกร งในแบรนดสินคา อีกทั้งตองการ
พัฒนาศักยภาพแบรนดและสินคาใหมีคุณคามากขึ้น เพื่อที่จะนําไปใชกับการวางแผนการตลาด
และสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคตอไปในอนาคต
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาโมอิ ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาป จจั ยพฤติ กรรมของผูบ ริโภคที่ สงผลตอการตัดสิ นใจซื้ อกระเป าโมอิข อง
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาโมอิ
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานของการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดตอเดือนที่
แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาโมอิ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน
ปจจัยพฤติกรรมของผูบริโภคประกอบไปดวย เหตุผลสําคัญในการซื้อ ประเภทของกระเปา
สถานที่ซื้อ โอกาสในการซื้อ ชวงเวลาในการซื้อ คาใชจายในการซื้อ ความถี่ในการซื้อและสื่อที่ทํา
ให ไ ด รู จั ก กระเป า ส งผลต อ การตั ดสิ น ใจซื้ อ การตั ดสิ น ใจซื้ อ กระเป า โมอิ ของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบรรจุภัณฑ ดานพนักงานขายและด าน
ขาวสารสงผลตอการตัดสินใจกระเปาแบรนดโมอิ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ไดแกผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่เลือกซื้อผลิตภั ณฑ
กระเปาโมอิ ณ สถานที่จัดจําหนายของทางราน เนื่องจากไมสามารถทราบจํานวนที่แนนอนของ
ประชากร จึงกําหนดคาระดับความเชื่อมั่น 95% คาความคาดเคลื่อนไมเกิน 5 % (กัลยา วานิชยบัญชา
2545, น. 25-26) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 385 คน สํารองไว 15 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน
ประชากรและกลุมตัวอยาง
การสุมตัวอยางใชการสุมตัวอยางแบบเลือกสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก (Convenience
Sampling) โดยเก็บตัวอยางจากผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
พื้ น ที่ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด แ ก ณ สถานที่ จั ด จํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ก ระเป า โมอิ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาการเก็บรวบรวมของมูลเชิงสํารวจดวยแบบสอบถาม ตั้งแตวันที่ 20 กรกฎาคม –
17 กันยายน พ.ศ.2560
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นิยามศัพทเฉพาะ
พฤติกรรมของผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริโภคทําการคนหาการคิด การซื้อ การใช
การประเมินผลในสินคาและบริการ ซึ่งคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขาหรือเปนขั้นตอน
ซึ่งเกี่ยวกับ ความคิดประสบการณ การซื้อ การใชสินคาและบริการของผูบริโภค เพื่อตอบสนอง
ความตองการ และความพึงพอใจของเขา
สวนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง เครื่องมือตางๆ ทางการตลาดที่กิจการใชเพื่อ
ตอบสนองตอวัตถุประสงคทางการตลาดเปาหมาย ประกอบดวยกลยุทธทางการตลาดที่สําคัญ เปน
ปจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได กิจการธุรกิจจะตองสรางสวนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการ
วางแผนกลยุทธทางการตลาดปจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อกระเปาโมอิ ไดแก ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานการสงเสริม
การตลาด ดานกระบวนการในการทํางาน ดังนี้
ดานผลิตภัณฑ หมายถึง กระเปาที่นําเสนอเพื่อตอบสนองความจําเปนหรือความตองการ
ของผูบริโภคใหไดรับความพึงพอใจ
ดานราคา หมายถึง จํานวนเงินที่ผูบริโภคจะยอมจายเพื่อแลกกับสินคาหรือการบริหารที่
ผูบริโภคพอใจ
ดานชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง ประกอบดวยทําเลที่ตั้งของรานคาหรือสถานที่ที่
ผูผลิตจัดเตรียมหรือจัดหาไวเพื่อขายสินคาของผลิตภัณฑ
ด า นการส ง เสริ ม การตลาด หมายถึ ง การที่ ผู จั ด จํ า หน า ยสิ น ค า เพิ่ มช อ งทางต า ง ๆ เพื่ อ
เผยแพรสินคาหรือดึงดูดผูบริโภคใหสนใจในตัวสินคามากขึ้นเพื่อใหเกิดผลกําไรสูงสุดแกสินคา
เชน การลดราคา การโฆษณา เปนตน
ดานลักษณะกายภาพ หมายถึง สิ่งแวดลอมที่มองเห็นไดในรานโมอิ เชน การที่ผูจัดจําหนาย
สิ นค า มี ก ารออกแบบ จั ด วางสิ นค า ให เ หมาะสมโดดเด น พร อ มส ง มอบทํ า ให ลู กค า สนใจใน
ผลิตภัณฑและอยากเลือกซื้อเลือกหา
ดานบุคลากรผูใหบริการ หมายถึง ผูบริหารและพนักงานทั้งหมดที่คอยใหบริการลูกคาใน
เรื่องตางๆ ไมวาจะเปนการขาย การตอบคําถามทั้งหมดดวย
ดานกระบวนการ หมายถึง การสรางกระบวนการที่วางแผนมาเปนอยางดีเพื่อใหพนักงาน
ทํางานไดสะดวก และมีแบบแผนเดียวกัน
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พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ หมายถึง การกระทําหรือกิริยาอาการของผูที่แสดงออกทาง
ความคิด และความรูสึกของแตละบุคคล เกี่ยวกับการซื้อกระเปาโมอิ ซึ่งนํามาใชประกอบในการ
พิจารณาซื้อกระเปาโมอิ
กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ
-

ปจจัยสวนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน

-

พฤติกรรมของผูบริโภค
เหตุผลสําคัญในการซื้อ
ประเภทของกระเปาที่เลือกซื้อ
สถานที่ในการซื้อกระเปา
โอกาสในการซื้อ
ชวงเวลาที่เลือกซื้อ
คาใชจายในการซื้อ
ความถี่ในการซื้อ
สื่อที่ทําใหไดรูจักกระเปา

ตัวแปรตาม

การตัดสินใจซื้อกระเปาโมอิของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ
- ดานผลิตภัณฑ
- ดานราคา
- ดานชองทางการจัดจําหนาย
- ดานการสงเสริมการตลาด
- ดานลักษณะทางกายภาพ
- ดานบุคลากรผูใหบริการ
ประโยชน
าดวาจะไดรับ
- ทดาี่คนกระบวนการ
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อใหทราบถึงปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาโมอิ ของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อใหทราบถึงปจจัยพฤติกรรมของผูบริโภคที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาโมอิของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่ อ ให ท ราบถึ งป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ สง ผลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
กระเปาโมอิ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อใหทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคและนําเปนใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ ไดนําเครื่องมือมาใช คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูศึกษา
ได จัด ทํ า แบบสอบถามมาจาก การค น คว า เอกสาร ทฤษฎี ตํ า รา แนวคิ ด และการทบทวนงาน
ที่เกี่ยวของและนํามาประยุกตใชเปนคําถาม
การวิเคราะหสมมติฐานขอที่ 1 ใชสถิติเชิงอนุมาน ทําการทดสอบดวย Independent Sample
T-test และทําการทดสอบ One-Way ANOVA และ LSD
การวิเคราะหสมมติฐานขอที่ 2 และ ขอที่ 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
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 40,000 บาทขึ้นไป จํานวน 97 คน (รอยละ 24.30)
ขอมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อกระเปาของผูของผูบริโภค
ด า นเหตุ ผ ลสํ า คั ญ ในการซื้ อ ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ มี ร ะดั บ ความเห็ น ต อ
การออกแบบกระเปา จํานวน 224 คน (รอยละ 56.00) ดานประเภทของกระเปาที่เลือกซื้อผูตอบ
แบบสอบถามส ว นใหญ มี ร ะดั บ ความเห็ น ต อ หนั ง เที ย ม PU จํ า นวน 187 คน (ร อ ยละ 46.80)
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ดานสถานที่ในการซื้อกระเปาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความเห็นตอ IG / Facebook
จํานวน 139 คน (รอยละ 29.80) ดานช วงเวลาที่ เลื อ กซื้ อผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ มี ร ะดั บ
ความเห็นตอ ชวงเย็น จํานวน 240 คน (รอยละ 51.00) ดานคาใชจายในการซื้อผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีระดับความเห็นตอ ราคา 501-1,000 บาทจํานวน 180 คน (รอยละ 45.00) ดานความถี่ใน
การซื้อผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความเห็นตอ นอยกวาเดือนละ 1 ใบจํานวน 253 คน
(รอยละ 63.20) ดานสื่อที่ทําใหไดรูจักกระเปาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความเห็นตอ
สื่อโฆษณา 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 า นช อ งทางการจั ด จํ า หน า ยผู ต อบแบบสอบถามส ว นให ญ
มีระดับความเห็นตอ สถานที่ตั้งของรานโมอิอยูในทําเลที่เปนแหลงชอปปงชื่อดังและสื่อออนไลน
Facebook/Instagram ของรานโมอิสามารถเขาถึงไดงาย ในระดับมาก (X = 4.20 , S.D=0.809 และ
X = 4.20 , S.D=0.901)ตามลําดับ ดานการสงเสริมการตลาดผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับ
ความเห็ น ต อ กระเป า โมอิ มี ก ารรั บ ประกั น ความพอใจและสามารถเปลี่ ย นสิ น ค า ได ใ น 7 วั น
ในระดับมาก (X = 4.16 , S.D=0.731) ดานลักษณะกายภาพผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับ
ความเห็ น ต อ การจั ด วางกระเป า โมอิ ใ นร า นมี รู ป แบบที่ น า สนใจดึ ง ดู ด ในระดั บ มาก
(X = 4.00 , S.D=0.748) ดานบุคลากรผูใหบริการผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความเห็น
ต อ พนั ก งานขายมี ค วามเอาใจใส ใ นบริ ก าร ยิ้ ม แย ม แจ ม ใสและพนั ก งานขายมี ค วามรวดเร็ ว
ในการให บ ริ ก าร ในระดั บ มาก (X = 4.06 , S.D=0.843 และ X = 4.06 , S.D=0.774)ตามลํ า ดั บ
ดานกระบวนการผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความเห็นตอ รานโมอิมีระบบการสงมอบ
ที่มีประสิทธิภาพ ในระดับมาก (X = 4.02 , S.D=0.786)
ขอมูลกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความเห็นตอ ผูบริโภคจะกลับไปซื้อกระเปารุนอื่นอีก
ครั้งเมื่อเห็นวากระเปาใชดีและมีคุณภาพ ในระดับมาก (X = 4.45 , S.D=0.737) รองลงมาผูบริโภค
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ซื้ อกระเป า โดยเลื อ กจากรู ป แบบและสี ที่ ชอบเป นสํ า คั ญ ในระดั บ มาก (X = 4.41 , S.D=0.760)
และน อ ยที่ สุ ด ผู บ ริ โ ภคซื้ อ กระเป า เพราะทํ า ตามผู อื่ น หรื อ มี ค นแนะนํ า ในระดั บ ปานกลาง
(X = 3.04 , S.D=1.141)
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
สถิติ
ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดโมอิของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อ
กระเปาโมอิที่แตกตางกัน

Independent
Sample T-test

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อ
กระเปาโมอิที่แตกตางกัน

One – way
ANOVA

สอดคลองกับ
สมมติฐาน

สมมติฐาน

สถิติ

ผลการทดสอบ

สมมติฐานที่ 1.3

สถานภาพที่แตกตางกันสงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อกระเปาโมอิที่แตกตางกัน

One – way
ANOVA

สอดคลองกับ
สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1.4

สถานภาพที่แตกตางกันสงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อกระเปาโมอิที่แตกตางกัน

One – way
ANOVA

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1.5

อาชีพที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจ
One – way
สอดคลองกับ
ซื้อกระเปาโมอิที่แตกตางกัน
ANOVA
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.6 รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอ One – way
สอดคลองกับ
การตัดสินใจซื้อกระเปาโมอิที่แตกตางกัน
ANOVA
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 2 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปา
แบรนดโมอิของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
One – way
สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ 2.1 ดานเหตุผลสําคัญในการซื้อที่แตกตางกัน
ANOVA
สมมติฐาน
สงผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาโมอิที่
แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2.2 ประเภทของกระเปาที่แตกตางกันสงผลตอ One – way
สอดคลองกับ
การตัดสินใจซื้อกระเปาโมอิที่แตกตางกัน
ANOVA
สมมติฐาน
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สมมติฐานที่ 2.3

สมมติฐานที่ 2.4
สมมติฐานที่ 2.5
สมมติฐานที่ 2.6
สมมติฐานที่ 2.7
สมมติฐานที่ 2.8

สถานที่ในการซื้อกระเปาที่แตกตางกัน
สงผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาโมอิที่
แตกตางกัน
โอกาสในการซื้อที่แตกตางกันสงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อกระเปาโมอิที่แตกตางกัน
ชวงเวลาที่เลือกซื้อที่แตกตางกันสงผลตอ
การตัดสินใจซื้อกระเปาโมอิที่แตกตางกัน
คาใชจายในการซื้อที่แตกตางกันสงผลตอ
การตัดสินใจซื้อกระเปาโมอิที่แตกตางกัน
ความถี่ในการซื้อที่แตกตางกันสงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อกระเปาโมอิที่แตกตางกัน
สื่อที่ทําใหไดรูจักกระเปาที่แตกตางกัน
สงผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาโมอิที่
แตกตางกัน
สมมติฐาน

One – way
ANOVA

สอดคลองกับ
สมมติฐาน

One – way
ANOVA
One – way
ANOVA
One – way
ANOVA
One – way
ANOVA
One – way
ANOVA

สอดคลองกับ
สมมติฐาน
สอดคลองกับ
สมมติฐาน
สอดคลองกับ
สมมติฐาน
ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน
สอดคลองกับ
สมมติฐาน

สถิติ

ผลการทดสอบ

สมมติฐานที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย การสงเสริมการตลาด ลักษณะทางกายภาพ บุคลากรผูใหบริการและกระบวนการมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อกระเปาโมอิ
สอดคลองกับ
Multiple
สมมติฐานที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการมี
สมมติฐาน
Regression
ความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อกระเปา
Analysis
โมอิ
ขอเสนอแนะ
1. ผลการวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบวา ดานราคามีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อมากที่สุด ดวย
สภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน การใชจาย การซื้อสินคาเรื่องราคาทําใหผูบริโภคมีการตัดสินใจซื้อไดเร็ว
มากขึ้น โมอิจึงนําเรื่องราคาขายมาปรับใช ขายสินคาราคาไมแพง แตเมื่อเทียบกับคุณภาพแลววัสดุที่
ใชแลว คุมคากับเงินที่ผูบริโภคจายไปแนนอน
2. ผลจากการวิจัยพบวาเมื่อผูบริโภคนําสินคาไปใช แลวเกิดการบอกตอภายในครอบครัว
วาสินคาคุณภาพดี มีดีไซนที่สวยงาม โมอิจึงมุงพัฒนาดีไซนของสินคา เพื่อใหตรงความตองการ
ของผูบริโภค
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3. ผลจากการวิจัยพบวาสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 27-35 ป ทางโมอิจึงปรับดีไซนและ
ฟงชั่นการใชงานของกระเปา ใหตอบโจทยและเขาถึงลูกคาใหมากขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาคุณคาในตราสินคาที่สงผลการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค เพื่อนํามาใช
พัฒนาใหแบรนดมีความแข็งแกรงมากยิ่งขั้น
2. ควรศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลอื่นๆ ที่สงผลตอการการตัดสินใจซื้อ เพื่อนํามาเปรียบเทียบ
กับ ผลวิจัยและนําไปพัฒนาการบริการตอไป
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ผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดยอ
การศึกษาการศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาปจจัยดานลักษณะ
ประชากรศาสตร ที่ ส ง ผลต อ การเลื อ กเติ ม เงิ น เกมส ใ นสมาร ท โฟนของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับการเลือกเติมเงิน
เกมสในสมารทโฟนของผูบริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และ (3) เพื่อศึ กษาปจจัยทั ศนคติ ที่มี
ความสัมพันธกับการเลือกเติมเงินเกมสในสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครประชากร
ที่ใชในงานวิจัย คือ ผูเลนเกมสออนไลนบนสมารทโฟนซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน โดย
สุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คนการวิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณนา ไดแก ความถี่
(Frequency) ค า ร อ ยละ (Percentage) ค า เฉลี่ ย (Mean) และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และใช สถิ ติ เ ชิ งอนุ ม าน ได แก t-test, One-Way Anova (F-test) และการวิ เ คราะห การ
ถดถอยพหุคูณ(Mutiple Regression Analysis) ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศชาย จํ า นวน 308 คน (ร อ ยละ 77.00)มี อ ายุ 18 – 25 ป จํ า นวน 224 คน (ร อ ยละ 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) และมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 1,501 - 4,500 บาท จํานวน 97 คน (รอยละ 24.25)ปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมาก กลาง นอย ดังนี้ ดานผลิตภัณฑดานชองทางจัดจําหนายและดาน
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สงเสริมการตลาดและปจจัยทัศนคติ โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมาก กลาง นอย
ดังนี้ ดานความเขาใจดานความรูสึกและดานพฤติกรรม และการเลือกเติมเงินออนไลนบนสมารท
โฟนโดยรวมอยูในระดับมากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา (1) ปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตร
พบวา อายุระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอการเลือกเติมเงินเกมสใน
สมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2)
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดพบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาดมี
ความสัมพันธกับการเลือกเติมเงินเกมสในสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีอํานาจการพยากรณรอยละ22.4 (3) ปจจัยทัศนคติพบวา ความ
เขาใจ และความรูสึกมีความสัมพันธกับการเลือกเติมเงินเกมสในสมารทโฟนของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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
โลกป จ จุ บั น เปลี่ ย นแปลงพั ฒ นาตลอดเวลาทั้ ง ด า นเทคโนโลยี สั ง คม วั ฒ นธรรม ที่
ขับเคลื่อนไปโดยระบบเศรษฐกิจ และกลายเปนระบบทุนนิยมที่หลอหลอมมาจากโครงสรางทาง
สังคมและโครงสรางภายนอก นั่นคือคนในสังคมที่มีการปฏิสัมพันธกับผานการกระทําหรือการ
ปฏิบัติแสดงออกโดยมีรางกายเปนสื่อกลางการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารไดพัฒนาอยาง
ตอเนื่องและรวดเร็ว จึงทําใหอุตสาหกรรมตาง ๆ คิดคน และออกแบบเทคโนโลยีที่จะชวยอํานวย
ความสะดวกในต า ง ๆ อี กทั้ ง ยั ง ทํ า ให เทคโนโลยี ใ นรู ป แบบของความบั น เทิ ง เติ บ โตตามด ว ย
ประเทศไทยในป พ.ศ.2558 อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต พบวา มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นมาก จากป พ.ศ.
2557 ที่มีมูลคา 12,745.5 ลานบาท แบงออกเปนแอนิเมชั่น 3,851.1 ลานบาท หรือรอยละ 9.9 เกมส
มูลคา 8,894.4 ลานบาท หรือรอยละ 13.5 เนื่องจากความตองการบริโภคสื่อทางดานความบันเทิง
มากขึ้นทําใหผูประกอบการธุรกิจเรงพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมรับมือกับการแขงขันที่รุนแรงขึ้น โดย
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มาจากการนําเขาจากตางประเทศเปนหลัก อุตสาหกรรมเกมสนั้นมีมานานหลายปแลว ตั้งแตเปนใน
รูปแบบออฟไลนที่ผูบริโภคสามารถเลนไดเพียงผูเดียว ตอมาไดพัฒนาใหสามารถมีผูเลนเพิ่มขึ้นได
เพียงแค 2 คน เมื่อเขาสูยุคโลกาวิวัฒนทําใหเกิดโลกออนไลนที่สามารถเชื่อมตอกันไดทั่วทั้งโลกทํา
ให เ กิ ด โอกาสในการทํ า ฉะนั้ น แล ว โลกที่ เ ทคโนโลยี ที่ มี ก ารพั ฒ นาสั ง คมก็ พั ฒ นาให เ ข า กั บ
เทคโนโลยีปจจุบันนั้น ทําใหสิ่งบันเทิงเหลาของถึงผูใชสมารทโฟนไดงาย เพราะฉะนั้นแลวสําหรับ
ผูพัฒนาเกมสแลวถือเปนชองทางการพัฒนาเกมที่เขาถึงผูบริโภคไดเปนจํานวนมาก และการลงทุน
ลงขายในสมาร โ ฟนที่ ต่ํ า ถ า เที ย บกั บ อุ ต สหกรรมอื่ น ธุ ร กิ จ เกมส ใ นสมาร ท โฟนในส ว นแบ ง
การตลาดกับเกมในเครื่องตาง ๆ แลว มีสวนแบงการตลาดถึงคิดเปนรอยละ 42 เปนอันดับที่หนึ่งใน
ป 2017 เพราะสาเหตุนี้จึงเปนธุรกิจที่นาสนใจในเทรนในปจจุบันในการศึกษาการลงทุน ดังนั้นแลว
ปจจุบันนี้ธุรกิจเกมสออนไลนบนสมารทโฟนจึงเปนธุรกิจที่มีความนาลงทุนสูง แมจะไมสามารถ
คื น ทุ น ได ใ นระยะเวลาอั น สั้ น แต ก็ มี แ นวโน ม ที่ ส ามารถทํ า กํ า ไรได อ ย า งดี ใ นระยะเวลายาว
เพราะฉะนั้น ผูวิจัยวิจัยกลุมประชากรผูเติมเกมออนไลนบนสมารทโฟน กลุมนี้จากปจจัย 3 ดาน (1)
ป จ จั ย ด า นลั ก ษณะประชากรศาสตร (2) ส วนประสมทางการตลาด และ (3) ทั ศ นคติ เพื่ อ หา
ความสัมพันธ ปจจัยทั้ง 3 ดานนี้
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1) เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ด า นลั ก ษณะประชากรศาสตร ที่ สง ผลต อ การเลื อ กเติ ม เงิ น เกมส ใ น
สมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2) เพื่ อศึ กษาป จจั ยส วนประสมทางการตลาดที่ มี ค วามสั ม พั น ธ การเลื อกเติ มเงิ นเกมส ใน
สมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3) เพื่อศึกษาปจจั ยทัศนคติ ที่มีความสั มพันธ การเลื อกเติ มเงินเกมสในสมารทโฟนของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานของการวิจัย
1) เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ด า นลั ก ษณะประชากรศาสตร ที่ สง ผลต อ การเลื อ กเติ ม เงิ น เกมส ใ น
สมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2) เพื่ อศึ กษาป จจั ยส วนประสมทางการตลาดที่ มี ค วามสั ม พั น ธ การเลื อกเติ มเงิ นเกมส ใน
สมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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3) เพื่อศึกษาปจจั ยทัศนคติ ที่มีความสั มพันธ การเลื อกเติ มเงินเกมสในสมารทโฟนของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยอายุตั้งแต 10 ป
บริบูรณขึ้นไปโดยไมทราบจํานวนประชากรแนนอน กลุมตัวอยางที่ใชวิจัยในครั้งนี้ทั้งสิ้น 400 คน
การวิจัยครั้งนี้จะทําการศึกษาตัวแปรอิสระ ไดแก (1) ปจจัยลักษณะประชากรศาสตร (2) ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด และ (3) ปจจัยทัศนคติ และระยะเวลาในการศึกษา ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.
2560 – กุมภาพันธ พ.ศ.2561 รวมประมาณ 5 เดือน
นิยามศัพทเฉพาะ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด หมายถึง กลุมของเครื่องมือทางการตลาดของธุรกิจเกมส
ออนไลนสมารทโฟนที่ใชรวมกันในการวางแผน กลยุทธ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาด
ซึ่งมี 4 ประการ ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการ
สงเสริมการตลาด
ปจจัยทัศนคติ หมายถึง ความคิด ความเขาใจ และพฤติกรรมที่บุคคลมีตอ การเลือกเติมเงิน
เกมสออนไลนบนสมารทโฟน และเลือกการเติมเงินไดเหมาะสม กับการบริการที่ไดรับ รวมไปถึง
ความคุมคาจากตัวเงิน สิ่งของหรือตัวละคร ภายในเกมสออนไลนบนสมารทโฟน
การเลือกเติมเงิน หมายถึงการเลือกเติมเงินเกมสออนไลนบนสมารทโฟนเปนพฤติกรรมที่
เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกเติมเงินเกมสออนไลนบนสมารทโฟนในดานตางๆ ไดแก วิธีการ
ชําระเงิน, บุคคลที่มีอิทธิพล, ระยะเวลาที่ใชในการตัดสินใจ และวัตถุประสงค
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยลักษณะประชากรศาสตร
1. เพศ
4. ระดับการศึกษา
2. อายุ
5. อาชีพ
3. สถานภาพ 6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ 2. ราคา
3. ชองทางการจัดจําหนาย
4. การสงเสริมการตลาด

การเลือกเติมเงินเกมสออนไลน
บนสมารทโฟนของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร

ปจจัยทัศนคติ
1. ความเขาใจ
2. ความรูสึก
3. ดานแรงจูงใจ
รูปที่ 1 กรอบแนวความคิดในงานวิจัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) ผลการวิจัยสามารถนําไปแบงรูปแบบการเติมเงิน และพัฒนาชองทางการเติมเงินให
เหมาะสมกับผูบริโภคแตละสวนได ทําใหการดําเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ เพิ่มกําไร อีกทั้งยังชวย
ขจัดการลงทุนโดยไมจําเปนอีกดวย
2) ผูประกอบการธุรกิจเกมสออนไลนบนสมารทโฟน สามารถนําไปใชปรับกลยุทธทาง
การตลาด เพื่อดึงดูดใจผูบริโภคใหมีความสนใจที่จะจายเงินเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนจากสิ่งของ
ภายในของเกมสในดานคุณสมบัติ และความสวยงาม อีกทั้งยังชวยทําใหเห็นถึงระดับความคิดเห็นที่
มีตอ เครื่องดานตาง ๆ ไดอยางชัดเจน เพื่อใชประกอบการตัดสินใจพัฒนากลยุทธของทางบริษัท
เกมสของทานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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3) ผลการวิจัยนี้เป นประโยชนทางการศึกษาในการเปนข อมูล พื้ นฐาน แนวทางในการ
คนควา วิจัย ใหแกผูที่สนใจศึกษาเรื่องการเติมเงินเกมสออนไลน
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2545) ปจจัยสวนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) หมายถึงตัวแปร
ทางการตลาดควบคุมไดซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมายประกอบดวย
1) ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึงสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของลูกคา
ใหพึงพอใจผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ไดผลิตภัณฑเปนสวนสําคัญที่สุด
ของสวนประสมทางการตลาดประกอบดว ยสิ นคาบริ การความคิ ด สถานที่อ งค ก ารหรือ บุ ค คล
ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีมูลคา (Values) ในสายตาของลูกคา
2) ราคา (Price) หมายถึงคุณคาผลิตภัณฑในรูปของตัวเงินราคาเปนตนทุนของผูบริโภค
ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑถามูลคาสูงกวาราคาเขาก็จะตัดสินใจซื้อ
3) การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึงโครงสรางของชองทางซึ่งประกอบดวย
สถาบั น และกิ จกรรมใช เ พื่ อ เคลื่ อ นย า ยผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก ารองค ก ารไปยั งตลาดสถาบั น ที่ นํ า
ผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายคือสถาบันตลาดสวนกิจกรรมเปนกิจกรรมที่ชวยในการกระจาย
สินคาประกอบดวยการขนสงการคลังสินคาและการเก็บรักษาสินคาคงคลังbและการจัดจําหนาย
4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารระหวางผู ซื้อและผูขายเพื่ อ
สรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อการติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขายใชสื่อเครื่องมือในการ
ติดตอสื่อสารมีหลายประเภทซึ่งอาจเลือกไดดังนี้
แนวคิดทฤษฎีดานทัศนคติ
Schermerhorn (2000) ให ความหมายของทั ศนคติ ไว ว า ทั ศนคติ คื อ การวางแนวความคิ ด
ความรูสึก ใหตอบสนองในเชิงบวกหรือเชิงลบตอคนหรือตอสิ่งของ ในสภาวะแวดลอมของบุคคล
นั้นๆ และทัศนคตินั้นสามารถที่จะรูหรือถูกตีความไดจากสิ่งที่คนพูดออกมาอยางไมเปนทางการ
หรือจากการสํารวจที่เปนทางการ หรือจากพฤติกรรมของบุคคลเหลานั้น
Gibson (2000) ให ค วามหมายของทั ศ นคติ ไ ว ว า ทั ศ นคติ คื อ ตั ว ตั ดสิ น พฤติ ก รรม เป น
ความรูสึกเชิงบวกหรือเชิงลบ เปนสภาวะจิตใจในการพรอมที่จะสงผลกระทบตอการตอบสนอง
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ของบุคคลนั้น ๆ ตอบุคคลอื่น ๆ ตอวัตถุหรือตอสถานการณ โดยที่ทัศนคตินี้สามารถเรียนรูหรือ
จัดการไดโดยใชประสบการณ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการตัดสินใจซื้อ
แนวความคิ ด ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ แนวคิ ด กระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของ Engel
Blackwell Miniard Model โดยโมเดลนี้ประกอบดวย 4 สวนคือ (1) กระบวนการตัดสินใจ (2) สิ่ง
นําเขา (3) กระบวนการประมวลผลขอมูลขาวสาร (4) ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
โดยศูนยกลางของโมเดลอยูที่กระบวนการตัดสินใจซึ่งประกอบดวยขั้นตอนหลักคือการ
ตระหนั กถึ งความตอ งการการค น หาการประเมิ น ทางเลื อ กกอ นการซื้ อ การซื้ อ การบริ โ ภคการ
ประเมินหลังการซื้อและการจัดการกับสิ่งเหลือใชสิ่งนําเขาหมายถึงขอมูลจากแหลงตางๆที่จะถูก
นําไปสูสวนของการประมวลผลขอมูลหลังจากที่ไดผานไปถึงความทรงจําขอมูลนั้นจะมีอิทธิพล
เริ่มแรกตอขั้นตอนการตระหนักถึงความตองการขอมูลเพิ่มเติมเพื่อการเลือกทางเลือกกระบวนการ
ประมวลผลขอมูลในขั้นตอนนี้จะประกอบไปดวยการเปดรับความสนใจความเขาใจการยอมรับ
และการเก็บรักษาขอมูลที่ไดรับของผูบริโภค

รูปที่ 2 ปรับปรุงจากแนวคิดการะบวนการตัดสินใจซื้อของ Engle Blackwell Miniard Model
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ประไพพรรณ ศุกระศร (2551) ไดศึกษาเรื่อง “การจัดการและกลยุทธทางการตลาดของผู
บริการเกมสออนไลนออดิชั่น” ผลการศึกษาพบวา ผูใหบริการเกมสออนไลนออดิชั่น มีการจัดการ
เกมสออนไลนออดิชั่นตั้งแตการเลือกและซื้อสิทธิ์การใหบริการเกมส จากนั้นเปนการทดสอบ
ระบบแปลภาษา เปดใหทดสอบระบบ เปดใหบริการ และดําเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย โดยรูปแบบ
และเนื้อหาของเกมสจะเปนสิ่งที่กําหนดเปาหมายทางการตลาด การวิจัยพบวาแนวโนมในอนาคต
จะมี การขยายฐานผูเลนออกไปในทุกชวงวัยตามจํานวนของผูใชอินเตอรเน็ต และเปนทางเลือกใหม
ในการเปนสื่อโฆษณา นอกจากนี้ยังมีแนวโนมที่ผูประกอบการและภาครัฐจะรวมมือกันผลักดันให
เปนกีฬา อี-สปอรต เหมือนประเทศอื่ นๆ และสื่อบันเทิ งแนวใหมที่ ไดรับความนิย มและเป นที่
ยอมรับในปจจุบัน
ถนอม ทยานุวัฆน (2553) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการเลือกเติมเงินเกมสออนไลน
ของผูบริโภคในพื้นที่บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยหอการคาไทย” จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
เลือกเติมเงินเกมสออนไลน ของผูบริโภคในพื้นบริเวณรอบมหาวิทยาลัยหอการคาไทย พบวาผูตอบ
แบสอบถามใหความสําคัญมาที่สุด ในเรื่องความรวดเร็ว และความถูกตองการเติมเงิน และผูตอบ
แบบสอบถามมีความเขาใจในเรื่องผลประโยชน ของการเติมเงิน และวิธีการเติมเงินเปนอยางดีแลว
ในสวนปจจัยดานความรูสึก ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากกับความรูสึกไดรับสิทธิพิเศษ
ภายในเกมสออนไลนที่ดียิ่งขึ้น และความรูสึกความคุมคาการเติมเงิน ซึ่งบงบอกไดวา หากผูตอบ
แบบสอบถามไดรับความพอพึงพอใจที่ตัวตองการแลว จะสงผลเลือกเติมเงินเกมสออนไลนตามมา
ภายหลัง
นันทยา ดวงภุมเมศ (2555) การศึกษาเรื่อง “ปจจัยทางการตลาด และพฤติกรรมการเปดรับ
เกมสบน Facebookมี 3 ดาน (1)ดานปจจัยทางการตลาด(2)ดานพฤติกรรมการเลนเกมส และ(3)ดาน
พฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเกมสออนไลนดานผลิตภัณฑ”พบวา ประเด็นเลือกเติม
เงินตอการตัดสินใจของกลุมตัวอยางมากที่สุด คือ “ความสวยงาม สมจริงของกราฟก ภายในเกมส”
สอดคลองกับทฤษฎีและแนวความคิดสวนประสมทางการตลาด เรื่องความแตกตางของผลิตภัณฑ
(Productdifferentiation)และความแตกตางทางการแขงขัน ซึ่งผูใหบริการเกมสตองนําเสนอถึงความ
แตกตางของผลิตภัณฑดานราคา พบวา ประเด็นเลือกเติมเงินตอการตัดสินใจของกลุมตัวอยางมาก
ที่สุด คือ “ไมเสียคาใชจายในการเลน”เนื่องจากเกมสบน Facebook ในปจจุบันเปนระบบ Free Play
ดังนั้น ปจจัยดานราคาจึงไมมีอุปสรรคในการเลนเกมส แตรายไดสวนใหญจะมาจากการขาย สิ่งของ
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ภายในเกมสใ นเกมส ซึ่งผู เล นอาจจะซื้ อ หรือ ไม ขึ้ นอยู กับ สิ่ งของภายในเกมส นั้นๆ จะสามารถ
ตอบสนองความพอใจของผูเลนไดมากเพียงใดสอดคลองกับความหมายเรื่อง
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอ
การเลือกเติมเงินเกมออนไลนบนสมารทโฟน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรใน
ครั้งนี้ คือ ผูที่ใชงานระบบออนไลนเกมสบนสมารทโฟนที่เคยทําการเติมเงินเกมสออนไลนบน
สมารทโพนเกมสใดเกมสหนึ่ง กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเนื่องจากไมทราบจํานวนที่แนนอน
ของประชากรผูวิจัยจึงใชสูตรW.G.Cochran (1967) เทากับจํานวน 400 คน โดยสุมตัวอยางดวย
วิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล เกณฑการใหคะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับคาความเชื่อมั่น Cronbach’s
Alpha พบวามีคา 0.7 ขึ้นไป ซึ่งถือวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
และทดสอบสมมติฐาน (1) การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการวิเคราะห
ขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยา ง โดยนําเสนอเปนตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ
(Percentage) ค า เฉลี่ ย (Mean) และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ อ ใช อ ธิ บ าย
ขอมูลเบื้องตน (1) การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิ งอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการทดสอบ
สมมติฐาน ที่ตั้งไว ไดแก t-Test, F-test และการวิเคราะหความสัมพันธ ใช (Multiple Regression
Analysis) โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลลักษณะสวนบุคคล
สรุ ป ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ป จ จั ย ด า นลั ก ษณะประชากรศาสตร สรุ ป ได ว า ผู ต อบ
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) และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 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 มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( 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 มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.24) รองลงมา คือ ดานความรูสึก ( X = 3.11) และ
นอยที่สุด ดานพฤติกรรม ( X = 2.61)
การเลือกเติมเงินเกมสในสมารทโฟน
สรุ ป ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล การเลื อ กเติ ม เงิ น เกมส ใ นสมาร ท โฟน สรุ ป ได ว า ผู ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นตอการเลือกเติมเงินออนไลนบนสมารทโฟน โดยรวม
อยูในระดับมาก ( X = 4.12) โดยพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามยืนยันที่จะเติมเงิน
เกมสออนไลนครั้งตอไป มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.26) รองลงมาคือ ผูตอบแบบสอบถามมีการ
เปรียบเทียบราคาในการเติมเงิน ( X = 4.25) และนอยที่สุด คือ ผูตอบแบบสอบถามตระหนักถึง
ความตองการสินคาภายในเกมส ( X = 3.63)
การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตร
ตัวแปร
สถิติ
Sig.
เพศ
t-Test
0.830
อายุ
F-Test
0.008*
สถานภาพ
t-Test
0.710
ระดับการศึกษา
F-Test
0.043*
อาชีพ
F-Test
0.689
รายไดตอเดือน
F-Test
0.026*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ผลการทดสอบ
ไมสอดคลอง
สอดคลอง
ไมสอดคลอง
สอดคลอง
ไมสอดคลอง
สอดคลอง
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จากตารางที่ 1 พบวา อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอการเลือกเติม
เงินเกมสในสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนประสมทางการตลาด
สวนประสมทางการตลาด
b
Std. Error
B
t
(Constant)
2.05
0.23
8.960
ดานผลิตภัณฑ(X1)
0.14
0.05
0.13
2.827
ดานราคา(X2)
0.29
0.04
0.35
7.578
ดานชองทางจัดจําหนาย(X3) 0.05
0.03
0.08
1.672
ดานสงเสริมการตลาด(X4) 0.09
0.03
0.12
2.649
R = 0.473 R2= 0.224 Adj. R2=0.216 SEE = 0.590 F=28.458 Sig. =0.000*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Sig.
0.000*
0.005*
0.000*
0.095
0.008*

จากตารางที่ 2 สมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกเติมเงินเกมส
ในสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และการ
ส ง เสริ ม การตลาด ส ง ผลต อ การเลื อ กเติ ม เงิ น เกมส ใ นสมาร ท โฟนของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอํานาจการพยากรณรอยละ 22.4
ตารางที่ 3 แสดงการทดสอบสมมติฐานปจจัยทัศนคติ
ปจจัยทัศนคติ
b
Std. Error
B
t
(Constant)
1.51
0.21
7.214
ดานความเขาใจ(X5)
0.04
0.05
0.41
9.292
ดานความรูสึก(X6)
0.22
0.05
0.24
4.659
ดานพฤติกรรม(X7)
0.04
0.04
0.06
1.213
2
2
R = 0.535 R = 0.286 Adj. R =0.281 SEE = 0.566 F=52.924 Sig. =0.000*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Sig.
0.000*
0.000*
0.000*
0.226

จากตารางที่ 3 สมมติฐานขอที่ 3 ปจจัยทัศนคติที่สงผลตอการเลือกเติมเงินเกมสในสมารทโฟนของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ความเขาใจ และความรูสึก ที่สงผลตอการเลือกเติมเงิน
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เกมสในสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และมีอํานาจการพยากรณรอยละ 28.6
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
อภิปรายผล
ปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตร
1) อายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 10 – 17 ป และ 42 ป ขึ้นไป มีการเลือกเติมเงิน
เกมสในสมารทโฟน นอยกวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 18 – 25 ป และ 34 – 41 ป เนื่องจาก เด็ก
ในวัย 10 – 17 มีการเลือกเติมเงินเกมสออนไลนในมือถือนอยอยู เนื่องจากเปนวัยที่มีวุฒิภาวะในการ
ตัดสินใจจับจายใชสอยต่ํา และการตัดสินใจสวนใหญมาจากผูปกครอง
(2) ระดับการศึกษา แสดงถึงสติปญญา ซึ่งจะสูงขึ้นเปนลําดับ ซึ่งผูที่มีระดับการศึกษาใน
ระดับชั้นประถม ถึง มัธยมศึกษา เปนกลุมที่มีความตองการสังคมของเพื่อนในวัยเรียนใกลเคียงกัน
หรือกลุมเดียวกันจะมีการเลนเกมสออนไลนบนสมารทโฟนเปนเกมสเดียวกันเนื่องจากตองการมี
ความสัมพันธกันภายในกลุมและเกิดการแขงขันกันเองเพื่อความสนุกและความบันเทิง เพื่อลดความ
ตรึงเครียดจากการเรียน การทําการบาน แตหากระดับการศึกษาสูงขึ้นมาในชั้นอุดมศึกษานั้นเริ่มมี
การจริงจังกับการเลนเกมสมาก เนื่องจากสังคมของนักศึกษานั้นจะมีความตองการสังคมในวงกวาง
และอยากไดรับการยอมรับจากเพื่อนตางคณะ ตางสาขาที่เรียน
(3) รายไดตอเดือน แสดงถึงความสามารถในการจับจายใชสอยและอํานาจในการตัดสินใจ
ของแตละระดับรายไดวามากหรือนอยตางกันอยางไร ความแตกตางระหวางผูตอบแบบสอบถามที่
มีรายไดจากการทํางานของตน กับผูที่มีรายไดจากผูปกครอง อยางชัดเจน เนื่องจากผูที่มีรายไดจาก
ผูปกครองเปนหลักจะมีการเก็บเงินที่ไดจากผูปกครองเพื่อใชสอยในเรื่องตาง ๆ เชน การเดินทางไป
กลับสถานที่ศึกษา คาใชจายในการบริโภค เก็บออม และรวมไปถึงเพื่อเติมซื้อไอเท็มภายในเกมส
ออนไลนที่ตนสังกัดอยู แตผูที่มีรายไดจากการทํางานของตนเองนั้น จะสามารถคํานวณคาใชจาย
ของตนเองในแตละเดือนได อาจจะมีการแบงสวน เปนหลาย ๆ สวน และหนึ่งในสวนที่เก็บนั้น
อาจจะมีไวเติมเงินเกมสออนไลนบนสมารทโฟนที่ตนเองสังกัดอยู เพื่อความโดดเดนภายในเกมส
นั้น ๆ
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
1) ดานราคา มีอิทธิพลตอการเลือกเติมเงินเกมสในสมารทโฟน มากที่สุด เนื่องจาก ราคา
เปนตนทุนคาใชจายที่ผูเลนเกมสออนไลนบนสมารทโฟนจะตองจายเพื่อแลกเปลี่ยนคาเงินบาทเปน
คาเงินภายในเกมส จากการวิเคราะหคาเฉลี่ยพบวา ราคาในการเติมเงินใน เกมสออนไลนบนสมารท
โฟน เพื่อการแลกไอเทมพิเศษ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เนื่องจาก ราคาในการเติมในเกมสออนไลนบน
สมารทโฟนนั้น สามารถนําเปนแลกไอเท็มพิเศษได
2) ดานผลิตภัณฑ คือ เกมสออนไลนบนสมารทโฟนที่ออกแบบเพื่อใหผูบริโภคไดเลนเพื่อ
ความบันเทิง หรือการแขงขันใหเกิดพัฒนาดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับตัวเกมส และทักษะของผู
เลนในเกมสที่ตนสังกัดอยู อีกทั้งยังจะตองสรางใหผูเลนรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาของ
เกมสนั้น ๆ โดยเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยจะพบวา ความสนุกของเกมส มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
3) ดานการสงเสริมการตลาด เปนเครื่องมือทางการตลาดเพื่อที่จะจูงใหผูเลนเกิดการรับรู
ข อ มู ล ของตั ว เกมส นั้น ๆ อี กทั้ ง ยั งสามารถจู ง ใจให ผู เ ล น เกมส จ ากรู ป แบบของเกมส ที่ มี ค วาม
นาสนใจ ประกอบกับการมีการสงเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพใหแกผูเลนที่ตองการเลน และ
พบวา การลดราคา เชน เพรช ไอเทม มีผลตอการเลือกเติมเงินบนเกมสออนไลนบนสมารทโฟน มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด
ปจจัยทัศนคติ
1) ดานความเขาใจ เปนสิ่งที่ผูประกอบการสรางขึ้นเพื่อดึงดูดผูเลนใหเขาสูโลกของเกมสที่
สรางขึ้นใหเหมือนกับวาผูเลนนั้นสามารถดําเนินเนื้อเรื่องภายในเกมสไดดวยตนเอง โดยกําหนด
เงื่อนไขหรือกฎตาง ๆ เพื่อใหผูเลน เลนเกมสไปตามที่ตนเองกําหนด อีกทั้งการเติมเงินภายในจําเปน
จะตองผานตัวกลางทางการเงินที่มีความนาเชื่อถือ เชน บัตรเครดิต มาสเตอรการด ธนาคาร หรือ
แมแตแอพพลิเคชั่น
2) ดานความรูสึก ในการเลนเกมสแตละเกมสนั้นมีรูปแบบแตกตางกันออกไปและอารมณ
ก็ตางกันออกไปเลนกัน ฉะนั้นผูเลนเกมสตาง ๆ ตางคนหารูปแบบเกมสที่ตนเองชื่นชอบตางกัน
ออกไปเชนเดียวกัน และหากเกมสนั้นเปนเกมสที่ตรงกับความชื่นชอบของตนแลว ซึ่งสอดคลองกับ
คาเฉลี่ย ที่พบวา ผูเลนเกมสมีความรูสึก อยากไดรับสิทธิพิเศษของภายในเกมสหรือตัวละครพิเศษ มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด
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ขอคนทั้งหมดสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทยา ดวงภุมเมศ (2555) ถนอม ทยานุวัฆน (2553) และ
ประไพพรรณ ศุกระศร(2551) พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และทัศนคติมีความสัมพันธ
กับการเลือกเติมเงินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ขอเสนอแนะ
1) อายุ ควรทํ า การแบ ง ส ว นการตลาดทาง โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ผู ที่ อ ายุ 10 – 17 ป ให
สอดคลองกับวัยที่ตองอยูภายใตการตัดสินใจของผูปกครอง ใหมีความเขาใจลักษณะของการเติม
เงินภายในเกมส หรือใหรายละเอียดที่มีประโยชนแกกลุมนี้
2) ระดับการศึกษา ควรเขาใจถึงลักษณะทางสังคมการศึกษาในแตละระดับ เพื่อที่จะเจาะ
ตลาดกลุมเปาหมายในแตละกลุมใหแตกตางกัน อยางเชน การจัดกิจกรรมแขงขันภายในโรงเรียน
หรือมหาลัยใหมีความแตกตางกันทั้งในดานทักษะ และเงินรางวัล
3) รายไดตอเดือน ควรทําการแบงระดับของการเติมเงินใหแกผูบริโภคที่มีรายไดแตกตาง
กัน ระหวาง ผูที่มีรายไดจากผูปกครองกับผูที่มีรายไดเปนรูปแบบเงินเดือนจากการทํางาน อีกทั้งยัง
ตองสามารถลดความเหลื่อมล้ําระหวางกลุมผูมีรายไดตางกันดวยเพื่อปองกันไมเกิดความไมพึง
พอใจ
4) ดานราคา ควรกําหนดรูปแบบ และเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษใหชัดเจน และ
ควรที่จะมีการแสดงราคาลวงหนาใหผูบริโภครับรู อีกทั้งควรตั้งราคาใหเหมาะสมกับมูลคาของ
สินคาในเกมส
5) ดานผลิตภัณฑ ควรพัฒนาเนื้อหาภายในเกมสอยูตลอดเวลา สามารถชวยเพิ่มความสนุก
ของเกมส และการติดตามเนื้อหาของเกมสใหเปนผูบริโภค รูไมนาเบื่อกับเกมสที่ตนเองสังกัด
6) ดานการสงเสริมการตลาด ควรจัดโปรแกรมการสงเสริมการขายใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น โดยแบงออกเปน เทศกาลของคนไทย เชน วันเด็ก สงกรานต ลอยกระทง เปนตน โดยการจัดทํา
การลดราคาใหกับไอเท็มพิเศษประจําเทศกาล อีกทั้งยังมีเทศกาลที่เกิดขึ้นไมเปนประจํา
7) ดานความเขาใจ ควรมีการติดตาม และรับฟงปญหาที่เกิดขึ้นจากการเติมเงิน เพื่อปองกัน
การผิดพลาดของระบบใหกับผูบริโภค ชวยลดความลังเล สงสัยใหกับผูบริโภคอีกทั้งยังเกิดความ
เชื่อมั่น
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8) ดานความรูสึก ควรมีการนําเสนอคุณสมบัติของไอเท็มพิเศษที่ไดรับ รวมไปถึงการทํา
สื่อนําเสนอใหกับผูเลนทราบวา หากทานไดรับไอเท็มที่ไดแลกเปลี่ยนมาจากการเติมเงิ นนั้ นมี
ความรูสึกพิเศษ หรือแตกตางอยางไร โดยการทําเปน คลิปวีดิโอรีวิวตัวอยางของไอเท็มในเกม
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1) ควรศึกษาขอจํากัด และความแตกตางของการเติมเงินในแตละชองทาง เนื่องในแตละ
ชองทางก็จะมีขอจํากัดในแตละแพ็คเกจตางกันออกไป
2) ควรศึกษาถึงสภาวะการแขงของธุรกิจนี้ในปจจุบัน เพราะ เปนการแขงขันในระดับโลก
ทําใหทราบวาคูแขงไมไดมีเพียงภายในประเทศเทานั้น แตมีทั่วทั้งโลก และมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม)
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
FACTORS AFFECTING TO GOODS PURCHASING DECISION VIA SOCIAL MEDIA
(INSTAGRAM) OF PEOPLE IN BANGKOK
สุพิชญา ราชสิงโห
นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
ณกมล จันทรสม
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแก
รม) ของประชากรในกรุ ง เทพมหานคร เพื่ อศึก ษาป จ จัย ด า นทั ศ นคติ ความไว ว างใจและ ส ว น
ประสมทางการตลาด ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ตัวแปรตนคือ ทัศนคติ ความไววางใจ และ
สวนประสมทางการตลาด ตัวแปรตามคือการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม)
กลุมตัวอยางคือประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต 22 ปขึ้นไป จํานวน 400 คน โดยวิธีการ
สุ มตั ว อย า งแบบหลายขั้ น ตอน (Multi-Stage Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม เพื่ อ รวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ไดจัดเตรียมไว วิธีการทางสถิติ ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions)
ผลการวิจัยพบวา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุระหวาง 2230 ป มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือน
ที่ 20,001 - 30,000 บาท โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซื้อเสื้อผา เครื่องแตงกาย ผานสังคม
ออนไลน (อิ น สตาแกรม) และส วนใหญ ข องผู ต อบแบบสอบจะมี ค วามถี่ ใ นการซื้ อ สิ นค า ผ า น
อินสตาแกรม เดือนละ 1 ครั้ง และสวนใหญซื้อสินคาครั้งละ 500-1,000 บาท ปจจัยดานทัศนคติ
ปจจัยดานความไววางใจ และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
สําคัญมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานทัศนคติ ปจจัยดานความไววางใจ และ
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ป จ จั ย ด า นส ว นประสมทางการตลาดมี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า ผ า นสั ง คมออนไลน
(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
คําสําคัญ: การตัดสินใจซื้อ, 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
สังคมไทยปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงเปนสังคมโลกาภิวัฒน กลาวคือ สังคมที่ไรพรมแดน
มนุษยสามารถติดตอ สื่อสารกันอยางสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการพัฒนาทางดาน
เทคโนโลยี อุ ป กรณ ก ารสื่ อ สารต า งๆ รวมไปถึ ง ระบบเครื อ ข า ยสั ญ ญาณต า งๆ จากความ
สะดวกสบายที่มนุษยไดรับจากเทคโนโลยีเหลานี้จึงไมสามารถปฏิเสธไดเลยวาเทคโนโลยีเหลานี้ได
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เข า มามี บ ทบาทในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น ของมนุ ษ ย เ ป น อย า งมาก ไม ว า จะเป น ด า นการ
ติดตอสื่อสาร การศึกษา การเขาถึงแหลงความรู ความบันเทิง การทํางาน การทําธุรกรรมทางการเงิน
รวมถึงการซื้อขายสินคาและบริการผานชองทางออนไลน เปนตน
จากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็วนี้เปนสาเหตุทําใหระบบการคาในปจจุบัน
มีความแตกตางไปจากเดิม ซึ่งในอดีตการทําการคาจะเปนการขายผานทางหนารานเทานั้น จึงทําให
ตองใชเงินลงทุนสูง นอกจากนี้การทําการคาแบบเดิม รานคานั้นๆ จะเปนที่รูจักและสามารถเขาถึง
ไดเพียงลูกคาในพื้นที่เทานั้น แตในปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการทําธุรกิจการคา
หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce)
ซึ่งเปนการใชอินเทอรเน็ตเปนสื่อกลางการคาระหวางผูคากับกลุมลูกคา พาณิชยอิเล็กทรอนิกสกําลัง
เปนที่นิยมอยางกวางขวาง เนื่องจากมีผลตอบแทนที่คุมคาเปนการทําการคาที่ไมตองผานพอคาคน
กลาง อีกทั้งยังเปนการทําการคาที่ไรพรมแดน ไมมีขีดจํากัดของเวลาและสถานที่ ทําใหสามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายไดโดยตรงและรวดเร็วผูประกอบการในประเทศไทยไดเล็งเห็นถึงประโยชนของ
พาณิ ชย อิเ ล็ ก ทรอนิ กส ดั งจะเห็ น ได จากร า นค า ออนไลนที่ มีจํ า นวนเพิ่ มขึ้ นอย า งต อ เนื่ อ ง และ
หลากหลายธุรกิจในประเทศไทยที่หันมาใชชองทางอีคอมเมิรซในการจําหนายสินคาและบริการ
(สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2556)
สื่อสังคมออนไลน (Social Media) นับวาเปนอีกรูปแบบหนึ่งของธุรกิจอีคอมเมิรซที่กําลัง
ได รั บ ความนิ ย มในป จ จุ บั น ระบบการค า ในป จ จุ บั น มี ก ารนํ า Social Media ต า งๆ ไม วา จะเป น
Facebook, Twitter, Instagram และ Line เขามาชวยเพิ่มชองทางการขาย เนื่องจากสื่อเหลานี้สามารถ
เขาถึงคนจํานวนมากไดงายและรวดเร็ว ดวยวิธีการหลากหลายรูปแบบ เชน การสงขอความ การแชร
รูปภาพ หรือวิดีโอ เปนตน อีกทั้งยังสามารถโตตอบและสื่อสารกันไดอยางทันทวงที ในการใชงาน
ทั่วไปสื่อสังคมออนไลนเหลานี้สามารถใชติดตอสื่อสารกับคนที่มีความชอบในเรื่องเดียวกัน ใชใน
การแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น หรือแมกระทั่งรวมตัวกันทํากิจกรรมที่มีประโยชน นอกจากนี้ยัง
ใชเปนแหลงที่พูดคุยกับเพื่อนที่อยูไกลกันหรือไมไดเจอกันมานาน แตหากจะกลาวในทางธุรกิจดวย
ความที่สังคมออนไลนเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดรวดเร็วและเปนชองทางที่สามารถสื่อสารกันได
24 ชั่วโมง จึงทําใหรานคาใชสื่อสังคมออนไลน
ในการโปรโมทตนเอง โปรโมทสินคา รวมถึงใชเปนชองทางการสรางความสัมพันธกับลูกคา
หรือพูดคุยตอบขอซักถามถึงสินคา และบริการ และจากที่กลาวไปขางตนวาในยุคปจจุบันมนุษยเรา
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เขาใชงานอิ นเทอรเน็ต ซึ่ งรวมไปถึ งสื่ อออนไลนผานทางโทรศัพทมือถือเปนสวนใหญ จึงทําให
รานคาและลูกคายิ่งสามารถติดตอกันไดงายขึ้นไมเวนแมกระทั่งตอนที่ไมมีคอมพิวเตอร
จากรายงานผลการสํ ารวจพฤติกรรมผูใช งานอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2560 ของ
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส หรือ ETDA ที่มีสํารวจผานทางออนไลนในชวงเดือน
มีนาคม – พฤษภาคม 2560 พบวา ผูใชงานอินเทอรเน็ตมีระยะเวลาการใชงานเพิ่มสู งขึ้นจากผล
สํารวจป 2559 โดยกิจกรรมยอดนิยมของผูใชงานอินเทอรเน็ตในอันดับที่ 1 ไดแก การใชงานเพื่อ
ติดตอสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) แบงตาม ลําดับความนิยมจากมากไป
นอยได ดังนี้ 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 โปรแกรมที่สามารถนํารูปที่ถายไว หรือวิดีโอมาตกแตงดวยฟลเตอร
(Filter) และเครื่องมือที่มีอยูในอินสตาแกรมซึ่ งมีอยูหลายรูปแบบใหเลือก แลวนํารูปไปแชรให
เพื่อนๆ ใน Social Media ไดดู และในทางกลับกันเราก็สามารถเปดดูในรูปหรือวิดีโอที่เพื่อนๆ ของเรา
แชรไวไดดวยเชนเดียวกัน จุดเดนที่ทําใหอินสตาแกรมไดรับความนิยมคือ ใชงานงาย สะดวกรวดเร็ว
มีผูใชงานรวมกันเยอะ ยิ่งมีดาราดังชอบใชกันก็ยิ่งสงผลใหกระแสของอินสตาแกรมมีมากขึ้นเรื่อยๆ
จนในปจจุบันมีผูใชงานอินสตาแกรมในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก
สถิติของ Zocial Inc. ซึ่งเปนบริษัทที่พัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะหและจัดอันดับ Social Network
ตางๆ เผยวามีจํานวนผูใช งานอินสตาแกรมเพิ่มมากขึ้นถึง 546.52% จากที่เคยมีจํานวนผูใชงานเพียง
240,000 ราย ตอนนี้เพิ่มขึ้นเปน 1,551,649 รายในป 2558 (Zocial, Inc., 2016) ดังนั้น อินสตาแกรมจึง
เป นสื่ อสั งคมออนไลน ป ระเภทหนึ่ งที่ รา นคาต า งๆ เลื อกใชเป นชอ งทางในการขายสิ นค า และ
ติดตอสื่อสารกับกลุมลูกคาอีกทั้งอินสตาแกรมจัดเปนเครื่องมือในการทําการตลาดแบบบอกตอ
(Viral Marketing) ชั้นดีเนื่องจากเมื่อมีผูใชงานมากด like ในรูปตางๆ ก็จะเกิดการกระจายและแบงปน
ไปยังผูใช งานอื่นๆ อีกจํานวนมาก ซึ่งถือเปนการบอกตอและโปรโมทสินคาไดอยางรวดเร็ว ชวยเพิ่ม
ยอดขายสินคาใหกับรานคานั้นๆ ดวยความสะดวกสบาย ใชงานงาย และ ตนทุนต่ํา จึงทําใหปจจุบัน
มีรานคาเกิดขึ้นบนอินสตาแกรมเปนจํานวนมาก (เอมิกา เหมมินทร, 2556)
จากที่กลาวมาขางตน ทําใหขาพเจาสนใจที่จะทําศึกษาคนควาเกี่ยวกับ “ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการจัดการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร”
เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาปจจัยตางๆ ที่จะสงผลตอการตัดสินใจซื้อของประชากร
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ในกรุ ง เทพมหานคร เพื่ อให ผูป ระกอบธุ ร กิ จ ขายสิ นค า บนอิ น สตาแกรมนํ า ข อ มู ล ไปปรั บ ปรุ ง
คุณภาพและวางแผนกลยุทธการทําธุรกิจในอนาคตตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1) เพื่อศึกษาทัศนคติของประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีผลตอการจัดการตัดสินใจซื้อ
สินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม)
2) เพื่อศึกษาถึงปจจัยดานความไววางใจของประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีผลตอการ
จัดการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม)
3) เพื่อวิเคราะหปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการจัดการตัดสินใจซื้อสินคา
ผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม)
4) เพื่อศึกษาถึงการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม)
การดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน
(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ซึ่งใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใ ช ในการวิ จั ย คื อ ประชากรในกรุ ง เทพมหานครที่ มีอ ายุ ตั้ ง แต 22 ป ขึ้ น ไป
เนื่องจากเปนชวงวัยทํางานและมีกําลังในการซื้อสินคา
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเลือกจากประชากร โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน
(Multi-Stage Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม เพื่อรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ ไ ด
จัดเตรียมไว และเนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงคํานวณจากสูตรไมทราบขนาด
ตัวอยางของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อน
รอยละ 5 (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2552 : 16) ขนาดตัวอยางอยางนอย 384 คน จึงจะสามารถประมาณ
คารอยละโดยมีความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 เพื่อความสะดวก ในการ
ประเมินผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง โดยขั้นตอนการ
เลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นที่ 1 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก
เพื่อเลือกกลุมตัวอยาง จากการแบงตามเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร 6 กลุมการปกครอง
โดยสุมจับฉลากจาก 6 กลุมใหเหลือเพียง 4 กลุม ดังนี้ กลุมรัตนโกสินทร กลุมบูรพา กลุมเจาพระยา
และกลุมกรุงธนเหนือ
ขั้นที่ 2 ใชการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนดให
เลือกเก็บตัวอยางจากทั้ง 4 กลุม กลุมละ 1 เขต รวมเปน 4 เขต ไดแก เขตบางรัก เขตลาดพราว เขต
ดินแดง และเขตทวีวัฒนา เขตละ 100 ชุด รวมทั้งสิ้น 400 ชุด
ขั้ น ที่ 3 ใช วิ ธี ก ารสุ ม แบบกํ า หนดตั ว อย า งโดยอาศั ย ความสะดวก (Convenience
Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามจากผูที่สมัครใจตอบ และจะเก็บขอมูลกลุมตัวอยางตามจํานวน
ที่กําหนดไว
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับการสรางแบบสอบถามเปนขั้นตอนดังนี้
1) ผูวิจัยศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับทฤษฎีทางการตลาด จากตํารา เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทัศนคติ ความไววางใจ สวนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อ
สินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร เพื่อเปนแนวทางใน
การสรางแบบสอบถาม
2) สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด เพื่อใชในการวัดลักษณะประชากรศาสตร ทัศนคติ
ความไววางใจ สวนประสมทางการตลาด และปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผาน
สังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบบสอบถามที่สรางขึ้นนั้น
แบ ง ออกเป น 6 ส ว นใหญ ๆ โดยส ว นที่ 1-5 เป น คํ า ถามแบบปลายป ด (Close-ended Response
Question) และสวนที่ 6 เปนคําถามแบบปลายเปด (Openended Response Question) ประกอบดวย
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนคําถาม
แบบใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว และคําถามในสวนนี้ประกอบดวย ขอมูลสวนบุคคลทั้งที่ใชเปน
ตัวแปร รวมจํานวน 8 ขอ
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามดานทัศนคติของประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีผลตอการ
ตัดสินใจ
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ซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) โดยเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale Method) ในรูปแบบของลิเคิรท (Likert’s Scale) โดยมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ จํานวน 5 ขอ
สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามดานความไววางใจของประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) โดยเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณ
ค า (Rating Scale Method) ในรู ปแบบของลิ เคิรท (Likert’s Scale) โดยมี คําตอบใหเลือ ก 5 ระดั บ
จํานวน 7 ขอ
ส ว นที่ 4 เป น แบบสอบถามด า นส ว นประสมทางการตลาดของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) โดยเปน
คําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale Method) ในรูปแบบของลิเคิรท (Likert’s Scale)
โดยมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ
สวนที่ 5 เปนแบบสอบถามดานการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม)
โดยเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale Method) ในรูปแบบของลิเคิรท (Likert’s
Scale) โดยมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ จํานวน 6 ขอ
สวนที่ 6 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมการตัดสินใจ
ซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) เปนคําถามแบบปลายเปด (Open-ended Response
Question)
3) นําแบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นมาเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแกไข
4) ทําการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา และนําเสนอให
อาจารย ที่ ป รึ ก ษาตรวจสอบความถู กต อ งอี กครั้ งหนึ่ ง เพื่ อ ให อ าจารย ที่ ป รึ ก ษาอนุ มัติ ก อ นแจก
แบบสอบถาม
5) แจกแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปยังกลุมตัวอยาง จํานวน 400 ชุด
การตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบเครื่องมือวามีความเที่ยงตรง (Validity) และ
มีความนาเชื่อถือ (Reliability) มากนอยเพียงใด
1) เพื่อใหแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามที่ไดสรางขึ้น เสนอตอ
อาจารยที่ปรึกษาพิจารณา เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและโครงสรางแบบสอบถามใหตรง
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
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2) เพื่อใหแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ (Reliability) ไดนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try
Out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะประชากรที่มีความใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริง จํานวน 30 ราย
เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability of the Test) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา ของครอนบาช
(Alpha Cronbach Coefficient) ซึ่งคาอัลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของคําถาม โดยจะมีคา
ระหว าง 0 ≤ α ≤1 ค าที่ ใกล เคี ยงกั บ 1 มากแสดงว ามี ความเชื่ อ มั่ นสู ง โดยค าความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถามในแตละดานไดดังนี้ ดานทัศนคติ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .829 ดานความไววางใจ มี
คาความเชื่อมั่นเทากับ .867 ดานสวนประสมทางการตลาด มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .932 และดาน
การตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .854
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลตามขั้นตอนตอไปนี้ คือ
1) แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 คน
2) แหล ง ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) ได จ ากการศึ ก ษาค น คว า เอกสารและงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวของและแหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ต
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการ ดังนี้
1) การตรวจขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบดูความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม
2) การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสตามที่ได กําหนด
รหัสไวลวงหนาสําหรับแบบสอบถามที่เปนปลายปด (Close-Ended)
3) การประมวลผลข อมู ล ข อมู ลที่ ลงรหั สแล วได นํ า มาบั นทึ กโดยใช เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร
ประมวลผลขอมูล เพื่อวิเคราะหขอมูลตางๆ ของแบบสอบถามและเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดกําหนดคาสถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูลไวดังนี้ คือ
1) สถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช เพื่ อบรรยายเกี่ ยวกั บ ข อมู ลทั่ วไปของผู ตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และขอมูลพฤติกรรมการซื้อสินคา โดย
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นําเสนอจํานวนและแจกแจงในรูปของความถี่ (Frequencies) และคํานวณเปนคารอยละ (Percentage)
ส วนการวิ เคราะห ข อมู ลของตั วแปรแบบสอบถามส ว นที่ 2-6 ใช ค า เฉลี่ ย (Mean) ค า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2552: 39)
2) สถิ ติ เ ชิ ง อ า งอิ ง (Inferential Statistics) เป น การวิ เ คราะห ก ารเปรี ย บเที ย บ และวิ เ คราะห
ความสัมพันธของขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่วิจัย คือทัศนคติที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผาน
สังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ความไววางใจที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน
(อินสตาแกรม) และสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน
(อินสตาแกรม) โดยใชการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis - MRA)
เปนการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม (Dependent Variable) จํานวนหนึ่ง
ตัวแปรกับตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตั้งแต 2 ตัวแปรขึ้นไป เปนสถิติที่ใชในการทดสอบ
สมมติฐานโดยเมื่อทราบคาตัวแปรหนึ่งก็จะสามารถทําอีกตัวแปรหนึ่งได (กัลยา วานิชยบัญชา, 2552 :
40)
ผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
การวิ เคราะหขอ มู ลทั่ ว ไปของผูต อบแบบสอบถามใช สถิ ติ เชิ งพรรณนา ได แก การแจกแจง
ความถี่ คารอยละ เพื่ออธิบายถึงลักษณะทั่วไปของตัวแปรขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่ง
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
เพศ
จํานวน (คน)
รอยละ
ชาย
122
30.50
หญิง
278
69.50
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 1 พบวา ดานเพศของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญของเปนเพศหญิง มีจํานวน 278 คน
คิดเปนรอยละ 69.50 ซึ่งมีจํานวนมากกวาเพศชายที่มีจํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 30.50
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ตารางที่ 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 ผูที่มีชวงอายุระหวาง 31-40 ป
จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 43.75 ตามดวยผูที่มีชวงอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 44 คน คิดเปน
รอยละ 11.00
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จํานวน (คน)
รอยละ
ต่ํากวาปริญญาตรี
20
5.00
ปริญญาตรี
286
71.50
สูงกวาปริญญาตรี
94
23.50
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 3 ดานระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เป น ผู ที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 286 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 71.50 รองลงมาคื อ ผู ที่ มี
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 23.50 และนอยที่สุดคือ ผูที่มีการศึกษา
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
จํานวน (คน)
รอยละ
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
47
11.75
พนักงานบริษัทเอกชน
210
52.50
ธุรกิจสวนตัว / เจาของ
119
29.75
กิจการ
แมบาน / พอบาน
8
2.00
อื่นๆ
16
4.00
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รวม
400
100.00
จากตารางที่ 4 ดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ พนักงาน
บริษัท เอกชน จํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 52.50 รองลงมาคือ ผูที่ทําธุรกิจสวนตัว /เจาของกิจการ
จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.75 ตามดวยผูตอบแบบสอบถามที่เปนขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ
จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 11.75 ตามดวยผูตอบแบบสอบถามอาชีพอื่นๆ เชน รับจาง จํานวน 16
คน คิ ด เป น ร อ ยละ 4.00 และน อ ยที่ สุ ด คื อ แม บ า น / พ อ บ า น จํ า นวน 8 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 2.00
ตามลําดับ
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
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 บาทขึ้นไป
54
13.50
รวม
400
100
จากตารางที่ 5 ดานรายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมี
รายไดตอเดือนที่ 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 บาทขึ้นไป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.50 ตาม
ดวย 40,001 - 50,000 บาท จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.00 และนอยที่สุด คือ ต่ํากวาหรือเทากับ
10,000 บาท จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและคารอยละของประเภทสินคาที่เลือกซื้อผานสังคมออนไลน (อินสตาแก
รม)
ประเภทสินคาที่เลือกซื้อ
จํานวน (คน)
รอยละ
เครื่องสําอาง
103
25.75
เสื้อผา เครื่องแตงกาย
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
จากตารางที่ 6 ด า นประเภทสิ น ค า ที่ เ ลื อ กซื้ อ ผ า นสั ง คมออนไลน (อิ น สตาแกรม) ของผู ต อบ
แบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเลือกซื้อเสื้อผา เครื่องแตงกาย จํานวน 189 คน
คิดเปนรอยละ 47.25 รองลงมาคือ เครื่องสําอาง 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 และนอยที่สุดคือเลือกซื้อสินคาชนิด
อื่นๆ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.00 ตามลําดับ ซึ่งสินคาชนิดอื่นๆ ยกตัวอยาง เชน อุปกรณไอที
นาฬิกา และเครื่องประดับตางๆ
ตารางที่ 7 แสดงจํานวนและคารอยละของความถี่ในการซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม)
ความถี่ในการซื้อสินคาผานอินสตาแกรม
จํานวน (คน)
รอยละ
สัปดาหละ 1 ครั้ง
70
17.50
สัปดาหละ 2-3 ครั้ง
62
15.50
เดือนละ 1 ครั้ง
112
28.00
เดือนละ 2-3 ครั้ง
81
20.25
ปละ 2-3 ครั้ง
75
18.75
รวม
400
100
จากตารางที่ 7 ดานความถี่ในการใชบริการซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของผูตอบ
แบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามส วนใหญซื้อสิ นคาผานอินสตาแกรมเดือนละ 1 ครั้ ง
จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.00 รองลงมาคือ เดือนละ 2-3 ครั้ง จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ
20.25 ตามดวยปละ 2-3 ครั้ง จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 18.75 ตามดวยสัปดาหละ 1 ครั้ง จํานวน
70 คน คิดเปนรอยละ 17.50 และสุดทายคือสัปดาหละ 2-3 ครั้ง จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.50
ตามลําดับ
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ตารางที่ 8 แสดงจํานวนและคารอยละของจํานวนเงินที่ซื้อสินคาในแตละครั้ง
จํานวนเงินที่ซื้อสินคาในแตละครั้ง
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 บาทขึ้นไป
33
8.25
รวม
400
100
จากตารางที่ 8 ด า นจํ า นวนเงิ นที่ ซื้อ สิ น ค า ในแต ล ะครั้ งของผู ต อบแบบสอบถาม พบว า ผู ต อบ
แบบสอบถามส วนใหญ ซื้อ สิ นค า ครั้ งละ 500-1,000 บาท จํ า นวน 142 คน คิ ด เป นร อ ยละ 35.50
รองลงมาคือ ซื้อสินคาครั้งละ1,001-2,000 บาท จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.75 ตามดวยซื้อ
สินคา ครั้งละนอยกวา 500 บาท จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 26.50 และนอยที่สุดคือ ซื้อสินคา
ครั้งละมากกวา 2,000 บาทขึ้นไป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.25 ตามลําดับ
การวิเคราะหดานทัศนคติของประชากรในกรุงเทพมหานคร
ใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดระดับความคิดเห็นของประชากรในกรุงเทพมหานคร
เกี่ยวกับปจจัยดานทัศนคติที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม)
ตารางที่ 9 แสดงค าเฉลี่ ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัย ด านทัศ นคติที่ มีอิทธิพลต อ การ
ตัดสินใจซื้อผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม)
ทัศนคติของประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีตอการ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน แปล
ตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม)
มาตรฐาน
ผล
1. ทานรูสึกวาการซื้อสินคาผานอินสตาแกรมเหมาะสมกับ
วิถีชีวิตในปจจุบันของทาน
3.93
.902
มาก
2. ทานคิดวาการซื้อสินคาผานอินสตาแกรมมีความสะดวก
เนื่องจากสามารถซื้อได 24 ชั่วโมง
3.86
.853
มาก
3. ทานคิดวาขั้นตอนการซื้อสินคาผานอินสตาแกรม
มีความงายไมยุงยากซับซอน
3.78
.811
มาก
4. การที่ทานเลนอินสตาแกรมเปนประจํา ทําใหทานมี
ความรูสึกวาการซื้อสินคาผานอินสตาแกรมเปนเรื่องงาย
3.77
.886
มาก
5. ทานรูสึกเพลิดเพลินทุกครั้ง เมื่อไดซื้อสินคาผาน
3.59
1.129
มาก
อินสตาแกรม
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เฉลี่ย
3.79
.916
มาก
จากตารางที่ 9 พบวาปจจัยดานทัศนคติ โดยรวมอยูในระดับความสําคัญมาก โดยมีคาเฉลี่ย
รวมเทากับ 3.79 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .916 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยรวมมาก
ที่สุดเปนอันดับแรก ไดแก การซื้อสินคาผานอินสตาแกรมเหมาะสมกับวิถีชิวิตในปจจุบันของทาน
มีคาเฉลี่ย 3.93 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .902 รองลงมาไดแก การซื้อสินคาผานอินสตาแกรมมีความ
สะดวกเนื่องจากสามารถซื้อได 24 ชั่วโมง มีคาเฉลี่ย 3.86 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .853 ตามด วยท านคิดวาขั้ นตอนการซื้ อ สิ นคา ผา นอิ น สตาแกรมมี ค วามงา ยไม ยุ ง ยาก
ซับซอน คาเฉลี่ย 3.78
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .811 ตามดวยการที่ทานเลนอินสตาแกรมเปนประจํา ทําใหทานมีความรูสึก
วาการซื้อสินคาผานอินสตาแกรมเปนเรื่องงาย มีคาเฉลี่ย 3.77 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .886 ตามลําดับ
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ทานรูสึกเพลิดเพลินจากการซื้ อ สิ นคาผ านอินสตาแกรม โดยมี
คาเฉลี่ย 3.59 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.129
การวิเคราะหดานความไววางใจของประชากรในกรุงเทพมหานคร
ใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดระดับความคิดเห็นของประชากรในกรุงเทพมหานคร
เกี่ยวกับปจจัยปจจัยดานความไววางใจที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผานสังคมออนไลน (อินสตา
แกรม)
ตารางที่ 10 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานความไววางใจที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม)
ความไววางใจของประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีตอการ คาเฉลี่ย
สวน
แปลผล
ตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม)
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1. การซื้อสินคาผานอินสตาแกรมมีความนาเชื่อถือและ
3.52
.904
มาก
ไววางใจได
2. สินคาที่ขายผานอินสตาแกรมมีคุณภาพเปนไปตามที่ได
3.58
.713
มาก
ลงประกาศจริง
3. ผูขายสินคาผานอินสตาแกรมมีขอมูลเกี่ยวกับสินคา
.615
มาก
ครบถวน ถูกตอง ตามคําบรรยายสินคาที่ไดแจงใหกับลูกคา 3.69
ทราบ
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4. ผูขายสินคาผานอินสตาแกรมมีขอตกลง เงื่อนไข การ
3.36
1.00
ปาน
รับประกันในการสั่งซื้อสินคาอยางชัดเจน
กลาง
5. ผูขายสินคาผานอินสตาแกรมมีประสิทธิภาพในการจัดสง 3.63
.761
มาก
สินคาตรงตามเวลาที่กําหนด
6. ผูขายสินคาผานอินสตาแกรมมีการปรับปรุงขอมูลให
3.74
.676
มาก
ทันสมัยอยูตลอดเวลา
7. สินคาที่ขายผานอินสตาแกรมมีราคาถูกกวาตามรานคา
2.96
.942
ปาน
ทั่วไป
กลาง
เฉลี่ย
3.50
.802
มาก
จากตารางที่ 10 พบวา ปจจัยดานความไววางใจอยูในระดับความสําคัญมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวม
เทากับ 3.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .802 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ประชากรมีความไววางใจ
ที่อยูในเชิงบวกมากที่สุดเปนอันดับแรก ไดแก ผูขายสินคาผานอินสตาแกรมมีการปรับปรุงขอมูลให
ทันสมัยตลอดเวลา มีคาเฉลี่ย 3.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .676 รองลงมาไดแก ผูขายสินคาผาน
อินสตาแกรมมีขอมูลเกี่ยวกับสินคาครบถวน ถูกตอง ตามคําบรรยายสินคาที่ไดแจงใหกับลูกคา
ทราบ มี ค า เฉลี่ ย 3.69 ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน .615 ตามด ว ย ผู ข ายสิ น ค า ผ า นอิ น สตาแกรม มี
ประสิทธิภาพในการจัดสงสินคาตรงตามเวลาที่กําหนด มีคาเฉลี่ย 3.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .761
ตามดวยสินคาที่ขายผานอินสตาแกรมมีคุณภาพเปนไปตามที่ไดลงประกาศจริง มีคาเฉลี่ย 3.58
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .713 และการซื้อสินคาผานอินสตาแกรมมีความนาเชื่อถือและไววางใจได
มีคาเฉลี่ย 3.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .904 ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ สินคาที่ขาย
ผานอินสตาแกรมมีราคาถูกกวารานคาทั่วไป ซึ่งมีคาเฉลี่ยที่ 2.96 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .942
การวิเคราะหดานสวนประสมทางการตลาดของประชากรในกรุงเทพมหานคร
ใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดระดับความคิดเห็นของประชากรในกรุงเทพมหานคร
เกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผานสังคมออนไลน
(อินสตาแกรม)
ตารางที่ 11 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม)
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สวนประสมทางการตลาดของประชากรใน
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน แปลผล
กรุงเทพมหานครที่มีตอการตัดสินใจซื้อสินคาผาน
มาตรฐาน
สังคมออนไลน (อินสตาแกรม)
ดานผลิตภัณฑ (Product)
3.76
.806
มาก
1. สินคามีคุณภาพตามที่ตองการ
2. ไดรับสินคาตรงกับในรูปที่เห็นในอินสตาแกรม
4.08
.580
มาก
3. มีการบอกขอมูลของสินคาอยางละเอียด
3.92
.825
มาก
3.75
.892
มาก
ดานราคา (Price)
4. สามารถเปรียบเทียบราคาได
5. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
3.56
.880
มาก
ดานชองทางจัดจําหนาย (Place)
3.98
.853
มาก
6. สามารถเลือกดูสินคาทางอินสตาแกรมไดตลอด 24
ชม.
7. ความตรงตอเวลาในการจัดสงสินคา
3.80
.804
มาก
8. ประหยัดเวลาในการเดินทาง
4.58
.572
มากที่สุด
ดานสงเสริมการขาย (Promotion)
4.47
.731
มากที่สุด
9. มีการบริการจัดสงสินคาฟรี
10. มีการประชาสัมพันธสินคาอยางสม่ําเสมอ
4.04
.751
มาก
เฉลี่ย
3.99
.769
มาก
จากตารางที่ 11 พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
รวมเทากับ 3.99 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .769 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยรวมมาก
ที่สุดเปนอันดับแรกไดแก ประหยัดเวลาในการเดินทาง ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.58 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
.572 รองลงมาไดแก มีการบริการจัดสงสินคาฟรี มีคาเฉลี่ย 4.47 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .731 ตาม
ดวยไดรับสินคาตรงกับในรูปที่เห็นในอินสตาแกรม มีคาเฉลี่ย 4.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .580 ตาม
ดวยมีการประชาสัมพันธสินคาอยางสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ย 4.04 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .751 ตามดวย
สามารถเลือกดูสินคาทางอินสตาแกรมไดตลอด 24 ชม. มีคาเฉลี่ย 3.98 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .853
ตามดวยมีการบอกขอมูลของสินคาอยางละเอียด มีคาเฉลี่ย 3.92 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .825 ตาม
ดวยความตรงตอเวลาในการจัดสงสิ นคา มีคาเฉลี่ย 3.80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .804 ตามดวย
สินคามีคุณภาพตามที่ตองการ คาเฉลี่ย 3.76 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .806 และสามารถเปรียบเทียบ

749

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ราคาได คาเฉลี่ย 3.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .892 ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ
ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ โดยมีคาเฉลี่ย 3.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .880
ระดับการตัดสินใจซื้อผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
ใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดระดับความคิดเห็นของประชากรในกรุงเทพมหานคร
เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม)
ตารางที่ 12 แสดงค าเฉลี่ ยและส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของป จจั ยด านการตัดสิ นใจซื้ อผ านสั งคม
ออนไลน (อินสตาแกรม)
การตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม)

คาเฉลี่ย

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปล
ผล

1. การดําเนินชีวิตของทานมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ผานอินสตาแกรมเนื่องจากไดรับความสะดวกรวดเร็ว
4.09
.911
มาก
2. จากการที่ทานไดอานความคิดเห็นของผูอื่น สงผลใหทาน
ตัดสินใจซื้อสินคาผานอินสตาแกรม
3.92
1.022
มาก
3. จากการที่ทานไดคนหาและเปรียบเทียบราคาสินคาดวย
3.74
.970
มาก
ตัวเอง สงผลใหทานตัดสินใจซื้อสินคาผานอินสตาแกรม
4. การประชาสัมพันธสินคาและการอัพเดทขอมูลอยาง
3.39
.909
ปาน
สม่ําเสมอ มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานอินสตาแกรม
กลาง
5. รูปลักษณและบรรจุภัณฑที่มีความสวยงาม มีผลตอการ
3.54
1.049
มาก
ตัดสินใจซื้อสินคาผานอินสตาแกรม
6. ความสะดวก รวดเร็ว และงาย ในการซื้อสินคา สงผล
4.04
.737
มาก
ใหทานตัดสินใจซื้อสินคาผานอินสตาแกรม
เฉลี่ย
3.79
.933
มาก
จากตารางที่ 12 พบวา พบวาปจจัยดานการตัดสินใจซื้อผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) โดยรวมอยู
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.79 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .933 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเปนอันดับแรก ไดแก การดําเนินชีวิตของทานมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สิ นค าผ านอิ นสตาแกรมเนื่ องจากได รั บความสะดวกรวดเร็ ว ซึ่ งมี ค า เฉลี่ ย 4.09 ส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน .911 รองลงมาได แ ก ความสะดวก รวดเร็ ว และง า ย ในการซื้ อ สิ นค า ส ง ผลให ท า น
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ตัดสินใจซื้อสินคาผานอินสตาแกรม มีคาเฉลี่ย 4.04 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .737 ตามดวย จากการ
ที่ทานไดอานความคิดเห็นของผูอื่น สงผลใหทานตัดสินใจซื้อสินคาผานอินสตาแกรม มีคาเฉลี่ย
3.92 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1 .022 ตามดวยจากการที่ทานไดคนหาและเปรียบเทียบราคาสินคา
ด ว ยตั ว เอง ส ง ผลให ท า นตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า ผ า นอิ น สตาแกรม มี ค า เฉลี่ ย 3.74 ส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน .970 ตามดวยรูปลักษณและบรรจุภัณฑที่มีความสวยงาม มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ผานอินสตาแกรม คาเฉลี่ย 3.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1 .049 ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุดคือ การประชาสัมพันธสินคาและการอัพเดทขอมูลอยางสม่ําเสมอมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาผานอินสตาแกรม โดยมีคาเฉลี่ย 3.39 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .909
การทดสอบสมมติฐาน
เป นการทดสอบสมมติฐานเพื่อทดสอบตั วแปรที่ สงผลต อการตั ดสิน ใจซื้อ สิ นค าผ า นสั งคม
ออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร จํานวน 3 สมมติฐาน ตัวแปรอิสระ
ไดแก ทัศนคติ ความไววางใจ และสวนประสมทางการตลาด ตัวแปรตามคือ ตัดสินใจซื้อสินคาผาน
สังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ทําการวิเคราะหดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis)
ข อ มู ล ด า นทั ศ นคติ ความไว ว างใจ และส ว นประสมทางการตลาด ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ ต อ การ
ตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 13 แสดงผลการวิ เ คราะหตั ว แปรอิ ส ระ ทั ศนคติ ความไว ว างใจและส ว นประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ
B
Beta
t
Sig
.000
7.652
.348
.379
ทัศนคติ
.000
5.913
.236
.209
ความไววางใจ
.000
8.696
.354
.438
สวนประสมทางการตลาด
Adjust R2 = .658, F = 262.020, p < 0.05
ผลการวิ จั ย ตามตารางที่ 13 แสดงผลการวิ เ คราะห ป จ จั ย ด า นทั ศ นคติ ป จ จั ย ด า นความ
ไววางใจ และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในภาพรวมแสดงใหเห็นวา ปจจัยดานทัศนคติ
ปจจัยดานความไววางใจ และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
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สินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 โดยพิจารณาจากคา Significance ที่ 0.000
เมื่อพิ จารณาน้ํา หนั กของผลกระทบของป จ จั ยที่ มีอิ ท ธิ พลตอ การตั ดสิ น ใจซื้ อ สิ นค าผ า นสั ง คม
ออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานครพบวา ปจจัยดานส วนประสมทาง
การตลาด (Beta = .354) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาคือ ปจจัยดานทัศนคติ (Beta = .348) มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน ((อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ตาม
ดวย ปจจัยดานความไววางใจ (Beta = .236) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน
(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานครตามลําดับ
เมื่อวิเคราะห คาสั มประสิ ทธิ์ การกําหนด (Adjust R Square =.658) พบวา ทัศนคติ ความ
ไววางใจ และสวนประสมทางการตลาด สงผลตอตัวแปรตามคือ คือ ตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคม
ออนไลน (อินสตาแกรม) รวม 65.8% สวนที่เหลืออีก 34.2% มาจากปจจัยดานอื่นๆ ปจจัยดานสวน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ที่ t =
8.696 ปจจัยดานทัศนคติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) t =
7.652 และปจจัยดานความไววางใจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตา
แกรม) ที่ t = 5.913 การวิเคราะหคาสถิติทดสอบ F = 262.020 คา Sig. มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา
0.05 แสดงวา ตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม
สรุปไดวาปจจัยดานทัศนคติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแก
รม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ปจจัยดานความไววางใจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร และปจจัยดานสวนประสม
ทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากร
ในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ
จากการวิจัย ปจจัยที่มีผลตอการจัดการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแก
รม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยขอสรุปการอภิปรายผล ดังนี้
ประชากรในกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอยางไรตอการซื้อสินคาผานสังคม
ออนไลน (อินสตาแกรม) ผูวิจัยไดสรุปความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูตอบแบบสอบถามจากที่มีผูแสดง
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม จํานวน 9 ชุด จากแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด จากการแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมสวนใหญนั้นพบวา ในบางครั้งรูปถายของสินคาที่เห็นในอินสตาแกรมที่ผูขายนําเสนอดู
แลวเกินความเปนจริงมากกวาสินคาที่ไดรับ ซึ่งสงผลกระทบตอความคาดหวังของผูซื้อ เพราะอาจ
ทําใหไมเกิดการตัดสินใจซื้อซ้ําในครั้งตอไป และอื่นๆ ซึ่งเปนขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่ทางผูตอบ
แบบสอบถามไดทําการแนะนํามา ดังนี้ จํานวนคนติดตามมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแตในทาง
ตรงกันขามยอด Like ไมสงผลใดๆ ตอการตัดสินใจซื้อ และทางรานควรมี ID Line เพื่อเปนอี ก
ชองทางหนึ่งสําหรับการติดตอ สื่อสารกันระหวางผูซื้อกับผูขาย นอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามยัง
มีคําแนะนําอีกวา การรีวิวสินคาที่ผูซื้อไดรับแลวจะสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของลูกคาเปน
อยางดีจากการที่ผูวิจัยศึกษาดานทัศนคติ ดานความไววางใจและดานสวนประสมทางการตลาด
สามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้
ปจจัยดานทัศนคติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม)
ของประชากรในกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง ผลการวิ จั ย สรุ ป ว า ป จจั ยด านทั ศนคติ มีอิ ทธิ พลต อ การ
ตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อวิเคราะหเปนรายขอพบวา สิ่งที่ประชากรในกรุงเทพมหานครมี
ทัศนคติในเชิงบวกมากที่สุดเปนสามอันดับแรก ไดแก การซื้อสินคาผานอินสตาแกรมเหมาะสมกับ
วิถีชีวิตในปจจุบันของทาน การซื้อสินคาผานอินสตาแกรมมีความสะดวกเนื่องจากสามารถซื้อได 24
ชั่วโมง และขั้นตอนการซื้อสินคาผานอินสตาแกรม มีความงายไมยุงยากหลายขั้นตอน ผลดังกลาว
สอดคล องกั บ แนวคิ ด ของ Schermerhorn (2000 : 75) ที่ ก ล า วว า ทั ศ นคติ คื อ แนวความคิ ด และ
ความรูสึกที่ตอบสนองในเชิงบวก หรือลบตอคนสิ่งของในสภาวะแวดลอมที่บุคคลนั้นๆ เผชิญอยู
และทัศนคติสามารถรูหรือถูกตีความคําพูดที่ไมเปนทางการของคนที่พูดออกมา หรือจากการสํารวจ
อยางเปนทางการ หรือจากการกระทําของบุคคลนั้นๆ และ จิระวัฒน วงสสวัสดิวัฒน (2542 : 33) ได
อธิบายคําวา ทัศนคติ คือเครื่องมือใชในกําหนดรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลที่ตอบ สนองตอสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด ซึ่งความรูสึกนั้นสามารถเปนไดทั้งพอใจหรือไมพอใจก็ไดขึ้นอยูกับความพรอมของ
จิตใจหรือประสาท ซึ่งเกิดจากประสบการณที่ไดรับ สภาวะความพรอมจะเปนตัวกําหนดการกระทํา
ของบุคคลหรือเหตุการณที่เกี่ยวของกับบุคคลนั้น ทัศนคติเปนที่สามารถวัดไดจากความคิดเห็นหรือ
จากภาษาที่แสดงออกมา และยังสอดคลองกับงานวิจัยของพิชญาวี คณะผล (2553 : 66-72) ไดศึกษา
ทั ศ นคติ ก ารใช ป ระโยชน แ ละความพึ ง พอใจของการสื่ อ สารผ า นเครื อ ข า ยสั ง คมออนไลน
กรณีศึกษา: นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ. เพชรบูรณ พบวา สวนใหญมีทัศนคติ
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ในเชิงบวกตอเครือขายสังคมออนไลน โดยใหความเห็นวาสังคมออนไลนเปนชองทางที่เปดกวาง เปน
ชองทางที่ไวใหคนไดแสดงความคิดเห็นไดในหลากหลายแงมุมสามารถคนหาขอมูลและตอบสนอง
ตอความตองการไดงาย และเปนการโตตอบสื่อสารกันโดยอิสระไมวาจะเวลาใด อยูที่ไหน มีการใช
ประโยชนจากสังคมออนไลนเพื่อพูดคุยกับเพื่อน คนหาเพื่อนเกาหรือหาเพื่อนใหม เพื่อการติดตาม
ขาวสารที่สนใจและเหตุการณตางๆ อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของบงกช รัตนปรีดากุล (2554 :
83-85) ทําการศึกษาเรื่องอิทธิพลของทัศนคติและบรรทัดฐานกลุมอางอิงที่มีตอพฤติกรรมการซื้อ
สินคาและบริการออนไลนของผูบริโภควัยทํางาน ที่พบวาทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคมมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการออนไลนของผูบริโภควัยทํางานตอนตน และสอดคลองกับ
งานวิจัยของนายธินพัฒน พงศทองเมือง (2557 : 67-79) ไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับ การวิเคราะหปจจัย
ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการซื้อสินคาผานสื่อออนไลน ของผูบริโภครุนแซดในประเทศไทย เพื่อหา
แนวทางการตลาดดิจิตอลที่เหมาะสม พบวา กลุมประชากรรุนแซดในประเทศไทย ที่มี เพศ อายุ
และรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับการซื้อสินคาผานสื่อออนไลน และแนวโนมการ
ซื้อสินคาผานสื่อออนไลนแตกตางกัน ซึ่งตามการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปผลไดวาทัศนคติจะมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานอินสตาแกรม
ปจจัยดานความไววางใจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแก
รม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยสรุปวา ปจจัยดานความไววางใจมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อวิเคราะหเปนรายขอพบวา สิ่งที่ประชากรในกรุงเทพมหานคร
มีความไววางใจมากที่สุดเปนสามอันดับแรก ไดแก ผูขายสินคาผานอินสตาแกรมมีการปรับปรุง
ขอมูลใหทันสมัยตลอดเวลา ผูขายสินคาผานอินสตาแกรมมีขอมูลเกี่ยวกับสินคาครบถวน ถูกตอง
ตามคําบรรยายสินคาที่ไดแจงใหกับลูกคาทราบ และผูขายสินคาผานอินสตาแกรมมีประสิทธิภาพ
ในการจั ด ส ง สิ น ค า ตรงตามเวลาที่ กํ า หนด ผลดั ง กล า วสอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ Moorman,
Deshpande & Zaltman (1992 : 314 อางใน ธีรพงษ เที่ยงสมพงษ, 2551 : 29) กลาววา ความไววางใจ
คือ ความวางใจอยางเต็มใจตอหุนสวน รวมไปถึงการมีแนวความคิดวาผูบริโภคจําตองเกิดความ
เชื่อมั่นตอองคกรอันเกิดจากความสนใจในชวงเวลาของการใชบริการความเชื่อมั่นที่กลาวนี้จะเกิดขึ้น
ตอเมื่อผูบริโภคพิจารณาผูใหบริการที่เปนทางเลือก 2 ประการ คือความนาเชื่อถือมากที่สุดและมี
ความซื่อสัตยจริงใจอยางสูง และมีนา อองบางนอย (2553 : 34) ที่กลาวไววา ความไววางใจ คือ
ความสัมพันธที่ใกลชิดอันเกิดจากการติดตอระหวางผูใหบริการกับลูกคา ลูกคาที่เกิดความสัมพันธที่
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ใกลชิดจะเกิ ดความไววางใจ สงผลให เกิ ดความรู สึก มั่ นใจต อ สิ นคาหรื อบริการ ความไวว างใจ
กลายเปนตัววัดทางสัมพันธภาพที่สามารถจับตองยากระหวางองคการกับลูกคา และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ กุลเชษฐ วัฒนผล (2556 : บทคัดยอ ) ทําการศึกษาเรื่องความไววางใจตอการซื้อประกัน
ชีวิตธนาคารไทยพาณิชย ของผูสูง อายุวัยเกษียณในเขตบางคอแหลม จากผลการศึกษาพบวา ดาน
ความไว ว างใจในตราสิ นค า ให ค วาม สํ า คั ญ มากที่ สุดกั บ ป จ จั ย ด า นมี ค วามไว ว างใจในองค ก ร
นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความไววางใจตอการซื้อประกันชีวิตธนาคารไทย
พาณิชยของผูสูงอายุวัยเกษียณ โดยใหความ สําคัญในดานความพอใจในการดูแลเอาใจใสในประกัน
ของธนาคารไทยพาณิชยอยูในระดับคอนขางมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับมนตธิชา ทองคง (2557
: บทคัดยอ) ทําการศึกษาเรื่อง ความไววางใจที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออะไหลรถยนตมือสองของ
ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคล
ดานรายได มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหลรถยนตมือสอง ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ และ ชองทางการจัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหลรถยนตมือสอง
และปจจัยอื่นๆ ไดแก ความไววางใจ และความภักดีตอตราสิ นคามีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ อ
อะไหลรถยนตมือสองที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งตามการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปผลไดวา
ความไววางใจจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม)
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน
(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยสรุปวา ปจจัยดานสวนประสม
ทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากร
ในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อวิเคราะหเปนรายขอพบวา สวน
ประสมทางการตลาดที่สงผลในเชิงบวกมากที่สุดเปนสามอันดับแรก ไดแก ประหยัดเวลาในการ
เดินทาง มีการบริการจัดสงสินคาฟรี และไดรับสินคาตรงกับในรูปที่เห็นในอินสตาแกรม
ผลดั งกล าว สอดคล อ งกั บแนวคิ ดของ Kotler, P. (2000 : 99) ที่ กล าวว าส ว นประสมทาง
การตลาดเปนกลุมของเครื่องมือทางการตลาดที่องคกรใชในการปฏิบัติตามวัตถุประสงคทางการ
ตลาดกลุมเปาหมาย และเสรี วงษมณฑา (2547 : 17) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix หรือ 4Ps) ไววาสวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุม
ได ซึ่ งบริ ษัท ใช รวมกัน เพื่อ ตอบสนองความพึ งพอใจแกก ลุ มเปา หมาย หรื อเปนเครื่องมื อ ที่ ใ ช
รวมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงคทางการติดตอสื่อสารขององคการและ ฉัตรยาพร เสมอใจ (2549 :
52-53) ที่อธิบายถึงสวนผสมทางการตลาดไววา คือแนวคิดที่เปนหลักในการพิจารณาสวนประกอบ
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ที่สําคัญเพื่อตอบสนองตลาดอยางเหมาะสม โดยเริ่มจากธุรกิจตองมีผลิตภัณฑที่จะเสนอลูกคา มีการ
ตั้งราคาที่สมควร มีวิธีนําสงไปยังลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ และมีวิธีการสื่อสารเพื่อทําการโปรโมท
และดึงดูดใหเกิดการซื้อดวยการสงเสริมการตลาด และสอดคลองกับงานวิจัยของมไหศวรรย มหัทธ
นาภิวัฒน (2554 : 75-80) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อน้ําขาวกลองงอกของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยส วน
ประสมการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อโดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งปจจัยสวนประสมการตลาด
ทั้ง 4 ปจจัยมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อทุกขั้นตอน ตั้งแตขั้นการรับรูปญหา การคนหา
ขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ และสอดคลองกับ
งานวิจัยของสุทามาศ จันทรถาวร (2556) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาบน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานสินคา ราคา และการบริการ
มีผลตอการตัดสิ นใจซื้ อสิ นคาบน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยั ง
สอดคลองกับงานวิจัยของปยมาภรณ ชวยชูหนู (2559 : 183-185) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อสิ นคา ผานทางสังคมออนไลน ผลการทดสอบสมมติฐ านพบวา ปจ จัย ดา น
ประชากรศาสตร ไดแ ก เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา อาชี พ รายไดที่ แตกต า งกั น ส งผลต อ การ
ตัดสินใจซื้อสินคาผานทางสังคมออนไลนไมแตกตางกัน สวนปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
ไดแก ดานบุคลากรและคุณภาพของสินคา ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานภาพลักษณของ
สินคาและรานคา และดานขอมูลรานคา ขอมูลสินคา และกระบวนการใหบริการ ทุกปจจัยสงผลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาผานทางสังคมออนไลน ซึ่งตามการวิจัยครั้งนี้ จากขางตนที่กลาวถึงสวน
ประสมทางการตลาด สามารถทําใหเห็นไดวาถาธุรกิจตองการที่จะประสบความสําเร็จนั้นความ
เหมาะสมในการกําหนดสวนประสมการตลาดเปนเรื่องสําคัญ
สําหรับปจจัยดานการตัดสินใจพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ 3 อันดับแรก
ไดแก การดําเนินชีวิตของทานมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานอินสตาแกรมเนื่องจากไดรับความ
สะดวกรวดเร็ว และความสะดวก รวดเร็ว และงาย ในการซื้อสินคาสงผลใหทานตัดสินใจซื้อสินคา
ผานอินสตาแกรม สุดทายคือ จากการที่ทานไดอานความคิดเห็นของผูอื่น สงผลใหทานตัดสินใจซื้อ
สินคาผานอินสตาแกรม ผลดังกลาว สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2000 : 176-178) กลาววา
การตัดสินใจของผูบริโภคเกิดจากปจจัยภายใน คือแรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู บุคลิกภาพและ
ทัศนคติซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความตองการ และตระหนักวามีสินคาใหเลือกมากมาย กิจกรรมที่มี
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ผูบริโภคเขามาเกี่ยวของสัมพันธกับขอมูลที่มีอยู หรือขอมูลที่ฝายผูผลิตใหมาและสุดทายคือ การ
ประเมินคาของทางเลือกเหลานั้น และสอดคลองกับแนวคิดของโกวิทย กังสนันท (2549 : 3) กลาว
ว า การตั ดสิ น ใจ หมายถึ ง การที่ ผู ตั ดสิ น ใจมี ตั ว เลื อ กหลายๆ ตั ว และต อ งนํ า ตั ว เลื อ กต า งๆ มา
เปรียบเทียบกัน กอนที่จะตัดสินใจเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เพื่อใหสําเร็จตามวัตถุประสงคที่
ต อ งการ และยั ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของจตุ พล พงษ วิ ท ยาภานุ (2554 : 73) ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ ง
อิทธิพลของเครือขายสังคมออนไลนที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม โดยรวบรวมขอมูล
การศึกษาจากการการสอบถามผูที่อยูอาศัยในคอนโดมิเนียม ยานกรุงเทพมหานคร พบวา ผูที่อยู
อาศัยในคอนโดมิเนียมมีอัตราการรับรูขอมูลขาวสารกอนการตัดสินใจซื้อจากการใชเครือขายสังคม
ออนไลนในระดับที่มาก แตอิทธิพลของเครือขายสังคมออนไลนที่มีผลตอการซื้อคอนโดมิเนียมอยู
ในระดับปานกลาง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของปุลณัช เดชมานนท (2556 : 57-60) ไดทําการ
ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจซื้อสินคาผานเครือขายสังคมออนไลนในชวงเวลาจํากัด โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา อายุมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดทุกดาน
สวนอาชีพมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสถานที่และดานสงเสริมการขาย รายไดเฉลี่ย
ตอเดือนมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา ดานสถานที่ และดานสงเสริมการขาย
เพราะความสะดวกในการรับสินคา สวนเหตุผลของการซื้อเลือก มีความสัมพันธกับปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดดานราคา ดานสถานที่ และดานสงเสริมการขาย ในขณะที่วิธีการสั่งซื้อและ
ระยะเวลาในการสั่งซื้อ มีความสัมพันธกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดทุกดาน นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของสิริลักษณ เงินศิริ (2558 : 67-70) ไดทําการศึกษาเรื่อง ประเภทของสื่อ
สังคมออนไลนที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในประเทศไทย พบวา กลุม
ตัวอยางที่ผูศึกษารวบรวมไดอัตราสวนของเพศหญิงมีมากกวาเพศชาย โดยสวนใหญมีอายุระหวาง
26-35 ป สถานภาพโสด มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000
– 25,000 บาท โดยประกอบอาชี พเปนพนั กงานบริ ษัท (1) ลักษณะข อ มู ล ส ว นบุ ค คลด า นอาชี พ ที่
แตกต างกั น มีผลตอ แนวโน มการตัดสินใจซื้อสินค าของผูบ ริ โภคในประเทศไทยบนสื่ อสั งคม
ออนไลน เ ฟซบุ ก ที่ แ ตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ 0.05 และ (2) ประเภทของสื่ อ สั ง คม
ออนไลนที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจของผูบริโภคมากที่สุด คือ อินสตาแกรม จึงสรุปไดวาการ
ตัดสินใจ เกิดจากการเลือกและเปรียบเทียบสิ่งที่ตองการจากทางเลือกมากมายโดยนํามาพิจารณาดวย
เหตุผลและผานหลายๆ ขั้นตอนกอนการตัดสินใจเพื่อใหไดสิ่งที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใชทางธุรกิจ
1. จากผลการวิจัยดานขอมูลทั่วไป ผูประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินคาผานสังคม
ออนไลน สามารถนํ า ข อ มู ล ดั ง กล า วไปทํ า การวางแผนและกํ า หนดกลยุ ท ธ เ พื่ อ ดํ า เนิ น การทาง
การตลาดตอไป เชน การนําขอมูลไปทําการสงเสริมการขายหรือการตั้งราคาใหเหมาะสมเพื่อที่จะ
ทําใหเกิดยอดขายที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น
2. จากผลการวิจัยดานทัศนคติ พบวาทัศนคติของผูซื้อมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ดังนั้น ผูประกอบการจึงควรมีการสรางการรับรูของผูซื้อใหเกิด
ทัศนคติในเชิงบวกตอธุรกิจของตนเอง ซึ่งสามารถสรางไดโดยการสรางภาพลักษณที่ดี เชน การ
บริการที่ดี ความซื่อสัตยตอลูกคา และความเต็มใจที่จะใหบริการ สิ่งเหลานี้จะสงผลตอทัศนคติของ
ผูบริโภค
3. จากผลการวิจัยดานความไววางใจ พบวาประชากรมีความไววางใจที่อยูในเชิงบวกมาก
ที่สุดเปน
อันดับแรก ไดแก ผูขายสินคาผานอินสตาแกรมมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยตลอดเวลา ดังนั้น
ผูประกอบการจึง
ควรใหความสําคัญกับการอัพเดทขอมูลอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหผูซื้อรูสึกสะดวกสบายในการคนหา
ขอมูล และยังชวยสรางภาพลักษณที่ดีใหแกตัวธุรกิจเองดวย
4. จากผลการวิจัยดานสวนประสมทางการตลาด พบวาประชากรใหความสําคัญในเรื่องการ
ประหยัด เวลาในการเดินทางและบริการจัดฟรี ซึ่งสิ่งที่กลาวมาเหลานี้คือปจจัยทางดานชองทางการ
จัดจําหนาย ผูประกอบการจึงจําเปนที่จะตองใหความสําคัญกับดานนี้มากเปนพิเศษ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
เพื่อใหผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถขยายตอไปในทัศนะที่กวางมากขึ้นอันจะเปนประโยชนใน
การอธิบายปรากฏการณและปญหาทางดานการซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) หรือ
ปญหาอื่นที่มีความเกี่ยวของกัน ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไปดังนี้
1. เลือกกลุมตัวอยางอื่นๆ ที่มีความแตกตางจากการวิจัยในครั้งนี้ เชน การเลือกทําวิจัยกับ
ประชากรในจังหวัดอื่นๆ เพื่อจะไดเห็นวาผลการวิจัยเปนอยางไร เหมือนหรือมีความแตกตางกัน
อยางไร
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2. ควรศึกษาปจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ผูวิจัยไดทําการศึกษา เพื่อใหงานวิจัย
กวางขวางและสมบูรณมากขึ้น
3. ควรศึกษารายละเอียดแบบเจาะลึกในกลุมผูที่ยังไมเคยซื้อสินคาผานทางสังคมออนไลน
โดยอาจใชวิธีสัมภาษณเปนรายบุคคลหรือแบบกลุม เพื่อนําขอมูลตางๆ มาปรับใชกับธุรกิจรานคา
ในสังคมออนไลนตอไป
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ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาตางชาติที่ใชบริการศูนยบริการนานาชาติ
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
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตางชาติที่เขารับการ
บริการที่ศูนยบริการนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาตางชาติระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 237 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1) แบบสอบถามขอมูลทั่วไป 2) แบบวัด
ความพึงพอใจ 3) ขอคําถามปลายเปด ใชสถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
คือ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับ
ความพึงพอใจโดยรวม และความพึงพอใจแตละดานใชสถิติ Independent Sample T-test เพื่อทดสอบ
ความแตกตางระหวางกลุม 2 กลุม และ ใชสถิติ One-Way ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต า ง
ระหวางประชากรที่มากกวา 2 กลุม
จากผลจากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางเปนเพศชายรอยละ 45.6 เปนเพศหญิงรอยละ 54.4
ตัวอยางมีความพึงพอใจตอการเขารับบริการที่ศูนยบริการนานาชาติอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.13
และเมื่อวิเคราะหความพึงพอใจในแตละดานคือ ดานหระบวนการหนาที่/ขั้นตอนการใหบริการ ดาน
บุคลากรที่ใหบริการ ดานสถานที่/สิ่งอํานวยความสะดวก และดานผลของการใหบริการ พบวาทุกดานมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน (x = 4.08, 4.15, 4.14 และ 4.19 ตามลําดับ) เมื่อวิเคราะห
ปจจัยสวนบุคคลตอความพึงพอใจโดยรวมและความพึงพอใจในแตละดานพบวา เพศ ชวงอายุ ชั้นปที่
กําลังศึกษา และเกรดเฉลี่ย มีความพึงพอใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตสัญชาติของ
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นักศึกษาที่เขารับบริการที่ตางกันสงผลตอความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (p=0.036) โดยเมื่ อวิ เคราะหความพึ งพอใจในแต ละดานพบว า ด านกระบวนการ/ขั้ นตอนการ
ใหบริการมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p=0.037) สวนดานอื่นๆนั้นไมมี
ความความแตกตาง
ผลที่ไดดังกลาวนี้ทําใหทราบวาสัญชาติที่ตางกันจะสงผลเกิดความพึงพอใจที่แตกตางกั น
เนื่องมาจากวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ประสบการณในแตละประเทศที่ไดรับมามีความแตกตางกัน ทําให
มีทัศนคติและคานิยม ในการมองสิ่งตางๆแตกตางกัน ซึ่งความรูที่ไดจากการวิจัยนี้จะชวยใหผูใหบริการ
เกิดความเขาใจ และสามารถปรับตัวใหเขากับรูปแบบการใหบริการได เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
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 ทั้งยังมีความเปนสากลเพิ่ม
มากขึ้น ดังจะเห็นไดจากระบบการศึกษาของไทยไดเปนระบบสองภาษา และไดใหความสําคัญกับ
ภาษาตางประเทศมากยิ่งขึ้น อีกทั้งดวยสังคมที่เปดกวาง ระบบสารสนเทศเจริญกาวหนาและมีการ
แผขยายอยางทั่วถึง ทําใหคนเราเกิดการศึกษาเรียนรูขามวัฒนธรรมอยางงายดาย อีกทั้งยังเกิดความ
รวมมือกันระหวางประเทศ อาทิเชน ประชาคมอาเซียน (ASEAN) ซึ่งทําใหการเรียนรูแลกเปลี่ยน
ขามวัฒนธรรมเปนเรื่องสําคัญ และไมควรมองขาม สําหรับทางดานการศึกษานั้น มีการแลกเปลี่ยน
นักเรียน นักศึกษา ในระหวางประเทศ มีนักเรียนนักศึกษาชาวตางชาติเขามาเรียนที่ประเทศไทย ซึ่ง
สิ่งนี้สงผลใหสถานศึกษาในประเทศไทย ตองมีหนวยงานรองรับ นักเรียนหรือนักศึกษาตางชาติ
เพื่อเอื้ออํานวยความสะดวก และเปนแหลงรวมรวมขอมูล กระจายขาวสารใหแกนักเรียนหรื อ
นักศึกษาตางชาติ จึงกอใหเกิดศูนยบริการนานาชาติในบางอุดมศึกษาขึ้น
ผู วิ จั ย ได ทํ า การวิ จั ย ในหน ว ยงานศู น ย บ ริ ก ารนานาชาติ ในส ว นงานบริ ก ารนั ก ศึ ก ษา
นานาชาติ เนื่องจากสวนงานนี้เกี่ยวของกับการบริการนักศึกษาตางชาติโดยตรง ดังนั้นเพื่อใหการ
บริการเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาหาความพึงพอใจของนักศึกษาตางชาติตอการ
ใหบริการของศูนยบริการนานาชาติ และเนื่องจากจัดตั้งศูนยบริการนานาชาติมา ยังไมเคยมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการใหบริการของศูนยบริการนานาชาติ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่
จะประเมิ น การใหบริการของศูนย บริการนานาชาติ โดยใชการประเมิ นจากความพึ งพอใจ ทั้ ง
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ทางดานการบริการ บุคลากร สภาพแวดลอม ผลการวิจัยครั้งนี้ เพื่อสามารถใชเปนแนวทางในการ
วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนกําหนดนโยบายเพื่อ
พัฒนาศูนยบริการนานาชาติตอไป อีกทั้งผูวิจัยเห็นวางานวิจัยสวนใหญนั้นจะวัดระดับความพึ ง
พอใจของคนไทยมากกว า ชาวต า งชาติ งานวิ จั ย นี้ มี ก ารแปลแบบวั ด ความพึ ง พอใจเป น ฉบั บ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถนําไปเปนแนวทางในงานวิจัยอื่นๆได
วัตถุประสงคของการวิจัย
1.1 เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษาตางชาติตอการใหบริการของศูนยบริการ
นานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิต
1.2 เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจของนักศึกษาตางชาติที่มีตอการ
ใหบริการของศูนยบริการนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
1.3 เพื่อนําขอมูลมาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในการใหบริการตอไป
ขอบเขตของการวิจัย
1.1 ขอบเขตดานประชากรที่ทําการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาตางชาติที่กําลังศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 462 คน (ป 2559)
1.2 ขอบเขตดานเนื้อหาและขอมูล การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของ
นั กศึ ก ษาต า งชาติ ต อ การให บ ริ ก ารของศู น ย บ ริ ก ารนานาชาติ มหาวิ ท ยาลั ย รั งสิ ต เป นรู ป แบบ
การศึกษาแบบพรรณนา (Descriptive) โดยศึกษาถึงความพึงพอใจของนักศึกษาตางชาติ รวมถึง
ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาตางชาติ ที่มีตอการใหบริการ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
-

ระดับความพึงพอใจ ใน 4 ดาน
- ดานกระบวนการ/ขั้นตอน
- ดานบุคลากรที่ใหบริการ
- ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความ
สะดวก
- ดานผลของการใหบริการ

เพศ
อายุ
ระดับชั้นปที่กําลังศึกษา
ผลการเรียนสะสม
สัญชาติ

สมมติฐานการวิจัย
1.1 เพศที่ แ ตกต า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมและความพึ ง พอใจใน 4 ด า น คื อ ด า น
กระบวนการ/ขั้นตอน ดานบุคลากรที่ใหบริการ ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก และดาน
ผลของการใหบริการ ตอการเขารับบริการที่ศูนยบริการนานาชาติแตกตางกัน
1.2 ชวงอายุที่แตกตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมและความพึงพอใจใน 4 ดาน คือดาน
กระบวนการ/ขั้นตอน ดานบุคลากรที่ใหบริการ ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก และดาน
ผลของการใหบริการ ตอการเขารับบริการที่ศูนยบริการนานาชาติแตกตางกัน
1.3 ระดับชั้นปที่กําลังศึกษาที่ตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมและความพึงพอใจใน 4 ดาน
คือดานกระบวนการ/ขั้นตอน ดานบุคลากรที่ใหบริการ ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
และดานผลของการใหบริการ ตอการเขารับบริการที่ศูนยบริการนานาชาติแตกตางกัน
1.4 ผลการเรียนสะสมที่ตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมและความพึงพอใจใน 4 ดาน คือ
ดานกระบวนการ/ขั้นตอน ดานบุคลากรที่ใหบริการ ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก และ
ดานผลของการใหบริการ ตอการเขารับบริการที่ศูนยบริการนานาชาติแตกตางกัน
1.5 สัญชาติที่ตางกันของนักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและความพึงพอใจใน 4 ดาน คือ
ดานกระบวนการ/ขั้นตอน ดานบุคลากรที่ใหบริการ ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก และ
ดานผลของการใหบริการ ตอการเขารับบริการที่ศูนยบริการนานาชาติแตกตางกัน
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.1 ทราบถึ งความพึ งพอใจของนั กศึ กษาต า งชาติ ที่ มีตอการให บริการของศูนย บ ริ การ
นานาชาติ สามารถนําไปใชในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ
1.2 ทราบถึงปจจัยที่เกี่ยวของตอการใหบริการของศูนยบริการนานาชาติ ซึ่งสามารถเขา
ใจความแตกตางของนักศึกษาตางชาติที่เขามารับบริการ และสามารถใหบริการไดอยางเหมาะสม
1.3 สามารถนําขอมูลที่ไดเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขและพัฒนาหนวยงานใหมี
ศักยภาพยิ่งขึ้นไป
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใหบริการ
จากการศึกษาคนควางานเอกสารเรื่องแนวคิดและทฤษฎี การใหบริการนั้น มีผูวิจัยและ
ผลการวิจัยที่ไดใหความหมายของการบริการไว ดังนี้
Lehtinen (1983) การบริการ คือกิจกรรมหรือชุดของกิจกรรมหลายอยางที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิสัมพันธกับบุคคลหรืออุปกรณอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งทําใหอีกฝายเกิดความพึงพอใจ
Groonroos (1990) ไดนิยามไววา การบริการ หมายถึง กิจกรรมหนึ่งหรือกิจกรรมหลาย
อยางที่มีลักษณะไมอาจจับตองได โดยทั่วไปไมจําเปนตองทุกกรณีที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ
Kotler (1997) กลาววา การบริการหมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัติใดๆที่กลุมบุคคลหนึ่ง
สามารถนําเสนอใหอีกกลุมบุคคลหนึ่ง ซึ่งไมสามารถจับตองได และไมไดสงผลของความเป น
เจาของสิ่งใด ทั้งนี้การกระทําดังกลาวอาจจะรวมหรือไมรวมอยูกับสิ่งของหรือสินคาที่มีตัวตนได
พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ (2530) ไดใหความหมายไววา การบริการหมายถึงการปฏิบัติรับ
ใช การใหความสะดวก การกระทําที่เปยมไปดวยความชวยเหลือและการดําเนินการที่เปนประโยชน
กับผูอื่น
สมิต สัชฌุกร (2542) ใหความหมายวา การบริการเปนการปฏิบัติงานที่กระทําหรือติดตอ
เกี่ยวของกับ ผูใชบ ริ การ การใหบุคคลตาง ๆ ไดใช ประโยชน ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งดวยความ
พยายามใด ๆ ก็ ต ามด ว ยวิ ธี ก ารหลากหลายในการทํ า ให บุ ค คลต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งได รั บ ความ
ชวยเหลือจัดไดวาเปนการใหบริการทั้งสิ้น การจัดอํานวยความสะดวก การสนองความตองการของ
ผูใชบริการก็เปนการใหบริการ การใหบริการจึงสามารถ ดําเนินการไดหลากหลายวิธี จุดสําคัญคือ
เปนการชวยเหลือและอํานวยประโยชนแกผูใชบริการ
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บุษยมาศ แสงสีเงิน (2559) การบริการ (Service) หมายถึง กระบวนการของการปฏิ บัติ
เพื่อใหผูรับบริการไดรับความสุข ความสะดวก ความสบาย ความพึงพอใจอันเปนการกระทําที่เกิด
จากจิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดี การชวยเหลือเกื้อกูลกัน ความเอื้ออาทร ความมีน้ําใจไมตรี
การใหความเปนธรรมเสมอภาคอาจรวมไปถึงการไมเลือกปฏิบัติ
แนวคิดและทฤษฎีท่เี กี่ยวกับความพึงพอใจ
Vroom (1964) ความพึงพอใจ คือผลที่ไดจากการที่บุคคลเขามีสวนรวมกับสิ่งนั้น ผลบวก
คือความพึงพอใจ ผลลบคือความไมพึงพอใจ
Good (1973) ใหความหมายของความพึงพอใจวา หมายถึงสภาพคุณภาพ หรือระดับความ
พึงพอใจ ซึ่งเปนผลมาจากความสนใจตางๆ และทัศนคติที่บุคคลมีตอสิ่งที่ทําอยู
Powell (1983) ความพึงพอใจเปนสภาพอารมณความรูสึกดานบวกของบุคคลที่พบหรือ
ไดรับการตอบสนองจากประสบการณ
Kotler (2000) ไดใหความหมายความพึงพอใจไววา เปนความรูสึกสวนบุคคลที่เมื่อไดรับ
สิ่งที่ตองการหรือความผิดหวัง ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบการรับรูกับความคาดหวัง ถาการรับรูตอ
สิ่งที่ตองการเหมาะสมกับความคาดหวัง บุคคลจะเกิดความพึงพอใจ
พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต สถาน (2542) ได ใ ห ค วามหมายของความพึ ง พอใจไว ว า
หมายถึง ความรูสึกรัก ชอบใจ พอใจ และพึงใจ
ทรงสมร คชเลิศ (2543)ไดใหความหมายความพึงพอใจวา ความพึงพอใจเปนเรื่องเกี่ยวกับ
อารมณ ความรูสึกและทัศนคติของแตละบุคคล อันเนื่องมาจากสิ่ งเราและแรงจู งใจ ซึ่งปรากฏ
ออกมาทางพฤติกรรมวารูสึกชอบ รูสึกพอใจ และมีทัศนคติที่ดีตอสิ่งนั้นๆ
ประภาส เกตุแกว (2546) ความพึ งพอใจ หมายถึ ง ความรู สึกของมนุษย ที่เกี่ ยวข อ งกั บ
อารมณ เมื่อไดรับการตอบสนองตามความตองการ โดยแสดงออกมาทางพฤติกรรม สังเกตไดจาก
สายตา คําพูด และการแสดงออกทางพฤติกรรม
สุชีรา ฐิติภูมิเดชา (2548) กลาววา ความพึงพอใจคือ ความรูสึกที่เกิดจากการไดรับ การ
ตอบสนองตอความตองการเปนอยางดีหรือสมบูรณที่สุด
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ยุวดี เพชระ (2554) ศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการตอหองสมุดวิทยาลัยขอนแกน
ผลการวิจัยพบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอบริการของหอสมุดกลางอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย
เทากับ 3.06) จําแนกเปนดานคือดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่/บุคลากร
ดานบริการของหองสมุด ดานสถานที่/สิ่งอํานวยความสะดวก และดานการประชาสัมพันธ พบวา
ทุกดานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
วรรณวิมล จงจรวยสกุล (2551) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาในการใหบริการ
ของงานทะเบียนและวัดผล โดยจําแนกตามเพศและคณะ พบวาโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับ
มาก นักศึกษาชายพอใจมากกวานักศึกษาหญิงในเรื่องของการตอนรับดวยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้ม
แยมแจมใส ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สวนนักศึกษาหญิงพอใจมากกวานักศึกษาชายในเรื่องของผู
ใหบริการมีความรูความเขาใจ ใหคําปรึกษาและขอแนะนํา
ชะเอิ้น พิศาลวัชรินทร (2553) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยที่มีตอการใหบริการงานกิจการนักศึกษา ซึ่งพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมี
ความพึ ง พอใจในระดั บ มากในหน ว ยงานต า งๆ ทั้ ง 4 ด า นคื อ ด า นกระบวนการ/ขั้ น ตอนการ
ให บ ริ ก าร ด า นบุ ค ลากรที่ ให บ ริ ก าร ด า นสถานที่ แ ละสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก ด า นผลของการ
ใหบริการ เมื่อหาความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลตอความพึงพอใจพบวา เพศหญิงและเพศชาย
มีความพึงพอใจงานบริการกิจการนักศึกษาไมแตกตางกัน รวมถึงชั้นปที่แตกตางกันมีความพึงพอใจ
ในงานบริการกิจการนักศึกษาไมแตกตางกันเชนกัน โดยเมื่อดูปจจัยคณะวิชานั้น พบวา นักศึกษาพึง
พอใจในงานบริการกิจการนักศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรที่ใชศึกษาในการวิจัยนี้ ไดแก นักศึกษาตางชาติที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิต ในปการศึกษา 2559 จํานวน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยนี้คือ นักศึกษาตางชาติ
ที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 462 คน จากการใชสูตร Taro Yamane ทําให
ไดกลุมตัวอยางจํานวน 215 คนเพื่อปองกันความผิดพลาดของขอมูล เพิ่มขนาดกลุมตัวอยางขึ้น 10%
ผูวิจัยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ใหไดจํานวนกลุมตัวอยางเทากับ
237 คน เนื่องจากนักศึกษาตางชาติที่ติดตอที่ศูนยบริการนานาชาติมีความหลากหลาย และผูวิจัย
ตองการกลุมตัวอยางที่มาใชบริการจริง จึงเลือกกลุมตัวอยางที่มาติดตอที่ศูนยบริการนานาชาติ
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้เปนแบบสอบถามประกอบไปดวย 3 สวนคือ คําถามเกี่ยวกับ
ขอมูลสวนบุคคลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ระดับชั้นปที่ศึกษา ผลการเรียนสะสม และสัญชาติ สวนที่ 2
จะเปนคําถามเกี่ยวกับการวัดระดับความพึงพอใจในแตละดานของการใหบริการของศูนยบริการ
นานาชาติ และสวนที่ 3 เปนคําถามแบบปลายเปด ใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจของงานในศูนยบริการนานาชาติ
เปนลักษณะคําถามที่ใชมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ 1 = พอใจนอยที่สุด และ 5 = พอใจมาก
ที่ สุ ด ) แบบสอบถามที่ ส ร า งได ท ดลองแจก 30 ชุ ด ได ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ของแบบวัดทั้งชุดเทากับ 0.97 ซึ่งแปลไดวาแบบสอบถามชุดนี้มีคา
ความเชื่อมั่นในระดับสูง สามารถนํามาวัดในการวิจัยได
การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis)
ผูวิจัยนําขอมูลที่รวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตอง แลวนําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ดังนี้
1.1 ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ในดานขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และในดานความพึงพอใจ ไดแก คาต่ําสุด คาสูงสุด
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.2 ใช ส ถิ ติ เ พื่ อ วิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต า งชาติ ที่ มี ต อ การ
ใหบริการที่ศูนยบริการนานาชาติ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือสถิติ t-test และ one-way Anova
ผลการวิจัย
การวิ จั ย แบ ง เป น 3 ส ว น ได แ ก ส ว นที่ 1 ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ผู ต อบ
แบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ ชั้นปที่กําลังศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม สัญชาติ สวนที่ 2 ผลการ
วิเคราะหขอมูลแสดงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตางชาติที่มีตอศูนยบริการนานาชาติ และ
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลที่มีตอความพึงพอใจ
ในแตละดาน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
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สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
จากการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามรวม 237 คน เปนเพศชาย 108 คน เพศหญิง 129 คน
คิดเปนรอยละ 45.6 และรอยละ 54.4 ตามลําดับ ชวงอายุสวนใหญที่ตอบแบบสอบถามคือ ชวงอายุ
21-25 ป คิดเปนรอยละ 55.7 รองลงมาคือชวงอายุนอยกวา 20 ป รอยละ 24.1 ชวงอายุ 26-30 ป รอย
ละ 15.2 ชั้นปที่กําลังศึกษา พบวา สวนใหญกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นปที่ 4 รอยละ 29.5 รองลงมา
คือ ป3 ป1 และป2 รอยละ 26.2 รอยละ 25.7 และรอยละ 18.6 ตามลําดับ สําหรับเกรดเฉลี่ยสะสม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีเกรดเฉลี่ยสะสมอยูในชวง 3.01-3.50 จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ
40.1 สัญชาติของผูตอบแบบสอบถาม จากขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถาม ผูวิจัยไดจําแนกเปน 2
กลุมใหญ คือกลุมที่มีสัญชาติอยูในประเทศกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต และกลุมที่มีสัญชาติใน
ประเทศที่อยูนอกเหนือเอเชียตะวันออกเฉียงใต คิดเปนรอยละ 38.4 และรอยละ 61.6 ตามลําดับ
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ
จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาตางชาติที่
เขารับการบริ การที่ศูนย บริการนานาชาติ เทากับ 4.13 คือมีความพึงพอใจมาก และจากการหา
คาเฉลี่ยความพึงพอใจในแตละดานนั้นพบวาความพึงพอใจทั้ ง 4 ดาน ไดแก ดานภาระหนาที่ /
ขั้นตอนการใหบริการ ดานบุคลากรที่ใหบริการ ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก ดานผล
ของการใหบริการ มีความพึงพอใจระดับมาก คาเฉลี่ย 4.08, 4.15, 4.14 และ 4.19 ตามลําดับ
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุม
จากผลการวิเคราะหความพึงพอใจดานแรกคือ ดานภาระหนาที่/ขั้นตอนการใหบริ การ
พบวาตัวแปรตนแตละประเภท ไดแก เพศ อายุ ชั้นปที่ศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม และสัญชาติ ไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบชวงอายุที่แตกตางกันตอความพึงพอใจโดยรวม และความพึง
พอใจในแตละดานนั้นพบวา ชวงอายุที่ตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมและความพึงพอใจในแตละ
ดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บชั้ น ป ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาที่ แ ตกต า งกั น พบว า มี ค วามพึ ง พอใจ
โดยรวม และความพึงพอใจในแตละดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ผลการวิเคราะหเกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกตางกันสงผลตอระดับความพึงพอใจโดยรวมและ
ความพึงพอใจในแตละดานนั้น การวิเคราะหพบวา เกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกตางสงผลตอความพึง
พอใจทั้งโดยรวมและความพึงพอใจในแตละดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการวิเคราะหสัญชาติของนักศึกษาตางชาติ นั้นพบวา กลุมนักศึกษาตางชาติที่มีสัญชาติ
อยูในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใตและกลุมนักศึกษาตางชาติที่อยูในประเทศนอกเหนือจากเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต มีความพึงพอใจโดยรวมตอศูนยบริการนานาชาติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อวิเคราะหแยกแตละดานของความพึงพอใจ พบวา ในดานภาระหนาที่
ขั้นตอนการใหบริการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวาเพศที่ตางกันสงผลตอความพึงพอใจไมแตกตางกันนั้น
สามารถอธิ บ ายได ว า เพศไม ไ ด เ ป น ตั ว แปรชี้ วั ด ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต า งชาติ ที่ มี ต อ
ศู นย บ ริ ก ารนานาชาติ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ การวิ จั ย ของอุ ไ ร ดวงระหว า (2554) ที่ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธตอคุณภาพการใหบริการศูนยบริการ One Stop Service ชวงอายุของนักศึกษาตางชาติ
ที่เขารับบริการที่ตางกันก็ไมมีผลตอความพึงพอใจที่มีตอการเขารับบริการที่ศูนยบริการนานาชาติ
เชนกัน ผลที่ไดนี้สอดคลองกับการวิจัยของ มณีรัตน แตงออน (2551) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอทัศนคติการรับบริการของนักศึกษาปริญญาตรี กรณีศึกษาสํานักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยอีส
เทิรนเอเชีย ชั้นปที่กําลังศึกษาและเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาตางชาติที่เขารับบริการที่ตางกันนั้น
ก็ไมมีผลตอความพึงพอใจเชนกัน ซึ่งผลที่ไดไมสอดคลองกับการวิจัยของ พรพิมล คงฉิม (2552) ที่
ศึกษาเรื่องความพึงพอใจและความตองการของลูกคาที่ไดรับบริการจากบริษัท เอ็มเอชที-ดีแมก
จํากัด อาจเนื่องมาจากการบริการของศูนยบริการนานาชาติเปนการเอื้ออํานวยความสะดวกโดยรวม
แกนักศึกษาตั้งแตเขาศึกษาตลอดจนถึงจบการศึกษา ทําใหนักศึกษาทุกชั้นป ไดรับการรับบริการที่
เหมื อ นกั น ทํ า ให ป จ จั ย นี้ ไ ม ส ง ผล รวมถึ ง ช ว งอายุ อ าจจะไม ไ ด แ ตกต า งกั น มากเนื่ อ งจากเป น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทําใหผลที่ไดไมแตกตางกัน รวมถึง ศูนยบริการนานาชาติจะดูแลในเรื่อง
ของการอยูอาศัยในประเทศไทย ทําใหผลการเรียน หรือเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาไมมีผลตอความพึง
พอใจตอการเขารับบริการ ซึ่งเกรดเฉลี่ยสะสมนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิมล คงฉิม (2552) ที่
พบวาระดับการศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจโดยรวมไมแตกตางกันอางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
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สําหรับการวิเคราะหเรื่องสัญชาติกับความพึงพอใจนั้น พบวาสัญชาติที่ตางกันสงผลตอ
ความพึงพอใจตอศูนยบริการนานาชาติตางกัน ทั้งความพึงพอใจโดยรวม และความพึงพอใจในดาน
ภาระหนาที่/ขั้นตอนการใหบริการ โดยผูวิจัยไดจับกลุมสัญชาติเปน 2 ประเภทคือ กลุมที่มีสัญชาติ
อยู ในประเทศในเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต และกลุ มที่ มีสัญ ชาติ อยู น อกเหนือ ประเทศในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งสามารถอธิบายไดวา แตละสัญชาติมีวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ซึ่งประเทศใน
กลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถือวาเปนกลุมประเทศที่มีวัฒนธรรมใกลเคียงกันมากที่สุด ภูมิประเทศ
ที่อยูใกลกัน ทําใหมีการเรียนรู ทัศนคติ การใชชีวิตที่คลายคลึงกัน ซึ่งผลที่ไดนี้สอดคลองกับการ
วิจัยของวิไลลักษณ สิริตระกูล (2555) ที่พบวานักทองเที่ยวจากทั่วทุกภูมิภาค โดยธรรมชาติจะมี
ความพึงพอใจตอองคประกอบตางๆแตกตางกัน เพราะไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจง
และประสบการณจากสถานการณในประเทศของตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ วรพร ฉายกี่
(2556) ที่ศึกษาเรื่องนักทองเที่ยวตางชาติที่มีสถานภาพทางสัญชาติตางกันมีความพึงพอใจที่มีตอการ
เขาชมอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยรวมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
จากการศึกษาครั้งนี้นั้น ผูวิจัยมีความเห็นวา ในการวิจัยศึกษาครั้งตอไป ควรหาปจจัยจากผู
ใหบริการ วาปจจัยของผูใหบริการแบบใด ที่สงผลใหเกิดความพึงพอใจตอผูรับบริการ เพื่อสามารถ
นํามาปรับใช ปรับปรุง และเกิดประโยชนตอการทํางานที่สมบูรณ
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ปจจัยดานโลจิสติกสที่สงผลตอความพึงพอใจ กรณีศึกษาการทองเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ
LOGISTICS FACTORS THAT AFFECT CUSTOMER SATISFACTION
SAMUTPRAKAN TOURISM CASE STUDY
สุภรพล เผาจินดา
นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
พัฒน พิสิษฐเกษม
รองคณบดีฝายบริหารและวิเทศสัมพันธ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดยอ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดมีการกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไว 2 ขอ ดวยกันคือ (1)
เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ (2)
เพื่อศึกษาปจจัยดานโลจิสติกส ที่มีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ
กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้คือ นักทองเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการผูวิจัย
จึงเลือกที่จะใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยางที่จะศึกษาจํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยเปนแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาไดแก คารอยละ คาความถี่
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานที่ใชในทดสอบสมมติฐาน คือ T-Test , F-Test
(One Way ANOVA) และ Multiple Regression Analysis เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางขอมูล 2
ชุด หรือตัวแปร 2 ตัว ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในการหาคาความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระและตัว
แปรตาม
จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน สวนใหญเปนเพศ
ชาย มีอายุอยูในชวง 26 - 30 ป มีสถานภาพโสด สวนใหญประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน
มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี โดยมีรายได 15,001-25,000 บาทตอเดือน โดยผลการศึกษา
ปจจัยดานโลจิสติกสพบวา ดานการไหลทางกายภาพนักทองเที่ยวสวนใหญพึงพอใจในเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานที่ทองเที่ยวมากที่สุด ดานการไหลของสารสนเทศนักทองเที่ยวสวนใหญพึงพอใจ
ในเรื่องขอมูลดานที่พักมากที่สุด ดานการใหบริการนักทองเที่ยวสวนใหญพึงพอใจในเรื่องสถานที่
ทองเที่ยวมีความสะอาด สะดวก สบาย มากที่สุด ดานสถานที่นักทองเที่ยวสวนใหญพึงพอใจใน
เรื่ อ งการเดิ น ทางมี ค วามสะดวกและมี ป า ยสั ญ ลั ก ษณ บ อกทางชั ด เจนมากที่ สุ ด ด า นบุ ค ลากร
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นักทองเที่ยวสวนใหญพึงพอใจในเรื่องพนักงานดูแลเอาใจใส กระตือรือรน และเต็มใจใหบริการ
มากที่สุด ดานคาใชจายนักทองเที่ยวสวนใหญพึงพอใจในเรื่องราคาที่พักมีความเหมาะสมมากที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐานดานปจจัยสวนบุคคลพบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศและอายุที่
แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการไมแตกตาง
กันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แตปจจัยดานสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ที่แตกตางกัน
มีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 และปจจัยดานโลจิสติกสมีความสัมพันธตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวพบวา
ดานการไหลทางกายภาพ และดานบุคลากรไมมีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวใน
จังหวัดสมุทรปราการที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แตดานการไหลของสารสนเทศ ดานการใหบริการ
ด า นสถานที่ และด า นค า ใช จ า ย มี ผ ลต อ ความพึ ง พอใจของนั ก ท อ งเที่ ย วที่ ม าเที่ ย วในจั ง หวั ด
สมุทรปราการที่ระดับนัยสําคัญ 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 ที่บริเวณปลายสุดของแม น้ํา
เจ า พระยา ติ ด ชายฝ ง ทางด า นเหนื อ ของอ า วไทย เป น จั ง หวั ด ขนาดเล็ ก บริ เ วณชานเมื อ ง
กรุงเทพมหานคร มีชื่อเรียกอื่นๆ อีกวา “เมืองปากน้ํา” และ “เมืองพระประแดง” มีคําขวัญประจํา
จังหวัดวา “ปอมยุทธนาวี พระเจดียกลางน้ํา ฟารมจระเขใหญ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานตพระ
ประแดง ปลาสลิดแหงรสดี ประเพณีรับบัว ครบถวนทั่วอุตสาหกรรม” คนทั่วไปอาจจะมองเห็นวา
สมุทรปราการเปนเมืองอุตสาหกรรม แตอันที่จริงแลวจังหวัดสมุทรปราการมีทรัพยากรในดานการ
ทองเที่ยวมากมาย และหลากหลายรูปแบบ มีกิจกรรมทองเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร และ
วัฒนธรรม ที่โดดเดน คือ การเยี่ยมชมวัดตางๆ สักการะศาลเจาพอหลักเมือง เที่ยวชมพิพิธภัณฑชาง
เอราวัณ ฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ สําหรับผูที่ชื่นชอบธรรมชาติและการเที่ยวชมวิถี
ชีวิต มีกิจกรรมที่นาสนใจ คือ ดูนกชายเลนและนกทะเล กินอาหารทะเลสดๆ ริมชายทะเล ที่สถาน
ตากอากาศบางปู เที่ยวตลาดน้ํา พักโฮมสเตย พายเรือและลองเรือชมธรรมชาติริมแมน้ําเจาพระยา
ชมบานทรงไทยอายุกวา 100 ป และขี่จักรยานเที่ยวชมสวนผลไม
ภาวการณ ทองเที่ ยวของจั งหวั ดสมุทรปราการในป 2559 ยังคงมี การเจริญเติ บโตอย า ง
ตอเนื่องทั้งนี้ปจจัยที่กระตุนกระแสการเดินทางทองเที่ยวมาจากการความสะดวกดานการเดินทาง
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เนื่องจากอยูไมไกลจากกรุงเทพมหานคร อีกทั้งสมุทรปราการมีสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงอยู
หลายแหง นอกจากนี้ในชวงประมาณปลายเดือนตุลาคมและตนเดือนพฤศจิกายน จะมีการจัดงาน
พระสมุทรเจดียหรือที่เรียกกันวา "งานเจดีย" เปนเวลา 12 วัน 12 คืน ซึ่งเปนงานประจําจังหวัด
สมุทรปราการ จัดขึ้นบริเวณใจกลางเมืองของตัวอําเภอเมืองฯ นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของที่พักแบบ
โฮมสเตย ก็ มี สว นผลั กดั น ให นั ก ท อ งเที่ ย วที่ ชื่ นชอบความงามตามธรรมชาติ แ ละกิ จ กรรมทาง
ธรรมชาติเชน กิจกรรมปลูกปาชายเลน ก็มีสวนผลักดันใหนักทองเที่ยวเดินทางหลั่งไหลเขามาใน
พื้นที่เปนจํานวนมาก
โลจิสติกสทองเที่ยว คือ “การจัดการประสานงานระหวางกิจกรรมตาง ๆ (Activities) เพื่อ
ทําใหการไหลของนักทองเที่ยว (Physical Flow) จากตนทางไปสูปลายทางโดยไมมีขอผิดพลาด
และยังทําใหนักทองเที่ยวไดรับความพึงพอใจสูงสุด”
การทองเที่ยวสําหรับนักทองเที่ยวนั้น มีหลายปจจัยเขามามีสวนในการตัดสินใจเปนอยาง
มาก เชน ระยะเวลาในการเดินทางทั้งไปและกลับในการทองเที่ยวแตละครั้ง การคํานวณวันหยุด
พักผอนประจําปของนั กทองเที่ยว เชน การลาพักรอน หรือวันหยุดตามเทศกาลตางๆ เปนต น
นักทองเที่ยวบางคน ไมตองการที่จะเดินทางไปทองเที่ยวไกลจากที่อยูอาศัยจนเกินไป อาจเปน
เพราะเบื่อเรื่องการเดินทาง เบื่อเรื่องการขับรถระยะทางไกลๆ เบื่อเรื่องจํานวนที่พักที่อาจจะเต็ม
ในชวงวันหยุดตามเทศกาล เบื่อจํานวนคนที่พลุกพลาน เปนตนดังนั้นการนํามาหลักการดานโลจิส
ติกสมาใชกับการทองเที่ยวก็สามารถทําได
จากขอมูลและสถานการณขางตน ผูวิจัยจึงตองการศึกษาปจจัยดานโลจิสติกสที่สงผลตอ
ความพึ ง พอใจ กรณี ศี ก ษาการท อ งเที่ ย วจั ง หวั ดสมุ ท รปราการ เพื่ อ ทราบถึ งภาพรวมของหลั ก
โลจิสติกสการทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการในปจจุบัน และความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
เพื่อเชื่อมโยงกับการกลับมาเที่ยวซ้ําของนักทองเที่ยว รวมทั้งศึกษาแนวคิดการพัฒนาโลจิสติกสการ
ท องเที่ ยวในมุมมองของผู เกี่ ยวของโดยตรงเพื่ อนําผลที่ได มาเป นแนวทางในการพั ฒ นาระบบ
โลจิสติกสการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของจังหวัดสมุทรปราการตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1.1เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ส ว นบุ ค คลที่ มี ผ ลต อ ความพึ ง พอใจของนั ก ท อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด
สมุทรปราการ
1.2 เพื่อศึกษาปจจัยดานโลจิสติกสที่มีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในจังหวัด
สมุทรปราการ
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษางานวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดังนี้ กลุมนักทองเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวใน
จังหวัดสมุทรปราการ
ศึกษาในดานปจจัยสวนบุคคลเชน เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได และ ปจจัย
ดานโลจิสติกส เชน ดานการไหลทางกายภาพ ดานการไหลของสารสนเทศ ดานการใหบริการ ดาน
สถานที่ ดานบุคลากร และดานคาใชจาย เพื่อวัดความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัด
สมุทรปราการ
ศึกษาขอมูลในชวงเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2560 ในสถานที่ทองเที่ยวจังหวัด
สมุทรปราการเชน ฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ เมืองโบราณ สถานตากอากาศบางปู วัด
บางพลีใหญกลาง พิพิธภัณฑชางเอราวัณ โฮมสเตยบานขุนสมุทรจีน เปนตน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได
ปจจัยดานโลจิสติกส
- การไหลทางกายภาพ
- การไหลของสารสนเทศ
- การใหบริการ
- สถานที่
- บุคลากร
- คาใชจาย

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาว
ไทยในจังหวัดสมุทรปราการ
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สมมติฐานการวิจัย
1.1 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตางกัน
1.2 ปจจัยดานโลจิสติกสมีความสัมพันธตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.1 ประโยชนทางวิชาการ ใหรายงานฉบับนี้เปนฐานขอมูล ไดแก นักวิจัย และผูที่สนใจ
เพื่อนําขอมูลนี้ไปใชเปนแนวทางในการศึกษาและทําวิจัยตอไป
1.2 ประโยชนทางดานการนําไปปฏิบัติ เมื่อทราบปจจัยองคประกอบ และการจัดการโลจิ
สติกสดานการทองเที่ยว ทําใหนักทองเที่ยวพอใจ และนําไปพัฒนาไดดีขึ้น ชวยใหนักทองเที่ยว
กลับมาเที่ยวซ้ํามากขึ้น กอใหเกิดรายไดใหกับภาครัฐและภาคเอกชนได
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล
ความหมายของปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายไดอาชีพ
การศึกษา เหลานี้เปนเกณฑท ที่นิยมใชในการแบง ลักษณะทางประชากรศาสตร เปนลักษณะที่
สําคัญและสถิติที่วัดไดของประชากรที่ชวยกําหนดตลาดเปนเปาหมาย รวมทั้งงายตอการวัดมากกวา
ตัวแปรอื่นๆ (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ 2538, หนา 41-42)
ยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2542, หนา 44-52) ไดกลาวถึงแนวความคิดดานประชากรนี้เปนทฤษฎี
ที่ใชหลักการของความเปนเหตุเปนผลกลาวคือพฤติกรรมตางๆ ของมนุษยเกิดขึ้นตามแรงบังคับจาก
ภายนอกมากระตุนเปนความเชื่อที่วาคนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมที่
แตกตางกันไปดวย ซึ่งแนวความคิดนี้ตรงกับทฤษฎี กลุมสั งคม (Social Categories Theory) ของ
Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) ที่อธิบายวาพฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวของกับลักษณะตางๆของ
บุคคลหรือลักษณะทางประชากรซึ่งลักษณะเหลานี้ สามารถอธิบายเปนกลุ มๆได คือ บุคคลที่มี
พฤติกรรมคลายคลึงกันมักจะอยูในกลุมเดียวกัน ดังนั้นบุคคลที่อยูในลําดับชั้นทางสังคมเดียวกันจะ
เลือกรับ และตอบสนองตอเนื้อหา ขาวสารในแบบเดียวกันและทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล
(Individual Differences Theory) ซึ่งทฤษฎีนี้ไดรับการพัฒนาจากแนวความคิดเรื่องสิ่งเราและการ
ตอบสนอง (Stimulus-Response) หรื อ ทฤษฎี เ อส-อาร (S-R Theory) ในสมั ย ก อ นและได นํ า มา
ประยุกตใชอธิบายเกี่ยวกับการสื่อสารวาผูรับสารที่มีคุณลักษณะที่แตกตางกัน จะมีความสนใจตอ
ขาวสารที่แตกตางกัน
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองคประกอบของการทองเที่ยว
องคประกอบของการทองเที่ยว
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดใหคําจํากัดความขององคประกอบในการทองเที่ยวไว
ดังนี้ (กองวิชาการและฝกอบรม การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 2546 : 7) องคประกอบของการ
ทองเที่ยวหรืออุตสาหกรรมการทองเที่ยว ไดแก องคประกอบตาง ๆ 8 ประการ ประกอบดวย การ
คมนาคมขนส ง (ซึ่ ง หมายถึ ง ทั้ ง การคมนาคมขนส ง ทางบก ทางน้ํ า และทางอากาศ), ที่ พั ก ,
รานอาหารและภัตตาคาร, บริการนําเที่ยว, สิ่งดึงดูดใจใหเกิดการทองเที่ยว เชน ทะเล ภูเขา แมน้ํา
รวมทั้งประเพณี วัฒนธรรม และโบราณสถาน (กลาวคือ สิ่งที่ทําใหนักทองเที่ยวเกิดความสนใจ
และตองการมาเยี่ยมชม ซึ่งอาจเปนสิ่งที่มีอยูแลวในธรรมชาติ หรือสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นก็ได), ราน
ขายของที่ระลึกและสินคาพื้นเมือง, ความปลอดภัย, การเผยแพรและโฆษณา
เนาวรัตน พลายนอย และคณะ (2538 : 4) เสนอวา การวิเคราะหพฤติกรรมการทองเที่ยวนั้น
มักจะกลาวถึง ปจจัยที่ทําใหบุคคลตัดสินใจในการเดินทางทองเที่ยว ซึ่งไดแก คาใชจายสําหรับการ
ทองเที่ยว เวลาสําหรับการทองเที่ยว และความตั้งใจที่จะทองเที่ยว ซึ่งทั้ง 3 องคประกอบนี้เปน
ตัวกําหนดที่สําคัญยิ่งตอการเดินทางทองเที่ยวเพื่ อตอบสนองความอยากรูอยากเห็ นของมนุ ษย
องคประกอบเหลานี้ จึงเปนกรอบกําหนดทิศทางและขนาดของพฤติกรรมการทองเที่ยวใหแตกตาง
ออกไปตามขอจํากัดที่แตละบุคคลมีอยู กลาวคือ บุคคลที่มีรายไดต่ํา มีเวลานอย หรือไมตั้งใจที่จะ
ทองเที่ยว ยอมสามารถทองเที่ยวไดใกล และในเวลาสั้นเทานั้น ขณะที่คนที่มีรายไดสูงมีเวลามาก
และมีความตั้งใจที่จะทองเที่ยวสถานที่ที่ทันสมัยและมีคุณภาพเหนือกวา เปนตน
โครงการศึ ก ษาวิ จั ย การจั ด การมนุ ษ ย กั บ สิ่ ง แวดล อ มและสถาบั น ดํ า รงราชานุ ภ าพ ได
สรุปวา การทองเที่ยวประกอบกันขึ้นจากองคประกอบสําคัญ 5 ประการ ซึ่งตางก็มีความสัมพันธกัน
ประกอบดวย นักทองเที่ยว (การทองเที่ยวแห งประเทศไทย) แบงนักทองเที่ยวภายในประเทศ
ออกเปน 3 ประเภท คือ นักทองเที่ยวภายในประเทศ (domestic visitor) นักทองเที่ยวภายในประเทศ
ที่ ค า งคื น (domestic tourist) หมายถึ ง นั กท อ งเที่ ย วภายในประเทศที่ ไ ปค า งคื น นอกที่ พั ก อาศั ย
ปจจุบันแตละครั้งอยางนอย 1 คืน นักทองเที่ยวภายในประเทศที่ไมคางคืน(domestic excursionist)
การตลาดทองเที่ยว หมายถึง ความพยายามที่จะทําใหนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายเดินทางเขามา
ทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวของตน แลวใชสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวและบริการ
ทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวนั้น โดยการตลาดทองเที่ยวอาจทาได 2 วิธี คือ การใหบริการขอมูล
ขาวสารการทองเที่ยว และการโฆษณาและประชาสัมพันธการทองเที่ยว การขนสง หมายถึง การจัด
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ใหมีการเคลื่อนยายนักทองเที่ยวดวยยานพาหนะประเภทตาง ๆ จากภูมิลาเนาไปยังแหลงทองเที่ยวที่
ตองการและกลับสูภูมิลาเนา โดยการขนสง แบงออกเปน 4 ประเภท คือ การขนสงทางรถยนต การ
ขนสงทางรถไฟ การขนสงทางเรือ และการขนสงทางเครื่องบิน ทรัพยากรการทองเที่ยว หมายถึง
สิ่งดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวใหเกิดการเดินทางไปเยือนหรือไปทองเที่ยว โดยการทองเที่ยว
แหงประเทศไทยไดแบงทรัพยากรทองเที่ยวออกเปน 3 ประเภท คือ ทรัพยากรทองเที่ยวประเภท
ธรรมชาติ ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตรโบราณสถาน และทรัพยากรทองเที่ยวประเภท
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม สิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว เปนสรรพสิ่งที่
รองรับการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยว เพื่อใหการเดินทางและการทองเที่ยวเปนไปดวย
ความสะดวกสบายและปลอดภัย โดยสรุปกลาวไดวา การทองเที่ยวมีองคประกอบสําคัญ หลาย
ประการ ไดแก นักทองเที่ยวตลาดการทองเที่ยว การขนสง ทรัพยากรการทองเที่ยว สิ่งอํานวยความ
สะดวกทางการทองเที่ยวซึ่งองคประกอบที่กลาวมานั้น มีกระบวนการที่ขับเคลื่อน สอดคลองกันไป
คือ เริ่มจากนักทองเที่ยวสนใจที่จะทองเที่ยว ตอมาก็หาขอมูลแหลงทองเที่ยว การเดินทางจะไป
อยางไร และแหลงทองเที่ยวนั้นมีอะไรที่นาสนใจบาง พรอมพิจารณาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกที่มี
ใหแกนักทองเที่ยวดวย
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
จากการศึกษาความหมายของความพึงพอใจจากเอกสารที่เกี่ยวของพบวา ไดมีนักวิชาการ
หลายทานไดใหความหมายของความพึงพอใจไว ดังนี้
กูด (Good 1973 P. 13) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา หมายถึง คุณภาพ หรือ
ระดับความพึงพอใจ ซึ่งเปนผลมาจากความสนใจและทัศนคติของบุคคลที่มีตอคุณภาพของสิ่งนั้น
ทิฟฟน (Tiffin 1973 P. 384) ใหความหมายวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก (feeling)
มีความสุข เมื่อคนเราไดรับผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย (goals) ความตองการ (wants) หรือแรงจูงใจ
(motivation)
วอลแมน (Wolman 1973 P. 384) ให ความหมายว า ความพึ งพอใจ หมายถึ ง ความรู สึก
(feeling) มีความสุข เมื่อคนเราไดรับผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย (goals) ความตองการ (wants) หรือ
แรงจูงใจ (Motivation)
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กฤษณะ สินธุเดชะ (2538 น. 20) กลาววา ความพึงพอใจเปนแรงจูงใจของมนุษยที่ตั้งอยูบน
ความตองการดานพื้นฐาน (Basic Need) มีความเกี่ยวของกันอยางใกลชิดกับผลสัมฤทธิ์ และสิ่งจูงใจ
(Incentive)
วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2549) กลาววา ความพึงพอใจเปนการใหคาความรูสึกของคนเรามี
ความสัมพันธกับโลกทัศนที่เกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดลอม คาความรูสึกของบุคคลที่มีตอ
สภาพแวดลอมจะแตกตางกัน เชน ความรูสึกดี-เลว พอใจ-ไมพอใจ สนใจ-ไมสนใจ เปนตน
พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต สถาน (2542) ได ใ ห ค วามหมายของความพึ ง พอใจไว ว า
หมายถึง ความรูสึกรัก ชอบใจ พอใจ และพึงใจ
Pearce (1988) ไดกลาววา ความพึงพอใจหรือการบรรลุความคาดหวังอาจจะขึ้นอยูกับวา
บุคคลใหคุณคาหรือตีคาผลลัพธของความคาดหวังนั้นมากนอยแคไหน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ
ความพึงพอใจของคนเราขึ้นอยูกับคานิยมหรือความเชื่อตาง ๆ และไดพบวาความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยว ขึ้นอยูกับความชอบที่นักทองเที่ยวมีตอแหลงทองเที่ยวกอนจะเดินทาง ความชอบที่วา
นี้สงผลตอการประเมินความรูสึกตอแหลงทองเที่ยวภายหลังจากการเดินทางไปเยือนแลว โดยพบวา
ถาความชอบในแหลงทองเที่ยวมีอยูมากเปนทุ นเดิมกอนการเดินทาง จะสงผลใหนักทองเที่ย ว
ประเมินความพึงพอใจ หลังความเดินทางไปในทางบวกและสรุปเปนทฤษฎีวา ถานักทองเที่ยว
ได รั บ ความพึ ง พอใจ นั ก ท อ งเที่ ย วอาจกลั บ มาเยื อ นแหล ง ท อ งเที่ ย วนั้ น ซ้ํ า หรื อ แนะนํ า แหล ง
ทองเที่ยวแกนักทองเที่ยวคน อื่น หรือแสดงออกทางคําพูดดวยการชื่นชมในแหลงทองเที่ยวนั้น
ในทางตรงกันขามถานักทองเที่ยว ไมพอใจ นักทองเที่ยวก็อาจจะไมกลับมาเยือนแหลงทองเที่ยวนั้น
อีก และอาจจะไมแนะนําให นักทองเที่ยวอื่นมาเที่ยว หรืออาจจะพูดถึงแหลงทองเที่ยวนั้นทางดาน
ลบ และทําใหแหลงทองเที่ยว ไดรับความเสียหายทางดานตลาดได
Hughes (1991) นักทองเที่ยวผูซึ่งความคาดหวั งไดรับการตอบสนองดวยประสบการณ
ตาง ๆ จะเกิดความพึงพอใจ และในทางตรงกันขามนักทองเที่ยวที่ไดประสบการณที่ไมตอบสนอง
ต อ ความคาดหวั ง ก็ จ ะเกิ ด ความไม พึ ง พอใจ ยิ่ ง ช อ งว า ง (disparity) ระหว า งความคาดหวั ง กั บ
ประสบการณที่ไดมีมากเทาไหรก็จะสงผลใหความไมพอใจเกิดมากขึ้นเทานั้น โดยมีการจําแนก
ความพึ งพอใจทางด า นบวกเป น 3 ระดับ ไดแ ก พอใจอยา งยิ่ ง (very satisfied) พอใจมาก (quite
satisfied) และพอใจ (satisfied) ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อความคาดหวังไดรับการตอบสนอง
เทาที่หวังเอาไวหรือเกินกวาที่หวังไว (Shames และ Glover (1988) )
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
นรินทิพย ศรีชัย (2551) ศึกษาแหลงทองเที่ ยวในจั ง หวั ดสมุ ทรสงคราม เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการใหบริการทองเที่ยวโฮมสเตยในอําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอการใหบริการทองเที่ยวโฮมสเตย
โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก นักทองเที่ยวที่เปนเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจตอการ
บริ ก ารโฮมสเตย ใ นอํ า เภออั ม พวา จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม โดยรวมทุ ก ด า นแตกต า งกั น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจในการใหบริการทองเที่ยวโฮมสเตย
ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นักทองเที่ยวที่มี
สถานภาพตางกันมีความพึงพอใจในการใหบริการทองเที่ยวโฮมสเตยในอําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และนักทองเที่ยวที่มีรายไดตอเดือนตางกัน
มีความพึ ง พอใจในการใหบ ริ การท องเที่ ย วโฮมสเตย ใ นอํา เภอ อัมพวา จังหวัด สมุ ท รสงคราม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นาวิน วิไลเลิศ (2549 น. 99) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยตอการ
ทองเที่ยวในโครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม จังหวัดอุบลราชธานี พบวานักทองเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางเขามาทองเที่ยวในโครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลมที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความ
พึงพอใจในการทองเที่ยวในโครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด ทํ า การคั ด เลื อ กกลุ มตั ว อย า งแบบสะดวก โดยเก็ บ ข อ มู ล ในวั น
พฤหัสบดีถึงวันอาทิตย ตั้งแตเวลา 08.30 -18.30 น. ของทุกวัน โดยเก็บจากจํานวนนักทองเที่ยวชาว
ไทย ที่ ม าเที่ ย วในสถานที่ ท อ งเที่ ย วจั ง หวั ด สมุ ท รปราการเช น ฟาร ม จระเข แ ละสวนสั ต ว
สมุทรปราการ เมืองโบราณ สถานตากอากาศบางปู วัดบางพลีใหญกลาง พิพิธภัณฑชางเอราวัณ
โฮมสเตยบานขุนสมุทรจีน เปนตน โดยแบงจํานวนแบบสอบถามทั้งหมดเปนจํานวนเทาๆ กัน รวม
ทั้งสิ้น 400 ชุด
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่จะใชในงานวิจัยนี้ คือ การใชแบบสอบถามซึ่งประกอบดวยคําถามทั้งแบบปลาย
ป ดและแบบปลายเป ดเป น เครื่อ งมื อ ในการเก็บ ข อ มู ล ทั้ งนี้แ บบสอบถามแบ ง ออกเป น 3 ส ว น
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ประกอบดวย สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยวในจั งหวัดสมุทรปราการไดแก เพศ, อายุ,
สถานภาพ, การศึกษา, อาชีพ, รายได สวนที่ 2 ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับปจจัยดานโลจิสติกส
ไดแก การไหลทางกายภาพ การไหลของสารสนเทศ การใหบริการ สถานที่ บุคลากร และคาใชจาย
สวนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ
การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis)
ในการวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากการใชแบบสอบถามสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้
โดยใชสถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูล และสามารถจําแนกออกไดเปน 2 รูปแบบ
สถิติเชิงพรรณนา ใชสําหรับการวิเคราะหขอมูลเพื่อการบรรยายคุณลักษณะของ
ขอมูลที่ไดรับจากผูตอบแบบสอบถาม ประกอบไปดวย คารอยละ (Percentage) คาความถี่ คาเฉลี่ย
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สถิติเชิงอนุมาน ใชสําหรับการวิเคราะหขอมูลสําหรับการทดสอบความสมมุติฐานที่ตั้งไว
ประกอบไปดวย Independent-Sample T-Test One-Way ANOVA หรือ F-Test
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล 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
ผูที่มีรายได 15,001 – 25,000 บาทตอเดือน จํานวน 225 คน (รอยละ 56.25)
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานโลจิสติกสตอปจจัยตางๆ พบวา กลุมตัวอยาง
นักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยดานโลจิสติกสในภาพรวมอยูในระดับ
“ปานกลาง” โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.37 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สถานที่ มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ
3.49 รองลงมาคือการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40 และการไหลของสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.35 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวพบวา กลุมตัวอยาง
นักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจตอ ปจจัยโลจิสติกสในดานความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยูในระดับ“มาก” โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทานมีความพึง
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พอใจในความสะดวกในการเดิ นทางจากสถานที่ทองเที่ยวหนึ่งไปยั งอีกสถานที่ทองเที่ยวหนึ่ ง
ภายในจังหวัดสมุทรปราการมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.69 รองลงมาคือ ทานมีความพึงพอใจในความ
หลากหลายของสถานที่ทองเที่ยว (เชนแหลงธรรมชาติ แหลงวัฒนธรรม ฯลฯ)มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68
และทานมีความพึงพอใจในความเหมาะสมของราคาที่พักและบริการที่ไดรับมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62
ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมุติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวยเพศ, อายุ, สถานภาพ, การศึกษา, อาชีพ, รายได ที่
แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่ไปทองเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการตางกัน
ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่
ไปทองเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการตางกันมีตัวแปรอิสระทั้งหมด 4 ตัวแปรที่มีความสัมพันธตอตัว
แปรตามที่มีคานัยสําคัญนอยกวาหรือเทากับ 0.05 ไดแก ดานสถานภาพ ดานระดับการศึกษา ดาน
อาชีพ และดานรายไดตอเดือน
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานโลจิสติกสมีความสัมพันธตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ผลการวิเคราะหปจจัยดานโลจิสติกสที่มีความสัมพันธตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยว มี
ตัวแปรอิสระของดานโลจิสติกสที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวทั้งหมด 4 ตัว
แปรที่มีความสัมพันธตอตัวแปรตามที่มีคานัยสําคัญนอยกวาหรือเทากับ 0.05 ไดแก ดานการไหล
ของสารสนเทศ ดานการใหบริการ ดานสถานที่ และดานคาใชจาย
อภิปรายผล
การศึกษาปจจัยดานโลจิสติกสที่สงผลตอความพึงพอใจ กรณีศึกษาการทองเที่ยวจังหวัด
สมุทรปราการ สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
เพศ อายุ ที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ ความพึ ง พอใจของนั ก ท อ งเที่ ย วที่ ไ ปเที่ ย วในจั ง หวั ด
สมุทรปราการไมตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักทองเที่ยวไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิง ชวงอายุ
แตกตางกัน หากมีความพึงพอใจตอสถานที่ทองเที่ยว สภาพแวดลอม และการเลือกใชบริการแลว
ไดรับการบริการที่มีคุณภาพ มีความสะดวกสะบายในการเดินทางที่เสมอภาคและเทาเทียมกัน ไม
เลือกปฏิบัติ จะกอใหเกิดความพึงพอใจกับนักทองเที่ยว ทําใหอยากกลับมาเที่ยวซ้ํา จึงเปนเหตุให
เพศ และอายุไมมีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่ไปเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ
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สถานภาพ, การศึกษา, อาชีพ, รายได ที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ที่ไปทองเที่ยวจังหวั ดสมุทรปราการแตกตางกันซึ่ งสอดคลองกับงานวิจัยของ นรินทิพย ศรีชัย
(2551) ศึกษาแหลงทองเที่ยวในองคพระปฐมเจดียจังหวัดนครปฐมเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความ
พึ ง พอใจของนั ก ท อ งเที่ ย วต อ การให บ ริ ก ารท อ งเที่ ย วโฮมสเตย ใ นองค พ ระปฐมเจดี ย จั ง หวั ด
นครปฐม พบวานักทองเที่ยวที่มีสถานภาพแตกตางกันมี ความพึงพอใจตอการให บริการทองเที่ยว
โฮมสเตย ในองคพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
งานวิจัยของ นาวิน วิไลเลิศ (2549 : 99) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยตอการ
ทองเที่ยวในโครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานี พบวานักทองเที่ยวชาวไทยที่เดิน
ทางเขามาทองเที่ยวในโครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลมที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึง
พอใจในการทองเที่ยวในโครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ 0.05 งานวิ จั ย ของ พิ ษ ณุ วงศ เ กษม (2548) ได ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ งความพึ ง พอใจของ
นักทองเที่ยวตอการทองเที่ยวเชิงนิเวศในเขตปาอนุรักษภูพระบาท อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี
ผลการศึกษาพบวา การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการทองเที่ยวเชิง นิเวศ
ใน 4 ดาน ตามลักษณะพื้นฐานบางประการของนักทองเที่ยวที่มีอาชีพที่แตกตางกัน มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 งานวิจัยของ นรินทิพย ศรีชัย (2551) ศึกษาแหลงทองเที่ยว
ในจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของนั ก ท อ งเที่ ย วต อ การ
ใหบริการทองเที่ยวโฮมสเตยในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา นักทองเที่ยวที่มีรายได
แตกต า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจต อ การให บ ริ ก ารท อ งเที่ ย วโฮมสเตย ในอํ า เภออั ม พวา จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปจจัยโลจิสติกส ดานการไหลทางกายภาพ และดานบุคลากร ไมมีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจของนักทองเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ อาจเปนเพราะนักทองเที่ยวมีพฤติกรรมตอปจจัย
ดานการไหลทางกายภาพ และปจจัยดานบุคลากรแตกตางกัน หากเมื่อมีความปลอดภัยในสถานที่
ท องเที่ ยว และสามารถเข าถึ ง แหล งอาหารและเครื่องดื่ ม ได งาย รวมทั้งพนั กงานดู แ ลเอาใจใส
กระตือรือรน และเต็มใจใหบริการ บริการดวยความสุภาพและเปนมิตร กอใหเกิดความพึงพอใจกับ
นักทองเที่ยว จึงเปนเหตุใหปจจัยดานการไหลทางกายภาพ และปจจัยดานบุคลากรไมมีผลตอความ
พึงพอใจของนักทองเที่ยวที่ไปเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ
ป จ จั ย โลจิ สติ กส ดา นการไหลของสารสนเทศ การให บ ริ ก าร สถานที่ และค า ใช จ า ยมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
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ของ รัฐทิตยา หิรัณยหาด (2544) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมศักยภาพ หมูบานวัฒนธรรม
เพื่อการทองเที่ยว : กรณีศึกษาบานหนองขาว อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบวา
ศักยภาพของการทองเที่ยวดานความปลอดภัย การประชาสัมพันธ และพื้นที่รองรับนักทองเที่ยวอยู
ในระดับสูง แตศักยภาพดานความพรอมของบุคลากรตองมีการปรับปรุงเนื่องจากบุคลากรมีความ
พรอมนอย รวมทั้งเพิ่มเติมในดานสาธารณูปโภคขั้นสูงในสิ่งตาง ๆ เชน รานคาขายอาหาร รานขาย
ของที่ระลึก สุขาสําหรับนักทองเที่ยว และศูนยบริการนักทองเที่ยว งานวิจัยของ สุธดี ชิดชอบ
(2548) ศึกษาถึงทัศนคติและความพึงพอใจตอการทองเที่ยว ณ เกาะชาง จังหวัดตราด ในดานแหลง
ทองเที่ยว ดานการประชาสัมพันธ ดานที่พัก ดานการบริการ และดานความสะดวกสบายในภาพรวม
นักทองเที่ ยวมีความพึงพอใจอยู ในเกณฑ ปานกลาง นอกจากนี้แนวทางในการแก ไข ปรับปรุ ง
ขอเสนอแนะในการพัฒนาใหกิ่งอําเภอเกาะชางมีชื่อเสียง เปนที่สนใจของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวตางประเทศเพิ่มมากขึ้น ดานความสะดวกสะบาย ประกอบดวย การเพิ่มถังขยะ ที่จอดรถ
สาธารณะ ขยายเสนทางใหกวางขึ้น ประชาสัมพันธที่รวดเร็วและขอมูลทันสมัย ครอบคลุมความ
ตองการของนักทองเที่ยวและไฟฟาสาธารณะ ดานการพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยว ประกอบดวย
การรักษาความสะอาด ราคาหองพัก เพิ่มการใหบริการดานคมนาคม ความปลอดภัย และพัฒนาจุด
ชมวิวใหมากขึ้นเพื่อความสะดวกสบายแกนักทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น และสอดคลองกับ และอเดย และ
แอนเดอร สั น (Aday and Anderson 1978 : 283-292) ได ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ งความพึ ง พอใจของ
ประชาชนที่มาทองเที่ยวในสวนสาธารณะในมลรัฐแคริฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน
1,240 คน ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจตอการใหบริการดานสถานที่อํานวยความสะดวก
สภาพภูมิอากาศ และการจัดการโดยทั่วไป สวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ในการวิจัยครั้งตอไปควรที่จะศึกษาจังหวัดอื่นๆ เพื่อที่จะไดศึกษาเปรียบเทียบผลการศึกษา
กับนักทองเที่ ยวในจั งหวั ดอื่นๆ เพื่อขยายผลการวิ จัยใหกวางขึ้นจะทําให เกิดประโยชนใ นการ
กําหนดปจจัยทางโลจิสติกสในรูปแบบตางๆ ไดอยางเหมาะสม
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SECTOR : EVIDENCE FROM THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND
กันตพัฒน สําราญบํารุง
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
กุลบุตร โกเมนกุล
อาจารยประจํา สาขาวิชาการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีผลกระทบตอ
อัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดีย การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ประชากรที่ใชในการศึกษานี้ คือ ทุก
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุมหุนมีเดีย 27 บริษัท เปนการศึกษา
แบบเหตุการณที่นาสนใจ (Event Study) โดยใชขอมูลอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย และนําไป
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ t-Test ซึ่งผลการวิจัยปรากฏดังนี้
ราคาหุ น ในกลุ มมี เดี ย 27 บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พย แ ห ง ประเทศไทย มี
คาเฉลี่ยดังนี้
กอนเกิดเหตุ 15 วัน มีอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดียอยูที่ -.0153%
วันเกิดเหตุ (13 ตุลาคม 2559) มีอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดียอยูที่ 0.0018% หลังวันเกิด
เหตุ 15 วัน มีอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดียอยูที่ 0.0134%
หลังวันเกิดเหตุ 30 วัน มีอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดียอยูที่ -0.0014%
หลังวันเกิดเหตุ 45 วัน มีอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดียอยูที่ 0.0004%
หลังวันเกิดเหตุ 60 วัน มีอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดียอยูที่ -0.0002%
หลังวันเกิดเหตุ 75 วัน มีอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดียอยูที่ 0.088%
หลังวันเกิดเหตุ 90 วัน มีอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดียอยูที่ -.0050%
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หลังวันเกิดเหตุ 105 วัน มีอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดียอยูที่ 0.0018%
หลังวันเกิดเหตุ 120วัน มีอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดียอยูที่ 0.0007%
หลังวันเกิดเหตุ 135 วัน มีอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดียอยูที่ 0.0000%
หลังวันเกิดเหตุ 150 วัน มีอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดียอยูที่ 0.0495%
หลังวันเกิดเหตุ 165 วัน มีอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดียอยูที่ 0.0004% และหลังวันเกิด
เหตุ 180 วัน มีอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดียอยูที่ 0.0056%
การทดสอบสมมติฐาน พบวา วันเกิดเหตุ (13 ตุลาคม 2559) หลังวันเกิดเหตุ 180 วัน ของ
การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไมมีผลกระทบ
ตอราคาหุนในกลุมมีเดีย
คําสําคัญ : การสวรรคต, ในหลวงรัชกาลที่ 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
ปจจุบันการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดมีการขยายตัวอยางตอเนื่องตาม
ทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจ และนอกจากนี้ยังมีจํานวนบริษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอีกมากมาย
ทําใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีผลิตภัณฑที่หลากหลายมากมาย และเปนทางเลือกใหแก
นักลงทุนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลใหภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มี
การขยายตัวเพิ่มมากขึ้นดวย แตทั้งนี้เนื่องจากราคาของหลักทรัพยที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย มักจะมีความผันผวนตามภาวะของตลาดหลักทรัพย จึงถือไดวาการลงทุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย นั้นเปนการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง โดยภาวะของตลาดหลักทรัพยฯนั้น
มักจะเกิดจากผลกระทบดานปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ปจจัยทางดานการเมือง และปจจัยภายนอก
ตางๆ ซึ่งถือไดวามีความเสี่ยงอยางมากสําหรับผูลงทุนที่ซื้อขายหลักทรัพย แตอยางไรก็ตามการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ก็ยังไดรับความนิยมอยางสู งในกลุมผู ลงทุนทั่ ว ไป
เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพยนั้นไดรับผลตอบแทนที่สูงภายในเวลาอันรวดเร็ว อีกทั้งดัชนีการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพยยังเปนตัวชี้วัดที่สําคัญในการวัดระดับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในรูปของการวัดการลงทุนอีกดวย (ณัฐณิชา สวางศรี, 2556)
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ปจจุบันราคาหุนจะถูกกําหนดขึ้นดวย 2 ปจจัยหลัก ๆ คือ 1) ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ
ทั้งในรูปของเงินปนผลและสวนตางราคา 2) ความเสี่ยงที่ผูลงทุนจะตองเผชิญจากการลงทุนในหุน
โดยผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับและความเสี่ยงที่ผูลงทุนจะตองเผชิญจากการลงทุนในหุน จะเปน
ตัวกําหนดมูลคาที่แทจริงของหุน และมูลคาที่แทจริงของหุนจะสงผลตอราคาตลาดของหุน โดย
ปจจัยตาง ๆ ที่กําหนดราคาหุน เปนพื้นฐานสําคัญที่สามารถจัดกลุมเปน 3 ปจจัยใหญ ๆ คือ ภาวะ
เศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และผลการดําเนินงานของบริษัท (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย,
2558)
หุนในกลุมมีเดีย เปนหุนกลุมหนึ่งที่ใหผลตอบแทนสูงกวาตลาดประมาณ 10% ซึ่งราคาหุน
หลายตัวในกลุมนี้มีราคาเพิ่มสูงขึ้นในเวลาที่รวดเร็ว จึงทําใหนักลงทุนหลายคนไดกําไรเปนเงิน
จํานวนมาก เพราะกลุมนี้มีปจจัยพื้นฐานรองรับ แตก็มีอีกหลายคนที่ยังรอดูสถานการณ เพราะไม
แนใจวา ราคาหุนวันนี้สมเหตุสมผลหรือไม เนื่องจากเม็ดเงินคาโฆษณา จะไมกระจายตัวในทุกสื่อ
เหมือนในอดีต เพราะพฤติกรรมผูบริโภค และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง ทําใหสื่อแบบใหม
(New Media) มีความนาสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะสื่อโฆษณา ดิจิทัล จําพวก Facebook YouTube
และ Line รวมไปถึงสื่อโฆษณานอกบาน ซึ่งเติบโตตามการขยายตัวของชุมชนเมืองกับเสนทาง
รถไฟฟา สื่อโฆษณาโรงภาพยนตรที่จะเติบโตตามแผนเพิ่มโรงภาพยนตร และการฉายภาพยนตรที่
นาสนใจ และทีวีดิจิทัลที่มี เรตติ้งสูง ขณะที่สื่อแบบเกาไมวาจะเปน ทีวีอะนาล็อก วิทยุ สิ่งพิมพ
หรื อ นิ ต ยสาร ไม อ าจเข า ถึ ง ผู บ ริ โ ภคได ม ากเหมื อ นในอดี ต (www.moneychannel.co.th/
news_detail/20287, สืบคนเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเปนวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใน
พระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทําใหทางรัฐบาลกําหนดไวทุกขพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใน
พระบรมโกศโดยการลดธงครึ่ งเสาเป นเวลา 30 วั น รวมทั้งงดงานรื่ นเริ งเป นเวลา 30 วัน รวม
อุตสาหกรรมมีเดียตาง ๆ อาทิ สถานีโทรทัศนของไทย รวมถึงสื่อออนไลน ฯลฯ ตองอยูในโหมด
ของการไวทุกข โดยเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ ในรูปแบบของภาพสีขาวดํา อีกทั้งสถานีโทรทัศน
ของไทยยังถูกงดการเผยแพรรายการที่แสดงถึงความรื่นเริงเปนเวลา 30 วัน และไมการโฆษณาใด ๆ
ทั้งสิ้นอีกดวย ทําใหใหสถานีโทรทัศนของไทย รวมถึงสื่อออนไลน ฯลฯ ขาดรายไดในส วนที่
เกี่ยวของกับการโฆษณา และอาจสงผลใหราคาหุนในกลุมมีเดียลดต่ําลงอีกดวย
จากความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงดําเนินการศึกษาปจจัยการสวรรคตของ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ในพระบรมโกศ ในหลวงรั ช กาลที่ 9 ที่ มี ผ ลกระทบต อ อั ต รา
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ผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดีย เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล และรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวกับปจจัย
ดังกลาว และเพื่อจะไดนําขอมูลอันเปนประโยชนที่สามารถนําไปเปนแนวทางในการลงทุนหุนใน
กลุมมีเดียตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาเหตุการณสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ที่มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดีย ในชวงกอนและหลังเหตุการณ
กรอบแนวคิดของการวิจัย
วัน

-15

13 ต.ค.

+15

+30

........

+180

สมมติฐานการวิจัย
การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มี
ผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงปจจัยการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศในหลวง
รัชกาลที่ 9 ที่มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดีย
2. สามารถนําขอมูลไปใชเปนแนวทางในการวิเคราะหแนวโนมของราคาหุนในกลุมมีเดีย
ใหแกนักลงทุน และยังสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการกํากับดูแลราคาหุนของบริษัทในกลุมมีเดีย
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกําหนดราคาหุน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2558) ไดกลาวไววา การหามูลคาที่แทจริงของหุน เกิด
จากความเชื่อที่วา ผูลงทุนที่ตองการลงทุนในหุนวันนี้ ยอมคาดหวังผลประโยชนหรือผลตอบแทน
ที่วาจะเกิดขึ้นในอนาคตจากการลงทุนในหุนดังกลาว ดังนั้น ราคาหุนที่ผูลงทุนยอมจายในวันนี้ จึง
เปนราคาสําหรับสิ่งที่คาดหวังวาจะไดรับในอนาคตนั่นเอง และราคาหุนที่เปลี่ยนแปลงไป นาจะเกิด
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จากที่ผูลงทุนคาดการณวาสิ่งที่ตนจะไดรับในอนาคต ทั้งในรูปของเงินปนผล และสวนตางราคาที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เชน ถาผูมีผูคาดการณวาการลงทุนในหุน ABC จะไดรับผลตอบแทนในรูป
ของเงินปนผลมาก ก็จะทําใหบุคคลนั้นยินดีที่จะจายเงินเพื่อซื้อหุน ABC ในราคาที่สูงขึ้น ราคาหุน
ABC ก็จะปรับตัวสูงขึ้น แตในทางกลับกันถาผูลงทุนทุกคนคาดการณวาหากลงทุนในหุน ABC ณ
ปจจุบัน โดยถือไปอีก 2-3 เดือน แลวขายตอ อาจจะไดราคาขายตอนอยกวาตอนที่ซื้อมา ผูลงทุนคน
นั้นก็จะไมยอมจายเงินเพื่อซื้อหุน ABC ณ ราคาปจจุบัน แตจะยอมจายในราคาที่ต่ํากวา เพื่อชดเชย
กับความเสี่ยงที่คาดวาตนอาจจะเผชิญในอีก 2-3 เดือนขางหนา ราคาหุน ABC ก็จะปรับตัวลดลง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการลงทุน
เพชรี ขุมทรัพย (2544) (อางถึงในวศิน โตตระกูลพิทักษ, 2552) การลงทุน หมายถึง การซื้อ
อสังหาริมทรัพย หรือสังหาริมทรัพยของบุคคลหรือสถาบัน ซึ่งใหผลตอบแทนเปนสัดสวนกับความ
เสี่ ยงตลอดเวลาอันยาวนานประมาณ 10 ป แตอ ย างต่ํ าไม เกิน 3 ป โดยการลงทุ นแบงออกเป น
ประเภทใหญ ๆได 3 ประเภท ไดแก การลงทุนเพื่อการบริโภค (Consumer Investment) การลงทุน
ในธุรกิจ (Business or Economic Investment) และการลงทุนในหลักทรัพย (Financial or Securities
Investment)
แนวคิดและทฤษฎีความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย
วศิน โตตระกูลพิทักษ (2552) ไดกลาววา ความเสี่ยงจากการลงทุน คือ ความนาจะเปนหรือ
โอกาสที่การลงทุนจะไดรับผลตอบแทนนอยกวาที่เราคาดการณไว หากผลตอบแทนจริงแตกตาง
จากหรือเบี่ยงเบนจากคาที่ผูลงทุนคาดหวังมากก็จะมีความเสี่ยงสูงหากแตกตางหรือเบี่ยงเบนนอยก็
จะมีความเสี่ยงต่ํา และสิ่งที่นักลงทุนตองหลีกเลี่ยงโดยสวนมากนักลงทุนตองการมีผลตอบแทน
ชดเชยหากเกิดความเสี่ยงขึ้นมา ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงเรียกวาสวนชดเชยความ
เสี่ยง (Risk Premium) ซึ่งก็คือผลตางระหวางผลตอบแทนที่ไมมีความเสี่ยงกับผลตอบแทนที่ไดรับ
อีกทางเลือกหนึ่งที่นักลงทุนนิยมใชหลีกเลี่ยงความเสี่ยงคือการกระจายการลงทุน (Diversification)
โดยการลงทุนในหลักทรัพยที่หลากหลายซึ่งมีคุณลักษณะและอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
ตางกันไปทําใหความเสี่ยงนอยลง โดยประเภทของความเสี่ยงนั้น ประกอบดวย ความเสี่ยงจาก
ปจจัยมหภาค (Macro Factors) และความเสี่ยงจากปจจัยจุลภาค (Micro Factors/Unsystematic Risk)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจในการซื้อขายหลักทรัพย
อุรสา บรรณกิจโศภณ (2553) ไดกลาวไววา การตัดสินใจซื้อขายหุน ผูลงทุนจะตองอาศัย
ปจจัยตางๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ อาทิ การใชปจจัยพื้นฐานในการวิเคราะหหุนกอนตัดสินใจ
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ซื้อหรือขาย การสอบถามขอมูลจากเจาหนาที่การตลาดที่ดูแลการซื้อขายหลักทรัพย การติดตาม
ขอมูลขาวสารของบริษัทจดทะเบียนผานสื่อตางๆ โดยแนวคิดในการวิเคราะหหลักทรัพย เปน
เครื่ อ งมื อ ที่ ช ว ยในการตั ด สิ น ใจในการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย ซึ่ ง ประกอบด ว ย การวิ เ คราะห
ปจจัยพื้นฐาน และการวิเคราะหปจจัยทางเทคนิค
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ลลิตา เอื้ออํานวยชัย (2554) ไดศึกษาเรื่อง ผลกระทบของเหตุการณทางการเมืองที่เกิดขึ้น
ระหวางป พ.ศ. 2551-2553 ตออัตราสวนทางการเงิ น โดยเลือกภาคธุรกิจบริการที่ประกอบดวย
หมวดธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนาการ หมวดธุรกิจการขนสงและโลจิสติกส และหมวดธุรกิจ
พาณิ ชย วิ เคราะหผลโดยใชอั ตราส วนทางการเงินมาเป นตัวชี้วัดผลกระทบของเหตุ การณ ท าง
การเมืองที่มีตอธุรกิจ ซึ่งประกอบดวยอัตราสวนทางการเงินที่ใชวัดทั้งความเสี่ยงและความสามารถ
ในการทํากําไร โดยใชวิธีการทดสอบ t-test เพื่อวิเคราะหความแตกตาง โดยผลการทดสอบ พบวา
เหตุการทางการเมืองสงผลกระทบตอความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและความสามารถในการทํากําไรที่ลดลง
อยางมีนัยสําคัญของหมวดธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนาการ และหมวดธุรกิจการขนสงและโลจิ
สติกส ในทางกลับกัน ความเสี่ยงที่ลดลง และความสามารถในการทํากําไรที่เพิ่มสูงขึ้นของหมวด
ธุ ร กิ จ พาณิ ช ย ซึ่ ง เป น การเปลี่ ย นแปลงที่ ส วนทางกั บ อี ก สองหมวดธุ ร กิ จ ข า งต น นั้ น ไม ไ ด มี
ผลกระทบจากเหตุการณทางการเมืองที่เกิดขึ้น โดยอัตราสวนทางการเงินที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มี
การเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน ซึ่งสงผลมาจากเหตุการณทางการเมืองที่เกิดขึ้น นั่นคือ อัตราสวน
มูลคาตลาดของผูถือหุนตอหนี้สินรวม และอัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอทรัพยสินรวม
วิรัญญา โลหะผล (2553) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอราคาหลักทรัพยหมวดการทองเที่ยว
และสันทนาการ โดยกลุมตัวอยางที่นํามาศึกษาในมี 3 บริษัท คือ บริษัท แชงกรี-ลาโฮเต็ล จํากัด
(มหาชน) บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) โดย
ปจจัยที่นํามาศึกษา ประกอบดวย จํานวนนักทองเที่ยวจากตางประเทศ อัตราการเขาพักแรมของทั้ง
ประเทศไทย และเหตุ ก ารณ ก ารชุ มนุ ม ทางการเมื อ ง จากการศึ ก ษาพบว า ป จ จั ย ที่ นํา มาศึ ก ษา
ประกอบดวย จํานวนนักทองเที่ยวจากตางประเทศ อัตราการเขาพักแรมของทั้งประเทศไทย และ
เหตุการณการชุมนุมทางการเมืองไมมีผลตอตอราคาหลักทรัพยหมวดการทองเที่ยวและสันทนาการ
เนื่องมาจากธุรกิจโรงแรมเปนธุรกิจที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัท โดยเฉพาะปจจุบันซึ่ งประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก รวมถึงปญหาด าน
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การเมืองของประเทศไทยที่ยังคงไมเสถียรภาพซึ่งลวนสงผลกระทบตอการตัดสินใจในการเดินทาง
ของนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศและสงผลไปยังอัตราการเขาพักแรมดวย โดยเหตุการณการ
ชุมนุ มทางการเมื อ ง ป จจัย นี้ ไ ม มี ผลต อ ราคาหลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษั ท ในหมวดการท องเที่ ย วและ
สันทนาการ เนื่องจากความไมมั่นคงทางการเมืองภายในประเทศอันเนื่องมาจากเหตุการณชุมนุม
ของกลุมคนที่ไมพอใจการทํางานของรั ฐบาลเปนปจจัยที่ กดดันการดํา เนิ นงานของธุ รกิจอย าง
หลีกเลี่ยงไมไดและเหตุการณการชุมนุมทางการเมืองเกิดขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตป 2549 มีความถี่
มากขึ้นในป 2551 ถึงกลางป 2553 ทําใหนักทองเที่ยวจากตางประเทศเดินทางเขามาในประเทศไทย
นอยลงและรวมไปถึงอัตราการเขาพักแรมยอมลดต่ําลงไปดวย ซึ่งอาจสงผลทําใหเศรษฐกิจชะลอ
ตัวลงและส งผลกระทบไปสู ราคาหลั กทรัพย ในหมวดการทองเที่ยวและสั นทนาการลดลง แต
ผลการวิจัยพบวาปจจัยเหตุการณชุมนุมทางการเมืองไมมีผลตอราคาหลักทรัพยของบริษัทในหมวด
การทองเที่ยวและสันทนาการ ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลมีแนวนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ลงทุนเพื่อใหนักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นในชวงเหตุการณการชุมนุมทางการเมือง
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษานี้ คือ ทุกบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยในกลุมหุนมีเดีย 27 บริษัท และตองอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงป พ.ศ.
2559-2560
ขอบเขตการวิจัย
ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น การศึ ก ษาถึ ง ป จ จั ย การสวรรคตของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุม
มีเดีย โดยการใชขอมูลหุนของกลุมมีเดียที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเปน
ขอมูลราย 15 วัน ดังนี้
กอนการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9
จํานวน 15 วัน
ภายหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่
9 จํานวน 180 วัน
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ศึกษาหุนในกลุมมีเดียที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทุกบริษัท ยกเวน
บริษัทที่เพิ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป พ.ศ. 2560 เปนตนไป
เครื่องมือในการศึกษาวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ การศึกษาแบบเหตุการณที่นาสนใจ (Event Study) โดยใช
ขอมูลอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย และนําไปทดสอบสมมติฐานทางสถิติ (t-test) เพื่อทดสอบ
ความแปรปรวนของหลักทรัพยในแตละชวงเวลา จากนั้นทําการสรุปผลของขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ
ในหลวงรั ช กาลที่ 9 ที่ มีผ ลกระทบต อ อั ต ราผลตอบแทนที่ ผิ ดปกติ ใ นกลุ มมี เ ดี ย มี ขั้ น ตอนการ
วิเคราะหขอมูล ดังนี้
1) คํานวณราคาหุนในกลุมมีเดีย
2) การคํานวณผลตอบแทนของหลักทรัพย
3) การคํานวณหาผลตอบแทนที่เกินปกติ
4) การคํานวณหาผลตอบแทนที่เกินปกติสะสม
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 tTest 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 มีผลการวิ เคราะห t-Test มี คา 0.266 จึงยอมรับ สมมติ ฐาน หลั งวันเกิ ดเหตุ 180 วั น ผลการ
วิเคราะห t-Test มีคา 1.621 จึงยอมรับสมมติฐาน
ผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิ เ คราะห พบว า ราคาหุ น ในกลุ ม มี เ ดี ย 27 บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย มีคาเฉลี่ยแตละชวงเวลาดังนี้ กอนเกิดเหตุ 15 วัน มีคาเฉลี่ยราคาหุนใน
กลุมมีเดีย -.0153 วันเกิดเหตุ (13 ตุลาคม 2559) มีคาเฉลี่ยราคาหุนในกลุมมีเดีย 0.0018 หลังวันเกิด
เหตุ 15 วัน มีคาเฉลี่ยราคาหุนในกลุมมีเดีย 0.0134 หลังวันเกิดเหตุ 30 วัน มีคาเฉลี่ยราคาหุนในกลุม
มีเดีย -0.0014 หลังวันเกิดเหตุ 45 วัน มีคาเฉลี่ยราคาหุนในกลุมมีเดีย 0.0004 หลังวันเกิดเหตุ 60 วัน
มีคาเฉลี่ยราคาหุนในกลุมมีเดีย -0.0002 หลังวันเกิดเหตุ 75 วัน มีคาเฉลี่ยราคาหุนในกลุมมีเดีย 0.088
หลังวันเกิดเหตุ 90 วัน มีคาเฉลี่ยราคาหุนในกลุมมีเดีย -.0050 หลังวันเกิดเหตุ 105 วัน มีคาเฉลี่ยราคา
หุนในกลุมมีเดีย 0.0018 หลังวันเกิดเหตุ 120 วัน มีคาเฉลี่ยราคาหุนในกลุมมีเดีย 0.0007 หลังวันเกิด
เหตุ 135 วัน มีคาเฉลี่ยราคาหุนในกลุมมีเดีย 0.0000 หลังวันเกิดเหตุ 150 วัน มีคาเฉลี่ยราคาหุนใน
กลุมมีเดีย 0.0495 หลังวันเกิดเหตุ 165 วัน มีคาเฉลี่ยราคาหุนในกลุมมีเดีย 0.0004 และหลังวันเกิด
เหตุ 180 วัน มีคาเฉลี่ยราคาหุนในกลุมมีเดีย 0.0056
จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา กอนเกิดเหตุ 15 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย วันเกิดเหตุ
(13 ตุลาคม 2559) การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่
9 ไมมีผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย หลังวันเกิดเหตุ 15 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไมมีผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย หลังวัน
เกิดเหตุ 30 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9
มีผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย หลังวันเกิดเหตุ 45 การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไมมีผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย หลังวันเกิด
เหตุ 60 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มี
ผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย หลังวันเกิดเหตุ 75 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไมมีผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย หลังวันเกิด
เหตุ 90 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มี
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ผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย หลังวันเกิดเหตุ 105 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไมมีผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย หลังวันเกิด
เหตุ 120 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม
มีผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย หลังวันเกิดเหตุ 135 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไมมีผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย หลังวันเกิด
เหตุ 150 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม
มีผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย หลังวันเกิดเหตุ 165 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไมมีผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย และหลังวัน
เกิดเหตุ 180 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ไมมีผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย
การอภิปรายผล
จากผลการศึกษา พบวา ชวงเวลา 14 เหตุการณที่ทําการวิเคราะห ซึ่งไดแก 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 และมีชวงเวลาที่ปฏิเสธ
สมมติฐาน 4 เหตุการณ ทําใหสามารถสรุปไดวา การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใน
พระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไมมีผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา
เหตุการณการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนเหตุการณที่ไมไดเกิดขึ้นบอยครั้ง อีก
ทั้งการเกิดเหตุการณดังกลาวสงผลกระทบกับสื่อตาง ๆ เพียงชั่วคราว เนื่องจากการสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทางรัฐบาลไดกําหนดไวทุกข
โดยการลดธงครึ่งเสาเปนเวลา 30 วัน รวมทั้งงดงานรื่นเริงเปนเวลา 30 วัน และอุตสาหกรรมมีเดีย
ตาง ๆ อาทิ สถานีโทรทัศนของไทย รวมถึงสื่อออนไลน ฯลฯ ตองอยูในโหมดของการไวทุกข โดย
เผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ ในรูปแบบของภาพสีขาวดํา อีกทั้งสถานีโทรทัศนของไทยยังถูกงด
การเผยแพรรายการที่แสดงถึงความรื่นเริงเปนเวลา 30 วัน และไมการโฆษณาใด ๆ ทั้งสิ้นอีกดวย
สงผลใหสถานีโทรทัศนของไทย รวมถึงสื่อตาง ๆ ขาดรายไดในสวนที่เกี่ยวของกับการโฆษณาไป
เพียงชั่วคราวเทานั้น และเมื่อสิ้นสุดชวงเวลาของการไวทุกข สื่อตาง ๆ ก็กลับมาสูสภาวะปกติ จึงทํา
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ให การสวรรคตของพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ในพระบรมโกศ ในหลวงรั ช กาลที่ 9 ไม มี
ผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดียนั่นเอง
จากการศึกษา พบวา กอนเกิดเหตุการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระ
บรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 15 วัน มีผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย แตภายลังการเกิดเหตุการ
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 180 วัน ไมมี
ผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาในชวงกอนเกิดเหตุการณฺดังกลาวกลุมนัก
ลงทุนอาจไดยินขาวลือเกี่ยวกับการสวรรคต จึงมีการขายหุนตาง ๆ เปนจํานวนมาก เพื่อปองกัน
ความเสี่ยงจากการลงทุน แตเมื่อเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้น การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้นกลับไมไดมีผลกระทบกับราคาของหุนในกลุม
มีเดีย
ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
จากการศึกษา พบวา การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ใน
หลวงรัชกาลที่ 9 ไมมีผลกระทบตอราคาหุนในกลุมมีเดีย ดังนั้นนักลงทุนควรใชขอมูลอื่น ๆ เพื่อใช
ในการประกอบการตั ดสิ น ใจลงทุ นหุ น ในกลุ มมี เ ดี ย ในช ว งสถานการณ ต า ง ๆ ที่ ไ ม ไ ด เกิ ดขึ้ น
บอยครั้ง อาทิ ปจจัยทางการเมือง ปยจัยทางเศรษฐกิจ เปนตน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษา ปจจัยการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระ
บรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมมีเดีย ในครั้ง
ตอไปควรศึกษา ปจจัยการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ ในหลวง
รัชกาลที่ 9 ที่มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุมอื่น ๆ ที่อาจสงผลกระทบ เชน หุน
ในกลุมการทองเที่ยวและสันทนาการ เปนตน
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร (TTM)
FACTORS INFLUENCING SERVICE DECISIONS IN THAILAND FOR USING
THAITICKETMAJOR WEBSITE
ณัฏฐชิญามณฑ การดําริห, ธิดา แกวเกง
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
พิษณุ สมบูรณ
อาจารยประจํา สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยมีวัตถุประสงค 4 ดานเพื่อศึกษาความแตกตางดานปจจัยประชากรศาสตร
ที่สงผลตอทัศนคติในการเลือกใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอรเพื่อศึกษาปจจัยประชากรศาสตรที่
แตกตางกันสงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ต
เมเจอรเพื่อศึกษาปจจัยประชากรศาสตรที่แตกตางกันสงผลตอคุณภาพในการใหบริการของเว็บไซต
ไทยทิคเก็ตเมเจอรและเพื่อศึกษาความแตกตางดานปจจัยประชากรศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจใช
บริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอรกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนประชากรผูที่ใชบ ริการ
เว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอรจํานวน 400 คนแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง ชวงอายุของผูใชบริการ
สวนใหญอยูระหวาง 20–29 ป ระดับการศึกษาของผูใชบริการสวนใหญอยูในระดับการศึก ษา
ปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน รายไดของผูใชบริการสวนใหญมีรายได 10,000–
20,000 บาท ใชบริการจองบัตรคอนเสิรต/การแสดง/มิวสิคัล เปนสวนใหญความถี่ที่ใชบริการสวน
ใหญใชบริการปละ 1–3 ครั้ง และราคาที่ใชบริการสวนใหญเปนจํานวนเงิน 1,000–5,000บาท/ครั้ง
ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย ปรากฏวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการเว็บไซต
ไทยทิคเก็ตเมเจอรในแตละดาน พบวา ดานทัศนคติที่ผูใชบริการเลือกใช ไดแก ความนาเชื่อถือตอ
การใชบริการดานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการเว็บไซต
ไทยทิคเก็ตเมเจอร ไดแก มีบริการหลายชองทางทั้งเคานเตอรบริการและเว็บไซต ดานของคุณภาพ
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การบริการที่ มีอิทธิ พลตอการตั ดสิ นใจใช บริการเว็บไซตไทยทิ คเก็ตเมเจอร ไดแก การบริ การ
สามารถใหความไววางใจได และสุดทายดานของการตัดสินใจใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร
ไดแก ตัดสินใจใชบริการจากการนําเสนอโปสเตอรการแสดง รูปภาพที่แสดงบนเว็บไซตนาสนใจ
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
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บทนํา
การพาณิ ช ยกรรมออนไลน หมายถึ ง การทํ า ธุ ร กรรมผ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ในทุ ก ๆ
ชองทางที่เปนอิเล็กทรอนิกส ไดแก อินเทอรเน็ต และระบบเครือขายคอมพิวเตอร โทรศัพทสมารท
โฟน การพาณิ ชย อิ เล็ ก ทรอนิ กส (Electronic commerce) หรื อ อีคอมเมิ ร ซ (e-Commerce) ทํา ให
รูปแบบการซื้อ ขาย บริการ ในปจจุบันเปลี่ยนไป จากผลสํารวจของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตดา) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เผยพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ต ป 2560 พรอมผลสํารวจมูลคาอีคอมเมิรซไทยป 2560 ชี้ยอด
การซื้อสินคาและบริการทางออนไลนเติบโตตอเนื่องพฤติกรรมการซื้อสินคาและการใชบริการ
ออนไลนของคนไทยที่ตัดสินใจเขาเยี่ยมชมเว็บไซตขายของออนไลนตางๆ คิดเปน 55.9% จากการ
สํ ารวจยังพบวา คนสวนใหญ ใช บริการออนไลน เกี่ ยวกับการบริ การดานความบันเทิ งและการ
เดินทางทองเที่ยว 17.9%
ขอมูลจากเว็ บไซตไทยทิคเก็ ตเมเจอรได อธิ บายไววา บริ ษัท ไทยทิ คเก็ต เมเจอร จํ ากัด
ดํ าเนิ นธุ รกิ จให บริ การเป นตั ว แทนให บริ การโดยเนน บริการในรู ปแบบ “Online Realtime” มุ ง
สรางสรรคบริการรูปแบบใหม เปนตัวแทนจําหนายบัตรเขาชมการแสดงบริการจองหองพัก เชา
รถทัวร จองแพคเกจทัวร รวมถึงเปนตัวแทนจําหนายสินคา จากการดําเนินงานที่ผานมาทํา บริษัท
ไทยทิคเก็ตเมเจอร จํากัด ไดเปนตัวแทนจําหนายบัตรมากกวา 800 งานแสดง โดยออกบัตรให ผูถือ
บัตรที่ออกโดยไทยทิคเก็ตเมเจอรมากกวา 8 ลานใบทําให บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร จํากัด เปนผูนํา
การใหบริการตัวแทนจําหนายสินคาและบริการออนไลน
จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยจึงมีแนวความคิดที่อยากศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช
บริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร (TTM) เพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหชองทางที่เหมาะสมตอ
การดําเนินธุรกิจในรูปแบบออนไลน เพื่อการประกอบธุรกิจไดตรงตามเครื่องมือสื่อสารออนไลน
ของกลุมลูกคาอยางแทจริงและเพื่อวางแผนการตลาดในการเพิ่มยอดขาย ขายธุรกิจรูปแบบบริการ
ใหตรงกับความตองการของผูบริโภคเพื่อใหการดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จตามเปาหมายใน
อนาคตตอไป
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกตางดานปจจัยประชากรศาสตรที่สงผลตอทัศนคติในการเลือกใช
บริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร
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2. เพื่อศึกษาปจจัยประชากรศาสตรที่แตกตางกันสงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน
การตัดสินใจใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร
3. เพื่อศึกษาปจจัยประชากรศาสตรที่แตกตางกั นส งผลตอคุ ณภาพในการให บริก ารของ
เว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร
4. เพื่ อศึ กษาความแตกต างดานปจจัยประชากรศาสตร ที่สงผลต อการตัดสิ นใจใชบริการ
เว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยประชากรศาสตรที่ แตกตางกั นส งผลต อทั ศ นคติ ในการเลื อกใช บริ การเว็ บไซต
ไทยทิคเก็ตเมเจอรแตกตางกัน
2. ป จจั ยประชากรศาสตร ที่ แตกต างกั นส งผลต อทั ศ นคติ ในการเลื อกใช บริ การเว็ บไซต
ไทยทิคเก็ตเมเจอรแตกตางกัน ปจจัยประชากรศาสตรที่แตกตางกันสงผลตอทัศนคติในการเลือกใช
บริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอรแตกตางกัน
3. ปจจัยประชากรศาสตรที่แตกตางกันสงผลตอคุณภาพในการใหบริการของเว็บไซตไทยทิค
เก็ตเมเจอรแตกตางกัน
4. ปจจัยประชากรศาสตรที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ต
เมเจอรแตกตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
ตัวแปรตน ปจจัยดานปจจัยดานประชากรศาสตร เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ตัวแปรตาม สงผลดานทัศนคติ ดานสวนประสมทางการตลาด ดานคุณภาพบริการ และ
ดานการตัดสินใจใชบริการ
2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่ใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร
กลุมตัวอยางผูวิจัยจะทําการคํานวณหาตัวอยางตามสถิติ โดยการใชสูตรการคํานวณของ
W.G.cochran กําหนดจํานวนของกลุมตัวอยางโดยกําหนดระดับคาความเชื่อมั่นรอยละ 96 และ
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ระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ผลจากคํานวณ คือ 400 คนเนื่องจากไมทราบจํานวนประชากร
ที่แทจริง
3. ดานขอบเขตดานพื้นที่กระจายแบบสอบถามออนไลน โดยใชบริการ Google Form เพื่อ
ตองการใหเขาถึงประชากรกลุมตัวอยาง
4. ดานขอบเขตดานเวลาระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตั้งแต เดือนกุมภาพันธ–เมษายน 2561
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร”
มีกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม
1. ดานทัศนคติ
2. ดานสวนประสมทางการตลาด
3. ดานคุณภาพบริการ
4. ดานการตัดสินใจใชบริการ

ปจจัยดานประชากรศาสตร
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร
2. เพื่อนําขอมูลจากการศึกษางานวิจัยไปพัฒนาการบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร
3. เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูใหบริการในการสรางความเชื่อมั่นเพื่อใหตอบสนองกับความ
ตองการของผูใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ผูบริโภค หมายถึง ผูที่ใชบริการเว็บไทยทิคเก็ตเมเจอร
2. การตัดสินใจใชบริการ หมายถึง กระบวนการในการศึกษาวิเคราะหประเมินผลทางเลือก
เพื่อใชบริการที่ตรงกับความตองการ
3. ทัศนคติ หมายถึง แนวความคิด ความรูสึกนึกคิดของผูใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ต
เมเจอร
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4. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง ลักษณะพื้นฐานของผูใชบริการ ไดแก เพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ รายไดของผูใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร
5. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด หมายถึง ราคา รูปแบบของบริการ บริการ การสงเสริม
การขายในเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร
6. เว็ บ ไซต ไ ทยทิ ค เก็ ต เมเจอร เป น เว็ บ ไซต ที่ มี ธุ ร กิ จ ในรู ป แบบการรั บ จองบั ต รชม
ภาพยนตร บัตรคอนเสิรต มิวสิคัล ออนไลนช็อปปง เปนตน
7. ราคา หมายถึง สิ่งที่ผูรับบริการใชจายเพื่อแลกกับบริการหรือสินคาในเว็บไซตไทยทิค
เก็ตเมเจอร แสดงเปนมูลคาในรูปแบบของเงินตราลักษณะตางๆ ไดแก ราคาของตั๋วชมคอนเสิรต
ราคาของสินคา ราคาหองพัก ราคาแพคเกจทัวร เปนตน
8. บริการ หมายถึง สิ่งที่ผูบริโภคไดรับเมื่อทํารายการบนเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร
9. รูปแบบบริการ หมายถึง บริการตางๆ ที่มีใหบริการบนเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร เชน
จองบัตรคอนเสิรต จองหองพัก ช็อปปง เปนตน
10. ความถี่ในการใชบริการ หมายถึง จํานวนความบอย หรือจํานวนครั้งที่ผูใชบริการทํา
รายการบนเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร
11. ดานส งเสริ มการตลาดหมายถึ ง รู ปแบบในการกระตุ นหรือ นํ าเสนอใหผู ใชบ ริ ก าร
เว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอรเห็นถึงบริการ
12. ออนไลน หมายถึง สื่อที่ผูใชบริการใชเปนตัวแทนสื่อสารกับผูใหบริการปจจุบันการ
สื่อสารแบบนี้จะทําผานอินเตอรเน็ตหรือโทรศัพทมือถือสมารทโฟน
13. บั ต รชมคอนเสิ ร ต หมายถึ ง บั ต รชมคอนเสิ ร ต ที่ เ ป ด ให ซื้อ บนเว็ บ ไซต ไ ทยทิ ค เก็ ต
เมเจอร
14. บริการเชารถ หมายถึง บริการที่ผูใชบริการจองรถเชาผานเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร
15. บริการจองหองพัก หมายถึง หองพักที่ผูใชบริการทําการจองผานเว็บไซตไทยทิคเก็ต
เมเจอร
16. แพคเกจทัวร หมายถึง การจองแพคเกจทัวรของผูใชบริการผานเว็บไซตไทยทิคเก็ต
เมเจอร
17. ช็อปปง หมายถึง การเลือกซื้อสินคาบนเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร
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18. บริการจัดสงบัตร หมายถึง บริการสงบัตรตางๆ ที่ผูใชบริการชําระเงินแลวทางเว็บไซต
จัดสงบัตรใหทางไปรษณีย
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ถวัลย วรเทพพุฒิพงษ (2540 : 2) ไดใหความหมายของการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการ
เลื อกทางปฏิ บั ติท างใดทางหนึ่ ง จากทางเลื อ กต า งๆ เพื่ อให บ รรลุ จุ ดมุ งหมายที่ ตอ งการโดยใช
หลักเกณฑบางประการพิจารณาและตัดสินใจ
โกวิทย กังสนันท (2549 : 3) กลาววา การตัดสินใจ หมายถึง การที่ผูตัดสินใจมีตัวเลือก
หลายๆ ตัวและตองนําตัวเลือกตางๆ มาเปรียบเทียบกัน กอนที่จะตัดสินใจเลือกตัวเลือกใดตัวเลือก
หนึ่งเพื่อใหสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ
แนวคิ ดความคิ ดของทั ศ นคติ หมายถึ ง แนวความคิ ดที่มีความสํ าคัญ มากแนวหนึ่ งทาง
จิตวิทยาสังคม และการสื่อสาร และมีการใชคํานี้กันอยางแพรหลาย สําหรับการนิยามคําวา ทัศนคติ
นั้น ไดมีนักวิชาการหลายทานใหความหมายไวดังนี้
โรเจอร (Roger, 1978 : 208–209 อางถึงใน สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2533 : 122) ไดกลาวถึง
ทัศนคติวาเปนดัชนีชี้วาบุคคลนั้นคิดและรูสึกอยางไรกับคนรอบขางวัตถุหรือสิ่งแวดลอมตลอดจน
สถานการณตางๆ โดย ทัศนคติ นั้นมีรากฐานมาจากความเชื่อที่อาจสงผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได
ทัศนคติจึงเปนเพียงความพรอมที่จะตอบสนองตอสิ่งเราและเปนมิติของการประเมินเพื่อแสดงวา
ชอบหรื อ ไม ช อบต อ ประเด็ น หนึ่ ง ๆ ซึ่ ง ถื อ เป น การสื่ อ สารภายในบุ ค คล (Interpersonal
Communication) ที่เปนผลกระทบมาจากการรับสารอันจะมีผลตอพฤติกรรมตอไป
เคลเลอร (Howard H. Kendler ,1963 : 572) กลาววาทัศนคติ หมายถึง สภาวะความพรอม
ของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางสนับสนุนหรือตอตานบุคคล สถาบัน สถานการณ
หรือ แนวความคิด
นอรแมน แอลมุน (Norman L. Munn ,1971 : 71) กลาววา ทัศนคติ คือ ความรูสึกและ ความ
คิดเห็นที่บุคคลมีตอสิ่งของบุคคลสถานการณสถาบันและขอเสนอใดๆ ในทางที่จะยอมรับ หรือ
ปฏิเสธซึ่งมีผลทําใหบุคคลพรอมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองดวยพฤติกรรมอยางเดียวกันตลอด
สวนผสมการตลาด หมายถึง เครื่องมือหรือปจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได ที่ธุรกิจตองใช
รวมกันเพื่อตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกกลุมลูกคาเปาหมาย หรือเพื่อกระตุ
นใหกลุมลูกคาเปาหมายเกิดความตองการสินคาและบริการ ประกอบไปดวย 4 ประการ หรือ 4P
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ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือความ
ตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยสิ่งที่สัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา
คุณภาพ ตราสินคา บริการและชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคาบริการสถานที่บุคคล
หรื อความคิดผลิต ภั ณฑ ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม มีตั วตนก็ไ ด สินค า บริการ ความคิด
สถานที่ องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชนมีคุณคาในสายตาของลูกคา จึงจะมีผล
ทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได, ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอื่นๆ ที่มีความจําเปนตอง
จายเพื่อใหไดผลิตภัณฑหรือคุณคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตัว P ตัวที่สองที่เกิดถัดจาก
P Produce ราคาเปนตนทุนของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑกับราคา
ของผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภคก็จะตัดสินในซื้อหรือใชบริการการจัดจําหนาย
(Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่งประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมที่ใชเพื่อเคลื่อนยาย
ผลิตภัณฑและบริการจากองคกรยังตลาดสถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายคือ สถาบัน
การตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายตัวสินคาประกอบดวย การขนสง การจัดเก็บรวมถึง
คลังสินคา การจัดจําหนาย, การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือการสื่อสารเพื่อ
สรางความพึงพอใจตอตราสินคาหรือบริการ รวมทั้งสงเสริมความคิดของตัวบุคคลเพื่อจูงใจใหเกิด
ความตองการเพื่อเตือนความทรงจําในผลิตภัณฑหรือบริการ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก
ความเชื่อและพฤติกรรมการซื้อ หรืออีกอยางเพื่อเปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขาย
กั บผูซื้อหรื อ เป น การติ ดตอ สื่ อ สารเกี่ย วกั บ ขอ มู ล ระหว า งผู ข ายกั บ ผู ซื้อ เพื่ อสร า งทั ศ นคติ และ
พฤติกรรมการซื้อ
คุณภาพบริการ หมายถึง ขั้นตอนกระบวนการในการบริการของผูใหบริการโดยทําการ
เปรียบเทียบระหวางการบริการที่คาดหวัง (expectation service) กับบริการที่รับรูจริง (perception
service) จากผูใหบริการ ซึ่งหากผูใหบริการสามารถใหบริการที่สอดคลองตรงตามความตองการ
ของผูรับบริการหรือสรางการบริการที่มีระดับสูงกวาที่ผูรับบริการไดคาดหวัง จะสงผลใหการ
บริการดังกลาวเกิดคุณภาพการใหบริการ
การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือก จากหลายๆ ปจจัยที่ไดพิจารณาหรือประเมินอยาง
ดีแลววา เปนทางใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร การตัดสินใจเปนสิ่งสําคัญและ
เกี่ยวของกับหนาที่การบริการ หรือการจัดการเกือบทุกขั้นตอน ไมวาจะเปนการวางแผน การจัดการ
องคกร การจัดการคนเพื่อใหเขากับงาน การประสานงาน และการควบคุม การตัดสินใจ
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
MISS YANG LAN และ ผศ.ดร.รุจาภา แพงเกษร (2559) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่งขอมูลที่ใชในการศึกษาไดจากการออกแบบสอบถามประชาชนวัยทํางาน ที่มีอายุระหวาง 15– 60
ปขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
31–35 ป มีอาชีพเปนพนักงานบริษัท สถานภาพสมรสแลว วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได
เฉลี่ ย ต อ เดื อ น 15,001–20,000 บาท จากการศึ ก ษาป จ จั ย พฤติ ก รรมการใช บ ริ ก ารธนาคารทาง
อิ นเตอรเน็ ต ประกอบดวยสื่อกลางที่ใ ช ใ นการทํ า ธุร กรรมผา นเครื อขา ยอิ นเตอร เน็ ต ประเภท
ธุรกรรมที่ใชบริการ จํานวนเงินที่ทําธุรกรรม มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารทาง
อินเตอรเน็ตที่แตกตางกัน
กฤษฎา การีหวาง และ ดร.สุมาลี สวาง (2559) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่มี
ผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรีทางออนไลนในเขตจังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปจจั ยทางการตลาดที่มีผลตอ การตัดสินใจซื้ อเสื้ อผาแฟชั่ นสตรีทางออนไลน ในเขต
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งขอมูลที่ใชในการศึกษาไดจากแบบสอบถามเก็บขอมูลกับกลุมผูบริโภคซื้อ
เสื้อผาแฟชั่นสตรีออนไลน ในเขตจังหวัดปทุมธานี จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบวาสวนใหญ
ผูใชบริการอายุอยูในชวง 21–30 ป และมีสถานภาพโสด และระดับการศึกษาสวนใหญมีระดับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี และอาชีพนักเรียนนักศึกษา รายไดสวนบุคคลตอเดือนอยูในชวง
10,001–20,000 บาท พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผา
แฟชั่นสตรีออนไลนที่แตกตางกัน สวนดานอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดสวนบุคคลตอ
เดือนที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรีออนไลนที่ไมแตกตางกัน ปจจัยทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรีออนไลน พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานการสงเสริมทางการตลาด ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อแตกตางกัน
รุง สงสกุล และ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง (2559) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยความไววางใจใน
การทําธุรกรรมบริการธนาคารออนไลนธนาคารไทยพาณิชย วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความแตกตาง
ทางดานปจจัยประชากรศาสตรที่มีผลตอความไววางใจในการทําธุรกรรมบริการธนาคารออนไลน
ธนาคารไทยพาณิชย ซึ่งไดจากการแบบสอบถามเก็บขอมูลของลูกคาที่มาใชบริการธนาคารไทย
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
การเดิ นทางไปธนาคารมากที่ สุด และขั้ นตอนการใชบริ การง ายไม ซับ ซ อน มี บริการครบถว น
ครอบคลุม ลดเวลาในการไปทําธุรกรรมที่สาขา มีการแจงขอมูลตอบกลับทุกครั้ง มีความปลอดภัย
ในการใชบริการ
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่ใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอรกลุม
ตั ว อย า ง (Sampling) ซึ่ ง ไม ท ราบจํ า นวนประชากรที่ แ น น อน จึ ง ใช สู ต รการคํ า นวณของ
W.G.cochran เพื่อกําหนดจํานวนของกลุมตัวอยางโดยกําหนดระดับคาความเชื่อมั่นรอยละ 96 และ
ระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 (กัลยา วานิชยบัญชา, 2544) ซึ่งสูตรในการคํานวณที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ
สูตร n = P(1-P)Z2
E2
เมื่อ

n แทนคาขนาดตัวอยาง
P แทนสัดสวนของประชากรที่ผูวิจัยกําลังสุม .05
Z แทนระดับความเชื่อมั่นที่ผูวิจัยกําหนดไว Z มีคาเทากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ

95 (ระดับ .05)
E คาความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น = .05
แทนคา

n = (0.5)(1-5)1.962
(.05)2
= 384.16
ใชขนาดตัวอยาง อยางนอย 384 คน จึงจะสามารถประมาณคารอยละ โดยมีความผิดพลาด

ไม เ กิ น ร อ ยละ 5 ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ นร อ ยละ 95 เพื่ อ ความสะดวกในการประเมิ น ผลและการ
วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง ซึ่งถือวาผานเกณฑตามเงื่อนไข
วิธีการสุมตัวอยางผูวิจัยเลือกใชแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling)
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ “แบบสอบถาม (Questionnaire)” โดยมีองคประกอบ
และรายละเอียดของแบบสอบถาม จํานวน 30 ขอ แบงเปน 5 สวนรายละเอียดดังตอไปนี้
สวนที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรของผูตอบ แบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน บริการที่ใช ความถี่ในการใชบริการ จํานวนคาใชจายที่ใชใน
แตละครั้งในการใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร ระดับขอคําถามเปนขอมูลระดับนามบัญญัติ
สวนที่ 2 ดานทัศนคติในการใชบริการ ประกอบไปดวย ความเชื่อถือ ในการใชบ ริ การ
ทัศนคติที่ดีในการใชบริการ การรับรูมาตรฐาน ความสะดวก รูปแบบบริการที่หลากหลายของ
เว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร
สวนที่ 3 ด านปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบไปดวย ความหลากหลายของ
รูปแบบการใหบริการ บริการที่ตรงตามความตองการ มีการแสดงผังที่นั่ง/ราคาที่ชัดเจน มีการ
ใหบริการทั้งเคานเตอรบริการและเว็บไซต มีการใหบริการทั้งในและตางประเทศ ความรูในการ
ใหบริการของพนักงาน และระบบการชําระเงินที่รวดเร็ว ถูกตอง ทันสมัย
สวนที่ 4 ดานคุณภาพการบริการ ประกอบไปดวย ความไววางใจในการบริการ ความงาย
ในการใชบริการ ความรวดเร็วในบริการ มีการรับประกันบริการ และการบริการเลือกที่นั่ง/หองพัก
ตามความตองการของลูกคา
สวนที่ 5 ด านการตั ดสิ นใจใชบ ริ การ ประกอบไปด วย การตัดสินใจใชบ ริ การเพราะมี
บริการจัดสงบัตรทางไปรษณีย เพราะไดรับขอมูลครบถวน เพราะการนําเสนอขอมูลบริการตาม
ความเปนจริง เพราะการนําเสนอโปสเตอรการแสดงที่นาสนใจ และการตัดสินใจที่จะแนะนําบุคคล
อื่นใหมาใชบริการ
การวัดระดับของแบบสอบถามสวนที่ 2–5 เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) ตาม
แบบของ Likert แบงออกเปน 5 ระดับ ดังตอไปนี้
5

หมายถึง

เห็นดวยมากที่สุด

4

หมายถึง

เห็นดวยมาก

3

หมายถึง

เห็นดวยปานกลาง

2

หมายถึง

เห็นดวยนอย

1

หมายถึง

เห็นดวยนอยที่สุด
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เกณฑที่ใชในการตีความคาเฉลี่ยการวิเคราะหผลการประเมินความคิดเห็นของนักวิชาการ
ประคอง กรรณสูต
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ/เห็นดวยมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4 .50 หมายถึง มีความพึงพอใจ/เห็นดวยมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ/เห็นดวยปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ/เห็นดวยนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ/เห็นดวยนอยที่สุด
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย ดํ าเนินการวิ เคราะหขอมู ลโดยใช โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติต าม
ขั้นตอน ดังนี้
1. ขอมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อบรรยายคุณลักษณะของขอมูล ไดแก
ค า ร อ ยละ (Percentage) ค า ความถี่ (Frequency) และค า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
วิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร โดยใชสถิติเชิงพรรณนาในการหาคาจํานวนและคารอยละของ
เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดเฉลี่ยตอเดือน วิเคราะหขอมูลพฤติกรรม
การเลือกใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร โดยใชสถิติเชิงพรรณนาในการหาคาจํานวนและคา
รอยละ วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาด โดยใชสถิติเชิงพรรณนาในการหาคาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ข อ มู ล สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Interferential Statistics) เพื่ อ ใช ใ นการทดสอบสมมติ ฐ านที่
กําหนดไวโดยในการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานนี้ ผูวิจัยไดกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ในการทดสอบสมมติฐานจะใชสถิติ ดังนี้ ทดสอบสมมติฐาน
ขอที่ 1 คือ การรับขอมูลจากปจจัยประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ
อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับรายไดตอเดือน ที่แตกตางจะสงผลตอการตัดสินใจ
มาตรสวน (Rating Scale) และคําถามแสดงความคิดเห็นเติมคําลงในชองวาง
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเลือกใชการสรางแบบสอบถามออนไลน โดยใชบริการ Google Form เพื่อตองการให
เขาถึงประชากรกลุมตัวอยาง
ผลการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลดานประชากรศาสตรของผูใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร จํานวน 400 คน
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 59 และเพศชาย จํานวน
819

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

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 ดานความถี่ที่ใชบริการสวนใหญใชบริการป
ละ 1–3 ครั้ง มีจํานวน 247 คน คิดเปนรอยละ 61.8 ดานราคาที่ใชบริการสวนใหญเปนจํานวนเงิน
1,000–5,000 บาท/ครั้ง มีจํานวน 321 คน คิดเปนรอยละ 80.3
ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ต
เมเจอรในแตละดาน พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร
1. ดานทัศนคติที่ผูใชบริการเลือกใชอันดับ 1 ไดแก ความนาเชื่อถือตอการใชบริการ มี
คาเฉลี่ยอยูที่ 4.78 อันดับ 2 ไดแก การเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอรเกิดความสะดวกมากขึ้น คาเฉลี่ยอยู
ที่ 4.60
2. ดานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการเว็บไซต
ไทยทิคเก็ตเมเจอร อันดับ 1 ไดแก มีบริการหลายชองทางทั้งเคาเตอรบริการและเว็บไซตมีคาเฉลี่ย
นอยูที่ 4.49 อันดับ 2 ไดแก การมีระบบการชําระเงินที่รวดเร็ว ถูกตอง และทันสมัย คาเฉลี่ยอยูที่
4.47
3. ดานของคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ต
เมเจอร อันดับ 1 ไดแก การบริการสามารถใหความไววางใจได คาเฉลี่ยอยูที่ 4.58 อันดับ 2 ไดแก
การใหบริการมีความรวดเร็ว ครบถวน คาเฉลี่ยอยูที่ 4.55
4. ในดานของการตัดสินใจใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร อันดับ 1 ไดแก ตัดสินใจ
ใชบริการจากการนําเสนอโปสเตอรการแสดง รูปภาพที่แสดงบนเว็บไซตนาสนใจ คาเฉลี่ยอยูที่
5.52 อันดับ 2 ไดแก การนําเสนอขอมูลบริการตามความเปนจริง คาเฉลี่ยอยูที่ 4.51
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคลดานประชากรศาสตรที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร รายละเอียดดังตอไปนี้
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1. ดานทัศนคติพบวา เพศที่แตกตางกันสงผลตอทัศนคติในการใชบริการไมแตกตางกัน
ดานอายุพบวา อายุที่แตกตางกันสงผลตอทัศนคติในการใชบริการไมแตกตางกัน ดานการศึกษา
พบวา การศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอทัศนคติในการใชบริการไมแตกตางกัน ดานการอาชีพพบวา
การอาชีพที่แตกตางกันสงผลตอทัศนคติในการใชบริการไมแตกตางกันดานรายไดพบวา รายไดที่
แตกตางกันสงผลตอทัศนคติในการใชบริการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา เพศที่แตกตางกันสงผลในการใชบริการดาน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ไมแตกตางกัน ดานอายุพบวา อายุที่แตกตางกันสงผลในการใช
บริการ ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดานการศึกษาพบวา การศึกษาที่แตกต างกันส งผลในการใชบริการดานปจจัยส วนประสมทาง
การตลาดที่ไมแตกตางกัน ดานการอาชีพพบวา การอาชีพที่แตกตางกันสงผลในการใชบริการดาน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานรายได
พบวา รายไดที่แตกตางกันสงผลในการใชบริการ ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ดานคุณภาพการบริการ พบวา เพศที่แตกตางกันสงผลในการใชบริการดานคุณภาพที่ไม
แตกตางกัน ดานอายุพบวา อายุที่แตกตางกันสงผลในการใชบริการดานคุณภาพที่แตกตางกัน อยาง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานการศึกษาพบวา การศึกษาที่แตกตางกันสงผลในการใชบริการ
ดานคุณภาพที่ไมแตกตางกัน ดานการอาชีพพบวา การอาชีพที่แตกตางกันสงผลในการใชบริการ
ดานคุณภาพที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานรายไดพบวา รายไดที่แตกตาง
กันสงผลในการใชบริการดานคุณภาพที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ดานการตั ดสิ น ใจใช บ ริ การ เพศที่ แตกตา งกั นส งผลตอ การตั ดสิ น ใจใชบ ริ การที่ ไ ม
แตกตางกัน ดานอายุพบวา อายุที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจใชบริการแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานการศึกษาพบวา การศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจ
ใชบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานการอาชีพพบวา อาชีพที่แตกตาง
กันสงผลตอการตัดสินใจใชบริการไมแตกตางกัน ดานรายไดพบวา รายไดที่แตกตางกันสงผลตอ
การตัดสินใจใชบริการที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มีอิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจใช บ ริ ก ารเว็ บ ไซต ไ ทยทิ ค เก็ ต เมเจอร
จํานวน 400 คน พบวา แตละดานมีความสําคัญสามารถนํามาอภิปรายผลการศึกษาไดดังตอไปนี้
1. ดานทัศนคติ พบวา รายไดที่แตกตางกันสงผลตอทัศนคติในการใชบริการแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการวิเคราะหขอมูลขางตนไดพบวา ผูใชบริการสวน
ใหญใชบริการจองบัตรคอนเสิรต/การแสดง/มิวสิคัลเปนหลัก ซึ่งบริการดังกลาวมีระดับของราคา
หลายระดับเพื่อตอบสนองตามความตองการของผูใชบริการ โดยราคาที่สูงที่สุดจะนั่งอยูในโซนที่
ใกลที่สุดของการแสดงนั้นๆ และราคาต่ําที่สุดจะอยูในระยะที่นั่งที่ไกลที่สุดของการแสดงนั้นๆ
ทั้งนี้เปนเพราะรายไดที่ไมเทากันของประชากรกลุมตัวอยาง สงผลตอการเลือกราคาบัตรที่ชมการ
แสดงที่แตกตางกัน โดยผูมีรายไดมากจะเลือกบัตรการแสดงที่มีราคาสูงกวาผูที่มีรายไดรองลงมา
2. ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา เพศที่แตกตางกันสงผลในการใชบริการดาน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากผูใชบริการทั้งเพศชายและหญิ ง
เลือกใชบริการเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอรจากความชื่นชอบสวนบุคคล โดยเลือกชมการแสดงจากผู
แสดงเป นหลั ก โดยเลือกชมจากศิ ลป น ดารา การแสดงโปรดเปนหลักซึ่งเพศที่ แตกตางกั นไม
เกี่ยวของกับประสมทางการตลาดของการใชเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร
3. ด า นคุ ณ ภาพการบริ ก าร พบว า ด า นอาชี พที่ แ ตกต า งกั นส ง ผลในการใช บ ริ ก ารด า น
คุณภาพที่แตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากผูใชบริการสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชนที่มี
ทัศคติตอมาตรฐานคุณภาพการบริการแตกตางกันจึงสงผลตอการใชบริการดานคุณภาพ
4. ดานการตัดสินใจใชบริการ พบวา ดานอายุที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจใชบริการ
แตกตางกัน โดยผูใชบริการสวนใหญมีชวงอายุ อยูระหวาง 20–29 ป ทั้งนี้เนื่องมาจากกลุ มคน
ดังกลาวอยูในชวง Generation Y เปนกลุมมีลักษณะนิสัยชอบการแสดงออกจะใหความสําคัญกับ
ความสนุกสนานและความสุขของตัวเอง
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา ประชากรกลุมตัวอยางผูตอบสอบถามสวนใหญพบปญหา
ดานการบริการบนเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอรที่ไมสามารถรองรับการเขาถึงเว็บไซตไดพรอมๆ กัน
ในเวลาเดียวกันจึงทําใหเว็บไซตลมบอยครั้งเมื่อมีการจองบัตรงานแสดงใหญๆ ดังนั้นทางผูให
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บริการเว็บไซตควรมีการวางแผนพัฒนาเว็บไซตใหสามารถรองรับการเขาชมไดในปริมาณมาก ๆ ใน
เวลาเดียวกันเพื่อเปนการรองรับความตองการของผูใชบริการ
2. พบวา ผูใชบริการสวนใหญพบปญหาในเรื่องบริการเสริม ทิคเก็ตโพรเท็คที่ผูซื้อบัตรจะ
ไดรับคืนคาตั๋วกรณีไมสามารถมาเขาชมการแสดงไดเพราะอุบัติเหตุตางๆ เปนบริการที่ดีแตนําเสนอ
ข อความไม ชั ด เจนทํ า ใหผู ใช บริ ก ารบางคนเข า ใจผิ ด และกดยอมรับ บริ ก าร และโดนเรี ย กเก็ บ
คาบริการเสริมที่หลัง ดังนั้นผูใหบริการเว็บไซตควรมีการปรับปรุงขั้นตอนในการใชบริการเสริมให
เดนชัดตามกรณีตางๆ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไปควรจะทําการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องพฤติกรรม
สําหรับผูที่ไมเคยใชบริการบนเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร เพื่อที่จะทราบถึงสาเหตุที่ไมใชบริการ
และยังใชเปนขอมูลในการวางแผนในรูปแบบการบริการตอไป
2. ข อ เสนอแนะสํ า หรั บ งานวิ จั ย ครั้ ง ต อ ไปควรขยายขอบเขตการวิ จั ย โดยศึ ก ษาจาก
ผูใชบริการไทยทิคเก็ตเมเจอร ที่ใชบริการดานชองทางอื่นๆ เพื่อที่จะทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจใชบริการจองบัตรกับไทยทิคเก็ตเมเจอรดานชองทางนั้นๆ
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ข อ มู ล การพาณิ ช ยกรรมออนไลน ธนาคารแห ง ประเทศไทย [ออนไลน ]. เข า ถึ ง ได จ าก :
guru.sanook.com
ขอมูลการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสธนาคารแหงประเทศไทย [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : guru.sanook.com
ขอมูลความหมายของทัศนคติ [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : www.novabizz.com
ขอมูลพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ต สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส [ออนไลน]. เขาถึง
ไดจาก : www.etda.or.th
ขอมูลเว็บไซตไทยทิคเก็ตเมเจอร [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : www.thaiticketmajor.com

824

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ความพึงพอใจของผูใชบริการสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60
CUSTOMER SATISFACTION WITH SERVICE OF PTT GAS STATION
CHACHOENGSAO KM.60
วริศรา มหาโภคา, ณัชรัญ จันทรเมฆา
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ภัสสศิรัส ศรีอําพัน
อาจารยประจํา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทางดานประชากรศาสตรที่สงผลตอความ
พึ ง พอใจของผู ใ ช บ ริ ก าร สถานี บ ริ ก ารน้ํ า มั น ปตท. ฉะเชิ ง เทรา กม.60 โดยจํ า แนกตามด า น
ผลิตภัณฑ ดานบริการ ดานบุคลากร และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ไดใช
วิธีการสุมตัวอยางเปนแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ การสุมตัวอยางตามจํานวนผูใชบริการ
สถานีบริการน้ํามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 ผูวิจัยจึงกําหนดกลุมประชากรศาสตรขึ้น ไดแก เพศ
อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยกําหนดกลุมตัวอยางคือ
ผูใชบริการสถานี บริการน้ํามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 จํานวน 400 คน ซึ่งใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห โดยมีสถิติที่ใชในการวิเคราะห
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานดวยการใช t-test ,F-test
จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง ชวงอายุสวนใหญอยูระหว าง
25-35 ป ระดับการศึกษาสวนใหญอยูที่ ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. และอาชีพสวนใหญ เปนนักเรียน/
นักศึกษา และสวนใหญเปนกลุมลูกคาที่เคยใชบริการมากกวา 6 ครั้งแลวกลับมาใชบริการซ้ําอีก ซึ่ง
การเติมน้ํามันตอครั้งอยูที่ประมาณ 300-800 บาท อีกทั้งเหตุผลในการใชบริการ คือ ความนาเชื่อถือ
ของ ปตท. และสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีคนเลือกใชบริการมากที่สุดคือ 7-Eleven
จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยทางประชากรศาสตรดาน เพศ อายุ การศึกษา และ
อาชีพที่มีความแตกตางกัน สงผลตอระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ สถานีบริการน้ํามัน ปตท.
ฉะเชิงเทรา กม.60 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
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เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บ ริ ก าร สถานี บ ริ การน้ํ า มั น ปตท. ฉะเชิ ง เทรา กม.60 ในด า น
ผลิตภัณฑในภาพรวม พบวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 และการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
เกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชบริการ สถานีบริการน้ํามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 ในดานบริการ
ในภาพรวม พบวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 และการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ สถานีบริการน้ํามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 ในดานบุคลากรใน
ภาพรวม พบวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 และการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับความ
พึงพอใจของผูใชบริ การ สถานีบริการน้ํามั น ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 ในดานสิ่ งอํา นวยความ
สะดวกในภาพรวม พบวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ ,ผูใชบริการ, สถานีบริการน้ํามัน 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. มีชื่อเดิม คือ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
ปตท. จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 โดยการแปลงสภาพจากการปโตรเลียมแหง
ประเทศไทย โดยรับโอนกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิดชอบ สินทรัพย และพนักงานทั้งหมด ภายใต
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ปตท.มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20,000 ลานบาท แบงเปน
หุนสามัญจํานวน 2,000 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท โดยไดทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยวันแรก ในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2544 และมีกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนรายใหญ
การประกอบธุรกิจของ ปตท. นั้น มีทั้ง ปตท. ดําเนินกิจการเอง และ ปตท. ลงทุนผานบริษัท
ในกลุม โดยหนึ่งในธุรกิจที่ทาง ปตท. ดําเนินกิจการเอง นั่นคือ ธุรกิจน้ํามัน หรือ สถานีบริการ
น้ํามัน โดย ปตท. มีสถานีบริการน้ํามันมากมายครอบคลุมอยูทั่วประเทศไทย อีกทั้งยังมีการบริการ
เสริมที่ ปตท.ใหมากกวาสถานีบริการน้ํามัน เพื่อตอบสนอง Lifestyle ของผูบริโภคยุคใหม โดยใช
แนวคิด One Stop Service อีกทั้งภายในสถานีบริการน้ํามัน ของ ปตท. ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวก
อยางครบ ครัน อาทิเชน รานกาแฟ Amazon, รานสะดวกซื้อ 7-11 เปนตน
[ที่มา : http://www.pttplc.com/th]
นาย เจริญ มหาโภคา เปนผูประกอบการกิจการ สถานีบริการน้ํามันมากวา 20 ป และได
ประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันมาหลายสถานี อาทิเชน สถานีบริการน้ํามันเชลล เอสโซ เรื่อยมา
จนปจจุบัน ไดดําเนินกิจการสถานีบริการน้ํามัน ภายใตชื่อ ปตท. หรือ PTT จึงไดตกลงซื้อที่ดินกวา
6 ไร บนถนน สุวินทวงศ (จ.ฉะเชิงเทรา กม.60) โดยบริหารกิจการสถานีบริการน้ํามันแบบครบ
วงจร ซึ่งพื้นที่จํานวน 4 ไร เปนสถานีใหบริการน้ํามัน และใชพ้ืนที่จํานวน 1 ไร รวมกับปตท. เปด
ใหบริการรานสะดวกซื้อ 7-11 และ รานกาแฟ Amazon พื้นที่สวนที่เหลือเปดเปนพื้นที่เชาจํานวน 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 เนื่องจาก ปตท.เปนของรัฐฯ และมีความมั่นคง
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จากการศึกษาความเปนมาที่กลาวขางตนนั้น สงผลใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษา
เรื่อง ความพึงพอใจของผูใชบริการ สถานีบริการน้ํามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60 เพื่อใชเปนขอมูล
ดานความพึงพอใจของลูกคา ในการกําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินธุรกิจ ของสถานีบริการ
น้ํามันแหงที่ 2 ซึ่งอยูหางจากสถานีบริการน้ํามันปจจุบัน ประมาณ 20 กม.อยางมีประสิทธิภาพโดย
ใชลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centric)
วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อศึกษาลักษณะทางดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน สงผลตอระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60 ที่แตกตางกัน
สมมติฐานการวิจัย
ลั ก ษณะทางด า นประชากรศาสตร ที่ แ ตกต า งกั น ส ง ผลต อ ระดั บ ความพึ ง พอใจ ด า น
ผลิตภัณฑ ดานบริการ ดานบุคลากร และดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่แตกตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มุ ง ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู ใ ช บ ริ ก ารสถานี บ ริ ก ารน้ํ า มั น ปตท.
ฉะเชิงเทรา กม. 60 โดยมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
ตัวแปรอิสระ
ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูใชบริการสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของผูใชบริการสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60 ที่มีตอดาน
ผลิตภัณฑ ดานบริการ ดานบุคลากร และดานสิ่งอํานวยความสะดวก
2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ได แก ผู ใ ช บ ริ ก ารสถานี บ ริ ก ารน้ํ า มั น ปตท. ฉะเชิ ง เทรา กม. 60 ทุ ก หน ว ย
ประชากร
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ขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจาก ไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ใน
การมาใชบริการ จึงใชสูตร ไมทราบขนาดตัวอยางของ W.G. Cochran ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
โดยไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน
3. ขอบเขตดานพื้นที่
สถานที่ในการเก็บขอมูล และทําการศึกษาวิจัย คือ สถานีบริการน้ํามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา
กม. 60
4. ขอบเขตดานเวลา
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตั้งแต เดือนกุมภาพันธ-เมษายน 2561
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยดานประชากรศาสตร
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ

ความพึงพอใจของผูใชบริการสถานี
น้ํามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60
1. ดานผลิตภัณฑ
2. ดานบริการ
3. ดานบุคลากร
4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ทําใหทราบระดับความพึงพอใจของผูใชบริการในดานผลิตภัณฑ ดานบริการ ดานบุคลากร
และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ของสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติที่ดีของบุคคล มักเกิดขึ้นหลังจากไดรับ
บริการที่ตอบสนองความตองการ เปนความรูสึกดานบวกที่แสดงถึงความชอบ หรืออาการถูกใจตอ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่กระตุนใหผูใชบริการเกิดการจดจํา และเกิดการอยากซื้อซ้ํา
2. พฤติกรรม หมายถึง สิ่งที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแสดงออกมาเพื่อบงบอกลักษณะการใช
บริการของบุคคลนั้น
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3. ผูใชบริการ หมายถึง ผูที่มีความตองการใชสินคาหรือบริการ โดยมีเงินเปนตัวกลางใน
การจับจายใชสอย เพื่อแลกกับสินคาหรือบริการ
4. สถานีบริการน้ํามัน หมายถึง สถานที่ใหบริการน้ํามันเชื้อเพลิงแกยานพาหนะ
5. ผลิตภัณฑ หมายถึง ผลิตผลที่ไดจากกระบวนการกลั่นน้ํามันดิบโดยใชความรอนสูง
หรือผานการปรุงแตงคุณภาพของผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นน้ํามันโดยตรง จนไดเปนผลิตภัณฑ
ตางๆ ออกมาเชน ดีเซลปาลม E20 E85 Gasohol95 Gasohol91 และน้ํามันชนิดอื่นๆ ที่ใหบริการ
ภายในปม ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60
6. การบริการ หมายถึง การกระทําเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่มาใชบริการใน
สถานีบริการน้ํามัน ใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด
7. บุคลากร หมายถึง พนักงานที่ปฏิบัติงานภายในปม ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60
8. สิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง สถานที่ หรือบริการที่จัดสรางขึ้นเพื่ออํานวยความ
สะดวกใหแกผูใชบริการภายในสถานีบริการน้ํามัน อาทิเชน หองน้ํา 7-Eleven ศูนยอาหาร และ
Cafe Amazon ที่เปดใหบริการภายในปม ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 และยังรวมถึงการเปนจุดพักรถ
อีกดวย
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ
วรูม (Vroom, 1964 อางถึงใน กัลยา รุงเรือง, 2546, หนา 16) กลาววา ทัศนคติและความพึง
พอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใชแทนกันไดเพราะทั้งสองคํานี้จะหมายถึง ผลที่ไดจากการที่ บุคคลเขาไป
มีสวนรวมในสิ่งนั้น ทัศนคติดานบวกจะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจสิ่งนั้นและ ทัศนคติดาน
ลบจะแสดงใหเห็นสภาพความไมพอใจนั้นเอง จากความหมายของความพึงพอใจที่มีผูใหไวตาม
กลาวมาขางตน ผูวิจัยพอสรุปไดวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกหรือทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มี
ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมีความชื่นชอบ พอใจตอการที่บุคคลอื่นกระทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบสนอง
ความตองการของบุคคลหนึ่งที่ปรารถนา ใหกระทําในสิ่งที่ตองการ ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อสิ่งนั้น
สามารถตอบสนองความตองการใหแกบุคคล นั้นได แตทั้งนี้ความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมมี
ความแตกตางกันหรือมีความพึงพอใจมากนอย ขึ้นอยูกับคานิยมของแตละบุคคลและความสัมพันธ
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ของปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจตลอดจน สิ่งเราตางๆ ซึ่งอาจสามารถทําใหระดับความพึงพอใจ
แตกตางกันได เชน ความสะดวกสบายที่ไดรับ ความสวยงาม ความเปนกันเอง ความภูมิใจ การยก
ยอง การไดรับการตอบสนองในสิ่งที่ตองการและ ความศรัทธา เปนตน
คอทเลอร (Kotler, 1994, อางถึงใน กิตติยา เหมันค, 2548, หนา 12)ไดกลาววา ความพึง
พอใจวา เปนระดับความรูสึกที่มีผลมาจากการเปรียบเทียบระหวางการรับรูผลจากการทํางาน หรือ
ประสิทธิภาพกับความคาดหวังของลูกคาโดยลูกคาไดรับบริการหรือสินคาต่ํากวาความคาดหวัง จะ
เกิ ด ความไม พึงพอใจแต ถ า ตรงกั บ ความคาดหวั ง ลู กค า จะเกิ ด ความพอใจและถ า สู งกว า ความ
คาดหวังจะเกิดความประทับใจ
ลักษณวรรณ พวงไมมิ่ง (2545, หนา 9) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพของจิตที่
ปราศจากความเครียด ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของมนุษยนั้นมีความตองการ ถาความตองการนั้นไดรับ
การตอบสนองทั้งหมดหรือบางสวนความเครียดจะนอยลงความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้นและในทาง
กลับกัน ถาความตองการนั้นไมไดรับการตอบสนองความเครียดและความไมพึงพอใจจะเกิดขึ้น
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) การบริการ หมายถึง การปฏิบัติรับใช การให
ความสะดวกตางๆ
สุนันทา ทวีผล (2550, หนา 13) กลาวถึงการใหบริการ สรุปไดดังนี้
1. หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลสวนใหญ กลาวคือ ประโยชนและ
บริการที่องคการจัดใหนั้นจะตองตอบสนองความตองการของบุคคลเปนสวนใหญหรือทั้งหมดมิใช
เปนการจัดใหแกบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแลวนอกจากจะไมเกิดประโยชนสูงสุด
ในการเอื้ อ อํ า นวยประโยชน แ ละบริ ก ารแล ว ยั ง ไม คุ มค า กั บ การดํ า เนิ น งานนั้ น ๆ 2. หลั ก ความ
สม่ําเสมอ กลาวคือ การใหบริการตองดําเนินการอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ มิใชทําๆ หยุดๆ ตาม
ความพอใจของผูบริการหรือผูปฏิบัติ 3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะตองใหแกผูมาใช
บริการทุกคนอยางเสมอภาค และเทาเทียมกัน 4. หลักความประหยัด คาใชจายที่ตองใชในการ
บริการจะตองไมมากจนเกินกวาผลที่จะไดรับ 5. หลักความสะดวก บริการที่จัดใหแกผูรับบริการ
จะตองเปนไปในลักษณะปฏิบัติไดงาย สะดวก สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไมมากนัก ทั้งยังไมเปน
การสรางภาระ ยุงยากใจใหแกผูบริการ หรือผูใชบริการมากจนเกินไป
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สมิต สัชฌุกร (2542, หนา 13 อางถึงใน สุนันทา ทวีผล, 2550, หนา 14) ใหความหมายวา
การบริการเปนการปฏิบัติงานที่กระทําหรือติดตอเกี่ยวของกับผูใชบริการ การใหบุคคลตางๆ ไดใช
ประโยชนในทางใดทางหนึ่ง ทั้งดวยความพยายามใดๆ ก็ตามดวยวิธีการหลากหลายในการทําให
บุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของไดรับความชวยเหลือจัดไดวาเปนการใหบริการทั้งสิ้น การจัดอํานวยความ
สะดวก การสนองความตองการของผู ใช บริการก็เป นการใหบ ริ การ การให บริการจึ งสามารถ
ดําเนินการไดหลากหลายวิธี จุดสําคัญคือ เปนการชวยเหลือและอํานวยประโยชนแกผูใชบริการ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ภานุพงศ คงคานอย (2552 : บทคัดยอ) การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคคือ 1. เพื่อศึกษา
ระดับความพึ งพอใจของลูกคาที่ เขามาใชบริการสถานีบ ริ การน้ํ ามั น ปตท. ในเขตพื้นที่ จตุ จักร
กรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกคาที่เขามาใชบริการสถานี
บริการน้ํามัน ปตท.ในเขตพื้นที่จตุจักร กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล การศึกษา
เปนการศึกษาเชิงสํารวจ กลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
ขอมูล นําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาคาทางสถิติ ซึ่งสถิติที่ใชคือ
ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย ค า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบด ว ยค า สถิ ติ T (t-test) การวิ เ คราะห ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA หรือ F-test) และทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี
ของ LSD (Least Significant Difference) กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 25-30 ป มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด มีอาชีพรับจาง/พนักงานบริษัทเปนสวนใหญ มีรายไดระหวาง
10,001-30,000 บาท ความถี่ในการเติมน้ํามันอยูที่ 1 ครั้งตอสัปดาห จํานวนเงินที่เติมตอครั้ง 300500 บาท สวนใหญเติมน้ํามันประเภท ดีเซล ชําระเงินโดยเงินสด เหตุผลหลักที่เขามาใชบริการ คือ
ใกลแหลงธุรกิจ/ที่พักอาศัย สวนใหญใชบริการเสริมคือ ซื้อสินคาในมินิมารท และสวนใหญพัก
อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา ระดับความพึงพอใจโดยรวมมีระดับความพึง
พอใจมาก โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ในดานผลิตภัณฑ รองลงมาคือดานกระบวนการในการ
ใหบริการ สวนความพึงพอใจดานการสงเสริมการตลาดนอยที่สุด และพบวาอายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกนมีผลตอระดับความพึงพอใจของผูใชบริการที่แตกตาง
กัน การศึกษาชี้ใหเห็นวาควรมีการศึกษาเพิ่มเติมจากสถานีบริการน้ํามัน ปตท.ในเขตพื้นที่อื่นๆ ดวย
เพื่อจะไดทราบถึงระดับความพึงพอใจของลูกคาในภาพรวมของสถานีบริการน้ํามัน ปตท.และ จัด
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ฝกอบรมใหแกผูประกอบการและพนักงานเปนสิ่งสําคัญเพื่อปรับปรุงการบริการซึ่งคาดวาจะเพิ่ม
ระดับความพึงพอใจใหกับลูกคาได
ภูเดน แกวภิบาล, วไลพร สุขสมภักดิ์, กฤติกา จินาชาญ, เกศกุฎา โกฏิกุล, กฤษณภรณ บุญ
วงค, นิธิพัฒน รัตนบุร (2559 : บทคัดยอ) การวิจัยนี้การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชปมน้ํามัน เขต
พื้นที่ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมและปจจัยที่
สงผลตอการการเลือกใชปมน้ํามัน และเพื่อเปนแนวทางในการสรางกลยุทธและปรับปรุงรูปแบบ
ในการบริหาร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก ประชากรที่อยูในเขตพื้นที่ อําเภอทุงสง โดยทํา
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 20-25 ป อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ระดับการศึกษามัธยมศึกษา,
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 5,000 บาท ที่อยูอาศัย ต.ถ้ําใหญ ผลการ
ทดสอบความแตกตางระหวางพฤติกรรมของผูบริโภคตอ เพศ อายุ ศาสนา รายได ยานพาหนะ ดาน
สถานที่ใหบริการ มีผลตอระดับความตองการ ดานราคาน้ํามัน และดานผลิตภัณฑที่ไมแตกตางกัน
สวนดานสถานที่ใหบริการปมน้ํามัน ดานการใหบริการของพนักงาน ดานสงเสริมการขาย ดาน
ความปลอดภัย มีระดับความตองการที่แตกตางกัน
วรอมาตย อมาตยกุล (2553 : บทคัดยอ) การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษากลยุทธ และ
ประสิทธิผลการประชาสัมพั นธ สถานีบริการน้ํามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น ของบริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) ตลอดจนการเปดรับและจดจําขาวสารซึ่งมีผลตอการตัดสินใจใชบริการสถานีบริการ
น้ํามันของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุระหวาง 18-50 ป การวิจัยแบงออกเปน 2 สวน
คือ การวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาเอกสารและสัมภาษณผูเกี่ยวของโดยตรงและการวิจัยเชิงปริมาณ
โดยใช แ บบสอบถามจํ า นวน 400 ชุ ด และประมวลผลโดยใช โ ปรแกรม SPSS for Windows
ผลการวิจัยพบวา สื่อมวลชน อั นไดแก สื่ อโทรทัศ น และสื่อ วิ ทยุ เป นสื่อ ที่กลุ มตั วอยางเปดรั บ
ขาวสารเกี่ยวกับสถานีบริการน้ํามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น มากที่สุด สื่อชนิดตางๆ มีผลตอพฤติกรรม
การตั ด สิ น ใจใช บ ริ ก ารน้ํ า มั น ของประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร การเป ด รั บ ข า วสารการ
ประชาสัมพันธสถานีบริการน้ํามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ใชบริการสถานีบริการน้ํามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและการ
จดจําขาวสารการประชาสัมพันธ สถานีบริ การน้ํามั น พีทีที ไลฟ สเตชั่น ไมมีความสั มพั นธ กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการสถานีบริการน้ํามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
833
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ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรของงานวิจัย คือ ผูใชบริการสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60 ทุก
หนวยประชากร การสุมตัวอยางเปนแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามจํานวนผูใชบริการ
สถานีบริการน้ํามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนในการ
เขามาใชบริการ จึงใชสูตรการหาขนาดกลุ มตั วอยาง กรณีไมทราบจํ านวนประชากรของ W.G
Cochran ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัยในครั้งนี้ คือ จํานวน 400 คน
โดยคํานวณไดจากสูตร

n

P 1

P

กําหนดให
n คือ จํานวนตัวอยางที่ตองการ
P คือ สัดสวนของประชากรที่ผูวิจัยตองการสุม โดยใชสัดสวน 30% หรือ 0.30
Z คือ ระดับความมั่นใจที่กําหนด หรือระดับนัยสําคัญทางสถิติ (มีคาเทากับ 1.96 ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95%)
d คือ สัดสวนความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได (ระดับ 0.05)
ดังนั้น จะสามารถคํานวณขนาดกลุมตัวอยางไดดังนี้
n

0.3 1

0.3 1.96
0.05
0.3 0.7 3.8416
0.0025
0.807
0.0025
= 323

ดังนั้นขนาดของกลุมตัวอยางที่คํานวณไดเทากับ 323 ตัวอยาง เพื่อปองกันการสูญเสียของ
แบบสอบถาม เนื่อ งจากอาจมี คุ ณ สมบั ติ ข องแบบสอบถามไม ครบถ ว นสมบู ร ณ จึงทํา การเก็ บ
ตัวอยางเพิ่ม รวมทั้งหมด 400 ตัวอยาง
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูใชบริการสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60
ผูวิจัยไดเลือกใช เครื่องมือในการเก็บ รวบรวมขอมูลในลักษณะของแบบสอบถามโดยมี การนํา
เนื้ อ หาที่ ไ ด จ ากการรวบรวมข อ มู ล ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งมาประยุ ก ต ใช ใ นการสร า ง
แบบสอบถามในครั้งนี้ เพื่อใหครอบคลุมเนื้อหา และวัตถุประสงคในการวิจัยที่ตองการประมวลผล
โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนการสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล
ของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ลักษณะคําถามเปนคําถามแบบปลาย
ปดมีทั้งหมด 4 ขอ คําถามในแตละขอจะมีหลายคําตอบใหเลือก โดยใหผูตอบสามารถเลือกตอบได
เพียงขอเดียว
สวนที่ 2 พฤติกรรมการใชสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60 เปนการสอบถาม
ขอมูลเกี่ยวกับ ความถี่ในการใชบริการ จํานวนเงินที่ใชในการเติมน้ํามันในแตละครั้ง เหตุผลที่
เลือกใชบริการในครั้งตอไป และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เลือกใชในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.
ฉะเชิงเทรา กม.60 โดยลักษณะคํา ถามเป น แบบมี หลายคํ าตอบให เลื อ ก โดยใหผู ต อบสามารถ
เลือกตอบไดเพียงขอเดียว
สวนที่ 3 ความพึงพอใจในการใชบริการสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 เปน
คําถามที่ใหผูตอบแสดงระดับความพึงพอใจตอการใชบริการ เพื่อวัดระดับความพึงพอใจทั้ง 4 ดาน
ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานบริการ ดานบุคลากร และดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยแบงระดับ
ความพึงพอใจแบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ

คะแนน

มากที่สุด

5

มาก

4

ปานกลาง

3

นอย

2

นอยที่สุด

1
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การวิเคราะหหาคาเฉลี่ย
ผูวิจัยใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ เปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Raiting Scale) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) จากตําราของ บุญชม ศรีสะอาด (2553 : 120 - 121)
ดังนี้
คะแนน 4.21 - 5.00 หมายถึง

ระดับความพึงพอใจที่มีตอการใชบริการมากที่สุด

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

ระดับความพึงพอใจที่มีตอการใชบริการนอยที่สุด

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
จากการเก็ บ รวบรวมได กลุ มตั ว อย า ง 400 ชุ ด ผู วิจั ย ได ใ ช วิ ธี สัม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา ของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดผลวิเคราะหดังตอไปนี้
ปจจัยดานตางๆ
ดานผลิตภัณฑ
ดานการบริการ
ดานบุคลากร
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
รวมทั้ง 4 ดาน

Cronbach’s Alpha
0.908
0.879
0.932
0.924
0.939

N of items
5
5
4
4
18

การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเริ่มเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 17 กุมภาพันธ–10 มีนาคม 2561 รวมเปนเวลา
ทั้งหมด 22 วัน
ผลการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลดานประชากรศาสตร จากกลุมผูใชบริการสถานีบริการน้ํามัน 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 อยูที่ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จํานวน

836

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

168 คน คิดเปนรอยละ 42 และอาชีพ สวนใหญจะเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 142 คน คิดเปน
รอยละ 35.5 รองลงมาคือ พนักงานบริษัท จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 35.3
สวนของพฤติกรรมการใชบริการสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60 สวนใหญ
จะเปนกลุมลูกคาที่เคยใชบริการมากกวา 6 ครั้งแลวกลับมาใชบริการซ้ําอีก จํานวน 202 คน คิดเปน
รอยละ 50.5 ซึ่งการเติมน้ํามันตอครั้ง อยูที่ประมาณ 300-800 บาท จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ
46.3 อีกทั้งเหตุผลหลักในการใชบริการ คือความนาเชื่อถือของ ปตท. เปนจํานวน 216 คน คิดเปน
รอยละ 54 และสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีคนเลือกใชบริการมากที่สุด คือ 7-Eleven จํานวน 234 คน
คิดเปนรอยละ 58.5
ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจในการใชบริการสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา
กม. 60 การศึกษาระดับความพึงพอใจนั้น เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ
ดานการบริการ ดานบุคลากร และดานสิ่งอํานวยความสะดวก สามารถสรุปไดวา ดานผลิตภัณฑ
ผู ใ ช บ ริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจต อ การใช บ ริ ก ารมากที่ สุ ด ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.54 ในด า นผลิ ต ภั ณ ฑ
ผูใชบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด เปนอันดับที่ 1 เทากัน 2 อันดับ คือ ชื่อเสียงของสถานีบริการ
น้ํามัน ปตท. และคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง คาเฉลี่ยเทากับ 4.59 รองลงมา คือ มาตรฐานความ
ปลอดภัย คาเฉลี่ยเทากับ 4.55 ดานการบริการ ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใชบริการมากที่สุด
คาเฉลี่ยเทากับ 4.30 ในดานการบริการ ผูใชบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด อันดับที่ 1 คือ สราง
ความไววางใจในการบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.39 อันดับที่ 2 คือ มีมาตรฐานการใหบริการ คาเฉลี่ย
เทากับ 4.38 ดานบุคลากร ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใชบริการมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.31
โดยดานบุคลากร ผูใชบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด อันดับที่ 1 คือ ดานการเอาใจใสตอการ
ปฏิบัติหนาที่ คาเฉลี่ยเทากับ 4.37 รองลงมา คือ ดานการแตงกายสะอาด สุภาพ เหมาะสม คาเฉลี่ย
เทากับ 4.33 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใชบริการมากที่ สุด
คาเฉลี่ยเทากับ 4.51 ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก ผูใชบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด อันดับที่ 1
คือที่จอดรถกวางขวาง คาเฉลี่ยเทากับ 4.56 อันดับที่ 2 คือ ทําเลที่ตั้ง สะดวกในการมาใชบริการ
คาเฉลี่ยเทากับ 4.55
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อภิปรายผลการวิจัย
จากสมมติฐาน ปจจัยทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันสงผลตอระดับความพึงพอใจทาง
ดานผลิตภัณฑ ดานบริการ ดานบุคลากร และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ที่แตกตางกัน จากการ
ทดสอบสมมติฐานสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
ผลการวิจัยพบวา เพศที่แตกตางกัน ไมมีผลตอระดับความพึงพอใจทั้งทางดานผลิตภัณฑ
ดานบริการ ดานบุคลากร และดานสิ่งอํานวยความสะดวก แตปจจัยทางประชากรศาสตร ดานอายุ
นั้นมีผลตอระดับความพึงพอใจดานผลิตภัณฑและดานบุคลากร แตไมมีผลตอระดับความพึงพอใจ
ทางดานบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก สวนระดับการศึกษานั้นมีผลตอความพึงพอใจดาน
ผลิตภัณฑ ดานบริการ ดานบุคลากร และดานสิ่งอํานวยความสะดวก และสวนอาชีพนั้นมีผลตอ
ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ ดานบุคลากร และดานสิ่งอํานวยความสะดวก แตไมมีผลตอระดับ
ความพึงพอใจทางดานบริการ ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติอยูที่ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
บางสวน แสดงวาตัวแปรเหลานี้เปนปจจัยที่มีความสําคัญดานผลิตภัณฑ ดานบริการ ดานบุคลากร
และดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยอธิบายไดดังนี้
สาเหตุที่มีผูมาใชบริการ สถานีบริการน้ํามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 เปนสวนใหญ ใน
ดานผลิตภัณฑ คิดเปนคาเฉลี่ยอยูที่ 4.54 เมื่อนํามาเปรียบเทียบแลวอยูในระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจาก ชื่อเสียงของสถานีบริการน้ํามัน ปตท. และคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ได
มาตรฐาน ในดานบริการ คิดเปนคาเฉลี่ยอยูที่ 4.30 อยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด เนื่องมาจาก
การสรางความไววางใจในการบริการ สวนดานบุคลากร คิดเปนคาเฉลี่ยอยูที่ 4.31 อยูในระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด เนื่องมาจาก การเอาใจใสตอการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากร และดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก อยูในระดับ 4.51 อยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด เนื่องมาจากมีที่จอดรถกวางขวาง
สะดวกสบาย
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
ผลจากการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งความพึ ง พอใจของผู ใ ช บ ริ ก าร สถานี บ ริ ก ารน้ํ า มั น ปตท.
ฉะเชิงเทรา กม.60 ทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูใชบริการดานผลิตภัณฑ ดานบริการ
ดานบุคลากร และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายและวาง
แผนการดําเนินธุรกิจ โดยมีขอเสนอแนะดังนี้
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1. ใหเพิ่มจํานวนรานอาหาร ใหมากขึ้นเนื่องจากลูกคาที่มาแวะสถานีบริการน้ํามันส วน
ใหญมาใชบริการสถานีบริการน้ํามันแลวยังแวะรับประทานอาหาร หรือเบเกอรี่อีกดวย
2. เพิ่มการอบรมพนักงานใหมี Service mind กับลูกคามากขึ้น วางแผนเตรียมความพรอม
ในการทําธุรกิจ Plug-in ที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยแยกเปนสัดสวนกับสถานีบริการน้ํามัน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรเพิ่มลักษณะทางดานประชากรศาสตรใหมีความหลากหลายมากขึ้น
2. ควรเพิ่มปจจัยดานความพึงพอใจ (ตัวแปรตาม) ใหมีความหลากหลายมากขึ้น
ควรเพิ่มดานความตองการของลูกคาลงไปในแบบสอบถาม เพื่อสํารวจสิ่งที่ลูกคาตองการที่แทจริง
และจะไดนํามาพัฒนาเพิ่มเติมสิ่งที่ลูกคาตองการ
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ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนมมือสอง 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
การจัดทําวิจัยในครั้งนี้จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยการตัดสินใจ
ซื้อกระเปาแบรนดเนมมือสองโดยผาน instagram กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูที่นิยมเลือกซื้อ
กระเป า แบรนด เ นมมื อ สอง และเลื อ กซื้ อ ทาง Instagram จํ า นวน 400 คน เก็ บ ข อ มู ล โดยใช
แบบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ ข อ มู ล ทดสอบสมมติ ฐ าน คื อ T-Test, F-Test (One WAY
ANOVA) และMultiple Regression Analysis เพื่ อ ทดสอบความสั ม พั น ธ ร ะหว า งข อ มู ล ที่ ร ะดั บ
นัยสําคัญ 0.05 ในการหาคาความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
จากการศึกษาพบวา การตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนมมือสอง โดยผาน instagram ผูตอบ
แบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 373 คน (รอยละ 93.30) อายุ 25-30 ป จํานวน 373 คน
(รอยละ 93.3) มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 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 กลุมตัวอยางเปนลูกคาที่เคยซื้อสินคาแบรนดเนมโดย
ผาน Instagram จํานวน 399 คน (รอยละ 99.08) ในหนึ่งเดือนพบวา สวนใหญจะเลือกซื้อกระเปาแบ
รนดเนมมือ 2 อยูที่ราคา 10,001-50,000 บาท จํานวน 278 คน (รอยละ 69.05) จํานวนเฉลี่ยในการซื้อ
กระเปาใบใหม หนึ่งเดือนครั้ง จํานวน 211 (รอยละ 52.08) ชวงเวลาสวนใหญในการเลือกซื้อพบวา
จะอยูในชวงเวลาที่ไมแนนอน จํานวน 267 (รอยละ 66.08) คุณสมบัติกระเปาที่มีผลตอการตัดสินใจ
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ซื้อ คือ วัสดุ จํานวน 270 คน (รอยละ 68.00) ผูที่เลือกซื้อกระเปาแบรนดเนมมือสองสวนใหญมี
ความสนใจ กระเปาแบรนด Louis Vuitton จํานวน 275 (รอยละ 73.08)
คําสําคัญ : พฤติกรรม, ปจจัยการตัดสินใจซื้อ, 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
ปจจุบันนี้ความสําคัญของกระเปากลายเปนธุรกิจสรางมูลคามหาศาล หลายคนยอมทุมทุน
เพื่อซื้อกระเปาแบรนดเนมราคาแพงแสนแพง กระเปาแตละรุนจะเปนที่รูจักมากขึ้นก็จากภาพของ
เหลาดารา นางแบบชื่อดังจากฮอลลีวูล ถือออกมาเฉิดฉายกันทั้งในทีวีและหนาหนังสือพิมพหรือ
นิตยสารตางๆ และหลายๆ คน และอยากจะไดมาครอบครองเนื่องจากถือวา เปนกระเปาคุณภาพสูง
ดีไซนที่ไมตกยุคสามารถถือไดตลอดแทบทุกโอกาส และปจจุบันนี้มีความนิยมสินคากระเปาแบ
รนดเนมมากขึ้น แตก็ไมไดยึดติดอีกตอไปแลว วาตองเปนของ “มือหนึ่ง” เทานั้น สินคาจะผานการ
มีเจาของมากอนก็ได ไมไดรูสึกเสียเกียรติที่จะใช ภาพสะทอนการเติบโตของกระเปาแบรนดเนมมือ
สอง พรอมการใหนิยามใหมในตลาด คือ บรรดารานขายของแบรนดเนมมือสองที่ผุดขึ้น สินคามือ
สอง มีจุดเริ่มตนในการขายสินคาระหวาง ‘ผูใช ถึง ผูใช ทั้งชองทางออนไลนและออฟไลน โดยตัว
จุดตลาดใหโต คือ กระแสการบอกปากตอปาก (Word of Mouth) และความนาเชื่อถือของรานนั้นใน
ความเปน “Authentic” หรือ ของแท ของจริง ไมมีของปลอมมาหลอกขายใหลูกคา (กรุงเทพธุรกิจ,
2018)
ในปจจุบันมีการขายของออนไลนในประเทศไทยมีสัญญาณการเติบโตอยางตอเนื่อง โดย
คาดวาในป 2557 มูลคาตลาดนาจะมากกวา 100,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2556 ที่มีมูลคาการตลาด
ประมาณ 90,000 ลานบาท จากการใชงานที่เพื่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว จึงเกิดธุรกิจที่เรียกกวา ECommerce หรือที่เรารูจักกันในชื่อวา ขายของออนไลน ซึ่งในปจจุบันถือเปนธุรกิจที่มาแรงกวา
อาชีพอื่นๆ E-Commerce หรือ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ การดําเนินธุรกิจโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจที่ไดวางไว เชน การซื้อขายสินคาและบริการ การโฆษณาผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปนโทรศัพท โทรทัศน วิทยุ หรือแมแตอินเตอรเน็ต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ลดคาใชจาย และเพื่มประสิทธิภาพขององคกร โดยการลดบทบาทองคประกอบทางธุรกิจลง เชน
ทําเลที่ตั้ง อาคารประกอบการ โกดังเก็บสินคา หองแสดงสินคา รวมถึงพนักงาน จึงลดขอจํากัดของ
ระยะทาง และเวลาลงได (MTHAINEW,2014) Instagram ปจจุบันนี้อินสตาแกรม สําหรับการเลน
IG นั้น ไมใชเพื่อความสนุก หรือ เลนเพื่อใหทันตามยุคตามสมัยเทานั้น เพราะวา Instagram ถือวา
เปนอีกหนึ่งชองทางในการทํามาหากินของใครหลายๆ คนเมื่อมัน คือ Social media และคือ สถานที่
เว็บไซต หรือ Application ที่มีคนมากมาย รวมตัวกันอยูในนั้น พูดคุย แบงปนขอมูล ขาวสาร ดังนั้น
เมื่อมีคนเขาไปรวมตัวกันอยูมากๆ เราก็สามารถที่จะสรางการรับรู ประชาสัมพันธ สิ่งที่เราตองการ
ไดขายสินคาผานเนื้อหา และการเลาเรื่องบน Instagram สําหรับการขายสินคาบน Instagram ควรที่
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จะตองขยันสรางเนื้อหา ไมวาจะเปนเนื้อหาสั้นๆ หรือเนื้อหายาวๆ ก็ตาม นอกจากการโพสตภาพ
ธรรมดาแลว เราสามารถเลือกที่จะแตงภาพกอน โดยใสอักษรลงไปเปนการเลาเรื่องในระดับหนึ่ง
และบรรยายใตภาพและเพิ่มเติมรายละเอียดหลักของสินคา (watchara manisri, 2015)
ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยการตัดสินใจซื้อกระเปาแบ
รนดเนมมือสอง โดยผาน Instagram
วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนเนมดมือ
สอง โดยผาน Instagram ที่แตกตางกัน
สมมติฐานการวิจัย
ขอมูลปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนเนมดมือสอง
โดยผาน Instagram ที่แตกตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากรศาสตร
ผูที่นิยมกระเปาแบรนดเนมมือสอง และเลือกซื้อทาง Instagram ผูที่นิยมกระเปาแบรนด
เนมมือสอง และเลือกซื้อทาง Instagram
2. ขอบเขตดานเนื้อหา ใชตัวแปร ในการศึกษามีดังนี้
2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได
และ สถานภาพ
2.2 ตัวแปรตาม ประกอบดวย ปจจัยการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนมมือสอง
โดยผาน Instagramประกอบดวย
2.2.1 ขอมูลดานตัวสินคา
2.2.2 ขอมูลดานรูปแบบ Instagram
2.2.3 ขอมูลดานการบริการ
3. ขอบเขตดานสถานที่
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ผู วิ จั ย ใช ก ารเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในการสุ ม ตั ว อย า งโดยใช แ บบสอบถาม google form
แบบสอบถามสุมตัวอยางทางอินเตอรเน็ต
4.ขอบเขตดานเวลา
การศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามและนํามาวิเคราะหขอมูล
สรุปขอมูล และรายงาน โดยไดดําเนินการวิจัยตั้งแต วันที่ 17 กุมภาพันธ 2561 ถึงวันที่ 10 มีนาคม
2561
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล

การตัดสินใจซื้อสินคา
1. ขอมูลดานตัวสินคา
2. ขอมูลดานรูปแบบ Instagram
3. ขอมูลดานบริการ

1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได
6. สถานภาพ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. เพื่ อ ทราบถึ ง พฤติ ก รรมและการตั ด สิ น ใจซื้ อ กระเป า แบรนด เ นมมื อ สอง โดยผ า น
instagram
2. เพื่อทราบถึงความตองการ และเขาถึงขอมูลที่แทจริงของผูซื้อ
3. เพื่อทราบถึงขอมูล และนํามาศึกษามาปรับใช ยังสามารถประกอบกิจการคาขายผาน
อินเตอรเน็ตไดตอไป
นิยามศัพทเฉพาะ
1. สังคมออนไลน (Social Media) หมายถึง เปนเว็บไซตที่ทํางานบนเครือขายอินเตอรเน็ต
โดยมีผูใชเปนผูสื่อสารเลาประสบการณเรื่องราว รูปภาพ หรือวีดีโอ แลวนํามาแบงปนใหผูอื่นซึ่งอยู
บนเครือขายของตน การซื้อสินคาผานทางออนไลน หมายถึง การซื้อสินคาและบริการของผูบริโภค
ที่มีการเสนอขายผานทางรานคาออนไลนหรือเว็บไซตโดยมีอินเตอรเน็ตเปนสื่อกลางในการสื่อสาร
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2. Application Instagram หมายถึ ง Application บน Social Media ที่ มี ผู ค นใช ม ากมาย
รวมตัวกันอยู เพื่อพูดคุย แบงปนขอมูล ขาวสารเลาเรื่องราวในหนาเพจของตัวเอง รวมถึงธุรกิจราน
ขายของออนไลนหลากหลายสินคา
3. ดานราคา หมายถึง จํานวนเงินที่บุคคลตองจายเพื่อตอบแทนเพื่อแลกกับสินคา หรือใน
อีกความหมายหนึ่ง คือ สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการในรูปเงินตรา
4. พฤติกรรมการเลือกซื้อ หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลทําการคนหา เลือกซื้อเพื่อสนอง
ความตองการ และการประเมินความสามารถในการใชจาย โดยใชการตัดสินใจ
5. กระเปาแบรนดเนม หมายถึง กระเปา Design ที่มีลักษณะเฉพาะเปนที่ยอมรับกันในวง
กวางวา สวยงามนาสนใจ นาดึงดูดเปนที่หลงไหลของคนทั่วโลกหรือออกแบบโดยดีไซน เป น
เอกลักษณตัวสินคามีคุณภาพดีมีความเหมาะสม ผลิตจากวัตถุดิบที่ดีไมสามารถหาทั่วไปไดตาม
ทองตลาดผานการคัดสรรเลือกเฟนมาเปนอยางดีพรอมทั้งมีการผลิตดวยความปราณีตและใสใจใน
คุณภาพมากกวาปริมาณ สงเสริมในรสนิยมของผูใชวา เปนผูที่มีรสนิยมที่ดี เลือกใชในสินคาที่ดี มี
คุณภาพที่ดี
6. กระเปาแบรนดเนมมือสอง หมายถึง สินคาแบรนดเนมที่มีราคาสูงและที่ผานการใชงาน
มาแลว ที่ยังสามารถสรางมูลคาไมใหเสียเปลา ผูใชนํามาแลกเปลี่ยนเปนเงินได และเปนสินคาที่มี
ราคาถูกกวาสินคามือหนึ่ง
7. ประชากร หมายถึง ผูที่นิยมกระเปาแบรนดเนมมือสอง และเลือกซื้อทาง Instagram
8. การตั ด สิ น ใจซื้ อ หมายถึ ง กระบวนการในการเลื อ กที่ จ ะกระทํ า สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง จาก
ทางเลือกตางๆ ที่มี โดยที่จะเลือกสินคาหรือบริการตามขอมูลและขอจํากัดของสถานการณ เปน
กระบวนการการตัดสินใจที่สําคัญและอยูภายในจิตใจของผูบริโภค
9. คุณภาพและความคุมคา หมายถึง กระเปามีราคาสูงมีความพิถีพิถันกระบวนการในการ
ตัดเย็บและมีความคงทนสูง ใชงานไดหลายป
10. การนําเสนอโฆษณา หมายถึง (ดร.เสรี วงษมณฑา) ไดใหความหมายไววา การโฆษณา
คือ กิจกรรมสื่อสารมวลชนที่เกิดขึ้น เพื่อจูงใจใหผูบริโภค มีพฤติกรรมอันเอื้ออํานวยตอความเจริญ
ของธุรกิจ การขายสินคาหรือบริการ โดยอาศัยจากเหตุผล ซึ่งมีทั้งกลยุทธ จริงและเหตุผลสมมติ
ผานทางสื่อโฆษณาที่ตองรักษาเวลาและเนื้อที่ ที่มีการระบุบอกผูโฆษณาอยางชัดแจง
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11. ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายถึง การบริการ ถาม-ตอบ สินคา ยินดีใหบริการทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกสบายและรวดเร็วเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
12. บริการหลังการขาย หมายถึง การติดตามผลและการบริการหลังการขาย การกระทําที่
เกิดขึ้นหลังจากไดเปดการขายแลว ไมวา กิจกรรมที่มีโอกาสที่จะสราง สัมพันธภาพที่ดี ซึ่งสามารถ
กอใหเกิดผลดีในอนาคต
13. การจัดสงสินคา หมายถึง การจัดสงสินคา ผานบริษัทจัดสงของ โดยบริษัทผูรับสง
สินคาเปนผูกระจายใหถึงผูบริโภคกับมือ
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยในเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนมมือสอง โดยผาน
Instagram มีแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ดังนี้
พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior role) หมายถึง บทบาทของผูบริโภคที่เกี่ยวของ
กับการตัดสินใจซื้อ จากการศึกษาบทบาทพฤติกรรมของผูบริโภค นักการตลาดไดนํามาประยุกตใช
ในการกําหนดกลยุทธการตลาด โดยเฉพาะกลยุทธการโฆษณาและผูแสดงโฆษณา (Presenter) ให
บทบาทใดบทบาทหนึ่ง เชน ผูริเริ่ม ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจซื้อ ผูซื้อ และผูใชโดยทั่วไปมี 5 บทบาท
คือธวัลวรัตน อินทนนชัย (2552)
ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
ความหมายของการตัดสินใจ
1. การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทําสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งจากทางเลือกตางๆ ที่มีอยู ซึ่งผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตางๆ ของสินคาและ
บริการอยูเสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินคาหรือบริการตามขอมูลและขอจํากัดของสถานการณ การ
ตัดสินใจจึงเปนกระบวนการที่สําคัญและอยูภายในจิตใจของผูบริโภค ฉัตยาพร เสมอใจ, (2550:46)
2. ขั้นตอนการตัดสินใจ (Buying Decision Process) เปนลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจของ
ผูบริโภคโดยมีลําดับกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอนของบริโภคดังนี้
(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541: 145)
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ภาพแสดง กระบวนการการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอนของผูบริโภค คอทเลอร (Kotler, 1997)
กระบวนการตัดสินใจซื้อ
1. กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค (Decision Process) แมผูบริโภคจะมีความแตกตาง
กั น มี ค วามต อ งการแตกต า งกั น แต ผู บ ริ โ ภคจะมี รู ป แบบการตั ด สิ น ใจซื้ อ ที่ ค ล า ยคลึ ง กั น ซึ่ ง
กระบวนการตัดสินใจซื้อ
เมื่อเกิดปญหา ผูบริโภคก็ตองแสวงหาหนทางแกไข โดยหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อชวยในการ
ตัดสินใจ จากแหลงขอมูลตอไปนี้
2. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative)
เมื่อผูบริโภค ไดขอมูลจากขั้นตอนที่ 2 แลว ก็จะประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางที่
ดีที่สุด วิธีการที่ผูบริโภคใชในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบขอมูล
เกี่ยวกับคุณสมบัติของแตละสินคาและคัดสรรในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อจากหลากหลายตรายี่หอ
ใหเหลือเพียงตรายี่หอเดียว อาจขึ้นอยูกับความเชื่อนิยมศรัทราในตราสินคานั้นๆ หรืออาจขึ้นอยูกับ
ประสบการณของผูบริโภคที่ผานมาในอดีตและสถานการณของการตัดสินใจรวมถึงทางเลือกที่มีอยู
ดวยทั้งนี้ มีแนวคิดในการพิจารณา เพื่อชวยประเมินแตละทางเลือก เพื่อใหตัดสินใจไดงายขึ้น
3. การตัดสินใจซื้อ (Decision Marking)
โดยปกติแลวผูบริโภคแตละคนจะตองการขอมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจสํา หรับ
ผลิตภัณฑแตละชนิดแตกตางกัน คือ ผลิตภัณฑบางอยางตองการขอมูลมาก ตองใชระยะเวลาในการ
เปรียบเทียบนาน แตบางผลิตภัณฑผูบริโภคก็ไมตองการระยะเวลาการตัดสินใจนาน
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4. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase Behavior)
หลังจากมีการซื้อแลว ผูบริโภคจะไดรับประสบการณในการบริโภค ซึ่งอาจจะไดรับความ
พอใจหรือไมพอใจก็ได ถาพอใจผูบริโภคไดรับทราบถึงขอดีตางๆ ของสินคาทําใหเกิดการซื้อซ้ําได
หรืออาจมีการแนะนําใหเกิดลูกคารายใหม แตถาไมพอใจ ผูบริโภคก็อาจเลิกซื้อสินคานั้นๆ ในครั้ง
ตอไปและอาจสงผลเสียตอเนื่องจากการบอกตอ ทําใหลูกคาซื้อสินคานอยลงตามไปดวย
ความหมายของกระเปาแบรนดเนม
กระเปาแบรนดเนม หมายถึง สินคาที่มีคุณสมบัติแยกออกมาไดเปนขอๆ ดังตอไปนี้
1. สินคาที่จะเรียกไดวา Brand Name นั้น Design คือ สิ่งสําคัญโดยจะตองเปน Design ที่
โลกเปนที่ยอมรับกันในวงกวางวา สวยงามนาสนใจ นาดึงดูดเปนที่หลงไหลของคนทั่วโลกหรือ
ออกแบบโดยดีไซนเนอรชั้นนําที่มีชื่อเสียงในระดับโลก
2. ตัวสินคามีคุณภาพดีมีความเหมาะสม ผลิตจากวัตถุดิบที่ดีไมสามารถหาทั่วไปไดตาม
ทองตลาดผานการคัดสรรเลือกเฟนมาเปนอยางดีพรอมทั้งมีการผลิตดวยความปราณีตและใสใจใน
คุณภาพมากกวาปริมาณ
3. สงเสริมในรสนิยมของผูใชวา เปนผูที่มีรสนิยมที่ดีเลือกใชในสินคาที่ดี มีคุณภาพที่ดี มี
ดีไซนดี
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กัญญวรา ศิริผอง (2558) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อกระเปาถือสตรี แบ
รนด เนมมื อ สองของผูบ ริ โ ภคสตรี ใ นกรุ ง เทพมหานคร จุ ดมุ งหมายการวิ จัย เพื่ อศึ กษาลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร สวนประสมทางการตลาด และรูปแบบการดําเนิ นชีวิต ที่มีความสั มพั นธ กับ
พฤติกรรมการซื้อกระเปาถือสตรีแบรนดเนมมือสองของผูบริโภคสตรีในกรุงเทพมหานคร กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริโภคสตรีในกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อกระเปาถือสตรีแบรนดเนม
มือสอง
สุวิตรา จักรแกว และ วรัท วินิจ (2558) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสวนประสมการตลาดที่มี
ผลตอผูบริโภคเจนเนอเรชั่นวายในอําเภอเมืองเชียงใหม ในการซื้อกระเปาแบรนดเนมตางประเทศ
มือสอง ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 300 ตัวอยาง ทําการเก็บตัวอยางขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
ผลวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยางสวนใหญ เลือกยี่หอกระเปาแบรนดเนมตางประเทศมือสอง 5
อันดับแรก ดังนี้ Louis Vuitton, Chanel, Prada, Gucci และ Hermes โดยซื้อผานชองทางการฝากคน
รูจักซื้อจากตางประเทศ, รานคากระเปาเเบรนดเนมตางประเทศมือสอง โดยเลือกซื้อเฉลี่ยต่ํากวา 2
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ชิ้นตอป วางงบประมาณในการซื้อ ระหวาง 25,001-40,000บาท/ชิ้น โดยระบุวา เหตุผลในการซื้อ
กระเปาแบรนดเนมตางประเทศมือสอง เพราะ มีราคาถูกกวาของมือหนึ่ง 50-70% ขึ้นกับสภาพการ
ใชงาน ความชอบสวนตัว/เก็บสะสม ขายตอแลวราคาไมตก/ขายตอไดกําไรและเปลี่ยนกระเปาที่ใช
บอย
นพเกา พงษอมรพรหม (2553) ไดศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อกระเปาแบรนดเนมใน
จังหวัดเชียงใหม พบวา กลุมลูกคาสวนใหญเปนผูหญิง โดยรอยละ 56.70 มีอายุระหวาง 21-40 ป
และมีรอยละ 21.19 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 35,000 บาท พบวา สวนใหญรอยละ 42.68 มี
ความถี่ ใ นการเลื อ กซื้ อ กระเป า แบรนด เ นมของแท ป ล ะ 1 ครั้ ง และมั ก ซื้ อ จากร า นค า ใน
หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 38.95 และกระเปาใบเกาที่ไมไดใชมักจะเก็บไวคิดเปนรอยละ 62.00
สําหรับปจจัยในการเลือกซื้อนั้น พบวา บุคคลที่ไมเคยใชกระเปาแบรนดเนมมากอน มีโอกาสจะ
เลือกซื้อกระเปาแบรนดเนมถึงรอยละ 51.91 ปจจัยที่พบรองลงมา คือ รายไดของผูซื้อมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อกระเปาเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 41.03 และปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอการเลือกซื้อกระเปาแบ
รนดเนมเพิ่มขึ้นในชวงรอยละ 20-30 ไดแก การศึกษา อาชีพ และคุณภาพและความทนทานของ
กระเปา
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษา
ผูที่นิยมกระเปาแบรนดเนมมือสอง และเลือกซื้อทาง Instagram เนื่องจากผูวิจัยไมทราบ
จํานวนประชากรที่แนนอน จึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยไดคํานวณจากสูตรที่ไมทราบจํานวน
ประชากรที่แนนอน ผูวิจัยไดกําหนดสูตรการหาคา
โดยใช สูตรของ W.G. Cochran, 1953 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%ที่ความคลาดเคลื่อน ± 5%
จึงไดขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 400 คน
n

P(1  P)Z 2
d2

n = จํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ
p = สัดสวนประชากรที่ผูวิจัยตองการจะสุมสามารถนําคาสถิติในอดีตมาใชแทนได
z= ความมั่นใจที่ผูวิจัยก าหนดไวที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ นัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 มีคาเทากับ 1.96 (มั่นใจ 95%)
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p= สัดสวนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมเกิดขึ้นได
จะได n = (0.5)(0.5) 1.962 / (0.05)2 = 385
ประชากรและกลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่นิยมกระเปาแบรนดเนมมือสอง
และเลือกซื้อทาง Instagram เพราะฉะนั้นเพื่อความชัดเจนของขอมูล จึงกําหนดจํานวนของกลุม
ตัวอยางในงานวิจัยนี้เผื่อไวในจํานวนเทากับ 400 การสุมแบบออนไลนโดยใชวิธีการกลุมตัวอยาง
แบบสะดวกสบาย (Convenience)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
การเก็บขอมูลสอบถามและนํามาวิเคราะหแบงออกเปน 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป แบงออกเปน เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา สถานภาพ รายได คําถาม
อื่นๆ ใชศึกษาพฤติกรรม เปนแบบสอบถามที่มีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choices Questions)
(รวม 14 ขอ)
สวนที่ 2 ขอมูลดานปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อสินคา เปนคําถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการซื้อกระเปาแบรนดเนมมือสองของผูตอบแบสอบถาม ซึ่งใชคําถามแบบปลายปด โดย
ใหคะแนนน้ําหนัก (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
สวนที่ 3 ขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อสินคา เปนแบบสอบถามที่มีหลายคําตอบใหเลือก
(Multiple Choices Questions) (รวม 2 ขอ)
จากนั้นนําคาเฉลี่ยการแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับความเปน
จริง ผูวิจัยจึงกําหนดเกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามหลักเกณฑของประคอง กรรณ
สูต (2528,70) ดังนี้
4.50 – 5.00

หมายถึง

อยูในระดับมากที่สุด

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

อยูในระดับนอยที่สุด

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
จากการสุมตัวอยาง จํานวน 400 คน และเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary
Data) จากแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ
สําหรับกระบวนการและขั้นตอนการเก็บขอมูลมีดังนี้
1. ผู วิ จั ย ได ทํ า การสุ ม ตั ว อย า งผู ที่ นิ ย มกระเป า แบรนด เ นมมื อ สอง และเลื อ กซื้ อ ทาง
Instagram จํานวน 400 คน
2. ผูวิจัยได ทําการชี้ แจงถึงวั ตถุประสงคของการทํ าวิ จัย รวมถึ งหลั กเกณฑ ในการตอบ
แบบสอบถาม เพื่อใหผูตอบแบบสอบถาม มีความเขาใจในขอคําถาม และความตองการของงานวิจัย
3. ทําการแจกแบบสอบถามออนไลน จํานวน 400 ชุด ไปยังรานแบรนดเนมมือสอง ทาง
Instagram
4. นําแบบสอบถามที่ไดมา นํามาวิเคราะหขอมูลสถิติดวยเครื่องมือทางคอมพิวเตอร เพื่อให
ไดขอมูลที่สมบูรณและถูกตอง
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิ ติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ อใช บรรยายคุณลั กษณะของขอมูล โดย
แสดงผลเปนความถี่คารอยละ (Percentage) คาความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใชในการทดสอบสมมติฐานที่กาหนดไว โดย
ในการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ ANOVA
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาขอมูลเพื่อการอธิบายและการเปรียบเทียบสมมุติฐานที่เกี่ยวของกับตัวแปรแต
ละตัว ซึ่งขอมูลดังกลาวผูวิจัยไดเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 400 ชุด
ผลการวิจัยดังนี้
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามและนํามาวิเคราะหขอมูล สรุปขอมูล และ
รายงาน โดยไดดําเนินการวิจัยตั้งแต วันที่ 17 กุมภาพันธ 2561 ถึง วันที่ 10 มีนาคม 2561 ระยะเวลา
รวม 22 วัน
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ขอมูล ด านประชากรศาสตร ของผู ที่ตัดสิ น ใจซื้ อ กระเปา แบรนด เนมมื อ สอง โดยผ า น
Instagram พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 373 คน (รอยละ 93.30) อายุ
25-30 ป จํานวน 373 คน (รอยละ 93.3) มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 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)
จากการศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่ สงผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนเนมดมือสอง โดยผาน
Instagram พบวา เปนลูกคาที่เคยซื้อสินคาแบรนดเนมโดยผาน Instagram จํานวน 399 คน (รอยละ
99.08) ในหนึ่งเดือนพบวา สวนใหญจะเลือกซื้อกระเปาแบรนดเนมมือ 2 อยูที่ราคา 10,001-50,000
บาท จํานวน 278 คน (รอยละ 69.05) จํานวนเฉลี่ยในการซื้อกระเปาใบใหม หนึ่งเดือนครั้ง จํานวน
211 (รอยละ 52.08) ชวงเวลาสวนใหญในการเลือกซื้อพบวา จะอยูในชวง เวลาที่ไมแนนอน จํานวน
267 (รอยละ 66.08) คุณสมบัติกระเปาที่มีผลตอการตัดสิ นใจซื้อ คือ วัสดุ จํานวน 270 (รอยละ
68.00) ผูที่เลือกซื้อกระเปาแบรนดเนมมือสองสวนใหญมีความสนใจ กระเปาแบรนด Louis Vuitton
จํานวน 275 (รอยละ 73.08)
ปจจัย ที่ สงผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนเนมดมือสอง โดยผาน Instagram สรุปเปน
ดานๆ ดังนี้
ดานขอมูลดานตัวสินคา และเมื่อพิจารณาเปนขอๆ พบวา ราคาสินคา ถูกกวาการซื้อจาก
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 และเมื่อพิจารณาเปนขอๆ พบวา โครงสรางของหนา
Instagram มีความสวยงามจํานวน 341 คน (รอยละ 85.03) ใหคะแนนความเห็นดวยอยูในระดับมาก
มี ก ารโพสต ข อ มู ล ที่ เ ป น ประโยชน อ ย า งสม่ํ า เสมอจํ า นวน 357 คน (ร อ ยละ 89.03) ให ค ะแนน
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ความเห็นดวยอยูในระดับมาก มีการประชาสัมพันธ และโฆษณาที่ดี จํานวน 344 คน (รอยละ 86.00)
ใหคะแนนความเห็นดวยอยูในระดับมาก
ขอมูลดานการบริการและเมื่อพิจารณาเปนขอๆ พบวา ความสะดวกในการใหบริการ ซื้อ
สินคาและบริการตลอด 24 ชั่วโมง จํานวน 361 คน (รอยละ 90.03) ใหคะแนนความเห็นดวยอยูใน
ระดั บ มาก สามารถซื้ อ สิ นค า ได ไ ม จํ า กั ด สถานที่ จํ า นวน 344 คน (ร อ ยละ 86.00) ให ค ะแนน
ความเห็ น ด ว ยอยู ใ นระดั บ มาก สามารถตรวจสอบความคื บ หน า ของสิ น ค า และการจั ด ส ง ได
ตลอดเวลา จํานวน 355 คน (รอยละ 88.00) ใหคะแนนความเห็นดวยอยูในระดับมาก มีการโตตอบติดต อ-สอบถามผานหนา page ภายใน 24 ชั่วโมง จํ านวน 350 คน (รอยละ 84.00) ใหค ะแนน
ความเห็นดวยอยูในระดับมาก มีการกําหนดระยะเวลาในการจัดสงที่แนนอน จํานวน 340 คน (รอย
ละ 84.08) ใหคะแนนความเห็นดวยอยูในระดับมาก มีบริการหลังการขาย สอบถามขอมูล ปรึกษา
ขอมูลตางๆ ของสินคาเพิ่มเติม จํานวน 345 คน (รอยละ 86.05) ใหคะแนนความเห็นดวยอยูในระดับ
มาก
ขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อสินคาหลังการขาย พบวา สวนใหญกลับ มาซื้อซ้ํา จํานวน 359
คน (รอยละ 89.08) และมีการแนะนําบอกตอ จํานวน 398 คน (รอยละ 99.05)
การทดสอบสมมุติฐานสามารถจําแนกคุณลักษณะสวนบุคคลไดดังนี้
ผลการวิเคราะหสมมุติฐาน
สมมุติฐานที่ 1 ลูกคาที่ ซื้อกระเปาแบรนเนมดมือสอง โดยผาน Instagram ที่มีเพศแตกตาง
กัน มีการตัดสินใจซื้อและบริการไมแตกตางกัน
สมมุติฐานที่ 2 ลูกคาที่ ซื้อกระเปาแบรนเนมดมือสอง โดยผาน Instagram ที่มีอายุแตกตาง
กัน มีการตัดสินใจซื้อและบริการไมแตกตางกัน
สมมุติฐานที่ 3 ลูกคาที่ ซื้อกระเปาแบรนเนมดมือสอง โดยผาน Instagram ที่มีสถานภาพ
แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อและบริการไมแตกตางกัน
สมมุติฐานที่ 4 ลูกคาที่ ซื้อกระเปาแบรนเนมดมือสอง โดยผาน Instagram ที่มีอาชีพแตกตาง
กัน มีการตัดสินใจซื้อและบริการไมแตกตางกัน
สมมุ ติ ฐ านที่ 5 ลู ก ค า ที่ ซื้ อ กระเป า แบรนเนมด มื อ สอง โดยผ า น Instagram ที่ มี ร ายได
แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อและบริการไมแตกตางกัน
สมมุติ ฐานที่ 6 ลูกค าที่ ซื้อกระเปาแบรนเนมดมือสอง โดยผา น Instagram มีการศึกษา
แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการไมแตกตางกัน สวนการศึกษาที่ตางกันสงผล
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ตอรูปแบบการขายแตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคูพบวา มี 1 คู ประกอบดวย 1. ปริญญาตรี กับ
สูงกวาปริญญาตรี คาทางสถิติอยูที่ระดับ 0.45
อภิปรายผลการวิจัย
ขอมูลปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนเนมดมือสอง
โดยผาน Instagram ที่แตกตางกัน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ หญิง จํานวน 373
คน (รอยละ 93.30) อายุ 25-30 ป จํานวน 373 คน (รอยละ 93.3) มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 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
ตัดสินใจซื้อ สินคาและบริการไมแตกตางกั น สวนการศึ กษาที่ตางกันส งผลต อรูปแบบการขาย
แตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคูพบวา มี 1 คู ประกอบดวย 1.ปริญญาตรี กับ สูงกวาปริญญาตรี
คาทางสถิติอยูที่ระดับ 0.45
ปจจัยดานตัวสินคาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉลี่ย เห็นดวยอยู
ในระดับมาก สงผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชิโนรส
กรี ธาดํ ารงเดช (2548) ป จจัย ด านผลิ ตภัณฑมีอิ ทธิ พลต อพฤติ กรรมการซื้อกระเปาแบรนดเนม
ตางประเทศของนักศึกษาปริญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
ปจจัยดานรูปแบบ Instagram พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉลี่ย
เห็นดวยอยู ในระดับมากโครงสรางของหนา instagram มีความสวยงามจํานวน 341 คน (รอยละ
85.03) ใหคะแนนความเห็นดวยอยูในระดับมาก มีการโพสตขอมูลที่เปนประโยชนอยางสม่ําเสมอ
จํานวน 357 คน (รอยละ 89.03) ใหคะแนนความเห็นดวยอยูในระดับมาก มีการประชาสัมพันธ และ
โฆษณาที่ดี จํานวน 344 คน (รอยละ 86.00) ใหคะแนนความเห็นดวยอยูในระดับมากแตพบวาไม
สอดคลองกับงานวิจัยอื่น
ดานการบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉลี่ย เห็นดวยอยู ใน
ระดับมาก พบวา ผูซื้อใหความสําคัญตอความสะดวกในการใหบริการ ซื้อสินคาและบริการตลอด
24 ชั่วโมง สามารถซื้อสินคาไดผานทาง อินเตอรเน็ตไดทุกสถานที่ สามารถตรวจสอบความคืบหนา
ของสินคาและการจัดสงไดตลอดเวลา มีการโตตอบ-ติดตอ-สอบถามผานหนา page ภายใน 24
ชั่วโมง มีการกําหนดระยะเวลาในการจัดสงที่แนนอนมีบริการหลังการขาย สอบถามขอมูล ปรึกษา
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ขอมูลตางๆ ของสินคาโดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุดสอดคลองกับงานวิจัยของ นพเกา พงษ
อมรพรหม (2553) ในดานปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
ขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อสินคาหลังการขาย พบวา สวนใหญ กลับ มาซื้อซ้ํา บอกตอ
แนะนําจากคนรูจัก
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. ดานตัวสินคา ผูใชบริการสวนใหญแลวเปนผูหญิงมากกวาผูชาย (รอยละ 93.30) สวน
ใหญที่ใหความสนใจจะอยูราวอายุ 25-30 ป ผูประกอบการควรที่จะศึกษาความตองการลูกคา สินคา
ประเภท ยี่หอ ศึกษา ใหตรงจุดตอความตองการ และลูกคามีความตองการสินคาที่หลากหลาย สภาพ
สินคาที่ตางกัน ไมควรใหสินคาอยูในมือนานจนเกินไป การใหความสําคัญในระดับมาก ในเรื่อง
ขอมูล รูปภาพ และรายละเอียดสินคาอยางชัดเจน
2. ดานรูปแบบ Instagram ผูประกอบการควรใหความสําคัญตอรูปแบบใหมๆ การหาจุด
ดอยไปพัฒนารูปแบบการขายใหสมบูรณดียิ่งขึ้น การนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนอยางสม่ําเสมอ
3. ดานการบริการ ลูกคาคอนขางใหความคําคัญตอความสะดวกในการใหบริการ ซื้อสินคา
ผูประกอบการควรใหความสําคัญตอการตอบสนองความตองการ รวมถึงความรวดเร็วตอการสั่งซื้อ
สามารถตรวจสอบความคื บ หน า ของสิ น ค า และการจั ดส ง ได ต ลอดเวลา มี การโต ต อบ-ติ ด ต อ สอบถามผานหนา page ภายใน 24 ชั่วโมง มีการกําหนดระยะเวลาในการจัดสงที่แนนอน มีบริการ
หลังการขาย สอบถามขอมูล และใหคําปรึกษา
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. เพิ่มการศึกษาความเชื่อมั่นของการตัดสินใจซื้อกับรานคาที่จดทะเบียนอิเล็กทอรนิกส
2. เพิ่มการศึกษาการรับรูและการเขาถึงรูปแบบหนาตาง Instagram การเขาถึงใหงายขึ้นเพื่อ
พัฒนาและแกไข
3. เพิ่มการศึกษารูปแบบแนวทางการชําระเงิน ที่สงผลตอการเชื่อมั่น
บรรณานุกรม
กัญญวรา ศิริผอง (2558). “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อกระเปาถือสตรี แบรนดเนม
มื อสองของผู บริโภคสตรี ในกรุ งเทพมหานคร”.การคนคว าอิสระปริญญามหาบั ณฑิต.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
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ของ
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา :
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด (UIH)
WORK MOTIVATION OF EMPLOYEES:
CASE STUDY OF UNITED INFORMATION HIGHWAY CO., LTD.
วริศรา วงษวิจิตร, สุมินตรา ธรรมธร
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ณกมล จันทรสม
อาจารยประจํา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่ประกอบไปดวย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน รายไดตอเดือน และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่มี
ผลตอแรงจูงใจ ดานปจจัยจูงใจ และดานปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ยูไนเต็ด
อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัดซึ่งกลุมประชากรที่ศึกษาไดแก พนักงานบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น
ไฮเวย จํากัด (UIH) จํานวน 234 ตัวอยางโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากการศึกษาพบวา
ป จ จั ย ด า นประชากรศาสตร ที่ ป ระกอบไปด ว ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ การศึ ก ษา
ตําแหนงงาน รายไดตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีผลตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพ
รายได ต อ เดื อ น และระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง าน ที่ แ ตกต า งกั น ไม มี ผ ลต อ ป จ จั ย จู ง ใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด สวนปจจัยสวนบุคคลดานเพศ
อายุ ระดั บการศึ ก ษา และตํ าแหน ง งานที่ แ ตกต า งกั นมี ผ ลต อป จ จั ย จู งใจในการปฏิบั ติ งานของ
พนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 แสดงวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหนงงานที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด
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ป จ จั ย ด า นประชากรศาสตร ที่ ป ระกอบไปด ว ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ การศึ ก ษา
ตําแหนงงาน รายไดตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยค้ําจุนใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด พบวา ปจจัยสวนบุคคลดาน
สถานภาพ ตําแหนงงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่แตกตางกันไมมีผลตอปจจัยค้ําจุนในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด สวนปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ
อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 แสดงวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยค้ําจุนใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด
คําสําคัญ : แรงจูงใจ, ปจจัยจูงใจ, ปจจัยค้ําจุน, 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
กลุ มบริ ษั ท เบญจจิ น ดา เป นกลุ ม บริ ษั ท ที่ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให บ ริ ก ารสื่ อ สารโทรคมนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศภายใตการบริหารและดําเนินงานโดยทีมงานที่มีประสบการณในธุรกิจมา
ยาวนานกวา 50 ป ดวยปณิธานมุงมั่นที่จะใชประสบการณในการบริหารพัฒนาธุรกิจตางๆ ใหมี
ประสิทธิภาพและเติบโตควบคูไปกับความกาวหนาของประเทศ โดยบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น
ไฮเวย จํากัด เปนหนึ่งในกลุมบริษัทเบญจจินดา
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด ผูนําธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร มี
บริการดานไอทีหลากหลายมาพรอมโซลูชั่นใหเลือกมากมายตามความตองการของแตละประเภท
ธุรกิจ โดย บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด เปนเจาของเครือขายสื่อสารทั่วประเทศ
ครอบคลุมทุกพื้นที่เศรษฐกิจทั่วประเทศไทยระดับตําบล และมีการบริหารจัดการระบบเครือขาย
ทั้งหมดดวยตนเอง ทั้งยัง สามารถเชื่อมตอเครือขายระหวางประเทศเพื่อสื่อสารไปยังกลุมประเทศ
AEC อาทิ ลาว พมา กัมพูชา มาเลเซีย เวียดนาม หรือไปยังประเทศอื่นๆ กวา 120 ประเทศทั่วโลก
ผานบริการ Global Connectivity และ PoP (Point of Presence) ที่ประเทศสิงคโปร และฮองกง ซึ่งมี
ประสบการณทํางานในธุรกิจมายาวนานกวา 20 ป ซึ่งบริษัทจําเปนตองมีบุคลากรที่มีความรูรอบ
ดานในการบริการ มีประสบการณและเขาถึงความตองการของลูกคาองคกร มีความเชี่ยวชาญพรอม
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Certificated เฉพาะดาน ดังนั้นทรัพยากรบุคคลจึงเปนหนึ่งในตัวแปรสําคัญที่มีผลตอการดําเนิน
ธุรกิจใหประสบความสําเร็จ หนึ่งในเครื่องมือสําหรับการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพใหอยู
กับองคกรก็คือ การสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ดีใหกับบุคลากร เพื่อใหบุคลากรเกิดความรัก
ตอองคกร ซึ่งจะสงผลใหองคกรมีประสิทธิภาพ ลดการขาดแคลนบุคลากร เพราะหากเกิดปญหา
ขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพแลว อาจจะสงผลใหการดําเนินงานในองคกรหยุดชะงัก และตองปด
ตัวลงในที่สุด
จากที่กลาวมาขางตน ผูศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคล จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งมีทฤษฎีแรงจูงใจหลายทฤษฎีที่จะ
ช ว ยวิ เ คราะห ว า ป จ จั ย ด า นใดบ า งที่ ส ง ผลให บุ ค ลากรรั ก องค ก ร และปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ เพราะวาปจจุบันองคกรประสบปญหาขาดแคลนทรัพยากรบุคคล เนื่องจากบุคลากร
โยกยายเปลี่ยนงานบอย อัตราการเขาออกสูง ทําใหสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานใน
องคกรทั้งนี้เพื่อนําผลการศึกษามาเปนขอมูลใหองคกรนําไปปรับปรุงพัฒนาและใชสรางแรงจูงใจ
ใหกับบุคลากรไดอยางเหมาะสม
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น
ไฮเวย จํากัด
2. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด
สมมติฐานการวิจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา: ในการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท
ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด สําหรับตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ตัวแปรอิสระ
ไดแก เพศ, อายุ, สถานภาพ, การศึกษา, ตําแหนงงาน, รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานตัวแปรตาม ไดแก แรงจูงใจดานปจจัยจูงใจ และแรงจูงใจดานปจจัยค้ําจุน
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2. ขอบเขตดานพื้นที่: ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก พนักงานระดับปฏิบัติงาน
และระดับหัวหนางาน ของบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด จํานวน 600 คน กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดย ใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน
(Krejcie & Morgan) จํานวน 234 ตัวอยาง ใชเทคนิควิธีการสุมตัวอยางโดยไมใชหลักความนาจะ
เปน (Nonprobability Sampling) โดยวิธีการเลือกตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
3. ขอบเขตดานระยะเวลา: ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา กุมภาพันธ 2561 ถึง มีนาคม 2561
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยดานประชากรศาสตร
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. ระดับตําแหนงงาน
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
7. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

แรงจูงใจดานปจจัยจูงใจ
- ดานความสําเร็จของงาน
- ดานการยอมรับนับถือ
- ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ดานความรับผิดชอบ
แรงจูงใจในดานปจจัยค้ําจุน
- ดานเงินเดือนและคาตอบแทน
- ดานนโยบายและการบริหาร

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อทราบถึงระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น
ไฮเวย จํากัด เพื่อใหบริษัทนําไปพัฒนาและปรับใชใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. เพื่ อ ทราบถึ ง ป จ จั ย ด า นประชากรศาสตร ที่ มี ผ ลต อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงานบริษัทยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด
3. เพื่อนําผลงานวิจัยที่ได ไปเปนแนวทางในการวางนโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย
ขององคกรและการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหกับพนักงานบริษัทยูไนเต็ด อินฟอร
เมชั่น ไฮเวย จํากัด
นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในการทําวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงขอกําหนดความหมาย และ
ขอบเขตของนิยามศัพทเฉพาะที่มีอยูในงานวิจัยดังตอไปนี้
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1. บริษัท หมายถึง บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด
2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง แรงผลักดันหรือเงื่อนไขตางๆ ที่มีอยูภายในและ
ภายนอกตัวบุคคลที่กระตุนใหเกิดพฤติกรรมการทํางาน ทิศทางในการกระทํา เพื่อไปยังจุดมุงหมาย
ที่ตองการ
3. ปจจัยจูงใจ หมายถึง เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจใหคนชอบและรักงาน
ปฏิ บั ติ เป น การกระตุ น ให เ กิ ด ความพึ ง พอใจให แ ก บุ ค คลในองค ก าร ให ป ฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ความสํ า เร็ จ ของงาน หมายถึ ง การที่ บุ ค คลสามารถทํ า งานได เ สร็ จ สิ้ น และประสบ
ความสําเร็จอยางดี เปนความสามารถในการแกไขปญหาตางๆ การรูจักปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น
เมื่อผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็จของงานนั้นๆ
5. การยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือไมวาจากผูบังคับบัญชา การ
ยอมรับนี้อาจจะอยูในการยกยองชมเชยแสดงความยินดี การใหกําลังใจหรือการแสดงออกอื่นใดที่
สอใหเห็ นถึง การยอมรั บในความสามารถ เมื่อไดทํางานอยางหนึ่งอยางใดบรรลุผลสํา เร็ จ การ
ยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จในงานดวย
6. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หมายถึง งานที่นาสนใจ งานที่ตองอาศัยความคิดริเริ่มสรางสรรค
ทาทายใหตองลงมือทํา หรือเปนงานที่มีลักษณะสามารถกระทําไดตั้งแตตนจนจบโดยลําพังแตผู
เดียว
7. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
งานใหมๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางดี ไมมีการตรวจหรือควบคุมอยางใกลชิด
8. ความก าวหนา หมายถึง ไดรับการเลื่อนตําแหน งสูงขึ้นของบุคคลในองคการ การมี
โอกาสไดศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่มเติมหรือไดรับการฝกอบรม
9. ป จ จั ย ค้ํ า จุ น หมายถึ ง ป จ จั ย ที่ จ ะค้ํ า จุ น ให แ รงจู ง ใจในการทํ า งานของบุ ค คลมี อ ยู
ตลอดเวลา ถาไมมีหรือมีในลักษณะไมสอดคลองกับบุคคลในบริษัท บุคคลในบริษัทจะเกิดความไม
ชอบงานขึ้น และปจจัยที่มาจากภายนอกบุคคล
10. เงินเดือนและคาตอบแทน หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือน และสวัสดิการ
ตางๆ ในตําแหนงงานที่รับผิดชอบ เปนที่พอใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
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11. นโยบายและการบริ ห ารงาน หมายถึ ง การจั ด การและการบริ ห ารของบริ ษั ท การ
ติดตอสื่อสารภายในบริษัท
12. ความมั่ นคงในการทํ างาน หมายถึ ง ความรู สึกของบุคคลที่มีต อความมั่ นคงในการ
ทํางาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององคการ
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การจูงใจของ Frederick Herzberg ไดคิดคนทฤษฎีการจูงใจในการทํางาน ซึ่งเปนที่ยอมรับ
กั นอยางกวางขวางในวงการบริห าร ชื่ อทฤษฎีของ Herzberg มี ชื่อเรียกแตกตางกันออกไป คื อ
“motivation-maintenance theory” หรื อ “dual factor theory”หรื อ “the motivation-hygiene theory”
ในการเริ่มตนคนควาเพื่อสรางทฤษฎี Herzberg ไดดําเนินการสัมภาษณนักวิศวกรและนัก
บั ญชี ซึ่ งจุดมุ งหมายของการค นควา เพื่อศึ กษาทัศ นคติที่ เกี่ ยวกับ งานเพื่ อที่ จะให มีหนทางเพิ่ม
ผลผลิต ลดการขาดงาน และสรางความสัมพันธอันดีในการทํางาน และเพื่อประโยชนทั่วไปสําหรับ
ทุกๆ คนก็คือ ความเขาใจเกี่ยวกับอิทธิพลตางๆ ที่จะมีสวนชวยในการปรับปรุงขวัญ และกําลังใจ ที่
จะสงผลใหทุกคนมีความสุขกายสบายใจและมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น
จากการวิเคราะหคําตอบจากขอความที่ผูถูกสัมภาษณตอบมา ปรากฏวา ปจจัยหลายๆ อยาง
ที่แตกตางกันมีสวนสัมพันธโดยตรงกับความรูสึกที่ดีและที่ไมดีที่เกิดขึ้น ปจจัยตางๆเหลานี้สามารถ
แยกออกไดเปนสองกลุมใหญๆ คือ ปจจัยที่เกี่ยวของกับเหตุการณที่ดีและมีผลเกี่ยวกับความพึง
พอใจเกี่ยวกับงานที่ทําก็คือ ความสําเร็จ (achievement) การยอมรับ (recognition) ความรับผิดชอบ
ความกาวหนา และคุณลักษณะของงานที่ทําอยู คือ ฐานะ ความสัมพันธระหวางบุคคลกับหัวหนา
งาน กับเพื่อนรวมงานกับลูกนอง เทคนิคในการบังคับบัญชา นโยบายของบริษัทและการบริหาร
ความมั่นคงในงาน สภาพการทํางาน เงินเดือน และเรื่องราวสวนตัวที่ถูกกระทบโดยสภาพของงาน
Herzberg ใหชื่อปจจัยกลุมหลังนี้วา “ปจจัยที่เกี่ยวกับการบํารุงรักษาจิตใจ” (hygiene or maintenance
factors) เหตุผลที่เรียกชื่อเชนนี้เพราะปจจัยตางๆ เหลานี้ ลวนแตเปนปจจัยที่มีผลในทางปองกันเปน
สวนใหญ กลาวคือ ปจจัยเหลานี้จะไมสามารถสรางแรงจูงใจได แตอาจปองกันมิใหแรงจูงใจเกิด
ขึ้นมาได การตองสนใจติดตามดูปจจัยที่จําเปนเพื่อการรักษาจิตใจนี้ จึงนับวาเปนเรื่องที่จําเปน แต
ปจจัยกลุมนี้เพียงกลุมเดียวยอมไมเปนการเพียงพอ สําหรับที่จะใหเปนเงื่อนไขสําหรับการสราง
แรงจูงใจ
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1. ปจจัยจูงใจ (Motivation Factor)
2. ปจจัยค้ําจุน (Maintenance Factor)
ปจจัยจูงใจ เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจใหคนชอบและรักงานปฏิบัติ เปน
การกระตุนใหเกิดความพึงพอใจใหแกบุคคลในองคการ ใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เพราะปจจัยที่สามารถสนองตอบความตองการภายในบุคคลไดดวยกัน ไดแก ความสําเร็จใน
การทํางานของบุคคล, การไดรับการยอมรับนับถือ, ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ, ความรับผิดชอบ และ
ความกาวหนา
ปจจัยค้ําจุนหรืออาจเรียกวา ปจจัยสุขอนามัย หมายถึง ปจจัยที่จะค้ําจุนใหแรงจูงใจในการ
ทํางานของบุคคลมีอยูตลอดเวลา ถาไมมีหรือมีในลักษณะไมสอดคลองกับบุคคลในองคการ บุคคล
ในองคการจะเกิดความไมชอบงานขึ้น และปจจัยที่มาจากภายนอกบุคคล ไดแก เงินเดือน, โอกาสที่
จะไดรับความกาวหนาในอนาคต , ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน,
สถานะของอาชีพ, นโยบายและการบริหารงาน, สภาพการทํางาน, ความเปนอยูสวนตัว, ความมั่นคง
ในการทํางาน, วิธีการปกครองของผูบังคับบัญชา
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กฤษฎา ตันเปาว, นาทิพย จันนา และอนันตโชค รัตนการุณยพงศ. (2559 ; บทคัดยอ) ได
วิจัยเรื่อง กรณีศึกษาแรงจูงใจที่มีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท ดีไลน คอนสตรัคชั่น
จํากัด กลาววา กรณีศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของพนักงานตอแรงจูงใจที่มีผล
ตอการปฏิบัติงาน บริษัท ดีไลน คอน สตรัคชั่น จํากัด ประชากรที่ศึกษา ไดแก พนักงานบริษัท
ดีไลน คอนสตรัคชั่น จํากัด จํานวน 288 คน เครื่องมือที่ใชเปน แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยคา
รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ดวยสถิติ
ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของพนักงานตอแรงจูงใจที่มีผลตอการปฏิบัติงาน พบวา พนักงาน
สวนใหญของกลุมตัวแปรใหความเห็นตอแรงจูงใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยใหคะแนนใน
ด า นของเงิ น เดื อ นและสวั ส ดิ ก าร รองลงมาคื อ ด า นความมั่ น คง ด า นสภาพการทํ า งาน ด า น
ความสําเร็จของงาน และดานการยอมรับนับถือ ซึ่งอยูในระดับคาเฉลี่ยสถิติวิเคราะหขอมูล ที่เก็บมา
ไดจากจํานวนตัวอยางทั้งหมด สวนดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานนโยบายและการบริหาร
ดานความรับผิดชอบ และดานลักษณะงานที่ป ฏิบัตินั้น คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดยการ
ทดสอบสมมุติฐานพบวาพนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลเรื่อง เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษาและรายไดตอเดือน ที่แตกตางกันสงผลตอความคิดเห็นตอแรงจูงในที่แตกตางกัน ยกเวน
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ระยะเวลาการทํางานที่แตกตางกัน ไมสงผลตอความคิดเห็นตอแรงจูงใจที่แตกตางกัน ที่แตกตางกัน
การทดสอบสมมติฐาน พบวา พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลเรื่องเพศ อายุ สถานภาพการสมรส
การศึกษา และรายไดตอเดือนตางกันจะมีความคิดเห็นดาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 เปนไปตามสมมติฐาน ยกเวนระยะเวลาการท างานที่แตกตาง กันไม
สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน
อัทธเมศร อัครชัยวรานนท และเกสรา สุขสวาง. (2557; บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานขายอิสระ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) กลาววา การวิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานของพนักงานขาย จําแนก
ตามขอมูลสวนบุคคลของพนักงานขายอิสระ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา และ
รายไดตอเดือน กลุมตัวอยางคือ พนักงานขาย อิสระ เขตงานขายธุรกิจลูกคาบุคคล จํานวน 294 คน
เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเปน แบบสอบถามที่มีคาความเชื่อมั่น .927 สถิติที่ใชวิเคราะห
ขอมูลไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) การทดสอบ
คาเอฟ (F-test) และ การทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’ test
ยุทธศิลป อุทโธ. (2559; บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ
สัสดี ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม กลาววา การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของขาราชการสัสดีในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อ
เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานของขาราชการสัสดีในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
จําแนกตามระดับชั้นยศ และ ศึกษาขอเสนอแนะเกี่ ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ
สัสดีในเขตพื้นที่จังหวัด มหาสารคาม โดยศึกษาจากประชากร คือ ขาราชการสัสดีที่ปฏิบัติงานใน
เขตพื้ นที่ จั ง หวั ด มหาสารคาม จํ า นวน 60 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ ข อ มู ล ในการศึ ก ษาคื อ
แบบสอบถาม มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิรท (Likert) แบงออกเปน
5 ระดับ ทั้งหมด 3 ตอน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติคาความถี่ คารอยละคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ พรรณนาวิเคราะห
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนพนักงานของบริษัทยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย
จํ า กั ด จํ า นวน 600 คน ใช วิ ธีก ารสุ ม ตั ว อย า งโดยใช ห ลั ก ความน า จะเป น (Probability Random
Sampling) โดยเลือกวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) แบงกลุมตาม
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ตําแหนงงานที่คลายคลึงกัน และสุมเลือกตัวอยางจากแตละกลุม โดยไมใชหลักความนาจะเปน
(Non probability Random Sampling) วิ ธี ก ารเลื อ กตั ว อย า งแบบบั ง เอิ ญ (Accidental Sampling)
กํ าหนดขนาดของกลุมตัวอย าง 234 คน มาจากการใช ตารางสํ าเร็ จรู ปของเครจซี่และมอร แ กน
(Krejcie & Morgan) ตารางนี้ใชในการประมาณคาสัดสวนของประชากร และกําหนดใหสัดสวน
ของลักษณะที่สนใจในประชากร เทากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 5% และระดับ
ความเชื่อมั่น 95%
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย แบงตามลําดับตําแหนงงาน ดังนี้
1. ระดับหัวหนางาน กลุมตัวอยาง 32 คน จากประชากร 83 คน
2. ระดับปฏิบัติงาน กลุมตัวอยาง 202 คน จากประชากร 517 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือในการศึกษาวิจัยนี้ คือ แบบสอบถามจํานวน 234 ฉบับ ประกอบดวย 2 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของพนักงานบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด เปนแบบ
เลือกตอบ (Check list) ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน รายได
เฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
สวนที่ 2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แบงออกเปนดานปจจัยจูงใจ และดานปจจัยค้ําจุน
คําถามมีจํานวน 21 ขอ ซึ่งเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ตามมาตรประมาณ
แบบลิเคิรท (Likert) โดยแต ละคําถามจะมีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
นอย และ นอย ที่สุด โดยแบงเกณฑดังตอไปนี้
ระดับ 5

หมายถึง

เห็นดวยมากที่สุด

ระดับ 4

หมายถึง

เห็นดวยมาก

ระดับ 3

หมายถึง

เห็นดวยปานกลาง

ระดับ 2

หมายถึง

เห็นดวยนอย

ระดับ 1

หมายถึง

เห็นดวยนอยที่สุด

เกณฑการตีความที่แตละระดับชั้นมีคาเทากัน ซึ่งไดมาจากสูตร
คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด

=

จํานวนชั้น

5-1

=

5

ดังนั้นการตีความจะเปน
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

เห็นดวยนอยที่สุด

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน
234 ชุด ไดมีการนําขอมูลที่ไดมาทําการทดสอบความเชื่อมั่นโดยใชโปรแกรม SPSS ในการหาคา
ความเชื่อมั่น โดยใชเกณฑสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได
ค า เท า กั บ 0.908 ซึ่ ง อยู ใ นเกณฑ ที่ ค า ระดั บ ความเที่ ย ง อั ล ฟ า ( α ) มากกว า 0.08 จึ งสรุ ป ได ว า
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีความเชื่อมั่น (Reliability) อยูในระดับที่เหมาะสม
ปจจัยดานตางๆ
ดานความสําเร็จของงาน
ดานการยอมรับนับถือ
ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ดานความรับผิดชอบ
ดานความกาวหนา
ดานเงินเดือน และคาตอบแทน
ดานนโยบายและการบริหาร
รวมทั้ง 7 ดาน

Cronbach's Alpha
0.822
0.776
0.767
0.592
0.888
0.799
0.824
0.908

N of Items
4
3
3
2
3
3
3
21

การเก็บรวบรวมขอมูล
การดําเนินการจัดเก็บขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลโดยนําแบบสอบถามไปแจก
ใหแก พนังงานบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด ในชวงเดือน กุมภาพันธ-มีนาคม พ.ศ.
2561 จํานวน 234 ชุด โดยมีการชี้แจงถึงวัตถุประสงคของการทําวิจัย และหลักเกณฑในการตอบ
แบบสอบถาม เพื่อความเขาใจที่ตรงกัน และเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดดวยตนเอง
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ผลการวิจัย
จากการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 234 คน สามารถจําแนกขอมูลสวนบุคคลไดดังนี้ ผูตอบ
แบบสอบถามเปนเพศชายจํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 46.2 เปนเพศหญิงจํานวน 126 คน คิดเปน
รอยละ 53.8 สวนใหญมีอายุ 20-30 ปมากที่สุด จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 41 นอยที่สุดอายุ 51 ป
ขึ้นไป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.1 มีสถานภาพโสดมากที่สุด จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ
65.8 สถานภาพสมรส จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 33.8 และสถานภาพหยาราง/แยกกันอยู/หมาย
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.4 เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 72.2 สูงกวาปริญญาตรี จํานวน
58 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 24.8 และต่ํ า กว า ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 7 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 3.0 ผู ต อบ
แบบสอบถามอยูในระดับตําแหนงงานปฏิบัติงานมากที่สุด จํานวน 201 คน และอยูในระดับหัวหนา
งานจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 14.1 มีรายไดตอเดือน 25,001-35,000 มากที่สุด จํานวน 74 คน คิด
เปนรอยละ 31.6 และนอยที่สุดมีรายไดตอเดือน ต่ํากวา 15,000 จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.1 มี
อายุการทํางาน 4-6 ป มากที่สุด จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 29.5 รองลงมาอายุงาน 10 ปขึ้นไป
จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 23.5 และอายุงาน 7-9 ป นอยที่สุด จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 9.8
ในการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจที่มีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัดประกอบดวยดานความสําเร็จของงาน ดานการยอมรับ
นั บ ถื อ ด า นลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ด า นความรั บ ผิ ด ชอบ และด า นความก า วหน า พบว า ผู ต อบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจที่มีผลตอการปฏิบัติงานดานความสําเร็จของ
งาน โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.07) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ลําดับที่ 1 ทานสามารถ
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค มีความคิดเห็นในระดับมาก
(คาเฉลี่ย = 4.13) รองลงมาคือ ทานสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานไดสําเร็จ มีความ
คิดเห็นในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.07) และลําดับสุดทายคือ ทานรูสึกภูมิใจในผลงานของทาน มี
ความคิดเห็นในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.04) ดานการยอมรับนับถือ มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก
(คาเฉลี่ย = 3.92) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ลําดับที่ 1 ทานรูสึกพึงพอใจเมื่อไดรับการยอมรับจาก
เพื่อนรวมงาน มีความคิดเห็นในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.92) และลําดับสุดทายคือ ทานไดรับคํา
ชมเชยและความไววางใจจากผูบังคับบัญชาวามีความรู ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ได รับ
มอบหมาย มีความคิดเห็นในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.63) ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยรวมอยู
ในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.66) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ลําดับที่ 1 งานที่ไดรับมอบหมายเหมาะสม
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กับความรูและความสามารถของทาน มีความคิดเห็นในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.74) และลําดับ
สุ ดท ายคือ หนาที่ ของทา นส ง เสริ ม ให มีค วามคิ ดริ เ ริ่ มสร า งสรรค มีความคิ ด เห็ น ในระดั บ มาก
(ค า เฉลี่ ย = 3.56) ด า นความรั บ ผิ ด ชอบ มี ค า เฉลี่ ย รวมอยู ใ นระดั บ มาก (ค า เฉลี่ ย = 3.98) ด า น
ความกาวหนา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.91) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ลําดับ
ที่ 1 บริษัทสงเสริมในดานการฝกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มทักษาและความรูใหแกทาน มีความคิดเห็น
ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.05) และลําดับสุดทายคือ บริษัทสนับสนุนใหศึกษาตอ เพื่อเพิ่มวุฒิ
การศึกษาในการเลื่อนตําแหนง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.7)โดยเมื่อวิเคราะห
ร ว ม ทุ ก ด า น ข อ ง ป จ จั ย จู ง ใ จ มี ค า เ ฉ ลี่ ย ร ว ม อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ( ค า เ ฉ ลี่ ย = 3. 67)
ในการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยค้ําจุนที่มีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด ประกอบดวยดานเงินเดือนและคาตอบแทน นโยบาย
และการบริหาร พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยค้ําจุนที่มีผลตอการ
ปฏิบัติงานดานเงินเดือนและคาตอบแทน โดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.05) เมื่อ
พิจารณารายขอพบวา ลําดับที่ 1 ทานไดรับสวัสดิการตางๆ เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ มีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.29) และลําดับสุดทายคือ เงินเดือนที่ทานไดรับเพียงพอกับ
คาครองชีพในปจจุบัน มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.8) ดานนโยบายและการ
บริหาร โดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.12) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ลําดับที่ 1 บริษัท
มีการกําหนดชั่วโมงการทํางานอยางเหมาะสม มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.56)
และลําดับสุดทายคือ ในแตละหนวยงานมีการสื่อสาร และทํางานรวมกันอยางเปนระบบ มีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.84) โดยเมื่อวิเคราะหรวมทุกดานของปจจัยค้ําจุนมีคาเฉลี่ย
รวม อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.09)
ในการศึ ก ษาป จ จั ย ส ว นบุ ค คลประกอบไปด ว ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ การศึ ก ษา
ตําแหนงงาน รายไดตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด พบวา ปจจัยสวนบุคคลดาน
สถานภาพ รายไดตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่แตกตางกันไมมีผลตอปจจัยจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัดสวนปจจัยสวนบุคคลดาน
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหนงงานที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
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0.05 แสดงวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหนงงานที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด
ในการศึ ก ษาป จ จั ย ส ว นบุ ค คลประกอบไปด ว ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ การศึ ก ษา
ตําแหนงงาน รายไดตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยค้ําจุนใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด พบวา ปจจัยสวนบุคคลดาน
สถานภาพ ตําแหนงงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่แตกตางกันไมมีผลตอปจจัยค้ําจุนในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด สวนปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ
อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 แสดงวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด
ผลการวิเคราะหสมมติฐาน เพศที่แตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจดานความสําเร็จของงาน ดาน
การยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนาไมแตกตางกัน สวนเพศที่แตกตาง
กันมีผลตอแรงจูงใจดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานเงินเดือนและคาตอบแทน และดานนโยบายและ
การบริหารแตกตางกัน
ผลการวิเคราะหสมมติฐาน อายุที่แตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจดานความสําเร็จของงาน ดาน
การยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบไมแตกตางกัน สวนอายุที่แตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจดาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ แตกตางกันและหากวิเคราะหเปนรายคูพบวามี 2 คูประกอบดวย (1) 20- 30 ป
กับ41-50 ป และ (2) 41-50 ปกับ 51 ปขึ้นไป อายุที่แตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจดานความกาวหนา
แตกตางกันและหากวิเคราะหเปนรายคูพบวา มี 1 คู คือ 20-30 ป กับ 31-40 ป อายุที่แตกตางกันมีผล
ตอแรงจูงใจ ดานเงินเดือนและคาตอบแทน แตกตางกันและหากวิเคราะหเปนรายคูพบวา มี 1 คู คือ
20-30 ป กับ 31-40 ป และอายุที่แตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจดานนโยบายและการบริหารแตกตาง
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 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจดานความสําเร็จ
ของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ และดานความรับผิดชอบไมแตกตางกัน
สวนระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจดานความกาวหนาแตกตางกันและหากวิเคราะห
เปนรายคูพบวา มี 1 คู คือ ปริญญาตรี กับ สูงกวาปริญญาตรี ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอ
แรงจูงใจดานเงินเดือนและคาตอบแทนแตกตางกันและหากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 1 คู คือ
ปริญญาตรี กับ สูงกวาปริญญาตรี และระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจดานนโยบาย
และการบริหารแตกตางกันและหากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 1 คู คือ ปริญญาตรี กับ สูงกวา
ปริญญาตรี
ผลการวิเคราะหสมมติฐาน ระดับตําแหนงงานที่แตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจความสําเร็จ
ของงาน ด า นการยอมรั บ นั บ ถื อ ด า นความรั บ ผิ ด ชอบ ด า นความก า วหน า ด า นเงิ น เดื อ นและ
คาตอบแทน และดานนโยบายและการบริหารไมแตกตางกันสวนระดับตําแหนงงานที่แตกตางกันมี
ผลตอแรงจูงใจดานลักษณะงานที่ปฏิบัติแตกตางกัน
ผลการวิ เ คราะห ส มมติ ฐ าน รายได เ ฉลี่ ย ต อ เดื อ นที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ แรงจู ง ใจด า น
ความสําเร็จของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ ดาน
ความกาวหนา และดานเงินเดือนและคาตอบแทนไมแตกตางกัน สวนรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตาง
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 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจดาน
ความสําเร็จของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ ดาน
ความกาวหนา ดานเงินเดือนและคาตอบแทน และดานนโยบายและการบริหารไมแตกตางกัน
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ยูไนเต็ด
อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด (UIH) สามารถอภิปรายผล ไดดังนี้
ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร ที่ มี ผ ลต อ แรงจู ง ใจด า นป จ จั ย จู ง ใจของพนั ก งานบริ ษั ท
ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด จากการวิจัยพบวา เพศที่แตกตางกันมีผลตอแรงจู งใจดา น
ลักษณะงานที่ปฏิบัติที่แตกตางกันอาจเนื่องมาจากเพศชายและเพศหญิง มีลักษณะงานที่แตกตางกัน
เพศชายสวนมากในบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด จะเปนในสวนของชางเทคนิคที่ตอง
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ใชความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมากกวา ซึ่งสงผลในดานลักษณะการปฏิบัติงานที่ยากกวาเพศ
หญิ ง อายุ แ ตกต า งกั นมี ผ ลต อ แรงจู ง ใจด า นลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ แตกต า งกั น อาจเนื่ อ งมาจาก
พนักงานที่อายุนอย อาจมีประสบการณในการทํางานไมเพียงพอ ขาดความอดทนกับการทํางาน
พนักงานที่อายุมาก อาจเพราะคิดวาตนเองอายุมาก ผานการทํางานมามากมาย ไมเปดรับการทํางาน
แบบใหมๆ จึงสงผลตอการแรงจูงใจในดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผล
ตอแรงจูงใจดานความกาวหนาแตกตางกัน อาจเนื่องมาจากพนักงานที่จบการศึกษาระดับสูงกวา
ปริญญาตรีไมไดรับการสนับสนุนใหเลื่อนตําแหนง หรือพนักงานที่จบการศึกษาปริญญาหรือต่ํา
กวาปริญญาตรี ไดรับการสนับสนุน สงเสริมในดานการฝกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มทักษะและความรู
ไมเพียงพอและตําแหนงงานที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยจูงใจดานลักษณะงานที่ปฏิบัติแตกตางกัน
อาจเนื่ องมาจากระดับ หั วหน า งาน งานที่ ไดรับ มอบหมาย ความรั บผิดชอบและความเป น ผู นํา
แตกตางจากพนักงานระดับปฏิบัติงาน
ลักษณะทางประชากรศาสตรที่ มีผ ลต อ แรงจู ง ใจด า นป จ จั ย ค้ํ าจุ น ของพนั ก งาน บริษั ท
ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด จากการวิจัยพบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผล
ตอ แรงจูง ใจด า นเงิ น เดื อ นและค า ตอบแทน และด า นนโยบายและการบริ ห ารแตกตา งกั น อาจ
เนื่องมาจาก เพศชายและเพศหญิง มีลักษณะงานที่แตกตางกัน เพศชายสวนมากในบริษัท ยูไนเต็ด
อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด จะเปนในสวนของชางเทคนิคที่ตองใชความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
มากกวา และดวยฐานเงินเดือนของชางวิศวะโทรคมนาคมคอนขางสูง และดานนโยบายและการ
บริ หารทั้ งเพศและอายุ ที่ แ ตกตา งกั นอาจทํ า ให เกิ ดชอ งว า งในการสื่ อ สารงานภายในได ระดั บ
การศึกษาที่แตกตางกันอาจสงผลใหความคิด และมุมมองในการทํางานแตกตางกัน รายไดเฉลี่ยตอ
เดือนที่แตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจดานนโยบายและการบริหาร อาจเนื่องมาจากนโยบายของบริษัท
อาจยังไมชัดเจน คาตอบแทนไมเหมาะสมกับชั่วโมงการทํางาน
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
จากผลการวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย
จํากัด ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ลักษณะทางประชากรศาสตรประกอบดวยเพศ อายุ ระดับการศึกษา เปนตัวแปรสําคัญที่
มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด ทั้งดาน
ป จ จั ย จู ง ใจ และป จ จั ย ค้ํ า จุ น ควรศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ หาความสั ม พั น ธ ใ ห ไ ด ข อ มู ล เชิ ง ลึ ก ยิ่ ง ขึ้ น
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2. บริษัทควรมีการวางแนวทางในการสงเสริมพนักงานอยางตอเนื่อง สรางความเชื่อมั่นให
พนักงานเพื่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามเปาหมายที่บริษัทตั้งไว
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับกลุมธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย
เพื่อหาปจจัยที่เหมาะสมกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
2. การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาเชิ งสํ า รวจ ดั ง นั้ น ในการศึ ก ษาครั้ งต อ ไป ควรศึ ก ษา
เพิ่มเติมในสวนของการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อเปนการเจาะขอมูลเชิงลึก
3. ควรมีการศึ กษาแรงจู งใจในการทํางานตามกรอบแนวคิ ดทฤษฎีอื่ นที่ นอกเหนื อ จาก
การศึกษาครั้งนี้เพื่อใหเกิดความสมบูรณยิ่งขึ้น
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(มหาชน) สาขาราชวัตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ความพึง
พอใจของลูกคาที่ใชบริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร อยูในระดับมาก ทั้ง
3 ดาน ไดแก ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ และ ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, การใหบริการ, พนักงานธนาคาร

876

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

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
ในสถาบันการเงินซึ่งเปนสื่อกลางทางการเงิน ธนาคารพาณิชยถือไดวา เปนสถาบันที่มี
ความสําคัญมากที่สุด และมีบทบาทมากที่สุดตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะสามารถสราง
เครดิตไดซึ่งสงผลตอปริมาณเงินในระบบของประเทศ
สถาบันการเงิ นเป นอีกสถาบันหนึ่ งที่ มีบทบาทสู งในการดํา เนินธุ รกิจ กลาวคือ มีสวน
สนับสนุนใหเกิดการลงทุนในธุรกิจประเภทตางๆ ซึ่งสงผลตอสภาพความเปนอยูและมาตรฐานการ
ครองชีพของประชาชนในประเทศ โดยใหบริการทางการเงินในรูปแบบตางๆ เชน การรับฝากเงิน
การโอนเงิน การใหสินเชื่อการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ บริการตั๋วแลกเงิน ตลอดจนบริการ
รั บ ชํ า ระค า สาธารณู ป โภค ซึ่ ง แต ล ะสถาบั น การเงิ น ต า งต อ งแข ง ขั น กั น ในการให บ ริ ก ารแก
ประชาชนในรูปแบบตางๆ ทําใหแตละแหงเกิดการทุมเททรัพยากรเพื่อการพัฒนาหนวยงานของตน
เพื่อใหบริการที่ดีกวาคูแขงขัน เชน มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีบรรยากาศของหนวยงาน เพื่อ
ดึงดูดลูกคาโดยการนําวิธีการตางๆ เชน การบริหารคุณภาพโดยรวม, องคการมาตรฐานสากล เปน
ตน มาปรังปรุงคุณภาพการบริการ มีการขยายสาขาเพื่อขยายการบริการใหรอบคลุมในทองถิ่นตางๆ
(สมชาย กิจยรรยง 2540:41)
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เนื่องจากงานบริการของสถาบันการเงินเปนหัวใจสําคัญของการแตกตางในดานการใช
บริการของสถาบันการเงินตางๆ เพื่อใหเปนที่พึงพอใจแกผูใชบริการในปจจุบัน ดังนั้นการปรับปรุง
การใหบริการในดานตางๆ ของสถาบันการเงินใหเปนที่พึงพอใจของลูกคาถือเปนสิ่งสําคัญ เพื่อให
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร สามารถแขงขันกับคูแขงได และเพื่อมุงสูความ
เปนเลิศตามวิสัยทัศ นมุง มั่ นดวยจิต สํานึ กในการสรางความเปนเลิศเพื่ อสรางสรรค ผลงานและ
บริการที่ดีที่สุด
เมื่อใดก็ตามที่ลูกคาเกิดความรูสึกที่ดีและประทับใจตอการใหบริการที่พวกเขาไดรับจาก
หน ว ยงานที่ ให บ ริ ก ารเมื่ อ นั้ น การมาใช บ ริ ก ารของลู กค า ของธนาคารนอกจะเพิ่ ม มากขึ้ น และ
บอยครั้งขึ้นรวมทั้งยังมีการบอกตอไปยังบุคคลใกลชิดดวยสอดคลองกับคํากลาวที่วา “หัวใจสําคัญ
ของการบริการที่แทจริงอยูที่คุณภาพของการบริการที่สามารถสรางความประทับใจอยางแนบแนน
ใหกับผูใชบริการ” (จิตตินันท เดชะคุปต 2543:60)
จากขอมูลขางตนผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่อง ความพึงพอใจในการใชบริการ
ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร เพื่อที่จะสามารถนําขอมูลในการวิจัยไป
ปรับปรุง แกไข และพัฒนาการใหบริการแกผูใชบริการในครั้งตอไป
วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อศึกษาความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลที่มีตอความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร
สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความถี่ สงผลตอความพึงพอใจ
ในการใหบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
ที่แตกตางกัน
1. ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความถี่ สงผลตอความพึง
พอใจในการใหบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ดานกระบวนการ
ขั้นตอนการใหบริการที่แตกตางกัน
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2. ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความถี่ สงผลตอความพึง
พอใจในการใหบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่แตกตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานพื้นที่
พื้นที่ในการใชถามแบบสอบถามคือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขา ราชวัตร
2. ขอบเขตกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจาก
ลูกคาที่มาใชบริการกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขา ราชวัตร จํานวน 400 ชุด
3. ขอบเขตดานระยะเวลา
ระยะเวลาในการจัดทําวิจัยตั้งแตวันที่ 17 มกราคม 2561–วันที่ 30 เมษายน 2561 ระยะเวลา
ในการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561–วันที่ 7 มีนาคม 2561
4. ขอบเขตดานเนื้อหา
การคนควาอิสระครั้งนี้มุงศึกษาหาความพึงพอใจในการใหบริการของธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ทําการศึกษาความพึงพอใจในการใหบริการของธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตรโดยจําแนกเปนดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานกระบวนการ
ขั้นตอนการใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยดานประชากรศาสตร
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ความถี่

ความพึงพอใจในการใหบริการ
- ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
- ดานกระบวนการขั้นตอนการ
ใหบริการ
- ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
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ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ความถี่
ตัวแปรตาม
ตัวแปรตามในการศึกษาครั้งนี้ไดแก ความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการของธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร แบงเปน 3 ดานดังนี้ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการดาน
กระบวนการขั้นตอนการใหบริการ และ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อนําไปเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ใหมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก หรือ ทัศนคติของลูกคาหลังไดรับบริการหรือระหวาง
การใชบริการไดบรรลุเปาหมาย หรือไดรับการบริการที่ตรงกับสิ่งที่ลูกคาคาดหวัง หรือดีเกินกวา
ความ คาดหวังของลูกคา ซึ่งอาจสังเกตไดจากการแสดงออกทางสายตา คําพูด หรือพฤติกรรมตางๆ
2. ลูกคา หมายถึง ผูใชบริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร
3. พนักงาน หมายถึง พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร
4. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ หมายถึง พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขา
ราชวัตร
5. การใหบริการ หมายถึง พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร
การใหบริการในดานตางๆ แกลูกคา อยางเหมาะสม
6. ดานกระบวนการขั้ นตอนการให บริการ หมายถึ ง เปนวิธีการดําเนิน งานขององค กร
เพื่อใหเกิดการบริการที่ดีเพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคา ทําใหลูกคาเกิด
ความพึงพอใจ
7. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
สาขาราชวัตร ใหบริการแกลูกคา ดานความสะดวกสบาย ทางดานอุปกรณความทันสมัยของขอมูล
รวมไปถึงสถานที่ใหบริการดวย
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การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดนําเสนอเปน
หัวขอตามลําดับ ดังนี้
เกี่ยวกับความพึงพอใจ
Blum and Naylor (1968: 365) ได ให ทั ศ นะว า คํ า ว า เจตคติ ข องผู ป ฏิ บั ติ งาน (Employee
Attitude) ความพึ ง ใจในการทํ า งาน (Job Satisfaction) สั บ สนกั น และได ใ ห ข อ คิ ด เห็ น ไว ว า มี
ความหมายไมเหมือนกันโดยใหเหตุผลวา เจตคติกอใหเกิดความพึงพอใจในงานความพึงพอใจใน
งานกอใหเกิดขวัญดี และไดใหความหมายของความพึงพอใจในการทํางานวาเปนผลรวมของเจตคติ
ตางๆ ของบุคคลที่มีตอองคประกอบของงาน
Locke (1976: 160) กลาววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูความเขาใจ
(Cognitive) ความรู สึก (Affective) และการประเมิ นปฏิกิริยาโตต อบ (Evaluative Reaction) ของ
บุคคลแตละคนที่มีตอการปฏิบัติงานของตน
Robbins (1982: 78) กลาววา การที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของบุคลากร คือ
การจูงใจ ซึ่งเปนแนวทางที่จะทําใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ผูมีความพอใจในการ
ทํางานสูงเทาใดแสดงวา บุคคลนั้นมีทัศนคติที่ดีตอการทํางานสูงขึ้นเทานั้น
Davis and Newstrom (1985: 112) กลาวถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความ
พึงพอใจหรือไมพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน เปนความสัมพันธระหวางความคาดหวังของผูปฏิบัติงาน
ที่มีตองานกับผลประโยชนที่จะไดรับ
สมยศ นาวีการ (2533: 222–224) กลาวถึง ความพอใจในการทํางาน คือ ความรูสึกที่ดีโดย
สวนรวมของคนตองานของพวกเขา เมื่อเราพูดวาคนมีความพึงพอใจในงานสูงเราจะ หมายถึง สิ่งที่
คนชอบและใหคุณคากับงานของเขาสูงและมีความรูสึกที่ดีตองานของเขาดวย
วิชัย โถสุวรรณจินดา (2535: 111) กลาววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ ภาวการณมี
อารมณในทางบวกที่เกิดขึ้นจากการประเมินประสบการณในงานของบุคคล ความพอใจในการ
ปฏิบัติงานจะสงผลถึงขวัญของบุคคล อันเปนพลังผลักดันตอการทํางานในอนาคต
ศิริวรรณ เสรีรัต น (2541: 24) กลา ววา ความพึ งพอใจในการปฏิบั ติ งานของบุ คคลเป น
ทัศนคติความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจ หรือเปนความแตกตางระหวางรางวัลของแรงงานที่ไดรับ
และจํานวนรางวัลที่เขาเชื่อวาเขาควรจะไดรับ บุคคลที่เกิดความพึงพอใจจะมีผลผลิตมากกวาบุคคล
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ที่ไมพึงพอใจ และยังเกี่ยวของกับการขาดงาน หรือการลาออกจากงานดวยจึงอาจกลาวไดวา ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานจะสะทอนถึงทัศนคติมากกวาพฤติกรรม
จอหน ดี มิลเล็ต (John D.Millet. 1954 : 397-400) ไดกลาวเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
บริการ (Satisfactory Service) หรือความสามารถที่จะพิจารณาวา บริการนั้นเปนที่พึงพอใจหรือไม
โดยวัดจาก
1. การใหบริการอยางเทาเทียม (Equitable Service) คือการบริการที่มีความยุติธรรม
2. เสมอภาคและเสมอหนา ไมวาจะเปนใคร
3. การใหบริการรวดเร็ว ทันตอเวลา (Timely Service) คือการใหบริการตามลักษณะความ
จําเปนรีบดวน
4. การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) คือความตองการเพียงพอใจดานสถานที่
บุคลากร วัสดุอุปกรณตาง ๆ
5. การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous Service) จนกวาจะบรรลุผล
6. การใหบริการที่มีความกาวหนา (Progressive Service) คือการพัฒนางานบริการทางดาน
ปริมาณ และคุณภาพใหมีความเจริญกาวหนาไปเรื่อยๆ
สรชัย พิศาลบุตร (2549 : 8-12) อธิบายวา วิธีวัดความพึงพอใจ โดยทั่วไปสามารถวัด
ความพึงพอใจของผูใชบริการได 2 วิธี คือ
1. วิธีวัดความพึงพอใจจากความคิดเห็นของผูใชบริการ โดยวัดจากการสอบถามความคิด
เปนของผูใชบริการที่เลือกมาเปนตัวอยางจํานวนหนึ่ง เกี่ยวกับบริการแตละดานและบริการรวมทุก
ดานที่ไดรับจากผูใหบริการ โดยที่ผูใชบริการจะตองมีประสบการณในการใชบริการมาเปนระยะ
เวลานานมากพอที่จะประเมินคุณภาพของบริการที่ไดรับในแตละดานได
2. วิธีวัดความพึงพอใจจากขอมูลที่สามารถสะทอนระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ
โดยวัดจากเกณฑที่ตั้งขึ้นสําหรับวัดระดับความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอบริการแตละดานและ
บริการรวมทุกดานของสินคาหรือบริการนั้นๆ เชน การวัดความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอ
ความรวดเร็วในการใหบริการฝากหรือถอนเงินจากธนาคาร เกณฑที่ตั้งขึ้นในการวัดระดับความพึง
พอใจของผูใชบริการฝากหรือถอนเงิน คือ สอบถามระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ผูใชบริการแตละรายไดรับ
บริการเสร็จผูบริโภคจะมีความพึงพอใจมากนอยเพียงไรขึ้นอยูกับความตองการของตนวา ไดรับ
การตอบสนองมากนอยเพียงไร หากไดรับการตอบสนองมากก็จะกอใหเกิดความจงรักภักดีและเกิด
การสื่อสารแบบปากตอปากแตถาไดรับการตอบสนองนอยก็จะรูสึกในแงลบ
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ภัทรพล มงคลพาณิชยกิจ (2557). ศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการของธนาคารกสิกร
ไทยสาขาธนบุรีจากการศึกษา พบวา ผูใชบริการสว นใหญเปนเพศชายมากกวา เพศหญิงมีอ ายุ
ระหวา ง 41-50 ปสถานภาพสมรส มีอาชีพพนักงานบริษัท มีระดับการศึก ษาระดับปริญญาตรี
และมีรายได 30,000 บาทขึ้นไป ใชบริการธนาคารกสิกรไทยสาขาธนบุรีมากที่สุด นอกจากนี้
ผูใชบริการยังมีระดับความพึงพอใจตอการใชบริการธนาคารกสิกรไทยสาขาธนบุรีโดยรวมอยู
ในระดับ มากที่สุด โดยผูใชบ ริก ารมีค วามพึงพอใจมากที่สุด ในดา นลัก ษณะกายภาพภายนอก
รองลงมา ไดแก ดา นการสง เสริม การตลาดและมีค วามพึง พอใจนอ ยที่สุด ในดา นคุณ ภาพการ
บริการ
วัชราภรณ จันทรสุวรรณ. (2555). ศึกษาความพึงพอใจในการใหบริการของพนัก งาน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาพูนผล ภูเก็ต จากการศึกษาพบวา การพึงพอใจของ
ลูกคาในการใชบริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาพูนผล ภูเก็ตโดยรวมอยูใน
ระดับ มาก ดา นรูป ลัก ษณเปนดา นที่ลูกคา มาใหบ ริก ารพึง พอใจมากที่สุด รองลงมาเปน ความ
นาเชื่อถือและความไววางใจ สวนดานที่ลูกคามีความพึงพอใจนอ ยที่สุด คือ การดูแลเอาใจใส
ลูก คา เปน รายบุค คล โดยเมื ่อ ทํ า การเปรีย บเทีย บความพึง พอใจของลูก คา ตามลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร พบวา ความพึงพอใจของลูกคามีความแตกตางกัน
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในครั้งนี้เปนประชากรที่มีจํานวนนับไมได (Infinite population) กลาวคือ
เปนประชากร ที่ไมสามารถนับหรือแสดงเปนตัวเลขไดอยางชัดเจน ซึ่งประชากรเปนเปาหมายใน
การวิจัยครั้งนี้คือ ความพึงพอใจของการใหบริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราช
วัตร
การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง จะคํานวณจากลูกคาที่มาใชบริการกับธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ซึ่งเปนประชากรขนาดใหญที่ไมทราบจํานวนชัดเจน ดังนั้น
การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางสําหรับการศึกษาครั้งนี้ จะใชวิธีการสุมใชความสะดวก ในการ
ตอบแบบสอบถามของผูใชบริการที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ซึ่งไดจาก
สูตรการคํานวณกลุมตัวอยางจากสูตร (กัลยา วาณิชย บัญชา)
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สูตร n = Z2/4E2
เนื่องจากไมทราบคา P และไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน
เมื่อ n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง
Z แทน ระดับความเชื่อมั่นที่ผูวิจัยกําหนดไว มีคาเทากับ 95%
E แทน ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับใหเกิดขึ้น มีคาเทากับ 0.05
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดสัดสวนของประชากรที่สนใจศึกษาเทากับ 50% หรือ
.50 และต อ งการความเชื่ อ มั่ น 95% นี่ คื อ ยอมให ค ลาดเคลื่ อ นได 5% (0.5) ดั ง นั้ น จึ ง แทนค า ได
ตัวอยาง ดังนี้
N=

.
.

= 384.16
≈ 385
ผูวิจัยไดเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 4% เทากับ 15 ตัวอยาง ดังนั้นขนาดของกลุม
ตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งนี้เทากับ 400
วิธีการสุมตัวอยาง การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยไมใชทฤษฎีความนาจะเปน เปน
การสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก ทําการศึกษาในชวง 30 วัน วันละ 20 คน ในพื้นที่ ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนอุปกรณในการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ โดยสราง
แบบขึ้นใหสอดคลองครบคลุมปจจัยที่มีความสัมพันธตอคุณภาพดานการบริการที่มีผลกระทบตอ
ความพึงพอใจของลูกคาที่เขามาใชบริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ซึ่ง
ประกอบไปดวย
ส ว นที่ 1 เป น แบบสอบถามลั ก ษณะทางประชากรศาสตร ข องลู ก ค า ที่ เ ข า มาใช บ ริ ก าร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา เรื่องที่ติดตอ
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามในสวนของระดับความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา
5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ นอยที่สุด
โดยกําหนดการใหคะแนนสําหรับระดับของคําตอบ ดังนี้
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ระดับมากที่สุด

เกณฑการใหคะแนนเทากับ 5 คะแนน

ระดับมาก

เกณฑการใหคะแนนเทากับ 4 คะแนน

ระดับปานกลาง

เกณฑการใหคะแนนเทากับ 3 คะแนน

ระดับนอย

เกณฑการใหคะแนนเทากับ 2 คะแนน

ระดับนอยมาก

เกณฑการใหคะแนนเทากับ 1 คะแนน

เกณฑความหมายของคาเฉลี่ย โดยการหาคาพิสัยและอันตรภาคชั้นและนําผลตางที่ไดมา
กําหนดเกณฑการวัดระดับคาเฉลี่ย โดยผูวิจัยไดกําหนดโดยใชสูตรตอไปนี้ (Best, 1977:174)
สูตรการกําหนดชวงคะแนน
ชวงคะแนน (I) =
I

คะแนนสูงสุด คะแนนต่ําสุด
จํานวนชวง

=

= 0.8
จะไดชวงคะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง พึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง พึงพอใจปลานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง พึงพอใจนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ ศึกษาวิจัยขอมูลปฐมภูมิผานการออกแบบสอบถามสําหรับลูกคา
ที่มาใชบริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร จํานวน 400 คน โดยดําเนินการ
เก็ บรวบรวมข อ มู ลและขอความร ว มมือ ในการตอบแบบสอบถามกลุ มตั ว อย า ง ที่ มาใชบ ริ ก าร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร
2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลจากเอกสาร งานวิจัย งานวิจัย
ที่เกี่ยวของ ของมูลจากอินเตอรเน็ต และแหงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนําขอมูลมาใชเปนแนวทาง
ในการทําวิจัยในครั้งนี้
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน
400 ชุด ไดมีการนําขอมูลที่ไดมาทําการทดสอบคามเชื่อมั่นโดยใชโปรแกรม SPSS ในการหาคา
ความเชื่อมั่น โดยใชเกณฑสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach ‘ s Alpha Coefficient) ได
คาเทากับ 0.977 ซึ่งอยูในเกณฑที่คาระดับความเที่ยง อัลฟา มากกวา 0.08 จึงสรุปไดวา เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีความเชื่อมั่น (Reliability) อยูในระดับที่เหมาะสม
ปจจัยดานตางๆ
ดานเจาหนาที่ที่ใหบริการ

Cronbach ‘ s Alpha
0.522

N of Item
4

ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ

0.533

4

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก

0.535

4

รวมทั้ง 3 ดาน

0.977

12

วิธีการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังนั้นขั้นตอนตอไปนี้
1. นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับ มาทําการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ
2. ทําการบันทึกขอมูลดวยคอมพิวเตอร
3. ทําการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามดวยความถี่
(Frequency) และคารอยละ (Percentage)
2. วิ เ คราะห ร ะดั บ ความพึ ง พอใจของลู ก ค า ที่ ม าใช บ ริ ก ารด ว ยความถี่ ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย
(Arithmetic Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 400 คน สามารถจําแนกขอมูลสวนบุคคลไดดังนี้ ผูตอบ
แบบสอบถาม เปนเพศชายจํานวน 250 คน คิดเปนรอยละ 62.5 เปนเพศหญิงจํานวน 150 คน คิดเปน
รอยละ 37.5 สวนใหญมีอายุ 31-40 ป มากที่สุด จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 25.3 นอยที่สุดมีอายุ
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ต่ํ า กว า 20 ป จํ า นวน 22 คน คิ ด เป นร อ ยละ 5.5 เมื่ อ จํ า แนกตามระดั บ การศึ ก ษา พบว า ผู ต อบ
แบบสอบถามมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุดจํานวน 296 คนคิดเปนรอยละ 74.0 ต่ํากวาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 22.5 และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ
2.8 เรื่องที่ติดตอเปนประจําเปนชําระคาบริการ จํานวน 314 คน คิดเปนรอยละ 78.5 ติดตอธุระกรรม
ฝาก–ถอน จํานวน 230 คน คิดเปนรอยละ 57.5 ความถี่ในการใชบริการมากที่สุด 1-2 ครั้ง/เดือน
จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 53.0 3–4 ครั้ง/เดือน นอยที่สุด 5–6 ครั้ง/เดือน จํานวน 25 คน คิดเปน
รอยละ 6.3
ในการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใชบริการธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร พบวา ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ โดยเฉลี่ย อยู
ในระดับมาก มีคาคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 พบวา ในลําดับที่ 1 ใหบริการดวยความสุภาพ อัธยาศัยดี เปน
มิตร มีความคิดเห็นในระดับมาก มีคาคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 ลําดับที่ 2 การแตงการสุภาพเหมาะสมอยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 การใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส อยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจนถูกตอง อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.36 สุดทายสามารถแกไขปญหา อุปสรรค ไดอยางเหมาะสม อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.34
ในการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใหบริการของธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร พบวา ความพึงพอใจดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 โดยลําดับที่ดีที่สุดในดานความพึงพอใจในระยะเวลาในการ
ให บ ริ ก ารเหมาะสม ถู ก ต อ ง รวดเร็ ว อยู ใ นระดั บ มาก มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.40 มี ก ารให บ ริ ก าร
ตามลําดับกอน–หลัง ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 เทากับ ขั้นตอนในการใหบริการมี ความ
เหมาะสมระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39
ในการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใหบริการของธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร พบวา ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชบริการอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 สถานที่สะอาด เปนระเบียบอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42
มีเครื่องมือ/อุปกรณ ในการใหบริการมีความเหมาะสมในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 ลําดับ
สุดทายมีที่นั่งรอใหบริการสําหรับผูมาติดตออยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการใชบริการธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
สาขาราชวัตร พบวา เพศที่แตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจพี่แตกตางกัน โดยพบวา ลูกคา ที่มีเพศ
แตกตางกันมีความพึงพอใจโดยภายรวมและรายดานทุกดาน ไดแก ดานกระบวนการขั้นตอนการ
ใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ไมแตกตางกัน แต ลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน) สาขาราชวัตร ที่มีเพศแตกตางกันมีความพึงพอใจดานเจาหนาที่ที่ใหบริการแตกตางกัน
ทั้งนี้ลูกคาที่ใชบริการที่มีเพศแตกตางกัน มีความตองการในการใชบริการไดอยางถูกตองแมนยํา
แตงกายสุภาพเหมาะสม รวมถึงมีสิ่งอํานวยความสะดวกไดอยางครบครัน
1. อายุที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจที่แตกตางกัน โดยพบวา ลูกคามีความพึงพอใจ
โดยภายรวมและรายดานทุกดาน ไดแก ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานกระบวนการขั้นตอนการ
ใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ไมแตกตางกันดังนั้นอธิบายไดวา อายุที่แตกตางกัน
ไดรับการบริการที่เทาเทียมกันจึงทําใหผลการสํารวจมีความพึงพอใจในระดับเดียวกัน
2. การศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขา
ราชวัตรเรื่องระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจที่ไมแตกตางกัน พบวา ลูกคาที่มี
ระดับการศึกษาแตกตางกันมีความพึงพอใจโดยภายรวมและรายดานทุกดาน ไดแก ดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการ ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ไมแตกตางกัน
เนื่องจากไมวาลูกคาระดับการศึกษาระดับใดใชบริการยอมไดรับการใหบริการอยางดีที่สุดทุกราย
3.การศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราช
วัตร พบวา ลูกคาที่มีความถี่ในการใชบริการแตกตางกันมีความพึงพอใจโดยภายรวมและรายดาน
ทุกดาน ไดแก ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ไมแตกตาง
กัน ความถี่ในการใชบริการดานเจาหนาที่ผูใหบริการสงผลถึงความพึงพอในที่แตกตางกันเนื่องจาก
ลูกคาที่ใชบริการเปนประจําสม่ําเสมอและบอยครั้งจะมีความสนิทสนมกับทางเจาหนาที่ที่ใหบริการ
จึงสามารถพูดคุยและเกิดความรูสึกที่ดีมากขึ้นจึงสงผลใหเกิดความพึงพอใจที่มากขึ้นตาม
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. งานวิจัยนี้จัดทําเพื่อใหเปนแนวทางที่ใหธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราช
วัตร ไดนําไปปรับปรุงการใหบริการที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป
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2. งานวิจัยนี้เพื่อเปนแนวทางใหผูใชบริการไดมั่นใจการใชบริการครั้งตอๆ ไป และเปนการ
เพิ่มฐานของลูกคาของทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ใหเพิ่มมากขึ้น
กวาเดิม
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่ใกลเคียงกัน เพื่อทําการเปรียบเทียบคุณภาพในการใหบริการ
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ดานความนาเชื่อถือของเจาหนาที่ เพื่อทําใหลูกคาที่ใชบริการได
มั่นใจในการใหบริการวา จะไดรับบริการที่ถูกตองและไววางใจในการใชบริการทางธนาคารมาก
ขึ้น
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ความผูกพันของพนักงานที่มีตอบริษัทผูประกอบการในธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคมแหงหนึ่ง
EMPLOYEE COMPANIONSHIP OF A COMMUNICATION AND
TELECOMMUNICATION COMPANY
วิรันภัทร ธนันศรีวัฒน, แกวตา นิ่มเรือง
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ณกมล จันทรสม
อาจารยประจํา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความแตกตางของลักษณะประชากรศาสตรที่มีผล
ตอความผูกพันของพนักงานที่มีตอบริษัทผูประกอบการในธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคมแหงหนึ่ง
ทํ าการเก็บ รวบรวมข อ มู ลโดยใช แบบสอบถามแบบป ด กลุมตัว อย า งที่ ใช ในการวิ จั ยครั้ ง นี้ คื อ
พนั ก งานระดั บ หั ว หน า ส ว นงาน (Chief) จนถึ ง พนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร (Staff) ของบริ ษั ท
ผูประกอบการในธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคมแหงหนึ่งจากขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 222
คน ผลการศึกษาพบวาความผูกพันของพนักงานที่มีตอบริษัทผูประกอบการในธุรกิจสื่อสารและ
โทรคมนาคมแหงหนึ่งในภาพรวมอยูในระดับจริงนอกจากนี้ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา อายุ
ประสบการณ ใ นการทํ า งาน และเงิ น เดื อ นมี ผ ลต อ ความผู ก พั น ของพนั ก งานที่ มี ต อ บริ ษั ท
ผูประกอบการในธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคมแหงหนึ่งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในปจจุบันไดถูกเปลี่ยนกลายเปนการแขงขันกันทั่วโลกทั้งดาน
การลงทุนและการคาประกอบกับความเจริญกาวหนาในระบบการสื่อสารโทรคมนาคมคอมพิวเตอร
และระบบสารสนเทศชวยใหการติดตอธุรกิจทั่วโลกสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทําใหตองมีการ
ปรับนโยบายการบริหารกฎหมายตางๆ ทางธุรกิจใหสอดคลองกับสถานการณ (ดวงมณี โกมารทัต,
2554) การที่องค กรจะสามารถแขงขันในสภาพป จจุ บันได นั้น จะตองอาศัยป จจั ยอยา งหนึ่ ง ที่ มี
ความสําคัญมากนั่นก็คือ บุคลากรภายในองคกร ซึ่งเปนปจจัยหลักที่ทําใหองคกรสามารถปรับตัว
และแขงขันกับสถานการณของธุรกิจในปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ
ปจจัยทางดานทรัพยากรบุคคลนั้นมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกรซึ่งความผูกพัน
ตอองคกรนั้นเปนปจจัยหนึ่งที่เปนความรูสึกบุคลากรที่มีความผูกพันตอองคกรเปนผูที่ตองการจะ
อยูกับองคกรตอไปและมีความรูสึกวาตนเองนั้นเปนสวนหนึ่งขององคกรซึ่งมีความตองการที่จะ
ตอบแทนใหองคกรโดยแสดงออกของพฤติกรรมตางๆ ตามความสามารถและศักยภาพที่ตนเองมี
เพื่อสงเสริมใหองคกรมีประสิทธิผล (Riggio, 2002)
สิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งที่องคกรคาดหวังอยูเสมอ นั่นก็คือ ความจงรักภักดีของบุคลากรใน
องคกรเนื่องจากวาความจงรักภักดีนั้นเปนสิ่งสะทอนออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมของบุคลากร
นั้นๆ ในระยะยาวซึ่งบุคลากรมีความภาคภูมิใจจากการเปนสวนหนึ่งขององคกรและมีความรูสึกที่ดี
รวมถึงการทุมเทแรงใจแรงการในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมายที่องคกรไดตั้งไวหากแต
บุ ค ลากรไม มีค วามจงรั กภั กดี ต อ องค ก รก็ จ ะส งผลให บุ ค ลากรมี ก ารปฏิ บั ติ งานได อ ย า งไม เ ต็ ม
ความสามารถทําใหการปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพจึงสงผลใหเกิดการลาออกของบุคลากรสูงขึ้น
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และในที่สุดการปฏิบัติงานก็จะหยุดชะงักเกิดความลาชาสงผลใหองคกรไมสามารถดําเนินการได
อยางราบรื่นตอไป (สุธิดา มวงรุง, 2552)
ผู วิ จั ย จึ ง เล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของความผู ก พั น ของพนั ก งานภายในองค ก รจึ ง ได
ทําการศึกษาปจจัยเหลานี้เพื่อใหผูบริหารผูประกอบการหรือผูที่เกี่ยวของสามารถนําผลการวิจัยนี้ไป
ปรับใชใหเกิดประโยชนภายในองคกร ใหบุคลากรเกิดความจงรักภักดีตอองคกรและเปนประโยชน
ตอการดําเนินธุรกิจวางแผนธุรกิจและการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในครั้งตอๆ ไป
วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อศึกษาความแตกตางของลักษณะประชากรศาสตรที่มีผลตอความผูกพันของพนักงานที่
มีตอบริษัทผูประกอบการในธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคมแหงหนึ่ง
สมมติฐานการวิจัย
ลักษณะประชากรศาสตรที่แตกตางกันสงผลตอความผูกพันของพนักงานที่มีตอบริษัท
ผูประกอบการในธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคมแหงหนึ่งที่แตกตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากร คือ พนักงานของบริษัทผูประกอบการแหงหนึ่งในธุรกิจสื่อสาร
และโทรคมนาคมแหงหนึ่งซึ่งมีประชากรทั้งหมด 400 คนในระดับพนักงานระดับหัวหนาสวนงาน
(Chief) จนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ (Staff)
2. ขอบเขตด า นเนื้ อ หา ในการศึ ก ษาเรื่ อ งความผู ก พั น ของพนั ก งานที่ มี ต อ บริ ษั ท
ผู ป ระกอบการในธุ ร กิ จ สื่ อ สารและโทรคมนาคมแห ง หนึ่ ง โดยเปรี ย บเที ย บกั บ ลั ก ษณะ
ประชากรศาสตรที่แตกตางกัน ในดานเพศ อายุตําแหนงงาน ประสบการณการทํางาน และเงินเดือน
3. ขอบเขตดานสถานที่ การวิจัยครั้งนี้กําหนดพื้นที่เฉพาะบริษัทผูประกอบการในธุรกิจ
สื่อสารและโทรคมนาคมแหงหนึ่ง
4. ขอบเขตดานเวลา การศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
และการทําวิเคราะหขอมูล สรุปขอมูล และรายงาน โดยดําเนินการวิจัยศึกษาตั้งแตวันที่ 7 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2561 ถึง 7 พฤษภาคมพ.ศ. 2561
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5. ขอบเขตดานตัวแปร ประกอบดวยตัวแปรตนและตัวแปรตาม ซึ่งตัวแปรตนในที่นี้ คือ
ลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ตําแหนงงาน ประสบการณในการทํางาน และเงินเดือน
สวนตัวแปรตาม คือ ความผูกพันของพนักงานที่มีตอบริษัทผูประกอบการในธุรกิจสื่อสารและ
โทรคมนาคมแหงหนึ่ง
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยดานประชากรศาสตร
1. เพศ
2. ตําแหนงงาน
3. อายุ
4. ประสบการณในการทํางาน
5. เงินเดือน

ความผูกพันของพนักงานที่มีตอ
บริษัทผูประกอบการในธุรกิจ
สื่อสารและโทรคมนาคมแหง
หนึ่ง

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อทราบถึงปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของพนักงานที่มีตอ
บริษัทผูประกอบการในธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคมแหงหนึ่งเพื่อนําไปใชพัฒนาบุคลากรภายใน
องคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อนําผลงานวิจัยไปเปนแนวทางในการปรับกลยุทธขององคการ ในการวางแผนและ
การกําหนดนโยบายดานงานบริหารทรัพยากรบุคคล เชน การสรรหา การคัดเลือก และการกําหนด
ค า ตอบแทน เพื่ อ ลดอั ต ราการลาออกของพนั ก งาน รวมถึ ง เพื่ อ การธํ า รงรั ก ษาพนั ก งานที่ มี
ประสิทธิภาพในอนาคต
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ความผูกพัน หมายถึง ทัศนคติของพนักงานซึ่งเปนความรูสึกของบุคคลที่มีตอองคการ
ในลักษณะของการมีสวนรวมและเปนสวนหนึ่งขององคการโดยมีความปรารถนาแรงกลาที่จะอุทิศ
ตนเองในการทํางานเพื่อบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคอยางตอเนื่องตลอดจนการแสดงออกใน
รูปแบบของพฤติกรรมวา จะทํางานอยูในองคการนั้นตอไป หรือไมโยกยายเปลี่ยนแปลงที่ทํางาน
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2. พนักงาน หมายถึง พนักงานของบริษัทผูประกอบการแหงหนึ่งในธุรกิจสื่อสารและ
โทรคมนาคมในระดับพนักงานระดับหัวหนาส วนงาน (Chief) จนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ
(Staff)
3. บริษัท หมายถึง บริษัทผูประกอบการในธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคมแหงหนึ่ง
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ทฤษฎีความผูกพัน
Meyer & Allen (1997) กลาววา ความผูกพันตอองคกรนั้นประกอบดวย 3 องคประกอบ
ดังนี้
1. ความผูกพันตอองคกรดานความรูสึก หมายถึง ความผูกพันที่เกิดขึ้นจากความรูสึกภายใน
รูสึกวา ตนมีสวนรวมในองคกรและเต็มใจที่จะอุทิศตนใหกับองคกรความปรารถนาอยางแรงกลา
ของบุคคลที่จะทํางานเพื่อองคกรอยางตอเนื่องเปนความแข็งแกรงของความสัมพันธทางจิตใจที่
บุคคลรูสึกวา เปนสวนหนึ่งขององคกร มีความรูสึกวา เปาหมายและวัตถุประสงคในการทํางานของ
ตนเองมีความสอดคลองกับองคกร
2. ความผูกพันตอองคกรดานความตอเนื่อง หมายถึง ความผูกพันที่เกิดขึ้นจากผลตอบแทน
ที่บุคคลไดรับจากองคกรและการคิดคํานวณของบุคคลที่อยูบนพื้นฐานของการลงทุนที่บุคคลใหกับ
องคกรโดยจะแสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมตอเนื่องวาจะทํางานอยูกับองคกรนั้นตอไปหรือ
จะโยกยายเปลี่ยนแปลงที่ทํางานการที่บุคคลมีแนวโนมที่จะทํางานในองคกรอยางตอเนื่องนั้นมอง
ว า เป น ความผู ก พั น รู ป แบบของพฤติ ก รรมที่ บุ ค คลปฏิ บั ติ ต อ องค ก รมี ค วามสม่ํ า เสมอในการ
ปฏิบัติงานไมเปลี่ยนแปลงโยกยายที่ทํางานเกิดจากการที่บุคคลนั้นพิจารณาอยางถี่ถวนถึ งผลดี
ผลเสียของการละทิ้งองคกร การที่บุคลากรเปนสมาชิกขององคกรนานเทาใดเทากับวา บุคคลนั้นได
ลงทุนกับองคกรมากขึ้นความยึดมั่นผูกพันจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในการลงทุนกับองคกร
3. ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐานทางสังคม หมายถึง บรรทัดฐานภายในจิตใจของ
บุคคลที่ตองการทําใหองคกรบรรลุเปาหมายเปนความผูกพันที่เกิดขึ้นจากคานิยมของสังคมเปน
ความจงรักภักดีและตั้งใจที่จะอุทิศตนใหกับองคกรเปนขอผูกมัดดานจริยธรรมภายในของบุคลากร
ที่มีตอองคกร คือ การปฏิบัติที่มีความรูสึกวา เมื่อเปนสมาชิกขององคกรแลวก็ตองมีความยึดมั่น
ผูกพันตอองคกร
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Etzioni (1999) ไดกลาววา เมื่อบุคคลเขาไปอยูในองคกรจะเกิดความรูสึกทั้งทางบวกและ
ทางลบ ความรูสึกทางบวก เรียกวา ความผูกพันตอองคกร สวนความรูสึกทางลบ เรียกวา ความรูสึก
แปลกแยกหรือแยกตัวออกหาง ความผูกพันตอองคกรจึงเปนการแสดงความรูสึกของบุคคลเมื่อเขา
ไปอยูในองคกรและรับเอาบรรทัดฐานขององคกรเขาไวอยางซึมซับ
จารุนันท อิทธิอาวัชกุล (2553) ไดใหความหมายของความผูกพันตอองคกรวา เปนความ
เต็มใจของบุคลากรในการรักษาสมาชิกภาพอยูในองคกรตอไปรวมไปถึงทัศนคติไปในทางบวกตอ
องคกรโดยที่บุคลากรยอมสละความสุขบางสวนของตนเองเพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายตามที่ตั้ง
ไว
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
นงคเยาว แสวงผล (2557) ไดวิจัยเรื่อง อิทธิพลของแรงจูงใจ ความผูกพันในองคกร การมี
สวนรวมและสมรรถนะบุคลากรที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท กาสะ
ลองเซรามิคส จํากัด จังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นดานอิทธิพลของ
แรงจูงใจความผูกพันในองคกร การมีสวนรวม สมรรถนะบุคลากรและประสิทธิภาพการปฏิบัติการ
ตลอดจนศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจ ความผูกพันในองคกร การมีสวนรวม และสมรรถนะบุคลากร
ที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท กาสะลอง เซรามิคส จํากัด จังหวัดลําปาง
กลุมตัวอยางคือ พนักงานบริษัท จํานวน 185 คน เครื่องมือคือ แบบสอบถามและสถิติพรรณนา
วิเคราะห คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหสมการโครงสรางดวย
เทคนิค SMART PLS–Graph 3.0 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับ
มากทุกปจจัย โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก ดานการมีสวนรวม ดานสมรรถนะบุคลากร
ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานแรงจูงใจ และดานความผูกพันในองคการ การวิเคราะหตัว
แบบสมการโครงสรางพบวา สมรรถนะบุคลากรมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน
ของพนั กงานมากที่ สุด รองลงมาคื อ การมี สวนร วมมี อิทธิ พลต อสมรรถนะบุ คลากร สวนด า น
แรงจู ง ใจมี อิ ท ธิ พ ลต อ สมรรรถนะบุ ค ลากรและความผู กพั น ในองค กรมี อิ ท ธิ พ ลต อ สมรรถนะ
บุคลากร
ศุภชัย รุงเจริญสุขศรี (2559) ไดวิจัยเรื่อง 1) การศึกษาความผูกพั นในองคกรที่สงผลตอ
ความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อ
ศึ ก ษาการพั ฒ นาความก า วหน า ในสายอาชี พ ที่ ส ง ผลต อ ความจงรั ก ภั ก ดี ข องพนั ก งานระดั บ
ปฏิบัติการของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในสวัสดิการ
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พนั ก งานที่ ส ง ผลต อ ความจงรั ก ภั ก ดี ข องพนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารของบริ ษั ท เอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดทําการรวบรวมเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยางที่ใชในการ
รวบรวมทําวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัย
ไดคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่
คารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหทางสถิติโดยใชการวิเคราะห
ถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบวา ความผูกพันในองคกรมีผลตอ
ความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
การพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพมีผลตอความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการของ
พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และความพึงพอใจในสวัสดิการพนักงานมีผลตอ
ความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานของบริษัทผูประกอบการในธุรกิจสื่อสาร
และโทรคมนาคมแหงหนึ่งโดยใชขนาดของกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% ซึ่ งได กลุมตั วอย า งจํ า นวน 222 คนจากพนั กงานทั้ งหมด 400 คน ในระดั บพนั กงานระดั บ
หัวหนาสวนงาน (Chief) จนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ (Staff)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลผูศึกษาวิจัยไดทําการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
โดยการออกแบบสอบถามแบบปด ผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามมาวิ เคราะห ซึ่ ง
แบบสอบถามนั้ น มาจากการรวบรวมข อ มู ล ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ ให ค รอบคลุ ม
วัตถุประสงคของการวิจัย ซึ่งแบบสอบถามแบงออกเปน2สวน ดังนี้
ส ว นที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ส ว นบุ ค คล เป น คํ า ถามเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร (สถานภาพทั่ ว ไปของพนั ก งาน) ประกอบด ว ย เพศ อายุ ตํ า แหน ง งาน
ประสบการณการทํางาน และเงินเดือน จํานวน 5 ขอ
สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ เปนขอมูลความผูกพันของพนักงานของ
บริษัทผูประกอบการในธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคมแหงหนึ่งเปนคําถามซึ่งประกอบดวย 10
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คําถาม โดยมีลักษณะเปนคําถามปลายปด แบบใชมาตราสวนประมาณคาแบบตัวเลข (Rating Scale)
ตามแบบของ Likert แบงเปน 6 ระดับ ซึ่งมีระดับของคะแนน ดังนี้
จริงที่สุด

มีระดับคะแนนเทากับ 6 คะแนน

จริง

มีระดับคะแนนเทากับ 5 คะแนน

คอนขางจริง

มีระดับคะแนนเทากับ 4 คะแนน

คอนขางไมจริง มีระดับคะแนนเทากับ 3 คะแนน
ไมจริง

มีระดับคะแนนเทากับ 2 คะแนน

ไมจริงที่สุด

มีระดับคะแนนเทากับ 1 คะแนน

เกณฑการตีความที่แตละระดับชั้นมีคาเทากัน ซึ่งจะไดมาจากสูตร
คาพิสัย

คะแนนสูงสุด คะแนนต่ําสุด

6 1

จํานวนชั้น

6

= 0.83

การตีความจะเปนดังนี้
5.16 - 6.00

หมายถึง

พนักงานมีความผูกพันจริงที่สุดตอองคกร

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

พนักงานมีความผูกพันไมจริงที่สุดตอองคกร

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลของวิจัยนี้ ประกอบดวยแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จาก
แบบสอบถามที่ไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 222 คน และแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่
ไดจากแนวคิดและทฤษฎีตางๆ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของสําหรับกระบวนการและขั้นตอนการเก็บ
ขอมูลมีดังนี้
1. ผูวิจัยไดทําการสุมกลุมตัวอยางจากพนักงานของบริษัทผูประกอบการในธุรกิจสื่อสาร
และโทรคมนาคมแหงหนึ่ ง ที่จะตอบแบบสอบถาม จํานวน 222 คน ซึ่ งเป นพนั กงานในระดั บ
ปฏิบัติการจนถึงหัวหนาสวนงาน
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2. ผูวิจัยไดทํ าการชี้แจงถึ งวัต ถุประสงค ของการทําวิจัย รวมทั้งหลั กเกณฑ ในการตอบ
แบบสอบถาม เพื่อใหพนักงานของบริษัทดังกลาว มีความเขาใจในขอคําถามและความตองการของ
งานวิจัย
3. ทําการแจกแบบสอบถามแบบออนไลน ให กับพนักงานของบริษัทผูประกอบการใน
ธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคมแหงหนึ่ง ครบจํานวน 222ชุด
4. นําแบบสอบถามที่ไดมาทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ และนําไปวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติดวยเครื่องมือทางคอมพิวเตอรตอไป
นํ า แบบสอบถามจํ า นวน 222 ชุ ด ที่ ไ ด จ ากกลุ ม ตั ว อย า ง มาทดสอบค า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีของครอบบาค (Cronbach’s Alpha) ไดดังนี้ ดังตารางที่ 1
จํานวนคําถามของความผูกพันของพนักงาน

Cronbach’s Alpha

10

.910

ตารางที่ 1 คาความเชื่อมั่น (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
ฝ า ยงานด า น Engineering จํ า นวน 200 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 90.1 ประสบการณ ใ นการทํ า งานอยู
ระหวาง 1-3 ป จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 50.5 มีเงินเดือน 15,000-30,000 บาท จํานวน 162 คน
คิดเปนรอยละ 73
ผลการวิเคราะหขอมูลของความผูกพันของพนักงานที่มีตอบริษัทผูประกอบการในธุรกิจสื่อสาร
และโทรคมนาคมแหงหนึ่ง
ความผูกพันของพนักงานที่มีตอบริษัทผูประกอบการในธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม
แหงหนึ่งในภาพรวม อยูในระดับจริง หากนํามาวิเคราะหแบบคาเฉลี่ย พบวา คาเฉลี่ยมากที่สุด
เทากับ 5.01 ในเรื่องการทุมเทในการปฏิบัติอยางเต็มที่ เพื่อใหบริษัทบรรลุเปาหมายและคาเฉลี่ยนอย
ที่สุดเทากับ 3.85 ในเรื่องความยินดีที่จะทํางานใหกับบริษัทโดยไมอยากลาออกไปอยูกับองคกรอื่น
ดังตารางที่ 2
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ความผูกพันของพนักงาน

คาเฉลี่ย

ระดับ
คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.896

แปลคา

1) ทานภูมิใจที่จะบอกกับคนอื่นวา ทานเปน
4.69
จริง
พนักงานของบริษัทนี้
2) ทานทุมเทในการปฏิบัติอยางเต็มที่ เพื่อให
5.01
.902
จริง
บริษัทบรรลุเปาหมาย
3) แมจะไดรับคาตอบแทนไมสูงมากนัก แต
4.74
.944
จริง
ทานก็จะทํางานอยางเต็มความสามารถ
4.58
.918
จริง
4) ทานรักและรูสึกหวงใยบริษัทนี้เวลาที่
ประสบปญหาความยากลําบากในการประกอบ
ธุรกิจ
5) หากไดรับมอบหมาย ทานเต็มใจที่จะทํางาน
4.70
1.009
จริง
นอกเหนือความรับผิดชอบ
6) ทานยินดีที่จะทํางานใหกับบริษัทโดยไม
3.85
1.161
คอนขางจริง
อยากลาออกไปอยูกับองคกรอื่น
4.38
.947
จริง
7) หากพบวามีใครพูดถึงบริษัทในทางลบ เมื่อมี
โอกาส ทานจะพยายามเขาไปพูดเพื่อแกไข
ภาพลักษณของบริษัททันที
8) ทานมักจะกลาวถึงบริษัทในทางที่ดีเสมอ
4.52
.800
จริง
4.36
1.179
จริง
9) ทานรูสึกวาการทํางานในบริษัทนี้ มี
ความสําคัญตอความสําเร็จในอาชีพการงานของ
ทาน
10) ทานมีความยินดี หากจะสามารถสราง
4.82
.844
จริง
ชื่อเสียงใหกับบริษัทได
รวม
4.57
0.96
จริง
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความผูกพันของพนักงานตอองคกร
การทดสอบสมมุติฐาน

900

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ผลการวิเคราะหสมมติฐาน พบวา เพศที่แตกตางกันมีผลตอความผูกพันของพนักงานที่มีตอ
บริษัทผูประกอบการในธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคมแหงหนึ่งไมแตกตางกัน หากนํามาวิเคราะห
แบบคาเฉลี่ย พบวา เพศชาย มีความผูกพันตอองคกรมากที่สุดในเรื่อง การทุมเทในการปฏิบัติอยาง
เต็มที่ เพื่อใหบริษัทบรรลุเปาหมาย เทากับ 5.04 และมีความผูกพันตอองคกรนอยที่สุดในเรื่องความ
ยินดีที่จะทํางานใหกับบริษัทโดยไมอยากลาออกไปอยูกับองคกรอื่น เทากับ 3.91 สวนเพศหญิง มี
ความผูกพันตอองคกรมากที่สุดในเรื่อง การทุมเทในการปฏิบัติอยางเต็มที่ เพื่อใหบริษัทบรรลุ
เปาหมาย เทากับ 4.92 และมีความผูกพันตอองคกรนอยที่สุดในเรื่องความยินดีที่จะทํางานใหกับ
บริษัทโดยไมอยากลาออกไปอยูกับองคกรอื่น เทากับ 3.70
อายุที่แตกตางกันมีผลตอความผูกพันของพนักงานที่มีตอบริษัทผูประกอบการในธุรกิจ
สื่อสารและโทรคมนาคมแหงหนึ่งแตกตางกัน หากนํามาวิเคราะหแบบคาเฉลี่ย พบวา อายุ 20-30 ป
มีความผูกพันตอองคกรมากที่สุดในเรื่อง การทุมเทในการปฏิบัติอยางเต็มที่ เพื่อใหบริษัทบรรลุ
เปาหมาย เทากับ 4.89 และมีความผูกพันตอองคกรนอยที่สุดในเรื่องความยินดีที่จะทํางานใหกับ
บริษัทโดยไมอยากลาออกไปอยู กับองค กรอื่ น เทากับ 3.65 สวนอายุ 31-40 ป มีความผูกพั นต อ
องคกรมากที่สุดในเรื่อง การทุมเทในการปฏิบัติอยางเต็มที่ เพื่อใหบริษัทบรรลุเปาหมาย เทากับ
5.31 และมีความผูกพันตอองคกรนอยที่สุดในเรื่องความยินดีที่จะทํางานใหกับบริษัทโดยไมอยาก
ลาออกไปอยูกับองคกรอื่น เทากับ 4.34
ตําแหนงงานที่แตกตางกันมีผลตอความผูกพันของพนักงานที่มีตอบริษัทผูประกอบการใน
ธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคมแหงหนึ่งไมแตกตางกัน หากนํามาวิเคราะหแบบคาเฉลี่ย พบวา ฝาย
งานดานการขาย มีความผูกพันตอองคกรมากที่สุดในเรื่อง ความยินดี หากจะสามารถสรางชื่อเสียง
ใหกับบริษัทได เทากับ 5.17 และมีความผูกพันตอองคกรนอยที่สุดในเรื่องความยินดีที่จะทํางาน
ใหกับบริษัทโดยไมอยากลาออกไปอยูกับองคกรอื่น เทากับ 3.83 ฝายงานดาน Engineer ความผูกพัน
ตอองคกรมากที่สุดในเรื่อง การทุมเทในการปฏิบัติอยางเต็มที่ เพื่อใหบริษัทบรรลุเปาหมาย เทากับ
5.07 และมีความผูกพันตอองคกรนอยที่สุดในเรื่องความยินดีที่จะทํางานใหกับบริษัทโดยไมอยาก
ลาออกไปอยูกับองคกรอื่น เทากับ 3.85 ฝายงานดานบัญชี/การเงินความผูกพันตอองคกรมากที่สุด
ในเรื่อง ความยินดี หากจะสามารถสรางชื่อเสียงใหกับบริษัทได เทากับ 5.00 และมีความผูกพันตอ
องคกรนอยที่สุดในเรื่องความยินดีที่จะทํางานใหกับบริษัทโดยไมอยากลาออกไปอยูกับองคกรอื่น
เทากับ 3.67 ฝายการตลาดและราคาความผูกพันตอองคกรมากที่สุดในเรื่อง หากพบวา มีใครพูดถึง
บริ ษัทในทางลบ เมื่ อมี โอกาส ท านจะพยายามเขาไปพูดเพื่ อแก ไขภาพลั กษณ ของบริ ษัท ทั นที
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เทากับ 4.33 และมีความผูกพันตอองคกรนอยที่สุดในเรื่อง ความยินดี หากจะสามารถสรางชื่อเสียง
ใหกับบริษัทได เทากับ 3.67 ฝายงานดานรัฐกิจสัมพันธความผูกพันตอองคกร เทากับ 6.00 ฝายงาน
ดานจัดซื้อและบริหารทรัพยสินความผูกพันตอองคกรมากที่สุดในเรื่อง ความภูมิใจที่จะบอกกับคน
อื่นวา เปนพนักงานของบริษัทนี้ เทากับ 5.00 และมีความผูกพันตอองคกรนอยที่สุดในเรื่องความ
ยินดีที่จะทํางานใหกับบริษัทโดยไมอยากลาออกไปอยูกับองคกรอื่น เทากับ 2.00 ฝายทรัพยากร
บุ ค คล ความผู ก พั น ต อ องค ก รมากที่ สุ ด ในเรื่ อ ง หากได รั บ มอบหมาย ท า นเต็ ม ใจที่ จ ะทํ า งาน
นอกเหนือความรับผิดชอบ เทากับ 5.25 และมีความผูกพันตอองคกรนอยที่สุดในเรื่อง หากพบวา มี
ใครพูดถึงบริษัทในทางลบ เมื่อมีโอกาส ทานจะพยายามเขาไปพูดเพื่อแกไขภาพลักษณของบริษัท
ทันที เทากับ 4.25 และฝายงาน อื่นๆ มีความผูกพันตอองคกรมากที่สุดในเรื่อง หากไดรับมอบหมาย
ทานเต็มใจที่จะทํางานนอกเหนือความรับผิดชอบ เทากับ 5.00 และมีความผูกพันตอองคกรนอย
ที่สุดในเรื่อง แมจะไดรับคาตอบแทนไมสูงมากนัก แตทานก็จะทํางานอยา งเต็มความสามารถ
เทากับ 3.75
ประสบการณในการทํางานที่แตกตางกันมีผลตอความผูกพันของพนักงานที่มีตอบริษัท
ผูประกอบการในธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคมแหงหนึ่งแตกตางกัน หากนํามาวิเคราะห แบบ
คาเฉลี่ย พบวา ประสบการณในการทํางาน 1-3 ป มีความผูกพันตอองคกรมากที่สุดในเรื่อง การ
ทุมเทในการปฏิบั ติอย างเต็มที่ เพื่อใหบริ ษัทบรรลุเป าหมาย เทากับ 4.77 และมีความผูกพั นต อ
องคกรนอยที่สุดในเรื่องความยินดีที่จะทํางานใหกับบริษัทโดยไมอยากลาออกไปอยูกับองคกรอื่น
เทากับ 3.59 ประสบการณในการทํางาน 4-6 ป มีความผูกพันตอองคกรมากที่สุดในเรื่อง การทุมเท
ในการปฏิบัติอยางเต็มที่ เพื่อใหบริษัทบรรลุเปาหมาย เทากับ 5.10 และมีความผูกพันตอองคกรนอย
ที่สุดในเรื่อง ความยินดีที่จะทํางานใหกับบริษัทโดยไมอยากลาออกไปอยูกับองคกรอื่น เทากับ 4.00
และประสบการณในการทํางาน 7-9 ป มีความผูกพันตอองคกรมากที่สุดในเรื่อง การทุมเทในการ
ปฏิบัติอยางเต็มที่ เพื่อใหบริษัทบรรลุเปาหมาย เทากับ 5.51 และมีความผูกพันตอองคกรนอยที่สุด
ในเรื่อง ความยินดีที่จะทํางานใหกับบริษัทโดยไมอยากลาออกไปอยูกับองคกรอื่น เทากับ 4.32
เงินเดือนที่แตกตางกันมีผลตอความผูกพันของพนักงานที่มีตอบริษัทผูประกอบการใน
ธุ ร กิ จ สื่ อ สารและโทรคมนาคมแห ง หนึ่ ง แตกต า งกั น หากนํ า มาวิ เ คราะห แ บบค า เฉลี่ ย พบว า
เงินเดือน 15,000-30,000 บาท มีความผูกพันตอองคกรมากที่สุดในเรื่อง การทุมเทในการปฏิบัติ
อยางเต็มที่ เพื่อใหบริษัทบรรลุเปาหมาย เทากับ 4.90 และมีความผูกพันตอองคกรนอยที่สุดในเรื่อง
ความยินดีที่จะทํางานใหกับบริษัทโดยไมอยากลาออกไปอยูกับองคกรอื่น เทากับ 3.70 เงินเดือน
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30,001-40,000 บาท มีความผูกพันตอองคกรมากที่สุดในเรื่อง การทุมเทในการปฏิบัติอยางเต็มที่
เพื่อใหบริษัทบรรลุเปาหมาย เทากับ 5.25 และมีความผูกพันตอองคกรนอยที่สุดในเรื่องความยินดีที่
จะทํางานใหกับบริษัทโดยไมอยากลาออกไปอยูกับองคกรอื่น เทากับ 4.31 และเงินเดือน 40,00150,000 บาท มีความผูกพันตอองคกรมากที่สุดในเรื่อง การทุมเทในการปฏิบัติอยางเต็มที่ เพื่อให
บริษัทบรรลุเปาหมาย เทากับ 5.56 และมีความผูกพันตอองคกรนอยที่สุดในเรื่องความยินดีที่จะ
ทํางานใหกับบริษัทโดยไมอยากลาออกไปอยูกับองคกรอื่น เทากับ 4.00
อภิปรายผลการวิจัย
ความผูกพันของพนักงานที่มีตอบริษัทผูประกอบการในธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม
แหงหนึ่งในภาพรวมอยูในระดับจริง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Meyer & Allen (1997) ที่กลาววา
ความผูกพันตอองคกรนั้นประกอบดวย 3 องคประกอบ ดังนี้
1. ความผูกพันตอองคกรดานความรูสึก หมายถึง ความผูกพันที่เกิดขึ้นจากความรูสึกภายใน
รูสึกวา ตนมี สวนร วมในองค กรและเต็มใจที่จะอุทิ ศตนให กับองคกร เป นความแข็งแกร งของ
ความสัมพันธท างจิต ใจที่ บุคคลรู สึกว าเปนสว นหนึ่ งขององค กร มี ความรูสึกวา เปาหมายและ
วัตถุประสงคในการทํางานของตนเองมีความสอดคลองกับองคกร จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา
พนักงานรูสึกภูมิใจที่จะบอกกับคนอื่นวา เปนพนักงานของบริษัทนี้ และพนักงานมีความยินดี หาก
จะสามารถสรางชื่อเสียงใหกับบริษัทได รวมถึงหากพนักงานพบวา มีใครพูดถึงบริษัทในทางลบ
เมื่อมีโอกาสจะพยายามเขาไปพูดเพื่อแกไขภาพลักษณของบริษัททันที
2. ความผูกพันตอองคกรดานความตอเนื่อง หมายถึง ความผูกพันที่เกิดขึ้นจากผลตอบแทน
ที่บุคคลไดรับจากองคกร และการคิดคํานวณของบุคคลที่อยูบนพื้นฐานของการลงทุนที่บุคคล
ใหกับองคกร โดยจะแสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมตอเนื่องวา จะทํางานอยูกับองคกรนั้น
ตอไปหรือจะโยกยายเปลี่ยนแปลงที่ทํางาน เกิดจากการที่บุคคลนั้นพิจารณาอยางถี่ถวนถึงผลดี
ผลเสียของการละทิ้งองคกร จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา พนักงานมีความยินดีที่จะทํางาน
ใหกับบริษัทโดยไมอยากลาออกไปอยูกับองคกรอื่น มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดนั่นเปนเพราะในชวงเวลา
ของการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจากพนักงานของบริษัทผูประกอบการในธุรกิจสื่อสาร
และโทรคมนาคมแหงหนึ่งกําลังอยูในชวงของการเปลี่ยนแปลงใหญขององคกรในทุกๆ ดาน เชน
ดานการบริหารจัดการ กระบวนการทํางาน คาตอบแทน เปนตน แตมีพนักงานบางสวนมีความคิด
วา แมจะไดรับคาตอบแทนไมสูงมากนัก ก็จะทํางานอยางเต็มความสามารถ
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3. ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐานทางสังคม หมายถึง บรรทัดฐานภายในจิตใจของ
บุคคลที่ตองการทําใหองคกรบรรลุเปาหมาย เปนความผูกพันที่เกิดขึ้นจากคานิยมของสังคมเปน
ความจงรักภักดีและตั้งใจที่จะอุทิศตนใหกับองคกร จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา พนักงานมี
ความทุมเทในการปฏิบัติงานอย างเต็ มที่ เพื่อใหบริษัทบรรลุเปาหมาย มีคาเฉลี่ย มากที่สุด และ
สอดคลองกับแนวคิดของจารุนันท อิทธิอาวัชกุล (2553) ที่ไดใหความหมายของความผูกพันตอ
องคกรวา เปนความเต็มใจของบุคลากรในการรักษาสมาชิกภาพอยูในองคกรตอไป รวมไปถึ ง
ทัศนคติไปในทางบวกตอองคกร โดยที่บุคลากรยอมสละความสุขบางสวนของตนเองเพื่อใหองคกร
บรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไวจากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา หากไดรับมอบหมาย พนักงานเต็มใจที่
จะทํางานนอกเหนือความรับผิดชอบ เพื่อใหงานนั้นบรรลุตามเปาหมายและสําเร็จภายในเวลาที่
กําหนด
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. งานวิ จั ย นี้ เ ป น แนวทางให อ งค ก รสามารถนํ า ไปพั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งานระดั บ
ปฏิบัติการไดใหมีประสิทธิภาพ โดยการสงเสริมใหพนักงานเรียนรูจากสิ่งเพิ่มเติมจากภายนอก
เพื่อใหเกิดการเรียนรู และนําไปปรับปรุ งพัฒนาการทํางานใหดียิ่งขึ้ นและสามารถนํา ไปพั ฒ นา
ความกาวหนาในสายอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. งานวิจัยนี้เปนแนวทางใหผูบริหารหรือบริษัทควรใหความสําคัญเกี่ยวกับความผูกพันตอ
องคกรมากยิ่งขึ้น ควรมีนโยบายในการชวยแนะแนวทางในการปฏิบัติงานใหพนักงานมีสวนรวม
ในบริษัทมากยิ่งขึ้น เพื่อใหพนักงานมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของบริษัทมีความสําคัญตอบริษัท
จะส ง ผลให เ กิ ด แรงบั น ดาลใจให พ นั ก งานปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องตนในบริ ษั ท นั้ น ต อ ไปได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. งานวิจัยนี้เปนแนวทางใหบริษัทตระหนักถึงการจัดสรรอัตราคาตอบแทนใหมีความ
ยืดหยุนและเพิ่มความเหมาะสม เพื่อที่พนักงานจะไดรูสึกถึงความมั่นคงในชีวิตการทํางานซึ่งจะ
สงผลใหบริษัทสามารถที่จะรักษาพนักงานที่ดี มีประสิทธิภาพ ใหอยูกับบริษัทตอไปเกิดเปนความ
จงรักภักดีกับบริษัท
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. หากมีโอกาส ควรมีการสํารวจบริษัทผูประกอบการในธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม
แหงหนึ่งนี้อีกครั้ง โดยประเมินวา ควรสํารวจบริษัทดังกลาวในชวงเวลาที่ผานการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญนั้นไปแลว
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2. ควรมีการสํารวจบริษัทที่มีธุรกิจคลายๆ กัน เพื่อใหทราบวาปจจัยใดบางที่ทําใหพนักงาน
เกิดความผูกพันตอบริษัท เพื่อนํามาเปรียบเทียบเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
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พฤติกรรมและปจจัยในการบริโภคอาหารเสริมของคนที่ออกกําลังกาย
BEHAVIOR AND FACTORS IN CONSUMPTION OF DIETARY SUPPLEMENTS
วิภาดา เกื้อกูล, โสภิชา แกวยอดเขา
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ชนะเกียรติ สมานบุตร
อาจารยประจํา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมของคน
ที่เลนฟตเนส โดยใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลคือ แบบสอบถามและมีกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน
ผลการศึกษาพบวา บุคคลของการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมของคนที่ออกกําลังกาย
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
ความถี่ของการซื้อผลิตภัณฑคิดเปนรอยละ 79.8 สถานที่ที่ตองการเลือกซื้อผลิตภัณฑบุคคลสวน
ใหญเลือกสั่งซื้อทางอินเตอรเน็ตคิดเปนรอยละ 91.3 สําหรับความสัมพันธตามสมมุติฐานพบวา
ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ เงินที่ไดรับเฉลี่ยตอเดือน และลักษณะ
ที่พักอาศัยในปจจุบัน ไมสงผลตอปจจัยการซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม
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
การรักษาสุขภาพและการออกกําลังกายไดรับความนิยมเปนอยางมากในสั งคมปจจุบัน
พฤติกรรมผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงและหันมาใสใจในดานสุขภาพ การรับประทาน การบริโภค
การออกกําลังกายและดูแลสุขภาพมากกวาอดีตที่ผานมา ซึ่งในปจจุบันอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
สําหรับคนออกกําลังกายเปนที่นิยมและแพรหลายในตอนนี้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑเสริมอาหาร เชน
วิตามินตางๆ ผลิตภัณฑบํารุงสมอง ผลิตภัณฑลดน้ําหนัก ผลิตภัณฑเพิ่มน้ําหนัก เปนตน (การศึกษา
พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อเสริมสรางกลามเนื้อ (เวยโปรตีน) ของกลุมคน
ออกกําลังกาย, วิรัญชนา แพรกปาน, ธีระวัฒน จันทึก, 2559)
ในกลุมของคนที่ออกกําลังกายไมใชแคอยากมีรางกายแข็งแรงเทานั้น แตสิ่งที่สําคัญคือ
การออกกําลังกายที่คุมคา และมีประโยชนตอรางกาย อยางเชน กลุมคนที่ออกกําลังกายก็ตองการ
เสริมสรางกลามเนื้อเปนพิเศษเพื่อใหดูมีกลามที่สวยงาม บุคคลเหลานั้นก็จะเลือกรับประทานอาหาร
ประเภทโปรตีนมากเปนพิเศษ เพราะโปรตีนมีหนาที่ชวยซอมแซมสวนที่กลามเนื้อถูกทําลายไป
อาหารที่อุดมไปดวยโปรตีน ไดแก ไข ถั่ว เนื้อสัตว และนม สวนผลิตภัณฑที่เปนที่นิยมของกลุมคน
ออกกําลังกายหรือที่เรียกวา กลุมคนที่ฟตเนส คือ ผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนและผลิตภัณฑ
อกไก ป น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ช ว ยเพิ่ ม มวลกล า มเนื้ อ ให กั บ ร า งกาย ดื่ ม ได ส ะดวกสบาย ผู ที่ ต อ งการ
รับประทานอาหารเสริมเวยโปรตีน หรือ อกไกปนและตองการไดรับคุณคาตอสุขภาพอยางแทจริง
จึงควรศึ กษารายละเอียดให ดีแทนการหลงเชื่ อโฆษณาเกิ นจริ ง ควรเลือกทานใหเหมาะสมกั บ
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รางกายตนเอง และการขยายตัวทางธุรกิจมีมากขึ้นทําใหเกิดการแขงขันกันเปนจํานวนมาก จึงทําให
ผูบริโภคมีทางเลือกที่หลากหลายในการเลือกซื้อ แตทางเลือกเหลานี้เกิดขึ้นจากการถายทอดขอมูล
ทางด า นที่ ดีเ ท า นั้ น ทํ า ให ผู บ ริ โ ภคที่ เ ลื อ กซื้ อ สิ นค า ก็ จะมี ก ารพิ จารณาเป น อย า งมากก อ นที่ จ ะ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ จึ ง เกิ ดข อ สั ง เกตว า กลุ ม คนที่ อ อกกํ าลั ง กายส ว นใหญ ที่ อ อกกํ า ลั ง เพื่ อ เสริ ม สร า ง
กลามเนื้อซึ่งจัดวาเปนกลุมผูบริโภคที่มีกําลังซื้อสูง จะเลือกซื้อและเลือกบริโภคผลิตภัณฑอาหาร
เสริมเพื่อเสริมสรางกลามเนื้อ อยางไรและมีปจจัยอะไรที่ทําใหเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภั ณฑ
อาหารเสริมนั้นๆ เพื่อเปนประโยชนในดานการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยในการเลือกบริ โภค
ผลิตภัณฑอาหารเสริม และเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อเสริมสรางกลาม
เนื้อใหตรงกับความตองการของกลุมผูบริโภคตอไป (ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจและพฤติกรรม
ของผู บริโภคในการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑอาหารเสริ มเวย โ ปรตี นในจังหวั ดประจวบคีรีขั นธ และ
จังหวัดเพชรบุรี, ศิริวรรณยังอยู, ปริญญาบรรจงมณี, 2560)
สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ผูทําการวิจัยตองการที่จะศึกษาและมุงเนนถึงพฤติกรรมและปจจัย
ในการบริโภคอาหารเสริมของคนที่ออกกําลังกาย และเห็นวา การศึกษาในดานนี้จะเปนประโยชน
ตอผูที่เลนฟตเนส และผูบริโภคอาหารเสริม เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยมาใชเปนแนวทาง
ในการดํารงชีวิตอยางถูกตอง การบริโภคอาหารเสริมใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค
และบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ และยังเปนแนวทางใหกับผูที่สนใจในเรื่องนี้นําไปใชประโยชนได
ตามตองการ
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมของคนที่เลนฟตเนส D-Work out
โรบินสันศรีสมานและฟตเนสมหาวิทยาลัยรังสิต ประกอบดวย พฤติกรรมในการบริโภคอาหาร
เสริม รวมถึงปจจัยที่มีตอการบิริโภคอาหารเสริม
2. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน ที่สงผลตอพฤติกรรมในการบริโภค
อาหารเสริม ปจจัยที่มีผลตอการบริโภคอาหารเสริมในภาพรวมที่แตกตางกัน
สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคและพฤติกรรม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ เงิน
ที่ไดรับเฉลี่ยตอเดือน และ ลักษณะที่พักอาศัยในปจจุบัน ที่ตางกัน มีการตัดสินใจการเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑอาหารเสริมของคนที่ออกกําลังกายแตกตางกัน
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา คื อ บุ ค คลที่ เ ข า มาใช บ ริ ก ารสถานที่ อ อกกํ า ลั ง กายใน
มหาวิทยาลัยรังสิต และ สถานที่ออกกําลังกาย D-Work out โรบินสันศรีสมาน ซึ่งไมทราบจํานวน
ประชากรที่แนนอน ดังนั้นจึงกําหนดกลุมประชากรจํานวน 400 คน
2. ขอบเขตดานพื้นที่
งานวิจัยนี้ทําการศึกษากับผูที่เขามาใชบริการสถานที่ออกกําลังกายในมหาวิทยาลัยรังสิต
และ สถานที่ออกกําลังกาย D-Work out โรบินสันศรีสมาน
3. ขอบเขตดานตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรตน คือ ขอมูลดานบุคคล ประกอบดวย เพศ อาชีพ อายุ เงินที่ไดรับเฉลี่ย
ตอเดือน สถานภาพ ลักษณะที่พักอาศัยในปจจุบัน
3.2 ตัวแปรตาม คือ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม ประกอบดวยปจจัยดานพฤติ
กรรมของผูบริโภคและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ขอมูลสวนบุคคล
1. เพศ
2. อาชีพ
3. อายุ
4. เงินที่ไดรับเฉลี่ยตอเดือน
5. สถานภาพ
6. ลักษณะที่พักอาศัยในปจจุบัน

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
1. ปจจัยดานพฤติกรรมของผูบริโภค
2. ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริม

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงการรับรูของผูบริโภคจะมีผลโดยตรงตอตลาดอาหารเสริมพรอมสรางแรง
ดึงดูดใจใหกับผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะความสําคัญของการบริโภคอาหารเสริม
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2. ผลการศึกษาสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาใหธุรกิจที่ทําการผลิตอาหาร
เสริมไดเหมาะสมกับพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคอาหารเสริม
3. ผูที่สนใจในการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริม สามารถนําไปใชประโยชน
ในการศึกษาและทําการวิจัยในอนาคต
นิยามศัพทเฉพาะ
1. พฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรืออาการที่แสดงออกทางกลามเนื้อ ความคิด และ
ความรูสึก เนนที่การกระทําของมนุษย
2. อาหารเสริม หมายถึง อาหารที่ใหรับประทานเพิ่มเติมนอกเหนือจากอาหารหลัก (อาหาร
มีประโยชน 5 หมู) โดยการใหอาหารเสริมมีวัตถุประสงคตางๆ เชน เพื่อชวยใหสุขภาพแข็งแรง เพื่อ
เพิ่มพลังงานใหกับรางกาย หรือเพื่อชวยใหรางกายมีการเจริญเติบโตที่ดี
3. ออกกําลังกาย หมายถึง การเคลื่อนไหวรางกายหรือการกระตุนใหสวนตางๆ ของรางกาย
ทํางานกวาภาวะปกติอยางเปนระบบระเบียบโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของเพศวัย และสภาพ
รางกายของแตละบุคคลเปนสําคัญจนสงผลใหรางกายมีความสมบูรณแข็งแรง และนอกจากนี้ยังทํา
ใหมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีอีกดวย
4. ผลิ ต ภั ณ ฑ เ สริ ม อาหาร คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารเสริ ม ที่ ใ ช รั บ ประทานเพื่ อ เสริ ม การ
รับประทานอาหารหลัก ที่ใชรับประทานโดยตรงนอกเหนือไปจากการรับประทานอาหารหลั ก
ตามปกติทุกวัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเสริมอาหารและใหสารอาหารแกผูที่ไมใชผูปวย บางประเทศ
จัดวา ผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนอาหาร ขณะที่บางประเทศจัดวา เปนยา
5. การรับรู คือ การรับรูทั้ง 5 ประการ ไดแก การไดยินไดฟงดวยหู การลิ้มชิมรสดวยปาก
การสั ม ผั ส จั บ ต อ งด ว ยมื อ การเห็ น ด ว ยตา การดมด ว ยจมู ก เป น ป จ จั ย การรู (Awareness) ที่ มี
ผลกระทบตอพฤติกรรมของผูบริโภค
6. ผลิตภัณฑ (Product) ในการศึกษานี้กําหนดใหผลิตภัณฑ หมายถึง อาหารเสริม
7. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน เพื่อใชในการเปรียบเทียบความ
คุมคาระหวางสินคาแตละประเภท
8. เวยโปรตีน คือ โปรตีนที่สกัดไดมาจากนมวัว โดยนําน้ํานมวัวที่คัดแยก จากกระบวน
การทําเนยแข็งมา สกัดสวนที่เปน คารโบไฮเดรต ไขมัน ออกใหเหลือสวนที่เปนโปรตีนบริสุทธิ์ที่
เขมขน จากนั้นนํามาผานกระบวนการทําใหแหงเพื่อใหอยู ในรูปผงพรอมชงดื่ม เวยโปรตีน
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การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
มนัส ยอดคํา (2548) ไดใหความหมายไววา หมายถึง การประกอบกิจกรรมใด ที่ทําให
รางกายหรือสวนตางๆ ของรางกายเกิดการเคลื่อนไหวและมีผลใหระบบตางๆ ของรางกายเกิดความ
สมบูรณแข็งแรง และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทีมงานทรูปลูกปญญา (2558) ไดใหความหมายไววา การออกกําลังกาย หมายถึง การที่
รางกายมีการเคลื่อนไหว ทําใหกลามเนื้อแข็งแรงทนทาน ชวยใหรางกายเจริญเติบโต อวัยวะตางๆ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ จิตใจสบาย อารมณมั่นคง การออกกําลังกายเปนสิ่งจําเปนและสําคัญ
สําหรับชีวิตของทุกคน ในชีวิตประจําวันของคนเรามีการบริโภคอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย
เพื่อใหพลังงานและเสริมสรางการเจริญเติบโต และควรไดรับการกระตุนระบบตางๆ ของรางกาย
ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพโดยการออกกําลังกาย
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 18) พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการ หรือ พฤติกรรม
การตั ดสิ นใจ การซื้ อ การใช และการประเมิ นผลการใช สิ นค า หรื อ บริ ก ารของบุ ค คล ซึ่ ง จะมี
ความสําคัญตอการซื้อสินคาและบริการทั้งในปจจุบันและอนาคต
สุปญญา ไชยชาญ (2550: 51) พฤติกรรมของผูบริโภค หมายถึง การกระทําหรืออาการที่
แสดงออกทางกลามเนื้อ ความคิด และความรูสึกเพื่อตอบสนองสิ่งเรา
อดุลย จาตุรงคกุล (2546) ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค วา บุคคลตางๆ ที่มี
ความสามารถในการซื้อ หรือทุกคนที่มีเงินตรา มีความเต็มใจที่จะซื้อสินคาหรือบริการนั้นๆ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ชั ย วั ฒ น สิ ง ห หิ รั ญ นุ ส รณ และ อรุ ณ รั ต น อรุ ณ เมื อ ง (2556, บทคั ด ย อ ) ได ศึ ก ษาเรื่ อ ง
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน
ในเขตตรวจราชการที่ 2 กระทรวงสาธารณสุข ผูบริโภคสวนมากจะซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารตาม
ขอมูลที่ไดรับจากสื่อโฆษณาและบุคคลรอบขางโดยไมไดศึกษาขอมูลที่ถูกตอง จนบางครั้งตกเปน
เหยื่อของการโฆษณา การวิจัยเชิงสํารวจนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาชองทางการรับรูขาวสาร
เกี่ยวกับผลิตภัณฑเสริมอาหาร ศึกษากลุมอางอิงที่ มีผลตอการตัดสิ นใจบริโภคผลิตภัณฑ เ สริ ม
อาหาร ศึกษาความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑเสริมอาหารและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร
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เปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารตามตัวแปร เพศ การเปนสมาชิก
อย.นอย ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน และศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติ กรรมการบริ โภค
ผลิตภัณฑเสริมอาหารกับความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑเสริมอาหาร รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง
และรายได เฉลี่ยต อวั นของนั กเรียน โดยทําการศึ กษาในกลุมตัว อยางจํ านวน 1,450 คน ซึ่งเป น
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขตตรวจราชการที่ 2 กระทรวงสาธารณสุข ใน 4
จั ง หวั ด ได แก ชั ย นาท สิ งห บุ รี ลพบุ รี และอ า งทอง เก็ บ รวบรวมข อ มู ล ตั้ ง แต เ ดื อ นมี น าคมถึ ง
สิงหาคม 2553 โดยใชแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิง ไดแก การทดสอบคาที การวิเคราะหความ
แปรปรวน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการ
รับรูขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑเสริมอาหารผานทางโทรทัศนและกลุมอางอิงที่มีผลสูงสุดตอการ
ตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร คือ พอแม นอกจากนี้ยังพบวา กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารและมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมที่ถูกตองในการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร
อยูในระดับปานกลาง โดยพบวา เพศชายมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ถูกตอง
มากกวาเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งยังพบวา พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
เสริมอาหารที่ถูกตองมีความสั มพันธทางบวกในระดับต่ํากับทั้งความรู เกี่ยวกับผลิตภัณฑ เ สริ ม
อาหารของนักเรียนกลุมตัวอยาง และรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครองและรายไดเฉลี่ยตอวันของ
กลุ ม ตั ว อย า ง อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ซึ่ ง ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ จะสามารถนํ า ไป
ประยุกตใชในกิจกรรมตางๆ ในการพัฒนาศักยภาพผูบริโภคและการคุมครองผูบริโภคของเขต
ตรวจราชการที่ 2 กระทรวงสาธารณสุขและสํา นักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสามารถใช
เปนแนวทางใหผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของในการพัฒนากลวิธีการลดพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
เสริมอาหารอยางไมสมเหตุสมผล
ศิริวรรณ ยังอยู และ ปริญญา บรรจงมณี (2560, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรีการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค
ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษในจังหวัดประจวบคีรีขันธและ
จังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษาระดับของการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตี นของ
สุ ภาพบุ รุ ษ ในจั ง หวั ดประจวบคี รีขั นธ และจั ง หวั ดเพชรบุ รี 3) เปรีย บเที ยบป จ จั ยที่ มีผ ลต อ การ
ตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภคในเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษ
912

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรีซึ่งจําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภค
และ 4) หาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภคในเลือก
ซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี
กลุมตัวอยางคือ ประชากรที่ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี ป พ.ศ. 2559 จํานวน 400 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบบังเอิญ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวยสถิติพรรณนา หาคาความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาเอฟการวิเคราะหความแปรปรวน (One-way ANOVA)
กรณีที่มีนัยสําคัญจะทดสอบแบบความแตกตางรายคูโดยใชวิธีของ Scheffe และการวิเคราะหขอมูล
ความสัมพันธ โดยใชคาทดสอบไคสแควร ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ
21-30 ป มีสถานภาพโสด มีการศึกษาปริญญาตรีมีรายได 15,000-25,000 บาท และมีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน 1) พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริ มเวย โปรตี นของ
สุภาพบุรุษ สวนใหญมีเหตุผลในการเลือกซื้อเพื่อเสริมสรางรูปรางที่ดีเลือกซื้อประเภทเวยโปรตีน
คอนเซนเทรท (WPC) มีความถี่ในการเลือกซื้อ 1 เดือน/ครั้ง เลือกซื้อชวงเชาเลือกซื้อผานชองทาง
ออนไลนผานอินเทอรเน็ต เลือกซื้อผลิตภัณฑสินคาในราคา 2,001-2,500 บาท/ครั้งและบุคคลที่มี
อิทธิพลตอการเลือกซื้อ คือ เพื่อน 2) ระดับของการตัดสินใจในเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเวย
โปรตี น ของสุ ภ าพบุ รุ ษ โดยรวมมี ค วามคิ ด เห็ นต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ อยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ
พิจารณารายดานพบวา มีการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมากที่สุด ไดแก ดานการรับรูปญหา และดาน
การประเมินผลหลังการซื้อ 3) เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภค
ในเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษซึ่งจําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล
ของผูบริโภค พบวา ผูบริโภคที่มีสถานภาพระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน ตางกัน มีปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจในเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษแตกตางกันสวน
ผูบริโภคที่มีอายุและอาชีพตางกัน มีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร
เสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษ ไมแตกตางกัน 4) ดานความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจและพฤติกรรมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนของสุภาพบุรุษในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หากพิจารณาตามรายดาน
พบวา พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนมีความสัมพันธ6
ดาน ไดแก แหลงที่เลือกซื้อ ประเภทของผลิตภัณฑอาหารเสริมเวยโปรตีนที่เลือกซื้อราคาในการ
เลือกซื้อเหตุผลในการเลือกซื้อ ความถี่ในการเลือกซื้อและชวงเวลาที่เลือกซื้อ
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พิ ม ลั ก ษณ สวั ส ดิ โ อ (2552, บทคั ด ย อ ) ได ศึ ก ษาเรื่ อ งพฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจบริ โ ภค
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ สริ ม อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพของลู ก ค า ในเขตหลั ก สี่ ก รุ ง เทพมหานคร การวิ จั ย เรื่ อ งนี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อสุขภาพของ
ลูกคาในเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ
เสริมอาหารเพื่อ สุขภาพของลูกคาในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครกลุมตัวอยาง จํานวน 152 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่รอยละคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารทุกวัน
รอยละ 93.42 สาเหตุที่ซื้อเพื่อรับประทานเอง รอยละ 76.32 มีวิธีดูแลสุขภาพโดยการบริโภคอาหาร
ที่มีประโยชนครบ 5 หมู รอยละ 59.21 บริโภคเปนระยะเวลานอยกวา 1 ป รอยละ 53.29 ซื้อจาก
หางสรรพสินคา รอยละ 44.74 ผูบริโภคมีการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ใน
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน
เรียงลําดับจากคามากที่สุดคือ ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และ
ดานผลิตภัณฑ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับ
มากที่สุดจํานวน 1 รายการ คือ คุณคาของผลิตภัณฑเสริมอาหาร ดานราคาอยูในระดับมากที่สุด
จํานวน 1 รายการ คือ ราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ ดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับ
มากที่สุดจํานวน 1 รายการ คือ การโฆษณาประชาสัมพันธ ดานชองทางจัดจําหนายอยูในระดับมาก
จํานวน 2 รายการ คือ ความสะดวกในการซื้อ และการวางจําหนายอยางแพรหลาย
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากร ไดแก ผูใชบริการ พฤติกรรมและปจจัยในการบริโภคอาหารเสริมของคนที่ออก
กําลังกาย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เนื่องจากไมทราบจานวนของผูใชบริการ พฤติกรรมและ
ปจจัยในการบริโภคอาหารเสริมของคนที่ออกกําลังกายสถานที่ฟตเนสมหาวิทยาลัยรังสิต ที่แนนอน
ดังนั้น ผูวิจัยจึงใชวิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณแบบไมทราบจานวน
ประชากร โดยใชสูตรกําหนดขนาด ตัวอยาง สูตร W.G. Cochran (1953) ดังนี้
n

P(1  P)Z 2
d2

n = จํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ
p = สัดสวนประชากรที่ผูวิจัยตองการจะสุมสามารถนําคาสถิติในอดีตมาใชแทนได
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z = ความมั่นใจที่ผูวิจัยกําหนดไวที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
มีคาเทากับ 1.96 (มั่นใจ 95%)
p = สัดสวนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมเกิดขึ้นได จะได
n = (0.5)(0.5) 1.962 / (0.05)2 = 385
ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนดจํานวนของกลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้ เทากับ 400 จํานวนเพื่อความ
แมนยําของขอมูลในการเก็บตัวอยาง แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการฟต
เนสของมหาวิทยาลัยรังสิต และ D-Work out โรบินสันศรีสมาน ผูวิจัยจึงทําการเก็บตัวอยางจาก
แบบสอบถาม 400 ตัวอยาง ตั้งแตวันที่ 30 กุมภาพันธ 2561–วันที่ 16 มีนาคม 2561
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษานี้เปนการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซึ่งแบงไดเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เปน แบบสอบถามลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภค ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานที่พัก ลักษณะของแบบสอบถามเปนคาถามที่มีสอง
ทางเลือก (Two-Ways Question) และหลายคําตอบ (Multiple Choices Questions) ใชการวัดแบบ
นามบัญญัติ (Norminal Scale) และเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
ตอนที่ 2 เปน แบบสอบถามพฤติกรรมและปจจัยในการบริโภคอาหารเสริมของคนที่ออก
กําลังกาย ไดแก กระบวนการตัดสินใจซื้อ ระยะเวลา และดานราคาในการตัดสินใจซื้ออาหารเสริม
ตอนที่ 3 เปน แบบสอบถามการใหความสําคัญกับปจจัยในดานพฤติกรรมของผูบริโภค
ไดแก ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ การสงเสริมการขาย และ ลักษณะทางกายภาพ
ลักษณะคําตอบเปนแบบมาตรวัดลิคเคิรต (Likert Scale) ประมาณคา 5 ระดับ โดยมีหลักเกณฑคา
คะแนนดังนี้
ระดับคะแนน 5 คะแนน คือ

ระดับความสําคัญมากที่สุด

ระดับคะแนน 4 คะแนน คือ

ระดับความสําคัญมาก

ระดับคะแนน 3 คะแนน คือ

ระดับความสําคัญปานกลาง

ระดับคะแนน 2 คะแนน คือ

ระดับความสําคัญนอย

ระดับคะแนน 1 คะแนน คือ

ระดับความสําคัญนอยที่สุด

สําหรับการแบงระดับความสําคัญทําไดโดยใชสมการแสดงความกวางอันตรภาคชั้น ดังนี้
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ความกวางอันตรภาคชั้น

คาพิสัย

จํานวนชั้น
เมื่อคาพิสัยมีคาเทากับ 5-1 = 4 และจํานวนชั้นเทากับ 5 จะไดความกวางอันตรภาคชั้นเทากับ 0.80
จากหลักเกณฑดังกลาวสามารถอธิบายคาระดับคะแนนเฉลี่ยไดดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดับความสําคัญมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีระดับความสําคัญมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดับความสําคัญปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดับความสําคัญนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับความสําคัญมากที่สุด
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาขอมูลปฐมภูมิผานการอกแบบสอบถามสา
หรับบุคคลที่ใชบริการของฟตเนสมหาวิทยาลัยรังสิต และฟตเนส D–Work out โรบินสันศรีสมาน
จํานวน 400 คน โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
กลุมตัวอยางที่มาใชบริการของฟตเนสมหาวิทยาลัยรังสิต และฟตเนส D–Work out โรบินสันศรี
สมาน
2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary source) เปนขอมูลที่ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลจากการ
วิจัยที่เกี่ยวของ บทความ ขอมูลจากอินเตอรเน็ต ที่เกี่ยวของเพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชเปนแนวทาง
ในการทําวิจัยในครั้งนี้
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหลักษณะสวนบุคคลของการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมของคนที่ออก
กําลังกายพบวา จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 278 คนคิด
เป นร อ ยละ 69.7 มี อ ายุ ร ะหว า ง 25-31 ป จํา นวน 221 คน คิ ด เป นร อ ยละ 55.3 มี สถานภาพโสด
จํานวน 342 คนคิดเปนรอยละ 85.5 เปนนักเรียน/นักศึกษาที่ออกกําลังกายและบริโภคอาหารเสริม
จํานวน 296 คน คิดเปนรอยละ 74 มีรายไดตอเดือน 15,001-30,000 บาทจํานวน 359 คนคิดเปนรอย
ละ 89.8 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพักอาศัยอยูคอนโด จํานวน 231 คนคิดเปนรอยละ 57.8
ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมของคนที่ออกกําลังกาย
พบวา จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ความถี่ของการซื้อผลิตภัณฑ จํานวน 319 คน คิด
เปนรอยละ 79.8 มูลคาของผลิตภัณฑอาหารเสริมที่จายแตละครั้ง 2,001-3,000 บาท จํานวน 278 คน
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คิดเปนรอยละ 69.5 บุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารสวนใหญ ตนเอง จะมีผล
ตอการตัดสินใจ มีจํานวน 338 คน คิดเปนรอยละ 84.5 สวนสถานที่ที่ตองเลือกซื้อผลิตภัณฑบุคคล
สวนใหญเลือกสั่งซื้อทางอินเตอรเน็ต จํานวน 365 คน คิดเปนรอยละ 91.3
ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริม
ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยดานพฤติกรรมของผูบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมของคนที่
ออกกําลังกายพบวา จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ผูบริโภคไดรับอาหารที่มีประโยชน
เพียงพอตอความตองการอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.06 ผูบริโภคพึงพอใจรูปลักษณของ
ตนเองอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 2.95 ผูบริโภคพึงพอในสุขภาพโดยรวมของตนเองอยู
ในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 ผูบริโภคไดนอนหลับพักผอนอยางเพียงพออยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยเทากับ 3.00 ผูบริโภคไดออกกําลังกายอยางสม่ําเสมออยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.97
ผูบริโภคตองการมีกลามเนื้อเพิ่มมากขึ้นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 ผูบริโภคอาศัยอยูใน
สภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดีอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.10
ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมของคนที่ออก
กําลังกายพบวาจากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน มีราคาที่ถูกกวายี่หออื่นที่เคยซื้ออยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.92 ผลิตจากผูผลิตที่มีคุณภาพนาเชื่อถืออยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ
3.96 สถานที่หรือเว็บไซตที่จําหนายมีความนาเชื่อถืออยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.15 ผูขายหรือ
ผูใหขอมูลมีความรูนาเชื่อถืออยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 ผลิตภัณฑสามารถหาซื้อไดงายอยู
ในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.08 ผลิตภัณฑมีการจัดโปรโมชั่น ชิงโชค หรือแจกแถมอยูในระดับ
ปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.09 เปนผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงหรือเปนที่รูจักทั่วประเทศอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ยเทากับ 4.06 ผลิตภัณฑมีระบบรับประกันความพอใจอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ
3.04
ผลการทดสอบสมมุติฐาน
เพศที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานปจจัยพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมที่ไมแตกตางกัน
อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานปจจัยพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมที่ไมแตกตางกัน
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อายุที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานปจจัยพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมที่ไมแตกตางกัน
เงินเดือนที่ไดรับเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานปจจัยพฤติกรรมของ
ผูบริโภคและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมที่ไมแตกตางกัน
สถานภาพที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานปจจัยพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัย
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมที่ไมแตกตางกัน
อภิปรายผลการวิจัย
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมและป จ จั ย ในการบริ โ ภคอาหารเสริ ม ของคนที่ อ อกกํ า ลั ง กาย มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมของคนที่เลนฟตเนส D-Work
out โรบินสันศรีสมานและฟตเนตมหาลัยรังสิต ประกอบดวย พฤติกรรมในการบริโภคอาหารเสริม
รวมถึงปจจัยที่มีตอการบิริโภคอาหารเสริมและศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน ที่
สงผลตอพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเสริม ปจจัยที่มีผลตอการบริโภคอาหารเสริมในภาพรวมที่
แตกตางกัน
จากขอมูลดานประชากรศาสตรของผูบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมของคนที่ออกกําลังกาย
สวยใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง จะสังเกตไดวา บุคคลที่มาออกกําลังกายจะมีอายุในชวง 2531 ป เพราะเพศชาย ตองการมีรางกายแข็งแรง รูปรางสวยงาม มีกลาม และตองการมีความมั่นใจใน
ตัวเอง
จากขอมูลดานพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมของคนที่ออกกําลังกาย บุคคล
สวนใหญที่ออกกําลังกายก็จะซื่อผลิตภัณฑอาหารเสริมมารับประทานเพื่อควบคูไปกับการออก
กําลังกาย เพื่อใหรางกายแข็งแรง มีกลาม ราคาในการสั่งซื้อก็จะไมแพงมากจนเกินไป และจะเลือก
ซื้อดวยตนเองโดยการสั่งซื้อผานทางอินเตอรเน็ต
จากผลสมมุติฐานพบวา ปจจัยทางดานประชากรศาสตรไดแก เพศ อายุ อายุ สถานภาพ
อาชีพ เงินที่ไดรับเฉลี่ยตอเดือน และ ลักษณะที่พักอาศัยในปจจุบัน ไมสงผลตอปจจัยพฤติกรรม
ผูบริโภคที่มีผลตอปจจัยการซื้อผลิตภัณฑ ทั้งนี้เพราะวาอาหารเสริมเปนเรื่องของคุณภาพ สถานที่
การจําหนาย และสามารถหาซื้อไดงายมากกวาความรูสึก

918

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. ใช ไดในฟต เนส D-Work out โรบินสันศรีสมาน และ ฟตเนสมหาวิทยาลัยรั งสิ ต ถา
นําไปใชในเขตพื้นที่อื่นพฤติกรรมที่ไดก็จะแตกตางออกไป
2. คนที่รูจักผลิตภัณฑอาหารเสริมอาจแตกตางกันไป มีความรูในตัวผลิตภัณฑที่แตกตาง
กัน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ใหความรูผลิตภัณฑอาหารเสริมใหกับบุคคลที่ตอบแบบสอบถาม
2. กําหนดตัวผลิตภัณฑอาหารเสริม เพื่อใหงายตอความเขาใจ
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พฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาดในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเขตนนทบุรี
BEHAVIORS AND MARKETING MIXES OF ALCOHOLIC COMSUMPTION IN
NONTHABURI
วศินี ศรีวิจารณ, สมชาย ประยงคพันธ
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ณกมล จันทรสม
อาจารยประจํา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดยอ
ผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทยมีประมาณถึง 40% ของประชากร โดยเพศ
ชายนิยมดื่มมากกวาเพศหญิง มูลคาการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีมากกวา 2 แสนลานบาท
ทําใหมีธุรกิจบริการที่เกี่ยวของเกิดขึ้นมาเปนจํานวนมาก เพื่อใหเกิดความเขาใจในความตองการ
ของผูบริโภค งานวิจัยนี้จึงไดศึกษาถึงพฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาดในการบริโภค โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาถึงปจจัยทางดานประชากรศาสตรสงผลตอสวนประสมทางการตลาด
ในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ของประชากรในเขตจังหวัดนนทบุรี ภายใตสมมุติฐานที่วา
แตกตางกันทางดานประชากรศาสตรจะสงผลตอปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดที่แตกตาง
กัน ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในจังหวัดนนทบุรีมีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล
รอยละ 80 เปนเพศชายรอยละ 54.1 มีอายุระหวาง 20-30 ป รอยละ 59.9 มีรายได ตอเดือน 10,00150,000 รอยละ 52.1 โดยนิยมใชบริการเปนระยะทาง นอยกวา 3.00 กม. และ 5.00–10.00 กม. คิด
เปนรอยละ 29 สําหรับความสัมพันธตามสมมุติฐานพบวา เพศที่แตกตางกันสงผลตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ และ ดานลักษณะทางกายภาพ ที่แตกตางกัน พฤติกรรมการดื่ม
ที่แตกตางกันสงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานพนักงานผูใหบริการและดานลักษณะ
ทางกายภาพที่แตกตางกัน และรายไดที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน
ลักษณะทางกายภาพ ที่แตกตางกัน
คําสําคัญ : พฤติกรรม, สวนประสมทางการตลาด, การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
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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
เนื่องจากตลาดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทยยังคงเปดกวาง ปริมาณการ
บริโภคทั้งประเทศมากกวา 3,000 ลานลิตร และเพราะมีผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนจํานวน
มากและมีหลายกลุมอายุทั้งเพศชายและหญิง https://www.hfocus.org รายงานผลการสํารวจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลของประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไปเมื่อปพ.ศ. 2557 พบวา
การดื่ มเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ใ นประชากรไทยอายุ 15 ป ขึ้ น ไป ในช ว งเวลา 1 ป ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล รอยละ 38.9 เปนชายรอยละ 55.9 และหญิงรอยละ 23 มีสัดสวนของผูดื่มใกลเคียงกัน
ทุกกลุมอายุ กลาวคือกลุมอายุ 15-29 ปดื่มรอยละ 44.4 และสัดสวนนี้สูงสุดในกลุมอายุ 30-44 ป ถึง
รอยละ 46.0
ศูนยวิจัยปญหาสุรา ระบุวา เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่คนไทยนิยมดื่ม ไดแก เบียร รอยละ 60.9
สุรา ขาวหรือสุรากลั่น รอยละ 42.7 สุราสียี่หอไทยรอยละ 23.6 สุราสียี่หอตางประเทศรอยละ 4.7
ขณะที่กลุม เยาวชน 15-19 ป นิยมดื่มเบียร รอยละ 74.5 สุราขาวหรือสุรากลั่น รอยละ 37.6 สุราสี
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ยี่หอไทยรอยละ 25 สุราสียี่หอตางประเทศรอยละ 2.8 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบความนิยมบริโภคของทั้ง
สองกลุมนี้พบวา เยาวชน นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลรวมสมั ยมากขึ้น และบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลที่มีภาพลักษณทางวัฒนธรรมดั้งเดิมลดลง จะเห็นไดอยางเดนชัดมากขึ้น คือ ในชวงตน
เดือน พฤศจิกายนของทุกๆ ป จะมีลานเบียร หรือหลายๆ คนอาจเรียกวา เทศกาลเบียรการ เด น
เกิดขึ้นตามใจกลางเมือง หางสรรพสินคา และ ยานชอปปงตามสถานที่ตางๆ เพื่อเปนการกระตุน
ยอดขายและกระตุนตลาดในชวงทายป แตเนื่องจาก เทศกาลนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับแอลกอฮอล จึงทํา
ใหไมสามารถจะโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อได จึงตอง อาศัยการบอกตอ โดยกลุมเปาหมายหลัก
ของเทศกาลนี้ก็คือ นักศึกษาและคนวัยทํางาน ซึ่งอาศัยชวงเลิก เรียน เลิกงาน มานั่งดื่มเพื่อผอน
คลายความตึ งเครี ยด และถือเป นจุดนั ดพบสังสรรคพูดคุยกันอีกที่ หนึ่ง นอกจากจะมีเครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล ห ลากหลายยี่ ห อ ให ไ ด เ ลื อ กดื่ ม กั น แล ว ยั ง มี ก ารจั ด คอนเสิ ร ต จากศิ ล ป น ที่ เ ปลี่ ย น
หมุนเวียนกันมาตลอด เพื่อเปนการเรียกลูกคาและคืนกําไรใหกับผูที่มาใชบริการ
ผลการวิเคราะหปจจัยสงเสริมการตลาดพบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เอกชน ใหความสําคัญตอปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยรวมอยู
ในระดับมากที่สุด โดยนักศึกษาใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และดานราคา
เปนอันดับแรก ตามลําดับ ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ เปนอันดับรองลงมา และให
ความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริม การขาย เปนอันดับสุดทาย เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต
ละปจจัย พบวา ดานผลิตภัณฑ พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชน ใหความสําคัญ
ตอปจจัย ดานผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยรวมอยูในระดับมาก โดย
นักศึกษาให ความสําคัญในเรื่องยี่หอหรือตราสินคา เปนอันดับแรก ใหความสําคัญในเรื่องรสชาติ
และกลิ่น เปนอันดับ รองลงมา และใหความสําคัญในเรื่องรูปแบบ รูปทรงของผลิตภัณฑ เปนอันดับ
สุดทาย ดานราคา พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชน ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานราคาที่มีอิทธิพลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยนักศึกษาให
ความสําคัญ ในเรื่องราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และราคาถูกกวาผลิตภัณฑชนิดอื่น ซึ่งมีคาเฉลี่ย
เทากัน ดานชองทางการจัดจํา หนาย พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชน ให
ความสํ า คั ญ ต อ ป จ จั ย ด า นช อ งทางการจั ด จํ า หน า ยที่ มีอิ ท ธิ พ ลต อ การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล
โดยรวมอยู ในระดับมากที่สุด โดยนักศึกษาใหความสําคัญในเรื่องมีบริการที่ดี นาประทับใจ เปน
อันดับแรก ใหความสําคัญในเรื่องสถานที่บรรยากาศดี เปนอันดับรองลงมา และใหความสําคัญใน
เรื่ อ งสถานที่ จํ า หน า ยที่ สะดวก หาซื้ อ ง า ย เป นอั นดั บ สุ ดท า ย ด า นการส งเสริ ม การขาย พบว า
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นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชน ใหความสําคัญ ตอปจจัยดานการสงเสริมการขายที่มี
อิทธิพลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยรวมอยูในระดับมาก โดย นักศึกษาใหความสําคัญใน
เรื่องการโฆษณาเชิงประชาสัมพันธภาพลักษณของตราสินคา เปนอันดับแรก ใหความสําคัญในเรื่อง
การโฆษณาสินคาผานสื่อตางๆ เปนอันดับรองลงมา และใหความสําคัญในเรื่องมี กิจกรรมนาสนใจ
เชน มีของแถม หรือใหชิมฟรี เปนอันดับสุดทาย
มูลคาตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอลเฉพาะเบียรในป 2559 มีมูลคากวา 1.8 แสนลานบาท
(ประชาชาติธุรกิจ) ทําใหการประกอบธุรกิจการใหบริการรานเหลาที่มีความนาสนใจในการลงทุน
อยูอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดีมีผูประกอบการจํานวนมากสนใจในการเขามาลงทุนในการเปดสถานที่
ใหบริการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล บางประสบความสําเร็จ บางก็ประสบภาวะขาดทุนจนตอง
เลิกกิจการไป ดังนั้นเพื่อเปนขอมูลสําหรับการดําเนินธุรกิจในดานการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
จึงเปนที่มาของการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชากรในเขตจังหวัด
นนทบุรีเพื่อใหทราบถึงปริมาณยี่หอแหลงที่มาและรูปแบบของสถานที่ใหบริการรวมถึงคาใชจาย
ตอครั้งตอคนที่ออกมาใชบริการของสถานที่ที่จัดไวใหเปนที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลได
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรมในการตั ด สิ น ใจบริ โ ภคและเลื อ กประเภทของเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลของประชากรในเขตจังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยทางดานประชากรศาสตรสงผลตอสวนประสมทางการตลาด ในการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ของประชากรในเขตจังหวัดนนทบุรี
สมมติฐานการวิจัย
ในการศึ ก ษานี้ มี ส มมุ ติ ฐ านที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ตั ว แปรต น คื อ ข อ มู ล ประชากรศาสตร ข อง
ผูบริโภคกับตัวแปรตามหรือปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยความแตกตางกันของตัวแปรตน
จะสงผลตอปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการสถานที่ที่จําหนายเครื่องดื่มทีมีแอลกอฮอลของประชากรในเขตจังหวัด
นนทบุรี โดยศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ไดแก เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวยปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจาหนาย ปจจัยดานสงเสริมการตลาดรวมถึง
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ศึกษาการรับรูพฤติกรรมในการตัดสินใจ เชน ชวงเวลา ระยะเวลา และชนิดของเครื่องดื่มที่เลือก
บริโภค
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ในการศึกษา ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดของงานวิจัยไวดังนี้
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ขอมูลสวนบุคคล

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
1. ดานผลิตภัณฑ
2. ดานการสงเสริมการขาย
3. ดานพนักงานผูใหบริการ
4. ดานลักษณะทางกายภาพ

1. เพศ
2. อายุ
3. พฤติกรรมการดื่ม
4. รายได
5. ระยะทางจากที่พักอาศัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. เพื่ อ ทราบถึ ง พฤติ ก รรมในการตั ด สิ น ใจบริ โ ภคและเลื อ กประเภทของเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลของประชากรในเขตจังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อเพื่อทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด กับการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานที่
ใหบริการที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ของประชากรในเขตจังหวัดนนทบุรี
นิยามศัพทเฉพาะ
1. พฤติกรรม หมายถึง การกระทําซึ่งเปนการแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด ความตองการ
ของจิตใจที่ตอบสนองตอสิ่งเราทั้งขณะที่ผูกระทํารูสึกตัวและไมรูสึกตัวและยังหมายรวมทั้งการ
กระทําที่สามารถสังเกตไดหรือสังเกตไมไดก็ตาม
2. พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและใชสินคาและ
บริการทางเศรษฐกิจการแสดงออกของบุคคลแตละบุคคลในการคนหา การเลือกซื้อ การใชการ
ประเมินผลหรือการจัดการกับสินคาและบริการ

925

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

3. เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล หมายถึ ง เครื่ องดื่ มที่ มีเ อทิ ล แอลกอฮอล (Ethyl alcohol) เป น
สวนผสมที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาทอันไดแก วิสกี้ บรั่นดี วอดกา รัม เตอกีรา คอกเทล ไวน เบียร
ประเภทตางๆ
4. ส ว นประสมทางการตลาด หมายถึ ง ตั ว แปรหรื อ เครื่ อ งมื อ ทางการตลาดที่ ส ามารถ
ควบคุมได มักจะนํามาใชรวมกันเพื่อตอบสนอง ความพึงพอใจและความตองการของลูกคาที่เปน
กลุมเปาหมาย ซึ่งประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางจัดจําหนาย และ ดานการสงเสริมการตลาด
5. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ในการศึกษานี้กําหนดใหผลิตภัณฑ หมายถึง เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน เพื่อใชในการเปรียบเทียบความ
คุมคาระหวางสินคาแตละประเภท
6. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอม
ในการนําเสนอบริการใหแกลูกคา
7. การส ง เสริ ม การตลาด (Promotion) หมายถึ ง เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ
ผูใชบริการ โดยมีวัตถุประสงคที่แจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรม
8. นนทบุรี หมายถึง จังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย จังหวัดนนทบุรีจัดเปนพื้นที่
ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีขนาดเนื้อที่ใหญเปนอันดับที่ 75 ของประเทศ มีประชากร
หนาแนนที่สุดเปนอันดับที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ความหมายของพฤติกรรมและพฤติกรรมการบริโภค
พฤติ กรรม ตามความหมายทางจิ ตวิ ทยา หมายถึ ง การกระทําซึ่งเปนการแสดงออกถึ ง
ความรูสึกนึกคิด ความตองการของจิตใจที่ตอบสนองตอสิ่งเรา ซึ่งอาจสังเกตไดโดยทางตรงหรือ
ทางอ อ ม (ลั ก ขณา สริ วั ฒ น , 2544) นอกจากนี้ พ ฤติ ก รรมยั ง หมายถึ ง การกระทํ า ของอิ น ทรี ย
(Organism) หรือสิ่งมีชีวิต การกระทําที่วานี้รวมทั้งการกระทําที่เกิดขึ้นทั้งที่ผูกระทํารูสึกตัวและไม
รูสึกตัวในขณะทํา และยังหมายรวมทั้งการกระทําที่สามารถสังเกต ไดหรือสังเกตไมไดก็ตาม (สิทธิ
โชค วรานุสันติกูล, 2546) พฤติกรรม (Behavior) คือ กริยาอาการที่แสดงออกหรือปฏิกิริยาโตตอบ
เมื่อเผชิญกับสิ่งเรา (Stimulus) หรือสถานการณตางๆ อาการแสดงออกตางๆ เหลานั้น อาจเปนการ
เคลื่อนไหวที่สังเกตไดหรือ วัดได เชน การเดิน การพูด การเขียน การคิด การเตนของหัวใจ เปนตน
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(พฤติกรรมมนุษย, 2552) สกินเนอร (Skinner, 1904) กลาววา ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับ
สิ่งแวดลอมวา สิ่งแวดลอมเปนสิ่งเรา ที่กอใหเกิดพฤติกรรมและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมนั้น และการ
ที่จะเขาใจพฤติกรรมของใครก็ตาม จําเปนอยางยิ่งที่จะตองรู ถึงผลที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของ
บุคคลนั้นๆ เสียกอน จากนั้นถาตองการที่จะปรับพฤติกรรมของบุคคลเหลานั้นก็สามารถ ที่จะทําได
โดยการนําผลนั้นมาเปนตัววางเงื่อนไขใหบุคคลเหลานั้นแสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ประภา
เพ็ญ สุวรรณ (2536, หนา 43) ไดกลาวถึง พฤติกรรม วา เปนปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกชนิดของ
สิ่งมีชีวิต พฤติกรรมของคน หมายถึง ปฏิกิริยาตางๆ ที่บุคคลแสดงออกทั้งภายนอกและภายในตัว
บุคคล ทั้งที่สังเกตไดและ สังเกตไมได และแตกตางกันออกไปตามสภาพสั งคมวัฒนธรรมโดย
มักจะไดอิทธิ พลจากความกดดัน ความคาดหวัง ของบุคคลรอบตัวสถานการณในขณะนั้นและ
ประสบการณในอดีตพฤติกรรมของมนุษย
ในสวนของคํา วาความหมายของพฤติกรรมการบริ โภค ซึ่งมีความหมายวา ปฏิกิริยาที่
เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการตางๆ ของ
การตัดสินใจซึ่ งเกิ ดกอนและเปนตัวกําหนดปฏิ กิริยาตางๆ เหลานั้น (อดุลย จาตุรงคกุล, 2539)
พฤติกรรมบริโภคยังสามารถนิยามไดอีกวา คือ พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแตละบุคคลใน
การคนหา การเลือกซื้อ การใชการประเมินผลหรือการจัดการกับสินคาและบริการ ซึ่งผูบริโภคคาด
ว า จะสามารถตอบสนองความต อ งการของตนเองได (เสรี วงษ มณฑา, 2548) หรื อ หมายถึ ง
พฤติกรรมเกี่ยวกับ การซื้อ การใชผลิตภัณฑของผูบริโภคอันจะนําไปสู ความพึงพอใจตามความ
ตองการตามความคิ ดและตามประสบการณของผู บริโภค การศึ กษาของผูบ ริ โภคจะกอให เกิ ด
กระบวนการตัดสินใจซื้อและการใชผลิตภัณฑ (ภาณุพงศ นาคจู, 2555) โดยรวมแลวสามารถสรุป
ไดวา พฤติกรรม คือ การกระทําหรือการแสดงอาการหรือ อากัปกิริยาของบุคคล ทั้งที่สังเกตไดหรือ
ไมได ที่ผานการใครครวญแลวหรือเปนไปอยางไมรูตัว และพฤติกรรมการบริโภค คือ การกระทํา
หรือ การแสดงออกของบุคคลในการเสาะหา ซื้อ ใช ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ บริการ
ที่สามารถ ตอบสนองความตองการของตนเองได
ความหมายและประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือสุรา
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ห รื อ สุ ร า มี ก ารให ค วามหมายที่ แ ตกต า งกั น จึ ง มี ก ารอธิ บ าย
ความหมายไวดังนี้ สุรา หรือเครื่องดื่ มแอลกอฮอล ในทางวิทยาศาสตร หมายถึง เครื่องดื่มที่ มี
เอทิลแอลกอฮอล (Ethyl alcohol) เปนสวนผสม ไดมาจากการหมักขาว ขาวโพด และผลไมตางๆ
ดวยยีสต ปริมาณของ แอลกอฮอลที่มีอยูในสุราแตละชนิดแตกตางกัน สังเกตไดจากจํานวนดีกรีของ
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สุราแตละชนิดถาดีกรีสูง แสดงวาปริมาณแอลกอฮอลสูง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525 และ สุรา ยัง
หมายถึง เครื่องดื่มที่มีเอทิลแอลกอฮอล ผสมอยูในปริมาณไมเกิน 80% ซึ่งถือวาอยูในเกณฑที่ คน
สามารถใชดื่มได (เครือขายกาญจนาภิเษก, 2549 อางใน ประภัสสร สุวรรณบงกช, 2549) โดยสุรา
ถือเปนยาหรือสารที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาทโดยจะออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง (สมภพ
เรืองตระกุล, 2543)เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล หรือ สุราแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ (เทพินทร
พัชชานุรักษ, 2541) คือ
1. สุราประเภทที่กลั่นแลว (Distilled Liquors) คือ สุราที่เกิดจากการเอาน าสา (แปงหรือน า
ตาลหมัก ดวยยีสตจนเกิดมีแอลกอฮอล) มากลั่น อาจจะตามดวยการเติมสี ปรุงกลิ่นแตงรส ดวยสาร
ปรุงแตงอื่นๆ ลงไป เพื่อใหถูกใจผูดื่ม สุรากลั่นของไทยสวนมากที่มีจ าหนาย คือ สุราขาว (เหลา
โรงงาน) สุราผสม สุราผสมพิเศษ (เหลาเหลือง) สุราไทยนิยมใชสารปรุงแตง เชนน าเชื้อ (Essence
หรื อ Flavos) น้ํายาสกั ด (Extract) สี ผสมลง ไปด วย สําหรั บสุ ราตางประเทศ เช น บรั่นดี วิ สกี้
2. สุราหมัก (Fermented Liquors) หรือสุราแช คือ สุราที่ไดจากการหมักสา ทําใหเกิดเปน
น้ําเมาแต ไมมีการกลั่น มักจะหมักสาจากเมล็ดธัญพืช แปงจากพืช ผลไม และน าตาลจากพืช เชน
เบียรกระแช น้ําขาว น้ําตาลเมา สาโท อุ เปนตน สุราไมกลั่นของไทยที่มีจําหนายสวนใหญ คือ เบียร
ไวน โดยเบียรไทยจะมีปริมาณแอลกอฮอลสูงและแรงกวาเบียรตางประเทศ สวนน้ําขาวกระแช
น้ําตาลเมา อุ สาโท ชาวบานมักจะทําเอง ซึ่งเมื่อกอนจะผิดกฎหมาย แตปจจุบันรัฐบาลไดสนับสนุน
ใหเปนหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ชุมชนสามารถผลิตจําหนายไดโดยไมผิดกฎหมาย
สวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541) ไดอางถึงแนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
(Service Mix) ของ Philip Kotler ไววา เปนแนวคิดที่เกี่ยวของกับธุรกิจที่ใหบริการซึ่งจะไดสวน
ประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ในการกําหนดกลยุทธการตลาดซึ่งประกอบดวย
1. ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งซึ่งสนองความจําเปนและความตองการของมนุษยได
คือ สิ่งที่ผูขายตองมอบใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑนั้นๆ
โดยทั่วไปแลว ผลิตภัณฑแบงเปน 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑที่อาจจับตองได และ ผลิตภัณฑที่จับ
ตองไมได
2. ดานราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวาง
คุณคา (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะตัดสินใจซื้อ

928

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ดังนั้น การกําหนดราคาการใหบริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหบริการชัดเจน และงาย
ตอการจําแนกระดับบริการที่ตางกัน
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปน กิจกรรมที่เกี่ยวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอม
ในการนําเสนอบริการใหแกลูกคา ซึ่งมีผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของ
บริการที่นํา เสนอ ซึ่งจะต องพิจารณาในดานทําเลที่ตั้ ง (Location) และชองทางในการนํา เสนอ
บริการ (Channels)
4. ด า นส ง เสริ ม การตลาด (Promotion) เป น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในการ
ติ ด ต อ สื่ อ สารให ผู ใ ช บ ริ ก าร โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ที่ แ จ ง ข า วสารหรื อ ชั ก จู ง ให เ กิ ด ทั ศ นคติ แ ละ
พฤติกรรม การใชบริการและเปนกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ
5. ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม
การจู งใจ เพื่ อใหสามารถสร า งความพึ งพอใจใหกับ ลูกค า ไดแตกต า งเหนือ คู แข งขั นเป นความ
สั ม พั น ธ ร ะหว า งเจ า หน า ที่ ผู ใ ห บ ริ ก ารและผู ใ ช บ ริ ก ารต า งๆ ขององค ก ร เจ า หน า ที่ ต อ งมี
ความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองตอผูใชบริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการ
แกไขปญหาสามารถสรางคานิยมใหกับองคกร
6. ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)
เปนการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพใหกับลูกคา โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม ทั้ง
ทางดานกายภาพและรูปแบบการใหบริการเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา ไมวาจะเปนดานการแตงกาย
สะอาดเรียบรอย การเจรจาตองสุภาพออนโยน และการใหบริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชนอื่นๆ
ที่ลูกคาควรไดรับ
7. ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติใน
ดานการบริการ ที่นําเสนอใหกับผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว และทําให
ผูใชบริการเกิดความประทับใจ
จากปจจัยทางการตลาดขางตนสามารถสรุปไดวา ปจจัยทางการตลาดที่เหมาะสมสามารถ
ทําใหธุรกิจประสบผลสําเร็จได สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและลูกคาเกิดความประทับใจ สงผล
ใหเกิดความภักดีตอธุรกิจ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กรณี ศึ ก ษาแรกเป น การศึ ก ษาส ว นประสมการตลาดบริ ก ารและพฤติ ก รรมใช บ ริ ก าร
รานอาหารญี่ปุนยาน Community Mall ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร(กนกพรรณ, 2557)โดย
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กลุ มตั ว อย า งคื อ ผู บ ริ โ ภคที่ อ าศั ย อยู ใ นกรุ ง เทพมหานครที่ เ คยใช บ ริ ก ารร า นอาหารญี่ ปุ น ย า น
Community Mall จํานวน 385 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยใช chisquare teast, Cramer’s V และ Somers’d ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญิง มีอายุระหวาง 25-34 ป ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 35,001
บาทขึ้นไป มีความถี่ในการใชบริการรานอาหารญี่ปุนเฉลี่ยตอเดือน 1-3 ครั้งตอเดือน มีคาใชจายโดย
เฉลี่ยครั้งละ 300-499 บาท ชวงวันในการใชบริการคือวันเสาร-อาทิตย และรูปแบบบริการที่นิยม
มากที่สุดคือ อาหารชุด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประเมินลักษณะสวนประสมทางการตลาด
บริ ก ารของร า นอาหารญี่ ปุ น ย า น Community Mall ด า นกระบวนการในระดั บ มากที่ สุ ด และ
ประเมินลักษณะทางดานผลิตภัณฑ ดานสงเสริมการขาย ดานพนักงานผูใหบริการและดานลักษณะ
ทางกายภาพอยูในระดับมาก
ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา
1. ความถี่ในการใชบริการรานอาหารญี่ปุนเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับอายุ อาชีพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ผลิตภัณฑ การสงเสริมการขาย พนักงานผูใหบริการ รักสนะทางกายภาพและ
กระบวนการ
2. ค า ใช จ า ยในแต ล ะครั้ ง มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ อายุ อาชี พ รายได เ ฉลี่ ย ต อ เดื อ น และ
ผลิตภัณฑ
3. ชวงวันในการใชบริการ มีความสัมพันธกับเพศ อายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยนตอเดือน
กรณีศึกษาที่สอง เปนการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานเอสแอนดพี
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รัตติยา, 2559) ศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค
ในการเลือกใชบริการรานเอสแอนดพีโดยมีขอบเขตงานวิจัยของกลุมตัวอยางคือ ผูที่เคยใชบริการ
รานเอสแอนดพีและอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวม
ข อ มู ล แบบเฉพาะเจาะจงจากกลุ ม ตั ว อย า ง ตั้ ง แต วั น ที่ 7 ตุ ล าคม-7 พฤศจิ ก ายน 2559 โดยใช
แบบสอบถามออนไลน และมีกลุมตัวอยางทั้งหมด 402 คน นอกจากนี้สมมุติฐานในการงานวิจัยได
ครอบคลุมปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7 Ps) โดยประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดาน
ราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคคล ปจจัย
ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และปจจัยดานกระบวนการ รวมถึงปจจั ย ดา น
ประชากรศาสตร ซึ่งไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได โดยมีสมมุติฐานวา ปจจัย
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ดังกลาวมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ เลือกใชบริการรานเอสแอนดพีสําหรับผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานเอสแอนดพีของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลไดแก ปจจัยดานราคาและการโฆษณาประชาสัมพันธในสื่อตางๆ ปจจัยดานบุคคลและ
กระบวนการปจจัยดานการสราง และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานเพศตภัณฑ และปจจัย
ดานชองทางการจัดจําหนาย รวมถึงปจจัยดานประชากรศาสตร ในสวนของอาชีพ และรายไดเฉลี่ย
ตอเดื อนที่ แตกตา งกั น มีอิท ธิพลตอการตั ดสิ น ใจเลื อ กใชบ ริ การร านเอสแอลพี โดยผู ที่ มี อ าชี พ
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/นักเรียน/นักศึกษา และผูที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 60,000 บาท จะมี
ระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการรานเอสแอนดพีมากกวาผูบริโภคในกลุมอื่นๆ
กรณีศึกษาที่สาม เปนศึกษาปจจัยที่มีผลตอความตองการของผูบริโภคในการใชบริการ
รานอาหารญี่ปุนในศูนยการคา เซ็นทรัลเวิลด (กริชฐา และคณะฯ 2560) โดยกําหนดใหประชากร
เปนผูบริโภคหรือผูที่เคยใชบริการรานอาหารญี่ปุนในศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางเปรียบเทียบกลุมตัวอยางของ Yamane ไดจํานวน 400
ตัวอยาง สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบคาการแจกแจงแบบที (t-tase) แบบกลุมตัวอยางทั้งสองเปนอิสระแกกัน การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดี ย ว การวิ เ คราะห ถ ดถอยอย า งง า ยและการวิ เ คราะห ท ดถอยเชิ ง พาหุ ที่ ร ะดั บ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดดานราคามากที่สุด ซึ่งความคิดเห็นในดานการตระหนักถึงปญหา กลุมตัวอยางเห็น
ด ว ยมากที่ สุ ด กั บ การเลื อ กรั บ ประทานอาหารญี่ ปุ น เพราะต อ งการเปลี่ ย นบรรยากาศในการ
รับประทานอาหาร สวนดานการคนหาขอมูล กลุมตัวอยางเห็นดวยมากที่สุดกับการที่สอบถาม
บุคคลใกลชิดกอนตัดสินใจเลือกใชบริการ ในดานการประเมินทางเลือก กลุมตัวอยางเห็นดวยมาก
ที่สุดกับการเลือกใชบริการโดยพิจารณาจากราคาและความคุมคาเปนสําคัญและความตองการของ
ผูบริโภคในการใชบริการ พบวา กลุมตัวอยางตองการไดรับความคุมคาของเงินไดจายไปมากที่สุด
ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา ผูบริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพและ
รายได เฉลี่ยตอเดือน แตกตางกันจะมีความตองการในการใชบริการรานอาหารญี่ปุนในศูนยการคา
เซ็นทรัลเวิลดแตกตางกัน การใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ
ดานการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดของผูบริโภค ที่มีอิทธิพลตอความตองการในการ
ใชบริการอาหารญี่ปุนในศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด และการตระหนักถึงปญหา การคนหาขอมูลและ
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การประเมินทางเลื อ กของผู บริโภคมี ผลตอ ความต อ งการในการใช บริการร า นอาหารญี่ ปุ น ใน
ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ที่ระดับ 0.05
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรและกลุ มตั ว อย า งของการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได แก บุคคลที่อ ยู อาศัย ในเขตจั ง หวั ด
นนทบุรี และเปนบุคคลที่บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลโดยเลือกการสุมตัวอยางแบบไมไดใช
หลั กความน าจะเป น (Non probabilistic Sampling) สํ าหรับการเลือกประชากรใช หลักการเลื อก
ตามที่มีอยู หรือเลือกตัวอยางโดยบังเอิญ
กลุมประชากรเปาหมาย
ประชากร (Population) ที่เปนกลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก บุคคลที่พักอาศัยอยู
ในเขตจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีอยูทั้งสิ้น 1,229,735 คน แยกเปนเพศชาย 574,500 คน และเพศหญิง
655,235 คน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสัดสวนของผูที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลรอยละ 38.90 คิดเปนขนาด
กลุมประชากรเปาหมายเทากับ 478,367 คน หรือประมาณ 500,000 คน
การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางใชหลักการของ Yamane Taro ที่พิจารณาขนาดกลุม
ตัวอยางจากจํานวนประชากรและความคลาดเคลื่อนของการยอมรับ
1

2

n = ขนาดของกลุมตัวอยาง

โดยที่

N = จํานวนประชากรทั้งหมด และ
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการยอมรับ
เมื่อกําหนดคาความคลาดเคลื่อนของการยอมรับที่ 5% พบวา ขนาดของกลุมประชากรเทากับ 400
คน
การสุมตัวอยาง
วิธีการสุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับลูกคาที่เขามา
ใช บ ริ ก ารในสถานที่ ที่ จํ า หน า ยแอลกอฮอล และวิ ธี ก ารสุ ม ตั ว อย า งแบบสะดวก (Convenient
Sampling) กับบุคคลทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ใหไดครบ 400 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษานี้เปนการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซึ่งแบงไดเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เปน แบบสอบถามลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภค ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานที่และระยะหางจากที่พัก
ลักษณะของแบบสอบถามเปนคําถามที่มีสองทางเลือก (Two-Ways Question) และหลายคําตอบ
(Multiple Choices Questions) ใชการวัดแบบนามบัญญัติ (Norminal Scale) และเรียงลําดับ (Ordinal
Scale)
ตอนที่ 2 เปน แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไดแก กระบวนการ
ตั ด สิ น ใจด า นเวลา ระยะเวลา และโอกาสในการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮฮล ลั ก ษณะของ
แบบสอบถามเป น คํ า ถามที่ มี ส องทางเลื อ ก (Two-Ways Question) ใช ก ารวั ด แบบนามบั ญ ญั ติ
(Norminal Scale)
ตอนที่ 3 เปน แบบสอบถามการใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทาง การตลาด ไดแก
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ การสงเสริมการขาย พนักงานดานผูใหบริการ และ
ลักษณะทางกายภาพลักษณะคําตอบเปนแบบมาตรวัดลิคเคิรต (Likert Scale) ประมาณคา 5 ระดับ
โดยมีหลักเกณฑคาคะแนนดังนี้
ระดับคะแนน 5 คะแนน คือ ระดับความสําคัญมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 คะแนน คือ ระดับความสําคัญมาก
ระดับคะแนน 3 คะแนน คือ ระดับความสําคัญปานกลาง
ระดับคะแนน 2 คะแนน คือ ระดับความสําคัญนอย
ระดับคะแนน 1 คะแนน คือ ระดับความสําคัญนอยที่สุด
สําหรับการแบงระดับความสําคัญทําไดโดยใชสมการแสดงความกวางอันตรภาคชั้น ดังนี้

เมื่อคาพิสัยมีคาเทากับ 5-1 = 4 และจํานวนชั้นเทากับ 5
จะไดความกวางอันตรภาคชั้นเทากับ 0.80
จากหลักเกณฑดังกลาวสามารถอธิบายคาระดับคะแนนเฉลี่ยไดดังนี้
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คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดับความสําคัญมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีระดับความสําคัญมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดับความสําคัญปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดับความสําคัญนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับความสําคัญมากที่สุด
จากนั้นนําเอาขอมูลที่ไดรับมาตรวจสอบความเที่ยง (Reliability test) ซึ่งเปนการวิเคราะห
เนื้อหาที่มีผูลงรหัสหลายคน โดยเปรียบเทียบการลงรหัสที่เหมือนกันกับจํานวนชิ้นเนื้อหาที่วัด โดย
ใชการคํานวณดวยวิธี Cronbach’s Alpha
ผลการวิเคราะหขอมูล
เมื่อนําเอาขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความเที่ยงโดยวิธี พบวา มี
ความนาเชื่อถือ Cronbach’s Alpha R =0.904 ซึ่งควรมากกวา 0.8 จึงจะยอมรับวา เครื่องมือมีความ
เที่ยง ผลการวิเคราะหลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในจังหวัดนนทบุรี
พบวา จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 462 คน มีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล 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
ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในจังหวัดนนทบุรี พบวา
ผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งหมด 462 คน สวนใหญจะไมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกวัน
จํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 69.9 โดยจะบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวงเวลาหลังเลิกเรียน
หรือเลิกงาน จํานวน 280 คน คิดเปนรอยละ 63.9 ใชเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอออล เฉลี่ย
3-4 ชั่วโมง/ครั้ง จํานวน 296 คน คิดเปนรอยละ 67.4 นิยมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในจังหวัด
นนทบุรี จํานวน 230 คน คิดเปนรอยละ 52.7 สวนใหญนิยมบริโภคครื่องดื่มแอลกอฮอลตามสถานที่
นอกบาน จํานวน 310 คน คิดเปนรอยละ 70.8 บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามการชักชวนของ
เพื่อนหรือคนรูจัก จํานวน 317 คน คิดเปนรอยละ 72.5 บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล เฉพาะพบปะ
สังสรรคตามงานตางๆ จํานวน 314 คน คิดเปนรอยละ 71.9 เมื่อมีเวลาวางมักจะชวนเพื่อนคนรูจัก
ดื่มแอลกอฮอล จํานวน 231 คน คิดเปนรอยละ 52.9 สวนใหญนิยมบริโภคเคื่องดื่มแอลกอฮอลเพื่อ
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ผอนคลายความเครียดจากการเรียน หรือ การทํางาน จํานวน 286 คน คิดเปนรอยละ 65.1 และมักจะ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอออลเมื่อมีโปรโมชั่นตางๆ จํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 51.5
ผลการวิเคระหขอมูลสวนประสมทางการตลาด จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 462
คน ขอมูลในดานผลิตภัณฑ พบวา ผูบริโภคชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอออลที่ผลิตในประเทศ อยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ 3.50 ผูบริโภคใหความสําคัญกับการดื่มเบียรอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
เทากับ 3.62 ผูบริโภคใหความสําคัญกับการดื่มสุรา อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.30 และ
ผูบริโภคใหความสําคัญกับการดื่ม Cocktail อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.17 เมื่อพิจารณา
ในภาพรวมของสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ พบวามีจํานวน 438 คน มีคาเฉลี่ย 3.45
หมายถึง มีระดับความสําคัญมาก
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนประสมทางการตลาด จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 462
คน ขอมูลในดานสงเสริมการขาย พบวา ใหความสําคัญในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเมื่อมี
โปรโมชั่นพิเศษตามเทศกาล อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.38 ใหความสําคัญในการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอออล เมื่อมีกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน มีการจัดบูท อยูในระดับ ปานกลาง
คาเฉลี่ยเทากับ 3.16 ผูบริโภคใหความสําคัญในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอออล เมื่อมีการลเราคา
หรือ ไดของแถม อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.21 และ ผูบริโภคชื่นชอบการยริ โภค
เครื่องดื่มแอลกอออล รานที่มี Website หรือ Social media แจงขอมูลทางราน อยูในระดับ ปานกลาง
คาเฉลี่ยเทากับ 3.18
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนประสมทางการตลาด จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 462 คน ขอมูล
ในดานพนักงานและบริการ พบวา ผูบริโภคชอบบริโภคเครื่องดื่มแอลกอออล รานที่มีนักงานมี
ความสามารถแนะนําเกี่ยวกับรายการเครื่องดื่ม อยูในระดับ ปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.30 ผูบริโภค
ใหความสําคัญมากในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลรานที่มีพนักงานเสิรฟเครื่องดื่มถูกตอง และ
รวดเร็ว คาเฉลี่ยเทากับ 3.52 ผูบริโภคใหความสําคัญมาก ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานที่มี
พนักงานจํานวนเพียงพอตอการใหบริการลูกคา คาเฉลี่ยเทากับ 3.57 ผูบริโภคใหความสําคัญมากใน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอออลในรานที่พนักงานบริการดวยความเต็มใจ พูดจาสุภาพ คาเฉลี่ยเทากับ
3.76 และ ผูบริโภคใหความสําคัญมาก ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอออลในรานที่มีความแมนยํา ใน
การคิดเงิน และไมเกิดความผิดพลาด คาเฉลี่ย เทากับ 3.64
ผลการวิเคระหขอมูลสวนประสมทางการตลาด จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 462
คน ข อ มู ล ในด า นลั ก ษณะกายภาพ พบว า ผู บ ริ โ ภคให ค วามสํ า คั ญ มากในการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
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แอลกอฮอลในรานที่มีการตกแตงและมีการสรางบรรยากาศในราน คาเฉลี่ยเทากับ 3.75 ผูบริโภคให
ความสําคัญในระดับปานกลางในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอออลรานที่เปนหองปรับอากาศ คาเฉลี่ย
เทากับ 3.34 ผูบริโภคใหความสําคัญมากในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอออลประเภทรานที่มีขนาด โตะ
เกาอี้ มีความหลากหลาย และเหมาะสม คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 และ ผูบริโภคใหความสําคัญมากในการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอออลรานทีมีสถานที่จอดรถทีมีความเหมาะสมหรือเพียงพอ คาเฉลี่ยเทากับ 3.68
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหสมมุติฐาน เพศที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน
สงเสริมการขาย และ ดานพนักงานผูใหบริการที่ไมแตกตางกัน สวนเพศที่แตกตางกันสงผลตอ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ และ ดานลักษณะทางกายภาพ ที่แตกตางกัน
ผลการวิเคราะหสมมุติฐาน อายุที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดาน
ผลิตภัณฑ ดานสงเสริมการขาย ดานพนั กงานผูใหบริ การ และ ดานลักษณะทางกายภาพ ที่ไม
แตกตางกัน
ผลการวิเคราะหสมมุติฐาน พฤติกรรมการดื่มที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานผลิตภัณฑ และ ดานสงเสริมการขาย ไมแตกตางกัน สวนพฤติกรรมการดื่มที่แตกตาง
กั น สงผลต อ ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาด ด านพนั ก งานผู ใ ห บริ การ และดา นลั ก ษณะทาง
กายภาพ ที่แตกตางกัน
ผลการวิเคราะหสมมุติฐาน รายไดที่แตกตางกันสงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ ดานสงเสริมการขาย ดานพนักงานใหบริการ ไมแตกตางกัน สวนรายไดที่แตกตาง
กัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพ ที่แตกตางกัน 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 ระยะทางจากที่พักอาศัยไปยังสถานที่ใหบริการมีผลตอปจจัย
สวนประสมทางการตลาด ดาน ผลิตภัณฑ ดานสงเสริมการขาย ดานพนักงานผูใหบริการ และ ดาน
ลักษณะทางกายภาพ ที่ไมแตกตางกัน
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาพฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาดในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน
เขตนนทบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยทางดานประชากรศาสตร
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สงผลตอสวนประสมทางการตลาดนั้น ผลที่ไดรับพบวาในดานเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีความ
นาเชื่อถือ โดยผลของการวัดโดยวิธี Cronbach’s Alpha มีคาR = 0.904
ในดานพฤติกรรมของผูบริโภค จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 462 คน มีพฤติกรรมดื่ม
คิดเปนรอยละ 80 สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 54.1 มีอายุระหวาง 20-30 ป คิดเปนรอยละ
59.9 มีรายได ตอเดือน 10,001-50,000 บาท คิดเปนรอยละ 52.1 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
นิยมใชบริการอยูหางจากที่พักอาศัยเปนระยะทาง นอยกวา 3.00 กม. และ ระยะทาง 5.00–10.00 กม.
นอกจากนี้ยังพบวา ผูบริโภคสวนใหญจะไมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกวัน คิดเปนรอยละ 69.9
โดยรอยละ 63.9 จะบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวงเวลาหลังเลิกเรียนหรือเลิกงาน เฉลี่ย 3-4
ชั่ ว โมง/ครั้ ง และส ว นใหญ นิ ย มบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ต ามสถานที่ น อกบ า นในจั ง หวั ด
นนทบุรี และสวนใหญบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามการชักชวนของเพื่อนหรือคนรูจัก สวน
ใหญยังคงดื่มเฉพาะพบปะสังสรรคตามงานตางๆ เมื่อมีเวลาวางมักจะชวนเพื่อนหรือคนรูจักดื่มเพื่อ
ผอนคลายความเครียดและมักจะบริโภคเครื่องดื่มแอลกอออลเมื่อมีโปรโมชั่นตางๆ
จากขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภค พบวา เพศชายเปนเพศที่มีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล
มากกว า เพศหญิ ง สอดคล อ งกั บ รายงานผลการสํ า รวจเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอลของประชากรไทยอายุของผูที่นิยมดื่มแอลกอฮอลเปนชวงวัยที่เรียนจบ และหาเงินเอง
ได ยั ง ไม มี ค รอบครั ว จึ ง มี เ วลาในการพบปะสั ง สรรค แ ละเนื่ อ งจากหลี ก เลี่ ย งไม ใ ห โ ดนจั บ กุ ม
เนื่องจากบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระหวางขับรถจึงนิยมบริโภคในรานที่ไมไกลบานพักมาก
นักและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามงานเลี้ยงเพื่อผอนคลายความเครียดจากการทํางานหรือการ
เรียน ขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่สําคัญสําหรับผูประกอบการหรือผูที่มีความสนใจในธุรกิจดาน
บริการที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ในดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดสี่ดาน พบวา ดานแรกคือ ในดานผลิตภัณฑ พบวา
สวนใหญใหความสําคัญกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศมากกวาตางประเทศ ซึ่งสอดคลองกับ
รายงานผลการสํารวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลของประชากรไทยและเมื่อ
เรียงลําดับตามประเภทพบวา เบียรและสุราเปนตัวเลือกแรกแรกของผลิตภัณฑในการบริโภคใน
ดานที่สองเปนดานสงเสริมการขายนั้นผูบริโภคไมคอยใหความสําคัญมากนัก ไมวาจะเปนเรื่องการ
จัดบูธ โปรโมชั่น หรือการประชาสัมพันธขอมูลทาง Website สําหรับสวนประสมทางการตลาด
ดานการใหบริการ พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับจํานวนพนักงาน ความสุภาพ และความถูกตอง
แมนยําในงานบริการ สวนประสมทางดานที่สี่ คือ สวนประสมการตลาดดานกายภาพ ผูบริโภคให
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ความสําคัญกับบรรยากาศและความหลากหลายของโตะ เกาอี้ และจํานวนที่จอดรถที่เพียงพอ ขอมูล
ดั งกล าวชี้ ให เห็ นวา ส วนประสมทางการตลาดด านการสงเสริ มการขายมี ผลตอความรูสึกของ
ผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรีไมมากนัก ทั้งนี้อาจเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนการ
บริโภคโดยสมัครใจ ไมใชปจจัยในการใชชีวิต เปนเพียงสวนเติมเพื่อความบรรเทิง หากพอใจที่จะ
บริโภคจะไมคํานึงถึงเรื่องของการสงเสริมการขาย แตจะคํานึงถึงตัวผลิตภัณฑ การบริการ และดาน
กายภาพ
สําหรับปจจัยทางดานประชากรศาสตรที่สงผลตอสวนประสมทางการตลาด พบวา เพศที่
แตกตางกันสงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑและดานกายภาพที่แตกตางกัน
ทั้งนี้มีความเปนไปไดเนื่องจากเพศชายและหญิงมีความชอบในรสชาติและลักษณะของบรรจุภัณฑ
ที่แตกตางกัน รวมทั้งบรรยากาศของรานที่แตกตางกัน และปจจัยทางดานประชากรศาสตรดาน
พฤติกรรมการดื่มที่แตกตางกัน จะสงผลตอสวนประสมทางการตลาดดานพนักงานผูใหบริการกับ
ลักษณะทางกายภาพที่แตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมคือปฏิกิริยาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการ
ไดรับและใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจการแสดงออกของบุคคลแตละบุคคลในการคนหา การ
เลือกซื้อ การใชการประเมินผลหรือการจัดการกับสินคาและบริการ ดังนั้นจึงสงผลตอสวนประสม
ทางการตลาดดานที่ออนไหวตอความรูสึกสวนตัวมากที่สุด นั่นก็คือดานการใหบริการและลักษณะ
ทางกายภาพของสถานบริการ เชนเดียวกับปจจัยประชากรศาสตรดานรายไดที่แตกตางกันจะสงผล
ถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพ แตไมสงผลตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดด า นผลิ ต ภั ณ ฑ ด า นราคา และด า นการบริ ก าร ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากผู บ ริ โ ภครายได ม ากมี
ความสามารถในการจายเงินเพื่อเลือกสถานที่หรือสถานบริการที่มีการตกแตงสวยงาม มากกวาผูมี
รายไดนอยที่มีทางเลือกนอยกวา
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. ในการตอบแบบสอบถามอาจไม ไ ด ข อ มู ล ที่ เ ป น ข อ เท็ จ จริ ง เนื่ อ งจากเป น การตอบ
แบบสอบถามในสื่อออนไลน
2. แบบสอบถามที่จัดทําเปนการสํารวจขอมูลเฉพาะกลุมเปาหมายที่อยากทราบขอมูลและ
พฤติกรรมของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเทานั้น อาจมีขอมูลบางดานที่ไมสามารถอธิบาย
พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับธุรกิจอื่น
3. ข อมู ลประชากรศาสตร ดา น คุ ณวุฒิ และอาชี พซึ่ ง ไม ได มีก ารสอบถาม อาจมีผ ลกั บ
รายละเอียดของสวนประสมทางการตลาดได
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรจั ด ทํ า แบบสอบถามโดยใช ก ารสั ม ภาษณ มากกว า วิ ธี Self-Administered
Questionaired เนื่องจากบางคําถามอาจตองมีการอธิบายกอนตอบคําถาม
2. แบบสอบถามในสวนที่ 3 ที่เปนขอมูลดานสวนประสมทางการตลาด ตองใหมีขอมูลให
ละเอียดชัดเจนมากขึ้นในแตละดานของสวนประสม และอาจจะตองหาขอมูลจากผูประกอบการใน
พื้นที่เพื่อเปนขอมูลกอนจัดทําแบบสอบถาม
3. ควรเพิ่ ม ข อ มู ล ด า นประชากรศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ อาชี พ และ คุ ณ วุ ฒิ และหา
ความสัมพันธกับสวนประสมทางการตลาด
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ความพึงพอใจตอการใชบริการราน Freshy Superbike
SATISFACTION WITH USING FRESHY SUPERBIKE
ณัฐกาญจน แสงสุวรรณ, ทินมณี อรุณรัติยากร
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ชนะเกียรติ สมานบุตร
อาจารยประจํา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดยอ
การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจต อ การใช บ ริ ก ารซื้ อ
รถบิ๊กไบคมือสองของราน Freshy Superbikeไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน400 คน
โดยจําแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตรไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได อาชีพ โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 400 ชุด และใชโปรแกรม
ทางคอมพิวเตอรในการประมวลผล
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่ เขามาใชบริการราน Freshy Superbike มีระดั บ
ความพึงพอใจในการบริการทั้ง 7 ดาน คือ (1) ดานราคาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.1087 (2)
ดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3844 (3) ดานชองทางการจําหนาย อยูในระดับ
มาก มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.6896 (4) ด า นบุ ค คล อยู ใ นระดั บ มาก มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.2788 (5) ด า น
ลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ4.1704 (6) ดานกระบวนการ อยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3865 (7) ดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.0535
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, รถจักรยานยนตบิ๊กไบคมือสอง
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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
ปจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก ความเจริญกาวหนาเกิดขึ้น
ทุกแหงโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการพัฒนาในดานตางๆ ไปอยางรวดเร็ว
เป น ศู น ย ร วมทางเศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ ของประเทศ มี ผู ป ระกอบการ นั ก ลงทุ น ทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวต า งชาติ ที่ ทํ า ธุ ร กิ จอยู ม ากมายส ง ผลให ผู ค นจากต า งจั งหวั ด เข า มาทํ า งานหารายได ใ นเขต
กรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑลเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ เพื่ อ ให เ พี ย งพอต อ ค า ครองชี พ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และ
ตอบสนอง ความต อ งการของตนเอง คนที่ มี ร ายได ป านกลางจนถึ ง ฐานะดี ก็ ต อ งการความ
สะดวกสบายในการเดินทาง จึงหันมาซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคลเพื่อใชในการเดินทางไปยังสถานที่
ทํางานและสถานที่ทองเที่ยวกันมากขึ้น ประกอบกับบริษัทผูผลิต นําเขา และจําหนายรถยนตนั่ง
สวนบุคคลเอง ก็มีการจัดโปรโมชั่นการส งเสริมการขายตางๆ เพื่อสรางความไดเปรียบเหนื อคู
แขงขัน และเพิ่ มยอดจําหน าย นับวันยิ่งทวีค วามรุ นแรงมากขึ้น ทําใหคนที่ มีรายได พอที่ จะซื้ อ
รถยนตนั่งสวนบุคคลมาใชนั้น เพิ่มจํานวนเร็วมากเชนกัน สงผลโดยตรงกับสภาพการจราจรบน
ทองถนนในปจจุบันอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะอยางยิ่งในใจกลางเมือง ยานธุรกิจ หรือแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญตางๆ ผูใชรถใชถนน จึงตองเสียเวลากับปญหาการจราจรที่ติดขัด และสถานที่จอด
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รถที่คับแคบและไมเพียงพออยางหลีกเลี่ยงไมไดเชนกัน ทําใหคนที่เบื่อหนายกับปญหาการจราจร
ในแตละวัน หาทางหลีกเลี่ยงปญหา ดังกลาวโดยการหันมาใชรถจักรยานยนตเปนพาหนะในการ
เดินทางกันมากขึ้น เพราะมีความคลองตัว ในการเดินทางมากกวารถยนต วิ่งในทางแคบได หาที่
จอดงายกวา ประหยัดน้ํามัน ประหยัดคาใชจายในการบํารุงรักษา และยังชวยประหยัดเวลาการ
เดินทางในแตละวันดวยเหตุนี้จึงมีผูประกอบการที่นําเขารถมอเตอรไซคเขามาจําหนายกันมากขึ้น
ทั้ง รถจักรยานยนตสําหรับเปนพาหนะทั่วไป และรถจักรยานยนตประเภทบิ๊กไบคในปจจุบันนับวา
ไดรับความนิยมเปนอยางมาก ไมวาจะเปนรถจักรยานยนตประเภทสปอรตหรือรถจักรยานยนต
ประเภทช็อปเปอร เชน Harley-Davidson STEED-DRAGSTAR-SHADOW 400Keeway เปนตน ก็
ไดรับความนิยมไมแพกันสําหรับผูที่มีใจรักและหลงใหลการขับขี่รถบิ๊กไบคเปนชีวิตจิตใจนั้น ก็จะ
ชอบการแตงรถดัดแปลงใหมีความสวยงามดังใจตองการ ที่สําคัญตองสวยในแบบที่ไมเหมือนใคร
เทห เปนในแบบที่ตัวเองชอบ ชอบของตกแตงที่เปนงานฝมือ สะทอนความเป นตนเองได จาก
อุปกรณตกแตงที่หลากหลาย ซึ่งอุปกรณตกแตงรถจักรยานยนตเหลานี้ มีอยูหลายอยางดวยกัน เชน
ลอ โชคกามเบรก ทอสูตร ปลายทอ เปนตน ซึ่งความตองการของสินคาแตงรถมีอยูอยางตอเนื่อง มี
ทั้งสินคาที่นําเขาจากตางประเทศ ผลิตจากโรงงานในประเทศไทย และ สินคาที่เปนงานฝมือ เพราะ
ผูบริโภคสามารถมีสวนรวมในการออกแบบรูปทรงเพื่อให เขากับรถไดตามตองการ
ปจจุบันธุรกิจนี้เริ่มมีการแขงขันสูงขึ้น รถบิ๊กไบคไดรับความนิยมมากขึ้นไมวาจะเปนมือ
หนึ่งหรือมือสอง อีกทั้งยังมีการขยายชองทางการติดตอสื่อสาร และจัดจําหนายเพื่อใหเขาถึงกลุม
ลูกคาเปาหมายไดอยางสะดวกมากยิ่งขึ้น และเปนชองทางใหผูบริโภคคนหาขอมูลรายละเอียดตางๆ
เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจ อีกทั้งยังสามารถสั่งซื้อสินคาผานทางอินเตอรเน็ตไดอีกดวย
จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจตอการเลือกใชบริการซื้อ
รถบิ๊กไบคมือ สองของรา น Freshy Superbike ป จจั ยที่มีผลตอ การตั ดสิ น ใจซื้ อ ซึ่ งจะเป นข อ มู ล
สําคัญที่เปนประโยชนตอการปรับปรุง พัฒนาสินคาและบริการ เพื่อที่จะสามารถนําขอมูลจากการ
วิจัยดังกลาวไปปรับปรุงแกไข และพัฒนาการใหบริการลูกคาที่มาใชบริการในครั้งตอไป (นายศิว
รักษทองรอด (2554))
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจของลู ก ค า ในการให บ ริ ก ารของร า นบิ๊ ก ไบค มื อ สอง
(Freshy Superbike) ประกอบไปดว ย ความพึ งพอใจด า นราคา ดานผลิตภัณฑ ด านชองทางการ
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จําหนาย ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการและดานการสงเสริมการตลาดที่
แตกตางกัน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ด า นประชากรศาสตร ที่ แ ตกต า งกั น ส ง ผลต อ ความพึ ง พอใจในการ
ใหบริการประกอบไปดวย ความพึงพอใจดานราคา ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจําหนาย ดาน
บุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการและดานการสงเสริมการตลาดที่แตกตางกัน
สมมติฐานการวิจัย
ประชากรศาสตรที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใหบริการ ประกอบไปดวย
ความพึงพอใจในดานราคา ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจําหนาย ดานบุคคล ดานลักษณะทาง
กายภาพ ดานกระบวนการและดานการสงเสริมการตลาดที่แตกตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
ผู วิ จั ย ใช ก ารวิ จั ย เชิ งปริ ม าณสํ า หรั บ การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ โ ดยเลื อ กใช วิ ธี ก ารสํ า รวจด ว ย
แบบสอบถามที่สรางขึ้นและไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้คือ
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
ในการศึกษาความพึงพอใจตอการใชบริการราน Freshy superbike ของลูกคาที่เขามาใชใน
บริการ ราน Freshy superbike ในรูปแบบการใหบริการใน 7 ดาน ไดแก ดานราคา ดานผลิตภัณฑ
ดานชองทางการจําหนาย ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ ดานการสงเสริม
การตลาด
2. ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชศึกษา คือ ประชากรที่สนใจรถจักรยานยนตบิ๊กไบค ที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้น
ไป เนื่องจากเปนกลุมตัวอยางที่สามารถทําใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตได
ตัวอยางที่ใชศึกษาเลือกจากคนที่สนใจรถจักรยานยนตบิ๊กไบคมือสอง และชื่นชอบการแตง
รถ โดยวิ ธี ก ารสุ ม ตั ว อย า งแบบสะดวก และใช จํ า นวน 400 คน ช ว งระยะเวลาในการทํ า วิ จั ย
กุมภาพันธ–มีนาคม 2561

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ในการศึกษา ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดของงานวิจัยไวดังนี้
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม
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ความพึงพอใจของผูใชบริการราน
Freshy Superbike
1. ดานราคา
2. ดานผลิตภัณฑ
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย
4. ดานบุคคล
5. ดานลักษณะทางกายภาพ
6. ดานกระบวนการ
7. ดานการสงเสริมการตลาด

ปจจัยสวนบุคคล
1. อายุ
2. เพศ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได
5. อาชีพ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงแกไขในการใหบริการกับผูที่เขามาใชบริการใหดีขึ้น
2. ทําใหทราบระดับความพึงพอใจของลูกคาในการเลือกใชบริการรานบิ๊กไบคมือสองของ
ราน Freshy Superbike
3. เพื่ อ ใช เ ป น ข อ มู ล ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และเป น การสร า ง
ประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการบริการลูกคา
นิยามศัพทเฉพาะ
1. รถจักรยานยนต Bigbike หมายถึง รถจักรยานยนต (รย.12) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
ตั้งแต 151 CC ขึ้นไป โดยตามความหมายของกรมการขนสงทางบกดังนี้ รถจักรยานยนต (รย.12)
หมายถึง รถที่เดินดวยกําลังเครื่องยนตหรือกําลังไฟฟาและมีลอไมเกินสองลอ ถามีพวงขางมีลอเพิ่ม
อีกไมเกินหนึ่งลอ และใหหมายความรวมถึงรถจักรยานที่ติดเครื่องยนตดวยตองมีขนาดกวางไมเกิน
1.10 เมตร ยาวไมเกิน 2.50 เมตร ถามีพวงขางรถพวงของรถจักรยานยนตตองมีขนาดกวาง ไมเกิน
1.10 เมตร ยาวไมเกิน 1.75 เมตร และเมื่อนํามาพวงกับรถจักรยานยนตแลว ตองมีขนาดกวางวัดจาก
ลอหลังของรถจักรยานยนตถึงลอของรถพวงของรถจักรยานยนต ไมเกิน 1.50 เมตร
2. ลูกคา หมายถึง บุคคลที่ทําการติดตอซื้อสินคากับทางราน Freshy Superbike
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3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของลูกคาหลังไดรับบริการหรือ ระหวาง
การใชบริการไดบรรลุเปาหมายหรือไดรับบริการไดตรงตามที่ลูกคาคาดหวัง อาจสังเกตได จาก
สายตาคําพูด หรือพฤติกรรมตางๆ
4. ป จจั ย ด า นราคา หมายถึ ง ราคาของรถจั กรยานยนต บิ๊ ก ไบค ที่ มีค วามเหมาะสมกั บ
คุณภาพของตัวรถ และความตองการของผูบริโภค
5. ปจจัยดานผลิตภัณฑ หมายถึง ตัวรถจักรยานยนตบิ๊กไบค สีของตัวรถ ราคาของตัวรถ
คุณภาพของตัวรถ การบริการของศูนยบริการ และชื่อเสียงของผูใหบริการ ที่ตรงตามความตองการ
ของผูบริโภค
6. ดานชองทางจัดจําหนาย หมายถึง ชองทางการจัดจําหนายออนไลนที่หลากหลาย ไมวา
จะเปน Facebook page, Line, Website เปนตน
7. ดานบุคคล หมายถึง บุคลากร พนักงานที่ใหบริการลูกคา ใสใจในเรื่องมนุษยสัมพันธ
การใหขอมูล ครบถวนและเปนประโยชน
8. ดานลักษณะทางกายภาพ หมายถึง การแนะนําและความเชี่ ยวชาญในการใหบ ริ การ
เกี่ยวกับรถบิ๊กไบค
9. ดานกระบวนการ หมายถึง มีการใหคําแนะนําขั้นตอนการดูแลรักษาสภาพรถบิ๊กไบค อีก
ทั้งยังตรวจเช็คตัวเครื่องของรถกอนมีการจําหนาย
10. ดานการสงเสริมการตลาด หมายถึง การสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภค
ตอตราสินคาหรือบริการ เพื่อจูงใจใหเกิดความตองการในการซื้อรถจักรยานยนต
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
คอตเลอร (Kotler, 2000)กลาววาความพึงพอใจเปนความรูสึกของบุคคลซึ่งมีระดับความพึง
พอใจที่ เปนผลมาจากการเปรี ยบเที ยบการทํ างานของผลิ ตภัณฑตามที่เห็น และเข าใจกั บความ
คาดหวัง ดังนั้นระดับความพอใจจึงเปนปจจัยของความแตกตางระหวางการทํางานที่มองเห็นและ
ความเข า ใจกั บความคาดหวั ง หากบุ คคลเห็ นและเข า ใจการทํา งานของผลิ ต ภั ณฑต่ํ า กวา ความ
คาดหวัง จะสงผลใหบุคคลนั้นเกิดความไมพึงพอใจ (Dissatisfaction) แตหากระดับของความเห็น
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และเข า ใจการทํ า งานของผลิ ต ภั ณ ฑ ว า ตรงกั บ ความคาดหวั ง บุ ค คลนั้ น จะเกิ ด ความพึ ง พอใจ
(Satisfaction) และถาผลที่ไดรับจากการทํางานของผลิตภัณฑวาสูงกวาความคาดหวังจะทําใหเกิด
ความประทับใจ (Delight) ซึ่งจะสงผลตอการตัดสินใจซื้อซ้ําของลูกคา และประชาสัมพันธถึงสิ่งดี
ของผลิตภัณฑตอบุคคลอื่นตอไป
ฉัตยาพร เสมอใจ (2547) ไดกลาวถึง ประโยชนจากการจัดการความพึงพอใจของลูกคาวา
ธุรกิจสามารถที่จะนําความพึงพอใจที่ลูกคามีมาใชประโยชนกับธุรกิจไดดังนี้
1. สรางผลประโยชนเพิ่มใหแกธุรกิจโดยการเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกคาใหมากขึ้น
เพื่อเปนการนําไปสูการสรางความภักดีของลูกคา
2. สรางผลกําไรในระยะยาว ถาธุรกิจสามารถรักษาลูกคาที่ดีไวในปริมาณมากๆ จะสรางผล
กําไรมากกวาการหาลูกคาใหมเขามาทดแทนลูกคาเกาที่จากไปอยูเสมอ
3. ลูกคาที่มีความพึงพอใจมากๆ จะชวยในการกระจายขาวแบบปากตอปาก ทําใหคนรูจัก
มากขึ้น ซึ่งเปนแหลงขอมูลสําคัญสําหรับลูกคาใหมที่ใชในการตัดสินใจ
4. ลูกคาที่มีความพึงพอใจมากๆ เปนการประกันความเสี่ยงจากการเกิดความผิดพลาดใน
การบริการ ลูกคาระยะยาวมีแนวโนมที่จะใหอภัยกับเหตุการณที่เกิดความผิดพลาดของธุรกิจได
มากกวา
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริการ
Zeithamal, Parasuraman & Berry (1990) ไดกําหนดเครื่องมือในการวัดระดับคุณภาพการ
ใหบริการ (Service Quality) ประกอบดวย 5 องคประกอบของคุณภาพการใหบริการ คือ
1. รู ป ลั ก ษณ (Tangible) ได แก ความทั นสมั ย ของอุ ป กรณ สภาพแวดล อ มของสถานที่
บริการ การแตงกายของพนักงาน เอกสารเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการบริการ
2. ความนาเชื่อถือ (Reliability) ไดแก ความสามารถของพนักงานในการใหบริการไดตรง
ตามที่สัญญาไว การเก็บรักษาขอมูลของลูกคา และการขอมูลมาใชในการใหบริการลูกคาการทํางาน
ไมผิดพลาด การบํารุงรักษาอุปกรณและเครื่องมือใหพรอมใชงานเสมอ การมีจํานวนพนักงาน
เพียงพอตอการใหบริการ
3. การตอบสนอง (Responsiveness) ไดแก มีระบบการบริการที่ใหบริการไดรวดเร็วความ
พรอมของพนักงานในการใหคําแนะนําปรึกษากับลูกคา ความรวดเร็วในการทํางานของพนักงาน
ความพรอมของพนักงานในการบริการลูกคาไดทันทีที่ตองการ
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4. การใหความมั่นใจ (Assurance) ไดแก ความรูความสามารถของพนักงานในการใหขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการบริการ การสรางความปลอดภัย และเชื่อมั่นในการรับบริการความมีมารยาท
และความสุภาพของพนักงาน พฤติกรรมของพนักงานในการสรางความเชื่อมั่นในการใหบริการ
ของบริษัท
5. การดูแลเอาใจใส (Empathy) ไดแก การใหความสนใจและเอาใจใสลูกคา แตละคนของ
พนักงาน เวลาในกรเปดใหบริการความสะดวกแกลูกคา โอกาสในการรับทราบขอมูลขาวสาร
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกับสวนผสมการตลาด 7P’s (Marketing Mix)
Marketing Mix หรือสวนประสมทางการตลาด ไดถูกคิดคนขึ้นโดย Kotler (2003) โดยมี
แนวคิดที่วานักการตลาดหรือผูที่ทําการวางแผนการตลาดจําเปนที่จะตองใหความสําคัญกับสวน
ประสมทางการตลาดทั้งในดานของผูบริโภคและดานบริการทั้งที่มองเห็นไดและมองไมเห็นไป
ดวยกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ความหมายของสวนประสมการตลาด
Kotler (2003) ได ให ความหมายไว วา สวนประสมทางการตลาดเป นตัว แปรที่ สามารถ
ควบคุ ม ได โดยการตอบสนองหรื อ ความต อ งเป น ตั ว หนึ่ ง ที่ ต อ งมี ก ารควบคุ ม เพื่ อ ให ส ามารถ
ตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยสวนประสมทางการตลาดมี
องคประกอบดังนี้
1. Product หรือผลิตภัณ ฑ เป นสิ่ งที่ ธุรกิ จ นํ า เสนอให กับ ลู กคา เพื่อ ตอบสนองตอ ความ
จําเปนหรือความตองการเพื่อใหเกิดความพึงพอใจ สามารถกอใหเกิดประโยชนดังที่คาดหวังหรือ
เกินสิ่งที่คาด และตองมีการพัฒนาใหมีศักยภาพในการแขงขัน ซึ่งผลิตภัณฑอาจมีตัวตนหรือไมมี
ตัวตนก็ได
2. Price หรือ ราคา หมายถึง มูลคาของสินคาหรือผลิตภัณฑในรูปของตัวเงินเพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนและใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ โดยจะคํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับโดยการเปรียบเทียบของ
ผูบริโภค ซึ่งธุรกิจจําเปนที่จะตองนําเสนอผลิตภัณฑใหผูบริโภคยอมรับใหเกิดการรับรูวา มีมูลคา
สูงกวาราคาที่ตั้งไวและตองสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ
3. Place หรือ สถานที่ หรือ ที่ตั้ง ในการจัดวางและจําหนายสินคา เพื่อใหเกิดการเคลื่อนตัว
ของสินคาไปยังตลาดและสงตอถึงผูบริโภคดังนั้นการกําหนดทําเล ที่ตั้งและชองทางในการจัด
จําหนายจึงเปนสิ่งสําคัญเพราะหากลูกคาสามารถเขาถึงไดงายก็จะเปนอีกชองทางหนึ่งในการเพิ่ม
แรงจูงใจในการซื้อของลูกคา
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4. Promotion หรือ การสงเสริมทางการตลาด เปนการสื่อสารหรือสงขอมูลเกี่ยวกับสินคา
และผลิตภัณฑออกไปยังผูซื้อเพื่อสรางแรงจูงใจ หรือใหเกิดการรับรูเพื่อกระตุนใหเกิดพฤติกรรม
การซื้อซึ่งประกอบดวยเครื่องมือตางๆ เชน การโฆษณา การใชพนักงานขาย การสงเสริมการขาย
การประชาสัมพันธ ซึ่งเครื่องมือเหลานี้จะตองทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
5. Process หรือ กระบวนการในการใหบริการ เปนการส งตอคุณภาพหรืออํานวยความ
สะดวกในการใหบริการการซื้อขาย เพื่อใหผูที่ไดรับบริการเกิดความพอใจและสรางภาพลักษณที่ดี
ใหกับธุรกิจ
6. People หรือ พนักงานผูใหบริการจําเปนตองมีทักษะ ไหวพริบ และความสามารถรวมถึง
ค า นิ ย มในการปฏิ บั ติ ต อ ลู ก ค า เพื่ อ ให เ กิ ด ความพอใจ และสามารถสร า งความแตกต า งในการ
ใหบริการได
7. Physical Evidence เปนสิ่งที่ลูกคาสามารถมองเห็นไดเชน สภาพแวดลอม การตกแตง
ภายใน ความสะอาดความสวยงาม ของสถานที่ๆ ใหบริการซึ่งจะตองสอดคลองกับภาพลักษณของ
สินคาหรือบริการที่ทําเสนอเพื่อกระตุน ใหเกิดความเขาใจหรือการรับรูเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ
ของธุรกิจไดอยางถูกตองและตรงประเด็น
เพื่อใหสามารถวางแผนการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพนักการตลาดควรที่จะศึกษาและ
ทํ า ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ทฤษฎี ส ว นประสมทางการตลาดเพราะความแตกต า งทางด า น
ประชากรศาสตรของผูบริโภคนั้น สงผลตอความตองการของผูบริโภคดวยเชนกัน เพื่อใหสามารถ
กําหนดกลุมเปาและทิศทางการตลาดไดอยางเหมาะสมกับสินคาหรือบริการของธุรกิจ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กรชนก ดิษฐเล็ก (2558, บทคัดยอ) การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสวนประสม
ทางการตลาด คุณคาตราสินคาและแรงจูงใจที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนตบิ๊กไบค
ของคนในจังหวัดนนทบุรีกลุมตัวอยางคือ ประชากรที่สนใจรถจักรยานยนตบิ๊กไบคในจังหวัด
นนทบุ รี ที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต 15 ป ขึ้ น ไปเนื่ อ งจากเป น กลุ ม ตั ว อย า งที่ ส ามารถทํ า ใบอนุ ญ าตขั บ ขี่
รถจั ก รยานยนต ไ ด ทํ า การสุ ม ตั ว อย า งแบบสะดวก จํ า นวน 400 ชุ ด โดยมี เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช คื อ
แบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.900 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 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 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001–20,000 บาท รอยละ 43.3 มี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 39.7 ตองการซื้อรถบิ๊กไบคยี่หอ Kawasaki รอยละ 49.3 และ
ตองการซื้อรถบิ๊กไบคประเภท Sport รอยละ 37.0 โดยใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด โดยรวมในระดับมาก ซึ่งใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ มากที่สุดรองลงมาคือ
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาดและปจจัยดานราคา สวนใน
ดานคุณคาตราสินคา กลุมตัวอยางใหความสําคัญโดยรวมในระดับมาก ซึ่งใหความสําคัญกับการ
รูจักตราสินคามากที่สุด รองลงมาคือ คุณภาพที่ถูกรับรู ความสัมพันธกับตราสินคา และความภักดี
ตอตราสิ นคา และมี แรงจูงใจที่ เ กิด จากตั วผลิต ภั ณฑ อารมณ และอุป ถั มภ รานค า ในระดั บ มาก
สําหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา แรงจูงใจและคุณคาตราสินคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตบิ๊กไบคในจังหวัดนนทบุรี รอยละ 53.7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ศิวรักษ ทองรอด (2554, บทคัดยอ) การคนควาอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึง
พอใจของผูบริโภคที่มีตอศูนยบริการรถยนตค็อกพิทในเขตลาดพราวและเขตรามอินทราจังหวัด
กรุงเทพมหานครไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คนโดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการสํารวจสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ Independent Samples t-test และ One-Way ANOVA
(F-test) กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีสัดสวนเพศชายเพศหญิงแตกตางกัน ประกอบดวยเพศ
ชาย 334 คนและเพศหญิง 66 คนอายุระหวาง 31-40 ป มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มี
รายไดตอเดือนคือ 10,001-20,000 บาทตอเดือน มีประเภทรถยนตที่ใชบริการคือรถยนตนั่งสวนบุ
คลและมีอายุการใชงานของรถ 1-5 ป ระดับความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอศูนยบริการรถยนตค็
อกพิทอยูในระดับนอยกับทุกดานไดแก ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาด ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ระดับความสําคัญตอความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอ
ศูนยบริการรถยนตค็อกพิทขึ้นกับปจจัย เพศ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประเภทรถยนตที่
ใชบริการอายุการใชงานของรถอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
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ประชากร คือ ประชากรที่ทําการศึกษาคนควาครั้งนี้ คือ ผูบริโภคหรือลูกคาที่ใชบริการราน
Freshy superbike ที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต 15 ป ขึ้ น ไป และเป น คนที่ มี ค วามชื่ น ชอบในรถบิ๊ ก ไบค ทั้ ง นี้
เนื่องจากผูบริโภคกลุมนี้เปนผูที่มีสิทธิในการสอบขอใบขับขี่รถจักรยานยนตถูกตองตามกฎหมาย
กลุมตัวอยาง การศึกษาคนควาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะกลุมผูบริโภคหรือลูกคาที่เขามาใชบริการราน
Freshy superbikeโดยคั ด เลื อ กกลุ มตั วอย า งจํ า นวน 400 คน โดยใช สูต รในการคํ า นวณชุ ด กลุ ม
ตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากรใชสูตรกําหนดขนาด ตัวอยาง สูตร W.G. Cochran (1953)
ดังนี้
n

= P ( 1 – P ) Z2
E2

N คือ จํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ
P คือ สัดสวนของประชากรที่ผูวิจัยตองการจะสุม
Z คือ ความมันใจที่ผูวิจัยกําหนดไวที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตที่ 0.05
E คือ สัดสวนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตองสุมตัวอยางเปน 50% จากประชากรที่เขามาใชบริการราน
Freshy superbike ทั้งหมดโดยที่ตองการความเชื่อมั่นใจ 95% และยอมรับเคลื่อนจากตัวอยางจะ
คํานวณไดอีก P = 50
P

= 0.50

Z

= 1.96 (95%)

E

= 0.05 (5%)

ดังนั้น n = ( 0.5 ) ( 1 – 0.5 ) ( 1.96 )2
( 0.05 )2
= 384
เพื่อความแมนยําของขอมูลในการเก็บตัวอยาง แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคาใน
การ ใหบริการของราน Freshy Superbike ผูวิจัยจึงทําการเก็บตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง ตั้งแต
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2561–วันที่ 16 มีนาคม 2561
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมื อ ที่ ใช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ลเป นแบบสอบถามที่ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น โดยศึ ก ษา
แนวคิดจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพความพึงพอใจตอ
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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
สํ า หรั บ งานวิ จั ย นี้ เ ป น งานวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ (Survey Reserch) ที่ มีรู ป แบบการวิ จั ย โดยใช
แบบสอบถามแบบปลายปดที่ประกอบดวยปจจัยพื้นฐานไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประเภทการบริการที่สนใจ ยี่หอรถที่ใชหรือสนใจ ประเภทของรถมอเตอรไซค
ที่ใชหรือสนใจรูจักราน Freshy Superbike มาจากที่ใด ไดสรางขึ้นเพื่อเปนการศึกษา ความพึงพอใจ
ของลูกคาในการใหบริการของราน Freshy Superbike โดยแบง แบบสอบถามออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปสําหรับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายไดตอเดือน ประเภทการบริการที่สนใจ ยี่หอรถที่ใชหรือสนใจ ประเภทของรถมอเตอรไซคที่ใช
หรือสนใจ รูจักราน Freshy Superbike มาจากที่ใด
ส ว นที่ 2 ข อ มู ล ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บ ริ ก ารร า น Freshy superbike โดยให ผู ต อบ
แบบสอบถามเลือกระดับความพึ่งพอใจที่ตรงกับตัวเองมากที่สุด การวัดระดับความพึงพอใจตาม
แบบมาตราลิเกิรต (Likert Scale) โดยใชมาตราวัดประเภทอันตรภาค (Interval Scale) 5 ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
ในแบบสอบถามสวนที่ 2 ซึ่งวัดระดับความพึงพอใจ ไดแก ความพึงพอใจ ดานราคา ดาน
ผลิตภัณฑ ดานชองทางการจําหนาย ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการและดาน
การสงเสริมการตลาด โดยมีระดับการวัดความพึงพอใจดังนี้
ระดับ

คะแนน

มีความพึงพอใจมากที่สุด

5

มีความพึงพอใจมาก

4

มีความพึงพอใจปานกลาง

3

มีความพึงพอใจนอย

2

มีความพึงพอใจนอยที่สุด

1

จากนั้นนําคาเฉลี่ยมาแปลความหมายโดยใชเกณฑแปลความหมายของประคองกรรณสูตร
(2549) ที่กําหนดไวดังนี้
ระดับคาเฉลี่ย 4.50 - 5.00

อยูในระดับมากที่สุด

3.50 - 4.49

อยูในระดับมาก
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2.50 - 3.49

อยูในระดับปานกลาง

1.50 - 2.49

อยูในระดับนอย

1.00 - 1.49

อยูในระดับนอยที่สุด

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
ในแบบสอบถามสวนที่ 3 เปนคําถามปลายเปด (Open–ended question) เพื่อรับทราบถึง
ขอเสนอแนะจากผูใชบริการราน Freshy superbike เพื่อนําไปปรับปรุงการบริการในดานตางๆ ใหดี
ขึ้น
การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
จากการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามที่จัดทําขึ้นมาหาคาของ
Validity จะแสดงใหเห็นวาคา Cronbach’s Alpha ของราน Freshy Superbike อยูในเกณฑ 0.81 ซึ่ง
แสดงวาคาของราน Freshy Superbike อยูในเกณฑที่ดี
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาขอมูลปฐมภูมิผานการอกแบบสอบถามสา
หรับลูกคาที่มาใชบริการของราน Freshy Superbike จํานวน 400 คน โดยดําเนินการเก็บรวบรวม
ข อ มู ล และขอความร ว มมื อ ในการตอบแบบสอบถามกลุ ม ตั ว อย า งที่ ม าใช บ ริ ก ารร า น Freshy
Superbike
2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary source) เปนขอมูลที่ศึกษาไดรวบรวมขอมูล จากวิจัยที่
เกี่ยวของอางบทความขอมูลจากอินเตอรเน็ตที่เกี่ยวของ เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชเปนแนวทางใน
การทําวิจัยในครั้งนี้
สรุปผลการวิจัย
จากผลงานวิจัยพบวา ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง สามารถจําแนกไดดังนี้
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% ประเภทของการบริการที่สนใจคือ ปรึกษา มีจํานวน 244 คน คิดเปน 61% ยี่หอ
รถที่ใชหรือสนใจ Kawasaki จํานวน 256 คน คิดเปน 64% ประเภทของรถมอเตอรไซคที่ใชหรือ
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สนใจคือ Naked (เน็คเก็ด) จํานวน 221 คน คิดเปน 55.3% คุณรูจักราน Freshy Superbike มาจากการ
แนะนําของเพื่อน 270 คน คิดเปน 67.5%
จากผลงานวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูใชบริการราน Freshy superbike หากวิเคราะห
เปนรายขอไดดังนี้
ดานราคา ในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.1087 และหากวิเคราะหเปนรายขอพบวา
ดานที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ราคาสินคาอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.21 รองลงมาราคา
สินคาเทียบกับคุณภาพมีความคุมคาอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.13 และดานที่มีความพึง
พอใจนอยสุด คือ มีการจัดสินคาแบบโปรโมชั่นอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.03 ตามลําดับ
ดานผลิตภัณฑ ในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.3844 และหากวิเคราะหเปนรายขอ
พบว า ด านที่ มีค วามพึ งพอใจสู ง สุ ดคื อ มี สินค า ให เ ลื อ กหลากหลายอยู ในระดั บ มากที่ สุด โดยมี
คาเฉลี่ยอยูที่ 4.92 รองลงมาคือมีความเชื่อถือตอราน Freshy superbike อยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย
อยูที่ 4.43 และดานที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ มีการแกไขปญหาหรือคืนสินคาที่มีปญหาอยูใน
ระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.03
ดานชองทางการจําหนาย ในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 3.6896 และหากวิเคราะห
เปนรายขอพบวา ดานที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ มีชองทางในการเลือกซื้อที่หลากหลายอยูใน
ระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.01 รองลงมา คือ ความสะดวกในการเขาถึงของราน Freshy superbike
อยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.79 และดานที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ หองรับรองลูกคาที่
เปนสัดสวนอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.34
ดานบุคคล ในภาพรวมอยูในระดับมากมี คาเฉลี่ย 4.2788 และหากวิเคราะห เปนรายข อ
พบวา ดานที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ การอธิบายใหขอมูลเกี่ยวกับตัวสินคาอยูในระดับมากที่สุด
โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.59 รองลงมา คือ การดูแลเอาใจใสลูกคาอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.48
และดานที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ การแนะนําสินคาและโปรโมชั่นอยูในระดับมากโดยมี
คาเฉลี่ยอยูที่ 4.10
ดานลักษณะทางกายภาพ ในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.1704 และหากวิเคราะห
เปนรายขอ พบวา ดานที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ความสะดวกในการใหบริการอยูในระดับมาก
ที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.50 รองลงมา คือ ใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับรถบิ๊กไบคอยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.31 และดานที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ความพอใจในการใหบริการอยูใน
ระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.85
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ดานกระบวนการ ในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.3865 และหากวิเคราะหเปนราย
ขอพบวา ดานที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ การมีมนุษยสัมพันธของลูกคาอยูในระดับมากที่สุดโดยมี
คาเฉลี่ยอยูที่ 4.62 รองลงมา คือ มีการแนะนําขั้นตอนการดูแลรักษารถอยูในระดับมากที่สุดโดยมี
คาเฉลี่ยอยูที่ 4.51 และดานที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ มีการตรวจเช็ครถกอนทําการสงมอบ
ใหกับลูกคาและการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับรถและสินคาใหกับลูกคามีระดับความพึงพอใจเทากัน
อยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.18
ดานการสงเสริมการตลาด ในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.0535 และหากวิเคราะห
เปนรายขอพบวา ดานที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ การโฆษณาโปรโมชั่นในแผนปายอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.15 รองลงมา คือ การรับรูจากการโฆษณาราคาสินคาอยูในระดับมากโดยมี
คาเฉลี่ยอยูที่ 4.15 และดานที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ การจัดโปรโมชั่นตางๆ อยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.96
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิ เคราะหสมมติ ฐาน เพศที่ แตกต างกั นมี ผ ลต อความพึ งพอใจในดานราคา ดา น
ผลิตภัณฑ ดานชองทางการจําหนาย ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ และ
ดานการสงเสริมการตลาดไมแตกตางกัน
ผลการวิ เคราะหสมมติ ฐาน อายุที่แตกต างกั นมี ผ ลต อความพึ งพอใจในดานราคา ดา น
ผลิตภัณฑ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ และดานการสงเสริมการตลาดไมแตกตางกัน
สวนอายุที่แตกตางกันส งผลตอความพึงพอใจในดานชองทางการจําหนายแตกตางกันและหาก
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 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในดานราคา
ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจําหนาย ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ
และดานการสงเสริมการตลาดไมแตกตางกัน ผลการวิเคราะหสมมติฐาน อาชีพที่แตกตางกันมีผล
ตอความพึงพอใจในดา นราคา ด านผลิ ตภั ณฑ ดานลั กษณะทางกายภาพ และดานการส ง เสริ ม
การตลาดไมแตกตางกัน สวนอายุที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในดานชองทางการจําหนาย
แตกต างกั นและหากวิ เคราะห เป นรายคู พบว า มี 2 คู ประกอบด วย (1) นั กเรียน/นั กศึ กษา กั บ
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พนักงานบริษัทเอกชน และ (2) พนักงานบริษัทเอกชน กับ ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ ดานบุคคล
แตกต า งกั น และหากวิ เ คราะห เ ป น รายคู พบว า มี 2 คู (1) นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา กั บ พนั ก งาน
บริ ษั ท เอกชน และ (2) พนั ก งานบริ ษั ท เอกชน กั บ ธุ ร กิ จ ส ว นตั ว /เจ า ของกิ จ การ และด า น
กระบวนการแตกต า งกั น และหากวิ เ คราะห เ ป น รายคู พบว า มี 2 คู (1) นั ก เรี ย น/นั กศึ ก ษา กั บ
พนักงานบริษัทเอกชน และ (2) พนักงานบริษัทเอกชน กับ ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ
ผลการวิเคราะหสมมติฐาน รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในดาน
ราคา ดานผลิตภัณฑ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ และดานการสงเสริมการตลาดไม
แตกตางกัน สวนอายุที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในดานชองทางการจําหนายแตกตางกัน
และหากวิ เคราะหเปนรายคู พบว า มี 4 คู ประกอบด วย (1) ต่ํ ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท กั บ
มากกวา 50,001 บาทขึ้นไป (2) 10,001-20,000 บาท กับ 20,001-30,000 บาท (3) 20,001-30,000 บาท
กั บ 30,001-40,000 บาท และ (4) 20,001-30,000 บาท กั บ มากกว า 50,001 บาทขึ้ น ไป และด า น
บุคคลแตกตางกันและหากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 2 คู (1) 10,001-20,000 บาท กับ 20,00130,000 บาท และ (2) 20,001-30,000 บาท กับ 30,001-40,000 บาท
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิ จัยเรื่อง ความพึงพอใจตอการใชบริ การซื้ อรถบิ๊ กไบคมือสองของราน Freshy
Superbike โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจ ของลูกคา
ในการใหบริการของราน Freshy Superbike อยูระดับมาก 7 ดานโดย เรียงตามลําดับความพึงพอใจ
ในภาพรวม ดานกระบวนการ ดานผลิตภัณฑ ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ ดานราคา ดาน
การสงเสริมการตลาด และดานชองทางการจําหนายซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ศิวรักษ ทอง
รอด (2554,บทคัดยอ) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอศูนยบริการรถยนตค็อกพิทในเขต
ลาดพราวและเขตรามอินทรา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของราน Freshy Superbike
ตามขอมูลดานประชากรศาสตรโดยจําแนกตามอายุที่แตกตางกันพบวา ความพึงพอใจในดานการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการของลูกคาที่มีตอการใหบริการของราน Freshy Superbike แตกตางกัน ทั้งนี้
อาจเปนเพราะลูกคาที่มาใชบริการ มีหลาย ชวงอายุและมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน โดยลูกคาที่มีอายุ
ระหวาง 25-34 ป ใหความพึงพอใจมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากลูกคาที่มีอายุระหวาง 25-34 ป ซึ่งอยู
ในชวงวัยทํางานและมีประสบการณจากการใชบริการมามาก จึงเกิดความเขาใจ ความคุนชินและพึง
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พอใจกับการบริการที่ไดรับอยูเปนประจํามากกวาลูกคาในชวงวัยอื่นๆ ที่มีประสบการณในการใช
บริการเกี่ยวกับรถบิ้กไบคนอย จึงทําใหความพึงพอใจแตกตางกันในดานการบริการ ซึ่งสอดคลอง
กับนายศิวรักษ ทองรอด (2554,บทคัดยอ) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอศูนยบริการ
รถยนตค็อกพิทในเขตลาดพราวและเขตรามอินทรา จังหวัดกรุงเทพมหานครตางกัน สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไวอยางมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.5
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. จากผลที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปเป นขอมู ลในการคัดเลือกบุ คลากรที่จะเขา มา
ทํางาน เพื่อการบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
2. จากผลที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปเปนขอมูลที่จําเปนสําหรับวางแผนพัฒนาปรับปรุง
การใหบริการอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของลูกคาที่มาใชบริการอยางแทจริง
และ เกิดความพึงพอใจสูงสุด
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางรานอื่น เพื่อเปรียบเทียบการใหบริการในดานตางๆ
ที่เกี่ยวกับการซื้อขายรถบิ๊กไบค เพื่อศึกษาถึงจุดเดนจุดดอย และขอปรับปรุงแกไขไดอยางชัดเจน
ยิ่งขึ้น กอใหเกิดประโยชนตอราน Freshy Superbike และกลุมลูกคาผูเขารับบริการ
2. ควรมีการเก็บขอมูลจากลูกคาที่มาใชบริการแตละประเภทอยางเปนสัดสวนและอาจเพิ่ม
การสัมภาษณลูกคามาประกอบดวยเพื่อใหไดรับขอมูลที่แทจริงและหลากหลายมากขึ้น เพื่อจะได
ทราบขอมูลและความตองการของการบริการแตละดานที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น
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BEHAVIOR AND MARKETING FACTORS AFFECTING THE PURCHASE DECISION
OF FACIAL SKIN CARE PRODUCTS
ยุพิน กะสินัง, วรางคณา สุขสําราญ
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ณกมล จันทรสม
อาจารยประจํา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของ
บุคคลทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาขอมูลทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันสงผล
ตอปจจัยทางการตลาด ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่จําหนาย และดานโปรโมชั่ นที่
แตกตางกัน
กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400
คน เป นการวิ จั ย เชิ งสํ า รวจ เก็ บขอ มู ล เชิ งปริ ม าณด ว ยการใชแ บบสอบถามที่ เ ป น เอกสาร และ
แบบสอบถามออนไลน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย การแจกแจงความถี่ การหาคารอยละ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ทดสอบสมมติฐานระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม โดยใชคา t-test,
F-test
จากการศึกษาพบวา ตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง มีอายุ 20-29 ป มีสถานสภาพโสด และ
มีอาชีพเปนพนักงานเอกชน รายได 15,001-25,000 บาทตอเดือน มีสภาพผิวผสมมากที่สุด มีความ
กังวลเรื่องสิว, ผด, ผื่นมากที่สุด ในดานประเภทผลิตภัณฑใหความสําคัญกับครีมกันแดด และเลือก
ซื้อในราคา 801-1,100 บาทมากที่สุด ในดานสถานที่จัดจําหนายจะเลือกซื้อในหางสรรพสินคามาก
ที่สุด และบุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อ คือ ตัวเอง
ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร ที่ประกอบไปดวย เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดที่แตกตางกัน สงผลตอพฤติกรรมและปจจัย

958

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ทางการตลาดที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ บํ า รุ ง ผิ ว หน า ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่แตกตางกัน
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 8011,100 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
เนื่องจากในปจจุบันการดูแลตนเองและสุขภาพเปนเรื่องที่ทุกคนใหความสําคัญ รวมกับ
ผูคนตองการความมั่นใจในการดําเนินชีวิต จึงพยายามเลือกผลิตภัณฑดูแลผิวที่ดีและตอบโจทยกับ
สภาพผิ ว ของตนเอง แตการเลื อ กผลิต ภั ณฑ ให เ หมาะกั บ สภาพผิ ว ของแต ล ะคนนั้ น เปนเรื่ อ งที่
คอนขางยาก เพราะในปจจุบันมีผลิตภัณฑดูแลผิวหลายรูปแบบอีกทั้งยังมีคําโฆษณาชวนเชื่อ ทําให
หลายๆ คนเลือกใชผลิตภัณฑที่ผิด กอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา อาทิ การใชครีมที่มีสวนผสมของ
สารอันตราย เชน ปรอท สเตียรอยดไฮโดรควิโนน เปนตน (พูนศิริ อัตราภรณประดิษฐ (2558),
ผลิตภัณฑเวชสําอํางบํารุงผิวสารสกัดจากฟกขาว) การเลือกผลิตภัณฑดูแลผิวที่ไมเหมาะกับสภาพ
ผิ ว หรื อ ช ว งอายุ และการใช ค รี ม ที่ ก อ ให เ กิ ด การแพ ห รื อ การระคายเคื อ ง นอกจากนี้ ยั ง มี ส ว น
เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมการเลือกใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของแตละบุคคลที่แตกตางกันออกไป
บางคนเลื อ กใช ต ามคํ า แนะนํ า ของคนรู จั ก คนสนิ ท บางคนดู ต ามรี วิ ว สิ น ค า และบล็ อ กเกอร
เครื่องสําอาง แตถึงอยางไรก็ตาม สภาพผิวหนาของแตละบุคคลมีความแตกตาง และความจําเพาะที่
ไมเหมือ นกั น การจะเลื อกผลิ ต ภั ณฑ ที่ เหมาะกั บ สภาพผิ ว และดี ที่สุดสํ า หรั บ เราจึ งเป นเรื่ อ งที่
คอนขางยาก สงผลใหมีการเปลี่ยนผลิตภัณฑอยูบอยครั้ง ผลิตภัณฑบางชิ้นใชเพียงไมกี่ครั้งก็ตอง
หยุดใช เพราะเกิดปญหาผิวตามมา เปนตน
ดั ง นั้ น เราจึ ง เลื อ กศึ ก ษาพฤติ ก รรมและป จ จั ย ทางการตลาดที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา โดยใชหลักประชากรศาสตร เพื่อสํารวจความตองการของแตละคนในการ
ใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาโดยศึกษาถึงความตองการของผูบริโภคตองการผลิตภัณฑบํารุงผิวแบบ
ใด ปจจัยใดที่มีสวนเกี่ยวของในการเลือกซื้อประเภทของผลิตภัณฑบํารุงผิวที่ตองการ สถานที่จัด
จําหนาย ราคาและปริมาณที่เหมาะสมตอความตองการ (ฟลลิป คอตเลอร (Phillip Kotler))โดยมี
กลุมเปาหมาย คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เพื่อนําขอมูลที่ได มาศึกษา
วิเคราะห และกําหนดเปาหมายทางตลาดวา ควรผลิตผลิตภัณฑบํารุงผิวประเภทใด เหมาะสําหรับ
บุคคลกลุมใด หรือผูที่ตองการใชผลิตภัณฑนั้นๆ มีพฤติกรรมแบบใด เพื่อใหผูประกอบการหรือ
ผู ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ บํ า รุ งผิ ว ทราบถึ ง แนวโน ม และกลุ ม เป า หมายที่ ถู กต อ ง ชั ด เจน สามารถบอก
คุณลักษณะของผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาไดตอบโจทยกับความตองการของกลุมคนที่เราไดศึกษามา
และนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑตอไป
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วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเลื อ กใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ บํ า รุ ง ผิ ว หน า ของบุ ค คลทั่ ว ไปในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปจจัยประชากรศาสตรที่แตกตางกันสงผลตอปจจัยทางการตลาดที่แตกตางกัน
ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่จัดจําหนาย และดานโปรโมชั่น
สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันสงผลตอปจจัยทางการตลาดที่แตกตางกัน ในดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่จัดจําหนาย และดานโปรโมชั่น
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากร
บุคคลทั่วไปอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ที่ใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา จํานวน 400 คน ที่อาศัยอยู
ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ขอบเขตดานตัวแปร
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ขอมูลทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา และรายไดตอเดือน
2.2 ตัวแปรตาม คือ ปจจัยทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่จัด
จําหนาย และดานโปรโมชั่น
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา มีกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยไดกําหนดตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม
เพื่อเปนเครื่องมือในการคนควาวิจัย เพื่อหาคําตอบ โดยกําหนด ดังนี้
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ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม
ปจจัยทางการตลาด (4P)
1. ดานผลิตภัณฑ
2. ดานราคา
3. ดานสถานที่จัดจําหนาย
4. ดานโปรโมชั่น

ปจจัยสวนบุคคล
1. อายุ
2. เพศ
3. สถานภาพ
4. อาชีพ
5. ระดับการศึกษา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. เพื่ อ ทราบถึ งพฤติ ก รรมการเลื อ กใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ บํ า รุ ง ผิ ว หน า ของบุ ค คลทั่ ว ไปในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อทราบถึงปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา
ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่จัดจําหนาย และดานโปรโมชั่น
นิยามศัพทเฉพาะ
1. พฤติกรรมผูบริโภค คือ กระบวนการหรือพฤติกรรมการตัดสินใจ การซื้อ การใช และ
การประเมินการใชสินคาหรือบริการของบุคคล ซึ่งจะมีความสําคัญตอการซื้อสินคาและบริการใช
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาทั่วไป
2. ปจจัยสวนผสมทางการตลาด คือ เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุ มได ซึ่ งมี
กิจกรรมการผสมผสานเครื่องมือใหสามารถตอบสนองความตองการ และยังสามารถสรางความพึง
พอใจใหกับลูกคาเปาหมาย ซึ่งประกอบไปดวยทุกสิ่งอยาง ที่มีกิจการเพื่อใหมีอิทธิพลโนมนาว
ความตองการผลิตภัณฑของกิจการ สวนประสมทางการตลาดแบงออกไดเปน 4 กลุม หรือ 4P คือ
ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย
3. ปจจัยดานผลิตภัณฑ คือ สิ่งที่ธุรกิจนําเสนอขายใหแกผูบริโภคหรือตลาด เพื่อใหเกิด
ความสนใจและตองการเปนเจาของที่จะนํามาใชหรือบริโภค เพื่อสนองความตองการและความ
จําเปนใหไดรับความพึงพอใจ ตัวผลิตภัณฑจะประกอบดวย รูปแบบ ลักษณะ สีสัน ตราสัญลักษณ
ชื่อยี่หอ การใหบริการ และการรับประกัน ซึ่งธุรกิจสามารถพัฒนาปรับปรุงไดอยูเสมอ
4. ปจจัยดานราคา คือ มูลคาในการแลกเปลี่ยนซื้อขายผลิตภัณฑ และเปนสิ่งที่ผูบริโภคใช
พิ จ ารณาประกอบการตั ด สิ น ใจซื้ อ ดั ง นั้ น การตั้ ง ราคาจึ ง ควรให อ ยู บ นความเหมาะสมกั บ ตั ว
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ผลิตภัณฑ ธุรกิจจึงตองพิจารณาถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาผลิตภัณฑซึ่งเปนสิ่งที่สามารถ
ควบคุมได
5. ปจจัยดานชองทางการจําหนาย คือ โครงสรางของชองทางการจัดจําหนาย (Channel of
Distribution) ที่ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมตางๆ ที่จะนําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย ซึ่ง
ถือวา เปนกิจกรรมที่ชวยในการเคลื่อนยายกระจายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปสูผูบริโภค ธุรกิจ
สามารถเลือกสถานที่หรือชองทางการจําหนายใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายได
6. ปจจัยดานโปรโมชั่น คือ กิจกรรมตางๆ ที่ชวยในการจัดจําหนายผลิตภัณฑ และเปนการ
แจงใหผูบริโภคทราบวา มีผลิตภัณฑออกจําหนายในตลาด นอกจากนี้การสงเสริมการตลาดยังทํา
หนาที่ศึกษาวิจัยกระบวนการติดตอสื่อสารใหเขาใจถึงความสัมพันธระหวางผูผลิตกับผูบริโภค เพื่อ
นําไปใชในการชักชวนผูบริโภคใหซื้อผลิตภัณฑ หรือเพื่อเตือนความทรงจําใหแกผูบริโภค โดย
อาศัยเครื่องมือตางๆ ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย และการขายโดยใช
พนักงานขาย
7. การตัดสินใจซื้อ คือ สิ่งที่ผูบริโภคนํามาใชประกอบในการพิจารณาซื้อผลิตภัณฑบํารุง
ผิวหนา
8. ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา คือ ผลิตภัณฑสําหรับทาบริเวณใบหนา เพื่อชวยใหผิวสุขภาพดี
มีฤทธิ์ในการบํารุง และเปนประโยชนตอผิวหนา
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ขอมูลธุรกิจผลิตภัณฑความงาม
สวนแบงตลาดผลิตภัณฑความงาม แบงเปนตลาดผลิตภัณฑในกลุมสกินแคร และเมคอัพ
สําหรับประเทศไทยถูกจัดอันดับใหเปนตลาดที่มีขนาดที่ใหญที่สุดในอาเซียน โดยในประเทศไทย
ตลาดในกลุมสกินแครที่เปนตลาดที่ใหญที่สุด คือ สกินแครดูแลผิวหนา มีสวนแบงตลาดมากถึง
68% ของตลาดกลุมสกินแครทั้งหมด และมีการเติบโตในครึ่งปแรกถึง 4.6% มูลคาตลาดกลุมสกิน
แคร 35,752 ลานบาท กลุมเมคอัพ 12,393 ลานบาท กลุมผลิตภัณฑดูแลเสนผม 17,346 ลานบาท
กลุมผลิตภัณฑเกี่ยวกับสุขอนามัย 9,925 ลานบาท และกลุมประเภทน้ําหอม 2,305 ลานบาท (ลอ
รีอัล, 2557 Marketeer)

963

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

การเลือกซื้อเครื่องสําอางของผูบริโภคในปจจุบันจะใหความสนใจกับคําโฆษณาชวนเชื่อ
คําโฆษณาบรรยายสรรพคุณเกินจริงโดยเฉพาะผูบริโภคที่มีปญหาในเรื่องของผิวหนา ตองทําความ
เขาใจและตองศึกษาสวนผสม วิธีการใช ขอควรระวังใหดีกอนที่จะนําผลิตภัณฑเหลานั้นมาใชกับ
ผิวหนา ซึ่งผูบริโภคสวนใหญจะเขาใจวา ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาที่ บรรยายสรรพคุณวา มีสวนผสม
จากธรรมชาติ 100 เปอรเซ็นตนั้น ดีตอผิว ไมกอใหเกิดการแพหรือการระคายเคือง แตมีผลิตภัณฑ
บํารุงผิวบางชนิดที่มีสวนผสมจากธรรมชาติทั้งหมด หรือจากการผลิตโดยภูมิปญญาชาวบาน และ
บางชนิดหรือบางผลิตภั ณฑ ไมไดทํามาจากธรรมชาติ 100 เปอรเซ็นต ยกตัวอยาง ครีมที่อยูใน
รูปแบบ เซรั่ม เจล โลชั่น โทนเนอร ก็ตองมีเบสเพื่อตั้งตํารับครีม เบสเหลานั้นจัดเปนสารเคมี จะ
สังเกตจากผลิตภัณฑที่มีรายละเอียดตรงตาม อย. จะมีสวนผสมที่ยาวและอานไมออก เนื่องจากชื่อ
บางชื่อเปนโครงสรางทางเคมี เชน หมู Function บอกตําแหนงคารบอน และ สวนทายจะเปนชื่อสาร
สกัดจากธรรมชาติเปนสวนผสม อยูประมาณ 2-3 ตัว หรือบางยี่หอก็มีถึง 5-6 ตัว ซึ่งถือไดวา มี
ปริมาณความเขมขนของสารสกัดที่มาจากธรรมชาติเพียงเล็กนอย ถาเมื่อเทียบกับสวนผสม ที่มาจาก
สารสกั ด จากสารเคมี แต สารเคมี ที่ นํา มาผลิ ตตา งก็ ต อ งไดรั บ อนุญ าตให ใชใ นเครื่ อ งสํ า อางได
(หรรษา มหามงคล 2554)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยทางสวนประสมการตลาด
ฟลลิป คอตเลอร (Phillip Kotler) ไดกลาว เรื่องสวนผสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือ
ทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ซึ่งมีกิจกรรมการผสมผสานเครื่องมือใหสามารถตอบสนอง
ความต องการ และยั งสามารถสร า งความพึ งพอใจให กับ ลูก ค า เปา หมาย และสว นประสมทาง
การตลาด ซึ่ ง ประกอบไปด ว ย ทุ ก สิ่ ง อย า งที่ มี กิ จ การเพื่ อ ให มี อิ ท ธิ พ ลโน ม น า วความต อ งการ
ผลิตภัณฑของกิจการ สวนประสมทางการตลาดแบงออกไดเปน 4 กลุม หรือ 4P คือ ผลิตภัณฑ ราคา
การจัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย
การตลาดแบบ 4 P เปนแนวคิด ทางการตลาดที่มีการใหความสําคัญกับมุมมองของ ผูผลิต
เปนหลัก สวนประสมการตลาด (Marketing Mix แบบ 4P) นั้นจะถูกนําไปขยายจนกลายเปนกลยุทธ
ที่สามารถสรางขึ้นเพื่อทําใหผูผลิต และผูจัดจําหนายอยูรอดเปนหลัก และหลักการคิดกลยุทธนั้นมี
ฐานความคิด คือ
1. ผลิตภัณฑ (Product) คือ ผูผลิตควรคิดวา ควรจะผลิตสินคาอะไรเพื่อปอนเขาสูตลาด โดย
ที่สินคาที่จะผลิตขึ้นมานั้นจะตองเปนสินคาที่สามารถจะขายได เพื่อที่จะทําใหกระบวนการผลิตนั้น
สามารถดําเนินไปไดโดยที่จะไมขาดชวง
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2. ราคา (Price) คื อ การกํ า หนดด า นราคาขาย โดยจะถู ก ตั้ ง เพื่ อ ให ไ ด ร าคาที่ จ ะทํ า ให
โรงงานผลิตสินคา โดยไมขาดทุน และในขณะที่ผูขายสินคานั้น ก็ตองคิดวา ควรที่จะบวกราคาเพิ่ม
เทาไร ถึงจะทําใหตัวเองไมขาดทุนและสามารถอยูรอดได
3. การจัดจําหนาย (Place) คือ ทั้งโรงงาน และผูขาย ตองมองภาพในการกระจายสินคานั้น
ควรจะมีการกระจายไปสูจุดขายใหไดมากที่สุด และเพื่อที่จะทําใหผูบริโภคไดเห็นสินคา และจะเขา
มาซื้อสินคา
4. การสงเสริมการขาย (Promotion) คือ การที่จะสรางกลยุทธการสงเสริมการตลาดนั้น
จะตองเนนที่การบอกกลาวใหผูบริโภคนั้นไดรับรู ทางรานตอนนี้มีสินคาประเภทใดบางที่วางขาย
ในตลาด และการลด แลก แจก แถม นั้ นถื อ ได ว า ก็ เ ป น เครื่ อ งมื อ หลั ก ที่ ใช ก ระตุ น ให เ กิ ดการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
กลยุทธที่มีสวนประกอบทั้ง 4 นั้น คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย และ
ดานการสงเสริมการตลาด จะไดผลเปนที่นาพอใจตอโรงงาน หรือผูผลิตและผูจัดจําหนาย และ
จนกระทั่งวงลอของการเปลี่ยนแปลงเริ่มหมุน ที่เขาสูจุดสมดุลใหมในราวปลายทศวรรษที่ 1980
ยามที่มีการวางกลยุทธ การตลาด แบบที่มองความอยูรอดของผูผลิต และผูขายเปนหลักเริ่มเสีย
สมดุล และเนื่องจากในเวลาที่เกิด ความสามารถของโรงงาน หรือผูผลิต ผูจัดจําหนายไดเริ่มมีความ
คล ายคลึ งกั นมากขึ้ น จนทํ าให สินคา และบริการเริ่ มที่ มีความเหมื อ นกั น และซึ่งก็ ไ ม ใช แค ใ น
ประเทศเจ า ตํ า รั บ อย า ง เช น สหรั ฐอเมริ กา เท า นั้ นที่ ป ระสบกั บ เหตุ ก ารณ แต ใ นกระแสความ
เหมือนกันนั้นเกิดขึ้นกันทั่วโลก นั่นคือ จะผลิตจากที่ไหนที่มีสินคา ก็แทบจะไมมีความแตกตางกัน
หรือแมสามารถผลิตสินคาไดเหมือน หรือ ใกลเคียงกันไปหมด และ ในขณะที่มีสินคาที่ผลิตขึ้น
เหมือนกันนั้นก็จะถูกจัดจําหนายไปในรานคาที่มีรูปแบบเหมือนกัน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
นุสรา ไกรวัฒนวงศ และดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร (2559) เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางคยี่หอ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งการศึกษาใน
ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความแตกตางของปจจัยลักษณะทาง ประชากรศาสตร ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด และปจจัยอื่นๆ ไดแก ภาพลักษณและทัศนคติ สวนบุคคล ที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางคยี่หอ Shiseido ในเขต กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยทํา
การสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน โดยเลือกวิธีแบบตามสะดวก ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใช คือ
ผูบริโภคที่เลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางคยี่หอ Shiseido จํานวน 400 คน ใช แบบสอบถามเปน
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เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล (สถิติพรรณนา) คือ คาความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด และคาสูงสุด สวนสถิติที่ ใชทดสอบสมมติฐาน
(สถิติเชิงอนุมาน) คือ ใชสถิติ One Way ANOVA ในการคํานวณหาคา t-test และ F-test ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05
เพ็ญพิชญา วิริยะอองศรี และผศ.ดร.พัฒน พิสิษฐเกษม (2557) เรื่องปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อเวชสําอางในรานวัตสันเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาถึงความแตกตางของปจจัยสวน
บุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการซื้อเวชสําอางในรานวัตสันเขตกรุงเทพมหานคร
ปจจัยดานส วนประสมการตลาดที่มีผลตอ การตัดสิ นใจใน การซื้อเวชสํ าอางในรานวัตสั นเขต
กรุงเทพมหานคร ปจจัยดานภาพลักษณ ของรานวัตสันที่มีผลตอการตัดสินใจในการซื้อเวชสําอาง
ในรานวัตสันเขตกรุงเทพมหานคร
ภัสสศิรัส ศรีอําพัน (2558) เรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกรักษาผิว
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา พรเกษมคลินิกสาขาสยามเซ็นเตอร งานวิจัยครั้งนี้
มีจุดมุ งหมายเพื่ อศึกษาพฤติกรรมการใชบ ริ การและป จจั ยทางการตลาดทางด าน บริการ ราคา
สถานที่ใหบริการ และการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกรักษา
ผิวพรรณ กรณีศึกษา พรเกษม คลินิก ในเขตกรุงเทพมหานคร สาขาสยามเซ็นเตอร
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากร และกลุมตัวอยาง บุคคลทั่วไปอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ที่ใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา
ในเขตกรุงเทพมหานครโดยการเก็บขอมูลในวันที่ 26 กุมภาพันธ–วันที่ 16 มีนาคม 2561 ซึ่งปริมาณ
ประชากรที่ใชนั้นไดคํานวนโดยตามสูตรกรณีไมทราบจํานวนปะชากรเพื่อหาขนาดประชากร
ตัวอยาง โดยใชสูตร W.G. Cochran (1953) ดังนี้
N
เมื่อ

P 1

N = จํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ

P Z
e

P = สัดสวนของประชากรที่ผูวิจัยตองการจะสุม
Z = ระดับความมั่นใจที่กําหนด หรือระดับนัยสําคัญทางสถิติ โดย
Z ที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 เทากับ 1.65 (ความเชื่อมั่น 90%) >> Z = 1.65
Z ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เทากับ 1.96 (ความเชื่อมั่น 95%) >> Z = 1.96
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Z ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 เทากับ 2.58 (ความเชื่อมั่น 99%) >> Z = 2.58
E = สัดสวนความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได
ระดับความเชื่อมั่น 90% สัดสวนความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.10
ระดับความเชื่อมั่น 95% สัดสวนความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05
ระดับความเชื่อมั่น 99% สัดสวนความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.01
ผูวิจัยตองสุมตัวอยางเปน 50% จากประชากรทั้งหมด โดยตองการความเชื่อมั่นที่ 95% และ
สัดสวนความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05
จากสูตร

P

N

P Z
e

แทนคา P = 0.50, Z = 1.96 และ e = 0.05
จะได

N

.

.

.

.

N = 384.16 หรือ 384 ตัวอยาง
เพื่อความแมนยําของขอมูลในการเก็บตัวอยาง แบบสอบถามเพื่อการศึกษาพฤติกรรมและ
ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา ผูวิจัยจึงเลือกเก็บตัวอยาง
จํานวน 400 ตัวอยาง ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ–วันที่ 16 มีนาคม 2561
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยมีขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ ซึ่งแบบสอบถามเหลานี้ถูกสรางขึ้นจากการสํารวจวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบงเครื่องมือออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลดานประชากรศาสตร และขอมูลทั่วไปของ
บุคคลทั่วไป จํานวน 5 ขอ ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
สวนที่ 2 แบบการประเมินพฤติกรรมของผูใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา โดยใหตอบ
คําถามโดยการเติมเครื่องหมายถูกลงในชองสี่เหลี่ยม
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชผลิตภัณฑ
บํารุงผิวหนา ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่จัดจําหนาย และดานโปรโมชั่น โดยขอคําถาม
เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) 5 ระดับ มีรายละเอียดการใหคะแนน ดังนี้
1 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามดวยนอยที่สุด
2 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยนอย
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3 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยปานกลาง
4 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมาก
5 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุด
โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยจากการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
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
ผูวิจัยเลือกใชการเก็บขอมูลสําหรับวิจัยในครั้งนี้ดวยตนเอง แบงออกเปน 2 ชองทาง คือ
การเก็บแบบสอบถามรูปแบบเอกสาร และการเก็บแบบสอบถามออนไลน (กูเกิ้ล ฟอรม) โดยขอ
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจากบุคคลทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 400
ตัวอยาง ซึ่งเริ่มการแจกแบบสอบถามตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ–วันที่16 มีนาคม พ.ศ.2561
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
รายละเอียดของขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขอความรวมมือจากบุคคลทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อทําแบบสอบถาม
ทั้งทางแบบสอบถามที่เปนเอกสาร และแบบสอบถามออนไลน
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมเก็บแบบสอบถาม และประเมินจํานวนแบบสอบถามที่ไดวามีความ
สมบูรณ และมีจํานวนครบตามที่ออกแบบไว คือ 400 ชุด หรือไม
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะห ขอมูล ทั่ วไปของกลุมตัว อย างที่ ต อบแบบสอบถามโดยใช สถิติ จากข อ มู ล
พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 74.50 เปนเพศหญิง มีจํานวน 298 คน และ
ที่เหลือรอยละ 25.50 เปนเพศชายมีจํานวน 102 คน ดานอายุ พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม
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 และมีอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.5 ดานสถานภาพพบวา กลุม
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ตัว อย างที่ ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ มีส ถานภาพโสด จํานวน 340 คน คิดเปนร อ ยละ 85.00
รองลงมามีสถานภาพสมรส จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.30 และนอยที่สุดมีสถานภาพหยา/
หม า ย/ แยกกั น อยู จํ า นวน 3 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 0.8 ด า นอาชี พ พบว า กลุ ม ตั ว อย า งที่ ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.30 ดาน
ระดับการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เที ย บเท า จํ า นวน 25 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 72.00 ด า นรายได ต อ เดื อ น พบว า กลุ ม ตั ว อย า งที่ ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญมีรายได 15,001-25,000 บาท จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 29.5
จากการเก็บขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภค เพื่อศึกษาการเลือกใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 400 คน ผลปรากฏวา (1) สามารถแบงสภาพผิวได 3 ลําดับ คือ มี
สภาพผิวผสมมากที่สุด 46.5% ผิวมัน 25.5% และผิวแหง 17.4% (2) ปญหาที่กังวลมากที่สุด 3 ลําดับ
คื อ สิว, ผด, ผื่ น 49.7% รูขุ มขนกวา ง 37.8% และ ผิวหมองคล้ํ า, สีผิ วไม สม่ํ า เสมอ 37.2% (3)
ประเภทของผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาที่ใชเปนประจํา 3 ลําดับแรก คือ กันแดด (sunscreen) 71.8% ให
ความชุมชื้น (Moisturizer) 61.4% ทําความสะอาดผิว (cleanser) 57.3% (4) ราคาที่จะเลือกซื้อในแต
ละครั้ง 3 ลําดับแรก คือ ราคา 501-800 บาท 40.6% ราคา 801-1,100 บาท 35.0% ราคาไมเกิน 500
บาท 33.5% (5) ยี่ห อของผลิ ตภัณฑที่ ดีและเหมาะสมกั บผู ตอบแบบสอบถาม 3 ลําดับ แรก คื อ
คลินิกซ, ชิเชโด, ลังโคม, เอสเต ลอเดอร, เกอรแลง, เอสเคทู 42.5% ลาโรช โพเซย, วิชชี่, ยูเซอรีน,
โปรวาเมด 34.8% พอนส, บีโอเร, กานีเย, โอเลย, สมูธ อี, สเนลไวท 30.4% (6) สถานที่ที่เลือกซื้อ
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
การตัดสินใจซื้อ 3 ลําดับแรก คือ ตัวเอง 80.9% เพื่อน 37.8% ดารา,บล็อกเกอร 25.3% (8) ระยะเวลา
ที่เลือกใชผลิตภัณฑเดิม 3 ลําดับแรก คือ 6 เดือน-1 ป 43.1% 1-2 ป และนอยกวา 6 เดือน 19.1%
จากการวิเคราะหพบวา ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ จากขอมูลผูตอบแบบสอบถาม
พบวา เนื้อครีมมีกลิ่นหอมอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.15 เปนผลิตภัณฑที่นําเขาจาก
ตางประเทศอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.31 บรรจุภัณฑที่สวยงามอยูในระดับปานกลางมี
คาเฉลี่ยอยูที่ 3.27 ผลิตภัณฑที่ไดรับรองจากแพทยผูเชี่ยวชาญดานผิวหนังอยูในระดับสูงมีคาเฉลี่ย
อยูที่ 4.45 ความมีชื่อเสียงของผลิตภัณฑอยูในระดับสูงมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.3 ความคาดหวังผลลัพธจาก
การใชผลิตภัณฑบํารุงผิวเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑเสริมอาหารอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.27
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ปจจัยดานราคา จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามพบวา ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพอยู
ในระดับสูงมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.37 ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.17
ปจจัยดานการจัดจําหนาย จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามพบวา ความนาเชื่อถือของสถานที่
จัดจําหนายอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.34 มีผูเชี่ยวชาญดานผิวพรรณ/แพทยผิวหนัง/เภสัชกร
คอยใหคําปรึกษา/แนะนํา อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.06 ขายในหางสรรพสินคา (เคานเตอรแบ
รนด) อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.94 ขายในเชนสโตร (บูธ วัตสัน อีฟแอนดบอย) อยูในระดับสูง
มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.93 ขายผานชองทางออนไลน อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.03 ขายผาน
ตัวแทนจําหนายอยูในระดับกลางมีคาเฉลี่ยอยูที่ 2.80
ปจจัยดานโปรโมชั่น จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามพบวา การแจกสินคาทดลองใชอยูใน
ระดับสูง มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.77 การมีบัตรสมาชิกและสะสมแตมอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.63
การโฆษณาผานสื่ อประเภทตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ นิตยสาร อินเตอรเน็ต อยูในระดับสูง มี
คาเฉลี่ยอยูที่ 3.69 การใหความรูผานบทความในวารสาร/นิตยสาร อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยอยูที่
3.74 การลดราคาหรือการจัดโปรโมชั่นอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.06 ชองทางการติดตอแบ
รนดที่เขาถึงไดงาย เชนเว็บไซต อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.88
จากนั้นนําเอาขอมูลที่ไดรับมาตรวจสอบความเที่ยง (Reliability test) ซึ่งเปนการวิเคราะห
เนื้อหาที่มีผูลงรหัสหลายคน โดยเปรียบเทียบการลงรหัสที่เหมือนกันกับจํานวนชิ้นเนื้อหาที่วัด โดย
ใชการคํานวณดวยวิธี Cronbach’s Alpha
ผลการวิจัย
เมื่อนําเอาขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความเที่ยงโดยวิธี พบวามีความ
นาเชื่อถือ Cronbach’s Alpha R = 0.85 ซึ่งควรมากกวา 0.8 จึงจะยอมรับวา เครื่องมือมีความเที่ยง
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิเคราะหสมมติฐาน เพศที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ
ด า นราคา ด า นสถานที่ ไม แ ตกต า งกั น ส ว นเพศที่ แ ตกต า งกั น ส ง ผลต อ ป จ จั ย ด า นโปรโมชั่ น ที่
แตกตางกัน
อายุที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ และดานราคา ไมแตกตางกัน
สวนอายุที่แตกตางกันสงผลตอปจจัยทางการตลาดดานสถานที่จําหนายที่แตกตางกัน และหาก
วิเคราะหเปนรายคูพบวามี 5 คู ประกอบดวย (1) ต่ํากวา 20 ป กับ 40-49 ป (2) ต่ํากวา 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
970

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

อายุที่แตกตางกันสงผลตอปจจัยทางการตลาดดานโปรโมชั่นแตกตางกัน 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 ปขึ้นไป และ (4) 30-39 ป กับ 50 ปขึ้นไป
สถานภาพที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ ป จ จั ย ทางการตลาดด า นผลิ ต ภั ณ ฑ และด า นราคา ไม
แตกตางกัน สวนสถานภาพที่แตกตางกันสงผลตอปจจัยทางการตลาดสถานที่จัดจําหนายที่แตกตาง
กัน และหากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 1 คู คือ โสดกับสมรส และสถานภาพที่แตกตางกันสงผล
ตอปจจัยทางการตลาดดานโปรโมชั่นที่แตกตางกัน และหากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 1 คู คือ
โสดกับสมรส
ระดับ การศึกษาที่ แตกตา งกั นมี ผลต อป จ จัย ทางการตลาดด า นผลิ ภัณฑ ดานราคา ดา น
สถานที่ และดานโปรโมชั่นที่ไมแตกตางกัน
อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานโปรโมชั่น
ไมแตกตางกัน สวนอาชีพที่แตกตางกันสงผลตอปจจัยทางการตลาดดานสถานที่ที่แตกตางกัน และ
หากวิ เ คราะห เ ป น รายคู พ บว า มี 6 คู ประกอบไปด ว ย (1) นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษากั บ พนั ก งาน
บริษัทเอกชน (2) นักเรียน/นักศึกษากับธุรกิจสวนตัว (3) พนักงานบริษัทเอกชนกับรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ (4) พนักงานบริษัทเอกชนกับแมบาน (5) ธุรกิจสวนตัวกับรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ
(6) ธุรกิจสวนตัวกับแมบาน
รายไดที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ และดานราคา ไมแตกตาง
กัน สวนรายไดที่แตกตางกันสงผลตอปจจัยทางการตลาดสถานที่จัดจําหนายที่แตกตางกัน และหาก
วิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 6 คู ประกอบดวย (1) ไมเกิน 15,000 บาท กับ 45,001-55,000 บาท (2)
ไม เ กิ น 15,000 บาท กั บ 55,001 บาทขึ้ นไป (3) 15,001-25,000 บาท กั บ 45,001-55,000 บาท (4)
15,001-25,000 บาท กับ 55,001 บาทขึ้นไป (5) 25,001-35,000 บาท กับ 55,001 บาทขึ้นไป และ (6)
35,001-45,000 บาท กับ 55,001 บาทขึ้นไป และรายไดที่แตกตางกันสงผลตอปจจัยทางการตลาด
ดานโปรโมชั่นที่แตกตางกัน และหากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 4 คู ประกอบดวย (1) ไมเกิน
15,000 บาท กั บ 55,001 บาทขึ้ น ไป (2) 15,001-25,000 บาท กั บ 55,001 บาทขึ้ น ไป (3) 25,00135,000 บาท กับ 55,000 บาทขึ้นไป และ(4) 35,001-45,000 บาท กับ 55,001 บาทขึ้นไป

อภิปรายผลการวิจัย
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ผลการวิจัยเรื่อง : พฤติกรรมและปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลติภัณฑ
บํารุงผิวหนา โดยสามารถอภิปรายผลไดดั้งนี้ จากผลการสํารวจ 400 คน ในดานพฤติกรรมของ
บุคคลทั่วไปมีสภาพผิวผสมมากที่สุด อาจเนื่องมาจากผูคนสวนใหญเปนคนไทย ซึ่งจะมีสภาพผิวที่
เปนผิวผสมอยูมาก ปญหาที่มีความกังวลมากที่สุด คือ ในเรื่องของสิว, ผด, ผื่น มากที่สุด รองลงมาก
คือ เรื่องของรูขุมขน โดยในสองปญหานี้ถือไดวา เปนปญหาหลัก อาจะเปนเพราะสภาพผิวของคน
เอเชียที่ตองเจอกับปญหาทางมลภาวะ ฝุนควัน และสารเคมี ที่กอใหเกิดปญหา ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ พูนศิริ อัตราภรณประดิษฐ (2558), ผลิตภัณฑเวชสําอํางบํารุงผิวสารสกัดจากฟกขาว
คือ ผลิตภัณฑดูแลผิวที่ดีและตอบโจทยกับสภาพผิวของตนเอง แตการเลือกผลิตภัณฑใหเหมาะกับ
สภาพผิวของแตละคนนั้นเปนเรื่องที่คอนขางยาก เพราะในปจจุบันมีผลิตภัณฑดูแลผิวหลายรูปแบบ
อีกทั้งยังมีคําโฆษณาชวนเชื่อ ทําใหหลายๆ คนเลือกใชผลิตภัณฑที่ผิด กอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา
อาทิ การใชครีมที่มีสวนผสมของสารอันตราย เชน ปรอท สเตียรอยดไฮโดรควิโนน
ดานปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา จากผลการสํารวจ
400 คน จะเห็นวา ในดานผลิตภัณฑคนทั่วไปใหความสําคัญกับผลิตภัณฑที่ไดรับรองจากแพทย
ผู เชี่ ย วชาญด า นผิ วหนั งอยู ใ นระดั บ สู ง และความมี ชื่ อ เสี ย งของผลิ ต ภั ณ ฑ อ ยู ใ นระดั บ สู ง อาจ
เนื่องมาจากผูคนทั่วไปตองการความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ เพราะจากการจะตัดสินใจซื้อนั้น นอกจาก
ผลิตภัณฑจะตอบโจทยกับตนเองแลว ความนาเชื่อถือจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ซึ่งสอดคลองกับ
นุสรา ไกรวัฒนวงศ และดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร (2559) เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางคยี่หอ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความแตกตางของปจจัยลักษณะทาง ประชากรศาสตร ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด และปจจัยอื่นๆ ไดแก ภาพลักษณและทัศนคติสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางคยี่หอ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานราคาซึ่งราคามี
ความเหมาะสมกับคุณภาพอยูในระดับสูง อาจเนื่องมาจากความคุมคาในการเลือกซื้อผลิตภัณฑใน
แตละครั้ง ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ ฟลลิป คอตเลอร (Phillip Kotler) การกําหนดดานราคาขาย
โดยจะถูกตั้งเพื่อใหไดราคาที่จะทําให โรงงานผลิตสินคา โดยไมขาดทุน และในขณะที่ผูขายสินคา
นั้น ก็ตองคิดวาควรที่จะบวกราคาเพิ่มเทาไร ถึงจะทําใหตัวเองไมขาดทุนและสามารถอยูรอดได
ด า นสถานที่ จั ด จํ า หน า ยความน า เชื่ อ ถื อ ของสถานที่ จั ด จํ า หน า ยอยู ใ นระดั บ สู ง และมี
ผูเชี่ยวชาญดานผิวพรรณ/แพทยผิวหนัง/เภสัชกรคอยใหคําปรึกษา/แนะนํา อยูในระดับสูง อาจ
เนื่องมาจากความนาเชื่อถือของสถานที่จัดจําหนาย ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ ฟลลิป คอตเลอร
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(Phillip Kotler) ผูขายตองมองภาพในการกระจายสินคานั้น ควรจะมีการกระจายไปสูจุดขายใหได
มากที่สุด และเพื่อที่จะทําใหผูบริโภคไดเห็นสินคา และจะเขามาซื้อสินคา ดานโปรโมชั่น การแจก
สินคาทดลองใชอยูในระดับสูง และการมีบัตรสมาชิกและสะสมแตมอยูในระดับสูง อาจเนื่องมาจาก
การรูสึกคุมคา และมั่นใจในการใชสินคา รวมถึงไดรับโปรโมชั่นที่เหมาะสม กอใหเกิดแรงจูงใจใน
การซื้อ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ ฟลลิป คอตเลอร (Phillip Kotler) การที่จะสรางกลยุทธ การ
สงเสริมการตลาดนั้น จะตองเนนที่การบอกกลาวใหผูบริโภคนั้นไดรับรู ทางรานตอนนี้มีสินคา
ประเภทใดบางที่วางขายในตลาด และการลด แลกแจก แถม นั้นถือไดวาก็เปนเครื่องมือหลัก ที่ใช
กระตุนใหเกิดการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. จากงานวิจัยนี้ สามารถนําไปเปนขอมูลพื้นฐานในธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา
ได
2. สามารถนําขอมูลที่ไดไปพัฒนา และตอยอดทั้งทางดานพฤติกรรม และในดานปจจัยทาง
การตลาดใหเขากับผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา ไดอยางเหมาะสม
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการกระจายการสํารวจออกนอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพราะจะทําใหเห็นถึง
ความแตกตางของงานวิจัยในครั้งตอไป
2. ควรศึกษาในเชิงลึก เชนโดยการสัมภาษณ เพราะความตองการของแตละบุคคลนั้นมี
ความแตกตางกันมาก เนื่องจากขอมูลทั่วไปที่แตกตางกัน จึงมีรายละเอียดที่ลึกและชัดเจนกวานี้
3. ในเรื่องพฤติกรรมควรมีหัวขอในการเลือกที่กระชับมากขึ้น หรืออาจจะเปลี่ยนเปนการ
สัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลที่ตรงประเด็นมากขึ้น
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ความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการในรานสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขา บขส.จันทบุรี
CUSTOMER’S SATISFACTION FOR SERVICES OF 7-ELEVEN STORE
AT CHANTHABURI TRANSPORT COMPANY LIMITED BRANCH
ปุญญพัฒน ลิ้มสุวัฒนกุล, อัณศยา ปยถาวรอนันต
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ชนินทร เลิศรัตประภากร
อาจารยประจํา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการในราน
สะดวกซื้อ 7-Eleven สาขา บขส.จันทบุรี โดยจําแนกตามปจจัยดานประชากรณศาสตรไดแก เพศ
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และความถี่โดยเฉลี่ยที่ใชบริการการวิจัยใน
ครั้ งนี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ (Survey Reserch) โดยใช แบบสอบถามเป น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ
รวบรวมข อ มู ล จากกลุ ม ตั ว อย า งจํ า นวน 400 ชุ ด และใช โ ปรแกรมทางคอมพิ ว เตอร ใ นการ
ประมวลผล
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการในรานสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขา บขส.
จันทบุรี มีระดับความพึงพอใจในการบริการทั้ง 4 ดานดังนี้ (1) ดานขั้นตอนการใหบริการอยูใน
ระดับมาก มีคา เฉลี่ยเทากับ 4.20 (2) ดานบุคลากรที่ใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37
(3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 แต (4) ความพึงพอใจดาน
เวลาอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, รานสะดวกซื้อ 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 7Eleven 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
แนวโนมธุรกิจรานสะดวกซื้อในจังหวัดจันทบุรี แบรนด 7-Eleven (บมจ.ซีพีออลล) ถือเปน
ธุรกิจที่ดําเนินการไดดีตลอดชวงเวลาหลายปที่ผานมา มีสัดสวนการถือครองตลาดมากที่สุดใน
จังหวัด และครองใจผูบริโภคไดอยางเหนียวแนนโดยมีจุดเดน คือ ความสะดวกและรวดเร็วมุงเนน
คุณภาพของสินคาและบริการ อีกทั้งสามารถตอบสนองตอความตองการไดตลอด 24 ชม. จากปจจัย
ดังกลาวจึงทําให 7-Eleven มีอัตราการเติบโตทั้งดานรายไดและจํานวนสาขาที่คอนขางโดดเดนเมื่อ
เทียบกับรา นคาปลี ก แบรนดอื่นๆ สวนหนี่งอาจเป นเพราะป จจั ยสนับสนุนจากพฤติ กรรมของ
ผูบริโภคในปจจุบันที่ตองการความสะดวกรวดเร็วและนิยมซื้อสินคาใกลบานบวกกับจํานวนสาขา
ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่สะทอนจากผลการดําเนินงานของ 7-Eleven (บมจ.ซีพีออลล) ที่ครองสวนแบง
ตลาดมากกวาครึ่งหนึ่งของมูลคาตลาดทั้งหมดโดยพิจารณาจากรายไดจากการขายสินคาและอัตรา
การขยายสาขา (ปยะวัฒน ฐิตะสัทธาวรกุล, 2555)
จากอัตราการเจริญเติ บโตทางรายไดที่ สูงอยางตอเนื่ องประกอบกั บไมมีอุป สรรคด า น
กฎหมายผังเมืองเหมือนการขยายสาขาขนาดใหญทําใหในชวงปที่ผานมาไดเห็นความเคลื่อนไหว
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การเขามาลงทุนในธุรกิจ 7-Eleven ในตัวจังหวัดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในยานชุมชน ไดแก บริเวณ
หนาโรงเรียนศรียานุสรณ บริเวณตลาดโบวลิ่ง บริเวณวัดใหมเมืองจันทบุรี และบริเวณหนาบริษัท
ขนสงจํากัด หรือ บขส. ซึ่งเปนสาขาที่เราเปดใหบริการในปจจุบัน หรือแมกระทั่งผูประกอบการ
รานสะดวกซื้อแบรนด อื่นๆ ที่หันมารุกตลาดคาปลีกขนาดเล็กกันมากขึ้นทําใหทิศทางการแขงขัน
ของธุรกิจยิ่งทวีความรุนแรงสงผลใหการดําเนินธุรกิจเริ่มมีแนวโนมถูกกดดันและเปนปจจัยลบ
จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา ในอนาคตอันใกลนี้ ยอมมีคูแขงธุรกิจรานสะดวกซื้อเกิด
ขึ้นมาอยางแนนอน ไมวาจะเปนธุรกิจรานสะดวกซื้อแบรนด 7-Eleven หรือจากแบรนดอื่นๆ ทําให
ผูวิจัยมีความสนใจในการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอรานสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขา บขส.
วา ปจจุบันมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด หรือมีขอบกพรองในดานไหนที่ควรปรับปรุง เพื่อ
ผูวิจัยจะได นําขอบกพรองไปปรับปรุงแกไขและพัฒนาใหดีขึ้น เพื่อใหตอบสนองตอความตองการ
และความพึงพอใจของลูกคาอยางแทจริง อีกทั้งเปนการสรางความประทับใจและความจงรักภักดี
ตอแบรนดรานสะดวก ซื้อ 7-Eleven สาขา บขส. อีกดวย โดยหวังเปนอยางยิ่งวาลูกคาที่มาใชบริการ
จะเกิดความประทับใจ และกลับมาใชบริการใหมอีกครั้งในสาขานี้ เมื่อทราบถึงความพึงพอใจและ
ข อ บกพร อ งที่ มี ต อ ร า น สะดวกซื้ อ 7-Eleven สาขา บขส. แล ว ผลการวิ จั ย นี้ ยั ง สามารถใช เ ป น
แนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาธุรกิจใหตรงกับความตองการของผูบริโภคที่มีตอรานสะดวก
ซื้อ และเปนแนวทางในการดําเนินกิจการของเจาของราน 7-Eleven สาขาอื่นๆ และผูที่สนใจใน
ธุรกิจรานสะดวกซื้อ
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในการใชบริการรานสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาบขส.
จันทบุรี
2. เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางปจจัยส วนบุคคลกับระดับความพึงพอใจของการใช
บริการรานสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาบขส.จันทบุรี
สมมติฐานการวิจัย
ลูกคาที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และความถี่ในการใชบริการที่แตกตางกัน
มีความพึงพอใจในการใชบริการรานสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาบขส.จันทบุรี แตกตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
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งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (survey reserch) ที่ศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคาที่มา
ใชบริการในรานสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาบขส.จันทบุรี โดยจําแนกเปน 2 ตอนขอมูลทั่วไป
1. ขอบเขตดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน และความถี่โดยเฉลี่ยที่มาใชบริการ
2. ขอบเขตดานศึกษาความพึงพอใจของลูกคา ที่มาใชบริการในรานสะดวกซื้อ 7-Eleven
สาขาบขส.จันทบุรีประกอบดวย ความพึงพอใจดานเวลา ความพึงพอใจดานขั้นตอนการใหบริการ
ความพึงพอใจดานบุคลากรที่ใหบริการและความพึงพอใจดานสิ่ งอํานวยความสะดวก โดยการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด โดยดําเนินการ
วิจัยตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ-วันที่ 16 มีนาคม 2561
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการรานสะดวกซื้อ 7-Eleven สา
ขาบขส.จันทบุรี มีกรอบแนวนิดในการวิจัยโดยมีการกําหนดตัวแปรตนและตัวแปรตามเพื่อเปน
เครื่องมือในการศึกษาวิจัยดังนี้
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยดานบุคคล

ความพึงพอใจในการใชบริการ
1. ดานเวลา
2. ดานขั้นตอนการใชบริการ
3. ดานบุคลากรที่ใหบริการ
4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก

1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได
6. ความถี่ในการใชบริการ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดรับทราบถึงระดับความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการรานสะดวกซื้อ 7-Eleven สา
ขาบขส.จันทบุรี
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2. ไดรับทราบเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการใชบริการลูกคาที่ใชบริการรานสะดวกซื้อ
7-Eleven สาขาบขส.จันทบุรี
3. ผูที่เกี่ยวของสามารถนําขอเสนอแนะตางๆ ของผูใชบริหารไปปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น
4. ร า นสะดวกซื้ อ 7-Eleven สาขาบขส.จั น ทบุ รี สามารถตอบสนองความต อ งการของ
ผูใชบริการไดตรงตามเปาหมาย
นิยามศัพทเฉพาะ
ผูวิจัยไดนําตัวแปรมากําหนดคํานิยามศัพทเพื่อนําไปสูการสรางเครื่องมือวิจัยใหไดคําตอบ
ตามวัตถุประสงคที่ตองการดังตอไปนี้
1. รานสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาบขส.จันทบุรี หมายถึง รานสะดวกซื้อ 7-Eleven ที่ตั้ง
สาขาอยูบริเวณบขส.จันทบุรี
2. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ
ความสุขใจตอรานสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาบขส.จันทบุรี
3. การใชบริการ หมายถึง ผูที่มาใชบริการรานสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาบขส.จันทบุรี
4. บริการ หมายถึง เปนกระบวนการที่กระทําโดยเพื่อกอใหเกิดอรรถประโยชนหรือคุณคา
แกลูกคาที่มาใชบริการ
5. เพศ หมายถึง เพศของผูตอบแบบสอบถาม
6. อายุ หมายถึ ง ช ว งเวลาที่ ดํ า รงชี วิ ต อยู นั บ ตั้ ง แต เ กิ ด มาจนถึ ง ป จ จุ บั น ของผู ต อบ
แบบสอบถาม
7. การศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ผูตอบแบบสอบถามไดรับ โดยแบงเปน 5 ระดับ
คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป
8. อาชีพ หมายถึง ที่บุคคลทําเพื่อการดํารงชีวิต โดยใชความรู ทักษะ และความสามารถของ
ตนที่ไดรับจากการศึกษาและฝกอบรมหรือ เรียนรู สืบทอดมา เชน นักเรียน/นักศึกษาพนัก งาน,
บริษัทขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ, เจาของกิจการ/อาชีพอิสระและอื่นๆ เปนตน
9. ความพึงพอใจดานเวลา หมายถึง ผูที่มาใชบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการใน
เรื่องของความรวดเร็วในการใหบริการในดานตางๆ
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10. ความพึงพอใจดานขั้นตอนการใชบริการ หมายถึง ผูที่มาใชบริการมีความพึงพอใจใน
การใหบริการในเรื่องของขั้นตอนในการใหบริการที่เขาใจงายมีความเหมาะสมและไมซับซอน
11. ความพึงพอใจดานบุคลากรที่ใหบริการ หมายถึง ผูที่มาใชบริการมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการในเรื่องของบุคลากรหรือพนักงานผูใหบริการ เชน ความรูความสามารถในการทํางาน
ของพนักงาน การแตงกายสุภาพเรียบรอย รวมถึงมีความสุภาพและมีความเต็มใจในการใหบริการ
เปนตน
12. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง ผูที่มาใชบริการมีความพึงพอใจใน
การใหบริการในเรื่องของความสะดวกในการเขามาใชบริการ มีปายบอกตําแหนงชัดเจน ความ
สะอาดของสถานที่ใหบริการ รวมถึงความชัดเจนของปายบอกราคาและรายละเอียดสินคา เปนตน
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
จิตตินันท เดชะคุปต (2539: 19-20) ไดใหความหมายของความพึงพอใจของผูบริโภคไววา
ภาวะการแสดงถึงความรูสึกในทางบวกที่เกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณไ ด รับ
บริการที่ตรงกับสิ่งที่ลูกคาคาดหวัง หรือดีเกินกวาความคาดหวังของลูกคา ในทางตรงกันขาม ความ
ไมพึงพอใจ หมายถึง ภาวะการแสดงออกถึงความรูสึกในทางลบที่เกิดจากการประเมินเปรียบเทียบ
ประสบการณการไดรับบริการที่ต่ํากวาความคาดหวังของลูกคา
ดารา ทีปะปาล (2542, 33) กลาววา ความพึงพอใจ คือ ผลที่ผูซื้อไดรับความพึงพอใจจาก
การซื้อ สิ นค า ทํ าให เกิ ดผลตามที่ ค าดหวั งไว เปรี ยบเที ย บระหว า งผลประโยชน จากคุณ สมบั ติ
ผลิตภัณฑ หรือการทํางานของผลิตภัณฑกับการคาดหวังของลูกคา ระดับความพอใจของลูกคาจะ
แตกตางระหวางผลประโยชน จากผลิตภัณฑและความคาดหวังของบุคคลการคาดหวังของบุคคล
เกิดจากประสบการณและความรูในอดีตของผูซื้อ สวนผลประโยชนจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ
หรือการทํางานของผลิตภัณฑเกิดจากนักการตลาดและฝายอื่นๆ การสรางคุณคาเพิ่มเกิดจากการ
ผลิตและจากการตลาดรวมทั้งมีการทํางานรวมกันกับฝายตางๆ โดยยึดหลักการสรางภาพรวม คุณคา
เกิดจากความแตกตางทางการแขงขัน คุณคาที่มอบใหกับลูกคาจะตองมากกวาตนทุนลูกคา ตนทุน
ของลูกคาสวนใหญก็คือ ราคาสินคา

980

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

อุทัยพรรณ สุดใจ (2545) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกรักชอบยินดีเต็มใจหรือมีเจต
คติที่ดีของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจจะเกิดเมื่อไดรับตอบสนองความตองการทั้งดานวัตถุ
และด า นจิ ต ใจ ความพึ ง พอใจเป น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ อารมณ ค วามรู สึ ก และทั ศ นะของบุ ค คลอั น
เนื่องมาจากสิ่งเราและสิ่งจูงใจโดยอาจเปนไปในเชิงประเมินคาวา ความรูสึกหรือทัศนคติตอสิ่ ง
เหลานั้นเปนไปในทางบวกหรือทางลบ
ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2549) ความพึงพอใจเปนความรูสึกหลังการซื้อหรือรับบริการ
ของบุคคลซึ่งเปนผลมาจากการเปรียบเทียบระหวางการรับรูตอการปฏิบัติงานของผูใหบริการหรือ
ประสิทธิภาพของสินคากับการใหบริการที่เขาคาดหวัง โดยถาผลที่ไดรับจากสินคาหรือต่ํากวาที่
คาดหวังของลูกคาทําใหลูกคาเกิดความไมพึงพอใจ แตถาระดับของผลที่ไดรับจากสินคาหรือบริการ
ตรงกับความคาดหวังของลูกคาที่ตั้งไวก็จะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ ซึ่งผูขายจะตองทําให
ผลิตภัณฑแตกตางจากคูแขง
กชกร เบาสุวรรณและคณะ (2550) ความพึงพอใจ หมายถึง สิ่งที่ควรจะเปนไปตามความ
ตองการ ความพึงพอใจเปนผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเปน
ความรูสึกเอนเอียงของจิตใจที่มีประสบการณที่มนุษยเราไดรับอาจจะมากหรือนอยก็ไดและเปน
ความรู สึกที่มีตอ สิ่งใดสิ่งหนึ่ ง ซึ่ งเป นไปไดทั้ งทางบวกและทางลบ แต ก็เมื่อใดสิ่งนั้ นสามารถ
ตอบสนองความตองการ หรือ ทําใหบรรลุจุดมุงหมายได ก็จะเกิดความรูสึกบวกเปนความรูสึกที่พึง
พอใจ แตในทางตรงกันขามถาสิ่งนั้นสรางความรูสึกผิดหวังก็จะทําใหเกิดความรูสึกทางลบเปน
ความรูสึกไมพึงพอใจ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริการ
จินตนา บุญบงการ (2539,15) ไดใหความหมายของการบริการวา เปนสิ่งจับตองสัมผัส
แตะตองอาศัยไดยาก และเสื่อมสูญสภาพไปไดงาย บริการจะทําขึ้นทันทีและสงมอบใหผูรับบริการ
ทันทีหรือเกือบจะทันที ดังนั้นการบริการจึงเปนกระบวนการของกิจกรรมของการสงมอบบริการ
จากผูใหไปยังผูรับบริการ ไมใชสิ่งที่จับตองไดชัดเจน แตออกมาในรูปของเวลา สถานที่รูปแบบ
และที่ สํา คั ญ เป น สิ่ ง ที่ เ อื้ อ อํ า นวยทางจิ ต ใจ ทํ า ให เ กิ ด ความพึ ง พอใจ คํ า ว า การบริ ก าร ตรงกั บ
ภาษาอังกฤษวา SERVICE ซึ่งถาหากหาความหมายดีๆ ใหกับอักษรภาษาอังกฤษ 7 ตัวนี้ อาจได
ความหมายของการบริการที่สามารถยึดเปนหลักการปฏิบัติไดตามความหมายของอักษร ทั้ง 7 นี้
คือ

981

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

S = Smiling & Sympathy ยิ้มแยมและเอาใจเขามาใสใจเรา 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” เปนสิ่งที่จับ สัมผัส แตะตองไดยาก และ
เป น สิ่ ง ที่ เ สื่ อ มสู ญ สลายไปได ง า ย บริ ก ารจะได รั บ การทํ า ขึ้ น (โดยจากบริ ก ร) และส ง มอบสู
ผู รับบริ การ (ลู กคา) เพื่อ ใช สอยบริการนั้นๆ โดยทันที หรือในเวลาเกื อบจะทันที ทันใดที่ มีการ
ใหบริการนั้น
วัชราภรณ สุริยาภิวัฒน (2546,15) “การบริการ” หมายถึง กิจกรรมที่หนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดขึ้นเพื่อใหแกสมาชิกตามความสามารถและหนาที่ของแตละหนวยงาน โดยอาศัยความตองการ
ของสมาชิกที่ไดรับบริการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนแนวทางในการดําเนินโครงการในระยะ
ตอไป พรอมทั้งใหเกิดความพอใจแกสมาชิก
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2549,18) “การบริการ” หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการสง
มอบสินคาที่ไมมีตัวตน (Intangible goods) ของธุรกิจใหกับผูรับบริการโดยสินคาที่ไมมีตัวตนนั้น
จะตองตอบสนองความตองการของผูรับบริการจนนําไปสูความพึงพอใจได
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
พริษฐ อนุกูลธนาการ (2546) ไดศึกษาคนควาเรื่องความพึงพอใจของผูบริโภคตอการใช
บริการรานอาหารจิฟฟคิทเชนท็บายอปสในสถานีบริการน้ํามันเจ็ท พบวา ผูใชบริการในรานอาหาร
มีความพึงพอใจในการใหบริการโดยรวมและรายดานในระดับมาก ผูบริโภคที่มีเพศ อายุ และ
สถานภาพตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริการโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมนัยและใน
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สวนผูบริโภคที่มาใชบริการที่มีอาชีพการศึกษารายไดตางกันผูบริโภคมีความพึงพอใจตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ. 05
สุนทรี ศิลปศร (2551) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบริการ
ศูนยอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการวิจัยพบวา (1) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช
บริการศูนยอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง (2)
การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา จําแนกตาม เพศ ระดับชั้นป สภาพการเรียน คณะที่ศึกษาและความถี่ในการเขาใชบริการตอ
สัปดาห (2.1) นักศึกษาที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจในดานราคา ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม
ดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนดานคุณภาพและการบริการ
นักศึกษาที่เพศตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรานคาในโรงอาหาร โรงเรียนเซนตหลุยส
โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ.05 (2.2) นักศึกษาที่ชั้นป
ตางกันมีความพึงพอใจในการใชบริการรานคาในโรงอาหารโรงเรียนเซนตหลุยสโดยรวมและราย
ดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2.3) นักศึกษาที่มีสภาพการเรี ยน
ตางกัน มีความพึงพอใจตอการใชบริการรานคาในโรงอาหาร โรงเรียนเซนตหลุยสแตกตางกั น
โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (2.4) นักศึกษาที่
ศึกษาในคณะที่ตางกันมีความพึงพอใจในการใชบริการรานคาในโรงอาหาร โรงเรียนเซนตหลุยส
โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2.5) นักศึกษาที่ใช
บริการตอสัปดาหความถี่ตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรานคาในโรงอาหาร โรงเรียน
เซนตหลุยสโดยรวมและรายดานทุกดาน มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ธีระพงษ แสงวิเศษ (2556) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการรานสะดวก
ซื้อเซเวนอีเลฟเวนที่มีตอการจัดวาง Layout ในสาขาที่ไดรับการปรับปรุงราน โดยมีวัตถุประสงค
(1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรที่มีผลตอความพึงพอใจในปจจัยดานการออกแบบราน
เซเวนอีเลฟเวน ที่ไดรับการปรับปรุงราน (2) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรที่มีผลตอความ
พึงพอใจในปจจัยดานการตลาดของราน เซเวนอีเลฟเวนที่ไดรับการปรับปรุงรานกลุมตัวอยางใน
การวิจัย คือ กลุมผูบริโภคที่ใชบริการราน เซเวนอีเลฟเวนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของขอมูล
ดวยสถิติการแจกแจงความถี่ รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ผลจากการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการรานเซเวนอีเลฟเวน มี
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ความพึ งพอใจต อป จจั ย ด านการออกแบบ Layout ร านประกอบด วยประโยชนใช สอยทางด า น
กายภาพ และปจจัยดานความงามอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.94)
นภาพร สูนาสวน (2559) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ลูกคา และ (2) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสินคาและบริการรานเซเวน
อีเลฟเวนและรานแฟมิลี่มารทใน จังหวัดนครปฐมโดยกรอบแนวคิดของงานวิจัย ประยุกตจาก
แนวคิดตามแบบจําลอง American Customer Satisfaction Index Model (ACSI) วิธีการสํารวจ เก็บ
รวบรวมขอมูลดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย จํานวน 621 คน จากลูกคาที่เลือกซื้อสินคาและใช
บริการในรานเซเวนอีเลฟเวนและรานแฟมิลี่มารทในจังหวัดนครปฐม เพื่อตอบแบบสอบถามและ
วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหตัวแปรทวินาม (Bivariate Analysis) ประกอบดวย t-test, F-test
และการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation) ผลการวิจัยพบวา 1) ลูกคามีความพึงพอใจ
ตอสินคาและบริการของรานแฟมิลี่มารทสูงกวาราน เซเวนอีเลฟเวน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 2)
ความคาดหวัง คุณภาพ และคุณคาของสินคาและบริการมี ความสัมพันธกับความพึงพอใจของลูกคา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติและ 3) ความพึงพอใจและ ขอเสนอแนะของลูกคามีความสัมพันธกับความ
จงรักภักดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลดังกลาวสามารถ ตีความไดวา ลูกคาที่มีความจงรักภักดีจะให
ขอเสนอแนะตอธุรกิจเพื่อใชในการพัฒนาและปรับปรุงสินคา และบริการ
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากร ไดแก ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซื้อ 7Eleven สาขา บขส.จันทบุรี โดยการสุมตามความสะดวก (Convenience Sampling) เปนการเลือก
กลุมตัวอยางตามความสะดวกในเรื่องที่ศึกษาเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เนื่องจากประชากรมี
จํานวนมากและไมอาจทราบจํานวนผูที่มาใชบริการรานสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาบขส.จันทบุรีที่
แทจริงได ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกใชสูตรของ W.G. Cochran ดังนี้
n

เมื่อ

P(1  P)Z 2
d2

n = ขนาดตัวอยาง
P = สัดสวนของประชากรที่ผูวิจัยตองการสุม (0.05)
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Z = ระดับเชื่อมั่นที่ผูวิจัยกําหนดหรือระดับนัยสําคัญทางสถิติโดย Z ที่ระดับนัยสําคัญ0.05
เทากับ 1.96 (ความเชื่อมั่น 95%) >> Z = 1.96
d คือ คาความผิดพลาดสู งสุดที่เกิดขึ้น เชนระดับความเชื่อมั่น 95% สัดสวนความคลาด
เคลื่อนเทากับ 0.05
แทนคาสูตร

n

P(1  P)Z 2
d2

n

(0.05)(1  0.5)(1.96) 2
(0.05) 2

= 384.16 หรือ 385 คน
ดังนั้น ควรใชจํานวนตัวอยางในการวิจัยปริมาณ 385 คน โดยมีความผิดพลาดไดไมเกินรอย
ละ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และเพื่อสะดวกและความแมนยําของขอมูลจากการเก็บตัวอยาง
จากกลุมตัวอยางผูวิจัยจะทําการเก็บขอมูลโดยการใช แบบสอบถามจากประชากรกลุมตัวอย า ง
จํานวน 400 คน ในวันที่ 26 กุมภาพัน-วันที่ 16 มีนาคม 2561
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
งานวิ จั ย นี้ เ ป น งานวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ (Survey Reserch) ที่ มี รู ป แบบการวิ จั ย โดยใช
แบบสอบถามแบบปลายปด (Close-end Questionnaire) ที่ประกอบดวยปจจัยพื้นฐานไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ความถี่โดยเฉลี่ยที่มาใชบริการ และคําถามเกี่ยวกับตัว
แปรที่ตองการวิจัย ไดแก ระดับความพึงพอใจในดานเวลา ดานขั้นตอนการใหบริการ ดานบุคลากร
ที่ใหบริการและดานสิ่งอํานวยความสะดวก เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล ตามรายละเอียด
ดังนี้
แบบสอบถาม (Questionnaire) มีทั้งหมด 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ปจจัยพื้นฐาน ขอมูลทั่วไปสําหรับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนและความถี่โดยเฉลี่ยที่มาใชบริการ
สวนที่ 2 ปจจัยดานความพึงพอใจขอมูลปจจัยดานความพึงพอใจ ไดแก
2.1 ความพึ งพอใจด า นเวลา ประกอบดวย ความรวดเร็ว ในการใหบ ริ การของ
พนักงานและระยะเวลารอคิวในการใชบริการ
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2.2 ความพึงพอใจดานขั้นตอนการใหบริการ ประกอบดวย ขั้นตอนแรกใหบริการ
เหมาะสมและราบรื่น และขั้นตอนการใหบริการเขาใจงาย
2.3 ความพึงพอใจดานบุคลากรที่ใหบริการ ประกอบดวย ความเหมาะสมในการ
แตงกายของผู ให บริการ ความเต็มใจและความพรอมในการให บริการอยางสุ ภาพ และความรู
ความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําได เปนตน
2.4 ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบดวย ความชัดเจนของปาย
สัญลักษณ ประชาสัมพันธบอกจุดบริการตางๆ จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงได
สะดวก และความสะอาดของสถานที่ใหบริการ
สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับผูตอบแบบสอบถาม
ระดับการวัดความพึงพอใจมีดังนี้
ระดับความพึงพอใจ

คะแนน

สูงมากที่สุด

5

มาก

4

พอใช

3

นอย

2

นอยที่สุด

1

ผูวิจัยไดกําหนดคาอันตรภาคชั้นสําหรับการแปลผลขอมูลโดยคํานวณคาอันตรภาคชั้นเพื่อ
กําหนดชวงชั้น ดวยการใชสูตรคํานวณและคําอธิบายสําหรับแตละชวงชั้นดังนี้ (ธานินทร ศิลปจารุ ,
2548)

คาสูงสุด

อันตรภาคชั้น

คาต่ําสุด

จํานวนชั้น

5

1
5

ชวงชั้นของคาคะแนน

0.80
คําอธิบายสําหรับการแปลผล

1.00 - 1.80

ความพึงพอใจนอยที่สุด
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1.81 - 2.60

ความพึงพอใจนอย

2.61 - 3.40

ความพึงพอใจพอใช

3.41 - 4.20

ความพึงพอใจมาก

4.21 - 5.00

ความพึงพอใจมากที่สุด

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลโดยจําแนกตามเกณฑที่ใชจําแนก ซึ่งจําแนกเปน 2 ประเภท
ไดแก
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ผูวิจัยรวบรวมจากแหลงของขอมูลโดยตรง
โดยผูวิจัยเริ่มเก็บขอมูลที่ รานสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขา บขส. จันทบุรี ตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ–
วันที่ 16 มีนาคม 2561 ระยะเวลาทั้งสิ้น 19 วัน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่อยูในลักษณะของเอกสารตางๆ ที่มีบุคคล
อื่นไดเก็บรวบรวมไวแลว ขอมูลทุติยภูมิมีความสะดวกประหยัดเวลา โดยขอมูลทุติยภูมิจะเปน
ทางเลือกสุดทายในการเลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาเรื่องความพึ งพอใจของลูกคาที่ ใชบริการรานสะดวกซื้อ 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
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000-10,000 บาท จํานวน117 คน คิดเปนรอยละ 29.3 และความถี่โดยเฉลี่ย
ที่มาใชบริการ 4-7 ครั้งตอเดือนจํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.8
ความพึงพอใจดานเวลา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 โดยพบวา
ความรวดเร็วในการใหบริการของพนักงานมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.43 และระยะเวลาการรอคิวในการใชบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38
ความพึงพอใจดานขั้นตอนการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20
โดยพบวา ขั้นตอนการใหบริการเหมาะสมและราบรื่นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 และ
ขั้นตอนการใหบริการเขาใจงายอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34

987

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ความพึงพอใจดานบุคลากรที่ใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 โดย
พบวา ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 ความ
เต็มใจและความพรอ มในการใหบริ การอยางสุ ภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 และ
ความรูความสามารถในการบริการ เชน สามารถตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําไดอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 โดยพบวา
ความชัดเจนของปาย สัญลักษณ ประชาสัมพันธบอกจุดบริการตางๆ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.03 จุดหรือชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวกอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.24 และความสะอาดของสถานที่ใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20
ผลการทดสอบสมมติฐาน
เพศที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ ความพึ ง พอใจของลู ก ค า ที่ มีต อ การใช บ ริ การด า นเวลา ด า น
ขั้นตอนการใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่ไมแตกตางกัน สวนเพศที่แตกตางกันมีผล
ตอความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใชบริการดานบุคลากรที่ใหบริการแตกตางกัน
อายุที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวกไมแตกตางกัน สวนอายุ
ที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานเวลาแตกตางกัน และหากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 2 คู
ประกอบดวย (1) อายุต่ําวา 20 ปกับอายุ 41-60 ป และ (2) อายุ 41-60 ปกับอายุ 60 ปขึ้นไป อายุที่
แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานขั้นตอนการใหบริการแตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคู
พบวา มี 2 คู ประกอบดวย (1) อายุต่ําวา 20 ปกับอายุ 41-60 ป และ (2) อายุ 41-60 ปกับอายุ 60 ปขึ้น
ไป และอายุที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานบุคลากรที่ใหบริการแตกตางกัน หากวิเคราะห
เปนรายคู พบวา มี 2 คู ประกอบดวย (1) อายุต่ําวา 20 ปกับอายุ 41-60 ป และ (2) อายุ 20-40 ปกับ
อายุ 41-60 ป
ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานเวลาแตกตางกันหากวิเคราะหเปน
รายคู พบว า มี 5 คู ประกอบด ว ย (1) ประถมศึ ก ษากั บ มั ธ ยมศึ ก ษา/ปวช.หรื อ เที ย บเท า (2)
ประถมศึกษากับปริญญาตรี (3) ประถมศึกษากับสู งกวาปริ ญญาตรี (4) มัธยมศึกษา/ปวช.หรื อ
เทียบเทากับปริญญาตรี (5) อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเทากับสูงกวาปริญญาตรี ระดับการศึกษาที่
แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานขั้นตอนการใหบริการแตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคู
พบวา มี 4 คู ประกอบดวย 4 คู ประกอบดวย (1) ประถมศึกษากับมัธยมศึกษา/ปวช.หรือเทียบเทา
(2) ประถมศึ ก ษากั บ อนุ ป ริ ญ ญา/ปวส.หรื อ เที ย บเท า (3) ประถมศึ ก ษากั บ ปริ ญ ญาตรี (4)
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ประถมศึกษากับสูงกวาปริญญาตรีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานบุคลากร
ที่ใหบริการแตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 5 คูประกอบดวย (1) ประถมศึกษากับ
มั ธ ยมศึ ก ษา/ปวช.หรื อ เที ย บเท า (2) ประถมศึ ก ษากั บ อนุ ป ริ ญ ญา/ปวส.หรื อ เที ย บเท า (3)
ประถมศึกษากับปริญญาตรี (4) ประถมศึกษากับสู งกวาปริ ญญาตรี (5) มัธยมศึกษา/ปวช.หรื อ
เทียบเทากับปริญญาตรี และระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความ
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
อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานเวลาแตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคู
พบวา มี 4 คู ประกอบดวย (1) นักเรียน/นักศึกษากับพนักงานบริ ษัท (2) นักเรียน/นักศึกษากั บ
เจาของกิจการ/อาชีพอิสระ (3) นักเรียน/นักศึกษากับอื่นๆ (4) ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจกับ
อื่นๆ อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานขั้นตอนการใหบริการแตกตางกัน หากวิเคราะห
เปนรายคู พบวา มี 4 คู ประกอบดวย (1) นักเรียน/นักศึกษากับพนักงานบริษัท (2) นักเรียน/นักศึกษา
กั บ ข า ราชการ/พนั ก งานรั ฐวิ ส าหกิ จ (3) นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษากั บ เจ า ของกิ จ การ/อาชี พ อิ สระ (4)
นักเรียน/นั กศึกษากับอื่ นๆ อาชีพที่แตกตางกั นมี ผลตอความพึ งพอใจดานบุ คลากรที่ใหบ ริ การ
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
และอาชีพที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวกแตกตางกัน หากวิเคราะห
เปนรายคู พบวา มี 5 คู ประกอบดวย (1) นักเรีย น/นั กศึ กษากับเจาของกิ จการ/อาชี พอิสระ (2)
นักเรียน/นักศึกษากับอื่นๆ (3) พนักงานบริษัทกับอื่นๆ (4) ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จกับ
เจาของกิจการ/อาชีพอิสระ (5) ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจกับอื่นๆ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานเวลาแตกตางกัน 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) 5,00010,000 บาทกับ 10,001-20,000 บาท (5) 5,000-10,000 บาทกับ 30,001-40,000 บาท (6) 10,00120,000 บาทกับ 20,001-30,000 บาท (7) 10,001-20,000 บาทกับ 30,001-40,000 บาท (8) 20,001989
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30,000 บาทกับ 30,001-40,000 บาท รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดาน
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 รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่
แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานบุคลากรที่ใหบริการแตกตางกัน 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 และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานสิ่งอํานวย
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
ความถี่โดยเฉลี่ยที่มาใชบริการมีผลตอความพึงพอใจดานเวลาแตกตางกัน หากวิเคราะห
เปนรายคูพบวา มี 2 คู ประกอบดวย (1) นอยกวาเดือนละครั้งกับ 1-3 ครั้งตอเดือน (2) 1-3 ครั้งตอ
เดือนกับมากกวา 7 ครั้งตอเดือน ความถี่โดยเฉลี่ยที่มาใชบริการมีผลตอความพึงพอใจดานขั้นตอน
การใหบริการแตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 3 คู ประกอบดวย (1) นอยกวาเดือนละ
ครั้งกับ 1-3 ครั้งตอเดือน (2) นอยกวาเดือนละครั้งกับ 4-7 ครั้งตอเดือน (3) มากกวา 7 ครั้งตอเดือน
กับ 1-3 ครั้งตอเดือน ความถี่โดยเฉลี่ยที่มาใชบริการมีผลตอความพึงพอใจดานบุคลากรที่ใหบริการ
แตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 4 คู ประกอบดวย (1) นอยกวาเดือนละครั้งกับ 1-3 ครั้ง
ตอเดือน (2) นอยกวาเดือนละครั้งกับ 4-7 ครั้งตอเดือน (3) นอยกวาเดือนละครั้งกับมากกวา 7 ครั้ง
ตอเดือน (4) 4-7 ครั้งตอเดือนกับมากกวา 7 ครั้งตอเดือน และความถี่โดยเฉลี่ยที่มาใชบริการมีผลตอ
ความพึ ง พอใจด า นสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกแตกต า งกั น หากวิ เ คราะห เ ป น รายคู พบว า มี 2 คู
ประกอบดวย (1) นอยกวาเดือนละครั้งกับ 1-3 ครั้งตอเดือน (2) 1-3 ครั้งตอเดือนกับมากกวา 7 ครั้ง
ตอเดือน
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการในรานสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขา
บขส. จังหวัดจันทบุรี เมื่อพิจารณาถึงดานที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ดานบุคลากรที่ใหบริการ
ดานขั้นตอนการใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก และรองลงมาคือความพึงพอใจดานเวลา
โดยลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง โดยสามารถอภิปรายไดดังนี้
ดานบุคลากรที่ใหบริการ ดานขั้นตอนการใหบริการและดานบุคลากรที่ใหบริการ ความพึง
พอใจอยู ในระดับ มาก ผลการศึ กษาพบวา ลูกคามีความพึ ง พอใจในการบริ การด า นบุ ค ลากรที่
ใหบริการอยูในระดับมากทั้งนี้อาจเปนเพราะความรูความสามารถของพนักงานในการใหบริการ
เชน สามารถตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําได มีความพรอมในการใหบริการดวยความ
สุภาพเรียบรอย รวมถึงการแตงกายสุภาพเหมาะสมของผูใหบริการ หากพนักงานบริการแตงกาย
เรียบรอย และพฤติกรรมการใหบริการดี ยอมเปนภาพลักษณที่ดีตอองคกรซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ วราวรรณ อนันตรัตน (2549) พบวา ความพึงพอใจของผูซื้อ คือ พนักงานขายมีความสุภาพยิ้ม
แยมแจมใสเปนมิตร การแตงกายของพนักงานขายเหมาะสมและสะอาด ความรวดเร็วถูกตองในการ
ใหบริการของพนักงานขาย ดานขั้นตอนการใหบริการพบวา ลูกคามีความพึงพอใจในดานขั้นตอน
การใหบริการอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะขั้นตอนการใหบริการมีความเหมาะสมและราบรื่น
รวมถึงขั้นตอนการใหบริการมีความเขาใจงาย พรอมกับการใหบริการดวยนวัตกรรมที่ทันสมัยและ
เหมาะสําหรับชีวิตของคนยุคใหมในปจจุบัน และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ผลการศึกษาพบวา
ลูกคามีความพึงพอใจในดานสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะจุด/ชองการ
ใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก ความชัดเจนของปาย สัญลักษณ ประชาสัมพันธ
บอกจุดบริการตางๆ ใหกับลูกคาอยางชัดเจน รวมถึงความสะอาดของสถานที่ใหบริการ เชนเดียวกับ
ผลงานวิจัยของ นิคม สะอาดเอี่ยม (2539) ธนาคารกรุงเทพสาขาซีคอนแสควร ซึ่งศึกษาความพึง
พอใจของลูกคา ปจจัยที่ทําใหลูกคาไมพอใจ คือ ความลาชาของบริการหรือความไมสะดวกบริการ
ดานเวลา ผลการศึกษาพบวา ลูกคามีความพึงพอใจในดานเวลาอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้
อาจเปนเพราะการใหบริการของพนักงานมีความลาชา อาจะเปนเพราะอยูในชวงเวลาที่ลูกคาเยอะ
หรืออยูในชั่วโมงเรงดวนเชน ในตอนเชาที่ทุกคนก็ตางเรงรีบไปทํางาน หรือตอนเย็นทุกคนเลิกงาน
รวมถึงนักเรียนที่ไปโรงเรียนและเลิกเรียนในเวลาที่ใกลเคียงกัน เมื่อปริมาณลูกคามาก ก็สงผลให
เกิดความลาชาในการใหบริการของพนักงาน สงผลใหลูกคามีความพึงพอใจในดานเวลาอยูในระดับ
ปานกลาง
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ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. จากผลการวิจัยสามารถนําไปเปนขอมูลในการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากรที่จะเขามา
ทํางาน เพื่อการบริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. จากผลการวิจัยทําใหไดขอมูลที่จําเปนสําหรับการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ
อยางเหมาะสมเพื่อสอดคลองกับความตองการของลูกคาที่มาใชบริการอยางแทจริง
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยนี้เปนการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการในรานสะดวกซื้อ 7-Eleven
สาขา บขส. จังหวัดจันทบุรี ดานเวลา ดานขั้นตอนการใหบริการ ดานบุคลากรที่ใหบริการ และดาน
สิ่งอํานวยความสะดวกในภาพรวมเทานั้น ดังนั้นหากมีการทําวิจัยที่ใกลเคียงกับงานวิจัยเรื่องนี้ ทาง
เราเห็นวา ควรเก็บขอมูลความพึงพอใจในดานอื่นที่นอกเหนือจาก 4 ดานเหลานี้ไดแก ความพึง
พอใจดานเวลา ความพึงพอใจดานขั้นตอนการใหบริการ ความพึงพอใจดานบุคลากรที่ใหบริการ
และความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
2. การเก็บขอมูลในการวิจัยเรื่องนี้ คือ เก็บขอมูลของลูกคาที่มาใชบริการรานสะดวกซื้อ 7Eleven สาขาบขส. จังหวัดจันทบุรี ซึ่งอยูในเขตเมือง จึงควรเก็บขอมูลในเขตอื่นดวย เชน ในเขตที่
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
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการ
เลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตปงยาง ในเขตรังสิต โดยจําแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน การวิจัยในครั้งนี้เปนการ
วิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยางจํานวน 400 ชุด และใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอรในการประมาลผล
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตปงยาง ในเขต
รังสิต มีระดับความพึงพอใจทั้ง 7 ดาน ดังนี้ (1) ดานผลิตภัณฑอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.88 (2) ดานราคาอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 (3) ดานสถานที่จัดจําหนายอยูใ น
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.89 (4) ดานการสงเริมการตลาดอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.88 (5) ดานบุคคลอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.92 (6) ดานกระบวนการอยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.75 (7) ดานกายภาพการนําเสนออยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ
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
จากวิถีการใชชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน สงผลใหพฤติกรรม คานิยมการ
บริโภคอาหารของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปดวย การเลือกใชรานอาหารนอกบานเปนหนทางหนึ่งที่
ชวยอํานวยความสะดวกตอการใชชีวิตประจําวัน หรือแมแตในโอกาสพิเศษตางๆ รานอาหารจึง
เสมือนเปนจุดนัดพบ พูดคุยสังสรรค ระหวางแฟน เพื่อน คนในครอบครัวในหลายโอกาส เมื่อความ
ต อ งการใช บ ริ ก ารที่ เ พิ่ มขึ้ น ความหลากหลายในการนํ า เสนอบริ ก ารของร า นอาหารก็ มีห ลาย
รูปแบบมากขึ้นเชนกัน
รานอาหารบุฟเฟต (Buffet) เปนรูปแบบการขายพรอมการบริการอาหารซึ่งมีเอกลักษณที่
โดดเดน คือ ผูซื้อสามารถเลือกตักอาหารรับประทานไดเองตามปริมาณและความพอใจ มีการคิด
คาบริการเปนรายวัน ปจจุบันรานอาหารบุฟเฟตก็มีการนําเสนออาหารและบริการหลายรูปแบบ เชน
บุฟเฟตอาหารไทย บุฟเฟตอาหารนานาชาติ บุฟเฟตอาหารปงยาง บุฟเฟตชาบู บุฟเฟตขนมจีน บุฟ
เฟตผลไมฯ (รวิวรรณ อาจสําอาง และสุพรรณี เทพอรุณรัตน, 2557 : 44-46)
รานอาหารบุฟเฟตสไตลปงยางเผยแพรเขามาสูประเทศไทยเมื่อ 10 กวาปที่แลว ซึ่งเดิมอาจ
รูจัก กันในชื่อ รานหมูกระทะ รานเนื้อยางเกาหลี ตอมาก็มีการพัฒนาตลาดโดยการนําเสนอวัตถุดิบ
ที่หลากหลาย มีคุณภาพสูงขึ้น ทําใหรานอาหารบุฟเฟตปงยางไดรับความนิยมจากผูบริโภคมาอยาง
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ตอเนื่องเห็นไดจากอัตราการเติบโตของตลาดที่มีการเติบโตเฉลี่ยปละ 10% และตลาดยังคงมีการ
แขงขันทั้งจากผูแขงขันรายเกาและการเขามาของผูแขงขันรายใหม
จากข อ มู ล ข า งต น ทํ า ให ผู วิ จั ย สนใจที่ จ ะศึ ก ษาป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดในการ
เลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตปงยาง ในเขตรังสิต เพื่อใหทราบถึงความตองการที่แทจริงของ
ผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตปงยาง และเพื่อผูประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวของ
สามารถนํ า ผลสรุ ป จากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ปใช ใ ห เ กิ ดประโยชน ใ นด า นการปรั บ ปรุ ง การบริ ก าร
ปรับเปลี่ยนกลยุทธการตลาดใหเหมาะสมและตรงกับความตองการของผูบริโภคมากที่สุดตอไป
วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อศึกษาความแตกตางปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการ
เลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตปงยางในเขตรังสิต
สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได
ที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตปง
ยาง ในเขตรังสิตแตกตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากร : การศึกษาครั้งนี้กลุมประชากรเปาหมาย คือ ผูบริโภคที่เคยใช
บริการรานอาหารบุฟเฟตปงยางในเขตรังสิต
2. ขอบเขตดานเนื้อหา : การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในเรื่องของปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในการเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตปงยาง ในเขตรังสิต ซึ่งมีตัวแปรในการวิจัย คือ
2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการ และดาน
กายภาพการนําเสนอ
3. ขอบเขตดานระยะเวลา : การศึกษาครั้งนี้ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
และทํ า การวิ เ คราะห ข อ มู ล สรุ ป ผล และรายงานผล โดยดํ า เนิ น การวิ จั ย ศึ ก ษาตั้ ง แต วั น ที่ 26
กุมภาพันธ–วันที่ 16 มีนาคม 2561
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. ระดับการศึกษา
3. อายุ
4. อาชีพ
5. สถานภาพ
6. ระดับรายได

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
1. ดานผลิตภัณฑ
2. ดานบุคลากร
3. ดานราคา
4. ดานสถานที่
5. ดานการสงเสริมการตลาด

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูประกอบธุรกิจหรือผูที่สนใจประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ รานอาหารบุฟเฟตปงยางสามารถ
นํา ผลการวิจัยดานปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตปงยางในเขต
รังสิตไปใชในการวางแผนหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาดได
2. ผูประกอบธุรกิจหรือผูที่สนใจประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ รานอาหารบุฟเฟตปงยางสามารถ
นํา ผลการวิจัยดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟต
ปงยางในเขตรังสิตไปใชในการวางแผนหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาดได
นิยามศัพทเฉพาะ
1. อาหารบุ ฟ เฟ ต หมายถึ ง อาหารสด หรื อ อาหารปรุ ง สํ า เร็ จ ที่ ถู ก จั ด วางไว ใ ห อ ย า ง
หลากหลาย เพื่อใหลูกคาที่ใชบริการเปนผูเดินไปตักอาหารตางๆ นั้นดวยตนเอง
2. รานอาหารบุฟเฟตปงยาง หมายถึง รูปแบบการขายพรอมการบริการอาหาร คือ ผูซื้อ
สามารถเลือกตักอาหารรับประทานไดเองตามปริมาณและความพอใจ มีการคิดคาบริการเปนรายวัน
3. ผูบริโภค หมายถึง ลูกคาที่เปนผูที่ใชหรือเคยใชบริการในรานอาหารปุฟเฟตปงยาง ใน
เขตรังสิต
4. สวนประสมการตลาด หมายถึง เครื่องมือในการดําเนินทางการตลาดของรานอาหารบุฟ
เฟตปงยาง
4.1 ดานผลิตภัณฑ หมายถึง รายการอาหาร คุณภาพของวัตถุดิบที่ใช รสชาติอาหาร ความ
หลากหลายของเมนูอาหาร และการปรับเปลี่ยนรายการอาหารที่ใหบริการ
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4.2 ดานราคา หมายถึง ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร ความหลากหลายในระดับ
ของราคา และความชัดเจนในราคาอาหาร
4.3 ดานสถานที่จัดจําหนาย หมายถึง ทําเล ที่ตั้งใกลแหลงชุมชน ที่อยูอาศัย ที่ทํางาน การ
เดินทางสะดวก และมีที่จอดรถเพียงพอตอความตองการ
4.4 ดานการสงเสริมการตลาด หมายถึง สวนลดพิเศษสําหรับสมาชิก การจัดกิจกรรมชวง
เทศกาลตางๆ การโฆษณาผานสื่อตางๆ และการแจกคูปองสวนลด
4.5 ดานบุคคล หมายถึง การดูแลเอาใจใส ความกระตือรือรนของพนักงาน คําแนะนําจาก
พนักงาน การแตงกายของพนักงาน และพนักงานมีความเพียงพอตอการใหบริการ
4.6 ดานกระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนในการบริการตางๆ การรับออเดอรอาหาร การเสิรฟ
อาหาร และการชําระเงิน มีความรวดเร็วและถูกตอง
4.7 ดานกายภาพและการนํา เสนอ หมายถึง ความสะอาดของร า น บรรยากาศและการ
ตกแตงราน รูปลักษณของอาหาร และความสะอาดของหองน้ํา
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps)
เสรี วงษมณฑา (2542, น. 11) ไดกลาวไววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
หมายถึง การที่กิจการมีสินคาและ/หรือบริการไวตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย
สามารถสรางความพึงพอใจใหแกพวกเขาได ทั้งนี้ราคาของสินคาและ/หรือบริการอยูในระดับที่
ผูบริโภคยอมรับไดและยินยอมที่จะจาย (Willing to pay) มีชองทางการจัดจาหนายที่เหมาะสมลูกคา
สามารถเขาถึงไดอยางสะดวกสบาย อีกทั้งมีความพยายามจูงใจเพื่อใหลูกคาเกิดความสนใจตัดสินใจ
ซื้อสินคาและ/หรือบริการอยางถูกตอง
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552, น. 80-81) ไดกลาวไววา สวนประสมการตลาด หมายถึง
ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย
ประกอบดวยเครื่องมือดัง ตอไปนี้
ดานผลิตภัณฑ (Product) ผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งที่บริษัทนาเสนอออกขายเพื่อกอใหเกิด
ความสนใจ โดยการบริ โ ภคหรื อ การใช บ ริ ก ารนั้ น สามารถทาให ลู ก ค า เกิ ด ความพึ ง พอใจ

999

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

(Armstrong and Kotler, 2009, p. 616) โดยความพึงพอใจนั้นอาจจะมาจากสิ่งที่สัมผัสไดและ/หรือ
สัมผัสไมได เชน รูปแบบบรรจุภัณฑ กลิ่น สี ราคา ตราสินคา คุณภาพของผลิตภัณฑ ความมีชื่อเสียง
ของผู ผ ลิ ต หรื อ ผู จั ดจํ า หน า ย นอกจากนี้ ตั วผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ นํา เสนอขายนั้ น สามารถเป นได ทั้ ง ใน
รู ป แบบของการมี ตั ว ตนและ/หรื อ การไม มีตั ว ตนก็ ไ ด เพี ย งแต ว า ผลิ ต ภั ณ ฑ นั้นๆ จํ า เป นต อ งมี
อรรถประโยชน (Utility) และมี คุ ณ ค า (Value) ในสายตาของลู ก ค า ซึ่ ง เป น ผู บ ริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ
เหลานั้น ทั้งนี้การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑควรจะตองคํานึงและใหความสําคัญเกี่ยวกับปจจัย
ดานตางๆ ดังนี้
1. ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product/Service Differentiation) หรือ ความความแตกตาง
ทางการแข งขั น (Competitive Differentiation) เพื่ อให สิน ค า และ/หรื อบริ การของกิ จ การมี ค วาม
แตกตางอยางโดดเดน
2. องคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product Component) เชน ประโยชนพื้นฐาน
คุณภาพ รูปรางลักษณะ การบรรจุภัณฑตราสินคา เปนตน
3. การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อ
แสดงตําแหนงของผลิตภัณฑวาอยูในสวนใดของตลาด ซึ่งจะมีความแตกตาง (Differentiation) และ
มีคุณคา (Value) ในจิตใจของลูกคากลุมเปาหมาย
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพื่อทาใหผลิตภัณฑมีความใหม โดยการ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาให ดี ยิ่ ง ขึ้ น (New and Improved) อย า งสม่ํ า เสมอ ทั้ ง นี้ จ ะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง
ความสามารถของบริษัทในการตอบสนองความตองการของลูกคาใหดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ
5. กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ (Product Line)
ดานราคา (Price) ราคา หมายถึง จํานวนเงินตราที่ตองจายเพื่อใหไดรับผลิตภัณฑ สินคา
และ/หรือบริการของกิจการ หรืออาจเปนคุณคาทั้งหมดที่ลูกคารับรู เพื่อใหไดรับผลประโยชนจาก
การใชผลิตภั ณฑสินคา และ/หรือบริการนั้ นๆ อยางคุมคากับจานวนเงินที่จายไป (Armstrong &
Kotler, 2009, pp. 616-617) นอกจากนี้ ยังอาจหมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ซึ่ง
ลูกคาใชในการเปรียบเทียบระหวางราคา (Price) ที่ตองจายเงินออกไป กับคุณคา (Value) ที่ลูกคาจะ
ไดรับกลับมาจากผลิตภัณฑนั้น ซึ่งหากวาคุณคาสูงกวาราคา ลูกคาก็จะทําการตัดสินใจซื้อ (Buying
Decision) ทั้งนี้ กิจการควรจะคํานึงถึงปจจัยตางๆ ในขณะที่การกําหนดกลยุทธดานราคา ดังนี้
1. สถานการณ สภาวะ และรูปแบบของการแขงขันในตลาด
2. ตนทุนทางตรงและตนทุนทางออมเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาและ/หรือบริการ
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3. คุณคาที่รับรูไดในสายตาของลูกคากลุมเปาหมาย
4. ปจจัยอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวของ
ด า นช อ งทางการจั ด จํ า หน า ย (Place/Channel Distribution) ช อ งทางการจั ด จํ า หน า ย
หมายถึง ชองทางการจําหนายสินคาและ/หรือบริการรวมถึงวิธีการที่จะนําสินคาและ/หรือบริการ
นั้นๆ ไปยังผูบริโภคเพื่อใหทันตอความตองการ ซึ่งมีหลักเกณฑที่ตองพิจารณาวา กลุมเปาหมาย คือ
ใคร และควรกระจายสินคาและ/หรือบริการสูผูบริโภคผานชองทางใดจึงจะเหมาะสมมากที่สุด
(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
เลือกทําเลที่ตั้ง (Location) ของธุรกิจนั้นมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจการใหบริการ
เนื่องจากทําเลที่ตั้งที่กิจการเลือกไวนั้น จะเปนตัวกาหนดกลุมลูกคาที่จะเขามาใชบริการดังนั้ น
สถานที่ ให บ ริ ก ารจึ ง ควรครอบคลุ ม พื้ นที่ ใ นการให บ ริ ก ารกลุ ม เป า หมายให ไ ด มากที่ สุ ด ทั้ ง นี้
ความสําคัญของทําเลที่ตั้ง (Location) จะมีความสําคัญมากนอยแตกตางกันไปตามลักษณะของธุรกิจ
แตละประเภท โดยในสวนของการกําหนดชองทางการจัดจําหนายจะตองคํานึงถึงปจจัยทั้ง 3 สวน
ดังนี้
1. ลักษณะและรูปแบบของการดําเนินธุรกิจ
2. ความจําเปนในการใชคนกลาง (Intermediary) เพื่อจัดจาหนายสินคาและ/หรือบริการ
ของธุรกิจ
3. ลูกคาที่เปนกลุมเปาหมายของธุรกิจ
ด านการส งเสริมการตลาด (Promotion) การส งเสริมการตลาด หมายถึง เครื่ องมือ การ
สื่อสารทางการตลาด เพื่อสรางความจูงใจ (Motivation) ความคิด (Thinking) ความรูสึก (Feeling)
ความตองการ (Need) และความพึงพอใจ (Satisfaction) ในสินคาและ/หรือบริการ โดยสิ่งนี้จะใชใน
การจู ง ใจลู กค า กลุ ม เป า หมายให เ กิ ด ความต อ งการหรื อ เพื่ อ เตื อ นความทรงจํ า (Remind) ในตั ว
ผลิ ตภัณฑ โดยคาดว า การสง เสริ มการตลาดนั้ น จะมี อิท ธิ พลต อ ความรู สึก (Feeling) ความเชื่ อ
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(Belief) และพฤติกรรม (Behavior) การซื้อสินคาและ/หรือบริการ (Etzel, Walker, & Stanton, 2007,
p. 677) หรืออาจเปนการติดตอสื่อสาร (Communication) เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูขายกับผู
ซื้อก็เปนได ทั้งนี้จะตองมีการใชเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตางๆ อยางผสมผสานกัน
หรื อ เรี ย กได ว า เป น เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ (IMC: Integrated Marketing
Communication) ซึ่งการจะใชเครื่องมือในรูปแบบใดนั้น จะขึ้นอยูกับความเหมาะสมของกลุมลูกคา
เปาหมายดวย (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546) โดยเครื่องมือที่ใชในการสงเสริมการตลาดแบบ
บูรณาการจะประกอบไปดวย 5 เครื่องมือหลัก ดังนี้
1. การโฆษณา (Advertising) หมายถึง กิจกรรมการเผยแพรขอมูล ขาวสาร เพื่อเปนการ
สรางแรงจูงใจและความตองการซื้อสินคาและ/หรือบริการ แกผูที่ไดรับสารจากโฆษณาดังกลาว ซึ่ง
การโฆษณาสามารถทํา ไดใ นหลากหลายช องทางการสื่ อ สาร เช น โทรทั ศน วิ ทยุ ปายโฆษณา
หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต ตามแตละพฤติกรรมของกลุมที่เปนลูกคาเปาหมาย
2. การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) การใหขาว หมายถึง
การนําเสนอแนวความคิดของบุคคลที่มีตอสินคาและ/หรือบริการ ซึ่งอาจจะมีทั้งในรูปแบบของการ
จ า ยเงิ น เพื่ อ เป น ค า ตอบแทน หรื อ ไม ต อ งมี ก ารจ า ยเงิ น เป น ค า ตอบแทนก็ ไ ด สํ า หรั บ การ
ประชาสั มพั น ธ หมายถึ ง ความพยายามในการสื่ อ สารข อ มู ล จากผู สง สารไปยั งผู รั บ สารที่ เ ป น
กลุมเปาหมาย โดยอาจจะเปนจากองคกรถึงผูบริโภคทั่วไป หรือ จากองคกรถึงองคกรดวยกัน เปน
ตน
3. การขายโดยพนักงาน (Personal Selling) หมายถึง การขายสินคาที่มีการสื่อสารทั้งสอง
ทาง (Two-ways Communication) หรือ การขายแบบเผชิญหนา (Face-to-Face) ซึ่งผูขายและผูซื้อจะ
ไดพบหนากัน มีการสอบถาม แลกเปลี่ยนขอมูล และเสนอขายสินคาและ/หรือบริการกันโดยตรง
4. การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดที่จะชว ยเพิ่ ม
ปริมาณการขายสินคาและ/หรือบริการ ใหมากขึ้น โดยใชวิธีการตางๆ เชน การลดราคา การแลก
สินคาสมนาคุณ การแจกสินคาตัวอยาง การแถมสินคา ทั้งนี้เพื่อกระตุนความตองการของผูบริโภคที่
มีตอสินคาและ/หรือบริการ และกอใหเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อในทายที่สุด
5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง ชองทางการตลาดที่สามารถเขาถึงกลุม
ผูบริโภคเปาหมายไดโดยตรงเพื่อนําเสนอสินคาและ/หรือบริการ โดยไมมีความจําเปนในการใชคน
กลางเพื่อทําหนาที่ประสานงาน ซึ่งรูปแบบของชองทางการตลาดทางตรง ไดแก การตลาดทาง
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โทรศัพท จดหมายอีเล็กทรอนิกส (E-mail) ขอความผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่ จดหมายตรง เปน
ตน
ดานบุคคล (People) ดานบุคคล หรือบุคลากร หมายถึง พนักงานที่ทางานเพื่อกอประโยชน
ใหแกองคกรตางๆ ซึ่งนับรวมตั้งแตเจาของกิจการ ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง ผูบริหาร
ระดับลางพนักงานทั่วไป แมบาน เปนตน โดยบุคลากรนับไดวาเปนสวนผสมทางการตลาดที่มี
ความสําคัญ เนื่องจากเปนผูคิด วางแผน และปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนองคกรใหเปนไปในทิศทางที่
วางกลยุทธไว นอกจากนี้บทบาทอีกอยางหนึ่งของบุคลากรที่มีความสําคัญ คือ การมีปฏิสัมพันธ
และสรางมิตรไมตรีตอลูกคา เปนสิ่งสําคัญที่จะทาใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ และเกิดความผูกพัน
กับองคกรในระยะยาว
ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ดานลักษณะทางกายภาพ หมายถึง สิ่งที่
ลูกคาสามารถสั มผั สได จากการเลื อกใชสินคาและ/หรื อบริ การขององค กร เปนการสรา งความ
แตกตางอยางโดดเดน และมีคุณภาพ เชน การตกแตงราน รูปแบบของการจัดจานอาหาร การแตง
กายของพนักงานในราน การพูดจาตอลูกคา การบริการที่รวดเร็ว เปนตน สิ่งเหลานี้จําเปนตอการ
ดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจทางดานการบริการ ที่ควรจะตองสรางคุณภาพในภาพรวม ซึ่ง
ก็คือ ในสวนของสภาพทางกายภาพที่ลูกคาสามารถมองเห็นได ลักษณะทางกายภาพที่ลูกคาให
ความพึงพอใจ และความแปลกใหมของสภาพทางกายภาพที่แตกตางไปจากผูใหบริการรายอื่ น
เชนเดียวกันกับ สมวงศ พงศสถาพร (2546, น. 106) กลาวไววา ลักษณะกายภาพเปนสิ่ งที่ลู กคา
สามารถสัมผัสจับตองไดในขณะที่ยังใชสินคาและ/หรือบริการ อยู นอกจากนี้ อาจหมายความถึง
สัญลักษณที่ลูกคาเขาใจความหมายในการรับขอมูลจากการทําการสื่อสารทางการตลาดออกไปใน
สาธารณะ
ดานกระบวนการ (Process) ดานกระบวนการ หมายถึง เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบียบ
วิธีการและงานปฏิบัติในดานการบริการที่นาเสนอใหกับผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการอยาง
ถูกตองรวดเร็ว โดยในแตละกระบวนการสามารถมีไดหลายกิจกรรม ตามแตรูปแบบและวิธีการ
ดํ า เนิ น งานขององค ก ร ซึ่ ง หากว า กิ จ กรรมต า งๆ ภายในกระบวนการมี ค วามเชื่ อ มโยงและ
ประสานกัน จะทําใหกระบวนการโดยรวมมีประสิทธิภาพ สงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ทั้งนี้
กระบวนการทํางานในดานของการบริการจําเปนตองมีการออกแบบกระบวนการทํางานที่ชัดเจน
เพื่อใหพนักงานภายในองคกรทุกคนเกิดความเขาใจตรงกัน สามารถปฏิบัติใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกันไดอยางถูกตองและราบรื่นเชนเดียวกับที่ กนกพรรณ สุขฤทธิ์ (2557, น. 33) ไดกลาวไว
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ฐิ ติ ม า ศรี พิ นิ จ (2553) ได ศึ ก ษาเรื่ อ งพฤติ ก รรมและป จ จั ย ที่ มีผ ลต อ การตั ด สิ น ใจของ
ผูบริโภคในการใชบริการรานอาหารญี่ปุนฟูจิในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยการศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคในการใชบริการรานอาหารญี่ปุนฟูจิใน
อําเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 2) พฤติกรรมของผูบริโภคในการใชบริการรานอาหารญี่ปุนฟูจิใน
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 3) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค
ในการใชบริการรานอาหารญี่ปุนฟูจิในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 4) ความสัมพันธระหวางปจจัย
สวนบุคคลของผูบริโภคกับพฤติกรรมการใชบริการรานอาหารญี่ปุนฟูจิในอําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี โดยสุมตัว อยางผูใชบริการรานอาหารญี่ปุนฟูจิใน อําเภอศรีราชา จํานวน 400 ตัวอยาง โดย
ใชแบบสอบถามกับผูใชบริการ และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา หาคาความถี่
คารอยละ และทดสอบสมมติฐานดวยคาไคสแควร เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล
กับพฤติกรรมการใชบริการรานอาหารญี่ปุนฟูจิ
กิจติมา ลุมภักดีและไกรชิต สุตะเมือง (2555) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตของผูบริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาจากกลุมตัว
อยางจากประชาชนที่เปนกลุมวัยทํางานที่มีอายุ 20 ขึ้นไป ที่ใชบริการรานอาหารบุฟเฟตในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอยาง สถิติที่ใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน tTest F-Test และ MRA ผลการศึก ษาพบว า ป จจั ยส ว นบุ คคลด า น เพศ อายุ อาชีพ รายได ระดั บ
การศึกษา สถานภาพ ที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟต
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จิตรลดา ฟกปอมและนิเวศน ธรรมมะ (2556) ศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกใชบริการบุฟ
เฟตอาหารญี่ปุนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศึกษาจากกลุมตัวอยางประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอายุระหวาง 15-60 ป จํานวน 400 ตัวอยาง สถิติที่ใชไดแก การ
แจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test การวิเคราะหความแปรปรวนทาง
สถิติ และหาความสัมพันธดวยการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ จาการศึกษาพบวาปจจัย สวนบุคคลดาน
เพศ อาชีพ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพการสมรสของผูบริโภคที่แตกตางกันมี
ปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการบุฟเฟตอาหารญี่ปุนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม
แตกตางกัน ยกเวน อายุ และประสบการณในการรับประทานบุฟเฟตอาหารญี่ปุนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรในการวิจัย ครั้งนี้เปนประชากรที่มีจํานวนนับไมได (Infinite Population) ซึ่งเปน
ประชาชนที่เคยใชบริการรานอาหารบุฟเฟตปงยางในเขตรังสิต
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ตัวแทนผูที่เคยเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตปง
ยางในเขตรังสิต ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนของกลุมนี้ ดังนั้นจึงใชการคํานวณจํานวน
กลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณแบบไมทราบจํานวนประชากรของ W.G Cochran (บุญชม ศรี
สะอาด, 2558, น.38) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอยาง
5% และเพื่อใหการเก็บขอมูลของแบบสอบถามครอบคลุมสมบูรณ จึงเพิ่มจํานวนตัวอยาง 4% ของ
กลุมตัวอยาง (385 x 4% = 15.4) หรือสํารอง 15 คน โดยนับรวมเปนกลุมตัวอยาง ดังนั้นขนาดของ
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เทากับ 400 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ผูวิจัยเลือกใช คือ การสรางแบบสอบถาม เพื่อเปนเครื่องมือในการวัดปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตปงยางในเขตรังสิต โดยแบงออกเปน 3 สวน
ประกอบดวย
ส ว นที่ 1 เป น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลและพฤติ ก รรมของผู ต อบ
แบบสอบถาม เปนลักษณะคําถามแบบใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวและเปนคําถามแบบปลายปด
(Close-ended Question) จํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน
ส วนที่ 2 เปนคํ า ถามเกี่ ย วกับ ป จ จั ย ส ว นประสมการตลาดที่ มีผ ลต อ การเลื อ กใช บ ริ การ
รานอาหารปุฟเฟตปงยาง ในเขตรังสิต โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
scale method : Likert scale questions) จํานวน 25 ขอ โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค
ชั้น (Interval scale) มี 5 ระดับ
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปดที่ตองการใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความ
คิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่นๆ ไดอยางอิสระ
การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดทําการรวบรวมขอมูล 2 ประเภท คือ
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1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลทั่วไป ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการ
เลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตปงยาง ในเขตรังสิต และขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูบริโภค การ
รวบรวมขอมูลโดยการเก็บแบบสอบถามจํานวนทั้งหมด 400 ชุด
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี เอกสารงานวิจัย
บทความที่เกี่ยวของ จากสารสนเทศตางๆ ทั้งที่เปนของหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
สรุปผลการวิจัย
ผลจากการวิ เ คราะห ข อ มู ล ป จ จั ย ด า นประชากรศาสตร ส รุ ป ได ว า กลุ มตั ว อย า งที่ ต อบ
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) การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 269 คน (ร อ ยละ 67.3) ประกอบอาชี พ เป น นั ก เรี ย น/
นักศึกษา จํานวน 313 (รอยละ 78.3) และรายไดตอเดือน ระหวาง 9,000-15,000 บาท จํานวน 308
คน (รอยละ 77.0)
ผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการ
รานอาหารรานอาหารบุฟเฟตปงยางจากผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการ
เลื อ กใช บ ริ การมากที่ สุ ด คื อ รสชาติ อ ร อ ยอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด มี ค า เฉลี่ ย = 4.94 รองลงมาคื อ
วัตถุดิบที่ใชมีคุณภาพดี สด สะอาดอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ย = 4.93 ปรับรายการอาหารอยู
เสมออยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย = 4.85 และมีเมนูอาหารใหเลือกหลากหลายอยูในระดับมากที่สุดมี
คาเฉลี่ย = 4.81 ตามลําดับ
ดานราคา จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานราคาที่มีผลตอการเลือกใชบริการมากที่สุด คือ
ราคาเหมาะสมกั บ คุ ณ ภาพอาหารอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด มี ค า เฉลี่ ย = 4.90 รองลงมาคื อ มี ค วาม
หลากหลายในระดับราคาอยูในระดับมากที่ สุดมี คาเฉลี่ย = 4.85 เมนูอาหารมีราคาระบุไว อ ย า ง
ชัดเจนอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ย = 4.77 ตามลําดับ
ดานชองทางการจัดจําหนาย จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายที่มี
ผลตอการเลือกใชบริการมากที่สุดคือ ทําเล ที่ตั้งใกลแหลงชุมชน ที่พักอาศัย ที่ทํางานอยูในระดับ
มากที่สุดมีคาเฉลี่ย = 4.92 รองลงมาคือ กรเดินทางสะดวกอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ย = 4.90 มีที่
จอดรถสะดวกสบาย และเพียงพออยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ย = 4.85 ตามลําดับ
ดานการสงเสริมการตลาด จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานการสงเริมการตลาดที่มีผลตอ
การเลื อกใช บริการมากที่สุด คือ มี การจัดโปรโมชั่นแจกคู ปองส ว นลดอยูในระดับ มากที่ สุด มี
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คาเฉลี่ย = 4.90 รองลงมาคือ มีสวนลดพิเศษสําหรับสมาชิกอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ย = 4.88 มี
การจั ดกิจกรรมพิเศษในโอกาสเทศกาลตางๆ อยู ในระดั บมากที่สุดมี คาเฉลี่ย = 4.87 และมี การ
โฆษณาผานสื่อตางๆ อยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ย = 4.87 ตามลําดับ
ดานบุคคล จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานบุคคลที่มีผลตอการเลือกใชบริการมากที่สุด
คื อ พนักงานเพี ยงพอตอความตองการอยู ในระดับ มากที่สุดมีค าเฉลี่ ย = 4.93 พนักงานแตงกาย
สะอาด สุภาพเรียบรอยอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ย = 4.93 รองลงมาคือ พนักงานมีความรู ความ
เชี่ยวชาญ สามารถใหคําแนะนําลูกคาไดอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ย = 4.90 และการดูแลเอาใจใส
ความกระตือรือรนของพนักงานอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ย = 4.90
ดานกระบวนการ จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานกระบวนการที่มีผลตอการเลือกใช
บริการมากที่สุด คือ ขั้นตอนในการชําระเงินมีความรวดเร็วและถูกตองอยู ในระดับ มากที่ สุดมี
คาเฉลี่ย = 4.78 รองลงมาคือ ขั้นตอนการเสิรฟอาหารมีความรวดเร็วและถูกตองอยูในระดับมาก
ที่สุดมีคาเฉลี่ย = 4.77 และขั้นตอนการรับออเดอรอาหารมีความรวดเร็วและถูกตองอยูในระดับมาก
ที่สุดมีคาเฉลี่ย = 4.70 ตามลําดับ
ดานกายภาพและการนําเสนอ จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานกายภาพและการนําเสนอที่
มีผลตอการเลือกใชบริการมากที่สุด คือ รูปลักษณของอาหารสวยงาม นารับประทานอยูในระดับ
มากมีคาเฉลี่ย = 4.15 รองลงมาคือ ความสะอาดของรานอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย = 4.12 หองน้ํา
สะอาดอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย = 4.03 บรรยากาศและการตกแตงรานสวยงามอยูในระดับมากมี
คาเฉลี่ย = 4.00 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูล
เพศที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
สถานที่จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการ และดานกายภาพการ
นําเสนอไมแตกตางกัน
อายุที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ดานสถานที่จําหนาย
ดานการสงเศริมการตลาด ดานกระบวนการ และดานกายภาพกานําเสนอไมแตกตางกัน สวนอายุที่
แตกตางกันสงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑแตกตางกันและหากวิเคราะห
เปนรายคู พบวามี 2 คู ประกอบดวย (1) ต่ํากวา 20 ป กับ 20-30 ป และ (2) 20-30 ป กับ 46-60 ป และ
อายุที่แตกตางกันสงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคคลแตกตางกัน และหากวิเคราะห
เปนรายคู พบวา มี 2 คู ประกอบดวย (1) ต่ํากวา 20 ป กับ 31-45 ป และ (2) 20-30 ป กับ 31-45 ป
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สถานภาพที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา
ดานสถานที่จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการ และดานกายภาพการ
นําเสนอไมแตกตางกัน
ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ด านสถานที่ จํ า หนา ย ดานการส ง เสริ ม การตลาด ดานบุคคล ด านกระบวนการ และด า น
กายภาพการนําเสนอไมแตกตางกัน
อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ดานสถานที่จําหนาย
ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล และดานกายภาพการนําเสนอไมแตกตางกัน สวนอาชีพที่
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
รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ดาน
สถานที่จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการ และดานกายภาพการ
นํ าเสนอไม แตกต า งกั น สวนรายได เ ฉลี่ ยตอ เดื อ นที่ แตกต า งกั น มี ผลต อ ป จ จั ย ส ว นประสมทาง
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) 15,00125,000 บาท กับ 30,001-50,000 บาท และ (4) 25,001-30,000 บาท กับ 30,001-50,000 บาท
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟต
ปงยาง ในเขตรังสิต เมื่อพิจารณาถึงดานที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ดานบุคคล ดานชองทางการ
จั ด จํ า หน า ย ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ ด า นการส ง เสริ มการตลาด ด า นราคา และด า นกระบวนการ และ
รองลงมาคือ ดานกายภาพการนําเสนอ โดยลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยสามารถ
อภิปรายไดดังนี้
ดานบุคคล ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด ดาน
ราคา และดานกระบวรการ ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ผลการศึกษาพบวา ลูกคามีความพึง
พอใจในดานบุคคลอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะ รานอาหารมีพนักงานเพียงพอตอความ
ตองการ แตงกายสะอาดสุภาพเรียบรอย และมีความรู ความเชียวชาญ สามารถแนะนํา แกไขปญหา
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ตางๆ ใหลูกคาได ดานสถานที่จัดจําหนายพบวา ลูกคามีความพึ่งพอใจในดานสถานที่จัดจําหนายอยู
ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป นเพราะรานอาหารตั้ งอยู ใกลแหลงชุมชุน ที่พักอาศัย ลูกคาสามารถ
เดินทางไดสะดวก และมีที่จอดรถเพียงพอตอความตองการ ดานผลิตภัณฑ พบวา ลูกคามีความพึง
พอใจในดานผลิตภัณฑอ ยูในระดับ มากที่ สุด ทั้งนี้เปนเพราะ วัตถุดิบที่ใชมีความสด สะอาด มี
เมนูอาหารใหเลือกรับประทานหลากหลาย และมีการปรับเปลี่ยนรายการอาหารอยูสม่ําเสมอ ดาน
การสงเสริมการตลาดพบวา ลูกคามีความพึงพอใจในดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะมีการจัดโปรโมชั่นที่หลากหลาย คูปองสวนลด สวนลดพิเศษสําหรับสมาชิก
และกิจกรรมพิเศษในชวงเทศกาลตางๆ ดานราคาพบวา ลูกคามีความพึงพอใจในดานราคาอยูใน
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะ ดวยราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร มีความหลากหลายใน
ระดับราคา และมีการระบุราคาไวอยางชัดเจน ดานกระบวนการพบวา ลูกคามีความพึงพอใจในดาน
กระบวนการอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะ รานอาหารมีขั้นตอนในการใหบริการโดยรวมที่มี
คุณภาพ เชน ขั้นตอนในการชําระเงิน ขั้นตอนการเสิรฟอาหาร และขั้นตอนในการรับออเดอรลูกคา
มีความรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา และดานกายภาพการนําเสนอ ผลการศึกษาพบวา ลูกคามีความพึง
พอใจในดานกายภาพการนําเสนออยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะ รานอาหารสะอาด อาหารมี
รูปลักษณที่นารับประทาน และบรรยากาศ การตกแตงรานที่สวยงามรวมไปถึงความสะอาดของ
หองน้ํา
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
จากผลการวิจัยผูประกอบธุรกิจหรือผูที่สนใจประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ รานอาหารบุฟเฟตปง
ยางสามารถนํา ผลการวิจัยดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการรานอาหารบุฟ
เฟตปงยาง ไปใชในการวางแผนหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาดใหดียิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาความตองการของผูบริโภคเกี่ยวกับสินคา และการใหบริการของรานอาหาร
บุฟเฟตปงยาง เพิ่มเติมเพื่อรองรับความตองการของผูบริโภคในอนาคต
2. ศึกษาตัวแปรอิสระอื่นที่สามารถนําไปหาความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ
รานอาหารบุฟเฟต
บรรณานุกรม
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ธนินทร นวคุณยิ่งเลิศ และ รศ.วิทยากร เชียงกูล. “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการรานอาหาร
ญี่ปุน ยานเอกมัย-ทองหลอ.” วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปที่ 4 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม–ธันวาคม 2559) : 914-924
วารี พิกุลทองวารี พิกุลทอง. “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตปงยาง
ในเขตกรุงเทพมหานคร.” วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที่ 6
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) : 541-553
โสภิตา รัตนสมโชค. “ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการ
ใชบริการรถไฟฟาเฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร.” คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2558.
อรุณี หนูผึ้ง และ ผศ.ดร.รุจาภา แพงเกษร. “ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัด สินใจ
เลือกใชบริการรานอาหารญี่ปุนโอโตยะของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” วารสารการ
วิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) : 95-117
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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
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการ
ของธนาคารกสิกรไทย สํานักงานพหลโยธินเพื่อศึกษาขอมูลทางประชากรศาสตรที่แตกตางกัน
สงผลตอความพึงพอใจในดานความพึงพอใจในภาพรวมดานการรับรูถึงคุณคาดานการรับรูถึ ง
คุณภาพ ดานความนาเชื่อถือและไววางใจ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานความจงรักภักดี และดาน
ภาพลั ก ษณ ที่ แ ตกต า งกั น การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ (Survey Research) โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 400 ชุด และใชโปรแกรม
ทางคอมพิวเตอรในการประมวลผล
จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีอาชีพเปนลูกจางพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดตอเดือน 15,001-30,000 บาท
และชวงเวลาที่ใชบริการสวนใหญเปนชวงกลางวัน 11.00 น.-13.00 น.ประเภทการใชบริการสวน
ใหญเปนการฝาก-ถอนเงิน ผลการวิจัยพบวา (1) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความพึงพอใจของ
ลูกคาในการใหบริการของธนาคารกสิกรไทย สํานักงานพหลโยธิน อยูในระดับมาก 6 ดาน โดย
เรียงตามลําดับไดแก ดานความพึงพอใจในภาพรวม ดานการรับรูถึงคุณคา ดานการรับรูถึงคุณภาพ
ดานความนาเชื่อถือและไววางใจ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานภาพลักษณ สวนที่อยูใน
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
ในยุคปจจุบันธนาคารพาณิชยในภาวะที่มีการแขงขันทางธุรกิจอยางรุนแรง เนื่องจากลูกคา
มีชองทางเลือกในการใชบริการมากขึ้นซึ่งทําใหธนาคารตางๆและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ตางๆ
ต อ งแข ง ขั นกั น ในการให บ ริ ก ารแก ป ระชาชนในรู ป แบบต า งๆ ทํ า ให แต ล ะแห ง เกิ ด การทุ ม เท
ทรัพยากรเพื่อการเปลี่ยนแปลงหนวยงานของตนเพื่อใหบริการที่ดีกวาคูแขง เชน การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีบรรยากาศของหนวยงาน เพื่อดึงดูดลูกคาโดยการนําวิธีการตางๆ มาปรับปรุงคุณภาพ
การบริ ก ารมี ก ารขยายสาขาเพื่ อ ขยายการบริ ก ารให ค รอบคลุ ม ในพื้ น ที่ ต า งๆ ทางการเงิ น ได
หลากหลาย ธนาคารพาณิชยจึงจําเปนตองหาวิธีการตางๆ เพื่อจะตอบสนองความตองการของลูกคา
เพื่อใหธนาคารสามารถที่จะครองสวนแบงทางการตลาดใหไดมากที่สุด อันจะนํามาซึ่งกําไรจะเปน
เปาหมายสูงสุดของการประกอบธุรกิจ การหาลูกคาใหมเพิ่มเติม รวมทั้งการรักษาลูกคาเดิมของ
ธนาคารเปนสิ่งที่สถาบันการเงินทุกแหงพยายามดําเนินการ โดยพยายามใหการบริการที่ทําใหลูกคา
เกิดความสะดวกสบาย รวดเร็ว รวมทั้งสรางความเปนเองกับลูกคา และมีการนําเทคโนโลยีตางๆ
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เขามาชวยใหเกิดความนาเชื่อถือ รวมทั้งสรางภาพลักษณที่ดีใหกับธนาคารทั้งยังพยายามขยายการ
ใหบริการทางการเงินตางๆ ใหครบวงจร (ธารีนี แกวจันทรา, 2553)
ธนาคารกสิกรไทยกอตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ดวยทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท
โดยมีสาขาสํานักถนนเสือปาในปจจุบันเปนที่ทําการแหงแรก ซึ่งเริ่มดวยพนักงานเพียง 21 คน แต
เพียงงวดบัญชีแรกที่สิ้นสุดหรือเพียง 6 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2488 ก็มียอดเงินฝากสูงถึง
12 ลานบาท และมีสินทรัพย 15 ลานบาท ตลอดหลายทศวรรษที่ผานมา ธนาคารมุงมั่นพัฒนาองคกร
และผลิตภัณฑทางการเงินใหมอยางสม่ําเสมอเพื่อใหบริการที่เปนเลิศ ภายใตคําขวัญ บริการทุก
ระดับประทับใจ
จากขอมูลดังกลาวขางตนผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาใน
การใหบริการของธนาคารกสิกรไทย สํานักงานพหลโยธิน เพื่อที่จะสามารถนําขอมูลจากการวิจัย
ดังกลาวไป ปรับปรุง แกไข และพัฒนาการใหบริการลูกคาที่มาใชบริการในครั้งตอไป
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจของลู ก ค า ในการให บ ริ ก ารของธนาคารกสิ ก รไทย
สํานักงานพหลโยธิน ประกอบไปดวยความพึงพอใจในภาพรวม การรับรูถึงคุณคา การรับรูถึ ง
คุณภาพ ความนาเชื่อถือและไววางใจ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ความจงรักภักดี และภาพลักษณที่
แตกตางกัน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ด า นประชากรศาสตร ที่ แ ตกต า งกั น ส ง ผลต อ ความพึ ง พอใจในการ
ใหบริการประกอบไปดวย ความพึงพอใจในภาพรวม การรับรูถึงคุณคา การรับรูถึงคุณภาพ ความ
นาเชื่อถือและไววางใจ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ความจงรักภักดี และภาพลักษณที่แตกตางกัน
สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน สงผลตอความพึงพอใจในการใหบริการประกอบ
ไปด ว ย ความพึ ง พอใจในภาพรวม การรั บ รู ถึ งคุ ณ ค า การรั บ รู ถึ งคุ ณ ภาพ ความน า เชื่ อ ถื อ และ
ไววางใจ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ความจงรักภักดี และภาพลักษณที่แตกตางกัน
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ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ที่ศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคาใน
การใหบริการของธนาคารกสิกรไทย สํานักงานพหลโยธิน โดยจําแนกการศึกษาขอมูลทั่วไปของ
ประชากรที่มารับบริการประกอบไปดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ประเภทธุรกรรม
ชวงเวลาที่เขามาใชบริการ สวนที่สอง ทําการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของ
ธนาคารกสิกรไทย สํานักงานพหลโยธิน โดยจําแนกเปนดานความพึงพอใจในภาพรวม ดานการ
รับรูถึงคุณคา ดานการรับรูถึงคุณภาพ ดานความนาเชื่อถือและไววางใจ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานความจงรักภักดี ดานภาพลักษณ
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยดานบุคคล ประกอบดวย
1. เพศ
2. อายุ
3. รายไดการศึกษา
4. อาชีพ
5. เวลาที่ติดตอกับธนาคาร
6. ประเภทธุรกรรม

ความพึงพอใจในการใหบริการ
1. ความพึงพอใจในการใหบริการ
2. การรับรูถึงคุณคา
3. การรับรูถึงคุณภาพ
4. ความนาเชื่อถือและไววางใจ
5. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
6. ความจงรักภักดี
7. ภาพลักษณ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทํ าให ท ราบระดั บ ความพึ ง พอใจของลู ก ค า ในการให บ ริ ก ารของธนาคารกสิ ก รไทย
สํานักงานพหลโยธิน
2. เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขการใหบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพของธนาคารใหดี
ขึ้น

1014

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

นิยามศัพทเฉพาะ
1. ความพึงพอใจในภาพรวม หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของลูกคาหลังไดรับบริการ
หรือระหวางการใชบริการไดบรรลุเปาหมาย หรือไดรับบริการไดตรงตามที่ลูกคาคาดหวัง อาจ
สังเกตไดจากสายตาคําพูดหรือพฤติกรรมตางๆ
2. การรับรูถึงคุณคา หมายถึง การที่ผูบริโภครับรูถึงคุณคาของคุณภาพของตราสินคาและ
บริการสงผลตอความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกคา
3. การรั บ รู ถึ ง คุ ณ ภาพ หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ ป น ไปตามความเหมาะสม ปราศจาก
ขอผิดพลาดทําใหเกิดผลลัพธที่ดี และสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการเพื่อใหเกิด
ความพึงพอใจ
4. ความน าเชื่อ และไว ว างใจ หมายถึ ง การที่พนั ก งานสามารถให บริ การลู กค า ได อ ย า ง
ถูกตองและตรงตามที่สัญญาที่ใหไวกับลูกคา
5. ความจงรักภักดี หมายถึง ทัศนคติที่ดีของลูกคาที่มีตอสินคาและบริการ จนทําใหลูกคา
เกิดการใชบริการซ้ํา
6. สิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง สิ่งที่สรางความสะดวกหรือทําใหการประกอบกิจกรรม
ตางๆ กระทําไดรวดเร็วขึ้น
7. ภาพลักษณ หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจของคนเราอาจหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งสรางใหเกิดขึ้น
แกจิตใจ และความประทับใจ ซึ่งทัศนคติและการกระทําใดๆ ที่คนเรามีตอสิ่งนั้นจะมีความเกี่ยวพัน
อยางสูงกับภาพลักษณตอสิ่งนั้น
8. ผูใชบริการ หมายถึง บุคคลทั่วไปที่มาใชบริการธนาคารกสิกรไทย สํานักงานพหลโยธิน
9. การใหบริการ หมายถึง การใหลูกคาไดสิ่งที่ตองการในเวลาที่ลูกคาตองการสิ่งเหลานั้น
ซึ่งประกอบไปดวย การดูแลเอาใจใสและเขาใจในการบริการนั้น
10. ความพึงพอใจของลูกคา หมายถึง ภาวการณแสดงออกถึงความรูสึกในทางบวกของ
บุคคลอันเปนผลจากเปรียบเทียบการรับรูสิ่งที่คาดหวังเกี่ยวกับบริการนั้น
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
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Michael Beer (1965 อางถึงใน สมหมาย เปยถนอม, 2551 : 7) ไดใหความหมายของความ
พึงพอใจไววา เปนทัศนคติของคนที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งหมายถึง แรงจูงใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ตอการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน ตอการประเมินผลงานขององคกรที่เกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูของ
ตน หรือแรงจูงใจที่บุคคลจะเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรใดจะเปนผลที่เกิดจากทัศนคติ
องคกร หรือการทํางานขององคกรนั้นรวมกัน ความคาดหวังที่เขาคาดหมายไว ถามีทัศนคติที่ดีตอ
องคกรตอผลงานขององคกร และไดรับการตอบสนองทั้งรูปธรรมและนามธรรมเปนไปตามที่
คาดหมายไว แรงจูงใจที่จะมีความรูสึกพึงพอใจก็จะสูง แตในทางกลับกัน ถามีทัศนคติในเชิงลบตอ
งาน และการตอบสนองไมเปนไปตามที่คาดหวังไวแรงจูงใจที่จะมีความรูสึกพอใจก็จะต่ําไปดวย
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
พฤติกรรมผูบริโภคเปนปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและ การใช
สินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการตางๆ ของการตัดสินใจซึ่งเกิดกอนและเปน
ตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆ เหลานี้ (อดุลย จาตุรงคกุล, 2536, หนา 5)
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวของโดย ตรงกับ
การจัดหาใหไดมา และการใชซึ่งสินคาและบริการ ทั้งนี้ หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมา
อยูกอนแลว และซึ่งมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว (ธงชัย สันติวงษ, 2540, หนา 29)
ป จ จั ย ด า นจิ ต วิ ท ยา (psychological factor) ป จ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยาที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
ประกอบดวย แรงจูงใจการรับรู การเรียนรู ความเชื่อและทัศนคติ
แรงจูงใจ (motivation) คือ ผูบริโภคเกิดความตองการที่มากเพียงพอที่ กระตุ นใหบุ คคล
กระทําเพื่อตอบ สนองความตองการ โดยที่ความตองการของแตละบุคคลจะแตกตางกันไป
การรั บ รู (perception) การรั บ รู ข องแต ล ะบุ ค คลมี ค วามแตกต า งกั น และสิ่ ง แวดล อ มที่
แตกตางกันก็จะทําใหการแปลความหมายของการรับรูของแตละคนแตกตางกันไป
การเรียนรู (learning) คือ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในความนึกคิดของผูบริโภคตอบสนองหรือ
พฤติกรรมอันเปนผลมาจากไดปฏิบัติ ประสบการณ หรือเกิดขึ้นของสัญชาตญาณ หรือ ความรูที่ได
จากการรับรูสิ่งที่ไมคอยเกิดขึ้นมากอนนั้นเองดังนั้น การตลาดจะใชแนวคิดนี้มาเปนประโยชนดวย
การโฆษณาซ้ําๆ เพื่อใหเกิดการจูงใจซื้อ
ความเชื่ อ และทั ศ นคติ (belief and attitude) ความรู สึ ก ของบุ ค คลต อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ใน
ทางบวกหรือลบซึ่งจะมีอิทธิพลตอการ รับรู และพฤติกรรมการตัดสินใจของแตละบุคคล
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วัชราภรณ จันทรสุวรรณ (2555, บทคัดยอ) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกคาในการ
ใชบ ริ การธนาคารกรุงศรีอยุ ธยา สาขาพู นพล จังหวัดภูเก็ ตโดยเครื่ องมือ ที่ใชในการวิ จัย ได แก
แบบสอบถาม โดยผูตอบสอบถามสวนใหญเปนหญิง อายุ 21-30 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชนหรือลูกจาง รายได 15,001-30,000 บาทตอเดือน สวนมากติดตอ
ธนาคารในชวงเชากอน 11.00 น.โดยทําธุรกรรมในดานการฝากถอนเงินที่มากสุดและใชเวลาใน
การทําธุรกรรมกับธนาคารนอยกวา 15 นาทีโดยรวมอยูระดับที่มากคือ ดานภาพลักษณเปนดานที่
ลูกคาพอใจมากที่สุด รองลงมาเปนความนาเชื่อถือและความไววางใจสวนที่ลูกคาพอใจนอยที่สุด
คือ ดานการดูแลเอาใจใสในรายบุคคลสวน ดานธุรกรรมดานอื่นของธนาคารไมแตกตางกัน
ปณณวัชร พัชราวลัย (2558, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการ
และการรับรูภาพลักษณธนาคารที่สงผลตอความภักดีในการใชบริการธนาคารเฉพาะกิจในเขต
กรุ ง เทพมหานคร โดยใช แ บบสอบถามเป น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยผู ต อบ
แบบสอบถามทั้งหมดมีจํานวน 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
ธนาคารออมสินมากที่สุด 288 คน ไมรูจักธนาคารเพื่อการนําเขาและสงออกมากที่สุด 112 คน ผล
การวิเคราะหพบวา ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของผูบริโภคแตละดานสงผลตอความภักดี
ของผูใชบริการธนาคารเฉพาะกิจ เมื่อพิจารณารายดานพบวา ความเชื่อถือ ความมั่นใจ ดานการสราง
บริการใหเปนรูปธรรม ดานความใสใจ และดานการตอบสนองความตองการของลูกคาสงผลตอ
ความภักดีในการใชบริการของลูกคาผูใชบริการ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05
เบญจมาศ ศรีอมรรัตนกุล (2560, บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคาร
ไทยพาณิชยในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง 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 ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอความพึง
พอใจของผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชยในเขตกรุงเทพมหานคร
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากร ไดแก ผูใชบริการ ความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธนาคารกสิกร
ไทย สํานักงานพหลโยธิน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เนื่องจากไมทราบจํานวนของผูใชบริการ
ความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธนาคารกสิกรไทย สํานักงานพหลโยธิน ที่แนนอน
ดังนั้น ผูวิจัยจึงใชวิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณแบบไมทราบจํานวน
ประชากร โดยใชสูตรกําหนดขนาด ตัวอยาง สูตร W.G. Cochran (1953) ดังนี้
เมื่อ

n

คือ

จํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ

P

คือ

สัดสวนของประชากรที่ผูวิจัยตองการสุม (0.05)

Z

คือ

ระดับความมั่นใจที่กําหนดหรือระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

เทากับ 0.05 (ความเชื่อมั่น 95%) >> Z = 1.96
d

คือ

ค า ความผิ ด พลาดสู ง สุ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น เช น ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95%

สัดสวน
ความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05
ดังนั้น n

= (0.05) (1-0.5) (1.96)2
(0.05)2
= 384.16 หรือ 385 คน

เพื่อความแมนยําของขอมูลในการเก็บตัวอยาง แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคาใน
การใหบริการของธนาคารกสิกรไทย สํานักงานพหลโยธินผูวิจัยจึงทําการเก็บตัวอยางจํานวน 400
ตัวอยาง ตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2561– วันที่ 16 มีนาคม 2561
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธนาคารกสิกรไทย สํานักงาน
พหลโยธิน โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 2 สวน ดังนี้
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สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปสําหรับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือนและชวงเวลาที่เขามาใชบริการ
สวนที่ 2 ปจจัยระดับความพึงพอใจ ไดแก ความพึงพอใจในภาพรวม การรับรูถึงคุณคา การ
รั บ รู ถึ ง คุ ณ ภาพ ความน า เชื่ อ ถื อ และไว ว างใจ ด า นสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก ความจงรั ก ภั ก ดี
ภาพลักษณ โดยมีระดับการวัดความพึงพอใจดังนี้
ระดับคะแนน

ความพึงพอใจ

5

มากที่สุด

4

มาก

3

ปานกลาง

2

นอย

1

นอยที่สุด

จากนั้นนําคาเฉลี่ยมาแปลความหมายโดยใชเกณฑแปลความหมายของ ประคอง กรรณสูตร
(2549) ที่กําหนดไวดังนี้
ระดับคาเฉลี่ย

การแปลผล

4.50 – 5.00

ความพึงพอใจมากที่สุด

3.50 – 4.49

ความพึงพอใจมาก

2.50 – 3.49

ความพึงพอปานกลาง

1.50 – 2.49

ความพึงพอใจนอย

1.00 – 1.49

ความพึงพอใจนอยที่สุด

การเก็บรวบรวมขอมูล
1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาขอมูลปฐมภูมิผานการกรอกแบบสอบถาม
สําหรับลูกคาที่มาใชบริการของธนาคารกสิกรไทย สํานักงานพหลโยธิน จํานวน 400 คน โดย
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยางที่มาใช
บริการธนาคารกสิกรไทย สํานักงานพหลโยธิน
2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary source) เปนขอมูลที่ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลจากการ
วิจัยที่เกี่ยวของ บทความ ขอมูลจากอินเตอรเน็ต ที่เกี่ยวของเพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชเปนแนวทาง
ในการทําวิจัยในครั้งนี้
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สรุปผลการวิจัย
ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 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
ชวงเวลาที่ใชบริการสวนใหญเปนชวงกลางวัน 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 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 สวนดานอาคาร
สถานที่อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 และดานระบบการใหบริการของธนาคารก็อยูใน
ระดับมากเชนเดียวกัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48
ดานการรับรูถึงคุณคาในภาพรวมของผูใชบริการพบวา อยูในระดับพึงพอใจมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.31 โดยพบวา การบริการที่คุมคาเมื่อเทียบกับคาธรรมเนียมที่เสียไป มีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 สวนเรื่องความเหมาะสมของคาธรรมเนียมประเภทตางๆ
มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 และเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ไดรับ มีความพึง
พอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39
ดานการรับรูถึงคุณภาพในภาพรวมของผูใชบริการพบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 โดยพบวา ที่ตั้งสาขาหาไดงายสะดวกในการเดินทางมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 ความถูกตองแมนยําในการใหบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.59 ระยะเวลาของการใหบริการมีอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30
อุ ปกรณ ในการให บริ ก ารมี ค วามทั น สมั ย มีความพึ ง พอใจในระดับ มาก มี คาเฉลี่ ยเท า กับ 4.11
พนักงานใหการดูแลเอาใจใสเปนอยางดีอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03
ดานความนาเชื่อถือและไววางใจในภาพรวมของผูใชบริการพบวา มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 โดยพบวา พนักงานสามารถใหบริการไดตรงตามขอกําหนดของ
ธนาคารมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 จํานวนพนักงานมีเพียงพอตอการ
ใหบริการของลูกคาอยูในระดับพึงพอใจในระดับมาก มี่คาเฉลี่ยเทากับ 4.25 และพนักงานใหบริการ
ไดอยางถูกตองและแมนยําทําใหผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21
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ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.30 โดยพบวา ชองการบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก มีความพึงพอใจในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 ความชัดเจนของปายสัญลักษณและจุดบริการอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.07 และดานความสะอาดของสถานที่มีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01
ดานความจงรักภักดีในภาพรวมมีระดับความพึ งพอใจอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.74 โดยพบวา ผูใชบริการนึกถึงธนาคารสาขานี้เปนอันดับแรกเมื่อตองการใชบริการจาก
ธนาคาร อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 ผูใชบริการมีความยินดีที่จะแนะนําใหคนอื่น
มาใชบริการธนาคารสาขานี้ อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66
ดานภาพลักษณในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54
โดยพบวา ธนาคารมีความนาเชื่อถืออยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 ธนาคารมีความ
เสถียรภาพและมั่นคงอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.72 ธนาคารมีการดูแลและเอาใจใส
ลูกคา อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.64
ผลการวิเคราะหขอมูล
เพศที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในดานภาพรวม ดานการรับรูถึงคุณคา ดานการรับรู
ถึงคุณภาพ ดานความนาเชื่อถือและไววางใจ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานความจงรักภักดี
ไมแตกตางกัน สวนเพศที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจ ดานภาพลักษณ ที่แตกตางกัน
อายุที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในภาพรวม ที่แตกตางกัน 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
ที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานการรับรูถึงคุณคาที่แตกตางกันและหากวิเคราะหเปนรายคู
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 สวนอายุที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอในดานการรับรูถึงคุณภาพ
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 สวนอายุที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานความนาเชื่อถือและ
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 สวนอายุที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความ
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 สวนอายุที่แตกตางกันสงผลตอ
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
ที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานภาพลักษณ 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 4150 ป (4) อายุ 21-30 ป กับ 31-50 ป
ระดั บ การศึ ก ษาที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ ความพึ ง พอใจในด า นภาพรวม และด า นความ
นาเชื่อถือและไววางใจ ไมแตกตางกัน สวนระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอในดาน
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 สวนระดับการศึ กษาที่
แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในดานความสะดวกสบาย หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 1 คู
ประกอบไปดวย (1) ต่ํากวาปริญญาตรี กับ สูงกวาปริญญาตรี สวนระดับการศึกษาที่แตกตางกันมี
ผลตอความพึงพอใจในดานความจงรักภักดี หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 2 คู ประกอบไปดวย
(1) ต่ํากวาปริญญาตรี กับ ปริญญาตรี (2) ต่ํากวาปริญญาตรี กับ สูงปริญญาตรี สวนระดับการศึกษา
ที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในดานภาพลักษณ หากวิเคราะหเปนรายคูพบวา มี 2 คู ประกอบ
ไปดวย (1) ต่ํากวาปริญญาตรี กับ ปริญญาตรี (2) ปริญญาตรี กับ สูงกวาปริญญาตรี
อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในดานภาพรวม การรับรูถึงคุณคา และดานการ
รับรูถึงคุณภาพ ไมแตกตาง สวนอาชีพที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 1 คู ประกอบไปดวย (1) นักเรียน,นักศึกษา กับ ขาราชการ,
รัฐวิสาหกิจ สวนอาชีพที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในดานความจงรักภักดี 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
รายไดที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในดานภาพรวมที่แตกตางกัน 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) ต่ํากวา 15,000 บาท กับ สูงกวา 60,000 บาท (4) 15,00130,000 บาท กับ 50,001-60,000 บาท (5) 30,001-40,000 บาท กับ 40,001-50,000 บาท (6) 30,0011022

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

40,000 บาท กับ 50,001-60,000 บาท สวนรายไดที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในดานการรับรู
ถึงคุณคา หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 6 คู ประกอบไปดวย (1) ต่ํากวา 15,000 กับ 50,00160,000 บาท (2) 15,001-30,000 บาท กับ 40,001-50,000 บาท (3) 15,001-30,000 บาท กับ 50,00160,000 บาท (4) 30,001-40,000 บาท กับ 40,001-50,000 บาท (5) 30,001-40,000 บาท กับ 50,00160,000 บาท ส ว นรายได ที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ ความพึ ง พอใจในด า นการรั บ รู ถึ ง คุ ณ ภาพ 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
รายไดที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในดานความนาเชื่อถือและไววางใจ หากวิเคราะหเปน
รายคู พบวา มี 2 คู ประกอบไปดวย (1) 15,001-30,000 บาท กับ 50,001-60,000 บาท (2) 30,00140,000บาท กับ 50,001-60,000 บาท สวนรายไดที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในดานสิ่ ง
อํานวยความสะดวกที่แตกตางกัน 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 สวนรายไดที่
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 สวนรายไดที่แตกตางกันมีผล
ตอความพึงพอใจในดานภาพลักษณ หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 3 คู ประกอบไปดวย (1) ต่ํา
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 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความพึงพอใจของลูกคาใน
การให บ ริ ก ารของธนาคารกสิ ก รไทย สํ า นั ก งานพหลโยธิ น อยู ใ นระดั บ มาก 6 ด า น โดยเรี ย ง
ตามลําดับไดแก ดานความพึงพอใจในภาพรวม ดานการรับรูถึงคุณคา ดานการรับรูถึงคุณภาพ ดาน
ความนาเชื่อถือและไววางใจ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานภาพลักษณ สวนที่อยูในระดับ
ปานกลาง คือ ดานความจงรักภักดี ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ (ปริญญา เพชรรุงฟา, 2553) ที่
ศึกษาเรื่องความพึงพอใจและพฤติกรรมของลูกคาตอการบริการของธนาคารออมสิน สาขาบานแพว
จังหวัดสมุทรสาคร
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เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธนาคารกสิกรไทย
สํานักงานพหลโยธิน ตามขอมูลขอมูลดานประชากรศาสตร โดยจําแนกตามอายุที่แตกตางกันพบวา
ความพึงพอใจในดานสิ่งอํานวยความสะดวกของลูกคาที่มีตอการใหบริการธนาคารกสิกรไทย
สํานักงานพหลโยธินแตกตางกันทั้งนี้อาจเปนเพราะลูกคาที่มาใชบริการธนาคารกสิกรไทย มีหลาย
ชางอายุและมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน โดยที่ลูกคาที่มีอายุระหวาง 31-40 ป มีความพึงพอใจที่สูงกวา
ลูกคาที่มีอายุไมเกิน 20 ป ทั้งนี้เนื่องจากลูกคาที่มีอายุระหวาง 31-40 ป ซึ่งอยูในชวงวัยทํางานและมี
ประสบการณจากการใชบริการมากจึงเกิดความคุนชินและพึงพอใจกับการบริการที่ไดรับอยูเปน
ประจํามากกวาลูกคาที่อายุไมเกิน 20 ป ที่มีประสบการณในการใชบริการธนาคารไมมาก ซึ่งเปน
ชวงอายุที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด อาจเพราะยังอยูในชวงวัยรุน ตองการความสะดวก รวดเร็ว
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงทําใหความพึงพอใจแตกตางกันในดานสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่ง
สอดคลองกับ (หทัยรัตน บันลือ, 2556) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใหบริการของ
ธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดาตางกัน สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตที่ระดับ 0.5
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. จากผลที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปเป นขอมู ลในการคัดเลือกบุ คลากรที่จะเขา มา
ทํางาน เพื่อการบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
2. จากผลที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปเปนขอมูลที่จําเปนสําหรับวางแผนพัฒนาปรับปรุง
การใหบริการอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของลูกคาที่มาใชบริการอยางแทจริง
และเกิดความพึงพอใจสูงสุด
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการของธนาคารกสิกรไทยมากวาหนึ่ง
สาขา เพื่อใหไดขอมูลที่แทจริงในภาพรวมของการใหบริการธนาคารกสิกรไทยมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการเก็บขอมูลจากลูกคาที่มาใชบริการแตละประเภทอยางเปนสัดสวนและอาจเพิ่ม
การสัมภาษณลูกคามาประกอบดวยเพื่อใหไดรับขอมูลที่แทจริงและหลากหลายมากขึ้น เพื่อจะได
ทราบขอมูลและความตองการของบริการแตละดานที่ชัดเจนเพิ่มขึ้น
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ความพึงพอใจและพฤติกรรมผูบริโภคน้ําพริก รานน้ําพริกแมนิภา ในเขตอําเภอบานไร
จังหวัดอุทัยธานี และพื้นที่ใกลเคียง
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
การวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค
น้ําพริก (2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูบริโภคตอผลิตภัณฑน้ําพริก ใน 4 ดาน ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด (3) เพื่อศึกษาความ
แตกตางดานประชากรศาสตรที่มีผลตอความพึงพอใจในการบริโภคน้ําพริก รานน้ําพริกแมนิภา ใน
เขตอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี และพื้นที่ใกลเคียง
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ กลุมตัวอยางที่เคยทานน้ําพริกแมนิภาที่อยูในเขต
อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี และพื้นที่ใกลเคียง จํานวน 400 ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เป น แบบสอบถาม และวิ เ คราะห ข อ มู ล โดยการใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ (SPSS) สถิ ติ
พรรณนาที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา
ต่ําสุด คาสูงสุด สวนสถิติอางอิงที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน t-Test และ F-Test (ANOVA) ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในการหาความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 51-60 ป มีสถานภาพสมรส
เปนอาชีพเกษตรกร มีรายไดตอเดือน 15,001–25,000 บาท
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ
ดานราคา และดานสงเสริมการตลาดไมแตกตางกัน แตเพศ ที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจ
ด า นช อ งทางการจํ า หน า ยที่ แ ตกต า งกั น ส ว นข อ มู ล ด า นประชากรศาสตร ที่ ป ระกอบด ว ย อายุ
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สถานภาพ อาชีพ และรายได ที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
สงเสริมการตลาด และดานชองทางการจําหนายที่แตกตางกัน
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, พฤติกรรมผูบริโภค, น้ําพริก
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
“น้ําพริก” เปนอาหารคาวที่คนไทยนิยมกินมาชานาน พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน ฉบับ
พ.ศ ๒๕๕๔ ใหความหมายของอาหารชนิดนี้วา “อาหารชนิดหนึ่งปรุงดวย กะป กระเทียม พริก
ขี้หนู มะนาว เปนตน ใชเปนเครื่องจิ้มหรือคลุกขาวกิน ใชน้ําปลาหรือน้ําปลาราแทนกะปก็มี ใชของ
เปรี้ยวอื่นๆ เชน มะขาม มะดัน มะมวงแทนมะนาวก็มี เรียกชื่อตางกันไปตามเครื่องปรุง เชน น้ําพริก
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มะขาม น้ําพริกมะดัน น้ําพริกมะมวง” (ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ฉบับ พ.ศ ๒๕๕๓ พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : ศิริวัฒนาอินเตอรพรินท จํากัด (มหาชน).
๒๕๕๖, หนา ๖๒๘.)
รานน้ําพริกแมนิภา ตั้งอยูเลขที่ 68 หมูที่ 2 ตําบลหนองบมกลวย อําเภอบานไร จังหวัด
อุทัยธานี เปนรานน้ําพริกขนาดเล็กที่ผลิตและจําหนายทั้งปลีกและสง มานานถึง 12 ป เปนที่รูจักกัน
ดี ในเขตอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี และพื้นที่ใกลเคียง เชน สุพรรณบุรี และ ชัยนาท เปนตน ทํา
ใหผลิตภัณฑ “น้ําพริก” มีมูลคาและการจําหนายเพิ่มมากขึ้น ปจจุบันทางรานประสบปญหาหลาย
ประการ เนื่องจากเปนผูผลิตและการจําหนายขนาดเล็ก ไมเปนที่รูจักในตลาดขนาดใหญ และมี
คูแขงทางการคาที่เพิ่มมากขึ้น จึงเปนเหตุสําคัญที่ทําใหยอดการจําหนายในชวงนี้เริ่มลดลงอยางเห็น
ใหชัด
ด ว ยเหตุ ดั ง กล า วข า งต น ผู วิ จั ย จึ ง ดํ า เนิ น การศึ ก ษาความพึ ง พอใจและพฤติ ก รรมของ
ผูบริโภคน้ําพริก รานน้ําพริกแมนิภา ในอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานีและพื้นที่ใกลเคียง วา มีความ
พึงพอใจและพฤติกรรมตอผลิตภัณฑน้ําพริกแมนิภา อยูในระดับใด ซึ่งผลการวิจัยจะทําใหทราบถึง
พฤติกรรมการบอกตอ และการกลับมาบริโภคซ้ําของผูบริโภค และทําใหทราบถึง ระดับความพึง
พอใจของผูบริโภค อันจะทําใหไดขอมูลมาใชในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการผลิตและ
จําหนายใหมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาพฤติ กรรมของผู บริโภคน้ํ า พริก รานน้ํ าพริกแมนิภา ในเขตอํ าเภอบา นไร
จังหวัดอุทัยธานีและพื้นที่ใกลเคียง
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูบริโภคตอผลิตภัณฑน้ําพริกรานน้ําพริกแมนิภา ใน
เขตอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี และพื้นที่ใกลเคียงใน 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด
3. เพื่อศึกษาความแตกตางดานประชากรศาสตรที่มีผลตอความพึงพอใจในการบริ โภค
น้ําพริกแมนิภา ในเขตอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี และพื้นที่ใกลเคียง
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สมมติฐานการวิจัย
ขอมูลประชากรศาสตร ที่ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ และรายได ที่
แตกตางกัน สงผลใหความพึงพอใจของผูบริโภคน้ําพริก รานน้ําพริกแมนิภา ในเขตอําเภอบานไร
จังหวัดอุทัยธานีและพื้นที่ใกลเคียงแตกตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมผูบริโภคน้ําพริก รานน้ําพริกแมนิภา ในเขตอําเภอ
บานไร จังหวัดอุทัยธานี และพื้นที่ใกลเคียง
โดยจะทํ า การศึ ก ษาเฉพาะตั ว แปรที่ สํ า คั ญ คื อ ตั ว แปรอิ ส ระ ในที่ นี่ คื อ ข อ มู ล
ประชากรศาสตร ที่ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ และรายได ตัวแปรตามคือ
ความพึงพอใจของผูบริโภค ที่ประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดาน
ชองทางการจําหนาย (Place) และดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยาง
ที่เคยทานน้ําพริกแมนิภาที่อยูในเขตอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี และพื้นที่ใกลเคียง จํานวน 400
ตัวอยาง ซึ่งคํานวณจากสูตรไมทราบประชากรที่แนนอนของ 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

ความพึงพอใจของผูบริโภคน้ําพริก
1. ดานผลิตภัณฑ
2. ดานราคา
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย
4. ดานสงเสริมการตลาด
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อนําผลของขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน เพื่อใหตอบสนอง
ความตองการและความพึงพอใจของผูบริโภคใหไดมากที่สุด
2. เพื่ อให ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ สามารถนํ า ผลจากการวิ จั ย ไปปรั บ ใช ใ นการสร า งความ
ไดเปรียบกับคูแขงและพัฒนากระบวนการผลิตและจําหนายใหมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ผูบริโภค หมายถึง ผูที่เคยบริโภคน้ําพริกรานน้ําพริกแมนิภา ในเขตอําเภอบานไร จังหวัด
อุทัยธานี และพื้นที่ใกลเคียง
2. ความพึงพอใจของผูบริโภค หมายถึง ความรูสึกของผูบริโภคน้ําพริกแมนิภา ในแตละ
ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด
3. ดานผลิตภัณฑ หมายถึง คุณภาพในดานความสะอาด รสชาติ กลิ่น และบรรจุภัณฑ ที่
ตรงตามความตองการของผูบริโภค
4. ดานราคา หมายถึง ราคาที่จําหนาย และความคุมคาของปริมาณที่เทียบกับราคา
5. ดานชองทางการจําหนาย หมายถึง ความสะดวกของสถานที่จัดจําหนาย และสถานที่ขาย
ใกลบานและนาเชื่อถือ
6. ดานสงเสริมการตลาด หมายถึง การประชาสัมพันธที่ทําใหผูคนรูจักและการบริ การ
โดยรวม
7. รานน้ําพริกแมนิภา หมายถึง รานน้ําพริกที่ตั้งอยูเลขที่ 68 หมู 2 ต.หนองบมกลวย อ.บาน
ไร จ.อุทัยธานี
8. พื้นที่ใกลเคียง หมายถึง พื้นที่ที่เปนเขตติดตอกับอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งไดแก
อําเภอเนินขาม อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น (2538) อ า งถึ ง ใน ชั ย ณรงค ทรายคํ า (2552) ทฤษฎี ด า นพฤติ ก รรม
ผูบริโภคเปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑโดยมีจุดเริ่มตนจากการเกิดสิ่ ง
กระตุ น ที่ ทํ า ให เ กิ ด ความต อ งการ สิ่ ง กระตุ น ที่ ผ า นเข า มาทางความรู สึ ก นึ ก คิ ด ของผู บ ริ โ ภค
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เปรียบเสมือนกลองดํา ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนไดความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคจะ
ไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆของผูซื้อ หรือการตัดสินใจของผูซื้อ จุดเริ่มตนอยูที่มีสิ่งมากระตุน
ทําใหเกิดความตองการกอนแลวทําใหเกิดการตอบสนอง
ฉั ต ยาพร เสมอใจ (2550) พฤติ ก รรม ได ก ล า วไว ว า “พฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภค หมายถึ ง
กระบวนการ หรือ พฤติกรรมการตัดสินใจ การซื้อ การใช และการประเมินผลการใชสินคาหรือ
บริการของบุคคลซึ่งจะมีการความสําคัญตอการซื้อสินคาและบริการทั้งในปจจุบันและอนาคต”
สุวัฒน ศิรินิรันดร และภาวนา สวนพลู (2552) ไดกลาวไววา “พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง
ความตองการ ความคิด การกระทํา การประเมินผล การตัดสินใจซื้อ และการใชสินคาหรือบริการ
บุคคล เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลนั้นๆ”
สรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภค คือ การแสดงอาการที่เปนกระบวนการเกี่ยวกับพฤติกรรม
การซื้อ การใช การประเมินผลสินคาหรือบริการ จากการไดมาตามความตองการและคาดหวังของ
ผูบริโภค
แนวคิดและทฤษฎีดานความพึงพอใจ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา พึง
พอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ
ดิเรก (2528) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง เปนความรูสึกหรือทัศนคติที่ดีตองานที่ทําของบุคคลที่มีตองานในทางบวก ความสุขของ
บุคคลอันเกิดจากการปฏิบัติงานและไดรับผลเปนที่พึงพอใจ ทําใหบุคคลเกิดความกระตือรือรน มี
ความสุข ความมุงมั่นที่จะทํางาน มีขวัญและมีกําลังใจ มีความผูกพันกับหนวยงาน มีความภาคภูมิใจ
ในความสําเร็จของงานที่ทํา และสิ่งเหลานี้จะสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิภาพผลในการ
ทํางานสงผลตอถึงความกาวหนาและความสําเร็จขององคการอีกดวย
สรุปไดวา ความพึงพอใจ คือ ความรูสึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคลซึ่งมักเกิดจากการ
ได รั บ การตอบสนองตามที่ ต นต องการ ก็ จ ะเกิ ด ความรู สึกที่ ดี ต อ สิ่ งนั้ น ตรงกั นข า มหากความ
ตองการของตนไมไดรับการตอบสนองความไมพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น
แนวคิดและทฤษฎีดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด
Philip Kotler (1984) ไดมีการแบงระดับของแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตลาดออกเปน
ระดับแรก การตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) โดยการตลาดแบบนี้มีจุดมุงหมายหลัก คือ
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การสรางความตระหนักในตราสินคา (brands) แบบที่เคยมุงเนนกันมา โดยการตลาดที่อยูในระดับ
ขั้นนี้จะมุงใหความสําคัญกับสวนประสมการตลาด
อดุ ล ย จาตุ ร งคกุ ล (2543) กล า วในเรื่ อ ง ตั ว แปรหรื อ องค ป ระกอบของส ว นผสมทาง
การตลาด (4P’s) วา เปนตัวกระตุนหรือสิ่งเราทางการตลาดที่กระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ
โดยแบงออกไดดังนี้
1. ผลิตภัณฑ (Products) มีคุณภาพและรูปแบบดีไซนตรงตามความตองการของลูกคา หรือ
สินคาหรือบริการที่บุคคลและองคกรซื้อไปเพื่อใชในกระบวนการผลิตสินคาอื่นๆ หรือในแนว
ทางการประกอบธุรกิจ หรือหมายถึงสินคาหรือบริการที่ผูซื้อสินคาหรือบริการที่ผูซื้อไปเพื่อใชใน
การผลิต การใหบริการ หรือดําเนินงานของกิจการ
ณัฐ อิรนพไพบูลย (2554) หรือแมผลิตภัณฑจะเปนองประกอบตัวเดียวในสวนประสมของ
การตลาดก็ ต าม แต เ ป นตั ว สํ า คั ญ ที่ มีร ายละเอี ย ดที่ จ ะต อ งพิ จ ารณาอี ก มากมาย ดั งนี้ เช นความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ (Produce Variety) ชื่อตราสินคาของผลิตภัณฑ (Brand Name) คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ (Quality) การรับประกันผลิตภัณฑ (Warranties) และการรับคืนผลิตภัณฑ (Returns)
2. ราคา (Pricing) เหมาะสมกับตําแหนงทางการแขงขันของสินคา และสรางกําไรในอัตรา
ที่เหมาะสมสูกิจการ หรือจํานวนเงินที่ถูกเรียกเก็บเปนคาสินคาหรือบริการหรือผลรวมของมูลคาที่ผู
ซื้อทําการแลกเปลี่ยนเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนจากการมีหรือการใชผลิตภัณฑสินคาหรือบริการ
หรือนโยบายการตั้งราคา (Pricing Policies)
ณัฐ อิรนพไพบูลย (2554) หรือ มูลคาของสินคาและบริการที่วัดออกมาเปนตัวเงิน กิจการ
ไมสามารถกําหนดราคาสินคาเองไดตามใจชอบ การพิจารณาราคาจะตองกําหนดตนทุนการผลิต
สภาพการแขงขัน กําไรที่คาดหมาย ราคาของคูแขงขัน ประเด็นสําคัญจะตองพิจารณาเกี่ยวกับราคา
ไดแก ราคาสินคาที่ระบุในรายการหรือราคาที่ระบุ (List Price) ราคาที่ใหสวนลด (Discounts) ราคา
ที่มีสวนยอมให (Allowances) ราคาที่มีชวงระยะเวลาที่การชําระเงิน (Payment Period) และราคา
เงื่อนไขใหสินเชื่อ (Credit Terms)
3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) ภูดินันท อดิทิพยางกูร (2555) ชองทางการกระจายสินคา
ที่ ครอบคลุม และทั่ ว ถึ ง สามารถเข าถึ ง กลุ มลู กค า เป า หมายทุ กส ว นได เ ป นอย า งดี ห รื อ เป นช อ ง
ทางการจัดจําหนายเปนเสนทางเคลื่อนยายจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือลูกคา ซึ่งอาจผานคนกลาง
หรือไมผานก็ได ในชองทางการจัดจําหนายประกอบดวย ผูผลิต ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม
(Industrial User) หรือลูกคาทางอุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลาง (Middleman) โล
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จิสติกสทางการตลาด เปนการวางแผนการปฏิบัติตามแผนและการควบคุมการเคลื่อนยายสินคาจาก
จุดเริ่มตนไปยังจุดที่ตองการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาโดยมุงผลกําไร การกระจาย
สินคาเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตัวสินคา จากผูผลิตไปยังผูบริโภค
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) การโฆษณา ประชาสัมพันธสงเสริมการขายและ
การตลาดโดยตรง มุงเนนทางดานของการสรางประสบการณที่ดีนาประทับใจใหกับลูกคา นําไปสู
การสรางความผูกพันตอผูบริโภคที่ดีขึ้น
ชานนท รุงเรือง (2555) เครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจตอตราสินคาหรื อ
บริการ ตอบุคคลโดยใชเพื่อจูงใจใหเกิดความตองการเพื่อเตือนความทรงจํา ในผลิตภัณฑโดยคาดวา
จะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยเรื่อง ศึกษาความตองการและความพึงพอใจของผูที่เคยบริโภคน้ําพริก รานน้ําพริก
แมนิภา ในเขตอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานีและพื้นที่ใกลเคียง จากการศึกษาทําวิจัยในครั้งนี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบริโภคน้ําพริก รานน้ําพริกแมนิภา ใน
เขตอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานีและพื้นที่ใกลเคียง โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลผูเคย
บริ โภคน้ํ าพริ ก รา นน้ําพริ กแมนิภา ในเขตอํ าเภอบ านไร จังหวัดอุ ทัยธานี โดยใชกลุมตัวอย าง
จํานวน 400 คน ซึ่งจะมุงเนนศึกษาเกี่ยวกับความตองการ ความพึงพอใจและทัศนคติขอคิ ดเห็ น
ตลอดจนขอเสนอแนะเกี่ยวกับน้ําพริก
จินตนา สัมปชชลิต (2546) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูบริโภคตอการใหบริการของ
รานมนตนมสดสาขากรุงเทพมหานครโดยทําการสุมตัวอยางลูกคาที่มาใชบริการรานมนต นมสด
จํานวน 400 รายพบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจตอการใหบริการของรานมนตนมสดดานผลิตภัณฑ
และบริการดานราคาและดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับพึงพอใจสวนดานการจัดจําหนาย
ผูบริโภคมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
จงจิ ต ระวั ง ทุ ก ข (2549) ได ทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ พฤติ ก รรมการ
ตัดสินใจ ซื้อเครื่องดื่มขิงผงสําเร็จรูปตราฮอทตา ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา
ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานการผลิต และราคาอยูในระดับปานกลาง ดานผลิตภัณฑให
ความสําคัญกับความสะอาดมากที่สุด รองลงมาคือรสชาติ กลิ่น ความสะดวกในการดื่ม บรรจุภัณฑ
แสดงสวนประกอบระบุ วันผลิต/วันหมดอายุ การมีเครื่องหมาย อย. และชื่อเสียงของตรงสินคา
ฮอทตาความสําคัญในเรื่องราคาที่เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ ดานชองทางการจัดจําหนาย
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ผูบริโภคใหความสําคัญกับทําเลที่ตั้งของรานคาที่มีความสะดวกหาซื้องายและดานการสงเสริม
การตลาด ผูบริโภคใหความสําคัญกับการมีโฆษณาผานสื่อที่นาสนใจ โดยเฉพาะการโฆษณาผาน
สื่อโทรทัศน วิทยุ และนิตยสาร ซึ่งสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคไดรวมทั้งการใหสวนลด ณ จุดขาย
จะทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้องายขึ้นสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใช
ในการอางอิงและเปนแนวทางใน
ศรีอนงค คูณชัยพาณิชย (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารนิวทรีไลทของผูบริโภค เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารนิว
ทรีไลท ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากที่สุด คือ ดานผลิตภัณฑ สวนดานราคา ดานการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การตลาดผูบริโภคมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก
ที่สุด จํานวน 3 รายการ ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนปจจัยสวนประสมการตลาด ที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารนิวทรีไลท พบวา ดานผลิตภัณฑผูบริโภคที่มีอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนตางกัน มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑและผลการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารนิวทรีไลท พบวา ผูบริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ตางกันมีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และ 0.05
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ผูบริโภคน้ําพริก รานน้ําพริกแมนิภา ในเขต
อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี และพื้นที่ใกลเคียงที่เคยบริโภคน้ําพริกจากรานมากอน ซึ่งเปนกลุม
ประชากรที่ไมทราบจํานวนที่แนนอน ผูวิจัยจึงใชสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง กรณีไมทราบ
จํ า นวนประชากรของ W.G Cochran (1953) โดยกํ า หนดความเชื่ อ มั่ น เป น 95% และมี ค วาม
คลาดเคลื่อนไมเกิน 5% โดยใชสูตรคํานวณ ดังนี้
n

เมื่อ

n

P(1  P)Z 2
d2

แทน จํานวนสมาชิกกลุมตัวอยาง
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P

แทน สัดสวนของประชากร ที่ผูวิจัยกําหนดจะสุมเทากับ .50

Z

แทน ระดับความเชื่อมั่นที่ผูวิจัยกําหนดไว Z มีคาเทากับ 1.96 ที่ระดับความ

เชื่อมั่นรอยละ 95 (ระดับ .05)
d

แทน คาความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้นเทากับ .05

แทนคา

n

=

(.05)(1-.50)(1.96)²
(.05)²

=

384.16

จะได n = 384.16 หรือประมาณ 385 ตัวอยาง แตทั้งนี้ผูวิจัยไดสํารองความคลาดเคลื่อนไว
อีก 15 ตัวอยาง จึงเทากับ 400 ตัวอยาง เพื่อความสมบูรณของขอมูล
การสุมกลุมตัวอยาง (Random) ที่ใชการศึกษาวิจัยครั้งนี้เลือกกลุมตัวอยางจากผูที่เคยทาน
น้ําพริกแมนิภา ที่อยูในเขตอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี และพื้นที่ใกลเคียง เพื่อความสะดวกของ
ผูวิจัยเปน และงายตอการรวบรวมขอมูล จึงไดดําเนินการสุมแบบตัวอยางจากการสุมตามความ
สะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามใหแกผูบริโภคน้ําพริก รานน้ําพริกแม
นิภา ในเขตอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี และพื้นที่ใกลเคียง ทั้งหมด 400 ชุด ตามที่ไดกําหนดไว
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เพื่ อ การศึ ก ษาวิ จั ย ใน คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) เรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําพริกแมนิภา อําเภอบานไร จังหวัด
อุ ทั ย ธานี และพื้ น ที่ ใ กล เ คี ย ง ซึ่ ง เป น เครื่ อ งมื อ วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดย
แบบสอบถามประกอบไปดวย 3 สวนคือ
สวนที่ 1 ขอมูลดานประชากรศาสตร โดยเปนแบบสอบถามทีมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ จังหวัดอุทัยธานี และพื้นที่ใกลเคียง
สวนที่ 2 และขอมูลเกี่ย วกั บพฤติกรรมของผูบ ริโภคน้ํ าพริกรานแม นิภา อําเภอบานไร
จังหวัดอุทัยธานี และพื้นที่ใกลเคียง
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอตัดสินใจบริโภคน้ําพริก ราน
น้ําพริกแมนิภา อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี และพื้นที่ใกลเคียง และระดับการตัดสินใจซื้อ ซึ่งมี
แบบสอบถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating scale) ซึ่งมีเกณฑในการกําหนดน้ําหนักของ
การประเมินเปน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Five-Point Likert Scale) ดังนี้
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ระดับคะแนน

ระดับความพึงพอใจของบริโภค

5

พึงพอใจมากที่สุด

4

พึงพอใจมาก

3

พึงพอใจปานกลาง

2

พึงพอใจนอย

1

พึงพอใจนอยที่สุด

โดยมีการแปลความหมายจากคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดในแตละระดับความคิดเห็นและการ
ตัดสินใจบริโภค โดยเกณฑการตีความของนักวิชาการ (ประคอง กรรณสูต, 2542)
ชวงคะแนน

ระดับความพึงพอใจของผูบริโภค

4.51 - 5.00

พึงพอใจมากที่สุด

3.51 - 4.50

พึงพอใจมาก

2.51 - 3.50

พึงพอใจปานกลาง

1.51 - 2.50

พึงพอใจนอย

1.00 - 1.50

พึงพอใจนอยที่สุด

ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามครบถวนสมบูรณทั้งสิ้น 400 ชุด สามารถสรุปคาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในการบริโภคน้ําพริก เพื่อตรวจสอบความเที่ยงขอ
แบบสอบถามความพึ ง พอใจ โดยการหาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาครอนบั ค (Cronbach’s alpha
coefficient) ซึ่งเกณฑคาสัมประสิทธิ์ของความเที่ยง (Reliability coefficient) ที่ยอมรับไดคือ 0.50
ขึ้นไป (สุจิตรา บุญยรัตพันธุ, 2557) ทั้งนี้คาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบัค ของความพึงพอใจในการ
บริโภคน้ําพริก รานน้ําพริกแมนิภา โดยภาพรวมอยูที่ 0.768 ซึ่งอยูในเกณฑที่สูง
การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการ
ใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่มีประสบการณในการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําพริกแม
นิภา อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี และพื้นที่ใกลเคียง โดยผูวิจัยไดดําเนินการแจกแบบสอบถาม
หนารานในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 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 15,00125,000 บาท จํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 48.5
พฤติกรรมการบริโภคน้ําพริก รานน้ําพริกแมนิภา สวนใหญพบวา ความถี่ในการบริโภค
น้ําพริกอยูที่ 1-2 ครั้ง/เดือน คิดเปนรอยละ 55.8 ซึ่งมีการบริโภคน้ําพริกเผามากที่สุด คิดเปนรอยละ
42.3 โดยมีการซื้อน้ําพริกครั้งละ 10-20 บาท คิดเปนรอยละ 36.8 โดยสวนใหญรูจักน้ําพริกแมนิภา
จากการเขามาสอบถามผูขายในราน คิดเปนรอยละ 43.3 ซึ่งมีเหตุผลในการเลือกทานน้ําพริกแมนิภา
เพราะมีความอรอย คิดเปนรอยละ 57.3 สวนมากมีการกลับมาซื้อซ้ําแนนนอน คิดเปนรอยละ 96.8
และมีความตองการในการบริ โภคน้ําพริกเปนอยางมาก คิดเปนรอยละ 72.3 บรรจุภัณฑที่ กลุม
ตัวอยางสวนมากตองการ คือ ถุงพลาสติก คิดเปนรอยละ 92.8 และจะมีการแนะนําผลิตภัณฑน้ําพริก
แมนิภาใหแกผูอื่นทราบแนนอน คิดเปนรอยละ 96.8
จากการศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคน้ําพริก รานน้ําพริกแมนิภา อําเภอบานไร จังหวัด
อุทัยธานี และพื้นที่ใกลเคียง พบวาดานผลิตภัณฑ ในภาพรวมผูบริโภครวมมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.73 โดยมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความสะอาด ถูกหลักอนามัย
อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.88 รองลงมาคือ ความพึงพอใจในรสชาติน้ําพริกอยูในระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.81 ความสม่ําเสมอของรสชาติน้ําพริกอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูที่
4.71 มีฉลากชัดเจนแสดงขอมูล สวนผสมและวันหมดอายุอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.70 และ
ความพึงพอใจในกลิ่นอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.57 ตามลําดับ
ดานราคา ในภาพรวมผูบริโภคมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.90
โดยพบวา ความพึงพอใจ ราคาที่จําหนายมากที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.91 และความคุมคาของปริมาณ
เมื่อเทียบกับราคาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.90
ดานชองทางการจัดจําหนาย ในภาพรวมผูบริโภคมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.62 โดยพบวา ความพึงพอใจ สถานที่ขายใกลบานและนาเชื่อถืออยูในระดับมาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.68 และความสะดวกของสถานที่จําหนายอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูที่
4.56
ดานการสงเสริมการตลาด ในภาพรวมผูบริโภคมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มี
ค าเฉลี่ ยเทา กับ 4.52 โดยพบวา ความพึง พอใจในดา นการบริ การลู กค า อยู ใ นระดั บ มากที่ สุด มี
คาเฉลี่ยอยูที่ 4.93 รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ ของรานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.40
และรานน้ําพริกแมนิภาเปนที่รูจักอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.29 ตามลําดับ
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ผลการวิเคราะหสมมติฐาน
เพศที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานสงเสริมการตลาด
ไมแตกตางกัน แตเพศที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานชองทางการจําหนายที่แตกตางกัน
อายุที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานผลิตภัณฑที่แตกตางกัน 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 อายุที่แตกตางกั นส งผลต อ
ความพึงพอใจดานราคาที่แตกตางกัน 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 ปขึ้นไป (6) 41-50 ป กับ 51–60 ป (7) 41–50 ป กับ 60 ปขึ้นไป และ (8) 51–60 ป
กับ 60 ปขึ้นไป อายุที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานชองทางการจําหนายที่แตกตางกัน
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 อายุที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานสงเสริมการตลาดที่แตกตางกัน 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
สถานภาพการสมรสที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานผลิตภัณฑที่แตกตางกัน หาก
วิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 2 คู ประกอบดวย (1) โสด กับ สมรส และ (2) โสด กับ หมาย, หยาราง,
แยกกันอยู สถานภาพการสมรสที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานราคาแตกตางกัน หาก
วิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 2 คู ประกอบดวย (1) โสด กับ สมรส และ (2) สมรส กับ หมาย, หยาราง
, แยกกันอยู สถานภาพการสมรสที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานชองทางการขายแตกตาง
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
อาชีพที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานผลิตภัณฑที่แตกตางกัน หากวิเคราะหเปน
รายคู พบวา มี 3 คู ประกอบดวย (1) นักเรียน, นักศึกษา กับ เจาของกิจการ, คาขาย (2) นักเรียน,
นักศึกษา กับ เกษตรกร และ (3) เจาของกิจการ, คาขาย กับ เกษตรกร อาชีพที่แตกตางกันสงผลตอ
ความพึ ง พอใจด า นราคาที่ แ ตกต า งกั น หากวิ เ คราะห เป น รายคู พบว า มี 2 คู ประกอบด ว ย (1)
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นักเรียน, นักศึกษา กับ เจาของกิจการ, คาขาย และ (2) นักเรียน, นักศึกษา กับ เกษตรกร อาชีพที่
แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานชองทางการจําหนายที่แตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคู
พบวา มี 2 คู ประกอบดวย (1) นักเรียน, นักศึกษา กับ เกษตรกร และ (2) เจาของกิจการ, คาขาย กับ
เกษตรกร อาชีพที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานสงเสริมการตลาดที่แตกตางกัน หาก
วิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 1 คู ดังนี้ (1) เจาของกิจการ, คาขาย กับ เกษตรกร
รายไดที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานผลิตภัณฑที่แตกตางกัน หากวิเคราะหเปน
รายคู พบวา มี 5 คู ประกอบดวย (1) น อยกวา 5,000 บาท กับ 15,000–25,000 บาท (2) น อยกว า
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
ที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจดานราคาที่แตกตางกัน 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 รายไดที่แตกตางกันสงผลตอ
ความพึ ง พอใจด า นช อ งทางการจํ า หน า ยแตกต า งกั น หากวิ เ คราะห เ ป น รายคู พบว า มี 3 คู
ประกอบดวย (1) นอยกวา 5,000 บาท กับ 25,001–35,000 บาท (2) 15,001-25,000 บาท กับ 25,00135,000 บาท และ (3) 25,001–35,000 บาท กับ มากกวา 35,001 บาท และรายไดที่แตกตางกันสงผล
ต อ ความพึ ง พอใจด า นส ง เสริ ม การตลาดที่ แ ตกต า งกั น หากวิ เ คราะห เ ป น รายคู พบว า 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
งานวิจัยนี้พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร ที่ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส
และรายได ที่แตกตางกัน สงผลตอความพึงพอใจในการบริโภคน้ําพริกรานแมนิภาแตกตางกัน ทั้งนี้
เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญ มีความพึงพอใจอยูระดับมากที่สุด ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ช อ งทางการจํ า หน า ยและด า นการส งเสริ ม การตลาด มี เ พี ย งด า นการบริ ก ารลู กค า เท า นั้ น ที่ ไ ม
สอดคลองกับงานวิจัย โดยผลการวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับการศึกษาของ อารียา คหาปนะ
(2553) ที่ไดทําการศึกษา ความพึงพอใจของผูบริโภคจําแนกตามเพศ อายุและสถานภาพสมรสที่
แตกตางกัน สงผลตอความพึงพอใจตอลักษณะของผลิตภัณฑและบรรณจุภัณฑน้ําพริกคั่วสับปะรด
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ภูเก็ตสําเร็จรูปไมแตกตางกัน คือ ผูบริโภคมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดย
ผูบริโภคใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ คือควรปรับดานรสชาติเทานั้น
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. จากผลการวิจัยดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการควรทําการขอและปดฉลาก อย. ที่มีวัน
เดือน ป ที่ผลิตภัณฑ และวันหมดอายุอยางชัดเจน เพื่อใหลูกคาเกิดความมั่นใจ และเลือกบริโภคใน
ผลิตภัณฑมากขึ้น
2. จากผลการวิจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการควรมีการประชาสัมพันธทาง
สื่อตางๆ เพิ่มมากขึ้น เชน สื่อวิทยุชุมชน สื่ออินเตอรเน็ต เพื่อใหกลุมลูกคาไดรูจักผลิตภัณฑอยาง
ทั่วถึงมากขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการวิจัยใหครอบคลุมในภูมิภาคตาง เพื่อใหเห็นความแตกตางของความพึงพอใจ
และพฤติ กรรมของผู บริ โภคในภูมิภาคนั้ นๆ ว า มีความพึ งพอใจและพฤติกรรมในการบริ โ ภค
น้ําพริกเปนอยางไร
2. ควรศึกษาวิจัยดานปจจัยสวนประสมทางการลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
เพื่อหาความแตกตางกันทางดานประชากรศาสตร ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด หรือปจจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาของแบรนดกะรัต
(KARAT_Boutique) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
BEHAVIORS AND MARKETING MIX FACTORS THAT INFLUENCE THE DECISION
TO BUY KARAT_BOUTIQUE BRAND OF CLOTHING IN BANGKOK
METROPOLITAN REGION
รัตนศักดิ์ คําอาจ, ธมณภัทร สุดเสียง
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
เขมจิรา บุญลือ
อาจารยประจํา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาของแบรนดกะรัต (KARAT_Boutique) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลโดยใชปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4 ดาน ไดแก ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
รวมถึง ลักษณะทางประชากรศาสตร ดานระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือนและอาชีพเพื่อเปน
ขอมูลประกอบการตัดสินใจ และใชเปนแนวทางในการปรับปรุงเพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคไดอยางแทจริงเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม โดยประชากรที่ใชทําการศึกษา
คือ ประชากรที่อยูอาศัย ทํางานหรือกําลังศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเปนผูที่
เคยซื้อและสวมใสเสื้อผาแบรนดกะรัต (KARAT_Boutique) จํานวน 400 ตัวอยาง สถิติที่ใชในการ
วิเคราะห ไดแก ความถี่รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด คาสู งสุ ด
วิเคราะหความสัมพันธโดยใชคา Sig ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง 31-40 ป มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว มี
รายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท ทั้งนี้ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน ใจซื้ อ
เสื้อผาแบรนดกะรัต (KARAT_Boutique) ในภาพรวมพบวา ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑ อยูใน
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ระดั บ มาก สํ า หรั บ ด า นราคา ด า นช อ งทางการจั ด จํ า หน า ย และด า นการส ง เสริ ม การตลาด ให
ความสําคัญอยูในระดับปลางกลาง
คําสําคัญ : พฤติกรรม, ปจจัยสวนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, เสื้อผาของแบรนดกะรัต
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- 40years old with
a bachelor degree working as personal business earnings per month 20,001-30, 000 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

KARAT_BOUTIQUE BRAND OF CLOTHING
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บทนํา
พิชามญชุ มะลิขาว (2554) เสื้อผาเครื่องนุงหมถือเปนหนึ่งในปจจัยสี่ ซึ่งมีความจําเปนตอ
การดํารงชีวิต นอกจากจะเปนประโยชนในการปองกันความรอน ความเย็น และปองกันอันตราย
จากภายนอกแล ว เสื้ อผาเครื่ องนุ งห มยั ง ช ว ยเสริ ม สร า งบุ ค ลิ ก ภาพแสดงให เห็ นถึ ง รสนิ ย ม ซึ่ ง
สามารถบงบอกถึงภาพลักษณ และสถานภาพทางสังคมของผูสวมใสดวย ปจจุบันเสื้อผาไดมีการ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบที่ทันสมัย มีใหเลือกตามความตองการของผูใช โดยมีทั้งการสั่งตัดเย็บ
ตามรานตัดเสื้อทั่วไป การสั่งตัดโดยเฉพาะจากดีไซนเนอรที่มีชื่อเสียง และการซื้อเสื้อผาสําเร็จรูป
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหเกิดการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมของโลกฝงตะวันตกและ
ตะวันออกสินคาเสื้อผาแฟชั่นจึงเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และยังมีการออกแบบใหมในทุก
ฤดูกาลอีกดวย บุคคลที่ทันสมัยนิยมจึงไดรับอิทธิพลจากแฟชั่นใหมๆ อยูเสมอ และมักจะมีความ
ตองการสวมใสเสื้อผาที่มีรูปแบบตรงตามสมัยนิยม
ธุรกิจประเภทเสื้อผาแฟชั่นสตรีเปนธุรกิจที่ใหความพึ่งพอใจตอลูกคาที่มาใชบริการ ไมวา
จะเปนการออกแบบเสื้อผาใหนําสมัยการปรังปรุงรูปแบบราน การจัดวางสินคาใหนาซื้อ การคัด
สรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ตลอดจนการตัดเย็บที่มีความปราณีตและไดมาตรฐาน เพื่อดึงดูดใหลูกคา
เขามาใชบริการในรานของเรา และเนื่องจากในปจจุบันธุรกิจประเภทเสื้อผาแฟชั่นสตรีมีการแขงขัน
ที่รุนแรงมากขึ้นมีคูแขงขันเกิดขึ้นมากมาย มีรูปแบบการจําหนายสินคาและการบริการแตกตางกัน
ออกไป เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่ทันสมัยนิยม ในการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภค
ถือไดวา เปนผูบริโภคกลุมนําสมัย ซึ่งเปนกลุมคนที่ตองการเปนผูนําสมัยไดรับความนิยมทางสังคม
และชอบลองสิ่งใหมๆ ซึ่งถือเปนกลุมผูบริโภคที่มีความคิดเห็นตอการตลาดเปนอยางยิ่ง เนื่องจาก
จะเปนกลุมแรกที่เลือกซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่นสตรีแบบใหมที่ออกวางจําหนาย เปนเสมือนผูเบิกทาง
ทําใหสินคาเสื้อผาแฟชั่นสตรีแบบใหมเปนที่รูจักของคนทั่วไปไดดี สินคาเสื้อผาแฟชั่นสตรีจะมี
กระแสนิยมเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล เชน ฤดูรอน ฤดูหนาว เปนตน หรือกระแสนิยมเปลี่ยนไป
ตามสไตลที่อาจเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง เชน วินเทจ ดิสโก เปนตน โดยเฉพาะกลุมลูกคาสตรีที่รัก
สวยรักงามตองการใหตนเองดูดี เพราะปจจุบันเพศหญิงเขามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น หากผู
ประกอบธุรกิจเสื้อผาแฟชั่นสตรีสามารถคิดคนแฟชั่นนําสมัย แตกตางจากคูแขงขันที่สามารถเขาถึง
กลุมลูกคาสตรีนี้ไดยอมหมายถึงผลประกอบการที่ดีตอธุรกิจของตน(พิชามญชุ มะลิขาว ,2554)
ดวยสาเหตุการแขงขันที่รุนแรงและคูแขงขันเกิดใหมมากขึ้นของธุรกิจเสื้อผาแฟชั่นสตรี ที่
กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงปญหาและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
1044

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมและความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอแบรนดกะรัต (KARAT_Boutique)
และเขาใจถึงปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ เพื่อนําขอมูลที่ไดไป
ใชเปนแนวในการวางแผนและตอบสนองความตองการของผูบริโภคตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อสํารวจพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแบรนดกะรัต (KARAT_Boutique) ของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของลูกคาที่แตกตางกัน มีการใหความคิดเห็นตอสวนประสม
ทางการตลาดที่ใชประกอบการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแบรนดกะรัต (KARAT_Boutique) แตกตางกัน
สมมติฐานการวิจัย
ในการศึกษาพฤติ กรรมและปจจัยส วนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ การตัดสิ นใจซื้ อ
เสื้อผาของแบรนดกะรัต (KARAT_Boutique) ผูศึกษาไดกําหนดสมมติฐานของการวิจัยไวดังนี้
1. ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลของลู ก ค า แตกต า งกั น มี ก ารให ค วามคิ ด เห็ น ต อ ส ว นประสมทาง
การตลาดที่ใชประกอบการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแบรนดกะรัต (KARAT_Boutique) แตกตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. เนื้อหาของการวิจัยประกอบดวยปจจัยสวนบุคคลของลูกคาที่เคยซื้อเสื้อผาแบรนดกะรัต
(KARAT_Boutique) การรั บ รู พ ฤติ ก รรมส ว นบุ ค คลของลู ก ค า ที่ เ คยซื้ อ เสื้ อ ผ า แบรนด ก ะรั ต
( KARAT_Boutique) ก า ร รั บ รู ส ว น ป ร ะ ส ม ท า ง ก า ร ต ล า ด ข อ ง เ สื้ อ ผ า แ บ ร น ด ก ะ รั ต
(KARAT_Boutique)
2. ขอบเขตดานพื้นที่ เขตกรุงเทพมหานคร และปริมลฑล
3. ขอบเขตดานเวลา ระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูล ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ถึง
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยทางดานประชากรศาสตร
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได (ตอเดือน)

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
1. ดานผลิตภัณฑ
2. ดานราคา
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย
4. ดานการสงเสริมการตลาด

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดทราบพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแบรนดกะรัต (KARAT_Boutique) ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
2. ไดทราบปจจัยสวนบุคคลของลูกคาที่แตกตางกัน มีการใหความคิดเห็นตอสวนประสม
ทางการตลาดที่ใชประกอบการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแบรนดกะรัต (KARAT_Boutique) แตกตางกัน
นิยามศัพทเฉพาะ
1. แฟชั่น หมายถึง กระแสนิยมที่ เปลี่ย นไปตามกาลเวลาแต ละยุคสมัยและสมั ยซึ่ งอาจ
เกิดขึ้นจากกระแสสังคม การดําเนินชีวิตประจําวันและเสื้อผาของแตละบุคคลที่จะมีการเกี่ยวกับ
ของกับเทรนดในการแตงตัว โดยแฟชั่นไมไดมีความหมายเดียวแตจะแตกตางกันไป สําหรับคนแต
ละกลุมแตละชวงเวลาแตละสถานที่หรือบริบท
2. แบรนดหมายถึง ตราหรือยี่หอของสินคาที่เปนรูปแบบของภาพพจนแนวความคิดใน
รูปอัตลักษณโดยเปนเรื่องที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความนาเชื่อถือ ความมั่นใจ สถานภาพ ประสบการณ
และความสัมพันธ
3. เสื้อผาแฟชั่น หมายถึง เครื่องนุมหม เครื่องแตงกาย ที่ไดรับการยอมรับในกลุมผูบริโภค
จํานวนมาก ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ตองมีกระแสนํา และมีทิศทางที่จะตองทําใหผูคนยอมรับ และ
บริโภค เสื้อผาแฟชั่นผูกพันกับวิถีชีวิต (Lifestyle) ของผูคนทุกระดับทั่วโลก นับแต อดีต ปจจุบัน
และอนาคต
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4. ผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งที่นําเสนอแกตลาดเพื่อใหเกิดความสนใจ การซื้อ การใช หรือการ
บริโภค ซึ่งสามารถตอบสนองความจําเปนและความตองการได
5. ราคา หมายถึง ความเหมาะสมของราคาเสื้อผาแฟชั่นที่จําหนายที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ซื้อ ไดแก คุณภาพคุมคากับราคา มีหลากหลายราคาใหเลือกซื้อ มีการแสดงราคาของเสื้อผาอยาง
ชัดเจน สามารถตอรองราคาได ราคาสินคาถูกกวาการซื้อวิธีอื่น
6. ช องทางการจั ด จํ า หน า ย หมายถึ ง ช องทางการจั ดจํา หน า ยกลุ มบุ ค คลหรื อ องค ก รที่
สัมพันธระหวางกัน ในกระบวนการนําผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยงผูบริโภคหรือผูใช กลุมบุคคลหรือ
องคกรที่ทําหนาที่ตางๆ
7. การโฆษณา หมายถึง การสื่อสารในรูปแบบใดๆ ซึ่งเจตนาที่จะกระตุนผูที่มีศักยภาพใน
การซื้อและการสงเสริมในดานการจําหนายสินคาและบริการ รวมถึงการสรางประชามติ การกระทํา
การ เพื่อกอใหเกิดการสนับสนุนทางการเมือง การขาย ความคิดหรือการเสนอความคิดเห็น หรือ
สาเหตุตางๆ และการกระทํา เพื่อใหประชาชนเห็นคลอยตาม หรือปฏิบัติไปในทางที่ผูโฆษณา
ประสงค
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การวิจัยในหัวขอ “พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผาแฟชั่นของแบรนด KARAT_Boutique” ผูวิจัยไดทําการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดงานวิจัยที่
เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด
จากรูปแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค จะพบวา สวนประสมทางการตลาด เปนสิ่งกระตุน
ภายนอก ที่สงผลตอการตัดสินใจของซื้อผูบริโภคสอดคลองกับ Kotler (2012) ที่ไดใหความหมาย
ของสวนประสมทางการตลาดไววา เปนกลุมของเครื่องมือทางการตลาดที่องคกรใชในการปฏิบัติ
ตามวัตถุประสงคทางการตลาดกลุมเปาหมาย และชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2548, น.63-80) ซึ่งกลาว
วา สวนประสมทางการตลาด) (Marketing Mix) ของสินคาและบริการเปนเครื่องมือทางการตลาด
ประกอบไปดวย 7P’sไดแก
ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สินคาหรือบริการ ที่ตอบสนองตอความตองการ
ของลูกคาและสามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจได ประกอบดวย สิ่งที่สัมผัสได และสิ่งที่สัมผัส
ไมได เชน บรรจุภัณฑ ตราสินคา ขนาด สี หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ เปนตน
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ปจจัยดานราคา (Price) หมายถึง มูลคาของจํานวนเงินที่ลูกคาตองจายออกไปเพื่อใหไดมา
ซึ่งผลิตภัณฑ โดยลูกคามักมีการเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑ และราคา (Price)
ของผลิตภัณฑกอนที่จะทําการตัดสินใจซื้อ
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Place or Channel Distribution) หมายถึง เสนทางที่
ผลิตภัณฑถูกเคลื่อนยายจากองคการไปสูตลาด เชน รานคา ผูแทนจําหนาย หรือผูบริโภค ซึ่งรวมไป
ถึงชองทางและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจําหนายผลิตภัณฑดวย
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือการสื่อสารเพื่อ สร า ง
ความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยใชเพื่อจูงใจใหลูกคาเกิดความตองการ โดยสามารถทําได หลาย
รูปแบบ ทั้งที่เปนตัวเงิน และไมใชตัวเงิน เชน การลดแลกแจกแถม การโฆษณา กิจกรรมสงเสริม
การขายตางๆ เปนตน
ปจจัยดานบุคคล (People) หมายถึง บุคลากรทั้งหมดที่มีสวนในการขาย หรือใหบริการกับ
ลู กคา ซึ่ งเป นองคป ระกอบสํ าคั ญ ที่ สามารถทํา ให ลู กค า เกิ ดความประทับ ใจ และสงผลต อ การ
ตัดสินใจซื้อของลูกคาได
ป จ จั ย ด า นกระบวนการ (Process) หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ระเบี ย บวิ ธี ก าร
ดําเนินงานในดานการใหบริการ ที่นําเสนอใหกับลูกคา เพื่อมอบการบริการที่ดีถูกตอง รวดเร็วและ
นาประทับใจใหกับลูกคา เชน การใหคําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑกับลูกคา การชําระเงิน
ปจจัยดานกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ลักษณะ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
รวมถึงรูปแบบการใหบริการ ที่สามารถสรางคุณคา และตอบสนองตอความตองการใหกับลูกคาได
เชน การตกแตงภายในราน ปายประชาสัมพันธ เปนตน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ปยมาภรณ ชวยชูหนู (2559 บทคัดยอ) การคนควาอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่
มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า ผ า นทางสั ง คมออนไลน ผลของการศึ ก ษาจะช ว ยให
ผูประกอบการที่ทําธุรกิจการขายสินคาผานทางสังคมออนไลนสามารถนําขอมูลที่ไดไปใชวางแผน
ปรับปรุงหรือพัฒนาธุรกิจตอไปได งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยาง คือ ผูที่เคยซื้อ
สินคาผานทางสังคมออนไลน จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามออนไลนเปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณา ประกอบดวย ความถี่ รอย
ละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงปริมาณประกอบดวย Independent Sample ttest, One-way ANOVA, Factor Analysis และRegression ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม
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สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-33 ป สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 10,000-20,000 บาท เครือขาย
สังคมออนไลนที่ใชซื้อสินคาบอยที่สุด คือ Facebook ประเภทสินคาที่ซื้อบอยที่สุด คือ สินคาแฟชั่น
โดยจะซื้อเดือนละ 2-3 ครั้ง และจํานวนเงินเฉลี่ยที่ใชในการซื้อแตละครั้ง จะต่ํากวา 1,000 บาท ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายไดที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางสังคมออนไลนไมแตกตางกัน สวน
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานบุคลากรและคุณภาพของสินคาดานราคา ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานภาพลักษณของสินคาและรานคา และดานขอมูลรานคาขอมูลสินคาและ
กระบวนการใหบริการทุกปจจัยสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางสังคมออนไลน
ธนานันท โตสัมพันธมงคล (2558 : บทคัดยอ) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ า แบรนด ยู นิ โ คล ข องผู บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยใชปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7 ดาน ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดาน
ราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคคล ปจจัย
ดานกระบวนการ และปจจัยดานกายภาพรวมถึงลักษณะทางประชากรศาสตร ดานระดับการศึกษา
รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอาชีพ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ และใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ และสามารถตอบสนองกับความตองการของผูบริโภคไดอยางแทจริง
โดยประชากรที่ใชทําการศึกษา คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่เคยซื้อและ
สวมใสเสื้อผาแบรนดยูนิโคล โดยทําการสํารวจและเก็บขอมูลผานแบบสอบถาม จํานวน 422 ชุด
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแบรนดยูนิโคลของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแก ปจจัยดานบุคคลและบริการหลังการขาย ปจจัยดานราคา
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และปจจัยดานความสะดวกรวดเร็วในการ
ชําระเงิน สําหรับในสวนของลักษณะทางประชากรศาสตร พบวา ผูบริโภคที่มีอาชีพ และรายได
เฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน จะมีระดับตัดสินใจซื้อเสื้อผาแบรนดยูนิโคลที่แตกตางกัน โดยผูที่มี
อาชีพรัฐวิสาหกิจ และผูที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 30,001-40,000 บาท จะมีคาเฉลี่ยของระดับ
การตัดสินใจซื้อเสื้อผาแบรนดยูนิโคลมากกวาผูบริโภคในกลุมอื่น ในขณะที่ผูบริโภคที่มีระดับ
การศึกษาแตกตางกัน จะมีการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแบรนดยูนิโคลในระดับที่ไมแตกตางกัน
วิภาวรรณ มโนปราโมทย (2556 : บทคัดยอ) การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลนอินสตาแกรมของประชากรในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษา
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ความไววางใจและ ปจจัยดานทัศนคติสวนประสมทางการตลาด ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรตน คือ ทัศนคติ ความไววางใจและสวนประสมทางการตลาด ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจ
ซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) กลุมตัวอยาง คือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่มี
อายุ ตั้ งแต 23 ป ขึ้ น ไป จํ า นวน 400 คน โดยวิ ธีก ารสุ มตั ว อย า งแบบหลายขั้ น ตอน (Multi-Stage
Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม เพื่ อรวบรวมข อมูลโดยใช แบบสอบถามที่ ได จัดเตรี ย มไว
วิธีการทางสถิติ ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุระหวาง 23- 30 ป มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีและประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือนที่ 20,001-30,000 บาท โดยผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเลือกซื้อเสื้อผา เครื่องแตงกายผานสังคมออนไลน(อินสตาแกรม) และสวนใหญของผูตอบ
แบบสอบจะมีความถี่ในการซื้อสินคาผานอินสตาแกรมเดือนละ 1 ครั้ง และสวนใหญซื้อสินคาครั้ง
ละ 500-1,000 บาท ปจจัยดานทัศนคติปจจัยดานความไววางใจ และปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสําคัญมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดาน
ทัศนคติปจจัยดานความไววางใจ และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ประชากรในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ลักษณะของประชากรการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง และการเลือกกลุมตัวอยางกลุม
ประชากร เปาหมายประชากร (Population) ที่อยูในกลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชากร
ที่อยูอาศัย ทํางานหรือกําลังศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเปนผูที่เคยซื้อและสวม
ใสเสื้อผาแบรนดกะรัต (KARAT_Boutique) ซึ่งถือไดวา จํานวนประชากรทั้งหมดมีขนาดใหญมาก
อี กทั้ ง ผู วิ จั ย ไม ส ามารถทราบจํ า นวนที่ แ น น อนของผู ที่ เ คยซื้ อ และสวมใส เ สื้ อ ผ า แบรนด ก ะรั ต
(KARAT_Boutique) ซึ่ ง ผู วิ จั ย ได ใ ช สูต รการคํ า นวณขนาดตั ว อย า ง โดยได กํา หนดระดั บ ความ
แปรปรวนสูงสุด คือ p = 0.5 และ q = 0.5 ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
ดังนั้นขนาดของกลุมตัวอยางจึงสามารถคํานวณไดจาก
n=
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โดยที่n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
z = คาสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (มีคาเทากับ 1.96)
p = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณหรือสัดสวนของคุณลักษณะที่สนใจในกลุมตัวอยาง
q = โอกาสที่จะไมเกิดเหตุการณเทากับ 1- p ในกรณีของกลุมตัวอยาง
e = คาเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนจากกลุมตัวอยางที่ยอมรับไดโดยในงานวิจัยนี้กําหนด
ความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% (กําหนด e มีคา 0.05) และเมื่อแทนคา จะไดวา
n=
n=

.

.

.

.

384.16

จากการคํานวณพบวา ในกรณีที่ไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ณ ระดับความเชื่อมั่น
ที่ 95% จะไดขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสม เทากับ 385 ตัวอยาง อยางไรก็ตามเพื่อเปนการ
ปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการตอบแบบสอบถามไมครบถวนสมบูรณของกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยจึงไดจัดทําแบบสอบถามสําหรับกลุมตัวอยางเพิ่มขึ้นอีก 5% รวมเปนทั้งหมด 405 ตัวอยาง
การเก็บขอมูล
เนื่องจากผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนวามีจํานวนเทาใด ทางผูวิจัยจึงเลือกใช
วิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Judgmental or Purposive Sampling) คือ การเลือกแจก
แบบสอบถามเฉพาะกลุมตัวอยางที่อาศัยอยู ทํางาน หรือกําลังศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ที่เคยซื้อเสื้อผาแบรนดกะรัต (Karat_Boutique) ซึ่งเปนวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยไม
ใช ค วามน า จะเป น (Non probability Sampling) ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยทํ า การแจก
แบบสอบถามทางหนาราน และ ออนไลนเนื่องจากเปนวิธีที่กลุมตัวอยางสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย
อีกทั้งยังเปนการลดระยะเวลา และประหยัดคาใชจายในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เพื่ อ การศึ ก ษาวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) เรื่อ งพฤติกรรมและป จจั ย สว นประสมทางการตลาดที่ มีผลต อการตั ดสิ น ใจซื้ อ
เสื้อผาแบรนดกะรัต (KARAT_Boutique) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่ง
เป น เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยสร า งขึ้ น จากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของโดยแบงออกเปน 3 สวน คือ
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สวนที่ 1 ขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบสอบถามที่มี
ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ Check-List
สวนที่ 2 คําถามคัดกรอง และขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาแบรนดกะรัต
(KARAT_Boutique) โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ Check-List)
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแบ
รนดกะรัต (KARAT_Boutique) และระดับการตัดสินใจซื้อ ซึ่งมีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑในการกําหนดน้ําหนักของการประเมินเปน 5
ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Five-Point Likert Scales) ดังนี้
ระดับคะแนน

ระดับความเห็นการตัดสินใจซื้อ

5

เห็นดวยมากที่สุด

4

เห็นดวยมาก

3

เห็นดวยปานกลาง

2

เห็นดวยนอย

1

เห็นดวยนอยที่สุด

โดยมีการในการแปลความหมายจากคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดในแตละระดับความคิดเห็น
และการตัดสินใจซื้อ ดังนี้
ระดับคาคะแนนเฉลี่ย

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

เห็นนอยที่สุด

เมื่อนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความเที่ยง โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบัค
(Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งเกณฑคาสัมประสิทธิ์ของความเที่ยง (Reliability coefficient) ที่
ยอมรับได คือ 0.80 ขึ้นไป ทั้งนี้คาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบัคของปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแบรนดกะรัต (Karat_Boutique) โดยภาพรวมอยูที่ 0.808 ซึ่งอยูใน
เกณฑที่สูง
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ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการ
ใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่มีประสบการณในการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาแบรนด
กะรัต (KARAT_Boutique) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผูวิจัยไดดําเนินการแจก
แบบสอบถามหน า ร า นและส ง แบบสอบถามออนไลน ผ า นทาง Social Network ในช ว งเดื อ น
กุมภาพันธ 2561–เดือนมีนาคม 2561
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 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
พฤติ ก รรมการซื้ อ ของผู ต อบแบบสอบถาม พบว า ส วนใหญ ตั ดสิ นใจซื้ อ ด ว ยตนเองมี
จํานวน 241 คน คิดเปนรอยละ 60.3 ไดรับขอมูลขาวสารจาก Facebook จํานวน 99 คน คิดเปนรอย
ละ 24.8 มี ค วามถี่ ใ นการสั่ ง ซื้ อ น อ ยกว า 2 ครั้ ง ต อ เดื อ นจํ า นวน 225 ครั้ ง คิ ด เป นร อ ยละ 56.3 มี
คาใชจายในการสั่งซื้อตอครั้งอยูระหวางนอยกวาหรือเทากับ 1,500 บาท คิดเปนรอยละ 37.8
จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาแบรนด
กะรัต (KARAT_Boutique) พบวา ดานผลิตภัณทในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย = 4.1070
โดยพบวา ปจจัยดานผลิตภัณทที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ เสื้อผามีคุณภาพดีมีการตัด
เย็บอยางประณีตอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย = 4.3700 รองลงมาคือ เสื้อผามีเอกลักษณมีการออกแบบ
ที่โดดเดนอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย = 4.3175 เสื้อผามีความทันสมัยอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย =
4.1775 มีความหลากหลายของเสื้อผาอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย = 4.1575 และ แบรนดมีชื่อเสียงและ
ไดรับความนิยมอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ย = 3.5125 ตามลําดับ
ดานราคา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ย = 3.8167 โดยพบวา ปจจัยดานราคาที่
มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย =
4.0725 รองลงมาคือ ราคาสินคาถูกกวาแหลงจําหนายอื่นๆ ทั่วไปอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ย =
3.6950 มีปายราคาสินคากําหนดไวชัดเจนอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ย = 3.6825 ตามลําดับ
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ดานชองทางการจัดจําหนาย ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ย = 3.7925 โดย
พบวาปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือ ลูกคาสามารถติดตอ
ทางรานไดสะดวกอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ย = 3.9400 รองลงมาคือ ทําเลที่ตั้งของรานสะดวก
ตอการเดินทางอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ย = 3.7275 ความทันสมัยของรูปแบบรานอยูในระดับ
ปานกลางมีคาเฉลี่ย = 3.7100 ตามลําดับ
ตานการสงเสริมการตลาด ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ย = 3.3808 โดยพบวา
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ มีการสงเสริมการขายที่
นาสนใจอยูระดับปานกลางมีคาเฉลี่ย = 3.8475 รองลงมาคือ ใชดาราหรือบุคคลมีชื่อเสียงในการ
โฆษณาสินคาทางโซเซียลมีเดียอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ย = 3.3125 การจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดอยางสม่ําเสมออยูในระดับพอใชมีคาเฉลี่ย = 2.9835 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหสมมติฐาน
เพศแตกต า งกั น ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ า แบรนด ก ะรั ต (Karat_Boutique) ด า น
ผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดไมแตกตางกัน สวนเพศ
แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแบรนดกะรัต (Karat_Boutique) ดานราคาแตกตางกัน
อายุแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแบรนดกะรัต (Karat_Boutique) ดานราคา
ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดไมแตกตางกัน สวนอายุแตกตางกัน
สงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแบรนดกะรัต (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
สถานภาพแตกต างกั นส งผลตอการตัดสินใจซื้ อเสื้ อผาแบรนดกะรัต (Karat_Boutique)
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดไมแตกตางกัน
ระดับการศึกษาแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแบรนดกะรัต (Karat_Boutique)
ดานการสงเสริมการตลาดไมแตกตางกัน สวนระดับการศึกษาแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผาแบรนดกะรัต (Karat_Boutique) ดานผลิตภัณฑแตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 4
คู (1) ต่ํากวามัธยมปลาย กับ อนุปริญญา/ปวส. (2) มัธยมปลาย/ปวช. กับ อนุปริญญา/ปวส. (3)
อนุปริญญา/ปวส. กับ ปริญญาตรี (4) อนุปริญญา/ปวส. กับ สูงกวาปริญญาตรี ระดับการศึกษา
แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแบรนดกะรัต (Karat_Boutique) ดานราคาแตกตางกัน
หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 4 คู (1) ต่ํากวามัธยมปลาย กับ อนุปริญญา/ปวส. (2) ต่ํากวามัธยม
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ปลาย กับ ปริญญาตรี (3) มัธยมปลาย/ปวช. กับ อนุปริญญา/ปวส. (4) มัธยมปลาย/ปวช. กับ ปริญญา
ตรี ระดับการศึกษาแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแบรนดกะรัต(Karat_Boutique) ดาน
ชองทางการจัดจําหนายแตกตางกันหากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 4 คู (1) ต่ํากวามัธยมปลาย กับ
อนุปริญญา/ปวส. (2) มัธยมปลายปลาย/ปวช. กับ อนุปริญญา/ปวส. (3) มัธยมปลายปลาย/ปวช. กับ
ปริญญาตรี (4) มัธยมปลายปลาย/ปวช. กับ สูงกวาปริญญาตรี
อาชีพแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแบรนดกะรัต (Karat Boutique) ดานการ
สงเสริมการตลาดไมแตกตางกัน สวนอาชีพแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแบรนด
กะรัต (Karat Boutique) ดานผลิตภัณฑแตกตางกันหากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 4 คู ประกอบดวย
(1) นักเรียน/นักศึกษา กับ กลุมอื่นๆ (2) ขาราชการ กับกลุมอื่นๆ (3) ธุรกิจสวนตัวกับกลุมอื่นๆ (4)
แมบาน/พอบาน กับกลุมอื่นๆ อาชีพแตกตางกันส งผลต อการตั ดสิ นใจซื้อเสื้อ ผาแบรนด กะรัต
(Karat Boutique) ดานราคาแตกตางกั น 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 อาชีพแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแบรนดกะรัต (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
รายไดแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแบรนดกะรัต (Karat Boutique) ดานการ
สงเสริมการตลาดไมแตกตางกัน สวนรายไดแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแบรนด
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 บาทขึ้นไป (4) 30,001-40,000 บาท กับ 40,001-50,000 บาท (5)
30,001-40,000 บาท กับ 50,000 บาทขึ้นไป รายไดแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแบ
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 บาทขึ้นไป (6) 30,001-40,000 กับ 50,000 บาทขึ้นไปรายได แตกตาง
กันสงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแบรนดกะรัต (Karat Boutique) ดานชองทางการจัดจําหนาย
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แตกตางกัน หากวิเคราะหเปนรายคู พบวา มี 3 คู ประกอบดวย (1) ไมเกิน10,000บาท กับ 20,00130,000 บาท (2) 10,001-20,000 บาท กั บ 20,001-30,000 บาท (3) 20,001-30,000บาท กั บ 50,000
บาทขึ้นไป
อภิปรายผลการวิจัย
จากขอมูลประชากรศาสตร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31-40
ป ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายได 20,001-30,000 บาท ซึ่ง
เป นกลุ ม ลู ก ค า ที่ มี ค วามสนใจในเรื่ อ งแฟชั่ น และใช เ ทคโนโลยี ใ นการซื้ อ สิ น ค า ผ า นช อ งทาง
ออนไลน ซึ่งสอดคลองกับของ พิชามญชุ มะลิขาว (2554 : บทคัดยอ) ทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรีผานสื่อสังคมออนไลนเฟซบุค
จากขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของสวนพฤติกรรมการซื้อของผูตอบแบบสอบถาม พบวา
สวนใหญตัดสินใจซื้อดวยตนเองมีจํานวน 241 คน ไดรับขอมูลขาวสารจาก Facebook มีความถี่ใน
การสั่งซื้อนอยกวา 2 ครั้งตอเดือน มีคาใชจายในการสั่งซื้อตอครั้งอยูระหวางนอยกวาหรือเทากับ
1,500 บาท ซึ่งสอดคลองกับของ ปยมาภรณ ชวยชูหนู (2559 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางสังคมออนไลน
จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผา
แบรนดกะรัต (KARAT_Boutique) โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑปจจัย
ด า นราคา ป จ จั ย ด า นช อ งทางการจั ด จํ า หน า ย และป จ จั ย ด า นส ง เสริ ม การตลาดตามลํ า ดั บ ซึ่ ง
สอดคลองกับของ พั ชราภรณ พร องพรมราช (2559 : บทคัดย อ) ไดศึ กษาปจจัยที่ สงผลต อ การ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผาพรีเมี่ยมแบรนดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมลฑล
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. จากผลการวิจัยดานปจจัยสวนบุคคลสามารถนําขอมูลที่ไดจากผลการวิเคราะห กําหนด
กลุมเปาหมายลูกคาที่ตองการใหมีความชัดเจนและเหมาะสมกับความแตกตางกันตามเพศ อายุ
อาชีพ ระดับรายได และระดับการศึกษา
2. จากผลการวิ จั ย ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดสามารถนํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากผลการ
วิเคราะหไปปรับปรุงและพัฒนาแผนการตลาด ทั้งในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด เพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคากลุมเปาหมายที่ตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผาแบรนดกะรัต (Karat_Boutique) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1056

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

1. เนื่องจากขอบเขตงานวิจัยครั้ งนี้ จํากัดการศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริ ม ณฑล ดั ง นั้ น จึ ง ควรศึ ก ษาขยายขอบเขตการวิ จั ย ในการตั ด สิ น ซื้ อ เสื้ อ ผ า แบรนด ก ะรั ต
(Karat_Boutique) ไปสูจังหวัดอื่นๆ เพื่อนําผลมาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยนี้ เพื่อเปนประโยชนตอ
ผูประกอบการในธุรกิจแบรนดเสื้อผาแฟชั่นสตรี
2. ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเรื่องความพึ่งพอใจที่มีตอแบรนดกะรัต (Karat_Boutique)
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
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นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
เขมจิรา บุญลือ
อาจารยประจํา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ยู นิ ซิ ตี้ ข อง
ผูบริโภคและความพึงพอใจในดานสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑยูนิซิตี้
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยูในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
และเคยเลือกซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้ จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามในการรวบรวมขอมูล สถิติที่
ใชในการรวบรวมขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบความแตกตาง
เปนรายคูดวยวิธี LSD
ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคสวนเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 21-30 ป สถานภาพสมรส มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยส วนใหญมีอาชี พพนักงานบริษัทและมีรายได เฉลี่ ยตอเดื อน
20,001-30,000 บาท พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้ของผูบริโภค พบวา ผูบริโภคสวนใหญ
มีสถานะเปนผูบริโภคทั่วไป เลือกซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้สําหรับตนเอง บุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้มากที่สุดสวนใหญคือ ตนเอง ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้ไมแนนอน
จํานวนคาใชจายในแตละครั้งในการซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้สวนใหญมีคาใชจาย 1,001-2,000 บาท ซื้อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ยู นิ ซิ ตี้ โ ดยผ า นยู นิ ซิ ตี้ ช็ อ ป ประเภทของกลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ผู บ ริ โ ภคซื้ อ มากที่ สุ ด คื อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริม เหตุผลสําคัญในการเลือกซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้คือผลิตภัณฑมีคุณภาพและ
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 400 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 2130 years; married people; those graduated with a bachelor’s degree; those worked as employee;
and those with average monthly income of 20,001-30,000 Baht. In terms of consumer buying
behavior, it was found that the respondents were general consumers who bought Unicity products
for themselves. The influential person affecting buying behavior for Unicity products was oneself.
The frequency of buying Unicity products was uncertain. They spent 1,001-2,000 Baht to but
Unicity products per time. They bought Unicity products via Unicity shop. Supplemental diet
product was the most popular product bought by most of respondents. High quality and proven
product was the reason behind consume buying behavior.
In terms of consumer satisfaction with marketing mix, it was found that the respondents
had a high level of overall satisfaction with marketing mix affecting Unicity products.
KEYWORDS : SATISFACTION, CONSUMER BEHAVIOR, UNICITY PRODUCTS
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บทนํา
ธุรกิจการขายตรงในประเทศไทยเริ่มเขามามีบทบาทตอวงการตลาดเมื่อราว 40 ปที่แลว
โดยเฉพาะธุ ร กิ จ ขายตรงประเภทสิ น ค า อุ ป โภคบริ โ ภคซึ่ ง เป น สิ น ค า ที่ มี ค วามจํ า เป น ต อ
ชีวิตประจําวันเปนธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่มีการนําเสนอการขายสินคาผานตัวแทนจําหนายอิสระใน
ลักษณะอธิบายและสาธิตสินคาเปนหลัก ที่เห็นเดนๆ ก็คือ การขายประกันชีวิต นอกนั้นธุรกิจดาน
อื่ น ก็ ใ ช กั น อย า งประปรายไม จ ริ ง จั ง มากนั ก หลั ง จากนั้ น ธุ ร กิ จ ขายตรงได ค อ ยๆ พั ฒ นาขึ้ น มา
ตามลําดับ ผลิตภัณฑที่ใชวิธีการขายตรงก็มีอยูมากมายไมวาจะเปนเครื่องใชไฟฟา เครื่องกรองน้ํา
เครื่องสําอาง ซึ่งสวนใหญเปนเครื่องใชในชีวิตประจําวันและตองใชแลวหมดไป (หนังสือพิมพ
บานเมือง, 2556)
บริ ษั ท ยู นิซิตี้ ม าร เ ก็ ต ติ้ ง (ไทยแลนด ) จํ า กั ด ได เ ริ่ มก อ ตั้ ง ในประเทศไทยเมื่ อ วั นที่ 27
สิงหาคม พ.ศ. 2002 ภายใตคํามั่นสัญญาที่ยูนิซิตี้มีตอนักธุรกิจอิสระและผูบริโภคทุกทาน คือ ทํา
ชีวิต ให ดีขึ้น (Make Life Better) ยู นิซิตี้ได รั บการยอมรั บ จากทั่ ว โลกวา เป นบริ ษัท หนึ่ งใน 500
บริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดแหงทศวรรษ และอยูอันดับที่ 87 ในระดับชาติ เปนผูนําในดานการผลิต
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร การดูแลสุขภาพ ที่ยูนิซิตี้เราเล็งเห็นถึงความสําคัญในทุกๆ ดาน (ยูนิซิตี้,
2561)
จากขอมูลดังกลาวขางตนรวมทั้งผูวิจัยมีความสนใจที่จะเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑยูนิ
ซิตี้ ประกอบกับในสภาวะการแขงขันธุรกิจขายตรงในปจจุบันที่กําลังเติบโตอยางรวดเร็ว สงผลให
การแขงขันตองคํานึงถึงกลยุทธและพฤติกรรมของเปนสําคัญทั้งนี้เผื่อที่จะสงผลสําเร็จของธุรกิจ จึง
ทําใหผูวิจัยตองศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้ในเขตหวย
ขวาง ซึ่งนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงแผนงานและทางการตลาดเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจตอไป
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้ของผูบริโภคในเขตหวยขวาง
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในดานสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑ
ยูนิซิตี้ในเขตหวยขวาง
3. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในดานสวนประสม
ทางการตลาดที่มีตอผลิตภัณฑยูนิซิตี้ที่แตกตางกัน
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สมมติฐานการวิจัย
ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร ที่ แ ตกต า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจในด า นส ว นประสมทาง
การตลาดที่มีตอผลิตภัณฑยูนิซิตี้แตกตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงเนนศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ
ยูนิซิตี้ ลักษณะทางประชากรศาสตร และความพึงพอใจในดานสวนประสมทางการตลาดของ
ผูบริโภคในเขตหวยขวาง
2. ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยูในเขตหวยขวาง
3. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยูในเขตหวยขวางที่
เคยเลื อกซื้อผลิตภัณฑ ยูนิซิตี้ จํ านวน 400 คนโดยใชวิธีการสุ มตัวอยา งแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) และตามดวยการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)
4. ตัวแปรที่ในการศึกษาวิจัย คือ
4.1 ตัวแปรอิสระ ขอมูลดานลักษณะทางประชากรศาสตร
4.2 ตัวแปรตาม ความพึงพอใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้ของผูบริโภค
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. ระดับรายได
6. อาชีพ

ความพึ ง พอใจในด า นส ว นประสม
ทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ
2. ราคา
3. ชองทางการจัดจําหนาย
4. การสงเสริมการขาย

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึ ง ป จ จั ย ทางด า นส ว นประสมการตลาดอั น ได แ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ ระดั บ ราคา ช อ ง
ทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย ที่มีผลตอพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑยูนิซิตี้ของผูบริโภค
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2. ทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตรอันไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได
ของครัวเรือน อาชีพ สถานภาพการสมรส และถิ่นที่อยู ที่มีผลตอพฤติกรรมและความพึงพอใจใน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้ของผูบริโภค
3. เพื่ อนําผลการศึ กษาวิ จัย ไปใช เป นแนวทางสํ า หรับ ผู บ ริห ารธุร กิ จค าปลี กทั่ว ไปและ
ผูประกอบการที่จําหนายสินคาผานระบบขายตรง ในการพัฒนากลยุทธการตลาดที่เหมาะสม
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ยูนิซิตี้ หมายถึง บริษัท ยูนิซิตี้มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด และเปนบริษัทหนึ่งในหลาย
สาขาในประเทศตางๆ ทั่วโลกของบริษัท ยูนิซิตี้ อินเตอรเนชั่นแนล อิงค รัฐยูทาห ดําเนินธุรกิจขาย
ตรงสินคาประเภทอุปโภคบริโภค
2. ผลิตภัณฑยูนิซิตี้ หมายถึง ผลิตภัณฑอุปโภคบริโภคตางๆ โดยนําเสนอการขายผานทางยู
นิซิตี้ช็อป หรือนักธุรกิจยูนิซิตี้ แบงออกเปน 5 ประเภทดังนี้
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. พฤติกรรมการเลื อกซื้อ หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบ ริโภคแสดงออกในการคนหา การ
ตั ด สิ น ใจและการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ยู นิ ซิ ตี้ โดยมี ป จ จั ย ภายในและภายนอกเป น สิ่ ง กระตุ น ในการ
ตัดสินใจซื้อ
4. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอการใชผลิตภัณฑยูนิซิตี้ โดย
การเปรียบเทียบคุณประโยชนของผลิตภัณฑกับสิ่งที่ผูบริโภคไดรับและสิ่งที่ผูบริโภคคาดหวังไว
แบงออกเปน 4 ดานดังนี้
4.1 ผลิตภัณฑ (Product) คือ ลักษณะของผลิตภัณฑ ปายฉลากและบรรจุภัณฑของ
ผลิตภัณฑยูนิซิตี้
4.2 ราคา (Price) คื อ ราคาของผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ คุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑที่ผูบริโภคจะไดรับ รวมถึงการแสดงราคาของผลิตภัณฑไวอยางชัดเจน
4.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) คือ ความหลากหลายของชองทางในการซื้อ
ผลิตภัณฑยูนิซิตี้
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4.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) คือ การสาธิตผลิตภณฑ การจัดงานแสดง
ผลิตภัณฑ การโฆษณาผลิตภัณฑ
5. ผูบริโภคในเขตหวยขวาง หมายถึง บุคคลทั่วไปที่เคยซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้ที่อาศัยอยูใน
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมการตลาด
แนวคิ ดทฤษฎี ส ว นประสมการตลาด (Marketing Mix หรื อ 4P’s) หมายถึ ง ตัว แปรทาง
การตลาดที่ ค วบคุ ม ได ซึ่ งบริ ษัท ใช ร ว มกั น เพื่ อ สนองความพึ ง พอใจแก ก ลุ ม เป า หมาย โดยนํ า
เครื่องมือดานการตลาดมาเปนตัวกระตุนพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 4 ดานดังนี้ คือ (ศิริวรรณ
เสรีรัตนและคณะ, 2546)
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของลูกคา
ใหพึงพอใจผลิตภัณฑ อาจจะมีตัวตน หรือไมมีตัวตนก็ไดผลิตภัณฑเปนสวนสําคัญที่สุดของสวน
ประสมทางการตลาด ประกอบดวย สินคา บริการ สถานที่องคการหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมี
ประโยชนมีมูลคาในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑขายได
2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ราคาเปนตนทุนของผูบริโภค
ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑถามูลคาสูงกวาราคา เขาก็จะตัดสินใจซื้อ
ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคา ตองคํานึงถึงการยอมรับของลูกคาในมูลคาของผลิตภัณฑวาสูงกวา
ราคาของผลิตภัณฑ
3. การจั ด จํ า หน า ย (Place หรื อ Distribution) หมายถึ ง โครงสร า งของช อ งทางซึ่ ง
ประกอบดวยสถาบัน และกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการองคการไปยังตลาด
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารระหวางผูซื้อและผูขายเพื่ อ
สรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขายใชสื่อ เครื่องมือในการ
ติดตอสื่อสารมีหลายประเภทหรือกลยุทธการสื่อสารความหมายภายใตตลาดเปาหมายไดทราบถึง
ผลิตภัณฑสินคาหรือบริการที่ตองการจะจําหนาย ณ สถานที่ใดระดับใด
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
อุทัยพรรณ สุดใจ (2545) ไดกลาวถึง ความพึงพอใจวา เปนความรูสึกรักชอบยินดีเต็มใจ
หรือมีเจตคติที่ดีของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจจะเกิดเมื่อไดรับตอบสนองความตองการ ทั้ง
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ดานวัตถุและดานจิตใจ ความพึงพอใจเปนเรื่องเกี่ยวกับอารมณ ความรูสึก และทัศนะของบุคคล อัน
เนื่องมาจากสิ่งเราและสิ่งจูงใจ โดยอาจเปนไปในเชิงประเมินคา วาความรูสึกหรือทัศนคติตอ สิ่ง
เหลานั้น เปนไปในทางลบหรือบวก
ราชบั ณ ฑิ ต สถาน (2546) ได ก ล า วถึ ง ความหมายของคํ า ว า ความพึ ง พอใจ ดั ง นี้ คํ า
วา “พึง” เปนคํากริยาอื่น หมายความวา ยอมตาม เชน พึงใจ และคําวา “พอใจ” หมายถึง สมชอบ
ชอบใจ
กชกร เปาสุวรรณ และคณะ (2550) ไดกลาวถึง ความหมายของความพึงพอใจวา สิ่งที่ควร
จะเปนไปตามความตองการ ความพึงพอใจเปนผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีก
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งเปนความรูสึกเอนเอียงของจิตใจที่มีประสบการณที่มนุษยเราไดรับอาจจะมากหรือ
นอยก็ได และเปนความรูสึกที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ แตก็เมื่อไดสิ่ง
นั้น สามารถตอบสนองความตองการ หรือทําใหบรรลุจุดมุงหมายได ก็จะเกิดความรูสึกบวก เปน
ความรูสึกที่พึงพอใจ แตในทางตรงกันขาม ถาสิ่งนั้นสรางความรูสึกผิดหวัง ก็จะทําใหเกิดความรูสึก
ทางลบ เปนความรูสึกไมพึงพอใจ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ศิวพงศ บุตรดาวงศ และ อําไพวรรณ เอี้ยวสุวรรณ (2556) ไดทําการศึกษาเรื่องความพึง
พอใจและพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑแอมเวยของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาครผล
การศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิงอายุระหวาง 20-30 ป รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,00120,000 บาท เปนผูบริโภคทั่วไป เลือกซื้อผลิตภัณฑแอมเวยสําหรับตนเอง บุคคลที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑแอมเวย คือ ตนเอง ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑแอมเวยไมแนนอน
จํานวนคาใชจายในแตละครั้งในการซื้อผลิตภัณฑแอมเวย 1,001-2,000 บาท โดยซื้อผานนักธุรกิจ
แอมเวย ประเภทของผลิตภัณฑมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ เหตุผลสําคัญที่สุดในการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑแอมเวย คือ ผลิตภัณฑมีคุณภาพและพิสูจนไดจริง ความพึงพอใจของผูบริโภคในดาน
สวนประสมทางการตลาดที่มีตอผลิตภัณฑแอมเวยพบวา ผูบริโภคมีระดับความพึงพอใจรวมอยูใน
ระดับมาก
ประธาน ขาวแก ว (2552) ได ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ งพฤติ ก รรมการซื้ อ และการประเมิ น
ความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดของนักศึกษาชายที่ซื้อโฟมลางหนาเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาชายเขตกรุงเทพมหานครที่ซื้อโฟมลางหนาโดยสวนใหญมีอายุระหวาง
20-24 ป การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี และรายได ส ว นบุ ค คลเฉลี่ ย ต อ เดื อ น 5,000-10,000 บาท ด า น
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พฤติกรรมการพบวา โฟมลางหนาที่ซื้อมากที่สุด คือ โฟมลางหนาชนิดมีฟอง ยี่หอที่นิยมซื้อคือ
Nivea เหตุผลที่สําคัญที่ซื้อเพื่อทําความสะอาดผิวหนา ซื้อ 1 ครั้งตอเดือน นิยมซื้อจากรานสะดวก
ซื้อ ขนาดที่ซื้อ คือ 100 กรัม ซื้อครั้งละ 1 หลอด และมีคาใชจายในการซื้อตอครั้งเฉลี่ย 203 บาทการ
ประเมินความสําคัญตอสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ย 3.68 ดานราคามีคาเฉลี่ย
3.96 ดานชองทางจัดจําหนายมีคาเฉลี่ย 3.64 และดานสงเสริมการตลาดมีคาเฉลี่ย 3.49โดยเมื่อแปล
ความหมายแลวอยูในระดับมีความสําคัญมาก ทั้ง 4 ดานและพบวา หัวขอยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดอยู
ในดานผลิตภัณฑ คือ ประสิทธิภาพในการทําความสะอาดมีคาเฉลี่ย สูงที่สุด 4.36 โดยเมื่อแปล
ความหมายแลวอยูในระดับมีความสําคัญมากที่สุด
ณัฐนันท มิมะพันธุ (2556) ไดทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นบนเว็บไซต
เฟซบุกของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครศึกษาทัศนคติที่มีตอระดับความสําคัญของปจจัยทาง
การตลาดที่ ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ า แฟชั่ น บนเว็ บ ไซต เ ฟซบุ ก ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร เครื่ อ งมื อ ที่ ใช คื อ แบบสอบถาม กลุ ม ตั ว อย า ง ได แก ประชาชนที่ อ ยู ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร 400 คน การวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย การทดสอบคาที และการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่น
บนเว็บไซตเฟสบุคสวนใหญเปนการซื้อเสื้อผาลําลองเนื่องจากตองการความสะดวกสบาย โดยใช
จายประมาณ 500 -1,000 บาทตอครั้ง แตในขณะเดียวกันกลุมตัวอยางก็มีความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพ
ของสินคาไมตรงตามที่ไดระบุไว หรือมีตําหนิ ประชาชนมีทัศนคติโดยรวมตอการซื้อเสื้อผาบน
เว็บไซตเฟซบุกอยูในระดับมาก
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยูใน
เขตหวยขวางและเคยเลือกซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้ เนื่องจากไมทราบคาประชากรที่แทจริง ดังนั้นจึงใช
การคํานวณขนาดตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากร โดยใชสูตรของ W.G. Cochran
n
เมื่อ

n คือ จํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ
p คือ สัดสวนของประชากรที่ผูวิจัยตองการสุม (โดยทั่วไปนิยมใชสัดสวน 30%

หรือ 0.30)
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z คือ ระดับความเชื่อมั่นที่กําหนดไวที่ระดับนัยความสําคัญทางสถิติ
มีคาเทากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
e คือ สัดสวนความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดสัดสวนของประชากรเทากับ 0.50 ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% และยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนได 5%
แทนคาในสูตรเพื่อคํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยาง
p = 0.50
z = 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
e = 0.05
ดังนั้น

n=

.

=

.

.

.

.
.

.

.

= 384.16
ดังนั้น ตองกําหนดขนาดตัวอยางจํานวน 384 ตัว อยางแตเนื่องจากการเก็บแบบสอบถาม
บางตัวอยางอาจเกิดความไมสมบูรณ ผูวิจัยจึงไดสํารองไว 16 ตัวอยาง รวมเปนจํานวนกลุมตัวอยาง
ทั้งหมดที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวน 400 ตัวอยาง ซึ่งผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถามที่ไดจดเตรียมไวนาไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเพื่อใหไดครบจํานวน 400 ตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลในงานวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
แบงแบบสอบถามเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได
สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกผลิตภัณฑยูนิซิตี้ ลักษณะแบบสอบถามเปน
แบบเลือกตอบ (Check-List) มีจํานวนคําถามทั้งหมด 8 ขอ ดังนี้
1. ทานเลือกซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้ในสถานะใด
2. ทานเลือกซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้สําหรับใคร
3. บุคคลใดที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้ของทานมากที่สุด
4. ทานเลือกซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้บอยครั้งเพียงใด
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5. ทานเลือกซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้ตอครั้งเปนจํานวนเงินเทาใด
6. ทานเลือกซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้ผานชองทางใดมากที่สุด
7. กลุมผลิตภัณฑยูนิซิตี้ใดที่ทานเลือกซื้อมากที่สุด
8. เหตุผลสําคัญที่สุดที่ทานเลือกซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้
ส ว นที่ 3 คํ า ถามเกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจในด า นส ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต อ
ผลิตภัณฑยูนิซิตี้ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การตลาด ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) มีจํานวนคําถาม
ทั้งหมด 24 ขอ ซึ่งเปนคําถามที่แสดงถึงระดับความพึงพอใจมากที่สุดจนถึงความพอใจนอยที่สุด
โดยแบงระดับความพึงพอใจออกเปน 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑในการใหคะแนนดังตอไปนี้
คะแนน 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
คะแนน 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย
คะแนน 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด
ระดับการใหคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับชั้นใชสูตรการคํานวณชวงกวางของชั้น ดังนี้
(วิสาข เกษประทุม, 2539: 16)
อันตรภาคชั้น

=

คะแนนสูงสุด คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น

=
= 0.8
โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายของคะแนน ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูบริโภคมีความพึงพอใจมากที่สุดตอสวนประสมทางการตลาด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูบริโภคมีความพึงพอใจมากตอสวนประสมทางการตลาด
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูบริโภคมีความพึงพอใจปานกลางตอสวนประสมทางการตลาด
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูบริโภคมีความพึงพอใจนอยตอสวนประสมทางการตลาด
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูบริโภคมีความพึงพอใจนอยที่สุดตอสวนประสมทางการตลาด
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามที่ครบถวนสมบูรณทั้งสิ้น 400 ชุด สามารถสรุปคาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตอความพึงพอในดานสวนประสมทางการตลาด
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เพื่อตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามโดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบัค (Cronbach’s
Alpha coefficient) ซึ่งเกณฑคาสัมประสิทธิ์ของความเที่ยง (Reliability coefficient) ที่ยอมรับไดคือ
0.80 ขึ้นไป ทั้งนี้คาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบัคของพฤติกรรมและความพึงพอใจในดานสวน
ประสมทางการตลาดที่ผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้โดยภาพรวมอยูที่ 0.928 ซึ่งอยูในเกณฑที่
สูง
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามใน
การเก็ บ ข อ มู ล จากกลุ มตั ว อย า งจํ า นวน 400 ชุ ด ซึ่ ง ผู วิ จั ย จะดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จาก
ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยูในเขตหวยขวางและเคยเลือกซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูวิจัยไดทําการเก็บรวมรวมขอมูลจากวิจัยที่เกี่ยวของใน
อดีต เอกสารวิชาการ วารสาร หนังสือพิมพและขอมูลที่เผยแพรทางอินเตอรเน็ต
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
สรุปผลวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามกลุมประชากรสวน
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
พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ยู นิ ซิตี้ ข องผู บ ริ โ ภคมี ร ายละเอี ย ดดั ง นี้ สถานะของ
ผูบริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้ พบวา สวนใหญมีสถานะเปนผูบริโภคทั่วไป จํานวน 192
คน คิดเปนรอยละ 48.0 บุคคลที่ผูบริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้สําหรับตนเองจํานวน 215 คน คิด
เปนรอยละ 53.8 บุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้มากที่สุด สวนใหญเปนตนเอง
จํานวน 140 คนคิดเปนรอยละ 35.0 ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้ไมแนนอน จํานวน 121 คน
คิดเปนรอยละ 30.3 จํานวนคาใชจายในแตละครั้งในการซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้สวนใหญมีคาใชจาย
1,001-2,000 บาท จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 37.0 ชองทางในการซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้ผูบริโภค
สวนใหญซื้อผานยูนิซิตี้ช็อป จํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 48.3 ประเภทของกลุมผลิตภัณฑที่
ผูบริโภคซื้อมากที่สุดคือ ผลิตภัณฑอาหารเสริม จํานวน 293 คน คิดเปนรอยละ 33.3 เหตุผลสําคัญ
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ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้ พบวา ผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑเนื่องจาก ผลิตภัณฑมีคุณภาพและ
พิสูจนไดจริงมี จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.5
จากการศึกษาความพึงพอใจในดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอผลิตภัณฑยูนิซิตี้
พบวา ในดานผลิตภัณฑมีภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 หากวิเคราะหเปนราย
ขอพบวา ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ มากที่ สุด คือ คุณภาพของผลิต ภัณฑ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.27 ต่ําที่สุด คือ ความประหยัดในการใชปริมาณนอยและใชไดนานมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10
ดานราคาในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 หากวิเคราะหเปนรายขอพบวา
ปจจัยดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑมีราคาพิเศษจาก
การจัดโปรโมชั่นมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 ต่ําที่สุด คือ การกําหนดราคาเปนมาตรฐานมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.03
ด า นช อ งทางการจั ด จํ า หน า ยในภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.16 หาก
วิ เ คราะห เ ป น รายข อ พบว า ป จ จั ย ด า นช อ งทางการจั ดจํ า หน า ยที่ มีผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑมากที่สุด คือ การซื้อผลิตภัณฑผานยูนิซิตี้ช็อป มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 ต่ําที่สุด คือ การ
สั่งซื้อผานโทรศัพท มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18
ดานการส งเสริ มทางการตลาดในภาพรวมอยู ในระดับ มาก มี คาเฉลี่ ยเทากั บ 4.11 หาก
วิเคราะหเปนรายขอ พบวา ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑมาก
ที่สุด คือ คะแนนสะสมเมื่อซื้อผลิต ภัณฑและสวนลดพิเศษจากราคาขายปลีกสําหรับสมาชิก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.16 ต่ําที่สุด คือ การโฆษณาและการจัดแสดงสินคายูนิซิตี้และการแจกตัวอยาง มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.03
ผลการทดสอบสมมติฐาน
เพศที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานสวนประสมทางการตลาดของดานผลิตภัณฑ
ดานราคา ดานการสงเสริมทางการตลาดไมแตกตางกัน สวนเพศที่แตกกันสงผลตอความพึงพอใจ
ดานชองทางการจัดจําหนายแตกตางกัน
อายุที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานสวนประสมทางการตลาดของดานผลิตภัณฑ
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาดไมแตกตางกัน
สถานภาพที่แตกตางกั นมีผ ลตอความพึงพอใจดานสวนประสมทางการตลาดของดา น
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาดไมแตกตางกัน
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ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานสวนประสมทางการตลาดของดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายไมแตกตางกัน สวนระดับการศึกษาที่แตกตางกัน
สงผลตอความพึงพอใจดานการสงเสริมทางการตลาดที่แตกตางกันและหากวิเคราะหเปนรายคู
พบวา มี 1 คู คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ต่ํากวากับอนุปริญญา/ปวส.
อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานสวนประสมทางการตลาดของดานผลิตภัณฑ
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาดไมแตกตางกัน
รายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจดานสวนประสมทางการตลาดของดาน
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 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของศิวพงษ บุตร
ดาวงศและนางสาวอําไพวรรณ เอี้ยวสุวรรณ (2556) ไดศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจและพฤติกรรม
การเลือกซื้อผลิตภัณฑแอมเวยของผูบริโภคในเขตหวยขวางอําเภอเมืองสมุทรสาคร
จากการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ยู นิ ซิ ตี้ ข องผู บ ริ โ ภคในเขตห ว ยขวาง
กรุงเทพมหานครพบวาสวนใหญ ผูบริโภคมีสถานะเปนผูบริโภคทั่วไปจํานวน 192 คน แสดงให
เห็นวาผูบริโภค ที่เคยเลือกซื้อผลิตภัณฑยูนิซิตี้สวนใหญไมไดเปนสมาชิกและนักธุรกิจยูนิซิตี้ อาจมี
สาเหตุมาจากป จ จั ยทางสั ง คมและวั ฒนธรรมที่ แตกต า งกั นส งผลทํา ให ผูบ ริ โ ภคมีบทบาทและ
สถานะในสังคมที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทางดานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภคของศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2546:199-216)
จากการวิจัย พบวา ความพึงพอใจของผูบริโภคในดานสวนประสมทางการตลาดที่มีตอ
ผลิตภัณฑยูนิซิตี้ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหน าย และด านการส งเสริ มทางการตลาด ซึ่ งสอดคลอ งกับ แนวคิ ดและทฤษฏี เ กี่ ยวกั บ ส ว น
ประสมทางการตลาดของศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2546: 53-55)
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ จากผลการศึ ก ษาพบว า ผู บ ริ โ ภคมี ค วามพึ ง พอใจในด า นผลิ ต ภั ณ ฑ
โดยรวมอยูในระดับมาก ดังนั้น บริษัท ยูนิซิตี้มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด ควรใหความสําคัญใน
ดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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2. ดานราคา จากผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจในดานราคาโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ดังนั้น บริษัท ยูนิซิตี้มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด ควรใหความสําคัญในการวางแผนกล
ยุทธทางดานราคา โดยการกําหนดราคาใหเหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของกลุมผูบริโภค
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามเพียงดานเดียว
ซึ่งอาจมีผลสําหรับการวิเคราะหขอมูล ทําใหผลการวิเคราะหขอมูลอาจไมตรงตามความเปนจริง ใน
การวิจัยครั้งตอไป ควรใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในลักษณะการสัมภาษณควบคูกับแบบสอบถาม
เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลมีความถูกตองมากที่สุด
2. ควรเพิ่มพื้นที่ที่ทําการศึกษา ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางใน
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานครเทานั้น จึงควรเพิ่มพื้นที่ที่ทําการศึกษาเปนจังหวัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อใหขอมูลที่ไดจากการวิจัยครอบคลุมกับกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษามากที่สุด
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ปจจัยที่กําหนดราคาคอนโดมิเนียมมือสองยานศูนยกลางทางธุรกิจในกรุงเทพมหานคร
Factors Determining Prices of Second-hand Condominiums
in Bangkok Central Business District
ศจีทิพ ถวิลหวัง
อาจารยประจําสาขาวิชาการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดยอ
การศึ ก ษาป จ จั ย ที่ กํ า หนดราคาคอนโดมิ เ นี ย มมื อ สองย า นศู น ย ก ลางทางธุ ร กิ จ ใน
กรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปจจัยโดยอาศัยแนวคิดของแบบจําลองราคาแอบแฝง
(Hedonic price) เพื่อหาความสัมพันธของราคาสินทรัพยกับคุณลักษณะตาง ๆ ของสินทรัพยแตละ
ชิ้ น ที่ มี ค วามแตกต า งกั น โดยจํ า แนกเป น 3 ป จ จั ย หลั ก คื อ ป จ จั ย ด า นโครงสร า ง ป จ จั ย ด า น
สภาพแวดลอม และปจจัยดานทําเลที่ตั้ง จากการเก็บขอมูลที่ไดจากการประกาศและการสอบถาม
เกี่ยวการขายคอนโดมิเนียมมือสองของเจาของคอนโดมิเนียมตาง ๆ ที่ตั้งอยูในยานศูนยกลางทาง
ธุ รกิจของกรุ งเทพมหานครซึ่ งครอบคลุ มพื้ นที่ เขตบางรัก สาทร วัฒ นา ปทุ มวั น และคลองเตย
จํานวน 264 โครงการมาวิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis) พบวาปจจัยเรื่องระยะเวลาการ
ใชงานหรืออายุของโครงการ (AGE) ซึ่งเปนปจจัยดานโครงสราง (Structure attributes) มีนัยสําคัญ
ทางสถิติในทิศทางตรงขามกับราคาขาย ในขณะที่ปจจัยเรื่องขนาดของหองชุด (AREA) และขนาด
พื้นที่ของโครงการ (SPACE) ซึ่งเปนปจจัยดานสภาพแวดลอม (Enviroment attributes) มีนัยสําคัญ
ทางสถิติในทิศทางเดียวกับราคาขาย สําหรับปจจัยดานทําเลที่ตั้ง (Location attribute) คือทําเลที่
เจาของคอนโดมิเนียมนําหองชุดออกปลอยเชา (RENT) มีนัยสําคัญทางสถิติในทิศทางเดียวกับราคา
ขาย
ผลที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษานี้ สามารถนํ า ไปใช เ ป นข อ มู ล อ า งอิ ง อั น เป น ประโชน ต อ เจ า ของ
คอนโดมิเนียมในฐานะผูกําหนดราคาขายและผูซื้อเพื่อใชในการเจรจาตอรองและตัดสินใจซื้ อ
ตลอดจนผูเกี่ยวของกับการทําธุรกรรมซื้อขายไดอยางสมเหตุสมผล
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
โดยทั่วไปภาครัฐและเอกชนมักมีการนําราคาที่อยูอาศัยมาใชเปนเครื่องมือชี้วัดสภาพตลาด
อสังหาริมทรัพยซึ่งเปนถือวาเปนภาคเศรษฐกิจที่สําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
ทั้งนี้เพราะที่อยูอาศัยเปนหนึ่งในปจจัยสี่ซึ่งจําเปนตอการดํารงชีวิตของทุกครัวเรือน นอกจากนี้
ตลาดอสังหาริมทรัพยยังสามารถสงผลกระทบในวงกวางตอภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ เชน ตลาดแรงงาน
และภาคบริการโดยเฉพาะภาคการเงินและการธนาคารเนื่องจากเปนการเสนอบริการที่มีมูลคาสูง
ทําใหตองใชเงินลงทุนจํานวนมากทั้งฝายผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยและฝายผูซื้ออสังหาริมทรัพย ดัง
เห็นไดจากในป 2559 ธนาคารแหงประเทศไทยรายงานวาสัดสวนของสินเชื่ออสังหาริมทรัพยของ
ธนาคารพาณิชยมีมูลคาสูงถึง 2,708,755 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 27.58 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2561) โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพยประเภทอาคารชุดหรือ
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เรียกกันทั่วไปวาคอนโดมิเนียม (condominium) ที่มีสัดสวนการจดทะเบียนมากกวาครึ่งคือรอยละ
54 ของจํานวนที่อยูอาศัยทุกประเภทรวมกัน โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเพียงจังหวัดเดียวมีการ
จดทะเบียนถึง 34,490 หนวย หรือคิดเปนรอยละ 48 ของจํานวนที่อยูอาศัยทั่วประเทศ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เครื่องชี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพยป 2560
2558 p

2559 p

2560 p

117,600

113,395

72,521

41,186

41,859

34,490

76,414

71,536

38,031

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

การขอจดทะเบียนอาคารชุดทั้งประเทศ (หนวย)
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดอื่น ๆ
ที่อยูอาศัยจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(หนวย)

สินเชื่ออสังหาริมทรัพยของธนาคารพาณิชย (ลานบาท)
สินเชื่อผูประกอบการ

2,463,183 2,568,965 2,708,755
617,167

สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยสวนบุคคล

594,944

626,528

1,846,016 1,974,021 2,082,227

แหลงที่มา : http://www2.bot.or.th/statistics/
ด ว ยเหตุ ที่ อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย เ ป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี ลั ก ษณะต า งกั น ในแต ล ะชิ้ น
(Heterogeneous Product) อีกทั้งไมมีการซื้อขายบอยในตลาด และคานิยมที่จะซื้อบานใหมทํา
ใหการซื้อขายบานมือสองของไทยยังมีขนาดเล็ก การซื้อขายที่อยูอาศัยสวนใหญจึงยังเปนบาน
มือหนึ่ง ทําใหการติดตามความเคลื่อนไหวและการสรางดัชนีราคาอสังหาริมทรัพยมือสองทํา
ไดยาก (นพดล, 2547) ในปจจุบันนี้มีหนวยงานภาครัฐไมกี่แหงที่จัดทําขอมูลเกี่ยวกับราคาที่อยู
อาศัย ไดแก ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยของธนาคารอาคารสงเคราะหซึ่งจัดทําดัชนีราคาหอง
ชุดรายไตรมาสโดยทําการสํารวจราคาขายของโครงการอาคารชุดสรางใหมที่ยังอยูระหวางการ
ขายโดยใชป 2555 มาคํานวณเปนปฐาน และไมมีการเผยแพรขอมูลแกสาธาณชนโดยใหเฉพาะ
สมาชิกที่เสียคาบริการขอมูลเทานั้นจึงมีสิทธิ์เขาถึงขอมูล ดังแสดงในตารางที่ 2 ขณะที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยมีการจัดทําดัชนีราคาที่อยูอาศัยโดยใชฐานขอมูลจากการปลอยสินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชยดวยวิธี hedonic regression มาคํานวณราคาโดยใชป 2551 เปนปฐาน ดังแสดง
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ในตารางที่ 3 เห็นไดวาเครื่องชี้วัดสถานการณตลาดอสังหาริมทรัพยประเภทอาคารชุดหรือ
คอนโดมิเนียมมีความหลากหลายและถูกคํานวณขึ้นจากบรรทัดฐานที่ตางกัน อีกทั้งเปนขอมูล
ที่เนนโครงการเกิดใหม ทําใหประชาชนทั่วไปและภาคเอกชน รวมทั้งภาครัฐเองเกิดความ
สับสนในการนําขอมูลมาใช
ตารางที่ 2 ดัชนีราคาที่อยูอาศัยหองชุดใหมในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ป 2560
1/2560 2/2560 3/2560 4/2560
กรุงเทพฯ
124.9
126.8
131.9 133.1
แหลงที่มา : ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
ตารางที่ 3 ดัชนีราคาที่อยูอาศัยประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย ป 2560
2556
2557
ดัชนีราคาอาคารชุด
132.1
143.8
แหลงที่มา : http://www2.bot.or.th/statistics/

2558
155.6

2559
166.2

2560
171.0

จากสถานการณตลาดคอนโดมิเนียมในปจจุบันที่ราคาขายโครงการใหมปรับตัวเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วตามปจจัยตนทุนที่ดินที่เพิ่มขึ้นอยางมีสาระสําคัญ โดยเฉพาะยานศูนยกลางทางธุรกิจ
ในกรุงเทพมหานครที่ไดรับผลดีจากแนวรถไฟฟาโครงการสวนตอขยายวิ่งผาน ในขณะที่ที่ดินเปลา
รอการพัฒนานับวันจะเหลือนอยลง อีกทั้งมีการแกไขกฏระเบียบเกี่ยวกับการใชที่ดินในเขตตัวเมือง
ใหเขมงวดขึ้น สงผลใหโครงการคอนโดมิเนียมใหม ๆ มีราคาขายสูงเกินกําลังซื้อจนความตองการ
ถดถอยลงเรื่อย ๆ ดังเห็นไดจากยอดจดทะเบียนที่อยูอาศัยประเภทแฟลตและอาคารชุดในป 2559
ลดลงจาก 72,886 หนวย เหลือ 59,791 หนวยในป 2560 ในขณะที่มียอดสินเชื่ออสังหาริมทรัพยของ
ธนาคารพาณิชยเพิ่มขึ้นจาก 2,568,965 ลานบาทเปน 2,708,755 ลานบาท ดังแสดงในตารางที่ 1 ทํา
ใหมีความตองการซื้อเขามาในตลาดคอนโดมิเนียมมือสองซึ่งถือเปนสินคาทดแทน อยางไรก็ตาม
หากผู ซื้ อ ผู ข าย และหน ว ยงานรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น กรมที่ ดิ น กรมสรรพากร นํ า ดั ช นี ร าคา
คอนโดมิเนียมที่เนนอางอิงแหลงขอมูลจากโครงการเกิดใหม ทําใหการตัดสินใจซื้อ-ขายหรือทํา
ธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของกับราคาคอนโดมิเนียมมือสองเกิดคลาดเคลื่อน จึงควรพิจารณาแยกออก
จากราคาคอนโดมิเนียมสรางใหมดวยเหตุผลหลักดังตอไปนี้
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1. อสังหาริมทรัพยแตละรายการไมเหมือนกัน (Heterogeneous) มีความแตกตางเรื่องทําลที่ตั้ง
อายุอาคาร วัสดุที่ใช สภาพแวดลอม เปนตน
2. มีการซื้อขายไมบอยนัก การหาราคาอางอิงที่เหมาะสมจึงทําไดยาก
3. ดัชนีราคาที่อยูอาศัยสวนมากรวมเอาโครงการคอนโดมิเนียมสรางใหมที่กําลังเสนอขายดวย
ราคาสูงมากตามตนทุนราคาที่ดิน อาจทําใหดัชนีราคาสูงเกินความเปนจริงหากนํามาใชกับ
ราคาซื้อขายคอนโดมิเนียมมือสอง
4. คอนโดมิเนียมมือสองบางแหงไดกอสรางมานานแลว ถึงแมยังสามารถใชงานไดดีเนื่องจากมี
การบูรณะซอมแซม แตก็มีระยะเวลานานกวาปที่หนวยงานภาครัฐนํามากําหนดเปนปฐานเพื่อ
ใชคํานวณดัชนีราคาคอนโดมิเนียมในปจจุบัน
5. ราคาของคอนโดมิเนียมมือสองไมไดรับอิทธิพลจากกิจกรรมดานการตลาดที่ผูพัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียมใหม ๆ จัดใหมีขึ้นเพื่อจูงใจใหเกิดการตัดสินใจซื้อ หากแตขึ้นอยูกับปจจัยของ
คุณลักษณะที่มีอยูภายในผลิตภัณฑและภายนอกที่เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑนั้นอยางแทจริงตาม
หลักของของแบบจําลอง Hedonic price (Mok, 1995: 37-48)
วัตถุประสงคการวิจัย
การศึ ก ษาป จ จั ย ที่ กํ า หนดราคาคอนโดมิ เ นี ย มมื อ สองย า นศู น ย ก ลางทางธุ ร กิ จ ใน
กรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะและปจจัยตาง ๆ กับราคาคอนโดมิเนียม
มือสองที่ตั้งอยูในยานศูนยกลางทางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาราคาซื้ อ ขายคอนโดมิ เ นี ย มมื อ สองที่ เ หมาะสม สามารถนํ า มาใช เ ป น
ตัวแทนในการพิจารณาเลือกซื้อหรือขายคอนโดมิเนียมมือสอง
สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานที่ใชในการศึกษานี้เปนการนําปจจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของคอนโดมิเนียมมือ
สองยานศูนยกลางทางธุรกิจในกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบดวยปจจัยหลัก 3 ประการ ดังนี้
1. ปจจัยที่เกี่ยวกับโครงสราง (structural attributes) ไดแก
1.1. อายุการใชงาน (ป) ของคอนโดมิเนียมมือสองโดยนับตั้งแตปที่จดทะเบียนจัดตั้งอาคารชุด
จนถึงปปจจุบัน (2561) ใชสัญลักษณวา AGE
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1.2. ขนาดพื้นที่ของหองชุดที่ประกาศขาย (ตารางเมตร) ใชสัญลักษณวา AREA
2. ปจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม (environment attributes) ไดแก
2.1. สิ่งอํานวยความสะดวกสบายและสันทนาการที่มีอยูในโครงการ เชน สระวายน้ํา หองออก
กําลังกายและกีฬา หองซาวนาหรือหองอบไอน้ํา หองสมุด หองอินเตอรเน็ต หองเลนเกมส
หองคาราโอเกะ ตลอดจนลานจอดเฮลิคอปเตอร (นับจากจํานวนประเภทสิ่งอํานวยความ
สะดวกสบาย) ใชสัญลักษณวา FACILITY
2.2. ขนาดพื้นที่ทั้งหมดภายในโครงการ (ตารางเมตร) ใชสัญลักษณวา SPACE
2.3. ความแออั ด หนาแน น ของผู พัก อาศั ย ร ว ม ใช ตั ว แทนคื อ จํ า นวนห องชุ ดทั้ ง หมดที่ มี อ ยู
โครงการ (ยูนิต) ใชสัญลักษณวา UNITS
2.4. มีชาวตางชาตินิยมอยูอาศัยดวยแบบถาวร ใชตัวแทนคือสัดสวนการถือกรรมสิทธิ์ในหอง
ชุดของโครงการคอนโดมิเนียมนั้น ใชสัญลักษณวา FOREIGN
3. ปจจัยที่เกี่ยวกับทําเลที่ตั้ง (locational attribute) ไดแก
3.1. เปนทําเลที่นักลงทุนนิยมซื้อเพื่อปลอยเชา ใชตัวแทนคืออัตราคาเชารายเดือนตอตาราง
เมตร ใชสัญลักษณวา RENT
การศึกษานี้ไมคํานึงถึงปจจัยเกี่ยวกับระยะหางจากสถานีรถไฟฟาซึ่งแตกตางจากผลการศึกษา
ของปญญวัฒน (2559) เนื่องจากขอบเขตการศึกษาอยูในเขตกรุงเทพชั้นในที่มีรถไฟฟาวิ่งผานถึง 2
สายคือ รถไฟลอยฟา BTS และรถไฟฟาใตดิน MRT
จากปจจัยที่กลาวขางตน นํามาสรางสมการเพื่อทดสอบสมมุติฐานไดดังนี้
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการศึ กษานี้มุงวิ เคราะหราคาของอสั งหาริ มทรั พยประเภทคอนโดมิ เ นี ย ม
เฉพาะที่มีการประกาศขายโดยเจาของหองที่ซื้อมาจากเจาของโครงการหรือซื้อมาจากเจาของคน
กอน แตไมรวมถึงการเสนอขายดาวน และคอนโดมิเนียมที่สนใจศึกษาเปนโครงการที่ไดมีการจด
ทะเบี ยนอาคารชุดย านศูนย กลางทางธุ ร กิ จในกรุ ง เทพฯ (Central Business District หรือ CBD)
ตั้งอยูบริเวณถนนสีลม สาทร เพลินจิต วิทยุ และสุขุมวิท ถึงแมวาปจจุบันมีแนวโนมจะยายไปยาน
ถนนรัชดาภิเษกและจตุจักรในอนาคต เนื่องจากเริ่มมีโครงการอาคารสํานักงานขนาดใหญและ
คอนโดมิเนียมไปตั้ง รวมถึงระบบขนสงมวลชนตัดผาน (Risinee, 2015) แตการศึกษานี้ยังใช CBD
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ที่ครอบคลุมพื้นที่ 5 เขตคือ เขตวัฒนา เขตสาทร เขตบางรัก เขตปทุมวัน และเขตคลองเตย ซึ่งยังมี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสูง เปนที่ตั้งของอาคารสํานักงาน ศูนยการคาชั้นนํา โรงแรมและที่
พักอาศัยระดับบน ตลอดจนมีระบบการคมนาคมขนสงที่สะดวกรวดเร็วอันไดแก รถไฟลอยฟา
BTS และรถไฟฟาใตดิน MRT
กรอบแนวคิดการวิจัย
1. ปจจัยดานโครงสราง (structural attributes)
1.1. อายุของอาคาร (ป)
1.2. พื้นที่ของหองชุด (ตารางเมตร)
2. ปจจัยดานสภาพแวดลอม (environmental attributes)
2.1. จํานวนหองชุดทั้งหมดในโครงการ (ยูนิต)
2.2. เนื้อที่ทั้งหมดในโครงการ (ตารางเมตร)
2.3. สิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร (จํานวนประเภท)
3. ปจจัยดานทําเลที่ตั้ง
3.1. คาเชารายเดือน (บาทตอตารางเมตร)
3.2. สัดสวนชาวตางชาติที่เปนเจาของหองชุดใน
โครงการ (รอยละ)

ราคา
(บาทตอตาราง
เมตร)

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การศึกษานี้ชวยใหผูซื้อและนักลงทุนในอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมมือสอง
ทราบว า มี ป จ จั ย ใดบ า งที่ ม ากํ า หนดราคา อี ก ทั้ ง ช ว ยให ส ามารถคาดการณ แ นวโน ม ราคาของ
คอนโดมิเนียมมือสอง
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
อสังหาริมทรัพยเปนทรัพยสินที่มีความแตกตางกันในเชิงคุณภาพและทําเลที่ตั้งการหาดัชนี
ราคาที่พิจารณาเชิงคุณภาพของอสังหาริมทรัพยที่ไดรับความนิยมในขณะนี้มี 3 วิธี ไดแก
1. Hedonic method
แนวคิดพื้นฐานของวิธีนี้เปนการหาความสัมพันธของราคาสินทรัพยกับคุณลักษณะตาง ๆ ของ
สินทรัพยนั้นซึ่งประกอบดวย ลักษณะดานโครงสราง ลักษณะดานสิ่งแวดลอม และลักษณะ
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ดานทําเลที่ตั้ง เชน ความสัมพันธระหวางราคาบานกับแบบบาน ขนาดที่ดิน ถนนหรือแนว
รถไฟฟารอบๆ อสังหาริมทรัพย เปนตน
2. Repeat-sales method
มี ก ารนํ า วิ ธี นี้ ม าใช แ ทน Hedonic method โดย Bailey, Muth, and Nourse (1963) และใช
แพรหลายมากขึ้นในระยะหลัง วิธีนี้ไมพิจารณาองคประกอบตาง ๆ ของบาน แตใชขอมูลจาก
การปล อยสิ นเชื่ อ และมีเพียงขอ มู ลราคาบ านที่ มีการซื้ อขายในช วงสองเวลาเทานั้ นโดยมี
สมมติฐานวาบานหลังนั้น ๆ มีสภาพคงที่ ไมมีการปรับปรุงตอเติมใหม ไมมีการเสื่อมสภาพ
3. Mix-adjustment method
วิธีการนี้คือการจัดบานเปนกลุมโดยใหบานที่มีลักษณะและทําเลที่ ใกลเคียงกั นอยู ในกลุ ม
เดียวกันแลวใชราคาเฉลี่ยในแตละกลุมมาถวงน้ําหนักเปนราคาเฉลี่ยที่ปรับคุณภาพ (Mixadjusted price) วิธีนี้ไมคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของที่อยูอาศัย หากมีการเปลี่ยน
องคประกอบจะทําใหจํานวนตัวอยางของแตละกลุมเปลี่ยนแปลง
จากหลั ก การทั้ ง 3 วิ ธี จะเห็ น ได ว า วิ ธี ที่ 1 คื อ hedonic method เหมาะกั บ การใช ห าราคา
อสังหาริมทรัพยสําหรับประเทศไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรุงเทพฯ มากที่สุด ทั้งนี้เพราะยังมีการ
เปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพเกิดขึ้นตลอดเวลาเนื่องจากเปนตลาดเกิดใหม (Emerging) ที่มีการขยายเมือง
ออกไปและยังอยูในชวงมีการกอสรางและขยายระบบสาธารณูปโภค อีกทั้งยังมีนักลงทุนกลุมหนึ่ง
ที่นิยมลงทุนในอสังหาริมทรัพยมือสองมารื้อสรางใหมใหกลายเปนบานหลังใหมบนที่ดินผืนเดิม
เหลานี้ทําใหลักษณะเชิงคุณภาพของอสังหาริมทรัพยเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาไป ในขณะที่อีก 2
วิธีที่เหลือมีสมมุติฐานเหมือนกันคืออสังหาริมทรัพยไมมีการเปลียนแปลงเชิงคุณภาพ จึงเหมาะกับ
ตลาดอสังหาริมทรัพยโตเต็มที่ (Mature) อยางในประเทศที่พัฒนาแลว เนื่องจากการซื้อขายบาน
สวนใหญเปนบานมือสองที่คงสภาพเดิม และไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะดานสิ่งแวดลอม
และทําเลที่ตั้งแลว
Abbasov (2014) กลาววามีการนําวิธีแบบจําลองราคา (Hedonic price method) มาใชตั้งแตป
2003 โดย Haurin ในครั้งนั้นเปนศึกษาการเปลี่ยนแปลงของราคารถยนต ตอมาไดนําแนวคิดพื้นฐาน
มาใชในการหาความสัมพันธของราคาสินทรัพยกับคุณลักษณะที่แตกตางของสินทรัพยนั้น มักมี
ลักษณะเปนสินคาที่เกี่ยวกับความสุขสบายและความพึงพอใจ เชน ราคาบานกับคุณลักษณะของ
บานซึ่งเปนสินคาที่เคลื่อนยายไดไมงายนอกจากนี้ยังมีการนําเอาเทคนิคราคาแอบแฝง (Hedonic
Pricing Method) มาวิเคราะหดานที่การประเมิ นมูลคาการใชจายจากลักษณะและคุณสมบัติของ
1080

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ผูตอบแบบสอบถาม เชน การหาปจจัยที่กระทบตอจานวนเงินที่ใชจายไดอีกดวย เชนการประเมิน
หามูลคาภาษีสังคมตางโดยวัดจากจํานวนซองภาษีสังคมที่มองวาเปนตนทุนหรือคาใชจายไดดวย
เชน บจากงานมงคล (งานแตงงาน) งานศพ และงานบุญ
ในปจจุบันธนาคาคารแหงประเทศไทยก็ไดนําแบบจําลองราคา (Hedonic price) เพื่อสราง
และประมาณสมการราคาที่อยูอาศัยในปที่ใชอางอิงในการจัดทําราคาจัดทําดัชนีราคาที่อยูอาศัย
ประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาสโดยใชราคาที่อยูอาศัยตอตารางเมตร (ธนาคาคารแหงประเทศไทย,
2547)
ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ขอมูลที่ใชในการศึกษา
การศึกษาปจจัยที่กําหนดราคาคอนโดมิเนียมมือสองยานศูนยกลางทางธุรกิจในกรุงเทพมหานคร
ใชขอมูลดังตอไปนี้
1.1. ขอมูลเกี่ยวกับประชากร ไดแกรายชื่อโครงการคอนโดมิเนียมที่มีการจดทะเบียนอาคารชุด
ตามเขตตางๆ ในกรุงเทพฯ ครอบคลุมพื้นที่ซึ่งถือวาเปน CBD ของกรุงเทพฯ
1.2. ขอมูลเกี่ยวกับตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระไดแกปจจัยตาง ๆ ที่เปน
คุณลักษณะทั้ง 3 ประการตามแนวคิด hedonic price model คือปจจัยดานโครงสราง ดาน
สภาพแวดลอม และดานทําเลที่ตั้ง สวนตัวแปรตามไดแกราคาเสนอขายคอนโดมิเนียม
ของเจาของหองชุดที่ไมใชเจาของโครงการ
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาวิจัยนี้มีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลงคือ
2.1. แหล ง ข อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) เป น แหล ง ที่ ไ ช ใ นการสํ า รวจราคาเสนอขาย
คอนโดมิเนียมมือสองยาน CBD ซึ่งผูเปนเจาของหองชุดหรือตัวแทนประกาศขาย แตเนื่องจาก
ผูทําการวิจัยไมสามารถเดินสํารวจเก็บขอมูลราคาจากหาผูขายตามโครงการหรือสถานที่ทั่วไป
ได จึงใชวิธีสํารวจผานทางหนาเว็บไซตตาง ๆ ซึ่งเปนพื้นที่สื่อกลางผานออนไลนระหวางผูซื้อ
และผูขายคอนโดมิเนียมที่เขามาประกาศขซื้อ-ขายดวยตนเอง รวมทั้งตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้ง
หรือไดรับอนุญาตจากผูขายและผูซื้อ ซึ่งแสดงขอมูลทั้งราคาเสนอขาย ผูเสนอขาย ชื่อโครงการ
ขนาดพื้นที่ ฯลฯ โดยเว็บไซตที่เปนแหลงขอมูล 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) เปนแหลงขอมูลที่รวบรวมรายชื่อโครงการคอนโดมิเนียม
ทั้งหมดที่มีการจดทะเบียนอาคารชุดตามเขตตาง ๆ ในกรุงเทพฯ ตลอดจนรายละเอียด
เกี่ยวกับโครงการนั้น ๆ เชน ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ ปที่จดทะเบียนอาคารชุด เนื้อที่
และจํานวนหองชุดทั้งหมดในโครงการ ขนาดพื้นที่และหองชุดที่ถือครองโดยตางชาติ
ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีในโครงการ นอกจากนั้น ยังเปนแหลงสําหรับคนควา
ทฤษฎีงานวิจัยศึกษาเกี่ยวกับสภาพตลาดคอนโดมิเนียมมือสองและปจจัยที่กําหนดราคา
ไดแก วารสาร วิทยานิพนธ และสารสนเทศออนไลนตางๆ
3. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษานี้ไดแกโครงการคอนโดมิเนียมทั้งหมดที่จดทะเบียนอาคารชุดกับ
กรมที่ดินในเขต CBD ของกรุงเทพฯ ซึ่งประกอบดวยเขตบางรัก (54 โครงการ) สาทร (34 โครงการ)
วัฒนา (67 โครงการ) ปทุมวัน 3(7 โครงการ) และคลองเตย (72 โครงการ) คิดเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น
264 โครงการดังรายละเอียดในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 รายชื่ อ โครงการคอนโดมี เ นี ย มในย า น CBD กรุ ง เทพฯ ที่ จ ดทะเบี ย นอาคารชุ ด
ระหวางป 2524-2561

1082

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ลําดับที่

ชื่ออาคารชุด

ปที่จดทะเบียน

1

เดอะไรซ

2551

2

บานสราญ

2549

3

เดอะไฮท

2549

4

เลอ รัฟฟเน ชมพูทวีป

2551

5

วิลลา สิกขรา

2552

6

คลิ๊ก 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

ซิตี้ ลิฟวิ่ง

2553

18

ควอทโทร บาย แสนสิริ

2554

19

บลอคส 77

2554

20

เลอนิส เอกมัย

2554

21

แม็กซวิน

2536

22

ดับเบิ้ลยู 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 ฟอรตี้นาย

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

ออลซีซั่น 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

เดอะซี้ด 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 คอนโดมิเนี่ยม

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 ซี๊ด มิงเกิล

2556

129

เซ็นทริค สาทร-เซ็นหลุยส

2557

130

ริธึ่ม 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

คอนโดสุวรรณสวัสดิ์

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 อินฟนิตี้

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

ไอวี่ สาทร

2552
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162

สุรวงษวัฒนาคาร

2536

163

มารชเทียนเซี้ยง

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

ริธึ่ม 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

บานภูมิสิทธิ์

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

2536

เวอร
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 แมนชั่น

2535

216

ศุภาลัย เพลส

2537

217

สุขุมวิทสวีท

2537

218

ซิตี้ 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

เดอะลิ้งค 5

2554

235

ดิ แอดเดรส สยาม

2551

236

ปทุมวัน รีสอรท

2540

237

เอ็กซวีโอ เดอะซิกซทีน คอนโดมิเนียม

2555

238

เพริ์ล 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

ริธึ่มสุขุมวิท 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

ริธึ่ม สุขุมวิท 44/1

2556

254

โนเบิล รีมิกซ

2553

255

เมโทร ลักซ พระราม 4

2559

256

ริธึ่ม สุขุมวิท 36-38

2559

257

เดอะ ลุมพินี 24

2559

258

พารค 24 นิติบุคคลอาคารชุด 1

2560

259

ทรี คอนโด สุขุมวิท 50

2560

260

ริธึ่ม สุขุมวิท 42

2559

261

ไลฟ สุขุมวิท 48

2560

262

แวรเด

2560

263

เมยแฟร เพลส สุขุมวิท 50

2561

264

เดอะ นิช โมโน สุขุมวิท 50

2561

แหลงที่มา สํานักสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย กรมที่ดิน
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4. เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลและขั้นตอนในการวิเคราะห
การศึ ก ษาป จ จั ย ที่ กํ า หนดราคาคอนโดมิ เ นี ย มมื อ สองย า นศู น ย ก ลางทางธุ ร กิ จ ใน
กรุ ง เทพมหานครใช แ บบจํ า ลอง Hedonic Price มาประยุ ก ต ใ ช กั บ การวิ เ คราะห ก ารถดถอย
(Regression Analysis) มีขั้นตอนในการวิเคราะหดังนี้
4.1. นําขอมูลประชากรทั้งหมด 264 โครงการเขาโปรแกรมทางสถิติ ทําการตรวจสอบขอมูลและ
แกไขขอมูลที่ผิดพลาด นําโครงการซึ่งไมมีขอมูลราคาขายที่ประกาศโดยเจาของรายยอยออกไป
ไดแก โครงการที่สรางเสร็จและจดทะเบียนอาคารชุดแลวแตเพิ่งโอนใหผูซื้อรายยอย ทําให
เจาของยังไมทันประกาศขาย โครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการจดทะเบียน
อาคารชุดจากคอนโดมิเนียมเปนอาคารสํานักงานในภายหลัง และโครงการที่มีรายละเอี ยด
โครงการที่สําคัญไมสมบูรณ เชน เนื้อที่ทั้งหมดของโครงการ คิดเปนขอมูลที่นําออกทั้งสิ้น 22
โครงการ นอกจากนี้ ยังนําโครงการที่เปนคานอกเกณฑ (outlier) ออกอีก 1 โครงการคือ 98 ไวร
เลส ของกลุมแสนสิริ ที่ตั้งอยูในเขตปทุมวัน เนื่องจากใชวัสดุเกรดพรีเมี่ยมราคาสูงและกําหนด
กลุมเปาหมายระดับบนสุด ทําใหมีราคาขายสูงถึง 616,541 บาทตอตารางเมตร ขณะที่คาเฉลี่ย
ของราคาขายทุกโครงการในยาน CBD อยูที่ 136,489.58 บาทตอตารางเมตรเทานั้น จึงเหลือ
นํามาใชในการวิเคราะหทั้งสิ้น 241 โครงการ
4.2. ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะหหาคาความถี่ (Frequency) รอยละ
(Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean)
4.3. ใชสถิติอนุมานหรืออางอิง

(Inferential Statistics) ไดแก การทดสอบคาทางสถิติเพื่อใชหารูป

แบบจําลอง คาสัมประสิทธิ์ที่ไดจากการประมาณคา (coefficient) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของตัวประมาณคาสัมประสิทธิ์ (Std.Error) การใชคาทางสถิติเพื่อใชในการตัดสินใจเลือกรูป
แบบจําลอง โดยใหคาสหสัมพันธ R-Squared (R2) จะมีคาอยูระหวาง 0 – 1 การพิจารณาคา R2
ใหพิจารณาวาคา R2 ยิ่งวิ่งเขาใกล 1 ยิ่งดี และทําการทดสอบคาทางสถิติตามขอสมมุติฐานโดยนํา
ตัวแปรอิสระเขาสมการทีละตัวดวยวิธี stepwise
4.4. จากการนําแบบจําลอง hedonic price มาประยุกตใชกับการศึกษานี้ สามารถกําหนดสมการหรือ
แบบจําลองไดดังนี้
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P = f (S, N, L)
เมื่อ

P

คือราคาขายตอตารางเมตรของคอนโดมิเนียมมือสอง (หนวย: บาท)

S

คือปจจัยที่เปนคุณลักษณะดานโครงสราง (structural attributes) ของ
คอนโดมิเนียมมือสองในยาน CBD กรุงเทพ

N

คือปจจัยที่เปนคุณลักษณะดานสภาพแวดลอม (environment attributes)
ของคอนโดมิเนียมมือสองในยาน CBD กรุงเทพ

L

คือปจจัยที่เปนคุณลักษณะดานทําเลที่ตั้ง (locational attributes) ของ
คอนโดมิเนียมมือสองในยาน CBD กรุงเทพ

5.

สมมติฐานในการวิจัย
สมมติฐานที่ใชในการศึกษานี้เปนการนํามีปจจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของคอนโดมิเนียมมือ

สองยานศูนยกลางทางธุรกิจในกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบดวยปจจัยหลัก 3 ประการ ดังนี้
5.1. ปจจัยที่เกี่ยวกับโครงสราง (structural attributes) ไดแก
5.1.1. อายุการใชงาน (ป) ของคอนโดมิเนียมมือสองโดยนับตั้งแตปที่จดทะเบียนจัดตั้ ง
อาคารชุดจนเดือนเมษายน 2561 ใชสัญลักษณวา AGE
5.1.2. ขนาดพื้นที่ของหองชุดที่ขาย (หนวยเปนตารางเมตร) ใชสัญลักษณวา AREA
5.2. ปจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม (environmental attributes)ไดแก
5.2.1. ความแออัดของจํานวนผูอยูอาศัยภายในโครงการ โดยวัดจากจํานวนหองชุดทั้งหมด
ที่มีอยูโครงการ ใชสัญลักษณวา UNITS
5.2.2. ขนาดพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ (หนวยเปนตารางเมตร) ใชสัญลักษณวา SPACE
5.2.3. จํานวนประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวกสบายและสันทนาการที่โครงการจัดใหมี
ซึ่งถือวารวมอยูในตนทุนของหองชุดที่เจาของโครงการใชกําหนดราคาขาย ไดแก
สระวายน้ํา หองออกกําลังกายและกีฬา หองซาวนาหรือหองอบไอน้ํา หองสมุด หอง
อิ น เตอร เ น็ ต ห อ งชมภาพยนต ห อ งเล น เกมส ห อ งคาราโอเกะ และลานจอด
เฮลิคอปเตอร ใชสัญลักษณวา FACILITY
5.2.4. สภาพแวดลอมที่มีชาวตางชาติอยูอาศัยดวย ใชตัวแทนคือสัดสวนการถือกรรมสิทธิ์
ในหองชุดของโครงการคอนโดมิเนียมนั้น ใหสัญลักษณวา FOREIGN
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6. ปจจัยที่เกี่ยวกับทําเลที่ตั้ง (locational attributes) ไดแก
6.1. ทําเลที่นักลงทุนนิยมซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อปลอยเชา ใชตัวแทนคือคาเชารายเดือนตอ
ตารางเมตร ใหสัญลักษณวา RENT
การศึกษานี้แตกตางจากการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางราคากับคุณลักษณะที่เปนปจจัย
กําหนดราคาโดยใชวิธี hedonic price อื่น ๆ ที่ผานมาคือไมคํานึงถึงปจจัยเกี่ยวกับทําเลที่ตั้งในเรื่อง
การคมนาคมอยางเชน การศึกษาของปญญวัฒน (2559) ที่นําระยะหางจากแนวรถไฟฟามาเปนปจจัย
อิสระ และการศึกษาของบุหลัน (2547) ที่นําความกวางของถนนมาใชเปนปจจัยอิสระ เนื่องจาก
ขอบเขตการศึกษานี้อ ยู ในเขตกรุ งเทพชั้นในยาน CBD ที่มีระบบการคมนาคมเต็มพื้นที่อ ยู แล ว
โดยเฉพาะแนวรถไฟฟาวิ่งผานยาน CBD ถึง 2 สายคือ รถไฟลอยฟา BTS และรถไฟฟาใตดิน MRT
ผูวิจัยจึงนําปจจัยเรื่องนี้ออก แตเพิ่มปจจัยดานทําเลที่ตั้งคือทําเลที่มีการนําหองชุดปลอยเชามาสราง
สมการ ทั้งนี้เพราะอัตราคาเชานาจะมีความสัมพันธกับราคาขายหองชุดคอนขางมาก เนื่องจากใช
เปนฐานในการคํานวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ในทางกลับกันหากมีผู
นิยมนําหองชุดในโครงการคอนโดมิเนียมออกปลอยเชาก็ทําใหมีการซื้อขายหลายรอบ สงผลให
ราคาซื้อขายสูงขึ้นตามมา อีกทั้งไมพบวามีการศึกษาในประเด็นนี้เลย
ผลการวิเคราะหขอมูล
จากการนําปจจัยที่เปนคุณลักษณะดานตาง ๆ ที่เปนคุณลักษณะทั้ง 3 ดานมากําหนดราคา
ขายคอนโดมิเนียมมือสองในยาน กรุงเทพฯ ดวยวิธีวิเคราะหถดถอย ดวยโรแกรมทางสถิติ ไดผล
การวิเคราะหดังนี้
1. จากผลการวิเคราะหทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

พบวาคาเฉลี่ยราคาขาย

คอนโดมิเนียมมือสองในยาน CBD กรุงเทพฯ อยูที่ 136,489.58 บาทตอตารางเมตร โดยเฉลี่ยแต
ละโครงการไดกอตั้งและจดทะเบียนอาคารชุดมานานกวา 10 ป และมีอายุนานที่สุดถึง 37 ปคือ
โครงการแกรนดวิลลเฮาส 1 ตั้งอยูในเขตคลองเตย ทั้งนี้โครงการสวนใหญมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกหลัก ๆ อยู 1-2 ประเภทคือ สระวายน้ําและฟดเนส และมีความหนาแนนของจํานวนหอง
ชุดโดยเฉลี่ย 232 หองในโครงการ อยางไรก็ดี ยังมีโครงการจํานวนหนึ่งที่มีจํานวนหองชุดเพียง
ไมกี่หองโดยทําเปนเพนทเฮาสและมักไดแกโครงการที่ตั้งมานานแลว ทั้งนี้เพราะตนทุนที่ดิน
ในสมัยกอนยังไมแพงมากเทาขณะนี้ อีกทั้งคานิยมของคนไทยในสมัยนั้นยังไมคุนเคยกับการ
อยูอาศัยในแนวตั้งซึ่งมีพื้นที่แคบและไมมีบริเวณรอบตัวบาน นอกจากนี้ การศึกษานี้ยังพบวา
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อัตราคาเชาโดยเฉลี่ยใหผลตอบแทนจากการลงทุนตอปที่รอยละ 5.51 โดยคิดจากคาเฉลี่ยของคา
เชาตอตารางเมตรเทียบกับคาเฉลี่ยของราคาขายตอตารางเมตร ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา
N
PRICE
AGE
AREA
FACILITY
UNITS
SPACE
RENT
FOREIGN
Valid N (listwise)

241
241
241
241
241
241
241
241
241

Minimum Maximum
23,448
362,727
.2
37.0
8
700
0
6
7
1,605
1,000
110,390
145
7,143
.00
56.30

Mean
Std. Deviation
136,489.58
55,085.775
11.197
8.5817
95.37
86.055
1.58
1.256
232.93
245.222
14,153.94
20,704.802
627.36
605.518
7.5228
11.74457

2. ผลการวิเคราะหถดถอย (Regression analysis)
จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระเพื่อตรวจสอบภาวะรวมหรือความ
แปรปรวนซอนทับ (Collinearity) กอนที่จะสรางสมการพยากรณจําลองเชิงเสนโดยอาศัยขอมูลเชิง
ประจักษ พบวาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (r) มีคาระหวาง .370 ถึง -.015 ซึ่งไมสูงกวา .75
แสดงวาไมพบความแปรปรวนซอนทับ (ดังแสดงในตารางที่ 6) จึงสรุปวาสามารถนําตัวแปรอิสระ
ทั้งหมดมาสรางสมการถดถอยได

1096

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร
Correlations
AGE
AGE

Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)
N
AREA
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
FACILITY Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
UNITS Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
SPACE Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
RENT
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
FOREIGN Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

AREA FACILITY UNITS SPACE RENT FOREIGN
1

.215**

241

.001
241

.215**

1

-.194** -.206**
.003
241

.074 -.264**

.370**

.001
241

.254
241

.000
241

.000
241

-.015 -.271**

-.006

-.066

.357**

.000
241

.927
241

.307
241

.000
241

.001
241

241

.820
241

-.194**

-.015

1

.256**

.172**

.039

.016

.003
241

.820
241

241

.000
241

.007
241

.542
241

.801
241

-.206** -.271**

.256**

1

.254**

.062

-.206**

.340
241

.001
241

.001
241

.000
241

.000
241

241

.000
241

.074

-.006

.172**

.254**

1

.043

.172**

.254
241

.927
241

.007
241

.000
241

241

.507
241

.008
241

-.264**

-.066

.039

.062

.043

1

-.186**

.000
241

.307
241

.542
241

.340
241

.507
241

241

.004
241

.370**

.357**

.172** -.186**

1

.000
241

.000
241

.016 -.206**
.801
241

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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จากการวิเคราะหถดถอยแบบ stepwise พบวามีการวิเคราะหทั้งหมด 4 ตัวแปรประกอบดวย
อายุ (AGE) คาเชา (RENT) พื้นที่หองที่ขาย (AREA) และพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ (SPACE) มี
ความสัมพันธกับราคาของคอนโดมิเนียมมือสองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสามารถนํามาสราง
สมการโดยทําใหคา R square มีคาที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ และสูงที่สุดที่ .302 หมายความวาตัวแปรดังกลาว
ทั้งหมดสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาคอนโดมิเนียมมือสองไดรอยละ 30.2 ดังแสดงใน
ตารางที่ 8 Model summary และนําตัวแปรอิสระที่เหลือออกเนื่องจากไมมีความสัมพันธกับราคา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ปจจัยสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโครงการ (FACILITY) ทั้งนี้
เพราะเกือบทุกโครงการมีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางนอย 1 อยางและเหมือนกันคือสระวายน้ํา ทํา
ใหไมมีผลตอราคาคอนโดมิเนียมมือสอง ปจจัยจํานวนหองชุดทั้งหมดในโครงการ (UNITS) แสดง
วาจากการตัดสินใจซื้อและการตั้งราคาขายไมไดพิจารณาถึงความหนาแนนของจํานวนผูอยูอาศัยใน
โครงการ ทั้งนี้นาจะมีสาเหตุจากกฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุดที่กําหนดพื้นที่สวนกลางขั้นต่ําไว อีกทั้ง
สภาพแวดลอมการอยูอาศัยรวมกันในอาคารแนวตั้งทําใหโครงการไมดูแออัดจนเกินไป จึงไมสงผล
ตอการกําหนดราคาซื้อขาย เชนเดียวกับปจจัยสัดสวนการครอบครองกรรมสิทธิ์ในหองชุดของ
ตางชาติ (FOREIGN) ก็เปนปจจัยที่ไมสงผลตอราคาเชนกัน
จากตารางที่ 7-10 จากคาสัมประสิทธิ์ (coefficients) ที่ไดมา พบวาตัวแปรอิสระที่สงผลตอ
ราคาคอนโดมิ เ นี ย มมื อ สองมากที่ สุ ด คื อ อายุ ข องโครงการ (AGE) กล า วคื อ ให ค า Beta ที่ เ ป น
มาตรฐานสูงที่สุดคือ -.466 รองลงมาไดแกคาเชา (RENT) พื้นที่หองชุดที่มีการประกาศขาย (AREA)
และพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ (SPACE) ซึ่งใหคา Beta ที่เปนมาตรฐานคือ .195 .190 และ .109
ตามลําดับ และสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติไดวา
- เมื่อโครงการมีอายุมากขึ้น 1 ป จะทําใหราคาลดลง 2,993.66 บาทตอตารางเมตร
- เมื่อคาเชาเพิ่มขึ้น 1 บาทตารางเมตร จะทําใหราคาเพิ่มขึ้น 17.70 บาทตอตารางเมตร
- เมื่อพื้นที่หองชุดใหญขึ้น 1 ตารางเมตร จะทําใหราคาเพิ่มขึ้น 121.42 บาทตอตารางเมตร
- เมื่อโครงการมีพื้นที่ใหญขึ้น 1 ตารางเมตร จะทําใหราคาเพิ่มขึ้น 0.29 บาทตอตารางเมตร
และจากสมการสุดทายดวยการวิเคราะหแบบ stepwise สรุปเปนแบบจําลองไดดังนี้
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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ตารางที่ 7
Variables Entered/Removeda
Model

Variables Entered

Variables Removed

Method

1

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-toAGE

. enter <= .050, Probability-of-F-to-remove
>= .100).

2

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-toRENT

. enter <= .050, Probability-of-F-to-remove
>= .100).
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-

3

AREA

. enter <= .050, Probability-of-F-to-remove
>= .100).
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-

4

SPACE

. enter <= .050, Probability-of-F-to-remove
>= .100).

a. Dependent Variable: PRICE
ตารางที่ 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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ตารางที่ 9
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

160102296369.8
50

Residual

568163942356.8
23
728266238726.6
73
187180305368.0
78
541085933358.5
94
728266238726.6
73
211535887660.6
68
516730351066.0
04
728266238726.6
73
220062174773.9
40
508204063952.7
33
728266238726.6
73

Total
2

Regression
Residual
Total

3

Regression
Residual
Total

4

Regression
Residual
Total

df

Mean Square
1

160102296369.8
50

F

Sig.

67.348

.000b

41.166

.000c

32.341

.000d

25.548

.000e

239 2377254988.941
240
2

93590152684.03
9

238 2273470308.229
240
3

70511962553.55
6

237 2180296839.941
240
4

55015543693.48
5

236 2153407050.647
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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จากการวิเ คราะห ถ ดถอยแบบ stepwise แบบจําลองทุ กแบบจึ งมี นัย สํ าคั ญ ทางสถิติ โดยเฉพาะ
แบบจําลองที่ 4 ซึ่งประกอบดวยตัวแปร AGE RENT AREA SPACE ไดคา Beta ที่ลดนอยที่สุด
ตารางที่ 10
Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

170187.950

5169.683

-3009.675

366.740

154985.292

6705.502

-2670.926

371.835

18.187

5.270

146308.435

7061.213

-2926.563

372.082

RENT

18.357

AREA

Sig.

-8.207

.000

23.113

.000

-.416

-7.183

.000

.200

3.451

.001

20.720

.000

-.456

-7.865

.000

5.161

.202

3.557

.000

119.878

35.867

.187

3.342

.001

143231.927

7185.837

19.933

.000

-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

(Constant)
RENT
(Constant)
AGE

4

t

.000

AGE
3

Beta

32.920

AGE
2

Std. Error

Coefficients

(Constant)
AGE

a. Dependent Variable: PRICE
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ตารางที่ 11
Excluded Variablesa
Collinearity
Model
1

2

3

4

Beta In

t

Sig.

Partial

Statistics

Correlation

Tolerance

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

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

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

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
การศึกษาปจจัยที่กําหนดราคาคอนโดมิเนียมมือสองยานศูนยกลางทางธุรกิจในกรุงเทพ
มหานครยังมีปจจัยที่เปนคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ควรนํามาศึกษาเพิ่มเติมไดอีก รวมทั้งรูปแบบการขายยัง
มีหลากหลาย เชน การขายพรอมผูเชา การขายหรือใหเชาในเวลาเดียวกัน หรือแมแตวิธีการขายผาน
ตัวแทนซึ่งผูขายจะถูกหักคานายหนาในขณะที่การขายดวยตัวเองไมตองเสียคานายหนา

เปนตน

นอกจากนี้การศึกษาในอนาคตควรสํารวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุวาทําไมยิ่งพื้นที่มากถึงทําใหราคา
ตอตารางเมตรยิ่งสูง เปนตน นอกจากนี้ ยังอาจสามารถทําการศึกษาโดยขยายขอบเขตครอบคลุม
พื้นที่ใหกวางกวาเดิม เนื่องจากคอนโดมิเนียมในยาน CBD อาจยังไมใชตัวแทนที่ดีสําหรับราคาของ
คอนโดมิเนียมในทุกเขตของกรุงเทพฯ หรือสําหรับทั่วประเทศ
บทสรุป
การศึกษาปจจัยที่กําหนดราคาคอนโดมิเนียมมือสองยานศูนยกลางทางธุรกิจในกรุงเทพ
มหานครสามารถใชแบบจําลอง hedonic price มาประยุกตใชได และสามารถหาความสัมพันธ
ระหวางราคาขายตอตารางเมตรกับปจจัยที่เปนคุณลักษณะ 3 ประการตามแนวคิด hedonic price นั่น
คือ อายุโครงการ คาเชารายเดือนตอตารางเมตร พื้นที่หองชุดที่บอกขาย และพื้นที่โดยรวมทั้ง
โครงการ และสามารถใชสมการปจจัยคํานวณหาราคาดังนี้
P = 143,231.927 – 2,993.664 AREA + 17.695 RENT + 121.422 AREA + .289 SPACE
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แนวทางการปรับกลยุทธของธุรกิจ SMEs โลจิสติกสเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันในยุค
โลจิสติกส 4.0
Strategic Changes in Logistic SMEs for increasing competitiveness in Digital Logistic 4.0
era.
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บทคัดยอ
บทความนี้เปนบทความวิชาการที่มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอแนวทางในการปรับกลยุทธ
ของธุรกิจ SMEs โลจิสติกสในไทย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ในยุคโลจิสติกส 4.0 จาก
ปจจัยตางๆ ที่ไดศึกษามา ไมวาจะเปนอิทธิพลจากธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่กําลังเติบโตแบบ
ก าวกระโดด ที่ ผูบริโภคหัน มาซื้ อ ขายกั นผ า นช อ งออนไลน ที่ ส ะดวกและง า ยมากขึ้ น ยิ่ ง ธุ ร กิ จ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเติบโตมากเทาใด ความตองการสงมอบสินคาไปยังลูกคาก็จะเพิ่มสูงขึ้นตาม
ไปดวย อีกทั้งรัฐบาลกําลังจัดทําโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor : EEC) ซึ่งเปนแผนยุทธศาสตรภายใตไทยแลนด 4.0 ดวยการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่
ตอยอดความสําเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) ทําใหธุรกิจผู
ใหบริการดานโลจิสติกสขยายตัวอยางตอเนื่อง เนื่องจากโครงการนี้มุงหวังที่จะพัฒนาโครงสราง
ดานการขนสงทุกประเภท และนอกจากนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่เปลี่ยนผานไปสูโลจิสติกส 4.0
ที่เนนเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยบริหารจัดการระบบดานโลจิสติกส จากปจจัยทั้งหลายนี้
ผูประกอบการ SMEs โลจิสติกสควรมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพดานตางๆ เพื่อปรับกลยุทธ
ตามการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ จากการศึกษาพบวา แนวทางในการปรับกลยุทธของธุรกิจ SMEs โล
จิสติกสในไทยที่เหมาะสมไดแก การผันตัวเองมาเปนผูใหบริการ Order Fulfillment แบบครบวงจร
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การเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูระบบ E-Logistics การสรางเครือขายเพื่อหาพันธมิตรในธุรกิจการ
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 Ecommerce, 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
สถานการณโลจิสติกสในประเทศไทยกําลังเติบโตอยางตอเนื่อง ดวยสภาวะทางเศรษฐกิจที่
ขยายตัวขึ้น จากการลงทุนของภาครัฐที่เปรียบเสมือนเปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย
ประกอบการสงออกที่เริ่มฟนตัวและเปนผลมาจากปริมาณความตองการสินคาจากประเทศไทยนั้น
มีมากขึ้นตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก สงผลทําใหสถานการณโลจิสติกสไดรับอานิสงสตามไป
ดวย ธุรกิจโลจิสติกสกําลังเติบโตไดเปนอยางดีทามกลางการแขงขันอยางรุนแรงของผูประกอบการ
ที่มุงแสวงหาโอกาสจากตลาดที่มีทิศทางการเติบโต โดยรูปแบบการใหบริการโลจิสติกสโดยอาศัย
Third Party Logistics Provider หรือ 3PL ซึ่งเปนการใหบริการอยางเปนระบบและครบวงจร จาก
ปริมาณความตองการขนสงสินคาที่เพิ่มขึ้น สงผลไปยังธุรกิจโลจิสติกสทั้งระบบ ทั้งธุรกิจการขนสง
สิ น ค า ทางบก ซึ่ ง เป น การขนส ง หลั ก ภายในประเทศที่ มี แ นวโน ม เติ บ โตขึ้ น ตามกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีการฟนตัว ทั้งจากการลงทุนภาครัฐบาลและภาคเอกชน รวมถึงการสงออกสินคาที่มี
ทิ ศ ทางเติ บ โตขึ้ น จากป ที่ ผ า นมา ทํ า ให สิน ค า ที่ มี แ นวโน ม การขนส ง เพิ่ ม ขึ้ น ได แ ก สิ นค า วั ส ดุ
กอสราง สินคาเกษตรและเกษตรแปรรูป เปนตน สวนธุรกิจคลังสินคานั้นก็มีแนวโนมเติบโตควบคู
ไปกับการขยายตัวของภาคโลจิสติกสตางๆดวย นอกจากนั้นธุรกิจไปรษณียภัณฑที่ขยายตัวอยาง
โดดเดนก็ไดรับแรงผลักดันจากพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) เปนปจจัยหลักและคาดวาใน
อนาคตธุรกิจไปรษณียภัณฑและรับสงสินคานี้นาจะมีการเติบโตอยางตอเนื่องยิ่งขึ้นไปอีก
นโยบายประเทศไทย 4.0 เปนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่มีวิวัฒนาการจากยุค
1.0 ซึ่ ง เป น ยุ ค เกษตรกรรม จากนั้ น กลายเป น ยุ ค 2.0 เป น ยุ ค ของอุ ต สาหกรรมเบา ที่ มี ก ารนํ า
เครื่ องจั ก รเข า มาช ว ยในการผลิ ต สิ นคา ทําใหป ระเทศเริ่ มมี ศั ก ยภาพในการผลิ ต สิ น ค า มากขึ้ น
ในขณะที่ ยุ ค 3.0 เป น ยุ ค อุ ต สาหกรรมหนั กที่ เ น น การส ง ออกและมี ก ารลงทุ น จากต า งชาติ ด ว ย
อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจในยุค 3.0 ก็ยังไมสามารถทําใหประเทศไทยกาวขามความเปนประเทศ
รายไดปานกลางไปได ดังนั้น ประเทศไทย 4.0 จึงเนนที่การแกปญหาใหประเทศหลุดพนจากกับดัก
รายไดปานกลาง โดยตองพัฒนาโครงสรางเศรษฐกิจใหมที่เรียกวา New Economy Model มีการใช
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประชาชนสามารถสรางรายไดไดดวยตนเอง และตองมีการปฏิรูป
ทั้งโครงสรางในทุกมิติและเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจที่เนนการผลิตโดยใชแรงงาน เครื่องจักรและ
ทรัพยากรมาเปนการผลิตบนฐานความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาและ
บริการ นโยบายประเทศไทย 4.0 นี้เปนปจจัยสนับสนุนสําคัญตอธุรกิจโลจิสติกสใหเปลี่ยนผาน
ไปสูโลจิสติกส 4.0 เนื่องจากธุรกิจโลจิสติกสเปนธุรกิจบริการที่อาศัยการเชื่อมโยงขอมูลดิจิทัล
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ระหวางกันในการทํางานเปนหลัก จึงสอดรับกับระบบโครงสรางพื้นฐานทางดานดิจิทัลของไทยที่
อยูในระดับที่ดี เพราะฉะนั้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิ จและแนวทางการพั ฒนา
ประเทศที่จะสงผลตอระบบโลจิสติกส และผูประกอบการโลจิสติกสโดยตรงนั้น ผูศึกษาจึงมีความ
ประสงค ที่ จ ะสรุ ป แนวทางในการปรั บ กลยุ ท ธ เ พื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ให กั บ
ผูประกอบการโลจิสติกสในยุคโลจิสติกส 4.0
ปจจัยที่ชวยสนับสนุนและเพิ่มโอกาสใหกับธุรกิจ SMEs โลจิสติกส
1. อิทธิพลจากการขยายตัวของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce)
ถึงแมวาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะเขาเปลี่ยนรูปแบบการคาปลีกไปเปนการซื้อขายและ
ชําระสินคาเงินเทคโนโลยีบนโลกออนไลน แตการสงมอบสินคาจากผูขายไปยังลูกคายังตองพึ่งพา
การขนสงสิ นคาทุกรูปแบบ ถามีการซื้อขาย และการชําระเงิ นเงิ นอยางสะดวก งายดายบนโลก
ออนไลนมากเทาใด ก็ยิ่งทําใหมีความตองการใชบริการขนสงสินคาไปยังลูกคามากขึ้นเทานั้น จาก
แบบรายงานผลการสํ า รวจมู ล ค า พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ นประเทศไทย ประจํ า ป 2560 โดย
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในปที่ผานมา
ทําใหเห็นวาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยกําลังเติบโตอยางแข็งแกรงจากขนาดตลาดที่
ใหญขึ้นเปนอันดับ หนึ่งของอาเซียน จึงเปนโอกาสที่ดีสําหรับธุ รกิจ SMEs โลจิสติกสที่ จะเพิ่ ม
โอกาสทางการคาและพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการแขงขัน ซึ่งสอดรับกับ
แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส ข องประเทศไทย ฉบั บ ที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 กลยุ ท ธ ที่ 2 ที่ ต อ งการเชื่ อ มโยงการค า สู รู ป แบบพาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (ECommerce) โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises :
SMEs) ใหสามารถคาขายสินคาผานชองทางอิเล็กทรอนิกสไดอยางมืออาชีพ เพื่อขยายตลาด สราง
โอกาสทางธุรกิจ สงเสริมพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในกลุม
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม สถาบันการเกษตร และสหกรณภาคการเกษตร ในการ
ปรั บปรุ งกระบวนการทางธุ ร กิจ การค า การบริการ การเข าถึงตลาดผู บริโภค และยกระดั บ ขี ด
ความสามารถในการแข ง ขั น โดยสร า งความรู ค วามเข า ใจให แ ก ผู ป ระกอบการด า นพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส บมเพาะและเปนที่ปรึกษาแกผูประกอบการใหสามารถคาขายสินคาออนไลนอยาง
ครบวงจรทั้ ง แบบ B2B B2C และ C2C จั ด ทํ า คู มื อ สํ า หรั บ การค า ขายออนไลน ส ง เสริ ม และ
สนั บ สนุ น ให ผู ผ ลิ ต สิ น ค า หรื อ ผู ป ระกอบการสามารถเชื่ อ มโยงการค า สู ต ลาดออนไลน (E1108
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Marketplace) ทั้งระดับประเทศและระดับโลก พรอมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสงสินคาระหว าง
ผู ผ ลิ ต และผู บ ริ โ ภคโดยตรงด ว ยการเชื่ อ มโยงกั บ ผู ใ ห บ ริ ก ารขนส ง สิ น ค า ออนไลน ทั้ ง แบบผู
ใหบริการขนสง (E-Delivery) และผูใหบริการคลังสินคาพรอมจัดสง (E-Fulfillment) สนับสนุนการ
เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (E-Payment) ลด
เงื่อนไขหรือกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการนําระบบมาใชในการดําเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ควร
เตรี ย มความพร อ มของโครงสร า งพื้ น ฐานด า นระบบการชํ า ระเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข อง
ผูประกอบการเพื่อรองรับการคารูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ธุ ร กิ จ SMEs โลจิ ส ติ ก ส ใ นไทยยั ง ได รั บ โอกาสในการขยายธุ ร กิ จ อี ก มากจากพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสแบบธุรกิจกับผูบริโภค (B2C) และพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B)
- พาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบธุรกิจกับผูบริโภค (B2C) นั้นกําลังเปนที่นาสนใจและ
นาจับตามองเปนอยางมากเนื่องจากเกี่ยวของกับผูบริโภคโดยตรงและเปนจํานวน
มาก โดยสามารถเขาผูบริโภคเหลานี้ไดผานสื่อสังคมออนไลน ทําใหการคาขาย
ออนไลน เป น ตลาดที่ มี ข นาดใหญ มาก เต็ ม ไปด ว ยผู บ ริ โ ภค ผู ข าย และสิ น ค า
มากมาย กอใหเกิดบริการโลจิสติกสรูปแบบใหมที่นําเอาอิเล็กทรอนิกสโลจิสติกส
(E-Logistics) มาเชื่อมตอแพลตฟอรมของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทําใหการขนสง
ที่ระบบเชื่อมตอกันแบบเรียลไทม และนอกจากนั้นยังนําแอพพลิเคชั่นบนมือถือ
มาใชอีกดวย
- พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส แ บบธุ ร กิ จ กั บ ธุ ร กิ จ (B2B) ในอนาคตข า งหน า น า จะมี
บทบาทมากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลจะชวยทําใหหาคูคาที่ตอบสนองความ
ตองการใหแกภาคธุรกิจไดดีที่สุดและยังชวยใหผูประกอบการไทยสามารถเขาถึง
การคาระหวางประเทศไดงายขึ้นและมีตนทุนที่ต่ํากวาการคาระหวางประเทศแบบ
ดั้งเดิม
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ที่มา: รายงานผลการสํ ารวจมูลค าพาณิชยอิ เล็ กทรอนิกส ในประเทศไทย ป 2560 โดย
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2. สถานการณการแขงขันของธุรกิจโลจิสติกสในยุคโลจิสติกส 4.0
ธุ รกิจโลจิ สติ กส ในไทยยุ คนี้มีการแขงขันที่ รุนแรงอยางตอเนื่ อง ด วยรู ปแบบการ
ดําเนินธุรกิจที่ตองมีการปรับตัวอยูตลอดเวลาและการไดรับผลกระทบจากผูประกอบการโลจิสติ
กสรายใหญจากตางชาติที่เขามาตีตลาดอยางหนักที่ลวนแตมีรูปแบบการบริการดานโลจิสติกสที่
หลากหลายและสามรถตอบสนองความตองการของลูกคาในยุคปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากมีความไดเปรียบดานเทคโนโลยีที่สามารถทํางานอยางเปนระบบ รวดเร็ว ถูกตองแมนยํา
มากยิ่งขึ้น ทําใหผูประกอบการไทยตองปรับเปลี่ยนกลยุทธในการใหบริการเพื่อเพิ่มความสามารถ
ดานการแขงขัน ซึ่งผูประกอบการรายใหญในไทยที่มีความพรอมก็สามารถรับมือกับผลกระทบที่
เกิดขึ้นไดเปนอยางดี
สํ า หรั บ ผู ป ระกอบการโลจิ ส ติ ก ส ข นาดกลางและขนาดย อ ม (SMEs) ซึ่ ง เป น
ผูประกอบการสวนใหญของธุรกิจโลจิ สติ กส ไทยนั้น ไดมีความพยายามในการปรับตัวเพื่อ ผั น
ตนเองไปเปนผูใหบริการรับเหมาชวง (Sub-Contractors)ใหกับบริษัทโลจิสติกสรายใหญ เนื่องจาก
มีขอจํากัดทางดานการลงทุน ซึ่งนับเปนกลยุทธในการปรับเปลี่ยนที่นาสนใจ เนื่องจากธุรกิจโลจิ
สติกสมีลักษณะเฉพาะของการดําเนินธุรกิจกลาวคือ เปนธุรกิจที่มีระดับความรวมมือระหวางกันที่
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สูง เพราะการเปนพันธมิตรในการขนสงและจัดการสินคารวมกันในบางเสนทาง หรือบางประเภท
สินคาตามความชํานาญจะทําใหเกิดความคุมคามากกวาการขนสงเองทั้งหมด
อย า งไรก็ ต าม ข อ จํ า กั ด ทางด า นข อ มู ล ซึ่ ง เกิ ด จากการเชื่ อ มโยงข อ มู ล ระหว า ง
ผูประกอบการที่ไมเปนไปอยางทั่วถึง รวดเร็ว และตอเนื่อง อาจทําใหเกิดขอจํากัดระหวางความ
ร ว มมื อ ของพั น ธมิ ต ร ส ง ผลให ส ถานการณ ก ารแข ง ขั น ที่ รุ น แรงไม ไ ด ล ดลง ดั ง นั้ น หากจะมี
เครื่องมือหรือกลยุทธใดที่จะทําใหขอจํากัดทางดานการเชื่อมโยงขอมูลหมดไป ก็นาจะสงผลใหการ
แขงขันในธุรกิจโลจิสติกสของไทยปรับสูสถานการณที่ดีขึ้นได
3. โลจิสติกส 4.0 กับโอกาสสําคัญของธุรกิจ SMEs
โลจิสติกส 4.0 หมายถึงการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชในกระบวนการจัดการโลจิ
สติกสและหวงโซอุปทาน โดยมีอินเทอรเน็ตเปนสื่อกลางในการสื่อสารเชื่อมตอทุกๆ กระบวนการ
ขนสงเขาดวยกันสงผลใหการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทานทั้งระบบมีความลื่นไหลและมี
ประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น (เกียรติพงษ, 2560)
โลจิสติกส 4.0 คือกระบวนการ Digital Supply Chain Management หรือการจั ดการ
หวงโซอุปทานที่เชื่อมโยงกับระบบดิจิทัล (Digital) ซึ่งเปนการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชใน
กระบวนการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส ทั้ ง ระบบ ผ า นสภาพแวดล อ มที่ สื่ อ สารกั น ได โ ดยอิ น เทอร เ น็ ต
(Internet of Things หรือ IoT) นํามาซึ่งการบูรณาการขอมูลในหวงโซอุปทานแบบเรียลไทม (Realtime) โดยหวงโซอุปทานจะสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันและทํางานไดในทันที ซึ่งการ
ประมวลผลทั้งหมดจะดําเนินการโดยผานระบบคลาวด (Cloud Computing) ที่มีความสามารถใน
การจัดเก็บขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เอาไวได ทําใหเกิดความคลองตัวของการขนสงสินคาและ
การจัดการคลั งสิ นคา ผานระบบตางๆ เชน ระบบคํานวณเส นทางการขนส ง ระบบจัดการเที่ย ว
รถบรรทุก ระบบจัดการคลังสินคา เปนตน นอกจากนี้ ระบบคลาวนยังสามารถวิเคราะหขอมูล
รวมกับขอมูลภายนอก เชน สภาพการจราจร ราคาน้ํามัน ขอมูลการจัดสงสินคาของบริษัทพันธมิตร
ซึ่งสามารถนํามาวางแผนการขนส งที่ มีประสิท ธิภาพเพื่อการดําเนิ นงานที่มีศักยภาพยิ่ งขึ้ นของ
ผูประกอบการโลจิสติกส (กุลลดา, 2560)
หากจะนิยาม โลจิสติกส 4.0 ตามแนวคิดของอุตสาหกรรม 4.0 นั้น อาจจะกลาวไดวา
โลจิสติกส 4.0 คือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริการ หรือการสงสินคา โดยการเชื่อมตอกับ
เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารกับเครื่องจักรที่ใชในการขนสง การที่เครื่องจักร
สามารถสื่อสารกันไดเอง การผลิตสินคาและจัดสงแบบอัตโนมัติตามความตองการของผูบริโภค ทํา
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ใหสามารถตอบสนองถึงระดับรายบุคคลไดโดยยังรักษาคุณภาพการขนสงที่รวดเร็ว ถูกตอง และมี
ประสิทธิภาพสูง
โลจิสติกส 4.0 จะสามารถแกปญ หาดานขอจํากั ดการเชื่อมโยงขอมูล ซึ่ งเปน หั ว ใจ
สําคัญของปญหาของธุรกิจโลจิสติกสในปจจุบันได โดยนับเปนเครื่องมืออัจฉริยะที่นอกจากจะ
สามารถเชื่ อ มโยงห ว งโซ อุ ป ทานห ว งต า งๆ เข า ด ว ยกั น ยั งจะสามารถลดป ญ หาการขาดความ
เชื่อมโยงของพันธมิตรโลจิสติกสลงได โดยการเปนตัวกลางในการใชทรัพยากรรวมกันอยางเกิด
ประโยชนสูงสุด เชน ใชเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงขอมูลการขนสงของแตละบริษัทพันธมิตร เพื่อ
ชวยลดความสูญเสียจากพื้นที่วางเปลา สงผลในการบริหารเที่ยวรถแตละรอบมีประสิทธิภาพสูงสุด
เปนตน โลจิสติ กส 4.0 จะสนับสนุ นกลยุท ธของผูประกอบการ SMEs โลจิสติกส ในการเป นผู
ใหบริการรับเหมาชวงของผูประกอบการรายใหญมีประสิทธิภาพขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีจะสงผล
ใหเกิดความเชื่อมโยงขอมูลแบบเรียลไทมเขากันกับระบบโลจิสติกสของผูประกอบการรายใหญ
โดยผูประกอบการ SMEs จําเปนตองพัฒนาระดับเทคโนโลยีของตนใหสอดคลองกับบริษัทราย
ใหญที่จะเขาไปรับเหมาชวงการขนสง อยางไรก็ตาม กลยุทธนี้จะทําใหผูประกอบการ SMEs พัฒนา
ระบบเพียงเฉพาะระบบที่จะเชื่อมตอกับบริษัทรายใหญเทานั้น ซึ่งนับเปนการลงทุนที่นอยกวา เมื่อ
เที ยบกั บการที่ ตอ งพัฒนาระบบโลจิ สติ กส 4.0 เองทั้งหมดซึ่ งรวมถึ ง การพั ฒ นาซอฟต แวร การ
บริหารงานขนสงทั้งหมด หรือการเชาพื้นที่คลาวดเซิรฟเวอร เปนตน
นอกจากนั้น เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยจะนําไปสูการบริหารจัดการโลจิ
สติกสที่ดีขึ้นซึ่งสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได สภาพแวดลอมแบบดิจิทัลซึ่งสงผลให
เกิดการจัดการโลจิสติกสโดยรวมที่มีประสิทธิภาพจะนํามาซึ่งตนทุนที่ต่ําลงของผูใหบริการและ
ผูรับบริการ โลจิสติกส อีกทั้งการเชื่อมโยงทางดานขอมูลโลจิสติกสที่จะทําใหเกิดความรวมมือทาง
พั น ธมิ ต รการขนส ง ที่ ดี และจะส ง ผลให ก ารแข ง ขั น ทางด า นราคาลดความรุ น แรงลง ดั ง นั้ น
ผูประกอบการ SME ที่สามารถปรับตัวเพื่อเปนสวนหนึ่งของโลจิสติกส 4.0 ไดสําเร็จจะสามารถควา
โอกาสทางธุรกิจเอาไวได
4. โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
ภูมิภาคเอเชียถือวาเปนผูนําในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอีกภูมิภาคหนึ่ง ทั้งดานการ
ลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีหลายประเทศในเอเชียรวมทั้งอาเซียนที่เปนหัวใจหลักใน
การขับเคลื่อน ประเทศไทยถือเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงกับกลุมเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย ทั้งจาก
เหนือจรดใตตั้งแตจีนลงสูอินโดนีเซีย และทั้งจากตะวันออกมายังตะวันตกตั้งแตเวียดนามขามไป
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จนถึงพมา ประเทศไทยยังเปนจุดยุทธศาสตรของอาเซียนในดานการผลิต การคา การสงออกและ
การขนสง จากจุดเดนนี้จึงเกิดเปนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่ง
เปนแผนยุทธศาสตรภายใตไทยแลนด 4.0 ดวยการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ตอยอดความสํ าเร็จมาจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) ซึ่งดําเนินมาตลอดกวา 30 ปที่ผานมา โดย
ในระยะแรกจะเปนการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ใหเปน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อรองรับการขับเคลื่อน เศรษฐกิจอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพผานกลไกการบริหารจัดการภายใตการกํากับดูแลของ คณะกรรมการนโยบายพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยมี นายกรัฐมนตรีเป นประธาน (สํานักงานเพื่อการพั ฒ นา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก,2560)
จากโครงการนี้เองทําใหรัฐบาลมีแผนที่จะพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานโลจิสติกสไม
วาเปนการสนับสนุนใหทาเรือแหลมฉบังเปนประตูเศรษฐกิจของ CLMV และอนุภูมิภาค เพื่อพัฒนา
ทาเรือแหลมฉบังและทาเรือมาบตาพุด ใหรองรับปริมาณสินคาไดอยางพอเพียง การสนับสนุนให
ทาอากาศยานอูตะเภาเปนศูนยกลางและเมืองการบินของภูมิภาค เพื่อพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภาให
เปนศูนยกลางการบินและอุตสาหกรรมอากาศยาน การยกระดับโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการ
พัฒนา EEC เพื่อพัฒนาระบบขนสงทั้งทางบก ทางน้ําและทางอากาศ ใหสามารถรองรับการพัฒนา
พื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกไดอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
เพราะฉะนั้นจากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานโลจิสติกสดังกลาวจะเปนปจจัย
สําคัญที่ชวยสงเสริมและผลักดันใหธุรกิจ SMEs โลจิสติกสมีโอกาสในการขยายธุรกิจเนื่องจากจะมี
ปริมาณความตองการในขนส งสินคาที่เพิ่ มขึ้น ผูประกอบธุรกิจ SMEs โลจิสติกสทั้งหลายควร
เตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับโครงการนี้โดยเร็ว
แนวทางในการปรับกลยุทธของธุรกิจ SMEs โลจิสติกส
จากการศึกษาปจจัยตางๆที่กลาวมานั้นทําใหเห็นโอกาสที่จะตอยอดธุรกิจในหลาย
ดาน เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและเพื่อตอบสนองความตองการลูกคาที่
เปลี่ยนแปลงไป ทําใหเล็งเห็นแนวทางในพัฒนาและปรับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจเพื่อใหทันตอ
สถานการณและเพื่อตอยอดธุรกิจใหประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น
1. การผันตัวเองมาเปนผูใหบริการ Order Fulfillment แบบครบวงจร จากการเติบโต
ของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบกาวกระโดด อัตราการเติบโตมีแนวโนมเปนธุรกิจแบบ B2C
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มากขึ้น ผูบริโภคหันมาซื้อสินบนโลกออนไลนมากขึ้น ทําใหการทําธุรกิจในปจจุบันมีชองการขาย
ผ านออนไลน มากขึ้นหลายเท าตั ว ธุร กิ จผูใหบ ริ การดานโลจิสติกสควรที่ จะผันตั วเองมาเป นผู
ใหบริการ Order Fulfillment ดวย เพื่อรองรับเจาของธุรกิจออนไลนที่เพิ่มสูงขึ้นเปนจํานวนมาก
เจาของธุรกิจออนไลนลวนแลวแตตองเผชิญกับปญหาในการหาพื้นที่ในการจัดเก็บ การบรรจุหีบ
หอเพื่อสงสินคาหลายรายการตอวัน เพราะฉะนั้นหากมีผูบริหารจัดการแทนให ก็เปนทางเลือกที่
ตอบโจทยอยางมาก ซึ่งผูใหบริการ Order Fulfillment เปนบริการโลจิสติกสเพื่ออํานวยความสะดวก
ใหผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางครบวงจร โดยครอบคลุมถึงการใหบริการพื้นที่เก็บ
สิ นค า การจัดการการสั่ ง ซื้ อ การหยิบและบรรจุ หีบ หอ รวมถึ งการจั ดส งจนถึ งมือ ลู กค า ซึ่ง ทุ ก
กระบวนการจะควบคุ ม ด ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละเชื่ อ มโยงกั บ แพลตฟอร ม ของพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส เพื่อใหการทํางานในแตละขั้นตอนสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน ชวยใหธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในดานการบริการและการ
ลดตนทุนของธุรกิจ
หนาที่ของผูใหบริการ Order Fulfillment
1.1. บริ ก ารพื้ นที่ เก็ บสิ นค า (Storage and Warehouse) โดยมี พื้นที่ ในการเก็ บ สิ นค า ให กั บ
เจาของธุรกิจ โดยเจาของธุรกิจสามารถใหผูผลิตสินคาสงสินคามายังคลังสินคาของผู
ใหบริการไดโดยตรง โดยผูใหบริการจะดูแลการเก็บรักษาสินคาตั้งแตขั้นตอนของการ
รับเขา ตรวจนับ ควบคุมปริมาณสินคาเขาออกคลังสนคาดวยโปรแกรมบริหารจัดการ
สินคาคงคลัง (Warehouse Management System) ที่จะชวยใหสามารถบริหารจัดการสินคา
ได อยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสามารถตรวจสอบปริ มาณสิ นค าได แบบเรลไทม ที่ ไ หน
เมื่อไหรก็ได ชวยลดปญหาการหาสินคาไมเจอ หรือไมมีพื้นที่ในการจัดเก็บสินคาไปได
นอกจากนั้นยังชวยควบคุมปริมาณสินคาที่เหมาะสมภายในคลังอีกดวย ทําใหเจาของธุรกิจ
สามารถควบคุมตนทุนใหอยูในรูปแบบของตนทุนแปรผันได กลาวคือ มีการเสียคาใชจาย
ในการจัดเก็บสินคาแบบจายตามจริงที่ใช
1.2. บริการหยิบและบรรจุหีบหอ (Pick & Pack) เมื่อเจาของธุรกิจมีความตองที่จะสงสินคา
ตามรายการสินคาของลูกคาที่สั่งเขามา ผูใหบริการจะบริหารจัดการการหยิบสินคาจากชั้น
วางและนํามาบรรจุหีบหอตามเงื่อนไขที่ไดตกลงกันไว โดยใหบริการบรรจุสินคาตาม
ขนาดของสินคาดวยบรรจุภัณฑตามมาตรฐานของไปรษณีย รวมถึงมีอุปกรณปองกันการ
กระแทกหรือแตกหักเสียหายระหวางการขนสง บริการนี้จะชวยใหเจาของธุรกิจลดปญหา
การเสียเวลาในการบรรจุหีบหอลงไปได
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1.3. บริ ก ารจั ด ส ง (Delivery) ผู ใ ห บ ริ ก ารจะเป นผู ดํา เนิ น การนํ า สิ นค า ที่ บ รรจุ หี บ ห อ เสร็ จ
เรียบรอยแลวไปสงใหกับผูใหบริการดานการขนสงที่เจาของธุรกิจสามารถเลือกรูปแบบ
ของการขนสงและผูใหบริการการขนสงเองได เชน ไปรษณียไทย Kerry DHL เปนตน
บริการนี้จะทําใหเจาของกิจการลดภาระการนําสินคาไปสงและตองเสียเวลาในการตอคิว
เปนเวลานานลงไปได
ในประเด็ น นี้ ถื อ เป น โอกาสดี แ ละเป น ข อ ได เ ปรี ย บสํ า หรั บ ธุ ร กิ จ SMEs โลจิ ส ติ ก ส
เนื่องจากวาเปนผูประการขนาดขนาดกลางและขนาดยอมที่มีความสามารถในการปรับตัวเขาหา
ผูบริโภคและตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดไดไดดีกวาผูประกอบการรายใหญ หรืออาจจะกลาวได
วาผูประการขนาดขนาดกลางและขนาดยอมมีความยืดหยุนมากกวาและสามารถปรับตามรูปแบบ
ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไดรวดเร็วกวา
2. การเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูระบบ E-Logistics อยางครบวงจร ถึงแมวารูปแบบ
การคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะสามารถซื้อขายและชําระเงินผานแพลตฟอรมออนไลนไดอยาง
สะดวกสบาย แตสําหรับกระบวนการสงมอบสินคาจากผูขายไปยังผูรับยังคงตองอาศัยวิธีการขนสง
อยู โดยกระบวนการขนสงดังกลาวจําเปนตองใชระบบ E-Logistics ที่เชื่อมตอ หรือผานแพลตฟอรม
ออนไลนเดียวกันกับระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหการจัดสงสินคาเกิดขึ้นไดทันทีหลังเสร็จ
สิ้ น การซื้ อ ขายและถึ ง มื อ ลู กค า อย า งรวดเร็ ว ถู กต อ ง และตรวจสอบได ซึ่ ง นั บ เป น สิ่ งที่ ท า ทาย
เนื่องจากการจัดสงสินคาทางกายภาพมีปจจัยแวดลอมเกี่ยวของหลายประการ (เกียรติพงษ, 2560)
E-Logistics คือ กลุมของระบบสารสนเทศที่จัดการกับปจจัยตางๆ ที่จะเขามาสูการผลิตและ
นําสินคาไปสงถึงยังลูกคาโดยมีการติดตอและจัดสงสินคาที่สะดวกรวดเร็วเพื่อใหสามารถจัดสง
สินคาถึงมือลูกคาไดเร็วที่สุดและสะดวกที่สุด ประหยัดคาขนสงที่สุดและเกิดความผิดพลาดนอย
ที่สุด นอกจากนั้นยังเปนระบบที่ชวยใหเกิดการทํางานที่มีคุณภาพมากขึ้น เกิดความเสียหายนอยลง
ใน E-Logistics นั้นจะประกอบดวยระบบสารสนเทศที่บริหารจัดการดานการขนส งและจัด เก็บ
สินคา ดังนี้
2.1. TMS (Transportation Management System) โปรแกรมที่ ใช ในการบริ หารการขนส ง
แบบออนไลนที่ชวยในการจัดการระบบงานและเก็บขอมูลตางๆในรูปแบบอิเล็กทรอนิคส
ครอบคลุมระบบงานตาง ๆในธุรกิจขนสง
2.2. WMS (Warehouse Management System) ระบบบริหารคลังสินคา การควบคุมคุณภาพ
ของการเก็บ การหยิบสินคา การปองกัน ลดการสูญเสียจากการดําเนินงานเพื่อใหตนทุน
การดําเนินงานต่ําที่สุด และการใชประโยชนเต็มที่จากพื้นที่
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2.3. Phase Management System ระบบบริ ห ารการขนส ง เป น การเจาะเน น ค า บริ ห ารการ
ขนสงในแตละรูปแบบ
2.4. CMS (Container Yard Management System) รูปแบบการจัดการกับลานตู Container
2.5. SMS (Ship Management System) การจั ด การสิ น ค า ในเรื อ เพื่ อ ให ก ารขนถ า ยมี
ประสิทธิภาพ
2.6. MMS (Maintenance Management System) การบริการการจัดการการซอมบํารุงควบคุม
อะไหล ปริมาณชางประวัติการซอม
2.7. LMS (Logistics Management System) เป น ระบบการบริ ก ารการจั ด การ Logistics ใน
รูปแบบของ One stop service
ประโยชนของ E-Logistics
2.1. ชวยใหการทําธุรกรรมและกระบวนการทํางานขององคการเปนไปอยางอัตโนมัติ ทําให
เกิดความถูกตองรวดเร็ว
2.2. ชวยทําใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการจัดการระบบขอมูล การจัดการ
ขั้นตอนในการขนสง และทําใหสามารถสงสินคาไปถึงที่หมายอยางถูกตองและทันเวลา
2.3. ชวยใหการบริการที่รวดเร็วขึ้น ตอบสนองความตองการไดสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุมลูกคาที่
นิยมเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน ชวยสรางความพึงพอใจใหลูกคาไดเปนอยาง
ดี
2.4. ได รั บ ข อ มู ล ข า วสารครบถ ว น รวดเร็ ว ทํ า ให ก ารดํ า เนิ น งานทั้ ง สองฝ า ยสามารถ
ประสานกันไดงาย
2.5. ชวยใหเกิดการพัฒนาดานการขนสงอยางตอเนื่องและมีความทันสมัย สามารถเชื่อมตอ
ขอมูลจากหนวยงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.6. กอใหเกิดการแขงขันทางธุรกิจมากขึ้น สรางชองทางการขายและจัดจําหนายมากขึ้นเพิ่ม
ความไดเปรียบกับคูแขงทางการคา
อยางไรก็ดี ยังคงมีความทาทายอยูมากในยุค E-Logistics เพราะมีการเขามาใหบริการโลจิ
สติ ก ส จ ากผู ป ระกอบการต า งชาติ ร ายใหญ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญทางด า นนวั ต กรรม ดั ง นั้ น
ผูประกอบการ SME โลจิสติกสของไทยจําเปนตองตั้งรับและปรับตัวใหทันในทุกดาน โดยเฉพาะ
การพั ฒ นาด า นเทคโนโลยี เ พื่ อ ไม ใ ห เ กิ ด ข อ จํ า กั ด ในการเข า ไปมี ส ว นร ว มในตลาดพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส สําหรับกลยุทธที่สําคัญของผูประกอบการ SME โลจิสติกสนั้น คือการเขาไปมีสวน
รวมในห วงโซ อุปทานของพาณิชยอิ เล็ กทรอนิกส ตามแตความพร อมทางดานเทคโนโลยีข อง
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ผูประกอบการแตละรายจะเอื้ออํานวย โดยผูประกอบการที่มีความพรอมทางดานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอาจพัฒนาตัวเองในฐานะธุรกิจ Start Up เพื่อบริการดานโลจิสติกสใหแกผูประกอบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส อยางครบวงจร
สําหรับผูประกอบการ SME โลจิสติกสรายที่ยังมีขอจํากัดดานเงินลงทุน อาจเริ่มปรับตัว
โดยการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นตนที่สอดคลองกับผูประกอบการรายใหญ เพื่อความสะดวกในการเขา
ไปรับเหมาชวงหรือรวมเปนพันธมิตรกับผูประกอบการรายอื่น เชน ระบบ GPS เพื่อบอกตําแหนง
ของรถขนสิ น ค า ระบบ RFID เพื่ อ ใช Tag สิ น ค า และความสะดวกในการกระจายสิ น ค า ทั้ ง นี้
ธุรกิจโลจิสติกสนั้นมักดําเนินการเปนพันธมิตรระหวางกันอยูแลว เนื่องจากหลักการดําเนินธุรกิจ
ตั้งอยูบนการบริหารการขนสงใหเกิดความรวดเร็วและตนทุนที่ต่ําที่สุด
3. การสรางเครือขายเพื่อหาพันธมิตรในธุรกิจการขนสง (ชนนิกานต, 2554) ธุรกิจการ
ขนสงสินคาของไทยไมวาจะเปนการขนสงทางบก ทางเรือ หรือทางอากาศสวนใหญเปนผูประกอบ
ขนาดเล็กและขนาดยอม ยังไมมีศักยภาพในการใหบริการไดครบวงจร ทําใหเสียเปรียบบริษัทขาม
ชาติที่มีศักยภาพสูงทั้งดานเงินทุนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะฉะนั้นแนวทางนี้จะใชแนวคิด
พันธมิตรเชิงกลยุทธ (Strategic Alliance) เปนแนวคิดที่มีความแตกตางจากแนวคิดเดิมที่เนนของ
การแขงขันทางดานธุรกิจ เปนแนวคิดที่เนนการเสริมสรางความรวมมือในการดําเนินธุรกิ จกับ
บริษัทคูแขงเพื่อที่จะชวยใหสามารถแกปญหาในดานของขอจํากัดทางดานทรัพยากร ความรูและ
ความเชี่ยวชาญในการดําเนินงาน เปนการสงเสริมและเผยแพรแนวคิดที่เอื้อประโยชนตอการทํางาน
ทั้ ง 2 ฝ า ย เช น การรวมทรั พ ยากรระหว า งกั น เพื่ อ เป น การใช ท รั พ ยากรร ว มกั น อย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ หรื อ ร ว มกั น ดํ า เนิ น การในธุ ร กิ จ แต ใ ช ค วามเชี่ ย วชาญและชํ า นาญที่ ต นเองมี
ความสามารถส ง เสริ ม กั น และกั น ทํ า ให เ พิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ซึ่ ง รู ป แบบของ
ความสัมพันธมีหลายลักษณะเชนการสรางพันธมิตรในธุรกิจ การลงทุนรวมกัน (Joint Venture) การ
สรางเครือขาย (Networks) เปนตน การสรางเครือขายนั้นมีจุดประสงคเพื่อใหสามารถบริการลูกคา
ไดครบวงจร มีโอกาสไดเสนองานไดเทาเทียมกับบริษัทรายใหญ รวมถึงทําใหคุณภาพการบริการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เปนที่ยอมรับในระดับสากล สามารถที่จะออกไปรับงานในตางประเทศได
และยังชวยใหลดตนทุนในการดําเนินงานเนื่องจากแชรทรัพยากรรวมกันและใชอุปกรณ
4. การจัดการหวงโซอุปทานใหมีประสิทธิภาพดวยการขนสงแบบรวม (Consolidation
Solution) กลยุทธนี้เปนการขนสงแบบรวมเที่ยว รวบรวมสินคาหลายหลายประเภท หลากหลาย
ลูกคาในรถขนสงคันเดียวกัน เมื่อมีคําสั่งซื้อของลูกคา ผูใหบริการขนสงจะเขารับสินคาที่ตนทาง
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หลายตนทาง แลวขนสงมารวมไวที่ศูนยกระจายสินคา (Central Distribution center) เพื่อจัดเสนทาง
การขนสงใหม และเติมเต็ม (Truck Utilization) ของรถขนสงแตละคันใหไดมากที่สุด คําสั่งซื้อที่มี
ปลายทางอยู ในเส นทางเดี ยวกั นหรือ ใกล เคีย งกั น จะถูก รวบรวมให อยู ใ นรถขนส งคั นเดี ย วกั น
จากนั้นรถขนสงแตละคันจะกระจายสงสินคาตามเสนทางที่วางแผนไว กลยุทธนี้ไมใชกลยุทธใหม
เพียงแตในฐานะที่เปนผูใหบริการดานโลจิสติกสตองมีหลักการในการบริหารตนทุนและมีทักษะใน
การบริหารจัดการของคําสั่งซื้อของลูกคาที่แตกตางแหละหลากหลายได (กุลลดา,2560)
การขนสงแบบรวมจะประสบความสําเร็จไดจะตองอาศัยการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพตลอดทั้งซัพพลายเชน ดังตอไปนี้
4.1. การมีเครือขายดานการขนสงที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ การมีเครือขายนี้ก็เพื่อใหสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของลูกคาใหมากที่สุดและเพื่อจํานวนรถขนสงที่เพียงพอ การ
สรางศูนยกระจายสินคา ตามจุดยุทธศาสตรตางๆ ทําใหสามารถบริหารจัดการเสนทางการ
ขนส ง ที่ ดี ที่ สุ ด ได นอกจากนี้ การวางแผนผั ง ภายในศู น ย ก ระจายสิ น ค า ก็ มี ผ ลต อ
ประสิทธิภาพในการทํางานดวย การออกแบบเสนทางการโยกยายสินคาจากรถขนสงขาเขา
(Inbound) เพื่อแยกหรือรวมเสนทาง สําหรับการขนสงขาออก (Outbound) จําเปนตองใช
พื้นที่ที่เหมาะสมและสะดวกรวดเร็ว ไมทําใหเกิดความวุนวายหรือทําใหเกิดปญหาคอขวด
ในการดําเนินงาน เพราะมีความเสี่ยงตอสินคาแตก/เสียหาย/หยิบสินคาไมถูกตอง และทุก
นาทีที่ดําเนินงานชากวาแผน/KPI จะสงผลกระทบตอ Process ถัดไปอีกดวย
4.2. การนําเทคโนโลยีเขามาพัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ระบบงานตางๆ
ที่ใชในการบริหารจัดการขนสงแบบรวมจะถูกเชื่อมตอกันเพื่อใหกระบวนการทํางานเปน
แบบอัตโนมัติ ลดขั้นตอนการทํางานแบบที่เสียเวลาในการดําเนินงานและมีความเสี่ยงตอ
ความผิดพลาด ตัวอยางเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการขนสงแบบรวม ไดแก
4.2.1. Transportation Management System (TMS) เป น ระบบจั ด การขนส ง โดย
รั บ คํ า สั่ ง ซื้ อ จากลู ก ค า มาจั ด เส น ทางการขนส ง ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด (Route
Optimization) รวบรวมสิ นคาในแตละรอบการขนส ง และจัดทํ าเอกสาร
ประกอบการขนสง
4.2.2. Warehouse Management system (WMS) เปนระบบจัดการสินคาคงคลัง รับ
สินคาเขาคลังสินคาหรือศูนยกระจายสินคา เพื่อจัดเก็บสินคาเขาชั้นวางแบบ
อั ต โนมั ติ แ ละสามารถทํ า งานร ว มกั บ ระบบยกขนแบบอั ต โนมั ติ ไ ด
(Automated Storage and Retrieval System-ASRS) นอกจากนั้นระบบนี้จะ
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กําหนดตําแหนงหรือพื้นที่ในการจัดเก็บสินคาใหเหมาะสมสําหรับสินคาแต
ละประเภท
4.2.3. Consolidation Management System (CMS) เป นระบบติดตามสถานะของ
การขนสงสินคาแบบรวมเที่ยว โดยแสดงสถานะรถขนสงทั้งหมด (รถวาง/
รถบรรทุ กสิ นค า /รถเสี ย ) รายการเที่ ยวขนส งในแต ล ะวั น (by shipment)
รูปภาพสินคาที่จัดสงถึงปลายทาง เพื่อการสอบทานสินคาเสียหายในอนาคต
รายการแจงเตือนกรณีรถขนสงทําผิดกฎระเบียบ เชน ขับรถเร็วเกิน 60 กม/
ชม เปนตน)
4.2.4. Delivery Management System (DMS) เปนระบบจัดการการขนสงสําหรับ
พนักงานขับรถแบบ Mobile Application ซึ่งจะแสดงรายการขนสงทั้งหมด
ในแตละวันและในแตละเที่ยวขนสงจะแสดงที่อยูของปลายทางที่ตองขนสง
ระบบจะแนะนําเสนทางการขนสงแบบอัตโนมัติ แตพนักงานขับรถสามารถ
ปรับเปลี่ยนลําดับสถานที่ปลายทางในการขนสงตามความเหมาะสมได เมื่อ
พนักงานขับรถถึงปลายทาง สามารถแสกนบารโคดของรานคาปลายทาง
เพื่อยืนยันสถานที่สงสินคาที่ถูกตองได ซึ่งรวมถึงการแสกนบารโคดของ
สินคาที่ขนสง เพื่อปองกันการขนสงสินคาสลับหรือผิดปลายทาง
4.3. การจัดกระบวนการทํางานใหสมบูรณแบบที่สุด การขนสงแบบรวม มีกระบวนการ
ทํางานหลายขั้นตอน เชน การคัดแยกสินคา การวางแผนเสนทางการขนสง การหยิบและ
การบรรจุหีบหอสินคาใหถูกตองตามคําสั่งซื้อ ฯลฯ ซึ่งตองอาศัยแรงงานคนในการวางแผน
และใชระบบในการจัดการ ดังนั้น ผูเกี่ยวของทั้งหมดจะตองดําเนินการตามมาตรฐานการ
ทํางานที่กําหนดไวอยางเครงครัด โดยมีตัวชี้วัด (KPI) เปนเครื่องมือควบคุมและติดตามใน
แตละกระบวนการและปรับปรุงกระบวนการเหลานั้นอยางตอเนื่อง เพื่อลดเวลาการทํางาน
และเพิ่มคุณภาพการบริการ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ตองพิจารณาแลวลงมือทําเชนกัน
4.4. การสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาเปนหัวใจสําคัญของการบริการ ความพึงพอใจของ
ลูกคาเปนสิ่งที่ผูใหบริการตองบริหารจัดการดวยเชนกัน การสํารวจความพึงพอใจหลังจบ
การใหบริการ เปนวิธีหนึ่งที่ธุรกิจสวนใหญนํามาใช แตวิธีการแกไขปญหาทีลูกคารองเรียน
จนลูกคาพอใจ (Corrective Action) และการปองกันการเกิดปญหาซ้ํา (Preventive Action)
เปนเรื่องยาก แตผูใหบริการจะตองเรงพัฒนาและดําเนินการอยางรวดเร็ว
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5. มุงเนนการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสใหพรอมสูยุคโลจิสติกส 4.0 การดําเนินธุรกิจ
ยุคนี้อาจจะไมสามารถหลีกเลี่ยงความกาวหนาของเทคโนโลยีที่จะเขามามีบทบาทที่สําคัญ ทําให
ผูประกอบการทุกดานตองปรับตัวเพื่อเตรียมความพรอม แตอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนสําคัญขององคกร
ก็คือ บุคลากร ถึงแมวาในอนาคตอาจจะมีการปรับลดการใชแรงงานคนและนําเอาหุนยนตหรือ
เครื่องมาทดแทน แตการดําเนินธุรกิจก็ยังตองการบุคลากรที่สามารถคิดวิเคราะหและแกไขปญหา
ไดอยู ผูบริหารองคกรในยุคนี้ควรเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดกลยุทธ
ขององคกร โดยเฉพาะในส วนที่ เกี่ ยวขอ งกับการบริหารงานทรัพยากรมนุษย เพื่อใหพนั ก งาน
สามารถปฏิ บั ติ ง านบรรลุ ผ ลตามแผนกลยุ ท ธ ข ององค ก รที่ ว างไว รวมถึ ง การนํ า เทคโนโลยี ที่
ทันสมัย (Modern Technology) มาใชเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร หากองคกร
ใดมี ก ารเตรี ย มความพร อ มเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะของพนั ก งานให ส ามารถรองรั บ กั บ สิ่ ง ที่ กํ า ลั ง
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วแลวละก็จะยิ่งไดเปรียบคูแข็ง อยางนอยบุคลากรที่จะตองเตรียมรับมือการ
ยุคดิจิทัลนี้ จะตองมีทักษะดังตอไปนี้ (ปยะฉัตร,2560) (อาคม,2556)
5.1. การแกปญหาที่ซับซอน (Complex Problem Solving) ซึ่งจะเปนการนําความรู ทักษะ
และประสบการณที่มีมาใชในการตัดสินใจและการแกไขปญหาภายใตเงื่อนไขที่มีความ
ซับซอนอยางเปนระบบใหสําเร็จลุลวง
5.2. การคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ (Critical Thinking) จะเป น ความสามารถในการคิ ด พิ จ ารณา
ประเมิน และตัดสินใจภายใตขอสงสัยหรือขอโตแยงตางๆที่เกิดขึ้น โดยพยายามหาคําตอบ
โดยคิ ด อย า งมี เ หตุ ผ ล และสื บ ค น หาความจริ ง ซึ่ ง ใช ข อ มู ล ที่ ห ลากหลายประกอบการ
ตัดสินใจอยางมีเหตุผล
5.3. ความคิดสรางสรรค (Creativity) ทักษะดานนี้กลายเปนทักษะดานแรงงานที่จําเปน
ที่สุด เนื่องจากคิดคนริเริ่มการสรางผลิตภัณฑใหมดวยเทคโนโลยีใหม หรือวิธีการทํางาน
ใหม พนั ก งานจะต อ งมี ค วามคิ ด สร า งสรรค ม ากขึ้ น เพื่ อ ที่ จ ะได รั บ ประโยชน จ ากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว ซึ่งหุนยนตอาจชวยใหไปถึงในสิ่งที่เราตองการไดเร็วขึ้น แตหุนยนต
ก็ไมสามารถสรางสรรคไดเหมือนมนุษย
5.4. การจัดการบุคคล (People Management) ทักษะดานนี้จะตองมีวิธีการจัดการบุคคล
ด ว ยความเข า ใจในความแตกต า งระหว า งบุ ค คล โดยเฉพาะพฤติ ก รรมการทํ า งานแต
ละ Generation ในขณะที่องคกรตองเผชิญกับจํานวนผูสูงอายุที่จะมีเพิ่มสูงขึ้น สงผลให
องคกรตองสูญเสียองคความรู ประสบการณ เทคนิค เคล็ดลับที่สั่งสมจากกลุมผูสูงอายุไป
ทําใหรอยตอการทํางานจะสะดุดลง ดังนั้น จึงควรมีกระบวนการถายทอดองคความรูจาก
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รุนเกาไปสูรุนใหม นอกจากนี้ กลุมคนวัยทํางานรุนใหม Gen Y , Gen Z จะเริ่มมีจํานวนที่
นอยลง เนื่องจากนิยมทํางานแบบอิสระ รับทํางานหลายชิ้นงาน เปนตน
5.5. การประสานงานกับผูอื่น (Coordinating with others) ซึ่งตองใชทักษะการสื่อสารที่
เปนเลิศเพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกันและทําหนาที่ของตนใหสอดคลองกับผูอื่นไดโดย
ปราศจากขอขัดแยง ซึ่งในยุค 4.0 การนําเทคโนโลยีมาใชในการประสานทํางานจึงทําให
ทักษะทางดานภาษาและการสื่อสารจําเปนตองดี
5.6. การเจรจาตอรอง (Negotiation) เพื่อบรรลุการลดขอขัดแยง ซึ่งเปนสิ่งที่หุนยนตไม
สามารถทําแทนมนุษยได เนื่องจากการเจรจาตอรองนั้นเปนทั้งศาสตรและศิลป โดยศาสตร
คือ การที่แมนในหลักวิชาการ สวนศิลปคือ ศิลปะของแตละบุคคลในการดําเนินการพูดคุย
ใชในงานใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
5.7. ความยืดหยุนทางปญญา (Cognitive Flexibility) หรือความสามารถในการปรับตัวให
เขากับสถานการณไดโดยไมยึดติดกับความสําเร็จในอดีต โดยสวนใหญผูบริหารมักจะยึด
ติดมากกวาการยืดหยุนตอการปรับตัวกับการทํางาน ดังนั้น การลดกฎเกณฑ ยกเลิกความ
เปนตัวตนลง และเปดใจรับวิธีการทํางานใหมๆ
ผูประกอบการจะตองตระหนักวา ควรจะพัฒนาทักษะบุคลากรโลจิสติกสและซัพพลายเชน
ดานใด จะวางระบบเทคโนโลยีลักษณะใดที่จะใหมนุษยสามารถทํางานรวมกับหุนยนตได เพื่อลด
ตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการทํางานในขณะที่ยังสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคที่เปนอยางดี
สรุป
ธุรกิจ SMEs โลจิสติกสในประเทศยังมีโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจเพื่อเติบโตและ
ตอยอดใหสามารถขยายธุรกิจตอไปได เนื่องจากไดรับโอกาสและแรงขับเคลื่อนจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งโครงสรางพื้นฐานดานโลจิสติกสที่มีความ
พรอมและไดเปรียบหลายประเทศในแทบภูมิภาคเอเชีย รวมถึงความพรอมที่จะพัฒนาและรวมตัว
กันเพื่อสรางเครือขายของผูประกอบการ SMEs ที่พรอมจะผนึกกําลังเพื่อสงเสริมใหทุกภาคสวน
กาวหนาไปพรอมกัน การปรับตัวครั้งสําคัญนี้จะสําเร็จไดหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับความพรอมที่จะรับ
กับสิ่งใหม การเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว รวมถึงเทคโนโยลีสารสนเทศที่สําคัญที่
จะเขามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ทําใหผูประกอบการ SMEs จําเปนตองปรับตัวและพรอมที่จะพัฒนา
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ทักษะดานตางๆ ทั่วทั้งองคกร การปรับตัวเขาหาสภาพการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปสูยุคดิจิทัล
พร อ มทั้ ง พั ฒ นาตนเองให มีคุ ณ ค า อยู เ สมอน า จะเป น แนวทางที่ จ ะสามารถรั ก ษาส ว นแบ ง ทาง
การตลาดเอาไวได ทามกลางการแขงขันที่รุนแรงในธุรกิจโลจิสติกส ดังนั้น ผูประกอบการ SMEs
จําเปนตองตื่นตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร
กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
(Factors Affecting Organizational Commitment of Private University)
เฉลิมพร เย็นเยือก
อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
สุขพงษ สุขพิพัฒน
อาจารยประจําสาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน 2) และเพื่อศึ กษาความสั มพั นธ ระหวางปจจัยส วนบุคคลกับความผูกพั นต อ
องคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนบุคลากร
จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
และสมมติ ฐาน ผู วิจัยไดใชสถิติในการวิ เคราะห โดยแบ งเป น 2 ส วน คื อ 1)สถิ ติเชิ งพรรณนา
(Descriptive Statistics) ไดแก การคํานวณคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 2) การเปรียบเทียบความพึ งพอใจในการปฏิ บัติ งานของผู ต อบ
แบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
ประสบการณการทํางาน (อายุงาน) ตําแหนงงาน โดยใชการวิเคราะหความแตกตางดวย t-Test และ
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
ผลการวิจัยพบวา บุคลากรมีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก คือดานความภาคภูมิใจ
ที่ไดรวมงานกับสถาบัน รองลงมาคือ บุคลากรพรอมที่จะปกปองชื่อเสียงของสถาบันหากไดรับ
ขาวสารหรือขอมูลที่สงผลใหมหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียง และนอยที่สุดคือ ดานขวัญและกําลังใจใน
ดานการไดรับการยกยองชมเชยเมื่อมีผลงานที่ดีในการทํางาน โดยระดับความผูกพันตอองคกร
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณการทํางาน ไมมีผลตอความ
ผูกพัน แตสําหรับ ตําแหนงงาน มีผลตอความผูกพันตอองคกร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 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 ที่ไมแสวงหาผล
กําไร และมีการเปดหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองตอความตองการของ
ผูเรียนใหมากขึ้น และเปนทางเลือกสําคัญสําหรับผูเรียนที่ตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
สถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน เปนองค การที่ มีพนักงานปฏิ บัติ งานเป นจํานวนมาก ซึ่งการ
บริหารดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญลวนไดรับการยกยองในสั งคมเปนอยางดี มี
หลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแตระดับ ปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก รวมไปถึงหลักสูตรนานาชาติ
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มีบทบาทสําคัญในการจัดการศึ กษาเพื่ อสรางและผลิตบุคลากรในสาขาอาชีพด านตางๆให เ กิ ด
คุณภาพที่สูงสุด ซึ่งถือเปนภารกิจสําคัญของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แตการจะบริหารสถาบันให
ประสบความสํ า เร็ จ ได รั บ การยอมรั บ ทั้ ง จากผู เ รี ย น หรื อ จากผู ใ ช บั ณ ฑิ ต เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาสํ า เร็ จ
การศึกษาออกไปแลวนั้น จึงเปนหนาที่สําคัญของผูบริหารที่จะพัฒนาองคกรใหกาวหนาตอไปนั้น
ปจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุดประการหนึ่ง คือ ปจจัยดานทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเปนปจจัยหลักที่
จะเชื่อมโยงและนําทรัพยากรดานอื่นๆมาใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด ดังนั้นการที่จะพัฒนาองคกร
ใหกาวหนาต อไปได นั้น จะตองมีการให ความสํ าคัญกั บทรั พยากรบุคคลเปนอยางมาก เพื่อให
บุคลากรมีความรักและความผูกพันกับองคกรและพรอมจะใชความรูความสามารถของตนเองให
เปนประโยชนกับองคกรมากที่สุด ผูวิจัยจึงใหความสําคัญกับการศึกษาถึงปจจัยสําคัญที่จะสงผลให
บุคคลากรในองคการโดยเฉพาะในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเกิดความผูกพันตอองคการเพื่อ
รวมกันสรางความกาวหนาอยางเข็มแข็งใหกับองคการตอไป
วิธีการดําเนินการวิจัย
1.ประชากรและกลุมตัวอยาง
การศึกษาครั้งนี้ ไดกําหนดวิธีการสุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน (Non Probability
Sampling) โดยมี วิ ธี ก ารสุ ม ตั ว อย า งแบบพบโดยบั ง เอิ ญ หรื อ แบบตามสะดวก (Accidental or
Convenience Sampling) คือ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จํานวน คน 400
2.เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถามที่ประกอบดวย 3 สวนสําคัญคือ
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล สวนที่ 2 ขอมูลดานปจจัยความสัมพันธและแรงจูงใจ และ
สวนที่ 3 ขอมูลดานความผูกพันขององคการแบงเปนสเกล 5 ระดับ
ผลการวิเคราะหขอมูล
สวนที่ 1 : ผลการวิเคราะหปจจัยดานประชากรศาตรที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร
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 มีตําแหนงเปนเจาหนาที่
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
สวนที่ 2 : สรุปผลการวิเคราะห ขอมูลเกี่ยวกับป จจั ยด านความสั มพั นธที่ดีตอองคกรและเพื่ อ น
รวมงาน และปจจัยดานแรงจูง ใจในการทํางานที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีอิทธิพลตอ ความ
ผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พบวาในดานปจจัยดานความสัมพันธที่ดีตอองคกรและเพื่อนรวมงานที่มีอิทธิพลตอความ
ผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือการไดรับการยอมรับ ไดรับความชวยเหลือ
และไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากเพื่อนรวมงาน จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 35 รองลงมาคือ
การไดรับการสนับสนุนสงเสริมใหเกิดการพัฒนาตนเองอยูเสมอ จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32
ในดานปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางานที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีอิทธิพลตอความผูกพั น
องคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือสวัสดิการที่ไดรับสามารถทําใหชีวิตความเปนอยูดี
ขึ้นได เชน วันลา วันหยุด การเบิกคารักษาพยาบาล การเบิกคาเลาเรียนบุตร เปนตน จํานวน 152 คน
คิดเปนรอยละ38 รองลงมาคือ มีการจายเงินพิเศษใหแกพนักงานอยางเหมาะสม เชน คาทําวาน
ลวงเวลา เบี้ยเลี้ยงตางๆ เปนตน จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 22.30
สวนที่ 3 : สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พบว า ความคิ ด เห็ น ส ว นใหญ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความผู ก พั น องค ก รของบุ ค ลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ บุคลากรสวนใหญรูสึกภาคภูมิใจที่ไดรวมงานกับสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.12 คะแนน มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 รองลงมาคือ พรอมที่จะ
ปกปองชื่อเสียงของสถาบัน หากไดยินขาวสารหรือขอมูลที่สงผลใหสถาบันเสียชื่อเสียง มีคะแนน
เฉลี่ย 3.79 คะแนน มีคาเปยงเบนมาตรฐาน 0.81
ดังนั้นผูบริหารหรือผูที่มีความเกี่ยวของจะตองมีการใหโอกาสบุคลากรในการทํางาน มีการ
จัดอบรม ฝกทักษะใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยางถูกตองแมนยําและมีความคิดสรางสรรคใน
การทํางาน และควรจัดใหมีกิจกรรมที่สามารถทํารวมกันทั้งสถาบัน ทั้งคณาจารย เจาหนาที่ เพื่อ
สงเสริมความสามัคคีในการทํางาน เนื่องจากตองมีการประสานงานและทํางานรวมกันอยูบอยครั้ง
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ซึ่งการทํางานดวยความเต็มใจ เต็มกําลัง และเต็มความสามารถนั้นยอมสงผลดีตอองคกร และยัง
สงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคกรมากขึ้นดวย
สวนที่ 4 : ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส ตําแหนงงาน และประสบการณการทํางาน ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.0786 ,3.1893 ,0.1458 ,0.0139 ,0.0151และ
2.1972 ตามลําดับ
โดยเพศหญิงมีคะแนนความผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากกวา
เพศชาย โดยเพศหญิงมีคะแนนความผูกพัน 3.99 คะแนน มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 และเพศชาย
มีคะแนนความผูกพัน 3.61 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 ดังนั้น เพศที่แตกตางไมมีอิทธิพลตอความ
ผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ชวงอายุที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากที่สุดคือ ชวงอายุ นอยกวา 30 ป มีคะแนนความผูกพัน 3.73
คะแนน มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 และชวงอายุที่มีคะแนนความผูกพันองคกรของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนอยที่สุดคือ ชวงอายุ 41-50 ป มีคะแนนความผูกพัน 3.16 มีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.40 ดั งนั้ น อายุ ที่ แ ตกต า งไม มีอิ ท ธิ พ ลต อ ความผู กพั น องค ก รของบุ ค ลากรสถาบั น
อุดมศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาที่มีอิทธิพลความผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนมากที่สุดคือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีคะแนนความผูกพัน 3.44 คะแนน มีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.44 และระดับการศึกษาที่มีคะแนนความผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนนอยที่สุดคือ ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีคะแนนความผูกพัน 3.30 มีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.44 ดังนั้น ระดับการศึกษาที่แตกตางไมมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร
สถานภาพสมรสที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากที่สุด
คือ โสด มีคะแนนความผูกพัน 3.50 คะแนน มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 และสถานภาพสมรสที่มี
คะแนนความผู ก พั นองค กรของบุ ค ลากรน อ ยที่ สุ ด คื อ สมรส มี ค ะแนนความผู ก พั น 3.29 มี ค า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 ดังนั้น สถานภาพสมรสที่แตกตางมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตําแหนงงานที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากรมาก
ที่สุดคือ ตําแหนงผูบริหาร มีคะแนนความผูกพัน 3.61 คะแนน มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 และ
ตําแหนงงานที่มีคะแนนความผูกพันองคกรของบุคลากรนอยที่สุดคือ ตําแหนงอาจารย มีคะแนน
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ความผูกพัน 3.25 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 ดังนั้น ตําแหนงงานที่แตกตางมีอิทธิพลตอความ
ผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประสบการณการทํางานที่มีอิทธิพลตอความ
ผู กพันองค กรของบุ ค ลากรสถาบั นอุ ดมศึ ก ษาเอกชนมากที่ สุดคื อ ชวงอายุงานนอ ยหว า 5 ป มี
คะแนนความผูกพัน 3.73 คะแนน มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 และอายุงานที่มีคะแนนความ
ผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนอยที่สุดคือ ชวงอายุงาน 10-20 ป มีคะแนน
ความผู กพัน 3.21 มีคาเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.32 ดังนั้ น ประสบการณการทํางานที่ แตกต า งไม มี
อิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร
สมมติฐานที่ 2: ปจจัยดานความสัมพันธที่มีตอองคกรและเพื่อนรวมงาน และแรงจูงใจที่แตกตาง
กันมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของการทํางานที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตางกัน
ผลการวิ เคราะหพบว า ปจจัยด านความสั มพั นธ ที่มีอิท ธิ พลตอความผู กพั นองค ก รของ
บุคลากรมากที่สุดคือ ดานที่ไดรับการสอนงานในดานที่ไมถนัดหรือไมเคยทํามากอนโดยหัวหนา
หรื อ เพื่ อ นร ว มงาน มี ค ะแนนความผู ก พั น 3.40 มี ค า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.36 และป จ จั ย ด า น
ความสัมพั นธ ที่มีอิท ธิ พลตอความผูกพั นองคกรของบุค ลากรนอยที่ สุด คือ หนวยงานมี การจั ด
กิจกรรมเพื่อใหบุคลากรในองคกรไดทํากิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอ มีคะแนนความผูกพัน 3.32
คะแนน มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 ดังนั้นปจจัยดานความสัมพันธที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอ
ความผูกพันองคกรของบุคลากรตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.9792 ปจจัยดานแรงจูงใจที่มี
อิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มากที่สุดคือ สวัสดิการที่
ไดรับสามารถทําใหชีวิตความเปนอยูดีขึ้นได เชน วันลา วันหยุด การเบิกคารักษาพยาบาล การเบิก
คาเลาเรียนบุตร และผลตอบแทนที่ไดรับเหมาะสมกับตําแหนงและความรับผิดชอบ มีคะแนนความ
ผูกพัน 3.43 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 และ 0.49 ตามลําดับ และปจจัยดานแรงจูงใจที่มีอิทธิพล
ตอความผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนอยที่สุด คือ มีการจายเงินพิเศษใหแก
พนักงานอยางเหมาะสม เชน คาทํางานลวงเวลา เบี้ยเลี้ยงตางๆ เปนตน มีคะแนนความผูกพัน 3.28
คะแนน มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 ดังนั้นปจจัยดานแรงจูงใจที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอความ
ผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.4828
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
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สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่ประกอบดวยเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส ตําแหนงงาน และประสบการณการทํางาน ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สมมติ ฐ านที่ 1.1 เพศที่ แ ตกต า งกั น ไม มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความผู ก พั น องค ก รของบุ ค ลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.0786
ไมเปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากปจจุบันเพศหญิงและเพศชายตางก็มีประสิทธิภาพและมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ดังจะเห็นไดในบางองคกรที่เพศหญิงเปนผูบริหาร
เชนเดียวกันกับเพศชายที่เปนผูบริหารหรือผูนําในการทํางานเชนเดียวกัน
สมมติ ฐ านที่ 1.2 อายุ ที่ แ ตกต า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความผู ก พั น องค ก รของบุ ค ลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ผลการวิเคราะห พบวา ชวงอายุที่มีอิทธิพลตอความผูกพั นองคกรของบุคลากรสถาบั น
อุดมศึกษาเอกชนมากที่สุดคือ ชวงอายุ นอยกวา 30 ป มีคะแนนความผูกพัน 3.73 คะแนน มีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 และชวงอายุที่มีคะแนนความผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนนอยที่สุดคือ ชวงอายุ 41-50 ป มีคะแนนความผูกพัน 3.16 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40
ดังนั้นอายุที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ที่ระดับนัยสําคัญ 3.1893
สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ผลการวิเคราะหพบวา ระดับการศึกษาที่มีอิทธิพลความผูกพันองคกรของบุคลากรมากที่สุด
คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีคะแนนความผูกพัน 3.44 คะแนน มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44
และระดับการศึกษาที่มีคะแนนความผูกพันองคกรของบุคลากรนอยที่สุดคือ ระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี มีคะแนนความผูกพัน 3.30 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44
ดังนั้นระดับการศึกษาที่แตกตางกันไมมีอิทธิ พลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.1458
สมมติ ฐ านที่ 1.4 สถานภาพสมรสที่ แ ตกต า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความผู ก พั น องค ก รของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ผลการวิเคราะหพบวา สถานภาพสมรสที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากรมาก
ที่สุดคือ โสด มีคะแนนความผูกพัน 3.50 คะแนน มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 และสถานภาพ
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สมรสที่มีคะแนนความผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนอยที่สุดคือ สมรส มี
คะแนนความผูกพัน 3.29 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38
ดั ง นั้ น สถานภาพสมรสที่ แ ตกต า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความผู ก พั น องค ก รของบุ ค ลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.0139
แสดงวา สถานภาพสมรส หรือการมีครอบครัวมีผลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งจะเห็นวา บุคลากรที่เปนโสด มีความผูกพันตอองคกรมากที่สุด นั่น
อาจเกิดจากการที่บุคคลเหลานั้นยังไมมีครอบครัว หรือยังไมมีภาระใหตองรับผิดชอบมากเทากับ
บุคลากรที่มีครอบครัวแลว การทํางานที่นี่จึงเปนสิ่งที่เขาเหลานั้นพึงพอใจ เพราะวัฒนธรรมองคกร
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนการอยูรวมกันแบบครอบครัว บุคลากรที่มีความอาวุโสกวาจะให
การดูแลบุคลากรที่มีความอาวุโสนอยกวา บุคลากรที่นี่จึงอยูรวมกันอยางมีความสุข อีกประการ
หนึ่งคือ การที่บุคลากรสวนใหญครองสถานะเปนโสด นั่นอาจเปนผลมาจากปจจัยทางสังคมอื่นๆ
อีกดวย เพราะปจจุบันคนในสังคมไมไดใหความสําคัญกับการมีครอบครัวมากเทาการมีงานที่มั่นคง
และการมีเงินเดือนที่พอเพียงตอการใชจายและเก็บออม สวนบุคลากรที่สมรสแลวนั้น บางรายเลือก
ที่จะลาออกจากงานเพื่อไปสรางครอบครัว บางคนเลือกที่จะเปลี่ยนงาน ยายงาน เพื่อชีวิตครอบครัว
ที่ราบรื่น
สมมติฐานที่ 1.5 ตําแหนงงานที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ผลการวิ เ คราะห พ บว า ตํ า แหน ง งานที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความผู ก พั น องค ก รของบุ ค ลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากที่สุดคือ ตําแหนงผูบริหาร มีคะแนนความผูกพัน 3.61 คะแนน มีคา
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.52 และตํ า แหน ง งานที่ มี ค ะแนนความผู ก พั น องค ก รของบุ ค ลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนอยที่สุดคือ ตําแหนงอาจารย มีคะแนนความผูกพัน 3.25 มีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.39
ดั ง นั้ น ตํ า แหน ง งานที่ แ ตกต า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความผู ก พั น องค ก รของบุ ค ลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.0151
แสดงวาตําแหนงงานที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากรตางกัน โดย
บุคลากรที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร มีความผูกพันตอองคกรมากกวาบุคลากรที่ดํารงตําแหนงอื่นๆ
ภายในสถาบัน นั่นอาจมีสาเหตุมาจาก กวาบุคคลเหลานั้นจะไดรับคัดเลือกใหเปนผูบริหาร บุคล
เหลานั้นมาอายุงานที่ยาวนาน กลาวคือ ทํางานที่นี่มาเปนเวลานาน ทุมเททั้งแรงกาย แรงใจในการ
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ทํางาน จนไดรับความเชื่อมั่นจากเหลาบุคลากร และจากสภามหาวิทยาลัย จนไดรับการคัดเลือกให
เปนผูบริหาร การที่บุคคลเหลานั้นทํางานดวยจิตใจที่มุงหวังจะพัฒนามหาวิทยาลัยฯใหกาวเดินไป
ขางหนา นั้นยอมแสดงใหเห็นวา เหลาผูบริหาร มีความรักและความผูกพันตอมหาวิทยาลัยฯเปน
อยางสูง
สมมติฐานที่ 1.6 ประสบการณการทํางานที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกร
ของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ผลการวิเคราะหพบวา ประสบการณการทํางานที่มีอิทธิ พลตอความผู กพันองคกรของ
บุคลากรสถาบันมากที่สุดคือ ชวงอายุงานนอยหวา 5 ป มีคะแนนความผูกพัน 3.73 คะแนน มีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 และอายุงานที่มีคะแนนความผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนนอยที่สุดคือ ชวงอายุงาน 10-20 ป มีคะแนนความผูกพัน 3.21 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32
ดั ง นั้ น ประสบการณ ก ารทํ า งานที่ แ ตกต า งกั น ไม มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความผู ก พั น องค ก รของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ระดับนัยสําคัญ 2.1972
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานความสัมพันธที่มีตอองคกรและเพื่อนรวมงาน และแรงจูงใจที่แตกตางกัน
มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของการทํางานที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตางกัน
สมมติฐานที่ 2.1 ปจจัยดานความสัมพันธท่ีมีตอองคกรและเพื่อนรวมงานที่มีอิทธิพลตอ
ความผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ผลการวิ เคราะหพบว า ปจจัยด านความสั มพั นธ ที่มีอิ ท ธิ พลตอความผู กพั นองค ก รของ
บุคลากรมากที่สุดคือ ดานที่ไดรับการสอนงานในดานที่ไมถนัดหรือไมเคยทํามากอนโดยหัวหนา
หรื อ เพื่ อ นร ว มงาน มี ค ะแนนความผู ก พั น 3.40 มี ค า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.36 และป จ จั ย ด า น
ความสัมพันธที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนอยที่สุด คือ
หน วยงานมี การจั ดกิ จ กรรมเพื่ อ ใหบุคลากรในองค ก รไดทํ า กิ จกรรมรว มกั น อยา งสม่ํ า เสมอ มี
คะแนนความผูกพัน 3.32 คะแนน มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94
ดั ง นั้ น ป จ จั ย ด า นความสั ม พั น ธ ที่ แ ตกต า งกั น ไม มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความผู ก พั น องค ก รของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.9792
สมมติ ฐ านที่ 2.2 ป จ จั ย ด า นแรงจู ง ใจที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความผู ก พั น องค ก รของบุ ค ลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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ผลการวิเคราะหพบวา ปจจัยดานแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร
มากที่สุดคือ สวัสดิการที่ไดรับสามารถทําใหชีวิตความเปนอยูดีขึ้นได เชน วันลา วันหยุด การเบิก
คารักษาพยาบาล การเบิกคาเลาเรียนบุตร และผลตอบแทนที่ไดรับเหมาะสมกับตําแหนงและความ
รับผิดชอบ มีคะแนนความผูกพัน 3.43 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 และ 0.49 ตามลําดับ และปจจัย
ดานแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนอยที่สุด คือ
มีการจายเงินพิเศษใหแกพนักงานอยางเหมาะสม เชน คาทํางานลวงเวลา เบี้ยเลี้ยงตางๆ เปนตน มี
คะแนนความผูกพัน 3.28 คะแนน มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35
ดังนั้นปจจัยดานแรงจูงใจที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.4828
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่ประกอบดวยเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส ตําแหนงงาน และประสบการณการทํางาน ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สมมติ ฐ านที่ 1.1 เพศที่ แ ตกต า งกั น ไม มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความผู ก พั น องค ก รของบุ ค ลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.0786
ไมเปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากปจจุบันเพศหญิงและเพศชายตางก็มีประสิทธิภาพและมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ดังจะเห็นไดในบางองคกรที่เพศหญิงเปนผูบริหาร
เชนเดียวกันกับเพศชายที่เปนผูบริหารหรือผูนําในการทํางานเชนเดียวกัน
สมมติ ฐ านที่ 1.2 อายุ ที่ แ ตกต า งกั น ไม มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความผู ก พั น องค ก รของบุ ค ลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ระดับนัยสําคัญ 3.1893
ไมเปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากอายุไม ใชตัวแปรที่สําคัญนักในการทํางาน ปจจุบัน
พนักงานหรือบุคลากรที่มีอายุมาก ตางก็ไดรับการฝกอบรมและพัฒนาทักษะการทํางานใหทันยุค
ทันสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆที่นํามาใชในการทํางาน เชนเดียวกับ
พนั ก งานหรื อ บุ ค ลากรที่ มีอ ายุ นอ ยกว า ที่ ต อ งเร ง มื อ ในการทํ า ผลงาน หรื อ สร า งสรรค ง านที่ มี
คุณภาพเชนกัน การทํางานในปจจุบันไมไดเนนวัดกันที่อายุของพนักงาน แตเนนวัดกันที่ผลงาน
หรือผลการปฏิบัติงาน
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สมมติฐ านที่ 1.3 ระดับการศึกษาที่แตกตางกั นไมมีอิ ทธิ พลตอความผู กพันองค กรของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.1458
ไมเปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากการทํางานในปจจุบันมีการแขงขันที่สูง ซึ่งตองอาศัย
ทั ก ษะความชํ า นาญ ในการทํ า งาน บุ ค ลากรบางคนไม ไ ด จ บการศึ ก ษาที่ สู ง มาก แต มีค วามรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานให เกิดผลสําเร็จได เฉกเชนเดียวกับบุคลากรที่มีการศึก ษาสู งๆ
การศึ ก ษาจะเป น เพี ย งใบเบิ ก ทางในการเข า ทํ า งาน แต สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ในการที่ จ ะประสบ
ความสําเร็ จในการทํางานคือ ประสิทธิภาพของงานที่ เราไดรับมอบหมาย การทํางานให บ รรลุ
เปาหมายจึงเปนสิ่งที่สําคัญมาก และสวนใหญมาจากการสั่งสมประสบการณเสียมากกวา
สมมติฐานที่ 1.4 สถานภาพการสมรสที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของ
บุ คลากรสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน ที่ระดั บนัยสําคัญ 0.0139 เนื่ องจากบุคคลทุ กสถานภาพจะมี
ระดับพื้นฐานที่แตกตางกันดานการปฏิบัติงานจึงสงผลใหระดับความผูกพันตอองคการแตกตางกัน
สอดคลองกับ วรารักษ ลีนธ (2557) ที่ศึกษาพบวาปจจัยดานสถานภาพไมมีผลตอความผูกพันของ
องคการ
สมมติฐานที่ 1.5 ตําแหนงงานที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.0151
เปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากตําแหนงงานที่ตางกัน ของบุคลากรที่เปนผูบริหาร อาจารย
หรือเจาหนาที่ปฏิบัติการ มีระดับความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของสม
จิตร จันทรเพ็ญ (2557) ที่พบวา ตําแหนงงานไมมีอิทธิพลตอความผูกพันขององคการ
สมมติฐานที่ 1.6 ประสบการณการทํางานที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกร
ของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ระดับนัยสําคัญ 2.1972
ไมเปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากประสบการณการทํางานที่สูงขึ้น ไมไดเปนตัวการันตีวา
บุคคลนั้นจะมีความผูกพันตอองคกรมากขึ้นตามไปดวย เพราะบางคนทํางานมาตั้งแตเริ่มตน ทํามา
ตั้งแตอายุยังนอย เมื่ออายุมากขึ้น ก็ไมอยากที่จะเปลี่ยนงาน หรือยายงาน ในทางกลับกัน ใชวาคนที่
มีอายุงานนอยๆ หรือเพิ่งเริ่มตนทํางาน จะไมมีความผูกพันตอองคกร เพราะสวนใหญบุคลากรที่นี่
เปนศิษยเกาที่จบไปแลวกลับมาทํางาน
สมมติฐานที่ 2: ปจจัยดานความสัมพันธที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตางกัน
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สมมติฐานที่ 2.1 ปจจัยดานความสั มพันธ ที่ดีตอองคกรและเพื่อนร วมงานมีอิท ธิ พ ลตอ
ความผูกพันองคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.9792
ไมเปนไปตามสมมติฐาน ความสัมพันธที่ดีตอองคกรและเพื่อนรวมงานไมมีผลตอความ
ผูกพันตอองคกรของบุคลากร การที่บุคคลในองคกรมีความสัมพันธที่ดีตอกันนั้น ไมไดหมายความ
วา เขาจะตองมีความผูกพันตอองคกร การที่บุคคลมีความสัมพันธที่ดีตอกัน เปนเพื่อนรวมงานที่ดี
ตอกัน นั่นเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหเขาเหลานั้นยังคงเดินหนาปฏิบัติงาน เปนสวนหนึ่งขององคกร
ตอไป แตไมไดหมายความวาเขามีความผูกพันตอองคกรมากมายอยางที่องคกรใหความคาดหวัง
สมมติ ฐ านที่ 2.2 ด า นแรงจู ง ใจที่ แ ตกต า งกั น ไม มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความผู ก พั น องค ก รของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.4828
ไม เ ป น ไปตามสมมติ ฐ าน เนื่ อ งจาก แรงจู ง ใจต า งๆ ที่ อ งค ก รมอบให แ ก บุ ค ลากรนั้ น
บุคลากรมองวา เปนเพียงสวัสดิการที่เขาควรไดรับ สวัสดิการเหลานั้นแลกมาดวยการที่บุคลากร
ทํางานใหแกองคกรดวยความทุมเทและความตั้งใจ รวมถึงสวัสดิการที่บุคลากรไดรับจากองคกรนั้น
ครอบคลุมไวดวยกฎหมาย สิทธิและเสรีภาพตางๆตามที่กระทรวงแรงงานกําหนด บุคลากรจึงไมได
รูสึกวาสวัสดิการที่ไดรับนั้นเปนสิ่งที่พิเศษหรือเหนือกวาองคกรอื่น อีกทั้งสิ่งที่บุคลากรตองการ
จริงๆจากองคกรคือการขึ้น เงิ น เดือ น การเลื่อนขั้น เลื่อ นตําแหนง เพราะสิ่ งเหล านั้ นยั่ งยื น กว า
สวั สดิ ก ารที่ ไ ด รั บ เป น ดั ง นั้ น การให สวั สดิ ก ารที่ ดีแ ก บุ ค ลากร ไม ส ามารถทํ า ให บุ ค ลากรเกิ ด
ความรูสึกถึงความผูกพันที่มีตอองคกรได
ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาในเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตางกัน
1. จากผลการวิจัยดานประชากรศาสตร ลักษณะของประชากรศาสตรในดาน เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ตําแหนงงาน และประสบการณการทํางาน ลวนมีความผูกพันตอ
องคกรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดวยกันทั้งสิ้น
2. จากผลการวิจัยดานความสัมพันธที่ดีตอองคกรและเพื่อนรวมงาน และแรงจูงใจ พบวา
ความผูกพันองคกรจะเกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อมีการทํางานรวมกัน มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การชวยเหลือกันในการทํางาน การมองเห็นถึงประโยชนขององคกรหรือหนวยงานเปนที่ตั้ง การ
ยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สวัสดิการที่องคกรมอบใหแกบุคลากร ตองเปนสิ่งที่สามารถ
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ยึดเหนี่ยวใหบุคลากรอยากทํางานรวมกับองคกรตอไปไดในระยะยาว ทําใหบุคลากรมีความเชื่อมั่น
ในองคกร วาองคกรจะหยิบยื่นสิ่งที่ดีใหแกบุคลากร เปนการตอบแทนที่บุคลากรทํางานใหกับ
องคกร รวมถึงการรักษาวัฒนธรรมขององคกรที่ยึดถือปฏิบัติกันมายาวนาน นั่นคือ มององคกรให
เหมื อ นบ า น บ า นที่ เ ราทุ ก คนอยู ร ว มกั น ต า งก็ มี ห น า ที่ ต อ งรั บ ผิ ด ชอบ การทํ า งานอาจมี ก าร
กระทบกระทั่งกันบาง เปนเรื่องธรรมดาในการทํางานรวมกัน แตที่สําคัญก็คือ การที่เรารูจักใหอภัย
จะสงผลใหเราทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข
ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทํ า การสํ า รวจในหั ว ข อ อื่ น ที่ มีค วามน า สนใจและเป น ประโยชน ต อ องค กร เช น
การศึกษาเรื่องการสื่อสารภายในองคกร เปนตน
2. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของความพึงพอใจในการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของ
นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อนําขอมูลที่ได ไปใชประกอบการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรใหตรงตามความตองการของผูเรียน
3. ควรศึกษาถึงสภาพแวดลอมที่สงผลตอการดําเนินธุ รกิจการศึกษาในประเทศไทยใน
ปจจุบัน เพื่อที่จะไดเตรียมความพรอมในการปรับปรุงและพัฒนาองคกรใหสามารถดํารงอยูตอไป
ไดในยุคสมัยที่การแขงขันทางดานธุรกิจการศึกษากําลังกาวสูสภาวะอิ่มตัวและถดถอยลงเรื่อยๆ
บรรณานุกรม
กัณทิมา คุณาวงศ (2556), ความผูกพันตอองคกรของพนักงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง,
ค น ค ว า อิ ส ร ะ ม ห า บั ณ ฑิ ต ห ลั ก สู ต ร รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต 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
น้ําทิพย แซเฮง (2557), ปจจัยสวนบุคคล ภาวะผูนํา สภาพแวดลอมในการทํางานที่มีผลตอความ
ผูกพันตอองคกร, การคนควาอิสระตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประดิษฐพงษ สรอยเพชร (2557), ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศแหงหนึ่ง สวนงานวิศวกรรมที่ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร, การคนควา
อิสระตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น
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ปยาภรณ เพิ่มสิน (2556), การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานลักษณะงานกับความผูกพันตอ
องคกร กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน), การศึกษาคนควาดวยตนเองตามหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
วราลักษ ลีเลิศพันธุ(2557), ปจจัยที่มีผลตอระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท เนชั่น
บรอสแคสติ้ง คอรเปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน), การคนควาแบบอิสระหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น
วันวิ สาข โพธิ์สุวรรณ (2556), ปจจัยที่ มีผลตอความผูกพั นตอองค กรของพนักงาน กรณี ศึกษา
ธนาคารเกียรติ นาคิน สํานักงานใหญ (สํานักอั มรินทร ), การศึกษาคนควาดวยตนเองหลักสู ต ร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สมจิตร จันทรเพ็ญ (2557), ความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่พัฒนาองคกรชุมชน (องคการ
มหาชน), การศึกษางานวิชาการคนควาอิสระหลักสูตรศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารพัฒนา
สังคม) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
โสมยสิรี มูลทองทิ พย (2556), ความผู กพันต อองคกรของบุคลากรที่ ปฏิ บัติ งานในโรงเรี ย น
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
การศึกษาปจจัยสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาประเทศใหประสบความสําเร็จอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะพบมากคือปจจัยดาน “การศึกษา” (Education) ซึ่งถือได
วาเปนปจจัยที่สงผลตอความตองการพัฒนา การสรางสรรคความเจริญกาวหนาทั้งตอตนเอง สังคม
และประเทศชาติ ใหเปนไปอยางมีคุณภาพและมีคุณคา โดยเฉพาะการศึกษาที่เกิดจากความเขาใจ
อยางแทจริงในสิ่งที่ไดเรียนรูนั้นจะติดตัวไปตลอดและจะยิ่งพัฒนาองคความรูเพิ่มมากขึ้นเมื่อไดมี
การนําความรูนั้นไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนเพิ่มเติม อันเนื่องจากการไดรับอบรม ฝกฝนทักษะ
รวมถึงการเขารับการศึกษาที่สอดคลองและตอบสนองตอความตองการของบุคคลเพิ่ มเติมจาก
แหลงเรียนรูที่มีการจัดการเรียนการสอนและสังคมไดอยางมีคุณภาพและหลากหลาย โดยการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพควรสรางความรวมมือจากภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของสําคัญ เพื่อใหไดผลลัพธ
ที่มีคุณภาพตรงตามนโยบายบริหารประเทศดานการศึกษา ทั้งนี้ ผูนําหรือผูบริหารทางการศึกษาที่มี
บทบาทสํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายด า นการศึ ก ษา ถื อ เป น ผู มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การบริ ห าร
การศึกษาใหเปนไปอยางมีคุณคา สรางความเขมแข็งอยางยั่งยืนของประเทศไทย ดังแสดงไดเห็น
จากการที่ ประเทศไทยได มี พระราชบั ญญั ติ การศึ กษามาแล วจํ านวน 7 ฉบั บ โดยฉบั บแรกเป น
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2478 และในฉบับปจจุบันคือ พระราชบัญญัติ การศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และมีแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับแรกเริ่มในป พ.ศ. 2504 2509 และฉบับปจจุบันคือ แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ระดับอุดมศึกษาไดมี
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) โดยพระราชบัญญัติทุกฉบับและ
แผนพัฒนาการศึกษาทุกฉบับดังกลาวตางใหความสําคัญกับการศึกษาดานการพัฒนาการศึกษาให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณปจจุบัน โดยเฉพาะเปาหมายเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา
การศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 ในป พ.ศ.2565 การศึกษาไทยจะตอง “สามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอด
ชีวิต พัฒนาศักยภาพการศึกษาในการสรางความรู และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
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แขงขันของประเทศในโลกาภิวัฒน สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใชกลไกของ
ธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และการสรางเครือขายการศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพ
ทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” อีกทั้งปจจุบันการเปดกวางของโลกที่ไร
ขอบเขต มีเสรีภาพมากขึ้นในการแลกเปลี่ยนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศทั้งแรงงาน ทั้งองค
ความรู ถือเปนความทาทายความสามารถของประเทศในการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
บริบทสากล จึงสงผลตอการวางแผนดานการศึกษาที่มุงเนนสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ระดั บ สากล โดยการกํ า หนดกรอบการวางแผนด า นการศึ ก ษาป จ จุ บัน จะเน น แนวทางเชิ ง รุ ก
(Proactive) เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ลดอุปสรรคปรับใหเปน
โอกาส เสริมความเขมแข็งจากสิ่งที่เปนอยูใหตอยอดออกไปไดอยางมีคุณคา จากการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวนของประเทศ เชนเดียวกับการจัดการศึกษาของประเทศไทย ที่ตองเริ่มจากการ
วางแผนจัดการศึกษาอยางมีสวนรวมจากประชาคมการศึกษา และ ทุกภาคสวนในสังคม พรอมกับ
สรางเครือขายการศึกษาเพื่อนําไปสู การพัฒนาประเทศ และยังเปนการสรางพลั งขับเคลื่ อ นให
การศึกษาเปนกําลังสําคัญหลักในการพัฒนาประเทศตั้งแตการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน ทุกรูปแบบ
ไมวาจะเปนการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาในรูปแบบวิชาชีพตางๆ ใหพัฒนาเปนสังคมแหง
การเรียนรู หรือสังคมอุดมปญญา (Wisdom Social)
ทั้งนี้ การในการกําหนดนโยบายดานการศึกษาจะตองดําเนินการโดย “ผูนํา” (Leader) ที่มี
ความรู ความสามารถ และเขาใจในธรรมชาติของคนและความแตกตางในบริบทของการศึกษาแต
ละรูปแบบอยางแทจริง เนื่องจากรูปแบบการจัดการศึกษาของประเทศไทยมีตั้งแตขั้นการศึกษาภาค
บังคับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมถึงรูปแบบการจัดการศึก ษาใน
หนวยงานตางๆ อาทิ การจัดการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา การจัดการศึกษาของ
พระภิกษุสงฆ การจัดการศึกษาของวิทยาลัยพระปกเกลา ซึ่งตางมีการางแผนการจัดการศึกษาโดย
มุ ง หวั ง องค ค วามรู ต ามแต ล ะบริ บ ทของแต ล ะสถานศึ ก ษา เช น เดี ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งไดมีหนวยงานใหความรูอบรมขาราชการตํารวจเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนใหมากยิ่งขึ้น โดยในแตละศูนยฝกอบรมขาราชการตํารวจไดมีผูนํา
หนวยเปนผูรับนโยบายสําคัญในการจัดการศึกษาตามวิสัยทัศนหลักสําคัญในการพัฒนาสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติใหสอดคลองกับเปาหมายหลักในการประเทศตามนโยบายการบริหารแผนดินของ
รัฐบาล ถึงแมจะมีการกําหนดกฎ ระเบียบตางๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาใหเปนไปในรูปแบบ
เดียวกัน แตถาผูบริหารหรือผูนําที่ขาดวิสัยทัศน (Vision) ก็อาจจะสงผลตอความลาชาไมสามารถ
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รับมือไดทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสถานการณดานตางๆ ดังนั้น หากผูนําโดยเฉพาะผูนําทาง
การศึกษาที่เปรียบไดวาเปนผูนําที่จะผลักดันใหเกิดผลผลิตเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ เปน
ปจจัยหลักสําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนผูนําที่มีคุณลักษณะภาวะผูนําในการมองเห็น และ มอง
เปน สามารถพิจารณาใหการชวยเหลือ สนับสนุน แนะนําตามหลัก Supervision ของผูนํา จะถือได
วาเปนกําลังสําคัญที่จะชวยทําใหประเทศชาติไทยเราเขมแข็งอยางยั่งยืนในอนาคตไดอยางแนนอน
การนําเสนอบทความในครั้งนี้ ไดกําหนดวัตถุประสงคสําคัญ 3 ประการ คือ 1) เพื่อนําเสนอถึง
สถานการณการศึกษาภาพรวมในบริบทของประเทศไทย 2) เพื่อนําเสนอใหทราบถึงคุณลักษณะ
ของผูนําโดยเฉพาะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มุงเนนเฉพาะประเด็นผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษา
และ 3) เพื่อ นํ าเสนอแนวทางจั ดการศึ กษาผา นการขับ เคลื่ อ นของผู นําทางการศึ กษา ดั ง จะได
นําเสนอเปนลําดับดังตอไปนี้
สถานการณดานการศึกษาภาพรวมในบริบทของประเทศไทย
การใหความสําคัญกับการศึกษาของรัฐบาลเปนไปอยางตอเนื่อง มีการศึกษา วิเคราะห ปรับ
แผนงานเพื่อใหสอดคลองกับบริบทของการพัฒนาประเทศในแตละยุคสมัย รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาซึ่งถือไดวาเปนอัตราสวนที่มากกวางบประมาณประเภท
อื่ นเปนจํ านวนมาก แตผลการดํ าเนิ นการด านการศึกษาของประเทศไทยโดยเปรียบเทียบดั ชนี
คุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน กับปรากฎผลดังตารางตอไปนี้
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การจัดอันดับการศึกษาโดย World Economic Forum ไดจัดทํารายงานประจําป “Global
Competitiveness Report 2014-2015” แสดงการเปรียบเทียบระดับขีดความสามารถทางการแขงขัน
ของประเทศตางๆ รวม 144 ประเทศ โดยสามารถสรุปไดวาขีดความสามารถทางการแขงขันของ
ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 31 จาก 144 ประเทศ โดยมีประเทศสิงคโปรซึ่งเปนประเทศในกลุม
อาเซียนเชนเดียวกับประเทศไทย อยูในอันดับที่ 2 และประเทศมาเลเซีย อยูในอันดับที่ 20 และเมื่อ
เปรียบเทียบในกลุมประเทศอาเซียนดวยกัน พบวา ประเทศไทย อยูในอันดับที่ 3 (ที่มา : Global
Competitiveness Report 2014-2015)
ในประเทศไทยมี ค วามพยายามจั ดสรรงบประมาณให กับ การศึ ก ษาให เ ยาวชนเป น ผู มี
ความรู และนําความรูนั้นมาเปนพลังสําคัญในการขับ เคลื่อนประเทศ แตผลลัพธที่ออกมาจาก
โครงการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment)
หรื อ PISA ซึ่ ง เป น โครงการที่ ดํ า เนิ น การโดยองค ก ารเพื่ อ ความร ว มมื อ และพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
(Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) โดย PISA จะประเมิ น
สมรรถนะการศึกษาดานการใชความรูและทักษะที่จําเปนในชีวิตจริง 3 ดาน ไดแก การรูเรื่องดาน
การอ า น (Reading Literacy) การรู เ รื่ อ งคณิ ต ศาสตร (Mathematical Literacy) และการรู เ รื่ อ ง
วิทยาศาสตร (Scientific Literacy) โดยจุดเนนการประเมินจะมุงเนนประเมินวานักเรียนสามารถใช
ความรูที่ไดเรียนจากโรงเรียนมาใชในชีวิตจริงไดเพียงใด ซึ่งทําใหผลที่ไดนอกจากจะไดความรูและ
ทักษะของเยาวชนแลว ยังรวมถึงขอมูลภูมิหลังของนักเรียนและโรงเรียน เพื่อใหสามารถตีความ
และแปลความผลการประเมินในบริบทที่กวางกวาการเรียนการสอนเทานั้น ซึ่งสะทอนถึงศักยภาพ
ของพลเมืองกับความสามารถการแขงขันในอนาคต โดยวัตถุประสงคสําคัญทั่วไปของการจัดสรร
งบประมาณทางการศึ ก ษานั้ น เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให นํ า ไปสู คุ ณ ภาพในระดั บ บุ ค คล
คุณภาพสังคม คุณภาพของประเทศไทยในอนาคต การคํานึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุนทางดาน
การศึกษาไดมีนักวิชาการไดทําการศึกษาและเสนอวา การลงทุนทางการศึกษาเปนการลงทุนเพื่อมุง
พัฒนาคุณภาพของบุคคลใหดีขึ้น สงผลตอคุณภาพการทํางานใหมีประสิทธิภาพขึ้น ซึ่งมีผลตอการ
พั ฒ นาสั ง คมและเศรษฐกิ จ อย า งมาก หรื อ อาจกล า วได ว า สภาพทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมมี
ความสั ม พั น ธ อ ย า งมากกั บ ผลการเรี ย น (Schultz (1961), Dension (1962) Fiske & Ladd (2000) ,
วิทยากร เชียงกูร, 2548 ) เมื่อการศึกษามีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ เปนประเด็นที่
ยากจะปฏิเสธไดวามีความสัมพันธกันระหวางการลงทุนทางการศึกษาจากภาครัฐ และ ผูบริหาร
สถานศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนการศึกษาจากภาครัฐที่ไดลงทุนไปนั้นกับคุณภาพการศึกษาที่
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เกิดขึ้น มีความสัมพันธตอกันในระดับมาก ดังนั้น การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพนอกจากจะเปน
หนาที่หลักของผูนําในสถานศึกษาแลว ทุกภาคสวนควรตองชวยกันขับเคลื่อนใหบุคคลไดมีโอกาส
เขารับการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ
ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความพยายามในการยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาดั ง แสดงจากการ
พิจารณาศักยภาพจากผลการแขงขันทางการศึกษาของเยาวชนไทย จะพบวาขีดความสามารถในการ
แขงขันจากการจัดอันดับ โดยพิจารณาใน 4 หมวด คือ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของ
ภาครั ฐ ประสิ ท ธิ ภ าพของภาคธุ ร กิ จ และ โครงสร า งพื้ น ฐาน โดยผลจากการประกาศของ
International Institute for Management Development หรื อ IMD ซึ่ ง การสํ า รวจและจั ด อั น ดั บ
ความสามารถในการแขงขัน ทั้งหมด 61 เขตเศรษฐกิจทั่วโลกประจําป 2558 ซึ่งปนี้สหรัฐอเมริกา
ยังคงอันดับอยูที่ 1 ฮองกงอยูในอันดับที่ 2 และสิงคโปรอันดับที่ 3 ในขณะที่ประเทศไทยอยูอันดับ
ที่ 30 ลดลงจากปที่แลวซึ่งอยูที่อันดับที่ 29 โดยประเทศไทย ทําอันดับไดดีขึ้นใน 3 หมวด และมี
หมวดสถานะทางเศรษฐกิ จ ที่ ป รั บ ลดลง ซึ่ งเป น ผลมาจากภาวะเศรษฐกิ จ ในประเทศที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก ปจจัยหลักที่สงผลตออันดับในหมวดนี้คือ อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่มีความเกี่ยวพันกับประเด็นอื่นๆ อีกหลายประเด็น อยางไรก็ดี ผลที่ดีขึ้นในอีก 3 หมวด
คือ ประสิทธิภาพของภาครัฐ ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และโครงสรางพื้นฐาน ถือเปนสัญญาณที่
ดีเนื่องจากตัวชี้วัดในหมวดเหลานี้สวนใหญเปนพื้นฐานในการสรางความสามารถในการแขงขันใน
ระยะยาว
ภาพแสดงภาพรวมของความสามารถในการแขงขันของประเทศ
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จากผลขางตนสามารถวิ เคราะหได วา ประเทศไทยกําลังประสบป ญหาความออ นด อ ย
ทางด า นศั ก ยภาพในการแข ง ขั น ทางการศึ ก ษาของเยาวชน ถึ ง แม ว า รั ฐ บาลจะได มีก ารจั ด สรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการศึกษาไมนอยกวา รอยละ 4 ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ
(GDP) ซึ่งมากกวาประเทศเกาหลี จีน ญี่ปุน ฟลิปปนส และ อินโดนีเซีย (UNESCO. Statistical
Yearbooks 2015. Paris, UNESCO Publishing & Bernan Press, 2015.) ดังรูปแสดงผลการจัดอันดับ
ความสามารถทางการแขงขันในภาพรวมดังตอไปนี้
ภาพแสดงผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวม (Overall Performance)

นอกจากนี้ ยังกลาวไดวาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยที่สําคัญคือ ดาน
คุ ณภาพหลัก สู ตรและระบบการจั ด การเรี ย นการสอน ด านคุณภาพผู สอน ด านคุณภาพผู เ รี ย น
(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (2557) รวมถึงการบริหารจัดการ การกระจายอํานาจการ
บริหาร และการกระจายโอกาสการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ (2557) รวมถึงปจจัยดานเทคโนโลยี
การเมือง และวัฒนธรรม (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ 2558) ซึ่งเมื่อองคประกอบดังกลาวขางตนมี
รูปแบบการดําเนินการที่ดีมีคุณภาพจะสงผลใหประเทศชาติก็จะดียิ่งขึ้นตามไป
ดังไดกลาวมาทั้งหมดขางตนนั้น เปนการแสดงถึงบริบทดานการศึกษาของประเทศไทยใน
ภาพรวม ซึ่ ง ต อ ไปนี้ จะได นํ า เสนอการจั ด การศึ ก ษาของสํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ โดย
กองบัญชาการศึกษา ซึ่งไดกําหนดรูปแบบการจัดการศึกษาผานศูนยฝกอบรมทั่วประเทศ ซึ่งเปน
ศูนยฝกอบรมการศึกษา เปนหนวยงานระดับกองบังคับการ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ มี
ภารกิจหลักในการจัดการศึกษาและฝกอบรมใน 2 ลักษณะที่สําคัญ คือ ฝกอบรมใหกับขาราชการ
ตํารวจเพื่อเตรียมเขารับตําแหนง และ จัดการศึกษาและฝกอบรมขาราชการตํารวจประจําการ (Preservice-Training) ใหมีความรู ความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงงานที่จะปฏิบัติ หรือจะไปปฏิบัติ
(In-service-Training) นอกจากนี้ยังมีภารกิจพิเศษที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เพิ่มเติม ในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของขาราชการตํารวจ ใหเปนผูมี
ความสามารถตอบสนองตอความตองการของสังคมไดอยางมีคุณคา
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รูปแบบการจัดการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
หนวยงานหลักที่มีหนาที่สําคัญดานการจัดการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่สําคัญ
คือ กองบัญชาการศึกษา และ โรงเรียนนายรอยตํารวจ ซึ่งมีภารกิจสําคัญ 2 บทบาทสําคัญ คือ เปน
หนวยงานตํารวจหนวยงานหนึ่งที่ปฏิบัติหนาที่ดานความมั่นคงตามภารกิจของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และอีกบทบาทหนึ่งเปนหนวยงานที่เปนสถาบันการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่
ปฏิบัติงานในดานการศึกษาใหความรูกับผูเขารับการอบรมในแตละหลักสูตรที่มีฐานะแตกตางกัน
ไป โดยเฉพาะดานงบประมาณของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่มีการจัดงบประมาณดานการศึกษาที่
เกี่ยวของกับการศึกษาดังนี้
ตารางแสดงงบประมาณรายจายดานการศึกษาของหนวยงานหลัก สํานักงานตํารวจแหงชาติ
รายการ

คาใชจายทางตรง

คาใชจายทางออม

รวม

รอยละ

กองบัญชาการศึกษา

465,822,687.32

62,253,300.47

528,075,987.79

0.52

โรงเรียนนายรอย

490,203,319.33

94,054,247.65

584,257,566.98

0.58

94,866,258,369.68

6,095,376,248.72

100,961,634,618.40

100.0

ตํารวจ
งบประมาณทั้งหมด
ของหนวยงานหลัก
สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
ที่มา : สํานักงบประมาณ (2560)
ทั้งนี้จ ากการรั บ ผิ ด ชอบในภารกิ จ ควบคู ไปใน 2 บทบาทดั งกล า วข า งต น ของผู นํา ที่ มี
บทบาทเปนผูบังคับบัญชา และ มีบทบาทเปน อาจารย ผูประสาทวิชาความรูใหกับผูเขารับการ
อบรม ผานรูปแบบการกําหนดการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อมุงเนนประโยชนในองคความรู
ใหกับขาราชการตํ ารวจทุกระดั บอยา งเท าเทียมกั น ดังนั้น ผูนําในสถานศึ กษา จะตองเป นผู มี
ความสามารถ ในการบริ ห ารให ส อดคล อ งในทุ ก บทบาท อี กทั้ ง ยั งต อ งเป น ผู นํา ที่ มีวิสั ย ทั ศ น
สามารถวิเคราะหไดถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณตางๆ ทีเกิดขึ้น เพื่อเตรียมพรอมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นใหไดมากที่สุด และยังตองเปนหลักสําคัญ ในฐานะ
Supervision ของหนวยงาน ในการใหการสนับสนุน สงเสริม แนะนํา ชวยเหลือตามความเหมาะสม
เพื่ อ ให ส ามารถไปประยุ ก ต ใ ช ใ นการทํ า งานในหน า ที่ ต อ ไปได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง นี้
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คุณลักษณะผูนําที่สามารถนําองคการใหเปนองคการแหงคุณภาพการเรียนรู องคการแหงปญญาได
จักไดนําเสนอตอไปนี้
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนํา (Leadership Concepts)
แนวคิดเกี่ยวกับ “ผูนํา” (Leader) ไดมีนักวิชาการทําการศึกษาเพื่ออธิบายรูปแบบของผูนําที่ประสบ
ความสําเร็จเปนจํานวนมาก ควบคูกับการศึกษาประเด็น “ภาวะผูนํา” (Leadership) ซึ่งเปนหลั ก
พิจารณาคุณลักษณะของบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในองคการไมวาจะเปนระดับใดก็ตาม ผูนํามี
บทบาทสําคัญที่ตองดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหตอบสนองตอเปาหมาย (Goal) และวัตถุประสงค
(Objective) ภายใตเงื่อนไขปจจัยทั้งภายใน (Internal conditions) อาทิ ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด
กฎ ระเบียบ นโยบายขององคการ และเงื่อนไขภายนอก (External conditions) องคการ ซึ่งกลาวได
วาเปนเงื่อนไขที่อยูนอกเหนือการควบคุม (Over control) หรือความสามารถในการจัดการของผูนํา
องคการ ทั้งนี้ ถายิ่งเปนองคการที่อยูทามกลางสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และมี
ระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้นมีความรุนแรงตอองคการและการปฏิบัติ
หน าที่บทบาทผูนํา คุ ณลักษณะของผูนํา จึ งจํา เป นอย า งยิ่ งที่ จะต อ งมี คุ ณลั กษณะสํ าคั ญ ในการ
ตอบสนองต อ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น ได อ ย า งเหมาะสม ดั ง นั้ น ภาวะผู นํ า แบบ ปฏิ รู ป
(Transformational Leadership) จึ ง กล า วได ว า เป น ภาวะผู นํ า ที่ มี ค วามสอดคล อ งกั บ การบริ ห าร
การศึกษาในยุคของการปฏิรูปการศึกษาอยางมาก
แนวโนมการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําที่ไดเริ่มมีนักวิชาการศึกษามาโดยเริ่มจากการศึกษาถึง
คุณลักษณะของผูนํา (Traits) ที่สงผลใหเกิดความสําเร็จในการทํางานในองคการ จะตองเปนอยางไร
บาง และในการศึกษาตอมาไดใหความสําคัญกับพฤติกรรมผูนํา (Behavioral theory) ซึ่งไดจําแนก
พฤติกรรมของผูนําออกเปนรูปแบบตางๆ คือ ผูนําแบบเผด็จการ (Autocratic leadership) ผูนําแบบ
ประชาธิปไตย (Democratic leadership) หรือผูนําแบบตามสบาย (Laissez-faire Leadership) ที่ทํา
ใหรูปแบบผูนําที่สําคัญคือ แบบมุงเนนความสัมพันธระหวางบุคคล (Consideration) และ มุงเนนผล
การปฏิบัติงาน (Initiating structure) และในยุคตอมาใหไดความสําคัญในการศึกษาภาวะผูนํากับ
สถานการณ (Contingency theory) ซึ่งอาจเปนไปตามแนวคิดที่วา “สถานการณเปนตัวสรางผูนํา”
โดยมีองคประกอบสําคัญในการศึกษาภาวะผูนําเชิงสถานการณคือ ผูนํา (Leader) ผูตาม (Follower)
และสถานการณ (Situation) ซึ่งทําใหทราบถึงความแตกตางในแตละสถานการณก็จะสงผลใหเกิด
รูปแบบผูนําที่มีความสอดคลองกับสถานการณแตละสถานการณนั้นๆ โดยไมยึดติดวาตองเปน
บุ ค คลคนเดี ย วเท า นั้ น และยั ง ได มี ก ารศึ ก ษาภาวะผู นํ า ที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ สภาพแวดล อ ม
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(Environment theory) เปนสําคัญ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพแวดลอมในยุค
ปจจุบันที่มีอยางรวดเร็วนั่นเอง ซึ่งแตละแนวทางตามหลักการเชิงทฤษฎีจะมีองคประกอบเพื่อการ
วิเคราะหสําหรับการศึกษาที่แตกตางกันไป โดยปจจุบันพบวายังไมมีการนิยามความหมายของ
ภาวะผูนําไดอยางสมบูรณแบบ เนื่องจากมีองคประกอบสําคัญหลายประการ อาทิ กลุมบุคคลทั้ง
ผู นํ า และผู ต าม (Leader and Follower) บริ บ ท (Context) ,วั ฒ นธรรม (Cultural) สถานการณ
(Situational) และสภาพแวดลอม (Environment) ที่แตกตางกัน ทําใหการศึกษารูปแบบภาวะผูนํา
เพียงแบบเดี ยวจึ งไม สามารถอธิ บายประสิท ธิ ภาพผู นําในทุ ก สถานการณ ไ ด ดั งนั้ น ควรศึกษา
รวมกับสถานการณที่หลากหลายและการดําเนินบทบาทของผูนําภายใตสถานการณนั้นใหองคการ
หรือหนวยงานประสบผลสําเร็จจากตัวบงชี้ที่สามารถวัดไดอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ภาวะผูนําเชิงปฏิรูป (transformational leadership) เปนสําคัญ
ภาวะผูนําเชิงปฏิรูป (transformational leadership)
การศึกษาภาวะผูนําเชิงปฏิรูป (Transformational leadership) มุงเนนศึกษาถึงคุณลักษณะที่เกิดจาก
ตัวของผูนําเอง เปนคุณลักษณะที่ผูอื่นสามารถรับรู สัมผัสได มีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่
เหมาะสมสอดคล อ งกั บ สถานการณ ต า งๆ เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานสามารถบรรลุ เ ป า หมายหรื อ
วั ต ถุ ป ระสงค ข ององค ก าร โดยการแสดงออกของ “ภาวะผู นํ า เชิ ง ปฏิ รู ป (Transformational
Leadership)” มีนักวิชาการนําเสนอคุณลักษณะสําคัญ 4 แบบ คือ (1) เปนผูมีบารมี (Charisma) หรือ
ความสามารถพิ เ ศษที่ จ ะโน มน า วชั กจู งบุ ค คลอื่ น (2) เป นผู สร า งแรงจู ง ใจจากแรงบั น ดาลใจ
(Inspirational Motivation) มุงสนั บ สนุ น ให บุ ค คลเกิ ด แรงบั น ดาลใจในการทํ า งานให บ รรลุ ต าม
เปาหมายอยางมีคุณคาและรักษาแรงบันดาลใจนั้นใหคงอยู (3) เปนผูใหความสําคัญกับความเปน
ปจเจกบุคคล (Individual Consideration) จากลักษณะบุคคลที่มีความแตกตางหลากหลายตามทาง
กายภาพ และสังคม โดยใหค วามเคารพและให เ กีย รติ ในความเป นป จเจกบุ ค คลนั้ น และ (4)
สามารถกระตุนทางปญญาและความคิดของผูตามได (Intellectual Stimulation) เพื่อใหเกิดความคิด
ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค พึ่ ง พาตนเอง และเป น ที่ พึ่ ง พาของผู อื่ น ได โดยมี ก ารกระตุ น ให ผู ต ามหรื อ
ผูใตบังคับบัญชาไดใชความคิดอยูอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ นอกจากนี้ การนําหลักแนวคิดภาวะ
ผูนําเชิงปฏิรูปมาประยุกตใชนี้ จึงควรประยุกตใชควบคูกับหลักคําสอนของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลปจจุบันที่ไดทรงพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโอวาทใหกับขาราชการเกี่ยวกับ

1146

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

การ “ครองตน ครองคน และ ครองงาน” ที่สําคัญโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมควบคูไปกับการ
บริหารงานอยางมีวิสัยทัศน จะสามารถทําใหผูนําเปนผูนําที่มีคุณคาไดรับการยอมรับในทุกระดับ
ภาวะผูนําเชิงปฏิรูป กับ การบริหารในยุคปฏิรูปการศึกษา (Transformational leadership and
Managing In Educational Reform Era)
จากการนําเสนอแนวคิ ด หลักการสํ าคัญทั้ งดานการศึกษาและภาวะผูนําดั งได กล า วมา
ขางตนนั้น จึงอาจกลาวโดยสรุปถึงภาวะผูนําไดวาผูนําเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership)
จะมุ ง เน น ให ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาได ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ที่ ต นเองรั บ ผิ ด ชอบโดยให ไ ด ม าซึ่ ง ผลลั พ ธ
(Outcome) ในงานมากกว า ที่ ผู นํ า ได ค าดหวั ง ไว โดยผู นํ า ได ส ร า งความรู ความเข า ใจให กั บ
ผูใตบังคับบัญชา ผานรูปแบบหรือชองทางการสื่อสารทั้งรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ
เพื่อมุงหวังใหผูใตบังคับบัญชาไดรับรูอยางชัดเจนในเปาหมาย หรือวัตถุประสงคของผูบริหารใน
การปฏิบัติงานตามเปาหมายทั้งในระดับองคการและในระดับหนวยงานไดอยางถูกตอง และยังได
สนั บ สนุ น กระตุ น ให ไ ด ใช ค วามคิ ด สร า งสรรค ใ หม ๆ ในการออกแบบการทํ า งานร ว มกั น ให
สอดคลอง เหมาะสมกัน (Fit) ระหวางคุณลักษณะของงาน (Task characteristics) และ ปจเจกบุคคล
(Individual) อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากการรับรูอยางถองแทถึงแนวทางการดําเนินงานของ
องคการตามเปาหมายที่ไดเกิดขึ้นจากการกําหนดแนวทางการทํางานรวมกัน และรวมรับผลลัพธที่
เกิดขึ้นภายหลังการดําเนินการเพื่อนําไปสูการปฏิรูปตอไป
รูปแบบการกระตุนใหเกิดการปฏิบัติงานโดยเฉพาะดานการปฏิรูปการศึกษาเปนไปดวยดี
ประสบความสํ า เร็ จ ได ต ามที่ ไ ด ตั้ ง ใจไว นอกจากหลั ก สํ า คั ญ ที่ เ กิ ด จากผู นํ า ของสถานศึ ก ษา
แสดงออกถึงภาวะผูนําที่มุงเนนการปฏิรูปโดยใหการสนับสนุนทรัพยากรสําคัญในการปฏิบัติงาน
แทนการสั่ ง การ (Command) การบั ง คั บ บั ญ ชา (Order) และการควบคุ ม (Control) เพื่ อ ให
ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาได ป ฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ใ ห ก ารปฏิ รู ป สํ า เร็ จ ลุ ล ว งได ด ว ยดี อาทิ การให ก าร
สนับสนุนดานงบประมาณการจัดการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่กําหนดคาใชจายดาน
การฝกอบรมในป 2560 จํานวน 731,385,483.60 บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 116,870,908,716.66
บาท หรือคิดเปนรอยละ 8.55 ซึ่งกลาวไดวาเปนการใหความสําคัญถึงความเปนปจเจกบุคคลของ
ผูใตบังคับบัญชา โดยกระตุนใหลูกนองไดเรียนรูจากการสนับสนุนดานงบประมาณเพื่อใหบุคลากร
ไดเกิดแรงบันดาลใจ เกิดการคิดสรางสรรคควบคูไปกับหลักคุณธรรมในการครองตน ครองคน
และ ครองงาน ทําใหผลสําเร็จเกิดขึ้นในงานไดไมยากจากการไดรับการฝกอบรมเพิ่มเติม
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ทั้งนี้ การนําเสนอภาวะผูนําเชิงปฏิรูปในยุคปฏิรูปการศึกษา ครั้งนี้ ผูเขียนจึงไดนําเสนอ
แนวคิดของ ภาวะผูนําในศูนยฝกอบรมขาราชการตํารวจ ซึ่งเปนหนวยงานราชการที่มุงใหการศึกษา
รวมกับการปฏิบัติหนาที่ในบทบาทของขาราชการตํารวจตามพันธกิจสําคัญของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติควบคู ไปด วย โดยศู นยฝ กขาราชการตํารวจเป นสถานศึ กษาที่ ไดดําเนิ นกิ จกรรมตาม
หลักประกันคุณภาพการศึกษา และตองดําเนินตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา เพื่อใหเกิดความ
สอดคลองในการบริหารจัดการศึกษาในทุกระบบอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน ทั้งนี้ การดําเนินการ
ของภาวะผู นํ า เชิ ง ปฏิ รู ป ได กํ า หนดแนวทางการปฏิ บั ติ ร ว มกั น จากบุ ค ลากรในองค ก ารโดย
ครอบคลุมในทุกตําแหนง ทุกระดับในสถานศึกษา เพื่อใหเกิดการสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวม
ในการตั ดสิ นใจอยางสร า งสรรค เพื่ อการแกป ญหาและตัด สิ นใจร วมกัน ทั้ งในระดั บผูบ ริ หาร
สถานศึกษาระดับสูง ผูบริหารสถานศึกษาระดับกลาง รวมถึงผูปฏิบัติงานในระดับตน โดยผูเขียน
ไดนําเสนอการประยุกตใช รูปแบบภาวะผูนําเชิ งปฏิรูป ในยุคการปฏิรูปการศึ กษา ซึ่งผูมีห น าที่
รับผิดชอบ หรือมีบทบาทที่เกี่ยวของกับการศึกษาจะเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ทักษะ ที่จะทําการ
ปฏิรูปใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสรางสรรคกันทั้งสิ้น ดังนั้น ในการครองคนที่มีวุฒิภาวะจึงควร
เปนไปในเชิงสรางสรรค มิใช การออกคําสั่ง ซึ่งอาจสงผลเสียมากกวาผลดีจะเกิดขึ้น ดังนั้น การ
ประยุกตใชรูปแบบภาวะผูนําเชิงปฏิรูป ผูเขียนจึงเห็นควรพิจารณาตามหลักการสําคัญดังตอไปนี้
1) ผู นํ า เชิ ง ปฏิ รู ป ในการปฏิ รู ป การศึ ก ษา ควรเป น ผู นํ า ที่ ส ร า งการมี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ
ผูใตบังคับบัญชาอยางมีอุดมการณ (Idealized Influence) หรือเปนการแสดงออกถึงความเป นผูมี
บารมีจากการมีคุณลักษณะพิเศษ (Charisma Leadership) โดยการที่ผูนําไดนําเสนอสาระสําคัญที่
เกี่ยวของกับการปฏิรูปศึกษาใหกับผูใตบังคับบัญชาไดรับรู รับทราบอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ
โดยจะตองเปนขอมูลที่ชี้แสดงใหเห็นถึงปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นถาเรามองขามปญหานั้นไป
คิดวา ไมสงผลกระทบถึงศูนยฝกอบรมการศึกษา โดยตองแสดงออกถึงความตั้งใจจริงอยางตอเนื่อง
ผานรูปแบบการสื่อสารในชองทางตางๆ ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ (Formal channel) หรือไมเปน
ทางการ (Informal channel) เพื่อใหสามารถเขาถึงผูใตบังคับบัญชาใหไดมากที่สุด โดยสื่อใหผูมี
สวนเกี่ยวของในทุกระดับไดรับรู และเขาใจถึงความมุงมั่นเกาะติดกับการดําเนินกิจกรรมดานการ
ปฏิ รู ป การศึ ก ษาเพื่ อ เน น ประโยชน สํ า คั ญ ให กั บ ผู รั บ การศึ ก ษาเป น สํ า คั ญ โดยทํ า ตนเองเป น
แบบอยางที่ดีตามแนวปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาใหผูใตบังคับบัญชารับทราบ และ ดําเนินตาม
หลักการที่ผูนําไดนําใหเกิดการทําตาม โดยไดแสดงใหเห็นถึงผลลัพธที่สัมฤทธิ์ผล เพื่อสรางความ
มั่นใจในการดําเนิน งานตามหลั งผูนํา ซึ่ งนอกจากจะได รับการเชื่ อมั่ นจากผู ใต บังคับ บัญ ชาใน
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หนวยงานแลว เมื่อมีผลงานเปนที่ประจักษชัดออกไปภายนอก จะสงผลใหไดรับการยอมรับ ยก
ยอง เปนที่ เคารพนับถือ ศรัทธา ไววางใจ และทําให ผูใตบังคับบัญชาเกิดความภาคภูมิใจในตัว
ผูบังคับบัญชา ยินดีที่จะปฏิบัติงานรวมดวยดวยความเต็มใจ และยังสงผลใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะ
มุงประพฤติปฏิบัติตามตัวแบบผูบังคับบัญชาที่มีคุณคาตอไปอีกดวย
2) ผู นํ า เชิ ง ปฏิ รู ป ในการปฏิ รู ป การศึ ก ษา ควรเป น ผู นํ า ในการสร า งแรงบั น ดาลใจ
(Inspiration Motivation) ใหเกิดขึ้ นกั บผูใตบั งคั บบัญ ชา ซึ่ งรวมถึ งผู เรี ยนในหน วยงาน โดยแรง
บั น ดาลใจอาจกล า วได ว า เป น พลั ง ในตั ว บุ ค คล (self-power) ที่ ช ว ยขั บ เคลื่ อ นความคิ ด ผ า นการ
แสดงออกทางพฤติกรรมที่ตองการ และยอมรับของสังคม เพื่อใหบรรลุผลตามที่ไดตั้งเปาหมายไว
โดยอาจเริ่มจากการใชคําสั่งในเชิงรองขอที่แสดงใหทราบถึงขอมูลสาระสําคัญเพื่อกระตุนความ
กระตือรือรนของผูใตบังคับบัญชา โดยมุงเนนใหเห็นถึงคุณคาจากผลสําเร็จที่เกิดขึ้นสรางความ
เชื่อมั่นในตนเอง เนนการมีสวนรวมใหเกิดการปรูปการศึกษาจากการสรางแรงบันดาลใจ สงผลให
ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้น ขั้นตอนแรกของการสรางแรงบันดาลใจให
เกิดขึ้นเปนหนาที่สําคัญของผูนํา โดยผลตอมาคือผูใตบังคับบัญชารูสึกยินดีกับผลสําเร็จที่เกิดขึ้น
จากความมุงมั่นในการศึกษาของตน ผานการแสดงออกทางพฤติกรรมตางๆ จะเปนแรงเรงใหเกิด
แรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นกับผูอื่น เมื่อผูอื่นรับรูไดถึงผลสําเร็จที่เกิดจากการศึกษา ซึ่งแรงจูงใจดังกลาว
เปนการสรางแรงจูงใจจากภายใน (Internal Motivation) จากการแสดงออกอยางมีความหมายและ
เปนประเด็นทาทายที่ผูนําสามารถบริหาร ทํางานไดสําเร็จ เมื่อผูนําตระหนักวาผูใตบังคับบัญชาเริ่ม
ใหความสําคัญและดําเนินพฤติกรรมตามผูบังคับบัญชาในการใหความสําคัญกับการศึกษาแลว ผูนํา
ควรเพิ่มระดับความทาทายตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ไดพิจารณาแล วเห็นวาไม เกิ นกวา
ความสามารถของลูกนอง และเมื่องานที่ทาทายนั้น สามารถสําเร็จลงได จะเปนการสรางความมั่นใจ
ในตนเองเพิ่มมากขึ้น และผูนําตองแสดงใหลูกนองทราบวาผูนําใหความสําคัญและความเชื่อมั่นใน
ลูกนองเพียงใด ซึ่งจะสงผลใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความภาคภูมิใจในการทํางานตามมา สงผลให
เกิดการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความกระตือรือรน มีความสุขในการทํางาน มุงเนนปฏิบัติงานเพื่อ
สวนรวม โดยไมยึดผลประโยชนสวนตนเปนสําคัญ ทั้งนี้เพื่อใหการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของตน เปนไปตามวิสัยทัศนและพันธกิจของศูนยฝกอบรม เปนจุดเริ่มตนถึงความผูกพัน
(Commitment) และคานิยม (Value) ที่ดีตอการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเปนการแสดงออกถึงความรูสึกของ
บุคคลจากการตระหนักรู หรือเรียนรู และทําการประเมินคาในสิ่งที่ตนเองหรือพบเห็นผูอื่นทํา แลว
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ปรากฏผลว า ดี เ ป น ที่ ย อมรั บ จากส ว นรวม ก็ จ ะส ง ผลให เ กิ ด แรงบั น ดาลใจให กั บ ผู อื่ น ในการ
ประพฤติปฏิบัติตามโดยไมมีขอสงสัยใดใด
3) ผู นําเชิงปฏิรูป ในการปฏิรู ปการศึ กษา ควรสร างการกระตุนทางปญญา (Intellectual
Stimulation) ใหเกิดขึ้ นกับ ผูใตบั งคับบัญ ชา ใหไดรับรู ตระหนักรูถึ งความสําคัญในการปฏิ รูป
การศึกษาจากสภาพการณที่ประเทศไทยมีรายงานผลการศึกษาที่อยูในอันดับทายๆ เมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศในกลุมประเทศตางๆ ทั้งนี้ ในความหมายของภาวะผูนําเชิงปฏิรูปในประเด็นการ
กระตุนทางปญญานั้นหมายถึง ผูนําควรแสดงออกถึงวิธีที่จะกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาไดตระหนัก
รับรูถึงปญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาวาตนมีสวนเกี่ยวของจากบทบาทหนาที่ของตนอยาง
แทจริง ดังนั้น ในศูนยฝกอบรมขาราชการตํารวจ ผูนําทุกระดับจึงควรกระตุนใหผูใตบังคับบัญชา
ทุกระดับ รวมถึงขาราชการตํารวจที่เขารับการศึกษาดวย ใหไดตระหนักถึงความสําคัญในปญหา
ดานการศึกษา ที่สงผลกระทบมากกวาที่ตนเองไดคิดไว แตทั้งนี้ไมไดหมายถึงมุงใหเห็นถึงแต
ปญหา แตมุงใหคิดวิธี แนวทางการแกไขปญหาที่ ผูปฏิบัติงานในแตละระดับไดพบเห็นมา และ
ผานการคิด วิเคราะหถึงที่มาและความสําคัญของปญหาแลววา ควรตองรีบดําเนินการจัดการแกไข
อยางรวดเร็ว เพื่อใหประเทศไทยไดเปนผูนําทางการแขงขันในระดับอาเซียนไดอยางแทจริง
โดยการกระตุนของผูนําเชิงปฏิรูปในที่นี้ ควรกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาคิดวิเคราะหแนวทางแกไข
ในเชิงสรางสรรค ที่อาจแตกตางจากหลักการเดิม แตผลลัพธที่ไดเปนไปอยางสรางสรรคและคุมคา
ในทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด และเมื่อไดแนวทางสรางสรรคในการนําไปสูกระบวนการปฏิรูป
การศึกษาแลว อาจจัดทําขอสรุปจากการดําเนินงานที่เกิดขึ้น แลวนํามากําหนดสมมติฐานใหม เพื่อ
เปนการแสวงหาแนวทางใหมๆ ตอไป เปนการเตรียมพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดขึ้นอีกตอไปในอนาคต
4) ผูนําเชิงปฏิรูปในการปฏิรูปการศึกษา ควรใหความสําคัญโดยการตระหนักถึงความเปน
ป จเจกบุค คล (Individualized Consideration) ของผูใตบั งคั บบั ญ ชาอย า งเท า เที ย มกั น และมี วิ ธี
ปฏิบัติตอบุคคลที่สอดคลองกับความเปนปจเจกบุคคลนั้น ภายใตหลักเหตุผล (Rational activity) ที่
เหมาะสม โดยผูนําอาจใชรูปแบบความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชาทั้งในรูปแบบความสัมพันธที่
เปนทางการ หรือความสัมพันธที่ไมเปนทางการ ในการใสใจ ปฏิบัติกับผูใตบังคับบัญชาในฐานะ
ผู นําที่เหมาะสม โดยมุงเนนสรางคุณคาในความรู สึกของผูใตบั งคั บบัญชาที่มีตอ ตั วผูนํา ใน
รูปแบบตางๆ อาจจะเปนการสอนงาน แนะนํา สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาไดมีการพัฒนาตนเอง
ผานรูปแบบตางๆ เชน การอบรม การเขารับการศึกษาเพิ่มเติมศักยภาพของบุคคล
1150

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

การตระหนักถึงความเปนปจเจกบุคคลของผูใตบังคับบัญชาที่ผูนําใหความสําคัญตอการประยุกตใช
ในการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ อาจกลาวไดวา ผูนําจะมีความสามารถในการพิจารณา วิเคราะห
เขาใจถึงศักยภาพ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงความตั้งใจ ยินดีในการปฏิบัติงาน
รวมกันทํากิจกรรมเพื่อมุงใหบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา โดยใหความตระหนักถึงการ
เริ่มตนการปฏิรูปจากหนวยงานของเรากอน ซึ่งอาจเกิดผลลัพธที่ดี จนเกิดเปนตนแบบ (Model)
ใหกับหนวยงานสถานศึกษาอื่นใชเปนแบบอยางในการดําเนินกิจกรรมปฏิรูปการศึกษาใหประสบ
ความสําเร็จ ซึ่งจะสงผลตอความรูสึกมีคุณคาในตนเอง จากความสําเร็จในการปฏิบัติงาน และ
ความมีคุณคาที่ไดรับการยอมรับ ยกยองจากบุคคลอื่น โดยเฉพาะจากผูบังคับบัญชา และยังเปนการ
ยกพัฒนาความสัมพันธที่ดีระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาอีกดวย
ทั้งนี้ ความเปนปจเจกบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับ อาจมีความเปนปจเจกบุคคลอยูใน
ระดับสูง อันเนื่องจากการมีตําแหนงบริหารการศึกษาอาทิ ผูอํานวยการ ครูใหญ อาจารยใหญ ซึ่ง
สวนใหญจะตระหนักถึงบทบาทและหนาที่ดานการปฏิรูปการศึกษาไดดีอยูแลว ดังนั้น ผูนําจึงควร
ตองสรางการมีสวนรวม หรือการรวมมือปฏิรูปอยางจริงจัง เขมแข็ง ซึ่งจะทําใหสามารถบรรลุ
ความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษาไดภายใตรูปแบบภาวะผูนําที่ สงผลให เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมใหเปนไปในเชิงสรางสรรคอยางเหมาะสม สอดคลองกับหลักคุณธรรม (Integrity) และ
จริยธรรม (Ethical) และเพื่อใหผูใตบังคับบัญชาไดเกิดความเคารพ เชื่อถือและศรัทธา และยินดี
ปฏิบัติงานดวยความจริงใจในทุกกิจกรรมทั้งในปจจุบันและในอนาคตตอไป
บทสรุป
การปฏิบัติงานในสวนของศูนยฝกขาราชการตํารวจ ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งในสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ผูนําของศูนยฝกอบรมนอกจากจะตองยึดหลักนโยบายของผูบัญชาการตํารวจ
แห ง ชาติ เ ป น หลั ก สํ า คั ญ ในการปฏิ บั ติ ง านตามหน า ที่ แ ล ว ยั ง ต อ งปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นฐานะผู นํ า
สถานศึกษาที่เปนหนวยสราง พัฒนาศักยภาพของบุคลากรตํารวจใหเปนผูที่รับใชสังคมดวยความ
ถูกตอง ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ถึงแมการจั ดการศึ กษาจะมี แนวโนมที่ สงผลกระทบต อ
คุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้ในเกณฑตางๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ แตอยางไรก็ตาม การ
ยึ ด หลั ก ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ภาวะผู นํ า เชิ ง ปฏิ รู ป (Transformational leadership) ในยุ ค การปฏิ รู ป
การศึกษา ถือไดวาเปนแนวทางปฏิบัติสําคัญประการหนึ่งที่จะมุงพัฒนาคุณคาทางการศึกษาใหเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งจะสงผลตอศักยภาพของผูเขารับการศึกษา ใหเปนผูปฏิบัติงานตามนโยบายหลักของ
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หนวยงาน ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไปอีกดวย
อีกทั้งวัฒนธรรมสําคัญของสํานักงานตํารวจแหงชาติ คือการใหความสําคัญที่ผูใตบังคับบัญชามีตอ
ผูบังคับบัญชาดวยความเคารพ เชื่อมั่น ไววางใจ ดวยความจริงใจอยางแทจริง ซึ่งสงผลตอการ
ปฏิบัติตามคําสั่งดวยความเครงครัด จึงอาจกลาวไดวา ผูบังคับบัญชาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เปนผูที่มีอํานาจ อิทธิพลในการสรางแรงบันดาลใจใหเกิดขึ้นกับผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาจึง
ควรตองครองตนใหเปนแบบอยางปฏิบัติที่ดีในการดําเนินกิจกรรมในหนาที่ และ การมุงมั่นปฏิบัติ
ตนตอผูใตบังคับบัญชา ใหเปนไปตามความเปนปจเจกบุคคลที่ไมทําใหผูอื่นเดือดรอนแตอยางใด
และยังควรมุงกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาใหเปนผูคิดอยางสรางสรรค ทําอยางตั้งใจ ซึ่งจะสงผลตอ
ความกระตื อ รื อ ร น มุ ง มั่ น ในผลแห งความสํ า เร็ จ ในการปฏิ บั ติ ง านให เ กิ ดขึ้ น ในระดั บ สู ง เต็ ม
ศักยภาพของตนเอง และเพื่อใหบรรลุเปาหมายสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาใน
ประเทศไทยไดเปนผลสําเร็จ และรักษาผลลัพธแหงการปฏิรูปนั้นใหเปนไปไดอยางยั่งยืนตอไป
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กลยุทธเพื่อสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขันของการตลาดบริการ
Strategy for creating a Competitive Advantage of Service Marketing
กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝายวิจัยและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
พัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล
ผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดยอ
บทความวิ ช าการนี้ นํ า เสนอกลยุ ท ธ ก ารสร า งความได เ ปรี ย บในเชิ ง การแข ง ขั น ของ
การตลาดบริ ก ารในยุ ค ศตวรรษที่ 21 ที่ ต อ งเผชิ ญ กั บ การเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว จาก
สภาพแวดล อ มภายนอก อั น นํ า ไปสู ก ารปรั บ ตั ว อย า งรวดเร็ ว ให เ ท า ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลง
ทามกลางยุคเทคโนโลยีสารสนเทศในหลาย ๆ ดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ การศึกษา และสังคม เพื่อให
เกิดศักยภาพในการแขงขัน และการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน บทความนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของการบริการ ผูที่เกี่ยวของในธุรกิจบริการ ลักษณะ
ของการบริการ การวางตําแหนง และการทําใหบริการมีความแตกตางจากคูแขงขัน และกลยุทธการ
บริการสําหรับธุรกิจบริการ
คําสําคัญ: กลยุทธ การสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน ตลาดบริการ
บทนํา
ทามกลางความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ผลักดันใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางและความสัมพันธทั้งในดานเศรษฐกิจการคา สังคม วัฒนธรรม การพัฒนา
ทางเทคโนโลยี บริษัทขามชาติ สถาบันระหวางประเทศ และอื่น ๆ เชื่อมโยงกันจนเปนโลกไร
พรมแดน ดังนั้น โลกาภิวัตนจึงเปนการเปลี่ยนแปลงที่ใดที่หนึ่งบนโลกใบนี้และสงผลกระทบตอ
กันเปนลูกโซไปทั่วโลก (ประเวศน มหารัตนสกุล, 2560, น. 11) ประเทศใดจะไดเปรียบทางการคา
จะต อ งมี ค วามเร็ ว ในการเข า สู ต ลาด มี ก ารจั ด กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ด ว ยความเร็ ว (Speed of
Economy) และแมวาจะใชความเร็ว แตสินคายังคงมาตรฐานเหมือนเดิมหรือสูงกวา และตองทําให
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ผลิตภัณฑ/บริการมีความแตกตางจากคูแขงในตลาด (Porter, 1998, อางถึงใน ประเวศน มหารัตน
สกุล, 2560, น. 19) ผูบริโภคในยุคปจจุบันมีทางเลือกในการบริโภคสินคาและบริการที่หลากหลาย
เนื่องจากมีสินคาและบริการในตลาดจํานวนมหาศาลใหเลือกใช ดังนั้นองคกรผูผลิตสินคาและ
บริการจึงตองพยายามหาแนวทางและกลยุทธตาง ๆ ที่จะสื่อสารไปยังผูบริโภคเปาหมายเพื่อให
จดจําสินคาได รวมถึงเขาไปนั่งอยูในจิตใจของผูบริโภค (ณฐวัฒน คณารักสมบัติ, 2560)
การตลาดในยุคใหมมีความแตกตางจากการตลาดในยุคแรกซึ่งจะเนนการผลิตและตัวสินคา
เปนหลัก เปนการผลิตใหไดสินคามากขึ้น เพื่อทําใหตนทุนการผลิตตอหนวยต่ํา การพัฒนาคุณภาพ
สินคาเพื่อการยอมรับของลูกคา การสรางตราสินคาใหเปนที่รูจักเพื่อการขยายสายผลิตภัณฑ รวมทั้ง
การสงเสริมการตลาดเพื่อสรางใหลูกคาเกิดความตองการซื้อ แตปจจุบันมีผูผลิตจํานวนมากรายผลิต
สินคาเขามาแขงขัน เกิดการลอกเลียนแบบสินคาและการพัฒนาสินคาแขงกับคูแขงขันในเวลา
อั น รวดเร็ ว ดั งนั้ น กลยุ ท ธ ก ารแข ง ขั น เพื่ อ ให ไ ด เ ปรี ย บในเชิ งการแข ง ขั นกั บ คู แ ข งขั น คื อ การ
ใหบริการที่ดี ไมวาจะเปนขายสินคาโดยเพิ่มการบริการเขาไป รวมทั้งการใหบริการตอบคําถาม
ติดตั้ง และรับประกัน จนทําใหบริการเปนสวนหนึ่งของทุกธุรกิจ ทั้งนี้ ในยุคปจจุบันเปนโลกของ
ขอมูลขาวสารและความทันสมัย ธุรกิจมีอัตราการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและรวดเร็ว ผลมาจาก
เทคโนโลยีและความเปดกวางทางการคา ธุรกิจบริการสามารถทํากําไรใหกบั ผูประกอบการไดอยาง
มหาศาล แตขณะเดียวกันก็ดึงดูดผูประกอบการจํานวนมากเขาสูธุรกิจบริการ (ธธีรธร ธีรขวัญโรจน,
2546, น. 15; จิตตินันท นันทไพบูลย, 2551, น. 13)
การตลาดบริการ จึงเปนธุรกิจที่เราคุนเคยเปนอยางดี และตางก็เปนลูกคาที่ซื้อบริการกันอยู
เสมอ ๆ ในชีวิตประจําวัน เชน โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม โรงภาพยนตร สถานบันเทิง บริการ
โทรศัพท เปนตน ทั้งนี้การตลาดในยุคปจจุบัน จึงเปนธุรกิจที่เนนการใหบริการโดยเฉพาะเจาะจง
มากขึ้น เนื่องจากลูกคามีรายไดมากขึ้น และมีความตองการความสะดวกสบายมากขึ้น จึงแสวงหา
สิ่งที่จะมาตอบสนองความตองการนั้น โดยลูกคาไมตองดําเนินการเอง เชน จางซักรีดเสื้อผา โทรสั่ง
อาหารมาทาน จางคนตกแตงสวน จางคนทําความสะอาดบาน ไปทานรานอาหารนอกบานที่มี
บริการเสริฟน้ําและอาหารใหถึงโตะ เปนตน การบริการจึงเสมือนหนึ่งเปนผลิตภัณฑอีกสายหนึ่งที่
จําเปนสําหรับลูกคา ดังนั้น การบริการจึงเปนการตอบสนองความตองการของผูบริโภค ดวยการให
ประโยชนเพิ่มขึ้นในสายตาของผูบริโภค ทําใหรูสึกคุมคา มีความพึงพอใจกวาการเสนอสินคาอยาง
เดียว ทั้งที่ความเปนจริงมีการบวกคาบริการรวมไปในสินคานั้นแลว เชน การซื้อเครื่องปรับอากาศ
ในราคา 20,000 บาท ทางร านจะคิ ดราคาคาติดตั้ งประมาณ 2,000 บาท รวมเงิ นที่ ตองจ ายทั้งหมด
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22,000 บาท แตหากลูกคาจัดหาชางมาทําการติดตั้งเอง อาจตองจายคาติดตั้ง 2,500 บาท และลูกคา
ตองแบกรับความเสี่ยงกับการติดตั้งของชางที่ไมเคยใชบริการกันมากอน ซึ่งแตกตางจากกรณีที่มี
ชางจากรานคาที่ใหความมั่นใจในการรับประกันการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ดังนั้น การบริการจึงมีความสําคัญตอธุรกิจ คือ (1) มีรายไดเพิ่มขึ้นจากการที่ลูกคายินดี
จายเงินมากขึ้น เพื่อไดรับการบริการที่ดีขึ้น (2) มีรายไดอยางตอเนื่อง และลดตนทุนการสูญเสีย
ลูกคา จากการบริการหลังการขาย เพื่อสรางรายไดอยางตอเนื่อง (3) มีความสามารถในการอยูรอด
(Business Survival) และการสรางกําไรในระยะยาว อันเนื่องจากการใหบริการลูกคาที่เปนเลิศ และ
ลูกคาเกิดความพึงพอใจ ก็จะบอกตอและแนะนําความพึงพอใจที่ไดรับใหแกคนอื่นทราบ ธุรกิจก็จะ
ไดลูกคารายใหมแบบปากต อปาก (Word of mouth) ของลูกคารายเกา (4) การมีภาพลั กษณ และ
ชื่อเสียงที่ดีจากการใหบริการที่ดี สรางความแตกตางจากคูแขงขันได (5) มีความไดเปรียบเชิงการ
แขงขัน (Competitive Advantage) จากคูแขงขันที่มุงเนนการบริการ เนื่องจากการบริการที่มีคุณภาพ
เปนสิ่งที่ลอกเลียนแบบไดยาก ตองใชเวลานานและลงทุนสูง จึงยากที่คูแขงขันจะลอกเลียนแบบ
และแยงลูกคาไดในเวลาอันสั้น (ธธีรธร ธีรขวัญโรจน, 2546, น. 32-33)
ความหมายของการบริการ (Definition of Service)
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคําวาการบริการ (Service) ไวดังนี้
การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือชุ ดของกิจกรรมซึ่ งโดยทั่วไปไม สามารถจับต อ งได
ตามปกติมักเกิดขึ้นเมื่อมีการติดตอระหวางลูกคากับผูใหบริการ และ/หรือกับทรัพยากรที่มีตัวตน
หรื อ สิ น ค า และ/หรื อ ระบบของผู ใ ห บ ริ ก าร ซึ่ ง ช ว ยในการแก ไ ขป ญ หาให กั บ ลู ก ค า นั่ น เอง
(Grounroos, 1990)
การบริ ก าร หมายถึ ง กิ จ กรรมของกระบวนการส ง มอบสิ นค า ที่ ไ ม มีตั ว ตน (intangible
goods) ของธุรกิจใหกับผูรับบริการ โดยสินคาที่ไมมีตัวตนนั้นจะตองตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ จนนําไปสูความพึงพอใจได (ธธีรธร ธีรขวัญโรจน, 2546)
การบริการ หมายถึง การกระทํา พฤติกรรม หรือการปฏิบัติการที่ฝายหนึ่งเสนอใหอีกฝาย
หนึ่ง โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นนั้น อาจมีตัวสินคาเขามาเกี่ยวของ แตโดยเนื้อแทของสิ่งที่เสนอนั้น
เปนการกระทํา พฤติกรรม หรือการปฏิบัติการ ซึ่งไมสามารถนําไปเปนเจาของได (วีระรัตน กิจเลิ ศ
ไพโรจน, 2556)
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ดั ง นั้ น อาจสรุ ป ได ว า การบริ ก าร (Service) หมายถึ ง กิ จ กรรม ชุ ด ของกิ จ กรรม
ผลประโยชน หรือความพึงพอใจ ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อเสนอขาย หรือกิจกรรมที่จัดทําขึ้นรวมกับการขาย
สิ นค า เกิ ดขึ้ น เมื่ อ มี ก ารติ ดต อ ระหว า งลู กค า กั บ ผู ใ ห บ ริ ก าร โดยสิ น ค า ที่ ไ ม มีตั ว ตนนั้ น จะต อ ง
ตอบสนองความตองการและความพึงพอใจใหกับลูกคา
จากความหมายดังกลาว สามารถอธิบายไดวา การบริการแบงออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก
1) ผลิตภัณฑบริการ เปนกิจกรรม ชุดของกิจกรรม ผลประโยชน หรือความพึงพอใจที่
ผูใหบริการจัดทําขึ้นเปนผลิตภัณฑบริการรูปแบบหนึ่ง เพื่อตอบสนองความตองการใหกับผูบริโภค
เชน การจัดที่พักในธุรกิจโรงแรมหรือรีสอรท การใหความรูในธุรกิจการศึกษา การรักษาคนไขใน
ธุรกิจโรงพยาบาล การนวดในธุรกิจนวดแผนโบราณ เปนตน
2) การบริการสวนควบ เปนกิจกรรม ชุดของกิจกรรม ผลประโยชน หรือความพึงพอใจที่ผู
ใหบริการจัดทําขึ้น เพื่อเสริมหรือรวมกับสินคา เพื่อใหการขายและการใชสินคามีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ชวยตอบสนองความตองการใหกับผูบริโภค เชน การบริการติดตั้ง การรับประกันซอมแซม
สินคาหลังการซื้อ การใหคําแนะนําในการใชงาน เปนตน
ผูที่เกี่ยวของในธุรกิจบริการ
จากความหมายของการบริ ก าร ดั ง ได ก ล า วมาแล ว จะเห็ น ได ว า ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งในธุ ร กิ จ บริ ก าร
ประกอบดวย 2 สวนหลัก (ธธีรธร ธีรขวัญโรจน, 2546, น. 26-27) คือ
1. ผูใหบริการ ไดแก ธุรกิจที่ดําเนินการในรูปบริษัทหรือหางรานในการใหบริการ ซึ่งผู
ใหบริการคือ พนักงานทุกระดับในธุรกิจ ตั้งแต เจาของธุรกิจ ผูบริหารและพนักงานทุกระดับ คน
เปนปจจัยหลักสําคัญในธุรกิจบริการ คุณภาพบริการมาจากพนักงานที่มีคุณภาพ
หนาที่ของผูใหบริการ คือ การสงมอบบริการใหแกลูกคา ซึ่งการสงมอบที่ดีตองมาจาก
พนักงานทุกคนในบริษัท ตั้งแตผูบริหารที่กําหนดนโยบายในการใหบริการที่เนนลูกคาเปนสําคัญ
และแผนกงานตาง ๆ จะตองประสานงานกันเพื่อสงมอบบริการที่เปนเลิศใหแกลูกคา
2. ผูรับบริการ ไดแก ลูกคาที่เขามาใชบริการ ผูใหบริการและผูรับบริการจะตองมีความ
เกี่ยวของสัมพันธกันตลอดเวลา ตั้งแตกอนซื้อ ขณะซื้อ และหลังการซื้อ
หน า ที่ ข องผู รั บ บริ ก าร คื อ การสร า งรายได ใ ห กั บ ธุ ร กิ จ ที่ ใ ห บ ริ ก ารนั้ น ๆ ลู ก ค า เป น
ตัวกําหนดทิศทางการอยูรอดของธุรกิจการตลาดบริการ
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ลักษณะของการบริการ (Nature of Services)
สินคาเปนวัตถุที่สามารถจับตองได แตบริการเปนพฤติกรรม การกระทํา หรือการปฏิบัติ
ซึ่งมีลักษณะของการบริการดังนี้ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2545, น. 11-12; ธธีรธร ธีรขวัญโรจน, 2546,
น. 26-27; วารุณี ตันติวงศวาณิช และคณะ, 2554, น. 140)
1. ไมสามารถจับตองได (Intangibility) หมายความวา บริการไมสามารถจับตองหรือ
สัมผัสได กอนที่จะมีการซื้อ กลาวคือ ผูซื้อหรือลูกคาไมอาจรับรูการบริการลวงหนาหรือกอนตกลง
ใจซื้อเหมือนซื้อสินคา แตอาศัยประสบการณเดิมที่ไดรับจากการซื้อบริการนั้น ๆ
1.1 สถานที่ ตัวอาคารโรงแรมตองหรูหรา โออา สวยงาม สะอาด และตั้งอยูใน
ทําเลที่ลูกคาสะดวก
1.2 บุคคล พนักงานโรงแรมตองมีคุณลักษณะของพนักงานที่ดี 7 ประการ และมี
พนักงานเพียงพอในการใหบริการ
1.3 เครื่องมือ มีเครื่องมือที่พรอมสําหรับการปฏิบัติงานทุกอยางครบครัน
1.4 ตราสินคา สัญลักษณ เลือกใชสิ่งที่แสดงถึงบริการที่เปนเลิศ และบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ
1.5 ราคา โฆษณาใหลูกคาเห็นวาการเลือกใชบริการของโรงแรมนั้นคุมกับเงินที่จาย
ไป
ไมสามารถจับตองได (Intangibility) เปนบริการที่ไมสามารถมองเห็น เกิดความรูสึก รู
รสชาติ หรือสัมผัสได ซึ่งแตกตางจากสินคาที่จับตองได สามารถพิจารณาสินคาไดกอนการซื้อ ชวย
ใหผูบริโภคมีขอมูลในการตัดสินใจไดงายขึ้น ตัวอยางเชน เมื่อเราซื้อสบูคัพเคก พวกเรามองเห็น
รูสึก ไดรับกลิ่นหอม หรือนําไปใชทําความสะอาดไดอยางมีประสิทธิ ภาพ หรือเมื่อเราตอ งจาย
คาลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย เราจะตองจายเพื่อใหไดรับความรู ทักษะ และการศึกษา ซึ่ง
อาจารยเปนผูสั่งสอนพวกเรา การสอนเปนบริการที่ไมสามารถจับตองได หรือในกรณีที่เราเดินทาง
โดยเครื่องบิน ประโยชนที่ไดรับคือการบริการอยางหนึ่ง (การขนสง) แตมีดานที่มีตัวตน สัมผัสได
คือ เครื่องบินที่ใชเดินทาง (Boeing, Avro, Concorde, etc.) รวมถึงการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2. ไมสามารถแบงแยกได (Inseparability) โดยปกติบริการจะตองผลิตและบริโภคพรอมๆ
กัน การใหบริการเปนลักษณะที่ไมอาจแยกออกจากตัวบุคคลที่เปนผูใหบริการนั้นๆ ได การผลิต
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และการบริโภคการบริการขึ้นในขณะเดียวกัน นั่นคือ ผูขายบริการหนึ่งรายสามารถใหบริการลูกคา
ในขณะนั้นไดหนึ่งราย
การบริการเปนผลิตภัณฑที่มีรูปแบบการผลิตที่เกิดขึ้นพรอม ๆ กับการบริโภค เนื่องจาก
มีขอจํากัดในเรื่องของผูใหบริการที่เปนบุคคลและเวลา ซึ่งทําใหสามารถใหบริการไดเพียงครั้งละ
หนึ่งราย ขณะที่สินคาสามารถผลิตไดจํานวนมาก สามารถแบงแยกออกเปนหนวยยอยและขายให
ผูบริโภคไดพรอมกันหลาย ๆ ราย ผลิตภัณฑที่เปนสินคา (Tangible Goods) การผลิตและการบริโภค
จะแยกออกกันอยางชัดเจน แตบริการจะไมสามารถแบงแยกกระบวนการผลิตและการบริโภคออก
จากกันได ผูผลิตและผูบริโภคตองเขามามีสวนเกี่ยวของกัน เพื่อผลประโยชนที่จะไดรับรวมกัน
เรียกวาเปน Co-Production Services
ลักษณะของบริการจึงไมแนนอนขึ้นอยูกับวาผูขายเปนใคร จะใหบริการเมื่อใด ที่ไหน และ
อยางไร บริการถูกสรางขึ้นและถูกบริโภคไปพรอมๆ กันโดยผูใหบริการและผูรับบริการ ณ จุดที่
เกิดการปฏิสัมพันธทางการคา เชน บริการนวดที่ผูใหบริการนําเสนอพรอมๆ กับที่ผูรับบริการได
บริโภคความสบายจากการนวดไปพรอมๆ กัน คุณลักษณะนี้ทําใหผูคาตองพิจารณาใสใจอยางยิ่งถึง
การบริหารเหตุการณเฉพาะหนาและการสรางความพึงพอใจ ณ จุดที่เกิดการคาทันที
3. บริ ก ารจั ด ทํ า มาตรฐานได ย ากหรื อ ความแตกต า งในการให บ ริ ก ารแต ล ะครั้ ง
(Heterogeneity or Variability) เนื่องจากปจจัยหลักในการใหบริการ คือ “คน” การสรางมาตรฐาน
โดยอาศัยการจัดการคนใหมีมาตรฐานเดียวกันจึงเปนเรื่องยาก จะเห็นวาบริการมีความหลากหลาย
สูงขึ้น อยูกับวาใครเปนผูใหบริการ จะใหบริการเมื่อไหร ที่ไหน อยางไร บริการจึงมีความแตกตางกัน
โดยคุณภาพของการบริการขึ้นอยูกับหลายปจจัย ซึ่งสวนใหญตองอาศัยความพรอมของพนักงาน
หากพนักงานเกิดความไมพรอมไมวาจะดานจิตใจหรือรางกาย ก็อาจสงผลถึงคุณภาพของการ
บริการไปดวย
คนเปนปจจัยสําคัญของการใหบริการ การจัดมาตรฐานโดยการจัดการคนเปนเรื่องยาก จะเห็น
วาบริการมีความหลากหลายสูงขึ้น อยูกับวาใครเปนผูใหบริการ จะใหบริการเมื่อไหร ที่ไหน อยางไร
บริการจึงมีความแตกตางกัน ในขณะที่การผลิตสินคาสามารถจัดทํามาตรฐานไดชัดเจน ทั้งรูปแบบ คุณภาพ
และปริมาณ โดยอาศัยปจจัยสําคัญ คือวัตถุดิบและเครื่องจักรที่ทําใหการควบคุมคุณภาพของสินคา
ทํ า ได ง า ยกว า ดั ง นั้ น จึ ง ไม ส ามารถกํ า หนดกฎเกณฑ ใ ห ง านบริ ก ารทุ ก ชิ้ น ออกมามี ลั ก ษณะ
เหมือนกันแบบกรณีการผลิตสินคาได งานบริการจากพนักงานคนเดียวกันจึงอาจเปลี่ยนแปลงได
ขึ้นอยูกับเวลา สถานที่ และปจจัยแวดลอม ตัวอยางเชน การเขาไปรับประทานอาหารในรานเดียวกัน
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แตตางเวลากันก็อาจไมไดรับประทานอาหารที่รสชาติเหมือนกันได หรือการเลือกตัดผมกับชางผม
คนเดียวกันก็อาจตัดผมไดไมเหมือนกันในแตละครั้ง เปนตน ดังนั้น คุณภาพการใหบริการอาจ
เปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับวาใครเปนผูใหบริการ ใหบริการเมื่อไร ใหบริการที่ไหน และใหบริการ
อยางไร
4. ไมสามารถรักษาเก็บไวได (Perishability)
บริการไมสามารถผลิตแลวเก็บไวไดเหมือนสินคาอื่นได เมื่อไมมีความตองการใชบริการ
จะเกิดความสูญเปลา บริการจึงมีความสูญเสียคอนขางสูง ขึ้นอยูกับความตองการใชในบริการในแตละ
ชวงเวลา
4.1 ดานอุปสงค (Demand) คือการปรับความตองการซื้อ สามารถทําไดดังนี้
4.1.1 ตั้งราคาใหแตกตางกัน ตั้งราคาสูงเมื่อความตองการซื้อมาก เชน สถานบันเทิงตั้ง
ราคาต่ําเมื่อความตองการนอย
4.1.2 จัดกิจกรรมสงเสริมการขาย ชวงที่มีความตองการซื้อนอย
4.1.3 การใหบริการเสริมตามธนาคาร และศูนยบริการตาง ๆ ชวงเวลาที่คนแนนจะ
จัดบริการเสริมใหลูกคา เพื่อใหบริการแกคนรอ เชน การมีกาแฟ มีทีวี เปนตอน
4.1.4 ระบบการจอง เพื่อปรับระดับความตองการใหเหมาะสม
4.2 ดานอุปทาน (Supply) คือ การปรับการใหบริการ สามารถทําไดดังนี้
4.2.1 เพิ่มพนักงานชั่วคราว
4.2.2 ใหผูบริโภคมีสวนรวมในการใหบริการ เชน การใหลูกคากรอกขอมูลในการใช
บริการธนาคาร เปนตน
4.2.3 การใหบริการรวมกัน ระหวางผูขายบริการ เชน การใหบริการ ATM รวมกันของ
ธนาคาร
การบริการผลิตไดเพียงครั้งละหนึ่งหนวย และจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อเกิดการซื้อและรับ
บริการในขณะเดียวกัน แตปญหาของธุรกิจบริการคงจะไมเกิดขึ้น หากความตองการซื้อกับความ
ตองการขายมีปริมาณที่ตรงกัน ในขณะที่ธุรกิจสินคา ผูผลิตสามารถทําการคาดคะเนลวงหนาและ
ทําการผลิตเก็บไวได เพื่อรองรับปริมาณความตองการซื้อ สินคาที่เพิ่ มขึ้ นหรือลดลงได แตการ
บริการไมสามารถทําได ความสูญสลายจากการไดรับบริการมาพรอมกับการใชไป คุณลักษณะนี้ทํา
ใหลู กคาหลายรายเกิดความลั งเลในการตั ดสิ น ใจใช จายเงิ น เพื่อ ซื้ อบริ การ เพราะท ายที่สุด ไม
สามารถนําอะไรติดตัวกลับไปได นอกจากความพึงพอใจจากการไดรับบริการ ผูคาจึงควรวางแผน
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ใหลูกคาเห็นวาแมจะไมมีอะไรติดไมติดมือแตสิ่งที่ไดคือความประทับใจจากบริการที่จะอยูในความ
ทรงจําไปไมมีวันลืมเลือน ตัวอยางเชน สวนสนุกดิสนียแลนดที่ตอกย้ําความสําคัญของความทรงจํา
ดี ๆ ที่มีรวมกันกับครอบครัว แมเสียเงินไปแลวจะไมมีสิ่งของนํากลับบาน แตความรูสึกดี ๆ จะ
ยังคงอยูในใจตลอดไป
5. ไมสามารถถายโอนเปนเจาของได (No Transfer of Ownership) เมื่อลูกคาซื้อบริการ
ลูกคาจะไดรับผลประโยชน (Benefit) หรือคุณคา (Value) จากบริการ ไดรับประสบการณจากการใช
บริการ ซึ่งประสบการณนี้เปนตัวสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา โดยปราศจากความเปนเจาของใน
องคประกอบที่จับตองได
ตัวอยางเชน การเชารถยนต ลูกคาไมไดเปนเจาของรถยนต ลูกคาจะไดรับ “ประสบการณ”
ในการใชรถยนตเชานั้นแทน หรือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย มีองคประกอบที่จับตองได
มากมาย เช น โต ะ เก า อี้ ห อ งสมุ ด อาจารย ผู ส อน สนามกี ฬ า ซึ่ ง องค ป ระกอบเหล า นี้ ช ว ยกั น
สรางสรรคความรู ซึ่งถือวาเปน “ความรู” เปนผลประโยชนที่นักศึกษาไดจากการลงทะเบียนเรียนที่
มหาวิทยาลัย โดยที่นักศึกษาสามารถจับตองโตะ เกาอี้ ใชบริการสนามกีฬา หองสมุดได แตไม
สามารถเอาสิ่งเหลานี้ไปเปนเจาของได
การวางตําแหนง และการทําใหบริการมีความแตกตางจากคูแขงขัน
ธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ ดี ต อ งใช ก ารตลาดเพื่ อ สร า งตํ า แหน ง ที่ เ ข ม แข็ ง ในตลาดเป า หมาย เช น
Southwest Airline วางตําแหนงของบริษัทเปนสายการบินระยะสั้น ไมมีการตอเครื่อง คาโดยสารต่ํา
หรือโรงแรมริทซ คารลตัน วางตําแหนงที่ประสบการณในความทรงจํา ซึ่งสนุกสนาน ปลอดภัย
และตอบสนอง แมในสิ่งที่ลูกคาไมไดแสดงความตองการออกมา จากตัวอยางธุรกิจบริการเหลานี้
จะเห็นวามีการวางตําแหนงทางการตลาดจากกิจกรรมของสวนประสมทางการตลาดตามแบบเดิม
อยางไรก็ตาม บริการแตกตางจากผลิตภัณฑที่จับตองได มักจะตองการวิธีทางการตลาดที่แตกตาง
ไป เนื่องจากสินคามีมาตรฐานที่เห็นไดชัดเจนและสามารถวางอยูบนชั้นวาง เพื่อรอลูกคาได แตใน
ธุรกิจบริการ ลูกคากับพนักงานบริการตองมีปฏิสัมพันธกัน เพื่อสรางสรรคบริการ โดยประสิทธิผล
ของปฏิสัมพันธ ขึ้นอยูกับทักษะของพนักงานบริการ และการดําเนินการบริการ รวมถึงกระบวน
การสนับสนุนที่อยูเบื้องหลังของพนักงาน (วารุณี ตันติวงศวาณิช และคณะ, 2554, น. 140)
ผูประกอบการตองนําเสนอบริการที่มีความแตกตางจากคูแขงขัน เพื่อสรางความไดเปรียบในการ
แขงขัน (Competitive Advantage) โดยจะตองทําการศึกษาความตองการของลูกคาเปาหมายอยาง
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ละเอียด และพิจารณาวาตลาดแตละสวนตองการประโยชน (Benefits) อะไรจากการบริโภคบริการ
ทั้งนี้ การแบงสวนตลาด เปนกระบวนการในการแบงแยก “ตลาดรวม” ซึ่งแตเดิมประกอบดวย
ผู บ ริ โ ภคมี ลั ก ษณะที่ แ ตกต า งกั น (Heterogeneous Market) ให เ ป น “ส ว นของตลาด” (Market
Segment) หรือตลาดยอย (Submarket) ซึ่งในแตละสวนของตลาดนั้น ๆ ประกอบดวยผูบริโภคที่มี
ลักษณะบางประการคลายคลึงกัน (Specific homogeneous markets) จึงทําใหองคกรสามารถกําหนด
เปาหมายไดชัดเจนวา บริษัทดังกลาวจะมุงเนนไปยังสวนของตลาดหรือผูบริโภคกลุมใด (ธีรกิติ
นวรัตน ณ อยุธยา, 2547, น. 58-59)
เมื่อทราบวา Segment ใดที่เรามุงเขาไปทํางาน ก็ตองวางตําแหนงเพื่อจะไดนําเสนอบริการ
ที่ ถู ก ต อ งตรงกั บ ความต อ งการและอยากให ลู ก ค าได รั บ รู ถึ ง บริ ก ารและบริ ษั ท ว า อย า งไร เมื่ อ
เปรียบเทียบกับคูแขงขัน บริษัทจะตองหาวิธีการที่จะทําใหลูกคาทราบวาบริการขององคกรแตกตาง
จากคูแขงขันอยางมีประสิทธิภาพ ในการวางตําแหนงองคกรบริการจะตองสามารถนําเสนอตัวเอง
ใหแตกตางไปจากคูแขงขัน โดยการนําเสนอ “สิ่งที่มีคุณคาเหนือกวา” (Superior Delivered Value)
ใหแกลูกคา โดยสําหรับลูกคาแลว สิ่งที่มีคุณคาเหนือกวา จะหมายถึง “คุณคาทั้งหมดที่ลูกคาไดรับ”
(Total customer Value) หักลบดวย “ตนทุนทั้งหมดของลูกคา” (Total Customer Cost) ซึ่งโดยทั่วไป
ในการเลือกซื้อบริการ ลูกคามักจะพิจารณาความสมดุลระหวางปจจัยที่สําคัญ 3 ประการ คือ ปจจัย
ดานตนทุนในการซื้อ (Cost) ปจจัยดานคุณภาพของการบริการ (Service Quality) และปจจัยดาน
คุณคาเพิ่ม (Added Values) ที่ไดรับจากบริการที่คิดวาจะตัดสินใจซื้อ (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา,
2547, น. 67)
ขั้นตอนในการกําหนดกลยุทธการวางตําแหนงบริการ (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547, น. 69-70)
มีดังนี้
1) การวิเคราะหตลาด (Market Analysis) เพื่อใหทราบขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับอุปสงค
และลูกคา เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางตําแหนง เชน ขนาดของตลาด (Market Size)
ในแงของปริมาณหรือมูลคาการใชบริการของลูกคาทั้งหมด ความจําเปน ความตองการ และรสนิยม
ในการซื้อของลูกคา รวมถึงการวิเคราะหแนวโนมของตลาด (Trends) และสถานที่ที่ลูกคาใชบริการ
(Location)
2) การวิเคราะหสภาพภายในของกิจการ (Internal Corporate Analysis) เปนการวิเคราะห
ถึงขีดความสามารถ (Capabilities) และขอจํากัด (Constraints) ตาง ๆ ของทรัพยากรที่กิจการมีอยู
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ตลอดจนคานิยม (Values) และเปาหมาย (Goals) ของกิจการในการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหไดคําตอบวา
กิจการควรที่จะใหบริการกับลูกคาเปาหมายในสวนของตลาด (Market Segments) เทาใด
3) การวิเคราะหสภาวะการแขงขัน (Competitive Analysis) เปนการวิเคราะหเพื่อคนหา
คูแขงขันของกิจการ ตลอดจนวิเคราะหหาจุดออนกับจุดแข็ง และตําแหนงทางการตลาดของคู
แขงขัน การวิเคราะหสภาวะการแขงขันจะชวยใหกิจการสามารถมองเห็นทางเลือกตาง ๆ ที่จะ
นําไปใชในการวางตําแหนงของกิจการ ทําใหกิจการทราบถึง “คุณสมบัติที่สําคัญ” (Attributes) ที่จะ
สามารถนําไปเปนจุดมุงเนนเพื่อใชในการวางตําแหนงในขั้นตอนตอไป
4) การกําหนดตําแหนงที่ตองการในตลาด เปนการนําคุณสมบัติที่สําคัญมาจัดลงใน “ผัง
การวางตําแหนง” (Positioning Map) เพื่อชี้ใหเห็นถึงตําแหนงบริการของกิจการและเปรียบเทียบกับ
คูแขงขันตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยทั่วไปการเขียนผังการวางตําแหนงจะนิยมใช 2 ปจจัย (Dimensions)
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความชอบของลูกคา (Customers Preferences)
กลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
กลยุทธของธุรกิจบริการหรือตลาดบริการ นอกจากจะสรางความแตกตางเพื่อใหไดเปรียบ
ในเชิงการแขงขันกับคูแขงขันในอุตสาหกรรม และสามารถตอบสนองความพึงพอใจใหกับลูกคา
สิ่งที่สําคัญที่ จะทําใหธุรกิ จดําเนินการให มีความแข็งแกร ง เพื่อสรา งความไดเปรี ยบในเชิ ง การ
แขงขัน และบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายตอองคกรและทําใหองคกรมีผลกําไรนั้นคือ “คน”
คุณภาพของพนักงานที่ใหบริการ เปนองคประกอบสําคัญที่ตองทํางานแบบเผชิญหนากับ
ลู ก ค า ทํ า ให ลู ก ค า มี ค วามพึ ง พอใจ(Customer Satisfaction) และเกิ ด ความจงรั ก ภั ก ดี (Customer
Loyalty) มีบทบาทสําคัญที่ชวยทําใหผลประกอบการทางการเงินและการตลาดประสบความสําเร็จ
ซึ่งมีคําถามวา ทําไมพนักงานจึงเปนหนึ่งในองคประกอบสําคัญของสวนประสมทางการตลาด
บริ ก าร (Marketing Mix 7 Ps) ความสํ า เร็ จ ของธุ ร กิ จ บริ ก ารเป น ความมุ ง มั่ นที่ จ ะบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และทํางานอยางใกลชิดกับผูบริหารดานตลาดและการดําเนินงาน
เพื่อใหเกิดความสมดุลและทําใหเปาหมายเกิดความขัดแยงนอยลง การรับรูอยางมีคุณคาและลงทุน
กับทรัพยากรบุคคล และเขาใจถึงตนทุนจากการสูญเสียพนักงานที่ลาออกสูง กลยุทธดานทรัพยากร
มนุ ษ ย (Human Resource—HR) ที่ ดี แ ละภาวะผู นํ า ที่ แ ข็ ง แกร ง ในระดั บ ต า ง ๆ จะนํ า ไปสู ก าร
ไดเปรียบทางการแข็งขันอยางยั่งยืน (Lovelock and Wirtz, 2011, p. 307)
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ดังนั้น พนักงานตองมีจิตใจใหบริการ (Service Mind) และชีวิตแหงการบริการ (Service
Self) ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. จิตใจใหบริการ (Service Mind) หมายถึง การอํานวยความสะดวก การชวยเหลือ การ
ใหความกระจาง การสนับสนุน การเรงรัดการทํางานตามสายงาน และความกระตือรือรนตอการ
ใหบริการคนอื่น รวมทั้งการยิ้มแยมแจมใส ใหการตอนรับดวยไมตรีจิตที่ดีตอผูอื่น ตองการใหผูอื่น
ประสบความสําเร็จในสิ่ งที่ เขาตองการ หรืออาจหมายถึ ง การใหที่จริงใจ ไมหวังผลตอบแทน
(จิตตินันน นันทไพบูลย, 2555, น. 66-67)
คําวา Service Mind มีความหมายดังนี้
S = Smile

ตองมีรอยยิ้ม

E = Enthusiasm

ความกระตือรือรน เอาใจใสลูกคา

R = Responsiveness มีความรับผิดชอบในหนาที่ที่มีตอลูกคา
V = Value

ใหบริการลูกคาอยางมีคุณคา

I = Impression

ใหบริการอยางประทับใจ

C = Courtesy

บริการลูกคาอยางสุภาพออนโยน

E = Endurance

ความอดทนการเก็บอารมณ

M = Make Believe มีความเชื่อ
I = Insist

การยืนยัน/มีจุดยืนที่จะบริการลูกคา

N = Necessitate

การใหความสําคัญ

D = Devote

การอุทิศตน

2. ชีวิตแหงการบริการ (Service Self) (จิตตินันน นันทไพบูลย, 2555, น. 67-70) แนวคิด
นี้เชื่อวา ชีวิตของบุคคลประกอบดวยรางกายและจิตใจ การที่จิตใจพรอมจะใหบริการอยางเดียวใน
ขณะที่รางกายไมพรอม ก็ไมสามารถสรางประสบการณบริการที่ดีใหแกลูกคาได ดังจะเห็นไดวา ผู
ใหบริการบางคนที่ เต็ มใจบริการลู กค าอยางเต็ มที่ แตไมรักษาบุ คลิกภาพให ดูดี เครื่องแต ง กาย
สกปรก ผมยาว เล็บยาว ในทางตรงขาม ผูใหบริการบางคนมีรางกายพรอมใหบริการคือ การแตง
กายดี ดูเรียบรอยสะอาด แตกลับไมมีจิตใจที่อยากใหบริการ แนวคิด Service Self จึงนํารางกาย
ใหบริการและจิตใจใหบริการมาผนวกกันเขาเปนชีวิตแหงการบริการ หมายถึง ทั้งรางกายและจิตใจ
พรอมที่จะทํางานรับใชผูอื่น ดังนั้น ผูที่มี Service Mind จึงมีทั้งบุคลิกภาพที่ดี แตงกายสะอาด พูดจา
ไพเราะ และมีใจรักการใหบริการ รักและเห็นความสําคัญของลูกคา ตลอดจนเต็มใจที่จะทําใหลูกคา
ไดรับความพึงพอใจเสมอ
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กลยุทธสําคัญในการปลูกฝงจิตใจใหบริการแกพนักงานนั้น องคกรตองเริ่มตนจากสิ่ง
ตอไปนี้
1) การจัดบรรยากาศสถานที่ทํางาน หมายถึง การจัดสถานที่ทํางานใหสะอาดเรียบรอย
บรรยากาศรมเย็น มีสถานที่พักผอนหรือพักรอ เชน การใหบริการของบริษัทโตโยตาที่จัดสถานที่นั่ง
พักในหองปรับอากาศ มีหนังสือพิมพ วารสารดี ๆ มีน้ําดื่มและอาหารวางบริการ เปนตน ในขณะ
ลูกคารอการซอมรถในอูของบริษัท บรรยากาศดังกลาวยังรวมถึงการจัดสถานที่ ปายบอกสถานที่
ตั้งแตเสนทางเขาจนถึงตัวบุคคลผูใหบริการและกลับไป จุดใหบริการควรเปน One Stop Service
(ไปแหงเดียว งานสําเร็จ)
2) ปลูกฝงพนักงานใหเต็มใจบริการ หนาตางบานแรกของหัวใจในการใหบริการคือ
ความรูสึก ความเต็มใจ ความกระตือรือรนที่จะใหบริการ และปฏิบัติตอลูกคาอยางเทาเทียมกั น
“เปนความรูสึกภายในของบุคคลวาเราเปนผูใหบริการ จะทําหนาที่ใหดีที่สุด ใหประทับใจกลับไป”
ความรูสึกดังกลาวจะสะทอนสูภาพที่ปรากฏบนใบหนา และกิริยาทาทางของผูใหบริการคือ การยิ้ม
แยมแจมใส
3) ปลูกฝงใหพนักงานยิ้มแยมแจมใส ผูใหบริการตองพรอมตอนรับลูกคาเสมอ ทักทาย
ดวยไมตรีจิต การยิ้มแยมแจมใสจึงถือวาเปนบันไดขั้นสําคัญที่จะนําไปสูผลสําเร็จขององคกร ผู
ใหบริการตองระลึกเสมอวา การยิ้มคือการเปดหัวใจการใหบริการที่ดี
4) ปลูกฝงใหพนักงานไมนิ่งดูดาย โดยไมตองบอกหรือเรียกทํา (Proactive) จะเปนฝาย
รุก หรือหาชองทางที่จะรับใชลูกคาเสมอ คิดแทนลูกคา คาดเดาความตองการของลูกคา ใหบริการ
ลูกคากอนลูกคาจะเรียกใหทํา
5) ปลู กฝ ง ให พ นั ก งานรู สึ ก อย า งแรงกล า และลึ ก ซึ้ ง ถึ ง ความสํ า คั ญ ต อ ลู ก ค า เพราะ
ความรูสึกเชนนี้จะกอใหเกิดการบริการที่ดีขึ้นเอง
6) ปลู กฝ งให พ นั ก งานมี ป ฏิ สัม พั นธ กับ ลู กคา ด ว ยความรวดเร็ วและเต็ มใจ ด วยการ
เริ่มตนทักทายผูมาติดตอดวยการซักถามดวยภาษาที่สุภาพ แสดงความกระตือรือรนและเปนมิตร
เชน มีอะไรใหรับใชครับ (คะ) ตองการติดตอเรื่องอะไรครับ (คะ) ไมปลอยใหผูมาติดตอถามกอน
เมื่อรับงานไดแลวตองทําใหสําเร็จโดยเร็วและเกิดความสะดวก เมื่อผูมาติดตอมาที่เดียว พริบเดียว
หรือแหงเดียวก็สามารถประสานไดทุกจุด การประสานงานการชวยเหลือตองรวดเร็ว บางเรื่องควร
วันเดียวสําเร็จ (One Day Success) หรือ 5 นาทีสําเร็จ
7) ปลูกฝงใหพนักงานมีการสื่อสารที่ดี การสื่อสารที่ดีจะสรางภาพลักษณขององคกร
ตั้งแตการตอนรับหรือการรับโทรศัพทดวยน้ําเสียงและภาษาที่ใหความหวัง ใหกําลังใจ ภาษาที่
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แสดงออกไป ไมวาจะเปนปฏิสัมพันธโดยตรงหรือการโทรศัพทจะบงบอกถึงน้ําใจการบริการขาง
ในจิตใจ
8) ปลูกฝงการเอาใจเขามาใสใจเรา นึกถึงความรูสึกของคนมาติดตอขอรับบริการ เขา
มุงหวังไดรับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกตอง ดวยไมตรีจากผูใหบริการ อธิบายในสิ่ง
ที่ผูมารับบริการไมรูดวยความชัดเจน ภาษาที่เปยมไปดวยไมตรีจิต มีความเอื้ออาทร ติดตามงาน
และใหความสนใจตองานที่รับบริการอยางเต็มที่
9) การพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยี หมายถึง เครื่องมือและเทคนิควิธีการใหบริการ
เชน การติดประกาศที่ชัดเจน การประชาสัมพันธใหทําคนในองคกรทราบ เปนการสรางน้ํ า ใจ
ใหบริการการใหเกิดขึ้นกับทุกคนในองคกร ไมใชเฉพาะผูที่มีหนาที่โดยตรง แตเปนเรื่องของทุกคน
ตองชวยกันทําหนาที่ใหบริการ นอกจากนี้การใชเทคโนโลยี เชน เว็บไซตตาง ๆ ที่จะชวยอํานวย
ความสะดวกในดานขอมูลขาวสาร จะชวยเสริมใหบริการเปนไปดวยดี
10) การติดตามประเมินผล และมาตรการประกันคุณภาพการใหบริการ การบริการควร
มีการติดตาม และประเมินความพึงพอใจจากลูกคาเปนชวง ๆ เพื่อรับฟงความคิดเห็นและผลสะทอน
กลับวามีขอมูลสวนใดตองปรับปรุงแกไข สวนมาตรการประกันคุณภาพคือการกําหนดมาตรฐาน
ใหบริการวาจะปรับปรุงการใหบริการอยางไร เชน งานจะเสร็จภายใน 3 ชั่วโมง หรือภายใน 1 วัน
เปนตน
สรุป
กลยุทธการแขงขันเพื่อใหไดเปรียบในเชิงการแขงขันกับคูแขงขัน คือการใหบริการที่
ดี ไมวาจะเปนขายสินคาโดยเพิ่มการบริการเขาไป รวมทั้งการใหบริการตอบคําถาม ติดตั้ง และ
รับประกัน จนทําใหบริการเปนสวนหนึ่งของทุกธุรกิจ เนื้อหาบทความนี้ทําใหมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับ (1) ความหมายของการบริการวา การบริการ (Service) หมายถึง กิจกรรม ชุดของกิจกรรม
ผลประโยชน หรือความพึงพอใจ ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อเสนอขาย หรือกิจกรรมที่จัดทําขึ้นรวมกับการขาย
สิ นค า เกิ ดขึ้ น เมื่ อ มี ก ารติ ดต อ ระหว า งลู กค า กั บ ผู ใ ห บ ริ ก าร โดยสิ น ค า ที่ ไ ม มีตั ว ตนนั้ น จะต อ ง
ตอบสนองความต อ งการและความพึ ง พอใจให กั บ ลู กค า แบ ง ออกเป น 2 รู ป แบบ ได แก (1.1)
ผลิตภัณฑบริการ เปนกิจกรรม ชุดของกิจกรรม ผลประโยชน หรือความพึงพอใจที่ผูใหบริการจัดทํา
ขึ้นเปนผลิตภัณฑบริการรูปแบบหนึ่ง เพื่อตอบสนองความตองการใหกับผูบริโภค (1.2) การบริการ
สวนควบ เปนกิจกรรม ชุดของกิจกรรม ผลประโยชน หรือความพึงพอใจที่ผูใหบริการจัดทําขึ้น
เพื่อเสริมหรือรวมกับสินคา เพื่อใหการขายและการใชสินคามีประสิทธิภาพมากขึ้น ชวยตอบสนอง
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ความตองการใหกับผูบริโภค (2) ผูที่เกี่ยวของในธุรกิจบริการ ประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ (2.1)
ผูใหบ ริก าร (2) ผูรับ บริก าร ไดแก ลูกคา ที่เ ขา มาใชบ ริการ (3) ลัก ษณะของการบริก าร ไดแ ก
ไมสามารถจับตองได (Intangibility) ไมสามารถแบงแยกได (Inseperability) บริการจัดทํามาตรฐาน
ไดยาก หรือความแตกตางในการใหบริการแตละครั้ง (Heterogeneity or Variability) ไมสามารถ
รักษาเก็บไวได (Perishability) ไมสามารถถายโอนเปนเจาของได (No Transfer of Ownership) (4) การ
วางตํ าแหน ง โดยกลยุ ทธการวางตําแหน งประกอบดวย การวิเคราะหตลาด (Market Analysis) การ
วิ เคราะห สภาพภายในของกิ จการ (Internal Corporate Analysis) การวิ เคราะห สภาวะการแข งขั น
(Competitive Analysis) การกําหนดตําแหนงที่ตองการในตลาด และ (5) การทําใหบริการมีความแตกตาง
จากคู แข งขั น และกลยุ ทธ ก ารบริ ก ารสํ า หรั บ ธุ ร กิ จ บริ ก าร ได แก การสร า งให พ นั ก งานมี จิ ต ใจ
ใหบริการ (Service Mind) และชีวิตแหงการบริการ (Service Self)
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ระบบตรวจรายชื่อนักศึกษาเขาเรียนบนเว็บแอพพลิเคชั่น
Student attendance system on web application.
ณัฏฐยศ สุริยเสนีย
อาจารยประจําสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดยอ
ปจจุบันอินเตอรเน็ตเขามามีบทบาทในองคกรและชีวิตมากขึ้น จนเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญ
ตอการทํางาน งานวิจัยชิ้นนี้เนนการวิเคราะห ออกแบบ สรางฐานขอมูลบนเว็บไซต ซึ่งใชระบบ
อินเตอรเน็ตในการเขาถึงขอมูลแบบออนไลน เพื่อบริหารจัดการระบบตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา
เขาเรียนในแตละรายวิชาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยการใชฐานขอมูล MySQL
กับ ภาษา HTML5 CSS3 และ PHP ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา
เขาหองเรียนใหมีประสิทธิภาพ ถูกตองแมนยํา ตรวจสอบได ใชเวลาในการตรวจสอบรายชื่อได
รวดเร็ว ระบบนี้มีการทํางานแยกออกเปนสองสวนคือ สวนของอาจารยเปนคนสรางหองเรียนและ
การเขาเรียนในแตละวิชาของแตละคาบเรียน และสวนของนักศึกษาเปนผูยืนยันการเขาหองเรียน
ดวยตนเอง ซึ่งสามารถตรวจสอบการเขาเรียนของตนเองไดแบบทันที ระบบรองรับการทํางานบน
ทุกอุปกรณ ไมวาจะเปน iOS Android หรือ Window เพียงเขาถึงอินเตอรเน็ตดวย Browser ตาง ๆ
ก็ สามารถใช งานระบบได ทันที ทางผู วิจัยหวั งเป นอยางยิ่งว า งานวิ จัยระบบตรวจสอบรายชื่อ
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
วัดผลปลายภาคแตหนึ่งในปจจัยที่มีผลสําคัญตอนักศึกษาในการเขาเรียนคือจํานวนการเขาเรียนของ
นักศึกษาในแตละรายวิชาโดยมีระเบียบบังคับอยูวานักศึกษาจะตองเขาเรียนมากกวารอยละ 80 ของ
ชั่วโมงเรียนทั้งหมด หากนักศึกษาไมสามารถมาเรียนครบตามเวลาที่กําหนด จะหมดสิทธิ์สอบโดย
ทันที ดังนั้นอาจารยผูสอนสวนใหญจึงตรวจสอบรายชื่อนักศึกษากอนเขาหองเรียนดวยวิธีเรียกชื่อ
ผูเขาเรียนรายบุคคลหรือการใหนักศึกษาเซ็นชื่อยืนยันการเขาเรียนในแตละคาบเรียน เวลาของคาบ
เรียนสวนใหญจึงถูกใชไปกับการตรวจสอบรายชื่อผูเขาเรียน ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดคิดระบบบริหาร
จัดการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเขาเรียนในระบบออนไลน ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วตอการ
เรียนการสอนมากขึ้น
จากนั้นจึงพบปญหาเพิ่มเติม คือ พบวานักศึกษาบางรายยืนยันการเขาหองเรียนแทนเพื่อน
จากการเซ็นชื่อหรือการเรียกชื่อ และนักศึกษาไมทราบจํานวนครั้งที่ตัวเองมาเขาเรียนจึงทําใหหมด
สิทธิ์สอบเมื่อถึงปลายภาคเรียน
ผู วิ จั ย เล็ ง เห็ น ว า ป จ จุ บั น อิ น เทอร เ น็ ต เป น เครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร ที่ มี ข นาดใหญ ที่ สุ ด
ครอบคลุมทุกพื้นที่และมีอัตราการขยายตัวเร็วที่สุด อินเตอรเน็ตถูกพัฒนาศักยภาพขึ้นมาอยาง
รวดเร็ว กระทั่งถึงปจจุบันมีเครื่องมือในการเขาถึงอยางมากมาย ไมวาจะเปนคอมพิวเตอรตั้งโตะ
หรือสมารทโฟน มือถือทุกรุนก็สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นเทคโนโลยีจึง
นาจะนํามาประยุกตใชเพื่อแกปญหาขางตนได แตการพัฒนาระบบบนเว็บไซตนั้นจําเปนจะตอง
อาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณในดานการใชงานภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร การออกแบบ
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หน า ตาโปรแกรม (Software interface) ที่ สอดคล อ งต อ การใช ง านของผู ใ ช งานเพื่ อ สร า งระบบ
สารสนเทศที่งายตอการใชงาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ดังนั้น จึงไดศึกษาการทํางานและการออกแบบระบบเว็บไซตเพื่อการศึกษาในรูปแบบ
ออนไลน การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน การเพิ่มชองทางการติดตอสื่อสาร การรายงานผล
การเรียน อันจะสงผลใหลดระยะเวลาในการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเขาหองเรียน และชวยเพิ่ม
เวลาในการเรียนรูมากขึ้น โดยระบบเว็บแอพพลิเคชั่นจะทํางานบนเว็บไซตเปนหลัก สามารถเขาถึง
ไดทุกอุปกรณของนักศึกษา และ อาจารยสามารถใชงานไดทุกสถานที่เพียงตออินเตอรเน็ตและมี
เว็บบราวเซอรเทานั้น
ผูวิจัยได ใช ภาษา HTML5 ในการออกแบบหนาตาโปรแกรมและใช ภาษา PHP เป นตัว
ประมวลผลการทํางานซึ่งเปนภาษาที่งายตอการเขาใจและสะดวกในการพัฒนาตอในอนาคต
วัตถุประสงค
1. เพื่อทําระบบตรวจสอบขอมูลรายชื่อนักศึกษาเขาเรียนที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อรายงานผลการเขาหองเรียนที่มีประสิทธิตออาจารยและนักศึกษา
3. เพื่อการบริหารงานระบบตรวจสอบรายชื่อนี้ใหอยูในระบบออนไลน เขาถึงไดทุก
อุปกรณ
4. เพื่ออํานวยความสะดวกตออาจารยและนักศึกษาใหทราบสถานะการเขาเรียนของ
นักศึกษาแบบ Real Time ซึ่งจะชวยในการตัดสินใจในการเรียนตอหรือ drop ของนักศึกษา
ขอบเขตของโครงการและงานวิจัย
ในการทําโครงการครั้งนี้ ผูวิจัยไดวางขอบเขตการจัดเก็บขอมูล โดยใชภาษา HTML5 PHP และ
โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล MySQL โดยไดวางขอบเขตการทําโครงการไวดังนี้
1. เนื้อหาขอมูลและสารสนเทศ
ขอมูลนักศึกษา
ขอมูลรายวิชา
ขอมูลการเขาหองเรียนของนักศึกษา
2. กระบวนการทํางานของระบบ
พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นโดยใชภาษา PHP
พัฒนาฐานขอมูลโดยใชระบบบริหารจัดการฐานขอมูล MySQL
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พัฒนาหนาตาโปรแกรม (Software interface) โดยใชภาษา HTML5
3. เครื่องมือและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรหรืออุปกรณสมารทโฟน ที่เชื่อมตออินเตอรเน็ต ดวย Web Browser
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
- ไดระบบตรวจสอบจัดเก็บรายชื่อนักศึกษาเขาหองเรียนที่มีประสิทธิภาพ
- ชวยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา
- ชวยใหการจัดเก็บขอมูลมีความถูกตอง ลดขอผิดพลาดที่เกิดจากการแสดงตัวตนของ
นักศึกษาซ้ํา
- เพื่อใหเขาใจถึงหลักการวิเคราะหและการออกแบบระบบฐานขอมูล
- เพื่ อให เข าใจถึ งหลักการวิ เคราะหและการออกแบบโปรแกรมเว็ บแอพพลิ เคชั่นให
สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบชื่อนักศึกษาเขาเรียน
จากเอกสารมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิต ไดดําเนินการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education,
TQF: HEd) ซึ่งหลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับ
คะแนน (เกรด)การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย การศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2550 ดังนี้
มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนใน
ทุกภาคการศึกษา การวัดและการประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบ หรือวิธีอื่นที่วิทยาลัย/คณะ
เจาของรายวิชาจะกําหนด
ดําเนินการวัดผลระหวางภาคการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และมี
การวัดผลปลายภาคการศึกษาอยางนอยอีกภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
ทุ กรายวิชาที่ ลงทะเบี ย นเรี ย น นักศึ กษาต องมี เวลาศึก ษาไม นอ ยกว าร อยละ 80 ของเวลาศึ กษา
ทั้งหมด หรือไดทํางานในรายวิชานั้นจนเปนที่เพียงพอตามที่อาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์
ไดรับการวัดและประเมินผล
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การประเมินผลการศึกษา
หลักการวิเคราะหและออกแบบระบบ
ระบบสารสนเทศมีวงจรชีวิตที่เหมือนกันตั้งแตเกิดจนตาย วงจรนี้จะเปนลําดับขั้นตอน
ตั้งแตตนจนเสร็จเรียบรอย เปนระบบที่ใชงานได ซึ่งนักวิเคราะหระบบตองทําความเขาใจใหดีวาใน
แตละขั้นตอนจะตอ งทําอะไร และทําอยางไร ขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอ ยู ดวยกัน 7 ขั้นตอน
ดวยกัน คือ
1. เขาใจปญหา (Problem Recognition)
ระบบสารสนเทศจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อผูใชตระหนักวา ตองการระบบสารสนเทศ หรือมี
แนวคิดวาระบบจัดการเดิมมีปญหา ไดแก ระบบจัดเก็บเอกสารในตูเอกสารหรือระบบฐานขอมูล
เปนแบบเกาหรือระบบไฟลไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ลาชาที่จะตอบสนองความตองการใชขอมูล
ในปจจุบัน
2. ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study)
จุ ดประสงค ข องการศึ ก ษาความเป นไปได ก็คื อ การกําหนดว าป ญหาคื อ อะไรและการ
ตัดสินใจวาการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือการแกไขระบบสารสนเทศเดิมมีความเปนไปได
หรือไม โดยเสียคาใชจายและเวลานอยที่สุด และไดผลเปนที่นาพอใจ คุมคาตอการลงทุนสรางและ
พัฒนาระบบ
3. วิเคราะห (Analysis)
การวิเคราะหระบบเริ่มตั้งแตการศึกษาระบบการทํางานของระบบที่ใชในปจจุบัน ในกรณี
ที่มีระบบสารสนเทศอยูแลวจะตองศึกษาการทํางานของระบบเดิมอยางละเอียด เพราะเปนการยากที่
จะออกแบบระบบใหม โดยที่ไมกระทบการทํางานของระบบเดิม เพื่อกําหนดความตองการของ
ระบบใหม นักวิเคราะหระบบจะตองใชเทคนิคในการเก็บขอมูล (Fact-Gathering Techniques)
ไดแก ศึกษาเอกสารที่มีอยู ตรวจสอบวิธีการทํางานในปจจุบัน สัมภาษณผูใชและผูบริหารที่มีสวน
เกี่ยวของกับระบบ เอกสารที่มีอยู ในการวิเคราะหความตองการที่แทจริงของระบบ
4. ออกแบบ (Design)
นักวิเคราะหระบบจะตองออกแบบฟอรมสําหรับขอมูลขาเขา (Input Format) ออกแบบ
รายงาน (Report Format) และการแสดงผลบนจอภาพ (Screen Format) หลักการการออกแบบฟอรม
ข อ มู ล ขาเข า คื อ ง า ยต อ การใช ง าน และป อ งกั น การผิ ด พลาดที่ อ าจจะเกิ ดขึ้ น รวมทั้ งออกแบบ
วิธีการใชงานของระบบ การใชงานที่ตอบสนองตอทุกอุปกรณ Responsive Design
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5. การทดสอบ (Testing)
โปรแกรมเมอรจะเริ่มเขียนและทดสอบโปรแกรมการทํางานถูกตองหรือไม หาขอผิดพลาด
“Bug” ตองมีการทดสอบกับขอมูลจริงที่เลือกแลว หากทุกอยางเรียบรอยจะไดโปรแกรมที่พรอม
นําไปใชงานจริง
6. การพัฒนาและติดตั้ง (Development)
การติดตั้งตัวโปรแกรม ติดตั้งบนอุปกรณ จัดทําคูมือและจัดเตรียมหลักสูตรอบรมใหแก
ผูใชงานที่เกี่ยวของ พรอมทั้งจัดทําคูมือประกอบการใชงานโปรแกรม จัดหลักสูตรฝกอบรมผูใช
ระบบและคอยชวยเหลือในระบบงาน
7. บํารุงรักษา (Maintenance)
การบํารุงรักษา ไดแก การแกไขโปรแกรมหลั งจากการใชงานแลว สาเหตุที่ตองแก ไข
โปรแกรมหลังจากการใชงานแลว สวนใหญมี 2 สาเหตุ คือ 1. มีปญหาในโปรแกรม (Bug) และ 2.
การดําเนินงานในองคกรหรือธุรกิจเปลี่ยนไป จากสถิติของระบบที่พัฒนาแลวทั้งหมดประมาณ
40% ของคาใชจายในการแกไขโปรแกรม เนื่องจากมี “Bug”
เทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่น
PHP เปนภาษาจําพวก scripting language คําสั่งตาง ๆ จะเก็บอยูในไฟลที่เรียกวา ภาษา
สคริปต (script) และเวลาใชงานตองอาศัยตัวแปรชุดคําสั่ง PHP ไดรับการพัฒนาและออกแบบมา
เพื่ อ ใช ง านในการสร า งเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรื อ แก ไ ขเนื้ อ หาได โ ดย
อัตโนมัติ
My SQL เปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูลซึ่งมีลักษณะเปนฟรี แวรสามารถเรียกคนและ
จัดการกับขอมูลไดโดยสะดวกดวยการนําระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System DBMS) เขามารองรับ My SQL เปน database Server
CSS เปนภาษาที่ใชเปนสวนของการจัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML โดยที่ CSS
กําหนดกฎเกณฑในการระบุรูปแบบ (หรือ "Style") ของเนื้อหาในเอกสาร
HTML5 เปนภาษาหลักที่ใชในการเขียนเว็บเพจ โดยใช Tag ในการกําหนดการแสดงผลสิ่ง
ตาง ๆ ที่แสดงอยูบนเว็บเพจทํางานไดกับทุก Web Browser
การวิเคราะหความตองการของระบบ (Requirement Analysis)
การดําเนินงานของระบบ Attendance จะชวยใหอาจารยสามารถควบคุมการตรวจสอบการ
เขาเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงตัวบุคคลโดยการใชระบบตรวจสอบ
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รายชื่อจากฐานขอมูลการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยรังสิตในแตละภาคเรียน ซึ่งจะลดปญหาความ
ซ้ําซอนของการยืนยันตัวบุคคลไดจากการกําหนดสิทธิ์การยืนยัน 1 ครั้ง ตอ 1 คนในแตละคาบเรียน
ที่อาจารยสรางหองเรียนในระบบออนไลนขึ้น นอกจากนั้นระบบ Attendance ยังเปดใหนักศึกษาเขา
มาตรวจสอบจํานวนครั้งการเขาเรียนของแตละรายบุคคลไดเพื่อใหนักศึกษาทราบสถานะและ
จํานวนครั้งการเขาเรียนของตนเอง อันจะเปนประโยชนตอการเรียนหรือดรอปรายวิชานั้น ๆ ในแต
ละภาคเรียน
การวิเคราะหระบบงานดวยแผนภาพกระแสงาน (Work Flow Diagram)
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การนิยามปญหา (Problem Definition)
ปญหา
ในการเรียนการสอนของวิชาสวนใหญในคณะบริหารธุรกิจจะใชระบบตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษาเขาเรียน 2 แบบคือ การตรวจสอบดวยการเรียกชื่อนักศึกษาที่มีรายชื่ออยูในระบบ หรือ
การสงรายชื่อนักศึกษาไปใหเซ็นชื่อยืนยันการเขาเรียน ซึ่งวิธีทั้ง 2 แบบ เปนวิธีที่ใชบอยที่สุดแตเกิด
ปญหาที่สําคัญ 2 ดานคือ เวลาที่ใชในการตรวจสอบถามีจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนเปนจํานวน
มาก และอีกปญหาคือการยืนยันการเขาเรียนแทนกันอันอาจจะเกิดจากการยกมือ ขานชื่อแทนกัน
หรือการสงใบเซ็นชื่อใหนักศึกษาเซ็นชื่อระบุตัวตนการเขาเรียนอาจจะเซ็นชื่อแทนกันได

วิเคราะหและออกแบบฐานขอมูลตาม Requirement
หลังจากวิเคราะหความตองการแลว จะตองทําการสรางตารางดังนี้
ตารางสําหรับจัดเก็บรายชื่ออาจารย ( teacher )
ตารางสําหรับจัดเก็บขอมูลการสอนของอาจารย (teaching)
ตารางสําหรับการจัดเก็บผูใชระบบ (user)
ตารางสําหรับการจัดเก็บวิชาเรียน (course)
ตารางสําหรับการจัดเก็บกลุมวิชาเรียน (sec)
ตารางสําหรับการจัดเก็บรายชื่อนักศึกษาสําหรับการ Export (RSU_Export)
ตารางสําหรับการจัดเก็บขอมูลการเขาเรียนของนักศึกษา (CHK_checkin)
ตารางสําหรับการจัดเก็บรหัสลับการเขาเรียน (CHK_Key)
ตารางสําหรับการจัดเก็บรายชื่อนักศึกษาจากระบบของมหาวิทยาลัยรังสิต (RSU_student)
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แบบจําลองขอมูลของระบบ (Data Modeling) สามารถแสดง แผนภาพแสดงขอมูลความสัมพันธ
ระหวางขอมูล (Entity Relationship Diagram)
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การออกแบบระบบ
การวิเคราะหผลการศึกษา
การออกแบบ User Interface ที่ไมเหมาะสม มีความซับซอนยากตอการใชงาน ไมอาจจะ
เรียกวาโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพได เพราะจุดประสงคของการทําโปรแกรมคือการชวยลดภาระ
ของผูใช ทําใหสามารถดําเนินงานไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
นอกจากนั้นการออกแบบฟงกชันการทํางานของระบบและหนาตาการใชงานที่งายแลว อีก
ปจจัยหนึ่งที่จําเปนตอการสรางระบบขึ้นมาคือ ฐานขอมูล เพราะการออกแบบฐานขอมูลที่ดี จะชวย
ลดความซับซอนในการเขียนคําสั่งในโปรแกรมหรือทําใหมีการเก็บขอมูลที่ซ้ําซอนนอยลง ชวยลด
เวลาในการพัฒนาระบบไดอยางมาก

ผังของระบบงาน (System Flowchart)
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การออกแบบการนําเขาขอมูลและผลลัพธ (Input and Output Design)
ในการออกแบบพัฒนาระบบ Attendance มี 2 สวนหลักดังนี้
1. สวนของนักศึกษา

นั ก ศึ ก ษาสามารถเข า มาใช ระบบ Attendance โดยเข า ผ า น URL : www.rsucis.com/id
ระบบจะแสดงหน า จอหลั ก สํ า หรั บ การเช็ ค ชื่ อ เข า ห อ งเรี ย น นั ก ศึ ก ษาแต ล ะคนจะต อ งใส ร หั ส
นักศึกษาของตนเองและรหัสลับ (Key) ที่อาจารยเปนผูสรางขึ้นในแตละคาบเรียนเพื่อยืนยันการเขา
หองเรียนนั้น ๆ
นักศึกษาสามารถตรวจสอบจํานวนครั้งที่เขาเรียนของตัวเองไดโดยคลิกเมนู stat แลวกรอก
ขอมูล รหัสนักศึกษา รหัสวิชา Sec และ Term เพื่อดูขอมูลการเขาเรียนของตนเอง
หนาตางแสดงผลการเขาหองเรียนของนักศึกษารหัส 5802193 โดยเปนการเขาเรียนรายวิชา
MKT326 กลุม 01 เทอม 2/2560 ซึ่งระบบจะแสดงวันที่ และจํานวนครั้งที่เช็คชื่อ
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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
เมนูนี้จะเปนการแสดงหนาตาโปรแกรมระบบแบบมุมมองของนักศึกษาเพื่ออาจารยจะไดทดสอบ
การทํางานของระบบในมุมมองแบบนักศึกษาวาสามารถทํางานไดอยางปกติ
2.2 เมนูเปดคลาส
เมนูนี้เปนเมนูที่อาจารยอาจจะใชบอยที่สุดเพราะเปนเมนูที่อาจารยใชเปดคลาสหรือเปดหองเรียนให
นักศึกษาเขามาเช็คชื่อในแตละครั้ง โดยการเปดและปดในแตละครั้งอาจารยจะตองกําหนด วิชา
กลุม และ เทอม ซึ่งอาจารยไดเพิ่มรายวิชาและรายชื่อนักศึกษาเขาระบบไวกอนหนานี้แลว การเปด
แตละครั้งอาจารยจะได Key ของคลาสนั้นมาเพื่อบอกนักศึกษาในการเช็คชื่อเพื่อตรวจสอบยืนยัน
การเขาเรียนจริง นักศึกษาที่อยูในหองเทานั้นถึงจะทราบรหัส Key และการปดอาจารยสามารถทํา
ไดดวย Manual หรือระบบอัตโนมัติที่ 10 นาทีหลังเปดระบบจะเปดคลาสเองเพื่อปองการเช็คชื่อ
ภายหลัง
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จากตัวอยาง เปนการเปดคลาสวิชา MKT326 กลุม 01 เทอม 2/2560 วันที่ 29-4-2018 โดยระบบจะ
ใส วั น ที่ ใ ห อั ต โนมั ติ เมื่ อ อาจารย เ ป ด คลาสแล ว บอกรหั ส กั บ นั ก ศึ ก ษาอาจารย ส ามารถกดดู
สถานะการเช็คชื่อไดจากการกด Refresh หรือกดสัญลักษณ Refresh

ระบบจะแสดงรายชื่อ

นักศึกษาที่เช็คชื่อในวันนั้นออกมาพรอมทั้งขอมูลวันที่-เวลา รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล และ Key
ที่ใช รวมทั้งตรวจสอบตําแหนงLocation ของนักศึกษาซึ่งตองอยูในบริเวณพื้นที่เดียวกันเทานั้นจาก
ระบบ GPRS ของอุปกรณของนักศึกษาเทียบกับอาจารย หากนักศึกษาไมไดเปดระบบ GPRS หรือ
ไมไดอยูในบริเวณใกลเคียงระบบจะขึ้นเตือนเปนสีแดง อาจารยสามารถลบการเช็คชื่อของนักศึกษา
รายนั้นได เมื่ออาจารยตองการปดคลาส สามารถทําไดโดยการกด สัญลักษณ Close Class

หลังจากปดคลาสแลวระบบจะแสดงรายชื่อนักศึกษาที่เช็คชื่อในวันนั้นออกมา โดยจะแสดง วันที่
เวลา รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล และ Key ที่ใช หากอาจารยตรวจสอบพบวานักศึกษาไมไดเขา
เรียนจริงสามารถลบการเช็คชื่อครั้งไดจากการกดคําสั่งลบ
2.3 เมนู List
เมนูเปนการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เขาเรียนโดยการระบุ วิชา กลุม เทอม และ วันที่เช็คชื่อเพื่อ
แสดงรายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ช็ ค ชื่ อ ในวั น นั้ น ออกมา โดยจะแสดง วั น ที่ เวลา รหั ส นั ก ศึ ก ษา ชื่ อ นามสกุล และ Key ที่ใช หากอาจารยตรวจสอบพบวานักศึกษาไมไดเขาเรียนจริงสามารถลบการเช็ค
ชื่อครั้งไดจากกดคําสั่งลบ
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2.4 เมนูเช็คชื่อยอนหลัง
เมนูคําสั่งเช็คชื่อยอนหลังเปนการเปดใหอาจารยสามารถเขามา
เช็คชื่อใหนักศึกษายอนหลังไดตามวันและเวลาที่นักศึกษาขาด
ไดดวยสาเหตุตาง ๆ เชน ลาปวย หรือ ลากิจ เปนตน ในเมนู
อาจารย ส ามารถใส ร หั ส นั ก ศึ ก ษาได ถึ ง 12 คนในครั้ ง เดี ย ว
หลังจากนั้นใหระบุ วิชา กลุม เทอม และ วันที่ที่ตองการเช็คชื่อ
ยอนหลังเขาไป
2.5 เมนู Report

เมนู Report หรือเมนูรายงาน เปนการสรุปการเขาเรียนของนักศึกษาในแตละรายวิชา โดยเมนูนี้จะ
ใหอาจารยกรอก วิชา กลุม เทอม และสามารถเลือกชวงเวลาในการตรวจสอบหรือจัดทํารายงานได
เปนชวงเวลา หรือถาอาจารยไมกําหนดระบบจะแสดงชวงเวลาที่มีการเช็คชื่อทั้งหมดของวิชานั้น ๆ
อาจารยสามารถ Export ขอมูลออกมาในรูปแบบ Excel ได โดยการคลิกปุม Excel เพื่อ Download
ขอมูลออกมา
2.6 เมนู upload
เมนู Upload เปนเมนูแรกที่อาจารยจะตองใชเพื่อเพิ่มรายชื่อนักศึกษาเขาสูระบบกอนใชงานระบบ
Attendance ในการเช็คชื่ออาจารยจะตองเขามาเพิ่มรายชื่อนักศึกษาโดยการ Upload รายชื่อนักศึกษา
ที่ Export ออกมาจากระบบของมหาวิทยาลัยรังสิตและ Save File ในรูป Excel นามสกุล File .xls
เทานั้น โดยอาจารยสามารถดู File ตนแบบไดจากการคลิก ดาวนโหลดไฟลตัวอยาง เพื่อทํา File
รายชื่อนักศึกษาใหตรงกับที่ระบบ Attendance ใชงานถึงจะสามารถ import ขอมูลเขาไปได ในการ
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Upload รายชื่ อ อาจารย ต อ งกรอกข อ มู ล วิ ช า กลุ ม เทอม และ Upload File excel เข า ไปแล ว กด
Submit ระบบจะ Import รายชื่ อนั ก ศึ ก ษาเข า ฐานข อ มู ล Attendance อัต โนมั ติ กรณีนัก ศึ ก ษามา
ลงทะเบียนเพิ่มเติมอาจารยจะตองใสรายชื่อนักศึกษาทีละคนโดยใชเมนูเพิ่มนักศึกษารายคน ในการ
เพิ่มนักศึกษารายบุคคลนี้อาจารยตองใสขอมูล วิชา / กลุม / เทอม / กลุมทฤษฎี หรือ กลุมปฏิบัติ /
รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล / คณะ และ สาขา ใหครบถวนทีละราย
2.7 เมนู Logout
เมนู Logout เปนการตัดการเชื่อมตอของอาจารยออกจากระบบ เมื่ออาจารยตองการใชงานระบบอีก
ครั้งตองใส Username : รหัสบุคลากร Password : เลขบัตรประชาชน อีกครั้ง
สรุปผลและขอเสนอแนะ
สรุปผลการดําเนินงาน
จากการทํ า วิ จั ย ระบบ Attendance ด ว ยการพั ฒ นาและออกแบบระบบบริ ห ารจั ด การ
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเขาหองเรียนไดดําเนินการลุลวงไปดวยดีและมีประสิทธิภาพตรงตาม
วั ต ถุ ป ระสงค ที่ ตั้ ง ไว คื อ เพื่ อ พั ฒ นาระบบการตรวจสอบรายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาเข า ห อ งเรี ย นให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ชวยลดเวลาในการตรวจสอบรายชื่อ ลดขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดจากการ
ตรวจสอบรายชื่อที่ซ้ําซอนและเปนระบบที่รองรับกับทุกอุปกรณ
ในการพัฒนา ระบบ Attendance นี้ผูวิจัยไดใชภาษา PHP ในการพัฒนาซึ่งเปนภาษาที่เปด
กวางเขาใจไดงาย ชวยใหผูพัฒนาระบบตอไปเขาใจโครงสรางของภาษาและเทคโนโลยีที่ใชได
อยางรวดเร็ว ทางผูวิจัยไดมีการตรวจสอบความถูกตองของระบบอยางตอเนื่อง เพื่อหาขอผิดพลาด
ของระบบ และตรวจสอบถึงการทํางานในฟงกชันตาง ๆ ของระบบ ไดปรับปรุงและแกไขขอมูล
ของระบบใหเปนปจจุบันพรอมทั้งมีฟงกชันที่ผูใชงานระบบสามารถเพิ่ม แกไข และลบขอมูลใน
ระบบไดเอง จึงทําใหระบบ Attendance เปนระบบที่มีประสิทธิภาพมีขอมูลที่ update อยูเปนประจํา
ระบบนี้เมื่อไดออกแบบและพัฒนามาแลวพบวา ระบบมีประโยชนกับอาจารยและนักศึกษา
ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิตในการเรียนการสอน ชวยใหอาจารยบริหารเวลาในการ
สอนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งนักศึกษายังสามารถทราบสถานะจํานวนครั้งการเขา
เรียนของตนเองไดอยางถูกตองและเปนปจจุบัน เพื่อนําขอมูลไปใชสําหรับการวางแผนการเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ
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ปญหาที่พบในการดําเนินงานวิจัย
ไฟลที่อาจารย Export ออกมาจากระบบของมหาวิทยาลัยรังสิตไมไดอยูในรูปแบบ Excel
เชน .xls ทําให Import รายชื่อเขาไมได
กรณีที่อาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษาเช็คชื่อนาน มีโอกาสที่นักศึกษาจะเช็คชื่อแทนเพื่อน
หรือเอารหัสลับ Key ของคลาสนั้นไปบอกเพื่อนใหเช็คชื่อได
นักศึกษาเขาชา หรือ มีเหตุลาปวย ลากิจ เช็คชื่อไมได
แนวทางการแกไขปญหา
ระบบไดจัดทํ า File ตนแบบไว ในหนาที่ อาจารย Import File และ Link แสดงขั้น ตอน
การ Export ขอมูลออกมาจากระบบของมหาวิทยาลัยรังสิต การ Save File เปน Excel .xls รวมทั้ง
การ Import ขอมูลเขาสูระบบอยางละเอียด
ระบบมีการแจงเตือนอาจารยเปน pop-up ขึ้นมาในเรื่องการเปดเวลาใหนักศึกษาเช็คชื่อนาน
รวมทั้งแนะนําใหอาจารยผูใชงานนับจํานวนนักศึกษาที่อยูในหองเทียบกับจํานวนนักศึกษาที่เช็คชื่อ
เพราะเมื่ออาจารยปดคลาส ระบบจะแสดงจํานวนนักศึกษาที่เช็คชื่อไวแลว และยังมีระบบตัดเวลา
เป ดคลาสอัต โนมัติที่ 10 นาที ระบบจะป ดคลาสอั ตโนมัติ และมีระบบแสดงตํา แหน งที่ ตั้ งของ
นักศึกษาดวย GPRS เตือนอาจารยในกรณีที่นักศึกษาไมไดอยูในบริเวณใกลเคียงเกิน 100 เมตร
ระบบจะเตือนเปนสีแดง อาจารยสามารถลบขอมูลการเช็คชื่อของนักศึกษาคนนั้นได
กรณีนักศึกษาเขาชา ลาปวย ลากิจ แลวอาจารยตองการเช็คชื่อยอนหลังเปนรายบุคคลระบบ
ไดพัฒนาฟงกชันการเช็คชื่อยอนหลังไวสําหรับแกไขปญหานี้แลว
ขอจํากัดของระบบ
ระบบตองทํางานบนอินเตอรเน็ตเปนหลัก หากไมสามารถเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตไดจะ
ใชงานระบบไมได
ในชวงตนภาคเรียนรายชื่อนักศึกษาในแตละรายวิชายังไมคงที่ทําใหอาจารยตองแกไข/
เพิ่มเติมรายชื่อหลายครั้ง
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ระบบนี้ควรมีการตรวจสอบดวยการเพิ่มฟงกชัน MAC Address เพื่อเปนการระบุตัวตนของ
นักศึกษาแค 1 อุปกรณ 1 คนเทานั้น ปองการเช็คชื่อแทนกันอยางมีประสิทธิภาพ
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ระบบนี้ควรพัฒนาเขากับอุปกรณการอานคาอื่น ๆ เชน ระบบ NFC หรือ MST ซึ่งเปน
ระบบ Scan ขอมูลบน Smartphone รุนใหม อันจะชวยอํานวยความสะดวก การยืนยันตัวบุคคล การ
ตรวจสอบแบบเฉพาะตัวไดงายขึ้น
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การทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค : กรณีศึกษา วัดในกรุงเทพมหานคร
The religious tourism to creative tourism: case study of the temple in Bangkok
ลัดดาวรรณ มัณยานนท
อาจารยประจํา สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง “การทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค : กรณีศึกษา วัดใน
กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวเกี่ยวกับการทองเที่ยว
เชิงศาสนาในวัดตางๆของกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในวัดตางๆของกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ตอแนวทางการทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในวัดตางๆของกรุงเทพมหานคร
4) เพื่อเสนอแนวทางการจัดการการทองเที่ยวในวัดตางๆของกรุงเทพมหานคร 5) เพื่อศึกษาปญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนะในการทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในวัดตางๆของ
กรุงเทพมหานคร ดําเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงสํารวจเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับ
ประชากรกลุมตัวอยางที่เปนประชาชนที่มาทองเที่ยววัดตางๆของกรุงเทพมหานคร เฉพาะ 9 แหงที่
เป นส ว นหนึ่ งของการจั ดกิ จ กรรมไหว พระ 9 วั ด จํ า นวน 400 คน การวิ เ คราะห ข อ มู ล ผู ศึ กษา
วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติที และคาสถิติเอฟ
ในการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เพื่อการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สรุปไดดังนี้
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ป มีสถานภาพสมรส มีการศึกษา
ระดับอนุปริญญา/ปวส. สวนการประกอบอาชีพเปนพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน กลุมตัวอยางมี
เหตุผลของการทองเที่ยวหรือเยี่ยมชมวัดสวนใหญเพื่อไหวพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด และ
ตองการศึกษาหาความรูทางพุทธศาสนา ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวเชิง
ศาสนาของกลุมตัวอยางแบงออกเปน 3 ดานคือ บุคลากรหรือเจาหนาที่ในวัด สิ่งแวดลอมภายใน
บริเวณวัด และกิจกรรมภายในวัดอยูในระดับมาก ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ซึ่งประกอบไปดวยการสงเสริมการเรียนรู การพัฒนาจิตและปญญา และ
การบริการความรู อ ยู ใ นระดั บ มาก และความพึ ง พอใจของกลุ มตั ว อยา งที่ มีตอ แนวทางในการ
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ทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ซึ่งประกอบดวยการเห็นคุณคาของพุทธศาสนา
และการนําความรูความเขาใจไปใชอยูในระดับมาก
การศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง กับ ความคิดเห็นที่มีตอการ
ทองเที่ยวเชิงศาสนา ความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค และความพึง
พอใจตอการทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ผลการศึกษาพบวา เพศ สถานภาพ
สมรส และอาชีพที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นที่มีตอการทองเที่ยวเชิงศาสนา มีความคิดเห็นที่มีตอ
การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค และมีความพึงพอใจตอการทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปญหาสวนใหญในการทองเที่ยววัด คือ ปญหาเกี่ยวกับความสะอาด ขยะมูลฝอย มูลสุนัข
มูลนก หองน้ําหองสุขาไมคอยสะอาด มีตนไมนอยไมคอยรมรื่น เจาหนาที่ของทางวัดที่ทําความ
สะอาด หรือทํางานในจุดตางๆมีนอย ทั้งยังแตงกายไมคอยสุภาพ และปญหาในเรื่องของกิจกรรมใน
วัดซึ่งมีการประชาสัมพันธนอย จัดไมตรงกับวันหยุด จึงทําใหไมทราบเรื่องและไมสะดวกในการ
มารวมกิจกรรม ขอเสนอแนะในการพัฒนาวัดเพื่อการทองเที่ยวเชิงศาสนา ควรมีการจัดเจาหนาที่
ทําความสะอาดและเจาหนาที่ประจําในจุดตางๆ ใหมากขึ้น และแตงกายใหเรียบรอย ในเรื่องการศา
สนสถาน หากมีการสรางใหมควรมีการคํานึงถึงประโยชนใชสอยเปนหลัก มีการวางผังใหมใหดี มี
การปลูกตนไมใหมากขึ้น เพื่อใหเกิดความรมรื่นและเปนการทําใหภูมิทัศนของวัดสวยงาม นา
รื่นรมย การจัดกิจกรรมตางๆ ตองมีการประชาสัมพันธใหทั่วถึง และมีการบริหารจัดการในดาน
ตางๆ ของวัดใหสมบูรณ เพราะหากวัดมีความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยวที่มาวัดแลว ยอมทํา
ใหนักทองเที่ยวมาวัดแลวเกิดศรัทธา เกิดความยินดี เกิดความสุขใจ มาทําบุญ ทํากุศลตางๆ พรอม
ทั้งการมาพักผอนหยอนใจในรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงศาสนาได
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, ttest, 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 noneholiday 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
ระดับชั้นแหลงทองเที่ยวที่สวยงามมีชื่อเสียงยอมเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวแลวในแตละปก็จะเปน
ที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมหาความเพลิดเพลินและหาความรูประสบการณใหมๆณ
สถานที่ทองเที่ยวนั้นๆเปนจํานวนมากทําใหเกิดการใชจายขึ้นในกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ทองเที่ยวทั้งการเดินทางขนสงที่พักอาหารของที่ระลึก การนําเที่ยวกิจกรรมนันทนาการตางๆ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดสงเสริมใหการทองเที่ยวเปนเครื่องมือสําคัญในการแกไข
ปญหาเศรษฐกิจสรางงานใหประชาชนและเพิ่มรายไดใหประเทศรวมทั้งสงเสริมใหการทองเที่ยวมี
บทบาทสําคัญในการชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาล
โดยสงเสริ มใหการท อ งเที่ ย วเป นส วนหนึ่ งของชี วิตคนไทยโดยเน น การประสานงานระหว า ง
เครือขายภาครัฐกับภาคเอกชนกระตุนใหเกิดการทองเที่ยวภายในประเทศที่กอใหเกิดการเรียนรูและ
การสรางสรรคประโยชนทั้งตอสถาบันครอบครัวและตอสังคมโดยรวมอันจะนําไปสูการสรางและ
กระตุนจิตสํานึกรักษาสิ่งแวดลอมรวมทั้งใหเกิดความรักและภาคภูมิใจในเอกลักษณวัฒนธรรมไทย
(การทองเที่ยวแหงประเทศไทย: 2551 ออนไลน) รวมทั้งกองการทองเที่ยวกรุงเทพมหานครก็ได
กําหนดวิสัยทัศนดานการทองเที่ยวของกรุงเทพมหานครไววาการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ใหมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลอยางยั่ งยื นเพื่อมุงให กรุงเทพมหานครเป นเมือ งแห ง
วัฒนธรรม (กองการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร: 2551 ออนไลน)
วัดเปนศูนยกลางของชุมชนในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตอิทธิพลของพุทธศาสนาเปนปจจัย
สําคัญในการกําหนดวิถีชีวิตของชาวไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งเปนแหลงที่รวบรวมงานศิลปวิทยาการ
และความรูมากมายหลายสาขาตลอดจนเปนแหล งรวมของศิลปกรรมที่มีคา เชนโบราณสถาน
โบราณวัตถุและจิตรกรรมฝาผนังซึ่งงานศิลปกรรมตางๆเหลานี้นับเปนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ํา
คาและเปนเสมือนเอกลักษณของความเปนชาติไทย ปจจุบันวัดมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นกวาเดิมคือการ
เปนแหลงทองเที่ยวประเภทศาสนสถานที่สําคัญเพราะภายในวัดประกอบไปดวยศิลปวัฒนธรรมที่
สะทอนใหเห็นอารยธรรมและความเจริญของชาติ อันเปนแหลงรวมที่สามารถศึกษายอนกลับไดใน
ดานประวัติศาสตรโบราณคดี วัฒนธรรม ศิลปกรรม สถาปตยกรรม รวมทั้งการเชื่อมโยงความ
เปนมาของวัฒนธรรมกับชุมชนและการตั้งถิ่นฐานของชุมชนนอกจากนี้วัดยังเปนทรัพยากรการ
ท อ งเที่ ย วที่ ป ระกอบด ว ยสภาพแวดล อ มทางธรรมชาติ ที่ ส วยงามสงบสั น โดษตามหลั ก
พระพุทธศาสนา (รสิกา อังกูร. 2544:148)
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วัดเปนทรัพยากรการทองเที่ยวที่ สําคัญเพราะมี พุทธศิลปเปนแหลงจู งใจพุทธศิลป เป น
ทัศนูปกรณในการสอนธรรมะไดอยางยอดเยี่ยมฉะนั้นเมื่อศึกษาความหมายของพุทธศิลปใหลึกซึ้ง
ลงไปแลวจะเห็นวาเปนเรื่องของธรรมะทั้งสิ้นจึงเห็นวาการอนุรักษไวนั้นมีคุณคาทางการดํารง
พระพุ ท ธศาสนาไว แ ละเป น การเผยแผ พ ระพุ ท ธศาสนาด ว ย และยั ง เป น แหล ง ทรั พ ยากรการ
ทองเที่ยวที่สามารถทําใหเศรษฐกิจโดยรวมของชาติดีขึ้นได (สุภาพร วรพล. 2546: 48) ฉะนั้นวัดจึง
เป นแหล งท อ งเที่ ย วที่ ท รงคุ ณ ค า เพราะเป น แหล ง รวมของวั ฒ นธรรมมี ท รั พ ยากรทางกายภาพ
ทรัพยากรทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมเพียงแตจะถายทอดออกไปได อยางไรก็ตามถาเราไปแยก
ส ว นไม ไ ด ม องอย า งต อ เนื่ อ งเป น เหตุ เ ป น ผลเราก็ จ ะทํ า ได เ พี ย งแค ม าวั ด เพื่ อ ถ า ยรู ป สวยงาม
ชาวตางชาติจํานวนมากที่มีพื้นฐานศาสนาและวัฒนธรรมตางกันก็มาเพียงแคถายรูป บางครั้งก็มาทํา
กริยาที่ไมเหมาะสม คนไทยบางกลุมมาก็ไมไดสรางเสริมปญญา สวนหนึ่งอาจจะเปนเพราะวัด
ไมไดแสดงบทบาทอยางชัดเจนวาจะพัฒนาสังคม ทั้งที่บทบาทของวัดสามารถสนองประโยชนได
ทั้ง 2 ดานทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมและดานการนํารายไดเขามาทํานุบํารุงวัด ทํานุบํารุงทองถิ่น
จังหวัดและประเทศโดยรวม ขณะเดียวกันวัดก็เปนแหลงที่สามารถใหความรูความคิดที่กวางขวาง
ขึ้ น ให ค วามสงบความร ม เย็ น กั บ ผู ม าเยื อ นทํ า ให พุ ท ธศาสนิ ก ชนเข า ใจพุ ท ธศาสนาได ดี ขึ้ น
วัฒนธรรมของชุมชนของสังคมไมวาที่ใดในโลกไมมีอะไรเปนหลักเทากับศาสนา เพราะศาสนา
เปนรากเหงาของการตั้งชุมชนสังคม (กนกวรรณ ดุงศรีแกว. 2542: 49)
การบริหารจัดการดานแหลงทองเที่ยวทางศาสนาและมรดกวัฒนธรรมควรเปนเรื่องที่มี
หลักประสมประสานกันหลายรูปแบบรวมทั้งการบริหารทางธุรกิจการจัดการรักษาศาสนสถานที่ซึ่ง
เป นมรดกการท องเที่ ยวทางวั ฒ นธรรม อุตสาหกรรมดานขนส งโบราณคดี พิ พิธภั ณฑ ศิล ปะที่
มองเห็นสัมผัสไดและผลผลิตตางๆทางวัฒนธรรมการจัดการทองเที่ยวในวัด แมกระทั่งในพระ
อารามหลวงยังมีขอจํากัดอยูมากพอสมควรทั้งดานกายภาพ ดานนโยบาย ดานการพัฒนาบุคลากร
ทางการทองเที่ยวและสภาพแวดลอม ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะสํารวจทรัพยากรการทองเที่ยว
วัดในกรุงเทพมหานคร เพื่อการจัดการการทองเที่ยวทางศาสนา โดยมองหาแนวทางในการวางแผน
จั ด การการท อ งเที่ ย วเชิ ง ศาสนาอย า งถู ก ต อ งเหมาะสมมี ค วามสอดคล อ งกั บ ความต อ งการที่
เปลี่ยนแปลงไปของสังคมและสภาพแวดลอมที่เปนจริงของยุคสมัยปจจุบัน อันจะนําการทองเที่ยว
เชิงศาสนาไปสูการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
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1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงศาสนาในวัดตางๆ ของ
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก ท อ งเที่ ย วเกี่ ย วกั บ การจั ด กิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วเชิ ง
สรางสรรคในวัดตางๆ ของกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอแนวทางการทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
ในวัดตางๆของกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรคในวัดตางๆของกรุงเทพมหานคร
5. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรคในวัดตางๆของกรุงเทพมหานคร
ความสําคัญของการวิจัย
1. สามารถนําผลการวิจัยไปเผยแพรเพื่อเปนแนวทางในการจัดการการทองเที่ยวเชิงศาสนา
ในวัดตางๆของกรุงเทพมหานครและขยายผลไปยังวัดตางๆในจังหวัดอื่นๆตอไป
2. สามารถนําผลการวิจัยไปสงเสริมการพัฒนากิจกรรมทางพุทธศาสนาเพื่อการทองเที่ยว
ในวัดโดยนําเสนอตอวัดตางๆตอไป
3. สามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวิจัยเรื่องการทองเที่ยวในวัดตอไปได
4. ทําใหทราบแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงศาสนาไปสูการทองเที่ยวสรางสรรคอยาง
ยั่งยืน
5. ทําใหทราบทรัพยากรการทองเที่ยวในวัดตางๆ ของกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงสํารวจโดยมุงศึกษาแนวทางการ
จัดการการทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค : กรณีศึกษา วัดในกรุงเทพมหานคร
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้
ขอบเขตดานพื้นที่ ไดแก วัดตางๆของกรุงเทพมหานคร เฉพาะ 9 แหงที่เปนสวนหนึ่งของ
การจัดกิจกรรมไหวพระ 9 วัด ไดแก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร(วัดโพธิ์) วัด
อรุณราชวรารามราชวรมหาวิ หาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดชนะสงครามราช
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วรมหาวิหาร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิต
วนารามราชวรวิหาร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เปนแนวเขต
พื้นที่ศึกษา
ขอบเขตดานระยะเวลา ชวงระยะเวลาที่ทําการวิจัยซึ่งผูวิจัยมีระยะเวลาศึกษาเก็บขอมูล
ตางๆชวงตั้งแตเดือนกันยายน 2557 – มกราคม พ.ศ. 2558
ขอบเขตดานประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกผูที่มีสวนรับผิดชอบดูแลการ
ทองเที่ยวคือ
1. เจ า หน า ที่ ใ นกรุ ง เทพมหานครในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การท อ งเที่ ย วการศาสนา
ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม
2. พระเจาหนาที่ผูดูแลการทองเที่ยวของวัดตางๆของกรุงเทพมหานคร เฉพาะ 9 แหง ที่
เป น ส ว นหนึ่ ง ของการจั ด กิ จ กรรมไหว พ ระ 9 วั ด ได แ ก วั ด พระเชตุ พ นวิ ม ลมั ง คลารามราช
วรมหาวิหาร(วัดโพธิ์) วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัด
เบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และวัดไตรมิตรวิทยาราม
วรวิหาร
3. นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปยังวัดตางๆของกรุงเทพมหานครเฉพาะ 9 แหงที่เปน
สวนหนึ่งของการจัดกิจกรรมไหวพระ 9 วัด
กลุมตัวอยางประชากร
ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางในการสรางเครื่องมือเพื่อทําการวิจัยไว ไดแกพระเจาหนาที่
ผูดูแลการทองเที่ยวของวัดตางๆของกรุงเทพมหานคร เฉพาะ 9 แหงที่เปนสวนหนึ่งของการจัด
กิจกรรมไหวพระ 9 วัด เจาหนาที่ในหนวยงานของกรุงเทพมหานครในสวนที่เกี่ยวของกับ การ
ทองเที่ยวการศาสนาประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม ที่กําหนดเลือกกลุมตัวอยางจํานวน100
ตัวอยางโดยแบบเจาะจง พระเจาหนาที่ผูดูแลการทองเที่ยวของวัดตางๆของกรุงเทพมหานคร เฉพาะ
9 แหงที่เปนสวนหนึ่งของการจัดกิจกรรมไหวพระ 9 วัด รวมกับเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานครที่
เกี่ยวของเพื่อนํามาสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมและทําการสํารวจแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอง ความเที่ยงตรงและความสอดคลองของแบบสอบถามกอนจะใชเปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมกับกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยางโดยแบบบังเอิญสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยที่
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เปนพุทธศาสนิกชนที่มาทองเที่ยววัดตางๆของกรุงเทพมหานคร เฉพาะ 9 แหงที่เปนสวนหนึ่งของ
การจัดกิจกรรมไหวพระ 9 วัด
กรอบแนวคิดในการวิจัย

ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอ
การทองเที่ยวเชิงศาสนา
- บุคลากรหรือเจาหนาที่ในวัด
- สิ่งแวดลอมภายในบริเวณวัด
- กิจกรรมภายในวัด
- กิจกรรมภายในวัด
ขอมูลทั่วไปของ
นักทองเที่ยว
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ

ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอ
การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรค
- การสงเสริมการเรียนรู
- การพัฒนาจิตและปญญา

แนวทางการทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค : กรณีศึกษา
วัดในกรุงเทพมหานคร
- การเห็นคุณคาของพุทธศาสนา
- การนําความรูความเขาใจไปใช
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วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชวิธีการศึกษาดังนี้
1. ศึกษาคนควาจากเอกสาร (Documentary Study) เปนการรวบรวมขอมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ รายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงพุทธ
2. การวิจัยภาคสนาม (Field Study) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูศึกษาไดสราง
ขึ้นเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากกลุมตัวอยางที่กําหนด
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลของ
กลุมตัวอยางที่กําหนดไว ซึ่งเปนแบบสอบถามที่สรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิดเอกสารขอมูลและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา เพื่อใหครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการศึกษาวิจัย โดย
แบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ มีลักษณะขอคําถามทั้งปลายเปด (Open ended) และคําถามปลาย
ปด (Closed ended) แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมประชากรที่ศึกษา ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ เหตุผลในการทองเที่ยววัด และกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่ชื่นชอบ ลักษณะของ
แบบสอบถามจะใหผูตอบทําเครื่องหมาย  ใน  หนาขอความจํานวน 7 ขอ
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการทองเที่ยวเชิงศาสนา ไดแก บุคลากรหรือ
เจาหนาที่ในวัด สิ่งแวดลอมภายในบริเวณวัด และกิจกรรมภายในวัด ลักษณะของแบบสอบถามจะ
ใหผูตอบทําเครื่องหมาย  ในชองวางจํานวน 25 ขอ โดยแบงระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยว
ที่มีตอการทองเที่ยวเชิงศาสนา ดังนี้
ความคิดเห็นที่มีตอบุคลากรหรือเจาหนาที่ในวัด มีขอคําถาม 7 ขอ
ความคิดเห็นที่มีตอสิ่งแวดลอมภายในบริเวณวัด มีขอคําถาม 10 ขอ
ความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมภายในวัด มีขอคําถาม 8 ขอ
ลักษณะของคําถามเปนแบบใหเลือกตอบในลักษณะประเมินคาเปน 5 ระดับ ซึ่งปรับมาจาก
มาตรวัดแบบ Rating Scale คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และ
เห็นดวยนอยที่สุด โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
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คําตอบ

คะแนน

เห็นดวยมากที่สุด

5

เห็นดวยมาก

4

เห็นดวยปานกลาง

3

เห็นดวยนอย

2

เห็นดวยนอยที่สุด

1

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ไดแก
การสงเสริมการเรียนรู การพัฒนาจิตและปญญา และการบริการความรู ลักษณะของแบบสอบถาม
จะใหผูตอบทําเครื่องหมาย  ในชองวางที่ตรงกับระดับความคิดเห็นจํานวน 18 ขอ โดยแบง
ระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยว ดังนี้
ความคิดเห็นที่มีตอการสงเสริมการเรียนรู มีขอคําถาม 7 ขอ
ความคิดเห็นที่มีตอการพัฒนาจิตและปญญา มีขอคําถาม 5 ขอ
ความคิดเห็นที่มีตอการบริการความรู มีขอคําถาม 6 ขอ
ลักษณะของคําถามเปนแบบใหเลือกตอบในลักษณะประเมินคาเปน 5 ระดับ ซึ่งปรับมาจาก
มาตรวัดแบบ Rating Scale คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยาง
ยิ่ง โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
คําตอบ

คะแนน

เห็นดวยอยางยิ่ง

5

เห็นดวย

4

ไมแนใจ

3

ไมเห็นดวย

2

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

1

สวนที่ 4 ขอมูลที่ใชวัดระดับความพึงพอใจที่มีตอการทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรค : กรณีศึกษา วัดในกรุงเทพมหานคร ไดแก การเห็นคุณคาของพุทธศาสนา การนํา
ความรูความเขาใจไปใช ลักษณะของคําถามเปนแบบใหเลือกตอบ โดยแบงระดับความพึงพอใจ
ออกเปน 5 ระดับ คือ ความพึงพอใจมากที่สุด ความพึงพอใจมาก ความพึงพอใจปานกลาง ความ
พึงพอใจนอย และความพึงพอใจนอยที่สุด ลักษณะของแบบสอบถามจะใหผูตอบทําเครื่องหมาย
 ในชองวางที่ตรงกับระดับความพึงพอใจจํานวน 14 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
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คําตอบ

คะแนน

ความพึงพอใจมากที่สุด

5

ความพึงพอใจมาก

4

ความพึงพอใจปานกลาง

3

ความพึงพอใจนอย

2

ความพึงพอใจนอยที่สุด

1

นอกจากนี้มีคําถามปลายเปดเปนขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะใน
การทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค : กรณีศึกษา วัดในกรุงเทพมหานคร จํานวน
1 ขอ
เกณฑการแปลผลของคาเฉลี่ยในระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจแบงออกเปน 5
ระดับ โดย
คํานวณจาก
การแบงกลุมคะแนนเฉลี่ยการแปลผล = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนระดับ
= 5–1
5
= 0.80
ระดับคะแนนเฉลี่ย

การแปลผล

1.00 - 1.80

ความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด

1.81 - 2.61

ความคิดเห็นในระดับนอย

2.62 - 3.42

ความคิดเห็นในระดับปานกลาง

3.43 - 4.23

ความคิดเห็นในระดับมาก

4.24 - 5.00

ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด

การวิเคราะหขอมูล
ผูศึ กษานํ าขอมูล ที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูร ณ และความ
ถูกตองของแบบสอบถามและนํามาวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย
ทางสังคมศาสตร SPSS(Statistical Package for The Social Science) นําเสนอในรูปสถิติเชิงพรรณนา
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(Descriptive Statistics) เปนการอธิบายขอมูลประกอบตาราง คาสถิติที่ใชวิเคราะห มีดังนี้ การแจก
แจงความถี่ (Frequency) ค า ร อ ยละ(Percentage) ค า เฉลี่ ย (Mean) ค า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน(Standard
Deviation) คาสถิติที(t-test) คาสถิติเอฟ (F-test) ในOne Way ANOVA โดยมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ขอมูลที่ไดจากขอเสนอแนะเปนคําถามปลายเปด ใชวิธีเรียงลําดับความสําคัญมากนอย
ของความคิดเห็น และจัดกลุมใหอยูในหมวดหมูประเภทเดียวกัน
การอภิปรายผลการศึกษา
กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง มี อ ายุ ร ะหว า ง 41-50 ป มี ส ถานภาพสมรส มี
การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. สวนการประกอบอาชีพพบวาเปนพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน
กลุมตัวอยางมีเหตุผลของการทองเที่ยวหรือเยี่ยมชมวัดสวนใหญมาเพื่อไหวพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ภายในวัด สําหรับกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่ชื่นชอบของกลุมตัวอยางสวนใหญตองการศึกษาหา
ความรูทางพุทธศาสนา รองลงมาชื่นชอบการทําบุญตักบาตร และชื่นชอบการปฏิบัติธรรม การเดิน
จงกรมและนั่งสมาธิ
ระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอการทองเที่ยวเชิงศาสนาในภาพรวม ซึ่งประกอบ
ไปดวยดานบุคลากรหรือเจาหนาที่ในวัด ดานสิ่งแวดลอมภายในบริเวณวัด และดานกิจกรรม
ภายในวัด พบวากลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นที่มีตอการทองเที่ยวเชิงศาสนาในระดับมาก โดยกลุม
ตัวอยางเห็นดวยมากที่สุดคือดานสิ่งแวดลอมภายในบริเวณวัด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 ซึ่งกลุม
ตัวอยางเห็นดวยมากในเรื่องการมีหองน้ําสะอาด แยกชาย-หญิง เปนสัดสวนเพียงพอ รองลงมา
ดานบุคลากรหรือเจาหนาที่ในวัด มีคาเฉลี่ย 3.74 ซึ่งกลุมตัวอยางเห็นดวยมากในเรื่องเจาหนาที่ของ
วัดสามารถใหขอมูลตางๆ และความรูโดยทั่วไปของวัดได สวนดานกิจกรรมภายในวัด มีคาเฉลี่ย
3.70 โดยกลุมตัวอยางเห็นดวยมากในเรื่องดอกไม ธูปเทียน มีความสด สะอาด และบริการอยาง
เพียงพอ สะดวกในการเปลี่ยนบูชา(ตารางที่ 1.1)
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ตารางที่ 1.1 ภาพรวมระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอการทองเที่ยวเชิงศาสนา
ความคิดเห็นที่มีตอการทองเที่ยวเชิงศาสนา

SD

แปลผล

ดานบุคลากรหรือเจาหนาที่ในวัด

X
3.74

0.475

มาก

ดานสิ่งแวดลอมภายในบริเวณวัด

3.76

0.512

มาก

ดานกิจกรรมภายในวัด

3.70

0.492

มาก

3.74

0.454

มาก

รวม

ระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในภาพรวม
ซึ่งประกอบไปดวยการสงเสริมการเรียนรู การพัฒนาจิตและปญญา และการบริการความรู พบวา
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคอยูในระดับมาก โดยกลุม
ตัวอยางเห็นดวยมากที่สุดดานการสงเสริมการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 ซึ่งกลุมตัวอยางเห็น
ดวยมากในเรื่องกิจกรรมการเรียนรูศิลปวัฒนธรรม เชน การกราบพระ การแตงกาย การนวด
รองลงมาดานการบริการความรู มีคาเฉลี่ย 3.76 ซึ่งกลุมตัวอยางเห็นดวยมากในเรื่องการใหความรู
เกี่ยวกับหลักการพัฒนาจิต เชน สื่อ/หนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม สวนดานการพัฒนาจิตและ
ปญญา มีคาเฉลี่ย 3.74 โดยกลุมตัวอยางเห็นดวยมากในเรื่องกิจกรรมพัฒนาจิตและปญญา เชน
เดินจงกรม นั่งสมาธิ ธรรมเทศนาและธรรมบรรยาย(ตารางที่ 1.2)
ตารางที่ 1.2 ภาพรวมระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสราง
สรรค
ความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง

X

SD

แปลผล

การสงเสริมการเรียนรู

3.93

0.522

มาก

การพัฒนาจิตและปญญา

3.74

0.492

มาก

การบริการความรู

3.76

0.451

มาก

3.82

0.427

มาก

สรางสรรค

รวม

ระดับความพึงพอใจของกลุมตัว อยางที่ มีตอแนวทางในการท องเที่ ยวเชิงศาสนาสู การ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ซึ่งประกอบดวย การเห็นคุณคาของพุทธศาสนา และการนําความรูความ
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เขาใจไปใช พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่มีตอแนวทางในการทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคอยูในระดับมาก ที่สุดโดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากในดานการนํา
ความรูความเขาใจไปใช โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 ซึ่งกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากในเรื่อง
การนําอริยสัจ 4 และธรรมะอื่นๆนําไปแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน และมีความพึงพอใจมากใน
ดานการเห็นคุณคาของพุทธศาสนา โดยมีคาเฉลี่ย 3.87 โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากใน
เรื่องการเห็นคุณคาของการรักษาศีล(ตารางที่ 1.3)
ตารางที่ 1.3 ภาพรวมระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอแนวทางการทองเที่ยวเชิงศาสนา
สูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
ความพึงพอใจที่มีตอแนวทางในการทองเที่ยวเชิง

X

SD

แปลผล

การเห็นคุณคาของพุทธศาสนา

3.87

0.538

มาก

การนําความรูความเขาใจไปใช

4.00

0.585

มาก

3.93

0.544

มาก

ศาสนาสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค

รวม

การศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง กับ ความคิดเห็นที่มีตอการ
ทองเที่ยวเชิงศาสนา ความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค และความพึง
พอใจตอการทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ผลการศึกษาพบวา
เพศ สถานภาพสมรส และอาชีพที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นที่มีตอการทองเที่ยวเชิง
ศาสนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เพศ สถานภาพสมรส และอาชีพที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เพศ สถานภาพสมรส และอาชีพที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการทองเที่ยวเชิ ง
ศาสนาสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่
1.4)
ตารางที่ 1.4 สรุปผลการศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางกับความคิดเห็น
ที่มีตอการทองเที่ยวเชิงศาสนา ความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
และความพึงพอใจที่มีตอการทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
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ขอมูลพื้นฐานของ
กลุมตัวอยาง
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
อาชีพ

ความคิดเห็นตอการ

ความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมการ

ทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการ

ทองเที่ยวเชิง

ทองเที่ยว

สรางสรรค

เชิงสรางสรรค

t = 2.345

t = 2.671

t = 1.970

P = 0.019*

P = 0.008*

P = 0.049*

F = 0.892

F = 1.173

F = 1.345

P = 0.486

P = 0.322

P = 0.245

F = 3.345

F = 3.845

F = 4.780

P = 0.036*

P = 0.022*

P = 0.009*

F = 3.727

F = 3.520

F = 3.972

P = 0.005*

P = 0.008*

P = 0.004*

F = 1.967

F = 1.403

F = 1.486

P = 0.083

P = 0.222

P = 0.193

ความคิดเห็นตอ
การทองเที่ยว
เชิงศาสนา

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการวิจัยเรื่อง “การทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค” ไดขอสรุปที่มี
ประเด็นที่สําคัญและนาสนใจสมควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้
จากผลการศึกษาพบวา การทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวา สถานที่ทองเที่ยวตางๆของวัด มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี
มีการสรางศาสนสถานที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมกับประโยชนใชสอย มีความเรียบรอย
สวยงาม มีคุณคานาชื่นชม ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ พระมหาวิชาญ เลี่ยว
เส็งไดศึกษาวิจัยเรื่อง พุทธศิลปกับการทองเที่ยว : ศึกษาบทบาทของวัดในการอนุรักษพุทธศิลปเพื่อ
การทองเที่ยว ผลการวิจัยพบวา วัดไดพัฒนารูปแบบจากสิ่งกอสรางที่มุงประโยชนใชสอยเปนพระ
อารามที่มีความอลังการเพื่อเปนพุทธบูชา วัดจึงไดกลายเปนที่รวมของฝมือเชิงชางและมรดกทาง
วัฒนธรรมในการตอมา ดังนั้น การมาเที่ยวชมพุทธศิลปจึงไดคุณคาทั้งดานการพักผอน การแสวงหา
ความรู และการแสวงบุญ วัดที่เขาไปศึกษามีพุทธศิลปที่ มีคุณคาโดดเดนแตกตางกั นออกไป มี
ประโยชนทางการใชสอยเพื่อกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเปนหลัก ทุกวัดไดดูแลรักษาพุทธศิลป
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ในวัดใหคงอยูในสภาพเดิมหรือใกลเคียงกับสภาพเดิมมากที่สุด พระสงฆที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบ
ในวัดที่เขาไปศึกษา มีความรูความเขาใจเรื่องการอนุรักษพุทธศิลปตรงกันกับนักวิชาการศิลปะ และ
นักวิชาการศิลปะเหลานั้นเห็นวา วัดตองใชพุทธศิลปใหเกิดคุณคาทางธรรมปฏิบัติแกผูมาเที่ยวชม
ใหมากที่สุดโดยไมไดใหความสําคัญในเชิงเศรษฐกิจใด ๆ จากการสํารวจภาคสนาม พบวา สิ่งที่วัด
ควรปรับปรุงมากที่สุด คือ การจัดทําเอกสารแนะนําวัด และปรับปรุงความสะอาดบริเวณวัด กรม
ศิ ลปากรและหน ว ยงานที่ เ กี่ ยวข องกั บ การท อ งเที่ย วควรให การสนับ สนุ นและแนวทางในการ
ปรับปรุงวัดเพื่อรองรับการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพโดยไมสูญเสียเอกลักษณของความเปนศา
สนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตอไป1
ดานบุคลากรหรือเจาหนาที่ในวัด จากผลการศึกษาพบวา การทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวาดานบุคลากรหรือเจาหนาที่
เจ า หน า ที่ ใ นวั ด ของกรุ ง เทพมหานคร มี บุ ค ลากรหรื อ เจ า หน า ที่ ได แ ก พระภิ ก ษุ สามเณร มี
กิริยามารยาทที่เรียบรอย ปฏิบัติไดเหมาะสม บุคลากรในวัดประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
ตามหลักศาสนพิธี ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ พระมหาอาคม ปฺญาธโร
(บุญยัง) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําของเจาอาวาสและผูนําชุมชนตอการพัฒนาวัดเปนศูนยกลาง
ชุมชน : กรณีศึกษาวัดธรรมยุตในเขตจังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบวา แนวทางการบริหารและการ
พัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางชุมชนดานลักษณะของการพัฒนานั้นพบวา เจาอาวาสวัดธรรมยุตนิกาย
และผูนําชุมชน มีการพัฒนาดานศาสนบุคคล /บุคลากร พบวา เจาอาวาสวัดธรรมยุตนิกายมีการ
พัฒนาในทุกๆ ดาน เชน การคัดเลือกบุคคลที่จะเขามาบวชเรียน และการสงเสริมใหพระ ภิกษุ
สามเณรสามารถอบรมสั่งสอนธรรมะแกชาวชุมชนฯ ในสวนของผูนําชุมชนมีการจัดระเบียบการ
บริหารและการปกครองแกคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนของตนเพิ่มเขามาดวย2
ดานสิ่งแวดลอมภายในบริเวณวัด จากผลการศึกษาพบวา การทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคโดยภาพรวม อยูในระดับมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวา ดานสิ่งแวดลอมภายใน
บริเวณวัดในกรุงเทพมหานคร เปนไปในทิศทางที่ดี เพราะวัดมีการจัดที่จอดรถ มีบริเวณที่จอดรถ ที่
เพียงพอ สะดวก และมีความปลอดภัยตอทรัพยสิน มีการจัดสถานที่พักผอนหยอนใจอยางเพียงพอ
ตอจํานวนประชาชนที่มาวัดขอคน พบดังกลาวสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ บุษบา สิทธิการ ได
ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การเปลี่ ย นแปลงของสภาพ แวดล อ มทางกายภาพ และป จ จั ย ที่ ก อ ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในแหลงทองเที่ยววัดพระธาตุดอยสุเทพราชวร วิหาร ผลการวิจัยพบวา ในชวง 10 ป ที่
ผานมาไดเกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมทางกายภาพ โดยเฉพาะเรื่องขยะและการจราจร ถือ
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วามีการเปลี่ยนแปลงและมีความรุนแรงของปญหามากที่สุด และตองแกไขโดยเรงดวน นอกจากนี้
ยังมีการเปลี่ยนแปลงดานน้ํา อากาศ มลทัศน และเสียงในทางลบ ความรุนแรงของปญหาอยูใน
ระดับปานกลาง ซึ่งตองดําเนินการแกไขโดยเร็ว ปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพเปนผลสืบเนื่องจากการสรางสาธารณูปโภคโดยเฉพาะการสรางและขยายถนนศรีวิชัย
การสงเสริมการ ทองเที่ยวที่เปนสาเหตุทําใหจํานวนนักทองเที่ยว ประชาชนในพื้นที่และจํานวนรถ
เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้กิจกรรมของวัด ความเชื่อของคนเชียงใหม รวมทั้งการขาดการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพของหนวยงานที่เกี่ยวของกับพื้นที่จอดรถ การจัดการขยะ น้ําเสีย ตลอดจนการจัด
ระเบียบในการขายสินคา ก็เปนปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมทางกายภาพ3
ดานการพัฒนากิจกรรมภายในวัด จากผลการศึกษาพบวา การทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวาการพัฒนากิจกรรมภายใน
วัดของกรุงเทพมหานครเปนไปในทิศทางที่ดี เพราะวัดมีการจัดสถานที่ไหวพระไดสะดวกในการ
เขาถึง และมีบริเวณในการกราบไหวที่เพียงพอ มีการจัดทําบุญ ผลการวิจัยพบวา ผลการศึกษา
ขอมูลดานศักยภาพทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดใหมทุงคา พบวา กลุมตัวอยางใหความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก ศักยภาพดานกิจกรรมและสิ่งดึงดูดใจ ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
ท องเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมของวั ด ใหม ทุ งคาโดยชุ ม ชนมี ส ว นร ว ม พบวา ควรมีก ารจั ดกิ จ กรรม
เกี่ยวกับการฝกสมาธิ ศีล ปญญา การบริหารสมาธิใหแกผูที่ตักบาตร เวียนเทียน และแสดงธรรมใน
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา มีการจัดสถานที่รับศรัทธา เชน ที่ถวายสังฆทาน เติมน้ํามันตะเกียง
ตักบาตรพระประจําวันฯ ไดดี และเหมาะสม ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ
อภิรักษ ไพบูลย ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวประเภทวัด : กรณีศึกษา วัดใหม
ทุงคา ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ผลการวิจัยพบวา ผลการศึกษาขอมูลดานศักยภาพทางการ
ทองเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมของวั ดใหม ทุงคา พบวา กลุมตัวอยางใหความคิดเห็ นอยูในระดั บ มาก
ศักยภาพดานกิจกรรมและสิ่งดึงดูดใจ ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของวัดใหมทุงคาโดยชุมชนมีสวนรวม พบวา ควรมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการฝกสมาธิ ศีล ปญญา
การบริหารสมาธิใหแกผูที่สนใจ จัดบรรยายธรรมะทางวิทยุชุมชน จัดเสนทางการทองเที่ยวใน
ชุมชนโดยใหวัดใหมทุงคาเปนศูนยกลาง ควรมีการรื้อฟนประเพณีเกาๆ ที่ไดสูญหายไปแลว ควรจะ
ชาสั ม พั น ธ วั ด ใหม ทุ ง คาให เ ป น ที่ รู จั ก แก นั ก ท อ งเที่ ย ว อี ก ทั้ ง ควรมี ก ารเพิ่ ม ช อ งทางการ
ประชาสั ม พั น ธ โดยจั ด ทํ า เว็ บ ไซต เป น ของวั ด ใหม ทุ ง คาโดยเฉพาะ จั ด ทํ า คู มื อ ท อ งเที่ ย วแก
นักทองเที่ยว และในการมีสวนรวมของชุมชน พบวา องคกรของชุมชนไมวาจะเปนชาวบานใน
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ชุมชน หนวยงานราชการตางๆ มีทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาการทอง เที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดใหม
ทุงคา มีความยินดีพรอมที่จะชวยเหลือและเขามามีสวนรวมทั้งในดานของการบริหารจัดการและ
การปฏิบัติการ
ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง “การทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค” มีขอเสนอแนะ
ที่มาจากผลการวิจัย สรุปเปนประเด็นได ดังนี้
ดานบุคลากรหรือเจาหนาที่ในวัด กลุมตัวอยางมีความเห็นวา เจาหนาที่ของวัดสามารถให
ขอมูล
ตางๆ และความรูโดยทั่วไปของวัดไดอยูในระดับมาก
ดานสิ่งแวดลอมภายในบริเวณวัด กลุมตัวอยางมีความเห็นวา มีหองน้ําสะอาดแยกชายหญิง เปนสัดสวนเพียงพออยูในระดับมาก
ดานกิจกรรมภายในวัด กลุมตัวอยางมีความเห็นวา ดอกไม ธูปเทียน มีความสดสะอาด และ
บริการอยางเพียงพอสะดวกในการเปลี่ยนบูชาอยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ดานบุคลากรหรือเจาหนาที่ในวัด มีขอเสนอแนะคือ วัดควรใหความสําคัญกับการพัฒนา
ศาสนบุคคล เพราะเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนทุนมนุษยขององคกรทางพระพุทธศาสนา ควรมีการ
จัดอบรมบุคลากรในวัด หรือสงไปอบรมในที่ตาง ๆ ใหมีความรูความสามารถ โดยการให ทุ น
สนับสนุนการศึกษา หรือ สงไปศึกษาเลาเรียนในดานตาง ๆหรือดานการบริหารจัดการวัดบูรณาการ
กับศาสตรสมัยใหม เพื่อจะไดนําความรูความสามารถมาบริหารวัดใหเจริญเติบโต รุงเรือง และอยู
ไดในทามกลางยุคสมัยแหงการเปลี่ยนแปลงได
2) ดานสิ่งแวดลอมภายในบริเวณวัด มีขอเสนอแนะ คือ วัดควรรวมมือกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ชุมชน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งแวดลอม
ภายในบริเวณวัด หรือศาสนสถานที่สําคัญ เพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดี และเปนการ
เสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะที่ดีแกประชาชน ในการชวยกันดูแลรักษาสภาพแวดลอมของวัด ทํา
ใหเหมือนวัดเปนของทุกๆ คน ทําใหเกิดจิตสํานึกในการรักวัดและสิ่งแวดลอม ถาเปนไปไดวัดควร
มีการวางแบบแปลนแผนผังวัดใหม โดยใหวิศวกรที่มีความชํานาญในการวางผังวัด เพื่อการบริหาร
จัดการใหศาสนสถานไดถูกจัดวางอยางเปนสัดสวน ควรมีการจัดทําโครงการหรือแผนการใชจาย
งบประมาณ เพื่ อ การพั ฒ นาศาสนสถานที่ ชํ า รุ ด ทรุ ด โทรม เป น การบู ร ณปฏิ สัง ขรณ และการ
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ออกแบบเพื่อการสรางใหม เสนอตอหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณ
และประชาสัมพันธเพื่อรับการสนับสนุนจากพุทธศาสนิกชนทั่วไป
3) ดานกิจกรรมภายในวัด มีขอเสนอแนะ คือ วัดควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือผูดูแล
ดานการจัดกิจกรรมตางๆ ภายในวัดใน เพื่อการทองเที่ยวเชิงพุทธโดยมุงเนนใหทุกฝายมีสวนรวม
ในการดําเนินงาน ไมวาวัด ชุมชน โรงเรียน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ สวนกิจกรรมที่ดําเนินการมี
อยูเปนประจําทุกวัน ก็ตองมีการสรางมาตรฐานใหดีมากขึ้นตอไป และมีความโดดเดนเพื่อเปนจุด
ดึงดูดความสนใจของผูที่มาวัด และประชาสัมพันธเพื่อรับการสนับสนุนจากพุทธศาสนิกชนทั่วไป
ในการบูรณปฏิสังขรณและการออกแบบเพื่อการสรางใหมเกี่ยวกับศาสนสถาน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
การวิจัยในครั้งตอไป ผูวิจัยขอเสนอแนะการดําเนินการวิจัยในประเด็นตอไปนี้
1) ควรมีการศึกษาในลักษณะกลุมตัวแปรตามเดียวกัน โดยขยายขอบขายของพื้นที่ในการ
ทําวิจัยใหกวางออกไปอีกหลายจังหวัด เพื่อใหไดมุมมองที่หลากหลายในการบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
2) ควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) จากกลุมผูให
ขอมูลหลายๆ ฝาย เพื่อใหไดขอมูลที่เชิงลึกหลากหลายมุมมอง
3) ควรมีการขยายขอบขายกลุมตัวแปรที่ศึกษา โดยเพิ่มปจจัยที่เกี่ยวของหรือปจจัยที่สงผล
ตอความสําเร็จในการจัดการการทองเที่ยวเชิงศาสนาสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเพื่อใหไดขอมูล
สารสนเทศที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
-----------------------1พระมหาวิชาญ เลี่ยวเส็ง, “พุทธศิลปกับการทองเที่ยว : ศึกษาบทบาทของวัดใน
การอนุรักษพุทธศิลปเพื่อการทองเที่ยว”, วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544).
------------------------2พระมหาอาคม ปฺญาธโร (บุญยัง), “ภาวะผูนําของเจาอาวาสและผูนําชุมชน
ตอการพัฒนาวัดเปนศูนยกลางชุมชน : กรณีศึกษาวัดธรรมยุต ในเขตจังหวัดพัทลุง”, วิทยานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2546).
------------------------3บุษบา สิทธิการ, “การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางกายภาพและปจจัยที่
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในแหลงทองเที่ยววัดพระธาตุดอยสุ เทพราชวรวิหาร”, ปริญญาศิลป
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม , 2541).
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS INFLUENCING HYBRID CAR PURCHASE DECISION IN BANGKOK
เมธาวี ทายพงศศักดิ์
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และ
ปจจัยอื่นๆที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
เก็ บ ข อ มู ล จากบุ ค คลผู ขั บ ขี่ ร ถยนต Hybrid และผู ที่ มี ค วามสนใจซื้ อ รถยนต Hybrid ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล (สถิติพรรณนา) คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาตํ่าสุด และคาสูงสุด สวนสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน (สถิติอางอิง) คือ โดยใชสถิติ One Way
ANOVA ในการคํ า นวณหาค า t-test และ F-test ที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ 0.05 ผลการวิ จั ย พบว า กลุ ม
ตัว อย างสวนใหญ เป นเพศหญิ ง มีอ ายุ สวนใหญ อ ยูร ะหวา ง 26-30 ป ส วนใหญป ระกอบอาชี พ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญอยูระหวาง 15,000-25,000 บาท การศึกษา
สวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี จากการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคลพบวา อาชีพและ
ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต Hybrid ตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อรถยนต Hybrid และปจจัยอื่น พบวา ระยะเวลาในการใหบริการหลังการขายที่
แตกตางกัน มีอิทธิพลกับการตัดสินใจซื้อรถยนต Hybrid ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
คําสําคัญ : การตัดสินใจซื้อ, 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 และระดับราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีความผันผวนในปจจุบันสงผลกระทบตอ
คาครองชีพของบุคคล ในขณะที่รถยนตสวนใหญนั้นลวนแตตองใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิงในการ
ขับเคลื่อนทั้งสิ้น นําไปสูความตองการการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อลดคาครองชีพในดานการ
เดินทางโดยรถยนตและความเสี่ยงในสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวน สงผลใหบุคคลมีความสนใจรถยนต
Hybrid มากขึ้ น ซึ่ ง รถยนต Hybrid เป น รถยนต ที่ กํ า ลั ง ได รั บ ความสนใจจากทั่ ว โลกรวมถึ ง ใน
ประเทศไทย ดวยกระแสสังคม คานิยมรักษโลก และคุณสมบัติของการทํางานรวมกันระหว าง
น้ํ ามั นเชื้ อเพลิ งกั บพลั งงานไฟฟ า สงผลให เกิ ดการลดความสิ้ นเปลื องของพลังเชื้ อเพลิ ง ผูผ ลิต
รถยนตเกือบทุกยี่หอไดผลิตรถยนต Hybrid ออกมา ในหลายรุน หลายขนาดเครื่องยนต ทั้งจากทาง
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ผูประกอบการสัญชาติญี่ปุนและยุโรป ตลาดรถยนต Hybrid เริ่มมีผูประกอบการเขามาในตลาดนี้
มากขึ้น และสินคาเริ่มมีความหลากหลายและเขาถึงผูที่มีความสนใจซื้อมากขึ้น เริ่มมีการแขงขัน
ทางดานสินคาและเทคโนโลยีในกลุมของรถยนต Hybrid มากขึ้นจากเดิม ซึ่งคนสวนใหญเริ่มรับรู
และใหการยอมรับรถ Hybrid มากขึ้น ประกอบกับผูประกอบการพยามยามที่จะแกไขขอบกพรอง
ของสินคาดวยการรับประกันอะไหลที่ผูตัดสินใจซื้อมีความกังวล ทําใหตลาดรถยนต Hybrid มีการ
เติบโตขึ้น และเปนตลาดรถยนตที่นาสนใจ
จากสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในปจจุบันมีผลกระทบตอกําลังซื้อและการตัดสินใจ
ซื้ อ รถยนต ข องคนในประเทศ ประกอบค า นิ ย ม และรู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของคนที่ ใ ส ใ จ
สิ่งแวดลอมมากขึ้น นโยบายจากภาครัฐที่สนับ สนุ นใหประชาชนลดการใชพลังงานสิ้นเปลือ ง
รถยนต Hybrid จึงเปนรถยนตที่ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง และมีการปลอยสารพิษสูสิ่งแวดลอมใน
ปริมาณนอยที่สุดเมื่อเทียบกับรถยนตท่ีขับเคลื่อนดวยพลังงานเชื้อเพลิงเพียงอยางเดียว แตมีปจจัย
หลายๆดานทําใหผูที่มีความสนใจในรถยนต Hybrid เกิดความลังเลใจในการตัดสินใจซื้อ แมวาใน
ปจจุบันจะมีผูผลิตรถยนต Hybrid มาจําหนายและมีการแขงขันในตลาดมากขึ้นก็ตาม
การเขา ใจถึ งป จจัย ที่มีอิท ธิ พลตอการตัดสิ นใจซื้อรถยนต Hybrid ของบุ คคลจึ งมีค วาม
จําเปนตอการออกแบบผลิตภัณฑ การวางแผนกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการในการเพิ่ม
สวนแบงตลาดและสรางยอดขายที่เพิ่มขึ้ น รวมถึงผูที่ กําลังตัดสิ นใจซื้ อรถยนต Hybrid จะไดมี
ตัวเลือกที่ตอบสนองความตองการที่ตรงกับตนเองมากที่สุดได
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต Hybrid ของบุคคลใน
เขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต Hybrid
ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปจจัยอื่นๆที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขต
กรุงเทพมหานคร
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายได และระดับการศึกษา ที่แตกตาง
กันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต Hybrid
ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
3. ปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย ดานภาพลักษณทางกายภาพ ดานกระบวนการการใหบริการ
และดานระยะเวลาการใหบริการหลังการขาย ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต
Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
ประโยชนของการวิจัย
1. ผูที่สนใจซื้อรถยนต Hybrid สามารถนําผลการศึกษาไปใชประกอบการตัดสินใจซื้อได
2. ผู ป ระกอบการรถยนต Hybrid สามารถนํ า ผลการศึ ก ษา ไปใช เ ป น แนวทางในการ
ออกแบบผลิตภัณฑและการใหบริการ ใหสอดคลองกับพฤติกรรม และความตองการของลูกคาได
3. ผูประกอบการรถยนต Hybrid สามารถนําผลการศึกษา ไปใชเปนแนวทางในการกําหนด
กลยุทธทางการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายรถยนต Hybrid
กรอบแนวความคิดการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต Hybrid ของบุคคลใน
เขตกรุงเทพมหานคร” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552, น.78-87) ไดใหคําอธิบายวา สวนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) หรือ 4Ps หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซึ่งใชรวมกัน เพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย มานิต รัตนสุวรรณ และสมฤดี ศรีจรรยา (2553, น.101-105) ได
กลาววา แนวคิดสวนประสมทางการตลาดวา เปนแนวคิดพื้นฐานสําคัญใหนักการตลาดทํางานได
อยางถูกตองและใชเปนเกณฑหาสาเหตุของปญหาและแกไขปญหาได ซึ่งมีองคประกอบสําคัญทาง
การตลาด 4 ประการ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึ ง สิ นคา ที่ สามารถจั บตอ งได แ ละไม สามารถจับ ต อ งได
ผลิตภัณฑที่ดีตองมีจุดขาย จุดเดนที่ดึงดูดใจลูกคาใหมีความตองการซื้อ โดยตองคํานึงถึงความ
ตองการของลูกคา เพื่อตอบสนองความตองการและดึงดูดใจลูกคา จึงจําเปนตองผานการพัฒนา
ปรับ ปรุง ทําการวิ จัย ทดสอบ และแกไข เนื่ องจากสิ น ค าเป น จุ ด เริ่ มต นของทุ กอยา งในการทํ า
การตลาด
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2. ราคา (Price) เปนสิ่งที่ยากที่สุดในการตัดสินใจทางการตลาด การตั้งราคาจําเปนตอง
คํานึงถึงความพอดีและความพึงพอใจระหวางผูตั้งราคากับลูกคา ปจจุบันลูกคาสามารถรับขอมูล
ตางๆไดมากขึ้น ทําใหลูกคาสามารถเปรียบเทียบราคาในตลาดไดงายขึ้นและนํามาเปรียบเทียบกอน
การตัดสินใจซื้อ ดังนั้นสิ่งที่ตองคํานึงถึงกอนการตั้งราคา ตองคิดคํานวณใหละเอียด คือ ตนทุน
รวมถึงระบบการใหเครดิต สินเชื่อ ดอกเบี้ยจากการกูยืมตางๆ และความพึงพอใจของลูกคา กอนที่
จําการกําหนดนโยบายราคาของสินคา
3. การจัดจําหนาย (Place) คือ ระบบหรือวิธีการที่ทําใหสินคาเคลื่อนที่จากโรงงานที่ผลิต
ไปตามระบบจั ด จํ า หน า ยไปจนถึ ง ปลายทางไปถึ ง ผู บ ริ โ ภคในที่ สุ ด ช อ งทางการจั ด จํ า หน า ย
จําเปนตองมีการบริหารใหดี เพื่อใหลูกคาพึงพอใจ สามารถเขาถึงสินคาและบริการไดโดยงายและ
สะดวกสบาย
4. การส ง เสริ ม การตลาด (Promotion) เป น สื่ อ ในการเรี ย กลู ก ค า ให ม าสนใจในสิ น ค า
สามารถแบ ง ได เ ป น 4 ประเภทใหญ ๆ ดั ง นี้ 1.การโฆษณา 2.การส ง เสริ ม การขาย 3.การะ
ประชาสัมพันธ 4.การเขาถึงลูกคาโดยพนักงานขายหรือพนักงานสงเสริมการขาย ปจจุบันการ
โฆษณาเป น เรื่ อ งสํ า คัญ ที่ ถู กนั ก การตลาดให ค วามสนใจและมี ค วามกล า ในการลงทุ นโฆษณา
มากกวาในอดีต
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
McDaniel, C., Lamb, C.W.& Hair, J.F.,Jr. (2008, p. 146-152) ไดอธิบาย กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค วา เปนกระบวนการที่ผูบริโภคใชในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ
ประกอบดวย ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อและใชผลิตภัณฑ มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1.
การรับรูความตองการ (Need Recognition) 2. การคนหาขอมูล (Information Search) 3.การประเมิน
ทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 4.การซื้อ (Purchase) 5.พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase
Behavior) ซึ่งมีความสอดคลองกับ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, น. 49-57) กลาววา ผูบริโภคมีรูปแบบ
การตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 การตระหนักถึงปญหาหรือความตองการ (Problem or
Need Recognition) ปญหาเกิดจากการรูสึกถึงความแตกตางระหวางสภาพที่เปนอุดมคติ (Ideal) กับ
สภาพที่เปนอยูจริง(Reality) ของสิ่งตางๆที่เกิดขึ้นกับบุคคล กอใหเกิดความตองการที่จะเติมเต็ม
ส ว นต า งระหว า งสภาพอุ ด มคติ กั บ สภาพที่ เ ป น จริ ง ขั้ น ที่ 2 การแสวงหาข อ มู ล (Search for
Information) เมื่ อ เกิ ด ป ญ หาผู บ ริ โ ภคจะแสวงหาหนทางแก ไ ข โดยหาข อ มู ล เพื่ อ ช ว ยในการ
ตัดสินใจ โดยหาข อมู ล จากแหล งขอ มู ล ดั งนี้ ข อมู ลภายใน ซึ่ งเริ่ ม จากความทรงจํ า ของตนที่
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สามารถระลึ กได และ ขอ มู ลภายนอก เปนข อมูลจากแหล งต างๆที่ สามารถให ขอมูลเกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ ขั้นที่ 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation) นักการตลาดเริ่มมีบทบาทในการจัดเตรียม
ขอมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคผานสื่อตางๆ ที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดตรงกลุม
โดยพยายามสรางคุณสมบัติ(Qualification) และรูปลักษณ (Feature) ของผลิตภัณฑใหตรงกับความ
ต อ งการที่ ผู บ ริ โ ภคกํ า หนดขึ้ นสํ า หรั บ ใช ใ นการเลื อ กซื้ อ ขั้ น ที่ 4 การตั ดสิ น ใจซื้ อ (Decision
Making) ซึ่งแตละบุคคลจะมีความตองการขอมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแตละ
ชนิดแตกตางกัน ขั้นที่ 5 ทัศนคติหลังการซื้อและการใช (Post-Attitudes) ทัศนคติที่ดีหลังการซื้อ
หรื อการใชผ ลิ ตภัณฑ จะเป นแหล งข อ มูลในการตั ดสิ น ใจซื้อครั้ งต อ ไป โดยนําไปสูค วามภั ก ดี
(Loyalty) ตอตราสินคาและการซื้อซ้ําตอไป
อัตราการเจริญเติบโตของตลาดรถยนต Hybrid
ปจจุบันในประเทศมียอดสะสมรถไฟฟา(รถยนต Hybrid, รถยนต Plug-in Hybrid, รถยนต
ไฟฟาแบบแบตเตอรี่)ในป2559 จํานวน 75,000 คัน และคาดการณวาป 2563 จะเพิ่มเปน 120,000
คัน ป 2568 จะมียอดสะสมรถไฟฟารวม360,000คัน ป 2573 จะมียอดสะสมรถไฟฟารวม 960,000
คัน และป 2578 จะมียอดสะสมรถไฟฟารวม 2.280 ลานคัน สะทอนถึงทิศทางการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมรถยนต Hybrid อยางตอเนื่อง ในอนาคตผูเชี่ยวชาญดานพลังงานคาดวารถยนตที่ใช
เครื่องยนตธรรมดาจะลดลงและหายไปใน 20 ปขางหนา โดยถูกแทนที่ดวย รถยนต Hybrid รถยนต
ไฟฟา(หรือรถเซลลเชื้อเพลิง)
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ ผูที่ขับขี่รถยนต Hybrid และผูที่ความ
สนใจซื้อรถยนต Hybrid จํานวน 400 คน กําหนดขนาดตัวอยางจากการใชสูตรของ COCHRAN
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเปนเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยตรวจสอบความถูกตอง และความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจากผูเชียวชาญ เมื่อผานเรียบรอย
แลว จึงนําไปแจกจริงกับกลุมตัวอยาง ทําการเก็บรวบรวมขอมูลในชวง กุมภาพันธ – เมษายน พ.ศ.
2560
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน มาตรวจสอบขอมูลความ
สมบูรณถูกตอง นําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปแกรม Microsoft Office Excel สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล (สถิติพรรณนา) คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด
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และคาสูงสุด สวนสถิติที่ใชทดสอสมมติฐาน (สถิติอางอิง) คือ โดยใชสถิติ One Way ANOVA ใน
การคํานวณหาคา t-test และ F-test
สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
(n=400)
ปจจัยสวนบุคคล

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง

ความถี่

รอยละ

เพศ

ชาย
158
39.50
หญิง
242
60.50
26.25
105
อายุ
21-25 ป
39.50
158
26-30 ป
18.25
73
31-35 ป
9.25
37
36-40 ป
3.25
13
41-45ป
3.50
14
46 ปขึ้นไป
9.00
36
อาชีพ
ขาราชการ
5.50
22
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
54.00
216
พนักงานบริษัทเอกชน
19.00
76
ธุรกิจสวนตัว
9.25
37
นักศึกษา
3.25
13
อื่นๆ
40.00
160
รายได
15,000 - 25,000 บาท
22.25
89
25,001 - 35,000 บาท
11.75
47
35,001 - 45,000 บาท
9.00
36
45,001 - 55,000 บาท
17.00
68
55,001 บาทขึ้นไป
2.50
10
ระดับการศึกษา 1.ต่ํากวาปริญญาตรี
70.25
281
2.ปริญญาตรี
27.25
109
3.สูงกวาปริญญาตรี
จากตารางที่ 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 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญอยู
ระหวาง 15,000-25,000 บาท จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 40 ระดับการศึกษาสวนใหญอยูใน
ระดับปริญญาตรี มีจํานวน 281 คน คิดเปนรอยละ 70.25
ตารางที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด
ขนาดเครื่องยนตของ
รถยนต Hybrid

รายละเอียด

ความถี่

(n=400)
รอยละ

12.00
48
1,200cc - 1,500cc
31.25
125
1,500cc - 2,000cc
50.50
202
2,000cc - 2,500cc
6.25
25
2,500cc ขึ้นไป
40.00
160
ระดับราคาสูงสุดที่ยินดี 700,000 - 1,000,000 บาท
34.75
139
จายเพื่อซื้อรถยนต
1,000,001 - 1,500,000 บาท
18.50
74
Hybrid
1,500,001 - 2,000,000 บาท
6.75
27
2,000,001 บาทขึ้นไป
72.00
288
ชองทางการจัดจําหนาย ศูนยหรือโชวรูมรถยนต
24.00
96
รถยนต Hybrid
งานจัดแสดงรถยนตขนาดใหญ (เชน
Motor Expo)
1.25
5
ลานแสดงรถยนตในหางสรรพสินคา
2.75
11
สถานที่จําหนายรถยนตมือสอง
52.75
211
สวนลดและของแถมพิเศษ
การสงเสริมการตลาด
7.25
29
สิทธิพิเศษ เชน ที่จอดรถพิเศษใน
Promotion ที่กระตุน
ความตองการซื้อรถยนต หางสรรพสินคา
39.00
156
ประกันแบตเตอรี่รถยนต 10 ป
Hybrid
1.00
4
สวนลดรานอาหาร และโรงแรมชื่อดัง
ทั่วประเทศไทย
จากตารางที่ 2 พบว า ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ มี ก ารตั ด สิ น ใจซื้ อ รถยนต Hybrid ขนาด
เครื่องยนตอยูระหวาง 1,500cc - 2,000cc มีจํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 31.25 สวนใหญพึงพอใจ
ที่จะซื้อรถยนต Hybrid ที่ระดับราคาสูงสุด อยูระหวาง 700,000 - 1,000,000 บาท มีจํานวน 160 คน
คิดเปนรอยละ 40 สวนใหญซื้อรถยนต Hybrid จากศูนยหรือโชวรูมรถยนต มีจํานวน 288 คน คิด
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เปนรอยละ 72 Promotion การสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต Hybrid ไดแก
สวนลดและของแถมพิเศษ มีจํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 52.75
ตารางที่ 3 ปจจัยอื่น ๆ ของผูตอบแบบสอบถาม
(n=400)
รอยละ
39.75
29.00

ปจจัยสวนอื่นๆ
รายละเอียด
ความถี่
159
ดานภาพลักษณทาง แบรนดของรถยนต Hybrid
116
กายภาพ
รูปโฉมภายนอกของรถที่แตกตางจากรถยนตที่
ไมใชรถยนต Hybrid
30.50
122
หองโดยสารภายในกวางขวางและให
ความรูสึกปลอดภัย
0.75
3
สีรถพิเศษที่มีเฉพาะในรถยนต Hybrid เทานั้น
50.50
202
ดานกระบวนการ ศูนยบริการซอมบํารุงมีจํานวนมากสามารถ
การใหบริการ
เขาถึงไดงาย
44.00
176
การรับประกันคุณภาพงานซอมตามระยะเวลา
หรือระยะทางที่กําหนด
4.00
16
การอํานวยความสะดวกในการรับรถ หรือสง
มอบรถใหลูกคา
1.50
6
การจัดเก็บขอมูลลูกคาออนไลนเชื่อมโยงกัน
ทั่วประเทศ
8.25
33
ดานระยะเวลาการ ระยะเวลาในการรอรับรถหลังการซื้อ
13.25
53
ใหบริการหลังการ ระยะเวลาในการซอมบํารุงในแตละครั้ง
57.00
228
ระยะเวลาในการรับประกันรถและอะไหล
ขาย
ตางๆ
21.50
86
ระยะเวลารับประกันคุณภาพงานซอม
จากตารางที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญกับดานภาพลักษณทางกายภาพสวนใหญ
ตัดสินใจซื้อรถยนต 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
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ตารางที่ 4 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต Hybrid ในเขตกรุงเทพมหานคร
(n=400)
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.7075

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
คาเฉลี่ย
คุณภาพของวัสดุและเทคโนโลยีของรถยนต Hybrid
4.47
คุณสมบัติดานความประหยัดน้ํามันและระบบไฟฟาของ
รถยนต Hybrid
4.55
0.6510
ราคาของรถยนต Hybrid มีความเหมาะสมกับวัสดุที่ใชและ
เทคโนโลยีของรถ
4.31
0.7058
จํานวนศูนยบริการและซอมบํารุงหาไดงายและมีมาตรฐาน
4.31
0.7322
สื่อโฆษณา และรีวิวจากผูใชงานรถยนต Hybrid จริง
3.60
0.9234
จากตารางที่ 4 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับ คุณสมบัติดานความประหยัด
น้ํามันและระบบไฟฟาของรถยนต Hybrid มีอิทธิพลตอระดับการตัดสินใจซื้อรถยนต Hybrid มาก
ที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.55 คะแนน มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.6510 สื่อโฆษณาและรีวิวจากผูใช
รถยนต Hybrid จริ ง มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ รถยนต Hybrid น อ ยที่ สุด โดยมี ค า เฉลี่ ย 3.60
คะแนน มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.9234
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1: ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย อาชีพ และระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา อาชีพและระดับการศึกษามีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต
Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 2: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P) ที่ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ในปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมมีปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร
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สมมติฐานที่ 3 : ปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย ดานภาพลักษณทางกายภาพ ดานกระบวนการ
การใหบริ การ และด านระยะเวลาในการให บริการหลั งการขาย ที่แตกต างกั นมี อิท ธิพลต อ การ
ตัดสินใจซื้อรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา มีเพียงปจจัยดานระยะเวลาการใหบริการหลังการขายที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
อภิปรายผลของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย อาชีพ และระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
อาชีพที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน เปนไปตามสมติฐานและสอดคลองกับ เพ็ญศิริ โชติพันธ (2551, หนา 85-92) อธิบายวา
อาชีพเปนเกณฑที่สําคัญที่สุดในการกําหนดชนชั้นทางสังคมของแตละบุคคล มีความสัมพันธกับ
รายได มีพฤติกรรมทางสังคมที่ควรกระทํา ซึ่งปจจัยเหลานี้สงผลใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
ของบุคคลในแตละอาชีพที่แตกตางกัน เปนประโยชนตอการแบงสวนตลาด บุคคลในชั้นสังคม
หรื อ อาชี พ เดี ย วกั น มั กมี พ ฤติ ก รรม ค า นิ ย ม คล า ยกั น สะท อ นถึ ง สมาชิ กชั้ น เดี ย วกั น มั ก จะมี
แนวโน ม ซื้ อ สิ น ค า ชนิ ด เดี ย วกั น อาจเรี ย กได ว า ความเหมื อ นกั น ในทางวั ฒ นธรรม (Culture
Homogeneity) และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ กมลรัตน พุมเกตุแกว (2559) ศึกษาเรื่อง การ
สื่ อ สารทางการตลาดแบบบู ร ณาการที่ มีผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ รถยนต ป ระหยั ด พลั ง งาน
มาตรฐานสากลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษา พบวา อาชีพมีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจซื้อ ในขอลักษณะทั่วไปของรถประหยัดน้ํามันมาตรฐานสากลที่ตัดสินใจซื้อ และซื้อ
เพื่อกิจกรรมมากที่สุด
ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน เปนไปตามสมมติฐานและสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พัชรา ปนเพชร
(2557) ศึกษาเรื่อง ปจจัยดานการโฆษณาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อซ้ํารถยนตของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อซ้ํารถยนตของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อรอุษา ขนอน
กุล (2556) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปจจัยดานภาพลักษณของยี่ หอรถยนต (คายญี่ปุน) ที่ผลตอการ
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ตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตาง
กั น ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ รถยนต (ค า ยญี่ ปุ น ) ของผู บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล ที่แตกตางกัน
เพศ อายุ และรายไดที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขต
กรุงเทพมหานครตางกันไมเปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผูที่ตองการซื้อรถยนต Hybrid สามารถ
ซื้อไดทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุตั้งแต 21 ปนไป และมีรายได 15,000 บาทตอเดือนขึ้นไป โดย
เปนผูที่ใหความสําคัญกับความคุมคาดานการประหยัดพลังงานและการลดมลพิษสูสิ่งแวดลอม
สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P) ที่ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
รถยนต Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
ขนาดเครื่องยนตของรถยนต Hybrid (ผลิตภัณฑ) ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด
ที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน
ไมเปนไปตามสมมติฐานเนื่องจากผูที่ตองการซื้อรถยนต Hybrid มีความตองการซื้อรถยนต Hybrid
ที่มีขนาดเครื่องยนตแตกตางกันและรถยนต Hybird มีหลายขนาดเครื่องยนต หลายระดับ ราคา
หลายชองทางการจัดจําหนาย และPromotion ที่ดึงดูดใจมากมายใหเลือกซื้อไดตามที่ตองการซึ่ ง
สวนประสมทางการตลาดของรถยนต Hybrid ในปจจุบันไดรับการออกแบบใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดดีอยูแลว
สมมติฐานที่ 3 : ปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย ดานภาพลักษณทางกายภาพ ดานกระบวนการ
การใหบริการ และดานระยะเวลาในการใหบริ การหลังการขาย ที่แตกตางกันมีอิทธิ พลต อการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
ระยะเวลาการใหบริการหลังการขายที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต Hybrid ของ
บุคคลในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
เป น ไปตามสมมติ ฐ านและสอดคล อ งกั บ จิ ต ติ นั น ท นั น ทไพบู ล ย (2551, น.69) ได อ ธิ บ าย
ระยะเวลากับการตัดสินใจของลูกคา วา โดยสวนใหญลูกคาจะใชระยะเวลาเปนมาตรฐานในการ
เปรี ยบเที ย บความคาดหวังจากบริ การตางๆ หากสิ่ งที่ ลูกค าคาดหวั งได รับการตอบสนองอย า ง
ถูกตองลูกคาจะเกิดความพึงพอใจ ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่สามารถแสดงออกไดมากและ
นอย ขึ้นอยูกับความแตกตางของการประเมินสิ่งที่ไดรับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว เมื่อเกิดความพึง
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พอใจก็จะนําไปสูการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ และยังสอดคลองกับผลงานวิจัย ของ ธีรยุทธ
จึงธีรพานิช (2556) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตประหยัดพลังงานของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา การใหบริการหลังการขายมีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
ซื้อซ้ํารถยนตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ภาพลักษณทางกายภาพ และกระบวนการการใหบริการที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานเนื่องจากผูที่
ตองการซื้อรถยนต Hybrid ใหความสําคัญกับภาพลักษณทางกายภาพที่แตกตางกัน และตัดสินใจซื้อ
รถยนต Hybrid ตามภาพลักษณทางกายภาพที่บุคคลนั้นตองการ รวมถึงกระบวนการใหบริการที่มี
ในปจจุบันสามารถตอบสนองความตองการของบุคคลที่มีความสนใจซื้อหรือขับขี่รถยนต Hybrid
ไดดีอยูแลว
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําไปปฏิบัติ
1. จากผลการวิจัยดานปจจัยสวนบุคคล ผูประกอบกิจการรถยนต Hybrid สามารถแบงสวน
ตลาดได โดยมุงเนนไปที่กลุมอาชีพพนักงานเอกชนและผูมีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดย
ความสําคัญ กับ กลุ มลู กค า อาชีพ พนั กงานบริษัท เอกชน ซึ่งเปนกลุ ม อาชี พที่ ให ความสนใจซื้ อ
รถยนต Hybrid มากที่สุด โดยการออกแคมเปญ หรือโปรโมชั่นดึงดูดใจใหแกกลุมอาชีพนี้ และออก
แคมเปญเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซท่ีสะดวกสบายทุกอาชีพสามารถเขาถึงไดงาย เพื่อเพิ่มโอกาสใน
การขาย สําหรับกลุมผูมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีที่มีการตัดสินใจซื้อรถยนต Hybrid มาก
ที่สุด และกลุมผูมีการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนกลุมที่ใหความสนใจรถยนต Hybrid จํานวนมาก
ที่สุด ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับลูกคากลุมนี้ โดยการใชโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ
จับกลุมผูมีการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี เพื่อดึงดูดใจคนกลุมนี้ใหมีความตองการซื้อ
รถยนต Hybrid
2. จากผลการวิจัยดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการควร
ออกแบบและพั ฒนาผลิตภัณฑโดยคํ านึ งถึ งรู ปโฉมภายนอกที่ แตกตางจากรถยนตทั่วไป หอ ง
โดยสารมีความกวางขวางใหความรูสึกปลอดภัยใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายมากที่สุด
โดยขนาดเครื่องยนต ซึ่งขนาดเครื่องยนต 2,500cc ขึ้นไป เปนขนาดเครื่องยนตที่มีการตัดสินใจซื้อ
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มากที่สุด และเครื่องยนตขนาด 2,000 -2,500 cc ซึ่งเปนขนาดเครื่องยนตที่ไดรับความสนใจมาก
ที่สุด เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย
ดานราคา ผูประกอบการสามารถตั้งราคารถยนต Hybrid ไดแพงกวารถยนตที่ขับเคลื่อนดวยน้ํามัน
เชื้อเพลิง เนื่องจากผูบริโภคสามารถรับรูไดถึงนวัตกรรมและความคุมคาของเทคโนโลยีของรถยนต
Hybrid แต ไ ม ค วรจะสู ง จนเกิ น ไป ระดั บ ราคาที่ มี ก ารตั ด สิ น ใจซื้ อ มากที่ สุ ด คื อ ระดั บ ราคา
1,500,001 – 2,000,000 บาท อยางไรก็ตามการตั้งราคาจึงไมควรตั้งราคามากกวา 2,000,000 บาท
ดานการจัดจําหนาย ชองทางการจัดหนายที่มีการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ ลานแสดงรถยนตใน
หางสรรพสินคา และศูนยหรือโชวรูมรถยนตยี่หอที่ตองการซื้อ ไดรับความนิยมในการซื้อรถยนต
มากที่สุด ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับ การจัดแสดงรถยนตตามหางสรรพสินคา และงาน
แสดงรถยนต รวมถึงการจัดตกแตงศูนยหรือโชวรูมใหสวยงาม สะอาด มีความนาเชื่อถือ เพื่อ
ดึงดูดใจและอํานวยความสะดวกใหกลุมเปาหมายเขาถึงไดงายที่สุด
ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการควรใชสื่อโฆษณาเพื่อสรางความนาเชื่อถือและเขาถึง
กลุมเปาหมายใหครอบคลุมมากที่สุด รวมถึงออกโปรโมชั่นพิเศษ ใหสวนลด และมอบของแถมสุด
พิเศษ ที่ไดรับความสนใจในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด รวมถึงการรับประกันแบตเตอรี่รถยนต ซึ่ง
เปนจุดที่กลุมเปาหมายใหความสําคัญมากในการซื้อรถยนต Hybrid เนื่องจากแบตเตอรี่ของรถยนต
Hybrid มีราคาแพงกวารถยนตที่ขับเคลื่อนดวยน้ํามันมาก นอกจากนี้การมอบสิทธิพิเศษ ที่สราง
ความภักดีตอตราสินคา ใหผูขับขี่ และสะทอนถึงการไดรับสิทธิพิเศษและสรางภาพลักษณที่ดีใหแก
ผูขับขี่รถยนต Hybrid เพื่อดึงดูดใหกลุมเปาหมายมีความตองการซื้อรถยนต Hybrid มากขึ้น
3. จากผลการวิจัยดานปจจัยอื่น ๆ ดังนี้ ดานภาพลักษณทางกายภาพ ผูประกอบการควร
มุงเนนในเรื่องของรูปโฉมของรถยนต Hybrid ที่พิเศษและแตกตางจากรถยนตที่ขับเคลื่อ นดวย
น้ํามันทั่วไป นอกจากนี้ แบรนดของรถยนต Hybrid ไดรับความนิยมในการใชตัดสินใจรถยนต
Hybrid ผูประกอบการควรสรางภาพลักษณที่ดีใหกับแบรนดรถยนตอยูเสมอ อาจทําโดยการทํา
กิจกรรม CSR ควบคูกับการผลิตรถยนตที่มีคุณภาพ สรางความนาเชื่อถือใหกลุมเปาหมายรับรู
ดานกระบวนการการใหบริการ ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ขอมูลของลูกคาออนไลนเชื่อมโยงทั่วประเทศ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกลูกคาในการไดรับ
บริการที่รวดเร็วและถูกตอง ควรเปดศูนยบริการใหมีจํานวนมากและขยายศูนยซอมบํารุงรถยนต
เพื่อใหสามารถรองรับรถยนตที่เขาศูนยจํานวนมากได นอกจากนี้ควรมีการรับประกันคุณภาพงาน
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ซอมที่ยาวนานเพื่อสรางความเชื่อใจในการนํารถเขามาใชบริการที่ เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุด
ใหลูกคากลับมาใชบริการและเกิดความภักดีตอตราสินคา
ดานระยะเวลาการใหบริการหลังการขาย ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับเรื่องระยะเวลาใน
การรอรับรถยนตหลังการซื้อขายใหมีระยะสั้นที่สุด เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันให
เหนือกวาคูแขง และเพิ่มโอกาสในการขายและสะดวกตอการตัดสินใจซื้อของกลุมเปาหมาย โดย
กําหนดระยะเวลารอรับรถยนตหลังการซื้อขายใหสั้นที่สุด นอกจากนี้ ระยะเวลาในการรับประกัน
รถและอะไหลตางๆ ไดรับความสนใจในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด ควรกําหนดระยะเวลาการ
รับประกันที่เหมาะสม ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เชน การรับประกันอะไหลเครื่องยนตรถยนต
Hybrid 4 ป เพื่อทําใหกลุมเปาหมายรับรูไดถึงความคุมคาที่มากกวารถยนตทั่วไป
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ในการศึ ก ษาครั้ งต อ ไป ควรเลื อ กกลุ มตั ว อย า ง ที่ เ ป นผู ขั บ ขี่ ร ถยนต Hybrid ทั้ ง หมด
จํานวน 400 คน เพื่อใหเขาถึงกลุมผูใชงานจริงที่มีการตัดสินใจซื้อ และขยายกลุมตัวอยางจากเฉพาะ
ในเขตกรุงเทพมหานครไปสูจังหวัดอื่นๆดวย
2. สําหรับเทคโนโลยี Hybrid ของรถยนต Hybrid เริ่มไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น และมี
รถยนตหลากหลายคาย หลากหลายสัญชาติ ทั้งญี่ปุน และยุโรป ในการวิจัยครั้งตอ ไปสามารถ
เจาะจงเพิ่มเติมในสวนของสัญชาติหรือคายของรถยนต Hybrid
3.การศึกษาในครั้งนี้ทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต Hybrid ใน
การศึกษาครั้งตอไปอาจจะศึกษาลึกลงไปถึง แรงจูงใจ และความพึงพอใจในการตัดสินใจซื้อรถยนต
Hybrid
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
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
การศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิท ธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรองเทากี ฬาของนักศึก ษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อรองเทากีฬาของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรองเทากีฬาของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัย
รามคําแหง และปจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรองเทากีฬาของนักศึกษาปริญญา
โท มหาวิทยาลัยรามคําแหง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัย
รามคําแหง จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) สถิติเชิงอนุมานใช T-Test กับกลุมตัวอยางที่มีสองกลุมใช F-Test (One Way ANOVA)
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง สวนใหญมีอายุระหวาง 25 30 ป รองลงมา คือ อายุ 31 - 35 ป สวนใหญประกอบอาชี พเป นพนักงานเอกชน รองลงมา คือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายไดตอเดือนอยูระหวาง 20,001 - 25,000 บาท รองลงมา คือ รายไดเฉลี่ยตอ
เดือนอยูในชวง15,001 - 20,000 บาท ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด รองลงมา คือ
สถานภาพสมรส ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับการตัดสินใจซื้อรองเทากีฬามากที่สุด
คือ รองเทากีฬาสวมใสสบาย ไมกัดเทา รับแรงกระแทกจากการเลนกีฬาไดดี ระดับการตัดสินใจ
รองลงมา คือ รองเทาที่ทานใชมีความเหมาะสมกับราคา และระดับการตัดสินใจที่นอยที่สุด คือ
ไดรับการบริการหรือคําแนะนําที่ดีจากพนักงานขาย
สําหรับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรองเทากีฬาของนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จากการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 เพื่อแสดง
ความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยดานอื่น ๆ กับ
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การตัดสินใจเลือกซื้อรองเทากีฬาของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง สามารถสรุปได
ดั ง นี้ ความสั มพั นธ ร ะหว า ง อายุ มี อิ ท ธิ พ ลกั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ รองเท ากี ฬ าของนั ก ศึ ก ษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหงแตกตางกัน ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน และสถานภาพไมมีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกซื้อรองเทากีฬาของนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ความสัมพันธระหวาง ดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการตลาดมี
อิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกซื้อรองเทากีฬาของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
แตกตางกัน ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนายไมมีอิทธิพล
กับการตัดสินใจเลือกซื้อรองเทากีฬาของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง และสุดทาย
คือ ปจจัยอื่น ๆ ดานคานิยม และดานภาพลักษณไมมีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกซื้อรองเทากีฬา
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 ตองมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี
และเหมาะสม ดังนั้นเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานจึงมีผลกระทบโดยตรงตอการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เพราะบุคลากรเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองคกร ดังนั้นผูบริหารจึงควร
ใหความสนใจในเรื่องตางๆของบุคลากรที่จะมีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางาน อีกทั้งเพื่อเสริมสราง
ใหสมาชิกมีความผูกพันในองคกรมากยิ่งขึ้น
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจสังกัด
กระทรวงคมนาคม ซึ่งมีภารกิจหลักคือ ดําเนินกิจการรถไฟฟาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหวางจังหวัดดังกลาว และการศึกษา
วิเคราะห จัดทําโครงการหรือแผนงานเกี่ ยวกับ กิจการรถไฟฟาเพื่อปรับปรุง พัฒนาใหทันสมัย
รวมถึงดําเนินธุรกิ จเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟาและธุรกิ จอื่น เพื่อประโยชนแกการรถไฟฟาขนส ง
มวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) และประชาชนในการใชบริการกิจการรถไฟฟา ซึ่งการดําเนินงาน
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ต า งๆ เหล า นี้ จะสํ า เร็ จได ต องอาศั ยบุ คลากรผู มีความรู ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด าน ดั งนั้ นการมี
สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการทํางาน ผลตอบแทนที่ดี เนื้องานที่เหมาะสม เปนปจจัยที่มีอิทธิพลที่
จะชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยกําลังประสบปญหาการ
ขาดแคลนบุคลากร กลาวในเรื่องคาตอบแทนคือ คาตอบแทนของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง
ประเทศไทย (รฟม.) นอยกวาขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจอื่น และภาคเอกชนบางแหง ทําใหไม
สามารถดึงดูดบุคลากรที่ปฏิบัติงานสําคัญๆ เชน ดานวิศวกรรม ดานทรัพยากรบุคคล เขามาทํางาน
อีกทั้งบุคลากรการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) ที่รับการพัฒนาแลวลาออกเพื่อ
ไปปฏิบัติกับหนวยงานอื่นที่มีคาตอบแทนสูงกวา
ดวยเหตุนี้ การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) ตองมีมาตรการในการแกไข
ปญหาดังกลาว โดยสรางแรงจูงใจใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคกร มีความเต็มใจที่จะทุมเทกําลัง
กาย กําลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งการสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรสามารถทําไดหลายแนวทาง ทั้ง
การปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางาน มีความกาวหนาของตําแหนงงาน งานที่เพิ่มทักษะหรือ
ความสามารถของบุคลากร ปริ มาณงานที่เหมาะสมกับ ค าตอบแทนและสวั สดิ การตางๆ ซึ่งถ า
บุคลากรรูสึกวามีคุณภาพชีวิตที่ดี ผลงานก็จะยอมออกมาดีมีคุณภาพ และทําใหพนักงานอยู กับ
องคกรตอไป
จากสภาพการณดังกลาว ผูศึกษามีความตองการทราบวาปจจัยใดที่มีอิทธิพลตอการทํางาน
คุณภาพการทํางาน ที่จะทําใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงความสุขของพนักงานในการทํางาน
ความรักและผูกพันธตอองคกร เพื่อนําปจจัยเหลานั้นมาปรับใชใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจและ
ความผูกพันตอองคกร รวมถึงการนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุง พัฒนากระบวนการบริหารงานตางๆ
เพื่อลดปญหา เชน ปญหาการลาออกของบุคลากร และทําใหบุคลากรเกิดความจงรักภักดีตอองคกร
พรอมที่จะปฏิบัติงานใหกับองคกรอยางเต็มความสามารถ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ที่มีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
2. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ด า นแรงจู ง ใจ ที่ มีอิ ท ธิ พ ลต อ คุ ณ ภาพการทํ า งานของพนั ก งานการ
รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
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3. เพื่อศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทย
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน รายได และ
สถานภาพที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟาขนสงมวลชน
แหงประเทศไทยตางกัน
2. ปจจัยดานแรงจูงใจ ที่ประกอบดวย ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการยอมรับนับถือ
ดานลักษณะงานที่พึงพอใจ ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
ด านสวั สดิการที่แตกตา งกั น มีอิท ธิ พลตอ คุ ณภาพการทํา งานของพนั ก งานการรถไฟฟ า ขนส ง
มวลชนแหงประเทศไทยตางกัน
3. ปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย อายุการทํางาน รูปแบบในการสื่อสารที่แตกตางกัน มีอิทธิพล
ตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยตางกัน
ประโยชนของการวิจัย
1. เพื่อใหทราบถึงปญหาที่มีผลกระทบตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
2. ผูบริหารหรือฝายงานที่เกี่ยวของสามารถนําผลการศึกษา ไปใชเปนแนวทางในการปรับ
ใชใหสอดคลองกับองคกรได
3. ผูบริหารหรือฝายงานที่เกี่ยวของสามารถนําผลการศึกษา ไปเปนขอมูลเรื่องของแรงจูงใจ
ในการทํางาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานของพนักงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กรอบแนวความคิดการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทย” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ปจจัยสวนบุคคล
• เพศ
• ตําแหนงงาน
• อายุ
• รายได
• ระดับการศึกษา
• สถานภาพ

ปจจัยดานแรงจูงใจ
• ดานความสําเร็จในการทํางาน
• ดานการยอมรับนับถือ
• ดานลักษณะงานที่พึงพอใจ
• ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่
• ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
• ดานสวัสดิการ

คุณภาพการทํางานของพนักงานรฟม.

ปจจัยอื่น ๆ
• อายุการทํางาน
• รูปแบบในการสื่อสาร

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยดานแรงจูงใจ
แนวคิ ด ของวอลตั น (Walton, 1974) คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งานเป น ลั ก ษณะที่ ต อ ง
ตอบสนองความตองการ และความปรารถนาของบุคคลโดยมีองคประกอบที่สามารถบงบอกถึง
คุณภาพชีวิตการทํางาน 8 ประการคือ 1.คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2.สภาพการทํางานที่
ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 3.โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล 4.ความกาวหนาและ
มั่ น คงในการทํ า งาน 5.ความสั ม พั น ธ กั บ บุ ค คลในองค ก ร และการบู ร ณาการทางสั ง คม 6.
ประชาธิปไตยในองคกร 7.ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 8.ลักษณะงานที่เปนประโยชน
ตอสังคม
1231

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

คุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีจะทําใหบุคลากร เกิดความรูสึกที่ดีตองานและเกิดความรูสึกที่ดี
ตอองคกร นอกจากนี้ยังสงเสริมในเรื่องของสุขภาพจิต ชวยใหเจริญกาวหนา มีการพัฒนาตนเองให
เปนบุคลากรที่มีคุณภาพขององคกร และชวยลดปญหาการขาดงาน การลาออกจึงทําใหเกิดผลผลิต
และการบริหารที่ดี ทั้งคุณภาพและปริมาณ คุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีของบุคลากรในองคกรจึงมี
ความสําคัญตอความสําเร็จในองคกรเปนอยางยิ่ง
The Gallup Organization (2003) เป น สถาบั น วิ จั ย เป น องค ก รที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด ทํ า การวิ จั ย ถึ ง
ลักษณะของ มนุษยที่จะเปนตัวขับเคลื่อนผลลัพธทางธุรกิจขององคกร ไดคนพบแนวทางที่มนุษย
เปนตัวขับเคลื่อนผลลัพธทางธุรกิจขององคกร ซึ่งจัดวาเปนทฤษฎีการจัดการที่เปนที่รูจักในรูปแบบ
ของ The Gallup Path ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของแบบจําลองนี้ แสดงใหเห็นวาพนักงานทุกระดับใน
องคกรโดยจะสรางการเติบโตยอดขายและกําไรขององคกรโดยสภาพแวดลอมที่เอื้อใหพนักงาน
สามารถปฏิบัติงานดีที่สุด ตองรูจักจูงใจและรักษาพนักงานที่มีความสามารถไวเพื่อใหพนักงานเกิด
ความผูกพัน ซึ่งพนักงานมีความผูกพันนั้นจะชวย เพิ่มและรักษาลูกคาที่สรางกําไรใหแกองคกรได
Frederick Herzberg ทฤษฎี ป จ จั ย สุ ข วิ ท ยาและป จ จั ย จู ง ใจได เ สนอแนวคิ ด ในการจู ง ใจให
คนทํ า งานในองค ก าร โดยศึ ก ษาถึ ง ป จ จั ย ที่ ทํ า ให พ นั ก งานเกิ ด ความไม พ อใจในการทํ า งาน
(dissatisfaction) และปจจัยที่ทําใหเกิดความพอใจในการทํางาน(Satisfaction) ซึ่ง Herzberg พบวา
ปจจัยทั้ง 2 กลุมเปนปจจัยคนละประเภทกัน แนวความคิดของ Herzberg แบงปจจัยในการจูงใจคน
ในการทํางานออกเปน 2 ประเภทคือ
ปจจัยสุขอนามัย หรือปจจัยสุขวิทยา (Hygiene factors) เปนปจจัยที่ทําใหคนเกิดความไม
พอใจในการทํางาน ปจจัยเหลานี้หากไมมีในองคการจะกอใหเกิดความไมพอใจในการทํางาน ถา
องคการจัดใหมีขึ้นจะสามารถลดความ ไมพอใจในการทํางานได แตจะไมกอใหเกิดความพอใจใน
การทํางานแตประการใด ปจจัยเหลานี้ไดแกบรรยากาศในการทํางาน ความสัมพันธระหวางหัวหนา
และลูกนอง ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เงินเดือนสภาพแวดลอมในการทํางาน เปนตน
ปจจัยจูงใจ (Motivator factors) เปนปจจัยที่กอใหเกิดความพอใจในการทํางาน ปจจัยเหลานี้หากไม
มีพนักงานจะไมเกิดความพอใจในการทํางาน หากมีจะกอใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ปจจัย
จูงใจไดแก ลักษณะงาน ความกาวหนา การเจริญเติบโต สัมฤทธิผลในการทํางาน
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ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทย เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใชแนวทางการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวม
ขอมูลจากการออกแบบสอบถาม ซึ่งการวิเคราะหขอมูลจะแบงเปน 2 สวน ไดแก สถิติเชิงพรรณนา
และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห
ประชากรและหนวยวิเคราะห
ประชากร (Population) ที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูในการ
รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ตั้งแตวันที่ วันที่ 28 เมษายน – 30 เมษายน พ.ศ. 2560 ซึ่ง
สามารถระบุจํานวนประชากรที่แนนอนได
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจากการใชสูตรของ TARO
YAMANE (1967) คํานวณหาขนาดตัวอยางที่จะใช มีรายละเอียดดังนี้
n=

.

=

.

= 293.97คน ≈

294 คน

ผู วิ จั ย ได เ ลื อ กใช วิ ธี ดํ า เนิ น การสุ ม ตั ว อย า งแบบไม ใ ช ท ฤษฎี ค วามน า จะเป น (Non-probability
Sampling) โดยใช วิ ธีก ารสุ มตั ว อยา งแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งผูวิ จั ย ทํ า การเก็ บ
ขอมูลตัวอยางผานทางแบบสอบถามจํานวน 294 ชุด จากจํานวนพนักงาน 1109 คน (ขอมูล ณ วันที่
28 เมษายน พ.ศ. 2560)
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เปนการนําสถิติมาใชในการวิเคราะหขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมมา
แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ
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1. การวิเคราะหดวยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลทั่วไป
ของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติ เชน ความถี่ รอยละ เปนตน หรือนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลของ
ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามในแบบสอบถามแตละขอ โดยใชสถิติ เชน คาเฉลี่ยหรือคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปนตน
2. การวิเคราะหดวยสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติอนุมาน เปนสถิติที่นํามาใชใน
การอางอิงไปหาคาความเปนจริงของประชากร สถิติอนุมานถูกนําไปใชใน 2 เรื่อง คือ การประมาณ
คาทางสถิติ และการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งในการวิจัยมักนิยมนําสถิติอนุมานมาใชในการทดสอบ
สมมติฐาน ไดแก T-Test และ F-Test
สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการวิจัยของผูตอบแบบสอบถามที่มีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการ
รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยสวนบุคคล
รายละเอียด
ชาย
เพศ
หญิง
อายุ
20-25 ป
26-30 ป
31-35 ป
36-40 ป
40 ป ขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ตําแหนงงาน
พนักงาน
หัวหนาแผนก
ระดับผูอํานวยการกอง

ความถี่
109
185
55
120
68
29
22
22
170
99
3
244
34
11

1234

รอยละ
37
63
19
41
23
10
7
7
58
34
1
83
12
4
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ปจจัยสวนบุคคล

รายได

สถานภาพ

รายละเอียด
ระดับฝาย
ระดับผูบริหาร
ต่ํากวา 20,000 บาท
20,000 - 25,000 บาท
25,001 - 30,000 บาท
30,000 บาท ขึ้นไป
โสด
สมรส
หยาราง

ความถี่
1
4
84
114
48
48
206
83
5

รอยละ
0
1
29
39
16
16
70
28
2

จากตารางที่ 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26 – 30 ป ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ตําแหนงพนักงาน มีรายได 20,000-25,000 บาท สถานภาพโสด
ตารางที่ 2 ผลการวิจัยของผูตอบแบบสอบถามที่มีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการ
รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย จําแนกตามปจจัยดานแรงจูงใจ
ปจจัยดานแรงจูงใจ
ดานความสําเร็จในการ
ทํางาน

ปจจัยดานแรงจูงใจ

รายละเอียด
งานที่ไดรับมอบหมายและ
หนาที่ความรับผิดชอบ สําเร็จ
ตามวัตถุประสงค

ความถี่
133

รอยละ
45

สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ในขณะที่ปฎิบัติงานได

66

22

รายละเอียด
รูสึกภูมิใจเมื่อหัวหนาแสดง
ความพอใจในการปฎิบัติงาน
ของทาน

ความถี่
46

รอยละ
16
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ดานการยอมรับนับถือ

ดานลักษณะงานที่พึง
พอใจ

ดานความกาวหนาใน
ตําแหนงหนาที่

ปจจัยดานแรงจูงใจ
ดานสภาพแวดลอมใน
การทํางาน

ไดเลื่อนตําแหนง
ไดรับมอบหมายงานที่สําคัญ
ความเห็นตางๆของทานมัก
เปนที่ยอมรับ
ไดรับคําชมจากหัวหนาหรือ
เพื่อนรวมงานเมื่อปฎิบัติงาน
สําเร็จ
เมื่อมีกิจกรรมหรืองานสําคัญ
เพื่อนๆมักใหทานเปนผูนํา
ปริมาณงานที่เหมาะสมและมี
ขอบขายชัดเจน
งานที่ทาทายและนาสนใจ
ไดรับมอบหมายงานตาม
ความรู ความถนัด
ลักษณะงานที่เปดโอกาสให
พัฒนาศักยภาพ
ไดรับการสนับสนุนจาก
องคกรในการพัฒนาความรู
ความสามารถ
การไดพบปะสนิทสนมกับ
บุคคลที่มีตําแหนงสูง
การแสดงความสามารถของ
ทานในโอกาสที่เหมาะสม
ผลงานของทานเปนที่พอใจ
ตอหัวหนางาน
รายละเอียด
มีแสงสวาง อากาศถายเท
เหมาะสมในการปฎิบัติงาน
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ มี
เพียงพอและเหมาะสม
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49
121
89

17
41
30

65

22

19

6

103

35

61
53

21
18

77

26

122

41

36

12

78

27

58

20

ความถี่
84

รอยละ
29

94

32
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ดานสวัสดิการ

มีความปลอดภัยในการ
ทํางาน
สภาพโดยทั่วไปสะอาด
เรียบรอย
คาตอบแทน (เงินเดือน,
โบนัส)
ความมั่นคงในอาชีพ

72

24

44

15

142

48

98

33

สวัสดิการตางๆ

46

16

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

8

3

จากตารางที่ 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับดานความสําเร็จในการทํางานมากที่สุด
คือ งานที่ไดรับมอบหมายและหนาที่ความรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค ดานการยอมรับนับ
ถื อ คื อ ได รั บ มอบหมายงานที่ สํา คั ญ ลั ก ษณะงานที่ พึ งพอใจคื อ ปริ ม าณงานที่ เ หมาะสมและมี
ขอบขายชัดเจน ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่คือ ไดรับการสนับสนุนจากองคกรในการพัฒนา
ความรู ความสามารถ ดานสภาพแวดลอมในการทํางานคือ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณมีเพียงพอและ
เหมาะสม และดานสวัสดิการคือ คาตอบแทน (เงินเดือน, โบนัส)
ตารางที่ 3 ผลการวิจัยของผูตอบแบบสอบถามที่มีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการ
รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย จําแนกตามปจจัยอื่นๆ
ปจจัยอื่นๆ
อายุการทํางาน

รายละเอียด
ต่ํากวา 5 ป

ความถี่
164

รอยละ
56

5 – 10 ป

82

28

11 – 15 ป

32

11

16 – 20 ป

11

4

ความถี่

รอยละ

5

2

ปจจัยอื่นๆ

รายละเอียด
21 ป ขึ้นไป
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รูปแบบการสื่อสาร

แบบวงกลม CIRCLE เปนการ
สื่อสารภายในองคกรแบบไมมีผูนํา

48

16

แบบวงลอ WHEEL เปนการ
สื่อสารที่มีผูนําชัดเจน อํานาจการ
ควบคุมการสื่อสารอยูที่ศูนยกลาง

64

22

แบบ ALL – CHANNEL เปนการ
สื่อสารที่สมาชิกมีความเทาเทียมกัน
ในการสื่อสาร สามารถสื่อสารกัน
ไดทุกทิศทาง เพื่อความรวดเร็วใน
การรับรูขาวสาร

182

62

จากตารางที่ 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุการทํางานต่ํากวา 5 ป และรูปแบบการ
สื่อสารที่ตองการนํามาใชในองคกรมากที่สุดคือ แบบ ALL-CHANNEL
ตารางที่ 4 ผลการวิจัยของผูตอบแบบสอบถามที่มีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการ
รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย จําแนกตามคุณภาพการทํางานของพนักงาน รฟม.
คาเบี่ยงเบน
คุณภาพการทํางานของพนักงานรฟม.
คาเฉลี่ย
มาตรฐาน
4.11
0.6756
สามารถปฎิบัติงานที่ไดรับมอบหมายเสร็จตาม
เวลาที่กํานด
3.96
0.7021
พอใจกับคุณภาพของงานที่ทําสําเร็จ ในแตละงานที่
ไดรับมอบหมาย
3.96
0.6976
ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3.99
0.7481
มีความรูความเขาใจในงานของตนเอง
4.08
0.7599
ยินดีและใหความรวมมือกับกิจกรรมตางๆของ
องคกร
จากตารางพบวา คุณภาพการทํางานของพนักงานรฟม. มากที่สุดคือ สามารถปฎิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายเสร็จตามเวลาที่กําหนด รองลงมาคือ ยินดีและใหความรวมมือกับกิจกรรมตางๆของ
องคกร และมีความรูความเขาใจในงานของตนเองตามลําดับ สวนพอใจกับคุณภาพของงานที่ทํา
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สํ า เร็ จ ในแต ล ะงานที่ ไ ด รั บ มอบหมาย และติ ด ต อ ประสานงานกั บ หน ว ยงานอื่ น ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ มีคะแนนนอยที่สุดเทากัน
อภิปรายผลของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน
รายได และสถานภาพ ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคล ไมมีดานใดที่มีอิทธิพลตอคุณภาพการ
ทํางานของพนักงานการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยแตอยางใด เนื่องจากเปนขอมูล
พื้นฐานของตัวบุคคล เพื่อทราบถึงขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไมมีผลตอคุณภาพการทํางาน
สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยดานแรงจูงใจ ที่ประกอบดวย ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการ
ยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่พึงพอใจ ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ ดานสภาพแวดลอม
ในการทํางาน และดานสวัสดิการ มีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทย ตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีเพียงดานความสําเร็จในการทํางานเทานั้น ที่มีอิทธิพลตอ
คุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 สอดคลองกับแนวคิดของธงชัย สันติวงษ กลาวไววา โดยหลักการแลว องคกรควรมีทั้ง
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพควบคูกัน แตปรากฏใหเห็นบอยครั้งวา มีองคกรจํานวนมากที่สามรถ
ทําไดเพียงอยางเดียว กลาวคือองคกรบางแหงอาจทําใหประสิทธิภาพบรรลุเปหมายได แตกลับมีการ
ใชจา ยทรั พยากรอยางสิ้นเปลือ ง หรื อการทํ างานที่ไมมีประสิท ธิภาพนั่นเอง ซึ่ งอาจปรากฏใน
รูปแบบตางๆ เชน ตองใชวัตถุดิบหรือวัสดุอุปกรณมากกินความจําเปน รวมถึงการใชแรงงานคน
อยางสิ้นเปลืองและเหนื่อยออนดวย ถาจะเปรียบเทียบองคกรประเภทนี้ก็ไมตางจากรถเกาที่ใชแลว
ซึ่งก็ยังคงสามารถนําผูโดยสารไปสูเปาหมาย แตตองใชจายคาน้ํามันอยางมากมาย ตลอดจนตอง
เปลืองแรงคนขับมากเกิ นไป ในขณะที่บางองค กรอาจมีประสิ ทธิ ภาพการทํางานดีแตอาจไม มี
ประสิทธิผลเลยก็ได เชน องคกรอาจจะสามารถผลิตหรือใหการบริการไดโดยมีตนทุนต่ํากวาคู
แขงขัน แตกลับไมสามารถขายสินคาที่ไมตรงกับความตองการของลูกคาหรือไมสามารถใหบริการ
ที่ไดคุณภาพตรงตามที่ลูกคาอยากได และสอดคลองกับงานวิจัยของ Francois, P. (2001)วิจัยเรื่อง
Employee Care and the Role of Nonprofit Organization ผลการวิจัยพบวา องคกรไมแสวงหากําไร
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มีความสามารถในการกระตุนใหพนักงานใหความสําคัญกับการใชทรัพยากรอยางคุมคา โดยที่
องคกรตองสรางความเขาใจ ในกฎ ระเบียบ ขอบังคับ รวมถึงวัฒนธรรมที่ดีขององคกร เพื่อให
พนักงานเกิดความเขาใจและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเต็มใจสอดคลองกับสมมติฐาน
และปจจัยจูงใจมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานดานความถูกตองในงานภายในเวลาที่กําหนด และ
ดานการบรรลุวัตถุประสงคของงาน และประสิทธิภาพในภาพรวม และสอดคลองกับงานวิจัยของ
Verbeeten, F.H.M. (2008) ที่ทําการวิจัยเรื่อง Performance management practices in public sector
organization : Impact on performance เป นการศึ กษาความแตกตางระหวาผลการดํ า เนิ น งานเชิ ง
ปริมาณและประสิทธิภาพการทํางานเชิงคุณภาพ ใชขอมูลจากการสํารวจจาก 93 องคกรภาครัฐใน
ประเทศเนเธอรแลนด ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพการทํางานจะมากขึ้น จะตองมีแรงสนับสนุน
จากแรงจูงใจจากพนักงานในเชิงบวกและองคกรตองมีเปาหมายในการทํางานที่ชัดเจนและมีแบบ
แผนในการวัดผลงานที่เปนมาตรฐานจะสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานที่เพิ่ม
มากขึ้น
ดังนั้นหากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรเปนไปตามเปาหมาย ซึ่งสอดคลองกับภารกิจ
บทบาทและหนาที่ขององคกรที่กําหนดไวยอมสงผลใหเกิดประสิทธิภาพขององคกรโดยรวม
สมมติฐานที่ 3 : ปจจัยอื่นๆ ที่ประกอบดวย อายุการทํางาน และรูปแบบการสื่อสาร ที่
แตกตางกันมีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศ
ไทย ตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีดานอายุการทํางาน และรูปแบบการสื่อสาร ที่มีอิทธิพล
ตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05
3.1 อายุการทํางานที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟา
ขนส งมวลชนแห งประเทศไทย ตางกันสอดคลอ งกั บแนวคิดของ Cooperd at.(2001)ที่กลาววา
พนักงานที่มีประสบการณในการทํางานมากเมื่อตองเผชิญกับความกดดันในการทํางานจะสามารถ
รั บ มื อ กั บ สถานการณ ก ดดั น ต า งๆได ดี ก ว า หรื อ เมื่ อ มี ป ญ หาที่ ต อ งแก ไ ขก็ จ ะสามารถนํ า เอา
ประสบการณในการทํางานที่มีอยูมาใชในการแกไขปญหาไดดีกวาจึงสงผลใหมีความเครียดในการ
ทํางานนอยกวาพนักงานที่มีอายุงานนอย มีประสบการณนอย ความอดทนในการทํางานมีนอย และ
อาจกลายเปนสาเหตุสําคัญของความเครียดจากการทํางาน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของอังคณา
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จรรยาวิวัฒนกุล (2546, หนา 99) พบวาระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เหตุที่ผลการศึกษาเปนเชนนี้ อาจเปน
เพราะวาระยะเวลาการทํางานที่มากขึ้นจะเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความรูความชํานาญ
มากขึ้น สงผลใหการปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและมีทักษะในการทํางานมากกวาผูที่มีระยะเวลา
ในการทํางานน อยกวา อีกทั้งผูที่มีระยะเวลาในการทําน อยสวนใหญ เป นพนั กงานใหม ที่ ยั ง อยู
ในชวงทดลองงาน กําลังศึกษาระบบกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติหนาที่ตางๆขององคกรจึงทํา
ใหมีพฤติกรรมการทํางานต่ํากวาผูที่มีระยะเวลาในการทํางานมากกวา
3.2 รูปแบบการสื่อสารที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการ
รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ตางกันสอดคลองกับแนวคิดของนรินทรชัย พัฒนพงศา
(2542) กลาวถึงความหมายของการสื่อสารวา "เปน การแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางผูสงสารและ
ผูรับสาร โดยใชสื่อหรือชองทางตางๆ เพื่อมุงหมายโนมนาวจิตใจใหเกิดผลในการใหเกิดการรับ รู
หรือเปลี่ยนทัศนคติ หรือใหเปลี่ยนพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง" และแนวคิดของ
วิรัช สงวนวงศวาน (2547) ที่กลาววา "การสื่อสารคือการถาย โอน (Transfer and understanding of
meaning) ดังนั้น การติดตอสื่อสารจะประสบความสําเร็จก็ตอเมื่อสามารถสงผลตอความหมายและ
ผูรับเกิดความเขาใจถูกตอง การสื่อสารอาจมีลักษณะเปนการสื่อสารระหวางบุคคล (Interpersonal
communication) และเปนเครือขายองคกรหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวาการติดตอสื่อสารขององคกร
(Organization communication)" และแนวคิดของ ธิติภพ ชยธวัข (2548) กลาววา "การสื่อสารเปน
การส ง มอบสารสนเทศและส ง มี ค วามหมายต า งๆจากฝ า ยหนึ่ ง ไปยั ง อี ก ฝ า ยหนึ่ ง โดยการใช
สั ญ ลั ก ษณ ที่ เป นที่ ย อมรั บ ร ว มกั น หรื อ เป น การแลกเปลี่ ย นสารสนเทศและการส ง มอบสิ่ ง ที่ มี
ความสําคัญตางๆ" และยังสอดคลองกับงานวิจัยของพิเชษฐ บุญมี (2544) ไดทําการวิจัยเรื่องการ
สื่อสารภายในองคกร: ศึกษากรณีธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญผลการศึกษา
พบวาพนักงานสวนใหญมีความคิดเห็นวา การสื่อสารภายในองคกรของธนาคารสามารถทําใหเกิด
สัมพันธภาพ เกิดความเขาใจ เกิดการประสานงาน และเกิดประสิทธิผลสูงในการทํางาน
และยังสอดคลองกับงานนวิจัยของเรวัตร สมบัติทิพย(2543) ไดศึกษา"การติดตอสื่อสารในองคกร:
กรณี ศึ ก ษาบริ ษั ท ซี เ กทเทคโนโลยี ผลการวิ จั ย พบว า องค ป ระกอบทางสั ง คมได เ ก เพศ อายุ
การศึกษา ตําแหนงมีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอการสื่อสารในองคกรดานตางๆ (ภาพรวมของ
องคกรโดยทั่วไป) ขอมูลปอนกลับสวนตัว การประสานหลอหลอมขององคกร การติดตอสื่อสาร
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ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนสอนดนตรีเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS AFFECTING TO QUALITY OF WORK LIFE OF MUSIC TEACHERS IN
BANGKOK
โมริญา โสภณบรรณารักษ
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยดานแรงจูงใจ ที่มีผลตอคุณภาพชีวิต
การทํางานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตลอดจนปจจัยอื่นๆ ผลตอคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บขอมูลจากประชาชน
ที่ประกอบอาชีพครูในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามและการวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาจํานวน คารอยละ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก F-Test และ T-Test
ผลการวิ จั ย พบว า ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง อายุระหวา ง 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
เฉลี่ยอยูอยูในชวง 10,001 – 20,000 บาทตอเดือน รองลงมาคือ มีรายไดเฉลี่ยอยูในชวง 20,001 –
30,000 บาท
สํา หรั บ ป จจั ยที่มีผลตอ คุ ณภาพชีวิต การทํา งานของครู โ รงเรี ยนดนตรี เอกชน จากการ
ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 เพื่อแสดงความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวน
บุคคล ปจจัยดานแรงจูงใจ และปจจัยดานอื่น ๆ กับ คุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรี
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถรถสรุปไดดังนี้ ความสัมพันธระหวาง รายไดเฉลี่ยตอเดือน
มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชนแตกตางกัน ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ
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อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาไมมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน
ความสัมพันธระหวาง ดานแรงจูงใจที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน
แตกตางกัน และสุดทายคือความสัมพันธระหวางดานเวลาการทํางาน มีผลตอคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชนแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ABSTRACT
In this research entitled “Factors Affecting The Work life Quality of Music School
Teachers
In Bangkok” The purpose is to study individual factors.Affecting The Work life Quality
of Music School Teachers in Bangkok . The motivation Factors Affecting The Work life Quality
of Music School Teachers
In Bangkok. As well as other Factors Affecting The Work life Quality of Music School
Teachers
In Bangkok. Data were collected from individuals who work as music Teachers in a total
of 400 people, the researchers found.The research instrument was questionnaire and Data analysis
were apply statistic such as Percentage,Mean and Standard deviation,t-Test and F-Test.
The majority of respondents were Female, aged between 21-25 years is a minor between
the ages of 26-30 years, the majority of respondents are single, married, was minor. the level of
education of the majority of respondents are in Bechelor’, followed by the upper Bechelor’s
degree.The majority of work expriences were 1-5 years, more than 5 years,was minor The average
income in the range of 10,001 – 20,000 baht per month, followed by the average income in the
range of 20,001-30,000 baht.
Among Factors Affecting The Worklife Quality of Music School Teachers from the test at
a confidence level of 95 percent for international relations. Personal factors The motivation And
other factors to The Work life Quality of Music School Teachers in Bangkok. Can be summarized
as follows: The monthly incomes differently affected on the Work life Quality of Music School
Teachers. different personal factors in, genders,ages,marital statuses, education and work
expriences has no influence on the Work life Quality of Music School Teachers . relations
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motivation differently affected on the Work life Quality of Music School Teachers and the last is
different working hours affecting to The Work life Quality of Music School Teachers in Bangkok
have statistically significant difference at 0.05
บทนํา
เมื่อกลาวถึงคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต หมายถึง ภาวะความเปนอยูที่ดี (Well Being) ทั้งของ
ตนเองและสังคมทั้งนี้คุณภาพชีวิตยังครอบคลุมไปถึงความปลอดภัย สิทธิ และเสรีภาพ รวมไปถึง
ความสมบูรณทางรางกาย จิตใจ สติปญญา และจะตองอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี มีครอบครัวและสังคม
ที่ดี เพื่อฝกอบรมตนเอง ชวยตนเอง และมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคมอีกดวย
การเรียนการสอนดนตรีในประเทศไทยเริ่มขึ้นตั้งแต พ.ศ. 2435 เปนการสอนวิชาขับรองจุดประสงค
เพื่อฝกหัดรองเพลงและในเวลาตอมามีการเปดโรงเรียนสอนดนตรีเพิ่มมากขึ้น การมีโรงเรียนดนตรี
เอกชนที่มีมากขึ้นถือวาเปนการดี และปญหาที่พบในส วนใหญคือ ครูที่สอนดนตรีจํานวนมาก
ประสบกับปญหาคุณภาพในการทํางาน ไมวาจะเปนเรื่อง ชั่วโมงในการสอนที่มากเกินไป จนทําให
การสอนไมมีคุณภาพ หรือ ผลตอบแทนที่ไดรับไมเหมาะสม ไมมีความมั่นคงในหนาที่การงาน
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ใน 3 ดาน คือ ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยแรงจูงใจ และปจจัยอื่นๆเพื่อศึกษาและ
แกปญหาผลกระทบที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน
เพื่อจะไดทราบวาครูเหลานี้มีความรูสึกพึงพอใจในความเปนอยูและมีคุณภาพชีวิตการทํางานเปน
อย า งไรในขณะที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู ใ นโรงเรี ย นสอนดนตรี เ อกชน ซึ่ ง จะได นํา ข อ มู ล วิ จั ย ไปศึ ก ษา
วางแผน กําหนดนโยบาย สงเสริมครูโรงเรียนสอนดนตรีเอกชนใหมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี
มากขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนสอนดนตรี
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนแรงจูงใจ ที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนสอนดนตรี
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
1247

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

3. เพื่อศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐาน
1. ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลที่ ป ระกอบด ว ย เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา รายได เ ฉลี่ ย ต อ ชั่ ว โมง
สถานภาพ ระยะเวลาการทํางานที่ตางกัน ที่มีผลตอคุณภาพการทํางานของครูโรงเรียนสอนดนตรี
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน
2.ปจจัยดานแรงจูงใจ ที่ประกอบดวย ปจจัยตัวจูงใจและปจจัยสุขอนามัยในการทํางานที่
ตางกัน ที่มีผลตอคุณภาพการทํางานของครูโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครที่
แตกตางกัน
3.ปจจัยอื่นๆ ที่ประกอบดวย ดานภาพลักษณทางกายภาพ ดานเวลาการทํางานที่ตางกัน ที่มี
ผลตอคุณภาพการทํางานของครูโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน
ประโยชนของการวิจัย
1.โรงเรียนดนตรีเอกชนสามารถนําผลการศึกษามาใชในการวางแผน พัฒนาคุณภาพชีวิต
การทํางานของครูได
2. สถาบันดนตรีอื่น ๆ สามารถนําผลการศึกษามาเปนแนวทางหรือประยุกตใชในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของหนวยงานตนเองได
3. โรงเรียนสอนดนตรีเอกชนสามารถนําเปนแนวทางในการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การทํางานและเปนแหลงขอมูลในการปรับปรุงบุคลากรโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน ซึ่งอาจจะสงผล
ใหการบริหารจัดการในองคการประสบความสําเร็จมากขึ้น สามารถดํารงกิจการใหอยูรอดบน
เสนทางธุรกิจไดอยางมั่นคงและยั่งยืน

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Dependent Variable)

ตัวแปรตาม (Independent Variable)
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ปจจัยสวนบุคคล
• เพศ
• ระยะเวลาการทํางาน
• อายุ
• รายไดเฉลี่ยตอเดือน
• ระดับการศึกษา
• สถานภาพ
ปจจัยดานแรงจูงใจ
•ปจจัยแรงจูงใจ
• ปจจัยสุขอนามัย

คุณภาพการทํางานของครูโรงเรียนสอนดนตรี
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

ปจจัยอื่น ๆ
• ดานเวลาการทํางาน
• ดานภาพลักษณทางกายภาพ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
สุขชัย วงษจันทร(2550:11) ไดสรุปวาคุณภาพชีวิตการทํางานหมายถึง สภาพการทํางาน
โดยรวมทั้งหมด ที่เกี่ยวของกับชีวิตการทํางาน ภายใตสภาพแวดลอมที่เหมาะสม กระตุนใหเกิด
ความพึงพอใจในการทํางานที่ดีมีคุณภาพ และนําไปสูการทํางานที่มีความสุขอยางแทจริง
ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2553:75-76) ไดกลาวถึงทฤษฎีHerzberg ไววา ผลงานของเฮอร
ซเบิรก Herzberg มองวาความตองการมีผลกระทบตอพฤติกรรมของคนงานในหลาย ๆ ดานดวยกัน
ความตองการดังกลาวอาจจะแบงออกไดเปนสองประเภท คือ ความตองการตอ ปจจัยอนามัย และ
ความตองการตอ ปจจัยเหตุจูงใจ และความตองการสองประเภทนี้มีความเปนอิสระจากกัน
ปจจัยอนามัย(hygiene factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของงาน ซึ่งรวมถึง นโยบาย
ของบริ ษั ท การบริ ห าร การควบคุ ม งาน สภาพการทํ า งาน ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คล เงิ น
สถานภาพ และความมั่นคงในหนาที่การงาน เปนตน หากขาดปจจัยเหลานี้แลว คนงานจะไมมีความ
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พึงพอใจในงานที่ตนทําอยู และถึงแมวาคนงานจะไดรับการสนองตอบเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ก็ไมได
ทําใหพวกเขามีมูลเหตุจูงใจในการทํางานแตอยางใด การสนองตอบความตองการตอปจจัยอนามัย
เพียงเพื่อปองกันไมใหคนงานแสดงความไมพอใจตองานเทานั้นเอง
ป จ จั ย มู ล เหตุ จู ง ใจ (motivator factors) เป น ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ งานโดยตรง ซึ่ ง รวมถึ ง
ความสําเร็จ การที่คนอื่นยอมรับผลงานของตน ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น งานที่ทาทาย และความ
เจริญงอกงามและพัฒนาการ เปนตน หากมีปจจัยมูลเหตุจูงใจเหลานี้คนงานจะมีความรูสึกวาตนเอง
มีมูลเหตุที่จะปฎิบัติงาน และถึงแมวาจะขาดสิ่งเหลานี้คนงานก็ไมรูสึกวาตนไมมีความพึงพอใจตอ
งานแตอยางใด กลาวอีกนัยนึงวา ปจจัยมูลเหตุจูงใจเปนปจจัยที่กระตุนใหคนงานปฎิบัตงานอยาง
แทจริง
ตุลา มหาพสุธานนท (2554: 252-253) ไดสรุปแนวคิดการศึกษาทฤษฎีสองปจจัย ของ เฮอร
ซเบิรก และคณะไววา มีความสัมพันธระหวางความพึ งพอใจในการทํางานของคนงานกับ การ
ปฏิบัติงาน กลาวคือหากคนงานไดรับการตอบสนองความตองการยอมกอใหเกิดความพึงพอใจ
ความพึงพอใจของคนงานนํามาซึ่งความขยันขันแข็ง เสียสละและอุทิศตนเพื่อการทํางาน ผลการ
ปฏิบัติงานที่สูงทําใหผลผลิตขององคกรเพิ่มขึ้นดวย ตอมาเขาไดทําการศึกษากลุมตัวอยางที่เปนนัก
บัญชีและวิศวกรมากกวา 200 คน โดยการสัมภาษณวามีปจจัยใดบางในการทํางานที่ทําใหพวกเขา
พอใจหรือมีความสุข และมีปจจัยใดบางที่ทําใหเขาไมพอใจหรือไมมีความสุข พบวาตัวแปรที่ทําให
บุคคลในองคกรรูสึกดี Good feelings ไดแก ความสําเร็จของาน ความรับผิดชอบ ความกาวหนาใน
ตําแหนง การไดรับการยอมรับนับถือ และกิจกรรมระหวางทํางาน สวนตัวแปรที่ทําใหบุคคลใน
องคกรเกิดความรูสึกไมดี Bad feeling ไดแก สภาพการทํางาน การบังคับบัญชา เงินเดือน ความ
มั่นคงในงาน กฎระเบียบและการปฏิบัติขององคกร และความสัมพันธระหวางบุคคลในงาน เขาจึง
สรุปไดเปนทฤษฎี 2 ปจจัย ซึ่งกลาวถึงมนุษยทุกคนจะตองมีความตองการ 2 ดาน คือ ความตองการ
ทางดานสุขอนามัย (Hygiene needs) หรือปจจัยภายนอก (Extrinsic factors) และความตองการดาน
การจูงใจ (Motivator needs) หรือปจจัยภายใน (Intrinsic factors)
ตามทฤษฎีของเฮอรซเบิรก หากความตองการดานสุขอนามัยไดรับการตอบสนองอยางไม
เต็มที่มนุษยจะเกิดความไมพอใจ ฉะนั้นการตอบสนองความตองการดานสุขอนามัยของมนุษยเปน
เงื่อนไขหนึ่งในการลดความไมพอใจในการทํางานลงเทานั้น แตไมสามารถทําใหมนุษยพอใจไดใน
ขณะเดียวกันหากความตองการดานการจูงใจ ไดรับการตอบสนองอยางเต็มที่มนุษยจะรูสึกพึงพอใจ
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พรอมปฏิบัติงานดวยความรักในหนาที่ และอุทิศตนอยางหนัก แตหากไมไดรับการตอบสนอง
มนุษยจะรูสึกเฉย ๆ ไมสนใจที่จะอุทิศตนเองแตอยางใด
1.ปจจัยที่กอให เกิ ดความพึ งพอใจในการทํางาน (Satisfiers) เรียกอีกอยางวาปจจัย จู งใจ
(Motivator factors) หรื อ ป จ จั ย ภายใน (Intrinsic factors) ประกอบด ว ยองค ป ระกอบ 6 ด า น คื อ
ประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน (Achievement) การไดรับการยอมรับ (Recognition) ลักษณะ
ของงาน (Work-itself) ความรับผิดชอบ(Responsibility) ความกาวหนา(Advancement)และโอกาส
เจริญเติบโต(Possibility of growth)
2. ปจจัยที่ กอใหเกิดความไม พึงพอใจ (Dissatisfies) เรีย กอีกอย างว า ป จจั ยสุ ขอนามั ย
(Hygiene needs) หรือปจจัยภายนอก (Extrinsic factors) ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญอยู 8
ดาน คือนโยบายและการบริหารขององคกร(Company policy and administration)การควบคุมบังคับ
บั ญ ชา (technical supervision) เงื่ อ นไขการทํ า งาน(Working conditions) ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
บุคคล(Interpersonal relations) เงินเดือน(Salary) สถานภาพ(Status) ความมั่นคงในการทํางาน(Job
security) และปจจัยตาง ๆ ในชีวิตสวนตัว (Factors in personal life)
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการทํางานของครูโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใชแนวทางการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวม
ขอมูลจากการออกแบบสอบถาม ซึ่งการวิเคราะหขอมูลจะแบงเปน 2 สวน ไดแก สถิติเชิงพรรณนา
และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห
ประชากรและหนวยวิเคราะห
ประชากร (Population) ที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูประกอบอาชีพครูโรงเรียนสอน
ดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมสามารถระบุจํานวนประชากรที่แนนอนได ออกแบบ
วิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ในชวงเดือน 7-27
เมษายน 2560 แลวตรวจสอบความถูกตองและความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจากผูเชี่ยวชาญ เมื่อ
ผานเรียบรอยแลวจึงไดนําไปแจกจริงกับกลุมตัวอยางขางตน
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การเลือกกลุมตัวอยางและแผนการสุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจากการใชสูตรของ
COCHRAN, W.G. (1953). SAMPLING TECHNIQUES. JOHN WILEY AND SONS. คํานวณหา
ขนาดตัวอยางที่จะใช มีรายละเอียดดังนี้
N

=

N = จํานวนตัวอยางที่ทําการศึกษา
Z = คาสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% มีคาเทากับ 1.96
p = คาความนาจะเปนของประชากรกําหนดใหเทากับ 0.5
E = คาความคลาดเคลื่อนในการศึกษานี้ที่กําหนดที่ 5% เทากับ 0.05
จะได N

=
=

.

.

.

.

384.16 คน ≈ 400 คน

ดั ง นั้ น ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จะใช ข นาดตั ว อย า งจํ า นวน 400 ตั ว อย า ง ผู วิ จั ย ได เ ลื อ กใช
วิ ธี ดํา เนิ น การสุ มตั ว อย า งแบบไม ใ ช ท ฤษฎี ค วามน า จะเป น (Non-probability Sampling) โดยใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งผูวิจัยทําการเก็บขอมูลตัวอยางผานทาง
แบบสอบถามจํานวน 200 ชุด และแบบสอบถาม online จํานวน 200 ชุด
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เปนการนําสถิติมาใชในการวิเคราะหขอมูลที่ไดเก็บ
รวบรวมมาแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1.การวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูล
ทั่วไปของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติ เชน ความถี่ รอยละ เปนตน หรือ นํามาใชในการวิเคราะห
ขอมูลของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามในแบบสอบถามแตละขอ โดยใชสถิติ เชน คาเฉลี่ยหรือคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนตน
2. การวิเคราะหดวยสถิติอนุมาน(Inferential Statistics) สถิติอนุมานเปนสถิติที่นํามาใช
อางอิงไปหาคาความเปนจริงของประชากร สถิติอนุมานถูกนําไปใชใน 2 เรื่อง คือ การประมาณคา
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ทางสถิติ และการทําสอบสมมติฐาน ซึ่งในการวิจัยมันนิยมนําสถิติอนุมานมาใชในการทดสอบ
สมมติฐาน ไดแก t-Test และ F-Test
สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
รายละเอียด
เพศ

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ชาย
หญิง
อายุ
17-20 ป
21-25 ป
26-30 ป
มากกวา 30 ป
สถานภาพ
โสด
สมรส
หยาราง
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี หรือ เทียบเทา
สูงกวาปริญญาตรี
ระยะเวลาการทํางาน นอยกวา 1 ป
1-5 ป
มากกวา 5 ปขึ้นไป
รายไดเฉลี่ยตอเดือน นอยกวา 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
มากกวา 30,001 บาท

(n = 100)
ความถี่
รอยละ
188
47.00
212
53.00
36
9.00
170
43.00
142
36.00
52
13.00
319
80.00
71
18.00
10
3.00
39
10.00
310
78.00
51
13.00
73
18.00
187
47.00
140
35.00
74
19.00
171
43.00
111
28.00
44
11.00

สรุปผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรี
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
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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
ตารางที่ 2 ปจจัยดานแรงจูงใจและปจจัยดานสุขอนามัย ตามทฤษฎีของ Frederick Herzberg ของ
ผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยดานแรงจูงใจ
รายละเอียด
ความถี่
ดานความสําเร็จ การไดรับมอบหมายงานที่สําคัญ
66
การไดรับการยอมรับจากผูบริหารและเพื่อนรวมงาน 118
ความสําเร็จหรือผลงานของนักเรียน
196
มีชื่อเสียงในวงการสอน
20
ดานสถานภาพ
สถานที่สะอาด ปลอดภัย
33
การทํางาน
ผูบริหารและเพื่อนรวมงานที่ดี
207
มีระเบียบ มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของสากล
108
ไมมีการควบคุมมากเกินไป ใหอิสระในการทํางาน
52
ดานแรงจูงใจ
คาตอบแทนตัวเงิน
170
จํานวนนักเรียน
74
สวัสดิการตางๆ
110
รางวัลและโบนัสประจําป
46
ดานลักษณะงาน งานที่ทาทายความสามารถ
80
งานสอนเนนจํานวนนักเรียน
72
งานสอนแบบเดี่ยว
79
งานที่เหมาะสมกับความสามารถของตน
169
ดานความกาวหนา การไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ
80
การไดเขารวมกิจกรรมการอบรมพัฒนาความรูความสามารถ 72
18.00
การไดรับนักเรียนมากขึ้น
79
การไดรับการยอมรับจากผูบริหาร เพื่อนรวมงาน
169
และผูปกครอง
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รอยละ
17.00
30.00
49.00
5.00
8.00
52.00
27.00
13.00
43.00
19.00
28.00
12.00
20.00
18.00
20.00
42.00
20.00
20.00
42.00
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ดานการบริหาร

การบริหารงานที่ชัดเจน ไมซับซอน
มีความเปนธรรม
การบริหารงานที่ไมเขมงวด ใหอิสระ
การบริหารงานที่โปรงใส

60
113
126
101

15.00
28.00
32.00
25.00

สรุปผลการวิเคราะหปจจัยดานแรงจูงใจ ตามทฤษฎีของตามทฤษฎีของ Frederick Herzberg ที่มี
ตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
จากกลุ มตั วอยางจํ านวน 400 คน พบว าส วนใหญ มีแรงจู งใจดานความสํ าเร็จ ดา น
ผลงานของนักเรียน จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 49 ดานสถานภาพการทํางานดานผูบริหารและ
เพื่อนรวมงานที่ดี จํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 52 ดานคาตอบแทนตัวเงิน จํานวน 170 คน คิดเปน
รอยละ 43 ดาน ดานลักษณะงาน งานที่เหมาะสมกับความสามารถของจํานวน 169 คน คิดเปนรอย
ละ 42 ดานคาตอบแทนที่เหมาะสม ดานความกาวหนา การไดรับการยอมรับจากผูบริหาร เพื่อน
รวมงาน และผูปกครอง จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 42 ดานการบริหาร การบริหารที่ไมเขมงวด
ใหอิสระ จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 32
ตารางที่ 3 ปจจัยอื่นๆ ของผูสอบถาม
ปจจัยอื่น ๆ
เวลา

รายละเอียด
ความถี่ รอยละ
จัดตารางสอนใหเหมาะสม
304
76.00
จัดตารางสอนใหมีเวลาพักมากกวา 1 ชั่วโมง
47
12.00
จัดตารางสอนเฉลี่ยตอวันใหนอยวา 5 ชั่วโมง
49
12.00
ดานภาพลักษณ
เปนสถาบันที่มีชื่อเสียงกวางขวาง
41
10.00
ของสถาบัน
การบริหารงานที่ดี เปนระบบ มีมาตรฐาน
235
59.00
เปนสถาบันที่ตกแตงสวยงาม
90
23.00
เปนสถาบันเปนกันเอง พูดคุยงาย อัธยาศัยดี
34
9.00
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยอื่นๆ ไดแก ดานภาพลักษณทางกายภาพ และ ดานเวลาการ
ทํางาน ที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
จากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน พบวาสวนใหญ ดานภาพลักษณทางกายภาพ เลือกเปน
สถาบันที่มีการบริหารที่ดี เปนระบบ จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ 59 ดานเวลาการทํางาน เลือก
การจัดตารางสอนใหเหมาะสม จํานวน 304 คน คิดเปนรอยละ 76
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ตารางที่ 4 ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของครู โ รงเรี ย นดนตรี เ อกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ปจจัย
คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถานที่สะอาด เรียบรอย ปลอดภัย
4.6950 0.694435749
อุปกรณ เครื่องมือ มีความทันสมัย และ
มีประสิทธิภาพเพียงพอ
4.6275 0.727064698
การบริหารงานที่ไมเขมงวดเกินไปใหอิสระในการทํางาน
4.5050 0.78561638
ใหคําปรึกษาและความชวยเหลือ
ไดรับคาตอบแทน รางวัล และสวัสดิการที่เหมาะสม
4.7275 0.713311505
ไดรับการสงเสริมใหเขารวมกิจกรรมหรือ สัมมนา
4.4950 0.807909323
เพื่อพัฒนาความชํานาญความรูในการทํางาน
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรี
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
จากตารางพบวา ปจจัยที่มีผลผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ไดรับคาตอบแทน รางวัล และสวัสดิการที่เหมาะสม
มีคาเฉลี่ยคือ 4.7275 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.713311505 คะแนน รองลงมาคือ
สถานที่สะอาด เรียบรอย ปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.6950 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.694435749 คะแนน และนอยที่สุดคือไดรับการสงเสริมใหเขารวมกิจกรรม หรือ สัมมนาเพื่อ
พัฒนาความชํานาญความรูในการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.4950 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.807909323 คะแนน
อภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
การทํางาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกันมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียน
ดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาการทํางาน ไมมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร
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สวนดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน ใน
เขตกรุงเทพมหานครตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0026 สอดคลองกับแนวคิดของ ลัด
ดาวัณย สกุลสุข(2550) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน คือ ระดับความรูสึกในเชิงพึงพอใจของ
พนั ก งานที่ มี ต อ สิ่ ง ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ชี วิ ต การทํ า งาน อั น ได แ ก รายได ค า ตอบแทนที่ เ หมาะสม
ความกาวหนา และยังสอดคลองกับงานวิจัยสมพร สังขเพิ่ม (2555) เรื่อง คุณภาพชีวิตการทางาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จากการศึกษา
พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงขึ้นจะมีคุณภาพชีวิตใน
การทํางานสูงขึ้นดวย
สมมุติฐานที่ 2 : ปจจัยดานแรงจูงใจที่ประกอบดวย ปจจัยแรงจูงใจ และปจจัยสุขอนามัย แตกตาง
กันมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครู โรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน
ปจจัยแรงจูงใจ ที่ประกอบดวย ดานความสําเร็จ ดานลักษณะงาน ดานความกาวหนาที่
ต า งกั น ไม มี อิ ท ธิ พ ลต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของครู โ รงเรี ย นดนตรี เ อกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ปจจัยสุขอนามัย ที่ประกอบดวย ดานสถานภาพการทํางาน ดานนโยบายการบริหารที่
ตางกันไมมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
ส ว นด า นแรงจู ง ใจมี อิ ท ธิ พ ลต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของครู โ รงเรี ย นดนตรี เ อกชน ในเขต
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0036 สอดคลองกับแนวคิดของ ผจญ เฉลิม
สาร (2540: 23)ที่เสนอวา คุณภาพชีวิตการทํางานนั้นเกี่ยวขอกับองคประกอบหลายประการ เชน
คาจาง คาชั่วโมงการทํางาน สภาพแวดลอมการทํางานและยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นมัสวีร
สดสี และ เกสรา สุขสวาง (2558) เรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย
จํ า กั ด (มหาชน) จากการศึ ก ษาพบว า ด า นค า ตอบแทนที่ เ หมาะสมอยู ใ นระดั บ มาก การได รั บ
คาตอบแทน หรือ สวัสดิการที่เหมาะสมและมีความสอดคลองสมภพเศรษฐกิจและเปนไปตาม
ขอกําหนดของกฎหมายแรงงาน ทําใหมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีขึ้น เพราะไดคาตอบแทนที่
เพียงพอตอการดํารงชีวิต
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สมมุติฐานที่ 3 : ปจจัยอื่นๆ ที่ประกอบดวย ดานภาพลักษณทางกายภาพ และ ดานเวลาการทํางาน
แตกต า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของครู โ รงเรี ย นดนตรี เ อกชน ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน
ผลทดสอบสมมติฐานดานปจจัยอื่นๆพบวา มีเพียงดานเวลาการทํางานมีอิทธิพลตอคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.003
สอดคลองกับแนวคิดของ บุญแสง ชีระภากร(2533:12) เวลาวางของชีวิต(Total Life Space)
การทํางานในองค การมิไ ด เปนเพี ยงป จจัยเดียวใน การดําเนิ นชีวิตของมนุ ษย มนุ ษยทุกคนย อ ม
ตองการเวลาสวนตัว ที่ไมตองการใหสิ่งใดมารบกวน นอกจากทํางานแลว ทุกคนยอมตองการเวลา
วางเพื่อพักผอนเปนของตัวเอง หรือทากิจกรรม นันทนาการ(Recreation)การจัดเวลาวางใหบุคคล
ถือวาเปนประโยชนเกื้อกูลชนิดหนึ่งในประเภท ที่ไมเปนตัวเงินเปนการสรางคุณคาของตัวบุคคลที่
มิไดมีการทํางานเหมือนเครื่องจักรที่ไมมีชีวิต จิตใจสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ปาริชาติ ปาน
สําเนียง และดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ (2556) เรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานและการรับรูความ
ยุติธรรมในองคกรที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคกรผานความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กรณีศึกษาคณะแพทยแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จาก
การศึกษาพบวา ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัวมีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการ
ทํางานและความผูกพันตอองคกร จากการศึกษาพบวา ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว
มีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันองคกร

บรรณานุกรม
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหง
FACTORS INFLUENCE FOR DECISION TO BUY HOUSING
PERFECT PLACE – RAMKHAMHAENG PROJECT
กองภัค เจริญจิต
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการเพอรเฟค
เพลส-รามคําแหง ของลูกคาหรือผูจะซื้อ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด ตลอดจนปจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ กลุมตัวอยางคือ
ลูกคาหรือผูจะซื้อ จํานวน 400 คน เก็บขอมูลดวยเครื่องมือเปนแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูล
โดยใช วิธีเชิงพรรณนาดวย คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคา T-test และ คา F-test
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 41-50 ป อาชีพ
ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว สวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยของครอบครัวอยูในชวง 50,001-100,000 บาท สําหรับปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อบาน จากการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 เพื่อแสดง
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยดานอื่นๆ กับการ
ตัดสินใจเลือกซื้อบาน สามารถสรุปผลได ดังนี้ ความสัมพันธระหวาง เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา
รายไดเฉลี่ยของครอบครัว และจํานวนสมาชิกในครอบครัว มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบาน
แตกตางกันสวนความสัมพันธระหวางอายุ ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบาน ความสัมพันธ
ระหวางดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานทําเลที่ตั้ง ดานรูปแบบการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อบานแตกตางกันและสุดทายคือ ความสัมพันธระหวางดานการยายที่อยูดานการ
บริการและดานความนาเชื่อถือของผูประกอบการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรร
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
บานเปนหนึ่งในปจจัยสี่ที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของประชาชน ซึ่งเปนปจจัยที่ทุก
คนใฝฝนหาในขณะที่ความเรงรีบในสังคมทําใหคนเราไมมีเวลาที่จะสรางบานใหกับตนเองสักหลัง
หนึ่ง อีกทั้งการสรางบานเองยังมีปญหายุงยากมากมาย เชน งบประมาณอาจจะบานปลาย อีกทั้งยัง
ไมมีความรูดานการกอสรางเปนตน ซึ่งในปจจุบันประชาชนที่คิดจะมีบานจะใชวิธีการซื้อบาน
พรอมที่ดินที่สรางเสร็จแลว ซึ่งคุนเคยกันในชื่อบานจัดสรร แตบานเปนสินคาที่มีราคาคอนขางสูง
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และชั่วชีวิตคนหนหนึ่งอาจจะมีความสามารถซื้อไดเพียงหลังเดียว ซึ่งในการเลือกซื้อบานสักหลัง
หนึ่ง ประชาชนที่คิดจะซื้อบานตองใชความพิถีพิถัน และคิดพิจารณาปจจัยตางๆ เกี่ยวกับบานที่จะ
ซื้อ กอนการตัดสินใจซื้อ
จากขอมูลที่ไดจัดเก็บโดยกรมการปกครองพบวาในป 2552 มีจํานวนที่อยูอาศัยในเขต
กรุงเทพและปริมณฑลมีจํานวนที่อยูอาศัยมากถึง 4.3 ลานหนวย คิดเปนรอยละ 20.3 ของจํานวนที่
อยูอาศัยทั้งประเทศ จากการเพิ่มขึ้นของที่อยูอาศัยนับเปนปจจัยหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงแนวโนม
ความตองการที่อยูอาศัยไมวาจะเปนรูปแบบ สภาพแวดลอมและทําเลที่ตั้ง ทําใหผูประกอบการ
โครงการหันมาสนใจกอสรางที่อยูอาศัยเพิ่มมากขึ้น และในรอบ 20 ปที่ผานมา(ป 2533-2552) มี
จํานวนที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้ นในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลถึ ง 1,866,975 หนวย(เฉลี่ยป ละ 93,349
หนวย) ซึ่งนับเปนปริมาณที่สูง และศูนยวิจัยกสิกรไทยไดจัดทําการสํารวจเพื่อวิเคราะหและศึกษา
ทิศทางของตลาดและความตองการที่อยูอาศัยในชวงป 2533-2555 ภายใตหัวขอ “พฤติกรรมการซื้อ
ที่อยูอาศัย” ในระหวางวันที่ 15-21 กุมภาพันธ โดยสํารวจกลุมตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานครและ
รวมทั้งมหกรรมบานและคอนโดพบวา ความตองการที่อยูอาศัยยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง โดยผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดที่จะซื้อที่อยูอาศัยมีสัดสวนรอยละ 69.5 ในขณะที่ผูที่ยังไมคิดจะซื้อที่อยู
อาศัยในชวงเวลาดังกลาวคิดเปนรอยละ 30.5 เทานั้น
เนื่ องจากภาวะน้ํา ท วมในปพ.ศ. 2554 บรรดาธุ รกิจอสั งหาริ มทรัพย ประเภทหลัก ๆใน
กรุงเทพฯ บานจัดสรรนับเปนกลุมหนึ่งที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดจากสถานการณน้ําทวมที่เกิดขึ้น
ในขณะนั้นเนื่องจากยานที่อยูอาศัยสําคัญๆหลายแหงของกรุงเทพฯเกิดภาวะน้ําทวม และนอกจาก
ภาวะน้ํ าท วมที่เกิ ดขึ้นแลว ป ญหาดานจราจรที่นับวันจะเพิ่ มมากยิ่ งขึ้ น ทําใหร ะยะเวลาในการ
เดินทางเพิ่มมากขึ้น ก็ยิ่งจะสงผลใหกับประชาชนที่เดินทางโดยรถสวนตัว เพราะวาตองมีคาใชจาย
น้ํามันเพิ่มขึ้นไปอีก ก็เปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญยิ่งของประชาชนในการเลือกซื้อบานจัดสรร ดวยเหตุ
ทั้งสองที่กลาวมาขางตนนี้ จึงทําใหประชนชนเริ่มตระหนักเมื่อจะทําการเลือกทําเลของบานจัดสรร
มากขึ้น
จากสาเหตุดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อบานจัดสรรโดยเฉพาะโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงซึ่งเปนโครงการในภูมิลําเนา
ของผูทําการวิจัยเอง โดยจะศึกษาปจจัยในมุมมองของผูจะซื้อหรือผูที่อาศัยอยูในโครงการดังกลาว
เพื่อที่จะไดรวบรวมขอมูลจากการสํารวจและจากการวิ เคราะหนําไปเป นขอมูลพื้นฐานในการ
ตัดสินใจของผูที่คิดจะทําธุรกิจบานจัดสรรหรือผูที่คิดจะซื้อบานจัดสรรใชในการตัดสินใจตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการ
เพอรเฟคเพลส-รามคําแหง
2. เพื่ อศึกษาป จจั ยสวนประสมทางการตลาดที่ มีอิ ท ธิ พลตอ การตัดสินใจเลือ กซื้ อ บ า น
จัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหง
3. เพื่อศึกษาปจจัยอื่นๆที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการเพอรเฟค
เพลส-รามคําแหง
4. เพื่อศึกษาขอมูลจากกลุมตัวอยางในชวง วันที่ 19 เมษายน 2560 – 26 เมษายน พ.ศ. 2560
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดของครอบครัว
ต อ เดื อ น จํ า นวนสมาชิ ก ในบ า น ที่ แ ตกต า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ บ า นจั ด สรร
โครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานทําเลที่ตั้ง
และดานการสงเสริมทางการตลาด ที่แตกตางกันที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรร
โครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน
3. ปจจัยอื่นๆ ที่ประกอบดวย ดานการยายถิ่นที่อยู ดานการใหบริการ ดานความนาเชื่อถือ
ของผูประกอบการ ที่แตกตางกันที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการเพอรเฟค
เพลส-รามคําแหงตางกัน
ประโยชนของการวิจัย
1. ทําใหทราบถึงปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการเพอร
เฟคเพลส-รามคําแหง
2. ทําใหทราบถึงปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบาน
จัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหง
3. ทําใหทราบถึงปจจัยดานอื่น ๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการเพอร
เฟคเพลส-รามคําแหง
4. ใชเปนขอมูลสําหรับผูสนใจในการศึกษาดานการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการ
เพอรเฟคเพลส-รามคําแหง
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการเพอรเฟค
เพลส-รามคําแหง” มีกรอบแนวคิดในการวิจัยนี้

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด
Philip Kotler (1999, P. 429-431) ไดแบงองคประกอบพื้นฐานของสวนผสมทางการตลาด
เปน 4 ปจจัย โดยปจจัยที่มีพื้นฐานเหลานี้สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขได
1. ผลิตภัณฑ (Product) บานจัดสรรจะตองคํานึงถึงประโยชนและความพึงพอใจของผูซื้อ
ผูประกอบการธุ รกิจบานจัดสรรจะตองนํา เสนอโดยศึกษาความตองการที่แทจริงของผูซื้อ เพื่อ
กําหนดกลุมของลูกคาเปาหมาย รูปแบบบาน การจัดพื้นที่ประโยชนใชสอยในบาน ประโยชนสวน
เพิ่ มที่ผู ป ระกอบการจั ด ให เช นการให บริ ก าร การรั บประกั น การตอ เติ มบา น การรั กษาความ
ปลอดภัย
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2. ราคา (Price) การกําหนดราคาขาย เปนการกําหนดราคาใหถูกตองเหมาะสมกับรูปแบบ
บานเพื่อดึงดูดและจูงใจผูบริโภค
3. ชองทางในการจําหนาย (Place) การพิจารณาในชองทางจําหนายของผูประกอบการ เชน
การจัดจําหนายโดยตรง การจัดจําหนายโดยพนักงาน
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารระหวางผูซื้อกับผูขาย
สุวสา ชัยสุรัตน (2537, หนา 30-37) กลาววา สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) ใน
การดําเนินธุรกิจทุกประเภทจะมีปจจัยตาง ๆ มากระทบการทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินงาน
ทางการตลาด จะมี ป จ จั ย 2 อย า งคื อ ป จ จั ย ภายในของกิ จ การ (Internal Factors)ผู บ ริ ห ารหรื อ
ผูประกอบการสามารถควบคุมใหเปนไปตามนโยบายของกิจการ คือ สวนประสมการตลาดปจจัย
ภายนอก (External Factors) ปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของกิจการไมสามารถควบคุมได
ดังนั้น ตองปรับปจจัยภายในใหสอดคลองกับปจจัยภายนอก เชน สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง คูแขงขัน วัฒนธรรม กฎหมาย และเทคโนโลยี
อนุชา กุลวิสุทธิ์ (2556, หนา 64) กลาววา ทําเล เปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่สุดที่ใชในการ
เลือกที่อยูอาศัย ปกติแลวคนเรามักเลือกทําเล โดยอาศัยความคุนเคยที่มีกับทําเลมากอนเปนสําคัญ
อาจมาจากความที่เคยอยูในบริเวณนั้นมากอน หรือเคยมาทําธุระสวนตัวในบริเวณนั้นเปนประจํา ซึ่ง
เทคนิคการเลือกทําเลเชนวานี้ จัดเปนเทคนิคที่ไมเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติ โดยคุณควรจะ
พิจารณาองคประกอบของทําเลดังนี้
1. สภาพภูมิอากาศ ไดแกอุณหภูมิ ปริมาณฝน หมอก ความชื้น และทิศทางลม เปนตน
ประเด็นนี้ความจริงเกี่ยวพันมากกับการอยูอาศัยทั้งในแงของภาวะอารมณและสุขภาพ รวมถึงความ
สะดวกในการทํากิจกรรมนอกบาน การไปสํารวจทําเลดวยตัวเอง เพื่อสัมผัสภูมิอากาศหลายๆครั้ง
ในชวงเวลาที่แตกตางกัน วิธีนี้จะทําใหคุณทราบขอมูลเหลานี้ไดดีกวาวิธีสอบถามจากผูอื่น
2. กิจกรรมตางๆ ในทองถิ่น เชน สนามกอลฟ สนามเทนนิส บอตกปลา สนามขี่มา สระวาย
น้ํา ทะเลสาบคลองพายเรือ ชายหาด พื้นที่ดูนก และสถานออกกําลังกาย ในเรื่องการเปรียบเทียบ
ทําเลนั้น มีหลักอยูวาทําเลใดก็ตามยิ่งมีกิจกรรมตางๆเหลานี้มาก และหลากหลายเทาไรจะเปนผลให
ทําเลนั้น มีความนาสนใจมากขึ้น
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3. ใครเปนผูอยูอาศัยในทําเลนั้น เพื่อนบานมีความเกี่ยวพันความความสุขและความสงบใน
การอยูอาศัยอยางมาก เพื่อนบานที่ดีและมีคุณภาพ เปนสวนประกอบสําคัญที่ทําใหทําเลบางทําเลก
ลายเปนทําเลที่นาสนใจไปได ในทางกลับกัน ก็อาจเปนปจจัยที่ทําใหทําเลที่นาจะดีบางแหง กลับ
กลายเปนทําเลที่ไมนาสนใจไปไดเชนกัน ดังนั้น จึงควรตองตรวจสอบใหทราบแนชัดวา ทําเลบาน
ที่เราสนใจนั้น ใครเปนผูอาศัยอยูในบริเวณนั้น เปนคนดีและมีคุณภาพมากนอยเพียงใด
4. ความปลอดภัยในทรัพยสินและการอยูอาศัย การเลือกทําเลจําเปนตองมีการตรวจสอบดู
ประวัติอาชญากรรม ในบริเวณนั้นวา มีจํานวนและความถี่มากนอยเพียงใด ทั้งนี้ การตรวจสอบอาจ
ทําไดโดยการตรวจเช็คกับสถานีตํารวจและจากการพูดคุยสอบถามกับผูอยูอาศัยในบริเวณนั้นก็ได
5. ความสะดวกในการเดินทางเขาถึง คือ ดูความใกลไกลในการเดินทางไปถึงปกติแลว
ทําเลที่อยูไกล และมีความไมสะดวกในการเดินทาง มักมีผลกระทบในทางลบตามมาหลายเรื่อง
ตั้งแตเรื่องคาใชจายในการเดินทาง การเสียเวลา และขาดความสะดวกในการทํากิจกรรมต างๆ
รวมถึงขอจํากัดในการเขาถึงบริการตางๆทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งทําใหกระทบตอมูลคา
ของทําเลในที่สุด
6. เศรษฐกิจในบริเวณนั้น บริเวณที่สามารถนํามาพัฒนาทําประโยชนในเชิงเศรษฐกิจได
มากกวา ทําเลนั้นก็มักจะมีมูลคาที่สูงกวาเสมอดังนั้น จึงควรพิจารณาตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจที่
เปนสวนประกอบของเศรษฐกิจในทองที่ใหทราบอยางแนชัด
7. ประเภทของบ า นที่ มี อ ยู ใ นบริ เ วณนั้ น โดยดู ว า เป น บ า นเดี่ ย ว ตึ ก แถว ทาวน เ ฮาส
คอนโดมิเนียม หรืออพารทเมนท ประเภทบานในแตละทําเล เปนตัวบงบอกใหทราบถึงประเภท
และคุณภาพของผูอยูอาศัยในบริเวณนั้นไดเปนอยางดี และมักมีผลเกี่ยวพันตอสภาพแวดลอมของ
ทํ าเลไปโดยปริ ย ายยกตัว อยา งเช น ถ าบา นในบริ เ วณนั้ นทั้ งหมดเป นบ า นเดี่ ยวที่ มี ข นาดพื้ นที่
คอนขางใหญ จะมีผลทําใหทําเลนั้นเปนพื้นที่ที่มีความสงบในการอยูอาศัยมากกวาพื้นที่ใน ยานที่
เปนทาวนเฮาสและคอนโดมิเนียม หรือ อพารทเมนท
8. คาครองชีพสูงหรือต่ํามากนอยเพียงใด ปจจัยคาครองชีพมีความเกี่ยวพันกับการอยูอาศัย
โดยตรงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งไมควรมองขามประเด็นนี้ไป ปกติแลววิธีงายๆ ในการ
ตรวจเช็คคาครองชีพวาสูงหรือต่ํามากนอยเพียงใด จะอาศัยการเปรียบเทียบราคาของใชจําเปนใน
รานคาทองถิ่น เชน ราคากาซ ราคายา คาน้ํา คาไฟ คาบริการดูแลความสะอาดบานและบริการอื่นๆ
วามีราคาสูงต่ํามากนอยเพียงใด เมื่อเทียบกับบริเวณอื่น
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9. สิ่ งอํา นวยความสะดวกและบริ ก ารภาครั ฐ ทํา เลที่ สามารถใชบ ริ การตา งๆเหล า นี้ ไ ด
มากกวา ยอมหมายถึงประโยชนสวนเพิ่มที่จะตกอยูกับผูอยูอาศัยในทําเลเหลานั้นไปโดยปริยาย สิ่ง
อํานวยความสะดวกและบริการภาครัฐเหลานี้ เชน ประปา ไฟฟา โทรศัพท โรงพยาบาล สถานี
ตํารวจ สถานีดับเพลิง ตลาด โรงเรียน หองสมุด สวนสาธารณะ ศูนยสุขภาพ ขนสงมวลชน และทอ
ระบายน้ํา เปนตน
10. พื้นที่หรือทําเลมีขอจํากัดอะไรบาง เปนการตรวจสอบเพื่อใชเปรียบเทียบความคลองตัว
ในการทําประโยชนของทําเลแตละ ทําเล เพราะทําเลบางทําเลอาจมีขอจํากัดในการปลูกสราง หรือ
ขอจํากัดในเรื่องการใชประโยชน จากกฎเกณฑที่กําหนดขึ้นจากหนวยงานตางๆ ของภาครัฐได
กรอบแนวความคิดงานวิจัย
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
วัชรี วงศศิริวัฒน (2536, หนา 13) กลาววา การตัดสินใจซื้อ หมายถึง การคิดพิจารณาจาก
ทางเลือกเพื่อนําไปสูทางเลือกที่ดีที่สุดในการปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว
อวยพร บุญยืน (2543, หนา 82)ไดทําการศึกษาวิจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการซื้อบาน
จั ด สรรในเขตผั ง เมื อ งรวม จั งหวั ด เชี ย งราย โดยวิ ธีก ารสั ม ภาษณ ผู บ ริ ห ารโครงการและสร า ง
แบบสอบถามผู อาศั ย จํ านวน 146 คน สรุป ไดแยกตามป จจั ยดังนี้ สํ าหรับป จจั ยที่เกี่ ยวกับสว น
ประสมทางการตลาด พบวาปจจัยเกี่ยวกับราคาเปนปจจัยที่ใชในการตัดสินใจ ซื้อบานจัดสรรมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ปจจัยที่เกี่ยวกับตัวบานจัดสรร ปจจัยเกี่ยวกับชองทางการจําหนาย ปจจัยเกี่ยวกับ
การสงเสริมการตลาดและแหลงขอมูลตามลําดับ
ในสวนของปจจัยบุคคลพบวา ปจจัยในการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรไมแตกตางกันตามกลุม
อายุของหัวหนาครัวเรือน กลุมอาชีพของหัวหนาครัวเรือนและกลุมรายไดตอครัวเรือน แตปจจัยใน
การตัดสินใจซื้อบานจัดสรรจะแตกตางกันตามกลุมจํานวนสมาชิกในครัวเรือน
สวนปญหาของผูซื้อบานจัดสรรในเขตผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรายที่พบมากที่สุด คือปญหาคุณภาพ
การกอสรางไมไดมาตรฐาน รองลงมาคือ การบริการหลังการขายไมมีคุณภาพไมมีสันทนาการ
ประจําหมูบาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการตามลําดับ
เสรี วงษมณฑา (2542, หนา 192) กลาวถึง การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค เปนการที่ผูบริโภค
จะซื้อสินคาใดสินคาหนึ่ง ซึ่งจะมีกระบวนการตั้งแตจุดเริ่มตนไปจนถึงทัศนคติหลังจากที่ไดใช
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สินคาแลว ซึ่งสามารถพิจารณาเปนขั้นตอนไดดังนี้ การมองเห็นปญหาการแสวงหาภายในการ
แสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และทัศนคติหลังการซื้อ
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรกลุมตัวอยาง จํานวนคน
- กลุมตัวอยางที่ใช คือ ลูกคาหรือผูจะซื้อโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหง
- ผู วิ จั ย ได กํ า หนดขนาดตั ว อย า งจากการใช สู ต รของ COCHRAN, W.G. (1953). SAMPLING
TECHNIQUES. JOHN WILEY AND SONS. คํานวณหาขนาดตัวอยางที่จะใช มีรายละเอียดดังนี้
N
=
N = จํานวนตัวอยางที่ทําการศึกษา
Z = คาสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% มีคาเทากับ 1.96
p = คาความนาจะเปนของประชากรกําหนดใหเทากับ 0.5
E = คาความคลาดเคลื่อนในการศึกษานี้ที่กําหนดที่ 5% เทากับ 0.05
จะได N

.

=

.

.

.

=
384.16 คน ≈ 400 คน
ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ จะใชขนาดตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง
2. ออกแบบการวิจัยเปนเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลในชวง 19 เมษายน 2560 - 26 เมษายน 2560 แลวตรวจสอบความถูกตอง และความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามจากผูเชียวชาญเมื่อผานเรียบรอยแลว จึงไดนําไปแจกจริงกับกลุมตัวอยางดังกลาว
ขางตน
การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใชคําถามปลายปด
(Close-end question) โดยใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานคา T-test และ คา F-test
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สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบาน
จัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหง
ตารางที่ 1 ปจจั ยส วนบุคคลของผู ตอบแบบสอบถาม (400 คน)
ปจจั ยส วนบุคคล
ความถี่ รอยละ
เพศ
ชาย
122
30.50
หญิ ง
278
69.50
อายุ
20 - 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป
50 ปขึ้นไป

56
128
168
48

14.00
32.00
42.00
12.00

อาชีพ
นั กเรียน/นั กศึกษา
รับราชการ
รัฐวิสาหกิจ
พ อบาน/แมบาน
ธุ รกิจสวนตัว
พนั กงานบริษัทเอกชน

7
19
29
55
182
108

1.75
4.75
7.25
13.75
45.50
27.00

ระดั บการศึ กษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

89
227
62
22

22.25
56.75
15.50
5.50

รายได ของครอบครัว
ต่ํากวา 20,000
20,001 - 50,000
50,001 - 100,000
มากกวา 100,000

28
70
202
100

7.00
17.50
50.50
25.00

จํ านวนสมาชิกในบาน
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
5 คน
มากกวา 5 คน

19
64
185
95
25
12

4.75
16.00
46.25
23.75
6.25
3.00
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พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุระหวาง 41 - 50 ป มีอาชีพธุรกิจสวนตัว มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,001 – 100,000 บาท และมีจํานวนสมาชิกในบาน 3 คน
สรุปผลการวิ เ คราะห ขอ มู ลเกี่ ยวกั บป จจั ย ส วนบุ คคลที่ มี อิท ธิ พ ลต อ การตัด สิ น ใจเลือ กซื้ อ บ า น
จัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหง
ตารางที่ 2 ปจจั ยด านส วนประสมทางการตลาดของผู ตอบแบบสอบถาม (400 คน)
ปจจั ยด านส วนประสมทางการตลาด
ความถี่ รอยละ
ด านผลิ ตภัณฑ(บาน)
บานมีมาตรฐานการกอสรางที่ดี
132
33.00
ดีไซน สวยงาม
181
45.25
วัสดุที่ใช มีคุณที่ดีไดมาตรฐาน
68
17.00
ดูแลและบํารุงรักษาง าย
19
4.75
ด านราคา
ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของบาน
138
34.50
ราคามีความเหมาะสมกับความสามารถในการจายของผูจะซื้อ 125
31.25
ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับโครงการใกลเคียง
99
24.75
คาสวนกลางต่ํา
38
9.50
ด านทําเลที่ตั้ง
อยูใกลครอบครัว
98
24.50
ใกลกับที่ทํางาน
91
22.75
ใกลกับรานสะดวกซื้อ
172
43.00
ใกลกับโรงเรียนหรือมหาวิยาลัย
39
9.75
ด านส งเสริมการตลาด
มีสวนลด แจกของแถม ที่นาสนใจให ลูกคา
93
23.25
มีระบบรักษาความปลอดภั ยที่ดี
168
42.00
มีการบริการกอนและหลังการขายที่ดี
89
22.25
มีรับประกันบานให ลูกคาไดเหมาะสม
50
12.50

พบวาดานผลิตภัณฑปจจัยที่มีผลมากที่สุดคือ ดีไซนสวยงาม สวนดานราคาปจจัยที่มีผล
มากที่สุดคือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของบาน สวนดานทําเลที่ตั้งปจจัยที่มีผลมากที่สุดคือ
ใกลกับรานสะดวกซื้อ สวนดานสงการเสริมการตลาดปจจัยที่มีผลมากที่สุดคือมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่ดี
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยอื่น ๆ ไดแก ดานการยายที่อยุ ดานการบริการ และดาน
ความนาเชื่อถือของผูประกอบการ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการเพอร
เฟคเพลส-รามคําแหง
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ตารางที่ 3 ปจจั ยด านพฤติ กรรมอื่นๆของผู ตอบแบบสอบถาม (400 คน)
ปจจั ยอื่นๆ
ความถี่ รอยละ
ด านการย ายถิ่ นที่อยู
ยายมาอยูกับคูสมรส
217
54.25
ยายมาอยูใ กลที่ทํางาน
44
11.00
ยายมาอยูใ กลครอบครัว
139
34.75
ด านการบริการ
พนั กงานขายมีบริการที่ดี
มีขั้นตอนน อย เขาใจง ายไมยุงยาก ซับซอน
มีบริการเรียกรถแท็กซี่

225
142
33

56.25
35.50
8.25

ด านความน าเชื่อถื อของผู ประกอบการ
เปนบริษัทที่มีชื่อเสียงมาก
เปนผูประกอบการจากที่อยูอาศัยเดิม
เอกสารมีความถูกตองไดมาตรฐาน

226
145
29

56.50
36.25
7.25

พบวาดานการยายถิ่นที่อยูปจจัยที่มีผลมากที่สุดคือ ยายมาอยูกับคูสมรส ดานการบริการปจจัยที่มีผล
มากที่สุดคือ พนักงานขายมีบริการที่ดี ดานความนาเชื่อถือของผูประกอบการปจจัยที่มีผลมากที่สุด
คือเปนบริษัทที่มีชื่อเสียงมาก
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการ
เพอรเฟคเพลส-รามคําแหง
ตารางที่ 4 ปจจั ยที่มีผลต อการตั ดสิ นใจของผู ตอบแบบสอบถาม (400 คน)
การตั ดสิ นใจ
ค าเฉลี่ ย ค าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สภาพแวดลอมโดยรวมของโครงการ
3.92
0.5633
ความพึ งพอใจในดานราคาของโครงการ
4.08
0.7497
มีความสะดวกในการเดินทาง
2.81
1.1586
สามารถเขาถึงแหลงสาธารณูปโภคตางๆไดงาย 3.04
0.6533
สามารถสรางภาพลักษณที่ดีให กับลูกคาได
3.62
0.8377
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จากตารางที่ 4 พบวาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลสรามคํ าแหงมากที่ สุดคื อ ความพึ งพอใจในด านราคาของโครงการ รองลงมาคื อสภาพแวดลอ ม
โดยรวมของโครงการ ถัดมาเปนในเรื่องของสามารถสรางภาพลักษณที่ดีใหกับลูกคาได ถัดมาคือ
สามารถเขาถึงแหลงสาธารณูปโภคตางๆไดงายและสุดทายคือมีความสะดวกในการเดินทาง
สรุปการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได
เฉลี่ยตอเดือน จํานวนสมาชิกในบาน ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรร
โครงการเพอรเฟคเพลส-รามคํา
สมมติฐาน 1.1 เพศที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการ
เพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน
ผลการวิเคราะหพบวา เพศหญิงมีคาเฉลี่ยมากกวาเพศชาย โดยเทากับ 3.50 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.3941 คะแนน เพศชายมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.3527
ดังนั้น เพศ ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการเพอรเฟค
เพลส-รามคําแหงตางกันอยางมีนัยสําคัญ
สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการ
เพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน
ผลการวิ เ คราะห พ บว า ช ว งอายุ 31-40 ป มี ค า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด เท า กั บ 3.53 ค า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท า กั บ 0.3796 น อ ยที่ สุด คื อ ช ว งอายุ 50 ป ขึ้ น ไป มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.40 ค า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานเทากับ 0.3620
ดังนั้น ชวงอายุที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการ
เพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน
สมมติ ฐ านที่ 1.3 อาชี พ ที่ แ ตกต า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ บ า นจั ด สรร
โครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน
ผลการวิเคราะห พบวาอาชีพรับราชการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ เทากับ 3.79 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.3857 นอยที่สุดคือพอบาน/แมบาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.2205
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ดังนั้น อาชีพ ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการเพอร
เฟคเพลส-รามคําแหงตางกันอยางมีนัยสําคัญ
สมมติฐานที่ 1.4 การศึกษาที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสิ นใจเลือกซื้อบานจัดสรร
โครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน
ผลการวิเคราะหพบวาระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาเอก มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ
3.66 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.4293 นอยที่สุดคือ ระดับการศึกษาปริญญาโท มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.35 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2690
ดังนั้น ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการ
เพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกันอยางมีนัยสําคัญ
สมมติฐานที่ 1.5 รายไดของครอบครัวที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบาน
จัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน
ผลการวิเคราะห พบวารายไดเฉลี่ยต่ํากวา 20,000 บาทมีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 3.90 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.4018 นอยที่สุดคือรายไดเฉลี่ยมากกวา 100,000 บาท มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.34 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2914
ดังนั้น รายไดของครัวที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการ
เพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกันอยางมีนัยสําคัญ
สมมติฐานที่ 1.6 จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อบานจัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน
ผลการวิเคราะหพบวาจํานวนสมาชิก 1 คนมีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 3.97 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท า กั บ 0.2428 น อ ยที่ สุด คื อ จํ า นวนสมาชิ ก 3 คนมี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.34 ค า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานเทากับ 0.2817
ดังนั้น จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบาน
จัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกันอยางมีนัยสําคัญ
สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P) ที่ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานรูปแบบการสงเสริมการตลาด ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน
สมมติฐานที่ 2.1 ผลิตภัณฑที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรร
โครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน
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ผลการวิเคราะหพบวาบานมีมาตรฐานกอสรางที่ดี มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 3.63 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.3478 นอยที่สุดคือดีไซนสวยงามมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.3602
ดั ง นั้ น ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดด า นผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ แตกต า งกั นมี อิ ท ธิ พลต อ การ
ตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกันอยางมีนัยสําคัญ
สมมติฐานที่ 2.2 ราคาที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการ
เพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน
ผลการวิเคราะหพบวาคาสวนกลางต่ํา มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.82 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.4332 นอยที่สุดคือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของบานมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.32 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2152
ดังนั้น ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อบานจัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกันอยางมีนัยสําคัญ
สมมติฐานที่ 2.3 ทําเลที่ตั้งที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรร
โครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน
ผลการวิเคราะห พบวาใกลกับรานสะดวกซื้อมีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.55 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.4027 นอยที่สุดคือ ใกลกับที่ทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.3102
ดั ง นั้ น ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดด า นทํ า เลที่ ตั้ ง ที่ แ ตกต า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต อ การ
ตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกันอยางมีนัยสําคัญ
สมมติฐานที่ 2.4 การสงเสริมการตลาดที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบาน
จัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน
ผลการวิเคราะห พบวามีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.57 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.3978 นอยที่สุดคือ มีรับประกันบานใหลูกคาไดเหมาะสมมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.45 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.3781
ดังนั้น ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาดที่แตกตางกันมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกันอยางมีนัยสําคัญ
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สมมติ ฐ านที่ 3 : ป จ จั ย อื่ น ๆ ที่ ป ระกอบด ว ยการย า ยที่ อ ยู ด า นบริ ก าร และด า นความ
นาเชื่อถือของผูประกอบการที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการ
เพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน
สมมติฐานที่ 3.1 ปจจัยการยายที่อยูที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบาน
จัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน
ผลการวิเคราะหพบวายายมาอยูใกลครอบครัว มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.65 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท า กั บ 0.4235 น อ ยที่ สุด คื อ ย า ยมาอยู กั บ คู ส มรสมี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.40 ค า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานเทากับ 0.3030
ดังนั้น ปจจัยอื่นๆ ดานการยายที่อยู ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบาน
จัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกันอยางมีนัยสําคัญ
สมมติ ฐ านที่ 3.2 ป จ จั ย ด า นการบริ ก ารมี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ บ า นจั ด สรร
โครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน
ผลการวิเคราะหพบวามีขั้นตอนนอย เขาใจงายไมยุงยาก ซับซอนมีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ
3.80 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.3484 นอยที่สุดคือมีบริการเรียกรถแทกซี่มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.3056
ดังนั้น ปจจัยอื่นๆ ดานการบริการที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบาน
จัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกันอยางมีนัยสําคัญ
สมมติฐานที่ 3.3 ความนาเชื่อถือของผูประกอบการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบาน
จัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกัน
ผลการวิเคราะหพบวามีเปนผูประกอบการจากที่อยูอาศัยเดิมมีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.72
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.3848 นอยที่สุดคือ เปนบริษัทที่มีชื่อเสียงมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.3230
ดังนั้น ปจจัยอื่นๆดานความนาเชื่อถือของผูประกอบการที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหงตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรร
โครงการเพอรเฟคเพลส-รามคําแหง
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1. จากผลการวิจัยดานปจจัยสวนบุคคล
ผูประกอบกิจการ ควรมีการออกแบบผลิตภัณฑที่ตองสนองความตองการของเพศหญิงเชน
สี ข องตั ว บ า นออกเป น โทนหวาน มี ต น ไม ด อกไม ภ ายในโครงการสี สั น สดใส เป น ต น
สภาพแวดล อ มโครงการควรจะเงี ย บสงบปราศจากเสี ย งรบกวนเนื่ อ งจากผู อ ยู อ าศั ย ส ว นมาก
ประกอบอาชีพ ธุรกิจสวนตัว ควรจัดใหมีพ้ืนที่รอบบานที่เพียงพอหรือจัดส วนนันทนาการให
ลูกหลานของลูกคา เนื่องจากลูกคาสวนใหญมีเปนครอบครัวขนาดกลางมีจํานวนสมาชิกตั้งแต 3 คน
ขึ้นไป
2. จากผลการวิจัยดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ มาตรฐานการกอสรางตองมีความเรียบรอย อาจใชนวัตกรรมใหม เชน ใช
ชิ้นสวนสําเร็จรูปในการกอสราง หรือเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มความมั่นใจใหลูกคา รวมถึงวัสดุ
การกอสรางตองไดมาครฐานรับรองจากหนวยงานตางๆ หรือเลือกใชวัสดุที่บํารุงรักษาไดงาย ดาน
ดีไซนเปนสไตลเรียบหรูเหมาะสําหรับครอบครัวชวงอายุในวัยกลางคนขึ้นไป
ดานราคา ควรกําหนดใหพอเหมาะกับรายไดตอเดือนของครอบครัวของลูกคาคือ 50,001100,000 บาท และต อ งมี ค วามสามารถในการแข ง ขั น กั บ โครงการข า งเคี ย งอี ก ด ว ย ดั ง นั้ น
ผูประกอบการจําเปนตองคอยเปรียบเทียบกับโครงการที่อยูในบริเวณโดยรอบอยางสม่ําเสมอ คา
สวนกลางตองเหมาะสมกับบริการที่ลูกคาจะไดรับเชน สภาพแวดลอมในโครงการ แสงสวางยามค่ํา
คืน เปนตน
ดานทําเลที่ตั้ง ผูประกอบการเลือกทําเลที่ตั้งที่ใกลสะดวกกับการไปรานสะดวกซื้อ เชน 7ELEVEN หรื อ จั ด ให มี ร า นสะดวกซื้ อ อยู ภ ายในโครงการก็ จ ะเป น ผลดี จะทํ า ให ลู ก ค า นํ า มา
ประกอบการตัดสินใจและเห็นถึงความสะดวกที่ไดรับมากขึ้นดวย
ดานการสงเสริมการตลาด ควรจัดโปรโมชั่นหรืออีเวนทเพื่อดึงดูดลูกคา เชนแจกไอโฟน ทองคํา
แทง หรือของใชภายในบาน เชน เครื่องปรับอากาศ เปนตน ดานระบบความปลอดภัยก็เป นสิ่ ง
สําคัญควรจัดระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมงมีระบบตรวจสอบบุคคลภายนอกที่รัดกุม อีกทั้ง
แสงสวางตองเพียงพอทั่วทั้งบริเวณโครงการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อเพิ่มความมั่นใจในโครงการตอ
ลูกคา
3. จากผลการวิจัยดานปจจัยอื่นๆ ไดแก ดานการยายที่อยู ดานการบริการ และดานความ
นาเชื่อถือของผูประกอบการ
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ดานการยายที่อยู ผูประกอบการควรจัดใหบริเวณโครงการ อยูใกลแหลงชุมชนเนื่องจาก
ลูกคาสวนใหญมีความตองการยายจากถิ่นที่อยูเดิมใหใกลกับครอบครัว หรือยายจากครอบครัวเดิม
ออกมาแต ไ ม ต อ งการให ไ กลจากเดิ ม เนื่ อ งจากอาจจะต อ งเดิ น ทาง ไปกลั บ ในบางเวลา ซึ่ ง มี
ความคุนเคยกับถิ่นที่อยูเดิม
ดานการบริการ ลูกคาตองการใหขั้นตอนการซื้อบานนั้นมีความกระชับไมยุงยาก ดังนั้น
พนักงานขายควรอธิบายและจัดสรรขั้นตอนใหมีความสะดวกแกลูกคา ขั้นตอนไหนสามารถทํา
แทนลูกคาไดก็ควรชวยลูกคาในการดําเนินการเอง
ดานความนาเชื่อถือของผูประกอบการ ลูกคาสวนใหญถิ่นที่อยูเดิมมาจากผูประกอบการ
เดียวกันเนื่องจากมีความพึงพอใจในโครงการเดิมอยูแลวดังนั้น ผูประกอบการอาจขยายโครงการ
ยอยๆออกไปโดยไมหางกันมากนักก็จะสามารถไดลูกคาที่มีความพึงพอใจในโครงการอยูแลวมาใน
โครงการถัดๆไป และอาจไดเพิ่มจากการบอกปากตอปากในชุมชนอีกดวย
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ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ
Factors affecting the quality of life of pensioners
ชนกชนม วัดโส
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ ศึกษาปจจัยดานความ
ตองการ ที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ ตลอดจนปจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตอ
คุณภาพชีวิตของขาราชการบํ านาญ โดยเก็บขอ มูลจากขา ราชการบํานาญในสั งกัดกรมการเงิ น
ทหารบก จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 65 ปขึ้น
ไป รองลงมาคือ อายุระหวาง 56 – 65 ป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส รองลงมา
คือ สถานภาพหยา สวนใหญเปนผูรับเงินประเภทบํานาญ รองลงมาคือ บําหน็จ และมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนอยูในชวง 20,001 – 35,000 บาท ตอเดือน รองลงมาคือ มีรายไดเฉลี่ยอยูในชวง 9,001 –
20,000 บาท
สําหรับ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ จากการทดสอบสมมติฐาน
ณ ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 เพื่อแสดงความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานความ
ต อ งการและป จ จั ย ด า นอื่ น ๆ กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของข า ราชการบํ า นาญ สามารถรถสรุ ป ได ดั ง นี้
ความสัมพันธระหวาง เพศ อายุ สถานภาพ ประเภทผูรับเงิน ประเภทผูรับเงิน และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน ไมมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ แตกตางกัน ความสัมพันธระหวาง ดาน
ความกาวหนาสวนตัว ดานการยกยองนับถือและการยอมรับ ดานนโยบายและการบริหารงาน และ
ดานคาตอบแทนและผลตอบแทน ไมมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตขาราชการบํานาญ แตกตางกัน และ
สุดทายปจจัยดานความตองการ ในดานความมั่นคง 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 ผูสูงอายุเปนกลุมประชากรที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นรวดเร็วมาก จึงไดมีผูศึกษา
ความตองการในการไดรับสวัสดิการของผูสูงอายุกันอยางกวางขวางและเปนสถานการณประชากร
ที่กําลังไดรับความสนใจในสังคมโลกปจจุบันคงจะหนีไมพนเรื่องโครงสรางประชากรที่กําลังมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องเขาสู "สังคมผูสูงอายุ" (aging society)
ประชากรผู สู ง อายุ นั บ เป น กลุ ม ประชากรที่ มี ค วามสํ า คั ญ และมี คุ ณ ค า ยิ่ ง ต อ สั ง คมอั น
เนื่องมาจากผูสูงอายุเปนผูที่ผานประสบการณตางๆมากมายในชีวิตและมีความรูความสามารถใน
ดานใดดานหนึ่งเปนอยางดีทําใหผูสูงอายุมองเห็นการณไกลสามารถคาดการณไดใกลเคียงความ
จริงตลอดจนมีการตัดสินใจที่สุขุมรอบคอบและมีการตัดสินใจที่ดีผูสูงอายุที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงมี
ความพรอมทางดานรางกายและกําลังใจที่จะกระทําประโยชนเพื่อสังคมจึงนับไดวาผูสูงอายุเปน
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ทรัพยากรที่มีคุณคาและมีความสําคัญยิ่งไมควรละเลยจะเห็นวาผูสูงอายุนั้นมิใชเปนเพียงผูที่จะตอง
พึ่งพาผูอื่นในฐานะบทบาทของผูรับเสมอไปแมวาโดยธรรมชาติและโดยวัยที่มีการเสื่อมโทรมทั้ง
ทางดานรางกายและจิตใจอารมณไปทีละเล็กละนอยดังนั้นรัฐบาลจึงไดจัดทําแผนผูสูงอายุระยะยาว
ขึ้นโดยมีแนวคิดพื้นฐานในการวางแผนสําหรับผูสูงอายุดังนี้ผูสูงอายุเปนผูที่มีความรูความสามารถ
พลังทางความคิดโดยเฉพาะประสบการณที่ควรนํามาใชเปนประโยชนตอสังคมไดอีกมากมายและ
การสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ให ผู สูง อายุ ยั ง คงบทบาทการมี สว นร ว มในสั ง คมนั้ น นอกจากจะทํ า ให
ผูสูงอายุไมรูสึกวาเหวโดดเดี่ยวเห็นชีวิตมีคุณคาแลวยังจะชวยใหผูสูงอายุสามารถปรับตัวใหเขากับ
การเปลี่ยนแปลงในดานตางๆไดดีอีกดวย (วิไลพรสุตันไชยนนท, 2547, หนา 5-6)
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ
2. เพื่อศึกษาปจจัยดานความตองการที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ
3. เพื่อศึกษาปจจัยอื่น ๆที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ
ประโยชนของการวิจัย
1. เปนแนวทางที่ทําใหรับรูถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลตอระดับคุณภาพชีวิตของขาราชการ
บํานาญ
2. เพื่อเปนการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการเกษียณอายุใหกับหนวยงาน และบุคคลตางๆ ที่
สนใจและที่ตองเกี่ยวของ เพื่อที่จะไดใหการชวยเหลือแกผูเกษียณอายุตอไป
3. ทําใหทราบการปรับตัวและการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ ภายหลังการเกษียณอายุราชการ
4. เปนแนวทางปฏิบัติตัวของผูสูงอายุหลังเกษียณ
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กรอบแนวความคิดการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ” นั้นมีกรอบแนวคิดใน
การวิจัยดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ปจจัยสวนบุคคล
• เพศ
•ประเภทผูรับเงิน
• อายุ
• รายไดเฉลี่ยตอเดือน
•สถานภาพ

ปจจัยความตองการ ตามทฤษฎี
Frederick Herzberg
• ดานการการจูงใจ
• ดานการธํารงรักษา
• สงเสริมการตลาด

คุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ

ปจจัยอื่น ๆ
• การทองเที่ยว
• ที่อยูอาศัย
• งานอดิเรก

สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ประเภทผูรับเงินและรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน ที่แตกตางกันมีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญตางกัน
2. ปจจัยดานความตองการ ที่ประกอบดวยดานการจูงใจ และดานการธํารงรักษา ที่แตกตาง
กันมีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญตางกัน
3. ปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย การทองเที่ยว ที่อยูอาศัย และงานอดิเรก ที่แตกตางกันมีผล
ตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญตางกัน
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แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการ
ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow’s Need Hierarchy)มาสโลว (Maslow
1970: 35-47) เป นนั ก จิ ต วิ ท ยาและนั ก มนุ ษ ยวิ ท ยาโดยเขาได นํ า ประสบการณ ที่ ไ ด จ ากการเป น
นักจิตวิทยาและผูใหคําปรึกษามาเปนพื้นฐานในการเสนอทฤษฎีที่อธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษยวา
จะมีความตองการเปนไปตามลําดับขั้น 5 ขั้นโดยมาสโลวมีฐานแนวคิดหรือสมมติฐานของทฤษฎี 3
ประการคือ
1. คนเปนสัตวอยางหนึ่งที่มีความตองการความตองการของคนไมมีที่สิ้นสุด
2. ความตองการอยางใดอยางหนึ่งที่ไดรับการตอบสนองความพอใจแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจ
พฤติกรรมตอไปอีก
3. ความตองการของคนจะเรียงลําดับตามความสําคัญเมื่อความตองการอยางหนึ่งไดรับการ
ตอบสนองแลวความตองการอยางอื่นจะเกิดขึ้นมาทันที
ลําดับขั้นความตองการของมาสโลวไดแบงออกเปน 5 ลําดับขั้นจากต่ําไปหาสูงคือ
1. ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการขั้นพื้นฐานของ
มนุษยเพื่อความอยูรอดของชีวิตเชนความตองการในเรื่องอาหารน้ําเครื่องนุงหมยารักษาโรคที่พัก
อาศัยรวมทั้งความตองการทางเพศ
2. ความตองการทางดานความปลอดภัย (Safety Needs) เปนเรื่องที่เกี่ ยวกับ การป อ งกั น
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยจากอันตรายตางๆที่จะเกิดขึ้นกับรางกายความมั่นคงทางเศรษฐกิจความ
มั่นคงในหนาที่การงานและผลประโยชนพิเศษตางๆรวมทั้งสถานะทางสังคม
3. ความตองการทางดานสังคม (Social Needs) ความตองการขั้นนี้จะเกี่ยวกับการตองการ
ความรักการอยูรวมในสังคมการตองการไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่นและการเปนสวนหนึ่งของ
กลุมทางสังคม
4. ความตองการการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) เปนความตองการและปรารถนาที่จะ
ได รับการยอมรับ นับถื อจากบุ คคลอื่ นในด านการมีพลั งเข มแข็ งความสํ าเร็จความสามารถและ
ความมีอิสรเสรี และความตองการมีเกียรติมีชื่อเสียงมีฐานะที่ไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น
5. ความตองการสําเร็จในชีวิต (Self – actualization Needs) เปนความตองการระดับสูงสุดที่
อยากใหเกิดความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอยางตามความนึกคิดของตนเองซึ่งถือวาเปนความสามารถใน
ระดับที่มนุษยพึงกระทําได
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ในการนําทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลวไปใชในการจูงใจในการบริหารมี
ขอควรพิจารณาดังนี้
1) ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนตัวจูงใจอีกและจะเกิดความตองการ
ในขั้นที่สูงขึ้นและความตองการที่สูงขึ้นจะเปนตัวจูงใจตอไป
2) ความตองการของแตละคนมีความซับซอนมากกลาวคือความตองการของแตละคนอาจ
ไมเปนไปตามลําดับขั้นก็ได
3) ทฤษฎีของมาสโลวไมไดตั้งอยูบนพื้นฐานความเปนจริงนั่นคือไมไดพิจารณามนุษยใน
เชิงสิ่งมีชีวิตจึงไมสามารถอธิบายความตองการของมนุษยบางประการได
ทฤษฎีของมาสโลวสามารถนํามาปรับใชในการศึกษาความตองการของคนและปจจัยการ
ตอบสนองไดดังนี้
ความตองการทางดานรางกายไดแกอาหารอากาศน้ําเพศและการพักผอนนอนหลับเปนตน
แตในความตองการปจจัยที่จะตอบสนองในระดับองคการนั้นไดแกการจายเงินเงื่อนไขการทํางานที่
พึงพอใจ
ความตองการทางดานความปลอดภัยไดแกการคุมครองปองกันสวนปจจัยที่ตองการใน
ระดับองคการนั้นไดแกสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและการงานที่มั่นคง
ความตองการทางดานสังคมไดแกความรักการมีสวนรวมปจจัยที่ตองการในระดับองคการ
ไดแกการรวมกลุมทํางานการนิเทศสมาคมอาชีพ
ความตองการการยอมรับนับถือไดแกเกียรติยศชื่อเสียงสถานภาพปจจัยที่ตองการในระดับ
องคการนั้นไดแกการยอมรับจากสังคมชนิดของงานสถานภาพในงาน
ความตองการความสําเร็จไดแกความกาวหนาการสรางสรรคพัฒนาปจจัยที่ตองการใน
ระดับองคการนั้นไดแกงานที่ทาทายสัมฤทธิ์ผลในงานความกาวหนาในองคการ
ทฤษฎี X และทฤษฏี Yของแมกเกรเกอร (McGregor’s Theory X and Theory Y)แมกเกร
เกอร (Douglas McGregor 1960: 33-57 อางถึงใน อุทัย ปญญาโกญ2539: 34)กลาวถึงสิ่งที่ผูบริหาร
จะตองพบในการบริหารงานบุคลากร ในทัศนะของแมกเกรเกอรแบงลักษณะของผูใตบังคับบัญชา
ออกเปน 2 ประเภทเปนที่มาของทฤษฎี X และทฤษฎี Yทฤษฎี X และทฤษฎี Yของแมกเกรเกอร ที่
จําแนกคนออกเปน 2 กลุมเปนหลักพื้นฐานในการนําไปใชในการจูงใจ แนวคิดของทฤษฏีนี้แบง
ผูใตบังคับบัญชาออกเปน 2 กลุมตามทฤษฏีX และทฤษฏีYสามารถเปรียบเทียบใหเห็นไดดังนี้(Scott
and Walker 1992:73 อางถึงใน อุทัย ปญญาโกญ2539: 34)
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การเปรี ย บเที ย บลั ก ษณะคนตาม ทฤษฎี X และทฤษฎี Y(Kenneth Scott and Allan
Walker1992 : 73)
ทฤษฎี X
1. คนสวนมากโดยธรรมชาติแลวขี้เกียจ
2. คนงานสนใจเฉพาะงานที่เปนของตน
3. คนงานชอบใหถูกลงโทษเพื่อเพิ่มผลงาน
4. คนงานไมสนใจในงานที่ตนทําเทาไหร
5. โดยพื้นฐานคนงานขี้โกง
6. ระเบียบวินัยสามารถชวยเพิ่มผลผลิต
7. คนงานไมสนใจเปาหมายขององคการ
8. คนงานไมมีความรับผิดชอบตองาน
ทฤษฎี Y
1. คนงานโดยมากมีความสุขกับการทํางาน
2. คนงานชอบที่จะชวยเหลือผูอื่นในงานตางๆ
3. การลงโทษไมไดสงผลใหผลผลิตเพิ่ม
4. คนงานสนใจในงานที่ตนทํา
5. โดยพื้นฐานแลวคนงานจริงใจกับงาน
6. คนงานจะมีความรับผิดชอบตองานเอง
7. คนงานสนใจในเปาหมายขององคการ
8. คนงานมีความรับผิดชอบตองาน
ทฤษฎี X ถาเปรียบกับทฤษฎีการจูงใจของมาสโลวแลว ทฤษฎี X จะตั้งอยูบนขอสมมติฐาน
ของการตอบสนองความตองการระดับต่ําคือความตองการทางดานรางกาย และความตองการดาน
ความปลอดภัย จากเหตุที่เชื่อวาคนงานไมชอบทํางาน พยายามหลีกหนีงาน เห็นแกตัว ไมเอาใจใส
ตอองคการ และมักตอตานการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้นแนวคิดการบริหารเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการจึงตองใชวิธีการบังคับสั่ง
การโดยตรง การจูงใจดวยผลตอบแทนทางดานการเงิน และการใชระเบียบวินัยและอํานาจควบคุม
หรือแมกระทั่งการขมขูดวยวิธีการลงโทษตางๆและมุงตอบสนองความตองการในระดับต่ํา
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ทฤษฎี Y มีลักษณะตรงขามกับทฤษฎี X จะตั้งอยูบนขอสมมติฐานของการตอบสนองความ
ตองการระดับสูงคือ ความตองการมีชื่อเสียง ความตองการการยอมรับ และความตองการสําเร็จใน
ชีวิต จากเหตุที่เชื่อวาคนงานมีความรับผิดชอบงานเอง ตองการพัฒนาตัวเอง เห็นวาการทํางานมี
ความสนุกสนาน ดังนั้นแนวการบริหารดานการจูงใจ จึงไมสามารถจะใชการออกคําสั่งการควบคุม
การปูนบําเหน็จรางวัล การลงโทษทางวินัย แตจะเปนการจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม คนงานจะ
ควบคุมและสั่งการดวยตนเอง เพื่อความสําเร็จในเปาหมายขององคการเขายอมรับวาเปาหมายและ
กิ จ กรรมของฝ า ยบริ ห ารนั้ น จะต อ งเข า กั น ได กั บ ความต อ งการหรื อ เป า หมายส ว นบุ ค คลของ
พนักงานแตละคน ผูบริหารตามทฤษฎี Y เชื่อวาการตอบสนองความต องการระดับ สู งนั้ น จะมี
ความสําคัญตอการพัฒนาตนเองของพนักงานแตละคน
ทฤษฎีการจูงใจ – ค้ําจุนของเฮอรซเบิรก (Motivation – Hygiene Theory)ทฤษฎีการจูงใจค้ําจุนของเฮอรซเบิรกหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาทฤษฏี 2 ปจจัยไดรับการยอมรับอยางแพรหลายเกือบ
ทุกวงการไมวาจะเปนดานการบริหารราชการหรือการบริหารธุรกิจ
จากการศึกษาของเฮอรซเบิรกและคณะ (1959: 3-139) ที่เมืองพิทสเบิรกรัฐเพนซิลวาเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกาตัวอยางประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยวิศวกรและนักบัญชีของ
บริษัทตางๆจํานวน 200 คนวิธีดําเนินการใชการสัมภาษณเพื่อจะหาคําตอบวาสถานการณอยางไรที่
ทําใหวิศวกรและนักบัญชีมีความพอใจในการทํางานมากขึ้นหรือนอยลงและถามความเห็นของ
ตัวอยางเกี่ยวกับสภาพการณที่ทําใหเกิดมีความรูสึกที่ดีและไมดีตองานของตนและผูสัมภาษณยังให
วิศวกรและนักบัญชีตอบดวยวาความรูสึกพึงพอใจและไมพึงพอใจในงานนั้นมีผลถึงการปฏิบัติงาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความเปนอยูของตนหรือไม
จากการวิเคราะหผลที่ไดจากการสัมภาษณพบวามีปจจัยที่เกี่ยวของกับความรูสึกที่ดีและไม
ดีของผูถูกสัมภาษณซึ่งแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนปจจัยจูงใจเปน
ปจจัยที่นําไปสูทัศนคติในทางบวกเพราะทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานซึ่งมีลักษณะ
สัมพันธกับเรื่องของงานโดยตรงนั่นคือความตองการจะไดรับความสําเร็จตามความนึกคิ ดของ
ตนเองคือเปาหมายสูงสุดของมนุษยสวนปจจัยค้ําจุนเปนปจจัยที่ปองกันไมใหเกิดความไมพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานซึ่งมีลักษณะเปนภาวะแวดลอมหรือเปนสวนประกอบของงานปจจัยนี้อาจจะ
นําไปสูความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานได
ผลจากการศึ ก ษาของเฮอร ซ เบิ ร ก สามารถแยกป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงานไดเปน 2 ประเภทคือ
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1. องคประกอบที่ทําใหเกิดความพึงพอใจมีอยู 5 ประการคือ
1.1 ความสําเร็จของงาน (Achievement) หมายถึงการที่คนทํางานไดเสร็จสิ้นและ
ประสบผลสําเร็จอยางดีเมื่องานประสบผลสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็จ
ของงานนั้น
1.2 การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึงการไดรับการยอมรับนับ
ถื อไม วาจากผู บังคั บบั ญชาจากเพื่ อนจากผู มาขอรั บคํา ปรึ กษาหรื อจากบุ คคลในหนว ยงานการ
ยอมรับนี้จะอยูในรูปของการยกยองชมเชยหรือการยอมรับในความรูความสามารถ
1.3 ลักษณะของงาน (Work Itself) หมายถึงงานที่นาสนใจงานที่ตองอาศัยความคิด
ริเริ่มสรางสรรคทาทายหรือเปนงานที่สามารถทําตั้งแตตนจนจบไดโดยลําพัง
1.4 ความรั บ ผิ ด ชอบ (Responsibility) หมายถึ ง ความพึ งพอใจที่ เกิ ดขึ้ น จากการ
ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานและมีอํานาจในงานที่รับผิดชอบอยางเต็มที่
1.5 ความกาวหน าในตํ าแหนงการงาน (Advancement) หมายถึ งได รับเลื่ อ นขั้ น
เลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้นการมีโอกาสไดศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่มเติม
2. องคประกอบดานสุขอนามัยมีทั้งหมด 11 ประการคือ
2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึงเงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนนั้นเปนที่ นา
พอใจของบุคคลในหนวยงาน
2.2 โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึ ง
โอกาสที่จะไดรับการแตงตั้งเลื่อนตําแหนงและไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพ
2.3 ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา (Interpersonal Relation with Subordinate)
หมายถึ ง การที่ บุ ค คลสามารถทํ า งานร ว มกั น มี ค วามเข า ใจอั น ดี แ ละความสั ม พั น ธ อั น ดี กั บ
ผูใตบังคับบัญชา
2.4 ฐานะของอาชีพ (Status) หมายถึงอาชีพนั้นเปนที่ยอมรับของสังคมมีเกียรติ
และศักดิ์ศรี
2.5 ความสั ม พั น ธ กั บ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา (Interpersonal Relation with Superior)
หมายถึงการติดตอระหวางบุคคลกับผูบังคับบัญชาที่แสดงความสัมพันธอันดีตอกันความสามารถ
ทํางานรวมกันและเขาใจซึ่งกันและกัน
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2.6 ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (Interpersonal Relation with Peers) หมายถึง
การติดตอระหวางบุคคลกับเพื่อนรวมงานที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกันความสามารถทํางาน
รวมกันและความเขาใจซึ่งกันและกัน
2.7 เทคนิ ค การนิ เ ทศ (Supervision Technique) หมายถึ ง ความสามารถของ
ผูบังคับบัญชาในการดําเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหาร
2.8 นโยบายและการบริหารงานของบริษัท (Company Policy andAdministration)
หมายถึงการจัดการ (Management) การบริหารงานขององคการและการติดตอสื่อสารในองคการ
2.9 สภาพการทํางาน (Working Condition) ไดแกสภาพทางกายภาพของงานเชน
แสงเสียงอากาศชั่วโมงการทํางานและสิ่งแวดลอมอื่นๆเชนอุปกรณการทํางานหรือเครื่องมือตางๆ
2.10 ความเปนอยูสวนตัว (Personal Life) หมายถึงความรูสึกดีหรือไมดีอันเปนผล
ที่ไดรับจากงานของเขา
2.11 ความมั่ น คงในงาน (Job Security) หมายถึ ง ความรู สึ ก ของบุ ค คล ที่ มี ต อ
ความมั่นคงในงานความยั่งยืนของอาชีพหรือความมั่นคงขององคการ
จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจซึ่งประกอบดวยหลายๆทฤษฎีผูวิจัยไดพิจารณา
แลวแตละทฤษฎีสรุปไดวามีปจจัยที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจของแตละทฤษฎีที่ทับซอนกันบางทฤษฎี
แบงไวเพียงกวางๆหรืออาจจะเปนการศึกษาในแตละยุคสมัยตางกันบางครั้งอาศัยการจําแนกกลุมที่
แตกต า งกั น จึ ง ได คั ด เลื อ กทฤษฎี ข องเฮอร ซ เบิ ร ก เพราะได ก ล า วไว ค รอบคลุ ม เนื้ อ หาและมี
รายละเอียดชัดเจนซึ่งผูวิจัยไดนํามาปรับใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นที่สาขา
โดยนําเนื้อหาที่มีความซ้ําซอนมารวมกันทําใหตัวแปรลดลงเหลือเพียง 11 ตัวแปรซึ่งประกอบดวย
1) ความสําเร็จของงาน
2) การไดรับการยอมรับนับถือ
3) ลักษณะของงาน
4) ความรับผิดชอบ
5) ความกาวหนา
6) นโยบายและการบริหาร
7) การปกครองบังคับบัญชา
8) ความสัมพันธระหวางบุคคล
9) สภาพการทํางาน
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10) ความมั่นคงในงาน
11) เงินเดือน
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ เปนการศึกษาวิจัย
เชิงปริมาณ ใชแนวทางการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูลจากการออกแบบสอบถาม ซึ่งการ
วิเคราะหขอมูล

จะแบงเปน 2 สวน ไดแก สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช

Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห
ประชากรและหนวยวิเคราะห
ประชากร (Population) ที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือขาราชการบํานาญในหนวยนายทะเบียน กอง
เบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ กรมการเงินทหารบก ตั้งแตวันที่ 12-25 เม.ย. พ.ศ. 2560 ซึ่งสามารถระบุ
จํานวนประชากรที่แนนอนได ตรวจสอบความถู กตองและความเชื่อ มั่ นของแบบสอบถามจาก
ผูเชี่ยวชาญ เมื่อผานเรียบรอยแลวจึงไดนําไปแจกจริงกับกลุมตัวอยางดังกลาว
การเลือกกลุมตัวอยางและแผนการสุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จํานวน 400คนผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจากการใช
สูตรของ Taro Yamane คํานวณหาขนาดตัวอยางที่จะใชมีรายละเอียดดังนี้
n

.N.
1+N(e)2

=

N = จํานวนประชากรทั้งหมด
e = คาความคลาดเคลื่อน 0.05
n = จํานวนกลุมตัวอยาง
จะได n

=
=

388 คน ≈ 400 คน

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จะใชขนาดตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง
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ผู วิ จั ย ได เ ลื อ กใช วิ ธี ดํ า เนิ น การสุ ม ตั ว อย า งแบบไม ใ ช ท ฤษฎี ค วามน า จะเป น (Nonprobability Sampling) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งผูวิจัยทํา
การเก็บขอมูลตัวอยางผานทางแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เปนการนําสถิติมาใชในการวิเคราะหขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมมา แบง
ออกไดเปน 2 ประเภท คือ
1. การวิเคราะหดวยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลทั่วไป
ของกลุมตัวอยางโดยใชสถิติ เชน ความถี่ รอยละ เปนตน หรือนํามาใชในการวิเคราะหขอ มูลของตัว
แปรอิสระ และตัวแปรตามในแบบสอบถามแตละขอ โดยใชสถิติ เชน คาเฉลี่ยหรือคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปนตน
2. การวิเคราะหดวยสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติอนุมาน เปนสถิติที่นํามาใชใน
การอางอิงไปหาคาความเปนจริงของประชากร สถิติอนุมานถูกนําไปใชใน 2 เรื่อง คือ การประมาณ
คาทางสถิติ และการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งในการวิจัยมักนิยมนําสถิติอนุมานมาใชในการทดสอบ
สมมติฐาน ไดแกt-Test และ F-Test
สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 1การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล
(n = 400)
รายละเอียด
เพศ
อายุ

สถานภาพ

ประเภทผูรับเงิน

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ชาย
หญิง
ต่ํากวา 45 ป
46–55 ป
56–65 ป
65 ปขึ้นไป
โสด
สมรส
หยา
หมาย
บํานาญ
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ความถี่
345
55
29
67
131
173
69
205
91
35
246

รอยละ
86.25
13.75
7.25
16.75
32.75
43.25
17.25
51.25
22.75
8.75
61.50
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เบี้ยหวัด
บําเหน็จ
บําเหน็จรายเดือน
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 9,000 บาท
9,001 – 20,000 บาท
20,001 – 35,000 บาท
35,001 บาทขึ้นไป

29
68
57
30
132
157
81

7.25
17.00
14.25
7.50
33.00
39.25
20.25

สรุปผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ
พบวาขาราชการบํานาญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง สวนมากมีอายุ 65 ปขึ้นไป รองลงมาคือ ชวง
อายุระหวาง 56 – 65 ป มีสถานภาพสมรสมากที่สุด รองลงมาคือหยา สวนมากเปนผูรับบํานาญ
รองลงมาคือผูรับบําเหน็จ และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 20,001 บาท ถึง 35,000 บาท มาก
ที่สุด รองลงมาคือระหวาง 9,001 บาท ถึง 20,000 บาท

ตารางที่ 2ปจจัยดานความตองการของผูตอบแบบสอบถาม
(n = 400)
ปจจัยดานความตองการ

รายละเอียด

ความถี่

รอยละ

100

25.00

การวางแผนทางการเงิน

208

52.00

ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม เพื่อสังคมหรือ

92

23.00

134

33.50

ดานการจูงใจ
ความกาวหนาสวนตัว

การนําองคความรูกอนเกษียณมาใช
ประกอบอาชีพหลังเกษียณ

แนวทางการทําธุรกิจ
การยกยองนับถือและการ

ตําแหนงงานกอนเกษียณ

ยอมรับ
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ประสบการณงานกอนเกษียณ

48

12.00

ความมั่นคงทางการเงิน

131

32.75

สุขภาพ

87

21.75

การใหคําแนะนําดานการเบิกจาย

161

40.25

มีกระบวนการและขั้นตอนที่สั้นและ

105

26.25

134

33.50

ปรับเพิ่มเงินบํานาญ

263

65.75

บําเหน็จตกทอด

79

19.75

บําเหน็จดํารงชีพ

58

14.50

เงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล

197

49.25

เงินสวัสดิการคาการศึกษาบุตร

98

24.50

โครงการเงินกูบําเหน็จตกทอดค้ํา

66

16.50

39

9.75

ดานการธํารงรักษา
ลักษณะการบริการ

กระชับ
เจาหนาที่บริการดวยความสุภาพ เปน
มิตร เต็มใจใหบริการ
คาตอบแทนและผลตอบแทน

ดานความมั่นคง

ประกัน
บานพักสวัสดิการ

สรุปผลการวิเคราะหปจจัยดานความตองการที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ
พบวาสวนใหญแลวขาราชการบํานาญมีความตองการดานความกาวหนาสวนตัว ในดาน
การวางแผนทางการเงินมากที่สุด รองลงมาคือการนําองคความรูกอนเกษียณมาใชประกอบอาชีพ
หลังเกษียณ ดานการยกยองและการยอมรับมากที่สุดคือตําแหนงกอนเกษียณ รองลงมาคือความ
มั่นคงทางการเงินลักษณะการบริการที่มากสุดคือการใหคําแนะนําดานการเบิกจายรองลงมาคือ
เจาหนาที่บริการดวยความสุภาพ เปนมิตร เต็มใจใหบริการคาตอบแทนและผลตอบแทนที่ตองการ
มากที่สุดคือการปรับเพิ่มเงินบํานาญรองลงมาคือบําเหน็จตกทอด ดานความมั่นคงที่ตองการมาก
ที่สุดคือเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล รองลงมาคือเงินสวัสดิการคาการศึกษาบุตร
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ตารางที่ 3ปจจัยอื่น ๆ ของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยอื่น ๆ
รายละเอียด
ความถี่ในการทองเที่ยว เดือนละ 1 ครั้ง
ปละ 2-3 ครั้ง
ปละครั้ง
นอยกวาปละครั้ง
บานพักสวนตัว
ที่อยูอาศัย
บานพักราชการ
บานพักคนชรา
ออกกําลังกาย
งานอดิเรก
อานหนังสือ
ทองเที่ยว
อื่น ๆ

ความถี่
22
48
124
206
313
57
30
243
50
55
52

(n = 400)
รอยละ
5.50
12.00
31.00
51.50
78.25
14.25
7.50
60.75
12.50
13.75
13.00

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยอื่น ๆ ไดแก การทองเที่ยว ที่อยูอาศัย และงานอดิเรก ที่มี
ผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ
พบวาสวนใหญขาราชการบํานาญมีความถี่ในการทองเที่ยว นอยกวาปละครั้ง รองลงมาคือ
ปละครั้ง ที่อยูอาศัย พักอาศัยบานพักสวนตัวมากที่สุด รองลงมาคือบานพักราชการ มีจํานวน 57 คน
คิดเปนรอยละ 14.25 งานอดิเรกที่ขาราชการบํานาญนิยมมากที่สุดคือการออกกําลังกาย รองลงมาคือ
การทองเที่ยว
ตารางที่ 4ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ
ปจจัย
ความสะดวกสบายของขาราชการ
บํานาญ

คาเฉลี่ย
4.58
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คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.6817

คา
ต่ําสุด
2

(n = 400)
คาสูงสุด
5
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ความสัมพันธกับบุคคลอื่นของ
ขาราชการบํานาญ
ความพึงพอใจในสุขภาพรางกายและ
สุขภาพจิตใจ
ความพอเพียงของรายไดขาราชการ
บํานาญ
ความครบถวนของปจจัย 4

4.64

0.6525

2

5

4.64

0.6370

1

5

4.63

0.6435

2

5

4.66

0.6092

2

5

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ
พบวาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ มากที่สุดคือ ความครบถวนของปจจัย 4มี
ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.66 คะแนนและมี ค า เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท า กั บ 0.6092 คะแนนรองลงมาคื อ
ความสั ม พั น ธ กั บ บุ ค คลอื่ น ของข า ราชการบํ า นาญและความพึ ง พอใจในสุ ข ภาพร า งกายและ
สุขภาพจิตใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.64 คะแนน และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.6525 คะแนน และ
0.6370 คะแนน ตามลําดับ นอยที่สุดคือความสะดวกสบายของขาราชการบํานาญ มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.58 คะแนน และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.6817 คะแนนซึ่งทั้งหมดมีคาคะแนนต่ําสุดอยูที่ 1
และคาคะแนนสูงสุดอยูที่ 5
อภิปรายผลของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1: ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ประเภทผูรับเงิน และรายได
เฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกันมีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนบุคคลไมมีดานใดที่ผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการ
บํานาญแตอยางใด ทั้งนี้ เนื่องจากปจจุบันความแตกตางในเรื่อง เพศ อายุ สถานภาพ ประเภทผูรับ
เงิน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมมีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ เพราะทุกปจจัยสงผล
ใหขาราชการบํานาญมีคุณภาพชีวิตที่ดีไมตางกัน
สมมติฐานที่ 2 :ปจจัยดานความตองการ ประกอบดวยดานการจูงใจ และดานการธํารง
รักษา ที่แตกตางกันมีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญตางกัน
ดานการจูงใจ ที่ประกอบดวย ดานความกาวหนาสวนตัว และดานยกยองนับถือหรือการ
ยอมรับไมมีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญตางกัน ทั้งนี้ เนื่องจากขาราชการบํานาญมี
ความตองการทุกปจจัย
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ดานการธํารงรักษาที่ประกอบดวย ลักษณะการบริการ ดานคาตอบแทนและผลตอบแทน
และด า นความมั่ นคง ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว า มี เ พี ย งความต อ งการด า นความมั่ น คงที่
แตกตางกัน มีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05127สอดคลองกับแนวคิดของ ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขต (2533:15) ไดใหความหมายของคําวา
ความมั่นคงมนุษยวา หมายถึง ความรูสึกที่ปลอดจากความขาดแคลน ความหวาดกลัว รวมถึงการดู
หมิ่นดูแคลนและการกระทําย่ําบีทั้งปวง สามารถยืนอยูในสังคมอยางสมศักดิ์ศรี ไพบูลย วัฒนศิริ
ธรรม (2546:2) ไดใหความหมายของความมั่นคงของมนุษยวา นาจะเปนผลลัพธที่พึงปรารถนาของ
การพัฒนาประเทศทุกประเทศ ไมวาประเทศนั้น ๆ จะอยูในระดับใดของการพัฒนา และนาจะเปน
มาตรวัดที่ดีกวาการดูรายไดเปนหลัก ซึ่งเปนวิธีที่ประเทศทั้งหลาย รวมทั้งประเทศไทยใชอยูใน
ปจจุบัน
สมมติฐานที่ 3:ปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย การทองเที่ยว ที่อยูอาศัย และงานอดิเรก ที่
แตกตางกันมีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยอื่นๆ ไมมีดานใดที่ผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการบํานาญ
แตอยางใด ทั้งนี้ เพราะทุกปจจัยสงผลใหขาราชการบํานาญมีคุณภาพชีวิตที่ดีไมตางกัน
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง
FACTOR INFLUENCING DECISION MAKETING ON SHOOPING VLA SOCIAL
MEDLA OF RAMKHAMHAENG UNIVERSITY STUDENTS
ชนกสุดา ชัยภักดี
นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ คณะบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดียของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ” เปนการศึกษา
เชิงปริมาณที่ตัวแปรตนที่ใชในการวิจัย คือ (1) ปจจัยสวนบุคคล ประกอบไปดวย เพศ อายุ อาชีพ
รายได ต อ เดื อ น และสถานภาพ (2) ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาด ประกอบด ว ย ได แ ก
วัตถุประสงคในการใชโซเชียลมีเดีย ประเภทโซเชียลมีเดียที่เลือกใช ความถี่ในการใชโซเชียลมีเดีย
ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียในแตละครั้ง และสถานที่ในการใชโซเชียลมีเดีย (3) ปจจัยอื่น ๆ ที่
ประกอบไปดวย การซื้อสินคาผานโซเซียล ประเภทสินคาที่เลือกซื้อความถี่ในการใชบริการจํานวน
เงินที่ซื้อในแตละครั้ง โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และกลุมตัวอยาง
ในการวิจัยใชวิธีการสุมอยางแบบตามสะดวกจากกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยทุกระดับการศึกษา
จํานวน 400 คน ซึ่งสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช T-Test และ F-Test ผลการวิจัยพบวา ลักษณะ
ทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงสวนใหญ
เปนเพศหญิง อายุ 20-30 ป มีอาชีพเปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายไดอยูที่ 20,001 – 30,000 บาท
สถานภาพโสด
สําหรับ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดียของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จากการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 เพื่อแสดง
ความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยดานอื่น ๆ กับ
การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง สามารถสรุปได
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ดังนี้ ความสัมพันธระหวาง เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และสถานภาพ ไมมีอิทธิพลกับ
การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย ความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคในการใชโซเชียล
มีเดีย ประเภทโซเชียลมีเดียที่เลือกใช ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียในแตละครั้ง และสถานที่ใน
การใช โซเชี ยลมี เดี ย ไม มีอิท ธิพลต อการตั ดสิ นใจเลื อ กซื้ อ สิ นคาผ านโซเชี ยลมี เดี ย ปจจัย ส ว น
ประสมทางการตลาดดานความถี่ในการใชโซเชียลมีเดีย มีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา
ผานโซเชียลมีเดียแตกตางกัน และสุดทายคือความสัมพันธระหวาง ปจจัยอื่น ๆ การซื้อสินคาผาน
โซเซียล ประเภทสินคาที่เลือกซื้อความถี่ในการใชบริการจํานวนเงินที่ซื้อในแตละครั้ง ไมมีอิทธิพล
กับการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย
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
ในยุ ค ป จ จุ บั น สภาพสั งคมได แ ปรเปลี่ ย นกลายเป น สั งคมโลกาภิ วั ฒ น นั้ นคื อ สั ง คมที่ ไ ร
พรมแดนจากการพัฒนาอยางตอเนื่องของเทคโนโลยีและอุปกรณเครื่องมือสื่อสารรวมถึงระบบ
เครื อขายสั ญญาณต างๆการติ ดตอ สื่อ สารจึ ง สามารถทําได งายและสะดวกมากขึ้ นอิ ท ธิ พลของ
เทคโนโลยีใหมๆเหลานี้จึงมีสวนสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษยเปนอยางมากทั้งนี้คงปฏิเสธ
ไมไดวาอิทธิพลของโซเชียลเน็ตเวิรกและเทคโนโลยีไรสายที่มีบทบาทในดานการศึกษาความ
บันเทิงรวมทั้งดานธุรกิจตางๆที่ตองพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันไดเขามาเปนสวนหนึ่งใน
ชีวิตประจําวันของมนุษยทุกคนไปแลวโดยเฉพาะธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสซึ่งการที่ธุรกิจจะ
สามารถดําเนินอยูไดในทามกลางสภาวะเศรษฐกิจเชนนี้จําเปนตองเพิ่มศักยภาพของธุรกิจโดยเนน
กลยุทธชองทางในการปรับตัวของธุรกิจที่มุงเนนการตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคได
อยางหลากหลายรวดเร็วและทั่วถึงทําใหเกิดความสะดวกแกผูใหบริการและผูรับบริการอีกทั้งยัง
เหมาะสําหรับผูประกอบการที่มีเงินทุนนอยและตองการลดตนทุนเพราะเพียงแคมีเว็บไซตหนึ่ง
เว็บไซตก็เปรียบเสมือนวามีรานคาอยูทั่วโลกและสามารถเปดการคาไดตลอด24ชั่วโมงและยั ง
สามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดโดยตรงรวมทั้งใหคําปรึกษาและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วซึ่งในอดีต
การทํ า ธุ ร กิ จ การค า นิ ย มกั น เพี ย งการขายผ า นทางหน า ร า นเท า นั้ น ทํ า ให ต อ งใช เ งิ น ลงทุ น สู ง
นอกจากนี้การตั้งรานคาในรูปแบบเดิมสวนใหญจะเปนที่รูจักและเขาถึงไดเฉพาะลูกคาในพื้นที่
เทานั้นแตสําหรับรานคาในยุคอิเล็กทรอนิกสนั้นสามารถทําใหรานคาเปนที่รูจักไดอยางแพรหลาย
และลูกคานอกพื้นที่สามารถเขาถึงได และยิ่งไปกวานั้นยังทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุดดวย
โซเชียลมีเดียเปนอีกรูปแบบหนึ่งของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่แตกตางไปจากการคาในอดีต
ซึ่งเปนบริการที่ใหลูกคาสามารถเลือกสินคาและบริการที่มีทั้งภาพเสียงหรือคลิปวิดีโอผานเครือขาย
อิ น เตอร เ น็ ต ได ด ว ยตนเองโดยอาศั ย อุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ต า งๆ เช น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร
โทรศัพทมือถือ หรือสื่ออื่นๆชวยใหลูกคาสามารถเลือกซื้อสินคาไดสะดวกรวดเร็วขึ้น ทั้งยั งมี
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โอกาสสนทนาหรือสอบถามรายละเอียดจากผูใหบริการไดเลยถือเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจ
ในกลุ ม ธุ ร กิ จ พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ซึ่ ง ในอนาคตจะมี ก ารเป ด เสรี ท างการค า ของกลุ ม เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใตจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูประกอบการเพราะชวยใหการดําเนินงานของ
ธุรกิจมีความหลากหลายและสามารถกระจายสื่อไปยังตางประเทศได ทําใหเกิดความไดเปรียบใน
แงของการลงทุนทั้งนี้เนื่องจากเปนธุรกิจที่มีตนทุนในการดําเนินงานต่ําเมื่อเทียบกับการใหบริการ
ในรูปแบบเดิมสงผลใหธุรกิจมีภาพลักษณโดดเดนมีความทันสมัยและสามารถแขงขันกับธุรกิจอื่น
ๆได ก ารนํ า เอาโซเชี ย ลมี เ ดี ย มาใช ใ นธุ ร กิ จ จึ ง เป น ช อ งทางในการเพิ่ ม รายได อี ก ช อ งทางหนึ่ ง
นอกเหนือจากการใหบริการทั่วไปดานลูกคาก็จะไดรับประโยชนในการใชบริการผานโซเชียลมีเดีย
ที่มีความสะดวกรวดเร็วในการใชบริการมีมีขอจํากัดในเรื่องของเวลาในการเปดใหบริการลูกคา
เนื่องจากสามารถเปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมงถือเปนการอํานวยความสะดวกตอลูกคาอยางมาก
วัตถุประสงค ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาผานโซเชียล
มีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
3) เพื่อศึกษาปจจัยอื่นๆที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดียของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สมมุติฐานงานวิจัย
1) ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายได และสถานภาพ ที่แตกตางกันตอ
ป จ จั ย ที มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สิ นค า ผ า นโซเชี ย ลมี เ ดี ย ของนั กศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
รามคําแหง
2) ปจจัยสวนประสมการตลาดที่ประกอบดวย วัตถุประสงคในการใชโซเซียลมีเดีย
ประเภทโซเซียลมีเดียที่เลือกใช ความถี่ในการใชโซเชียลมีเดีย ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียใน
แตละครั้ง และสถานที่ในการใชโซเชียลมีเดียที่แตกตางกันที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา
ผานโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
3) ปจจัยอื่นๆ ที่ประกอบดวย วัตถุประสงคในการใชบริการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย
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ประเภทสินคาที่เลือกซื้อ ความถี่ในการใชบริการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย จํานวนเงินที่ซื้อสินคา
ในแตละครั้ง ที่มีความแตกตางกันที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดียของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1) เพื่อเปนประโยชนตอผูที่ดําเนินธุรกิจการขายสินคาผานโซเชียลมีเดียและผูที่สนใจใน
ธุรกิจประเภทนี้ไดใชเปนแนวทางในการวางแผนการตลาดและสวนที่เกี่ยวในการกําหนดกลยุทธ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยใชเทคโนโลยีโซเชียลมีเดีย
2) เพื่อทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อและความตองการเลือกซื้อสินคาผานโซเชียล
มีเดียตลอดจนปญหาที่ มีผลตอการเลื อ กซื้อ สิ นค าผ านโซเชียลมี เดี ย ของนั กศึ กษามหาวิ ท ยาลั ย
รามคําแหง
3) เพื่อทราบขอมูลดานการตลาดเพื่อทําการพัฒนาตลาดใหสอดคลองและตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคทําใหการบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กรอบแนวความคิดการทําวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานโซเซียลมีเดียของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง” มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
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ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน
- สถานภาพ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
- วัตถุประสงคในการใชโซเชียลมีเดีย
- ประเภทโซเชียลที่เลือกใช
- ความถี่ในการใชโซเชียลมีเดีย
- ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดีย
- สถานที่ในการใชโซเชียลมีเดีย

การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานโซเชียล
มีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง

ปจจัยอื่น ๆ
- วัตถุประสงคในการใชบริการซื้อสินคาผาน
โซเชียลมีเดีย
- ประเภทสินคาที่เลือกซื้อ
- ความถี่ในการใชบริการซื้อสินคาผาน
โซเชียลมีเดีย
- จํานวนเงินที่ซื้อสินคาในแตละครั้ง

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยอื่นๆ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ย
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ตอเดือน และสถานะภาพ
สวนที่ 2 ความตองการใชโซเชียลมีเดีย ไดแก วัตถุประสงคในการใช โซเชียลมีเดียประเภท
โซเชียลที่เลือกใชความถี่ ในการใชโซเชียลมีเดีย ระยะเวลาในการใชโซเชียลมีเดียชวงเวลาในการ
ใชโซเชียลมีเดีย สถานที่ในการใชโซเชียลมีเดีย
สวนที่ 3 ความตองการและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานโซเชียล
มีเดีย ไดแก วัตถุประสงคในการใชบริการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย ประเภทสินคาที่เลือกซื้อ
ความถี่ในการใชบริการซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย จํานวนเงินที่ซื้อสินคาในแตละครั้ง
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภค
ลักษณะดานประชากรศาสตรประกอบดวย อายุ เพศ สถานภาพ อาชีพ และรายได เหลานี้
เปนเกณฑที่นิยมใชในการแบงสวนการตลาดลักษณะดานประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญและ
สถิติที่วัดไดของประชากรที่ชวยกําหนดตลาดเปาหมาย ในขณะที่ลักษณะดานจิตวิทยาและสังคม
วั ฒ นธรรมช ว ยอธิ บ ายถึ ง ความคิ ด และความรู สึ ก ของกลุ ม เป า หมายเท า นั้ น ข อ มู ล ด า น
ประชากรศาสตรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมายรวมทั้งงายตอ
การวัดมากกวาตัวแปรอื่นตัวแปรดานประชากรศาสตรที่สําคัญมีดังนี้
1) อายุ (Age) บุคคลที่มีอายุแตกตางกันจะมีความตองการในสินคาและบริการที่แตกตางกัน
เชนกลุมวัยรุนจะชอบทดลองสิ่งแปลกใหมและชอบสินคาประเภทแฟชั่นสวนกลุมผูสูงอายุจะ
สนใจสินคาที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ ซึ่งหากแบงชวงกลุมอายุออกเปนกลุมพฤติกรรมที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกัน
2) เพศ (Sex) เปนตัวแปรที่มีความสําคัญในเรื่องของพฤติกรรมในการบริโภคมากเพราะ
เพศที่แตกตางกันมักมีทัศนคติการรับรูและการตัดสินใจในเรื่องการเลือกสินคาที่บริโภคแตกตาง
โดยมากเกิดจากสาเหตุในเรื่องของการไดรับการเลี้ยงดูการปลูกฝงนิสัยมาตั้งแตในวัยเด็กโดยเฉพาะ
ประเทศไทยซึ่งมีวัฒนธรรมในการเลี้ยงดูเด็กผูชายและเด็กผูหญิงที่แตกตางกันอยางมากโดยสวน
ใหญเด็กผูชายจะถู กเลี้ยงให มีความกลาแสดงออกและมีความรับผิดชอบเพื่อ จะได เปนหั วหนา
ครอบครัวตอไปสวนเด็ กผู หญิงจะถูกเลี้ ยงดูในลักษณะที่ให สงบเสงี่ ยมและเป นผูตามหรือ เป น
ภรรยาที่ดีทําใหมีพฤติกรรมที่มีแนวโนมในการไมคอยกลาแสดงความคิดเห็นจากที่กลาวมาจึงอาจ
กลาวไดวาในสังคมไทยเพศชายมีแนวโนมที่จะเปนผูตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของครอบครัว
มากกวาเพศหญิง
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3) สถานภาพ (Status) สมรสโสดหยารางหรือเปนหมายซึ่งในอดีตถึงปจจุบันเปนเปาหมาย
ที่สําคัญของการใชความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอดและมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นในสวนที่
เกี่ยวกับหนวยผูบริโภคทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑและพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกันเชน
ผูที่หยารางหรือเปนหมายจะเลือกแตงกายดวยเสื้อผาที่หรูหราทันสมัยมีเอกลักษณ
4) อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความตองการ
สินคาและบริการที่แตกตางกันเชนเกษตรกรหรือชาวนา ก็จะซื้อสินคาที่จําเปนตอการครองชีพและ
สินคาที่เปนปจจัยการผลิตเปนสวนใหญสวนพนักงานที่ทํางานในบริษัทตาง ๆ สวนใหญจะซื้อ
สินคาเพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพขาราชการก็จะซื้อสินคาที่จําเปนนักธุรกิจก็จะซื้อสินคาเพื่อสราง
ภาพพจนใหกับตัวเอง เปนตนนักการตลาด
จะตองศึกษาวาสินคาและบริการของบริษัทเปนที่ตองการของกลุมอาชีพประเภทใดเพื่อที่จะ
จัดเตรียมสินคาใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเหลานี้ไดอยางเหมาะสม
5) รายได (Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) สถานภาพ
ทางเศรษฐกิ จ ของบุ ค คล จะกระทบต อ ตราสิ น ค า และบริ ก ารที่ ตั ด สิ น ใจ สถานภาพเหล า นี้
ประกอบดวยรายไดการออมทรัพยอํานาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงินนักการตลาดตอง
สนใจแนวโนมของรายไดสวนบุคคลเนื่องจากรายไดจะมีผลตออํานาจของการซื้อคนที่มีรายไดต่ํา
จะมุงซื้อสินคาที่จาเปนตอการครองชีพและมีความไวตอราคามากสวนคนที่มีรายไดสูงจะมุงซื้อ
สินคาที่มีคุณภาพดีและราคาสูงโดยเนนที่ภาพพจนของราคาสินคาเปนหลักการศึกษาอาชีพและ
รายได นั้ น มี แ นวโน ม สั ม พั น ธ กั น อย า งใกล ชิ ด ในความสั ม พั น ธ เ ชิ ง เหตุ แ ละผลเช น บุ ค คลที่ มี
การศึกษาสูงจะมีโอกาสเลือกอาชีพที่สามารถสรางรายไดสูงกวาคนที่มีการศึกษาต่ํากวาหรืออื่นๆ
เพื่อใหกําหนดตลาดเปาหมายไดชัดเจนยิ่งขึ้นเชนกลุมรายไดอาจจะเกี่ยวของกับเกณฑอายุและ
อาชีพรวมกัน
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานโซเซียลมีเดียของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใชแนวทางการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บ
รวบรวมขอมูลจากการออกแบบสอบถาม
ประชากรและกลุมตัวอยาง
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ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแกนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 400 คน ไดมีการกําหนดการคัดเลือกตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ตามแนวคิดของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% และยอมรับความคลาดเคลื่อนไดไมเกิน
10% สามารถคํานวณไดดังนี้
วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง ซึ่งมีเวลาและเต็ม
ใจที่จะตอบแบบสอบถาม และกลุมตัวอยางเปนผูกรอกคําตอบในแบบสอบถามดวยตนเอง ผานทาง
แบบสอบถาม และแบบสอบถามออนไลนจนครบตามจํานวนที่กําหนดไว
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบ
ปลายปด ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
ส วนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ ยวกับป จ จั ย ส ว นบุ ค คลของผูต อบแบบสอบถาม ซึ่ ง เป น
แบบสอบถามแบบสํารวจรายการ ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายได และสถานภาพ มีทั้งหมด 5
ขอ
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานโซเซียล
มีเดียดานสวนประสมทางการตลาด ของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด จํานวน 5 ขอ
สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามดานความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยดานอื่น ๆ
ที่ประกอบไปดวย ดานภาพลักษณในตัวสินคา ดานการบริการ ดานเวลา จํานวน 4 ขอ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยวางแผนเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยขอความรวมมือใน
การตอบแบบสอบถามจากนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง เป น จํ า นวน 400 ชุ ด เริ่ ม แจก
แบบสอบถามตั้งแต 1 มีนาคม – 31 มีนาคม 2560 รวมเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งสิ้น 1 เดือน
การวิเคราะหขอมูล
งานวิจัย เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดียของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวน 400
คน มาดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ซึ่งทําใหผูวิจัยแนใจไดวา ขอมูลที่นําประมวล
1309

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

นั้นเปนขอมูลที่มีความสมบูรณถูกตอง และอยูในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด และนําขอมูลมาวิเคราะห
ดวย Microsoft Office Excel ตามวัตถุประสงค มีการวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คา
จํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนสถิติเชิงอนุมาน ไดแก T-test F-test

สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ความถี่ รอยละ
รายละเอียด
ลุมตัวอยาง
เพศ
อายุ

อาชีพ

รายไดตอเดือน

สถานภาพ

ชาย
หญิง
ต่ํากวา 20 ป
20 – 30 ป
31 – 40 ป
40 ปขึ้นไป
นักเรียน/นักศึกษา
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
อื่นๆ
ต่ํากวา 10,000 บาท
10,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
50,000 บาทขึ้นไป
โสด
สมรส

95
305
62
185
115
38
29
229
116
26
14
36
320
16
8
6
243
157

23.75
76.25
15.50
46.25
28.75
9.50
7.25
57.25
29
6.50
3.50
9
80
4
2
1.50
60.75
39.25

จากตาราง พบวา จากผลการสํารวจของกลุมตัวอยาง ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศ
ชาย กลุมอายุที่มากที่สุดคือ กลุมที่มีอายุ 21 - 30 ป และนอยที่สุดมีจํานวนกลุมตัวอยาง คือ ชวงอายุ
ระหวาง 40 ปขึ้นไป อาชีพ จํานวนกลุมตัวอยางมากที่สุดคือ อาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ นอยทีสุด
จะเปนอาชีพอื่นๆ ระดับรายไดเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง รายไดเฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาท มีจํานวน
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กลุมตัวอยางมากที่สุด และนอยที่สุดคือ 50,000 บาทขึ้นไป สถานภาพของกลุ มตั วอยาง พบวา
สถานภาพโสด มีจํานวนมากที่สุด นอยที่สุดคือสถานภาพอื่น ๆ
สวนที่ 2 การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด
ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของการพิจารณาเลือก
ซื้อสินคาผานโซเซียลมีเดีย ของกลุมมีรายละเอียดตามตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม
สวนประสมทางการตลาด
วัตถุประสงคในการใช

ประเภทโซเชียลมีเดียที่เลือก

ความถี่ในการใชโซเชียลมีเดีย

ระยะเวลาในการใชแตละครั้ง

สถานที่ใชโซเซียลมีเดีย

รายละเอียด
อัพเดทขาวสารตางๆ
ติดตอสื่อสาร
ดูเว็บสินคาตางๆ
อื่นๆ
Facebook
Youtube
Line
Google
อื่นๆ
เปนประจําทุกวัน
1 – 2 ครั้ง/สัปดาห
3 -4 ครั้ง/สัปดาห
1 – 2 ครั้ง/เดือน
นอยกวา 1 ชั่วโมง
1 -2 ชั่วโมง
3 – 4 ชั่วโมง
มากกวา 4 ชั่วโมง
สถานศึกษา
Internet Café
ที่พักอาศัย(บาน)
สถานที่มี Wi-Fi

ความถี่
70
6
246
78
10
17
139
202
32
90
30
21
259
118
106
160
16
57
75
253
15

รอยละ
17.50
1.50
61.50
19.50
2.50
4.25
34.75
50.50
8
22.50
7.50
5.25
64.75
29.50
26.50
40
4
14.25
18.75
63.25
3.75

จากตาราง พบวา จากผลการสํารวจของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม ดูเวปสินคา มากที่สุด
และนอยที่สุด คือ ติดตอสื่อสาร ประเภทที่ใชสวนใหญจะผาน Google มากที่สุด นอยที่สุดจะเปน
Facebook
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ความถี่ในแตละครั้งที่ใช 1-2 ครั้งตอเดือน เปนจํานวนที่มากที่สุด 3-4 ครั้งตอเดือนจะเปนความถี่ที่
ใชนอยที่สุด สวนระยะเวลาที่ใชมากที่สุด คือ 3-4 ชั่วโมง สวนความถี่ที่ใชนอยที่สุดจะอยูที่ มากกวา
4 ชั่วโมง และสถานที่ใชมากที่สุดจะเปนที่พกั อาศัย ใชนอยที่สุดจะเปนที่ สถานที่มี Wi-Fi
สวนที่ 3 การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยอื่น ๆ
ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยอื่น ๆ ของการพิจารณาเลือกซื้อสินคาผานโซเซียล
มีเดีย ของกลุมตัวอยาง จากการศึกษาครั้งนี้คือ ภาพลักษณทางกายภาพ กระบวนการ และความถี่ใน
การซื้อสินคา มีรายละเอียดตามตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 ปจจัยอื่น ๆ ของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยอื่นๆ

รายละเอียด

ความถี่

รอยละ

วัตถุประสงคในการใชบริการ-

สะดวกรวดเร็ว

151

37.75

การซื้อสินคาผานโซเซียล

ประหยัดการเดินทาง

135

33.75

สินคามีใหเลือกมากมาย

99

24.75

สินคาถูกกวาทองตลาด

15

3.75

เครื่องสําอางค

38

9.50

เสื้อผาเครื่องแตงกาย

124

31

อาหารเสริม

90

22.50

CD,DVD

37

9.25

Games

37

9.25

หนังสือ

20

5

อื่นๆ

54

13.50

สัปดาหละ 1 ครั้ง

229

57.25

สัปดาหละ 2-3 ครั้ง

48

12

เดือนละ 1 ครั้ง

81

20.25

เดือนละ 2-3 ครั้ง

24

6

ปละ 1 ครั้ง

18

4.50

นอยกวา 500 บาท

248

62

500 – 1,000 บาท

110

27.50

1,001 – 2,000 บาท

32

8

ประเภทสินคาที่เลือกซื้อ

ความถี่ในการใชบริการ

จํานวนเงินที่ซื้อในแตละครั้ง

มากกวา 2,000 บาทขึ้นไป 10
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จากตาราง พบกวา ผลการสํารวจของกลุมตัวอยางในดานภาพลักษณทางกายภาพ หรือลักษณะของ
ผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามเลือก สะดวกรวดเร็วมากที่สุด สวนนอยที่สุด คือ สินคาถูกกวา
ท องตลาด ประเภทสิ นคาที่ เลื อกซื้ อ มากที่ สุด คื อ เสื้ อผา เครื่ องแต ง กาย นอยที่สุด คือ หนั งสื อ
ความถี่ดานการบริการ กลุมตัวอยางเลือก สัปดาหละ 1 ครั้ง มากที่สุด นอยที่สุดคือ ปละ 1 ครั้ง
จํานวนเงินที่ซื้อแตละครั้ง กลุมตัวอยางมีความถี่ในการซื้อมากที่สุด คือ นอยกวา 500 บาท และนอย
ที่สุด คือ มากกวา 2,000 บาทขึ้นไป
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
และสถานภาพ ไมมีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทา
ลัยรามคําแหง
จากผลวิเคราะห พบวาปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และ
สถานภาพ ไมมีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทาลัย
รามคําแหง
สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่ประกอบดวย วัตถุประสงคในการใช
ประเภทโซเชียลที่เลือกใช ความถี่ในการใช ระยะเวลาในการใช ชวงเวลาในการใช และสถานที่ใน
การใช ที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหา
วิทาลัยรามคําแหง
จากผลวิเคราะห พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก วัตถุประสงคในการใช
ประเภทโซเชียลที่เลือกใช ความถี่ในการใช ระยะเวลาในการใช ชวงเวลาในการใช และสถานที่ใน
การใช ที่แตกตางกัน ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหา
วิทาลัยรามคําแหง
สมมติฐานที่ 3 : ปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย ดานภาพลักษณทางกายภาพ ดานกระบวนการ
ใหบ ริ การ และด า นเวลา (ความถี่ ) ที่ แตกต างกั นมี อิท ธิ พ ลต อ การตั ดสิ น ใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค า ผ า น
โซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทาลัยรามคําแหงตางกัน
จากผลวิเคราะห พบวาปจจัยดานอื่น ๆ ไดแก ภาพลักษณทางกายภาพ ดานกระบวนการ
ใหบริการ และดานเวลา (ความถี่) ที่แตกตางกัน มี อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินค าผา น
โซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทาลัยรามคําแหงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
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ขอเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัยดานปจจัยสวนบุคคล
หากพิ จารณาจากผลการวิจัยแลว ผูประกอบการสินค าผ านโซเซี ยลมีเ ดีย ควรเน นการ
สงเสริมการขายแบบเนนกลุมเปาหมายแยกประเภทชัดเจน เชน การเนนกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัย
ในทุกระดับชั้นการศึกษา โดยการเขาไปจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ดานความรูความบันเทิง
เพื่อดึงดูดกลุมเปาหมายที่มีศักยภาพในดานกระบวกการคิด ดังที่จะเห็นไดจากรายงานการวิจัยที่
กลุมผูที่มีรายได 20,001 – 30,000 บาท สามารถซื้อสินคาผานโซเซียลที่มีราคาสูง เพราะทราบถึง
ประโยชนได เชนการประหยัดเวลาในการเดินทาง สินคาถูกกวาทองตลาดทั่วไป
2. จากผลการวิจัยดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ ที่ผูประกอบการควรมุงเนน คือ สินคาตองไมใหญจนเกินไป สินคาออกแบบให
มีความกระทัดรัด งายตอการจัดสง ขนาดและรูปรางของสินคาเปนสิ่งที่ตองวิจัยและออกแบบ
เพิ่มเติม เพื่อใหไดสินคาที่ตรงกับความตองการของผูบริโภคใหมากที่สุด หรือการออกสินคาใหม
เพื่อดึงดูดกลุมลูกคา เปนตน
ดานของราคา ผูประกอบการควรตั้งราคาใหมีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา ดาน
คุณประโยชน เพื่องายตอการจาย เปนราคาทางดานจิตวิทยาทั่วไปและตรงกับความตองการของ
กลุมเปาหมายตามผลการวิจัยหรือหากไมตองการเนนดานราคาต่ํา ก็ใหเพิ่มดานคุณภาพใหสูงขึ้น
เพิ่มมูลคาเพิ่มใหกับสินคาใหมากยิ่งขึ้น ตามกระแสความนิยมในปจจุบัน
สถานที่ จั ด จํ า หน า ย ควรเน น กระจายสิ น ค า ให ค รอบคลุ ม ทุ ก ช อ งทางการจั ด จํ า หน า ย
เนื่องจากความตองการของผูบริโภคเนนไปที่ความสะดวกเปนหลัก สั่งซื้องาย สามารถติดตอไดทุก
เวลา เพราะการซื้ อ สิ น ค า ผ า นโซเซี ย ลมี เ ดี ย จะได เ ปรี ย บกว า การซื้ อ สิ น ค า ตามร า นค า หรื อ
หางสรรพสินคาชั้นนําทั่วไปตรงที่สามารถเลือกสินคาไดตลอด 24 ชั่วโมง เนนสรางความสะดวก
ใหผูบริโภคเปนหลัก เพิ่มการบริการสงตรงถึงบาน หองพัก สถานที่ทํางาน
3. จากผลการวิจัยดานปจจัยอื่น ๆ
ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับสถานที่จัดจําหนาย ใหครอบคลุมพื้นที่เปาหมาย และ
ควรเพิ่มการบริการสงถึงบานใหครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค เพื่อ
ตอบสนองความตองการความสะดวกสบาย ครอบคลุมการบริการอยางเต็มรูปแบบ และรวดเร็ว
ครอบคลุมทั่วประเทศ
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของคนในเขต
กรุงเทพมหานคร
ชนะศักดิ์ เสาะแสวง
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ งหมาย เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตั ดสินใจลงทุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยของ คนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาขอมูลปจจัยสวนบุคคล
ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอและระดับการศึกษา ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุ น
ประกอบไปดวย ปจจัยทางการตลาด ปจจัยดานการเมือง และดานเศรษฐกิจที่สงผลตอแนวโนมการ
ตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของ คนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง
ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ข อ มู ล จาก คนในเขตกรุ ง เทพมหานคร จํ า นวน 400 คน โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา คาความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พรอมกับทดสอบสมมติฐานดวยสถิติอนุมาน t-test
และ f-test แบบวิเคราะหตัวแปรทางเดียว
ผลการวิจัยพบวาคนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง
อายุระหวาง 41– 50 ป ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตรี สวนใหญประกอบพนักงานบิษัทเอกชน สวนใหญ มีรายไดเฉลี่ยอยูในชวง 25,001 –
35,000 บาทตอเดือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ลงทุนในหุนของบริษัทที่รูจัก ราคาตอหุนอยู
ระหวาง 10 – 100 บาทตอหุน สวนใหญจะลงทุนผานกองทุนรวมและสนใจการลงทุนกับโบรกเกอร
ที่มีการแจงหุน Real time ฟรี ปจจัยอื่นที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุน ประกอบดวย ปจจัยด าน
การเมือง และดานเศรษฐกิจโดยรวม ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร พิจารณาดานสภาวะทาง
การเมือง ผูตอบแบบสอบถามเลือกลงทุนโดยดูจากชื่อพรรคการเมืองที่ไดเปนรัฐบาลมากที่สุด และ
ในดานสภาวะเศรษฐกิจภาย กลุมตัวอยางพิจารณาราคาทองคํามากที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดดังนี้
1. ลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตาง
กัน
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มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของคนในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกตางกัน อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เพศ ที่แตกตางกันไมมีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตางกัน อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ลักษณะปจจัยทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานจัดจําหนาย ที่
แตกตางกัน แนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของคนในเขต
กรุงเทพมหานคร ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ในสวนดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด ที่แตกตางกันไมมีแนวโนมการตัดสินใจ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของคนในเขตกรุงเทพมหานคร ตางกัน อยางมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ปจจัยอื่นที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุน ประกอบดวย ปจจัยดานการเมือง และดาน
เศรษฐกิจ ที่ แตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของคน
ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 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: twosample 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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Keywords : Thailand stock exchange ,Decision Making , Investment , Investor
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย
ในปจจุบันการตัดสินใจลงทุนครั้งแรก เป นจุดเริ่มตนที่ดีและสิ่งที่สําคัญไม แพกันคือ การ
สรางวินัการลงทุนอยางสมํ่าเสมอ จะชวยใหเรา มีเงินที่เพิ่มพูนเงินจากการลงทุน และการลงทุนได
ตอเนื่องนั้นทําไดงายๆ ดวยการฝากเงิน,ลงทุนผานกองทุน, ลงทุนในหุน,การลงทุนในทองคําหรือ
การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล การลงทุนถือเปนการเพิ่มคาของเงินที่มีในปจจุบัน ทําใหผูลงทุน
ไดรับผลกําไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุนที่จะเกิดในอนาคต ในรูปของดอกเบี้ย เงินปนผล
และการลงทุ นยังเปนการรักษาอํ านาจซื้ อของตนจากภาวะเงิ นเฟ อ คื อมุล ค าเงินในปจจุบั น กั บ
อนาคต มีมูลคาไมทากัน เงินในอนาคตจะมีคานอยกวาเงินในปจจุบัน เกิดขึ้นเพราะเงินเฟอมากขึ้น
จากจํานวนผูลงทุนในการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อป พ.ศ. 2551 มีจํานวน 1,652,320
คน จนถึงป 2556 มีนักลงทุนเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 5,059,549 คน (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.
2557: ออนไลน) ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 206.21 ในชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมา แสดงใหเห็นไดวา
บุคคลทั่วไป มีความสนใจทางดานการลงทุนเพิ่มขึ้น ทั้งนักลงทุนรายใหมและนักลงทุนรายเดิมที่อยู
ในตลาดหลักทรัพย การลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนั้น นักลงทุนสามารถเลือก
ผลิตภัณฑที่จะลงทุนหลากหลายประเภท อาทิ หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ หนวย
ลงทุน ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน
ที่เกิดจากหลักทรัพย
การลงทุนในหุนสามัญ (Common Stock) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา การซื้อขายหุนนั้น ถือ
เปนการลงทุนที่ไดรับความนิยมมากในปจจุบัน ซึ่งหุนสามัญนี้เปนตราสารที่ออกโดยบริษัทมหาชน
จํากัด (บมจ.) ที่ตองการระดมเงินทุนจากประชาชน โดยผูถือหุนสามัญจะมีสิทธิรวมเปนเจาของ
บริษัท มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผูถือหุนตามสัดสวนของหุนที่ถือครองอยู เชน การ
เพิ่มทุนการจายเงินปนผล การควบรวมกิจการ และที่สําคัญนักลงทุนยังสามารถไดรับผลตอบแทน
จากการลงทุน โดยมีสิทธิไดรับเงินปนผล เมื่อบริษัทมีผลกําไร และมีโอกาสไดรับกําไรจากสวนตาง
ของราคา เมื่อราคาหุนปรับตัวสูงขึ้นตามศักยภาพของบริษัท รวมถึงมีโอกาสไดรับสิทธิในการจอง
ซื้อหุนออกใหม เมื่อบริษัทเพิ่มทุนหรือจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตางๆ ใหแกผูถือหุน โดยนัก
ลงทุนที่กลาวมาขางตนนั้น เปนนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาในประเทศ ซึ่งถือวามีบทบาทที่
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สําคัญที่สุดในตลาดหลักทรัพย โดยนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดามีมูลคาการซื้อขายในสัดสวนที่
สูงกวา นักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนตางประเทศ

จากสาเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของคนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะทราบถึงปจจัย
สวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปยจัยอื่นๆ ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเปนกลุมที่ไดรับขอมูลขาวสารที่ฉับไว วามีผลตอพฤติกรรมการลงทุนในหุนสามัญอยางไร โดย
ผูวิจัยไดนําองคความรูกรอบแนวคิดและทฤษฏีตางๆ ที่ศึกษามาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและ
วิเคราะห เพื่อเปนประโยชนสําหรับผูที่มีความสนใจที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยข ไมวาจะเปนนักลงทุ นรายใหมหรือนักลงทุนรายเดิม และเพื่อเปนแนวทางให หนวยงาน
เกี่ยวของ หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สามารถที่จะนํามากําหนดหลักสูตรการฝกอบรม
หรือสรางวิธีการตางๆ ที่สามารถนํามาปรับใชเพื่อสรางองคความรูใหมๆ ใหกับนักลงทุน เพื่อให
ตรงกับความตองการและวัตถุประสงคของนักลงทุนมากที่สุด
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชพี และรายได
เฉลี่ยตอเดือน ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของคน ในเขต
กรุงเทพมหานคร
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2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่จัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุ นในตลาดหลั กทรั พย แ ห ง
ประเทศไทยของคน ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปจจัยอื่น ๆ ไดแก สภาวะทางการเมืองภายในประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของคน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของคน ใน
เขตกรุงเทพมหานครตางกัน
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่จัดจําหนาย
และการสงเสริมการตลาด ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยของคน ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
3. ปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย ดานสภาวะทางการเมืองภายในประเทศ ดานสภาวะทาง
เศรษฐกิจภายในประเทศ ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยของคน ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
ประโยชนของการวิจัย
1. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนําผลการศึกษา ไปใชเปนแนวทางในการกําหนดกล
ยุทธใหสอดคลองกับพฤติกรรม และความตองการของของนักลงทุนไดเหมาะสม
2. บริษัทมหาชนจํากัดสามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการกําหนดราคาหุนขอ
งบมจ.ใหสอดคลองกับพฤติกรรม และความตองการของของนักลงทุนไดเหมาะสม
3. นายหนาตัวแทนซื้อขายหุนสามารถนําผลการศึกษา ไปใชในการวางแผน และ ปรับปรุง
การใหบริการใหสอดคลองกับพฤติกรรม และความตองการของของนักลงทุนไดเหมาะสม
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
Leon and Leslie (2010 หน า 464-482) และ Kenneth and Donald (2012 หน า 70-93)
กล า วถึ ง ต น แบบของการตั ด สิ น ใจของผู บ ริ โ ภค (Model of consumer decision making) และ
กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค (Customer Decision Making Process) ในหัวเรื่องพฤติกรรม
ผูบริโภค ผูวิจัยไดนามาประยุกตใชกับการลงทุนประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. Need Recognition คือ ขั้นตอนที่ผูลงทุนแสดงความตองการที่ผูลงทุนตองการจะลงทุน
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2. Information Search คื อ ผู ล งทุ น ต อ งการค น หาข า วสาร ข อ มู ล ที่ ไ ม พึ ง ประสงค ก อ น
ตัดสินใจลงทุน โดยสิ่งที่คนหามี 2 แบบ
- External research คือ การเก็บขอมูลขาวสารจากตลาดการลงทุน เชน การดูเวปไซต เขา
หองสนทนาทางอินเตอรเน็ต วารสาร ตารา พนักงานขาย (โบรกเกอร) สัมมนา เปนตน
- Internal research คื อ ข า วสารภายในจิ ต ใจผู ล งทุ น อาจมี อ คติ ม าเกี่ ย วข อ งด ว ยจาก
ประสบการณทั้งในแงบวกและแงลบ
3. Evaluation of Alternatives คื อ เป น ขั้ น ตอนหลั ง จากค น ข อ มู ล รั บ ข อ มู ล แล ว และได
ข าวสารที่ ดีที่สุดแลว รูวาอะไรดี ที่สุดเมื่ อเที ยบกับ การลงทุ นอื่ น โดยคั ดเลือ กให แ คบลงจนได
ขอสรุปที่เปนสิ่งที่ตองการ และรูวาตองการจะลงทุนอะไร
4. Purchase Decision คือการตัดสินใจลงทุนจากขอสรุปที่ดีที่สุดที่คนหาและไดรับมา
5. Consumption คือ การลงทุนมีระยะเวลาชวงหนึ่ง ไมสามารถจากัดเวลาได อาจจะลงทุน
ระยะสั้น ระยะยาว เปนตน
6. Post-consumption Evaluation คือ การที่ผูลงทุนจะประเมินวาการลงทุนนี้ถูกตองหรือไม
ซึ่งขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่มีความสาคัญมาก เพราะจะทราบถึงความพึงพอใจจากการลงทุนนั้นวา
พึงพอใจหรือไมพึงพอใจอยางไร ถาเปนไปตามที่ผูลงทุนคาดหวังจะเกิดความพึงพอใจ แตถาตากวา
ความคาดหวังหรือไมเปนไปตามที่คาดหวังไวจะเกิดความไมพึงพอใจ หรือชวงแรกที่ไดลงทุนไป
อาจรูสึกพึงพอใจ แตเมื่อเกิดการคิดทบทวนไปมาอาจเกิดความไมพึงพอใจขึ้นมาได
7. Divestment คือ การจัดการกับการลงทุนอยางไรหากไมคิดจะลงทุนแลว
วิฑูรย วิริยะพันธุ, 2537, หนา17) สภาพความเป นจริงแลว นักลงทุนจะเขาไปลงทุนซื้อขายเพื่อ
ความรํ่ารวยนั้นจะตองเป นผูมีโอกาส คือมีความรูเกี่ ยวกบการลงทุน มีขอมูลของหลักทรัพยและ
ตองเขาใจกฎระเบียบในการเลนหุน และ ที่สําคัญคือ ตองมีเงินทุนซึ่งไมใชเป นเรื่องงาย โดยเฉพาะ
นักลงทุนมือใหมจะตองศึกษาคนควาและ มีขอมูลอยางเพียงพอ มิฉะนั้นจะกลายเป นผูเสียหายหรือ
ขาดทุนจากการซื้อขายหุน จากการคนควาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักลงทุนทั่วๆ ไป พอสรุปไดดังนี้
1)ลักษณะและประเภทของนักลงทุน เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา มีการแบงนักลงทุนซื้อ ขาย
หลักทรัพยตามลักษณะการซื้อขายหรือพฤติกรรมในการซื้อขายเปน 3 ประเภท ไดแก
(1) ประเภทลงทุนหรือเรียกวานักลงทุน (Investor) คือ ซื้อขายหุนโดยหวังกําไร ในระยะ
ยาวผลตอบแทนที่คาดหวังจะไดรับคือเงินปนผลและหุนเพิมทุนมากกวากําไรที่ไดจาก การเพิ่มขึ้น
ของราคาหุน (Capital Gain) นักลงทุนประเภทนี้จะนิยมซื้อหุนที่เรียกวา “หุนลงทุน” ไดแกหุนที่มี
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ปจจัยพื้นฐานของหุนที่มีคา พีอีเรโซ ตํ่าอัตราเงินปนผลสูงกิจกรรมของบริษัทมี ความสดใสและ
ขยายตัว
(2) ประเภทเก็งกําไรหรือเรียกวา นักเก็งกําไร (Speculator) คือ ซื้อขายหุนโดยหวัง กําไร
จากการขายหุนเปนสําคัญ ไมไดซื้อเพื่อลงทุนในระยะยาว เพื่อหวังเงินปนผลและประโยชน อื่น ๆ
นักเก็งกําไรจะนิยมซื้อหุนที่เรียกวา “หุนเก็งกําไร” ไดแกหุนที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคา ขึ้นลง
รุนแรงและรวดเร็ว ซึ่งเป นการทาทายและมีความเสี่ยงสูง หุนเก็งกําไรไม จําเปนจะตองเป น หุนที่มี
พื้นฐานดีเพียงแตมีการซื้อขายกันมาก เพราะสามารถจะซื้อขายเปลี่ยนมือและทํากําไรจาก สวนตาง
ของราคาไดภายในวันเดียวหรือภายในไมกี่วัน
(3) ประเภทลงทุนและเก็งกําไรพรอมกัน นักลงทุนเหลานี้จะซื้อขายหุนทั้งหุน ลงทุนและ
หุนเก็งกําไรทั้ง 2 ประเภท โดยมีการแบงวงเงินและเลือกจังหวะเวลาในการแบงการ ลงทุนตาม
สภาพของตลาดในชวงเวลานั้น ๆจากการศึกษาประเภทของนักลงทุนดังกลาวแลวการที่ จะชี้ชัดวา
ซื้อขายหุนแบบเก็งกําไรระยะสั้นหรือแบบลงทุนแบบเก็งกําไรระยะสั้นหรือแบบลงทุน ระยะยาว
แบบไหนจะใหผลตอบแทนดีกวากันนั้นเป นเรื่องยากเพราะตองขึ้นกับสภาพของตลาด หุน นิสัย
ของนักเลนหุน ภาวะเศรษฐกิจสังคม การเมืองที่จะสอดคลองกบพฤติกรรมในการ ตัดสินใจซื้อขาย
ดวย ซึ่งถือเป นเรื่องเฉพาะบุคคลมากกวา แตกลาวในแงรวมแลว นักเลนหุนแบบ เก็งกําไรระยะสั้น
มีความเสี่ยงสูงกวา
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ คนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช
สูตรของ Cochran จํานวน 400 คน ผูวิจัยออกแบบการวิจัยเปนเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บ รวบรวมขอมูลในชวง มีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2560 แลวตรวจสอบความ
ถูกตอง และความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจากผูเชียวชาญ เมื่อผานเรียบรอยแลว จึงไดนําไปแจก
จริงกับกลุมตัวอยางดังกลาวขางตน
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน มาดําเนินการ
ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ซึ่งทําใหผูวิจัยแนใจไดวาขอมูลที่นํามาประมวลนั้น เปนขอมูลที่
มีความสมบูรณถูกตอง และอยูในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด 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
เพศ

อายุ

ระดับการศึกษา

อาชีพ

รายไดเฉลี่ยตอ

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง

ความถี่

รอยละ

ชาย

187

47

หญิง

213

53

20 – 30 ป

41

10

31 – 40 ป

156

39

41 – 50 ป

162

41

มากกวา 51 ปขึ้นไป

41

10

ต่ํากวาปริญญาครี

138

34

ปริญญาตรี

214

54

สูงกวาปริญญาตรี

48

12

ขาราชการ

25

6

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

51

13

นักศึกษา

81

21

ธุรกิจสวนตัว

89

22

พนักงานบริษัทเอกชน

153

38

นอยกวา 15,000 บาท

81

21

เดือน
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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 บาทขึ้นไป

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 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง
15,001 บาท ถึง 25,000 บาท จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 49
ตารางที่ 5 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยสวนประสมทาง

รายละเอียด

ความถี่

รอยละ

218

55

บมจ.จายเงินปนผลในอัตราสูง

78

20

บมจ.ที่ใชบริการเปนประจํา

51

12

ผลการดําเนินงานในอดีตของ บมจ.

53

13

ระดับราคาหุนสูงสุดที่ทาน ต่ํากวา 10 บาทตอหุน

112

28

10 – 100 บาทตอหุน

230

58

110 – 210 บาทตอหุน

44

10

210 บาท ตอหุนขึ้นไป

14

4

89

22

ลงทุนโดยผานกองทุนรวม

176

44

ผาน Application บนมือถือ

108

27

โทรบอกโบรเกอร

27

7

การตลาด
บมจ.ที่ทานสนใจจะลงทุน ชื่อ บมจ. ที่รูจัก
พิจารณาจาก

ยินดีจายเพื่อลงทุน

หากทานจะลงทุนจะลงทุน ผาน Internet บน PC
ผานชองทางใด
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สิ่งที่จะทําใหทานสนใจ

บทวิเคราะหหุนจากผูเชี่ยวชาญฟรี

86

22

ลงทุนมากขึ้น

มีการแจงหุน Real time ฟรี

134

33

มีโปรแกรมจําลองใหฝกลงทุนกอน

56

14

124

31

ฟรี
อบรมใหความรูฟรี

พบวาสวนใหญแลวผูที่สนใจจะลงทุนพิจารณาจากชื่อ บมจ. ที่รูจักมากที่สุดมีจํานวน 218
คน คิดเปนรอยละ 55 ราคาตอหุนมากที่สุดคืออยูในชวงระหวาง 10 บาท ถึง 100 บาท มีจํานวน 230
คน คิดเปนรอยละ 58 ชองทางในการลงทุน ที่มากสุดคือลงทุนโดยผานกองทุนรวม มีจํานวน 176
คน คิดเปนรอยละ 44 การสงเสริมการขายที่นิยมมากที่สุดคือมีการแจงหุน Real time ฟรี มีจํานวน
134 คน คิดเปนรอยละ 33
ตารางที่ 3 การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยอื่นๆ
ปจจัยอื่น ๆ

รายละเอียด

ความถี่

รอยละ

ทานคิดวาสภาวะ

มีการประทวงรัฐบาล

96

24

ทางการเมืองแบบใดมี

ชื่อนายกรัฐมนตรี

90

22

131

33

การเปลี่ยนแปลงยโยบายของรัฐบาล

83

21

ทานคิดวาสภาวะ

อัตราดอกเบี้ยธนาคาร

115

29

เศรษฐกิจ

อัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอ US ดอลลา

90

22

120

30

75

19

ผลกระทบตอการลงทุน ชื่อพรรคการเมืองที่ไดเปนรัฐบาล

ภายในประเทศแบบใดมี ราคาทองคํา
ผลกระทบตอการลงทุน อัตราเงินเฟอ

พบวาดานสภาวะทางการเมือง สวนใหญเลือกชื่อพรรคการเมืองที่ไดเปนรัฐบาลมากที่สุดจํานวน
131 คน คิดเปนรอยละ 33 ดานสภาวะเศรษฐกิจที่เลือกมากที่สุดคือ ราคาทองคํา มีจํานวน 120 คน
คิดเปนรอยละ 30
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ตารางที่ 4 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ปจจัย

คาเฉลี่ย

คาเบี่ยงเบน

คาต่ําสุด

คาสูงสุด

มาตรฐาน
ความนาเชื่อถือของบริษัทในการลงทุน

4.71

0.5982

2

5

อัตราดอกเบี้ยเงินปนผลมากกวาอัตรา

4.14

0.8032

1

5

ความรวดเร็วในการซื้อขาย

4.21

0.7962

2

5

ราคาหุนเหมาะสมกับราคาตลาด ณ ปจจุบัน

3.88

0.9063

1

5

ไมมีคาคอมมิชชั่นในการซื้อขาย

4.51

0.6641

2

5

ดอกเบี่ยเงินฝากธนาคาร

จากตารางพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของ
คน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีคาเฉลี่ยมมากที่สุดคือ ปจจัยความนาเชื่อถือของบริษัทในการลงทุน
มีคาเฉลี่ ยเทากับ4.71 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเท ากับ 0.5982 คะแนน คาสูงสุ ดเทากับ 5
คะแนนและคาต่ําสุดเทากับ 2 คะแนน
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของคน
ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนเทานั้น ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของคน ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
สมมติ ฐ านที่ 2 : ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดที่ ป ระกอบด ว ย (4P) ได แ ก ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ
(ประเภทของหุ น) ด า นราคา ด า นช อ งทางจั ด จํ า หน า ย(สถานที่ ซื้ อ ) และด า นส ง เสริ ม การขาย

1329

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

(โปรโมชั่น) ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของ
คน ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานประเภทหุนและชองทางการจัด
จําหนายเทานั้น ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของคน ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 3 : ปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย ดานสภาวะทางการเมือง ดานสภาวะทางเศรษฐกิจที่
แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของคน ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานในปจจัยอื่นๆพบวาปจจัยดานสภาวะทางการเมือง ดานสภาวะ
ทางเศรษฐกิจ มีอิทธิพลตอการตัดสินลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของคน ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
อภิปรายผลของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
เฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของ
คน ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีเพียงปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่มีอิทธิพลตอการตอการตัดสินลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยของคน ในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองกับแนวคิดของ เพชรี
ขุมทรัพย, 2544, น. 6) กลาวคือนักลงทุนทั่วไปในประเทศที่มีอายุนอยหรืออายุระหวาง 25-40 ป มัก
กลาเสี่ยงและสนใจลงทุนในหลักทรัพยที่กอใหเกิดความงอกเงยแกเงินลงทุนแตนักลงทุนทัว ไปใน
ประเทศที่มีอายุระหวาง 40-45 ป อาจสนใจลงทุนในหลักทรัพยที่ใหรายไดประจําทั้ง นี้ เนื่องจาก
ภาระทางครอบครัวและผูลงทุนที่ มีอายุระหวา ง 60 ป ยิ่งพอใจลงทุนในหลักทรัพยที่ ใหร ายได
แนนอน สวนของผูมีระดับการศึกษาสูงกวา จะมีความรูความเขาใจการลงทุนไดดีกวาสอดคลองกับ
งานวิจัยของ นฤมล ศรีหะวรรณ (2546: 98) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ แนวโนมการตัดสินใจ
ซื้อขายหลักทรัพยผานระบบอินเทอรเน็ต ของนักลงทุนทั่วไปในเขต 165 กรุงเทพมหานคร” พบวา
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นักลงทุนทั่วไปที่มีระดับการศึกษาแตกางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจซื้อ ขายหลักทรัพยผานระบบ
อินเทอรเน็ตที่แตกตางกัน เนื่องมาจากนักลงทุนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความรูความเขาใจใน
การซื้อขายหลักทรัพยแตกตางกัน บุคคลที่มีอาชีพแตกตางกันก็ยอมมีเทคนิคการลงทุนแตกตางกัน
สอดคลองกับ จากคอลัมนวางแผน ชีวิตกับกูรูการเงิน หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 2554 ไดกลาวไว
วา มนุษยเงินเดือน ซึ่งไดรับเงินเปน ประจํา เทากัน ทุกเดือน มีรายไดสม่ําเสมอ หรือหากทํา เกิน
เวลาก็จะไดรับคาล วงเวลาเพิ่ มเติ มอีกด วย ถึงหากเกิดเหตุ การณที่ไมคาดคิ ดเกิดขึ้ นก็ ยังมี ค วาม
ปลอดภัยสําหรับรายไดยคอนขางสูงการแบง เงินไวเพื่อ สํารองใชจายจึงเปนสัด สวนที่ไมมากนัก
เมื่อเทียบกับอาชีพอื่น โดยทั่ว ไปควรมี ประมาณ 3-6 เทาของคาใชจายประจํา ในแตละเดือน ซึ่งมี
แนวโนม ในการนําเงินมาลงทุนสูง สวน อาชีพอิสระนั้นแตกตางจากมนุษยเงินเดือน นั่นคือ มี
รายไดไมประจํา รายไดจะขึ้นอยูกับงานที่สําเร็จจึงจะไดรับคาจางตามสัญญา ดังนั้นหากมีเหตุการณ
ที่ไมคาดคิดขึ้นมา เชน ไมสามารถทํางาน ไดตามกําหนดอาจทําใหไมไดรับคาจางกลุมอาชีพอิสระ
จึงตองมีเงินสํารองเผื่อฉุกเฉินที่มากกวา มนุษยเงินเดือน โดยควรสํารองไวไมนอยกวา 6-9 เทาของ
คาใชจายประจํา ในแตละเดือน หรือการ ทํา ธุรกิจสวนตัว เจาของธุรกิจตองมีภาระความรับผิดชอบ
มาก สิ่งที่สําคัญ ที่สุดคือการบริหาร ยอดขาย ซึ่งอาจเกิดกําไรหรือขาดทุนขึ้น สําหรับอาชีพธุรกิจ
สวนตัวนั้น ตองสํารองเงินเผื่อ ฉุกเฉิน มากกวาทุกอาชีพ ดังนั้นการนําเงินสวนที่เหลือมาลงทุนจึง
ตองมีการจดัสรรอยางเหมาะสม สําหรับรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ลงทุนตางกัน เปนไปตามสมมติฐานและสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพร จรูญรังสี (2546) ไดศึกษา
เรื่อง พฤติกรรมการลงทุนของหลักทรัพยพบวานักลงทุนสวนใหญที่มีรายไดเพิ่มสูงขึ้นจะมีความถี่
ในการลงทุนเพิ่มขึ้น เพราะถาหากเงินที่นามาลงทุนใหผลตอบแทนสูงนักลงทุนก็จะนาเงินมาลงทุน
เพิ่มขึ้นและถี่ขึ้น
สวนปจจัยส วนบุ คคลด า นเพศ ที่ไ ม มีอิทธิ พลต อตัดสิ นลงทุ นในตลาดหลั กทรั พ ย แ ห ง
ประเทศไทยของคน ในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลองกับงานของ ภัทรานิษฐ ครองอัมพรสุข,
2553 ไดทาการศึ กษาเรื่ อ ง “ปจจัยที่ สงผลต อการตั ดสิ นใจลงทุ นในตลาดทุน ของประชาชนใน
ประเทศไทย” พบวาพฤติกรรมของกลุมตัวอยางสวนใหญมีลักษณะการลงทุนหุนสามัญ (Common
Stock) มากที่ สุด คิ ด เป นร อ ยละ 38.3 มี จ านวนเงิ น ที่ ล งทุ น มากกว า 35,001 บาท ร อ ยละ 39.5 มี
ระยะเวลาที่ทานลงทุน 1 - 3 ป รอยละ 36.5 กลุมตัวอยางมีเหตุผลที่ลงทุนเพราะเพื่อความมั่นคงใน
อนาคตมากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.5 มีเปาหมายหลักที่ลงทุนเพื่อตองการผลตอบแทนที่มั่นคง ไม
สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของผลตอบแทนได (ความเสี่ยงนอยที่สุด) รอยละ 42.2 จาก
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การทดสอบสมมติฐาน พบวากลุมตัวอยางที่มีเพศที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่
ปรึกษาการลงทุนในเขตภาคกลางไมแตกตางกัน
ในความคิดเห็นของผูวิจัยเห็นวา ไมวาจะเปนเพศใด เมื่อลงทุนแลวก็คาดหวังผลกําไรที่จะไดรับ
กลับมาจาการลงทุน เพิ่อที่จะทําใหเกิดรายไดหรือเงินเขามาใชจายในการดํางชีวิต
สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวย (4P) ไดแก ดานผลิตภัณฑ
(ประเภทของหุ น ) ด า นราคา ด า นช อ งทางจั ด จํ า หน า ย(สถานที่ ซื้ อ ) และด า นส ง เสริ ม การขาย
(โปรโมชั่น) ที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของ
คน ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีเปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานประเภทหุนและชอง
ทางการจัดจําหนายเทานั้น ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของ
คน ในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองงานวิจยัของ สันติ กีระนันทน
(2553). ศึกษาระดับความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการตดัดสินใจเลือกลงทุนในหุนโดย จําแนก
ตามปจจัยดานพื้นฐานและดานเทคนิคของนักลงทุน ที่มีผลตอผลตอบแทนที่ไดรับของการลงทุน
เพราะการที่จะลงทุนธุรกิจใดก็ตองใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมนั้นๆดวย เพราะวงจรธุรกิจมีทั้ง
ขาขึ้นและขาลง นักลงทุนจึงควรใหความสําคัญ ดาน บริษัทและผลการดําเนินงานพบวาสวนใหญ
ทุกคูที่ทดสอบมีความสัมพันธกัน ยิ่งยศ ฟุงตระกูล (2544) ไดทาการศึกษาเรื่อง ความเปนไปไดของ
การซื้อขายหุน ออนไลนในประเทศไทย (Online Securities Trading in Thailand) แนวโนมของการ
ซื้อขายหลักทรัพยผานระบบอินเทอรเน็ต ของนักลงทุนรายยอยนั้นจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ทั้งนี้
เนื่องจากมีตนทุนในการประกอบธุรกรรมที่ ต่ํากวา แตในอดีตที่ผานมาจนถึงปจจุบันการซื้อขาย
หลักทรัพยผานระบบอินเทอรเน็ตในประเทศ ไทยยังมีปริมาณซื้อขายไมมาก เนื่องจากนักลงทุนยัง
ไมมีความเขาใจ และความพรอมกับการแตงานวิจัยพบวาสาหรับตลาดหลักทรัพยนั้นก็ยังประสบ
ปญหาดานการรักษาความปลอดภัย ในการซื้อขายหลักทรัพยผานระบบอินเทอรเน็ตเชนกัน ซึ่งอาจ
เกิดการซื้อขายที่มีการตกลงกันนอก ตลาดสวนหนึ่ง ซึ่งไมใชมูลคาการซื้อขายที่แทจริง ซึ่งทั้งหมด
นี้ ก็จะสงผลถึงความเชื่อมันในการ ลงทุนของนักลงทุนที่ตองการซือขายหลักทรัพยผานระบบ
อินเทอรเน็ตเชนกัน
สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาและดานสงเสริมการขาย ที่ไมมีอิทธิพลตอ
ตัดสินลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของคน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในความคิดเห็น
ของผูวิจัยเห็นวา ดานราคาตอหุน ในตลาดหลักทรัพยไมไดแสดงวา หุนตัวไหนที่ราคาสูง จะแพง
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กวาหุนราคาต่ํา อาจจะตองนําหุนตัวนั้นไปเทียบกับมูลคาที่แทจริงตัวมันเพื่อที่จะสะทอนราคที่
แทจริง
สวนดานสงเสริมการขาย(โปรโมชั่น) เปนแรงจูงใจสําหรับการตัดสินใจไดงายขึ้น แต
อยางไรก็ดีผูที่ตองการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสามารถใชการสงเสริมการตลาด
ไดทุกโบรกเกอร ที่ทําการซื้อขาย
สมมติฐานที่ 3 : ปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย ดานสภาวะทางการเมือง ดานสภาวะทาง
เศรษฐกิจที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของคน
ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยดานสภาวะทางการเมือง ดานสภาวะทางเศรษฐกิจ
มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจลงทุ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยของคน ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ดานสภาวะทางการเมือง เปนไปตามสมมติฐานและสอดคลองงานวิจัย นันทาภรณ จิตชัย
(2550) ไดศึกษาผลกระทบของขาวการเมืองไทยตอผลตอบแทน และ ความผันผวนของหุนกลุม
ตางๆ จาก 4 ปจจัย ไดแก การถือครองหุนสวนของตางชาติ คาทางบัญชีที่ แสดงการเติบโต จ านว
นบทวิ เ คราะห และสถานะทางการเงิ น โดยใช ข อ มู ล รายวั น ของบริ ษั ท จด ทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2539 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2550 โดยใช
วิ ธี การวิ เคร าะห The Event – Study Method และ Generalized Autoregressive Conditional
Heteroscedasticity (1,1) model ผลการศึกษาพบวา บริษัทประเภทตางๆ ไมไดมีผลกระทบตอขาว
การเมืองในรูปแบบเดียวกั น นอกจากนี้ขาวแตละประเภทก็ ใหผลที่ แตกตางกันด วย โดยขาวที่
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร 22 ของรัฐบาลมีความเกี่ยวของกับอัตราผลตอบแทนในเชิงบวก
ในขณะที่ขาวที่เกี่ยวกับความขัดแยง ภายในประเทศมีความเกี่ยวของกับอัตราผลตอบแทนในเชิงลบ
ในระดับสูง และเมื่อศึกษาในระดับ บริษัทแลวพบวา หุนที่มีคาทางบัญชีที่แสดงถึงการเติบโตสูง
และหุนที่มีจ านวนบทวิเคราะหมากนั้น ท าใหตอบสนองขาวที่สงผลตอระดับความไมแนนอนทาง
การเมืองนอยลง อยางไรก็ตามการตอบสนอง ในเชิงลบของหุนสองประเภทนี้ตอขาวเกี่ยวกับความ
ขัดแยงภายในประเทศนั้นเห็นไดชัดเจนมากกวา หุนที่มีคาทางบัญชีแสดงออกถึงการเติบโตต าและ
หุนที่มีจ านวนบทวิเคราะหนอย นอกจากนี้เมื่อ เปรียบเทียบหุนในกลุมตางๆ พบวาหุนที่มีสถานะ
ทางการเงินไมดีจะไดรับผลกระทบมากที่สุดจากขาว เกี่ยวกับความขัดแยงภายในประเทศ
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ดานสภาวะทางเศรษฐกิจ เปนไปตามสมมติฐานและสอดคลองกับผลงานวิจัย ตามการ
คนควาอิสระดวยตนเองของ จิตนภา แชมกัน ณัฐนันท ลิ้มโสภิตพรรณ และหนึ่งฤทัย วงศคําจันทร
เรื่อง (2552 ) ผลกระทบของปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีตอธุรกิจอสังหาริมทรัพย ผลการคนควาพบวา
อัตราเงินเฟ อมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับราคาหุนหมวดอสังหาริมทรัพย สวนผลงานอื่นที่
เกี่ ยวข องพบวา ผลการค นควาแตกต างกั นไปตามตั วแปรอิสระที่นํามาใช คนควา ประกอบกั บ
ชวงเวลาที่คนควแตกตางกัน มีวิกฤติการณทางเศรษฐกิจแตกตางกันไปในแตละชวงเวลา ทําใหผลที่
ไดก็แตกตางกันไปดวยเชน
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโนตบุคของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ชนาวุธ บุญนาม
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโนตบุคของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
โนตบุคของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่ที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อโนตบุคของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ตลอดจนปจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อโนตบุคของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บขอมูลจากประชาชน
ทั่ ว ไปที่ เ คยซื้ อ โน ค บุ ค ในเขตกรุ ง เทพมหานคร จํ า นวน 400 คน เครื่ องมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ
แบบสอบถาม และวิ เ คราะห ข อ มู ล ด ว ยสถิ ติ พ รรณนา ค าความถี่ ค า ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย และส ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พรอมกับทดสอบสมมติฐานดวยสถิติอนุมาน t-Test และ F-Test
ผลการวิ จัย พบว า ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ เ ป น เพศชาย อายุ ร ะหว า ง 25 – 35 ป
รองลงมาคือ อายุระหวาง 35 – 45 ป ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษา
อยูในระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี อาชีพสวนใหญพนักงานบริษัทเอกชน
รองลงมาคือ กิจการสวนตัว / ประกอบอาชีพอิสระ มีรายไดเฉลี่ยอยูในชวง 15,000 – 20,000 บาท
ตอเดือน รองลงมาคือ มีรายไดเฉลี่ยอยูในชวง 20,001 – 25,000 บาท
สํ า หรั บ เรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ โน ต บุ ค ของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร จากการทดสอบสมมติ ฐ าน ณ ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร อ ยละ 95 เพื่ อ แสดง
ความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยดานอื่น ๆ กับ
การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ โน ต บุ ค ของผู บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร สามารถรถสรุ ป ได ดั ง นี้
ความสัมพันธระหวาง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมมีอิทธิพลกับการ
ตัดสินใจเลือกซื้อโนตบุคของผูบริโภค แตกตางกัน ความสัมพันธ ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลกับการ
ตัดสินใจเลือกซื้อโนตบุคของผูบริโภค แตกตางกัน
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ดานราคา ดานสถานที่ซื้อ และดานการสงเสริมการตลาด ไมมีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกซื้อ
โนตบุคของผูบริโภค แตกตางกัน และสุดทายคือความสัมพันธระหวาง ดานภาพลักษณทางกายภาพ
ดานกระบวนการใหบริการ ไมมีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกซื้อโนตบุคของผูบริโภค 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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โลกยุ ค ป จ จุ บั น คอมพิ ว เตอร ไ ด ก า วหน า แล ว เข า มามี บ ทบาทในชี วิ ต ประจํ า วั น อย า ง
กวางขวาง ทั้งในสวนของการใชงานโดยตรง การติดตอสื่อสาร การแลกเปลี่ยนขอมูล การคนควา
หาขอมูล และเพื่อการพักผอน อยางเชน เชน ดูหนัง ฟงเพลง เลนเกม และเลนอินเทอรเน็ต เปนตน
มนุษยจะพึ่งการทํางานของคอมพิวเตอรมากยิ่งขึ้น ทําให โนตบุค เขามามีบทบาทสําคัญในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน เนื่องจากสามารถพกพาไปใชงานไดทุกที่ที่ตองการและไมเปลื่องพื้นที่ในการ
ใชงาน
ประชาชนสวนใหญ ทั้งนักเรียน นักศึกษา บุคคลวัยทํางาน ตางใชคอมพิวเตอรแบบพกพา
ในชีวิตประจําวัน นักเรียน นักศึกษา ใชในการทํารายงาน การคนควาหาขอมูล และเพื่อการพักผอน
เชน ดูหนัง ฟงเพลง เลนเกม และเลนอินเทอรเน็ต เปนตน สวนบุคคลวัยทํางาน ใชในการจัดเก็บ
ขอมูล การกลั่นกรอง การแปลงขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ทั้งนี้ คอมพิวเตอรแบบพกพาไดมี
วิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ใหดี
ยิ่งขึ้น กระแสยุคโลกาภิวัฒนที่มีการบริโภคขาวสารขอมูลเพิ่มขึ้นจึงตองอาศัยอุปกรณคอมพิวเตอร
ที่สะดวก พกพางาย ขนาดเล็ก ทําใหไดรับความสะดวกรวดเร็วในการคนหาและจัดเก็บขอมูล (โรม
มนัส มณีอนันตทรัพย, 2549)
เมื่อ Notebook เปนที่นิยมมากในปจจุบันมีมากมายหลายยี่หอใหเราเลือกผูประกอบการทุก
รายจึงกําหนดกลยุทธเพื่อสรางยอดขายกันอยางเต็มที่ซึ่งนักการตลาดก็ใหความสําาคัญเกี่ยวกับ
สวนผสมทางการตลาด ซึ่งปจจุบันสวนผสมทางการตลาดเขามามีบทบาทตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคาของผูบริโภคเพิ่มมากขึ้น ไมวาจะเปนในเรื่องรูปแบบของสินคาที่มีการมุงเนนการออกแบบ
เครื่องที่สวยแตกตางและหลากหลายมากขึ้น การพัฒนาใหมีความแปลกใหม ตรงกับความตองการ
ลูกคา และการมาแขงขันในตลาดราคาถูกคุมคากับประสิทธิภาพในการใชงานเหนือคูแขงรายอื่นๆ
ตลาดที่โตขึ้นจะเปนกลุมลูกคา องคกรขนาดกลางจะมองหา Notebook ในโมเดลของตลาด Home
Use เพิ่มขึ้น และกลุม End User จะหันมาพึ่งสินคาเงินผอนมากขึ้น สถานที่หรือชองทางในการจัด
จําหนายสินคาที่ครอบคลุม และสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคไดอยางทั่วถึงการสงเสริมการขายที่
ผูขายแตละรายตางงัดเอากลยุทธการขายสินคาในรูปแบบตางๆ เขามาใชเพื่อใหผูบริโภคซื้อสินคา
ของตน สิ่งเหลานี้ลวนเปนตัวกระตุนใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาไดรวดเร็วขึ้น แตการที่
ผู ข ายนํ า เสนอส ว นผสมทางการตลาดทั้ ง หมดนี้ รุ ก ไปยั ง ผู บ ริ โ ภคอาจเกิ ด การผิ ด พลาดทํ า ให
สิ้นเปลืองงบประมาณ เนื่องจากผูบริโภคอาจจะพอใจดวยการตอบสนองเพียงดานใดดานหนึ่ ง
เทานั้น (พัชรินทร สกุลเจริญพร, 2552)
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จากความสําคัญที่กลาวมา ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยที่อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
โนตบุค เนื่องจากปจจุบันไดมียีหอใหมๆ หรือแมกระทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ในชวงเวลาสั้นๆ เพื่อที่จะเขามาแขงขันในตลาด
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโนตบุคของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโนตบุค
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโนตบุคของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อโนตบุคของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่
ใหบริการ และดานการสงเสริมการตลาด ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อโนตบุคของ
ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ตางกัน
3. ปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย ดานภาพลักษณทางกายภาพ และดานกระบวนการ ที่แตกตาง
กันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อโนตบุคของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ตางกัน
ประโยชนของการวิจัย
1. ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษา ไปใชเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบและ
ทิศทางของธุรกิจ ใหสอดคลองกับพฤติกรรม และความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม
2. ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษา ไปใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธทาง
การตลาด เพื่อสรางผลกําไรสูงสุดใหกับธุรกิจ
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3. ผู ป ระกอบการสามารถนํ า ผลการศึ ก ษา ไปใช ใ นการวางแผน และ ปรั บ ปรุ ง กิ จ การ
ตลอดจนการบริหารจัดการธุรกิจใหเกิดความไดเปรียบในเชิงแขงขัน สามารถดํารงกิจการใหอยูรอด
บนเสนทางธุรกิจไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อโนตบุคของผูบริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

(Independent Variable)

(Dependent Variable)

• เพศ
• อายุ
• ระดับการศึกษา

ปจจัยสวนบุคคล
• อาชีพ
• รายไดเฉลี่ยตอเดือน

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

การตัดสินใจเลือกซื้อโนตบุค
ของผูบริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร

• ผลิตภัณฑ
• ราคา
• สถานที่
• สงเสริมการตลาด
ปจจัยอื่น ๆ
• ดานภาพลักษณทางกายภาพ
• ดานกระบวนการใหบริการ

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
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อดุลย จาตุรงคกุล (2543, หนา 26) กลาวในเรื่อง ตัวแปรหรือองคประกอบของสวนผสม
ทางการตลาด (4P’s) วาเปนตัวกระตุนหรือสิ่งเราทางการตลาดที่กระทบตอกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อ โดยแบงออกไดดังนี้
1. ผลิ ตภั ณฑ (Product) ลักษณะบางประการของผลิ ตภัณฑของบริษัทที่ อาจกระทบตอ
พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค คือ ความใหม ความสลับซับซอนและคุณภาพที่คนรับรูไ ดของ
ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑที่ใหมและสลับซับซอนอาจตองมีการตัดสินใจอยางกวางขวาง ถาเรารูเรื่อง
เหลานี้แลวในฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกที่งายกวา ผูบริโภคมีความคุนเคยเพื่อให
ผูบริโภคที่ไมตองการเสาะแสวงหาทางเลือกอยางกวางขวางในการพิจารณา สวนในเรื่องของรูปราง
ของผลิตภัณฑตลอดจนหีบหอและปายฉลาก สามารถกออิทธิพลตอกระบวนการซื้อของผูบริโภค
หีบหอที่สะดุดตาอาจทําใหผูบริโภคเลือกไวเพื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการตัดสินใจซื้อ ปายฉลากที่
แสดงใหผูบริโภคเห็นคุณประโยชนของผลิตภัณฑที่สําคัญก็จะทําใหผูบริโภคประเมินสินคาเชนกัน
สินคาคุณภาพสูงหรือสินคาที่ปรับเขากับความตองการบางอยางของผูซื้อมีอิทธิพลตอการซื้อดวย
2. ราคา (Price) ราคามี อิ ท ธิ พ ลต อ พฤติ ก รรมการซื้ อ ก็ ต อ เมื่ อ ผู บ ริ โ ภคทํ า การประเมิ น
ทางเลือกและทําการตัดสินใจ โดยปกติผูบริโภคชอบผลิตภัณฑราคาต่ํา นักการตลาดจึงควรคิดราคา
นอย ลดตนทุนการซื้อหรือทําใหผูบริโภคตัดสินใจดวยลักษณะอื่นๆ สําหรับการตัดสินใจอยาง
กวางขวางผูบริโภคมักพิจารณารายละเอียด โดยถือเปนอยางหนึ่งในลักษณะทั้งหลายที่เกี่ยวของ
สําหรับสินคาฟุมเฟอย ราคาสูงไมทําใหการซื้อลดนอยลง นอกจากนี้ราคายังเปนเครื่องประเมิน
คุณคาของผูบริโภคซึ่งก็ติดตามดวยการซื้อ
3. ชองทางการจัดจําหนาย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธของนักการตลาด
ในการทําใหมีผลิตภัณฑไวพรอมจําหนาย สามารถกออิทธิพลตอการพบผลิตภัณฑ แนนอนวา
สินคาที่มีจําหนายแพรหลายและงายที่จะซื้อก็จะทําใหผูบริโภคนําไปประเมินประเภทของชองทาง
ที่นําเสนอก็อาจกออิทธิพลตอการรับรูภาพพจนของผลิตภัณฑ เชน สินคาที่มีของแถมในรานเสริม
สวยชั้นดีในหางสรรพสินคาทําใหสินคามีชื่อเสียงมากกวานําไปใชบนชั้นวางของในซุปเปอรมาร
เก็ต
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การสงเสริมการตลาด
สามารถกออิทธิพลตอผูบริโภคไดทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ ขาวสารที่นักตลาด
สงไปอาจเตือนใจใหผูบริโภครูวาเขามีปญหา สินคาของนักการตลาดสามารถแกไขปญหาไดและ
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มันสามารถสงมอบใหไดมากกวาสินคาของคูแขง เมื่อไดขาวสารหลักการซื้อเปนการยืนยันวาการ
ตัดสินใจซื้อของลูกคาถูกตอง
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความหมายของสวนประกอบทางการตลาดสามารถ
สรุปไดวาสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชอง
ทางการจัดจําหนาย (Place) และ การสงเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งลวนเปนองคประกอบที่
สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภค
อดุลย จาตุรงคกุล (2543, หนา 160-166) กระบวนการตัดสินใจซื้อประกอบดวยขั้นตอน
ตางๆ 5 ขั้นตอน อันจะนาไปสูการตัดสินใจซื้อ
1. การตระหนักถึงความตองการ (Need Recognition) เปนจุดเริ่มตนของกระบวนการซื้อ
ซึ่งผูซื้อตระหนัก ถึงปญหาหรือความตองการ ผูซื้อมีความรูสึกถึงความแตกตางระหวางสภาวะที่ผู
ซื้อเปนอยูจริงกับสภาวะที่เขาปรารถนา ความตองการอาจถูกกระตุน โดยตัวกระตุนจากภายใน
(Internal Stimuli) กระตุนความตองการที่มีอยูปกติ เชน ความหิว กระหาย เพศ เปนตน ในระดับสูง
พอที่ จ ะกลายเป น แรงขั บ ดั น (Drive) นอกจากนั้ น ความต อ งการอาจถู ก กระตุ น จากตั ว กระตุ น
ภายนอก (External Stimuli)
2. การเสาะแสวงหาขาวสาร (Information Search) ผูบริโภคที่ถูกกระตุนเราอาจจะหรือ
อาจจะไม เ สาะแสวงหาข า วสารมากขึ้ น ถ า แรงผลั กดั น ของผู บ ริ โ ภคแข็ ง แกร ง และสิ นค า ที่ จ ะ
ตอบสนองอยูใกลแคเอื้อม ผูบริโภคมักจะทําการซื้อมัน มิฉะนั้นแล วผูบริ โภคอาจจะเก็บความ
ตองการนั้นไวในความทรงจํา หรือไมก็ทําการเสาะแสวงหาขาวสารที่เกี่ยวของกับตองการดังกลาว
ผูบริโภคอาจหาขาวสารไดจากหลายแหง
3. การประเมิ น ทางเลื อ ก (Evaluation of Alternative) เราได เ ห็ น วิ ธี ก ารที่ ผู บ ริ โ ภคใช
ขาวสารเพื่อใหไดมาซึ่งชุดของตราที่เลือกไว เพื่อการพิจารณาตัดสินใจเปนขั้นสุดทาย ผูบริโภค
เลือกตราดวยวิธีใด นักการตลาดจะตองรูเกี่ยวกับการประเมินคาทางเลือก นั่นก็คือ วิธีการที่ผูบริโภค
ใชขาวสารเลือกตรายี่หอ ในการเลือกใชกลยุทธการตลาดของนักการตลาดตองกออิทธิพลตอการ
ตัดสินใจของผูชื้อ
4. การตั ดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) ในขั้ นตอนการประเมิ น ผูบ ริ โภคจะจัดลํ าดั บ
ความชอบตรายี่หอตาง ๆ ในแตละตัวเลือก และก็จะสรางความตั้งใจซื้อขึ้น โดยทั่วไปการตัดสินใจ
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ซื้อของผูบริโภคมักจะทําการซื้อตราที่ชอบมากที่สุด แตทวามีปจจัย 2 ประการ อาจเขามา “ขวาง”
ระหวางความตั้งใจกับการตัดสินใจซื้อ
5. พฤติกรรมหลังซื้อ (Postpurchase Behavior) งานของนักการตลาดมิได จบสิ้นลงเมื่อมี
การซื้อสินคา ผูบริโภคจะเกิดความพอใจหรือไมพอใจและจะกอพฤติกรรมหลังการซื้อขึ้น ปญหา
อยู ที่ ว า อะไรเป น ตั ว กาหนดว า ผู ซื้ อ พอใจหรื อ ไม พ อใจในการซื้ อ คํ า ตอบก็ คื อ มั น ขึ้ น อยู กั บ
ความสัมพันธระหวางความคาดหมายของผูบริโภค (Consumer’s Expectation) กับการปฏิบัติการ
ของสินคา (Products’ Perceived Performance) ถาสินคานอยกวาความคาดหวังผูบริโภคจะผิดหวัง
ถ าตรงกั บความหมาย ผูบริ โภคจะพอใจ ถาดี เกิ นความคาดหมายผู บริโภคจะปลื้ มปติ ยินดี มาก
ผูบริโภคอิงความคาดหมายไวกับขาวสารที่เขาไดรับจากผูขาย เพื่อน ๆ และแหลงอื่น ๆ ถาผูขายอาง
การปฏิบัติงานของสินคาของเขา “เกินความเปนจริง” ผลก็คือ ผูบริโภคจะไมพอใจ ดังนั้นผูขาย
จะตองซื่อสัตยในการเสนอขออางของสินคาของเขาและยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุดารัตน
รัตนกิจไพบูลย (2553) ซึ่งทําการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อโนตบุคของนักศึกษา ชั้นปที่3
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี ซึ่งพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัย
ดานสวนประสมการตลาด ในดานผลิตภัณฑ มีผลการตัดสินใจมากที่สุด รองลงมา คือ ดานสถานที่
ดานสงเสริมการขายและดานราคา สวนพฤติกรรมในการการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค
คือ ราคาเหมาะสมมากที่สุด ในดานสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑมีระดับความสําคัญใน
การตัดสินใจซื้อมากที่สุด รองลงมา คือ ดานชองทางจัดจําหนาย ดานสงเสริมการขาย และดานรา
คามีผลตอการตัดสินใจนอยที่สุด
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนทั่วไปที่ตัดสินใจเลือกซื้อ
โนตบุค ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชสูตรของ Cochran จํานวน 400 คน ผูวิจัยออกแบบการวิจัย
เปนเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในชวง กุมภาพันธ –
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 แลวตรวจสอบความถูกตอง และความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจากผูเชียว
ชาญ เมื่อผานเรียบรอยแลว จึงไดนําไปแจกจริงกับกลุมตัวอยางดังกลาวขางตน
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การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนํ าข อ มู ลที่ ไ ด จ ากแบบสอบถามของกลุ มตั วอย า งจํา นวน 400 คน มาดํ าเนิ น การ
ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ซึ่งทําใหผูวิจัยแนใจไดวาขอมูลที่นํามาประมวลนั้น เปนขอมูลที่
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
ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ชาย
เพศ
หญิง
มากกวา 18ป – 25ป
อายุ
มากกวา 25ป – 35 ป
มากกวา 35ป – 45 ป
มากกวา 45 ป
มัธยมศึกษาตอนตน หรือต่ํากวา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
พนักงานบริษัทเอกชน
อาชีพ
ขาราชการ
กิจการสวนตัว / ประกอบอาชีพอิสระ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
อื่น ๆ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 – 30,000 บาท
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ความถี่
226
174
46
189
128
37
17
17
22
274
70
292
23
42
23
20
119
101
63

รอยละ
56.50
43.50
11.50
47.25
32.00
9.25
4.25
4.25
5.50
68.50
17.50
73.00
5.75
10.50
5.75
5.00
29.75
25.25
15.75
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30,001 – 35,000 บาท
35,000 บาทขึ้นไป

38
79

9.50
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 รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 15,000 – 20,000 บาท จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.75
ตารางที่ 6 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยสวนประสมทาง
รายละเอียด
การตลาด
Apple
ยี่หอของโนคบุค
Sony
ที่ทานใหความสนใจ
Acer
Dell
Asus
Lenovo
HP/Compaq
Toshiba
Fujitsu
อื่นๆ
10,000 – 20,000 บาท
ระดับราคาสูงสุด
20,001 – 30,000 บาท
ที่ทานยินดีจายเพื่อซื้อ
โนตบุค
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
มากกวา 50,000 บาท
หากทานตองการซื้อโนตบุค พันธุทิพย พลาซา
ฟอรจูน
ทานจะซื้อจากที่ใด
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ความถี่
159
50
66
45
25
30
17
6
1
1
95
155

รอย
ละ
39.75
12.50
16.50
11.25
6.25
7.50
4.25
1.50
0.25
0.25
23.75
38.75

101
46
3
51
37

25.25
11.50
0.75
12.75
9.25
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Promotion ใดที่กระตุน
ความตองการซื้อโนตบุค

งานแสดงสินคา
หางสรรพสินคา
มีการเสนอ Promotion ลด แลก แจก แถม
มีการเสนอ Promotion ผอน 0%
มีหรือไมมี Promotion ก็ได

86
226
188
137
75

21.50
56.50
47.00
34.25
18.75

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกยี่หอ Apple มีจํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 39.75 ระดับราคา
สูงสุดที่ยินดีจายเพื่อซื้อโนตบุค ชวง 20,001 – 30,000 บาท มีจํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 38.75
สถานที่ซื้อโนตบุค หางสรรพสินคา มีจํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 56.50 Promotion ลด แลก
แจก แถม มีจาํ นวน 188 คน คิดเปนรอยละ 47
สวนที่ 3 การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยอื่น ๆ
ปจจัยอื่น ๆ
รายละเอียด
ความถี่
รอยละ
ยี่หอของโนตบุค
230
57.50
ภาพลักษณทาง
รูปลักษณของโนตบุค
146
36.50
กายภาพ
น้ําหนักของโนตบุค
22
5.50
สีของโนตบุค
2
0.50
149
37.25
กระบวนการใหบริการ ศูนยบริการซอมมีจํานวนมาก
ความรวดเร็วในการบริการงานซอมแซม
189
47.25
งานเครมสินคา
การรับประกันงานซอมตามระยะเวลา
62
15.50

ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ เ ลื อ กยี่ ห อ ของโน ต บุ ค มี จํ า นวน 230 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 57.50
ความรวดเร็วในการบริการงานซอมแซม งานเครมสินคามากที่สุดคือ มีจํานวน 189 คน คิดเปนรอย
ละ 47.25
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สวนที่ 4 การวิเคราะหเกี่ยวกับอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโนตบุคของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ปจจัย

คาเฉลี่

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ย

โนตบุคมีรูปลักษณ ดีไซนที่ทันสมัย

4.265

0.7491

ราคาของโนตบุคมีความเหมาสะสมกับ Spec ที่ไดรับ 4.425

0.6860

มีการใหบริการหลังการขายที่รวดเร็ว

4.357

0.6752

จํานวนศูนยบริการและซอมบํารุงครอบคลุมทุกพื้นที่ 4.400

0.6937

อายุการใชงานยาวนาน

0.7001

4.467

จากตาราง ผลการสํารวจของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม 400 คน ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ อายุ
การใชงานยาวนาน มีคาเฉลี่ยที่ 4.467 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7001 คะแนน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโนตบุคของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานในปจจัยสวนบุคคล ไมมีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อโนตบุคของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P) ที่ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานสถานที่ใหบริการ และดานการสงเสริมการตลาด ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อโนตบุคของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑเทานั้น ที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อโนตบุคของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05
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สมมติ ฐ านที่ 3 : ป จ จั ย อื่ น ๆ ที่ ป ระกอบด ว ย ด า นภาพลั ก ษณ ท างกายภาพและ ด า น
กระบวนการใหบริการ ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโนตบุคของผูบริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานในปจจัยอื่น ๆ ไมมีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
โนตบุคของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
อภิปรายผลของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโนตบุคของผูบริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโนตบุคของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม
เปนไปตามสมมติฐานเนื่องจากผูบริโภค สามารถเลือกซื้อสินคาโนตบุคไดทุกรายไดเฉลี่ยตอเดือน
สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P) ที่ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานสถานที่ใหบริการ และดานการสงเสริมการตลาด ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อโนตบุคของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามี เพี ยงปจ จั ยส วนประสมทางการตลาดด านผลิ ต ภั ณฑ
เทานั้น ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโนตบุคของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ 0.05 สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ อดุ ล ย จาตุ ร งคกุ ล (2543, หน า 160-166)
กระบวนการตัดสินใจซื้อ ที่กลาววา การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ในขั้นตอนการประเมิน
ผูบริโภคจะจัดลําดับความชอบตรายี่หอตาง ๆ ในแตละตัวเลือก และก็จะสรางความตั้งใจซื้อขึ้น
โดยทั่วไปการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมักจะทําการซื้อตราที่ชอบมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุดารัตน รัตนกิจไพบูลย (2553) ซึ่งทําการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อโนตบุคของ
นักศึกษา ชั้นปที่3 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางให
ความสําคัญ ต อป จจั ยด านส วนประสมการตลาด ในด านผลิ ตภัณฑ มีผลการตั ดสิ นใจมากที่ สุด
รองลงมา คือ ดานสถานที่ ดานสงเสริมการขายและดานราคา สวนพฤติกรรมในการการตัดสินใจ
เลือกซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค คือ ราคาเหมาะสมมากที่สุด ในดานสวนประสมทางการตลาด ดาน
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ผลิตภัณฑมีระดับความสําคัญในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด รองลงมา คือ ดานชองทางจัดจําหนาย
ดานสงเสริมการขาย และดานราคามีผลตอการตัดสินใจนอยที่สุด
สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานอื่น ๆ ที่ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลื อกซื้ อ
โนตบุคของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลองกับงานของ พจมาน อภิเกษมสันติ์ (2556)
ซึ่งทําการวิจัยเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ใชในการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบ
พกพาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ
มากที่สุด เมื่อแยกพิจารณาในแตละดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ โนตบุคมีคุณภาพไดมาตรฐานมี
อิทธิพลตอการเลือกซื้อมากที่สุด ดานราคา ราคาของโนตบุคเหมาะสมกับคุณภาพมีอิทธิพลตอการ
เลื อกซื้ อ มากที่ สุด ด านสถานที่ จัด จํ า หน า ย มีสินคา ตั วอย า งให ท ดลองในสถานที่ จั ด จํา หน า ยมี
อิทธิพลตอการเลือกซื้อมากที่สุด ดานการสงเสริมการตลาด มีการรับประกันจากบริษัทที่นาเชื่อถือมี
อิทธิพลตอการเลือกซื้อมากที่สุด
ในความคิดเห็นของผูวิจัยเห็นวา ดานราคา ของแตละยี่หอ ไมมีความแตกตางกันมาก เพราะ
โนตบุคสวนใหญ จะใช Software และ Hardware จากผูผลิตเดียวกัน ซึ่งทําใหตนทุนไมแตกตางกัน
มากนัก โดยผูซื้อเองก็มีการหาขอมูลจากแหลงตาง ๆ มาเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ สวน
ดานสงเสริมการขาย นั้นขึ้นอยูกับรานคากับผูผลิตเปนผูกําหนด และยังมีกิจกรรมสงเสริมการขาย
รวมกับธนาคาร เพื่อเปนแรงจูงใจสําหรับการตัดสินใจไดงายขึ้น ในสวนดานสถานที่จัดจําหนายนั้น
ก็สามารถหาซื้อไดงาย ตามหางสรรพสินคาทั่วไป แตอยางไรก็ดีไมวาจะเปนดานใดในสามดานที่
กลาวมา ผูที่คนทั่วไปจําเปนจะตองมีคอมพิวเตอรเพื่อใชในการทํางาน จึงไมเปนอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจในหัวขอขางตน
สมมติ ฐ านที่ 3 : ป จ จั ย อื่ น ๆ ที่ ป ระกอบด ว ย ด า นภาพลั ก ษณ ท างกายภาพ และด า น
กระบวนการใหบริการ ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโนตบุคของผูบริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยดานภาพลักษณทางกายภาพ และดานกระบวนการ
ใหบริการไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโนตบุคของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม
เปนไปตามสมมติฐานเนื่องจากผูบริโภค สามารถเลือกซื้อสินคาโนตบุคไดทุกการใหบริการ

1349

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

บรรณานุกรม
อดุลย จาตุรงคกุล, 2543. พฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
พจมาน อภิ เกษมสั นติ์ . (2556). ป จจั ยสว นประสมทางการตลาดที่ ใช ในการตั ดสิ นใจเลื อ กซื้ อ
คอมพิวเตอรแบบพกพา ของผูบริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร.กรุ งเทพมหานคร: วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยรังสิต.
สุ ด ารั ต น รั ต นกิ จ ไพบู ล ย . (2553). ป จ จั ย ที่ มีผ ลต อ การเลื อ กซื้ อ โน ต บุ ค ของนั กศึ กษา ชั้ นป ที่ 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี.เพชรบุรี: วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
โรมมนัส มณีอนันตทรัพย. (2549). พฤติกรรมการเลือกซื้อคอมพิวเตอรโนตบุกของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร.กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

1350

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคสที่สาขาเดอะสตรีทรัชดา
FACTORS THAT INFLUENCE THE DECISION TO THE COFFEE SHOP STARBUCKS
BRANCH AT THE STREET RATCHADA
ณัชชนม เจริญจิต
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย
ปจจุบันกาแฟ เปนเครื่องดื่มที่มีความนิยมอยางแพรหลายกันมากขึ้น และนิยมดื่มกันทั่ว
โลก มีกลิ่นหอม เปนเอกลักษณเฉพาะตัวแลวยังมีรสชาติที่อรอยแถมถูกปากคนไทยมากขึ้นดวย
จากที่เมื่อกอนคนไทยนิยมดื่มแตกาแฟสําเร็จรูป แตในปจจุบันคนไทยนิยมหันมาบริโภคกาแฟที่คั่ว
สดกันมากขึ้น ทําใหธุรกิจดานรานกาแฟขยายและเติบโตอยางตอเนื่องและรวดเร็วในปที่ผานๆมา
เหตุผลหลักๆ อาจจะเปนการที่ธุรกิจรายใหญๆ จากตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศเรามากขึ้น
จึงทําใหการเติบโตของธุรกิจดานรานกาแฟขยายตัวไดอยางกวางขวาง ขณะเดียวกันกระแสความ
นิยมในการดื่มกาแฟก็มากขึ้นตามไปดวย ซึ่งปจจุบันมีผูบริโภคกาแฟสดเปนจํานวนมาก ทําให
ธุรกิจทางดานกาแฟสดเปนที่นาสนใจสําหรับนักลงทุนเปนอยางมาก ซึ่งจะประกอบไปดวยทุกเพศ
ทุกวัย จึงทําใหธุรกิจทางดานกาฟมีมากขึ้นเปนจํานวนมาก จนในปจจุบันเริ่มมีกาแขงขันสูงขึ้นใน
รูปแบบตางๆ เชน รานกาแฟสดบางรานจะมีบริการมุนอานหนังสือ ใหนั่งเลนในบรรยาศที่รูสึก
สบาย ๆ และยังมีบริการ Wi-Fi และหรือ อินเตอรเน็ต พรอมทั้งยังมีบริการอาหารคาว หวาน และ
ของวางใหบริการ
ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกศึกษาเรื่องกาแฟสด โดยการเลือกศึกษาจากรานสตารบัตส เพราะราน
สตารบั คส นั้นเป นผูนําทางด ารธุ รกิจกาแฟ เนื่องจากทางร านได มีการคัดสรรเมล็ ดกาแฟที่ดี มี
คุณภาพจากเกษตรกร และไดมีการใหราคาเมล็ดที่สูง เพื่อใหเกษตกรนําเงินที่ไดไปรักษาหนาดิน
ทางดานสตารบัคสเองก็มีการรณรงค “การรักษาสิ่งแวดลอม” ควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจ
อีกสาเหตุหนึ่งที่เลือกรานกาแฟสตารบัคส เพราะปจจุบันคูแขงขันเริ่มมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธการแขงขัน เพื่อใชแขงขันชิงสวนแบงตลาดอยูตลอดเวลา มีอัตรา
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การเจริญเติบโตของรายไดอยู 90% ซึ่งในขณะเดียวกันทางดานสตารบัคสมีอัตราการเจริญเติบโต
ของรายไดอยู 20-25% ผูวิจัยจึงอยากทราบวาอะไรที่เปนปจจัยตอการตัดสินใจเลือกใชบริการราน
กาแฟสตารบัคสของผูบริโภค
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคส
ที่สาขาเดอะสตรีทรัชดา
เพื่อศึกษาปจจัยในสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
รานกาแฟสตารบัคสที่สาขาเดอะสตรีทรัชดา
เพื่อศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคสที่สาขา
เดอะสตรีทรัชดา
สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
เฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคสที่สาขา
เดอะสตรีทรัชดาตางกัน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
จัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาดที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
รานกาแฟสตารบัคส ที่สาขาเดอะสตรีทรัชดาตางกัน
ปจจัยอื่นๆ ที่ประกอบดวย ความภักดีในตราสินคา ภาพลักษณสินคา ที่แตกตางกันกันมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคสที่สาขาเดอะสตรีทรัชดาตางกัน
ประโยชนของการวิจัย
ผลจากการศึกษาสามารถนําไปใชเปนแนวทางพัฒนาและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการรานกาแฟสตารบัคส
เพื่อเพิ่มการขยายฐานกลุมลูกคาที่เลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคส
เพื่อนําระดับดานการตัดสินใจของผูที่เลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคส ในดานตางๆ
นํามาปรับ เปลี่ยนแกไข เพื่อสรางความพึงพอใจและความประทับใจแกผูมาใชบริการในครั้งตอไป
ใหมากขึ้น
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เพื่อนําผลวิจัยที่ไดเปนแนวทางใหกับวิจัยดานอื่นๆ ในเรื่องที่เกี่ยวของในอนาคตได
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสตาร
บัคส ที่สาขาเดอะสตรีทรัชดา” มีกรอบแนวคิดในการวิจัยนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน

ปจจัยสวนผสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ
- ราคา
- ชองทางการจัดจําหนาย
- การสงเสริมทางการตลาด

การตัดสินใจเลือกใชบริการ
รานกาแฟสตารบัคส
ที่สาขาเดอะสตรีทรัชดา

ปจจัยอื่นๆ
- ความภักดีในตราสินคา
- ภาพลักษณสินคา
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด
คอตเลอร ฟ ล ลิ ป (2546 หน า 24) กล า วว า ส ว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุ มได ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่อ งมือ เหลา นี้ใ ห
สามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย สวนประสม
การตลาด ประกอบดวยทุกสิ่งทุกอยางที่กิจการใชเพื่อใหมีอิทธิพลโนมนาวความตองการผลิตภัณฑ
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ของกิจการ สวนประสมการตลาดแบงออกเปนกลุมได 4 กลุม ดังที่รูจักกันวาคือ “4 Ps” อันไดแก
ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการขาย (Promotion)
เสรี ว งษ ม ณฑา (2542 หน า 11) กล า วว า ส ว นประสมทางการตลาด (Marketing
Mix) หมายถึง การมีสินคาที่ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย ไดขายในราคาที่
ผูบริโภคยอมรับไดและผูบริโภคยินดีจายเพราะเห็นวาคุม รวมถึงมีการจัดจําหนายกระจายสินคา ให
สอดคล อ งกั บ พฤติ ก รรมการซื้ อ หาเพื่ อ ความสะดวกแก ลู ก ค า ด ว ยความพยายามจู ง ใจให เ กิ ด
ความชอบในสินคาและเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
วารุณี ตันติวงศวาณิช (2552 หนา 54-57) กลาววา สิ่งกระตุนอื่นๆ เปนสิ่งแวดลอมที่อยู
เหนือการควบคุมขององคการ ซึ่งสงผลตอการตัดสินใจ และทําใหเกิดการซื้อได ไดแก ปจจัยทาง
เศรษฐกิจ(Economic) ปจจัยทางเทคโนโลยี (Technological) ปจจัยทางกฎหมายและการเมือง (Law
and Political) และป จ จั ย ทางวั ฒ นธรรม (Cultural) ในด า นเศรษฐกิ จ หมายถึ ง เศรษฐกิ จ ทั้ ง ใน
ครอบครัวและระดับประเทศ เพราะเมื่อปจจัยทางเศรษฐกิจดี ก็จะสงผลใหเกิดการตัดสินใจ ทางดาน
เทคโนโลยีเชนเดียวกัน เทคโนโลยีใหมๆ ที่เกิดขึ้นทําใหเกิดเปนสิ่งกระตุนในการตัดสินใจไดปจจัย
ทางดานกฎหมายและการเมืองตลอดจนวัฒนธรรม กฎหมายนั้นสงใหเกิดการตัดสินใจไดเพราะวา
มีสวนชวยเปนกรอบในการบังคับใชวา สิ่งใดผิดกฎหมาย ก็จะทําใหไมสามารถตัดสินใจซื้อได ดาน
วัฒนธรรมนั้น มีผลเพราะรวมไปถึง ครอบครัว เพื่อนบาน ก็มีสวนทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อได
เชนเดียวกัน
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น , ปริ ญ ลั ก ษิ ต านนท , ศุ ภ ร เสรี รั ต น และองอาจ ปทะวานิ ช
(2538, หนา 18) ไดกลาวถึง กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ (Decision Process) หมายถึง ขั้นตอน
ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑจากสองทางเลือกขึ้นไป พฤติกรรมผูบริโภคจะพิจารณาในสวนที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการตัดสินใจทั้ง ดานจิตใจ (ความรูสึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื้อเปน
กิจกรรมทางดานจิตใจและทางกายภาพ ซึ่งเกิดขึ้นชวงระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรมเหลานี้ทําใหเกิดการ
ซื้อและเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่น กระบวนการตัดสินใจซื้อประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ
คือ การรับรูการคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
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อัตราการเจริญเติบโตของรานกาแฟสตารบัคส
ตลาดกาแฟในชวง 5 ปที่ผานมาเติบ โตเฉลี่ ยรอยละ 7.3 ตอป โดยผูประกอบการมี การ
พัฒนาผลิตภัณฑใหตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค ไมวาจะเปนการพัฒนาดานรสชาติ
รวมถึงการเพิ่มคุณคาใหกับผลิตภัณฑ ควบคูกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด
โดยสตารบัคสมีรายไดจากการดําเนินการธุรกิจเกือบ 4,200 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
16% เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ป ที่ ผ า นมา ทั้ ง นี้ บริ ษั ท รายงานผลประกอบการที่ ช ะลอตั ว ลงใน
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนตลาดที่ใหญที่สุด แตมีรายไดสุทธิเพิ่มขึ้นถึง 11% อยางไรก็ตาม ในไตรมาส 4
ของปงบประมาณ ยอดขายรวมจากสาขาทั่วโลกของสตารบัคสเพิ่มขึ้นเพียง 4% เทานั้น ซึ่งเปนตัว
เลขที่ต่ํากวาการคาดการณจากนักวิเคราะหคือ 4.9% โดยบริษัทมีการขยายตัวมากที่สุดในจีนและ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ซึ่งสูงเปนประวัติการณถึง 23% ในปนี้ นายโฮเวิรด ชูลทซ ซีอีโอ สตารบัคส
ไดประกาศแผนสําคัญที่จะขยายสาขาในจีนเพิ่มเปน 2 เทาคือใหถึง 5,000 สาขาภายในป 2564 จนถึง
ตอนนี้ สตารบัคสมีสาขาทั้งหมด 25,085 แหงใน 75 ประเทศทั่วโลก โดยมีการเปดสาขาใหมเพิ่มขึ้น
ถึง 690 แหงในชวงไตรมาสสุดทาย
แบบของการวิจัย
การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคสที่สาขาเดอะ
สตรีทรัชดา เปนการดําเนินการวิจัยเองจากการสํารวจกลุมตัวอยางเชิงสํารวจ (Survey Research)
โดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลแลวนํามา
วิเคราะหตามวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อหาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ ซึ่งไดใชโปรแกรม Excel
ในการประมวลผลในการวิจัยนี้
ประชากรและหนวยวิเคราะห
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้จะใชกลุมตัวอยาง คือ ผูที่เขาใชบริการรานกาแฟสตารบัคสที่
สาขาเดอะสตรีทรัชดา ตั้งแตวันที่ 10 เมษายน – 26 เมษายน 2560 ซึ่งไมสามรถระบุจํานวนประชากร
ได โดยคาดวามีผูที่ใชบริการจํานวนไมนอยที่ตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคส
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การเลือกกลุมตัวตัวอยางและแผนกการสุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจากการใชสูตรของ
COCHRAN, W.G. (1953). SAMPLING TECHNIQUES. JOHN WILEY AND SONS. คํานวณหา
ขนาดตัวอยางที่จะใช มีรายละเอียดดังนี้
1
ตัวอยางจากการใชสูตรของ W.G.cochran (1953) ดังนี้
โดย

N = จํานวนตัวอยางที่ทําการศึกษา

Z = คาสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% มีคาเทากับ 1.96
p = คาความนาจะเปนของประชากรกําหนดใหเทากับ 0.5
E = คาความคลาดเคลื่อนในการศึกษานี้ที่กําหนดที่ 5% เทากับ 0.05
.

.

.

.

=

384.16 คน ≈ 400 คน

ดั ง นั้ น ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จะใช ข นาดตั ว อย า งจํ า นวน 400 ตั ว อย า ง ผู วิ จั ย ได เ ลื อ กใช
วิ ธี ดํา เนิ น การสุ มตั ว อย า งแบบไม ใ ช ท ฤษฎี ค วามน า จะเป น (Non-probability Sampling) โดยใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งผูวิจัยทําการเก็บขอมูลตัวอยางผานทาง
แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด
ออกแบบการวิจัยเปนเชิงปริมาณคุณภาพ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวม
รวมขอมูลในชวงเวลา เมษายน-พฤษภาคม 2560 แลวตรวจสอบความถูกตองและความเชื่อมั่น ของ
แบบสอบถามจากผูเชี่ยวชาญ เมื่อผานเรียบรอยแลวจึงไดนําไปแจกจริงกับกลุมตัวอยางดังกลาว
ขางตน
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เปนการนําสถิติมาใชในการวิเคราะหขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมมา
แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ
1. การวิเคราะหดวยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลทั่วไป
ของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติ เชน ความถี่ รอยละ เปนตน หรือนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลของ
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ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามในแบบสอบถามแตละขอ โดยใชสถิติ เชน คาเฉลี่ยหรือคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปนตน
2. การวิเคราะหดวยสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติอนุมาน เปนสถิติที่นํามาใชใน
การอางอิงไปหาคาความเปนจริงของประชากร สถิติอนุมานถูกนําไปใชใน 2 เรื่อง คือ การประมาณ
คาทางสถิติ และการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งในการวิจัยมักนิยมนําสถิติอนุมานมาใชในการทดสอบ
สมมติฐาน ไดแก t-Test และ F-Test
สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการวิจัยของผูตอบแบบสอบถามที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟ
สตารบัคสที่สาขาเดอะสตรีทรัชดา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยสวนบุคคล
เพศ

อายุ

สถานะภาพ

ระดับการศึกษา

อาชีพ

รายละเอียด

ความถี่ รอยละ

หญิง

268

67.00

ชาย

132

33.00

ต่ํากวาหรือเทากับ 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

โสด

318

79.50

สมรส

82

20.50

ต่ํากวาปริญญาตรี

128

32.00

ปริญญาตรี

227

56.75

ปริญญาโท

45

11.25

นักเรียน / นักศึกษา

16

4.00

พนักงานบริษัทเอกชน

303

75.75

รับราชการ

12

3.00

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

12

3.00
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รายไดเฉลี่ยตอเดือน

ประกอบธุรกิจสวนตัว

57

14.25

ต่ํากวาหรือเทากับ 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 บาทขึ้นไป

82

20.50

จากตารางที่ 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 2630 ป สถานภาพโสดมากกวาสมรส สวนมากอยูในระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอาชีพ
เปนบริษัทเอกชน ที่มีรายไดอยูระหวาง 25,000-35,000 บาท
ตารางที่ 2 ผลการวิจัยของผูตอบแบบสอบถามที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟ
สตารบัคสที่สาขาเดอะสตรีทรัชดา จําแนกตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ปจจัยสวนประสม

รายละเอียด

ความถี่

รอยละ

นมสด

148

37.00

ไอซ คอฟฟ หรือ ไอซ อเมริกาโน

49

12.25

ซิกเนเจอร ช็อคโกแลตเย็น นมเย็น

31

7.75

เครื่องดื่มตามเทศกาล

40

10.00

ชาชง ชาเขียว ชาตางๆ

80

20.00

พิเศษ

13

3.25

แฟรบปูชิโน กาแฟปนสูตรพิเศษ

39

9.75

51-100บาท

15

3.75

100-150 บาท

209

52.25

150 บาทขึ้นไป

176

44.00

ชองทางการจัด

มีสาขาครอบคลุมทุกพื้นที่

151

37.75

จําหนาย

ทําเลที่ตั้งสะดวกตอการเดินทาง

117

29.25

ทางการตลาด

เครื่องดื่มที่ผสมช็อตเอสเพรสโซและ

ผลิตภัณฑ

แฟรบปูชิโน น้ําผลไมผสมชาปนสูตร

ราคา
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ปายรานสังเกตุงายมีที่จอดรถ

24

6.00

ใกลที่ทํางาน

108

27.00

ซื้อ 1 แถม 1 ในชวงเวลา

188

47.00

การสงเสริมการ

ลดครึ่งราคา 50%

127

31.75

ขาย

มีของพรีเมี่ยมใหแลกซื้อ

54

13.50

มีบัตรสะสมแตม

31

7.750

จากตารางที่ 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญชอบเครื่องดื่มประเภท เครื่องดื่มที่ผสมช็อตเอส
เพรสโซและนมสดมากที่สุด ราคาที่ผูใชบริการพึงพอใจอยูระหวาง 100 -150 บาท และสวนใหญ
พอใจสาขาที่มีครอบคลุมทุกพื้นที่ และโปรโมชั้นที่ชื่นชอบคือ ซื้อ 1 แถม 1 ในชวงเวลา
ตารางที่ 3 ผลการวิจัยของผูตอบแบบสอบถามที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟ
สตารบัคสที่สาขาเดอะสตรีทรัชดา จําแนกตามปจจัยอื่นๆ
ปจจัยอื่นๆ

ประเภทเครื่องดื่ม

ความถี่ในการใชบริการ

สาเหตุที่เขาใชบริการ

ลักษณะการเขาใชบริการ

รายละเอียด

ความถี่

รอยละ

เย็น

264

66.00

รอน

105

26.25

ปน

31

7.75

เดือนละครั้ง

33

8.25

1-2 ครั้ง / สัปดาห

136

34.00

2-3 ครั้ง / สัปดาห

198

49.50

นานๆ ครั้ง

33

8.25

ติดใจรสชาติเครื่องดื่ม

113

28.25

สถานที่และบรรยากาศที่ดี

119

29.75

เจรจาธุรกิจ พบปะสังสรรค

168

42.00

ดื่มที่ราน

260

65.00

ซื้อแบบนํากลับ

140

35.00

1359

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

จากตารางที่ 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญชอบดื่มเครื่องดื่มแบบเย็น และสวนมากเลือกใช
บริการ 2-3 ครั้ง / สัปดาห สวนใหญเขามาเจรจาธุรกิจ พบปะสังสรรค และลักษณะการใชบริการ คือ
นั่งดื่มที่รานเปนสวนใหญ
ตารางที่ 4 ผลการวิจัยของผูตอบแบบสอบถามที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟ
สตารบัคสที่สาขาเดอะสตรีทรัชดา จําแนกตามขอมูลดานการตัดสินใจ
การตัดสินใจ
ความถูกตองของสินคาที่ไดรับ
และความรวดเร็วในการใหบริการ
ความคุมคาโดยรวมทั้งหมดเมื่อ
เทียบกับราคา
มีสิ่งอํานวยความสะดวกบริการไว
หลายอยาง
รสชาติเครื่องดื่ม
ความสะอาดของรานโดยรวม

คาเฉลี่ย

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

4.0500

0.4616

4.0875

0.4587

4.1725

0.4221

4.1675
4.0752

0.5051
0.4749

จากตารางที่ 4 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจเลือกใชบริการเนื่องจากมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกบริการไวหลายอยาง และ ติดใจในรสชาติเครื่อง เปนอันดับตนๆ รองลงมาเปนเรื่อง
ของความคุมคโดยรวมเมื่อเทียบกับราคา ความสะอาดของราน และความถูกตองความรวดเร็วใน
การใหบริการ ตามลําดับ
อภิปรายผลของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยดานสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสตาร
บัคสที่สาขาเดอะสตรีทรัชดาตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนบุคคล ไมมีดานใดที่มีอิทิพลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคสที่สาขาเดอะสตรีทรัชดาแตอยางใด ทั้งนี้เนื่องจากปจจุบันความ
แตกตางในเรื่องเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมเปนอุปสรรคตอ
การใชบริการ เพราะทุกคนมีความเทาเทียมกันในการรับบริการที่ดี ควรไดรับการเอาใจใสที่ดีของ
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พนักงานที่ใหบริการ จึงสงผลใหผูที่เขาใชบริการมีความพึงพอใจตอการเลือกใชบริการรานกาแฟ
สตารบัคสไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ชอง
ทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาดที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการรานกาแฟสตารบัคสสาขาเดอะสตรีทรัชดาตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีเพียงดานการสงเสริมการตลาดที่
มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช บ ริ ก ารร า นกาแฟสตาร บั ค ส ส าขาเดอะสตรี ท รั ช ดาต า งกั น
สอดคลองกับ ผลงานวิจัยของ ชนัญญา ศรีลลิตา (2551) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการ รานกาแฟสดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา
1. ระดับความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสดของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคมีระดับความคิดเห็นตอการตัดสินใจ โดยภาพรวมในระดับมาก
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุดไปหานอยที่สุดคือ รสชาติของกาแฟ ความหลากหลายของชนิดกาแฟ
ชื่อเสียงหรือยี่หอของผลิตภัณฑ และการใหสวนลดแกสมาชิก
2. ระดับความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาด ทั้ง 4 ดาน พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหาปานกลาง คือ ดานราคา ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับปานกลาง
3. ป จ จั ย ทางการตลาดที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช บ ริ ก ารร า นกาแฟสด โดยด า น
ผลิ ตภัณฑ มีความสําคั ญตอการตัดสินใจมากที่ สุด รองลงมาคือ ด านการสง เสริ มการตลาดและ
ชองทางจัดจําหนาย ดานราคามีผลตอการตัดสินใจนอยมาก เนื่องจากผูบริโภคและมีรายไดมากราคา
จึงไมใชปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกใชบริการ แตผูบริโภคจะหันไปใหความสําคัญในเรื่อง
คุณภาพของผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนายหลากหลาย การสงเสริมการตลาดอยางตอเนื่อง
และสอดคลองกับทฤษฎีของ ชื่นจิตต แจงเจนกิจ (2546 หนา 12-13) กลาววา คือ กิจกรรมการตลาด
ที่กระทําตอลูกคา อาจจะเปนลูกคา ผูบริโภคหรือลูกคาคนกลางในชองทางการจัดจําหนายแตละ
รายอยางตอเนื่อง โดยมุงใหลูกคาเกิดความเขาใจมีการรับรูที่ดี ตลอดจนรูสึกชอบบริษัทและสินคา
หรือการบริการของบริษัท ทั้งนี้จะมุงเนนกิจกรรมการสื่อสารแบบสองทางมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนา
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบริ ษั ท กั บ ลู ก ค า ให ไ ด ป ระโยชน ทั้ ง สองฝ า ย (Win-Win Strategy) เป น
ระยะเวลายาวนาน
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ทั้งนี้ดานการสงเสริมการขาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคส ทางราน
มีการสงเสริมการขายมากจะกระตุนความสนใจ หรือการตัดสินใจที่เรียกวาการกระตุนผูบริโภค
หรือการสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภค (Consumer promotion) เชน โปรโมชั่น เชน ซื้อ 1 แถม 1
ในชวงเวลา หรือ ลดครึ่งราคา 50% ทํ าให มีความสั มพั น ธ ใ นทิศ ทางเดี ยวกั นซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
สมมติฐานตั้งไว
สวนดานผลิตภัณฑ ดานราคา และชองทางการจัดจําหนาย ไมมีดานใดที่มีอิทิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคสที่สาขาเดอะสตรีทรัชดาแตอยางใด ทั้งนี้เนื่องจาก
ปจจุบันความแตกตางในเรื่องผลิตภัณฑ ราคา และชองทางการจัดจําหนาย ไมเปนอุปสรรคตอการ
ใชบริการ เพราะมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย ราคาที่เหมาะสม และชองทางการจัดจําหนายสะดวกตอ
การมาเลือกใชบริการ จึงสงผลใหผูที่เขาใชบริการมีความพึงพอใจตอการเลือกใชบริการรานกาแฟ
สตารบัคสไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 3 : ปจจัยดานอื่นๆ ที่แตกตางกันกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟ
สตารสาขาเดอะสตรีทรัชดาตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยอื่นๆ ไมมีดานใดที่มีอิทิพลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริ การรา นกาแฟสตารบั คสที่ สาขาเดอะสตรีท รั ชดาแตอย างใด ทั้ งนี้ ไม วาจะเป นประเภทของ
เครื่องดื่ม ก็ไมไดเปนอุปสรรคตอการเลือกใชบริการ สวนดานความถี่การเขาใชบริการสาขานี้มี
ผูคนเขามาใชบริการไมขาด เนื่องจากเปดบริการ 24 ชั่วโมง หรือแมแตเหตุผลที่เขามาใชรวมถึง
รูปแบบการใชบริการไมวาจะซื้อกลับบานหรือนั่งดื่มที่รานก็ไมไดเปนอุปสรรค เนื่องจากที่รานมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกไวรองรับ จึงสงผลใหผูที่เขาใชบริการมีความพึงพอใจตอการเขาใชบริการราน
กาแฟสตารบัคสไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงขอเสนอแนกออกเปน 2 สวน
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
ดานผลิตภัณฑ ผลการศึกษาพบวาผูที่เขาใชบริการมีความพึงพอใจตอการเลือกใชบริการ
รานกาแฟสตารบัคสสาขาเดอะสตรีทรัชดา โดยรวมอยูในระดับดีมาก ไมวาจะเปนดานรสชาติ หรือ
ประเภทเครื่องดื่มที่ออกมาตามเทศกาลตางๆผูประกอบการควรมีเมนูเพิ่มเติมใหมากขึ้น ในสวน
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ของน้ําผลไมตามฤดูกาล หรือผลิตภัณฑประเภทกาแฟแคลอรี่ต่ํา (Low Fat) ที่เหมาะสําหรับลูกคาที่
รักสุขภาพ เพื่อทําใหผูบริโภคเขามาใชบริการมากขึ้นและเพิ่มยอดขายใหมากยิ่งขึ้นตามไปดวย
คุณภาพบริการ ผลการศึกษาพบวาผูที่เขาใชบริการมีความพึงพอใจตอการเลือกใชบริการ
รานกาแฟสตารบัคสสาขาเดอะสตรีทรัชดา โดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยเฉพาะความรวดเร็วใน
การชําระเงิน มีความกระตือรือรนในการทํางาน การเอาใจใสดูแล ดังนั้นผูประกอบการควรมีการ
ฝกอบรมพนักงานในเรื่องของการใหบริการ อีกทั้งปลูกจิตสํานึกใหพนักงานมีใจรักการบริการ เอา
ใจใสลูกคาอยางเทาเทียมกัน เพื่อใหเกิดความประทับใจในการบริการ
ดานราคาการใหบริการ ผลการศึกษาพบวาผูที่เลือกใชบริการมีความพึงพอใจตอการเขาใช
บริการรานกาแฟสตารบัคสสาขาเดอะสตรีทรัชดา โดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยเฉพาะในเรื่องสิ่ง
อํานวยความสะดวกบริการไว มีการแสดงราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและรสชาติ ผูประกอบการ
ควรทําใหผูบริโภครูสึกถึงความคุมคากับเงินที่จายไปในการบริโภคกาแฟแตละครั้ง โดยพัฒนา ดาน
ผลิตภัณฑ คุณภาพ หรือดานการบริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น เชนมีเพลงใหฟง หรือนิตยสารใหอาน และ
อาจมีการศึกษาราคาจากคูแขง ตั้งราคาไมใหตางจากคูแขงมากเกินไป อาจจะทําใหผูบริโภครูสึก
คุมคากับเงินที่จายเมื่อเทียบกับราคาของรานกาแฟอื่นๆ ทําใหผูบริโภคเกิดการกลับมาใชบริการได
บอยมากขึ้น
ดานการสงเสริมการตลาดผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจดานการ
สงเสริมการตลาด โดยรวมอยุในระดับมาก โดยเฉพาะเรื่องโปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 ในชวงเวลา และ
ลดครึ่งราคา 50% ดังนั้นผูประกอบการควรเพิ่มความสําคัญกับดานการสงเสริมการตลาดเพิ่มมาก
ขึ้น เชน การทําโปรโมชั่นรวมกับบัตรเครดิต หรือสวนลดจากการใชเครือขายของโทรศัพทมือถือ
เพื่อเปนเครื่องมือหลักที่ชวยกระตุนยอดขายใหเพิ่มมากขึ้น โดยการทําผานสื่อโฆษณาตางๆ ที่
สามารถเขาถึงผูบริโภคไดงาย
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขต กรุงเทพมหานคร
Factors influencing the decision to rent an apartment in Bangkok.
ณัฐภณ บุญชม
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดยอ
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเช า อพาร ท เม น ท ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และ
ปจจัยอื่น ๆ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม และวิ เ คราะห ข อ มู ล ด ว ยสถิ ติ พ รรณนา ค าความถี่ ค า ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย และส ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พรอมกับทดสอบสมมติฐานดวยสถิติอนุมาน t-Test และ F-Test
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถาม ดานปจจัยบุคคล สวนใหญเปน เพศชาย อายุ 35 ป
ขึ้นไป อาชีพสวนใหญ เป นธุ รกิจส วนตั ว/อาชี พอิสระ รายไดเฉลี่ยต อเดือ นมากวา 20,000 บาท
สถานภาพโสด ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ดานผลิตภัณฑ สวนใหญเปน สิ่งอํานวย
ความสะดวก ดานราคา ต่ํากวา 3,000 ดานสถานที่ตั้ง ใกลที่ทํางาน ดานการสงเสริมการตลาด สวน
ใหญเปน คํานึงถึงปจจัยอื่นๆมากกวาโปรโมชั่น ดานบุคลากร พนักงานที่ใหขอมูลคําปรึกษาได
อยางดี ดานการนําเสนอ สภาพแวดลอมโดยรอบอพารทเมนท ดานกระบวนการ สามารถเขาพบ
พนักงานไดทันที
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ดานปจจัยสวนสวนบุคคล ดานเพศ อายุ อาชีพ และ
รายไดที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจที่ตางกัน และดานสวนประสมทางการตลาด พบวา
ดานราคา ทําที่ตั้ง บุคลากร การนําเสนอ และกระบวนการ ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกเชาอพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ตางกัน มีความสัมพันธในการตัดสินใจเลือกเชาอ
พารทเมนทแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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
“ที่อยูอาศัย” เปนหนึ่งในปจจัย 4 ที่เปนปจจัยขั้นพื้นฐานของมนุ ษยในการดํารงชี วิตที่
สําคัญ ไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค เปนปจจัยที่สําคัญตัวหนึ่งที่ขาดไมได
ในปจจุบัน ประชากรมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ความตองการที่อยูอาศัยจึงมีความตองการ
มากเพื่อตองสนองความตองการของประชากร ที่มีการยายถิ่นฐานแบบถาวรและ แบบชั่วคราว
เพื่อที่ ทํางานหรือ ศึกษาเลาเรียน เปนตน โดยเฉพาะ ในเมืองหลวง ที่มีประชากรหนาแนน ทีมาจาก
ทุกภาคของประเทศมารวมกัน โดยมีที่ดินอยูอยางจํากัด จึงทําใหที่ดินมีราคาแพงขึ้น ในเมืองหลวง
จึงทําให เกิดธุรกิจที่พักอาศัยแบบอยูรวมกันในอาคารเดียวกัน แทนที่พักอาศัยแบบบาน เพื่อที่จะให
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ลดตนทุนรายจายที่สูง ตามระดับรายไดของแตละบุคคลเพื่อตอบสนองความตองการที่แตกตางกัน
ตามระดับรายไดหรือฐานะ
จากสภาพแวดลอมเมือ งหลวง มี ที่ดินจํ ากัดและมีราคาแพง ประชากรจึงมี การปรั บตัว
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมตัวเมืองจึงทําให มีธุรกิจแบบเชาที่พักอาศัย รวมกันในอาคาร
เดียวกัน โดยแยกเปนหอง เพื่อแทนการซื้อบานหรือที่ดินเพื่ออาศัย ในระดับที่เหมาะกับรายไดของ
ตนเอง และสามารถยายที่อาศัยได ตอบสนองตามความตองการ เปนตน และที่อาศัยมักไมไกลจาก
ตัวเมือง หรือที่ทํางานมากนัก
เนื่ อ งด ว ยราคาที่ อ ยู อ าศั ย และที่ ดิ น ในเมื อ งหลวงมี ร าคาสู ง ประชาชนระดั บ ล า งไม มี
ความสามารถในการซื้อเปนเจาของได จึงนิยมเชาอยูอาศัยมากกวา ซึ่งจะเห็นไดวาธุรกิจอพาร
ทเมนทยังมีแนวโนมเติบโตอีกในอนาคตเพราะประชากรมีการขยายตัว และเปนธุรกิจที่ดึงดูดความ
สนใจต อ ลงทุ น เป น ธุ ร กิ จ ที่ ไ ม ซั บ ซ อ น ทํ า เลที่ ตั้ ง เป น เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ธุ ร กิ จ ประสบ
ความสําเร็ จ เชน มีความสะดวกในการเดิ นทางและใกล แหล งชุมชน,แหลงการคา,สํ านัก งาน,
สถานศึกษา,หรือโรงงาน เปนตน ทําใหเล็งเห็นถึงการเจริญเติบโตของธุรกิจ เชาที่พักอาศัย อพารท
เมนท เพื่อตอบสนองความตองการผูบริโภคที่ตองการที่พักอาศัยที่มีมากขึ้น
จากแนวโนมที่ตองการที่อยูอาศัยสู งขึ้น จึงมีการเพิ่มขึ้นของจํานวนอพารทเมนท เปน
จํานวนมาก ทําใหมีการแขงขันสูงขึ้น เพื่อที่จะตอบสนองความตองการของผูบริโภค
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลทีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางทีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขต
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย อื่ น ๆ ที มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเช า อพาร ท เม น ท ในเขต
กรุงเทพมหานคร
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สมมติฐานการวิจัย
1.ปจจัยดานลักษณะบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตาง
กันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
2.ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P) ที่ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ทําเลที่ตั้ง การ
สงเสริมดานการตลาด บุคลากร การนําเสนอ กระบวนการ ที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกเชาอพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
3.ปจจัยอื่นๆ ทีประกอบดวย ภูมิลําเนา ภาพลักษณ ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือก
เชาอพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
ประโยชนของการวิจัย
1. ผูประกอบการหรือผูที่สนใจลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจอพารทเมนทสามารถนําผลการวิจัยนี้
ไปเปนสวนหนึ่งของการตัดสินใจได
2. ผูประกอบการหรือผูที่สนใจสามารถนําผลวิจัยนี้ไปพัฒนาปรับปรุงปจจัยดานตางๆให
สอดครองกับความตองการของผูบริโภคได
3. ผูประกอบการหรือผูที่สินใจสามารถนําผลวิจัยไปวิเคราะหทํากลยุทธการแขงขันใน
ธุรกิจอพารทเมนทหรืออุตสาหกรรมเดียวกันนี้ได
กรอบแนวความคิดการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขต
กรุงเทพมหานคร
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
อดุลย จาตุรงคกุล (2541: 38-39) กลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตร รวมถึง เพศ อายุ
อาชีพ การศึกษาและรายไดมี ความสําคัญตอนักการตลาดเพราะมี ความเกี่ยวพันอุปสงค (Demand)
ในตัวสินคาทั้งหลาย ดานเพศ เพศหญิง ในปจจุบันมีการทํางานนอกบานเพิ่มมากขึ้น อายุ ที่แตกตาง
กั น ทํ า ให พ ฤติ ก รรมต า งกั น จากประสบการณ ชี วิ ต ที่ ม ากยิ่ ง ขึ้ น วงจรชี วิ ต ของครอบครั ว เป น
ตัวกําหนดที่สําคัญ ของพฤติกรรม ขั้นตอนของวงจรชีวิตของครอบครัวแบงออกเปน9 ขั้นตอน ซึ่ง
แตละขั้นตอนจะมีพฤติกรรม การซื้อที่แตกตางกัน รายได เปนปจจัยสําคัญ กําลังการซื้อสินคามาก
น อ ยเพี ย งใดรู ป แบบการใช จ า ยสิ น ค า หรื อ บริ ก ารจึ งต า งกั น (สุ ภ าภรณ พลนิ ก ร , 2548:28-31)
สถานภาพสมรส (Marital Status) การแบงสวนการตลาด (Market segmentation) อาจนําสถานภาพ
สมรสและรายไดตลอดจนลักษณะการซื้อเปนปจจัยที่นํามาพิจารณาในการแบงสวนการตลาด
ธีราภัส อวมอิ่มคา, (2551, 9) สวนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix หรือ
7P’s)
สวนประสมการตลาดบริการ สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดยทําให
กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคและอยูรอดได รวมถึงสามารถขยายขนาดกิจการไดในอนาคต
ประกอบดวย1. ผลิตภัณฑ มีคาตองมีคาในสายตาของลูกคา 2. ราคา ตองเหมาะสมหรือประโยชนที่
ไดเกิดราคาที่เสียไป 3. การจัดจําหนาย ชองทางในการทําใหลูกคาสามารถเขาถึงและเลือกใชบริการ
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ได 4. การสงเสริมการตลาด เปนการสรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ 5. บุคลากร ตองมีการ
คัดเลือกและฝกอบรมเพื่อที่ จะตอบสนองความตองการลู กคา 6. กระบวนการ เปนการส งมอบ
คุณภาพในการใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็วและประทับใจ 7. การนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
โดยพยายามสรางรูปแบบการใหบริการเพื่อสรางคุณคาใหกับ
ดุษฎี อายุวัฒน (2541, 39) กลาววา การยายถิ่น นับวาเปนการกระจายทรัพยากรมนุษยให
เหมาะสมกับความตองการ แตละชุมชนและเปดใหโอกาสบุคคลมีชองทางใชสามารถของตนเองให
เหมาะสมกับทองถิ่นที่ตองการความชํานาญ เฉพาะอาชีพ
สายสุดา พานยอย (2553,17) ไดให ความหมายของการยายถิ่น วาเปนการตัดสินใจในการ
เคลื่ อนย ายของประชากร ในเชิงภู มิศาสตร เปนการแสวงหางานทํ าโดยการตั ดสิ น ใจยา ยถิ่ นที่
สมเหตุสมผล นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อผูยายถิ่นคาดวาประโยชนที่ไดรับจากการยายถิ่น จะมากกวา ตนทุน
ที่ตองการเสียไป
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ชนายุส เชี่ ยวเชิ งการุณ (2554). ศึกษาเรื่อ ง ป จจั ยการตั ดสิ นใจเลื อกหอพักในเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: หอพักซอยคุมเกลา 32 จากการศึกษา
พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีผล
ตอการตัดสินใจเชาหอพักโดยรวม ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พจนารถ อิ่มสอน (2558).ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเชาอพารทเมนทของ
ผูบริโภคในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา จากการทดสอบสมมติฐาน
พบวา อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได ที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการเชาอพารทเมนท แตกตางกัน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทุกดานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเชาอพารทเมนทของ
ผูบริโภคตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
วรรณนิภา มหาวงศ (2555) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดึงดูดการเขาพักอาศัย หรือ
การเชาบริการ อพารทเมนทในเขตบางกะป จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา ปจจัย
ทางดานประชากรศาสตร ดานอายุ อาชีพ สถานภาพ รายได ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจเลือกเชา
อพารทเมนทตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สงกรานต คงเพชร(2553) ศึกษาเรื่อง ปจจัยการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนทของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดาน
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บุคลากร มีผลตอพฤติกรรมการเลือกเชา อพารทเมนทของผู บริโ ภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่
ตางกัน
สุ กั ล ยา รุ ง วิ ท ยา (2557) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การเลื อ กเช า ที่ พั ก อาศั ย ของ
ประชาชนในอําเภอเมืองจังหวัดกาแพงเพชร ผลกาวิจัย จากการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑราคาเชา สถานที่ การสงเสริมการขาย ผูใหบริการ ลักษณะทาง
กายภาพ มีความสัมพันธกับการเลือกเชาที่พักอาศัย มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ภัทรวดี มอลินิว (2557) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคาในการเลือกใช
บริ ก ารห อ งเช า ในเขตอํ า เภอบางละมุ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี ผลการศึ ก ษาพบว า ป จ จั ย ทางด า น
ประชากรศาสตร สถานภาพและอาชีพที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจที่มี ความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และปจจัยทางดานการตลาด ดานสินคาและบริการ และดานกระบวนการ

จัดการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการใชบริการหองเชาในเขตอําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ลัดดาวัลย ประกอบมูล (2556) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่ใชในการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา พบวา มีภูมิลําเนาอยูในเขตภาคกลาง และ
ส วนใหญศึ กษาอยูที่ มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร(ศูนยรั งสิ ต) ในภาพรวมพบว า นั กศึกษามีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของปจจัยที่ใชในการตัดสินใจเลือกเชาหอพักทั้ง 7 ดานอยูใน
ระดับความสําคัญปานกลาง มีความคิดเห็นในดานราคาอยูในระดับความสําคัญมากที่สุด ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับความสําคัญของปจจัยที่ใชในการตัดสินใจเลือกเชาหอพัก ขึ้นอยูกับ
ปจจัยอายุ รายได ภูมิลําเนาสถาบันการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ธงชัย ชูสุน (2556) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่ผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
โดยข อ ที่ มี ค า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด คื อ ความสะดวกในการเดิ น ทางมี่ ค า เฉลี่ ย 4.85 จากการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด และปจจัยดานชื่อเสียงและภาพลักษณมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมที่ระดับนัยสําคัญ .05
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ระเบียบวิธีวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในวิจัยครั้งนี้ คือ ผูเชาอพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวม
ขอมูลจากการออกแบบสอบถาม กําหนดขนาดตัวอยางจากการใชสูตรของ COCHRAN จํานวน
400 คน ผูวิจัยออกแบบการวิจัยเปนเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลตั้งแตวันที่ 1-26 เมษายน พ.ศ. 2560 แบบสอบถามไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญเปนที่
เรียบรอยแลวจึงแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง
การวิเคราะหขอมูล
เก็ บ รวมรวมข อ มู ล แบบสอบถามจํ า นวน 400 ชุ ด ทํ า การตรวจสอบความถู กต อ งครบ
สมบูรณของขอมูล และนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปแกรม Microsoft Office Excel โดยใชสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก คาจํานวน คารอยละ
คาเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก t-Test และ F-Test
สรุปผลการวิจัย
ตาราง 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม
(n=400)
ปจจัยสวนบุคคล
ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
เพศ
ชาย
อายุ

อาชีพ

หญิง
ต่ํากวา 20 ป
21 - 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป
มากกวา 50 ป
พนักงานบริษัทเอกชน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ขาราชการ
ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา

1371

ความถี่

รอยละ

232
168
79
97
38
88
98
55
64
48
130
103

58
42
19.75
24.25
9.50
22
24.50
13.75
16
12
32.50
25.75

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

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 บาทขึ้นไป
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
ตารางที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ปจจัยดานสวนประสม
รายละเอียด
ทางการตลาด
ผลิตภัณฑ
ขนาด/พื้นที่หอง
สีของหองพัก
ความสวยงามของอาคาร
สิ่งอํานวยความสะดวก
ราคา
ต่ํากวา 3,000 บาท
3,000-3,500 บาท
3,501-4,000 บาท
4,001-4,500 บาท
มากกวา 4,500 บาท
ทําเลที่ตั้ง
ใกลที่ทํางาน
ใกลสถานศึกษา
ใกลโรงพยาบาล
ใกลแหลงชุมชน
ใกลทางคมนาคม
การสงเสริมการตลาด คํานึงถึงปจจัยอื่นๆ กอนเสมอ
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ความถี่

รอยละ

148
20
69
163
216
164
9
5
6
128
106
4
87
75
212

37.00
5.00
17.25
40.75
54.00
41.00
2.25
1.25
1.50
32.00
26.50
1.00
21.75
18.75
53.00
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เชา 1 ป ใชอินเตอรเน็ตฟรี 2 เดือน
188
47.00
ดานบุคลากร
พนักงานบริการตลอด 24 ชั่วโมง
157
39.25
พนักงานที่ใหขอมูล/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 (ที่จอดรถ)
94
23.50
การบริหาร/นิติบุคคล
60
15.00
ความรวดเร็วในการซอมแซม แกไข
103
25.75
จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกสิ่งอํานวยความสะดวก มีจํานวน 163 คน คิด
เปนรอยละ 40.75 ดานราคาต่ํากวา 3,000 บาท มีจํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 54 ใกลที่ทํางาน มี
จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32 ดานการสงเสริมการตลาดคํานึงถึงปจจัยอื่นๆ กอนเสมอ มี
จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 53 พนักงานที่ใหขอมูลคําปรึกษาไดอยางดี มีจํานวน 180 คน คิดเปน
รอยละ 45 เลือกสภาพแวดลอมโดยรอบอพารทเมนท มีจํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ 54 การ
บริการสามารถเขาพบพนักงานไดทันที มีจํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 35.75
ตารางที่ 3 การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยอื่น ๆ
ปจจัยอื่น ๆ
ภูมิลําเนา

รายละเอียด

ความถี่

กรุงเทพฯ
182
ตางจังหวัด
187
ตางประเทศ
31
ภาพลักษณ
ทันสมัย
104
เรียบงาย
195
ไมมีผล (ขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ )
101
จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูตางจังหวัด มีจํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ
46.75 ภาพลักษณอพารทเมนเลือกความเรียบงาย มีจํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 48.75
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รอยละ
45.50
46.75
7.75
26.00
48.75
25.25
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ตารางที่ 7 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเลือกเชาอพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปจจัยการตัดสินใจ

คาเฉลี่ย

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของอพารทเมนท

4.43

0.7558

2.มีระบบรักษาความปลอดภัย

4.20

0.9022

3.พื้นที่จอดยานพาหนะ

4.15

0.8530

4.รูปลักษณของอพารทเมนท

4.01

0.8786

5.สถานที่ตั้งอพารทเมนท

4.07

0.8166

1.ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกราคาเหมาะสมกับคุณภาพของอพารทเมนท
มากที่สุด คือ มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 คะแนน มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.7558 คะแนน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และ
สถานภาพ ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ อายุ อาชีพ รายได ที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P) ที่ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ด า นสถานที่ ตั้ ง ด า นการส ง เสริ ม การตลาด ด า นบุ ค ลากร ด า นการนํ า เสนอ และด า น
กระบวนการ ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน ราคา ทําเล บุคลากร
การนํ า เสนอและกระบวนการ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเช า อพาร ท เม น ท ในเขต
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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สมมติฐานที่ 3 : ปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย ดานภาพลักษณทางกายภาพ ดานกระบวนการ
ใหบริการ และดานเวลา ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานในปจจัยอื่นๆ ดานภาพลักษณ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
เชาอพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
อภิปรายผลของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และ
สถานภาพ ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน โดยแยกเปนรายดาน
เพศที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน เปนไปตามสมมติฐานและสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ชนายุส เชี่ยวเชิงการุณ (2554).
จากการศึกษาพบวา ปจจัย สวนบุ คคล ด านเพศ ที่แตกตางกัน มี ผลต อการตั ดสิ นใจเช า หอพั ก
โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคลองกับแนวคิ ดของ
อดุลย จาตุรงคกุล (2541) กลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตร เพศ อายุ อาชีพ การศึกษาและ
รายไดแตกตางกัน ยอมมีผลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมตางกัน
อายุที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน เปนไปตามสมมติฐานและสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พจนารถ อิ่มสอน (2558).จาก
การศึกษาพบวา อายุ ที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการเชาอพารทเมนท ที่ตางกัน และยังสอดคลองกับ
แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2538) กลาววา อายุของกลุมผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน
ยอมมีความตองการในสินคาและบริการที่ตางกัน
อาชี พ ที่ แ ตกต า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเช า อพาร ท เม น ท ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน เปนไปตามสมติฐานและสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วรรณนิภา มหาวงศ
(2555) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดึงดูดการเขาพักอาศัย หรือการเชาบริการ อพารทเมนท
ในเขตบางกะป จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา ปจจัยทางดานประชากรศาสตร ดาน
อาชีพ ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจเลือกเชา อพารทเมนทตางกัน
รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน เปนไปตามสมมติฐานและสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ชนายุส เชี่ยวเชิง
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การุ ณ (2554). ศึ กษาเรื่ อง ปจจัยการตั ดสิ น ใจเลื อ กหอพั ก ในเขตนิ ค มอุต สาหกรรมลาดกระบั ง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: หอพักซอยคุมเกลา 32 จากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล
ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเชาหอพักโดยรวม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคลองกับแนวคิดของ สุภาภรณ พลนิกร (2548) กลาววา
รายไดของครอบครัว ทําใหเกิดพฤติกรรมการซื้อสินคาหรือบริการที่ตางกัน
สถานภาพที่ แ ตกต า งกั น ไม มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเช า อพาร ท เม น ท ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐาน สถานภาพที่แตกตางกั นไม มีผลกระทบต อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P) ที่ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ด า นสถานที่ ตั้ ง ด า นการส ง เสริ ม การตลาด ด า นบุ ค ลากร ด า นการนํ า เสนอ และด า น
กระบวนการ ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ แ ตกต า งกั น ไม มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเช า อพาร ท เม น ท ในเขต
กรุ งเทพมหานครตางกั น ไม เปนไปตามสมมติ ฐาน ผลิต ภั ณฑ ที่แตกต างกั นไมมีผลกระทบต อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ราคาที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานคร
ต า งกั น เป น ไปตามสมมติ ฐ านและสอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ พจนารถ อิ่ มสอน (2558). จาก
การศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทุกดานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเชาอพาร
ทเมนทของผูบริโภคตางกัน และยังสอดครองกับแนวคิดของ ธีราภัส อวมอิ่มคา, (2551) กลาววา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดเปนปจจัยสําคัญในการที่จะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จและอยู
รอดในการแขงขันกับคูแขงในปจจุบัน
สถานที่ ตั้ ง ที่ แ ตกต า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเช า อพาร ท เม น ท ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน เปนไปตามสมมติฐานและสอดคลองกับงานวิจัยของ สุกัลยา รุงวิทยา
(2557) จากการศึ ก ษา พบว า ด า นทํ า เลที่ ตั้ ง มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การเลื อ กเช า ที่ พั ก อาศั ย มี
ความสัมพันธกันอยางมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การสงเสริมการตลาดที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขต
กรุ ง เทพมหานครต า งกั น ไม เ ป น ไปตามสมมติ ฐ าน การส ง เสริ ม การตลาดที่ แ ตกต า งกั น ไม มี
ผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บุคลากรที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน เปนไปตามสมมติฐานและสอดคลองกับงานวิจัยของ สงกรานต คงเพชร(2553) ศึกษาเรื่อง
ปจจัยการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนทของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบ
ป จ จั ย ด า นบุ ค ลากร มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมการเลื อ กเช า อพาร ท เม น ท ข องผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่ตางกัน และยังสอดคลองกับแนวคิดของ กรรณิการ เหมือนประเสริฐ. (2548:
10) ไดกลาววา ในหนวยงานองคกรตางๆ จะประกอบไปดวยบุคลากรในระดับตางๆ เปนจํานวน
มาก บุคคลแตละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกตางกันออกไปลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออก
ตางกัน
การนํ า เสนอที่ แ ตกต า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเช า อพาร ท เม น ท ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน เปนไปตามสมมติฐานและสอดคลองกับงานวิจัยของ สุกัลยา รุงวิทยา
(2557) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกเชาที่พักอาศัยของประชาชนในอําเภอเมืองจังหวัด
กําแพงเพชร จากการศึกษา พบวา ดานการนําเสนอทางกายภาพ มีความสัมพันธกับการเลือกเชาที่
พักอาศัย มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กระบวนการการที่แตกตางกันมี อิทธิ พลต อการตั ดสิ นใจเลือ กเชาอพารทเมนท ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน เปนไปตามสมมติฐานและสอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรวดี มอลินิว
(2557) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคาในการเลือกใชบริการหองเชาในเขต
อํ า เภอบางละมุ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี จากการศึ ก ษา พบว า ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาด ด า น
กระบวนการจัดการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการใชบริการหองเชา มีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 3 : ปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย ดานภูมิลําเนา ดานภาพลักษณ ที่แตกตางกันมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนท ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
ด า นภู มิ ลํ า เนาที่ แ ตกต า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเช า อพาร ท เม น ท ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน เปนไปตามสมมติฐานและสอดคลองกับงานวิจัยของ ลัดดาวัลย ประกอบ
มูล (2556) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่ใชในการตั ดสิ นใจเลือกเช าหอพักของนักศึกษามหาวิท ยาลั ย ใน
จังหวัดปทุมธานี จากการศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญ มีภูมิลําเนาอยูในเขตภาคกลาง ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา ดานภูมิลําเนาที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคลองกับแนวคิดของ ดุษฎี อายุวัฒน (2541) กลาววา การยายถิ่น
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นับวาเปนการกระจายทรัพยากรมนุษยใหเหมาะสมกับความตองการ แตละชุมชนและเปดใหโอกาส
บุคคลมีชองทางใชสามารถของตนเองใหเหมาะสมกับทองถิ่นที่ตองการความชํานาญ เฉพาะอาชีพ
เปลี่ยนไปตามความตองการที่อยูอาศัยตางกัน
ด า นภาพลั ก ษณ ที่ แ ตกต า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเช า อพาร ท เม น ท ในเขต
กรุ งเทพมหานครตางกั น เปนไปตามสมมติฐานและสอดคลอ งกั บผลงานวิ จัยของ ธงชั ย ชูสุน
(2556) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่ผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร จาก
การศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ ความสะดวกในการเดินทางมี่คาเฉลี่ย 4.85 และจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัย
ดานภาพลักษณมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมที่ระดับนัยสําคัญ .05
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ผูวิจัยควรกระจายการสุมกลุมตัวอยางใหครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให
ผลการวิจัยมีความแมนยําเที่ยงตรงเปนไปตามความจริงมากยิ่งขึ้น
2. ผูวิจัยควรเพิ่มเครื่องมือ เชิงคุณภาพ แบบสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
สามารถรูความตองการเชิงลึกของผูใชบริการอพารทเมนทมากยิ่งขึ้น
3. ผู วิ จั ย ควรเพิ่ มตั ว แปร ด า นทั ศ นคติ ค า นิ ย ม สั ง คมและวั ฒ นธรรม เพื่ อ ให เ ข า ใจถึ ง
พฤติกรรมของผูบ ริ โภคของแตพื้นที่ มากยิ่ งขึ้ น พื้นที่ หรือเขตที่แตกต างกั นความตองการย อม
ตางกัน
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทากีฬาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS AFFECTING DECISION TO PURCHASE SPORT SHOES OF BANGKOK
CONSUMERS
ตันติกร เมืองหนองหวา
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรองเทากีฬา ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ตลอดจนป จ จั ย อื่ น ๆ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ รองเท า กี ฬ า ของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร โดยเก็ บ ข อ มู ล จากประชาชนทั่ ว ไปที่ เ คยเลื อ กซื้ อ รองเท า กี ฬ า ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คนเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติพรรณนา คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พรอมกับทดสอบ
สมมติฐานดวยสถิติอนุมาน T-Test และ F-Test
ผลการวิ จั ย พบว า ผูต อบแบบสอบถามส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง อายุ ระหวา ง 36 – 45 ป
รองลงมาคือ อายุระหวาง 26 – 35 ป ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในระดับ
ปริ ญญาตรี รองลงมาคื อ ต่ํ ากวา ปริ ญญาตรี ส วนใหญป ระกอบอาชี พรับ ราชการ รองลงมาคื อ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยประมาณ 15,000 บาทตอเดือน รองลงมา มีรายไดเฉลี่ยสูงกวา
15,000 บาทตอเดือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส รองลงมาคือ สถานภาพโสด
สําหรับ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรองเทากีฬา จากการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับความ
เชื่อมั่น รอยละ 95 เพื่อแสดงความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด และปจจัยดานอื่น ๆ กับการตัดสินใจซื้อรองเทากีฬาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สามารถสรุปไดดังนี้ ความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษาและสถานภาพ มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
รองเทากีฬา แตกตางกัน ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อาชีพ อายุ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมมีผลตอ
การเลือกซื้อรองเทากีฬา ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ความสัมพันธดานราคา มีผลตอการ
เลือกซื้อรองเทากีฬา ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยดานตราสินคา สถานที่จัดจําหนาย
และการสงเสริมการขาย ไมมีผลตอการเลือกซื้อรองเทากีฬา ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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และสุดทายคือความสัมพันธระหวาง ดานกระแสสังคม และบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ไมมี
ผลตอการเลือกซื้อรองเทากีฬา 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
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บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย
รองเทากีฬาถือเปนสิ่งของสําคัญอีกชิ้นหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาในชีวิตประจําวันของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากวิถีชีวิต และกระแสวัฒนธรรมที่สงผลใหประชากรเริ่มหันมาสนใจ
ในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทําใหรองเทากีฬามีความตองการทางการตลาดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
เมื่อความตองการบริโภคมากยิ่งขึ้น ยอมทําใหผูผลิตแตละรายตองพัฒนาผลิตภัณฑของตนเพื่อ
พรอมในการเขาแขงขันในตลาด
ทางเลือกที่มากขึ้น บวกกับความรูความเขาใจที่เพิ่มขึ้นของประชากรจากการรับรูขาวสาร
ไดงายยิ่งขึ้นในโลกอินเตอรเน็ต ทําใหการตัดสินใจในการเลือกบริโภคแตละครั้งตองมีเหตุผลใน
การตั ดสิ นใจในหลายด าน จึ งจํา เป นที่ ผูผลิ ตจะต องรู ถึงความตองการในปจจุบั นของผูบ ริ โ ภค
รวมถึงเหตุผลที่เปนปจจัยในการเลือกซื้อรองเทากีฬาในปจจุบัน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทากีฬาของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทากีฬาของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย อื่ น ๆ ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ รองเท า กี ฬ าของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

ประโยชนของการวิจัย
1. ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษา ไปใชเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบและ
ทิ ศ ทางของธุ ร กิ จ ให ส อดคล อ งกั บ พฤติ ก รรม และความต อ งการของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครไดอยางเหมาะสม
2. ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษา ไปใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธทาง
การตลาด เพื่อสรางผลกําไรสูงสุดใหกับธุรกิจ
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3. ผู ป ระกอบการสามารถนํ า ผลการศึ ก ษา ไปใช ใ นการวางแผน และ ปรั บ ปรุ ง กิ จ การ
ตลอดจนการบริหารจัดการธุรกิจใหเกิดความไดเปรียบในเชิงแขงขัน สามารถดํารงกิจการใหอยูรอด
บนเสนทางธุรกิจไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
ขอบเขตของการวิจัย
1. การวิจัยนี้เปนการทําวิจัยเฉพาะประชากรผูบริโภครองเทากีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร
เทานั้น
2. กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา คื อ บุ ค คลทั่ ว ไปที่ ส วมใส ร องเท า กี ฬ าในเขต
กรุงเทพมหานคร
3. ศึกษาโดยการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในชวง วันที่ 10 เมษายน – 30 เมษายน พ.ศ.
2560
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
และสถานภาพ ที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ของเท า กี ฬ าของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่ประกอบดวยดานตราสินคา ดานราคา ดานสถานที่
ใหบริการ และดานการสงเสริมการตลาด ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทากีฬาของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
3. ปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย กระแสนิยมปจจุบัน และบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อ ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทากีฬาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
กรอบแนวความคิดการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการซื้อรองเทากีฬาของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

(Independent Variable)

(Dependent Variable)

ปจจัยสวนบุคคล
• อาชีพ
• รายไดเฉลี่ยตอ

• เพศ
• อายุ
เดือน
• ระดับการศึกษา

• สถานภาพ
การตัดสินใจซื้อรองเทา
กีฬาของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
• ตราสินคา
• ราคา
• สถานที่
• สงเสริมการตลาด
ปจจัยอื่น ๆ
• กระแสนิยมปจจุบัน
• บุคคลที่มีผลตอการสั่งซื้อ
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ยุพาวรรณ (2550,หนา 29) กลาววา “สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของสินคา
นั้ นโดยพื้ นฐานจะมี อยู 4 ตั ว ได แก ผลิต ภั ณฑ ราคา ช องทางการจัดจํา หน าย และการสงเสริ ม
การตลาด ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ (Product) บริการจะเปนผลิตภัณฑอยางหนึ่ง แตปนผลิตภัณฑที่ไมมีตัวตน
(Intangible product) ไม สามารถจับตองได มีลักษณะเปนอาการนาม ไมวาจะเปนความสะดวก
ความรวดเร็ว ความสบายตัว ความสบายใจ การใหความเห็น การใหคําปรึกษา เปนตน บริการ
จะตองมีคณุภาพเชนเดียวกับสินคา
2. ราคา (Price) ราคาเปนสิ่งที่กําหนดรายไดของกิจการ กลาวคือ การตั้งราคาสูงก็จะทําให
ธุรกิจมีรายไดสงูขึ้น การตั้งราคาต่ําจะทําใหรายไดของธุรกิจนั้นต่ํา ซึ่งอาจจะนําไปสูสภาวะขาดทุน
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ได อยางไรก็ตามก็มิได หมายความวาธุรกิจหนึ่งจะตั้งราคาไดตามใจชอบ ธุรกิจจะตองอยูในสภาวะ
ของการมีคูแขงหากตั้ง ราคาสูงกวาคูแขงมาก แตผลิตภัณฑของธุรกิจนั้นไมไดมีคุณภาพสูงกวา
คูแขงมากเทากับราคาที่เพิ่ม ยอมทําใหลูกคาไมมาใชบริการกับธุรกิจนั้นตอไป หากธุรกิจตั้งราคาต่ํา
ก็จะนํามาสูสงครามราคา เนื่องจาก คูแขงรายอื่นสามารถลดราคาไดในเวลาอันรวดเร็วในมุมมอง
ของลูกคา การตั้งราคามีผลเปนอยางมาก ตอการตัดสินใจซื้อบริการของลกูคาและราคาของการ
บริการเปนปจจัยสําคัญในการบอกถึงคุณภาพที่จะไดรับ
3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) ในการใหบริการนั้น สามารถใหบริการผานชองทางการ
จัดจําหนายได 4 วิธีคือ
3.1 การใหบริการผานราน การใหบริการแบบนี้เปนแบบที่ทํากันมานาน เชน รานตัดผม
รานซักรีด รานใหบริการอินเทอรเน็ต ใหบริการดวยการเปดรานคาตามตึกแถวในชุมชนหรือใน
ห า งสรรพสิ น ค า แล ว ขยายสาขาออกไปเพื่ อ ให บ ริ ก ารลู ก ค า ได สู ง สุ ด โดยร า นประเภทนี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อทําใหผูรับบริการ และผูใหบริการมาพบกัน ณ สถานที่แหงหนึ่งดวยการเปดรานคา
ขึ้นมา
3.2 การใหบริการถึงที่บานลูกคาหรือสถานที่ที่ลูกคาตองการ การใหบริการแบบนี้เปนการ
สงพนักงานไปใหบริการถึงที่บานลูกคา หรือ สถานที่ที่อื่นตามความสะดวกของลูกคา เชน การ
บริการจัดสงอาหารตามสั่ง การใหบริการสงพยาบาล ไปดูแลผูปวย การสงพนักงานทําความสะอาด
ใหไปทําความสะอาดอาคาร การบริการปรึกษาคดีถึงที่ การใหบริการแบบนี้ธุรกิจไมตองมี การ
จัดตั้งสํานักงานที่หรูหรา หรือการเปดรานคาใหบริการ สํานักงานอาจจะเปนเจาของหรืออาจจะมี
สํานักงานแยกตางหาก แตลูกคาติดตอธุรกิจดวยการใชโทรศัพทหรือโทรสาร เปนตน
3.3 การใหบริการผานตัวแทน การใหบริการแบบนี้เปนการขยายธุรกิจดวยการขายแฟรน
ไซส หรือการจัดตั้ง ตัวแทนในการใหบริการ เชน แมคโดนัลดหรือเคเอฟซีที่ขยายธุรกิจไปทั่วโลก
บริการการบินไทยขายตั๋ว เครื่องบินผานบริษัททองเที่ยว และโรงแรมตางๆ ไมวาจะเปนเชอราตัน
แมริออตต เปนตน
3.4 การใหบริการผานทางอิเล็กทรอนิกส การใหบริการแบบนี้เปนบริการที่คอนขางใหม โดยอาศัย
เทคโนโลยีมาชวยลด ตนทนุจากการจางพนักงาน เพื่อทําใหการบริการเปนไปไดอยางสะดวกและ
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) การสงเสริมการตลาดของธุรกิจบริการจะมีความ
คลายกับธุรกิจขายสินคา กลาวคือ การ สงเสริมการตลาดของธุรกิจบริการทําใหไดในทุกรูปแบบ ไม
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วาจะเปนการโฆษณา การประชาสัมพันธ การใหขาว การลดแลกแจกแถม การตลาดทางตรงผานสื่อ
ตางๆ ซึ่งบริการที่ตองการเจาะลูกคาระดับสูง ตองอาศัยการประชาสัมพันธชวยสรางภาพลักษณ
สวนการบริการที่ตองการเจาะลูกคา ระดับกลางและระดับลางซึ่งเนนราคาคอนขางต่ํา ตองอาศัยการ
ลดแลกแจกแถมเปนตน
สมชาติ กิจยรรยง (2550, หนา 9 - 10) ไดใหความหมายของแนวคิดทางการตลาด หมายถึง
การที่องคกรจะตองคํานึงความพึงพอใจของลูกคา เพราะในปจจุบันและอนาคต ลวนมีการแขงขัน
และมีการสรางกลยุทธการแขงขันรูปแบบตาง ๆ ดังจะเห็นไดจากปจจุบันจะมีกลยุทธการตลาดที่
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 ที่ประกอบดวยการโฆษณา และการลด แลก แจก
แถม เปนตน
ธงชัย สันติวงษ (2549, หนา 34 - 38) ไดกลาวถึง สวนผสมทางการตลาดวา หมายถึง การ
ผสมที่ เข ากันได เปนอยางดี เปนอั นหนึ่ งอั นเดี ยวกันของการกํ าหนดราคา การสงเสริมการขาย
ผลิตภัณฑที่เสนอขาย และระบบการจัดจําหนาย ไดมีการจัดออกแบบเพื่อใชสําหรับการเขาถึง กลุม
ผูบริโภคที่ตองการ
แบบของการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ รองเท า กี ฬ าของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใชแนวทางการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล
จากการออกแบบสอบถาม ซึ่งการวิเคราะหขอมูลจะแบงเปน 2 สวน ไดแก สถิติเชิงพรรณนา และ
สถิติเชิงอนุมาน โดยใช Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห
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ประชากรและหนวยวิเคราะห
ประชากร (Population) ที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือบุคคลทั่วไปที่สวมใสรองเทากีฬาใน
เขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ 10 เมษายน - 30 เมษายน พ.ศ. 2560 ซึ่งไมสามารถระบุจํานวน
ประชากรที่แนนอนได
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใชคําถามปลายปด
(Close-end question) และรูปแบบของแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 4
สวนคือ
สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล สอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก
เพศ อาชีพ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพ โดยลักษณะของแบบสอบถามเปน
แบบสํารวจรายการ (Check list) จํานวน 6 ขอ
สวนที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ตราวินคา ราคา สถานที่ สงเสริมการตลาด
โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check list) จํานวน 4 ขอ
สวนที่ 3 ปจจัยอื่น ๆ ไดแก กระแสนิยมปจจุบัน และบุคคลที่มีผลตอการสั่งซื้อโดยลักษณะ
ของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check list) จํานวน 2 ขอ
สวนที่ 4 ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อรองเทากีฬาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบประเมินคา (Likert scale) เปนมาตรวัดความพึงพอใจ ซึ่งมี
คําถามรวม 5 ขอ โดยในแตละขอคําถามที่ออกแบบมาเพื่อใหผูตอบแบบสอบถาม สามารถแสดง
ระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด มีมาตรวัด
คะแนนทางสถิติ ดังนี้
ระดับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภค

คะแนน

มากที่สุด

5

มาก

4

ปานกลาง

3

นอย

2

นอยที่สุด

1
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บ รวบรวมขอ มู ล ผู วิจัยได ทํ า การเก็บ แบบสอบถามโดยมี ก ารดํา เนิ น การเป น
ขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. สรางแบบสอบถาม ตามวัตถุประสงคการศึกษา การตั้งคําถามแบบปลายปด และวิธีการ
เรียงลําดับแบบไลเคิรท (Likert scale)
3. นําแบบสอบถามที่ไดไปใหอาจารยผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
(Content validity)
4.นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแลว เขียนลงในแบบสอบถามออนไลน ส งให
ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน เก็บขอมูลโดยใชระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห
5. นําแบบสอบถามทั้งหมดหลังจากที่มีการตรวจสอบความสมบูรณของการตอบคําถามใน
แบบสอบถามแตละชุดแลว ไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใช Microsoft Office Excel
การวิเคราะหขอมูล
การคนควาอิสระ (Independent Study) เรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทากีฬา
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวน
400 คน มาดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ซึ่งทําใหผูวิจัยแนใจไดวา ขอมูลที่นํามา
ประมวลนั้นเปนขอมูลที่มีความสมบูรณถูกตอง และอยูในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด และนําขอมูลมา
วิเคราะหดวย Microsoft Office Excel ตามวัตถุประสงค มีการวิเคราะหขอมูลดังนี้
วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทากีฬาของ
ผูบริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ใชการวิเคราะห เชิ งพรรณนา (Descriptive Analysis) เปนการ
อธิบายโดยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชสถิติพื้นฐานและแสดงคารอยละ และ
การแจกแจงความถี่ คือขอมูลปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อาชีพ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
และรายได เ ฉลี่ ย ต อ เดื อ น ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ รองเท า กี ฬ าของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
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คาสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละซึ่งหาไดจากสูตร
รอยละ

จํานวนขอมูลที่เก็บได
จํานวนตัวอยางทั้งหมด

x 100

วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อรองเทากีฬาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วั ต ถุ ประสงค ข อ ที่ 3 เพื่ อ ศึ กษาป จจั ย อื่ น ๆ ที่ มีผ ลต อ การตั ดสิ นใจซื้ อ รองเท า กีฬ าของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงคขอที่ 4 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทากีฬาของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ในสวนของการวิเคราะห
ความคิดเห็น การใหความสําคัญทางดานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทากีฬาของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ใชเกณฑการใหคะแนนตามวิธี Likert Scale โดยแบงเปน 5 ระดับ และมี
การประเมินคาดังนี้
5 หมายถึง ระดับความสําคัญมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความสําคัญมาก
3 หมายถึง ระดับความสําคัญปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความสําคัญนอย
1 หมายถึง ระดับความสําคัญนอยที่สุด
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) การวิเคราะหหาขอสรุปของสมมติฐาน ของปจจัย
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทากีฬาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
การวิ เ คราะห ข อ มู ล ผู วิจั ย ได นํา เสนอผลตามความมุ ง หมายของการวิ จั ย โดยบางการ
นําเสนอออกเปน 5 ตอน ตามลําดับ ดังนี้
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการนําขอมูล
มาวิเคราะหหาคาสถิติโดยใชความถี่และคารอยละ
สวนที่ 2 การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด
สวนที่ 3 การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยอื่น ๆ
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สวนที่ 4 การวิ เคราะหเกี่ยวกั บ การตั ดสิ นใจเลื อ กซื้ อรองเทากี ฬา ของผูบ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
สวนที่ 5 ผลวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช t-Test: Two-Sample Assuming Equal
Variances และ Anova: Single Factor
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทากีฬา
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในการศึกษาครั้งนี้ไดสุมตัวอยางจากประชาชนทั่วไป จํานวน
400 คน สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการนํา
ขอมูลมาวิเคราะหหาคาสถิติโดยใชความถี่ และคารอยละ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนผูที่เคยซื้อรองเทา
กีฬาจํานวน 400 คน และไดผลการวิเคราะหขอมูลของลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 8 รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยสวนบุคคล
ความถี่
เพศ
ชาย
194
หญิง
206
อาชีพ
ธุรกิจสวนตัว
92
รับราชการ
141
พนักงานบริษัทเอกชน
107
นักเรียน/นักศึกษา
60
อายุ
15-25 ป
73
26-35 ป
124
36-45 ป
129
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(n=400)
รอยละ
49
52
23
35
27
15
18
31
32
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45 ปขึ้นไป

74

19

ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

116
178
106

29
45
27

127
160
113

32
40
28

สถานภาพ
โสด
สมรส
หยาราง

รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา 15,000 บาท
107
27
15,000 บาท
183
46
สูงกวา 15,000 บาท
110
28
จากตารางพบวาปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (400 คน) ในการตัดสินใจซื้อรองเทากีฬา
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญเปนเพศหญิงมีจํานวน 206 คนคิดเปนรอยละ 52
โดยอาชีพที่ตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือ รับราชการ มีจํานวน 141 คนคิดเปนรอยละ 35 ชวงอายุ 36-45
ปเปนชวงอายุที่ตัดสินใจซื้อมากที่สุด จํานวน 129 คนคิดเปนรอยละ 32 ระดับการศึกษาปริญญาตรี
ตัดสินใจซื้อมากที่สุด 178 คนคิดเปนรอยละ 45 สถานภาพสมรสตัดสินใจซื้อมากที่สุดจํานวน 160
คน คิดเปนรอยละ 40 และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 บาท ตัดสินใจซื้อมากที่สุดจํานวน 183 คน
คิดเปนรอยละ 46
สวนที่ 2 การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด
ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑรองเทา
กีฬา ของกลุมตัวอยาง จากการศึกษาครั้งนี้คือ ตราสินคา ราคา สถานที่จําหนาย และรายการสงเสริม
การขาย มีรายละเอียดตามตารางที่ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 9 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
ความถี่
ตราสินคา
Adidas
74
Nike
115
New Balance
122
Reebok
89

รอยละ
19
29
31
22

ราคา
ต่ํากวา 2,000
2,001
มากกวา 2,001

256
75
69

64
19
17

สถานที่
หางสรรพสินคา
Super Sport
รานรองเทาของยี่หอนั้นๆ

102
168
130

26
42
33

สงเสริมการขาย
สวนลด
ของแถม

203
197

51
49

จากตารางพบวาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม (400 คน) ในการ
ตัดสินใจซื้อรองเทากีฬา ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ตราสินคาที่มีความถี่มากที่สุดไดแก
New Balance ไดคะแนนความถี่ 122 คะแนน ในสัดสวนรอยละ 31 โดยราคาที่ผูบริโภคตัดสินใจซื้อ
มากที่สุดอยูที่ชวงราคา ต่ํากวา 2,000 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 64 สถานที่ที่ผบู ริโภคตัดสินใจซื้อ
มากที่สุดคือ Supper Sport โดยมีความถี่ 168 คะแนน คิดเปนรอยละ 42 และโปรแกรมสงเสริมการ
ขาย ที่สงผลใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือ สวนลด ในความถี่ 203 คะแนน คิดเปนรอยละ 51
สวนที่ 3 การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยอื่น ๆ
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ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยอื่น ๆ มี่มีผลของผลิตภัณฑรองเทากีฬา ของกลุม
ตัวอยาง จากการศึกษาครั้งนี้คือ กระแสสังคม และบุคคลผูมีอิทธิพล มีรายละเอียดตามตารางที่ 3
ดังนี้
ตารางที่ 10 ปจจัยอื่น ๆ ของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยอื่นๆ
กระแส
สงผล
ไมสงผล
รวม
อิทธิพลบุคคล
เพื่อน
ครอบครัว
ตนเอง
รวม

ความถี่

รอยละ

194
206
400

48.50
51.50
100

105
26
163
41
132
33
400
100
จากตารางพบวาปจจัยอื่นๆของผูตอบแบบสอบถาม (400 คน) ในการตัดสินใจซื้อรองเทากีฬาของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กระแสสังคม ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด โดยมีความถี่
206 คะแนน คิดเปนสัดสวนรอยละ 51.50 และอิทธิพลจากครอบครัว สงผลตอการตัดสินใจซื้อมาก
ที่สุด ดวยความถี่ 163 คะแนน คิดเปนรอยละ 41
สวนที่ 4 การวิเคราะหเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อรองเทากีฬาของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 11 ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ รองเท า กี ฬ าของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
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การตัดสินใจ

รองเทาใสสบาย เหมาะกับลักษณะกีฬา
ราคาเหมาะสมกับรายไดของผูบริโภค
สถานที่จัดจําหนายมีความสะดวกในการ
เดินทาง
การออกแบบรูปลักษณของรองเทากีฬา
การบริการและการรับประกันหลังการ
ขาย

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คา
ต่ําสุด

คาสูงสุด

4.150376
4.53

0.7620
0.5000

3
4

5
5

3.68
3.79

0.9721
0.8896

2
2

5
5

2.74

1.0374

1

5

คาเฉลี่ย

จากตาราง พบวาการตัดสินใจการตัดสินใจซื้อรองเทากีฬา ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่
ตอบแบบสอบถาม (400 คน) เนื่องจากรองเทาใสสบาย เหมาะกับลักษณกีฬาในคาเฉลี่ย 4.1525 คา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.7620 ราคาเหมาะสมกับรายไดของผูบริโภค ในคาเฉลี่ย 4.525 ดวยคา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5 สถานที่จัดจําหนายมีความสะดวกในการเดินทาง ในคาเฉลี่ย 3.68 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.9721การออกแบบรูปลักษณืของรอเทากีฬา นคาเฉลี่ย 3.7925 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.8896 และการบริการและการรับประกันหลังการขาย ดวยคาเฉลี่ย 2.7375 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.037
อภิปรายผลของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อาชีพ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรองเทากีฬา ของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
1.1 ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรองเทากีฬา ของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร เปนไปตามสมมติฐานสอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน (2550 ,
หน า 41- 42) ได กล า วไว ว า ลั ก ษณะด า นประชากรศาสตร ประกอบด ว ย เพศ อายุ ส ถานภาพ
ครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได เปนเกณฑที่นิยมใชในการแบงสวนตลาด ลักษณะดาน
ประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญที่ชวย กําหนดตลาดเปาหมาย และยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ภณิษา เพ็งอิ่ม (2554) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเพศหญิงที่ซื้อสินคาผานทาง
เว็บเครือขาย สังคมออนไลนเฟสบุค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตร
ดานระดับการศึกษา ที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคา ออนไลนผานทางเว็บ
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เครือขายสังคมออนไลนเฟสบุค โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 และการ
ทดสอบสมมติฐาน
1.2 สถานภาพที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรองเทากีฬา ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เปนไปตามสมมติฐานสอดคลองกับแนวคิดของอดลุย จาตรุงคกลุ (2551, หนา
38-39) ไดกลาวไววา ลักษณะทางประชากรศาสตร ดานสถานภาพ มีความสําคัญตอนักการตลาด
เพราะเกี่ยวเนื่องกับ อุปสงค (Demand) ในสินคาทั้งหมด ลักษณะทางประชากรศาสตรชี้ใหเห็นถึง
การเกิดขึ้นของตลาด ใหม และตลาดอื่นจะหมดไปหรือลดความสําคัญลง และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศิริพร จําปาวัลย (2554) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเครื่อ งดื่ม
เปปทีน และ เบรนฟต ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตาง
กัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเปปทีนในดานความถี่ ในการซื้อตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคสถานภาพโสด มี พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเปปทีนในดานความถี่ใน
การซื้อนอยกวาผูบริโภคสถานภาพหยาราง
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวย ตราสินคา ราคา สถานที่จัด
จําหนาย และการสงเสริมการขาย ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทากีฬาของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
2.1 ราคาที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ รองเท า กี ฬ าของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เปนไปตามสมมติฐานสอดคลองกับแนวคิดของ สุพรรณี จองวิวัฒสกุล (2542) ได
กลาวไววา สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การประสมเขากันเป นอยางดี เป น
อันหนึ่ง อันเดียวกันของผลิตภัณฑที่เสนอขาย ตองเปนที่ตองการและพึงพอใจของผูบริโภคในราคา
ที่เหมาะสม ผานการจัดจําหนายที่มีประสิทธิภาพ และดวยความพยายามสงเสริมการตลาดอยาง
เพียงพอซึ่งสวน ประสมการตลาด เปนตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ซึ่งบริษัทตองใช
รวมกันเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมายสวนประสมการตลาด และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ นารัก ตันเสนีย (2550) ที่ทําการศึกษาถึงปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผล ตอการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ปจจัยราคา
สงผลตอการ ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่
สมมติฐานที่ 3 ปจจัยอื่นๆ ที่ประกอบดวย กระแสสังคม และบุคคลที่มีอิทธิพล ที่แตกตาง
กันมีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทากีฬาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไมมีปจจัยใดที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อรองเทากีฬาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. จากการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการซื้อรองเทากีฬา ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนเพียงสวนหนึ่งของประชากรทั้งหมดของประเทศ ในการศึกษาครั้งตอไป
ควรขยายกลุ ม ผู ต อบแบบสอบถามออกไปในหั ว เมื อ งใหญ ต า งๆ ยกตั ว อย า งเช น จั ง หวั ด
นครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสุราษฎรธานี เปนตน เพื่อการเจาะลึกถึงความตองการของ
ผูบริโภครองเทากีฬาที่ขยายกวาง และลงลึกในแตละภูมิภาคไดดีมากยิ่งขึ้น
2. การวิจัยครั้งนี้เปนการประเมินความตองการการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ซึ่งทําให
ทราบถึงสิ่งที่ผูบริโภคตองการ การวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาในดานความพึงพอใจของผูบิโภคหลัง
การใช เพื่อปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ รูปลักษณ ผลิตภัณฑใหตอบสนองความต องการของ
ผูบริโภค เพื่อนําไปปรับใชในการเพิ่มยอดขายไดตอไป
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนาฬิกาขอมือของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ชลบุรี
Factors that Influence Consumers Purchase Decision of Watch in Amata Nakorn Chonburi
Industrial Estate
ธนวัต วงษมณีเทศ
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความแตกตางทางดานปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดาน
สวนประสมทางการตลาด และปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนาฬิกา
ขอมือของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการสุม
กลุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกวิธีการวิ จัยเชิ งสํารวจ (Survey
Research) ใช สูต รการคํ า นวณของ William G. Cochran (1963) ซึ่ ง ใช แ บบสอบถามในการเก็ บ
รวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางที่ใช คือ ผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี ที่ตัดสินใจ
ซื้อนาฬิกาขอมือ จํานวน 400 คน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลและ
ประมวลผล สถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนา คือ การใชสถิติแจกแจงคาความถี่ คารอยละ
ค า เฉลี่ ย ค า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค า ต า สุ ด และค า สู ง สุ ด สถิ ติ ที่ ใ ช ท ดสอบสมมติ ฐ าน คื อ การ
เปรี ย บเที ย บความแตกต า งด ว ย t-Test และการวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way
ANOVA) F-Test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อนาฬิกาขอมือ
ของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ และ ราคา ที่แตกตางกันมีผลตอ
การตัดสินใจซื้อนาฬิกาขอมือของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี ตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0202 และ 0.0005 ตามลําดับ
ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภคที่เกี่ยวกับ ผูบริโภคซื้ออะไร ผูบริโภคซื้อที่ไหน ผูบริโภคเปน
ใคร และทําไมผูบริโภคจึงซื้อ ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อนาฬิกาขอมือของผูบริโภคใน
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เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0058, 0.0009,
0.0054 และ 0.0057 ตามลําดับ
คําสําคัญ : การตัดสินใจซื้อนาฬิกาขอมือของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
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
ปจจุบันประเทศไทยมีสภาวะเศรษฐกิจที่มีการแขงขันกันอยางดุเดือด นอกจากมีการทํางาน
แขงกับคูแขงที่มีอยูมากมายในตลาดแลว ยังตองทํางานดวยวิถีชีวิตที่เรงรีบแขงกับเวลา ซึ่งเวลาของ
แตละคนนั้นมีเทากัน ขึ้นอยูกับวาใครจะสามารถบริหารจัดการเวลาไดดีกวากัน ดังนั้นเราจึงตองให
ความสําคัญกับเรื่องของเวลา เพื่อใหเกิดประโยชน และไดเปรียบในเชิงการแขงขันมากที่สุด
นาฬิกาเปนเครื่องมือที่ใชในการบอกเวลา มีมากมายหลายแบบใหเลือกใช เชน นาฬิกาตั้ง
โตะ นาฬิกาแขวน นาฬิกาขอมือ เปนตน สําหรับนาฬิกาขอมือนั้นแทบทุกคนจะตองมีใสติดตัวเปน
ปกติ บางคนใสเพื่อดูเวลา แตนอกจากนี้บางคนยังใสเพื่อเปนเครื่องประดับ สามารถใชบอกฐานะ
ทางสังคมไดอีกดวย
จากการค น หาข อ มู ล การนํ า เข า และส ง ออกสิ น ค า อุ ป โภคบริ โ ภคประเภทนาฬิ ก าและ
อุปกรณ จากสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมศุลกากร ประเทศไทย เปนระยะเวลา
5 ป ยอนหลัง ตั้งแตป 2555 - 2559
พบวานาฬิกาขอมือมีมูลคาการนําเขา ในป 2555 กวา 11.39 พันลานบาท คิดเปน 8.17%
ของการนําเขาสินคาฟุมเฟอยทั้งหมดของปนั้น ในป 2556 กวา 13.50 พันลานบาท คิดเปน 7.41%
ของการนําเขาสินคาฟุมเฟอยทั้งหมดของปนั้น ในป 2557 กวา 13.96 พันลานบาท คิดเปน 7.69%
ของการนําเขาสินคาฟุมเฟอยทั้งหมดของปนั้น ในป 2558 กวา 20.60 พันลานบาท คิดเปน 6.81%
ของการนําเขาสินคาฟุมเฟอยทั้งหมดของปนั้น ในป 2559 กวา 17.76 พันลานบาท คิดเปน 7.87%
ของการนําเขาสินคาฟุมเฟอยทั้งหมดของปนั้น และ พบวานาฬิกาขอมือมีมูลคาการสงออก ในป
2555 กวา 2.99 พันลานบาท คิดเปน 1.95% ของการสงออกสินคาฟุมเฟอยทั้งหมดของปนั้น ในป
2556 กวา 6.76 พันลานบาท คิดเปน 4.66% ของการสงออกสินคาฟุมเฟอยทั้งหมดของปนั้น ในป
2557 กวา 9.06 พันลานบาท คิดเปน 5.76% ของการสงออกสินคาฟุมเฟอยทั้งหมดของปนั้น ในป
2558 กวา 10.97 พันลานบาท คิดเปน 6.92% ของการสงออกสินคาฟุมเฟอยทั้งหมดของปนั้นในป
2559 กวา 10.65 พันลานบาท คิดเปน 6.60% ของการสงออกสินคาฟุมเฟอยทั้งหมดของปนั้น
จากขอ มู ลขางต นนี้ จ ะเห็ น ได วา มูล ค าการนํ าเข า และส ง ออกนาฬิ กาและอุ ป กรณ ของ
ประเทศไทย เปนระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง ตั้งแตป 2555 - 2559 มีแนวโนมทั้งการนําเขาและสงออก
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามการนําเขาและสงออกนาฬิกาและอุปกรณ ในป 2559 มีการลดตัว
ลงเล็กนอย ซึ่งเปนผลกระทบจากปญหาสภาพเศรษฐกิจ ที่สงผลมาจากปญหาทางการเมือง นั่น
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หมายความวา โดยรวมประเทศไทยยังมีการนําเขาและสงออกสินคาประเภทนาฬิกาเพิ่มมากขึ้น
แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการซื้อนาฬิกาของผูบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง
ดังนั้นการศึกษานี้ จะมุงศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนาฬิกาขอมือของผูบริโภคใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี เนื่องจากเปนกลุมคนที่มีกําลังซื้อคอนขางสูง มีขนาดของตลาด
คอนขางใหญ เนื่องจากมีความหลากหลายของกลุมคนที่เขามาทํางานจากภูมิภาคตางๆทั่วประเทศ
ทําใหมี ความคิด ทัศนคติ รสนิยม รวมไปถึงพฤติกรรมในการบริโภคสินคาที่หลากหลาย อีกทั้ง
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีนั้นมีพื้นที่ถึง 15,500 ไร หรือ 6,200 เอเคอร ซึ่งถือเปนนิคม
อุตสาหกรรมขนาดใหญ นอกจากนี้กลุมคนทํางานมีเวลาเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ทําใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดงายขึ้นอีกดวย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกตา งทางดานปจจัย ส วนบุคคล ที่มีผลตอการตัดสิ นใจซื้อนาฬิ กา
ขอมือของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
2. เพื่อศึกษาความแตกตางทางดานสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
นาฬิกาขอมือของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
3. เพื่อศึกษาความแตกตางทางดานพฤติกรรมผูบริโภค ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนาฬิกา
ขอมือของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
ประโยชนของการวิจัย
1. เพื่อนําผลการศึกษาขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนาฬิกาขอมือ
ของผู บ ริ โ ภคในเขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะนครชลบุ รี มาเป น แนวทางในการวิ เ คราะห
กลุมเปาหมาย
2. เพื่อนําผลการศึกษาขอมูลดานส วนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการตัดสิน ใจซื้ อ
นาฬิกาขอมือของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี มาเปนแนวทางในการวางแผน
กลยุทธทางการตลาด เพื่อใหตอบสนองความตองการของลูกคาใหตรงใจมากขึ้น
3. เพื่อนําผลการศึกษาขอมูลดานพฤติกรรมผูบริโภค ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ อนาฬิ กา
ขอมือของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี มาเปนแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อใหตอบสนองความตองการของลูกคาใหตรงใจมากขึ้น
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร คือ ประชาชนที่ตัดสินใจซื้อนาฬิกาขอมือ และ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ไดแก ผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี จํานวน 400 คน ที่ใชนาฬิกาขอมือ
2. ขอบเขตของเนื้อหาที่ศึกษาครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานสวนประสม
ทางการตลาด และปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค
3. ระยะเวลาการศึกษาครั้งนี้เริ่มตั้งแต วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2560
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การวิ จั ย เรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ มีผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ นาฬิ ก าข อ มื อ ของผู บ ริ โ ภคในเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี ผูวิจัยไดศึกษาคนควาและรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีตํารา เอกสาร
บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล
ปณิศา มีจินดา (2553, หนา 54-55) ไดกลาวถึง ประชากรศาสตร (Demographic) เปนการ
แบงสวนตลาดโดยคํานึงถึงขอมูลประชากรดานตางๆ ไดแก
อายุ (Age) ผูบริโภคที่มีอยูแตกตางกันมักจะมีความชอบ รสนิยม และพฤติกรรมการใช
ผลิตภัณฑที่แตกตางกัน โดยจะแบงอายุออกเปนชวงวัยตางๆ สินคาที่ตอบสนองความตองการในแต
ละชวงวัยก็แตกตางกัน เชน เครื่องแตงกาย แชมพู ยาสีฟน
เพศ (Sex) เพศชายและเพศหญิงจะมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แตกตางกัน นักการตลาดจึง
นําลักษณะที่แตกตางกันมาประยุกตใชกับผลิตภัณฑบางประเภท เพื่อตอบสนองความตองการที่
หลากหลายของผูบริโภคที่เพศแตกตางกัน เชน ครีมบํารุงผิว น้ําหอมระงับกลิ่นกาย กระเปา เสื้อผา
การศึ ก ษา (Education) การศึ ก ษาของผู บ ริ โ ภคมี อิ ท ธิ พ ลต อ รสนิ ย ม ความชอบ และ
พฤติกรรมการซื้อโดยผูบริโภคที่มีการศึกษาสู งมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพกวา
ผูบริโภคที่มีการศึกษาต่ํา
อาชีพ (Occupation) ผูบริโภคแตละอาชีพจะตองการผลิตภัณฑและการบริการที่แตกตาง
กั น เช น นักธุรกิ จ ต องการสิ นคา ที่ หรูหรา เพื่ อเสริ มภาพลักษณ เชน นาฬิกา Rolex แต สําหรั บ
กรรมกรจะตองการเพียงแคนาฬิกาที่สามารถบอกเวลาไดเทานั้น
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รายได (Income) รายไดเปนปจจัยกําหนดอํานาจการซื้อ ผูบริโภคที่มีรายไดสูงมีอํานาจการ
ซื้อสูง มักจะเลือกใชผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียง ในขณะที่ผูบริโภคที่มีรายไดต่ําจะเลือกใชผลิตภัณฑที่
คุมคา
สถานภาพการสมรส (Marital status) เชน โสด แตงงาน หยาราง หรืออาศัยอยูรวมกันโดย
ไมแตงงาน มีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวและการใชเวลาวาง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ (Product)
ผลิตภัณฑ คือ สิ่งที่มีตัวตน จับตองได มีรูปแบบที่แสดงความแตกตางจากสิ่งอื่นซึ่งสามารถ
แยกออกเปนประเภทหรือชนิดได และตั้งชื่อใหแตกตางกันได ถาเปนความหมายอยางกวางก็รวม
เอาความแตกตางของยี่หอเขาไปรวมดวย การเปลี่ยนแปลงในรูปราง หีบหอ สี ราคา ชื่อเสียง และ
บริการถือเปนการพัฒนาผลิตภัณฑใหมออกมา
ราคา (Price)
ราคาคือ มูลคาของสินคาที่ใชเงินเปนเครื่องวัด การตั้งราคาเราไมอาจคํานึงถึงเฉพาะตัว
ผลิตภัณฑอยางเดียวเทานั้น โดยปกติมักจะคํานึงถึง อรรถประโยชน และบริการตางๆ ที่จะไดรับอีก
ดวย สรุปราคาก็คือจํานวนเงินที่ตองจายไปในการแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑอยางหนึ่งพรอมดวย
บริการตางๆที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑนั้น ผลิตภัณฑในที่นี้อาจจะเปนสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูปก็ได
ชองทางการจัดจําหนาย (Place)
ชองทางการจัดจําหนาย คือ สถานที่จัดจําหนาย จะประกอบดวยคนกลางประเภทตางๆ มาก
นอยแลวแตชนิดของสินคาดังไดกลาวมาแลววา ชองทางการจัดจําหนายสินคาเพื่อการอุตสาหกรรม
จะสั้นกวาสินคาบริโภค ซึ่งก็หมายความวามีคนกลางเขามาเกี่ยวของนอยราย ดังแผนที่แสดงไว
ขางลางนี้
การสงเสริมการจําหนาย (Promotion)
การสงเสริมการจําหนาย คือ กิจกรรมอันหนึ่งที่ธุรกิจจะขาดเสียมิไดบริษัทจะตองมีการ
ตรวจตราเกี่ยวกับการวางแผนผลิตภัณฑ (Product planning) โครงสรางการจัดจําหนาย (Distribution
structure) ระบบราคา (Price system) วาเปนไปตามโปรแกรมที่กําหนดไวและไดผลดีเพียงใด และ
สิ่งสุดทายที่จะตองตรวจตราดูก็คือ กิจกรรมการสงเสริมการจําหนาย(Promotional activities)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค
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พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการทางสติปญญา อารมณ และกิจกรรมทางรางกาย
ของบุ คคลที่เ กี่ ยวข องกั บ การเลื อ ก การซื้ อ การใช และการกํ า จั ดผลิต ภั ณฑ หรือ บริ การเพื่ อ ให
ตอบสนองความตองการสวนบุคคล
ความเขาใจถึงความตอ งการและความชอบของผู บริโภคจะช วยให ธุร กิ จ มีโอกาสทาง
การตลาดมากขึ้นปจจัยที่มีความสําคัญตอการเขาใจตลาดผูบริโภคและผูบริโภคสวนบุคคล ไดแก
ขนาดของตลาดผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงในตลาดผูบริโภค การตลาดมุงเนนผูบริโภค และการ
ออกแบบกลยุทธที่มีประสิทธิภาพ (Bearden, Ingram and Laforge, 2548, หนา 56)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
แบบจําลองการตัดสินใจของผูบริโภคและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ กระบวนการ
ตัดสินใจของผูบริโภคในสวนกลางของแบบจําลองประกอบไปดวย การตระหนักถึงความตองการ
หรือปญหา (Recognition of a need or problem) การแสวงหาขอมูล (Information search) การ
ประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) และการซื้อ (Purchase) ขั้นตอนเหลานี้ไดรับอิทธิพล
จาก สิ่งแวดลอมทางสังคม ความแตกตางระหวางบุคคล และปจจัยดานสถานการณ ซึ่งลวนแลวแต
มีผลกระทบตอการออกแบบกลยุทธการตลาดไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จทั้งสิ้น
กรอบแนวความคิดของการวิจัย
วิธีการดําเนินการวิจัย
แบบของการวิจัย
ในการทําวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกการวิจัยแบบเชิงปริมาณ เนื่องจากผูวิจัยตองมีการเก็บขอมูล
สถิติเปนตัวเลขและใชสถิติในการวิเคราะหอีกทั้งยังมีการทดสอบสมมติฐาน
ประชากรและหนวยวิเคราะห
ประชากรในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ประชาชนที่ ตั ด สิ น ใจซื้ อ นาฬิ ก าข อ มื อ โดยมี ลั ก ษณะ
ประชากรหนวยวิเคราะห คือ ผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
การเลือกกลุมตัวอยางและแผนการสุมตัวอยาง
ผู วิ จั ย เลื อ กการสุ ม ตั ว อย า งโดยไม ใ ช ค วามน า จะเป น (Non Probability Sampling) โดย
วิธีการสุมตัวอยางแบบพบโดยบังเอิญหรือแบบตามสะดวก (Accidental or Convenience Sampling)
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คือ ผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุ รี จํานวน 400 คนโดยกําหนดขนาดกลุ ม
ตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณของ William G. Cochran (1963)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบสอบถามในการวิจัย โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน
ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดใน
รูปแบบตรวจเช็ครายการ (Check list Questions)
สวนที่ 2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา
ดานชองทางการจัดจําหนาย และ ดานการสงเสริมการขาย ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดใน
รูปแบบตรวจเช็ครายการ (Check list Questions)
สวนที่ 3 ปจจัยดานพฤติกรรมที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อนาฬิกาขอมือ ของผูบริโภคในเขต
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดในรูปแบบตรวจเช็ครายการ
(Check list Questions)
สวนที่ 4 การตัดสินใจซื้อนาฬิกาขอมือ ของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ชลบุรีลั กษณะคํ า ถามเป น แบบมาตราส ว นประมาณค า (Rating Scale Questions) โดยมี การแบ ง
เกณฑใหคะแนนออกเปน 5 ระดับ ดังตอไปนี้
มากที่สุด

หมายถึงมีผลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด

ใหคะแนน 5 คะแนน

มาก

หมายถึงมีผลตอการตัดสินใจซื้อมาก

ใหคะแนน 4 คะแนน

ปานกลาง

หมายถึงมีผลตอการตัดสินใจซื้อปานกลาง

ใหคะแนน 3 คะแนน

นอย

หมายถึงมีผลตอการตัดสินใจซื้อนอย

ใหคะแนน 2 คะแนน

นอยที่สุด

หมายถึงมีผลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด

ใหคะแนน 1 คะแนน

การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่ไดมาจากการแจกแบบสอบถาม เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนาฬิกาขอมือ
ของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี จํานวน 400 คน ใชเวลาเก็บขอมูลจาก
แบบสอบถามตั้งแต วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2560
สถิติการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยทําการวิเคราะหผานโปรแกรม Microsoft Excel รุน 2010 เพื่อหาคารอยละ, คาเฉลี่ย,
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, การเปรียบเทียบความแตกตางดวย t-Test และวิเคราะหความแปรปรวน
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ทางเดียว (One-Way ANOVA) F-Test รวมถึงใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบาย
คุณลักษณะของขอมูล และใชสถิติอางอิง (Inference Statistic ) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ
การศึ กษาเรื่ อง ป จจั ยที่มีผลตอ การตัดสินใจซื้ อนาฬิ กาขอ มื อของผู บริโ ภคในเขตนิ ค ม
อุ ต สาหกรรมอมตะนครชลบุ รี จํ า นวน 400 คนโดยเป น การสุ ม กลุ มตั ว อย า งแบบตามสะดวก
(Convenience Sampling) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่อศึกษาความแตกตา งทางดานปจจัย ส วนบุคคล ที่มีผลตอการตัดสิ นใจซื้อนาฬิ กา
ขอมือของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
2. เพื่อศึกษาความแตกตางทางดานสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
นาฬิกาขอมือของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
3. เพื่อศึกษาความแตกตางทางดานพฤติกรรมผูบริโภค ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนาฬิกา
ขอมือของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนาฬิกาขอมือของผูบริโภค
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
พบวาสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 52.25 อันดับรองลงมาคือเพศ
หญิง จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 47.75 มีอายุต่ํากวา 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 ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนาฬิกา
ขอมือของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
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พบวาสวนใหญผลิตภัณฑนาฬิกาที่มีการตัดสินใจซื้อในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ชลบุรีมากที่สุดคือ นาฬิกาทรงเรียบ จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 36.75 อันดับรองลงมาคือนาฬิกา
ทรงสปอรต จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 27.00 ชวงราคาที่เลือกมากที่สุด คือ 500 - 4,999 บาท
จํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 59.00 อันดับรองลงมาคือ 5,000 - 19,999 บาท จํานวน 104 คน คิด
เปนรอยละ 26.00 ชองทางการจัดจําหนายที่เลือกมากที่สุด 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 ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนาฬิกาขอมือ
ของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
พบวาผูบริโภคสวนใหญซื้อนาฬิกาที่มีวัสดุทนทานอายุการใชงานสูง จํานวน 144 คน คิด
เปนรอยละ 36.00 อันดับรองลงมาคือซื้อนาฬิกาที่มีความสวยงามโฉบเฉี่ยวไมตกเทรนด จํานวน
126 คน คิดเปนรอยละ 31.50 ผูบริโภคสวนใหญซื้อจาก Brand Shop โดยตรง จํานวน 231 คน คิด
เปนรอยละ 57.75 อันดับรองลงมาคือซื้อจากรานคาผูแทนจําหนายสินคา จํานวน 105 คน คิดเปน
รอยละ 26.25 ผูบริโภคสวนใหญซื้อเมื่อนาฬิกาขอมือเรือนเกาหมดสภาพ จํานวน 220 คน คิดเปน
รอยละ 55.00 อันดับรองลงมาคือซื้อเมื่อพบนาฬิการุนใหมที่ถูกใจ จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ
34.50 ผูบริโภคสวนใหญคือทุกคน จํานวน 321 คน คิดเปนรอยละ 80.25 อันดับรองลงมาคือนัก
ธุรกิจหรือพนักงานบริษัท จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 17.50 ผูที่มีสวนทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อ
สวนใหญคือ ตัวเอง จํานวน 350 คน คิดเปนรอยละ 87.50 ผูที่มีสวนทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อ
อันดับรองลงมาคือคูสมรส จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.00 ผูบริโภคสวนใหญซื้อเพราะใชดูเวลา
จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 60.50 อันดับรองลงมาคือซื้อเพราะคุณภาพสินคาที่ดี จํานวน 58 คน
คิดเปนรอยละ 14.50 ผูบริโภคสวนใหญซื้อดวยเงินสด จํานวน 254 คน คิดเปนรอยละ 63.50 อันดับ
รองลงมาคือซื้อดวยบัตรเครดิต จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 32.25
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อนาฬิกาขอมือของผูบริโภคในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
พบวาชื่อเสียงความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑ มีผลตอระดับการตัดสินใจซื้อนาฬิกาขอมือ
มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.34 คะแนน มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.7885 และราคาที่ถูกกวา มีผล
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ตอระดับการตัดสินใจซื้อนาฬิกาขอมือรองลงมา โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.30 คะแนน มีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.7723
อภิปรายผลของการวิจัย
สมมติฐ าน 1 ปจจั ยส ว นบุ ค คลที่ป ระกอบด ว ย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได และ
สถานภาพ ที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ นาฬิ ก าข อ มื อ ของผู บ ริ โ ภคในเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีตางกัน
1.1 เพศที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อนาฬิกาขอมือ ของผูบริโภคในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
1.2 อายุที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อนาฬิกาขอมือ ของผูบริโภคในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
1.3 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อนาฬิกาขอมือ ของผูบริโภคใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
1.4 อาชีพที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อนาฬิกาขอมือ ของผูบริโภคในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
1.5 รายไดที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อนาฬิกาขอมือ ของผูบริโภคในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
1.6 สถานภาพที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อนาฬิกาขอมือ ของผูบริโภคในเขต
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
สมมติฐาน 2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อนาฬิกา
ขอมือ ของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีตางกัน
2.1 ผลิตภัณฑที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อนาฬิกาขอมือ ของผูบริโภคในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีตางกันอยางมีนัยสําคัญ
2.2 ราคาที่แตกตางกันมี ผลตอการตั ดสิ นใจซื้อ นาฬิกาขอมือ ของผูบริโภคในเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีตางกันอยางมีนัยสําคัญ
2.3 ชองทางการจัดจําหนายที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสิ นใจซื้อนาฬิกาขอมือ ของ
ผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
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2.4 การส ง เสริ ม การขายที่ แ ตกต า งกั น ไม มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ นาฬิ ก าข อ มื อ ของ
ผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
สมมติฐาน 3 ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค ที่ประกอบดวย ผูบริโภคซื้ออะไร ผูบริโภคซื้อ
ที่ไหน ผูบริโภคซื้อเมื่อใด ผูบริโภคเปนใคร ผูที่มีสวนทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อ ทําไมผูบริโภคจึง
ซื้อ และผูบริโภคซื้ออยางไร ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อนาฬิกาขอมือ ของผูบริโภคใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีตางกัน
3.1 ผูบริโภคซื้ออะไรที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อนาฬิกาขอมือ ของผูบริโภคใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีตางกันอยางมีนัยสําคัญ
3.2 ผูบริโภคซื้อที่ไหนที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อนาฬิกาขอมือ ของผูบริโภคใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีตางกันอยางมีนัยสําคัญ
3.3 ผูบริโภคซื้อเมื่อใดที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อนาฬิกาขอมือ ของผูบริโภค
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
3.4 ผูบริโภคเปนใครที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อนาฬิกาขอมือ ของผูบริโภคใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีตางกันอยางมีนัยสําคัญ
3.5 ผูที่มีสวนทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อนาฬิกา
ขอมือ ของผูบริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
3.6 ทําไมผูบริโภคจึงซื้อที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อนาฬิกาขอมือ ของผูบริโภค
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีตางกันอยางมีนัยสําคัญ
3.7 ผูบริโภคซื้ออยางไรที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อนาฬิกาขอมือ ของผูบริโภค
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเรื่องการตัดสินใจซื้อนาฬิกาขอมือของผูบริโภค ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
จากผลการวิจัยดานปจจัยสวนบุคคล
ผูบริหารของบริษัทฯ ควรใหความสําคัญ กับลู กคากลุมที่ มีอายุต่ํา 30 ป หรือชวงวั ย รุ น
นั้นเอง เนื่องจากลูกคากลุมนี้เปนวัยที่เริ่มทํางาน เริ่มเขาสังคม การเขาสังคมและการตรงตอเวลาใน
การทํางาน เปนเรื่องสําคัญที่หลีกเลี่ยงไมได อีกทั้งยังเปนประชากรยุคใหม ซึ่งมีการตัดสินใจซื้อ
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ดวยความถูกใจเปนสวนใหญ ดังนั้นผูบริหารอาจจะออกแบบนาฬิกาที่เหมาะสมกับวัยรุน รวมไปถึง
มีหนาตาที่สวยงามวัสดุที่แปลกใหม เพื่อตอบสนองลูกคากลุมอายุต่ํากวา 30 ป
จากผลการวิจัยดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ผูบริหารของบริษัทฯ ควรออกผลิตภัณฑนาฬิกาที่เปนทรงเรียบเปนมาตรฐานลําดับแรก
รวมไปถึงการปรับปรุงและเพิ่มฟงกชั่นการทํางานในนาฬิกาทรงเรียบ เพื่อใหสามารถใชประโยชน
ไดมากกวาการดูเวลา การตั้งราคาควรอยูในชวง 500 - 4,999 บาท เนื่องจากเปนชวงราคาที่ไมสูงจน
ฟุมเฟอยเกินไป และไมต่ํามากจนดูเหมือนสินคาที่ไมมีคุณภาพเกินไป และเนนไปที่การลงขายใน
หางสรรพสินคา เพราะสะดวกตอการเดินทาง การเลือกซื้อ มีโปรโมชั่นมากมาย อีกทั้งยังสามารถ
เดินเลนในหางสรรพสินคา เพื่อเลือกซื้อสินคาอยางอื่นตอได ดังนั้นบริษัทฯ ควรมุงเปาไปที่การวาง
จําหนายนาฬิกาขอมือไปที่หางสรรพสินคา รวมไปถึงการเนนในเรื่องของคุณภาพการรับประกัน
และการบริการที่ดีกับลูกคาควบคูไปดวย
จากผลการวิจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค
ผูบริหารของบริษัทฯ ควรเนนการลงทุนในการเปด Brand Shop ของตัวเอง เพื่อเพิ่มความ
เชื่อมั่นใหกับลูกคา และเพิ่มความสะดวกสบายในการติดตอสอบถามขอมูล หรือสงเคลมสินคาได
อีกดวย ผูบริหารจะตองใชกลยุทธทางการตลาด เพื่อใหลูกคาเกิดความสนใจในการเลือกใชนาฬิกา
ใหมๆ ตัวอยางเชน การออกแคมเปญนํานาฬิกาเรือนเกามาแลกเปนสวนลดนาฬิกาเรือนใหม เพื่อ
เพิ่มยอดขายนาฬิกาใหมใหมากขึ้น และผูบริหารบริษัทฯ ควรออกโปรโมชั่นสําหรับการซื้อดวยเงิน
สด เชนการลดราคาเมื่อจายเงินสดเต็มจํานวน เพื่อกระตุนใหเกิดการตัดสินใจซื้อของลูกคาเพิ่มมาก
ขึ้น
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
FACTORS THAT INFLUENCE SAVINGS DECISION OFFICERS OF LEGAL AFFAIRS
AND LITIGATION ROYAL THAI POLICE
นภัสมณฑ เนตรสุวรรณ
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1.) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ออมเงินของขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดีสํานักงานตํารวจแหงชาติ 2.) เพื่อ
ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจใน
สังกัด สํานักงานกฎหมายและคดีสํานักงานตํารวจแหงชาติ 3.) เพื่อศึกษาปจจัยอื่นๆที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ โดยเก็บขอมูลจากขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี จํานวน 367 คน
กําหนดขนาดกลุ มตัวอยางจํานวน 200 คน ใชวิธีการสุมแบบสะดวก โดยใชสูตรของยามาเนย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน
ผลการวิจัยพบวา 1.) ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ชั้นยศปจจุบัน อายุราชการและรายไดรวมตอเดือนที่แตกตางกัน และ 2.)ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่ ป ระกอบด ว ย ด า นราคา ด า นสถานที่ จัด จํ า หน า ย และด า นการส งเสริ ม การตลาดที่
แตกตางกัน และ 3.)ปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย การจัดสรรการออม จุดมงหมายการออม ที่แตกตาง
กัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 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
การออมนั้นมีประโยชนเนื่องจากสามารถเก็บสํารองไวเปนคาใชจายเมื่อเกิดเหตุการณ
ฉุกเฉิน เชน เจ็บปวย เกิดอุบัติเหตุ หรือ มีเหตุใดก็ตามที่เปนเหตุตองใชเงินอยางสุดวิสัย นอกจากนั้น
การออมยังถือเปนการเริ่มตนของความมั่นคงทางการเงินและเปนจุดเริ่มตนของความฝนในการทํา
สิ่งตางๆ เชน การออมเพื่อบรรลุเปาหมายตางๆ ในชีวิต เชน การศึกษาตอ เพื่อการแตงงาน ฯลฯ
การนําไปเปนตนทุนตอยอดในการลงทุนอื่นๆ เชน ลงทุนในหุน ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ฯลฯ
การออมนั้นประชาชนสามารถเลือกที่จะทําไดโดยวิธีการตางๆ หลากหลายวิธี อาทิเชน การฝาก
ประจํา ( Fixed Deposit) สลากออมสิน (Government Saving- Bank’s Lottery) หุน (Common Stock)
แตในปจจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินมากขึ้น เชน ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย หุน
สามัญ กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย กองทุนรวมตราสารทุนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ทองคํา ทําใหการออมมีชองทางมากขึ้นกวาเดิมและสะดวกมากยิ่งขึ้น
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ดั ง นั้ น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด เ ล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ และประโยชน ข องการออมต อ การพั ฒ นา
ประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และในฐานะที่เปนขาราชการตํารวจ จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
พฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจโดยเฉพาะขาราชการ
ตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี เพื่อเปนแนวทางในการนําผลไปใชกระตุนใหเกิดการ
ออม สงเสริมการออมของขาราชการตํารวจกลุมดังกลาว ใหมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจใน
สังกัด สํานักงานกฎหมายและคดีสํานักงานตํารวจแหงชาติ
2. เพื่อ ศึ กษาป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดที่ มีอิท ธิ พ ลต อการตั ดสิ น ใจออมเงิ นของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดีสํานักงานตํารวจแหงชาติ
3. เพื่อศึกษาปจจัยอื่นๆที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจในสังกัด
สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ, อายุ, สถานภาพการสมรส, ระดับการศึกษา, ชั้นยศ
ปจจุบัน,อายุราชการ, รายไดรวมตอ เดื อน,รายจ ายรวมตอเดือน ที่แตกตางกันมีอิทธิ พลต อ การ
ตั ดสิ นใจออมเงิ นของขาราชการตํา รวจในสั งกั ด สํ านักงานกฎหมายและคดี สํ านั กงานตํ า รวจ
แหงชาติ ที่ตางกัน
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่จัดจําหนาย
การสงเสริมการตลาด ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจใน
สังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ตางกัน
3. ปจจัยอื่นๆ ที่ประกอบดวย การจัดสรรการออม จุดมุงหมายการออม ที่แตกตางกันมี
อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจออมเงิ น ของข า ราชการตํ า รวจในสั ง กั ด สํ า นั ก งานกฎหมายและคดี
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ตางกัน
ประโยชนของการวิจัย
1. เพื่อนําผลการวิจัยทางดานปจจัยสวนบุคคลมาใชเพื่อทราบถึงการตัดสินใจออมเงินของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติ
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2. เพื่อนําผลการวิจัยดานสวนประสมทางการตลาดมาใชเพื่อทราบถึงรูปแบบการออมเงินที่
สงผลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
3. เพื่อนําผลการวิจัยปจจัยดานอื่นๆมาใชเพื่อทราบถึงพฤติกรรมการออมเงินที่สงผลตอการ
ตั ดสิ นใจออมเงิ นของขาราชการตํา รวจในสั งกั ด สํ านักงานกฎหมายและคดี สํ านั กงานตํ า รวจ
แหงชาติ เพื่อเปนแนวทางในการรณรงคสงเสริมการออมของขาราชการตํารวจในสังกัดดังกลาว
ตอไป
4. เพื่อนําผลวิจัยไปเปนแนวทางในการนําไปใชกระตุนใหเกิดการออม สงเสริมการออม
ของขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหเพิ่มมากขึ้น
กรอบแนวความคิดการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจใน
สังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีกรอบแนวคิดในการวิจัยนี้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด(หนังสือ)
Kotler& Armstrong2006(อ างใน สุ รสิฐอิ นต ะ ,2551,หน า 26) กล าวถึงสว นประสมทาง
การตลาด (Marketing mix4Ps) ไววานักการตลาดจะตองทําการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑและ
ลักษณะเฉพาะตัวของมันทําการกําหนดราคาตัดสินใจวาจะจัดจําหนายผลิตภัณฑของตนอยางไร
และทําการเลือกวิธีการสงเสริมการขายแนวคิดทางการตลาดนี้นั้นเปนสิ่งจําเปนพื้นฐานที่ควรเรียนรู
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการกําหนดวิธีทางการตลาด ซึ่งในการกําหนดสวนประสมทางการตลาดนั้น
องคกรตองคํานึงถึงความจําเปนและความตองการซื้อผลิตภัณฑโดยทั่วไปแลวนิยมเรียกวาเครื่องมือ
ทางการตลาด 4 ประการ ซึ่งประกอบดวย 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) สถานที่ หรือการจัด
จําหนาย (Price) และการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) ซึ่งเปนที่รูจักกันโดยทั่วไปวา 4P’s ทาง
การตลาด”
1.ผลิตภัณ ฑ (Product)หมายถึ ง สิ นคา หรื อบริ การที่ ถู กผลิ ตขึ้ น มาเพื่อ ตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคเพื่อที่จะใหผูบริโภคสินคาหรือบริการนั้นๆเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด ซึ่ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ ดั งที่ ก ล า วข า งต นนี้ อ าจมี ห รื อ ไม มีตั ว ตนก็ ไ ด ยิ่ ง ไปกว า นั้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ มีค วามหมาย
ครอบคลุมถึง องคการ แนวคิด และสถานที่ดวย
2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อไดชําระใหแกผูขายเพื่อรับสินคาและบริการเปน
การแลกเปลี่ยนซึ่งรายละเอียดของคําวา ราคา นั้นแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจ
นั้นๆอาทิเชน ธุรกิจบริการใหเชาคลังสินคา (คาเชา Rent) ธุรกิจรับเหมากอสราง (คาจาง Wage) เปน
ตน ไมวารายละเอียดหรือคํานิยามที่แตกตางกันในแตละธุรกิจจะเปนอยางไรแตผลลัพธ คือ ราคา
ตองมีความสัมพันธกับสินคาหรือบริการที่ผูซื้อไดจายใหผูขาย
3. สถานที่ (Place) หมายถึ ง โครงสร า งช อ งทางซึ่ ง ผู ผ ลิ ต สิ น ค า หรื อ บริ ก ารใช ใ นการ
เคลื่อนยายจากแหลงผลิตไปสูกลุมลูกคาเปาหมาย อาทิเชน การมีสาขาตามหางสรรพสินคา การมี
สื่อออนไลนในการใชโฆษณาสินคาหรือบริการ การมีตัวแทนจัดจําหนายสินคาหรือบริการในเขต
พื้นที่ชุมชนตางๆ เปนตน
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) การบอกกลาวทางความคิด และการสรางความเขาใจ
ใหแกผูบริโภคสินคาและบริการไดรับทราบถึงขอมูลสินคาหรือบริการวามีรายละเอียดอยางไร
สุวสา ชัยสุรัตน (2537,หนา 30-31) กลาววา สวนประสมการตลาด (marketing mix) ใน
การดําเนินธุรกิจทุกประเภทจะมีปจจัยตาง ๆ มากระทบการทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินงาน
ทางการตลาด จะมี ป จ จั ย 2 อย า ง คื อ ป จ จั ย ภายในของกิ จ การ (internal factors) ผู บ ริ ห ารหรื อ
ผูประกอบการสามารถควบคุมใหเปนไปตามนโยบายของกิจการ คือ สวนประสมการตลาด ปจจัย
ภายนอก (external factors) ปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของกิจการไมสามารถควบคุมได
ดังนั้น ตองปรับปจจัยภายในใหสอดคลองกับปจจัยภายนอก เชน สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง คูแขงขัน วัฒนธรรม กฎหมาย และเทคโนโลยี
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ดังนั้นอาจสรุปได วา สวนประสมทางการตลาดมีองคประกอบ ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา
สถานที่ และการสงเสริมการตลาด ซึ่งทั้งหมดนี้สาระสําคัญของทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดได
ถูกนํามาเปนเครื่องมือในธุรกิจเพื่อใหสําเร็จเปาหมายที่กําหนดไว
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ (หนังสือ)
วิชัย โถสุวรรณจินดา (2535,หนา 185-186) การตัดสินใจ หมายถึง การที่จะตองเลือกทาง
ใดทางหนึ่งที่มีอยูหลายๆ ทางเลือก โดยลดจํานวนทางเลือกลงมาใหเหลือทางเดียวและทางเลือกนั้น
เปนทางเลือกที่คิดวาดีที่สุด สามารถตอบสนองจุดมุงหมายและความตองการของผูเลือกไดการ
ตัดสินใจตาสถานการณที่เกิดขึ้นไดแบงออกเปน 3ประเภทคือ
1. การตัดสินใจตามสถานการณที่แนนอน เปนการตัดสินใจที่ทราบผลลัพธนั้นอยูแลว ผู
ตัดสินใจมีขอมูลมากพอที่จะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ใหผลประโยชนมากที่สุด
2. การตัดสินใจภายใตสถานการณที่เสี่ยง เปนการตัดสินใจที่แนนอนนอยกวาการตัดสินใจ
ภายในสถานการณที่แนนอน แตยังสามารถคาดคะเนความเปนไปได ผูตัดสินใจทราบถึงผลลัพธ
ตางๆที่ใชในการตัดสินใจ แตโอกาสที่เกิดจากทางเลือกตางกันมาจากปจจัยที่ไมแนนอน
3. การตัดสินใจภายใตสถานการณที่ไมแนนอน เปนการตัดสินใจที่ไมสามารถคาดการณถึง
ผลลัพธ เนื่องจากไมมีขอมูลประกอบการตัดสินใจเพียงพอ มีตัวแปรที่ไมสามารถควบคุมได ไมอาจ
เลือกทางเลือกที่ใหผลตอบแทนสูงสุดได ผูตัดสินใจจึงตองใชดุลยพินิจและวิจารณญาณอยางมาก
ในการตัดสินใจ
อดุ ล ย จาตุ ร งค กุ ล 2543,หน า 160-166) ได กล า วไว เ กี่ ย วกระบวนการตั ด สิ น ใจของ
ผู บ ริ โ ภคว า ในการซื้ อ สิ น ค า แต ล ะชิ้ น นั้ น ย อ มจะประกอบไปด ว ยป จ จั ย และขั้ น ตอนต า งๆ
หลากหลายขั้น ผูบริโภคเองจะตองผานขั้นตอนตางๆ ตามที่ไดกลาวเพื่อจะนําไปสูการตัดสินใจใน
การซื้อสินคา ซึ่งขั้นตอนที่ไดกลาวมานี้มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ไดแก การตระหนักถึงความตองการ
การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก พฤติกรรมหลังการซื้อ และการตัดสินใจซื้อ
การตระหนักถึงความตองการ (Need Recognition) คือ ผูบริโภคคนพบวาตัวเองมีสิ่งที่ขาด
หายและเกิดความปรารถนาแกสิ่งที่ขาดหายนั้น
การคนหาขอมูล (Information Search) คือ เกิดขึ้นเมื่อผูซื้อมีความตองการในสินคานั้นมาก
จึงดําเนินการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับสินคาเพื่อตอบสนองความตองการ ซึ่งแหลงขอมูลที่จะไป
คนควาหาอาจเปนแหลงบุคคล แหลงชุมชน หรือจากประสบการณ เปนตน
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การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) คือ การที่ผูบริโภคไดนําผลิตภัณฑ ที่
ตนเองสนใจจะซื้อไปเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑที่ใกลเคียงกัน
การตั ด สิ น ใจซื้ อ (Purchase Decision) ในขั้ น ตอนนี้ ผู บ ริ โ ภคจะลํ า ดั บ ความชอบของ
ผลิตภัณฑตางๆ และตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑที่ตนเองชอบมากที่สุด ซึ่งการตัดสินใจนี้จะอางอิงจาก
ปจจัยตางๆ เชนคุณภาพของผลิตภัณฑที่ผูบริโภคคาดหวังวาจะไดรับจากการตัดสินใจซื้อ ราคาที่ได
เหมาะสมกับผลิตภัณฑที่ตัดสินใจ เปนตน
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ หลังจากผูบริโภคไดซื้อผลิตภัณฑไปใชแลวก็จะประเมินผลตอ
ผลิตภัณฑนั้นๆวาพึงพอใจมากนอยเพียงใด ถาหากวาพึงพอใจมากผูบริโภคก็จะกลับมาซื้อซ้ํา แตถา
ไมพึงพอใจก็จะไมอ ยากกลับมาใชผลิตภัณฑ สิ่งที่นักการตลาดควรติ ดตาม คือ ความพึงพอใจ
หลังจากที่ผูบริโภคได ใชผลิตภั ณฑแลววาเป นอยางไร และจะปรับปรุ งพัฒนาผลิตภั ณฑตอ ไป
อยางไร
วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร (2548,หนา 59-60) การตัดสินใจเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการ
เลือกที่จะดําเนินการใดๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคหรือตามความตั้งใจ ในสถานการณชวงเวลาใดเวลา
หนึ่งที่มีทางเลือกใหปฏิบัติอยูหลายทางเลือก แนวทางในการตัดสินใจจึงเปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจที่จะมีผลกระทบทางดานการเงินทําใหการตัดสินใจจึงตองยิ่งเพิ่มความ
ระมัดระวังเปนอยางมาก
ดังนั้นอาจสรุปไดวา การตัดสินใจ การที่จะตองเลือกทางใดทางหนึ่งและทางเลือกนั้นเปน
ทางเลือกที่คิดวาดีที่สุด สามารถตอบสนองจุดมุงหมายและความตองการของผูเลือกได
อัตราการเจริญเติบโตของการออม
แนวโน ม ของการออม การลงทุ น และช อ งว า งระหว า งการออมและการลงทุ น พบว า
ชองวางระหวางการออมและการลงทุนตอ GDP ในไตรมาสที่ 2ของป 2559อยูที่รอยละ 3.4 ตอ
GDP ปรับตัวลดลงจากไตรมาสกอนหนาซึ่งอยูที่รอยละ 11.6 ตอGDP ซึ่งเปนผลมาจากรายไดนอก
ภาคเกษตรที่เติบโตชะลอลงจากไตรมาสกอนหนา แมวารายไดเกษตรกรที่แทจริงจะกลับมาขยายตัว
ได ขณะที่การบริโภคภาครัฐและภาคเอกชนยังคงขยายตัวได สําหรับการลงทุนพบวา การลงทุน
ภาครัฐขยายตัวไดในหมวดกอสราง ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวไดในหมวดเครื่องมื อ
เครื่องจักร ทั้งนี้ แนวโนมของการออมและการลงทุนคาดวา รายไดของแรงงานนอกภาคเกษตรยัง
เติ บ โตตามการขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ และป จ จั ย สนั บ สนุ น จากการบั ง คั บ ใช อั ต ราค า จ า งตาม
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มาตรฐานฝมือแรงงาน ฉบับที่5 ที่จะมีผลบังคับใชตั้งแต 10 สิงหาคม 2559 เปนตนไป ซึ่งจะมีการ
กําหนดคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงานเพิ่มขึ้นอีกใน 20 สาขาอาชีพใน 5 อุตสาหกรรม ขณะที่
รายไดของแรงงานในภาคเกษตรมีแนวโนมเติบโตสูงขึ้นจากราคาสินคาเกษตรที่มีทิศทางปรับตัวดี
ขึ้นและมาตรการชวยเหลือเกษตรกรรัฐบาล สําหรับการใชจายภาครัฐมีแนวโนมขยายตัวไดตอเนื่อง
จากการเรงรัดการเบิกจายของรัฐบาลโดยเฉพาะในโครงการสําคัญตางๆ(สํานักคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,2559)
แบบของการวิจัย
สําหรับแบบการศึกษาวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการศึกษาวิจัย โดยการศึกษาขอมูลเอกสาร
(documentary research) โดยการศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ บทความ
วารสาร รายงานการวิจัย และขอมูล Internet เปนการดําเนินการวิจัยเองจากการสํารวจกลุมตัวอยาง
เชิงสํารวจ (Survey research) และการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire)เปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลแลวนํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อหาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซึ่งไดใชโปรแกรม Excel ในการประมวลผลในการ วิจัยนี้
ประชากรและหนวยวิเคราะห
ประชากรในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ข า ราชการตํ า รวจในสั ง กั ด สํ า นั ก งานกฎหมายและคดี
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
การเลือกกลุมตัวอยางและแผนการสุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและ
คดี สํานักงานตํารวจแหงชาติผูวิจัยไดเลือกใชวิธีดําเนินการสุมตัวอยางแบบไมใชทฤษฎีความนาจะ
เปน (Non-probability Sampling) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling)
ซึ่งผูวิจัยทําการเก็บขอมูลตัวอยางผานทางแบบสอบถามจํานวน 200 ชุด โดยมีหนวยงานในสังกัด
แบงเปน 5 กองบังคับการ และ 1 กองกํากับการ ไดแก กองกฎหมาย กองคดีอาญา กองคดีปกครอง
และคดีแพง สถาบันสงเสริมงานสอบสวน สวนตรวจสอบสํานวนคดีอุทธรณและฎีกา และฝาย
อํานวยการรวมทั้งสิ้นจํานวน 367คน ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางเพียง 200คน
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หนวยงานในสังกัด

จํานวน(คน)
กองกฎหมาย
90
กองคดีอาญา
68
กองคดีปกครองและคดีแพง
44
สถาบันสงเสริมงานสอบสวน
111
สวนตรวจสอบสํานวนคดีอุทธรณและฎีกา
29
สํานักงานผูบัญชาการและฝายอํานวยการ
25
รวมทั้งสิ้น
367
(อางอิง:ขอมูลกําลังพล ฝายอํานวยการ สํานักงานกฎหมายและคดี ณ วันที่ 1 ก.พ.2560)
เนื่องจากสามารถระบุจํานวนประชากรที่แนนอนจึงใชสูตรการหาขนาดของกลุมตัวอยาง
แบบทราบจํานวนประชากรโดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ รอยละ 95ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05ดัง
สูตรสําเร็จของ TaroYamane (1973 , p.74) ดังนี้
=
โดย
=

ขนาดของกลุมตัวอยาง

=

จํานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใชในการวิจัย

=

ความผิดพลาดที่ยอมรับได
(โดยการวิจัยครั้งนี้ กําหนดใหเทากับ 0.05)

แทนคา

=
=

.

191.40

จากขอมูลขางตน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงาน
กฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีจํานวนทั้งสิ้น 367คนและกําหนดคาความเชื่อมั่น รอย
ละ95 ความคลาดเคลื่อน 0.05 ซึ่งไดขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 200คน
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เปนการนําสถิติมาใชในการวิเคราะหขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมมา แบง
ออกไดเปน 2 ประเภท คือ
1. การวิเคราะหดวยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลทั่วไป
ของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติ เชน ความถี่ รอยละ เปนตน หรือนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลของ
ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามในแบบสอบถามแตละขอโดยใชสถิติเชน คาเฉลี่ยหรือคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปนตน
2. การวิเคราะหดวยสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติอนุมาน เปนสถิติที่นํามาใชใน
การอางอิงไปหาคาความเปนจริงของประชากร สถิติอนุมานถูกนําไปใชใน 2 เรื่อง คือ การประมาณ
คาทางสถิติ และการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งในการวิจัยมักนิยมนําสถิติอนุมานมาใชในการทดสอบ
สมมติฐาน ไดแก T-Test และ F-Test
สรุปผลการวิจัยผลการวิเคราะหขอมูล
ตารางที่1จํานวนและรอยละจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (200คน)
ปจจัยสวนบุคล
เพศ

รายละเอียด
ชาย
หญิง
ต่ํากวาหรือเทากับ20ป
21-30ป
31-40ป
41-50ป
51ป ขึ้นไป

ความถี่
94
106
2
103
78
6
11

รอยละ
47
53
1
51.50
39
3
5.50

ปจจัยสวนบุคล

รายละเอียด

ความถี่

รอยละ

สถานภาพ

159
โสด
39
สมรส
หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 2

อายุ
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5
10
มัธยมศึกษา/ปวช.
79.50
159
ปริญญาตรี/เทียบเทา
15.50
31
สูงกวาปริญาตรี
46.50
93
ส.ต.ต. - ด.ต.
ชั้นยศปจจุบัน
34
68
ร.ต.ต. - ร.ต.อ.
17.50
35
พ.ต.ต.-พ.ต.อ.
2
4
พล.ต.ต.ขึ้นไป
53.50
107
ต่ํากวาหรือเทากับ5ป
อายุราชการ
27
54
6-10ป
6.50
13
11-15ป
3.50
7
16-20ป
4
8
21-25ป
5.50
11
มากกวา25ป
43.50
รายไดรวมตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ15,000 87
7.50
15
บาท
26
52
15,001-20,000บาท
8
16
20,001-25,000บาท
6.50
13
25,001-30,000บาท
8.50
17
30,001-35,000บาท
35,001บาทขึ้นไป
53
รายจายรวมตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ15,000 106
35.50
71
บาท
7
14
15,001-20,000บาท
2
4
20,001 -25,000บาท
2.50
5
25,001 -30,000บาท
30,001-35,000บาท
จากตารางที่ 1 พบวา จากผลการสํารวจของกลุมตัวอยาง ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง
ระดับการศึกษา

มากกวาเพศชาย กลุมที่มีอายุระหวาง 21 – 30 ป เปนจํานวนมากที่สุด สถานภาพของกลุมตัวอยาง
พบวา สถานภาพโสดมีจํานวนมากที่สุด ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางพบวา ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี มีจํานวนมากที่สุด ชั้นยศปจจุบั นพบว า ชั้ นยศ ส.ต.ต.-ด.ต. มี จํานวนมากที่ สุด อายุ
ราชการพบวา อยูในชวง ต่ํากวาหรือเทากับ 5 ป มีจํานวนมากที่สุด ระดับรายไดของกลุมตัวอยาง
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พบวา อยูในชวง ต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท มีจํานวนมากที่สุด รายจายของกลุมตัวอยางพบวา
อยูในชวง ต่ํากวา 15,000 บาท มีจํานวนมากที่สุด
ตารางที่2 จํานวนและรอยละจําแนกตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม
200 คน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด รายละเอียด

ความถี่ รอย
ละ
66
132
17
34
4
8
13
26

ฝากเงินที่ธนาคาร/สถาบันการเงินอื่น/สหกรณ
ออมทรัพย
ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย
สลากออมสิน/ตราหนี้สิน/กองทุนรวม/ซื้อหุน
ถือเงินสดไวเฉยๆ
27.50
55
ต่ํากวา1,000บาท
ราคา
36.50
73
1,001-3,000บาท
17
34
3,001-5,000บาท
19
38
5,000บาท ขึ้นไป
19.50
39
มีการเดินทางสะดวกสบาย
สถานที่จัดจําหนาย
24.50
49
อยูใกลยานธุรกิจใกลที่ทํางาน อยูใน
26
52
หางสรรพสินคา
30
จํานวนสาขามาก ครอบคลุมหลายพื้นที่ ตั้งอยู 60
ในที่พบงาย
มีชองทางการทําธุรกรรมมีหลากหลาย
150
75
ใหผลตอบแทนสูง(ดอกเบี้ย,เงินปนผล)
การสงเสริมการตลาด
28
14
มีการลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม
22
11
แจกของขวัญของสมนาคุณพิเศษ,ลด
คาธรรมเนียมตางๆ
จากตารางที่ 2 พบวา จากผลการสํารวจของกลุมตัวอยาง ผูตอบแบบสอบถามเลือกรูปแบบ
ผลิตภัณฑ

การออมแบบฝากเงินที่ธนาคาร/สถาบันการเงินอื่น/สหกรณออมทรัพยมากที่สุด จํานวนเงินออมตอ
เดือนมากที่สุดคือ อยูในชวงระหวาง 1,001-3,000บาท สถานที่เลือกใชบริการที่ผูตอบแบบสอบถาม
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ชอบมากที่สุดคือ มีชองทางการทําธุรกรรมมีหลากหลาย สวนการสงเสริมการตลาดที่ชอบมากที่สุด
คือ ใหผลตอบแทนสูง(ดอกเบี้ย,เงินปนผล)
ตารางที่3จํานวนและรอยละจําแนกตามปจจัยอื่นๆของผูตอบแบบสอบถาม 200 คน
ปจจัยอื่นๆ
การจัดสรรการออมเงิน

รายละเอียด
ไมไดกําหนดไวแนนอน ออมตามเงินที่เหลือ
เก็บออมไวประมาณ 1-10%ของรายได
เก็บออมไวประมาณ 11-20%ของรายได
เก็บออมไวประมาณ 21-30%ของรายได
เก็บมากกวา 30% ของรายได

ความถี่ รอย
ละ
48
96
32
64
16.50
33
2
4
1.50
3

34.50
69
เก็บออมเพื่อใชเปนแหลงเงินทุนในอนาคต
25
50
เก็บออมเพื่อใชจายในยามฉุกเฉิน
13
26
เก็บออมเพื่อซื้อสินทรัพย
6.50
13
เก็บออมเพื่อเปนมรดกใหครอบครัว
1.50
เก็บออมเพื่อหาผลตอบแทน(ดอกเบี้ย/เงินปนผล) 3
19.50
39
เก็บออมเพื่อเกษียณอายุราชการ
จากตารางที่ 3 พบวา จากผลการสํารวจของกลุมตัวอยาง ในการจัดสรรการออมเงิน ผูตอบ

จุดมุงหมายการออม

แบบสอบถามเลือกไมไดกําหนดไวแนนอนออมตามเงินที่เหลือมากที่สุด ในดานจุดมุงหมายการ
ออมผูตอบแบบสอบถามเลือก เพื่อใชเปนแหลงเงินทุนในอนาคต มากที่สุด
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ตารางที่4คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานจําแนกตามปจจัยดานการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม 200 คน
ปจจัยดานการตัดสินใจ
คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.6944
4.2350
1.รูปแบบการออมมีความสอดคลองกับความ
0.7826
4.4750
ตองการ
0.6324
4.3900
2.อัตราผลตอบแทนที่ไดรับจากการออมมีความ
0.9073
4.0300
เหมาะสม
0.8753
3.7600
3.แหลงการออมที่เลือกมีความนาเชื่อถือและมี
ภาพลักษณที่ดี
4.รูปแบบการออมมีความหลากหลาย
5.การจัดรายการสงเสริมการขายที่นาสนใจ
จากตารางที่ 4 พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจใน
สังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติมากที่สุดคือ อัตราผลตอบแทนที่
ไดรับจากการออมมีความเหมาะสม
สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน
สมมติฐานที่ 1: ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ชั้น
ยศปจจุบัน อายุราชการ รายไดรวมตอเดือนและรายจายรวมตอเดือน ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการ
ตั ดสิ นใจออมเงิ นของขาราชการตํา รวจในสั งกั ด สํ านักงานกฎหมายและคดี สํ านั กงานตํ า รวจ
แหงชาติ ที่ตางกัน
1.1 เพศที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจในสังกั ด
สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติที่ตางกัน อยางมีนัยสําคัญ 0.05
1.2 อายุที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจในสั งกั ด
สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05
1.3สถานภาพที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจใน
สังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติที่ตางกัน อยางมีนัยสําคัญ 0.05
1.4ระดั บ การศึ ก ษาที่ แ ตกต า งกั น แตกต า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจออมเงิ น ของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติที่ตางกันอยางมี
นัยสําคัญ 0.05
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1.5 ชั้นยศปจจุบัน ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจใน
สังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05
1.6 อายุราชการที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจใน
สังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05
1.7 รายไดรวมตอเดือนที่แตกตางกันมีอิทธิ พลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการ
ตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05
1.8 รายจายรวมตอเดือนที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการ
ตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กลุม
ตัวอยางไมวาจะมีรายจายรวมตอเดือนมากหรือรายจายรวมตอเดือนนอย ยังตองการออมเงินโดยมี
จุดมุงหมายการออมเพื่อใชเปนแหลงเงินทุนในอนาคต เพื่อใชจายยามฉุกเฉิน และเพื่อเกษียณอายุ
ราชการ เปนตน
สมมติฐานที่ 2 :ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา
ดานสถานที่จัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออม
เงินของขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ตางกัน
2.1 รูปแบบการออมที่แตกตางกันไมมีอิทธิ พลตอการตัดสิ นใจออมเงินของขาราชการ
ตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ถึงแม
รูปแบบการออมที่มีหลากหลายแตขาราชการตํารวจก็มีการตัดสินใจออมเงินที่ไมแตกตางกัน
2.2 จํานวนเงินออมตอเดือนที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการ
ตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05
2.3 สถานที่เลือกใชบริการที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการ
ตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05
2.4 รายการส ง เสริ ม การตลาดที่ แ ตกต า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจออมเงิ น ของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติที่ตางกันอยางมี
นัยสําคัญ 0.05
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สมมติฐานที่ 3: ปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย การจัดสรรการออม จุดมงหมายการออม ที่
แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมาย
และคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติที่ตางกัน
3.1 การจัดสรรออมเงินที่แตกตางกันมีอิท ธิพลตอการตัดสิ นใจออมเงินของขาราชการ
ตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05
3.2 เหตุผลในการออมที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินของขาราชการตํารวจ
ในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1.การวิจัยครั้งนี้ไดทําการศึกษาเพียงกลุมขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานกฎหมายและ
คดี สํานักงานตํารวจแหงชาติ เทานั้น จึงควรขยายขอบเขตทั้งหนวยงานในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
2. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปรดานพฤติกรรมการออม ดานความเสี่ยงที่สงผลตอการ
ตัดสินใจออมเงิน
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินระหวางขาราชการใน
หนวยงานที่มีลักษณะคลายกันเชน ขาราชการทหารหรือจะศึกษาในกลุมอื่น ๆเชน กลุมลูกจางหรือ
พนักงานราชการ เปนตน
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานชองทาง
อินเทอรเน็ตของเจาหนาที่สรรพากร สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 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 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาผานชองทางอินเทอรเน็ตของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
14 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยอื่นๆ
โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 164 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และ
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พรอมกับทดสอบสมมติฐานดวยสถิติอนุมาน t– test และ f – test
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง ชวงอายุระหวาง 31–40 ป
การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท เลือกใช
บริการผลิตภัณฑแบบ ภ.ง.ด.91 ชองทางการยื่นแบบเครื่องคอมพิวเตอร อัตราภาษีต่ํากวา 5,000
บาท บุคลากรมีไมเพียงพอ ควรมีการประชาสัมพันธเพิ่มเติม รับรูขาวสารทางดาน www.rd.go.th
ขั้นตอนในการใหบริการมีความสะดวก ถูกตอง รวดเร็ว แมนยํา และสามารถตรวจสอบได เหตุผล
ที่ใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานทางอินเทอรเน็ต เพื่อความสะดวก
รวดเร็ว และประหยัดคาใชจาย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวามีเพียงปจจัยสวนสวนบุคคล
รายไดเฉลี่ยตอเดือน และสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานบุคลากรที่แตกตางกัน
เทานั้นที่มีอิทธิพลตอการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานชองทาง
อินเทอรเน็ต ของเจาหนาที่ สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
0.05 ทั้งนี้เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอรายไดเฉลี่ยตอเดือน

ดานผลิตภัณฑ

และดานบุคลากร จะสงผลถึงปริมาณจํานวนผูใชบริการยื่นแบบผานชองทางอินเทอรเน็ต
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คําสําคัญ : การใชบริการ, แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา , สวนประสมทางการตลาด
7P
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
รัฐบาลในปจจุบันมีหนาที่หลายประการในการทําใหประชาชนอยูดีมีสุข นอกจากหนาที่ใน
การรักษาความสงบภายในประเทศ และปองกันประเทศจากการรุกรานของขาศึกศัตรูแลวยั งมี
หนาที่ในดานการจัดการดูแลและสงเสริมการสาธารณสุข การศึกษา การเกษตร การอุตสาหกรรม
การสื่อสารการพลังงาน และการพาณิชยอื่นๆอีกดวยในการบริหารประเทศของรัฐบาลใหบรรลุ
เปาหมาย รัฐบาลมีความจําเปนตองอาศัยเงินงบประมาณจํานวนมาก เพื่อนํามาพัฒนาประเทศ และ
สาธารณูปโภคตางๆ ซึ่งงบประมาณของรัฐทุกปมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของประชากรและคุณภาพมาตรฐานความเปนอยูของประชากรที่มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น ในการจัดทํางบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศในแตละป รัฐบาลจัดสรรเงินคาใชจาย
โดยคํานึงถึงการจัดหารายไดจากภาษีอากรที่จัดเก็บจากประชาชน เปนสําคัญ เนื่องจากเปนการเฉลี่ย
รายจายทางสังคมของประชาชนรวมกัน ไมมีพันธะในการชดใชคืนดังเชนเงินกูยืม ภาษีอากรจึงเปน
รายได สํา คั ญ ตลอดระยะเวลาที่ ผา นมา ความสามารถจั ด เก็ บ ภาษี ใ ห เป น ไปตามเปา หมายจึ ง มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการผลักดันแผนงานตางๆ ของรัฐบาล ในทางกลับกันหากผลการจัดเก็บภาษี
ไมเปนไปตามเปาหมายก็จะเกิดผลกระทบตอแผนงานที่วางไวและอาจจําเปนตองมีการกูยืมเพื่อ
นํามาชดเชยงบประมาณในสวนที่จัดเก็บภาษีทําใหหนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มขึ้น
กรมสรรพากรเปนหนวยงานจัดเก็บรายรับของประเทศสูงสุดเปนอันดับหนึ่งของประเทศ
ซึ่งผลการจัดเก็บรายรับของประเทศที่สูงขึ้น มาจากการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชกับการบริหารและการชําระภาษีในโลกแหงเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ อินเทอรเน็ตหรือเครือขายคอมพิวเตอร เปนเครือขายและแหลงรวบรวมขอมูลที่ใหญ
ที่สุดในโลก จึงชวยให เขาถึ งข อมู ลได ในเวลาอันรวดเร็ว กรมสรรพากรจึ งได เพิ่ มชองทางการ
ใหบริการรูปแบบใหมใหมีความสะดวกตอผูเสียภาษีมากขึ้น ผานทางเว็บไซดซึ่งการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีผานทางอินเทอรเน็ตนั้น ผูเสียภาษีสามารถสมัครขอใชบริการและทราบขอมูลตางๆ
รวมทั้งขอกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับประมวลรัษฎากรโดยไมเสียคาใชจายใดๆทั้งสิ้น จะเห็นได
วาการยื่นภาษีผานทางอินเทอรเน็ตอํานวยประโยชนอยางมากมายในการที่ผูเสียภาษีสามารถเลือก
ขอใชบริการไดตามที่ตองการ โดยไมตองเดินทางไปยังสํานักงานสรรพากรพื้นที่ดวยตนเอง ซึ่งจะ
สรางความสะดวกสบายและกอใหเกิดประโยชนกับสังคมมากขึ้นในภาพรวมของการประหยัด
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ทรัพยากรตาง ๆ จากการที่กรมสรรพากรไดพัฒนาระบบงานใหบริการผูเสียภาษีทางอินเทอรเน็ต
โดยผานเว็บไซด www.rd.go.th เปนการเพิ่มชองทางการชําระภาษีผานทางอินเทอรเน็ตเพื่อความ
สะดวกรวดเร็ว และประหยัดคาใชจาย ตั้งแตป พ.ศ. 2545 เปนตนมา จึงเปนที่มาของความสนใจวา
การใหบริการการชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานทางอินเทอรเน็ต ซึ่งเปนประเภทแบบแสดง
รายการภาษีที่มีประชาชนเขามาใชบริการมากที่สุดเปนอันดับแรกนั้น ผูเสียภาษีมีความพึงพอใจมาก
นอยเพียงใด ตอรูปแบบการใหบริการ เพื่อที่จะสามารถแกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม
และตรงกับความตองการของผูเสียภาษีมากที่สุด เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในภาพรวมของการ
จัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ที่มีอิทธิพลตอการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา ผานชองทางอินเทอรเน็ตของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลตอการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงิ น ได บุ ค คลธรรมดาผ า นช อ งทางอิ น เทอร เ น็ ต ของเจ า หน า ที่ สํ า นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร 14
3. เพื่อศึกษาปจจัยอื่นๆที่มีอิทธิพลตอการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ผานชองทางอินเทอรเน็ตของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน ที่แตกตางกันที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาผานชองทางอินเทอร เน็ตของเจา หนาที่ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 14
ตางกัน
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การใชบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคลากร ดานกายภาพและการนําเสนอ และดาน
กระบวนการ ที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาผานชองทางอินเทอร เน็ตของเจา หนาที่ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 14
ตางกัน
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3. ปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย ดานภาพลักษณทางกายภาพ และดานเวลา ที่แตกตางกันมี
อิ ทธิ พลตอ ต อการเลื อกใชบ ริ การยื่ นแบบแสดงรายการภาษี เงิ นไดบุ คคลธรรมดาผานช องทาง
อินเทอรเน็ตของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 ตางกัน
4.ประโยชนของการวิจัย
1. ทําใหทราบถึงปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการเลือกใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงิ น ได บุ ค คลธรรมดาผ า นช อ งทางอิ น เทอร เ น็ ต ของเจ า หน า ที่ สํ า นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร 14
2. ทําใหทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุ คคลธรรมดาผานชองทางอินเทอรเน็ตของเจาหนาที่ สํานักงานสรรพากรพื้ นที่
กรุงเทพมหานคร 14
3. ทําใหทราบถึงปจจัยอื่นที่มีผลตอการเลือกใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาผานชองทางอินเทอรเน็ตของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
4. ใชเปนขอมูลสําหรับผูสนใจ ในการศึกษาดานการเลือกใชบริการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษี เ งิ น ได บุ ค คลธรรมดาผ า นช อ งทางอิ น เทอร เ น็ ต ของเจ า หน า ที่ สํ า นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร 14
กรอบแนวความคิดการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาผานชองทางอินเทอรเน็ตของเจาหนาที่สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14”
นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

(Independent Variable)

(Dependent Variable)

ปจจัยสวนบุคคล
• เพศ
• สถานภาพ
• อายุ
• รายไดเฉลี่ยตอเดือน
• ระดับการศึกษา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
• ดานผลิตภัณฑ
• ดานบุคลากร
• ดานราคา
• ดานกายภาพและนําเสนอ
•ดานชองทางการใชบริการ
• ดานกระบวนการ
• ดานการสงเสริมการตลาด
• สงเสริมการตลาด

การใชบริการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผาน
ชองทางอินเทอรเน็ตของเจาหนาที่
สํานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 14

ปจจัยอื่น ๆ
• ดานภาพลักษณทางกายภาพ
• ดานเวลา

แนวคิดและทฤษฎีการเลือกใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานชองทาง
อินเทอรเน็ต ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยสวนบุคคล (อดุลย จาตุรงคกุล. 2544, หนา 38-39) กลาววา ปจจัยสวนบุคคลรวมถึง
อายุ เพศ วงจร ชีวิตของครอบครัว การศึกษา รายไดเปนตน ลักษณะดังกลาวมีความสําคัญตอนักการ
ตลาดเพราะมันเกี่ยวพันกับ อุปสงค (Demand) ในตัวสินคาทั้งหลาย การเปลี่ยนแปลงทางปจจัยสวน
บุคคล ชี้ใหเห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม และตลาดอื่นก็จะหมดไป หรือลดความสําคัญลง ปจจัย
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สวน บุคคล ที่สําคัญมีดังนี้ 1. อายุ นักการตลาดตองคํานึงถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรในเรื่อง ของอายุดวย 2. เพศ จํานวน สตรี (สมรสหรือโสด) ที่ทํางานนอกบานเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ นักการตลาดตองคํานึงถึงวาปจจุบันสตรีเปนผูซื้อรายใหญซึ่งที่แลวมาผูขายเปนผูตัดสินใจ
ซื้อ นอกจากนั้นบทบาทของสตรีและบุรุษบางสวนที่ซ้ํากัน 3. การศึกษาและรายได การศึกษามี
อิทธิพลตอรายไดเปนอยางมากการรูวาอะไรเกิด ขึ้นกับการศึกษาและรายไดเปนสิ่งสําคัญเพราะ
แบบแผนการใช จ า ยขึ้ น อยู กั บ รายได ที่ ค นมี แ นวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ป จ จั ย ส ว นประสมทาง
การตลาด
ความหมายของสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (ธงชัย สันติวงษ. 2540: 34) ได
ใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดวา หมายถึง การผสมที่เขากัน ไดอยางงดีเปนอันหนึ่ง
อั นเดียวกั นของการกํ าหนดราคา การส งเสริ มการ ขายผลิ ตภั ณฑที่ เสนอขายและระบบการจั ด
จําหนายซึ่งไดมีการจัดออกแบบเพื่อใชสําหรับการเขาถึง กลุมผูบริโภคที่ตองการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน
และคณะ.2546:53) ไดใหความหมายของสวนประสมทาง การตลาดวา เปนตัวแปรทางการตลาดที่
ควบคุมไดซึ่งบริษัท ใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความพึง พอใจแกกลุมเปาหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน.
2541:48) ได อ า งถึ ง แนวคิ ด ส ว นประสมทางการตลาดสํ า หรั บ ธุ ร กิ จ บริ ก าร(Service Mix
) ของ Philip Kotler ไว ว า เป น แนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ธุ ร กิ จ ที่ ใ ห บ ริ ก ารซึ่ ง จะได ส ว นประสม
การตลาด (Marketing Mix ) หรือ 7Ps ในการกําหนดกลยุทธการตลาดซึ่งประกอบดวย
1. ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งซึ่งสนองความจําเปนและความตองการของมนุษย
โดยทั่วไปแบงเปน 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑที่อาจจับตองได และ ผลิตภัณฑที่จับตองไมได
2. ดานราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวาง
(Value) ของบริ ก ารกั บ ราคา ( Price ) ของบริ การนั้ น ถ า คุ ณ ค า สู ง กว า ราคาลู ก ค า จะตั ด สิ น ใจ
ซื้อ ดังนั้น การกําหนดราคาการใหบริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหบริการชัดเจน และ
งายตอการจําแนกระดับบริการที่ตางกัน
3. ดานชองทางการใชบริการ (Place) เปน กิจกรรมที่เกี่ยวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอม
ในการนําเสนอบริการใหแกลูกคาซึ่งมีผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของ
บริการที่นําเสนอ ซึ่งจะตองพิจารณาในดานทําเลที่ตั้ง ( Location ) และชองทางในการนําเสนอ
บริการ ( Channels )

1436

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

4. ด า นการส ง เสริ ม การตลาด (Promotion) เป น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในการ
ติ ด ต อ สื่ อ สารให ผู ใ ช บ ริ ก าร โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ที่ แ จ ง ข า วสารหรื อ ชั ก จู ง ให เ กิ ด ทั ศ นคติ แ ละ
พฤติกรรม การใชบริการและเปนกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ
5. ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม
การจูงใจ เพื่อ ใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขัน มีทัศนคติที่
สามารถตอบสนองตอผูใชบริการ มีความคิดริเริ่ม แกไขปญหาสามารถสรางคานิยมใหกับองคกร
6. ด า น ก า ร ส ร า ง แ ล ะ นํ า เ ส น อ ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ (Physical Evidence and
Presentation) เป น การสร า งและนํ า เสนอลั ก ษณะทางกายภาพให กั บ ลู ก ค า โดยพยายามสร า ง
คุณภาพโดยรวม ทั้งทางดายกายภาพและรูปแบบการใหบริการเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา ไมวา
จะเป น ด า นการแต ง กายสะอาดเรี ย บร อ ย การเจรจาต อ งสุ ภ าพอ อ นโยน และการให บ ริ ก ารที่
รวดเร็ว หรือผลประโยชนอื่น ๆ ที่ลูกคาควรไดรับ
7. ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติ
ในดานการบริการที่นําเสนอใหกับผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว และทํา
ใหผูใชบริการเกิดความประทับใจ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยอื่นๆ
(Kotler, 2000 : 93 อ า งถึ ง ในสาธิ ต , 2548 : 19-20) ลั ก ษณะทางกายภาพของสถานที่
ใหบริการ (Physical Evidence) ผูใหบริการพยายามที่จะสาธิตการใหบริการโดยการนําเสนอผาน
ลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการ ดังนั้นผูใหบริการจะตองมีการพัฒนาภาพลักษณ เพื่อ
สรางความดึงดูด และ ความสนใจแกผูรับบริการ เชน ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว เปนตน
กระบวนการ การใหบริการ (Process) ในการใหบริการ บริษัทผูใหบริการควรมีวิธีการหรือ
กระบวนการใหบริการที่แตกตาง หรือใหผูรับบริการรับรู เพื่อจะใหบริการไดอยางราบรื่น เพราะ
เนื่องจากวา การใหบริการมีขอจํากัดที่ไมสามารถใหบริการพรอมกันครั้งละมาก ๆได ดังนั้นการ
สรางกระบวนการในการรั บบริ การ จะทําใหผู ให บริ ก ารสามารถจั ดการกับ ความตอ งการของ
ผูรับบริการในครั้งละมาก ๆ ได เชน การนัดหมายเวลา การเรียงลําดับการใหบริการ เปนตน ดังนั้น
ในการตัดสินใจใชสวนประสมทางการตลาด ตองถูกสรางมาเพื่อมีอิทธิพลตอชองทางการคาหรือ
ผูใชคนสุดทาย เพื่อใหเกิดการทดลองใช หรือซื้อสินคานั้นใชซ้ําอีก
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การเลือกกลุมตัวอยางและแผนการสุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจากการใชสูตรของ
Taro Yamane คํานวณหาขนาดตัวอยางที่จะใช มีรายละเอียดดังนี้
n=

N
1+Ne2

โดย n = ขนาดตัวอยางที่คํานวณได
N = จํานวนประชากรที่ทราบคา
e = คาความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได (allowable error) ถากําหนดระดับความคลาดเคลื่อน
เทากับ 5% จะใชคา 0.05 แทนคาในสูตร
n=

276
1+276 (0.05)2
= 164 ชุด

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ จะใชขนาดตัวอยางจํานวน 164 ตัวอยาง
การออกแบบการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาผานชองทางอินเทอรเน็ตของเจาหนาที่สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 เปนการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใชแนวทางการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูลจากการออกแบบสอบถาม
ซึ่งการวิเคราะหขอมูลจะแบงเปน 2 สวน ไดแก สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช
Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห ประชากร (Population) ที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ
เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 ซึ่งจํานวนรวมทั้งหมดประชากรที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ จํานวน 276 คน ตั้งแตเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2560
การวิเคราะหขอมูล
การคนควาอิสระ (Independent Study) เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการยื่น
แบบแสดงรายการภาษี เงินไดบุ คคลธรรมดาผานช องทางอินเทอรเน็ตของเจาหนาที่สํานั ก งาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวน
164 คน มาดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ซึ่งทําใหผูวิจัยแนใจไดวา ขอมูลที่นํามา
ประมวลนั้นเปนขอมูลที่มีความสมบูรณถูกตอง และอยูในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด และนําขอมูลมา
วิเคราะหดวย Microsoft Office Excel ตามวัตถุประสงค มีการวิเคราะหโดยใชสถิติพื้นฐานและ
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แสดงคารอยละ และการแจกแจงความถี่ คือขอมูลปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนพรอมกับทดสอบสมมติฐานดวยสถิติอนุมาน t– test และ f –
test
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนผูที่เคยใชบริการยื่น
แบบผานอินเทอรเน็ตของสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 จํานวน 164 คน และ
ไดผลการวิเคราะหขอมูลของลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 12 รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
รายละเอียด
เพศ
อายุ

ระดับการศึกษา

สถานภาพ

รายไดเฉลี่ยตอเดือน

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง

ความถี่

รอยละ

ชาย

31

18.90

หญิง

133

81.10

20 - 30 ป

37

22.56

31 - 40 ป

70

42.68

41 - 50 ป

39

23.78

50 - 60 ป

18

10.98

ต่ํากวาปริญญาตรี

17

10.37

ปริญญาตรี

112

68.29

ปริญญาโท

31

18.90

สูงกวาปริญญาโท

4

2.44

โสด

57

34.76

สมรส

85

51.83

หมาย

8

4.88

หยาราง

14

8.54

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
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จากตาราง พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 31 – 40
ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพสมรส มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท
ตารางที่ 13 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม
รายละเอียด
ดานผลิตภัณฑ (Product)

ดานราคา (Price)

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง

ความถี่

รอยละ

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

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 บาทขึ้นไป

51

31.88

102

63.75

มือถือ (สมารทโฟน)

48

30.00

แทบเลต

4

2.50

อื่นๆ

6

3.75

84

52.50

ทางโทรทัศน

9

5.63

ทางอีเมล

11

6.88

ทางเฟสบุค

56

35.00

ดานชองทางการใชบริการ (Place) เครื่องคอมพิวเตอร

ดานการสงเสริมการตลาด(Promotion) www.rd.go.th

ดานบุคลากร (People)

ไมเพียงพอ ควรมีการประชาสัมพันธ70

43.75

ไมเพียงพอ ควรมีการอบรมเพิ่มเติม28

17.50

เพียงพอ เหมาะสม

33.13

53

เพียงพอ แตยังไมครอบคลุมชัดเจน9
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รายละเอียด

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง

ดานการสรางและนําเสนอ

ดานกระบวนการ (Process)

ความถี่

รอยละ

มีขั้นตอนชัดเจน

40

25.00

การใหบริการที่รวดเร็ว

7

4.38

มีการประชาสัมพันธทั่วถึง

24

15.00

มีความสะดวก ถูกตอง รวดเร็ว แมนยํา89

55.63

มีประสิทธิภาพ

16

10.00

รวดเร็ว

5

3.13

ถูกตอง ครบถวน

32

20.00

สามารถตรวจสอบได

107

66.88

จากตาราง พบวา จากผลการสํารวจของกลุ มตั ว อยา ง ของผูตอบแบบสอบถามในการ
เลื อ กใช บ ริ ก ารยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได บุ ค คลธรรมดาผ า นช อ งทางอิ น เทอร เ น็ ต ของ
เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 มากที่สุดเปนการใชบริการยื่นแบบ ภ.ง.ด.
91 อัตราภาษีหรือจํานวนเงินภาษีที่ตองชําระที่มีผลตอการเลือกใชบริการยื่นแบบมากที่สุด คือ ต่ํา
กวา 5,000 บาท ยื่นแบบฯผานเครื่องคอมพิวเตอรมากที่สุด ดานการสงเสริมการใหบริการรับรู
ขาวสาร ทาง www.rd.go.th ดานบุคลากร เจาหนาที่ที่ใหบริการ มีการประชาสัมพันธเพิ่มเติม การ
สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพที่มีผลตอการเลือกใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาผานชองทางอินเทอรเน็ตมากที่สุดคือ มีความสะดวก ถูกตอง รวดเร็ว แมนยํา ดาน
กระบวนการสามารถตรวจสอบได
ตารางที่ 3 ปจจัยอื่นๆของผูตอบแบบสอบถาม
รายละเอียด

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง

ดานภาพลักษณทางกายภาพ

ดานเวลา

ความถี่

รอยละ

สะดวก

71

43.29

รวดเร็ว

48

29.27

ถูกตอง

21

12.80

ประหยัดเวลา

4

14.63

ชวงเชา (06.00น.-12.00น.)10

6.10

ชวงบาย (13.00น.-16.00น.)7

4.27
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ชวงเย็น (17.00น.-20.00น.)8

4.88

ตลอด 24 ชั่วโมง

84.76

139

จากตาราง พบว า ด า นภาพลั ก ษณ ท างกายภาพที่ ผู ใ ช บ ริ ก ารยื่ น แบบผ า นช อ งทาง
อินเทอรเน็ต ผูตอบแบบสอบถามเลือกเพราะสะดวก มากที่สุด ดานชวงเวลาที่ผูตอบแบบสอบถาม
สะดวกในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามากที่สุดคือสามารถยื่นแบบแสดง
รายการ ตลอด24ชั่วโมง
ตารางที่ 4 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ผานชองทางอินเทอรเน็ตของเจาหนาที่สรรพากรสํานักงานพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
ปจจัย

คาเฉลี่ย

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คุณภาพในการใหบริการมีความเหมาะสม

4.08

0.5964

ระบบรักษาความปลอดภัยของผูยื่นแบบ

3.60

0.5268

ขั้นตอนในการยื่นแบบมีความชัดเจน

3.92

0.4698

สามารถเลือกใชเครื่องมือไดหลากหลาย

3.85

0.6324

กระบวนการใหบริการมีระยะเวลาที่เหมาะสม

4.11

0.6554

จากตารางพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาผานชองทางอินเทอรเน็ตของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 ที่มี
คะแนนมากที่สุด คือ กระบวนการใหบริการมีระยะเวลาที่เหมาะสม
10.ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาของเจาหนาที่สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 ตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานในปจจัยสวนบุคคล พบวามีเพียงปจจัยสวนบุคคล รายไดเฉลี่ย
ตอเดือนมีอิทธิพลตอการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของเจาหนาที่
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 ตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากบุคคล
ธรรมดาที่มีรายไดเยอะก็ตองเสียภาษีเยอะ สอดคลองกับแนวคิดของ จิรศักดิ์ รอดจันทร (2555: 71)
กลาววา เงินไดที่ตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เรียกวา "เงินไดพึงประเมิน" หมายถึง เงินไดของ
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บุคคลใดๆ ไดแก เงิน ทรัพยสินอาจคิดคํานวณไดเปนเงินที่ไดรับจริง ประโยชนซึ่งอาจคิดคํานวณ
ไดเปนเงิน เงินคาภาษีอากรที่ผูจายเงินหรือผูอื่นออกแทนให และเครดิตภาษีตามที่กฎหมายกําหนด
โดยใชเกณฑเงินสด ซึ่งภาษีเงินได เปนภาษีทางตรงที่เก็บจากเงินไดของคนที่มีรายได คือ ใครมี
รายได คนนั้นตองเสียภาษีเงินได ยิ่งมีรายไดมากยิ่งเสียภาษีมาก เพราะบุคคลธรรมดาคํานวณภาษี
แบบอัตรากาวหนา (ขั้นบันได) และสอดคลองงานวิจัยของ จิรัสสา

ยงพานิช (2550)ที่ศึกษา

เรื่องปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูเสี ยภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาในเขตพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถจากการศึกษาพบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตาง
กันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตพื้นที่
อําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ จากการเปรียบเทียบอายุและรายไดที่แตกตางกันมีความเสมอภาคของผู
เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานชองทางการใชบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคลากร ดานกายภาพและ
การนําเสนอ และดานกระบวนการใหบริการ ที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการใชบริการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
ตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามี เพียงปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ
ดานบุคคลากร ที่มีอิทธิพลตอการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของ
เจาหนาที่ สํานั กงานสรรพากรพื้ นที่ กรุงเทพมหานคร 14 อยางมีนัย สําคั ญทางสถิติ 0.05 จาก
ประชากรจากกลุมตัวอยางเลือกผลิตภัณฑการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ซึ่งเปนแบบแสดงรายการภาษีที่
ตองใชยื่นทุกประเภทภาษีสอดคลองกับแนวคิดของ สุเทพ พงษพิทักษ และคณะ (2545 : 46-47)
กลาววา แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับผูมีเงินไดกรณีทั่วไป (ภ.ง.ด.90) เชน
รายไดจากการมีทรัพยสินใหเชา การลงทุนในตลาดหลักทรัพย หรือมีกิจการเปนของตัวเอง ตองยื่น
แบบฯในระหวางเดือนมกราคม – มีนาคมของทุกป ซึ่งแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
สําหรับผูมีเงินไดกรณีประเภททั่วไป (ภ.ง.ด.90) เปนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดทุกประเภท
รวมกัน และยังสอดคลองกับงานวิจัย บุญรัตน ศิลปะถาวรกุล (2547)ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเตอรเน็ต จากการศึกษา
พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการใหบริการดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเตอรเน็ต อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องจากผูใชบริการมีหลายหลายอาชีพ จึงตองใชยื่นแบบ
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ภ.ง.ด.90เพื่อทําการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเตอรเน็ต
ด า นบุ ค ลากร มี ค วามจํ า เป น อย า งยิ่ ง จะต อ งมี ก ารประชาสั มพั นธ และเพิ่ มบุ ค ลากรให
เพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับแนวคิดของ ชัชวาล อรวงศศุภทัต (2559: 61-63) กลาววา
จากการศึกษาความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย มีความสําคัญ และสามารถที่จะเอื้อประ
โยชนใหองคการดําเนินธุรกิจตางๆ โดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากรนับเปนปจจัยสําคัญที่จะนําพา
องคการไปสูเปาหมายไดในฐานะเปนผูปฎิบัติที่มีคุณภาพทั้งนี้เพราะงานดานการบริหารทรัพยากร
มนุษยเปนงานที่มุงเลือกสรรคนดี มีความรู ความสามารถ เขามาปฎิบัติงาน และเมื่อไดคัดสรรให
บุคลากรเหลานี้เขามาอยูในองคการแลว หนวยงานทรัพยากรมนุษยจะตองดูแลฝกอบรมและพัฒนา
ให บุ ค ลากรได รั บ ความรู ความสามารถ และประสบการณ ที่ ทั น สมั ย สอดคล อ งกั บ สภาพการ
เปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะความกาวหนาดานเทคโนโลยีที่
จะเปนพลังเสริมใหบุคลากรปฎิบัติงานไดมีประสิทธิภาพ และพรอมจะปฎิบัติงานที่ทาทายความรู
ความสามารถ สรางความสําเร็จใหแกองคการมากยิ่งขึ้น
สมมติฐานที่ 3. ปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย ดานภาพลักษณทางกายภาพ และดานเวลาที่
แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผาน
ชองทางอินเทอรเน็ตของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 ตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานในปจจัยอื่น ๆ ไมมีปจจัยใดที่มีอิทธิพลตอการใชการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานชองทางอินเทอรเน็ตของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากไมวาปจจัยอื่น ๆ ดังกลาว
ขางตน จะมีความแตกตางกันอยางไรก็ตาม ผูใชบริการก็ยังใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาผานชองทางอินเทอรเน็ต เนื่องจากสะดวก ประหยัดเวลาและคาใชจาย อํานวย
ความสะดวกในการชําระภาษีหลากหลายชองทาง และสามารถยื่นแบบไดตลอด 24 ชั่วโมง
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานชองทางอินเทอรเน็ตของเจาหนาที่สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
14
1. รายไดเฉลี่ยตอเดือน ผูบริหารจะตองคํานึงรายไดเฉลี่ยตอเดือนของประชาชนที่มีเงินได
ประเภทตางๆ รายไดที่เกิดขึ้นในปใดๆ ผูมีรายไดมีหนาที่ตองนําไปแสดงรายการตนเองตามแบบ
แสดงรายการภาษีที่กําหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปถัดไปสําหรับผูมีเงินไดบางกรณี
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กฎหมายยังกําหนดใหยื่นแบบเสียภาษีตอนครึ่งป สําหรับรายได ที่เกิดขึ้นจริงในชวงครึ่งปแรก เพื่อ
เปนการบรรเทาภาระภาษีที่ตองชําระและเงินไดบางกรณี กฎหมายกําหนดให ผูจายทําหนาที่หัก
ภาษี ณ ที่จายจากเงินไดที่จายบางสวน เพื่อใหมีการทยอยชําระภาษีขณะที่มีเงินไดเกิดขึ้นอีกดวย อีก
ทั้งคณะรัฐมนตรีปรับโครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาป 2560 ซึ่งมีทั้งเพิ่มวงเงินหักคาใชจาย
สวนตัวเปน 50% แตไมเกิน 100,000 บาท เพิ่มคาลดหยอนทั้งสวนตัว คูสมรส บุตร รวมทั้งปรับ
อัตราภาษีในชวงอัตรารอยละ 30-35 ที่จากเดิมมีรายไดสุทธิ 4,000,001 บาทขึ้นไปตองเสียภาษี 35%
ปรับเปนตองมีรายไดสุทธิ 5,000,001 บาทขึ้นไป
2.ด านผลิ ตภั ณฑ ผูบริ หารจะตองคํา นึ ง ถึ ง แบบแสดงรายการต า งๆ เชน ภ.ง.ด.90
ภ.ง.ด.91ที่ประชากรตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานชองทางอินเทอรเน็ต
และใหคําแนะนํา เชน ใกลถึงกําหนดเวลาของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
(ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91) ประจําป ภาษี2559 ซึ่งจะเริ่มยื่นแบบฯ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2560
จึงขอใหผูที่มีเงินไดถึงเกณฑ ตามที่กฎหมาย กําหนดยื่นแบบแสดงรายการ พรอมใชสิทธิ หัก
คาใชจายและคา ลดหยอนตางๆ ใหถูกตอง โดยกรมสรรพากรขอแนะนํ าใหทานยื่ นแบบแสดง
รายการภาษีผานทางอินเทอรเน็ตที่เว็บไซตกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือจะยื่นผาน Rd smart
tax application ทางโทรศัพทมือถือ ก็จะไดรับความสะดวกรวดเร็ว เปนอยางยิ่ง และสําหรับผูที่ถูก
หักภาษี ณ ที่จายไวเกิน กรมสรรพากรจะคืนภาษีใหดวยการโอนเงินผานระบบ พรอมเพย ซึ่งจะชวย
ใหไดรับเงินภาษีคืนรวดเร็วกวาเดิม สําหรับผูที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได บุ ค คลธรรมดา(ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91) หรื อ การคื น เงิ น ภาษี ผ า นระบบ พร อ มเพย สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่ทุกแหง หรือศูนยสารนิเทศสรรพากร

(RD

Intelligence Center) โทร. 1161
3. ดานบุคลากร ผูบริหารจึงควรใหความสําคัญดานบุคลากร เพิ่มผูเชี่ยวชาญดานระบบ
สารสนเทศ พัฒนาระบบเว็บไซดใหตอบสนองความตองการของสมาชิก รวดเร็วและเปนปจจุบัน
เพิ่ ม ช อ งทางในการติ ด ต อ หรื อ การใช บ ริ ก ารได ง า ย สะดวกรวดเร็ ว รวมทั้ ง คํ า นึ ง ถึ ง การ
ประชาสัมพันธ สื่อสารกับผูใชบริการอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง เพราะการประชาสัมพันธ
สื่อสารกับสมาชิกอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง มีผลตอการใชบริการการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงิ น ได บุ ค คลธรรมดาผ า นช อ งทางอิ น เทอร เ น็ ต ของเจ า หน า ที่ สํ า นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร 14 ผูบริหารควรใหความสําคัญมากขึ้น เนนการประชาสัมพันธใหผูใชบริการ
ทราบขอมูลขาวสาร เพิ่มบุคลากรเพื่อชวยเหลืองานดานประชาสัมพันธสําหรับตอบคําถามทาง
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โทรศัพท ทางเว็บไซดใหเพียงพอตอความตองการของผูใชบริการ รวมทั้งคูมือคําแนะนําตาง ๆ
กฎระเบียบ อยางเปนปจจุบันทันดวนตอเนื่องสม่ําเสมอ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1.สํานักงานสรรพากรพื้นที่ มีจํานวนเจาหนาที่ทั่วประเทศ ผูวิจัยควรทําการศึกษาเพิ่มเติม
จากกลุมตัวอยางในเขตพื้นที่ตาง ๆ นอกจากสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 เพื่อจะ
ไดทราบความคิดเห็นของสมาชิกในพื้นที่เหลานั้นใหไดผลการวิจัยที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
2.ควรมีการศึกษาลึกลงไปถึงทัศนคติ คานิยม แนวคิด ที่มีผลตอการใชบริการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานชองทางอินเทอรเน็ต เพื่อทําใหเกิดการศึกษาในเชิงลึก
มากกวา และยังสามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีความทันสมัย
เหมาะสมสรางประโยชนสูงสุดใหแกสมาชิก และสงเสริมคุณภาพชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวท
นุชราภรณ เลียบไทสง
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวท มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยอื่นๆ โดยเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และ
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พรอม
กับทดสอบสมมติฐานดวยสถิติอนุมาน t-Test และ F-Test
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุระหวาง 20 – 30 ป
อาชีพคือพนักงานเอกชน รายไดตอเดือนอยูที่ 20,001 – 30,000 บาท โดยเลือกใชบริการคลินิก
เฉพาะทาง มีคาใชจายตอครั้งที่ 1,000 – 5,000 บาท เลือกใชบริการเนื่องจากใกลบาน ชื่นชอบ
โปรโมชั่นการผอนชําระคารักษาพยาบาล มีความพึงพอใจตอบุคลากรที่มีความกระตือรือรนในการ
ใหบริการ พึงพอใจตอการทวนสอบความถูกตองของกระบวนการใหบริการ และชื่นชอบแสงสวาง
ที่เพียงพอของสภาพแวดลอมทั่วไปในโรงพยาบาล ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวามีปจจัยสวน
บุคคล ดานอายุ อาชีพ รายได ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวท
และปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา สถานที่ตั้ง โปรโมชั่น และบุคลากร ที่แตกตางกัน มี
อิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวท เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนั้น อยู
ในวัยที่เริ่มตนการทํางานทําใหมีรายไดที่ไมสูงมาก จึงสงผลใหการเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะ
เวท มีผลตอรายไดและคาใชจายตอเดือน โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชสิทธิในการเขารับ
บริการโรงพยาบาลปยะเวทโดยใชสิทธิประกันกลุม/สวัสดิการพนักงาน และปจจัยการตัดสินใจ
เลือกใชบริการโดยรวมอยูในระดับมาก และผลจากการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยอื่นๆ ดาน
วิธีการชําระคาบริการ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 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 20,001 to 30,000 baht. Most of the
respondents are choosing a specialized clinic. Cost per session 1,000 - 5,000 Baht. Select the
service because near to home. The most Favorite promotion for medical expenses. Satisfied with
enthusiastic personnel in service. Satisfied with the validation of the service process. And adequate
adequate lighting of the general environment in the hospital. Test results hypothesis It was found
that there were personal factors related to age, occupation, income, difference. And marketing mix
factors, prices, locations, promotions and personnel are different. In conclusion that most
respondents In the beginning to work, the income is not very high. As a result, the choice of
Piyavate Hospital. Affect revenue and expenses per month. Most medical claims are group
insurance employee benefits. The person who influences the decision making to use service of
private hospital is by themselves. The overall decision-making factors were at the high level. And
the results of the hypothesis test found that other factors in the method of payment service.
Influencing the decision to use the service at a statistically significant level of 0.05
Keywords: Decided to use service, Piyavate Hospital, Marketing mix (7P)
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บทนํา
ในป จ จุ บั น สถานการณ โ ลกมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปอย า งรวดเร็ ว รวมถึ ง ด า นการ
รักษาพยาบาล ผูรับบริการทางการแพทยมีแนวโน มในการดูแลและให ความสํ าคัญ กับสุ ขภาพ
รางกายมากขึ้น รวมทั้งตระหนักในการปองกันโรคภัยไขเจ็บตางๆ หรือเขารับการรักษาตั้งแตเนิ่นๆ
ซึ่งมีความแตกตางจากในอดีตที่ตองรอใหเกิดอาการหรือโรคขึ้นกอนจะไปพบแพทย นอกจากนี้
ผูรับบริการยังมีพฤติกรรมในการใชบริการทางการแพทยในดานที่ไมใชการรักษาโรคโดยตรง เชน
การเสริมความงาม เปนตน ทั้งนี้ผูรับบริการมีการเลือกใชบริการรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาล
เอกชนมากขึ้น เนื่องจากการเขารับริการในโรงพยาบาลรัฐ มีผูเขารับบริการเปนจํานวนมาก เมื่อ
เทียบกับกําลังการใหบริการของบุคลากรทางการแพทยที่จํากัดของโรงพยาบาลรัฐ สงผลใหการเขา
รับบริการใชเวลานานและไมสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง จึงเปนเหตุใหผูบริโภคที่มีกําลังทรัพย
บางสวนหันมาเลือกใชบริการการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งมีการใหบริการอยาง
ทั่ ว ถึ ง มากกว า และใช เ วลาในการเข า รั บ บริ ก ารน อ ยกว า โรงพยาบาลรั ฐ แม ค า ใช จ า ยในการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน เมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลรัฐแลวจะมีคาใชจายสูงกวา
มากก็ตาม
จากขอมูลผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2556) พบวา จํานวนโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลเอกชนในป 2554 มีทั้งสิ้น 321 แหงทั่วประเทศ แบงเปนขนาด 51 - 100 เตียง จํานวน
108 แหง หรือประมาณรอยละ 33.6 ขนาดมากกวา 100 เตียง จํานวน 104 แหง หรือ ประมาณรอยละ
32.4 ในขณะที่จํานวนผูปวยที่มาใชบริการโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนใน ป 2554 ทั่ว
ประเทศ มีจํานวน 46.3 ลานคน แบงเปนผูปวยนอกประมาณ 44.1 ลานคน หรือรอยละ 95.3 และ
ผูปวยใน ประมาณ 2.2 ลานคน หรือรอยละ 4.7 โดยในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจํานวนโรงพยาบาล
และสถานพยาบาลเอกชนมากเปนอันดับสอง มีจํานวนผูปวยมากที่สุดของจํานวนผูปวยทั่วประเทศ
คือประมาณ 21.9 ลานคน หรือรอยละ 47.3
จากเหตุผลขางตนทําใหธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเกิดการแขงขันกันอยางสูง โดยตางมุงเนน
ทางดานการใหบริการและคุณภาพการรักษา ทําใหในปจจุบันผูรับบริการมีทางเลือกในการเขารับ
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น นอกจากนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแหงยั งให
ความสําคัญดานความนาเชื่อถือทางการแพทย มีการลงทุนเทคโนโลยีทางการแพทยใหมๆ และ
ความพรอมของอุปกรณทางการแพทยที่มีความครอบคลุมและทันสมัย รวมถึงกลยุทธทางการตลาด
เชน การจัดโปรโมชั่น และแพ็กเกจราคาพิเศษตางๆ เปนตน ทั้งนี้เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผูเขา
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รับบริการ และสรางความสนใจดึงดูดใหผูรับบริการเขามาใชบริการในโรงพยาบาลของตนมากขึ้น
ในขณะที่โรงพยาบาลเอกชนหลายแหงตางปรับตัวใหเขากับสถานการณและมีการพัฒนาอย าง
ตอเนื่อง
ดังนั้นการที่ผูวิจัยเลือกหลักการตลาดมาเพื่อวิจัยเกี่ยวกับสถานพยาบาล จะเปนสิ่งที่ชวยให
ผูคนที่สนใจสามารถรับรู ไดถึงความพึ งพอใจของคนไข หรือแม แตบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู ใ น
สถานพยาบาลนั้นๆ ดวย เปนการชวยในกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ไดนําหลักการตลาด
เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวท มาเปนหัวขอเพราะตองการให
ผูคนทั่วไป ไดทราบถึงการที่ผูบริโภคหรือคนไขที่ไดรับการรักษา เล็งเห็นวาสิ่งใดเปนปจจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลหรื อ เป น ต น เหตุ ที่ ก อ ให เ กิ ด การตั ด สิ น ใจรั บ บริ ก าร และผลวิ จั ย ที่ ไ ด จ ะสามารถสรุ ป
สมมติฐานเหลานั้นใหกระจางยิ่งขึ้น ยังรวมไปถึงการนําขอคิดเห็นที่เปนลายลักษณอักษร นํามา
เผยแพรเพื่อเปนการนําเสนอถึงขอเสนอแนะโดยตรงจากคนไขหรือผูที่ไดรับการบริการจากที่นั่น
โดยตรง
ผูวิจัยเล็งเห็นวางานวิจัยชิ้นนี้อาจจะเปนประโยชนในภายภาคหนา เปนที่มาของการศึกษา
ตัวแปรในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันที่สูงขึ้นของโรงพยาบาลปยะเวท เพื่อใหมีการ
ปรับตัวเพื่อเพิ่มรายไดมากขึ้น ในขณะที่กระแสการดูแลสุขภาพสงผลตอรูปแบบการใหบริการของ
โรงพยาบาล
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวท
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
โรงพยาบาลปยะเวท
3. เพื่อศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการปยะเวท
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายได(ตอเดือนที่แตกตางกัน มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวทตางกันตางกัน
2. ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดที่ ป ระกอบด ว ย (7P) ได แ ก ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ (คลิ นิ ก
การแพทยตางๆ) ดานราคา ดานสถานที่ตั้ง ดานสงเสริมการขาย(โปรโมชั่น) ดานบุคลากร ดาน
1451

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

กระบวนการในการให บ ริ ก าร และด า นสภาพแวดล อ มทั่ ว ไป ที่ แ ตกต า งกั น มี อิ ท ธิ พลต อ การ
ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวทตางกันตางกัน
3. ปจจัยอื่นๆ ที่ประกอบดวย วิธีการชําระคาบริการที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวทตางกันตางกัน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ซึ่งยังชวยใหสามารถนําปจจัย
เหลานั้นมาเพื่อ พัฒนา
2. ทราบแรงจูงใจของผูบริโภค สามารถประยุกตกับการเพิ่มคุณภาพการใหบริการของ
บุคลากรผูใหบริการ
3. นําผลการศึกษาที่ไดไปเปนขอมูลในการวางแผนของผูประกอบการ เพื่อประโยชนใน
การวางแผนในอนาคตไดอยางถูกตอง
4. เพื่อใชเปนแนวทางในการวิเคราะหกลยุทธทางการตลาดของโรงพยาบาลปยะเวท
5. เพื่อใชเปนแนวทางในการวิเคราะหคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลปยะเวท
6. เพื่ อ เพิ่ มศั ก ยภาพในการแข ง ขั น และสร า งความได เ ปรี ย บทางการแข ง ขั น ในธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลเอกชน และเตรียมความพรอมสูการเปนศูนยกลางการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย
(Medical Hub of Asia) ตามนโยบายของรัฐบาลกรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะ
เวท” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
-อายุ
-อาชีพ
-รายได
ปจจัยทางการตลาด
- Product
- Price
- Physical Evidence
- Promotion
- Process
- People
- Place

การตัดสินใจเลือกใชบริการ
โรงพยาบาลปยะเวท

ปจจัยอื่นๆ
- วิธีการชําระคารักษาพยาบาล

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
Maslow, 1954, p. 80-84 ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy
of Needs Theory) Maslow (1954) ไดเสนอแนวความคิดของการลําดับขั้นความตองการ (Hierarchy
of Need) โดยมีความเชื่อมั่นวาความตองการของมนุษยมีลําดับขั้นตอนที่แนนอน ซึ่งบุคคลมีความ
ปรารถนาที่สูงสุดคือ การที่จะรูจักตนเองที่แทจริง แตการที่มนุษยจะเกิดความตองการในแตละขั้น
นั้น จําเปนอยางยิ่งที่บุคคลจะตองไดรับการสนองตอบตามความตองการในระดับที่ต่ํากวาเสียกอน
จึงจะเกิดความตองการในระดับขั้นที่สูงขึ้นไปได ซึ่งความพอใจในการสนองตอบความตองการนั้น
ไมไ ด หมายความวาจะตอ งเกิ ดความพึ งพอใจทั้ งหมดเพี ยงแต วาขอให ได รับ ความพึ งพอใจใน
บางสวนก็จะสามารถที่จะใฝหาความตองการในระดับที่สูงกวาไดตอไปอีกมาสโลวยังเชื่อวามนุษย
สวนใหญ ยังไมสามารถบรรลุความตองการในระดับความตองการที่จะรูจักตนเองที่แทจริงได
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ศุภร เสรีรัตน (2540, :5) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับการจัดหาให ไดมาซึ่งการบริโภค และการจับจายใชสอยซึ่งสินคาและบริการรวมทั้ง
กระบวนการตั ด สิ น ใจที่ เ กิ ดขึ้ นทั้ ง ก อ นและหลั ง การกระทํ า ดั ง กล า วด ว ยตราสิ นค า ใดที่ ท า ให
ผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่น เขามาอยูใจกลางและงายตอการเขาถึงผูบริโภคไมจําเปนตองใชเวลาหรือ
ลงทุ นในการค นหาข อมู ลเมื่ อตอ งการซื้ อ สินค า ผูบริ โภคจะเลือกตราสิ นคาที่ สร างทั ศนคติ ที่ ดี
เหลานั้น และเกิดเปนความภักดีในตราสินคา (Brand Loyalty) นอกจากจะเปนฐานลูกคาที่มั่นคง ยัง
อาจจะแนะนา หรือเพิ่มลูกคาใหมากขึ้นโดยไปบอกตอเพื่อนหรือญาติสนิทอีกดวย (“เกร็ดความรู
นักการตลาด”, 2554)
อดุลย จาตุรงคกุล, 2539, :48-49 กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของผูบริโภค เปน
กระบวนการที่สําคัญที่นาจะศึกษาวากอนที่ผูบริโภคจะตัดสินใจอยางไร ซึ่งกระบวนการตัดสินใจ
ของผูบริโภคอาจแบงการพิจารณา ออกเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การรับรูปญหา (Problem Recognition) คือการที่ผูบริโภคตระหนักถึงความตองการของ
ตนซึ่งเกิดจากการที่ผูบริโภคเห็นถึงความแตกตางของสภาวะที่เปนอยูกับสภาวะที่เขาปรารถนาจะ
ใหเปน การเล็งเห็นถึงปญหามักจะเกิดจากความตองการหรือการจูงใจของผูบริโภคในการแสวงหา
สินคาหรือบริการที่มีคุณภาพ
2. การแสวงหาทางเลือก (Search for Alternatives) ถาตองการถูกกระตุนมากพอ และสิ่ง
ที่สามารถตอบสนองความตองการอยูใกลตัวผูบริโภคจะดําเนินการตอบสนองความตองการของเขา
ทันที จํานวนเวลาที่ใชในการเลือกราคาสินคาและระดับความเสี่ยงที่พึงมีถาการตัดสินใจนั้นอาจมี
ความผิดพลาด
การแสวงหาขอมูลทําได 2 ทางคือ
1. Internal Search เปนการดึงเอาขอมูลที่เก็บสะสมไวในความทรงจํามาใชในการวิเคราะห
หาทางเลือกเพื่อนําไปสูการตัดสินใจซื้อ ถาหากผูบริโภคพบวาขอมูลในความทรงจํา เชน ขอมูลจาก
การอาน ฟง ชมโฆษณา
2. External Search เป น หารหาข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ภายหลั ง จากที่ ไ ด เ ล็ ง ป ญ หาโดยผู บ ริ โ ภค
มองเห็นวาควรจะซื้อสินคาประเภทใด หรือยี่หอใด มักเกิดขึ้นกับการตัดสินใจซื้อสินคาประเภท
High Involvement Product
3. การประเมินผลทางเลือก (Alternative Evaluation) เมื่อไดขอมูลตาง ๆ มาแลวผูบริโภค
จะนําทางเลือกแตละทางมาเปรียบเทียบวามีดานบวกและดานลบอยางไรในการพิจารณาทางเลือกนี้
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ผูบริโภคจะดึงเอาเกณฑการประเมินผลความเชื่อ ทัศนคติ และความสนใจที่จะซื้อ เปนสิ่งที่ถูก
ปลูกฝงอยูในจิตใจของคน ๆ นั้น อยูกอนแลวมาใชในการตัดสินใจ
4. การตัดสินใจซื้อ (Choice/ Purchase) เมื่อทําการประเมินแลว จะชวยใหผูบริโภคสามารถ
กําหนดความพอใจระหวางสินคาตาง ๆ ที่เปนทางเลือกและในที่สุดกระบวนการตัดสินใจก็จะมา
สิ้นสุดที่การซื้อสินคาหรือยี่หอที่ไดพิจารณามาใช เชน เมื่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
มาถึงขั้นสุดทายแลว ก็จะมีการตัดสินใจซื้อในทายที่สุด
5. พฤติ ก รรมหลั ง การซื้ อ (Post purchase Behavior) หลั ง การซื้ อ หรื อ ทดลองใช สิ น ค า
ผูบริโภคจะมีประสบการณเกี่ยวกับความพอใจหรือไมพอใจในตัวสินคา ซึ่งความไมพอใจหรือไม
พอใจ จะมีผลตอความเชื่อ ทัศนคติ และความตั้งใจในการซื้อครั้งตอไป กลาวคือ ถาซื้อมาใชแลวดี
ความรูสึกพอใจนี้จะถูกเก็บเปนความเชื่อตอตัวสินคา และทําใหเกิดทัศนคติที่ดี ผลที่ตามมาก็คือ
ความสนใจซื้อซ้ําและอาจบอกตอผูอื่น แตถาเกิดไมพอใจก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบความ
เชื่อ ทัศนคติ และทําใหไมสนใจซื้อสินคาประเภทนี้หรือยี่หอนี้อีก การตัดสินใจก็จะเริ่มตนกลับไป
ที่การเริ่มหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาอื่นหรือยี่หออื่นใหมอีกครั้ง
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ กลุมผูมาใชบริการโรงพยาบาลปยะ
เวท (เฉพาะคนไทย) จํานวน 400 คน ผูวิจัยออกแบบการวิจัยเปนเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในชวง มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2560 แลวตรวจสอบความ
ถูกตอง และความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจากผูเชียวชาญ เมื่อผานเรียบรอยแลว จึงไดนําไปแจก
จริงกับกลุมตัวอยางดังกลาวขางตน
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนํ าข อ มู ลที่ ไ ด จ ากแบบสอบถามของกลุ มตั วอย า งจํา นวน 400 คน มาดํ าเนิ น การ
ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ซึ่งทําใหผูวิจัยแนใจไดวาขอมูลที่นํามาประมวลนั้น เปนขอมูลที่
มีความสมบูรณถูกตอง และอยูในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด และนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปแกรม
Microsoft Office Excel โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาจํานวน คารอยละ คาเฉลีย คาเบียงเบน
มาตรฐาน และใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก t-Test และ F-Test
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สรุปผลการวิจัย
สวนที่ 1 การวิเคราะห เกี่ ยวกั บป จจั ย ส ว นบุ ค คลของผู ต อบแบบสอบถาม โดยการนํ า ขอ มู ล มา
วิเคราะหหาคาสถิติ โดยใชความถี่และคารอยละ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ตามปจจัยสวนบุคคล ที่
ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
โรงพยาบาลปยะเวท จํานวน 400 คน มีรายละเอียดตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตาราง 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยสวนบุคคล
เพศ
อายุ

อาชีพ

รายไดตอเดือน

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง

ความถี่

รอยละ

ชาย

195

49%

หญิง

205

51%

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%

พนักงานบริษัทเอกชน

216

54%

ธุรกิจสวนตัว / คาขาย

77

19%

ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ

70

18%

นักเรียน/นักศึกษา

29

7%

พอบาน/แมบาน

8

2%

อื่นๆ

0

0%

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%

16

4%

มากกวา 60,000 บาทขึ้นไป
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จากตาราง ผลการสํารวจของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม 400 คน เปนเพศชาย มี
จํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 48.75 และเปนเพศหญิง มีจํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 51.25 กลุม
ชวงอายุที่มีจํานวนมากสุด คือชวงอายุระหวาง 20 - 30ป มีจํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 38.75
รองลงมา คือชวงอายุ 31-40 ป มีจํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.50 และกลุมชวงอายุที่มีจํานวน
นอยที่สุดคือ อายุต่ํากวา 20 ป มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.25 อาชีพที่มีจํานวนมากที่ สุดคือ
พนักงานเอกชน มีจํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ 54 รองลงมาคือ อาชีพธุรกิจสวนตัว มีจํานวน 77
คน คิดเปนรอยละ 19.25 นอยที่สุดคือ 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 นอยที่สุดคือ มากกวา 60,000 บาทขึ้นไป มี
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4
ตารางที่ 14 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด
ดานผลิตภัณฑ

ราคา

สถานที่ตั้ง

สงเสริมการขาย

รายละเอียด

ความถี่

รอยละ

คลินิกโรคทั่วไป (อายุรกรรม)

105

26%

คลินิกตรวจสุขภาพ

133

33%

คลินิกเฉพาะทาง

162

41%

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%

เดินทางสะดวก

96

24%

ที่จอดรถเพียงพอ

61

15%

ใกลบาน

132

33%

ใกลที่ทํางาน

111

28%

สวนลดคาบริการ

140

35%

ผอนชําระคารักษาพยาบาล

191

48%

บัตรกํานัล

69

17%
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มีความกระตือรือรนในการ
บุคลากร

168

42%

150

38%

82

21%

50

13%

มีการทวนสอบความถูกตอง

194

49%

มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน

156

39%

มีปายบอกทางตางๆ ชัดเจน

162

41%

มีแสงสวางเพียงพอ

194

49%

อากาศถายเท

44

11%

ใหบริการ
มนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยมแจมใส
มีความรู ความสามารถ

กระบวนการในการ
ใหบริการ

สภาพแวดลอมทั่วไป

รวดเร็ว ไมซับซอน

จากตาราง ผลการสํารวจของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม 400 คน เลือกมาใบริการที่
คลินิกเฉพาะทาง มากที่สุด มีจํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 40.50 รองลงมาคือ คลินิกตรวจสุขภาพ
มีจํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.25 นอยที่สุดคือ คลินิกโรคทั่วไป(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 นอยที่สุดคือ ต่ํากวา 1,000 บาท มีจํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11 สถานที่ตั้งที่มีคน
เลือกมากที่สุดคือ ใกลบาน มีจํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33 รองลงมาคือ ใกลที่ทํางาน มีจํานวน
111 คน คิดเปนรอยละ 27.75 นอยที่สุดคือ ที่จอดรถเพียงพอ มีจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.25
รูปแบบโปรโมชั่นที่คนสนใจมากที่สุดคือ การผอนชําระคารักษาพยาบาล มีจํานวน 191 คน คิดเปน
รอยละ 47.75 รองลงมาคือ สวนลดคารักษาพยาบาล มีจํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 35 นอยที่สุด
คือ บัตรกํานัล มีจํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 17.25 บุคลากรที่มีผลตอการตัดสินใจ มากที่สุดคือ มี
ความกระตือรือรนในการใหบริการ มีจํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 42 รองลงมาคือ มนุษยสัมพันธ
ดี ยิ้มแยมแจมใส มีจํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.50 นอยที่สุดคือ มีความรูความสามารถ มี
จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.50 กระบวนการในการใหบริการที่มีผลตอการตัดสินใจ มากที่สุด
คือ มีการทวนสอบความถูกตอง มีจํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 48.50 รองลงมาคือ มีคุณภาพได
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มาตรฐาน มีจํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39 นอยที่สุดคือ มีความรวดเร็ว ไมซับซอน มีจํานวน 50
คน คิดเปนรอยละ 12.50 และดานสภาพแวดลอมทั่วไปที่มีผลตอการตัดสินใจ มากที่สุดคือ มีแสง
สวางเพียงพอ มีจํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 48.5 รองลงมาคือ มีปายบอกทางชัดเจน มีจํานวน
162 คน คิดเปนรอยละ 40.5 นอยที่สุดคือ อากาศถายเทสะดวก มีจํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.25
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ และรายไดตอเดือน ที่
แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวทตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีเพียงปจจัยสวนบุคคลดานอายุ อาชีพ และดานรายได
เทานั้น ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
0.05
สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวย (7P) ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ(คลิกนิกการแพทยตางๆ) ดานราคา ดานสถานที่ ดานสงเสริมการขาย(โปรโมชั่น) ดาน
บุคลากร ดานกระบวนการในการใหบริการ และดานสภาพแวดลอมทั่วไปของโรงพยาบาล ที่
แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวทตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา ดานสถานที่
ดานการสงเสริมการตลาด และดานบุคลากร เทานั้น ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
โรงพยาบาลปยะเวทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 3 : ปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย วิธีการชําระคาบริการที่แตกตางกัน มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวทตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานในปจจัยอื่นๆ พบวาปจจัยดานวิธรการชะคาบริการ มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
อภิปรายผลของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ และรายไดตอเดือน ที่
แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวทตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีเพียงปจจัยสวนบุคคลดานอายุ อาชีพ และดานรายได
เทานั้นที่มีอิทธิพลตอการตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวทอยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติ 0.05 สอดคลองกับงานของ ธนนพภา สุวดิษฐ (2554) ซึ่งทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดและสิ่ ง แวดล อ มทางการตลาดที่ มีผ ลต อ พฤติ ก รรมการเลื อ กใช บ ริ การโรงพยาบาล
ภาคเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ อาชีพ และดานรายได มีอิทธิพลตอ
การเลือกใชบริการโรงพยาบาล
ในความคิดเห็นของผูวิจัยเห็นไดวา คาใชจายในการเขารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนคอนขาง
แตกตางกับการเขารักษาที่โรงพยาบาลขอรัฐ ดังนั้น อายุ อาชีพ และรายไดตอเดือน จึงมีอิทธิพลตอ
การเลือกใชบริการโรงพยาบาล
สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวย (7P) ไดแก ดานผลิตภัณฑ
(คลินิกการแพทยตางๆ) ดานราคา ดานสถานที่ ดานสงเสริมการขาย(โปรโมชั่น) ดานบุคลากร ดาน
กระบวนการในการใหบริการ และดานสภาพแวดลอมทั่วไปของโรงพยาบาล ที่แตกตางกัน มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวทตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา ดานสถานที่ ดาน
การส ง เสริ มการตลาด และด า นบุ ค ลากร เท า นั้ น ที่ มีอิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช บ ริ ก าร
โรงพยาบาลปยะเวทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ อําไพ ทองยศ (2550)
จากการวิจัยเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชล
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรีพบวา ดานแพทยพยาบาล และเจาหนาที่เรื่องความเปนมิตร การพูดจา
สุภาพ และมีความกระตือรือรนในการใหบริการในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับสูง และไป
สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนนพภา สุวดิษฐ (2554) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดและสิ่งแวดลอมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชน
ในเขตจังหวัดชลบุรี พบวา ความคิดเห็นในปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการ
เลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตจังหวัดชลบุรีโดยรวมของแตละดาน พบวา5 ดานที่อยูใน
ระดับมากที่สุด ไดแกการบิรการ ราคาสถานที่/ชองทางการจัดจําหนาย บุคลากร และกระบวนการ
ใหบริการ
ความคิดเห็นในปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการ
โรงพยาบาลเอกชน ในเขตจังหวัดชลบุรีโดยรวมของแตละดาน พบวา 2 ดานที่อยูในระดับมาก
ไดแก การสงเสริมการตลาดและดานสภาพแวดลอมทั่วไปของโรงพยาบาล
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สมมติฐานที่ 3 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานอื่น ๆ ที่ประกอบดวย วิธีการชําระ
คาบริการที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวทตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานในปจจัยอื่นๆ พบวาปจจัยดานวิธีการชําระคาบริการ มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูตอบแบบสอบถามที่วา สวัสดิการพนักงานทําใหตนเอง
ตัดสินใจไปพบแพทยไดงายขึ้น และจากการตอบแบบสอบถาม ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ การใช
ประกั น สุ ข ภาพทํ า ให เ ข า ใช บ ริ ก ารโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้ น ซึ่ ง สอดคลองกั บ งานวิ จั ย ของ
ธนวัฒน นันทสมบูรณ (2542) ที่ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของประชาชนตอการ
ใชบริการทางการแพทยของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม พบวาประชาชนที่ใชบริการ
โรงพยาบาลเอกชนสวนใหญเขาใชบริการเพราะสามารถเบิกคารักษาพยาบาลได
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ขอเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งตอไป ผลจากการศึกษาคนควาวิจัยในครั้งนี้สามารถขยาย
ตอไปในทัศนะและการศึกษาที่กวางขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนในการอธิบายสาเหตุและปญหาตางๆ
ทางดานการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลปยะเวท ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. เลือกกลุมตัวอยางอื่นๆ ที่มีความแตกตางจากการศึกษาในครั้งนี้ เชน การเลือกศึกษา
ประชากรที่มาใชบริการโรงพยาบาลปยะเวทที่เปนชาวตางชาติ เพราะเปนลูกคาที่มีความสําคัญอีก
กลุมหนึ่งของโรงพยาบาล และจะไดเห็นวาผลการศึกษาเปนอยางไร เหมือนหรือมีความแตกตางกัน
อยางไร
2. ควรศึกษาตัวแปรอิสระในปจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ผูวิจัยไดทําการศึกษา
เพื่อใหงานวิจัยกวางขวางและสมบูรณมากยิ่งขึ้น
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อหมวกกันน็อค ของคนวัยทํางาน
แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร
Factors influencing the decision to buy a helmet of working people in Hua Mark, Bangkok
ปรัชญันทร สังฆอนันต
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อหมวกกันน็อค ของคนวัย
ทํางาน แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด และปจจัยอื่น ๆ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา คาความถี่ คา
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พรอมกับทดสอบสมมติฐานดวยสถิติเชิงอนุมาน tTest และ F-Test
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุระหวาง 20 – 30 ป
อาชีพคือพนักงานเอกชน รายไดตอเดือนอยูที่ 10,000 – 30,000 บาท มีสถานภาพโสด โดยเลือกซื้อ
แบบเต็มใบ ราคา 1,000 - 3,000 บาท เลือกซื้อที่รานขายหมวกกันน็อค ชอบโปรโมชั่นแบบราคา
ส วนลด เน นดา นสวมใส ส บาย และระยะเวลาที่ ใช ใ นการตั ดสิ นใจคื อ 2-7 วัน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวามีเพียงปจจัยสวนบุคคล ดานรายได(ตอเดือน)ที่แตกตางกัน และปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด ดานสถานที่แตกตางกันเทานั้น ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ณ ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 ในความคิดเห็นของผูวิจัยเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนั้น อยูในวัยที่เริ่มตนการ
ทํางานทําใหมีรายไดที่ไมสูงมาก จึงสงผลใหการเลือกซื้อหมวกกันน็อคมีผลตอรายไดและคาใชจาย
ตอเดือน ดานสถานที่จัดจําหนายพบวา รานคาที่ขายหมวกกันน็อคไมมีหมวกกันน็อคที่ตอบสนอง
ตอความตองการของผูซื้อ อาจดวยเหตุทางดานทําเลที่ตั้งของราน วาอยูในทําเลที่ผูซื้อสามารถเขาถึง
รานไดอยางสะดวก เพราะดวยพื้นที่จอดรถในกรุงเทพไมเอื้ออํานวยตอการจอดรถเปนเวลานาน ซึ่ง
สงผลทําใหผูซื้อไมมีความสะดวกที่จะเขามาซื้อหมวกที่ราน
คําสําคัญ : การตัดสินใจซื้อ, 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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หากจะกล า วถึ ง สิ่ ง ที่ ช ว ยลดการบาดเจ็ บ จากอุ บั ติ เ หตุ บ นท อ งถนนจากการขั บ ขี่
รถจักรยานยนต สิ่งที่ผูขับขี่รถจักรยานยนต นึกถึงจะมีชุดปองกัน เชน ถุงมือ รองเทา เสื้อหรือเสื้อ
แบบมีเกราะสําหรับขับขี่รถจักรยานยนต ซึ่งสิ่งที่กลาวมานั้น หลายตอหลายทานก็เลือกที่จะไมใช
เพื่อ การปกปอ งเมื่ อขั บ ขี่ร ถจัก รยานยนต แตก็มีอี กสิ่ งหนึ่ งที่ ผูขับ ขี่ ห รือ ผู ซอ นรถจั ก รยานยนต
จําเปนตองนึกถึงทุกครั้งนั้นคือ หมวกกันน็อค
หมวกกันน็อค ไดเขามาเปนอุปกรณที่จําเปนสําหรับผูขับขี่รถจักรยานยนต เพื่อเปนตัวชวย
ไมใหเกิดความสูญเสียที่เกิดขึ้น และไมเพียงเปนการชวยลดการสูญเสียตอตัวเอง ยังเปนการชวย
ทางออมในการลดความสูญเสียในสวนของครอบครัว เมื่อผูขับขี่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งทางภาครัฐก็ไดให
ความสํ า คั ญ และมี ก ารรณรงค ใ ห ผู ขั บ ขี่ ส วมหมวกกั น น็ อ ค เพื่ อ ความปลอดภั ย ต อ ตนเองและ
ผูโดยสาร
และในปจจุบัน ดวยการพัฒนาดานเทคโนโลยี มีสวนชวยในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
หมวกกันน็อค ไมวาจะเปนเรื่องตัวผลิตภัณฑ ภาพลักษณ ความคงทน ความปลอดภัยเมื่อใชงาน
รวมถึงรูปแบบที่มีความหลากหลายใหผูที่ตองการไดเลือกซื้อ เลือกใชงาน โดยมีรูปแบบใหเลือก
ตามการใชงานและความชอบสวนตัว เชน หมวกกันน็อคแบบเต็มหนา หมวกกันน็อคแบบออฟโรด
หรือแบบมอเตอรครอส หมวกกันน็อคแบบเต็มใบหรือเปดหนา หมวกกันน็อคแบบเปดคางหรือ
แบบโมดูลา และหมวกกันน็อคแบบครึ่งใบ
ทั้ ง นี้ ยั ง มี เ รื่ อ งของรู ป แบบสี สั น ที่ ผู ผ ลิ ต ของแต ล ะยี่ ห อ ได ผ ลิ ต ออกมาเพื่ อ สร า งความ
แตกตางแกผูใชงานและผูพบเห็น และรวมไปถึงจํานวนหมวกกันน็อคที่ผูขับขี่รถจักรยานยนตมีไว
ครอบครอง วามีจํานวนมากนอยเพียงใด
ดวยรูปแบบที่หลากหลายดั่งที่กลาวมาขางตนนี้ จึงเปนที่มาในหัวขอของการศึกษา วามี
ปจจัยอะไรบางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อหมวกกันน็อค ของคนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก
กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อหมวกกันน็อค ของคนวัย
ทํางาน แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อหมวก
กันน็อค ของคนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร
1465

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

3. เพื่อศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อหมวกกันน็อค ของคนวัย
ทํางาน แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายได(ตอเดือน) และสถานภาพที่
แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสิ นใจเลือกซื้อหมวกกันน็อค ของคนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก
กรุงเทพมหานครตางกัน
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวย (4P) ไดแก ดานผลิตภัณฑ(ประเภทของ
หมวก) ดานราคา ดานสถานที่จัดจําหนาย(สถานที่ซื้อ) และดานสงเสริมการขาย(โปรโมชั่น) ที่
แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสิ นใจเลือกซื้อหมวกกันน็อค ของคนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก
กรุงเทพมหานครตางกัน
3. ปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย ดานคุณลักษณะ และดานเวลาที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อหมวกกันน็อค ของคนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานครตางกัน
ประโยชนของการวิจัย
1. ผูประกอบการหรือผูที่สนใจจะนําผลการวิจัยนี้ไปใช เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาผลิตภัณฑ คุณภาพสินคา และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ในการใชงานที่หลากหลายได
อยางมีประสิทธิภาพและไดผลคุมคามากที่สุดเพื่อตอบสนองใหตรงตามความตองการที่แทจริงของ
ผูบริโภค
2. ผูประกอบการหรือผูที่สนใจจะนําผลการวิจัยนี้ไปใช สามารถนําผลการศึกษาไปเปน
แนวทางวางแผนกลยุทธทางการตลาด วิเคราะหคูแขงขัน เพื่อเพิ่มสวนแบงการตลาดและกําไร
สูงสุดใหกับธุรกิจ
3. ผูประกอบการหรือผูที่สนใจจะนําผลการวิจัยนี้ไปใช สามารถนําผลการศึกษาไปเปน
แนวทางในการทําใหลูกคาหรือผูบริโภค เชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ

กรอบแนวคิดการวิจัย
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ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อหมวกกันน็อค ของคนวัย
ทํางาน แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ป จจั ยสวนบุ คคล
- เพศ
- อาชี พ
- สถานภาพ

ตัวแปรตาม

- อายุ
- รายได

ป จจั ยสวนประสมทางการตลาด
- ด านผลิ ตภั ณฑ
- ด านราคา
- ด านสถานที่ จัดจํ าหนาย - ด านสงเสริมการขาย

การตั ดสินใจเลื อกซื้ อหมวกกั นน็อค ของคนวั ยทํ างาน
แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร

ป จจั ยอื่นๆ
- คุ ณลั กษณะ
- ด านเวลา

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป (2555 หนา 106 - 110) กลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตรของ
ลูกคา ทําใหพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ สินคาหรือบริ การที่แตกตางกัน คือ เพศ อายุ การศึกษา
รายได อาชีพ รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ และความเชื่อ ส วนตั ว ตัวอยางเชน ดานอายุ มี
พฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการในชวงอายุที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อที่แตกตางกัน
ดานอาชีพ ลูกคาที่มีอาชีพที่ตางกันจะมีการตัดสินใจซื้อหรือบริโภคสินคาที่แตกตางกันตามอาชีพ
ของตน ดานรายได เนื่องจากสถานภาพทางเศรษฐกิจของลูกคาที่แตกตางกัน จะสงผลใหการเลือก
ซื้อสินคาหรือบริการของลูกคาก็จะแตกตางกัน รูปแบบการดํารงชีวิต จะมีพฤติกรรมที่แสดงออก 3
รูปแบบ คือ กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น อันเนื่องมาจากการเลี้ยงดูในครอบครัว รวมถึง
การเรียนรูในสังคมที่แตกตางกันออกไป ทําใหพฤติกรรมตางๆยอมแตกตางกัน และยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ณัฐบดี วิริยาวัฒน และ สุรชาติ สินวรณ (2555) ทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการ
ใชหมวกนิรภัยในการปองกัน อุบัติเหตุของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่พบกวารายได
ตอเดือนที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชหมวกกันน็อคของนักศึกษา ซึ่งหาก
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นักศึกษารายไดเฉลี่ยตอเดือนนอย ความสนใจหรือความใสใจในเรื่องการซื้อหมวกกันน็อคมาสวม
ใสก็ยาก
ยุพิน พิทยาวัฒนชัย (2552 หนา 99 - 103) กลาววา ชองทางการตลาดมีความสําคัญตอกล
ยุ ท ธ ท างการตลาดอย า งมาก เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการไปยั ง ผู บ ริ โ ภคคนสุ ด ท า ย โดยการ
วิเคราะหตลาด กอนการนําสินคาไปสูลูกคา ตองวิเคราะหกอนวาใครเปนกลุมเปาหมายและมีสวน
แบงทางการตลาดเปนอยางไร ประกอบดวย 2 สวนคือ 1. การแบงสวนทางการตลาดและการเลือก
กลุมเปาหมาย การแบงสวนทางการตลาดนั้น เพื่อใหเห็นถึงความแตกตางของผูบริโภค ซึ่งมีความ
ตองการที่แตกตางกันออกไป ดังนั้นธุรกิจสวนใหญมักจะเลือกสนองตอความตองการของผูบริโภค
เปนบางสวน โดยการใชปจจัยตาง ๆ ในการแบงสวนทางการตลาด เชน ประชากรศาสตร ภูมิศาสตร
จิตวิทยา และพฤติกรรม ของผูบริโภค เพื่อกําหนดกลุมเปาหมายของผูบริโภคไดอยางชัดเจน สวน
การเลือกกลุมเปาหมายนั้น ตัวธุรกิจจะเลือกกลุมเปาหมายที่มีโอกาสในการซื้อสินคามากที่สุด 2.
วิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค เนื่องจากผูบริโภคมีความตองการที่หลากหลาย และมีพฤติกรรม
การซื้อ ที่ แ ตกต า งกั น ออกไป ตอ งวิเคราะห พ ฤติ กรรมของผู บ ริ โภค เนื่อ งจากผู บ ริ โ ภคมี ค วาม
ตองการที่หลากหลาย และมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกันออกไป ตองพิจารณาวา ใครอยูในตลาด
ตลาดอะไร ตลาดซื้อเมื่อไหร ใครมีสวนรวมในการซื้อ ทําไมจึงซื้อ และซื้ออยางไร ปจจัยที่สงผลให
ผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคา ในแตละรานคาหรือสถานที่จัดจําหนาย มีปจจัยดังนี้ ใกลบานและ
เดินทางสะดวก สามารถซื้อสินคาไดครบและราคาถูก ความสดใหมของสินคา สถานที่ที่ทันสมัย มี
ความสะดวกมี โปรโมชั่ น หรือ ความแตกตา งพิ เศษ และสถานที่ สามารถซื้ อ ได ทุ ก เวลา และยั ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ขจรศักดิ์ จันทรพานิช, พรสุข หุนนิรันดร และ พวงชมพู โจนส (2558)
ทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและสิ่งแวดลอมทางการตลาดเพื่อพัฒนารูปแบบการสงเสริมการสวม
หมวกนิรภัยในเด็ก โดยประยุกตใชการตลาดเชิงสังคม ที่พบวา ผูปกครองไมเคยรับรูขอมูลการสวม
หมวกกันน็อคไปโรงเรียนของเด็ก ทั้งนี้เนื่องจากผูปกครองไมมีหมวกกันน็อคใหสําหรับเด็ก จึงเปน
เหตุผลที่ทําใหเด็กไมสวมหมวกกันน็อค ทั้งนี้สาเหตุมาจากไมมีรานขายหมวกกันน็อคในชุมชน ทํา
ใหการเขาถึงหมวกกันน็อคเปนไปไดยาก ทําใหผูปกครองไมสามารถหาหมวกกันน็อคที่มีขนาด
พอดีกับศีรษะเด็กไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะสงผลในดานความปลอดภัยตอตัวเด็กเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
และจากขอมูลผลสํารวจ โดยมูลนิธิไทยโรดส และเครือข ายเฝ าระวั งสถานการณ ค วาม
ปลอดภัยทางถนน ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุน สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) (2558) ในเรื่อง “อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผูใชรถจักรยานยนตในประเทศไทย ป พ.ศ.
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2557” พบวา อัตราการสวมหมวกกันน็อคของผูใชรถจักรยานยนตในประเทศไทย เฉลี่ยทั่วประเทศ
อยูที่รอยละ 42 แบงเปน เฉพาะผูขับขี่ทั่วประเทศรอยละ 51 และผูซอนทั่วประเทศรอยละ 19 มี
แนวโนมที่ลดลงโดยเฉพาะกลุมวัยรุน และพบวาเขตชุมชนเมือง มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยสูงกวา
เขตชุมชนชนบทเกือบเทาตัว
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิ จั ย นี้ ไ ด เ ก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากกลุ ม ตั ว อย า ง คื อ คนวั ย ทํ า งาน แขวงหั ว หมาก
กรุงเทพมหานครโดยใชสูตรของ Cochran จํานวน 400 คน ผูวิจัยออกแบบการวิจัยเปนเชิงปริมาณ
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือน มีนาคม – เมษายน พ.ศ.
2560 แลวตรวจสอบความถูกตอง และความเชื่อ มั่นของแบบสอบถามจากผูเชี่ยวชาญ เมื่อ ผ าน
เรียบรอยแลว จึงไดนําไปแจกจริงกับกลุมตัวอยางดังกลาวขางตน
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนํ าข อ มู ลที่ ไ ด จ ากแบบสอบถามของกลุ มตั วอย า งจํา นวน 400 คน มาดํ าเนิ น การ
ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ซึ่งทําใหผูวิจัยแนใจไดวาขอมูลที่นํามาประมวลนั้น เปนขอมูลที่
มีความสมบูรณถูกตอง และอยูในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด และนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปแกรม
Microsoft Office Excel โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาจํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก t-Test และ F-Test

สรุปผลการวิจัย
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ตารางที่ 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม
(n=400)
ปจจัยสวนบุคคล
เพศ
อายุ

อาชีพ

รายไดตอเดือน

สถานภาพ

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง

ความถี่

รอยละ

ชาย

273

68

หญิง

127

32

21 - 30 ป

229

57

31 - 40 ป

150

38

41 - 50 ป

18

5

มากกวา 50 ป

3

1

ขาราชการ

37

9

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

29

7

พนักงานเอกชน

184

46

ธุรกิจอิสระ

41

10

อื่นๆ

109

27

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

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
ตารางที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม
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ปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด
ประเภทหมวกกันน็อค

รายละเอียด

ความถี่

รอยละ

161

40.25

9

2.25

แบบเปดหนา

153

38.25

แบบเปดคาง

15

3.75

แบบครึ่งใบ

62

15.50

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

18

4.50

รานขายหมวกกันน็อค

364

91.00

หางสรรพสินคา

13

3.25

ซื้อผานเว็บไซต

5

1.25

ของแถม

104

26.00

ราคาสวนลด

212

53.00

บริการหลังการขาย

12

3.00

ประกันสินคา

72

18.00

แบบเต็มใบ
แบบมอเตอรครอส

ราคา

สถานที่ซื้อ

ตัวแทนจําหนายของแตละ
ยี่หอ

โปรโมชั่น

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซื้อประเภทหมวกกันน็อค แบบเต็มใบ มีจํานวน 161
คน คิดเปนรอยละ 40.25 ราคาหมวกกันน็อคที่เหมาะสมที่เลือกซื้อคือ 1,000 - 3,000 บาท มีจํานวน
241 คน คิดเปนรอยละ 60.25 สถานที่ซื้อที่มีคนเลือกซื้อคือ รานขายหมวกกันน็อค มีจํานวน 364 คน
คิดเปนรอยละ 91 รูปแบบโปรโมชั่นที่คนสนใจคือ ราคาสวนลด มีจํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ
53
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ตารางที่ 3 การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยอื่น ๆ
ปจจัยอื่น ๆ
คุณลักษณะ

ระยะเวลา

รายละเอียด

ความถี่

รอยละ

ความสวยงาม

114

28.50

ความทนทาน

34

8.50

ความปลอดภัย

225

56.25

ความมีชื่อเสียงของแบรนด

27

6.75

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
ตารางที่ 4 การตัดสินใจเลือกซื้อหมวกกันน็อค ของคนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร
การตัดสินใจ

คาเฉลี่ย

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สวมใสสบาย

4.793

0.4122

รูปลักษณของผลิตภัณฑ

4.458

0.6318

อายุการใชงาน

4.290

0.7953

แบรนด (ยี่หอ)

3.813

0.9405

วิสัยทัศนในการมองเห็น

4.683

0.4819

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกสวมใสสบาย มีคาเฉลี่ยที่ 4.793 คะแนน คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท ากับ 0.4122 คะแนน เลื อกวิสัยทัศ นในการมองเห็ น มีคาเฉลี่ ยที่ 4.683 คะแนน คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.4819 คะแนน เลือกรูปลักษณของผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยที่ 4.458 คะแนน
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.6318 คะแนน เลือกอายุการใชงาน มีคาเฉลี่ยที่ 4.290 คะแนน คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7953 คะแนน และเลือกแบรนด(ยี่หอ) มีคาเฉลี่ยที่ 3.813 คะแนน คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.9405 คะแนน
ผลการทดสอบสมมติฐานและอภิปรายผลของการวิจัย
1472

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และ
สถานภาพที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อหมวกกันน็อค ของคนวัยทํางาน แขวง
หัวหมาก กรุงเทพมหานครตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีเพียงปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเทานั้นที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อหมวกกันน็อค ของคนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานครอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองกับแนวคิดของ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป (2555) ที่กลาวในเรื่อง
ของรายไดวา เนื่องจากสถานภาพทางเศรษฐกิจของลูกคาที่แตกตางกัน จะสงผลใหการเลือกซื้อ
สินคาหรือบริการของลูกคาก็จะแตกตางกันออกไป เชน ผูมีรายไดดี ก็จะเลือกซื้อสินคาที่มีคุณภาพ
ดี ราคาคอนข า งสู ง เป นตน และยัง สอดคลอ งกั บ งานวิ จั ย ของ ณัฐบดี วิริยาวั ฒ น และ สุ ร ชาติ
สินวรณ (2555) ซึ่งทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการใชหมวกนิรภัยในการปองกัน อุบัติเหตุของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่พบกวารายไดตอเดือนที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใชหมวกกันน็อคของนักศึกษา ซึ่งหากนักศึกษารายไดเฉลี่ยตอเดือนนอย ความสนใจ
หรื อ ความใส ใ จในเรื่ อ งการซื้ อ หมวกกั น น็ อ คมาสวมใส ก็ ย าก ทั้ ง นี้ จ ากด า นรายได จ ะพบ
ความสัมพันธหนึ่งวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนั้น อยูในวัยที่เริ่มตนการทํางานทําใหมีรายไดที่
ไมสูงมาก จึงสงผลใหการเลือกซื้อหมวกกันน็อคมีผลตอรายไดและคาใชจายตอเดือน
สวนปจจัยสวนบุคคลดานอื่น ๆ ที่ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อหมวกกันน็อค ของ
คนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร สอดคลองกับงานของ นัชรัศม ชูหิรัญญวัฒน (2555)
ซึ่งทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของผูขับขี่
รถจักรยานยนตภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา พบวาดานเพศไมมีอิทธิพลตอการสวมหมวก
กันน็อคตอปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
ในความคิดเห็นของผูวิจัยเห็นวา ไมวาจะเปนเพศใด ชวงอายุใด อาชีพใด และสถานภาพใด
ก็ตาม หากเปนผูใชรถจักรยานยนตไมวาจะเปนผูขับขี่หรือผูซอนทายจําเปนตองสวมใส ห มวก
กันน็อค เนื่องจากเปนกฎหมายที่ถูกบัญญัติขึ้น ซึ่งทางภาครัฐก็ชวยกระตุนและรณรงค เพื่อปลูก
จิตสํานึกในเรื่องการสวมหมวกกันน็อคเมื่อขับขี่หรือซอนทายรถจักรยานยนตอยูเปนประจํา และ
เปนเรื่องของความปลอดภัยของตัวผูขับขี่รถจักรยานยนตและผูซอนเอง ดวยเหตุนี้จึงไมมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อหมวกกันน็อค
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สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวย (4P) ไดแก ดานผลิตภัณฑ
(ประเภทของหมวก) ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนาย(สถานที่ซื้อ) และดานสงเสริมการขาย
(โปรโมชั่น) ที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อหมวกกันน็อค ของคนวัยทํางาน แขวง
หัวหมาก กรุงเทพมหานครตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีเพียงปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสถานที่เทานั้น
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ หมวกกั น น็ อ ค ของคนวั ย ทํ า งาน แขวงหั ว หมาก
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองกับแนวคิดของ ยุพิน พิทยาวัฒนชั ย
(2552) ที่กลาววา ผูบริโภคมี ความตองการที่หลากหลาย และมีพฤติกรรมการซื้อที่ แตกต า งกั น
ออกไป ตองวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค เนื่องจากผูบริโภคมีความตองการที่หลากหลาย และมี
พฤติกรรมการซื้ อที่แ ตกต า งกั นออกไป ตองพิจารณาว า ใครอยู ในตลาด ตลาดอะไร ตลาดซื้ อ
เมื่อไหร ใครมีสวนรวมในการซื้อ ทําไมจึงซื้อ และซื้ออยางไร และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
ขจรศั ก ดิ์ จั น ทร พ านิ ช , พรสุ ข หุ น นิ รั น ดร และ พวงชมพู โจนส (2558) ซึ่ ง ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ ง
พฤติกรรมและสิ่งแวดลอมทางการตลาดเพื่อพัฒนารูปแบบการสงเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก
โดยประยุกตใชการตลาดเชิงสังคม ที่พบวา ผูปกครองไมเคยรับรูขอมูลการสวมหมวกกันน็อคไป
โรงเรียนของเด็ก ทั้งนี้เนื่องจากผูปกครองไมมีหมวกกันน็อคใหสําหรับเด็ก จึงเปนเหตุผลที่ทําให
เด็กไมสวมหมวกกันน็อค ทั้งนี้สาเหตุมาจากไมมีรานขายหมวกนิรภัยในชุมชน ทําใหการเขาถึง
หมวกกันน็อคเปนไปไดยาก ทําใหผูปกครองไมสามารถหาหมวกกันน็อคที่มีขนาดพอดีกับศีรษะ
เด็กไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะสงผลในดานความปลอดภัยตอตัวเด็กเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้จากดาน
สถานที่จัดจําหนายจะพบวา รานคาที่ขายหมวกกันน็อคไมมีหมวกกันน็อคที่ตอบสนองตอความ
ตองการของผูซื้อได ดวยเหตุทางดานทําเลที่ตั้งของราน วาอยูในทําเลที่ผูซื้อสามารถเขาถึงรานได
อยางสะดวก เพราะดวยพื้นที่จอดรถในกรุงเทพไมเอื้ออํานวยตอการจอดรถ อาจสงผลทําใหผูซื้อไม
มีความสะดวกที่จะเขามาซื้อหมวกที่ราน
สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานอื่น ๆ ที่ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
หมวกกันน็อค ของคนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร สอดคลองกับงานของ วัฒนวงศ
รัตนวราห และ จินตวีร เกษมศุข (2553) ซึ่งทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการสวมหมวก
นิรภัยของผูขับขี่รถจักรยานยนต ในจังหวัดนครปฐม โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
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พบวาปจจัยดานราคา ไมมีอิทธิพลตอการสวมหมวกกันน็อค เพราะอยูที่ความพึงพอใจในราคาของ
หมวกกันน็อคที่ผูซื้อจะเลือกมาใชงาน
ในความคิดเห็นของผูวิจัยเห็นวา ดานผลิตภัณฑ(ประเภทของหมวก) ของแตละยี่หอ ไมมี
ความแตกตางกันมาก อาจเพราะสรีระของศีรษะมนุษยเราเปนทรงกลมและการออกแบบในเรื่อง
ความปลอดภัยมีสวนที่ทําใหรูปแบบของแตละประเภทของหมวกกันน็อคไมเกิดความตาง แตจะมี
ความตางในเรื่องวัตถุดิบที่ใชและการปกปองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ มาเปนสวนสําคัญ ดานราคาของแต
ละยี่หอที่วางขายนั้นมีเรื่องการตลาดเขามาเกี่ยวของ ซึ่งจะสงผลตอราคาที่แตละยี่หอกําหนดราคาไว
แตทั้งนี้ผูซื้อเองก็อาจจะมีการหาขอมูลจากแหลงตาง ๆ มาเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ สวน
ดานสงเสริมการขาย(โปรโมชั่น) นั้นขึ้นอยูกับรานคาเปนผูกําหนด เพื่อเปนแรงจูงใจสําหรับการ
ตัดสินใจไดงายขึ้น แตอยางไรก็ดีไมวาจะเปนดานใดในสามดานที่กลาวมา ผูที่ขับขี่รถจักรยานยนต
ทุกคนก็จําเปนตองมีหมวกกันน็อคเพื่อใชงาน จึงไมเปนอิทธิพลตอการตัดสินใจในหัวขอขางตน
สมมติฐานที่ 3 : ปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย ดานคุณลักษณะ และดานเวลาที่แตกตางกัน มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อหมวกกันน็อค ของคนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร
ตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยดานคุณลักษณะ และดานเวลา ไมมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อหมวกกันน็อค ของคนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร ในความคิดเห็น
ของผูวิจัยเห็นวา อาจเปนเพราะดานคุณลักษณะของไมวาจะเปนเรื่องใด ก็เปนอิทธิพลตอเนื่อ ง
หลังจากที่ไดตัดสินใจที่จะซื้อหมวกกันน็อคไปเปนที่เรียบรอยแลว วาจะเลือกซื้อหมวกกันน็อคที่มี
ลวดลายแบบใด สวนดานเวลานั้ นเปนเพี ยงการใชเวลาในการตั ดสินใจวาจะซื้อหมวกกั นน็ อค
เมื่อไหร บางครั้งการใชเวลาในการตัดสินใจอาจไมจําเปนตองใชเวลาในการตัดสินใจมาก เพราะ
หากหมวกกันน็อคที่มีอยูเกิดชํารุด เสียหาย หรือสูญหาย การใชเวลาในการตัดสินใจก็จะสั้นลงตาม
ความจําเปนในการใชงาน หรือการใชเวลาตัดสินใจสําหรับหมวกกันน็อคเพิ่มจากที่มีอยูแลว ก็จะ
เปนเพียงการประวิงเวลาในการซื้อของแต ละคนเทานั้นเอง ซึ่งบทสรุ ปสุ ดทายก็ ตอ งซื้ อ หมวก
กันน็อคมาในที่สุด
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ผูวิจัยควรทําการศึกษาเพิ่มเติมจากประชากรในพื้นที่ตางๆ อาทิ ในเขตปริมณฑล หรือ
ตางจังหวัดที่มีจํานวนประชากรหนาแนน จากการศึกษาในครั้งนี้ พบวา รายได และสถานที่จัด
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จําหนาย มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อหมวกกันน็อคมากที่สุด ในการศึกษาครั้งตอไปจึงควรพิจารณา
ศึกษาเปรียบเทียบกันระหวาง พฤติกรรม และ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกหมวกกันน็อค
ของคนกลุมอื่น ๆ หรือ กลุมคนในแบบวงกวางมากขึ้น
2. สําหรับบริษัทผูผลิตหมวกกันน็อค ควรคํานึงถึงปจจัยดานตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนตอผู
เลือกซื้อ ซึ่งมีผูเลือกซื้อใหความสนใจในการเลือกซื้อหมวกกันน็อค ซึ่งพบวาทั้งเพศชายและเพศ
หญิงใหความสําคัญดานความปลอดภัยมาเปนอันดับแรกในการเลือกซื้อหมวกกันน็อค ทั้งนี้ทาง
หางรานผูจัดจําหนาย อาจตองศึกษาและทําการตลาดเพิ่ม เพื่อสรางแรงดึงดูดใหกับผูบริโภคในการ
เลือกซื้อหมวกกันน็อค สวนตัวผูบริโภคเองอาจเลือกซื้อหมวกกันน็อคที่ราคาเหมาะสมกับรายได
ของตนเอง พรอมทั้งศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ (รู ปแบบหมวกกั นน็ อค) ผูผ ลิตควรคํ านึงถึ งด า นการสวมใส ส บายของ
ผูใชงาน และ ดานวิสัยทัศนในการมองเห็น เมื่อใชงาน เพราะหมวกกันน็อคเปนอุปกรณที่ชวย
ปกปองศีรษะจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ฉะนั้นอาจจะไมเพียงแต 2 ดานขางตน แตยังตองคํานึงถึงวัสดุ
ดวย และรูปแบบของหมวกกันน็อคที่จะชวยเรื่องความปลอดภัยของผูใชงาน และผลิตออกมาตรง
ตามมาตรฐานหรือสูงกวามาตรฐาน
ดานราคา ผูผลิตและผูจัดจําหนาย ควรคํานึงการตั้งราคา(หมวกกันน็อค)ที่เหมาะสม เพื่อ
ชวยและผลักดันใหผูบริโภคสามารถเลือกซื้อไดอยางงาย
ดานสถานที่จัดจําหนายจากงานวิจัยครั้งนี้ สถานที่จัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อหมวกกันน็อคอยางมาก ดังนั้นทางผูผลิตและหางรานผูจัดจําหนาย ควรคํานึงถึงสถานที่จัด
จําหนายใหดูนาสนใจและดึงดูดผูบริโภคที่จะเขามาเลือกซื้อหมวกกันน็อคภายในราน ทั้งนี้จะเปน
ภาพลักษณที่ดีตอตัวผลิตภัณฑและตอแบรนดสินคาเองดวย
ดานสงเสริมการขาย(โปรโมชั่น) หางรานผูจัดจําหนายควรมีการจัดรายการสงเสริมการขาย
เสนอใหกับลู กค า อยา งสม่ํา เสมอ เพื่ อดึ งดูด ใจใหลู กค า มาเลือ กซื้อ หมวกกันน็ อค เพราะถึ ง แม
ผูบริโภคจะมีมอเตอรไซตเพียงคันเดียว แตก็ไมจําเปนที่ผูบริโภคจําเปนตองมีหมวกกันน็อคเพียงใบ
เดียว เพราะหากผูบริโภคมีครอบครัว จํานวนหมวกกั นน็อคที่ จะตองซื้อเพิ่ มก็มีจํานวนเพิ่ มขึ้ น
เชนกัน
ดานคุณลักษณะและลวดลาย ผูผลิต หางราน และผูจัดจําหนาย ควรคํานึงถึงรูป แบบที่
ทันสมัยและอาจเพิ่มในเรื่องของเทคโนโลยี รวมถึงการดีไซน เพื่อใหหมวกกันน็อคสามารถใชงาน
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ไดหลายดาน นอกเหนือจากดานความปลอดภัย ทั้งนี้หากเพิ่มรูปแบบที่มีเอกลักษณในตัว ผูบริโภค
ยังสามารถใชงานทางดานแฟชั่นไดอีกทางหนึ่งดวย
ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไป ควรพิจารณาเลือกศึกษากลุมตัวอยางในเขตอื่น หรือจังหวัด
อื่นบาง นอกเหนือจาก ผูเลือกซื้อหมวกกันน็อคในแขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร และทําไมผู
เลือกซื้อหมวกกันน็อคถึงเลือกซื้อหมวกกันน็อคเพิ่มจากจํานวนที่มีเดิมอยูแลว
3. ควรมีการศึ ก ษาลึ ก ลงไปถึ งทั ศ นคติ ค านิยม แนวคิ ด และที่มีผ ลต อ ผูบ ริ โ ภคในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อหมวกกันน็อค โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งจะทําใหเกิดการศึกษาในเชิง
ลึกมากกวา และยังสามารถนําไปเปนแผนการตลาดตอไป และควรศึกษาเพิ่มเติมจากการสงเสริม
การใชหมวกกันน็อคจากทางภาครัฐในเรื่องความปลอดภัยตอผูขับขี่มอเตอรไซตและผูซอนทาย
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกายของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors Influence Consumers’ Decision to Select Fitness Center Service In Bangkok
Province.
ปริญญา สาททอง
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดและปจจัยอื่น ๆ และการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกายของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง คือผูที่ใชบริการศูนยออกกําลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน
400 คน เครื่องมือที่ ใชในการวิ จัย คือแบบสอบถาม และวิเคราะหข อมู ลดวยสถิติเชิ งพรรณนา
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 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 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกอุปกรณอยูในสภาพที่ดี มีความปลอดภัย ราคาเหมาะสม
เมื่ อ เที ย บกั บ คุ ณ ภาพการบริ ก าร ทํ า เลที่ ตั้ ง ที่ ดี เดิ น ทางสะดวก พนั ก งานให คํ า แนะนํ า ตาม
หางสรรพสินคา พนักงานมีทักษะและใหความรูในการบริการ สถานที่ออกกําลังกายกวางขวาง
สะดวกสบาย และความสะดวกรวดเร็วในการขอรับบริการ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัย
สวนบุคคลดานอาชีพและสถานภาพ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกาย
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออก
กําลังกายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และปจจัย
อื่น ๆ ดานภาพลักษณและความไววางใจ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลัง
กายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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 2030 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 อันเนื่องมาจากความเจริญกาวหนา
ทางดานการติดตอสื่อสารและเทคโนโลยี ประกอบกับรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีความสะดวกสบาย
มากยิ่งขึ้น ดังนั้นแลวมนุษยจึงเล็งเห็นความสําคัญตอการออกกําลังกายในชีวิตประจําวันเปนอยาง
ยิ่ง เพราะการออกกําลังกายเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญที่ทําใหผูออกกําลังกายมีสุขภาพพลานามัยที่
แข็งแรงสมบูรณ และยังชวยเสริมสรางสุขภาพจิตที่ดีไดอีกดวย ศูนยออกกําลังกายจึงเปนทางเลือก
หนึ่งที่ตอบสนองความตองการในเรื่องการออกกําลังกายของผูบริโภคได แตปจจุบันนี้ธุรกิจศูนย
ออกกําลังกายไดเกิดขึ้นหลายแหงมากมาย และมีการขยายตลาดไปยังเขตพื้นที่ตางๆ อยางรวดเร็ว
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อันเนื่องมาจากการไดรับความนิยมที่เพิ่มขึ้น ทั้งตามหางสรรพสินคา โรงพยาบาล โรงแรม และ
อาคารที่พักอาศัย สงผลใหผูบริโภคมีทางเลือกในการตัดสินใจที่จะใชบริการ ทําใหธุรกิจศูนยออก
กําลังกายมีการแขงขันทางดานการตลาดมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผูดําเนินธุรกิจจึงควรใหความสําคัญที่
จะตองใชกลยุทธทางการตลาดรูปแบบตาง ๆ เพื่อที่จะดึงดูดใจและตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคที่เขามาเปนสมาชิกและใชบริการศูนยออกกําลังกายใหไดมากที่สุด
การที่ มีธุรกิ จที่ ให บ ริ ก ารเกี่ ย วกับ สถานออกกํ าลั ง กายเพิ่ ม มากขึ้ น สงผลใหผู บ ริ โ ภคมี
ทางเลือกในการตัดสินใจที่จะใชบริการ ทําใหเกิดการแขงขันทางดานการตลาด ซึ่งมีปจจัยหลาย ๆ
อยางที่ผูบริโภคเลือกที่จะใชบริการกับผูใหบริการเกี่ยวกับสถานที่ออกกําลังกาย ไมวาจะเปนใน
เรื่องของรูปแบบการใหบริการ คาใชจายในการใชบริการหรือสถานที่ใหบริการ ผูดําเนินธุรกิจจึง
จําเปนที่จะตองใชกลยุทธทางการตลาดรูปแบบตาง ๆ เพื่อที่จะดึงดูดใจผูบริโภคเขามาเปนสมาชิก
และใชบริการของสถานออกกําลังกายของตน
สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ผูทําการวิจัยตองการที่จะศึกษาและมุงเนนถึง ปจจัยที่มีผลตอการ
ตั ด สิ นใจเลื อ กใช บ ริ ก ารศู น ย อ อกกํ า ลั ง กายของผู บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร และเห็ น ว า
การศึกษาในดานนี้จะเปนประโยชนตอผูที่ทําธุรกิจและผูที่ตองการจะทําธุรกิจเกี่ยวกับศูนยออก
กําลังกาย เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยมาใชเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ การพัฒนากล
ยุทธทางการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคและรองรับการแขงขันที่สูงขึ้นได
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และยั ง เป น แนวทางให กับ ผู ที่ ส นใจในเรื่ อ งนี้ นํา ไปใช ป ระโยชน ไ ด ต าม
ตองการ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกาย
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ศูนยออกกําลังกายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปจจัยอื่นๆ ประกอบดวยภาพลักษณและความไววางใจที่มีอิทธิพลตอการ
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 สิ่งแวดลอมทางกายภาพ และกระบวนการที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
3. ปจจัยอื่น ๆ ประกอบดวย ภาพลักษณและความไววางใจที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
ประโยชนของการวิจัย
1. ผลของการศึกษาทําใหเขาใจถึงปจจัยสําคัญตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการศูนยออกกําลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ไปเปนประโยชนสําหรับผูประกอบการและผูที่
สนใจจะลงทุนประกอบธุรกิจเกี่ยวกับศูนยออกกําลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร อาจนําไปใชใน
การกําหนดกลยุทธทางการตลาด ใหเหมาะสมกับความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายและสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขัน
3. ผลของการศึกษาจะเปนแนวทางใหกับงานวิจัยที่เกี่ยวของและเพื่อเปนประโยชนตอ
การศึกษาอยางตอเนื่อง

กรอบแนวคิด
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ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

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. สิ่งแวดลอมทางกายภาพ
7. กระบวนการ

การตัดสินใจ
เลือกใชบริการ
ศูนยออกกําลังกาย

ปจจัยอื่น ๆ
1. ภาพลักษณ
2. ความไววางใจ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิรวรรณ ดีประเสริฐ (2553 : 73) กลาววา ผศ.ดร.จิ รวรรณ ดี
ประเสริฐ, (2553:73-74). การตัดสินใจซื้อของผูซื้อมักจะไดรับอิทธิพลมาจากปจจัยตาง ๆ ไดแก
อายุของผูซื้อ ขั้นตอนของวงจรชีวิต อาชีพ สภาวะทางเศรษฐกิจ (รายไดเพื่อการจับจาย การประหยัด
และทรัพยสิน หนี้สิน เปนตน) รูปแบบการใชชีวิต บุคลิกภาพและแนวความคิดเกี่ยวกับตนเอง
รูปแบบการใช ชี วิต (Lifestyle) จะครอบคลุ มกิ จ กรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) ความ
คิ ด เห็ น ในเรื่ อ งต า ง ๆ (Opinion) และประชากรศาสตร (Demographics) แต รู ป แบบการใช ชี วิ ต
อาจจะใชแนวความคิ ด VALS (Values and Lifestyles)ทําการแบ งกลุมผู บริโภคเป น 8 กลุมดังนี้
Actualizers เป น บุ ค คลที่ มี ร ายได สู ง ที่ สุ ด และมี ท รั พ ยากรเป น จํ า นวนมาก การสร า ง
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ภาพพจนใหกับตัวเองเปนสิ่งที่สําคัญมาก Fulfill เป น พวกที่ เ ป น มื อ อาชี พ มี ก ารศึ ก ษาดี มี
พฤติกรรมตามคานิยม
Believers เปนพวกอนุรักษนิยม ชีวิตที่มุงครอบครัว วัด ชมรม และประเทศชาติ Achievers
เปนพวกมุงงาน นิยมสินคาติดตลาด Strivers เปนพวกที่คลายกับ Achievers แตมีทรัพยากร สังคม
และเศรษฐกิจนอยกวา ดังนั้นจึงชอบเลียนแบบ Achievers Experiencers เปนผูบริโภคที่หิวและเสีย
คาใชจายมากกับเสื้อผา ฟาสตฟูด ดนตรี และของโปรดเด็กวัยรุน Makers เปนกลุมคนที่มีความ
พอเพียงในตัวเองมีความชอบเฉพาะและพยายามมีอิทธิพลตอสังคม Struggles เปนบุคคลที่มีรายได
นอยที่สุด
ผศ. นภวรรณ คณานุรักษ. (2552 : 21) ทุกสิ่งทุกอยางที่บริษัททําเพื่อใหเกิดผลกระทบตอ
อุ ปสงค ข องผู บ ริ โ ภค ดั ง นั้ นส ว นประสมทางการตลาด สามารถจั ด กลุ ม ได 4 กลุ มด วยกั น คื อ
ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) สถานที่ (Place) การสงเสริมการขาย (Promotion)
ผลิตภัณฑ (Product) คือผลประโยชนที่องคกรนําเสนอแกลูกคาเปาหมายในรูปแบบของ
สินคาหรือบริการ ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได
ราคา (Price) คือจํานวนเงินที่ลูกคาตองจาย เพื่อใหไดผลิตภัณฑมาครอบครอง
สถานที่ ห รื อ ช อ งทางการจั ด จํ า หน า ย (Place or Distribution Channel) หมายถึ ง การ
ดําเนินงานของบริษัท เพื่อใหผลิตภัณฑมีวางจําหนายใหแกลูกคาเปาหมาย
การสงเสริมการขาย (Promotion) หมายถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่บริษัททําการสื่อสารขอมู ล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑและชักชวนหรือจูงใจใหกับกลุมเปาหมายซื้อผลิตภัณฑของบริษัท เครื่องมือหลัก
ที่นักการตลาดใชในการสงเสริมการตลาด 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.การตั ด สิ น ใจที่ มี แ บบแผน (Programmed Decision) จะมี ร ะเบี ย บแบบแผนและเป น
ขั้ น ตอน เพื่ อ กํ า หนดเป น แบบแผนในการดํ า เนิ น งานในองค ก ารให บ รรลุ เ ป า หมายที่ ไ ด ตั้ ง ไว
องคการตาง ๆ ก็จําเปนที่จะตองมีการพัฒนาแนวทางที่ใชในการตัดสินใจใหความสัมพันธและ
สอดคลอง อันเนื่องมาจากเวลาและเหตุการณที่เกิดขึ้นในแตละวัน ตัวอยางของการตัดสินใจที่มี
แบบแผน เชน การลุกขึ้นมาแตงตัวในตอนเชา หรือการขับรถไปโรงเรียนนั้นก็ถือไดวาเปนการ
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ตัดสินใจชนิดที่มีแบบแผนของแตละบุคคล ซึ่งความเคยชินในแตละวันที่กระทําไป ดังตัวอยางที่เคย
เกิดขึ้นก็คือผูบริหารจะตัดสินใจวาควรจะใหพนักงานลาพักรอนกี่วัน การตัดสินใจวาควรจะสงใบ
เรียกเก็บเงินใหกับลูกคาเมื่อไหรและควรที่จะสั่งซื้อเครื่องใชสํานักงานเมื่อไหร ความเคยชินและ
มาตรฐานของระเบียบปฏิบัติเปนเทคนิคที่ใชบอยที่สุดในกระบวนการตัดสินใจ ในปจจุบันนี้การนํา
ระบบคอมพิวเตอรไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ ดังตัวอยางเชน คอมพิวเตอรมีการสราง
โปรแกรมการสัมภาษณงาน ซึ่งถือเปนวิธีหนึ่งที่สามารถจะชวยเลือกพนักงานในระดับลาง บริษัท
American General ซึ่งเปนบริษัทประกันภัย และ Younkers Inc. ซึ่งเปนหางสรรพสินคาที่มีบริษัท
แมอยูที่เมือง Demon ไดลดจํานวนการลาออกของพนักงาน โดยมีการอาศัยระบบคอมพิวเตอรเขา
มาชวยในการสัมภาษณเขามาทํางาน
2. การตัดสินใจแบบไมมีแบบแผน (Non-Programmed Decision)
การตัดสินใจแบบไมมีแบบแผนนี้เปนเรื่องใหมและไมมีโครงสรางของแผนเดิมมากอน จะ
ไมมีแนวทางตายตัวในการแกปญหาที่เผชิญอยู การตัดสินใจนี้มีความสําคัญเปนอยางมากตอผลที่
ตามมา ในการแกปญหาของการตัดสินใจประเภทนี้ ผูบริหารมักอาศัยการตัดสินใจแบบลางสังหรณ
และความริ เ ริ่ ม ในการตั ด สิ น ใจเป น สํ า คั ญ เพื่ อ นํ า ไปแก ป ญ หาใหม ๆ และเป น ป ญ หาที่ ไ ม มี
โครงสราง อันเปนปญหาที่เกิดขึ้นไดไมบอยและอยูภายใตภาวะแวดลอมที่ไมคงที่ ตัวอยางเชนใน
กรณีของบริษัท ฟอรด มอเตอร บริษัทไดจัดตั้งทีมงานรวมกันตัดสินใจ หรือใชคอมพิวเตอรในการ
ตั้งสมมติฐานในการแกปญหา ตัวอยางเชน Du Pont เปนแบบในการนําคอมพิวเตอรมาใชในการ
ตั้งสมมติฐานในการพัฒนากลยุทธในการดําเนินธุรกิจ ที่คาดวาจะเพิ่มรายไดใหบริษัทถึง 175 ลาน
เหรียญสหรัฐ
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและหนวยวิเคราะห
ประชากร (Population) ที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือประชาชนทั่วไปที่เคยใชบริการศูนย
ออกกําลังกาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ 7-17 กุมภาพันธ 2560 ซึ่งไมสามารถกําหนด
ระบุจํานวนประชากรที่แนนอนได
แบบของการวิจัย เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใชแนวทางการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวม
ขอมูลจากการออกแบบสอบถาม ซึ่งการวิเคราะหขอมูลจะแบงเปน 2 สวน ไดแก สถิติเชิงพรรณนา
และสถิติเชิงอนุมาน โดยใชโปรแกรมคํานวณทางคอมพิวเตอร
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การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการเก็บแบบสอบถามโดยมีการดําเนินการเปนขั้นตอน
ดังตอไปนี้
1. ศึ ก ษาเอกสาร ตํ า รา บทความวิ ช าการ และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ นํ า ข อ มู ล มา
ประกอบการสรางเครื่องมือการวิจัย
2. สรางแบบสอบถาม ตามวัตถุประสงคการวิจัย การตั้งคําถามแบบปลายปด และวิธีการ
เรียงลําดับแบบไลเคิรท (Likert scale)
3. นําแบบสอบถามที่ไดไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content
Validity)
4. นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแลว สงใหผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน
เก็บขอมูลโดยใชระยะเวลา ระหวางวันที่ 7-17 กุมภาพันธ 2560
5. นําแบบสอบถามทั้งหมดหลังจากที่มีการตรวจสอบความสมบูรณของการตอบคําถามใน
แบบสอบถามแตละชุดแลวไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมคํานวณทางคอมพิวเตอร
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนํ าข อมูลที่ ไดจากแบบสอบถามของกลุ มตั วอยาง จํ านวน 400 คน มาดําเนินการ
ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ซึ่งทําใหผูวิจัยแนใจไดวาขอมูลที่นํามาประมวลนั้น เปนขอมูลที่
มีความสมบูรณถูกตอง และอยูในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด และนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรม
Microsoft Office Excel โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก t-Test และ F-Test
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สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
(n=400)
ปจจัยสวนบุคคล
เพศ
อายุ

อาชีพ

รายไดตอเดือน

การศึกษา

สถานภาพ

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง

ความถี่

รอยละ

ชาย

173

43.25

หญิง

227

56.75

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 ขึ้นไป

109

27.25

นักเรียน / นักศึกษา

48

12.00

รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ

84

21.00

พนักงานบริษัทเอกชน

222

55.50

ประกอบธุรกิจสวนตัว

45

11.25

อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1

0.25

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 บาทขึ้นไป

121

30.25

ต่ํากวาปริญญาตรี

194

48.50

ปริญญาตรี

152

38.00

สูงกวาปริญญาตรี

54

13.50

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
ตารางที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม
(n=400)
ปจจัยดานสวน
ประสมทาง
การตลาด
บริการ

ราคา

รายละเอียด

ความถี่

รอยละ

อุปกรณอยูในสภาพที่ดีมีความปลอดภัย

112

28.00

อุปกรณสามารถตอบสนองความตองการ

107

26.75

อุปกรณมีความทันสมัย

92

23.00

อุปกรณไดรับการรับรองมาตรฐาน

89

22.25

ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับศูนยออกกําลังกาย

97

24.25

ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพการบริการ

143

35.75

สมรรถภาพของรางกายที่เพิ่มขึ้นคุมคาเงินที่เสีย

59

14.75

101

25.25

อื่น ๆ

ไป
ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับความพึงพอใจใน
บริการที่ไดรับ
ชองทางการจัด

มีอุปกรณเพียงพอทุกครั้งที่ไปใชบริการ

105

26.25

จําหนาย

จัดวางอุปกรณโดยคํานึงถึงความปลอดภัย

138

32.50

อยูในทําเลที่ตั้งที่ดี เดินทางสะดวก

157

39.25

สามารถเขาถึงอุปกรณเพื่อใชงานไดงาย

1

0.25

มีการแจกของสมนาคุณ เชน กระเปา และเสื้อ

85

21.25

แกสมาชิก
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การสงเสริม
การตลาด

มีพนักงานขายใหคําแนะนําตามหางสรรพสินคา

114

28.50

มีบัตรทดลองใหใชกอนสมัครสมาชิก

111

27.75

การจัดทําใบปลิว แผนพับ ที่ใหรายละเอียดของ

90

22.50

ความถี่

รอยละ

พนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ

73

18.25

พนักงานมีทักษะและความรูในการบริการ

129

32.25

พนักงานใหบริการดวยความสุภาพ ออนนอม

84

21.00

พนักงานมีความยินดีและเต็มใจในการใหบริการ

114

28.50

สถานที่ออกกําลังกายกวางขวาง สะดวกสบาย

230

57.50

หองน้ําและหองแตงตัวมีความสะอาด

87

21.75

เครื่องแบบพนักงานมีความเปนเอกลักษณ

53

13.25

หองแตงตัวกวางขวาง ปลอดภัย

30

7.50

มีความสะดวกและรวดเร็วในการขอรับบริการ

208

52.00

มีการรับฟงขอคิดเห็นจากผูใชบริการ

95

23.75

มีการแจงขาวสารและขอมูลตาง ๆ แก

55

13.75

42

10.50

บริการ

ปจจัยดานสวน
ประสมทาง
การตลาด
บุคคล

ลักษณะทาง
กายภาพ

กระบวนการ

รายละเอียด

ผูใชบริการเสมอ
ความงายในการขอรับบริการ

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกอุปกรณอยูในสภาพที่ดี มีความปลอดภัย จํานวน 112
คน คิดเปนรอยละ 28.00 ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพการบริการ จํานวน 143 คน คิดเปน
รอยละ 35.75 อยูในทําเลที่ตั้งที่ดี เดินทางสะดวก จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.25 พนักงาน
ใหคําแนะนําตามหางสรรพสินคา จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 28.50 พนักงานมีทักษะและให
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ความรู ใ นการบริ ก าร จํ า นวน 129 คน คิ ด เป นร อ ยละ 32.25 สถานที่ อ อกกํ า ลั ง กายกว า งขวาง
สะดวกสบาย จํานวน 230 คน คิดเปนรอยละ 57.50และความสะดวกรวดเร็วในการขอรับบริการ
จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 52.00
ตารางที่ 3 การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยอื่น ๆ
(n=400)
ปจจัยอื่น ๆ

รายละเอียด

ความถี่

รอยละ

ภาพลักษณ

ความมีชื่อเสียงของศูนยออกกําลังกาย

81

20.25

มีสภาพแวดลอมที่ดี

258

64.50

อยูใกลหรือติดถนนใหญ

61

15.25

การใหบริการมีความนาเชื่อถือ

111

27.75

ไดรับบริการที่มีมาตรฐานเดียวกัน

150

37.50

มีความปลอดภัยในการใชบริการ

139

34.75

ความไววางใจ

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจเลือกสภาพแวดลอมที่ดี จํานวน 258 คน คิดเปนรอย
ละ 64.50 ไดรับบริการที่มีมาตรฐานเดียวกัน จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.50
ตารางที่ 4 การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกาย
ของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
คา
ปจจัย

รายละเอียด

คา

ความถี่ คาเบี่ยงเบน ต่ําสุด สูงสุด
มาตรฐาน

การ
ตัดสินใจ

อุปกรณเครื่องเลนมีหลากหลายให
เลือก
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เลือกใช

ราคามีความเหมาะสมกับการ

3.61

0.85

1

5

3.63

0.93

1

5

3.49

0.95

1

5

3.71

0.87

1

5

3.67

0.85

1

5

3.80

0.86

1

5

บริการศูนย บริการ
ออกกําลัง

สถานที่ตั้งอยูในแหลงชุมชน

กายกาย

สะดวกในการเดินทาง
จัดโปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 บาง
ชวงเวลา
พนักงานมีความชํานาญและ
ใหบริการดวยความสุภาพ
การจัดการระบบใหบริการ
ตอบสนองความตองการของลูกคา
สถานที่มีความทันสมัย สะดวก
และปลอดภัย

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตัดสินใจเลือก ปจจัยสถานที่มีความทันสมัย สะดวกและ
ปลอดภัย มากที่สุดคือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.86 คาสูงสุดเทากับ 5
และคาต่ําสุดเทากับ 1
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน 1. ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึก ษา
สถานภาพที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกายของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ และสถานภาพ ที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย บริการ ราคา สถานที่ การ
สงเสริมการตลาด บุคคล สิ่งแวดลอมทางกายภาพ และกระบวนการที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัด
จํ า หน า ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช บ ริ ก ารศู น ย อ อกกํ า ลั ง กายของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 3. ปจจัยอื่น ๆ ประกอบดวย ภาพลักษณ และความไววางใจที่แตกตางกัน มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยอื่น ๆ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนย
ออกกําลังกายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
อภิปรายผลของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา
สถานภาพที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกายของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการศูนยออกกําลังกายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดั บ 0.05 สอดคลองกับผลงานวิจัยของ รุจิพจน อินทรสุวรรณ (2555:141) จาก
การศึกษาพบวา อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการที่ศูนยออกกําลังกาย อนันตไลน
ฟตเนส ดานชวงเวลามาใชบริการ และความพึงพอใจตอการใชบริการ ยกเวนความถี่ในการใช
บริการประเภทของบริการที่ใช วันที่เขาใชบริการ ที่ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการที่
ศูนยออกกําลังกาย อนันตไลน ฟตเนส และสอดคลองกับ ผูชวยศาสตรจารย ดร. จิรวรรณ ดี
ประเสริฐ.(73) ปจจัยสวนบุคคล : การตัดสินใจซื้อของผูซื้อมักจะไดรับอิทธิพลมาจากปจจัยตาง ๆ
ได แ ก อายุ ข องผู ซื้ อ ขั้ น ตอนของวงจรชี วิ ต อาชี พ สภาวะทางเศรษฐกิ จ รู ป แบบการใช ชี วิ ต
บุคลิกภาพและแนวความคิดเกี่ยวกับตนเอง
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว า ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลด า นสถานภาพ ที่ มีอิ ท ธิ พลต อ การ
ตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับผลงานวิจัยของวิชชารียา เรืองโพธิ์ (2553: 99)
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สถานภาพแตกตางกันมีปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคา
สยามพารากอน ด า นช อ งทางการจั ด จํ า หน า ย ด า นการส ง เสริ ม การตลาดแตกต า งกั น ที่ ร ะดั บ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ
รจรินทร สิมธาราแกว (2550) ที่ศึกษาเรื่องทัศนคติและแนวโนมพฤติกรรมการบริโภคอาหารจีนใน
หางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานครของผูบริโภคจากการศึกษา พบวา ผูบริโภคที่มีสถานภาพ
แตกตางกันมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารจีนแตกตางกัน
สวนปจจัยสวนบุคคลดานอื่น ๆ ไมมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกายของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 :ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย บริการ ราคา ชองทางการ
จัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคคล สิ่งแวดลอมทางกายภาพ และกระบวนการที่แตกตางกันมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัด
จํ า หน า ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช บ ริ ก ารศู น ย อ อกกํ า ลั ง กายของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับผลงานวิจัยของ
รุ จิ พ จน อิ น ทร สุ ว รรณ (2555 : 142) ป จ จั ย ด า นช อ งทางการจั ด จํ า หน า ย มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
พฤติกรรมการใชบริการที่ศูนยออกกําลังกาย อนันตไลน ฟตเนส ดานประเภทของบริการที่ใช ดาน
ความถี่ในการใชบริการ และความพึงพอใจตอการใชบริการ ยกเวน ดานวันที่เขาใช ชวงเวลามาใช
บริการ ทั้งนี้อาจเกิดไดจาก ปจจุบันผูบริโภคที่ใหความสําคัญในดานชองทางการจัดจําหนายมาก แต
ก็ยังคํานึงถึงในเรื่องของราคาของสินคาแตละแหงซึ่งในบางครั้งผูบริโภคตองการความสะดวกและ
รวดเร็วแตก็ตองอยูในราคาถูกและรับได การจัดการดานชองทางการจัดจําหนายที่ดี จะชวยผูบริโภค
มีพฤติกรรมการซื้อที่ดีขึ้น และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นางสาวเกศมณี ใจจันทร (2551) ศึกษา
เรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการฟตเนตของผูบริโภคใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา พบวาปจจัยดานการจัดจําหนาย ไดแกที่ตั้งของสถาน
บริ การฟ ตเนตอยู ใ กล บา น สถานที่ ทํา งานหรื อ โรงเรี ย น ที่ ตั้งมีที่ จอดรถสะดวกปลอดภั ย และ
เพียงพอ และตั้งอยูบนถนนที่มีการคมนาคมสะดวก และสอดคลองกับ

ผศ.ดร. จิรวรรณ ดี

ประเสริฐ.(2553: 171) การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารชองทางการจัดจําหนาย 1. การเลือกสมาชิก
ชองทางการจัดจําหนาย จําเปนตองกําหนดคุณสมบัติของคนกลางวาตองมีประสบการณในการ
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ดําเนินธุรกิจในฐานะเปนคนกลาง สายผลิตภัณฑที่จําหนายอยู อัตราการเจริญเติบโตและทํากําไร
ชื่อเสียงและความรวมมือที่ผานมา 2. การจูงใจสมาชิกของชองทาง 3.การประเมินการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกชองทางการจัดจําหนาย
สวนปจจัยประสมทางการตลาดดานอื่น ๆ มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการศูนยออกกําลัง
กายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 3 : ปจจัยอื่น ๆ ประกอบดวย ภาพลักษณและความไววางใจที่แตกตางกัน มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกําลังกายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานอื่น ๆ ที่ประกอบดวย ภาพลักษณและความ
ไววางใจ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชศูนยออกกําลังกายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1.จากผลการวิจัยดานปจจัยสวนบุคคล
ผูประกอบกิจการใหบริการศูนยออกกําลังกาย ควรมีการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง เพื่อให
ทุกอาชีพและทุกสถานภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ไดเขามาใชบริการศูนยออกกําลังกาย และ
ประชาสัมพันธใหผูบริโภคไดตระหนักถึงเรื่องการดูแลสุขภาพ เพื่อลดคาใชจายดานงบประมาณใน
การรักษาพยาบาลทั้งระดับบุคคลและระดับชาติ
2. จากผลการวิจัยดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งตอไป
1.ในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกที่มีตอการบริการ
จัดการการออกกําลังกายในศูนยออกกําลังกายในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความแตกตางที่ชัดเจน
2. ในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาระดับภูมิภาคนอกจากกรุงเทพมหานคร เชน
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสานและภาคใต
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง
FACTORS AFFECTING THE STUDENT BUYING DECISION TOWARD NOTEBOOK
IN RAMKHAMHAENG UNIVERSITY
พิไลวรรณ อิ้งทม
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิ พลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรโนตบุ คของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ตลอดจนปจจัยอื่นๆ กลุมตัวอยางคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ในทุกหลักสูตรทั้ง
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากจากกลุมตัวอยาง จํานวน
400 คน และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พรอมกับทดสอบสมมติฐานดวยสถิตเชิงอนุมาน คา t-Test และ F-Test
ผลการวิ จั ย พบว า ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง อายุ ร ะหว า ง 18-25 ป
การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา
15,000 บาท ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด เลือกยี่หอ DELLราคาอยูระหวาง 15,000 – 20,000
บาท ซื้อที่รานขายคอมพิวเตอรทั่วไป Banana IT,JIB และชอบดานการรับประกันสินคา ดานปจจัย
อื่นๆ เนนขนาดรูปทรงทันสมัย เวลาที่ใชงานอยูในชวง 18.01-23.00 น. และนิยมดานความสะดวก
พกพา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ และอาชีพ ที่แตกตางกัน และ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานรูปแบบการสงเสริมการตลาด ที่แตกตางกันเทานั้น ที่มีอิทธิพล
ต อ การตั ดสิ น ใจเลื อ กซื้ อ คอมพิ ว เตอร โ น ต บุ ค ของนั กศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง ณ ระดั บ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจาก ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ อยูในชวงวัยเรียนและทํางาน
ควบคูกัน จึงจําเปนตองใชคอมพิวเตอรโนตบุคประกอบการเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ซึ่งแตละชวงอายุ และอาชีพลวนเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑ เพื่อให
เหมาะสมกับการใชงานของแตละบุคคล และอาจรวมถึงรูปแบบการสงเสริมการตลาด ลด แลก แจก
แถม และการบริการดานอื่นๆ ที่มีสวนชวยในการตัดสินใจซื้อมากขึ้น
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คําสําคัญ : 1)การตัดสินใจซื้อ2)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
นับตั้งแตคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกสเครื่องแรกถูกพัฒนาขึ้นในชวงกลางคริสตศตวรรษที่
20ไดมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีและการสื่อสารที่เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ตั้งแต
เครื่องคอมพิเตอรที่มีขนาดใหญเทากับหอง จนมีขนาดหรือรูปแบบที่หลากหลายมาจนถึงปจจุบัน
ทําใหอุปกรณและคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะ
ดานการศึกษาซึ่งจําเปนตองนํามาปรับใชในการเรียนการสอนศึกษาคนควาหาขอมูล จัดเก็บขอมูล
การวิเคราะหขอมูลการติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูล รวมไปถึงการใชงานดานความบันเทิง ดวย
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร ทําใหสถาบันและองคกรตางๆ นําเทคโนโลยีเหลานี้
เขามาประยุกตปรับใชเพื่อเสริมการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คอมพิ ว เตอร มี ห ลายประเภท ทั้ ง แบบซู เ ปอร ค อมพิ ว เตอร เมนเฟรมคอมพิ ว เตอร
มินิคอมพิวเตอร ไมโครคอมพิวเตอร เน็ตบุค (Netbook) และโนตบุค (Notebook or Laptop) ฯลฯ
คอมพิ ว เตอร ที่ ว างจํ า หน า ยในป จ จุ บั น ส ว นใหญ จ ะเป น คอมพิ ว เตอร แ บบตั้ ง โต ะ (Desktop
computer) หรือคอมพิวเตอรสวนบุคคล คอมพิวเตอรแบบพกพา (PDA) และคอมพิวเตอรโนตบุค
(Notebook) สําหรับผูบริโภคที่ตอ งเดินทางอยูเป นประจํา ไมคอยได ทํางานประจํ าตามสถานที่
ทํ างาน หรื อมีการนํ า เสนองานนอกสถานที่อ ยู บอยๆ คอมพิ วเตอรโน ต บุค จึ งตอบสนองความ
ตองการที่ดีที่สุด เนื่ องจากเป นคอมพิว เตอร ที่ มีขนาดเล็ ก น้ําหนั กเบา และรูปทรงทันสมั ย ถู ก
ออกแบบมาเพื่อติดตัวไปใชงานตามสถานที่ตางๆ เหมาะกับสังคมวัยทํางานและวัยเรียนในยุค
ปจจุบัน ดวยเหตุนี้แนวโนมการขยายตัวของผูบริโภคจึงเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งบริษัทผูผลิตไดปรับลด
ราคาของเครื่องลงมาจนบางรุนมีราคาไมสูงมากนัก ทําใหผูบริโภคที่กําลังตัดสินใจไดหันกลับมา
ซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคมากขึ้น จุดเดนที่ทําใหคอมพิวเตอรโนตบุคไดรับความนิยมแพรหลาย คือ
สามารถติ ด ตั้ ง โปรแกรมต า งๆ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ รองรั บ กั บ การใช ง านที่ แ ตกต า งกั น ออกไป จึ ง มี
โปรแกรมสําหรับติดตั้งใหเลือกใชจํานวนมากมาย
บริษัท ดาตา คอรปอเรชั่น จํากัด (ไอดีซี, 2559) เผยผลสํารวจ ภาพรวมตลาดพีซีในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟกประจําป 2558 พบวา ยอดจัดสงพีซีทั้งหมดมีจํานวน107.6 ลานเครื่อง เมื่อเปรียบเทียบ
กับป 2557 ลดลง 7.7% โดยในไตรมาสสุดทายของป 2558 ตลาดปรับลดลง 6.5% เปนไปตามที่ไอดี
ซีไดคาดการณไวกอนหนานี้ อาจเปนเพราะโครงการขนาดใหญในภาคการศึกษาของประเทศไทย
และอินเดี ย มี สวนช วยกระตุนตลาดได บางส วนเท า นั้ น ทั้งนี้เนื่อ งจากผูบ ริ โภคก็ เปลี่ ย นไปให
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ความสําคัญกับการซื้อสมารทโฟนมากกวาพีซี ลดการใชจาย และปญหาเรื่องสินคาคงคลังที่สูง
เกินไป
แตในดานนายชัยกร จิววุฒิพงค นักวิเคราะหฝายงานศึกษาภาพรวมตลาดพีซีประจําไอดีซี
ประเทศไทย ไดกลาววา ตลาดพีซีในประเทศไทยป 2558 กลับมีทิศทางตรงกันขามกับตลาดใน
ระดับภูมิภาค ตลาดพีซีในปที่ผานมาเติบโตขึ้น 2% หลังจากที่หดตัวลงตลอดชวง 3 ปที่ผานมา ซึ่ง
ผู บ ริ โ ภคยั ง คงให ค วามสนใจซื้ อ พี ซีนอ ยลง แต ต ลาดได รั บ การสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ และด า น
การศึกษา ถึงแมวาภาพรวมตลาดคอมพิวเตอรโนตบุคจะหดตัวลง แตมองในดานความตองการและ
ความจําเปนในสังคมยุคปจจุบันที่ตองใชงานโดยทั่วไปของผูบริโภคในภาคครัวเรือน อาจหลีกเลี่ยง
ไมได และเมื่อเปรียบเทียบสัดสวนการใชจายดานคอมพิวเตอรฮารดแวร ป 2557 โดยจําแนกตาม
ภาคผูใชงานหลัก มากถึง 50.1 % ซึ่งมีสัดสวนการใชจายสูงกวาภาคธุรกิจเอกชน และภาคหนวยงาน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ซึ่งในปจจุบัน มีหลายบริษัทไดเขามาในอุตสาหกรรมธุรกิจดานคอมพิวเตอรเปนจํานวน
มาก จึงทําใหเกิดการแขงขัน แยงสวนแบงตลาดเพื่อทํากําไร บริษัทดังกลาวจึงคิดคนและออกแบบ
ผลิตภัณฑที่มีความหลากหลายออกสูตลาด ทั้งการสรางแบรนด หรือสรางภาพลักษณใหผูบริโภค
ไดเลือกสรรตามความชอบ และความเหมาะสมกับการใชงานโดยเฉพาะนักศึกษาที่จําเปนจะตองใช
คอมพิวเตอรโนตบุคเพื่อการศึกษา จึงเปนที่มาของการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
2. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
คอมพิวเตอรโนตบุคของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
3. เพื่อศึ กษาปจจัยอื่ นๆ ที่ มีอิทธิ พลต อการตั ดสิ นใจเลื อ กซื้ อคอมพิ วเตอร โน ตบุ ค ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่
แตกต างกั นมี อิท ธิ พลต อ การตั ดสิ นใจเลื อกซื้ อคอมพิ วเตอรโน ตบุค ของนั กศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
รามคําแหงตางกัน
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจัดจําหนาย และดานรูปแบบการสงเสริมการตลาด ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงตางกัน
3. ปจจัยอื่ นๆ ที่ ประกอบด วย ด านลั กษณะทางกายภาพ ด านเวลา และดานค านิย ม ที่
แตกต างกั นมี อิท ธิ พลต อ การตั ดสิ นใจเลื อกซื้ อคอมพิ วเตอรโน ตบุค ของนั กศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
รามคําแหงตางกัน
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยอื่นๆ
อดุล ย จาตุ รงคกุ ล (2549:69-70) กลาววา อายุ และลํ า ดั บ ขั้ น ในวงจรชี วิ ต ในดานความ
ตองการของผูบริโภคที่เลือกซื้อสินคาและบริการจะแตกตางกันไปตลอดชวงอายุ เชน เมื่อแรกเกิด
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จะกินนมจากมารดาหรือนมผง และจะมีการเปลี่ยนแปลงอาหารไปเรื่อยๆ ตามชวงอายุที่เพิ่มขึ้น
รสนิยมในเรื่องการเลือกซื้อเสื้อผา เครื่องประดับเครื่องสําอาง การพักผอน เฟอรนิเจอรของตกแตง
บานและสวน ซึ่งลวนแลวแตเกี่ยวของกับชวงอายุดวยเชนกัน
อุทิส ศิริวรรณ (2549:78) กลาววา อาชีพของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะมีอิทธิพลตอรูปแบบ
ในการบริโภคสินคาและบริการที่แตกตางกัน เชน คนงานกอสรางใชแรงงานจะซื้อเสื้อผาใสทํางาน
ในขณะที่ประธานบริษัทจะซื้อเสื้อสูทใสทํางานที่มีราคาแพง นักการตลาดจึงตองแยกแยะกลุม
อาชีพที่สนใจสินคาและบริการที่แตกตางกัน
ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2546:24) กลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing
Mix) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได เปนเครื่องมือที่ใชเพื่อตอบสนองความ
ต อ งการของกลุ ม ลู ก ค า เพื่ อ โน ม น า วให ลู ก ค า มี ค วามต อ งการสิ น ค า และบริ ก าร ส ว นประสม
การตลาด ไดแบงออกเปน4 กลุม ที่รูจักกันคือ “4 Ps” ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา
(Price) ดานการจัดจําหนาย (Place) และดานการสงเสริมการขาย (Promotion)
ฉัตยาพร เสมอใจ (2556:184) กลาววา ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนกิจกรรม
ทางการตลาดที่เปนเครื่องมือในการกระตุนผูบริโภคเพื่อใหเกิดแรงจูงใจ สนใจ หรือมีความตองการ
สินคาและบริการ ทําใหเกิดทัศนะคติและมีพฤติกรรมตรงตามที่ผูประกอบการปรารถนา สวนประ
สมการสงเสริมการตลาด (Promotion Mix)ประกอบดวย 1.การโฆษณา (Advertising) 2.การสงเสริม
การขาย (Sales promotion) 3.การขายโดยพนั ก งานขาย (Personal selling) 4.การใหขา วและการ
ประชาสัมพันธ (Publicity and public relations) และ 5.การตลาดทางตรง (Direct marketing)
ปณิศา มีจินดา (2553:286) กลาววา คานิยม เปนความเชื่อถือรวมกันของสมาชิกภายในกลุม
ซึ่ งจะนํ าไปสู การมีพฤติกรรมที่พึง พอใจหรื ออาจระบุ วาสิ่ งใดถู กหรื อสิ่ งใดผิ ด ค านิยม จึงเป น
ความคิด ความรูสึกนิยมชมชอบหรือการมองเห็นคุณคาในตัวบุคคลและสิ่งของ
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
ประเภทของคอมพิวเตอร โดยแบงตามความสามารถของระบบจําแนกออกเปน 4 ชนิด
ดังนี้
1. ซุปเปอรคอมพิวเตอร
2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร
3. มินิคอมพิวเตอร
4.ไมโครคอมพิวเตอร
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เครื่องไมโครคอมพิวเตอร สามารถจําแนกออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ
1.แบบติ ด ตั้ ง ที่ ส ามารถใช ง านอยู กั บ ที่ บ นโต ะ ทํ า งาน (Desktop Computer) หรื อ เป น
คอมพิ ว เตอร ส ว นบุ ค คล (Personal Computer) ที่ มี ข นาดเล็ ก ที่ เ หมาะสํ า หรั บ ใช ใ นสํ า นั ก งาน
สถาบันการศึกษา องคกรธุรกิจ และที่บาน เปนตน
2.แบบเคลื่อนยายได (Portable Computer) สามารถพกพาไปทํางานไดทุกที่ มีขนาดเล็ ก
น้ํ า หนั ก เบา อาศั ย พลั ง งานไฟฟ า สํ า รองจากแบตเตอรี่ โดยจํ า แนกตามการใช ง าน ได แ ก
Subnotebook, Laptop, Hand – Held, Palmtop, Pen, คอมพิ ว เตอร แ บบฝ ง (Embedded Computer)
และ Notebook Computer
ตลาดคอมพิวเตอร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (2558) เปดเผยผลการสํารวจสามารถประเมินสถานการณใน
ภาพรวมของตลาดคอมพิวเตอรฮารดแวรในป 2558 วา มีแนวโนมจะเติบโตดีขึ้นกวาป 2557 ผลการ
สํารวจตลาด Digital Economy มีผลในการชวยดันตลาดคอมพิวเตอรเติบโตถึง 12.4% อีกทั้งสัดสวน
มู ล ค า การใช จ า ยยั ง สามารถจํ า แนกตามภาคผู ใ ช ห ลั ก ป 2557 โดยในภาคครั ว เรื อ นและธุ ร กิ จ
ครัวเรือนขนาดเล็ก ยังคงมีสัดสวนในการใชจายมากที่สุด ถึงรอยละ 50.1 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความ
จําเปนในการใชงานของคอมพิวเตอรในปจจุบันที่ชวยการทํางานไดอยางรวดเร็ว เที่ยงตรง และมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยอื่น ๆ
วิจิตรา ประเสริฐธรรม (2553) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรสวน
บุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อดานประเภทคอมพิวเตอรสวนบุคคลและดานวัตถุประสงคในการเลือกซื้อตางกัน
ส ว นเพศ อายุ การศึ ก ษา และสถานภาพ ไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ
คอมพิวเตอรสวนบุคคล แตสัมพันธกับสวนประสมทางการตลาด
สุ ร ะเทพ สุ ร ะสั จ จะ, ดารณี พิ มพ ช า งทอง (2553) ศึ ก ษาเรื่ อ งป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การ
ตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ดานปจจัย
ส ว นบุ ค คล ด า นอายุ แ ละรายได เ ฉลี่ ย ต อ เดื อ นมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรแบบพกพาในทุกดานไดแก ชนิดของตราสินคา รูปแบบของผลิตภัณฑ การชําระเงิน
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การใช ง าน และแหล ง ข อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจส ว น เพศ อาชี พ และระดั บ การศึ กษาไม มี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา
กฤษณะ หลั ก ทรั พ ย (2553) ศึ ก ษาเรื่ อ งป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
คอมพิวเตอรแบบพกพาของนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
ด า นราคาที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ ป จ จั ย ที่ ใ ช ใ นการประกอบการตั ด สิ น ใจและการตั ด สิ น ใจซื้ อ
คอมพิ ว เตอร แ บบพกพา ด า นการส ง เสริ ม การขายที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ ป จ จั ย ที่ ใ ช ใ นการ
ประกอบการตัดสินใจและงบประมาณในการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาตางกันสวน
ดานสถานที่ที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
สมศั ก ดิ์ แก ว เฉลิ ม , ชนะ เกษโกศล, ภิ เ ษก จั น ทร เ อี่ ย ม (2551) ศึ ก ษาเรื่ อ งป จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธกับการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาของผูบริโภคในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา
พบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาด
และความสัมพันธ ระหวางปจจัยอื่ นๆ กับการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาของผูบริโ ภคใน
จังหวัดปทุมธานีไมมีความสัมพันธกัน
สุดารั ตน รัต นกิจไพบู ลย (2553) ศึ กษาเรื่ องปจจัยที่ มีผลต อการเลื อกซื้ อคอมพิว เตอร
โนตบุคของนักศึกษา ชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี ผลการศึกษา
พบว า ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาด ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ มี ค วามสั ม พั น ธ ต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
คอมพิวเตอรโนตบุคของนักศึกษามากที่สุด สวนใหญดูจากประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุคเปนเกณฑในการเลือกซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค สวนพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอมพิ ว เตอร โ น ต บุ ค ด า นราคาเหมาะสมมากที่ สุ ด ส ว นใหญ ดู จ ากประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรโนตบุคเปนเกณฑในการเลือกซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค ราคาโปรแกรมคอมพิวเตอร
โนตบุค รานคาที่มีสินคาที่หลากหลาย การบริการหลังการขายที่ดี
พจมาน อภิเกษมสันติ์, รุจาภา แพงเกสร (2556) ศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ที่ใชในการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึ ก ษาพบว า ป จ จั ย ส ว นบุ ค คล ด า นเพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ รายได ต อ เดื อ น และระดั บ
การศึกษาไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดาน
ผลิตภัณฑราคา สถานที่จัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อ
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คอมพิวเตอรแบบพกพา สวนดานวิธีการชําระเงิน สถานที่ซื้อ และราคาโนตบุคที่จะซื้อสงผลตอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
ศุภลักษณ ทวีเปลง (2553) ศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อ
คอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบพกพาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา ปจจัย
สวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบพกพาใหความสําคัญมาก
ที่สุดคือ ดานชองทางการจัดจําหนาย ซึ่งประกอบดวยการมีตัวแทนจําหนายในประเทศไทย มี
ศูนยบริการหลังการขาย ความสะดวกในการเลือกซื้อ การหาซื้ออุปกรณเสริมงาย และพนักงานมี
ความรูในตัวสินคา
ปริศนา มัชฌิมา, สายสุดา ปนตระกูล (2555) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใชงานคอมพิวเตอร
แบบพกพาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต ผลการศึ ก ษาพบว า
พฤติกรรมการใชงานคอมพิวเตอรแบบพกพาของนักศึกษาในแตละคณะและชั้นปของนักศึกษาที่อยู
ตางคณะกันมีพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรแบบพกพาในทุกดานแตกตางกันแตนักศึกษาที่อยูคน
ละชั้นปกลับมีพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรแบบพกพาในทุกดานไมแตกตางกัน
การออกแบบการวิจัย
เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
ในชวง

มีนาคม – เมษายน พ.ศ.2560 เครื่องมือในการศึกษาวิจัยคือ แบบสอบถาม ประชากร

และกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ในทุกหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งหมด 234,133 คน (ขอมูลสถิติจํานวนนักศึกษา ฝายบริการวิชาการ
และสารสนเทศ สวป. นักศึกษาที่มีสถานภาพการเปนนักศึกษา ประจําภาค 2 ปการศึกษา 2559)
ขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง ใชเกณฑการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดย วิธีตารางสําเร็จ
ของ Taro Yamane กําหนดความเชื่อมั่นไวที่ 95% และคาความคลาดเคลื่อนไมเกิน 5%
การวิเคราะหขอมูล
หลังจากเก็บรวบรวมแบบสอบถามครบแลว จึงนําขอมูลมาตรวจสอบความถูกตองทั้งหมด
และนํามาวิเคราะห เ พื่ อหาค าทางสถิ ติ จากนั้นนํ าผลที่ ได มาเขี ยนวิ เคราะห ขอ มูล ด วยสถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก คา
t-Test และคา F-Test โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรในการวิเคราะห
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สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 15 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
(n=400)
ปจจัยสวนบุคคล
เพศ
อายุ

การศึกษา

อาชีพ

รายไดเฉลี่ยตอเดือน

รายละเอียด

ความถี่

รอยละ

ชาย

183

45.75

หญิง

217

54.25

18 – 25 ป

187

46.75

26 – 33 ป

146

36.50

34 – 41 ป

49

12.25

มากกวา 41 ปขึ้นไป

18

4.50

ปริญญาตรี

261

65.25

ปริญญาโท

119

29.75

ปริญญาเอก

20

5.00

นักศึกษา

123

30.75

ขาราชการ /รัฐวิสาหกิจ

63

15.75

พนักงานบริษัท

134

33.50

ธุรกิจสวนตัว

62

15.50

อื่นๆ

18

4.50

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

49

12.25

ไป
จากตารางที่ 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 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 15,000 บาท จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 31.25
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ตารางที่ 2 การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม
(n=400)
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานยี่หอ (ผลิตภัณฑ)

ดานราคา

ดานชองทางการจัดจําหนาย

รายละเอียด

ความถี่

รอยละ

MAC

59

14.75

HP

86

21.50

ACER

90

22.50

ASUS

65

16.25

DELL

100

25.00

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

หางสรรพสินคา แผนก IT

163

40.75

รานขายคอมพิวเตอรทั่วไป

173

43.25

ซื้อมือสอง

10

2.50

งานแสดงสินคา

54

13.50

การลดราคา

114

28.50

การรับประกันสินคา

154

38.50

แถมอุปกรณเสริมการใชงาน

59

14.75

การบริการหลังการขาย

73

18.25

Banana IT, JIB

ดานรูปแบบการสงเสริม
การตลาด

จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกยี่หอ DELL มากที่สุด มีจํานวน
100 คน คิดเปนรอยละ 25.00 ราคาอยูระหวาง 15,000-20,000 บาท มีจํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ
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52.50 ซื้อที่รานขายคอมพิวเตอรทั่วไป Banana IT, JIB มีจํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 43.25 และ
ชอบการรับประกันสินคามีจํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 38.50
ตารางที่ 3 ปจจัยอื่นๆ ของผูตอบแบบสอบถาม
(n=400)
ปจจัยอื่น ๆ
ลักษณะทางกายภาพ

ดานเวลา

ดานคานิยม

รายละเอียด

ความถี่

รอยละ

ขนาดรูปทรงทันสมัย

157

39.25

น้ําหนักเบา

92

23.00

แข็งแรงทนทาน

140

35.00

สีสันสวยงาม

11

2.75

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. ขึ้นไป

60

15.00

สะดวกพกพา

166

41.50

ใชงานไดทุกที่ตามตองการ

149

37.25

ประหยัดพื้นที่ใชงาน

57

14.25

ประหยัดพลังงาน

28

7.00

จากตารางที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกคอมพิวเตอรโนตบุคที่มีขนาด
รูปทรงทันสมัยมีจํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.25 เวลาสวนใหญที่ใชอยูในชวง 18.01 – 23.00
น. มีจํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 46.25 เลือกซื้อเพราะสะดวกพกพา มีจํานวน 166 คน คิดเปน
รอยละ 41.50
ตารางที่ 4 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง
การตัดสินใจ

คาเฉลี่ย
1507

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

1.คุณภาพของคอมพิวเตอรโนตบุค (อายุการใชงาน)

4.4925

0.6450

2.ฟงกชั่นรูปแบบการใชงานหลากหลาย

4.3200

0.6661

3.ความเหมาะสมกับราคาเมื่อเทียบกับสเปก

4.2075

0.7720

4.แหลงจําหนายคอมพิวเตอรโนตบุคมีหลายชองทาง

4.0550

0.7638

5.การนําเสนอรูปแบบการสงเสริมการขายใหมๆ

4.2225

0.7807

จากตารางที่ 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกคุณภาพของคอมพิวเตอรโนตบุค
(อายุการใชงาน) มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.4925 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.6450 คะแนน

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานและอภิปรายผลของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ และอาชีพ ที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 สอดคลองกับแนวคิดของอดุลย จาตุรงคกุล (2549) ที่กลาววา อายุและลําดับขั้นในวงจร
ชีวิต ในดานความตองการของผูบริโภคที่เลือกซื้อสินคาและบริการจะแตกตางกันไปตลอดชวงอายุ
เชน เมื่อแรกเกิดจะกินนมจากมารดาหรือนมผง และจะมีการเปลี่ยนแปลงอาหารไปเรื่อยๆ ตามชวง
อายุที่เพิ่มขึ้น และยังสอดคลองกับงานวิจัยของสุระเทพ สุระสัจจะ, ดารณี พิมพชางทอง(2553) ที่
พบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบ
พกพาใน ทุกดาน ไดแก ชนิดของตราสินคา รูปแบบของผลิตภัณฑ การชําระเงิน การใชงาน และ
แหลงขอมูลประกอบการตัดสินใจ และยังสอดคลองกับแนวคิดของอุทิส ศิริวรรณ (2549) ที่กลาววา
อาชีพของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะมีอิทธิพลตอรูปแบบในการบริโภคสินคาและบริการที่แตกตางกัน
เชน คนงานกอสรางใชแรงงานจะซื้อเสื้อผาใสทํางาน ในขณะที่ประธานบริษัทจะซื้อเสื้อสูทใส
ทํางานที่มีราคาแพง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วิจิตรา ประเสริฐธรรม (2553) ที่พบวา อาชีพ
มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ ด า นประเภทคอมพิ ว เตอร สว นบุ ค คลและด า น
วัตถุประสงคในการเลือกซื้อตางกัน
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สวนปจจัยสวนบุคคลดานอื่นๆ ที่ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง สอดคลองกับงานวิจัยของพจมาน อภิเกษมสันติ์, รุจาภา แพง
เกสร (2556) ที่พบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ สถานภาพ รายไดตอเดือน และระดับการศึกษาไม
สงผลตอการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาปจจัยตางๆ นั้นไมมีอิทธิพล ทั้งนี้เนื่องจาก ไมวา
จะเปนเพศใด สถานภาพใด รายไดใด และระดับการศึกษาใดก็ตาม ตางก็มีความจําเปนตองใช
คอมพิวเตอรโนตบุค เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่กาวหนาอยางรวดเร็ว จึงทําใหมีการนํามา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพอยางแพรหลาย โดยเฉพาะดานการศึกษา สถาบัน
และองคกรธุรกิจตางๆ
สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P) ที่ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานรูปแบบการสงเสริมการตลาด ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานรูปแบบการสงเสริม
การตลาดเท า นั้ น ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ คอมพิ ว เตอร โ น ต บุ ค ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ0.05 สอดคลองกับแนวคิดของฉัตยาพร เสมอใจ
(2556) ที่กลาววา ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนกิจกรรมทางการตลาดที่เปนเครื่องมือ
ในการกระตุนผูบริโภคเพื่อใหเกิดแรงจูงใจ สนใจ หรือมีความตองการสินคาและบริการ ทําใหเกิด
ทั ศ นะคติ และมี พ ฤติ ก รรมตรงตามที่ ผู ป ระกอบการปรารถนา และยั ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย
ของกฤษณะหลักทรัพย (2553)ที่พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการขายที่
แตกตางกันมีผลตอปจจัยที่ใชในการประกอบการตัดสินใจและงบประมาณในการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรแบบพกพา
สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานอื่นๆ ที่ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ อ
คอมพิวเตอรโนตบุคของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง สอดคลองกับงานวิจัยของศุภลักษณ ทวี
เปลง (2553) ที่พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรสวนบุคคล
แบบพกพาใหความสําคัญมากที่สุดคือ ดานชองทางการจัดจําหนาย ซึ่งประกอบดวยการมีตัวแทน
จํ า หน า ยในประเทศไทย มี ศู น ย บ ริ ก ารหลั ง การขาย ความสะดวกในการเลื อ กซื้ อ การหาซื้ อ
อุปกรณเสริมงาย และพนักงานมีความรูในตัวสินคา และยังสอดคลองกับงานวิจัยของสุดารัตน รัตน
กิจไพบูลย (2553) ที่พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธตอการ
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ตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคของนักศึกษามากที่สุด สวนใหญดูจากประสิทธิภาพของเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุคเปนเกณฑในการเลือกซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค
ที่พบวาปจจัยตางๆ นั้นไมมีอิทธิพล ทั้งนี้เนื่องจาก ไมวาจะเปนผลิตภัณฑยี่หอใด ระดับ
ราคาใด และชองทางการจําหนายใดก็ตามจําเปนตองศึกษาหาขอมูลหลายๆ ดาน เพื่อเปรียบเทียบ
และประกอบการตัดสินใจกอนซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค เพื่อใหเกิดความคุมคากับเงินที่จายไป และ
เกิดประโยชนสูงสุด
สมมติฐานที่ 3 : ปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย ดานลักษณะทางกายภาพ ดานเวลา และดาน
ค า นิ ย มที่ แ ตกต า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ คอมพิ ว เตอร โ น ต บุ ค ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหงตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยอื่นๆไมมีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรโนตบุคของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลอง
กับแนวคิดของปณิศา มีจินดา (2553) กลาววา คานิยม เปนความเชื่อถือรวมกันของสมาชิกภายใน
กลุมซึ่งจะนําไปสูการมีพฤติกรรมที่พึงพอใจหรืออาจระบุวาสิ่งใดถูกหรือสิ่งใดผิด คานิยม จึงเปน
ความคิด ความรูสึกนิยมชมชอบหรือการมองเห็นคุณคาในตัวบุคคลและสิ่งของและยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของสมศักดิ์ แกวเฉลิม, ชนะ เกษโกศล, ภิเษก จันทรเอี่ยม (2551) ที่พบวา ความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคล ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาด และความสัมพันธ
ระหวางปจจัยอื่นๆ กับการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาของผูบริโภคในจังหวัดปทุมธานีไมมี
ความสัมพันธกัน
ที่พบวาปจจัยตางๆ นั้นไมมีอิทธิพล เพราะเปนอิทธิพลที่ตอเนื่องจากที่ไดตัดสิน ใจซื้ อ
คอมพิวเตอรโนตบุคแลว วาเลือกซื้อลักษณะแบบใด ชวงเวลาใดที่ใชคอมพิวเตอรโนตบุคเปนสวน
ใหญ และเหตุใดถึงตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคมากกวาคอมพิวเตอรตั้งโตะ บทสรุปสุดทายก็มี
ความจําเปนตองซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคในที่สุด
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ในการศึกษาครั้งนี้อาจไมครอบคลุมตัวแปรที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร
โนตบุคไดครบถวนการศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามเพิ่มเติม
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2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามในบางประเด็นเทานั้น ควรจะพิจารณา
ขอมูลในมุมที่กวาง มากขึ้น เชน มีการสัมภาษณ หรือการสนทนากลุมเพิ่มเติม เพื่อเปนชองทางใน
การศึกษาขอมูลเชิงลึก
3. ควรศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยสวนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับการเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรโนตบุค โดยเฉพาะขอมูลดานผลิตภัณฑเพิ่มเติม เชน สเปก ความจุ CPU RAM และ
ฟงกชันการใชงาน เปนตน
4.ควรศึกษาเกี่ยวกับการเลือกซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคเพิ่มเติมในเขตพื้นที่ตางๆ เชน ในเขต
ปริมณฑล และตามเขตหัวเมืองใหญ เพื่อนําไปวิเคราะหเปรียบเทียบกลุมเปาหมายแตละพื้นที่ ซึ่งจะ
เปนประโยชนตอผูประกอบการในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด ใหตรงกับความตองการของ
ผูบริโภคมากที่สุด
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวคุงบางกะเจา
The Influence Factors for satisfaction of tourists at Khung Bang Kachao
วชิราภรณ พัดเกิด
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดยอ
วิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวคุงบาง
กะเจาโดยขอมูลทั้งหมดนี้จะทําใหเขาถึงการตัดสินใจที่นักทองเที่ยวจะเดินทางมาทองเที่ยวที่คุงบาง
กะเจา ในการศึกษาครั้งนี้ไดสุมตัวอยางจากประชาชนทั่วไปที่เคยไปเที่ยวคุงบงกะเจา จํานวน 400
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา คาความถี่ คา
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พรอมกับทดสอบสมมติฐานดวยสถิติอนุมาน t-Test
และ F-Test สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายที่มีอายุ 21 -40 ปสวนใหญมีการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนรายไดอยูในชวง 15,000 – 25,000 บาท และมี
สถานภาพโสด ปจจัยสวนผสมทางการตลาด มีความโดดเดนดานธรรมชาติมากที่สุด ดานสถานที่
การเดินทาง คือการเดินทางทั้งทางรถและเรือ ดานการโฆษณาประชาสัมพันธ มากที่สุดคือผานสื่อ
ทาง Internet ดานราคาสินคาและราคาอาหาร คือราคาอาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม ดาน
บุคลากรในการใหบริการ มากที่สุดคือ เจาหนาที่การประชาสัมพันธบริการดี ดานสภาพแวดลอม
ภายนอก มีการตกแตงสถานที่สวยงาม ดานกระบวนการการใหบริการคือมีกระบวนการบริการ
จราจรดี
โสดผลการทดสอบสมมติฐาน พบวามีเพียงปจจัยสวนบุคคลดานอายุที่แตกตางกันและ
ปจจัยสวนผสมทางการตลาด(7P) ดาน การโฆษณา ประชาสัมพันธที่แตกตางกัน ปจจัยอื่นๆดานสิ่ง
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) ซึ่งประกอบดวยธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจที่
เกี่ ยวข อ งโดยตรง และธุร กิ จที่ เ กี่ ย วขอ งทางออ มหรื อ ธุ ร กิ จ สนับ สนุ นต า งๆการซื้ อ บริ การของ
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ถือไดวาเปน การสงสินคาออกที่มองไมเห็นดวยสายตา (Invisible
Export) เพราะเปนการซื้อดวยเงินตราตางประเทศ การผลิต สินคา คือ บริการตาง ๆ ที่นักทองเที่ยว
ซื้อก็จะตองมีการลงทุน ซึ่งผล ประโยชนจะตกอยูในประเทศและจะชวยใหเกิด งานอาชีพอีกหลาย
แขนง เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ทางดานสังคมการทองเที่ยวเปนการพักผอนคลาย
ความตึงเครียด พรอม กับการไดรับความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมที่ผิดแผกแตกตางออกไปอีก
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ครั้ง อุตสาหกรรม ทองเที่ยวเปนแหลงที่มาของรายไดในรูปเงินตราตางประเทศ ซึ่งจะมีสวนชวย
สรางเสถียรภาพใหกับดุลการชําระเงินได เปนอยางมาก นอกจากนี้ การทองเที่ยวยังมีบาทบาทชวย
กระตุนใหมีการนําเอาทรัพยากรของประเทศมาใชประโยชนอยางกวางขวาง ที่ผูอยูในทองถิ่นได
เก็บมาประดิษฐเปนหัตถกรรมพื้นบาน ขายเปนของที่ระลึกสําหรับนักทองเที่ยว ซึ่งสรุปไดวา
บทบาทและความสํ า คั ญ ของอุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย วนั้ น มี ต อ เศรษฐกิ จ สั ง คมและ
วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ฉันทัช วรรณถนอม, 2552)
ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนได ใ ห ค วามสํ า คั ญ ในการส ง เสริ ม และพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วอย า ง
ตอเนื่อง ทําใหการทองเที่ยว มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ใน
ฐานะเปนองคกรของภาครัฐซึ่งมีบทบาท ดานการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวโดยตรงภายใต
นโยบายและแผนพัฒนาการทองเที่ยวตามแผนการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดกําหนด
กลยุ ท ธ แ ผนการดํ า เนิ น งานให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการดึ ง ดู ด ให มี การท อ งเที่ ย วมากขึ้ น ซึ่ ง
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศทําใหเกิด การจางงาน
และการกระจายรายไดไปสูภาคธุรกิจทองเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง สงผลใหมีการนํา
ความเจริญ ไปสูภูมิภาคในดานตางๆ อาทิการปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยว การสรางระบบ
สาธารณูปโภค สิ่งอํานวย ความสะดวกตางๆ เพื่อรองรับนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ (การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2550)
คุ ง บางกะเจ า เป น พื้ นที่ สี เ ขี ย วที่ ร วมทั้ ง 6 ตํ า บล ตั้ ง อยู ใ น อํ า เภอ พระประแดง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ ไดแก ตําบลบางกะเจา ตําบลบางน้ําผึ้ง ตําบลบางกอบัว ตําบลบางกระสอบ ตําบล
บางยอ และ ตําบลทรงคนอง เปนพื้นที่ที่เหมาะกับการมาทองเที่ยวและผักผอนเปนอยางมาก รอบ ๆ
พื้นที่ลอมรอบไปดวยปาที่เขียวขจีรมรื่น คุงบางกะเจายังถูกลอมรอบไปดวยแมนาเจาพระยาเกือบ
ทั้งหมดที่โคงเวาไดรูปกระเพาะหมูสวยงาม คุงบางกะเจาไดรับการยกยองจากหนังสือไทมแมก
กาซีนใหเปน The Best Urban Oasis of Asia เมื่อป 2006 พื้นที่รอบ ๆ คุงบางกะเจามีพื้นที่ที่สวยงาม
และนาสนใจใหศึกษา เชน สวนศรีนครเขื่อนขันธ ตลาดบางน้ําบางน้ําผึ้ง บานธูปหอมสมุนไพร
พิพิธภัณฑปลากัดไทย บานลูกประคบธัญพืช จุดชมหิ่งหอย โบราณสถานในวัดวาอาราม รวมถึง
สวนปา และสวนผลไม ดังนั้นนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะตองศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึง
พอใจของนักทองเที่ยวคุงบางกะเจาเพื่อใชเปนขอมูลในการเขาถึงการตัดสินใจของนักทองเที่ยว
ตอไป
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวคุงบางกะเจา
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวคุง

บางกะเจา
3. เพื่อศึกษาปจจัยดึงดูดที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวคุงบางกะเจา

ประโยชนของการวิจัย
1. ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษา ไปใชเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบและ
ทิศทางของธุรกิจ ใหสอดคลองกับพฤติกรรม และความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม
2. ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษา ไปใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธทาง
การตลาด เพื่อสรางผลกําไรสูงสุดใหกับธุรกิจทองเที่ยว
3. ผู ป ระกอบการสามารถนํ า ผลการศึ ก ษา ไปใช ใ นการวางแผน และ ปรั บ ปรุ ง กิ จ การ
ตลอดจนการบริหารจัดการธุรกิจใหเกิดความไดเปรียบในเชิงแขงขัน สามารถดํารงกิจการใหอยูรอด
บนเสนทางธุรกิจไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
ขอบเขตของการวิจัย
1. การวิจัยนี้เปนการทําวิจัยเฉพาะประชากร นักทองเที่ยวที่เคยไปเที่ยวคุงบางกะเจาแลวใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ประชาชนทั่วไปที่เคยมาทองเที่ยวที่คุงบางกะเจา
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก
1. ปจจัยสวนบุคคล
1.1 เพศ ซึ่งแบงเปน
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
1.2 อายุ ซึ่งแบงเปน
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 ซึ่งแบงเปน
1.3.1 ต่ํากวาปริญญาตรี
1.3.2 ปริญญาตรี
1.3.3 สูงกวาปริญญาตรี
1.4 อาชีพ ซึ่งแบงเปน
1.4.1 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.4.2 พนักงานบริษัทเอกชน
1.4.3 รับจางทั่วไป
1.4.4 ประกอบธุรกิจสวนตัว
1.4.5 นักเรียน / นักศึกษา
1.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน
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 บาทขึ้นไป
1.6 สถานภาพสมรส ซึ่งแบงเปน
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 ปจจัยดานสถานที่
2.4 ปจจัยดานสงเสริมการตลาด
2.5 คน
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2.6 กระบวนการ
2.7 ดานกายภาพ
3. ปจจัยอื่น ๆคือปจจัยดึงดูดนักทองเที่ยว
3.1 การคมนาคม
3.2 แหลงทองเที่ยว
3.3 การบริการสิ่งอํานวยความสะดวก
นิยามศัพทเฉพาะ
คุงบางกะเจาตั้งอยูในอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตําบล
ไดแก บางน้ําผึ้ง บางยอ บางกระสอบ บางกะเจา บางกอบัว และทรงคนอง เนื้อที่ประมาณ 11,818
ไร ดวยลักษณะเปนเกาะลอมรอบดวยแมน้ําเจาพระยา และตั้งอยูไมไกลจากอาวไทย
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 7P’s ประกอบดวย
ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งซึ่งสนองความจําเปนและความตองการของมนุษยไดคือ สิ่งที่
ผูขายตองมอบใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑนั้น ๆ
โดยทั่วไปแลว ผลิตภัณฑแบงเปน 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑที่อาจจับตองได และ ผลิตภัณฑที่จับ
ตองไมได
1. ดานราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวาง
คุณคา (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะตัดสินใจซื้อ
ดังนั้น การกําหนดราคาการใหบริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหบริการชัดเจน และงาย
ตอการจําแนกระดับบริการที่ตางกัน
2. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปน กิจกรรมที่เกี่ยวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอม
ในการนําเสนอบริการใหแกลูกคา ซึ่งมีผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของ
บริการที่นําเสนอ ซึ่งจะตองพิจารณาในดานทําเลที่ตั้ง (Location) และชองทางในการนําเสนอ
บริการ (Channels)
3. ดานการสงเสริม (Promotions) เปนเครื่องมือหนึ่งที่มีความสําคัญในการติดตอสื่อสาร
ใหผูใชบริการ โดยมีวัตถุประสงคที่แจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช
บริการและเปนกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ
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4. ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม
การจูงใจ เพื่อ ใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขันเปนความ
สัมพันธระหวางเจาหนาที่ผูใหบริการและผูใชบริการตาง ๆ ขององคกร เจาหนาที่ตองมี
ความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองตอผูใชบริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการ
แกไขปญหา สามารถสรางคานิยมใหกับองคกร
5. ดานกายภาพและการนําเสนอ (Physical Evidence/Environment and
Presentation) เปนแสดงใหเห็นถึงลักษณะทางกายภาพแลการนําเสนอใหกับลูกคาใหเห็นเปน
รูปธรรม โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดายกายภาพและรูปแบบการใหบริการเพื่อสราง
คุณคาใหกับลูกคา ไมวาจะเปนดานการแตงกายสะอาดเรียบรอย การเจรจาตองสุภาพออนโยน และ
การใหบริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชนอื่น ๆ ที่ลูกคาควรไดรับ
6. ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติใน
ดานการบริการ ที่นําเสนอใหกับผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว และทําให
ผูใชบริการเกิดความประทับใจ
กรอบแนวคิดวิจัย
ปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ รายได
สถานภาพ
ปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด
ผลิตภัณฑ ราคา
ชองทางการจัดจําหนาย
การสงเสริมทางการตลาด
คน กระบวนการ
ลักษณะทางกายภาพ

ความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวคุงบางกะเจา

ปจจัยดึงดูดนักทองเที่ยว
การคมนาคม แหลงทองเที่ยว
บริการสิ่งอํานวยความสะดวก
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สมมุติฐาน
1. ปจจัยสวน บุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา รายได สถานภาพ อาชีพที่แตกตาง

กัน มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวคุงบางกะเจา
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการบริการ การ

สงเสริมทางการตลาด คน กระบวนการใหบริการ ลักษณะทางกายภาพ ที่แตกตางกันมี
อิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวคุงบางกะเจา
3. ปจจัยดึงดู ดนักทอ งเที่ ยวที่ ประกอบด วย แหลงทองเที่ ยว การคมนาคม การบริการสิ่ ง

อํานวยความสะดวกที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวคุงบางกะเจา
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2549:29) กลาววาในปจจุบันนักวิชาการทางดานการตลาดหลาย
ทานไดวิจารณ สวนผสมทางการตลาด ที่รูจักกันในชื่อ 4Ps ซึ่งไดรับการพัฒนาขึ้นในชวงทศวรรษ
1960 วาเปนมุ มมองที่คอ นขางแคบกั นไป และไมเหมาะสมที่ จะใชกับการบริการซึ่ งมีลั ก ษณะ
เฉพาะที่แตกตางจากสิ นคาโดยทั่วไป Zeithaml and Bither(2000)ไดเสนอแนวคิดใหมในเรื่อ ง
สวนผสมทางการตลาดสําหรับบริการดังกลาวประกอบดวย สวนประสมทางการตลาดดั้งเดิมหรือ
4Ps ( ไดแก Product price place และ Promotion) รวมกับอีก 3 สวนคือ people process และ physical
Evidence ดังนี้
บุคคล ( people)
บุคคลในที่นี้หมายถึงบุคคลทุกคนที่มีสวนในกระบวนการใหบริการซึ่งรวมถึงพนักงาน
ของกิจการลูกคาที่มาใชบริการและลูกคาคนอื่นที่มาใชบริการดวย ลักษณะเฉพาะของบริการที่
เรียกวา ‘inseparability’ พนักงานของกิจการเปนองคประกอบที่สําคัญทั้งในการผลิตบริการและการ
ใหบริการ ในปจจุบันซึ่งสถานการณการแขงขันทางธุรกิจรุนแรงขึ้น พนักงานยังเปนปจจัยสําคัญที่
สรางความแตกตาง ( Differentiation) ใหกับธุรกิจโดยารสรางมูลคาเพิ่มกับสินคา ซึ่งทําใหเกิดความ
ไดเปรียบในการแขงขัน นอกจากพนักงานของกิจการดังกลาวแลวตัวลูกคาเองรวมถึงลูกคาคนอื่น
ที่มาใชบริการก็จะมีอทธิพลตอการรับรูในเรื่องการบริการของผูซื้อบริการดวย
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กระบวนการ (process)
หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการในการใหบ ริการ ระเบียบ รวมทั้งวิธีการทํา งานซึ่ ง
เกี่ยวของกับการสรางและการนําเสนอบริการใหกับลูกคา เชน การตัดสินใจในเรื่องนโยบายที่
เกี่ยวกับลูกคา และบุคลากรขององคการ เปนตน
หลักฐานทางการยภาพ (physical Evidence)
หมายถึง สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับการใหบริการ สถานที่ที่ลูกคาและกิจการมีปฎิสัมพันธกัน
และองคประกอบที่จับตองไดตางๆวึ่งทําหนาที่ชวยอํานวยความสะดวกหรือสื่อสารบริการนั้นๆ
แนวคิดปจจัยการดึงดูดจูงใจนักทองเที่ยว
มิเดล (Middleton. 1998 : 80 ) ไดกลาวถึงองคประกอบของสิ นคาทางการทองเที่ยววา มี
องคประกอบหลักอยู 5 องคประกอบดวยกันคือ
1. สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจของสถานที่ ท อ งเที่ ย ว(Destination Attractions)เช น สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจทาง
ธรรมชาติ สิ่งดึงดูดใจที่มนุษยสรางขึ้น สิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรมและสังคม
2. สิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการในสถานที่ทองเที่ยว(Destination Facilities and
Service)ไดแก ความพรอมทางดานที่พัก ความพรอมดานภัตตาคาร บารและคาเฟ ความพรอ ม
ทางดานคมนาคมขนสง สถานที่เลนกีฬา และสันทนาการ สถานที่จัดจําหนายสินคาและของที่ระลึก
รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการอื่นๆ
(Dann, 1977 และ Crompton, 1979 อางใน นิรันดร ทัพไชย, 2550)ปจจัยดึงดูดหรือปจจัยจูง
ใจ (Pull Factors) เปนปจจัยจูงใจจากตัวแหลงทองเที่ยวเองที่กระตุนให บุคคลตัดสินใจเลือกเดินทาง
ไปทองเที่ยวยังแหลง ทองเที่ยวใดแหลงทองเที่ยวหนึ่งเปนการเฉพาะ ทั้งขึ้นอยู กับลักษณะเฉพาะ
ของแหล งท องเที่ ยวนั้นๆ ที่ จะจูงใจให นักท องเที่ยวเดิ นทางไปเพื่ อตองสนองความตอ งการที่
เกิดขึ้น เชน ความนาสนใจของแหลงทองเที่ยว ความ สะดวกสบายในการเดินทาง ชื่อเสียง ความ
หลากหลาย ของกิจกรรม ขอมูลขาวสารการทองเที่ยว ภาพลักษณ และอื่นๆ
ปจจุบันนักทองเที่ยวสวนใหญจะไมนิยม เดินทางทองเที่ยวไปยังสถานที่ไกลๆ เนื่องจาก
เสียทั้ง เวลาและคาใชจายจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งถา บริเวณนั้นไมมีสิ่งดึงดูดใจก็จะไมเกิด
การทองเที่ยวขึ้น นั่นแสดงใหเห็นวา สถานที่ที่นักทองเที่ยวเลือกเดินทาง ไปจะตองมีสิ่งดึงดูดใจซึ่ง
นอกจากความสวยงามแลว ยัง ตองมีองคประกอบพื้นฐาน ไดแก สะพาน ถนน สนามบิน ตลอดจน
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สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ไมวาจะ เปนสถานที่พักแรม รานอาหาร (วรรณา วงษวานิช, 2546)
และมากไปกวานั้นจะตองมีการน าเสนอขอมูล และภาพลักษณของแหลงทองเที่ยวประเภทตางๆ
ดวย เชนกันเพื่อนไปสูการชักจูงหรือเปนแรงจูงใจให นักทองเที่ยวออกเดินทาง (Cee Goossens,
2000)
ณริสา นิลแสง ( 2553) คาคหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาด
น้ําบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุรปราการ ผลการวิจัยพบวา
1.ระดับความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เกิดทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง
โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานนักทองเที่ยวใหความสําคัญในดานสิ่งดึงดูดใจให
เกิ ด การท อ งเที่ ย วและด า นร า นอาหารและเครื่ อ งดื่ ม มากที่ สุ ด ส ว นระดั บ ความพึ ง พอใจของ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําบางน้ําผึ้งโดยรวมอยูในระดับมาก เมิ่อพิจารณา
เปนรายไดแลว พบวานักทองเที่ยวใหความสําคัญอยูในระดับมากทั้ง 7 ดานโดยใหความสําคัญใน
ดานรานอาหารและเครื่องดื่มและสิ่งดึงดูดใจใหเกิดการทองเที่ยวมากที่สุด
2.ความคาดหวังกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง พบวา
ระดับความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผึ้งในภาพรวมทั้งหมดแตกตาง
ไปตามความพึงพอใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
วิธีการดําเนินงานวิจัย
1. แบบของการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวคุงบางกะเจา เปน
การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ใช แ นวทางการวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ เก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากการออก
แบบสอบถาม ซึ่งการวิเคราะหขอมูลจะแบ งเปน 2 สวน ไดแก สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิ ง
อนุมาน โดยใช Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห
2. ประชากรและหนวยวิเคราะห
ประชากร (Population) ที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนทั่วไปที่เคยไปทองเที่ยว
คุงบางกะเจา ซึ่งไมสามารถระบุจํานวนประชากรที่แนนอนได
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3. การเลือกกลุมตัวอยางและแผนการสุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจากการใชสูตรของ
COCHRAN, W.G. (1953). SAMPLING TECHNIQUES. JOHN WILEY AND SONS. คํานวณหา
ขนาดตัวอยางที่จะใช มีรายละเอียดดังนี้
N

=

N = จํานวนตัวอยางที่ทําการศึกษา
Z = คาสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% มีคาเทากับ 1.96
p = คาความนาจะเปนของประชากรกําหนดใหเทากับ 0.5
E = คาความคลาดเคลื่อนในการศึกษานี้ที่กําหนดที่ 5% เทากับ 0.05
จะได N

=
=

.

.

.

.

384.16 คน ≈ 400 คน

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ จะใชขนาดตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง
4. วิธีการดําเนินงานวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวคุงบางกะเจา เปน
การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใชแนวทางการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูลจากการออก
แบบสอบถาม ซึ่งการวิเคราะหขอมูลจะแบงเปน 2 สวน ไดแก สถิติเชิงพรรณนาการหาคารอยละ
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตราฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก T-test F-test โดยใช Microsoft
Office Excel ในการวิเคราะห
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ผลการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคล
รายละเอียด

ความถี่

รอยละ

ชาย

167

41.25

หญิง

233

58.25

ต่ํากวา 20 ป

15

3.75

21 – 40 ป

276

69.00

41 - 60 ป

109

27.25

60 ปขึ้นไป

0

00.00

ต่ํากวาปริญญาตรี

191

47.75

ปริญญาตรี

155

39.50

ความถี่

รอยละ

สูงกวาปริญญาตรี

51

12.75

ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

68

17.00

พนักงานบริษัทเอกชน

215

53.75

รับจางทั่วไป

61

15.25

เจาของกิจการ

24

6.00

นักเรียน / นักศึกษา

32

8.00

รายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 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

โสด

223

55.75

สมรส / อยูดวยกัน

99

24.75

หมาย / หยาราง

78

19.50

เพศ
อายุ

ระดับการศึกษา

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง

รายละเอียด
อาชีพ

สถานภาพ

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
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จากผลการสํารวจของกลุมตัวอยาง ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย กลุม
ที่มีอายุ 21 -40 ป เปนจํานวนมากที่สุด ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางพบวา ระดับการศึกษาต่ํา
กว า ปริ ญ ญาตรี มี จํ า นวนมากที่ สุ ด ส ว นอาชี พ ของกลุ ม ตั ว อย า งพบว า ส ว นใหญ เ ป น พนั ก งาน
บริษัทเอกชน ระดับรายไดของกลุมตัวอยางสวนใหญ อยูในชวง 15,000 – 25,000 บาท สถานภาพ
โสดมีจํานวนมากที่สุด
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ปจจัยสวนประสมทาง

รายละเอียด

ความถี่ รอยละ

การตลาด
คุงบางกะเจามีความโดดเดน ดานวิถีชีวิต

ดานสถานที่การเดินทาง

98

24.50

ดานวัฒนธรรมชุมชน

115

28.75

มีความเปนธรรมชาติ

128

32.00

อยูใกลกรุงเทพ

59

14.75

มีการเดินทางทั้งเรือและรถ

187

46.75

มีปายบอกทางตลอด

47

11.75

มีความสะดวกในการเดินทาง

113

28.25

มีที่จอดรถพอเพียง

53

13.25
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ปจจัยสวนประสมทาง

รายละเอียด

ความถี่ รอยละ

การตลาด
ผานสื่อทาง Internet

271

67.75

ผานทางปายโฆษณา

0

0.00

ผานวารสารการทองเที่ยว

27

6.75

ผานรายการทางทีวี

51

12.75

ราคาอาหารเครื่องดื่มที่ขายมีความเหมาะสม

198

49.5

ราคาอาหารเหมาะสมกับปริมาณ

79

19.75

ราคาสินคาอื่นๆมีความเหมาะสม

70

17.50

ราคาบริการอื่นๆเหมาะสม เชน นวด

53

13.25

ดานบุคลากรในการใหบริการ เจาหนาที่การประชาสัมพันธบริการดี

198

49.5

การบริการพอคาแมคาดี

79

19.75

เจาหนาที่ศูนยประชาสัมพันธบริการดี

70

17.50

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยดี

53

13.25

195

48.75

มีความสะอาดจัดระเบียบดี

135

33.75

มีหองน้ําเพียงพอในแตละสถานที่

19

4.75

มีปายประชาสัมพันธชัดเจน

51

12.75

มีกระบวนการบริการจราจรที่ดี

165

41.25

ความรวดเร็วบริการเชาจักรยาน

108

27.00

กระบวนการบริการอาหารเครื่องดื่ม

28

7.00

กระบวนการการประชาสัมพันธ

99

24.75

ดานการโฆษณา
ประชาสัมพันธ

ดานราคาสินคาและ
รานอาหาร

ดานสภาพแวดลอมภายนอก มีการตกแตงสถานที่สวยงาม

ดานกระบวนการการ
ใหบริการ
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จากผลการสํารวจของกลุมตัวอยาง ดานคุงบางกะเจาที่มีความโดดเดนกลุมตัวอยางใหบาง
กะเจามีความโดดเดนดานธรรมชาติมากที่สุด ดานสถานที่การเดินทาง มากที่สุดคือมีการเดินทางทั้ง
ทางรถและเรือ ดานการโฆษณาประชาสัมพันธ มากที่สุดคือผานสื่อทาง Internet ดานราคาสินคา
และราคาอาหาร มาที่สุดคือราคาอาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม ดานบุคลากรในการใหบริ
การ มากที่สุดคือ เจาหนาที่การประชาสัมพันธบริการดี ดานสภาพแวดลอมภายนอก มากที่สุดคือ มี
การตกแตงสถานที่สวยงาม ดานกระบวนการการใหบริการมากที่สุดคือมีกระบวนการบริการจราจร
ดี
ปจจัยอื่นๆดานการดึงดูดนักทองเที่ยว
ปจจัยอื่น ๆ
แหลงทองเที่ยวที่

รายละเอียด

ความถี่ รอยละ

แหลงทองเที่ยวที่เปนตลาดน้ํา

157

39.25

แหลงทองเที่ยวดานวิถีชีวิตทองถิ่น

138

34.50

แหลงทองเที่ยวที่ใกลที่พักอาศัย

62

15.50

มีกิจกรรมหลากหลายรองรับ

43

10.75

การปนจักรยานไปยังสถานที่ตางๆ

217

54.25

0

0.00

174

43.50

9

2.25

การบริการและแนะนําแหลงทองเที่ยว

127

31.75

การบริการพาทองเที่ยว

63

15.75

ความสะดวกพาหนะการเดินทาง

100

25.00

ความสะดวกของการเดินทาง

110

27.50

ดึงดูด

การคมนาคม

การเดินทางโดยใชเรือโดยสาร
การเดินทางที่สะดวกใกลกรุงเทพ
การเที่ยวไดแบบเชาเย็นกลับ
สิ่งอํานวยความ
สะดวก

1527

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ความพึงพอใจของนกัทองเที่ยวคุงบางกะเจา
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว

คาเฉลี่ย

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาต่ําสุด

คาสูงสุด

1. สถานที่ทองเที่ยวมีความหลากหลาย

3.32

0.99

1

5

2. เปนแหลงทองเที่ยวใกลกับกรุงเทพ

3.6375

0.74

1

5

3. ราคาอาหารเครื่องดื่ม เชาจักรยาน

3.4725

0.79

1

5

4.การประชาสัมพันธหลากหลาย

3.5525

0.88

1

5

5.เจาหนาที่มีมนุษยสัมพันธสุภาพ

3.6425

0.86

2

5

6.ความสวยงามของทัศนียภาพสถานที่

3.6725

0.92

1

5

3.6275

0.66

1

5

7.กระบวนการการใหบริการในสถานที่ เชนเชา
จักรยาน

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวคุงบางกะเจาที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความ
สวยงามของทัศนียภาพสถานที่ คาเฉลี่ยเทากับ 3.67 คาเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.92 คาสูงสุดคือ 5 คา
ต่ําสุดคือ 1 รองลงมาคือ เจาหนาที่มีมนุษยสัมพันธสุภาพ คาเฉลี่ย 3.64 คาเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.86
คาสูงสุดคือ5 คาต่ําสุดคือ 1
อภิปรายผลของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน และสถานภาพ ที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวคุงบางกะเจา
ปจจัยสวนบุตตล ดานอายุที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวคุงบางกะ
เจา

เป น ไปดั ง งานวิ จั ย สุ ว ภาพ ประภาสวั ส ดิ (2554) ทั ศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจของ

นักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวแบบวันเดียว ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ของประชากรเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาที่ไดสรุปรวมไดวา ทัศนคติของนักทองเที่ยวเขตกรุงเทพมหานครที่
มีตอหาด บางแสนจังหวัดชลบุรี คิดวามีความโดดเดนและดึงดูดใจในเรื่องสะดวกสบายในการ
เดินทางมาก ที่สุด และคิดวาพัฒนาการของหาดบางแสนมีการพัฒนาเพียงบางดาน มีชองทางการ
สื่อสารที่ ชัดเจนในเรื่องความมีชื่อเสียงมายาวนาน กิจกรรมพิเศษตางๆที่หาดบางแสนจัดขึ้นมีความ
นาสนใจ เมื่อไดมาเที่ยว ณ หาดบางแสนรูสึกผอนคลายและเกิดความสนุกสนาน ควรปรับปรุงใน
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เรื่องของ ความสะอาดมากที่สุดและสุดทายนักทองเที่ยวสวนใหญคิดวาจะกลับมาเที่ยวอีกแนนอน
สวนของ ความพึงพอใจในทุกปจจัยการตลาด 7 Ps นันคือ ดานผลิตภัณฑและการบริการ ดานราคา
ดานการ โฆษณาประชาสัมพันธ ดานสถานที่ ดานกระบวนการ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และดาน บุคลากรโดยรวมมีระดับความพอใจอยูในระดับม มาก และในแตละดานมีระดับความพึง
พอใจอยูใน ระดับมากเชนกัน สวนของลักษณะทางประชากรศาสตรทางดานเพศ อายุ สถานภาพ
และอาชีพ มีทัศนคติใน การทองเที่ยวหาดบางแสน จังหวัดชลบุรีแบบวันเดียวที่แตกตางกน และมี
ระดับความพึงพอใจที่ แตกตางกันในลักษณะประชากรศาสตรทางดานอายุ การศึกษา สถานภาพ
และระดับรายได ผลการศึกษาโดยรวมทั้ งทัศนคติและความพึงพอใจของนั กทองเที่ยวต อการ
ทองเที่ยวหาด บางแสน จังหวัดชลบุรีครั้งนี้อยูในระดับมาก
อดุลย จาตุรงคกุล (2550, หนา 38-39) กลาววา ปจจัยสวนบุคคลรวมถึงอายุ เพศ วงจร ชีวิต
ของครอบครัว การศึกษา รายได เปนตน ลักษณะ ดังกลาว มีความสําคัญตอนักการตลาดเพราะ มัน
เกี่ยวพันกับอุปสงค (Demand) ในตัวสินคาทั้งหลาย การเปลี่ยนแปลงทางปจจัยสวนบุคล ชี้ใหเห็น
ถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม และตลาดอื่นก็จะหมดไป หรือลดความสาคําคัญลง
สมมติ ฐ านที่ 2 : ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาด (7P) ที่ ป ระกอบด ว ยด า น
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ใหบริการ และดานการสงเสริมการตลาด คน ลักษณะกายภาพ
กระบวนการ ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจนักทองเที่ยวบางกะเจา
การโฆษณา ประชาสัมพันธ มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยว แตกตาง
กัน โดยมีคา Sig. เทากับ 0.00241
เป น ไปตามงานวิ จั ย ของมิ่ ง สรรพ ขาวสอาดและคณะ (2553) ได ศึ ก ษาพฤติ ก รรม
นักทองเที่ยวชาวจีนที่ทองเที่ยวใน ประเทศไทยพบวา สวนใหญเปนกลุมคนรุนใหม มี การศึกษาดี
มาเที่ยวเมืองไทยเปนครั้งแรก เดินทางมากับบริษัทนํา เที่ยว คนหาขอมูลการทองเที่ยวจาก นิตยสาร
การทองเที่ยวและสื่ออินเตอรเน็ต สถานที่ ทองเที่ยวยอดนิยมคือ กรุงเทพมหานคร พัทยาและภูเก็ต
โดยมองวาแหลงทองเที่ยวทางทะเล วิถีความเปนไทย ชีวิตยามราตรี สปา และความเปนมิตรของคน
ไทยเปน ภาพลักษณที่ดีของการทองเที่ยวไทย
คอตเลอร, ฟลลิป (2546: 24) กลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง
เครื่ อ งมื อ ทางการตลาดที่ สามารถควบคุ ม ได ซึ่งกิ จการผสมผสานเครื่ อ งมื อ เหล า นี้ ใ ห สามารถ
ตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย สวนประสมการตลาด
ประกอบดวยทุ กสิ่ งทุ กอยางที่กิจการใชเพื่อ ให มีอิ ทธิ พลโน มนาวความต องการผลิ ตภั ณฑของ
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กิ จการ ส ว นประสมการตลาดแบ งออกเป นกลุ ม ได 4 กลุ ม ดั งที่ รู จั กกั นว า คื อ “4 Ps” อั นได แ ก
ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการขาย (Promotion)
สมมุติฐาน 3 : ปจจัยดึงดูดนักทองเที่ยวที่ประกอบดวย แหลงทองเที่ยว การคมนาคม
การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวคุงบาง
กะเจา
ปจจัยอื่นๆ ดานการคมนาคม มีอิทธิพลกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวคุงบางกะเจา
แตกตางกัน โดยมีคา Sig. เทากับ 0.00000530
เปนไปตามงานวิจัย เทิดชาย ชวยบํารุง (2552) ไดศึกษา พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
ทางการทองเที่ยวของ นักทองเที่ยวชาวจีน พบวา สวนใหญเปนนักทองเที่ยว รุนใหมวัยท างาน มี
อายุระหวาง 21-40 ป มีฐานะทาง เศรษฐกิจดี และมีการใชจายเพื่อการทองเที่ยวสูง ปจจุบันรูปแบบ
พฤติกรรมการทองเที่ยวเริ่มเปลี่ยนไป โดยหันมาทองเที่ยวแบบไปคนเดียวมากกวากา ร ทองเที่ยว
เปนหมูคณะ มีวัตถุประสงคการทองเที่ยวคือ ตองการพบเห็นสิ่งแปลกใหม และผอนคลายความตึง
เครียดจากการทํางาน ผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวของ ไทยที่โดดเดนในมุมมองของนักทองเที่ยว
ชาวจีนคือ โครงสรางทางสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน วัฒนธรรมไทยที่ มีเอกลักษณเฉพาะตัว ความ
หลากหลายของทรัพยากร การทองเที่ยว ภูมิอากาศที่ดี และที่ตั้งของประเทศไทย อยูไมไกลใชเวลา
เดินทางไมนาน
(Dann, 1977 และ Crompton, 1979 อางใน นิรันดร ทัพไชย, 2550)ปจจัยดึงดูดหรือปจจัย
จูงใจ (Pull Factors) เปนปจจัยจูงใจจากตัวแหลงทองเที่ยวเองที่กระตุนให บุคคลตัดสินใจเลือก
เดิ น ทางไปท อ งเที่ ย วยั ง แหล ง ท อ งเที่ ย วใดแหล ง ท อ งเที่ ย วหนึ่ ง เป น การเฉพาะ ทั้ ง ขึ้ น อยู กั บ
ลักษณะเฉพาะของแหลงทองเที่ยวนั้นๆ ที่จะจูงใจให นักทองเที่ยวเดินทางไปเพื่อตองสนองความ
ตองการที่ เกิ ดขึ้น เชน ความน าสนใจของแหล งทอ งเที่ ยว ความ สะดวกสบายในการเดิ น ทาง
ชื่อเสียง ความหลากหลาย ของกิจกรรม ขอมูลขาวสารการทองเที่ยว ภาพลักษณ และอื่นๆ
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาติอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการตัดสินใจ
เลือกมาทองเที่ยวในคุงบางกะเจา เพื่อใหได ขอมูลที่เปนประโยชนไปปรับปรุงและเสริม
ศักยภาพดานการตลาดการทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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2. จากการศึ ก ษาพบว า แหล งท อ งเที่ ย วกิ จ กรรมนั น ทนาการยั ง มี นอ ยและกิ จ กรรมที่ มี ใ ห
นักทองเที่ยวยังมีไมมากและไมหลากหลาย ดังนั้นผูประกอบการทองเที่ยว ควรจะมีการ
ปรับเปลี่ยนหรือพัฒนารูปแบบทใหนาสนุก นาสนใจกับเสนทางที่พานักทองเที่ยว เดินทาง
ไป หรือมีกิจกรรมใหนักทองเที่ยวไดทํา รวมกันระหวางการเดินทางเพื่อเพิ่มความนาสนใจ
ใน การทองเที่ยวและสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยว
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใตของนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วสันต เทียมหยิน
นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลง
ทองเที่ยวทางภาคใต ของ นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ปจจัยสวนบุคคล ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต ของ นักศึกษาปริญญา
โทมหาวิทยาลัยรามคําแหง ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลง
ทองเที่ยวทางภาคใต ของ นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตลอดจนปจจัยอื่น ๆ มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต ของ นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัย
รามคําแหง โดยเก็บขอมูลจากนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่เคยทองเที่ยวในภาคใต
จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากวาเพศชาย อายุ
ระหวาง 31 – 35 ป สวนใหญประกอบอาชีพ บริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยอยูในชวง 15,000 – 20,000
บาทตอเดือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด
สําหรับ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต ของ นักศึกษา
ปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง จากการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95
เพื่อแสดงความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยดาน
อื่ น ๆ กั บการตั ดสิ นใจเลือกแหล งท องเที่ยวทางภาคใต ของ นั กศึก ษาปริ ญญาโทมหาวิทยาลัย
รามคําแหง สามารถสรุปไดดังนี้ ความสัมพันธระหวาง เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และ
สถานภาพ ไมมีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต ความสัมพันธระหวาง ดาน
ผลิตภัณฑ (จังหวัด) มีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต แตกตางกัน ดาน
ราคา ดานสถานที่ใหบริการ(แหลงทองเที่ยว) และดานการสงเสริมการตลาด (โปรโมชั่น) ไมมี
อิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต และสุดทายคือฤดูกาลมีอิทธิพลกับการ
ตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใตแตกตางกัน และสื่อขาวสารโฆษณาที่ไดรับ ไมมีอิทธิพล
กับการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต
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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
ท อ งเที่ ย วนอกจากจะเป น สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย ใ ช สํ า หรั บ เพื่ อ การผ อ นคลายแล ว ยั ง เป น การหา
ประสบการณใหมๆใหกับชีวิตใหเราสามารถนําสิ่งที่พบเจอไปใชในชีวิตประจําวันไดอีกดวยแลว
ยังเปนการเติ่มพลังใหแกชีวิตไดมีกําลังทํางานตอไปโดยการทองเที่ยวยังเปนการกระจายรายได
ใหแกคนในประเทศการท องเที่ ยวนั้ นแบ งออกเป นหลายประเภทการทอ งเที่ ย วเชิ งเกษตรการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพการทองเที่ยวเชิงธุรกิจซึ่ง
สงผลใหเกิดการทองเที่ยวในรูปแบบตางๆจึงตองมีการโฆษณาประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวได
ทราบและไดรับรูถึงความตองการที่จะไปทองเที่ยวของตนเอง
จุดประสงคของการเดินทางของนักทองเที่ยวอาจมีความแตกตางกันไปบางก็เดินทางไป
เยี่ยมญาติแลวถือโอกาสไดไปทองเที่ยวบางก็ไปทําธุรกิจบางก็ไปดูกีฬาบางก็ไปประชุมหรืออาจ
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เดินทางเพื่อการทองเที่ยวพักผอนโดยตรงและหรือดวยจุดประสงคอื่นใดอีกมากมายแตไมวาจะ
เดินทางไปดวยวัตถุประสงคใดในการเดินทางของคนทุกคนโดยธรรมชาติแลวก็มักที่จะหาโอกาส
ใหตนเองไดทองเที่ยวดวยทุกครั้งเสมอจากการเดินทางทองเที่ยวไมวาจะดวยวัตถุประสงคใดสิ่ง
สําคัญที่เกิดขึ้นตามมาคือความตองการพื้นฐานระหวางการเดินทางทองเที่ยวนั่นคือความตองการที่
พักตองการอาหารตองการซื้อของฝากตองการแลกเงินตองการคนนําทางตองการทองเที่ยวในที่
แปลกใหมหรือที่ใจตองการอยากไปตองการตั๋วเดินทางและอื่นๆอีกมากมายในแตละความตองการ
หากจะใหกลาวถึงรายละเอียดก็จะเกี่ยวพันธกับคนในอีกหลากหลายอาชีพเชนพนักงานตอนรับ
พนักงานเสิรฟมัคคุเทศกพนักงานขายของที่ระลึกชางฝมือทําของที่ระลึกพนักงานธนาคารลูกจางใน
สถานประกอบการฯลฯนั่นหมายถึงหากเรามีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวในบานเราจะทํา
ใหเกิดการกระจายธุรกิจกระจายอาชีพและทายที่สําคัญที่สุดคือการกระจายรายไดนั่นคือสาเหตุที่วา
ทําไมประเทศไทยในยุคหลายสิบปที่ผานมาเราจึงใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่สําคัญ
ทําไมเราจึงตองสรางความประทับใจใหเกิดขึ้นกับนักทองเที่ยวนั่นเอง
นั ก ท อ งเที่ ย ว จึ ง ถื อ เป น องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ของอุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย ว ถ า ไม มี
นักทองเที่ยวธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวก็เกิดขึ้นไมได เนื่องจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
เปนอุตสาหกรรมการบริการที่ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวไดรับความ
สะดวกสบายและความพึงพอใจ ถาไมมีนักทองเที่ยวมาทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยว ก็จะไมมีผูมาใช
บริ ก ารทางการท อ งเที่ ย วจากผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ท อ งเที่ ย ว ถ า หากประเทศใดหรื อ พื้ น ที่ ใ ดมี
นักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวมาก ก็จะเกิดกิจกรรมและการบริการทางดานการทองเที่ยว
ตางๆ ในการตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวมากตามไปดวย โดยทุกประเทศพยายาม
วิเคราะหการตลาดทองเที่ยวและใชสวนผสมทางการตลาดทองเที่ยวเขาแขงขันดึงนักทองเที่ยวให
มาทองเที่ยวในประเทศของตนมากขึ้นเพื่อใหรายไดจากการทองเที่ยวสามารถนําไปพัฒนาประเทศ
ในดานตางๆ ใหเจริญกาวหนา ดวยเหตุนี้อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจึงตองผูกพันกับนักทองเที่ยว
อยางหลีกเลี่ยงไมได เราจึงตองทําความรูจักกับนักทองเที่ยว เพื่อจะไดตอบสนองความตองการของ
นักทองเที่ยวไดอยางถูกตอง
สําหรับภาคใตของไทยคือภูมิประเทศที่อยูทางตอนใตของประเทศไทยซึ่งพื้นที่สวนใหญ
จะอยูติดริมทะเลทําใหเกิดพื้นที่แหลงทองเที่ยวทางทะเลมากมาซึ่งเหมาะกับนักทองเที่ยวที่ชื่นชอบ
การทองที่ทางทะเลเปนอยางมากไมเพียงแคแหลงทองเที่ยวทางทะเลและเกาะที่มากมายแลว ภาคใต
ยังมี ปาสงวน น้ําตก ชุมชนและประเพณีที่เปนเอกลักษณที่นาสนใจอยูไมนอยจึงเปนอีกภูมิภาคหนึ่ง
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ที่ทํารายไดจากการทองเที่ยวไดเปนอยางมากถึงแมจะมีจังหวัดที่เปนจุดเสี่ยงแตก็ไมเกิดอิทธิพลตอ
นักทองเที่ยวมากนักแตสําหรับทรัพยากรพื้นที่ทองเที่ยวทางภาคใตกับถูกทําลายและเปลี่ยนสภาพ
ไปจากเดิมมากจึงเปนทําใหผูที่เคยมาทองเที่ยวในครั้งกอนรูสึกไมพอใจกับสภาพแหละทองเที่ยวใน
ปจจุบันอีกทั่งยังเปนหวงถึงอนาคตวาทรัพยากรที่สวยงามยังคงอยูตอไปไดนานเทาไหร จึงมีหลาย
ชุมชนและหนวยงานชวยกันรณรงครักษาธรรมชาติกันอยูอยางสม่ําเสมอทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับจิตสํานึก
ของนักทองเที่ยวที่จะชวยกันบํารุงรักษาแหลงที่เที่ยวที่สวยงามใหชนรุนหลังไดมาชื่นชมกับความ
งามของธรรมชาติสืบตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต
ของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง
2. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กแหล ง
ทองเที่ยวทางภาคใตของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง
3. เพื่อศึกษาปจจัยอื่นๆที่มีอิทธิพลตอการตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต
ของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลที่ ประกอบด วยเพศอายุอาชี พรายได เฉลี่ ยตอเดือนและสถานภาพที่
แตกต า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจแหล ง ท อ งเที่ ย วทางภาคใต ข องนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ตางกัน
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวยดานผลิตภัณฑดานราคาดานสถานที่
ใหบ ริ การและดา นการส งเสริ มการตลาดที่ แตกต า งกั น มีอิ ท ธิ พลตอ การตอ การตั ดสิ นใจแหล ง
ทองเที่ยวทางภาคใตของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ตางกัน
3. ป จ จั ย อื่ น ๆที่ ป ระกอบด ว ยด า นฤดู ก ารท อ งเที่ ย วและด า นสื่ อ โฆษณาที่ แ ตกต า งกั น มี
อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจแหล ง ท อ งเที่ ย วทางภาคใต ที่ ข องนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโทมหาวิ ท ยาลั ย
รามคําแหงที่ตางกัน
ประโยชนของการวิจัย
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1. เพื่อใหหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวโดยเฉพาะในภูมิภาคใต
สามารถนําผลวิจัยไปใชเปนแนวทางสรางภาพลักษณของแหลงทองเที่ยว
2. เพื่อธุรกิจและหนวยงานภาครัฐนําผลประเมินคุณคาความพึงพอใจตอแหลงทองเที่ยว
จากมุมของลูกคาในพื้นที่มาใชปรับปรุงและพัฒนาดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและตรงตามความ
ตองการของนักทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น
3.เพื่อนําผลการวิจัยมาใชประกอบการพิจารณาแนวทางการเผยแพรขาวสารและกําหนดกล
ยุทธแนวทางการตลาดการทองเที่ยวใหมีความเหมาะสมกับนักทองเที่ยวในรูปแบบตาง
แบบของการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใตของ
นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณใชแนวทางการวิจัยเชิง
สํารวจเก็บรวบรวมขอมูลจากการออกแบบสอบถามซึ่งการวิเคราะหขอมูลจะแบงเปน 2 สวนไดแก
สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานโดยใชMicrosoft Office Excel ในการวอเคราะห
ประชากรและหนวยวิเคราะห
ประชากร (Population) ที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัย
รามคําแหงที่เคยไปทองเที่ยวทางภาคใตของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงขอมูล
ตั้งแต วันที่ 10 – 20 เมษายนพ.ศ. 2560 ซึ่งไมสามารถระบุจํานวนประชากรที่แนนอนได

กรอบแนวความคิดการวิจัย
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ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)
ปจจัยสวนบุคคล
• เพศ
• อายุ
เฉลี่ยตอเดือน
• สถานภาพ

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)
• อาชีพ
• รายได

การตั ด สิ น ใจเลื อ กแหล ง ท อ งเที่ ย วทาง
ภ า ค ใ ต ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า โ ท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
• ผลิตภัณฑ
• ราคา
• สถานที่
• สงเสริมการตลาด
ปจจัยอื่นๆ
• ดานฤดูการทองเที่ยว
• ดานสื่อโฆษณา

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต
ของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยมีสาระสําคัญ ในสวนของการดําเนินการวิจัย
อยางเปนขั้นตอน เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลจากกลุมตัวอยาง และไดนําไปวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ
ตอไป ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
1. แบบของการวิจัย
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
แบบของการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต
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ของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณใชแนวทางการวิจัย
เชิงสํารวจเก็บรวบรวมขอมูลจากการออกแบบสอบถามซึ่งการวิเคราะหขอมูลจะแบงเปน 2 สวน
ไดแกสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานโดยใชMicrosoft Office Excel ในการวอเคราะห
ประชากรและหนวยวิเคราะห
ประชากร (Population) ที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัย
รามคําแหงเคยไปทองเที่ยวทางภาคใตของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงตั้งแตวันที่
10 – 20 เมษายนพ.ศ. 2560 ซึ่งไมสามารถระบุจํานวนประชากรที่แนนอนได
การเลือกกลุมตัวอยางและแผนการสุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจากการใชสูตรของ
COCHRAN, W.G. (1953). SAMPLING TECHNIQUES. JOHN WILEY AND SONS. คํานวณหา
ขนาดตัวอยางที่จะใชมีรายละเอียดดังนี้
N

=

N = จํานวนตัวอยางที่ทําการศึกษา
Z = คาสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% มีคาเทากับ 1.96
p = คาความนาจะเปนของประชากรกําหนดใหเทากับ 0.5
E = คาความคลาดเคลื่อนในการศึกษานี้ที่กําหนดที่ 5% เทากับ
0.05
จะได N

.

=

.

.

.

=

384.16 คน = 400 คน

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จะใชขนาดตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง
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ผูวิจัยไดเลือกใชวิธีดําเนินการสุมตัวอยางแบบไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (Nonprobability Sampling) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งผูวิจัยทํา
การเก็บขอมูลตัวอยางผานทางแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด
อดุลย จาตุรงคกุล(2543: 26)
กลาวในเรื่องตัวแปรหรือองคประกอบของสวนผสมทางการตลาด (4P’s) วาเปนตัวกระตุน
หรือสิ่งเราทางการตลาดที่กระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อโดยแบงออกไดดังนี้
ผลิตภัณฑ (Products)ที่ตองมีคุณภาพและรูปแบบดีไซนตรงตามความตองการของลูกคา
หรือสินคาหรือบริการที่บุคคลและองคกรซื้อไปเพื่อใชในกระบวนการผลิตสินคาอื่นๆหรือในแนว
ทางการประกอบธุรกิจหรือหมายถึงสินคาหรือบริการที่ผูซื้อสินคาหรือบริการที่ผูซื้อไปเพื่อใชใน
การผลิตการใหบริการหรือดําเนินงานของกิจการหรือแมผลิตภัณฑจะเปนองประกอบตัวเดียวใน
สวนประสมของการตลาดก็ตามแตเปนตัวสําคัญที่มีรายละเอียดที่จะตองพิจารณาอีกมากมายดังนี้
เชนความหลากหลายของผลิตภัณฑ (Produce Variety) ชื่อตราสินคาของผลิตภัณฑ (Brand Name)
คุณภาพของผลิตภัณฑ (Quality) การรับระกันผลิตภัณฑ (Warranties) และการรับคืนผลิตภัณฑ
(Returns)
ราคา (Pricing)ตองเหมาะสมกับตําแหนงทางการแขงขันของสินคาและสรางกําไรในอัตรา
ที่เหมาะสมสูกิจการหรือจํานวนเงินที่ถูกเรียกเก็บเปนคาสินคาหรือบริการหรืผลรวมของมูลคาที่ผู
ซื้อทําการแลกเปลี่ยนเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนจากการมีหรือการใชผลิตภัณฑสินคาหรือบริการ
หรือนโยบายการตั้งราคา (Pricing Policies)หรือมูลคาของสินคาและบริการที่วัดออกมาเปนตัวเงิน
การกําหนดรามีความสําคัญตอกิจการมากกิจการไมสามารถกําหนดราคาสินคาเองไดตามใจชอบ
การพิจารณาราคาจะต องกําหนดต นทุ นการผลิต สภาพการแข งขั นกําไรที่คาดหมายราคาของคู
แข ง ขั น ดั ง นั้ น กิ จ การจะต อ งเลื อ กกลยุ ท ธ ที่ เ หมาะสมในการกํ า กํ า หนดราคาสิ น ค า และ
บริการ ประเด็นสําคัญจะตองพิจารณาเกี่ยวกับราคาไดแกราคาสินคาที่ระบุในรายการหรือราคาที่
ระบุ (List Price) ราคาที่ใหสวนลด (Discounts) ราคาที่มีสวนยอมให (Allowances) ราคาที่มีชวง
ระยะเวลาที่การชําระเงิน (Payment Period) และราคาเงื่อนไขใหสินเชื่อ (Credit Terms)
ชองทางการจัดจําหนาย (Place)ก็เนนชองทางการกระจายสินคาที่ครอบคลุมและทั่วถึ ง
สามารถเข าถึ งกลุ มลูกค า เปาหมายทุ กส วนได เป นอยา งดี หรือเป นชอ งทางการจั ดจํา หน า ยเป น
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เสนทางเคลื่ อนยายจากผู ผลิต ไปยังผูบริ โภคหรื อลูกคาซึ่ งอาจผานคนกลางหรื อไมผานก็ ไ ด ใ น
ชองทางการจัดจําหนายประกอบดวยผูผลิตผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม (Industrial User)
หรื อ ลู ก ค า ทางอุ ต สาหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลาง (Middleman) โลจิ ส ติ ก ส ท าง
การตลาดเปนการวางแผนการปฏิบัติตามแผนและการควบคุมการเคลื่อนยายสินคาจากจุดเริ่มตนไป
ยงจุดที่ตองการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาโดยมุงผลกําไรหรือกลยุทธทางการตลาดใน
การทําใหมีผลิตภัณฑไวพรอมจําหนายสามารถกออิทธิพลตอการพบผลิตภัณฑแนนอนวาสินคาที่มี
จําหนายแพรหลายและงายที่จะซื้อก็จะทําใหผูบริโภคนําไปประเมินประเภทของชองทางที่นําเสนอ
ก็อาจกออิทธิพลตอการรับรูภาพพจนของผลิตภัณฑหรือชองทางการจัดจําหนายที่เกี่ยวของกับ
หนวยเศรษฐกิจตางๆที่มีสวนรวมในกระบวนการนําพาสินคาจากผูผลิตไปสูมือผูบริโภคซึ่งการ
ตัดสินใจเลือกชองทางการจัดจําหนายที่เหมาะสมมีความสําคัญตอกําไรของหนวยธุรกิจรวมทั้งมี
ผลกระทบตอการกําหนดสวนผสมทางการตลาดที่เกี่ยวของอื่นๆเชนการตั้งราคาการโฆษณาเกรด
สินคาหรือการกระจายสินคาเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตัวสินคาจากผูผลิตไปยัง
ผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรมการขนสงและการเก็บรักษาตัวสินคาภายในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง
และระบบชองทางการจัดจําหนายของธุรกิจนั้น
การสงเสริมการตลาด (Promotion)ที่เนนทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธสงเสริมการขาย
และการตลาดโดยตรงซึ่งสามารถเรียกวา 4P ซึ่งนําไปสูการไดครอบครองสวนแบงทางการตลาดที่
เพิ่มขึ้นตามเปาหมายของกิจการนั่นเองระดับที่สองคือการตลาดที่มุงเนนทางดานของการสราง
ประสบการณที่ดีนาประทับใจใหกับลูกคาก็จะนําไปสูการสรางความผูกพันทางดานอารมณที่แนบ
แนนตอผูบริโภคแบบสนิทแนบแนนโดยผลลัพธที่คาดหวังจากกิจการในการดําเนินกลยุทธทาง
การตลาดระดับที่สองนี้คือกิจการจะสามารถมีสวนแบงการตลาดในจิตใจของลูกคาสูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับคูแขงขันหรือเปนกิจกรรมติตอสื่อสารไปยังตลาดเปาหมายเพื่อเปนการใหคามรูชักจูงหรือเปน
การเตือนความจําเปนของตลาดเปาหมายที่มีตอตราสินคาและผลิตภั ณฑสินคาหรือบริการการ
โฆษณาการสงเสริมการขายหรือเปนเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจตอตราสินคาหรือ
บริการความคิดตอบุคคลโดยใชเพื่อจูงใจใหเกิดความตองการเพื่อเตือนความทรงจําในผลิตภัณฑ
โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึกความเชื่อและพฤติกรรมการซื้อ
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
มานิต รัตนสุวรรณ และสมฤดีศรีจรรยา, (2554 : 154)
ไดกลาวเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกนั้นมี 6 ขั้นตอนดวยกันดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การรูถึ งความจําเป น หรือ ต องการในสิ นค าหรื อบริ การ เปนแรงกระตุ นที่
เกิ ดขึ้นภายในของผู บ ริโ ภคเองว า ตนเองมีค วามรู ว า ตนเองมี ความต อ งการ หรือความจํ า เป นที่
กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคจะตองการบริโภคสินคา
หรือบริการนั้นๆ เพื่อตอบสนองความตองการของตนเองอยางใดอยางหนึ่งทั้งนี้อาจมีสิ่งกระตุนจาก
ปจจัยภายนอกสงผลใหผูบริโภคเกิดความตองการหรือความจําเปนดวยเชนกัน
ขั้นตอนที่ 2 การคนหาขอมูล ซึ่งภายหลังจากที่ผูบริโภคเกิดความตองการหรือความจําเปน
ในสินคาหรือบริการนั้นๆ แลวผูบริโภคจะทําการคนหาขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ โดย
ผูบริโภคอาจคนควาหาขอมูลดวยตนเอง เชน การอานหนังสือ การสอบถามหรือการขอคําแนะนํา
จากบุคคลอื่น การหาขอมูลในอินเทอรเน็ต การอานขอความที่กลาวถึงสินคาหรือบริการในเว็บ
บล็อก เปนตน
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินทางเลือก หลังจากผูบริโภคคนหาขอมูลแลวขั้นตอนมาผูบริโภค
จะทําการประเมินทางเลือกเพื่อเปรียบเทียบปจจัยระหวางสิ่งสองสิ่งหรือ หลายสิ่งทั้งนี้สิ่งที่ผูบริโภค
มักจะทําการประเมินทางเลือก ไดแกชื่อเสียงของตราสินคา ราคาขอสิ้นคาคุณภาพของสินคา ความ
นิยมของสินคาหรือบริการ เปนตน
ขั้นตอนที่ 4 การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาหรือใชบริการ ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่ผูบริโภค
ตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง โดยจะวางแผนซื้อสินคาวา
จะซื้อเมื่อไร ซื้อที่ไหน
ซื้ออยางไร
ขั้นตอนที่ 5 การซื้อ ขั้นตอนนี้นับไดวาเปนขั้นที่สําคัญเนื่องจากวาเปนขั้นตอนที่สินคาหรือ
บริการจะไดถูกผูบริโภคนําไปบริโภค ซึ่งในทางการตลาดถือไดวาเปนการประสบความสําเร็จอยาง
หนึ่งที่สามารถสรางรายไดใหกับองคการ
ขั้นตอนที่ 6 การติดตามผลการขายหรือการบริการ โดยในขั้นตอนนี้ถือไดวาเปนการให
ความสนใจตอลูกคาเปนกิจกรรมสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา เพื่อใหลูกคามีความรูสึกที่ดีตอ
ผลิตภัณฑองคการ และตราสินคา และสงผลใหมีการตัดสินใจซื้อซ้ําไดในครั้งตอๆ มา
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สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการนําขอมูลมา
วิเคราะหหาคาสถิติโดยใชความถี่ และคารอยละ
(n = 400)
ปจจัยสวนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
ต่ํากวา 25 ป
25 - 30 ป
31 - 35 ป
36-40 ป
40 ปขึ้นไป
รวม
อาชีพ
ขาราชการ
รัฐวิสาหกิจ
เอกชน
ธุรกิจสวนตัว
ศึกษา
รวม
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา 15,000
15,000 - 20,000
20,001 - 25,000
มากกวา 25,000
รวม

ความถี่

รอยละ

94
306
400

23.50
76.50
100.00

23
110
141
86
40
400

5.75
27.50
35.25
21.50
10.00
100.00

72
28
172
108
20
400

18.00
7.00
43.00
27.00
5.00
100.00

55
172
140
33
400

13.75
43.00
35.00
8.25
100.00

1542

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

สถานภาพ
โสด
สมรส
หยาราง
รวม

212
129
59
400

53.00
32.25
14.75
100.00

จากตาราง พบวา จากผลการสํารวจของกลุมตัวอยาง ผูตอบแบบสอบถามเปนหญิงมากกวา
เพศชาย รอยละ 76.50 และ 23.50 กลุมที่มีอายุระหวาง 31– 35 ป เปนจํานวนมากที่สุด รอยละ 35.25
ในสวน

อาชีพของกลุมตัวอยางพบวา พนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด 43.00 ระดับรายไดของ

กลุมตัวอยาง อยูในชวง 15,000 - 20,000 บาท มากที่สุด รอยละ 43.00 สถานภาพของกลุมตัวอยาง
พบวา สถานภาพโสดมีจํานวน มากที่สุด รอยละ 53.00
สวนที่ 2 การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ
กระบี่
ชุมพร
ตรัง
นครศรีธรรมราช
สตูล
พัทลุง
พังงา
สุราษฎรธานี
ภูเก็ต
สงขลา
ระนอง
ยะลา
นราธิวาส
ปตตานี
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ความถี่
30
17
27
40
14
20
11
24
167
48
2
0
0
0

รอยละ
7.50
4.25
6.75
10.00
3.50
5.00
2.75
6.00
41.75
12.00
0.50
0.00
0.00
0.00
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รวม
ราคา
นอยกวา 5,000 บาท
5,001-10,000บาท
10,001-15,000 บาท
15,001 -20,000 บาท
มากกวา 20,000 ขึ้นไป
รวม
สถานที่
เกาะ : ถ้ํา : ทะเล
อุทยาน : น้ําตก
แหลงชุมชน : ตลาดถนนคนเดิน
วัดวาอาราม : สิ่งปลูกสรางตามยุคสมัย
รวม
โปรโมชั่น
สวนลดคาที่พักชวง low season
แพ็กเกจที่พักพรอมกิจกรรม
แพ็กเกจที่พักพรอมเที่ยวบิน
สวนลดคาแนะนํา
รวม

400

100.00

51
128
168
45
8
400

12.75
32.00
42.00
11.25
2.00
100.00

335
20
31
14
400

83.75
5.00
7.75
3.50
100.00

65
102
190
43
400

16.25
25.50
47.50
10.75
100.00

จากตาราง พบวา จากผลการสํารวจของกลุมตัวอยาง ผูตอบแบบสอบถามชอบทองเที่ยว
จังหวัด ภูเก็ต มากที่สุด 41.75 ตามลําดับ โดย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไมมีผูเลือกเลย ในสวนราคา
ที่ มากที่สุดคือ อยูในชวงระหวาง 10,001-15,000 บาท รอยละ 42.00 แหลงทองเที่ยวที่ผูตอบ
แบบสอบถามชอบมากที่สุดคือ เกาะ:ถ้ํา:ทะเล รอยละ 83.75 การสงเสริมการขายที่ถูกเลือกมากที่สุด
คือ แพ็กเกจที่พักพรอมเที่ยวบินรอยละ47.50
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สวนที่ 3 การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยอื่น ๆ
คุณเลือกทองเที่ยวภาคใตฤดูใด
รอน
252
63.00
หนาว
37
9.25
ฝน
0
0.00
ทุกฤดูกาล
111
27.75
400
รวม
100.00
สื่อขาวสารใดกระตุนใหคุณเลือกทองเที่ยวทางภาคใต
สื่อสิ่งพิมพ-วารสาร
56
14.00
สื่อโซเชียลเน็ตเวิรค
157
39.25
สื่อวิทยุ-โทรทัศน
123
30.75
การบอกเลาตอจากญาติเพื่อน หรือ คนรูจัก
64
16.00
400
รวม
100.00
จากตาราง พบวา จากผลการสํารวจของกลุมตัวอยาง ในดานฤดูกาลทองเที่ยว ผูตอบ
แบบสอบถามเลือกฤดูรอนมากที่สุด รอยละ 63.00 โดยฤดูฝนไมมีผูเลือกเลย ในดานสื่อขาวสารที่
เปนตัวกระตุนใหเลือกแหลงทองเที่ยว สื่อโซเชียลเน็ตเวิรคมีการเลือกมากที่สุด 39.25
สวนที่ 4 การวิเคราะหเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใตของนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การตัดสินใจ
การทองเที่ยวทางภาคใตมีคาใชจายที่เหมาะสมกับความ
ตองการของทาน
คุณไดรับการอํานวยความสะดวกที่ดีจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในทุกครั้งที่คุณไปทองเที่ยวภาคใต
ทรัพยากรในแหลงทองเที่ยวภาคใตยังคงความงดงามตาม
ธรรมชาติอยูมาก
การเดินทางหรือการคมนาคมไปยังแหลงทองเที่ยวมีความ
สะดวกสบาย
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คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน คา
คาสูงสุด
มาตรฐาน ต่ําสุด
4.72
0.6826
1
5
4.81

0.6098

1

5

3.96

0.5171

1

5

4.86

0.5848

1

5
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การใหบริการของผูใหบริการตามแหลงทองเที่ยวทางภาคใตมี
คุณภาพดี

4.82

0.6860

1

5

จากตารางพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต ของ
กลุมตัวอยางนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มีคาเฉลี่ยมมากที่สุดมี 1 ปจจัย คือ การ
เดิ น ทางหรื อ การคมนาคมไปยั ง แหล ง ท อ งเที่ ย วมี ค วามสะดวกสบายมี ค า เฉลี่ ย เท า กั นคื อ 4.86
คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.5848 คะแนน คาสูงสุด 5 คะแนน และคาต่ําสุด 1 คะแนน
รองลงมาคือ การใหบริการของผูใหบริการตามแหลงทองเที่ยวทางภาคใตมีคุณภาพดีมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.82 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.6860 คะแนน คาสูงสุดเทากับ 5 คะแนน คา
ต่ําสุดเทากับ 1 คะแนน และนอยที่สุดคือ ทรัพยากรในแหลงทองเที่ยวภาคใตยังคงความงดงามตาม
ธรรมชาติ อ ยู ม ากมี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.96 คะแนน ค า เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท า กั บ 0.5171 คะแนน
คาสูงสุดเทากับ 5 คะแนน และคาต่ําสุดเทากับ 1 คะแนน
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และ
สถานภาพ ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต ของนักศึกษา
ปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงตางกัน
เพศที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต ของนักศึกษา
ปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05
อายุที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต ของนักศึกษา
ปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05
อาชีพที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต ของนักศึกษา
ปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05
รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต
ของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05
สถานภาพที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต ของนักศึกษา
ปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05
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ดังนั้นปจจัยสวนบุคคลไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต ของ
นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโทมหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากค า Sig ที่ ไ ด จ ากการทดสอบ
ความสัมพันธที่มีคามากกวา 0.05
สมมติ ฐ านที่ 2 : ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาด (4P) ที่ ป ระกอบด ว ยด า นผลิ ต ภั ณ ฑ
(จังหวัด) ดานราคา ดานสถานที่ (แหลงทองเที่ยว) และดานการสงเสริมการตลาด (โปรโมชั่น) ที่
แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต ของนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหงตางกัน
ผลิตภัณฑ (จังหวัด) ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต
ของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05
ดังนั้นปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (จังหวัด) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ทั้งนี้เนื่องจากคา Sig ที่ไดจาก
การทดสอบความสัมพันธที่มีคานอยกวา 0.05
ราคาที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต ของนักศึกษา
ปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05
สถานที่ (แหลงทองเที่ยว)ใหบริการที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลง
ทองเที่ยวทางภาคใต ของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ระดับ 0.05
การสงเสริมการตลาด (โปรโมชั่น )ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหล ง
ทองเที่ยวทางภาคใต ของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ระดับ 0.05
ดังนั้นปจจัยสวนประสมทางการตลาดราคา สถานที่ (แหลงทองเที่ยว)การสงเสริมการตลาด
(โปรโมชั่น )ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต ของนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ทั้งนี้เนื่องจากคา Sig ที่ไดจากการทดสอบความสัมพันธที่มีคามากกวา 0.05
สมมติฐานที่ 3 : ปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย ดานฤดูการ ดานการสื่อสารและการโฆษณา ที่
แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต ของนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหงตางกัน
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ฤดูการที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต ของ
นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05
ดังนั้นปจจัยดานอื่นๆ ที่ประกอบดวย ดานฤดูกาลมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลง
ทองเที่ยวทางภาคใต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ทั้งนี้เนื่องจากคา Sig ที่ไดจากการ
ทดสอบความสัมพันธที่มีคานอยกวา 0.05
สื่อโฆษณา ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต ของ
นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05
ดังนั้นปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย ดานการสื่อสารและการโฆษณา ไมมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทางภาคใต ของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง ทั้งนี้
เนื่องจากคา Sig ที่ไดจากการทดสอบความสัมพันธที่มีคามากกวา 0.05
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลง
ทองเทียวทางภาคใต ของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง
1. จากผลการวิจัยดานปจจัยสวนบุคคล
การวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบถึงกลุมนักทองเที่ยวทางภาคใต ซึ่ง เพศ อายุ อาชีพ รายได และ
สถานภาพ มีคาเฉลี่ยนในการทองเที่ยวทางภาคใตใกลเคียงกัน แตกลุมที่มีคาเฉลี่ยนสูงสุด คือ เพศ
หญิง อายุ 25-30 ป อาชีพขาราชการ เงินเดื อนประมาณ มากกวา 20,000 ขึ้นไป สถานภาพโสด
ผูประกอบการแหลงทองเที่ยวทางภาคใตจึงควรใหความสําคัญกับ นักทองเที่ยวกลุมนี้ โดย การมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่มีคุณภาพ การเดินทางที่สะดวก มีสุขภัณฑที่สะอาด การใหบริการที่ดี โดย
เสริมในเรื่องกิจกรรมสวนลดใหกับ แพ็คเกจทัวร เพื่อรองรับ กลุมขาราชการ ที่ทองเที่ยวกันเปน
กลุม มีแหลงช็อปปงใกลแหลงทองเที่ยว และการใหความรูคําแนะนําจุดเที่ยว สถานที่เที่ยว กฏขอ
หามเพื่อใหนักทองเที่ยว ทราบขอมูล สิ่งที่ควรทําไมควรทําของสถานที่นั้นๆ เพื่อเปนการรักษา
ทรัพพยากรของแหลงทองเที่ยวอีกดวย
2. จากผลการวิจัยดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ (จังหวัด) ผลจากการวิจัยพบวาจังหวัดภูเก็ตมีคนเลือกสูงสุด แตจังหวัดระนอง
ระนองมีคาเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้น 2 จังหวัดนี้ จึงเปนตัวเลือกที่นาสนใจของผูประกอบการทองเที่ยวจึง
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ควรเสริมและพัฒนาการโฆษณา และสวงสงเสริมการตลาดใหมากขึ้น และเตรียมพรอมสําหรับการ
ใหบริการนักทองเที่ยวที่เขามา
ดานของราคา ผูประกอบการควรมีการฝกอบรมและพัฒนาสําหรับสิ่งอํานวยความสะดวก
ใหมากขึ้นเพื่อใหเหมาะสมกับราคาที่นักทองเที่ยวยอมจาย เนื่องจากนักทองเที่ยวสวนใหญ ยอมจาย
ที่สูงเพื่อทองเที่ยวทางภาคใตจึงควรไดรับการบริการที่คุมคา และมีคุณาพเพื่อนักทองเที่ยวจะได
กลับมาใชบริการอีกหรือบอกตอใหเราตอนักทองเที่ยวคนอื่นเพื่อมาใชบริการอีกที
ดานแหลงทองเที่ยวนอกจากภาคใตมีแหลงทองเที่ยวหลัก คือ สถานที่ทองเที่ยวทางทะเล
แลวจากผลวิจัยนักทองเที่ยวใหความสําคัญกับการทองเที่ยว อุทยาน ภูเขา น้ําตก ทางภาคใตมากขึ้น
ผูประกอบการจึงควรมีการสงเสริมกิจกรรมและการใหบริการ การทองเที่ยวลักษณะนี้มากขึ้น เชน
การรับสงถึงสถานที่เที่ยวใหคําแนะนําและความรูเกี่ยวกับสถานที่ ปลุกฝงใหนักทองเที่ยว ชวยกัน
ดูแลรักษาธรรมชาติ
ดานการสงเสริมการตลาด (โปรโมชั่น) ผูประกอบการทองเที่ยวทางภาคใตควรเพิ่มโปรโม
ชั้น ในสวนลด low season ใหมากขึ้นเนื่อกจากนักทองเที่ยวเริ่มสนใจทองเที่ยวนอกฤดูทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น จึงควรจัดหากิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มรายไดใหแกธุรกิจนอกเหนื่อจากฤดูการทองเที่ยว
และควรเตรียมความพรอมในการใหบริการในชวง low season อีกดวย
3. จากผลการวิจัยดานปจจัยอื่น ๆ ไดแก ดานฤดูการทองเที่ยว ดานการสื่อสารและการ
โฆษณา
ผูประกอบการทองเที่ยวทางภาคใต ควรใหความสําคัญกับฤดูหนาวมากขึ้น จากผลวิจัย
นักทองเที่ยวมีความสนใจโปรโมชั่น สวนลด low season ซึ่งสอดคลองกับมีความสนใจทองเที่ยว
ในชวงฤดูหนาวเพิ่มขึ้นไปดวยสงผลทําใหผูประกอบการทองเที่ยวทางภาคใต ควรใหความสนใจ
นักทองเที่ยวในชวงนี้ และเพิ่มการพัฒนาการบริการและรองรับลูกคาในชวงนี้ใหมากขึ้น
ผูประกอบการทองเที่ยวทางภาคใต ควรสงเสริมสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ-วารสาร มากขึ้น
แมวาจะมีผูเลือกรับขอมูลจาก สื่อโซเชียลเน็ตเวิรคมากกวา แตคาเฉลี่ยน สื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพวารสาร กับสูงที่สุด และมีความนาเชื่อถือของขอมู ลที่ สูกวา จึงเปนสื่อโฆษณาที่ จําเป นต อการ
โฆษณา เปนอยางมาก และควรสงเสรมการขายพรอมสื่อโฆษณาไปดวยอยาง เชน การเลนเกมใน
หนา วารสารนิตสาร ตอบคําถาม แลวสงชิงโชค สวนลด การทองเที่ยว เปนตน
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานคร
INFLUENCING FACTORS TOWARD CREDIT CARD SELECTION DECISION
OF POPULATION IN BANGKOK
วิศญาณี ศรีใส
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรใน
กรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และ
ปจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครเก็บ
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 มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนมากกวา 40,000 บาทและสถาบันการเงินที่มีการเลือกใชบัตรเครดิตมากที่สุดคือ ธนาคารกสิกร
ไทย ส ว นป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาด กลุ ม ตั ว อย า งให ค วามสํ า คั ญ มากที่ สุ ด พบว า ด า น
ผลิตภัณฑเรื่องสถาบันการเงินผูออกบัตรมีความมั่นคงและชื่อเสียงดี ดานราคาเรื่องคาธรรมเนียม
แรกเขาและรายปที่มีเหมาะสม ดานชองทางการจัดจําหนายเรื่องมีรานคาที่รับชําระดวยบัตรเครดิต
จํานวนมาก และดานสงเสริมการตลาดเรื่องแบงชําระ 0% ในดานสวนปจจัยอื่นๆ ภาพลักษณใน
ดานความมั่นคงและความนาเชื่อถือของสถาบันการเงินและกระบวนการใหบริการเรื่องศูนยบริการ
ลูกคาสัมพันธ (Call center) ใหบริการ 24 ชั่วโมงมีความสําคัญที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนบุคคลดานการศึกษาเทานั้นที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานคร ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
มีดานผลิตภัณฑ ราคา สงเสริมการตลาดและปจจัยอื่นๆ มีดานกระบวนการใหบริการที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
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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
เงิ น เป น สื่ อ กลางที่ ใ ช ใ นการแลกเปลี่ ย นสิ น ค า และบริ ก ารมาแต โ บราณและยิ่ ง เวลา
เปลี่ยนแปลงไปความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีเขามามีบทบาทอยางมากตอการดําเนิ นชีวิต
พฤติกรรมของผูบ ริ โภคก็ เปลี่ ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่ เ ข า มา จึงทําใหบั ตรเครดิต เข า มามี
บทบาทมากขึ้น
ปจจุบันสินเชื่อบัตรเครดิตเปนเสมือนเครื่องมือทางการเงินที่มีความสะดวกสบาย เนื่องจาก
บัตรเครดิตมีคุณสมบัติใกลเคียงกับเงินสด ขณะเดียวกันบัตรเครดิตมิไดเพียงเปนสิ่งที่ใชทดแทน
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เงินสดเทานั้น แตยังมีการออกสิทธิประโยชนมากมายในการใชบัตรเครดิตชําระคาสินคาและบริการ
มีรานคารับบัตรเครดิตเพิ่มขึ้น ผูคนจํานวนมากเลือกใชบัตรเครดิตเพื่อความสะดวกและความพึง
พอใจจากการซื้อสินคาหรือบริการไดภายในทันที โดยไมตองเก็บเงินหรือรอวันเงินเดือนออก
ถึงแมวาบัตรเครดิตจะมีประโยชนอยูมาก ความสะดวกสบายในการนําไปใชหรือทําให
สามารถเลือกใชจาย ทั้งสินคาและบริการตางๆไดงายขึ้น มีทั้งประโยชนและอาจเกิดโทษแกผูใชงาน
ได ขึ้นอยูกับความระมัดระวังในการเก็บรักษาบัตรเครดิต การวางแผนการใชจายอยางรอบคอบ
เพราะถาหากมีปญหาหนี้สินที่ไมสามารถใชหนี้คืนใหกับธนาคารไดแลวจะกอใหเกิดปญหาติดตัว
ไปในระยะยาวได
ผูประกอบการบัตรเครดิตแตละรายยังคงตองขับเคี่ยวกันอยางรุนแรงเพื่อขยายฐานบัตร
ใหมและกระตุนใหเกิดการใชจายผานบัตรเครดิตของตนเพิ่มมากขึ้นนั้น ไดกลายเปนปจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งที่ทําใหผูประกอบการบัตรเครดิต จําเปนตองสรรหากลยุทธใหมๆในการที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑของตนเองใหมีความโดดเดน ตรงกับความตองการของผูใชมากที่สุดและตองทําใหบัตร
ของตนเองเปนบัตรแรกที่ผูถือเลือกใชกอนบัตรเครดิตใบอื่นๆ
จากขอมูลขางตนมีผลทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตั ด สิ น ใจ ทั้ ง ทางด า นป จ จั ย ส ว นบุ ค คล ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาด และป จ จั ย อื่ น ๆที่ มี
ความสัมพันธกับตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานคร เพื่อผูประ
กอบการดานการใหบริการบัตรเครดิตจะสามารถนําขอมูลที่ไดรับไปสูการปรับปรุง วางแผนและ
ผลิตภัณฑใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาใหดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากร
ในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิต
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปจจัยอื่นๆที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ย
ต อ เดื อ น ที่ แ ตกต า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช บั ต รเครดิ ต ของประชากรใน
กรุงเทพมหานครตางกัน
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตร
เครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครตางกัน
3. ปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย ดานภาพลักษณและดานกระบวนการใหบริการ ที่แตกตาง
กันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครตางกัน
ประโยชนของการวิจัย
1. ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบและ
ทิศทางของผลิตภัณฑใหสอดคลองกับปจจัยสวนบุคคลของลูกคาไดอยางเหมาะสม
2. ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุท ธท าง
การตลาดเพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของลูกคาใหมากที่สุด
3. ผู ป ระกอบการสามารถนํ า ผลการศึ ก ษาไปใช เ ป น แนวทางในด า นภาพลั ก ษณ แ ละ
กระบวนการใหบริการ ใหเกิดความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน
กรอบแนวความคิดการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากร
ในกรุงเทพมหานคร” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

(Independent Variable)

(Dependent Variable)

ปจจัยสวนบุคคล
• เพศ

•อายุ

•สถานภาพ

•การศึกษา

•อาชีพ
• รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

การตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิต
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร

• ผลิตภัณฑ
• ราคา
• สถานที่
• สงเสริมการตลาด
ปจจัยอื่น ๆ
• ดานภาพลักษณ
• ดานกระบวนการใหบริการ

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดร. ชาญชัย อาจินสมาจาร (2545 หนา 54-55) สวนผสมการตลาดเปนการรวมกันของสินคา
ระบบการจัดจําหนาย โครงสรางราคา และกิจกรรมการสงเสริม คําวาสวนผสมการตลาดถูกใชเพื่อ
อธิบายการรวมกันของสี่องค ประกอบ นั้นคือ สินคา (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place)
และการสงเสริม (Promotion) ซึ่งเปนที่รูจักกันในชื่อของ 4P องคประกอบทั้งสี่ ควรถูกถือวาเปน
เครื่องมือการบริหาร เมื่อมีการรวบรวมแผนการตลาด
ณัฐพล ใยไพโรจน (2558 หนา 98-99) ไดกลาวไววา Marketing mix 4Ps ประกอบไปดวย
ผลิตภัณฑ (Product) คือสิ่งที่เสนอแกตลาดเพื่อสนองความจําเปนหรือความตองการของ
ผูบริโภค หรือกลุมเปาหมาย ซึ่งผลิตภัณฑที่เราพูดถึงนี้อาจเปนผลิตภัณฑที่สัมผัสได หรือสัมผัส
ไมได แตตองมีอรรถประโยชน (Utility) และมีคุณคา (Value) เพียงพอที่จะทําใหลูกคาตัดสินใจซื้อ
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ราคา (Price) เปนการกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ ลูกคาจะ
ไดรับ หากผูบริโภคเปรียบเทียบระหวางราคาและความคุณคาของผลิตภัณฑ เห็นวาคุณคาสูงกวา
ราคา ก็จะยิ่งชวยกระตุนความตองการซื้อไดอยางมีประสิทธิภาพ
ช อ งทางการจั ดจํ า หน า ย (Place) วิ ธีที่ ผู ผ ลิ ต นํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ อ อกสู ท อ งตลาด ให สงถึ ง มื อ
ผูบริโภคไดอยางเหมาะสม ประหยัดตนทุน และกอใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด
กิจกรรมสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือสื่อสารการตลาด เพื่อสรางความ
พอใจตอตราผลิตภัณฑและตัวผลิตภัณฑที่องคกรนําเสนอตอผูบริโภค โดยมีวัตถุประสงคตางๆ ไม
ว า เพื่ อ แจ งข า วสาร เพื่ อ จู ง ใจให เ กิ ดความต อ งการและการตั ดสิ น ใจซื้ อ เพื่ อ สร า งทั ศ นคติ และ
ภาพลักษณที่ดีแกบริษัทหรือผลิตภัณฑ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยอื่นๆ
สมชาย กิจยรรยง (2557 หนา108-110) ภาพลักษณคือความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีอยูตอ
องคกร ตออุดมการณ ตอนโยบาย ซึ่งจะเปนในสวนของบุคคล สถาบันหรือองคกรใดๆ ก็ตาม แต
ความรู สึ ก นึ ก คิ ด หรื อ ภาพลั ก ษณ ที่ มี ใ นแต ล ะบุ ค คลนั้ น ไม เ หมื อ นกั น ซึ่ ง ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ
สภาพแวดลอม เพศ วัย ทัศนคติ และประสบการณที่แตกตางกัน จึงไมใชเรื่องงายๆที่จะทําใหบุคคล
ตางๆ ในองคกรของเรามีภาพลักษณที่เหมือนๆกัน สิ่งนี้เปนสิ่งที่เราตองสรางขึ้นมา
จิตตินันท นันทไพบูลย (2555 หนา 12 ) การบริการ (Service) ความหมายโดยทั่วไปคือ การ
ใหความชวยเหลือหรือดําเนินการเพื่อประโยชนของผูอื่น แตในเชิงธุรกิจ ศิริพร วิษณุมหิมาชัย
กลาวไววา “การบริการ หมายถึงการที่ผูใหบริการ หรือผูขายใหความชวยเหลือ หรือดําเนินการเพื่อ
ประโยชน ความสุขกาย สุขใจ หรือความสะดวกสบายใหแกผูรับบริการหรือผูซื้อ เปนสิ่งที่ไม
สามารถจับตองได แตเมื่อผูรับบริการไดรับบริการไปแลวอาจเกิดความประทับใจหรือไมประทับใจ
กับสิ่งนั้น”
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550,หนา 46) การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการ
ในการเลือกที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกตางๆที่มี ซึ่งมักจะตองตัดสินใจเลือกทางตางๆ
ของสินคาและบริการอยูเสมอ โดยที่ผูบริโภคจะเลือกสินคาและบริการตามที่เขามีขอมูลและขอจํา
กดของสถานการณ การ ตัดสนใจจึงเปนกระบวนการที่สําคัญและอยูภายในจิตใจของผูบริโภค
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อัตราการเจริญเติบโตของบัตรเครดิต

ที่มา : รายงานการวิจัยภาพรวมบัตรเครดิตป 2560 โดยศูนยการวิจัยกสิกรไทย
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แบบของการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรใน
กรุงเทพมหานครเปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใชแนวทางการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล
จากการออกแบบสอบถาม ซึ่งการวิเคราะหขอมูลจะแบงเปน 2 สวน ไดแก สถิติเชิงพรรณนา และ
สถิติเชิงอนุมาน โดยใช Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห

ประชากรและหนวยวิเคราะห
ประชากร (Population) ที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือประชากรในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต
8-22 เมษายน พ.ศ. 2560 จํานวน 400 คน

การเลือกกลุมตัวอยางและแผนการสุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจากการใชสูตรของ
COCHRAN, W.G. (1953). SAMPLING TECHNIQUES.JOHN WILEY AND SONS.คํ า นวณหา
ขนาดตัวอยางที่จะใชมีรายละเอียดดังนี้
N

=

N = จํานวนตัวอยางที่ทําการศึกษา
Z = คาสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% มีคาเทากับ 1.96
p = คาความนาจะเปนของประชากรกําหนดใหเทากับ 0.5
E = คาความคลาดเคลื่อนในการศึกษานี้ที่กําหนดที่ 5% เทากับ
0.05
จะได N

.

=

.

.

.

=

384.16 คน ≈ 400 คน

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จะใชขนาดตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง
ผูวิจัยไดเลือกใชวิธีดําเนินการสุมตัวอยางแบบไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (Nonprobability Sampling) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่ง
ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลตัวอยางผานทางแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด
การวิเคราะหขอมูล
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การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา ไดแก คาความถี่คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พรอมทดสอบสมมติฐานดวยสถิติเชิงอนุมาน T-test และ F-testโดยใช Microsoft Office
Excel ในการวิเคราะห

สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
รายละเอียด
เพศ
อายุ

สถานภาพ

วุฒิการศึกษา

อาชีพ

รายไดเฉลี่ยตอเดือน

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง

ความถี่

รอยละ

ชาย

138

34.50

หญิง

262

65.50

ต่ํากวา 20 ป

2

0.50

20 - 29 ป

68

17.00

30 - 39 ป

285

71.25

40 ปขึ้นไป

45

11.25

โสด

249

62.25

สมรส

142

35.50

หยาราง

9

2.25

ต่ํากวาปริญญาตรี

50

12.50

ปริญญาตรี

259

64.75

สูงกวาปริญญาตรี

91

22.75

นักเรียน/นักศึกษา

8

2.00

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ

42

10.50

พนักงานบริษัทเอกชน

257

64.25

ธุรกิจสวนตัว

69

17.25

อื่นๆ ....

24

6.00

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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สถาบันการเงินที่เลือกถือบัตร

มากกวา 40,000 บาท

154

38.50

ธนาคารกสิกรไทย

117

29.25

ธนาคารไทยพาณิชย

61

15.25

ธนาคารกรุงไทย

82

20.50

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

77

19.25

ธนาคารอื่นๆ

63

15.75

จากตารางผลการสํ า รวจของกลุ มตั ว อย า งพบว า ส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง อายุ 30-39 ป
สถานภาพโสดการศึกษาระดับปริญญาตรี เปนพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา
40,000 บาท เลือกใชบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย
ตารางที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
สถาบันการเงินผูออกบัตรมีความมั่นคงและ

97

24.25

79

19.75

41

10.25

63

15.75

วงเงินอนุมัติบัตรเครดิตสูง

113

28.25

คาธรรมเนียมแรกเขาและรายปที่เหมาะสม

136

34.00

คาธรรมเนียมเบิกเงินสดลวงหนาที่เหมาะสม

95

23.75

อัตราดอกเบี้ยต่ํา

56

14.00

รานคาที่รับชําระดวยบัตรเครดิตจํานวนมาก

220

55.00

(เชน ซื้อสินคา, ผอนสินคา, กดเงินสด)
รูปแบบบัตรมีความสวยงาม
ระยะเวลาอนุมัติสั้นและเอกสารประกอบ
การสมัครนอย

จําหนาย

ละ
30.00

บัตรสามารถใชไดหลากหลายรูปแบบ

ดานชองทางการจัด

รอย

120

ชื่อเสียงดี
มีระบบปองกันการโจรกรรมขอมูล (Chip Card)

ดานราคา

ความถี่
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ชองทางรับสมัครบัตรเครดิตนอกสถานที่

91

22.75

58

14.50

จํานวนสาขาในการรับสมัครบัตรที่ทั่วถึง

31

7.75

แบงชําระ 0%

160

40.00

ไมมีคาธรรมเนียมรายป

103

25.75

สิทธิพิเศษและสวนลดรานคาที่รวมรายการ

89

22.25

เครดิตเงินคืน

38

9.50

(เชน อาคารสํานักงาน, หางสรรพสินคา)
ชองทางการรับชําระยอดใชจายมีความ
หลากหลาย
ดานการสงเสริมการ
ขาย

คะแนนสะสม

10

2.50

จากตาราง พบวากลุมตัวอยางสวนใหญใหคะแนน ดานผลิตภัณฑในเรื่องสถาบันการเงินผู
ออกบัตรมีความมั่นคงและชื่อเสียงดี ดานราคาเรื่องคาธรรมเนียมแรกเขาและรายปที่เหมาะสม ดาน
ชองทางการจัดจําหนายเรื่องรานคาที่รับชําระดวยบัตรเครดิตจํานวนมาก และดานการสงเสริม
การตลาดเรื่องแบงชําระ 0%
ตารางที่ 3 ปจจัยอื่นๆของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยอื่นๆ
ดานภาพลักษณ

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง

ความถี่

รอยละ

ความมั่นคงและความนาเชื่อถือของสถาบัน

122

30.50

210

52.50

68

17.00

84

21.00

233

58.25

83

20.75

เปนสถาบันการเงินที่เขาถึงไดทุกชนชั้น
มีสาขาจํานวนมาก
มีความเปนผูนําดานการใหบริการบัตรเครดิต
ดานกระบวนการใหบริการ ขั้นตอนการใชสิทธิประโยชนไมยุงยาก
ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ (Call center)
ใหบริการ 24 ชั่วโมง
มีขอมูลออนไลนที่เขาถึงไดครอบคลุม
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จากตาราง พบวากลุมตัวอยางสวนใหญใหคะแนน ดานภาพลักษณเรื่องเปนสถาบันการเงิน
ที่เขาถึงไดทุกชนชั้นมีสาขาจํานวนมาก ดานกระบวนการใหบริการเรื่องศูนยบริการลูกคาสัมพันธ
(Call center) ใหบริการ 24 ชั่วโมง
ตารางที่ 4 การตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานคร
ปจจัย

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1. การยอมรับในระดับสากล สามารถใชไดทั่วโลก

3.8850

1.2533

2. ฟรีคาธรรมเนียมแรกเขาและรายป

4.5775

0.8431

4.3575

0.8255

4.5925

0.8766

4.3725

0.8693

3. การอํานวยความสะดวกในการติดตอกับธนาคารเจาของ
บัตรอยางดี
4. บริการผอนชําระ 0% ในรานคาที่รวมรายการ
5. สามารถใชบริการไดหลายรูปแบบ เชน กดเงินสด รูดซื้อ
สินคา และอื่นๆ

ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช บั ต รเครดิ ต ของกลุ ม ตั ว อย า ง ส ว นใหญ ใ ห
ความสําคัญ คือบริการผอนชําระ 0% ในรานคาที่รวมรายการ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ
และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากร
ในกรุงเทพมหานครตางกัน
เพศที่ แ ตกต า งกั น ไม มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช บั ต รเครดิ ต ของประชากรใน
กรุงเทพมหานครตางกัน
อายุ ที่ แ ตกต า งกั น ไม มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช บั ต รเครดิ ต ของประชากรใน
กรุงเทพมหานครตางกัน
สถานภาพที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรใน
กรุงเทพมหานครตางกัน
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การศึกษาที่แตกตางกั นมีอิทธิ พลตอ การตัดสิ นใจเลื อกใชบัตรเครดิตของประชากรใน
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
อาชีพที่ แตกต า งกั น ไม มีอิ ท ธิ พลต อ การตั ดสิ น ใจเลื อ กใช บั ต รเครดิ ต ของประชากรใน
กรุงเทพมหานครตางกัน
รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครตางกัน
สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา
ดานสถานที่ใหบริการ และดานการสงเสริมการตลาด ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช
บัตรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครตางกัน
ดานผลิตภัณฑที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรใน
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ดานราคาที่แตกต างกั นมี อิท ธิพลต อการตั ดสิ นใจเลือกใช บัตรเครดิ ตของประชากรใน
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ดานชองทางการจัดจําหนายที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิต
ของประชากรในกรุงเทพมหานครตางกัน
ดานการสงเสริมการตลาดที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 3 :ปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย ดานภาพลักษณและดานกระบวนการใหบริการ
ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครตางกัน
ดานภาพลักษณที่ใหบริการที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิต
ของประชากรในกรุงเทพมหานครตางกัน
ดานกระบวนการใหบริการที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครอยางมีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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อภิปรายผลของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1: ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรใน
กรุงเทพมหานครตางกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว าป จ จั ย ส ว นบุค คลมี เ พี ย งด า นการศึ กษาที่ แตกต า งกั น มี
อิ ทธิ พลตอการตั ดสิ น ใจเลื อ กใชบั ต รเครดิ ต ของประชากรในกรุ งเทพมหานครต า งกั น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากคนที่มีการศึกษาในแตละระดับ ก็ มีความสามารถในการพิ นิจ
พิเคราะหดวยเหตุผล หรือหาขอมูลกอนการซื้อที่แตกตางกัน สอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรี
รัตน (2537) ที่กลาวไววา ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน มบริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีกว าผู ที่ มี
การศึกษานอย
สวนดานเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมมีดานใดที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครตางกันแตอยางใด ไมเปนไปตาม
สมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจากบัตรเครดิตมีคาใชแทนเงินสด ผูที่ถือบัตรเครดิตจึงสามารถใชไดทุกเพศ
อายุ ทุกสถานภาพ ทุกอาชีพ และทุกระดับรายได จึงไมเปนอุปสรรคตอการเลือกใชบัตรเครดิต
สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา
ดานสถานที่ ใหบริการ และดานการส งเสริ มการตลาด ที่แตกตางกันมีอิ ทธิ พลต อการตั ดสิ น ใจ
เลือกใชบัตรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ราคา และ
สงเสริมการตลาดที่แตกต างกั นมีอิท ธิพลตอ การตัดสิ นใจเลื อกใชบัตรเครดิ ตของประชากรใน
กรุ งเทพมหานครตางกั น อย างมีนัยสําคั ญทางสถิ ติ 0.05 โดยกลุมตัว อย างใหความสําคั ญ ด าน
ผลิตภัณฑเรื่องสถาบันการเงินผูออกบัตรมีความมั่ นคงและชื่อเสียงดี ดานราคาเรื่องสอดคลอ ง
คาธรรมเนียมแรกเขาและรายปที่เหมาะสม ดานสงเสริมการตลาดเรื่องแบงชําระ 0% สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของทนงศักดิ์ จิรวัฒนวิจิตร (2554) ศึกษาถึงปจจัยทีมีผลตอการเลือกใชบัตรเครดิตของ
ลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) ภาคกลางสาม สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม โดยกลาววาการ
ที่ผูบริโภคใหความสําคัญกับชื่อเสียงของธนาคารนั้นอาจเนื่องจากผูบริโภคตองการไดรับความ
คุ ม ครองและความมั่ น ใจจากผู ข าย ชื่ อ เสี ย งของธนาคารเปรี ย บเสมื อ นตราสิ นค า ในด า นราคา
ผูบริโภคตองการใหฟรีคาธรรมเนียมแรกเขาและรายปเพราะเห็นวาคาธรรมเนียมรายปนั้นเป น
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คาใชจายที่ธนาคารเอาเปรียบผูบริโภค และในดานการสงเสริมการตลาดกลุมตัวอยางใหความสําคัญ
มาก ในเรื่อง บริการแบงชําระสินคา /บริการ 0% และเรียกเก็บในเดือนถัดไป โดยใหความเห็นวา
เปนวิธีสรางยอดขายอีกแบบหนึ่ งที่ผูบริโภคใหความสําคัญ อาจเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทํา ให
ผูบริโภคยอมคํานึงถึงคาใชจายที่จําเปนในการครองชีพ ดังนั้นการปรับกลยุทธใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูบริโภค ทําใหรูสึกผอนคลาย ชวยใหรูสึกคุมคาเมื่อเลือกใชบัตรเครดิตที่มีการ
สงเสริมการตลาดในลักษณะนี้ และศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอื่นๆ (2541) กลาวไววาผลิตภัณฑตอง
มีอรรถประโยชน มีคุณคาในสายตาลูกคา จึงมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได และราคานั้นมี
สวนสําคัญในการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค การตัดสินใจดานราคาไมจําเปนตองเปนราคาสูง
หรือต่ํา แตเปนราคาที่ผูบริโภครับรูในคุณคา การกําหนดราคาตองมีความเหมาะสมกับคุ ณภาพ
ผลิตภัณฑ
สวนดานชองทางการจัดจําหนายที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตร
เครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครตางกันแตอยางใดไมเปนไปตามสมมุติฐานทั้งนี้เนื่องจาก
ชองทางการจัดจําหนาย มีความสะดวกไมเปนอุปสรรคตอผูใชบริการ
สมมติฐานที่ 3:ปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย ดานภาพลักษณและดานกระบวนการใหบริการ
ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยอื่นๆ เพียงดานเดียว คือดานกระบวนการใหบริการที่
แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญ ในเรื่องศูนยบริการลูกคาสัมพันธ
(Call center) ใหบริการ 24 ชั่วโมง สอดคลองกับผลการวิจัยของนิติพัฒน สกูลเกรียงไกร (2557)
ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจใชบัตรเครดิตของธนาคารซีไอเอ็มบีไทยของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวา ดานคุณภาพการใหบริการ มีสวนสําคัญตอความตั้งใจใชบัตรเครดิต
ของธนาคารอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยดานความพรอมในการตอบสนองกลุม
ตัวอยางใหความสําคัญกับเรื่องลูกคาสามารถติดตอสอบถามการใชงานบัตรเครดิตขอสงสัยหรือขอ
ความชวยเหลือดานบัตรเครดิตไดทันทีผานศูนยบริการลูกคาสัมพันธ (Care Center) มาเปนอันดับที่
1 และสอดคลองกับทฤษฎีของชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) ไดกลาววาลูกคาจะใชบริการกับ
ธุรกิจใด ธุรกิจนั้นจะตองสรางความสะดวกใหแกลูกคา และการติดตอสื่อสารลูกคายอมตองการ
ไดรับขาวสารอันเปนประโยชนตอธุรกิจ ในขณะเดียวกันลูกคาก็ตองการติดตอธุรกิจเพื่อใหขอมูล
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ความเห็น หรือขอรองเรียน ธุรกิจจะตองจัดหาสื่อที่เหมาะสมกับลูกคาเปาหมาย เพื่อการใหและรับ
ขอมูลความเห็นจากลูกคา
สวนดานดานภาพลักษณที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครตางกันแตอยางใด ไมเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจากภาพลักษณ
ของสถาบันการเงิน ในปจจุบันเปนไปในทิศทางที่ดี จึงไมมีผลตอการตัดสินใจของผูใชบัตรเครดิต
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ทําการสํารวจคือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่ใช
จายบัตรเครดิต
จากกลุมตัวอยางผูใชบัตรเครดิตสวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพโสด มีระดับการศึกษา
อยูที่ระดับปริญญาตรีและสวนมากเปนพนักงานบริษัทเอกชนที่มีรายไดในชวง 40,000 บาทขึ้นไป
โดยปจจัยดานการศึกษามีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิต ผูประกอบการบัตรเครดิตควร
พัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายยิ่งขึ้นเพื่อขยายฐานลูกคาบัตรเครดิตและใหกลุมลูกคาหันมา
เลือกใชจายผานบัตรเครดิตของทานเปนอันดับแรก
ดานผลิตภัณฑ กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับความมั่นคงและชื่อเสียงที่ดี ซึ่งสอดคลองกับ
ด า นภาพลั ก ษณ ที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งให ค วามสํ า คั ญ กั บ ความมั่ น คงและความน า เชื่ อ ถื อ ดั ง นั้ น
ผูประกอบการบัตรเครดิตควรศึกษาภาพลักษณขององคกร เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนา ใหเกิด
ความเชื่อมั่นกับลูกคา อีกทั้งควรพัฒนาดานการระบบความปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพเพื่อใหเกิด
ความมั่นใจในผลิตภัณฑมากยิ่งขึ้น
ดานราคา กลุมตัวอยางใหความสําคัญเรื่องคาธรรมเนียมแรกเขาและรายปที่เหมาะสม ผู
ประกอบ การบัตรเครดิตควรทําใหผูบริโภครูสึกคุมคากับราคาที่ตองจายใหกับผูประกอบการ โดย
การพัฒนาทั้งดานผลิตภัณฑ คุณภาพ การใหบริการ เพื่อมากขึ้น หรืออาจจะใชการจัดการสงเสริม
การขายดวยการกําหนดยอดใชจายผานบัตรตอป เมื่อถึงยอดดังกลาวจะมีการใหยกเวนคาธรรมเนียม
รายป เพื่อดึงดูดลูกคาใหเลือกใชบัตรเครดิตของทาน
ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูประกอบการบัตรเครดิตควรเขาไปเปนพันธมิตรกับรานคา
และสถานบริการใหมากยิ่งขึ้น ขยายรานคาใหใชจายผานบัตรไดอยางทั่วถึง รวมทั้งเรื่องสิทธิพิเศษ
เมื่อใชจายผานบัตรของทานในรานคาที่เขารวม เพื่อใหผูถือบัตรเครดิตรูสึกถึงความสะดวกในการ
ใชบริการ สามารถใชไดงาย มีสถานที่รองรับมาก มีสิทธิพิเศษ เมื่อถือครองบัตรเครดิตของทาน
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ดานสงเสริมการตลาด กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากในเรื่องการแบงชําระ 0% รองลงมา
คื อไม มีค า ธรรมเนี ย มรายป จะเห็นได วา การส ง เสริ ม การขายที่ ผู ถือบั ต รเครดิต ใหค วามสํ า คั ญ
สอดคล อ งกั บ เศรษฐกิ จ ป จ จุ บั น ที่ ผู บ ริ โ ภคย อ มคํ า นึ ก ถึ ง ความจํ า เป น ในการใช จ า ยเป น หลั ก
ผูประกอบการบัตรเครดิตควรออกโปรโมชั่นเกี่ยวกับการยืดระยะเวลาการชําระเงิน การใหสวนลด
หรือการยกเวนคาธรรมเนียม เพื่อขยายฐานลูกคา
ดานกระบวนการใหบริการ ผูประกอบการบัตรเครดิตควรศึกษาและพัฒนาในดานความ
สะดวก รวดเร็ว และการใหขอมูลที่ครบถวนแกลูกคา ทั้งทางดานการติดตอโดยตรงกับเจาหนาที่
การติดตอผานโทรศัพท เนื่องจากเมื่อลูกคาตองการติดตอกับธนาคาร หมายความวาลูกคามีความ
ตองการความชวยเหลือ การบริการที่ประทับใจ รวดเร็ว ยอมทําใหลูกคาพึงพอใจ ไมรูสึกวาเขาถึง
ยาก
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาดานพฤติกรรมการใชจายผานบัตรเครดิต ของประชากรในปจจุบันเพื่อให
ทราบแนวโนม ทิศทางธุรกิจบัตรเครดิต แนวโนมการทําการตลาดในอนาคต
2.

ควรศึกษาความคาดหวังของผูบริโภคในการซื้อสินคาผานบัตรเครดิต
บรรณานุกรม
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของประชากรในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล
Decision to buy a French bulldog of people in Bangkok
กฤษฎา สายสวาท
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของ
ประชากรในเขตกรุงเทพและปริ มณฑล มีวัตถุ ประสงค เพื่ อศึ กษาป จจั ยส วนบุคคล ปจจัยส ว น
ประสมทางการตลาด และปจจัยอื่น ๆ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา คาความถี่ คารอย
ละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พรอมกับทดสอบสมมติฐานดวยสถิติอนุมาน t-Test และ
F-Test
ผลการวิ จัยพบว า ผู ตอบแบบสอบถามส วนใหญ เป นเพศหญิ ง อายุระหวาง 31 – 40 ป
รองลงมาคือ อายุระหวาง 20-30 ป ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาอยู
ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี รองลงมาคื อ สู ง กว า ปริ ญ ญาตรี ส ว นใหญ ป ระกอบอาชี พ ธุ ร กิ จ ส ว นตั ว
รองลงมาคือ นักเรียน นักศึกษา มีรายไดเฉลี่ยอยูในชวง 30,000-50,000 บาท รองลงมาคือ มีรายได
เฉลี่ยอยูในชวง 15,001-30,000 บาท สําหรับ ปจจัยที่อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสุนัขพันธุ
เฟนซบลูด็อก จากการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 เพื่อแสดงความสัมพันธ
ระหวาง ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยดานอื่น ๆ กับการตัดสินใจ
เลือกซื้อสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถรถสรุปไดดังนี้
ความสัมพันธระหวาง เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกซื้อ
สุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของผูบริโภค แตกตางกัน ปจจัยสวนบุคคลดานการศึกษาไมมีอิทธิพลกับ
การตัดสินใจเลือกซื้อสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของผูบริโภค ความสัมพันธระหวาง ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา ดานสถานที่ซื้อ และดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกซื้อสุนัข
พันธุเฟรนซบลูด็อกของผูบริโภค แตกตางกัน และสุดทายคือความสัมพันธระหวาง ดานภาพลักษณ
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ทางกายภาพ และด า นกระบวนการให บ ริ ก าร มี อิ ท ธิ พ ลกั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สุ นั ข พั น ธุ
เฟนซบลูด็อกของผูบริโภค แตกตางกัน.
คําสําคัญ : การตัดสินใจซื้อ, 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
ปจจุบันการเลี้ยงสุนัขกําลังไดรับความสนใจเปนอยางมาก เนื่องจากการดําเนินชีวิตของ
ประชากรในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง จากแตกอนที่อาศัยอยูกันแบบครอบครัวขยายก็ได
เปลี่ยนมาเปนการอาศัยแบบครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น โดยพอและแมจะตองออกไปทํางานสวนลูกก็
ตองเรียนหนังสือ ทําใหบางเวลาหลังจากเสร็จจากการทํางานหรือเรียนหนังสือสมาชิกในครอบครัว
จําเปนตองอยูคนเดียว จึงทําใหเกิดความตองการเพื่อนเลนและคลายเหงา โดยครอบครัวสวนใหญ
จะเลือกเลี้ยงสุนัขเนื่องจากเปนสัตวที่มีความนารัก เปนมิตรกับเจาของ และสามารถเฝาบานไดอีก
ดวย สงผลใหคานิยมในการเลี้ยงสุนัขนั้นมีอัตราเพิ่มขึ้น นอกจากนี้สถานที่พักเชนโรงแรมและรี
สอร ท ต า งเริ่ ม มี ก ารอนุ ญ าติ ใ ห นํ า สุ นั ข เข า มาพั ก อาศั ย ได จึ ง ทํ า ให สุ นั ข เข า มามี บ ทบาทใน
ชีวิตประจํ าวั นมากขึ้ นส งผลให คา นิย มในการเลี้ ย งสุ นัข นั้ นมีอัต ราเพิ่ มขึ้ น จากการสํารวจของ
ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด ไดทาการสํารวจพฤติกรรมการเลี้ยงสัตวของคนกรุงเทพฯ พบวาสัตวเลี้ยง
ที่นิยมเลี้ยงกันมากที่สุดคือ สุนัข โดยคิดเปนรอยละ 69.9 ของประชากรที่สํารวจทั้งหมด (สิริยุพา ชัย
พรหม, 2551) ซึ่ ง ในการเลื อ กซื้ อ สุ นั ข มาเป น เพื่ อ นเล น หรื อ เฝ า บ า นนั้ น ป จ จุ บั น ก็ มี สุ นั ข อยู
หลากหลายสายพันธุ ซึ่งแตละสายพันธุก็มีลักษณะรูปราง และนิสัยแตกตางกันไปซึ่งในการทําวิจัย
ครั้งนี้ไดเลือกนําสุนัขสายพันธุเฟรนซบลูด็อกมาทําการสํารวจเนื่องจากปจจุบันสุนัขสายพันธุนี้
กําลังเปนที่นิยมเลี้ยงกันอยางแพรหลาย ประวัติของสุนัขสายพันธุเฟรนซ บลูด็อก :ประมาณป 1860
มีสุนัข Bulldog มากมายในประเทศอังกฤษและสุนัขชนิดนี้ไมคอยนิยมเลี้ยงเทาไร สุนัขเหลานี้
บางสวนถูกสงเขาไปในประเทศฝรั่งเศส และไดผสมกับสุนัขพันธุตางๆในฝรั่งเศส จนในที่สุดเกิด
เปนสุนัขพันธุ เฟรนช บูลด็อก ( French Bulldog ) ขึ้นและสุนัขพันธุนี้เปนที่นิยมเลี้ยง ในประเทศ
ฝรั่งเศสโดยเฉพาะสุภาพสตรี ป 1880 ปารีส เนื่องจากสุนัขสายพันธุเฟรนซบลูด็อกมีอุปนิสัยฉลาด
กลาหาญ ราเริง ชอบเลน ชอบออกกําลังกาย และตื่นตัวอยูเสมอ เปนมิตร เขากับคนและสัตวอื่น ๆ
ไดดี เฟรนช บูลด็อก และท่ําคัญเปนสุนัขที่เหานอยจึงเหมาะมากกับการเลี้ยงในคอนโดหรือบานที่
ไมตองการใหสุนัขเหาเสียงดัง
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของคนใน
กรุงเทพและปริมณฑล
2. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ส ว นผสมทางการตลาดต า งๆที่ ทํ า ให เ กิ ด อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
สุนัขเฟนซบลูด็อกกลุมคนในกรุงเทพและปริมณฑล
3. เพื่อศึกษาปจจัยอื่นๆที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสุนัขเฟรนซบลูด็อกของคนใน
กรุงเทพและปริมณฑล
สมมติฐานการวิจัย
1.ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือนและสภาพ
ที่แตกตางมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกในกลุมกรุงเทพและปริมณฑล
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวยผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ใหบริการและ
ดานสงเสริมการตลาดที่แตกตางกัน (4P’s)
3. ปจจัยอื่นๆที่ประกอบไปดวยภาพลักษณทางกายภาพดานกระบวนการใหบริการและ
ดานเวลาที่แตกตางกันนั้นมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อของกลุมคนในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล.
ประโยชนของการวิจัย
1. ผูประกอบการเกี่ยวกับสัตวเลี้ยงสามารถนําผลการศึกษา ไปใชเปนแนวทางในการ
กําหนดรูปแบบและทิศทางของธุรกิจใหสอดคลองกับพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคได
อยางเหมาะสม
2. ผูประกอบการเกี่ยวกับคลินิครักษาสัตวและโรงพยาบาลสามารถนําผลการศึกษาไป
วางแผนเพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภค
3. ผูประกอบการสัตวเลี้ยงสามารถนําผลการศึกษาไปใชในแนวทางกําหนดกลยุทธทาง
การตลาด เพื่อสรางผลกําไรสูงสุดกับธุรกิจ
4. ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษาไปใชวางแผนและปรับปรุงกิจการตลอดจนการ
บริหารจัดการธุรกิจใหเกิดความไดเปรียบในเชิงแขงขันไดอยางมั่นคง
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กรอบแนวความความคิดการวิจัย

แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล
ผูชวย ศาสตราจารย ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกร(2555, หนา 167) เกณฑดาน
ประชากรศาสตรเปนเกณฑในการแบงสวนตลาดเบื้องตนที่เกี่ยวของกับกลุมลูกคามาก
ที่สุด และเปนเกณฑทสามารถนํามาแบงสวนตลาดไดงายและสะดวกที่สุด เนื่องจากเกณฑนี้เปน
เกณฑที่เกี่ยวของโดยตรงกับลูกคาทุกคนและสามารถสังเกตุไดงาย ซึ่งมีผลตอพฤติกรรมการซื้อของ
ลูกคาที่แตกตางกัน กณฑนี้ไดแก อายุ อาชีพ รายได การศึกษา ขนาดครอบครัว ศาสนา สีผิว สัญชาติ
สถานภาพ ฯลฯ การอาศัยเกณฑตางๆไดแก เกณฑประชากรศาสตร ซึ่งประกอบดวย ดังนี้
1. เพศ เพศสามารถแบงแยกความตองการของผูบริโภคได โดยดูเพศของผูบริโภคเปน
หลักในการตอบสนองความตองการซึ่งเปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดที่สําคัญ เพราะปจจุบันนี้
ตัวแปรดานเพศมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคมาก เพศที่แตกตางกันมักจะมีทัศนคติ การ
รับรู และการตัดสินใจในเรื่องการซื้อสินคาบริโภคตาง ๆ กัน
2. อายุ กลุมผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันยอมจะมีความตอ งการในสิ นคาและบริ การที่
แตกตางกัน เชน กลุมวัยรุนชอบทดลองสิ่งแปลกใหม และชอบสินคาแฟชั่น กลุมผูสูงอายุจะสนใจ
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สิ น ค า เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพและความปลอดภั ย การตลาดจึ ง ใชป ร ะโยชน จ ากอายุ เ ป น ตั ว แปรด า น
ประชากรศาสตรที่แตกตางกัน และไดคนหาความตองการของสวนตลาดสวนเล็ก (Niche Market)
โดยมุงความส าคัญที่ตลาดอายุสวนนั้น
3. รายได ( Income) เป น ตั ว แปรที่ สํ า คั ญ ในการกํ า หนดส ว นของตลาด มี แ นวโน ม
ความสัมพันธใกลชิดกันในเชิ งเหตุและผล สวน ใหญเปนกลุมที่มีระดับการศึกษาสูงบุคคลที่มี
การศึกษาตอโอกาสที่จะหางานระดับสูงยาก จึงทําใหมีรายไดต่ํา ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินคา
ที่แทจริงอาจเปนเกณฑรูปแบบการดํารงชีวิต คานิยม อาชีพ ระดับการศึกษา ฯลฯ
4. การศึกษา ผูที่มีการศึกษาสูง มีแนวโนมที่จะเลือกบริโภคผลิตภัณฑที่มี คุณภาพดีมากกวา
ผูที่มีการศึกษาต่ํา เนื่องจากผูที่มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพที่สามารถสรางรายไดสูงกวาผูที่มีการศึกษา
ต่ํา จึงมีแนวโนมที่จะเลือกบริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมากกวา
5. ศาสนา
6. สัญชาติ
7. สถานภาพครอบครัว ลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ การเขาสูชีวิตสมรส (อายุแรก สมรส)
การแตกแยกของชีวิตสมรส (อันเนื่องมาจากการตาย, การแยกกันอยู, การหยาราง)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ปจจัยสวนผสมทางการตลาดบริการ หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซึ่ง บริษัท
ใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมายประกอบดวยเครื่องมือกลยุทธการตลาด
สําหรับธุรกิจบริการ มีผลตอการตัดสินใจเลือกของผูบริโภค
ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, 2547 ไดกลาวถึงสวนประสมทางการตลาดไวดังนี้
1.ปจจัยดานผลิตภัณฑ (product) เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาสรางคุณคา และ
สนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ โดยผลิตภัณฑที่ลูกคาคาดหวัง
2.ปจจัยดานราคา (price) ตนทุนของสินคาที่ลูกคาตองการจายกับสินคาหรือบริการ นั้นๆ
การกําหนดราคาสินคาตองไดรับการยอมรับจากตลาดเปาหมาย และสูกับคูแขง
3.ปจจัยดานการจัดจําหนาย (place) กระบวนการทํางานที่จะทําใหสินคาหรือบริการ ไปสู
ตลาดเพื่อใหผูบริโภคไดบริโภคสินคาหรือบริการไดตามตองการ โดยทําเลที่ตองเพื่อใหอยูใน พื้นที่
ที่เขาถึงลูกคาได
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4.ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด (promotion) กิจกรรมสนับสนุนใหกระบวนการ
สื่อสารทางการตลาดใหแนใจวาตลาดผูบริโภคเขาใจ และใหคุณคาในสิ่งที่ผูขายเสนอ
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ คนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก
กรุงเทพมหานครโดยใชสูตรของ Cochran จํานวน 400 คน ผูวิจัยออกแบบการวิจัยเปนเชิงปริมาณ
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในชวง มีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2560
แลวตรวจสอบความถูกตอง และความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจากผูเชียวชาญ เมื่อผานเรียบรอย
แลว จึงไดนําไปแจกจริงกับกลุมตัวอยางดังกลาวขางตน
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนํ าข อ มู ลที่ ไ ด จ ากแบบสอบถามของกลุ มตั วอย า งจํา นวน 400 คน มาดํ าเนิ น การ
ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ซึ่งทําใหผูวิจัยแนใจไดวาขอมูลที่นํามาประมวลนั้น เปนขอมูลที่
มีความสมบูรณถูกตอง และอยูในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด 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
เพศ
อายุ

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง

ความถี่

รอยละ

ชาย

162

40.5

หญิง

238

59.5

5

1.3

20-30 ป

140

35.0

31-40 ป

212

53.0

มากกวา 50 ป

43

10.8

นอยกวา 20 ป
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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

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

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

รายไดตอเดือน

สถานภาพ

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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ตารางที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยดาน
สวนประสม
ทางการตลาด

รายละเอียด

ความถี่

รอยละ

สีของสุนัขเฟ

สีขาวลวน

84

21.0

รนซบลูด็อก

สีดําลวน

33

8.25

สีน้ําตาล

48

12.0

สีแฟนซี

235

58.75

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

ตลาดนัดจตุจักร

50

12.50

ทางอินเตอรเนต

90

22.50

ฟารมสุนัขภาคกลาง

76

19.00

ฟารมสุนัขภาคเหนือ

15

3.75

ฟารมสุนัขในกรุงเทพและปริมณฑล

169

42.25

มีบริการสงสุนัขฟรี

59

14.75

201

50.25

140

35.00

ราคา

สถานที่ซื้อ

โปรโมชั่น

มีบริการฉีดวัคซีนสุนัขจนถึง อายุ 3
เดือน
รับคืนสุนัขในกรณีสุนัขเปนโรคภายใน 7
วัน

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซื้อสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกสีแฟนซี มีจํานวน 235 คน
คิดเปนรอยละ 58.75 ราคาสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกที่เหมาะสมที่เลือกซื้อคือ 10,001 - 15,000 บาท
มีจํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.25 สถานที่ซื้อสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกที่เลือกซื้อมากที่สุด คือ
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ฟารมสุนัขในกรุงเทพและปริมณฑล มีจํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 42.25 รูปแบบโปรโมชั่นที่
คนสนใจคือ มีบริการฉีดวัคซีนสุนัขจนถึงอายุ 3 เดือน มีจํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 50.25
ตารางที่ 3 การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยอื่น ๆ
ปจจัยอื่น ๆ

รายละเอียด

ความถี่

รอยละ

61

15.25

127

31.75

145

36.25

67

16.75

128

32.00

0

0

มีการบริการใหคําปรึกษาตลอด 24 ชม.

174

43.50

ความรวดเร็วในการใหบริการ

98

24.50

ภาพลักษณทางกายภาพ สถานที่ตั้งของฟารมอยูใกลกับที่พักอาศัย
ชื่อเสียงของฟารมที่จําหนาย
ฟารมมีการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุ
สัตว
ความสะอาดและสภาพแวดลอมของ
ฟารม
การบริการ

มีการรับประกันสุขภาพสุนัขหลังซื้อ 7
วัน
มีการบริการบริการจัดสงฟรี

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกภาพลักษณทางกายภาพดานฟารมมีการรับรอง
มาตรฐานจากกรมปศุสัตว มีจํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.25 และทางดานการบริการผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเลือกมีการใหคําปรึกษาตลอด 24 ชม. มีจํานวน 174 คน คิดเปยรอยละ
43.50
ตารางที่ 4 การวิเคราะหเกี่ยวกับอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตารางที่ 16 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของประชากรในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล.
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ปจจัย

คาเฉลี่ย

คาเบี่ยงเบน

คาต่ําสุด คาสูงสุด

มาตรฐาน
สุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อก มีความ

4.28

0.656088

1

5

1

5

ฉลาด แสนรู ไมเจ็บปวย
0.748729
ราคาสุนัขมีความเหมาะสมกับราคา

4.06
0.714599

ตลาดที่ขายในปจจุบัน

1

5

5.00

1

5

4.37

2

6

0.701663
สถานที่ในการจัดจําหนายและซื้อขาย

4.03
0.662720

มีความสะดวก
รูปรางของสุนัขมีความโดดเดนกวา
สาพันธุอื่นทั่วไป
มีการใหการบริการกอนและหลังการ
ขาย

จากตารางพบว า ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สุ นั ข พั น ธุ เ ฟรนซ บ ลู ข อง
ประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่มีคาเฉลี่ยมมากที่สุดคือ รูปรางของสุนัขมีความโดดเดน
กวาสาพันธุอื่นทั่วไป มีคาเฉลี่ยคือ 5.00 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.701663 คะแนน
คาสูงสุดคือ 5คะแนน และคาต่ําสุดเทากับ 1 คะแนน รองลงมาคือ มีการใหการบริการกอนและหลัง
การขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.662720 คะแนน คาสูงสุด
เทากับ 6 คะแนน คาต่ําสุดเทากับ 2 คะแนน สุนัขพันธุเฟรนซบลู ด็อก มีความฉลาด แสนรู ไม
เจ็บปวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.656088คะแนน คาสูงสุด
เทากับ 5 คะแนน คาต่ําสุดเทากับ 1 คะแนน ราคาสุนัขมีความเหมาะสมกับราคาตลาดที่ขายใน
ปจจุบัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.748729 คะแนน คาสูงสุด
เทากับ 5 คะแนน คาต่ําสุดเทากับ 1 คะแนน และนอยที่สุดคือ สถานที่ในการจัดจําหนายและซื้อขาย
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มีความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.714599 คะแนน
คาสูงสุดเทากับ 5 คะแนน และคาต่ําสุดเทากับ 1 คะแนน.
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของ
ประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลตางกัน.
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีเพียงปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาเทานั้น ที่มี
อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สุ นั ข พั น ธุ เ ฟรนซ บ ลู ด็ อ กของประชากรในเขตกรุ ง เทพและ
ปริมณฑล ของคนที่ประกอบธุรกิจสวนตัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ดั ง นั้ น ระดั บ การศึ ก ษาที่ แ ตกต า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สุ นั ข พั น ธุ เ ฟ
รนซบลูด็อกของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลตางกัน.
สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P) ที่ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานสถานที่ใหบริการ และดานการสงเสริมการตลาด ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสถานที่เทานั้น ที่มี
อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สุ นั ข พั น ธุ เ ฟรนซ บ ลู ด็ อ กของประชากรในเขตกรุ ง เทพและ
ปริมณฑล ของคนที่ประกอบธุรกิจสวนตัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
สมมติ ฐ านที่ 3 : ป จ จั ย อื่ น ๆ ที่ ป ระกอบด ว ย ด า นภาพลั ก ษณ ท างกายภาพและ ด า น
กระบวนการใหบริการ ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อก
ของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลตางกันตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานในปจจัยอื่นๆ ไมมีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ อ
สุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของประชากรในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล ของคนที่ประกอบธุ ร กิ จ
สวนตัวที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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อภิปรายผลของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และ
สถานภาพที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของประชากร
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีเพียงปจจัยส วนบุคคลดานระดับการศึกษาเทานั้ นที่มี
อิทธิพลตอการตอการตัดสินใจเลือกซื้อซื้อสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของประชากรในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล ของคนที่ประกอบธุรกิจสวนตัว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองกับแนวคิด
ของผูชวศาสตราจารย ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกร(2555, หนา 167) เกณฑดานประชากรศาสตรเปนเกณฑ
ในการแบงสวนตลาดเบื้องตนที่เกี่ยวของกับกลุมลูกคามากที่สุด และเปนเกณฑทสามารถนํามาแบง
สวนตลาดไดงายและสะดวกที่สุด เนื่องจากเกณฑนี้เปนเกณฑที่เกี่ยวของโดยตรงกับลูกคาทุกคน
และสามารถสังเกตุไดงาย ซึ่งมีผลตอพฤติกรรมการซื้อของลูกคาที่แตกตางกัน กณฑนี้ไดแก อายุ
อาชีพ รายได การศึกษาการศึกษาซึ่งผูที่มีการศึกษาสูง มีแนวโนมที่จะเลือกบริโภคผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพดีมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา เนื่องจากผูที่มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพที่สามารถสรางรายไดสูง
กวาผูที่มีการศึกษาต่ํา จึงมีแนวโนมที่จะเลือกบริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมากกวา
วีรเชษฐ จันทรวรเชษฐ (2546) ซึ่งทําการวิจัยเรื่อง เรื่องพฤติกรรมการซื้ออาหารสุนัขสา
เร็จรูปในเขตเทศบาลนครเชียงใหม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-30 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
นิตนา ฐานิตธนกร (2554) ซึ่งทําการวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเลือกใชบริการที่เกี่ยวของกับ
สัตวเลี้ยงในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล ระดับการศึกษาตางกั นส งผลตอ การตั ดสิ น ใจ
เลื อ กใช บ ริ ก ารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สั ต ว เ ลี้ ย งในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลที่ แ ตกต า งกั น
เนื่องจากวา ผูที่มีการศึกษาสูง มีแนวโนมที่จะใชสินคาที่มีคุณภาพดีกวาผูที่มีการศึกษาที่ต่ํากวา
วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ปที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – กันยายน
2554 พบวาผูมีการศึกษาสูงจะมีอาชีพที่สามารถมักจะมีอาชีพที่สามารถสรางรายไดสูงกวาผูมี
การศึกษาที่ตากวา จึงมีแนวโนมที่จะใชสินคาที่มีคุณภาพมากกวา
วชิราภรณ เมฆวัน (2546) ซึ่งทําการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานรับ
ดูแลสุนัขและแมวในอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และพบวา ลูกคาที่มีการศึกษาแตกตางกันมีผลตอ
การเลือกใชบริการรานรับดูแลสุนัขและแมวแตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P) ที่ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานสถานที่ใหบริการ และดานการสงเสริมการตลาด ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีเพียงปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสถานที่เทานั้น
ที่มีอิทธิพลตอการตอการตัดสินใจเลือกซื้อสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกของประชากรในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑลตางกันของคนั้ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลอง
กั บ แนวคิ ด ของวิ ท วั ส รุ ง เรื อ งผล (2556, หน า 185) กล า วว า ช อ งทางการจั ด จํ า หน า ยหมายถึ ง
กระบวนการในการจั ด การเกี่ ย วกั บ การเคลื่ อ นย า ยสิ ท ธิ ใ นตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ (และอาจรวมถึ ง ตั ว
ผลิตภัณฑ) จากผูผลิตไปจนถึงผูบริโภค กระบวนการดังกลาวมีผูผลิตอยูตนทางของกระบวนการ
และผู บ ริ โ ภคอยู ป ลายทางของการเคลื่ อ นย า ยสิ ท ธิ ใ นตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ โดยในระหว า งทางของ
กระบวนการนี้ อ าจมี ตั ว กลางมาเป น ตั ว เชื่ อ มระหว า งผู ผ ลิ ต และผู บ ริ โ ภคเพื่ อ ให ก ารกระจาย
ผลิตภัณฑเปนไปอยางมีประสิทธิภาพขึ้น
ชัชชญา ยอดสุวรรณ ไดวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสุนัขในอําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย ไดพบวาปจจัยดานสถานที่จัดจําหนาย จากการวิเคราะหปจจัยนี้มีตัวแปรทั้งหมด 6 ตัวแปร
ที่มีความสัมพันธกันในเรื่องของสถานที่จัดจาหนาย เรื่องความสะอาด บริเวณที่จัดจาหนาย มีสิ่งอา
นวยความสะดวกตางๆ ซึ่งฟารมสุนัขหรือรานจาหนายสุนัขที่ดีควรมีการใสใจในเรื่องของความ
สะอาดซึ่งจากงานวิจัยความสะอาดของสถานที่จัดจาหนายมีผลตอการเลือกซื้อสุนัขมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก จึงไมควรปลอยสถานที่จัดจาหนายสกปรกหรือมีกลิ่นเหม็นตางๆ จากสุนัข รวมถึงการ
ออกแบบสถานที่จัดจาหนายใหมีสิ่งอานวยความสะดวกตางๆและมีสถานที่จอดรถแกลูกคา
สมมติ ฐ านที่ 3 : ป จ จั ย อื่ น ๆ ที่ ป ระกอบด ว ย ด า นภาพลั ก ษณ ท างกายภาพและ ด า น
กระบวนการใหบริการ ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อก
ของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลตางกันตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยดานภาพลักษณทางกายภาพและดานเวการบริการไม
มีอิ ทธิ พลตอ การตั ดสิ น ใจเลือ กซื้ อ สุ นัข พั นธุ เฟรนซ บลู ด็อ กของประชากรในเขตกรุ งเทพและ
ปริมณฑลตางกันของคนที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว.
ในความคิ ด เห็ นของผู วิ จัย มี ค วามคิ ด เห็ นว า เนื่ อ งจากผู ที่ จะตั ด สิ น ใจเลี้ ย งสุ นัข พั น ธุ เ ฟ
รนซบลูด็อกคอนขางที่จะมี การศึกษามาพอสมควรแลวกอนที่จะตัดสินใจเลี้ยงดังนั้นผูวิจัยจึ งมี
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ขอเสนอแนะดานการใหบริการเพิ่มเติม คือทางรานควรมีการใหบริการที่ดี พนักงานมีการตอนรับที่
ดีและพนักงานใหคําแนะนํากอนซื้อ ผูประกอบการควรมีการกําหนดมาตรฐานของพนักงานสําหรับ
การดูแลผูซื้ออยางสม่ําเสมอ ใหคําแนะนําที่เปนความจริงและสรางความมั่นใจขณะใหคําแนะนําแก
ผูซื้อ จึงควรมีการอบรมมารยาทการทักทายและมารยาทการตอนรับที่ดีแกพนักงานของรานหรือ
ฟารมอยูเปนประจา เพื่อที่จะไดเปนมาตรฐานเดี่ยวกันและสรางความเชื่อมั่นแกผูซื้ออีกดวย.
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1.เนื่องจากกระแสการเลี้ยงสุนัขในประเทศไทยคอยขางจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวัน เพราะทุก
เพศ ทุกวัยหันมาเลี้ยงสุนัขมากขึ้น นอกจากสุนัขพันธุเฟรนซบลูด็อกแลว ยังมีสุนัขสายพันธุตางๆ
อีกหลากหลายสายพันธุและมีอีกหลายสายพันธุที่ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้น ดังนั้นในการศึกษาครั้ง
ตอไปควรศึกษาแนวโนมชนิดของสายพันธุสุนัขตางๆที่ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้น รวมถึงควรศึกษา
นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อที่จะครอบคลุมมากขึน.
2. สําหรับเจาของฟารมเพาะเลี้ยงสุนัข ควรศึกษาสายพันธที่มีแนวโนมวาจะไดรับความ
นิยมในอนาคตเพื่อเปนการปรับตัวใหเขากับความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน รวมถึงควร
ศึกษาความตองการของผูบริโภคนอกเขตกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อรับรูความตองการของผูบริโภค
กวางขึ้น.
3. ควรเก็บบันทึกประวัติสุนัขที่จําหนายสูทองตลาดและความพึงพอใจของผูเลี้ยงเพื่อเปน
การนํามาปรับปรุงและพัฒนากิจการใหตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคใหมากที่สุด.
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อยางรถยนตของคนกรุงเทพมหานคร
Factors influencing the decision to buy Tires of people in Bangkok
ศิระ ปณฑุยากร
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อยางรถยนตของคนกรุงเทพฯ
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยอื่น ๆ โดยเก็บ
รวบรวม ขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คนเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และ
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พรอม
กับทดสอบสมมติฐานดวยสถิติอนุมาน T-Test และ F-Test
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุระหวาง 20 – 30 ป
อาชีพคือพนักงานบริษัทเอกชน รายไดตอเดือนอยูที่ 25,001 – 35,000 บาท ระดับการศึกษาปริญญา
ตรีโดยเลือกซื้อยางรถยนต ราคาครั้งละ4,501 – 6,500 บาท เลือกซื้อที่รานจําหนายยางทั่วไปชอบ
สินคาราคาถูก เนนดานมีศูนยบริการเปนจํานวนมาก ตัดสินใจเลือกซื้อจากมีบุคคลที่รูจักแนะนํา
และเลือกซื้อยางรถยนตที่แบรนดเปนที่รูจักในตลาด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวามีปจจัยสวน
บุคคล ดานอายุ, อาชีพ และการศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานยี่หอของแบรนดเทานั้น
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05ในความคิดเห็นของผูวิจัยเห็นวา
ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญ นั้น อยู ในวั ยทํางานทํ าให ใส ใ จในเรื่ องของราคาที่ เหมาะสมกั บ
คุณภาพสินคาเปนหลัก จึงสงผลใหในการเลือกซื้อยางรถยนต เรื่องของรายได , แบรนด และราคา
สินคานั้น มีผลตอการตัดสินใจซื้อ ดานสถานที่จัดจําหนายพบวา รานเปลี่ยนยางทั่วไปตอบสนอง
ตอความตองการของผูซื้อ อาจดวยเหตุทางดานความสะดวกสบาย วาอยูในทําเลที่ผูซื้อสามารถ
เขาถึงรานไดอยางสะดวก
คําสําคัญ : ยางรถยนต, ระดับรายได, ราคาสินคา, การตัดสินใจซื้อ ,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 ถือไดวาเปนสินคาสงออกที่สําคัญอันดับตนๆ ของประเทศไทย เราสามารถผลิต
ยางพาราคุณภาพสูงไดเปนจํานวนในแตละป ยางพารานั้นสามารถนํามาใชแปรรูปเปน สินคาตางๆ
ไดเปนจํานวนมาก หนึ่งในนั้นคือ ยางรถยนต
แตยางรถยนตที่ใชในทองตลาดทั่วไปนั้น แบรนดที่ใชกันอยูจํานวนมากนั่น นําเขาจาก
ตางประเทศ ไมวาจะเปน ญี่ปุน เกาหลี เยอรมันนี หรือ สหรัฐอเมริกา ในขณะที่ แบรนดของคนไทย
นั้นก็มีหลากหลายยี่หอ แตกลับไมไดรับความนิยมมากเพียงพอ ทั้งๆที่ วัตถุดิบที่สําคัญที่สุดในการ
ผลิตยางรถยนต ก็คือ ยางพารานั่นเอง
เมื่ อ ยางรถยนต แบรนด ต า งๆในท อ งตลาด มี มากมายหลากหลายยี่ ห อ ให เ ราเลื อ กซื้ อ
ผูประกอบการเกือบทุกราย จึงตองกําหนดกลยุทธเพื่อสรางยอดขาย แยงแชรของตลาดกัน
ซึ่งในปจจุบัน กลยุทธทางการตลาดไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซื้อ สินคาของ
ผูบริโภคเพิ่มมากขึ้น ไมวาจะเนนเรื่อง คุณภาพของสินคา ลวดลายที่สวยงาม ความคงทน
หรือแมแตนําเทคโนโลยีตางๆ เขามาพัฒนาสินคาใหมีประสิทธิภาพเหนือคูแขงขันรายอื่นๆ
จากที่ ก ล า วมานั้ น ผู วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มีอิ ท ธิ พ ลต อ การตั ดสิ น ใจเลื อ กซื้ อ ยาง
รถยนตในทองตลาด ที่มีหลากหลายยี่หอ วา ใหความสําคัญตอสิ่งใดมากนอยเพียงไหน ในการ
ตัดสินใจซื้อ เพื่อใหยางรถยนตแบรนดของคนไทย ไดรับความนิยม เหมือนเชนแบรนดนอก นั่นเอง
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ส ว นบุ ค คล ที่ มีอิ ท ธิ พลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ยางรถยนต ข องคน
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อยางรถยนต
ของคน กรุงเทพมหานคร
3. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย อื่ น ๆที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ยางรถยนต ข องคน
กรุงเทพมหานคร
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายได(ตอเดือน) และระดับการศึกษาที่
ตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อยางรถยนตของคนกรุงเทพมหานครตางกัน
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวย (4P) ไดแก ดานผลิตภัณฑ, ดานราคา,
ดานชองทางจัดจําหนาย(สถานที่ซื้อ) และดานสงเสริมการขาย(โปรโมชั่น) ที่แตกตางกัน มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อยางรถยนตของคนกรุงเทพมหานครตางกัน
3. ปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย ดานภาพลักษณทางกายภาพดานกระบวนการใหบริการ และ
แหลงขอมูลที่ตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อยางรถยนตของคนกรุงเทพมหานครตางกัน
ประโยชนของการวิจัย
1. ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบและ
ทิศทางของธุรกิจใหสอดคลองกับพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม
2. ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุท ธท าง
การตลาดเพื่อสรางผลกําไรสูงสุดใหกับธุรกิจ
3. ผู ป ระกอบการสามารถนํ า ผลการศึ ก ษาไปใช ใ นการวางแผนและปรั บ ปรุ ง กิ จ การ
ตลอดจนการบริหารจัดการธุรกิจใหเกิดความไดเปรียบในเชิงแขงขันสามารถดํารงกิจการใหอยูรอด
บนเสนทางธุรกิจไดอยางยั่งยืน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อยางรถยนต ของคน
กรุงเทพมหานคร” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
นภวรรณ คณานุรักษ ( 2556 , หนา 37 – 38) กลาววา ลักษณะประชากรศาสตรที่นิยมใชใน
การแบงสวนตลาด คือ อายุ เพศ สถานภาพ รายได อาชีพ และการศึก นักการตลาดใชปจจัยทาง
ประชากรศาสตรในการแบงสวนเพราะเปนปจจัยที่ชวยกําหนดกลุมเปาหมายไดชัดเจน ในขณะที่
ป จ จั ย ด า นจิ ต วิ ท ยา และ สั ง คมวั ฒ นธรรมช ว ยในการอธิ บ ายถึ ง ความคิ ด และความรู สึ ก ของ
กลุมเปาหมายไดชัดเจนยิ่งขึ้น
1. อายุ เปนปจจัยที่บงบอกถึงพฤติกรรมความตองการ และ ความสนใจในผลิตภัณฑได
ชัดเจน อายุที่แตกตางกัน ทําใหความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ยอมแตกตางกัน
2. เพศ ปจจุบันบทบาทของเพศชายและหญิงนั้นไมชัดเจนเหมือนอดีตอีกตอไป ในปจจุบัน
ผูหญิง มีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจมากขึ้น เนื่องจาก ตางฝายตางหารายไดเขาครอบครัว
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3. รายได การศึกษา และอาชีพ เปนปจจัยที่สามารถชี้ใหเห็นความสามารถในการจับจายใช
สอยของสวนตลาดอยางชัดเจน และในขณะเดียวกัน นักการตลาดมักจะใชปจจัยดานรายไดรวมกับ
ปจจัยดานอายุ ที่จะทําใหเห็นรายละเอียดของสวนตลาดชัดเจน
วุฒิ สุขเจริญ (2555, หนา ) กลาวไววา การตัดสินใจซื้อสินคา หรือ บริการของผูบริโภค
ไมไดเกิดขึ้นในทันทีทันใด แตมีลักษณะเปนกระบวนการ คือดําเนินไปอยางเปนขั้นตอน กลาวได
ดังนี้ ตระหนักถึงปญหา – หาขอมูล – ประเมินทางเลือก – ตัดสินใจซื้อหรือใชบริการ
อรสิริ ทัศนาวรากุล(2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง คานิยมการบริโภคสินคาแบรนดเนมที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชของประชากรในเขตกรุงเทพฯ โดยใชกลุมตัวอยาง 400 ชุด ใช
แบบสอบถามในการเก็บขอมูล มีคาความเชื่อมั่น 0.95 พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศ
ชาย มีอายุต่ํากวา 25 ป สถานภาพโสดผูบริโภคที่มีระดับรายไดตั้งแต 10,000 – 20,000 บาท ไมมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจใชสินคาแบรนดเนม
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิ จั ย นี้ ไ ด เ ก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากกลุ ม ตั ว อย า ง คื อ คนที่ มี ร ถยนต ส ว นตั ว ขั บ ใน
กรุงเทพมหานครโดยใชสูตรของ Cochran จํานวน 400 คนผูวิจัยออกแบบการวิจัยเปนเชิงปริมาณ
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในชวง เมษายน – พฤษภาคม พ.ศ.2560
แลวตรวจสอบความถูกตอง และความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจากผูเชียวชาญเมื่อผานเรียบรอย
แลว จึงไดนําไปแจกจริงกับกลุมตัวอยางดังกลาวขางตน
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนํ าข อ มู ลที่ ไ ด จ ากแบบสอบถามของกลุ มตั วอย า งจํา นวน 400 คน มาดํ าเนิ น การ
ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ซึ่งทําใหผูวิจัยแนใจไดวาขอมูลที่นํามาประมวลนั้นเปนขอมูลที่
มีความสมบูรณถูกตอง และอยูในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด 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
เพศ
อายุ

อาชีพ

รายไดตอเดือน

ระดับการศึกษา

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง

ความถี่

รอยละ

ชาย

278

69.5

หญิง

122

30.5

20 - 30 ป

198

49.5

31 - 40 ป

179

44.75

41 - 50 ป

18

4.5

มากกวา 50 ป

5

1.25

ขาราชการ

37

9.25

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

5

1.25

พนักงานบริษัทเอกชน

249

62.25

ธุรกิจสวนตัว

88

22

นักศึกษา

11

2.75

อื่นๆ

10

2.5

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

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
ตารางที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด
ยี่หอยางรถยนตที่ใช

ราคา

สถานที่ซื้อ

สงเสริมการตลาด

รายละเอียด

ความถี่

รอยละ

Bridgestone

96

24

Michelin

89

22.25

Dunlop

74

18.5

Yokohama

74

18.5

อื่นๆ

67

16.75

ต่ํากวา 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

รานขายยางทั่วไป

114

28.5

รานที่ซื้อประจํา

100

25

ควิกเซอรวิส

100

25

รานใกลบาน

86

21.5

คุณภาพ

88

22

ราคาถูก

190

47.5

การบริการหลังการขาย

75

18.75

มีการลดแลกแจกแถม

47

11.75

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซื้อยางรถยนตแบรนด Bridgestone มีจํานวน96 คน คิด
เปนรอยละ 24ราคายางรถยนตที่เลือกซื้อคือ4,501 – 6,500 บาท มีจํานวน 271 คน คิดเปนรอยละ
67.75 สถานที่ซื้อที่มีคนเลือกซื้อคือ รานขายยางรถยนตทั่วไป มีจํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 28.5
โปรโมชั่นที่ทําใหคนสนใจซื้อที่สุดคือ ราคาถูก 190 คน คิดเปนรอยละ 47.5
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ตารางที่ 3การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยอื่น ๆ
ปจจัยอื่น ๆ

รายละเอียด

ความถี่

รอยละ

ภาพลักษณทาง

ความสวยงาม

22

5.5

กายภาพ

ความทนทาน

126

31.5

ความปลอดภัย

45

11.25

ความมีชื่อเสียงของแบรนด

207

51.75

มีการรับประกันหลังการขาย

105

26.25

มีศูนยบริการขนาดใหญ

83

20.75

มีศูนยบริการจํานวนมาก

109

27.25

พนักงานมีความรู ความสามารถ

103

25.75

บุคคลที่รูจักแนะนํา

240

60

นิตยสารรถยนต

13

3.25

สื่อโฆษณาตางๆ

38

9.5

รานคาเปนผูแนะนํา

109

27.25

กระบวนการใหบริการ

แหลงขอมูล

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกคุณลักษณะดานความมีชื่อเสียงของแบรนด มีจํานวน 207 คน
คิดเปนรอยละ 51.75 กระบวนการใหบริการเลือกคือ มีศูนยบริการจํานวนมาก มีจํานวน 149 คน คิด
เปนรอยละ 37.25แหลงขอมูลที่ชวยในการตัดสินซื้อที่ดีที่สุดคือ บุคคลที่รูจักแนะนํา 190 คน คิด
เปนรอยละ 47.5
ตารางที่ 4 ผลการวิจัยของผูตอบแบบสอบถามที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อยางรถยนต ของ
คนกรุงเทพมหานคร จําแนกตามขอมูลดานการตัดสินใจ
การตัดสินใจ

คาเฉลี่ย

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด

คาสูงสุด

1. คุณภาพของ

4.45

0.3147

1

5

4.60

0.7175

1

5

วัสดุ
2. ราคามีความ
เหมาะสม
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3. ความสวยงาม

4.32

0.7058

1

5

4.55

0.6510

1

5

3.47

0.8245

1

5

คงทน
4. จํานวน
ศูนยบริการมี
มาตรฐาน
5. สื่อโฆษณาและ
รีวิว
จากตารางที่ 4 พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยางรถยนต ของคนในกรุงเทพฯ ที่ตอบ
แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด พบวา ราคามีความเหมาะสม มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยางรถยนต
ของคนกรุงเทพฯ มากที่สุด โดยมีคะแนน 4.60 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ 0.7175 และ สื่อโฆษณา
และรีวิว นั้น มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยางรถยนตของคนกรุงเทพฯ นอยที่สุดคือ มีคะแนน 3.47
และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.8245
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และ
ระดับการศึกษาที่ตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อยางรถยนต ของคนกรุงเทพมหานคร
ตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีเพียงปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเทานั้น ที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อยางรถยนตของคนกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวย (4P) ไดแก ดานผลิตภัณฑ
(ประเภทของหมวก)ด า นราคาด า นช อ งทางจั ด จํ าหน า ย(สถานที่ ซื้อ )และด า นส งเสริ มการขาย
(โปรโมชั่ น) ที่ตางกัน มีอิทธิพลตอการตั ดสิ นใจเลือกซื้อยางรถยนต ของคนกรุงเทพมหานคร
ตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานความมีชื่อเสียงของแบ
รนด และราคาเทานั้น ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อยางรถยนตของคนกรุงเทพมหานครอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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สมมติฐานที่ 3 : ปจจัยอื่นๆ ที่ประกอบดวย ดานคุณลักษณะกระบวนการใหบริการ และ
ดานแหลงขอมูล ที่ตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อยางรถยนตของคนกรุงเทพมหานคร
ตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานในปจจัยอื่นๆ พบวาปจจัยอื่นๆ ดาน แหลงขอมูลเทานั้น ที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อยางรถยนตของคนกรุงเทพมหานครที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
อภิปรายผลของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และ
สถานภาพที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อยางรถยนตของคนกรุงเทพมหานคร
ตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีเพียงปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเทานั้นที่มีอิทธิพลตอการตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อยางรถยนต ของคนกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลอง
กับแนวคิดของ
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2553 , หนาที่ 57) กลาววา ขอมูลดานประชากรศาสตรจะสามารถเขาถึง
และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลต อ การกํ า หนดตลาดเป า หมาย รวมทั้ งชั ด เจนต อ การวั ด มากกว า ตั ว แปรอื่ น
ประกอบดวย
1. อายุ ผลิตภัณฑแตละประเภทจะสามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคที่มีอายุ
แตกตาง อีกทั้งความชอบและรสนิยมของบุคคลจะเปลี่ยนไปตามวัย
2. เพศ ผูหญิงและผูชายมีแนวโนมที่จะมีทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตางกัน เชนผูหญิงมักมี
ความออนโยนมากกวาผูชาย ขณะที่ผูชายมักจะมีความเปนผูนําสูงกวาผูหญิง นักการตลาด
จึงตองนําลักษณะความแตกตางทางเพศมาประยุกตใชกับผลิตภัณฑบางประเภท แตใน
ปจจุบันจะเห็นไดวามีสินคาที่สามารถใชไดทั้งสองเพศมากขึ้น
3. การศึกษา ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมที่จะบริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีกวาและมีราคา
สูงกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา
4. รายได โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผูที่มีรายไดสูง แตอยางไรก็ตามผูที่มีรายไดต่ํา
รวมถึงรายไดปานกลาง จะเปนตลาดที่มีขนาดใหญกวา แมวารายไดจะเปนตัวแปรที่ใชบอย
แตนักการตลาดสวนใหญจะโยงเกณฑรายไดกับตัวแปรดานประชากรศาสตรตัวอื่นๆ เพื่อ
กําหนดตลาดเปาหมายไดชัดเจนยิ่งขึ้น
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ธารา ธิยะภูมิ (2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยในการตัดสินใจซื้อยางรถยนตในเขตกรุงเทพฯ
จํานวน 400 ชุด ผลการศึกษาพบวา ลักษณะประชากรศาสตร ดานเพศและระดับการศึกษาไมมี
ความแตกตางกันกับการตัดสินใจซื้อยางรถยนตของคนในกรุงเทพมหานครกับการตัดสินใจซื้อยาง
รถยนตของคนในกรุงเทพมหานครป จจั ยส วนประสมทางการตลาดดานราคาและการส ง เสริ ม
การตลาดมีความสัมพันธ กับการตัดสินใจซื้อยางรถยนตของคนในกรุงเทพมหานครและปจจัยตรา
สินคาดานความภักดี ตอสินคาและความไววางใจ มีความสัมพันธ กับการตัดสินใจซื้อยางรถยนต
ของคนในกรุงเทพมหานคร
ผู ทํ า วิ จั ย พบว า การวิ เ คราะห ป จ จั ย ส ว นบุ ค คล นั้ น ในแง ข อง เพศ, อายุ , อาชี พ และ
การศึกษา นั้น ไมมีผลในการตัดสินใจเลือกซื้อ ยางรถยนตของคนในกรุงเทพมหานคร แต รายได
ตอเดือนนั้น มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อยางรถยนต ของคนในกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
ปจจุบันคาครองชีพสูงขึ้น แตรายรับของคนสวนใหญนั้นยังเทาเดิม ทําใหรายได มีสวนสําคัญใน
การตัดสินใจเลือกซื้อยางรถยนต ในแตละยี่หอนั่นเอง
สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวย (4P) ไดแก ดานผลิตภัณฑ
(ประเภทของหมวก)ด า นราคาด า นช อ งทางจั ด จํ า หน า ย(สถานที่ ซื้ อ )และด า นส ง เสริ ม การขาย
(โปรโมชั่น) ที่ตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อยางรถยนตของคนกรุงเทพมหานครตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีเพียงปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานความมีชื่อเสียง
ของแบรนด และ ราคาสินคา เทานั้นที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อยางรถยนตของคน
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05สอดคลองกับแนวคิดของ
มานิต รัตนสุวรรณ (2553, หนา 193) กลาวไววา ภาพลักษณ และ จินตภาพ คือสิ่งที่สินคา
จะตองมี เปรียบเสมือน คําสัญญาเชน ใสแลวสวย กินแลวอรอย ใชแลวสุขภาพดีฯ มีจุดเด นที่
แตกตางชัดเจน สามารถบอกไดถึงจุดยืน หรือ บุคลิกของสินคา วาวางไวสําหรับกลุมไหน กลุม
หนุมสาว หรือ กลุมคนทํางานออฟฟศ เปนตน ภาพลักษณ นั้นมีสวนในเรื่องของจิตวิทยา เพื่อให
ภาพนั้นไปฝงใจอยูในความคิดของลูกคาหรือผูบริโภค เปนผลประโยชนที่จับตองไมไดแตรูสึกได
เชน เมื่อขับรถยนต เมอรซิเดส เบนซ ก็จะดูวาโกหรูกวาโตโยตา ใสเสื้อกุชชี่ก็แปลวาแพงกวาเสื้อ
ยี่หอไทย เปนตน
จินตภาพทางจิตวิทยานี้เอง ที่ทําใหสินคาสองสินคาที่หนาตาเหมือนกัน คุณภาพเทากัน แต
ความเชื่อมั่น คุณคาและศรัทธาของคนซื้อจะตางกันมาก ทําใหลูกคาเชื่อมั่นขึ้น ตัดสินใจไดทันที สู
กันที่สรางภาพลักษณสินคา หรือ brand Image นี้เอง
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ฟลิป คอตเลอร (2549 , หนา 105-120) ไดกลาวไววา เพื่ออธิบายพฤติกรรมในการซื้อของ
ผูบริโภค พฤติกรรมจะเกิดขึ้นไดจะตองมีสาเหตุทําใหเกิด ประกอบดวยสิ่งเรา ไดแก สวนประสม
ทางการตลาด หรือ 4P ซึ่งประกอบไปดวย
‐ Product สินคาตอบสนองความตองการของผูบริโภคสามารถแกปญหาที่ติดอยูของลูกคาได
การรับรูปญหา แสดงวาผูบริโภคยอมรับวาผลิตภัณฑที่กําลังซื้อนั้น อาจจะแกปญหาความขาด
แคลน หรือความปรารถนาที่ยังไมไดรับการตอบสนองของเขาก็ได ดังนั้น ผลิตภัณฑ ที่ลูกคา
ไมเคยซื้อมากอน อาจจะทําใหเพิ่มภาพลักษณแหงตน สถานะรูปราง หรือความรูของเขาสูงขึ้น
‐ Price ราคานั้นมีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเปนอันมาก ถาสินคามีราคาถูก ไมมี
ความเสี่ยง ไมตองใชเวลาคิดใหรอบคอบ ทําใหการซื้อนั้นเรียกวา “การซื้อที่ตองใชความ
พยายามในการซื้อต่ํา” ลักษณะนี้ ผูบริโภคใชเวลาตัดสินใจไมนาน แตถาสินคาราคาสูง ตองคิด
ไตรตรองกอนลงมือซื้อลักษณะนี้เรียกวา “การซื้อที่ตองใชความพยายามในการซื้อสูง” ทําให
ตองใชเวลาในการตัดสินใจนาน
‐ Place ช อ งทางการจั ดจํ า หน า ย มี ผ ลต อ การรั บ รู ถึ งสิ นค า การที่ มีช อ งทางการจั ดจํ า หน า ย
หลากหลายทําให ผูบริโภค สามารถหาซื้อไดงายขึ้น และชองทางการจัดจําหนาย เปนการบง
บอกถึงภาพลักษณ ของแบรนด ไดชัดเจน เชน สินคาที่จัดจําหนายในหางสรรพสินคา ยอม
แตกตางกันสินคาที่วางขายในราน สะดวกซื้อนั้นเอง
‐ Promotion การสงเสริมการขาย สามารถโนมนาวและจูงใจใหผูบริโภคตัดสินใจไดงายขึ้นสื่อ
ตางๆ มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคา ของคนกลุมหนึ่ง อาจเกิดขึ้นจากการรับรูสื่อ โฆษณาทีวี
วิทยุ บิลบอรดหรือนิตยสารสิ่งพิมพ
ผู ทํ า วิ จั ย พบว า ด า นBrand Image (Product) มี ค วามสํ า คั ญ อย า งมากในการเลื อ กซื้ อ ยาง
รถยนตของคนในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากวามั่นใจในตราสินคา สินคาที่มีแบรนดเปนที่นิยม มา
จากตางประเทศจะตองมีคุณภาพสูงนั่นเอง และ ในดานของราคานั้น (Price) ก็สอดคลองกับดาน
รายไดตอเดือน ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ สินคาตองมีราคา เหมาะสมกับคุณภาพ นั่นเอง
สมมติฐานที่ 3 : ปจจัยอื่นๆ ที่ประกอบดวย ดานคุณลักษณะกระบวนการ และ แหลงขอมูล
ตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อยางรถยนตของคนกรุงเทพมหานครตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยดานคุณลักษณะ และ กระบวนการ ไมมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อยางรถยนต ของคนในกรุงเทพมหานครแตดานแหลงขอมูล นั้น มีผลอยางมี
นัยสําคัญ ในการเลือกซื้อยางรถยนต สอดคลองกับแนวความคิดของ
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รองศาสตราจารยพิบูล ทีระปาน (2549, หนา 116) กลาววา การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค มี
ลักษณะแตกตางกันตามลักษณะผลิตภัณฑที่จะซื้อ ยิ่งการตัดสินใจซื้อยุงยากมากเพียงใด ผูมีสวน
รวมในการตัดสินใจก็จะมีมากขึ้นดวย เชน ตัดสินใจซื้อดวยตนเอง หาขอมูลจากสื่อตางๆ รวมถึง
การถามเพื่อน พี่นอง ผูเชี่ยวชาญ รวมถึง ผูเคยมีประสบการณในการใชสินคาประเภทๆนั้นๆ มา
กอน
ผูทําวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จะหาขอมูลจากการถามคนรูจักรอบตัวเปน
อยางแรก เพื่อขอคําแนะนํากอนเบื้องตน จากนั้นจึงไปหาขอมูลเพิ่มเติมและ ตัดสินใจซื้อนั่นเอง
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1.ผลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเฉพาะ คนในกรุงเทพมหานครเทานั้น ครั้ง
ตอไปควรศึกษาตาม จังหวัดเศรษฐกิจตางๆ ในแตภาค เชน ภาคเหนือ เชียงใหม, พิษณุโลก ภาค
อีสาน ขอนแกน , อุบลราชธานี, อุดรธานี ภาคใต หาดใหญ , สงขลา เปนตน เนื่องจากพฤติกรรม
การซื้อของคนในแตละภาคนั้นแตกตางกันชัดเจน จึงจะสามารถทําใหเห็นภาพรวม เพื่อใชในการ
พัฒนาอยางยั่งยืน
2. ในงานวิจัยครั้งตอไป ควรเพิ่มเติม คําถามปลายเปดมากขึ้น เพื่อดูวา ลูกคาจดจําแบรนด
หรือ โฆษณา ตางๆ ที่บริษัทใหญทุมเงินผลิต และ โปรโมท ไปนั้น ไดรับการจดจําในแบรนดมาก
ขึ้นหรือไม
3. ในงานวิจัยครั้งตอไป ควรเพิ่มคําถามเกี่ยวกับจุดออน หรือ ปญญาที่ลูกคาประสบพบเจอ
เพื่อจะไดนํามาปรับปรุง และ แกไข เพื่อใหมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิพลมากขึ้น นั่นเอง
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวง
FACTORS INFLUENCES ON SELECTING TO BUY CLOTHES VIA FACEBOOK OF
METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY’S OFFICER
สัณพงศ กาญจนศรี
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดยอ
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ า ผ า นเฟสบุ ค ของ
พนักงานการไฟฟานครหลวง เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใชแนวทางการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บ
รวบรวมขอมูลจากการออกแบบสอบถาม ซึ่งการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติ
เชิงอนุมาน โดยใช Microsoft Office Excel ในการวิเคราะหกลุมตัวอยาง ซึ่งประชากรกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานการไฟฟานครหลวง จํานวน 400 คน
ผลจากการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ราคา
สถานที่จัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด มีเพียงปจจัยดานราคาที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อเสื้อผาผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญให
ความสําคัญกับดานราคาที่เหมาะสมกับสินคาเพราะราคาสินคาสงผลกระทบตอการตัดสินใจของ
ผูบริโภคในหลายๆดาน เชน รายไดของผูบริโภค คุณภาพของสินคาและราคาที่ถูกกวารานคาหรือ
หางสรรพสินคา โดยผูบริโภคจะทําเปรียบเทียบระหวางมูลคา กับราคาของผลิตภัณฑ ถามูลคาสูง
กวาหรือเหมาะสมกับราคา ผูบริโภคก็จะทําการตัดสินใจซื้อ
สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ สถานที่จัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด ไมมีดานใดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟา
นครหลวงแตอยางใด ทั้งนี้เนื่องจากปจจุบันตลาดเสื้อผาออนไลนมีผลิตภัณฑใหเลือกหลากหลาย
รูปแบบ ชองทางการจําหนายก็สะดวกเขาถึงไดงาย รวมทั้งมีการจัดโปรโมชั่นสงเสริมการขายอยู
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
โลกของเราในขณะนี้ ไดกาวเขาสูยุคของอินเทอรเน็ตที่มีการเชื่อมโยงทุกสิ่งเขาดวยกัน ทั้ง
ผูคน ขอมูล กระบวนการทํางานและสิ่งตางๆ เพื่อสรางสรรคประโยชนที่เพิ่มมากขึ้นตอเศรษฐกิจ
รวมถึงการแพรกระจายของขอมูลขาวสารอยางไรพรมแดนไมวาจะอยูที่ใดบนโลกก็สามารถรับรูสิ่ง
ที่เกิดขึ้น และสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว ทําใหการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ตางๆเขามามีบทบาทอยางมากในชีวิตประจําวันของมนุษย สงผลใหเกิดสื่อสังคมออนไลน
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สื่ อ สั ง คมออนไลน นั้ น เป น สื่ อ ที่ ส ามารถเข า ถึ ง ผู บ ริ โ ภคได เ ร็ ว และตลอดเวลา อี ก ทั้ ง
คาใชจายนอย สื่อสังคมออนไลนมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง ทั้งจากโครงสรางพื้นฐานที่จะมี
ความกาวหนามากขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อออนไลนมากขึ้นแทนที่สื่อเดิม
สงผลใหในอนาคตขางหนาคนสวนใหญจะยิ่งใชเวลาอยูกับคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือมาก
ขึ้นไปอีก ซึ่งจะสงผลตอเนื่องใหโลกของสื่อสังคมออนไลนขยายตัวเพิ่มขึ้น
ในปจจุบันมีผูประกอบการธุรกิจขนาดเล็กที่ใชสื่อสังคมออนไลนเปนชองทางหลักของ
ธุรกิจเกิดขึ้นอยางมากมายทั้งที่เปนผูประกอบการอยางเต็มตัวและผูที่ประกอบธุรกิจเปนอาชีพเสริม
เนื่องจากเปนธุรกิจที่มีตนทุนต่ํา เพียงแตในการประกอบธุรกิจจะตองสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคา
วาจะไดรับสินคาที่มีคุณภาพเปนไปตามที่ไดสั่งซื้อ ซึ่งธุรกิจประเภทนี้จะเหมาะกับสินคาที่ราคาไม
สูงนักและมีความถี่ในการซื้อขาย ซึ่งไดแก สินคาแฟชั่นตางๆ แตสินคาที่ไดรับความนิยมในการ
ซื้อ-ขายมากที่สุดคือ เสื้อผา เพราะมันกลายเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผูบริโภคในปจจุบัน เพราะ
ผูบริโภคสามารถเลือกซื้อเสื้อผาที่ตองการ และมีคุณภาพไดโดยที่ไ มตองเสียเวลาเดินทางไปที่
รานคา ทําใหผูประกอบการหลายๆที่จําเปนตองปรับกลยุทธทางการคาใหม มีการขยายชองทางการ
จําหนายออนไลนเพิ่มขึ้น และมีการพัฒ นาปรั บปรุ งรูปแบบ ฟงกชั่นการใช งานให งาย มีความ
นาเชื่อถือ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงตองคอยดู และพัฒนาสินคาของตนใหมีคุณภาพมากที่สุด
เพื่อรองรับกับตลาดออนไลนที่มีการแขงขันสูงขึ้นทุกขณะ และตลาดผูบริโภคออนไลนที่เติบโตขึ้น
อยางตอเนื่อง
ผูวิจัยเองก็เปนหนึ่งในผูที่ใชเครือขายสังคมออนไลน เมื่อพบวาเครือขายสังคมออนไลน
นอกจากจะมีประโยชน ในแง ของการติ ดตอสื่อ สาร การสรางความสั มพั นธ ในสั งคมแลว ยั งมี
ประโยชนในดานธุรกิจอีกดวย จึงทําใหเกิดความสนใจในธุรกิจรูปแบบนี้ และตองการทราบถึงกล
ยุทธในการประกอบธุรกิจประเภทนี้ใหประสบความสําเร็จ จึงไดเริ่มตนทําการศึกษา เพื่อที่ผูวิจัย
และผูที่สนใจจะสามารถนําขอมูลความรูที่ไดทําการศึกษาในครั้งนี้ มาใชประโยชนในการประกอบ
ธุรกิจ และสามารถนําไปประยุกตใชในธุรกิจประเภทอื่นๆ ที่มีความคลายคลึงกันตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผานเฟสบุคของ
พนักงานการไฟฟานครหลวง
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2. เพื่อศึกษาปจจัยในสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดตัดสินใจเลือกซื้ อ
เสื้อผาผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวง
3. เพื่อศึ กษาปจ จัยอื่ น ๆที่ มีอิท ธิ พ ลต อ การตั ดตั ดสิ น ใจเลื อ กซื้อ เสื้ อผ าผ า นเฟสบุ ค ของ
พนักงานการไฟฟานครหลวง
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับตําแหนงงาน
และรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผานเฟสบุคของพนักงาน
การไฟฟานครหลวงแตกตางกัน
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่จัด
จําหนาย และดานสงเสริมการตลาดที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผาน
เฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน
3. ปจจัยอื่นๆที่ประกอบดวย ดานชองทางการติดตอสื่อสาร และดานวิธีการจัดสงสินคาที่
แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวง
แตกตางกัน
ประโยชนของการวิจัย
1. ผูประกอบการธุรกิจเสื้อผาสามารถนําผลการวิจัย ไปใชในการกําหนดนโยบาย การ
วางแผนกลยุทธทางการคาและแนวทางในการใหบริการ
2. ผูประกอบการธุรกิจเสื้อผาสามารถนําผลการวิจัย ไปใชในการวางแผน และ ปรับปรุง
กิจการตลอดจนการบริหารจัดการธุรกิจใหเกิดความไดเปรียบในเชิงแขงขัน สามารถดํารงกิจการให
อยูรอดบนเสนทางธุรกิจไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
3. ชวยเสริมสรางใหเกิดองคความรูใหม ทําใหผูประกอบการธุรกิจเสื้อผาเขาใจถึงความ
ตองการของผูบริโภคมากขึ้น
4. ผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนตอผูที่สนใจศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ตอไป
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กรอบแนวความคิดการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผานเฟสบุคของ
พนักงานการไฟฟานครหลวง” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด
คิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป (2547, น.12-16) กลาววา บริษัทตองมีการกําหนดสวนประสมทาง
การตลาด โดยใหน้ําหนักและความสําคัญกับ 4Ps เริ่มตั้งแตการเชื่อมโยงความตองการของลูกคามา
วางแผนดานสินคาและบริการ ในดานคุณภาพ การออกแบบ รูปทรง ตราสินคา และการบรรจุหีบ
หอ ทําการผลิตและมีกระบวนการใหบริการอยางไร ตอไปถึงสวนที่สําคัญคือ การจัดจําหนาย
(Place) ที่ตองตัดสินใจวาจะใชคนกลางทางการตลาดแบบใด มีชองทางการจัดจําหนายกี่ระดับ เชน
มีผูคาสง หรือผูคาปลีก หลังจากนั้นบริษัทตองทําการสื่อสารกับผูบริโภค (Promotion) ใหทราบถึง
ลักษณะสินคาและคุณประโยชนของสินคาและบริการ โดยใชเครื่องมือการสงเสริมการตลาดที่
เรียกวา สวนประสมการสงเสริมการตลาด ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการ
ขาย การขายตรง และการใชพนักงานขาย เพื่อกระตุนใหเกิดความตองการซื้อ และสุดทายคือ ตั้ง
ราคา (Pricing) วาจะกําหนดราคาจากฐานของตนทุน หรือตั้งราคาตามกําไรที่ตองการ หรือมีการใช
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ราคาเปนการจูงใจ และกระตุนผูบริโภค นอกจากนี้ นักการตลาดยังตองนําความคิดเห็นสาธารณะ
และปจจัยทางการเมืองมาพิจารณาในการกําหนดสวนประสมทางการตลาดดวย
ปฎิพล ตั้งจักรวรานนท (2551, น.27-28) กลาววา สวนผสมทางการตลาด (Marketing mix)
หมายถึง กลุมกิจกรรมที่ประกอบอยูในโปรแกรมการตลาดขององคกร โดยวิธีการที่องคกรผสาน
สวนผสมเหลานี้จนกลายเปนโปรแกรมการตลาด ซึ่งองคกรแตละแหงที่ทําการแขงขันกันอยูภายใน
หมวดหมูผลิตภัณฑเดียวกันนั้น สามารถมีสวนผสมทางการตลาดที่แตกตางกันไดอยางสิ้นเชิ ง
เพราะองคประกอบของสวนผสมทางการตลาดมีดวยกัน 12 ขอ ซึ่งตอมา การรวบรวม และการจัด
หมวดหมูใหมใหกับสวนผสมเหลานี้ก็ไดรับความนิยมเป นอยางมาก จดเหลือแคคําวา 4Ps อัน
ประกอบไปดวย 1.ผลิตภัณฑ (Product) 2.ราคา (Price) 3.การสงเสริมการขาย (Promotion) และ 4.
ชองทางการจําหนาย (Place) มักจะถูกนํามาใชอยูเสมอเพื่อใหเราสามารถจดจําถึงสวนผสมทาง
การตลาดไดอยางงายดายขึ้น
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2535, น.68-69) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภคมีลักษณะเปน
กระบวนการที่ตองใชเวลาและความพยายาม ปจจัยภายในและภายนอกจะเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอ
กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การตระหนักถึงความตองการ เมื่อบุคคลรูสึกถึงความตองการซื้ออาจเปนความตองการที่
เกิดขึ้นจากภายในหรือภายนอก เชน ความหิว ไดเห็นการโฆษณา
2. การคนหาขอมูล บุคคลจะคนหาวิธีการที่จะทําใหความตองการไดรับความพอใจ อาจ
กระทําขึ้นโดยสัญชาตญาณ หรืออาจตองมีการใชการวิเคราะหขอมูล
3. การประเมินผลทางเลือกตางๆ ผูบริโภคตองทําการประเมินผลทางเลือกตางๆ ที่เปนไป
ไดกอนทําการตัดสินใจ
4. การซื้อ หลังจากพิจารณาทุกสิ่งทุกอยางแลวก็จะตองตัดสินใจวาจะซื้อหรือไม
5. การประเมินผลหลังการซื้อ นักการตลาดจะตองพยายามลดความรูสึกที่ไมดีตอสินคาที่
ผู บ ริ โ ภคซื้ อ ไปโดยการให ข อ มู ล เน นจุ ด เด นของสิ นค า หรื อ การติ ด ตามให บ ริ ก ารหลั ง การซื้ อ
เพราะวามันมีผลตอการซื้อซ้ําในครั้งตอไป และมีผลตอการแนะนําเพื่อนฝูง
วารุณี ตันติวงศวาณิช (2545, น.105-107) กลาววา ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อโดยผานทั้ง 5
ขั้นตอนซึ่งประกอบดวย การตระหนักถึงความตองการ การเสาะหาขอมูล การประเมินทางเลือก
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การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อทุกครั้ง แตการซื้อที่ทําเปนประจําโดยมากแลวผูบริโภค
มักจะขามบางขั้นตอนไป ผูหญิงที่ซื้อยาสีฟนตราที่ใชเปนประจําจะตระหนักถึงความตองการและ
ทําการตัดสินใจซื้อโดยขามขั้นตอนการเสาะหาขอมูลและการประเมินทางเลือก อยางไรก็ตาม
นักการตลาดยังคงใชแบบจําลอง 5 ขั้นตอน เพราะแบบจําลองนี้แสดงถึงสิ่งที่จะตองนํามาพิจารณา
ทั้งหมด เมื่อผูบริโภคตกอยูในสถานการณการตัดสินใจซื้อครั้งใหมหรือการตัดสินใจซื้อที่ซับซอน
อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจเสื้อผาออนไลน
ธุรกิจเสื้อผาออนไลนวาดวยความเร็วในการสื่อสารและราคาอุปกรณใชงานอินเทอรเน็ตที่
ลดลง คือสวนผสมหลักสําคัญที่ทําใหคนไทยหันมาใชงานอินเทอรเน็ตในการหาซื้อสินคาและ
บริการตางๆ จากขอมูลลาสุดในป 2558 พบวาคนไทยใชงานอินเทอรเน็ต 24.6 ลานคน เพิ่มขึ้นรอย
ละ 35 จากป 2556 และใชอินเทอรเน็ตสําหรับชอปปงสินคาและบริการถึง 1.6 ลานคน เพิ่มขึ้นรอย
ละ 65 โดยเสื้อผาเครื่องแตงกาย เครื่องประดับ เปนสินคากลุมใหญที่สุด ที่มีจํานวนนักชอปชาวไทย
0.6 ลานคน เพิ่มขึ้นกวาเทาตัวจากป 2556 แตกตางอยางสิ้นเชิงกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่เติบโต
อยางคอยเปนคอยไปในชวงเวลาเดียวกัน
ปจจุบัน ตลาดเสื้อผาสําเร็จรูปในไทยมีมูลคาประมาณ 3.1 แสนลานบาท ขยายตัวรอยละ
1.7 ตอปเทานั้น ซึ่งขยายตัวนอยกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของนักชอปที่เลือกซื้อเสื้อผาออนไลนมาก
แสดงใหเห็นวากระแสชอปออนไลนไมไดทําใหมูลคาตลาดเพิ่มขึ้น แตเปนการยายชองทางการจัด
จําหนาย จากการขายหนารานทั่วไปเปนจําหนายผานหนาจอคอมพิวเตอร แท็บเล็ตและมือถือแทน
นับเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูปไทย ที่มิใชตองปรับตัวเพื่อความอยู
รอดเทานั้น แตหากเทาทันกระแสการเปลี่ยนแปลงยอมไดเปรียบคูแขง และสรางรายไดมหาศาลบน
ตนทุนที่ต่ํากวาการทําธุรกิจรูปแบบเดิม
สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากกระแสช อ ปออนไลน อาทิ เทรนด แ ฟชั่ น ที่ เ ปลี่ ย นเร็ ว ขึ้ น ต น ทุ น การ
ประกอบธุรกิจที่ลดลง ตลาดที่มีขนาดใหญและหลากหลาย เวลาซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงไมจํากัด
สถานที่ การเขาสูธุรกิจและเลิกกิจการที่งายทําใหการแขงขันสูง เปนการทลายขอจํากัดการทําธุรกิจ
ในรูปแบบเดิม ซึ่งสรางทั้งโอกาสและความเสี่ยงตอผูประกอบการรายเดิมและผูประกอบธุรกิจหนา
ใหม ตองมีการปรับตัวและวางกลยุทธทางธุรกิจ เชน
1. ลดจํานวนผลิตสินคาแตละแบบ/ไซสลง เพื่อลดโอกาสขาดทุนจากสินคาตกเทรนด
2. ชะลอการขยายสาขาหรือลดขนาดหนารานลงและสงสินคาขายผานออนไลนมากขึ้น
เพิ่มชองทางสื่อสารกับลูกคาออนไลนแบบเรียลไทม
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3. สรางแบรนดหรือบุคลิกลักษณะสินคาโดยเนนลูกคาเฉพาะกลุมรสนิยม เพื่อสรางกําไรที่
สูงกวาสินคาทั่วไป และโฆษณาออนไลนทั้งทางตรงและทางออม เพื่อสรางลูกคารายใหมและรักษา
ฐานลูกคาเดิม ดวยคุณภาพสินคา บริการ และการจัดสงที่รวดเร็ว เปนตน
การขยายตัวของนักชอปออนไลนยังสงผลตอโอกาสและความเสี่ยงไปยังผูผลิตอันไดแก
โรงงานตัดเย็บเสื้อผาเชนกัน จากการสั่งสินคาตอแบบและไซสที่ลดลงและมีความถี่มากขึ้น เพราะ
การเปลี่ยนแฟชั่นที่เร็วขึ้น ธุรกิจจึงตองมีแรงงานที่มีความชํานาญสูง สามารถรับผลิตในจํานวนที่
นอยและตนทุนที่เหมาะสม จํานวนผูจําหนายหนาใหมที่เพิ่มขึ้นจํานวนมาก จึงทําใหเปนโอกาสของ
ธุรกิจตัดเย็บสามารถบริหารตนทุนในการผลิตจํานวนนอย และมีความสามารถในการตัดเย็บและ
หรือออกแบบสินคาใหธุรกิจเหลานี้ไดหลากหลายมากขึ้น
จะเห็นไดวาชองทางการตลาดเปลี่ยนแปลงไป ทําใหความไดเปรียบของผูประกอบการ
แบบเดิมลดลง ธุรกิจที่ปรับกลยุทธสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงไดดีในกระแสออนไลนชอปปงมา
แรงเชนนี้ ยอมขยายตัวไดแบบสวนกระแสภาวะเศรษฐกิจ ครองสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้นในระยะยาว
งานนี้ธุรกิจเล็กๆ อาจลมยักษใหญก็เปนไดหากรูจักปรับตัว และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่ยังคง
เกิดขึ้นตอเนื่องไปอีกหลายป
แบบของการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ า ผ า นเฟสบุ ค ของ
พนักงานการไฟฟานครหลวงเปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใชแนวทางการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บ
รวบรวมขอมูลจากการออกแบบสอบถาม ซึ่งการวิเคราะหขอมูลจะแบงเปน 2 สวน ไดแก สถิติเชิง
พรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห
ประชากรและหนวยวิเคราะห
ประชากร (Population) ที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานการไฟฟานครหลวง ตั้งแต
วันที่ 10-30 เมษายน พ.ศ. 2560 ซึ่งสามารถระบุจํานวนประชากรที่แนนอนได 8,405 คน
การเลือกกลุมตัวอยางและแผนการสุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจากการใชสูตรของ
TARO YAMANEคํานวณหาขนาดตัวอยางที่จะใช มีรายละเอียดดังนี้
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n = ขนาดตัวอยางที่คํานวณได
N = จํานวนประชากรที่ทราบคา
e = คาความคลาดเคลื่อนในการศึกษานี้ที่กําหนดที่ 5% เทากับ 0.05

ดั ง นั้ น ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จ ะใช ข นาดตั ว อย า งจํ า นวน 400 ตั ว อย า ง ผู วิ จั ย ได เ ลื อ กใช
วิธีดําเนิ น การสุ มตั ว อย า งแบบไม ใ ช ท ฤษฎี ค วามนา จะเป น (Non-probability Sampling) โดยใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งผูวิจัยทําการเก็บขอมูลตัวอยางผานทาง
แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด
การวิเคราะหขอมูล
การค นควาอิสระ (Independent Study) เรื่ อง ปจจั ยที่ มีอิทธิ พลต อการตั ดสิ นใจเลื อกซื้ อ
เสื้อผาผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามของกลุม
ตัวอยางจํานวน 400 คน มาดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ซึ่งทําใหผูวิจัยแนใจไดวา
ขอมูลที่นํามาประมวลนั้นเปนขอมูลที่มีความสมบูรณถูกตอง และอยูในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด
และนําขอมูลมาวิเคราะหดวย Microsoft Office Excel ตามวัตถุประสงค
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เปนสถิติที่นํามาใชในการอางอิงไปหาคาความเปน
จริงของประชากร สถิติอนุมานถูกนําไปใชใน 2 เรื่อง คือ การประมาณคาทางสถิติ และการทดสอบ
สมมติฐาน ซึ่งในการวิจัยมักนิยมนําสถิติอนุมานมาใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก t-Test และ
F-Test
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สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (400 คน)
ป จจัยสวนบุ คคล
เพศ
ชาย
หญิ ง
อายุ
20-25 ป
26-30 ป
31-35 ป
36-40 ป
41-45 ป
45 ปขึ้นไป
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย าร าง/หม าย
ระดั บการศึ กษา
ต่ํากวาปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
ระดั บตํ าแหน งงาน
พนั กงานระดับ 1-2
พนั กงานระดับ 3-4
พนั กงานระดับ 5-6
พนั กงานระดับ 7-8
พนั กงานระดับ 9-10
พนั กงานระดับ 11-13
รายได เฉลี่ยต อเดื อน
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
50,001-60,000 บาท
60,000 บาทขึ้ นไป

ความถี่

ร อยละ

106
294

26.50
73.50

75
150
70
40
35
30

18.75
37.50
17.50
10.00
8.75
7.50

208
161
31

52.00
40.25
7.75

35
264
99
2

8.75
66.00
24.75
0.50

2
152
129
113
2
2

0.50
38.00
32.25
28.25
0.50
0.50

142
79
51
56
34
38

35.50
19.75
12.75
14.00
8.50
9.50

จากตารางที่ 1 พบว า ผลจากการสํ า รวจป จ จั ย ส ว นบุ ค คลของกลุ ม ตั ว อย า ง ผู ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 73.50 มีอายุระหวาง 26–30 ป
เปนจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 37.50 มีสถานภาพโสดเปนจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ
52.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีเปนจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 66.00 ชวงระดับตําแหนง
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งาน 3-4 มีจํานวนมาที่สุด คิดเปนรอยละ 38.00 รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง 10,001-20,000 บาท
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 35.50
ตารางที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม (400 คน)
ป จจัย สวนประสมการตลาด
ผลิตภัณฑ
เสื้ อยื ด
เสื้ อเชิ้ต
กางเกง
กระโปรง
ชุดทํางาน
ราคา
100-250 บาท
251-400 บาท
401-550 บาท
551-700 บาท
700 บาทขึ้ นไป
ช องทางการจัดจําหน าย
Page ร านเสื้ อผาใน Facebook
Groups ผูขายเสื้ อผาใน Facebook
เพื่อนใน Faceboook
การสงเสริ มการขาย
มี สวนลดสิ นคา
จัดส งฟรี
การรั บประกั น
ของแถม
การทําโฆษณา โดยการรี วิวตัวสิ นคา

ความถี่ ร อยละ

185
65
29
52
69

46.25
16.25
7.25
13.00
17.25

70
158
71
55
46

17.50
39.50
17.75
13.75
11.50

396
2
2

99.00
0.50
0.50

133
158
58
22
29

33.25
39.50
14.50
5.50
7.25

จากตารางที่ 2 พบวา ผลจากการสํารวจปจจัยสวนประสมทางการตลาดของกลุมตัวอยาง
ผูตอบแบบสอบถามเลือกซื้อผลิตภัณฑประเภทเสื้อยืดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.25 ในชวงราคาที่
เลือกซื้อมากที่สุดคือ 251-400 บาท คิดเปนรอยละ 39.50 โดยชองทางการจัดจําหนายที่เลือกใช
บริการมากที่สุด คือ Page รานเสื้อผาใน Facebook คิดเปนรอยละ 99.00 สวนการสงเสริมการขายที่
ใหความสนใจมากที่สุดคือ

การจัดสงฟรี คิดเปนรอยละ 39.50
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ตาราง 3 ปจจัยอื่นๆของผูตอบแบบสอบถาม (400 คน)
ป จจัยอื่นๆ

ความถี่ ร อยละ

ช องทางการติ ดต อสื่อสาร
Comment ใตภาพสิ นคา
Inbox ผาน Facebook
Line
โทรศัพท
วิ ธีการจัดสงสินค า
ไปรษณีย แบบลงทะเบีย น
ไปรษณีย แบบดวนพิเศษ (EMS)
บริ การขนส งภาคเอกชน (Kerry, DHL)
Messenger

2
212
152
34

0.50
53.00
38.00
8.50

4
263
130
3

1.00
65.75
32.50
0.75

จากตารางที่ 3 พบวา ผลจากการสํารวจปจจัยอื่นๆ ในดานชองทางการติดตอสื่อสาร และ
วิธีการจัดสงสินคาของกลุมตัวอยาง ในสวนของดานชองทางการติดตอสื่อสาร ผูตอบแบบสอบถาม
เลือกติดตอทาง Inbox ผาน Facebook มากที่สุด คิดเปนรอยละ 53.00 สวนวิธีการจัดสงสินคาผูตอบ
แบบสอบถามเลือกการจัดสงทางไปรษณียแบบดวนพิเศษ (EMS) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 65.75
ตารางที่ 4 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถาม
การตั ดสินใจ
ค าเฉลี่ย ค าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
รู ปแบบของสิ นคา และคุณภาพของสิ นคา
5.00
0.0000
ราคามี ความเหมาะสมกั บคุณภาพของสิ นคา
5.00
0.0000
ชองทางการติดตอที่หลากหลาย
4.95
0.2182
บริ การหลังการขาย
4.55
0.4984
รู ปแบบการชําระเงิน และการจัดส งสิ นคา
4.28
0.4471

จากตารางที่ 4 พบวา ผลจากการสํารวจปจจัยที่มีอิทธิพลตอการติดสินใจเลือกซื้อเสื้อผา
ผานเฟสบุคของพนั กงานการไฟฟานครหลวง ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดมีอยู ดวยกัน 2 ปจจัย คือ 1.
รูปแบบของสินคาและคุณภาพของสินคา และ 2.ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา มี
ค า เฉลี่ ย เท า กั น อยู ที่ 5 ส ว นค า เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท า กั บ 0 รองลงมาคื อ ช อ งทางการติ ด ต อ ที่
หลากหลาย มีคาเฉลี่ย 4.95 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2182 และบริการหลังการขาย มีคาเฉลี่ย
4.55 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.4984 ตามลําดับ โดยรูปแบบการชําระเงินและการจัดสงสินคามี
คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ 4.28 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.4471
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
ระดับตําแหนงงานและรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผาน
เฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน
สมมติฐาน 1.1 เพศที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผานเฟสบุคของ
พนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน
ผลการวิเคราะหพบวา เพศหญิงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.7449 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.1759 คะแนน สวนเพศชายมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.7811 คะแนน และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.1962 คะแนน โดยมีคา T-Test เทากับ 1.7622 คะแนน และคา (Sig.) เทากับ (0.0788)
ดั ง นั้ น เพศที่ แ ตกต า งกั น ไม มีอิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ า ผ า นเฟสบุ ค ของ
พนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน
สมมติฐาน 1.2 อายุที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผานเฟสบุคของ
พนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน
ผลการวิเคราะหพบวา ชวงอายุที่มีคะแนนมากที่สุดคือ 45 ปขึ้นไป มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.8267
คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1721 คะแนน สวนชวงอายุที่มีคะแนนนอยที่สุดคือ 36-40 ป
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.7000 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1754 คะแนน โดยมีคา F-Test
เทากับ 1.7782 คะแนน และคา (Sig.) เทากับ (0.1162)
ดังนั้น ชวงอายุที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผานเฟสบุคของ
พนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน
สมมติฐาน 1.3 ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผาน
เฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน
ผลการวิเคราะหพบวา ระดับการศึกษาที่มีคะแนนมากที่สุดคือ ปริญญาเอก มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.8000 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2828 คะแนน สวนระดับการศึกษาที่มีคะแนนนอย
ที่สุดคือ ปริญญาตรี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.7500 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1819 คะแนน
โดยมีคา F-Test เทากับ 0.2183 คะแนน และคา (Sig.) เทากับ (0.8837)
ดั ง นั้ น ระดั บ การศึ ก ษาที่ แ ตกต า งกั นไม มีอิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ นใจเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ า ผ า น
เฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน
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สมมติฐ าน 1.4 สถานภาพที่ แตกตางกัน มีอิ ทธิ พลต อการตั ดสินใจเลื อกซื้ อเสื้ อผ าผ าน
เฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน
ผลการวิเคราะหพบวา สถานภาพที่มีคะแนนมากที่สุดคือ หยาราง/หมาย มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.7677 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1796 คะแนน สวนสถานภาพที่มีคะแนนนอยที่สุด
คือ โสด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.7529 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1831 คะแนน โดยมีคา FTest เทากับ 0.0904 คะแนน และคา (Sig.) เทากับ (0.9136)
ดังนั้น สถานภาพที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผานเฟสบุคของ
พนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน
สมมติฐาน 1.5 ระดับตําแหนงงานที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผา
ผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน
ผลการวิเคราะหพบวา ระดับตําแหนงงานที่มีคะแนนมากที่สุดคือ พนักงานระดับ 11-13 มี
คาเฉลี่ยเทากับ 5.0000 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.0000 คะแนน สวนระดับตําแหนง
งานที่มีคะแนนนอยที่สุดคือ พนักงานระดับ 9-10 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.7000 คะแนน คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท ากับ 0.1414 คะแนน โดยมี คา F-Test เทากั บ 0.2183 คะแนน และคา (Sig.) เท ากั บ
(0.1805)
ดังนั้น ระดับตําแหนงงานที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผาน
เฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน
สมมติฐาน 1.6 รายไดตอเดือนที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผาน
เฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน
ผลการวิเคราะหพบวา รายไดตอเดือนที่มีคะแนนมากที่สุดคือ 60,000 บาทขึ้นไป มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.8053 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1944 คะแนน สวนรายไดตอเดือนที่มีคะแนน
นอยที่สุดคือ 10,001-20,000 บาท มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.7338 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.1762 คะแนน โดยมีคา F-Test เทากับ 1.3120 คะแนน และคา (Sig.) เทากับ (0.2579)
ดังนั้น รายไดตอเดือนที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผานเฟสบุค
ของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา
ดานสถานที่จัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาดที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
เสื้อผาผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน
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สมมติฐ าน 2.1 ผลิตภัณฑ ที่แตกตา งกั น มี อิท ธิพ ลต อการตั ดสิ น ใจเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ า ผ า น
เฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน
ผลการวิเคราะหพบวา ผลิตภัณฑที่มีคะแนนมากที่สุดคือ เสื้อเชิ้ต มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.7846
คะแนน ค าเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2130 คะแนน ส วนผลิ ตภั ณฑที่ มีคะแนนนอ ยที่ สุ ดคื อ
กระโปรง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.7192 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1692 คะแนน โดยมีคา FTest เทากับ 1.5681 คะแนน และคา (Sig.) เทากับ (0.1820)
ดังนั้น ผลิตภัณฑที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผานเฟสบุคของ
พนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน
สมมติฐาน 2.2 ราคาที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผานเฟสบุคของ
พนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน
ผลการวิเคราะหพบวา ชวงราคาที่มีคะแนนมากที่สุดคือ 700 บาทขึ้นไป มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.8261 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2134 คะแนน สวนชวงราคาที่มีคะแนนนอยที่สุดคือ
100-250 บาท มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.7257 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1603 คะแนน โดยมี
คา F-Test เทากับ 2.4269 คะแนน และคา (Sig.) เทากับ (0.0474)
ดังนั้น ราคาที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผานเฟสบุคของพนักงาน
การไฟฟานครหลวงแตกตางกัน
สมมติฐาน 2.3 ชองทางการจัดจําหนายที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
เสื้อผาผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน
ผลการวิเคราะหพบวา ชองทางการจัดจําหนายที่มีคะแนนมากที่สุดคือ Groups ผูขายเสื้อผา
ใน Facebook มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.8000 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2828 คะแนน สวน
ชองทางการจัดจําหนายที่มีคะแนนนอยที่สุดคือ เพื่อนใน Facebook มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.6000 คะแนน
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2828 คะแนน โดยมีคา F-Test เทากับ 0.7844 คะแนน และคา (Sig.)
เทากับ (0.4571)
ดังนั้น ชองทางการจัดจําหนายที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผา
ผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน
สมมติฐาน 2.4 การสงเสริมการขายที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผา
ผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน
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ผลการวิเคราะหพบวา การสงเสริมการขายที่มีคะแนนมากที่สุดคือ สวนลดสินคา มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.7850 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1853 คะแนน สวนการสงเสริมการขายที่มี
คะแนนนอยที่สุดคือ ของแถม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.7091 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1601
คะแนน โดยมีคา F-Test เทากับ 1.9246 คะแนน และคา (Sig.) เทากับ (0.1055)
ดังนั้น การสงเสริมการขายที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผาน
เฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 3 : ปจจัยอื่นๆที่ประกอบดวย ดานชองทางการติดตอสื่อสาร และดานวิธีการ
จัดสงสินคาที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผานเฟสบุคของพนักงานการ
ไฟฟานครหลวงแตกตางกัน
สมมติฐาน 3.1 ดานชองทางการติดตอสื่อสารที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อเสื้อผาผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน
ผลการวิเคราะหพบวา ชองทางการติดตอสื่อสารที่มีคะแนนมากที่สุดคือ Comment ใตภาพ
สินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.9000 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1414 คะแนน สวนชองทาง
การติ ด ต อ สื่ อ สารที่ มี ค ะแนนน อ ยที่ สุ ด คื อ Line มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.7382 คะแนน ค า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท า กั บ 0.1801 คะแนน โดยมี คา F-Test เทากั บ 1.0525 คะแนน และค า (Sig.) เท า กั บ
(0.3692)
ดังนั้น ชองทางการติดตอสื่อสารที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผา
ผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน
สมมติฐาน 3.2 ดานวิธีการจัดสงสินคาที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
เสื้อผาผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน
ผลการวิเคราะหพบวา วิธีการจัดสงสินคาที่มีคะแนนมากที่สุดคือ Messenger มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.8667 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2309 คะแนน สวนวิธีการจัดสงสินคาที่มี
คะแนนนอยที่สุดคือ ไปรษณียแบบดวนพิเศษ (EMS) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.7468 คะแนน คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท า กั บ 0.1727 คะแนน โดยมี คา F-Test เทากั บ 1.0397 คะแนน และค า (Sig.) เท า กั บ
(0.3749)
ดังนั้น วิธีการจัดสงสินคาที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผาน
เฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน
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อภิปรายผลของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
ระดับตําแหนงงานและรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผาน
เฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคลไมมีดานใดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อเสื้อผาผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวง ทั้งนี้เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญเปน
เพศหญิง ชวงอายุ 26-30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาจเพราะเพศหญิงเปนเพศที่มีความรักสวย
รักงามและชอบการแตงตัว ชอบแตงกายตามแฟชั่น ซึ่งกระแสแฟชั่นการแตงกายมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว เพศหญิงจึงตองเปลี่ยนการแตงกายใหเขากับกระแสแฟชั่นอยูตลอดเวลา จนทําใหเกิด
ความถี่ในการซื้อสินคามากกวาเพศชาย แตในปจจุบันเพศชายก็หันมาสนใจในเรื่องของภาพลักษณ
ของตนเองมากขึ้น ทําใหตลาดเสื้อผาของผูชายเริ่มขยายตลาดและมีทางเลือกมากขึ้น สวนดาน
รายไดของบุคคลจะแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งผูบริโภคที่มีรายไดสูงอาจมีกําลังการซื้อสินคา
ในจํานวนที่มากและราคาแพงกวา สวนผูที่มีรายไดนอยอาจตองมีการจํากัดคาใชจายในการซื้ อ
สินคาแตละครั้ง โดยอาจตองคํานึงถึงราคาและคุณภาพที่เหมาะสมกับรายได
ดั ง นั้ น เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา สถานภาพ ระดั บ ตํ า แหน ง งานและรายได ต อ เดื อ นที่
แตกตางกัน ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานคร
หลวงแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา
ดานสถานที่จัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาดที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
เสื้อผาผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว า ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดมี เ พี ย งด า นราคาที่ มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวง เพราะดาน
ราคาสินคาส งผลกระทบตอการตัดสินใจของผูบริโภคในหลายๆดาน เชน รายไดของผูบริ โภค
คุณภาพของสินคา ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ (สุทามาศ จันทรถาวร, 2556) ศึกษาเรื่อง ปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาบนเฟสบุคของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลงานวิ จั ย พบว า ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดในด า นราคามี ผ ลต อ การ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาบนเฟสบุคของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ ด า นราคาที่ เ หมาะสมกั บ สิ น ค า และราคาที่ ถู ก กว า ร า นค า หรื อ
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หางสรรพสินคา และยังสอดคลองกับทฤษฎี (ฉัตยาพร เสมอใจ และฐิตินันท วารีวนิช, 2551) กล
ยุทธสวนประสมทางการตลาดดานราคาที่วา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางมูลคา (Value) กับ
ราคาของผลิตภัณฑ ถามูลคาสูงกวาหรือเหมาะสมกับราคา ผูบริโภคก็จะทําการตัดสินใจซื้อ
สวนปจจั ยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานสถานที่จัดจํา หนาย และด าน
สงเสริมการตลาด ไมมีดานใดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผานเฟสบุคของพนักงาน
การไฟฟานครหลวงแตอยางใด ทั้งนี้เนื่องจากปจจุบันตลาดเสื้อผาออนไลนมีผลิตภัณฑใหเลือก
หลากหลายรูปแบบ ชองทางการจําหนายก็สะดวกเขาถึงไดงาย รวมทั้งมีการจัดโปรโมชั่นสงเสริม
การขายอยูตลอดเวลา
สมมติฐานที่ 3 : ปจจัยอื่นๆที่ประกอบดวย ดานชองทางการติดตอสื่อสาร และดานวิธีการ
จัดสงสินคาที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผานเฟสบุคของพนักงานการ
ไฟฟานครหลวงแตกตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคลไมมีดานใดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ า ผ า นเฟสบุ ค ของพนั ก งานการไฟฟ า นครหลวง เนื่ อ งจากด า นช อ งทางการ
ติดตอสื่อสารระหวางผูซื้อกับผูขาย มีสื่อ Social Media เขามาตอบโจทยในการติดตอสื่อสารที่ทั้ง
สะดวกและรวดเร็ว สวนดานวิธีการจัดสงสินคาผูบริโภคก็มีทางเลือกมากขึ้น เพราะมีการขนสง
สินคาของภาคเอกชนเขามาแขงขันกันมากขึ้นทําใหผูบริโภคมีทางเลือกเยอะขึ้น
ดังนั้น ชองทางการติดตอสื่อสาร และวิธีการจัดสงสินคาที่แตกตางกัน ไมมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผานเฟสบุคของพนักงานการไฟฟานครหลวงแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย
1. ดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสนใจในสินคาประเภทเสื้อยืดมาก
ที่สุด เพราะเสื้อยืดเปนสิ นคาที่ทุกเพศ ทุกวัย สามารถใสไดไมวาโอกาสใดๆก็ตาม ทําใหตลาด
เสื้อผาออนไลนมีการแขงขันที่สูงมาก สงผลใหผูบริโภคมีทางเลือกในการตัดสินใจซื้อที่มากขึ้นตาม
ไปดวย ดังนั้น ผูประกอบการที่จะทําการขายเสื้อผาออนไลน และจะจับธุรกิจประเภทเสื้อยืดนั้น
ควรใหความสําคัญกับรูปแบบและการดีไซน ใหมีความสวยงาม สามารถสวมใสไดในหลายโอกาส
และทันสมัยตรงตามความตองการของผูบริโภค ควรใสรายละเอียด ขนาดของสินคาใหตรงกับ
ความเปนจริงมากที่สุด เพื่อสรางความนาเชื่อถือใหกับผูประกอบการ และควรใหความสําคัญกับ
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คุณภาพ และวัสดุที่ใชผลิต เพื่อใหผูบริโภคเกิดความภักดีและประทับใจในตัวสินคา ซึ่งทั้งหมด
เหล านี้จะเป นจุด แข็ งของกิ จ การในการเพิ่ ม โอกาสที่ ผูป ระกอบการจะเพิ่ ม สว นแบ งตลาดและ
ยอดขายใหกับกิจการของตนเอง
2. ดานราคา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสนใจสินคาในชวงราคา 251-400 บาท
อาจเปนเพราะผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีชวงอายุระหวาง 26-30 ป และมีชวงรายได ระหวาง
10,001-20,000 บาท ทํ า ให ต อ งมี ก ารตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า ในราคาที่ เ หมาะสมกั บ รายได ดั ง นั้ น
ผูประกอบการควรจะตั้งราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา เพื่อสรางแรงดงดูดใหผูซื้อเกิด
ความรูสึกอยากซื้อ และชวยใหเกิดการกระตุนใหเกิดการตัดสินใจซื้อในทันที
3. ด า นช อ งทางการจั ดจํ า หน า ย ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ ใ ห ค วามสนใจเลื อ กใช
ชองทาง Page รานเสื้อผาใน Facebook มากที่สุด เพราะในปจจุบันสื่อสังคมออนไลนมีอิทธิพลตอ
การใชชีวิตของคนในยุคปจจุบันมากขึ้น สอดคลองกับเทคโนโลยีที่พัฒนากาวไปขางหนาอยางไป
ไม มี ที่ สิ้ น สุ ด ส ง ผลให รู ป แบบการซื้ อ สิ น ค า ของผู บ ริ โ ภคนั้ น หั น มาสนใจใช บ ริ ก ารทางโลก
ออนไลนมากขึ้น เพราะผูบริโภคสามารถเลือกซื้อสินคาตางๆไดโดยที่ไมตองเดินทางไปถึงหนาราน
ของสินคาที่ตองการ ก็สามารถเลือกซื้อสินคาไดไมวาจะอยูที่ไหนหรือเวลาใดก็ตาม จึงเปนอีกหนึ่ง
ชองทางการจําหนายที่ผูประกอบการควรหันมาใหความสนใจ เพื่อตอยอดทางธุรกิจของตนเอง
4. ด า นการส ง เสริ ม การขาย ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ เ ลื อ กการจั ด ส ง สิ น ค า ฟรี
เนื่องจากการสั่งซื้อสินคาออนไลน จะมีคาใชจายในการสงสินคาสวนนี้ที่ตองบวกเพิ่มเขามากับ
มู ล ค า ของสิ น ค า ทํ า ให ผู บ ริ โ ภคเลื อ กรู ป แบบการส ง เสริ ม การขายที่ ไ ม ต อ งเสี ย ค า จั ด ส ง แต
ผูประกอบการก็ควรเนนการสงเสริมการตลาดในดานอื่นๆดวย ไมวาจะเปนสวนลด ของแถม หรือ
การรับประกัน เพื่อสรางแรงจูงใจใหกับผูบริโภค และควรมีการประชาสัมพันธรานคาของทานใน
สื่อออนไลนตางๆ ควรมีการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกผูบริโภค เพื่อสรางความนาเชื่อถือในตัว
สินคา และสรางภาพพจนที่ดีใหกับสินคาของกิจการ
ขอเสนอแนะในการจัดทําการวิจัยครั้งตอไป
ควรมี ก ารศึ ก ษาป จ จั ย ส ว นบุ ค คล ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดและป จ จั ย อื่ นๆ ที่ มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผาน Facebook ของผูบริโภคในสายอาชีพอื่นๆ เพื่อนํามา
เปรียบเทียบกับผลการวิจัยนี้ เนื่องจากสภาพแวดลอมที่ตางกันอาจสงผลในการตัดสินใจเลือกซื้อ
เสื้อผาผาน Facebook ที่แตกตางกัน
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การตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร
สาวรี ชิ้นประยูร
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความแตกตางทางดานปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดาน
สวนประสมทางการตลาด และปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทํา
การสุ มกลุ มตั วอย า งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลื อ กวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ
(Survey Research) ใชสูตรการคํานวณของ William G. Cochran (1963) ซึ่งใชแบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางที่ใช คือ บุคคลที่เขามาใชบริการบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลและ
ประมวลผล สถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนา คือ การใชสถิติแจกแจงคาความถี่ คารอยละ
ค า เฉลี่ ย ค า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค า ต่ํ า สุ ด และค า สู ง สุ ด สถิ ติ ที่ ใ ช ท ดสอบสมมติ ฐ าน คื อ การ
เปรี ย บเที ย บความแตกต า งด ว ย t-Test และการวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way
ANOVA) F-Test
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง มีพฤติกรรมใชบริการและการตัดสินใจเลือกใชระบบ
Internet Fiber2U (FTTx) ที่มีตอ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการ
ทดสอบสมมติฐานสรุปไดวาปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน มีความการตัดสินใจใชบริการลูกคา ของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมไม
แตกตางกัน ยกเวนจําแนกตามระดับการศึกษาในภาพรวมพบวา แตกตางกันอยาง มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งหากวิเคราะหปจจัยตอการใหที่แตกตางกัน
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 FTest.
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 นับเปนองคกรที่วางรากฐานระบบสื่อสารโทรคมนาคมไทยมาเปนระยะเวลา
กวา 60 ป ดวยประสบการณอันยาวนาน ทีโอที พรอมใหบริการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร
ตอบสนองความต อ งการครอบคลุ ม ทุ ก กลุ ม เป า หมายให ไ ด รั บ ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด จากการ
ดําเนินงานใน 4 – 5 ป ที่ผานมา บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ประสบปญหาการลดลงของรายได
อย า งต อ เนื่ อ ง จากการที่ มี คู แ ข ง เพิ่ ม เข า มาในธุ ร กิ จ โทรคมนาคม และเทคโนโลยี ใ หม ๆ ของ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงและโทรศัพทเคลื่อนที่ ทําใหรายไดหลักจากโทรศัพทประจําลดลงอยาง
ตอเนื่อง
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สิ่ ง บ ง ชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การให บ ริ ก ารโทรศั พ ท ป ระจํ า ที่ ข องผู บ ริ โ ภค คื อ
เทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไป เชน การเขามาของกระแสความนิยมในการใช
โครงขายทางสังคม (Social Network) และการขยายตัวของ Smart Phone ตลอดจนความตองการใช
บริการอินเตอรเน็ตเคลื่อนที่มากขึ้น
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จึงตองใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
ที่มีตอการตัดสินใจของลูกคาที่ใชบริการของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เนื่องจากปจจุบันการ
เขาถึงบริการสื่อสารโทรคมนาคมผานเทคโนโลยีรอดแบนดอินเทอรเน็ตทั้งทางสายและไรสายนั้น
สามารถทําไดสะดวกและรวดเร็ว เพราะมีชองทางในการเขาถึงที่หลากหลาย แตหากคุณภาพการ
ใหบริการซึ่งถือเปนปจจัยแหงความสําเร็จไมเปนที่พึงพอใจของลูกคาแลว โดยเฉพาะลูกคาที่ใช
บริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ตที่ยังคงมีอัตราการคืนเลขหมายที่สูง
ดังนั้ นทางผู วิจัยจึ งเล็ งเห็นว า การจะรักษาลู กคาไวไ ด นั้นเราต องมี การปรั บปรุ งพัฒ นา
รูปแบบและการใหบริการอยางตอเนื่อง จึงสนใจศึกษาการตัดสินใจและพฤติกรรมการใชบริการที่มี
ผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกตางทางดานปจจัย สวนประชากรศาสตร ที่มีผลตอการตัดสิน ใจ
เลือกใชบริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต า งทางด า นส ว นประสมทางการตลาด ที่ มีผ ลต อ การตั ด สิ น ใจ
เลือกใชบริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความแตกตางทางดานพฤติกรรมผูบริโภค ที่มีผลตอการตั ดสิ นใจเลื อกใช
บริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร
ประโยชนของการวิจัย
1. เพื่อนําผลการศึกษาขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร มาเปนแนวทางในการวางแผน
ดานการใหบริการ Internet ของ TOT ใหสอดคลองกับคุณลักษณะประชากร
2. เพื่อนําผลการศึกษาขอมูลดานสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร มาเปนแนวทางในการ
วางแผนกลยุทธทางการตลาด เพื่อใหตอบสนองความตองการของลูกคา TOT ใหตรงใจมากขึ้น
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3. เพื่อนําผลการศึกษาขอมูลดานพฤติกรรมผูบริโภค ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร มาเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อใหตอบสนองความตองการของลูกคา TOT ใหตรงใจมากขึ้น
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร คือ ประชาชนที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet Fiber2U
(FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ลูกคาที่เขา
มาใชบริการใน TOT จํานวน400 คน ที่เลือกใชบริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT
ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ขอบเขตของเนื้อหาที่ศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานสวนประสม
ทางการตลาด และปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค
3. ระยะเวลาการศึกษาครั้งนี้ เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 5 พฤศจิกายน 2560
ระยะเวลา (เดือน)
หัวขอ

ตุลาคม 2560

พฤศจิกายน 2560

สัปดาหที่

สัปดาหที่

สัปดาหที่

สัปดาหที่

1

2

3

4

จัดทําโครงรางวิจัย
จัดทําขอเสนอที่
ปรึกษา
แจกแบบสอบถาม
ประมวลผล
ปดเลมงานวิจัย
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
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การวิจัย เรื่อง การศึกษาการตัดสินใจเลือกใชบริการระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ
TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึ กษาคนควา และรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีตํารา เอกสาร
บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจใชบริการ
5. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ ระบบ Internet
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
7. กรอบแนวคิดของการวิจัย
8. สมมติฐานการวิจัย
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยดานประชากรศาสตร
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษาสูงสุด
- อาชีพ
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ
- ราคา
- ชองทางการจัดจําหนาย
- การสงเสริมการขาย
- บุคคล
- การสร า งและนํ า เสนอลั ก ษณะ
ทางกายภาพ
- กระบวนการ

การตัดสินใจเลือกใช
ระบบ Internet
Fiber2U (FTTx)
ของ TOT ในเขต
กรุงเทพมหานคร

ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค
- ผูบริโภคซื้ออะไร (What)
- ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where)
- ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (When)
- ผูบริโภคเปนใคร (Who)
- ผูที่มีสวนทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อ (Whom)
- ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why)
- ผูบริโภคซื้ออยางไร (How)
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยดานประชากรศาสตรที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
เฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet ของ TOT ในเขต
กรุงเทพมหานคร ตางกัน
2. ป จ จั ย ด า นส ว นประสมทางการตลาดที่ ป ระกอบด ว ย ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ ด า นราคา ด า น
ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ และดานกระบวนการ ที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet
ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร ตางกัน
3. ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค ที่ประกอบดวย ผูบริโภคซื้ออะไร (What) ผูบริโภคซื้อที่
ไหน (Where) ผู บ ริ โ ภคซื้ อ เมื่ อ ใด (When) ผู บ ริ โ ภคเป น ใคร (Who) ผู ที่ มี ส ว นทํ า ให ผู บ ริ โ ภค
ตัดสินใจซื้อ (Whom) ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why) และผูบริโภคซื้ออยางไร (How) ที่แตกตางกัน มี
ผลผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร ตางกัน
วิธีการดําเนินการวิจัย
แบบของการวิจัย
ในการทํ า วิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได อ อกแบบการวิ จั ย เป น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quatitative
Research) โดยทําการเก็บขอมูลสถิติเปนตัวเลขและใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปประกอบการ
วิเคราะหขอมูล
ประชากรและหนวยวิเคราะห
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่ตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet Fiber2U
(FTTx) ของ TOT โดยมีลักษณะประชากรหนวยวิเคราะห คือ ผูใชบริการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร
การเลือกกลุมตัวอยางและแผนการสุมตัวอยาง
ผูวิจัยเลือ กการสุมตัว อย า งโดยไม ใช ความนาจะเปน (Non Probability Sampling) โดยมี
วิ ธี ก ารสุ ม ตั ว อย า งแบบพบโดยบั ง เอิ ญ หรื อ แบบตามสะดวก (Accidental or Convenience
Sampling) คือ บุคคลทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
โดยใชสูตรการคํานวณของ William G. Cochran (1963)
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สูตร n =
n = จํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ
P = สัดสวนของประชากรที่ผูวิจัยจะสุม
Z = ระดับความมั่นใจ กําหนดไว 5% = 1.96
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบสอบถามในการวิจัย โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน
ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดในรูปแบบ
ตรวจเช็ครายการ (Check list Questions)
สวนที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ และ ดานกระบวนการ ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดในรูปแบบตรวจเช็ค
รายการ (Check list Questions)
สวนที่ 3 ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ
TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดในรูปแบบตรวจเช็ค รายการ
(Check list Questions)
สวนที่ 4 การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช บ ริ ก าร ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขต
กรุงเทพมหานคร ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale Question)
โดยมีการแบง เกณฑใหคะแนนออกเปน 5 ระดับดังตอไปนี้
มากที่สุด

หมายถึง มีผลตอระดับการตัดสินใจมากที่สุด

ใหคะแนน 5 คะแนน

มาก

หมายถึง มีผลตอระดับการตัดสินใจมาก

ใหคะแนน 4 คะแนน

ปานกลาง

หมายถึง มีผลตอระดับการตัดสินใจปานกลาง

ใหคะแนน 3 คะแนน

นอย

หมายถึง มีผลตอระดับการตัดสินใจนอย

ใหคะแนน 2 คะแนน

นอยที่สุด

หมายถึง มีผลตอระดับการตัดสินใจนอยที่สุด

ใหคะแนน 1 คะแนน

การเก็บรวบรวมขอมูล
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ขอมูลที่ไดมาจากการแจกแบบสอบถาม เรื่อง การตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet
Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุ ง เทพมหานคร จํ า นวน 400 คน ใช เ วลาเก็ บ ข อ มู ล จาก
แบบสอบถาม ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 5 พฤศจิกายน 2560
สถิติการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยทําการวิเคราะหผานโปรแกรม Microsoft Excel รุน 2010 เพื่อหาคารอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด และคาสูงสุดการเปรียบเทียบความแตกตางดวย t-Test และการ
วิ เ คราะห ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way ANOVA) F-Test รวมถึ ง ใช ส ถิ ติ พ รรณนา
(Descriptive Statistic) เพื่ ออธิ บายคุ ณลักษณะของข อ มู ล และใช สถิ ติอางอิง (Inference Statistic)
เพื่อทดสอบสมมติฐาน
วิธีการดําเนินการวิจัย
แบบของการวิจัย
ในการทํ า วิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได อ อกแบบการวิ จั ย เป น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quatitative
Research) โดยทําการเก็บขอมูลสถิติเปนตัวเลขและใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปประกอบการ
วิเคราะหขอมูล
ประชากรและหนวยวิเคราะห
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่ตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet ของ
TOT
โดยมีลักษณะประชากรหนวยวิเคราะห คือ ผูใชบริการตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet ของ
TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. การเลือกกลุมตัวอยางและแผนการสุมตัวอยาง
ผูวิจัยเลือ กการสุมตัว อย า งโดยไม ใช ความนาจะเปน (Non Probability Sampling) โดยมี
วิ ธี ก ารสุ ม ตั ว อย า งแบบพบโดยบั ง เอิ ญ หรื อ แบบตามสะดวก (Accidental or Convenience
Sampling) คือ บุคคลทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
โดยใชสูตรการคํานวณของ William G. Cochran (1963)
สูตร n =
n = จํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ
P = สัดสวนของประชากรที่ผูวิจัยจะสุม
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Z = ระดับความมั่นใจ กําหนดไว 5% = 1.96
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบสอบถามในการวิจัย โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน
ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะคาถามเปนคาถามปลายปดในรูปแบบ
ตรวจเช็ครายการ (Check list Questions)
สวนที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ และ ดานกระบวนการ ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดในรูปแบบตรวจเช็ค
รายการ (Check list Questions)
สวนที่ 3 ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช บ ริ ก าร ระบบ Internet ของ TOT ใน
กรุงเทพมหานคร ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดในรูปแบบตรวจเช็ค รายการ (Check list
Questions)
สวนที่ 4 การตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet ของ TOT ในกรุงเทพมหานคร ลักษณะคําถาม
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale Question) โดยมีการแบง เกณฑใหคะแนน
ออกเปน 5 ระดับดังตอไปนี้
มากที่สุด

หมายถึง มีผลตอระดับการตัดสินใจมากที่สุด

ใหคะแนน 5 คะแนน

มาก

หมายถึง มีผลตอระดับการตัดสินใจมาก

ใหคะแนน 4 คะแนน

ปานกลาง

หมายถึง มีผลตอระดับการตัดสินใจปานกลาง

ใหคะแนน 3 คะแนน

นอย

หมายถึง มีผลตอระดับการตัดสินใจนอย

ใหคะแนน 2 คะแนน

นอยที่สุด

หมายถึง มีผลตอระดับการตัดสินใจนอยที่สุด

ใหคะแนน 1 คะแนน

การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่ไดมาจากการแจกแบบสอบถาม เรื่อง การตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet
ของ TOT ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ใชเวลาเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม ระหวางวันที่
1 ตุลาคม 2560 ถึง 5 พฤศจิกายน 2560
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สถิติการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยทําการวิเคราะหผานโปรแกรม Microsoft Excel รุน 2010 เพื่อหาคารอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด และคาสูงสุดการเปรียบเทียบความแตกตางดวย t-Test และการ
วิ เ คราะห ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way ANOVA) F-Test รวมถึ ง ใช ส ถิ ติ พ รรณนา
(Descriptive Statistic) เพื่ ออธิ บายคุ ณลักษณะของข อ มู ล และใช สถิ ติอางอิง (Inference Statistic)
เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิเคราะหขอมูล
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยเรื่องการตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet Fiber2U
(FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาใชวิธีออกแบบสอบถาม เก็บขอมูลจากเลือกใช
บริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 400 ชุด จากนั้นนําขอมูล
ที่ไดมาประมวลผลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
สัญญาลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายจากผลการวิเคราะหขอมูล จึงกําหนด
สัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
Mean หมายถึง คาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยาง
S.D. หมายถึง คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง
N หมายถึง จํานวนของกลุมตัวอยางที่นํามาวิเคราะห
t-Test หมายถึง คาสถิติ t ที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
F-Test หมายถึง คาสถิติ F ที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
Sig. หมายถึง คาความนาจะเปนที่คํานวณไดจากคาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
การนําผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้ งนี้
ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือมี
นัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผูวิจัยไดวิเคราะห และนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบ
คําอธิบาย โดยเรียงลําดับหัวขอการวิเคราะหขอมูลเปน 5 สวนดังนี้
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สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ ยวกับ ปจจัยส วนบุ คคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร
ส ว นที่ 3 ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ด า นพฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภคที่ มี ผ ลต อ การ
ตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร
ส ว นที่ 4 ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช บ ริ ก าร ระบบ Internet
Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร
สวนที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง การตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คนโดยเปนการสุมกลุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience
Sampling) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่อศึกษาความแตกตางทางดานปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความแตกตางทางดานสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความแตกตางทางดานพฤติกรรมผูบริโภค ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร
สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ระบบ Internet
Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร
สรุปผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร
สรุปผลการวิเคราะหปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
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สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา รายได สถานภาพ ที่แตกตาง
กัน มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน
สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย ดานบุคลากร ดานการสรางและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ และดา นกระบวนการ ที่ แตกตางกัน มี ผลต อการตั ดสิ นใจใชบริการระบบ Internet
Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
สมมติฐานที่ 3 : ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค ที่ประกอบดวย ผูบริโภคซื้ออะไร (What) ผูบริโภค
ซื้อที่ไหน (Where) ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (When) ผูบริโภคเปนใคร (Who) ผูที่มีสวนทําใหผูบริโภค
ตัดสินใจซื้อ (Whom) ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why) และผูบริโภคซื้ออยางไร (How) ที่แตกตางกัน มี
ผลตอการตัดสินใจใชบริการระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน
อภิปลายผลของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา รายได สถานภาพ ที่แตกตาง
กั น มี ผ ลต อ การตั ด สิ นใจใช บ ริ ก าร ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน
สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจาหนาย ดานการสงเสริมการขาย ดานบุคลากร ดานการสรางและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ และดานกระบวนการ ที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจใชบริการระบบ Internet
Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
สมมติฐานที่ 3 : ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค ที่ประกอบดวย ผูบริโภคซื้ออะไร (What) ผูบริโภค
ซื้อที่ไหน (Where) ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (When) ผูบริโภคเปนใคร (Who) ผูที่มีสวนทําใหผูบริโภค
ตัดสินใจซื้อ (Whom) ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why) และผูบริโภคซื้ออยางไร (How) ที่แตกตางกัน มี
ผลตอการตัดสินใจใชบริการระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเรื่องการตัดสินใจใชบริการระบบ Internet Fiber2U (FTTx)
ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
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1. จากผลการวิจัยดานปจจัยสวนบุคล
2. จากผลการวิจัยดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด
3. จากผลการวิจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน ของขาราชการทหาร กรมการขนสงทหารเรือ
FACTORS THAT INFLUENCE INTERNAL WELFARE REQUIREMENTS OF
MILITARY OFFICIALS NAVAL TRANSPORTATION DEPARTMENT
สุธาสินี ชีวะกุล
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน ของขาราชการ
ทหาร กรมการขนสงทหารเรือ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลปจจัยดานความตองการ
ตลอดจนปจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน ของขาราชการทหาร กรมการ
ขนสงทหารเรือ โดยเก็บขอมูลจากกําลังพลขาราชการทหาร กรมการขนสงทหารเรือ จํานวน 350
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยใชวิธีดําเนินการสุมตัวอยางโดยไมใชทฤษฎี
ความนาจะเปน โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ หรือแบบตามสะดวก วิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติเชิงพรรณนา เพื่อจัดหมวดหมูลักษณะข อมู ลที่ เปนตั วเลข ไดแก คาความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก F-Test
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในชั้นยศ จ.ต. - จ.อ. มีอายุตั้งแต 20 –
30 ป มีรายไดตั้งแต 15,000 บาทลงมา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จากผล
การทดสอบสมมติ ฐ านพบว า ป จ จั ย ส ว นบุ ค คล ที่ ป ระกอบด ว ย ชั้ น ยศ อายุ รายได สถานภาพ
การศึกษา ปจจัยดานความตองการ ที่ประกอบดวย ดานการธํารงรักษา ดานการจูงใจ และปจจัยอื่น
ๆ ดานอายุราชการ ไมมีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน ของขาราชการทหาร กรมการ
ขนสงทหารเรือ มีเพียงปจจัยอื่น ๆ ดานจํานวนสมาชิกในครอบครัวเทานั้น ที่มีอิทธิพลตอความ
ตองการสวัสดิการภายใน ของขาราชการทหาร กรมการขนสงทหารเรือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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
ในการบริ ห ารงานของหน ว ยงาน เพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมายอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ตองอาศัยทรัพยากรการบริหารหนวยงานที่สําคัญ 4 ประการ คือ บุคลากร (Man)
เงิ นทุ น (Money) วัสดุและอุป กรณ (Material) และการจั ด การ (Manager) ซึ่งในทรั พยากรที่ มี
ความสําคัญที่สุดในการบริหารงานหนวยงาน คือ ทรัพยากรมนุษย ซึ่งบุคลากรของหนวยงานเปน
สวนสําคัญในการขับเคลื่อน พัฒนาความสามารถในการแขงขัน และการจัดการใหมีคุณภาพ
เพื่อใหการบริหารงานหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สิทธิสวัสดิการจึงถือเปนสิ่งที่สงเสริมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากรจะได
นํากําลังกาย กําลังใจที่มีทั้งหมดมุงมั่น ทุมเทกับการปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคของ
หน วยงาน ไม ตองกังวลกับเรื่ องอื่น ๆ ทําใหผู วิจัยไดตระหนั กถึงความสํ าคัญและป ญหาของ
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สวัสดิการที่ขาราชการทหาร กรมการขนสงทหารเรือ มีความตองการที่แตกตางกันตามปจจัยตาง
ๆ เชน ชั้นยศ อายุ รายได สถานภาพ การศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว อายุราชการ และ
ความตองการดานตาง ๆ จึงเกิดเปนการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการ
ภายใน ของขาราชการทหาร กรมการขนสงทหารเรือ เพื่อใหผลการศึกษาวิจัยไดมีประโยชนตอการ
ปรับปรุง พัฒนา และเปนรูปแบบ แนวทางในการกําหนด หรือแกไขปญหาสวัสดิการภายใน ใหมี
ความเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิ จ และสอดคล อ งกั บ ความต อ งการ และมี ก ารรายงานต อ
ผูบังคับบัญชาของกรมการขนสงทหารเรือในโอกาสตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน ของขาราชการ
ทหาร กรมการขนสงทหารเรือ
2. เพื่อศึกษาปจจัยดานความตองการของขาราชการทหาร กรมการขนสงทหารเรือตาม
ทฤษฎีความตองการของ Frederick Herzberg ที่มีตอสวัสดิการภายในดานตาง ๆ
3. เพื่อศึกษาปจจัยและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน ของ
ขาราชการทหาร กรมการขนสงทหารเรือ
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย ชั้นยศ อายุ สถานภาพ รายได การศึกษา ที่แตกตางกัน
มีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน ของขาราชการทหาร กรมการขนสงทหารเรือตางกัน
2. ปจจัยดานความตองการตามทฤษฎีของ Frederick Herzberg ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอ
ความตองการสวัสดิการภายใน ของขาราชการทหาร กรมการขนสงทหารเรือตางกัน
3. ปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย จํานวนสมาชิกในครอบครัว และอายุราชการที่แตกตางกัน
มีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน ของขาราชการทหาร กรมการขนสงทหารเรือตางกัน
ประโยชนของการวิจัย
1. หนวยงานสามารถนําผลการศึกษา ไปใชเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบและทิศ
ทางการจัดสวัสดิการภายใน ตามความตองการของกําลังพลไดอยางเหมาะสม
2. หนวยงานสามารถนําผลการศึกษา ไปใชในการปรับปรุงการดําเนินการจัดสวัสดิการ
ภายใน ใหสอดคลองกับความตองการของกําลังพล
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3. หนวยงานสามารถนําผลการศึกษา ไปใชในการดําเนินการจัดสวัสดิการใหม ๆ ให
สอดคลองกับความตองการ เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน ของ
ขาราชการทหาร กรมการขนสงทหารเรือ” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

(Independent Variable)

(Dependent Variable)

ปจจัยสวนบุคคล
-

ชั้นยศ
รายได

-

ความตองการสวัสดิการภายในดาน

ปจจัยดานความตองการ
-

ตาง ๆ ของขาราชการทหาร

ทฤษฎีความตองการ

กรมการขนสงทหารเรือ

Frederick
Herzberg

ปจจัยอื่น ๆ
-

จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว

แนวคิด
และ

ทฤษฎี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการ
ธงชัย สันติวงษ (2545, หนา 230-231) กลาววา ทฤษฎี ความตองการของ Frederick
Herzberg เฟรดเดอริค เฮอรซเบอรก (Frederick Herzberg) นักจิตวิทยาไดคิดคนทฤษฎีแรงจูงใจ
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ในการทํ า งาน ซึ่ ง เป น ที่ ย อมรั บ กั น อย า งกว า งขวางในวงการบริ ห ารมี ชื่ อ เรี ย กแตกต า งกั น
ออกไป คือ Motivation-maintenance หรือ Dual factor theory หรือ The motivation hygiene theory
ขอสมมติฐานตามทฤษฎีนี้เฮอรซเบอรก เชื่อวา คนหรือผูปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานไดผลดี
มีประสิทธิภาพไดนั้นยอมขึ้นกับความพอใจของผูปฏิบัติงาน เพราะความพึงพอใจในงานจะชวย
เพิ่มความสนใจในงานและเพิ่มความกระตือรือรนในการทํางานมากขึ้น ยอมทําใหผลผลิตสูงขึ้น
ในทางตรงกันขามหากเกิดความไมพอใจในงานแลว ยอมกอใหเกิดผลเสียทําใหคนไมสนใจ ไม
กระตือรือรน ผลผลิตก็ตกต่ํา หนาที่ของผูบริหารก็คือ จะตองรูวิธีที่จะทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึง
พอใจ เพื่อจะใหงานบรรลุเปาหมายและผลผลิตของงานสูงขึ้น เฮอรซเบอรก กลาววามีปจจัยอยู 2
ประการ ที่ เ ป น แรงจู ง ใจทํ า ให ค นอยากทํ า งาน คื อ ป จ จั ย จู ง ใจหรื อ ป จ จั ย กระตุ น (Motivator
factors) และปจจัยค้ําจุน หรือปจจัยสุข-อนามัย (Hygiene factors) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ปจจัยจูงใจหรือปจจัยกระตุน (Motivator factors) เปนปจจัยที่จะนําไปสูความพึงพอใจใน
การทํางาน มีอยู 5 ประการ คือ
1. ความสํ า เร็ จ ของงาน หมายถึ ง การที่ บุ ค คลสามารถทํ า งานได เ สร็ จ สิ้ น และประสบ
ความสําเร็จ ไดเปนอยางดี
2. การยกยองนับถือหรือการยอมรับ คือการที่บุคคลไดรับการยอมรับนับถือ ทั้งจากกลุม
เพื่อน ผูบังคับบัญชา หรือจากบุคคลอื่นทั่ว ๆ ไป
3. ลักษณะของงาน หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือไมดีของบุคคลที่มีตอลักษณะของงาน
4. ความรั บ ผิ ด ชอบ หมายถึ ง ความพึ ง พอใจที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการที่ ไ ด รั บ มอบหมายให
รับผิดชอบงานใหมๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบอยางเต็มที่
5. ความกาวหนาในตําแหนงการงาน การที่ปจจัยจูงใจหรือปจจัยกระตุน ทําใหเกิดความ
พึงพอใจในการทํางาน ก็เนื่องจากวา ความชื่นชมยินดีในผลงาน และความสามารถของตน ทําให
เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ดังนั้นผูบริหารควรใชปจจัยทั้ง 5 ประการขางตนตอผูปฏิบัติงาน จะชวย
สงเสริมการเรียนรูและจูงใจใหคนตั้งใจทํางานจนสุดความสามารถ
ปจจัยค้ําจุน หรือปจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
ในการทํางานและเปนปจจัยที่จะสามารถปองกันการเกิดความไมพึงพอใจในการทํางาน ไดแก
1. นโยบายและการบริหารงาน คือการจัดการและการบริหารองคการ
2. เงินเดือน หรือคาจางแรงงาน หมายถึงความพึงพอใจหรือความไมพึงพอใจในเงินเดือน
หรือคาจางแรงงาน หรืออัตราการเพิ่มเงินเดือน
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3. ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา หมายถึง การติดตอพบปะพูดคุยแตมิไดหมายถึงการ
ยอมรับนับถือ
4. ความสั ม พั น ธ กั บ ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา หมายถึ ง การติ ด ต อ กั บ ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาด ว ย
ความสัมพันธอันดีตอกัน
5. ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน คือ การติดตอพบปะพูดคุยระหวางเพื่อนรวมงานใน
องคการ
6. สถานภาพในการทํางาน หมายถึง สภาพทางกายภาพที่เอื้อตอความสุขในการทํางาน
7. วิธีการปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความรูความสามารถของผูบังคับบัญชาในการ
ดําเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหารงาน
8. ความมั่นคงในการทํางาน คือความรูสึกของบุคคลที่มีตอความมั่นคงของงานความ
มั่นคงขององคการ
9. สถานะของอาชีพ หมายถึง ลักษณะของงาน หรือลักษณะที่เปนองคประกอบทําให
บุคคลเกิดความรูสึกตองาน เชน การมีรถประจําตําแหนง เปนตน
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน ของขาราชการทหาร
กรมการขนสงทหารเรือในครั้งนี้ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล แลวนํา
ขอมูลที่ไดไปวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรม Microsoft Office Excel ตอไป
ประชากรและหนวยวิเคราะห
ประชากร ( Population) ที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ขาราชการทหาร กรมการขนสง
ทหารเรือ ซึ่งสามารถระบุจํานวนประชากรไดเปนที่แนนอน คือ 1,360 คน ออกแบบการวิจัยเปน
เชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ในชวงเดือน 12 - 25 เม.ย.
60 แล วตรวจสอบความถู กตอ ง และความเชื่ อ มั่ นของแบบสอบถามจากผู เชี่ ย วชาญ เมื่อ ผ า น
เรียบรอยแลวจังไดนําไปแจกจริงกับกลุมตัวอยางดังกลาวขางตน
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การเลือกกลุมตัวอยางและแผนการสุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จํานวน 350 คน ผูวิจัยไดกําหนดขนาด
ตัวอยางจากตาราง Taro Yamane คํานวณหาขนาดตัวอยางที่จะใช มีรายละเอียดดังนี้
n

=
,

=

,

.

=

309

350 คน

n

=

กลุมตัวอยาง

N

=

จํานวนประชากร

e

=

คาความคลาดเคลื่อน (0.05)

ผูวิจัยไดเลือกใชวิธีดําเนินการสุมตัวอยางโดยไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (Nonprobability
Sampling) โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่งผูทําวิจัยไดทํา
การเก็บขอมูลตัวอยางผานทางแบบสอบถามจํานวน 350 ชุด
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะห ขอ มู ลในการวิ จั ย ในครั้ งนี้ เป นการวิ จัย เชิ งปริ มาณ ซึ่ งนํ าขอ มูล ที่ ไ ด จ าก
แบบสอบถามมาวิเคราะหดวย Microsoft Office Excel ตามวัตถุประสงค โดยการวิเคราะหสามารถ
แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) คือ สถิติที่ใชเพื่ออธิบาย บรรยาย สรุป และ
จัดหมวดหมูลักษณะของกลุมขอมูลที่เปนตัวเลข ที่เก็บรวบรวมมาซึ่งไมสามารถอางอิงลักษณะ
ประชากรได นํามาใชในการวิเคราะหขอมูลของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ไดแก คาจํานวน คา
รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) คือ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยาง
ที่เปนตัวแทนของประชากรซึ่งสามารถนําผลการวิเคราะหนั้นไปสรุปอางถึงประชากรได โดยใช
ทฤษฎีความนาจะเปน สถิติเชิงอนุมานประกอบดวย การประมาณคา และการทดสอบสมมติฐาน
ไดแก F-Test

1644

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ความถี่และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
(n = 350)
รายละเอียด
ชั้นยศ

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
จ.ต. - จ.อ.
พ.จ.ต. - พ.จ.อ.
ร.ต. - ร.อ.
น.ต. - น.อ.

ความถี่
159
102
51
38

รอยละ
45.43
29.14
14.57
10.86

อายุ

20 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 – 60 ป

146
65
87
52

41.71
18.57
24.86
14.86

รายได

ตั้งแต 15,000 บาทลงมา
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
ตั้งแต 30,001 บาทขึ้นไป

134
47
109
60

38.29
13.43
31.41
17.14

สถานภาพ

โสด
สมรส
หยาราง / หมาย

145
179
26

41.43
51.14
7.43

64.57
226
ระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี
31.43
110
ปริญญาตรี
4
14
สูงกวาปริญญาตรี
จากตารางที่ 1 พบวาสวนใหญอยูในชั้นยศ จ.ต. - จ.อ. อายุระหวาง 20 – 30 ป รายไดตั้งแต
15,000 บาทลงมา มีสถานภาพสมรส และระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี
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ตารางที่ 2 ความถี่และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานความตองการ
(n = 350)
ปจจัยดานความ
ตองการ
ดานการธํารงรักษา
นโยบายสวัสดิการ
ภายใน

ความตองการ
ขั้นพื้นฐาน

ดานการจูงใจ
ความตองการดาน
ความมั่นคง

ความตองการดาน
สภาพการทํางาน

รายละเอียด

ความถี่

รอยละ

ดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ดานการเงิน
ดานความสะดวกสบายในการทํางาน
ดานความมั่นคงและความกาวหนา

90
117
42
101

25.71
33.43
12
28.86

คารักษาพยาบาล , การตรวจสุขภาพ
ประจําป
คาเชาบาน , บานพักสวนกลาง
คายุทธอาภรณ , การจายเครื่องแตงกาย
การบริการรานคาสวัสดิการ

140
124
44
42

40
35.43
12.57
12

120

34.29

81
113
36

23.14
32.29
10.28

153

43.71

68
59
70

19.43
16.86
20

93

26.57

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ,
ทุนการศึกษา
โครงการเงินกูดอกเบี้ยต่ํา
เบี้ยหวัด , บําเหน็จบํานาญ
การจัดอบรมอาชีพเสริม
ปฏิสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงาน
ความปลอดภัยจากสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน
ความสะดวกสบายในการเดินทางมา
ปฏิบัติงาน
งานที่ไดรับมอบหมายมีความเหมาะสม
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ความตองการดาน
สังคม

ความตองการดาน
ความกาวหนา
เกียรติยศ และการ
ยอมรับ

การจัดกิจกรรมกีฬาภายใน
การจัดงานเลี้ยงสังสรรคประจําป
การฝกอบรมสัมมนา
การจัดกิจกรรมสานความสัมพันธนอก
สถานที่

118
73
66

33.71
20.86
18. 86

56
189
38
67

16
54
10.86
19.14

การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
การไดเลื่อนชั้นยศตามความรู
ความสามารถ
การยกยองชมเชย
การไดรับมอบหมายงานที่มีความสําคัญ
จากตารางที่ 2 พบวาสวนใหญมีความตองการสวัสดิการภายใน ดานการเงิน ความตองการ

ขั้นพื้นฐาน ดานคารักษาพยาบาล และการตรวจสุขภาพประจําป ความตองการดานความมั่นคง
เรื่องเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร และทุนการศึกษา ความตองการดานสภาพการทํางาน
การมีปฏิสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ความตองการดานสังคม การจัดงานเลี้ยง
สังสรรคประจําป และความตองการดานความกาวหนา เกียรติยศ และการเปนที่ยอมรับคือ การได
เลื่อนชั้นยศตามความรูความสามารถ
ตารางที่ 3 ความถี่และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยอื่น ๆ
(n = 350)
ปจจัยอื่น ๆ
จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว

รายละเอียด
1 – 2 คน
3 – 4 คน
5 – 6 คน
ตั้งแต 7 คนขึ้นไป

อายุราชการ

ตั้งแต 10 ปลงมา
11 – 20 ป
1647

ความถี่
74
199
63
14

รอยละ
21.14
56.86
18
4

147
59

42
16.86
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21 – 30 ป
111
31.71
ตั้งแต 31 ปขึ้นไป
33
9.43
จากตารางที่ 3 พบวาสวนใหญ มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 4 คน และมีอายุราชการ
ตั้งแต 10 ปลงมา ตามลําดับ
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยที่อิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน
ของขาราชการทหาร กรมการขนสงทหารเรือ

ปจจัย

คาเฉลี่ย

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.9787
0.8745
0.8512
0.8292
0.9422

3.8171
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
3.9229
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัว
3.6571
ความเพียงพอเหมาะสมของสวัสดิการภายในที่ไดรับ
3.6257
รูปแบบของสวัสดิการภายในเหมาะสมสอดคลองกับ
3.6829
ความตองการ
การสงเสริมสิทธิสวัสดิการภายในที่พึงไดรับ
จากตารางที่ 4 พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน ของขาราชการ
ทหาร กรมการขนสงทหารเรือ ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัว
รองลงมาคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง การสงเสริ มสิท ธิสวัสดิการภายในที่ พึงได รับ
ความเพียงพอและเหมาะสมของสวัสดิการภายในที่ไดรับ และนอยที่สุดคือ รูปแบบของสวัสดิการ
ภายในเหมาะสม สอดคลองกับความตองการ ตามลําดับ
อภิปรายผลของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย ชั้นยศ อายุ รายได สถานภาพ และระดับ
การศึกษา ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน ของขาราชการทหาร กรมการ
ขนสงทหารเรือตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคลไมมีดานใดที่มีอิทธิพลตอความตองการ
สวัสดิการภายใน ของขาราชการทหาร กรมการขนสงทหารเรือแตอยางใด ทั้งนี้เนื่องจากขาราชการ
ทหาร กรมการขนสงทหารเรือ มีความตองการทุกปจจัย
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สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยดานความตองการ ตามทฤษฎี Frederick Herzberg ที่ประกอบดวย
ดานการธํารงรักษา และดานการจูงใจที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน
ของขาราชการทหาร กรมการขนสงทหารเรือตางกัน
ดานการธํารงรักษา ที่ประกอบดวย นโยบายดานสวัสดิการภายใน และ ความตองการขั้น
พื้นฐานที่แตกตางกัน ไมมีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน ของขาราชการทหาร กรมการ
ขนสงทหารเรือตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากขาราชการทหาร กรมการขนสงทหารเรือ มีความตองการทุก
ปจจัย
ดานการจูงใจ ที่ประกอบดวย ความตองการดานความมั่นคง ความตองการดานสภาพการ
ทํางาน ความตองการดานสังคม ความตองการดานความกาวหนา เกียรติยศ และการเปนที่ยอมรับ
ที่แตกตางกัน ไมมีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน ของขาราชการทหาร กรมการขนสง
ทหารเรือตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากขาราชการทหาร กรมการขนสงทหารเรือ มีความตองการทุกปจจัย
สมมติฐานที่ 3 : ปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย จํานวนสมาชิกในครอบครัว และอายุราชการที่
แตกต างกั น มี อิท ธิพลตอความต องการสวัสดิการภายใน ของขาราชการทหาร กรมการขนส ง
ทหารเรือตางกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านด า นป จ จั ย อื่ น ๆ พบว า มี เ พี ย งป จ จั ย ด า นจํ า นวนสมาชิ ก ใน
ครอบครัวที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอความตองการสวัสดิการภายใน ของขาราชการทหาร กรมการ
ขนสงทหารเรือตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05127 สอดคลองกับแนวคิดของ Harold
Carter (1975) ได กล า วว า ป จ จั ย ใหญ 2 ประการ ที่ ค วบคุ ม การตั ดสิ น ในเลื อ กสวั สดิ ก าร คื อ 1.
สถานะทางสังคมของผูตัดสินใจ เชน ระดับรายได บุคลิกสวนตัว และกลุมทางสังคม 2. สภาพ
ครอบครัว เชน สมาชิกในครอบครัว หากประกอบดวยผูสูงอายุเปนสวนใหญ ยอมตองการที่อยู
อาศั ยที่ มีความเงียบสงบ หากประกอบด วยเด็ กเปนสวนใหญ จะตั ดสิ นใจเลื อกที่ อยูอ าศั ย ใกล
สถานศึกษาเปนสําคัญ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สะริภรณ ขันธรูจี (2539) วิจัยเรื่องความ
ต อ งการสวั สดิ ก ารของแรงงานในสถานประกอบการ : ศึ ก ษาเฉพาะกรณี แ รงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมปนดายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา จํานวนบุตรในความดูแลมีความสัมพันธ
กับระดับความตองการสวัสดิการประเภทที่ใหในเวลาไมไดทํางาน และสวัสดิการประเภทที่ใหเพื่อ
ความมั่นคงของแรงงานที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมปนดายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05127 แสดงวาบุตรในความดูแลมีความสัมพันธกับระดับความตองการสวัสดิการประเภทที่ให
ในเวลาไมไดทํางาน และสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของแรงงานที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม
1649
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ปนดาย และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ รอดสมัย (2549) วิจัยเรื่องแนวทางการจัด
สวั สดิ การที่ อยูอ าศั ยสํ าหรับ พนักงานศู นยไปรษณี ยหลักสี่ที่ ปฏิ บัติ งานเป นกะ พบว า จํ านวน
สมาชิกที่พักอาศัย ถือเปนปจจัยที่มีความสัมพันธตอความตองการสวัสดิการที่อยูอาศัย เพื่อความ
เปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากจํานวนสมาชิกในครอบครัวถือเปนสวนหนึ่งที่มี
อิทธิพลตอความตองการ ไมวาจะเปนสวัสดิการ หรือในดานปจจัย 4 ทั้งนี้คนไทยถือเปนครอบครัว
ใหญ อาจจะประกอบบิดา มารดา คูสมรส และบุตร ทําใหมีภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบมากมาย
และขาราชการอาจจะเป นกําลั งหลั กในการหาเลี้ยงครอบครั ว จึงตองมีการคํานึ งถึ งปจจั ย ด า น
จํานวนสมาชิกในครอบครัวเปนอันดับแรก อีกทั้งวิถีชีวิตของขาราชการทหารไดเปลี่ยนแปลงไป
อยางมาก โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ วิถีชีวิตของสังคมปจจุบัน ทําใหบุคคลมีรายจายมากขึ้น ซึ่ง
ขาราชการทหารสวนใหญมีเงินเดือนหรือรายไดที่จํากัด สงผลกระทบตอความเปนอยูในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ซึ่งขาราชการทหารเปนกลุมหนึ่งซึ่งไดรับผลกระทบจากสภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ความไมเพียงพอของสวัสดิการ อาจทําใหขาราชการทหาร มี
ความตั้งใจและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนอยลง ไมอุทิศเวลาใหกับงาน หรืออาจพลาด
พลั้งเดินทางผิด ทําใหเกิดความเสียหาย และเสียชื่อเสียงแกหนวยงาน และวงศตระกูล ซึ่งความ
ตองการของมนุษยนั้นถือเปนแรงผลักดัน ใหมนุษยทํางานหรือทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน
เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอน และเพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหเกิดการอยูดีกินดีตอไป
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ผูวิจัยควรทําการศึ กษาเพิ่ มเติ มจากประชากรในกรม กองอื่ น ๆ หรื อในพื้นที่อื่น ๆ
นอกเหนือจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร เชน พื้นที่สัตหีบ พื้นที่ทัพเรือภาค 1 พื้นที่ทัพเรือภาค 2 หรือ
พื้นที่ทัพเรือภาค 3 เปนตน เพื่อใหภาพรวมของสวัสดิการภายใน ของกองทัพเรือมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น
2. ผูวิจัยควรทําการศึกษาความตองการ กับสภาพความเปนจริงที่มีตอสวัสดิการภายใน
ของขาราชการทหาร กรมการขนสงทหารเรือ เปนแนวทางในการจัดรูปแบบ ปรับปรุง และพัฒนา
สวัสดิการภายในใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ เพื่อประโยชนตอกําลังพล
ของกองทัพเรือ และนําเสนอผูบังคับบัญชาตอไป
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชา
ในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS INFLUENCE FOR SELECT DECISION OF TUTORIAL SCHOOL IN
BANGKOK
สุภัทรา บุญคํา
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียน
โรงเรียนกวดวิช าในเขตกรุ งเทพมหานคร ป จจั ยสวนประสมทางการตลาดที่ มีอิท ธิ พลต อ การ
ตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร และปจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางคือ นักเรียนระดับชั้น
ต า งๆในเขตกรุ ง เทพมหานคร จํ า นวน 400 คน โดยใช แ บบสอบถามเป น เครื่ อ งมื อ เก็ บ ข อ มู ล
วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีเชิงพรรณนาดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา T-test และ
F-test
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ที่มีเกรดเฉลี่ยระหวาง 3.51-4.00 รองลงมาคือชวงระหวาง 3.01-3.50 แผนการเรียนวิทย-คณิต
รองลงมาคื อ แผนศิ ล ป คํ า นวณ ผู ป กครองประกอบอาชี พ พนั ก งานบริ ษั ท เอกชน รองลงมาคื อ
ขาราชการ/รัฐวิสาหากิจ รายไดผูปกครองตอเดือนคือระหวาง 70,001-100,000 บาทรองลงมาคือ
ตั้งแต 100,000 บาท สําหรับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขต
กรุ ง เทพมหานคร จากการทดสอบสมมติ ฐ าน ณ ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร อ ยละ 95 เพื่ อ แสดง
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยอื่นๆ กับการ
ตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดดังนี้ ความสัมพันธ
ระหวาง เกรดเฉลี่ย แผนการเรียน และรายไดผูปกครองตอเดือนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียน
โรงเรียนกวดวิชาแตกตางกัน ความสัมพันธดานหลักสูตรที่เลือกเรียน ดานการสงเสริมการตลาด
ดานบุคลากร และดานภาพลักษณทางกายภาพ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวด
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วิชาแตกตางกัน และสุดทายคือความสัมพันธระหวางวิชาที่เลือกเรียนเปนอันดับแรกมีอิทธิพลตอ
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, Ttest 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
การศึกษาเปนเรื่องที่ทุกคนในสังคมใหความสําคัญ เพราะการศึกษาถือเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคคล การศึกษาคือการสรางคนใหมีความรู ความสามารถ มี
ความพรอมที่จะตอสูเพื่อตนเองและสังคม มีความพรอมที่จะประกอบอาชีพที่ดี สรางรายไดเลี้ยงดู
ตนเองและครอบครัวได ซึ่งมีบทบาทสําคัญตอพฤติกรรมการเรียน นักเรียนที่ตั้งใจเรียนสูง มักจะ
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ประสบความสําเร็จสูง จากการใหความสําคัญดานการเรียนทําใหมีการเตรียมความพรอมใหแกบุตร
หลาน ตั้งแตระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ปริญญาโท หรือ
แมแตการกวดวิชาเพื่อสอบบรรจุขาราชการ เพราะผูปกครองหวังวาบุตรหลานจะมีคุณภาพมากขึ้น
รวมไปถึงไดรับโอกาส ปจจัยตางเหลานี้เปนการเปดโอกาสใหโรงเรียนกวดวิชาไดรับการสงเสริม
และสนับสนุนจากผูปกครอง โดยรูปแบบของโรงเรียนกวดวิชาไดมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของ
สังคมเมื่อบุคคลซึ่งเปนสมาชิกในสังคมมีคุณภาพก็จะทําใหสังคมนั้นมีการพัฒนาไปดวย
การศึกษาของไทยหากใครมีเงินมากกวายอมไดเปรียบเลือกเรียนที่ใดก็ได หากเรียนไมเกง
ก็เรียนพิเศษเพิ่มเติมในโรงเรียนกวดวิชาในที่สุดก็จะสามารถเรียนเกงได แตแมบางครั้งจะมีเงิน
พรอมก็เรียนในโรงเรียนกวดวิชาไมไดเพราะที่นั่งเต็มแมแตคอรสที่เรียนกับวิดีโอ เมื่อความตองการ
เรียนพิเศษมากขึ้น จึงทําใหโรงเรียนกวดวิชาขยายตัวโดยเฉพาะกลุมที่สอนวิชาการ สําหรับคนที่
ตองการเรียนที่บานก็สามารถหาครูสอนพิเศษมาสอนไดแบบตัวตอตัว ดังนั้น การเรียนกวดวิชาจึงมี
สวนสําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหนักเรียนที่ไมเขาใจในหองเรียนสามารถนําไปถามครูที่สอนพิเศษ
นอกหองเรียนไดดวย แตคาใชจายในการเรียนกวดวิชาคอนขางสูงและหากรวมกับงบประมาณ
การศึกษาของประเทศไทยที่มีคอนขางสูง จุดมุงหมายในการเรียนกวดวิชาคือ ตองการใหผลการ
เรียนดีขึ้นยิ่งมีการใช GPA รอยละสูงขึ้น ยิ่งตองกวดวิชามากขึ้น ผลการเรียนจะไดดีขึ้นเพราะเปน
การเตรียมตัวลวงหนา ทําใหเขาใจงายขึ้นและ GPA ก็จะเพิ่มขึ้น
จากสาเหตุที่กลาวมาผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวด
วิชาในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาที่ไดจะเปนประโยชนแกผูประกอบธุรกิจโรงเรียนกวด
วิชา อาจนําผลการศึกษาที่ไดไปประยุกตใชดําเนินธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาเพื่อใหสําเร็จในอนาคต
ตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปจจัยส วนส วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลตอ การตัดสิ นใจเลือ กเรี ย น
โรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย อื่ น ๆ ที่ มีอิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นโรงเรี ย นกวดวิ ช าในเขต
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานการศึกษา
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1. ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลที่ ป ระกอบไปด วย เพศ ระดั บ ชั้ น เกรดเฉลี่ ย แผนการเรี ย น อาชี พ
ผูปกครอง รายไดผูปกครองที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ เลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาใน
เขตกรุงเทพมหานครตางกัน
2. ปจจัยสวนประสมทางทางการตลาดที่ประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
สถานที่ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการ และดานภาพลักษณทางกายภาพ
ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
3. ปจจัยอื่นๆที่ประกอบไปดวย วิชาที่เลือกเรียนเปนอันดับแรก ระยะเวลาเรียนตอสัปดาห
สาเหตุที่เรียนกวดวิชาแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน
ประโยชนของการวิจัย
1. ทําใหทราบถึงปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาของ
นักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ทําใหทราบถึงปจจัยสวนประสมดานการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียน
กวดวิชาของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ทําใหทราบถึงปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
4. ใชเปนขอมูลสําหรับผูสนใจในการศึกษาดานปจจัยที่มีอิทธิพลตอตัดสินใจเลือกเรียน
โรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
กรอบแนวความคิดการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขต
กรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวความคิดดังนี้

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
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(Independent Variable)

(Dependent Variable)

ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
5.อาชีพผูปกครอง
2.ระดับชั้น
6.รายไดผูปกครองตอเดือน
3.เกรดเฉลี่ย
4. แผนการเรียน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
1. ดานผลิตภัณฑ
2. ดานราคา
3. ดานสถานที่
4. ดานสงเสริมการตลาด
5. ดานบุคลากร
6. ดานกระบวนการ
7. ดานภาพลักษณทางกายภาพ

การตัดสินใจเลือกเรียน
โรงเรียนกวดวิชาในเขต
กรุงเทพมหานคร

ปจจัยอื่นๆ
1. วิชาที่เลือกเรียนเปนอันดับแรก
2. ระยะเวลาเรียนตอสัปดาห
3. สาเหตุที่เรียนกวดวิชา
(กรอบแนวความคิดการวิจัย)
แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541, หนา 337-339) กลาววา สวนประสมทางการตลาดหรือ 7Ps ใน
การกําหนดกลยุ ทธ การตลาดซึ่ งประกอบด วย ผลิ ตภัณฑ (Product) เป นสิ่งซึ่ งตอบสนองความ
จําเปนและความตองการของมนุษยได ดานราคา (Price) คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงินลูกคาจะ
เปรียบเทียบระหวางคุณคากับราคา ชองทางการจําหนาย (Place) สถานที่ใหบริการตองสามารถ
ครอบคลุ ม พื้ นที่ ให บริการกลุมเป า หมายมากที่ สุด การส งเสริ ม การตลาด (Promotion) เปนอี ก
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เครื่องมือหนึ่งที่มีความสําคัญในการตัดตอสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจงขาวสาร หรือชักจูงให
เกิดทัศนคติ ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือกการฝกอบรม
เพื่อใหสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือกวาคูแขง ดานการสรางและการนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เปนการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพใหกับลูกคา ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและงาน
ปฏิบัติในดานการบริการ
ฉลองศรี พิมลสมพงศ. (2542 : หนา 50) ไดกลาวถึงกลยุทธทางการตลาด ซึ่งประกอบไป
ดวยตลาดเปาหมายและการจัดทําสวนประสมทางการตลาดบริการ เนื่องจากลักษณะพิเศษของการ
บริ ก ารทํ า ให ก ารสร า งส ว นประสมทางการตลาด ต อ งเพิ่ ม จาก 4Ps เป น 7Ps ดั ง นี้ ผลิ ต ภั ณ ฑ
(Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย/สถานที่ (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion)
รวดเร็ว บุคลากร (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการใหบริการ
(Processes)
Lovelock & Wright (2007) ไดกลาววาสวนประสมทางตลาดบริการ (Service Marketing
Mix) คือ เครื่องมือหรือปจจัยทางการตลาดที่ควบคุมไดที่ธุรกิจตองใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความ
ตองการและสรางความตองการและสรางความพึงพอใจแกลูกคากลุมเปาหมาย หรือ เพื่อกระตุนให
ลูกคากลุมเปาหมายเกิดความตองการสินคาหรือบริการของตน ซึ่งหมายถึงสวนประกอบที่เป น
ปจจัยในการวางแผนการตลาดในสินคาหรือบริการประกอบดวย สินคา/บริการ (Product / Service)
ราคา (Price) ชองการจํา หน าย (Place / Distribution Channel) และกิจกรรมการสงเสริ มการขาย
(Promotion) ผู ใ ห บ ริ ก าร (People) กระบวนการให บ ริ ก าร (Process) และสภาพแวดล อ ม การ
ใหบริการ (Physical Evidence) เปนตน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
วิทวัส รุงเรืองผล (2545, หนา 45-48) ไดกลาววากระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
(Buying Decision Process) มี อิ ท ธิ พ ลต อ การดํ า เนิ น การทางการตลาด ซึ่ ง ประกอบไปด ว ยการ
ยอมรั บ ความต อ งการ,(Need Recognition),แสวงหาทางเลื อ ก (Identification of Altemative) ,
ประเมินทางเลือก (Evaluation of Altemative ), ตัดสินใจ (Purchase of Altemative) และพฤติกรรม
หลังการซื้อ (Post-purchase Behavior)
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เฉลิมชัย คําแสน (2549,หนา 76-80) กลาววากระบวนการตัดสิ นใจซื้อ เปนขั้ นตอนการ
ตัดสินใจของผูบริโภคทั้งกอนการซื้อ ระหวางซื้อ รวมถึงหลังจากการซื้อ กระบวนการตัดสินใจซื้อ
ของผูบริโภคจะเปนไปตามลําดับขั้นตอนซึ่งผูบริโภคจะกระทําทุกครั้งที่มีการซื้อกระบวนการ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ มี 5 ขั้ น ตอน คื อ การบ ง บอกถึ ง ป ญ หา (Problem Identification) การค น หาข อ มู ล
(Information Search) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Altemative) การตัดสินใจซื้อ (Purchase
Decision) และสุดทายการประเมินหลังการซื้อ (Post purchase Evaluation)
เสรี วงษมณฑา (2542, หนา 32-36) กลาวถึง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค
วาพฤติกรรมของผูบริโภคถูกกําหนดดวยลักษณะทางกายภาพ ประกอบไปดวยลักษณะทางสรีระ
(Physiological condition) สภาพจิ ต วิ ท ยา (Psychological condition) ครอบครั ว (Family) สั ง คม
(Social group) และวัฒนธรรม (Culture)
อัตราการเจริญเติมโตของโรงเรียนกวดวิชา
โรงเรียนกวดวิชาในไทยถือวาไมไดเขมงวดนักเมื่อเทียบกับตางประเทศ ซึ่งเอื้อตอการ
ขยายตัวของธุรกิจ โดยกฎหมายของแตละประเทศนั้นจะแตกตางออกไปตามการใหความสําคัญ
ของรั ฐบาลตอ โรงเรี ย นกวดวิ ช าในประเทศนั้ นๆ สําหรั บ ประเทศไทยนั้ นถือ ว ารั ฐ บาลยั ง เห็ น
ความสํ า คั ญ ของโรงเรี ย นกวดวิ ช าต อ ระบบการศึ ก ษาทํ า ให ก ฎหมายยั ง เป ด กว า ง โดยป จ จุ บั น
ประเทศไทยมีขอปฏิบัติกําหนดใหโรงเรียนกวดวิชามีกําไรจากการประกอบธุรกิจไดประมาณ 20%
ซึ่งเมื่อประกอบกับกฎหมายที่ไมเขมงวดมากนักแลว จึงไมนาแปลกใจที่โรงเรียนกวดวิชาในไทยมี
การขยายตัวอยางรวดเร็ว
การเรียนพิเศษไดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 30% และคาดวาโรงเรียนกวดวิชามีแนวโนม
ปรับราคาคาเรียนเพิ่มขึ้นเมื่อมีตนทุนเพิ่มขึ้นจากภาระภาษีที่ตองเสีย โดยเฉพาะโรงเรียนกวดวิชาที่มี
แผนธุรกิจที่เนนการขายแฟรนไชส เชน Kumon ที่คาเรียนพิเศษเพิ่มขึ้นเพียง 7% ตลอด 5 ปที่ผานมา
ในขณะที่โรงเรียนกวดวิชาอื่นๆ มีการปรับขึ้นคาเรียนมาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้การปรับเพิ่มราคา
คาเรียนจากตนทุนที่เพิ่มขึ้นจะทําใหโรงเรียนกวดวิชาตองระวังการลงทุนในการขยายสาขามากขึ้น
ด ว ย โดยมี แ นวโน ม ที่ ผู ป ระกอบการจะเลื อ กสถานที่ ที่ มี ค วามหนาแน น ของนั ก เรี ย นที่ มี
ความสามารถในการจายคาเรียนพิเศษที่เพิ่มขึ้นได ซึ่งอาจจะสงผลตอเนื่องใหการเขาถึงโรงเรียน
กวดวิชาของนักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดนอยจะทําไดยากขึ้น ปจจุบันจํานวนนักเรียนที่เรียนพิเศษ
สวนใหญอยูในกรุงเทพฯ หรือคิดเปนสัดสวน 39% ของนักเรียนที่เรียนพิเศษทั้งประเทศ การเลือก
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สถานที่ตั้งสาขาใหมๆ นั้นจึงจะยิ่งทําใหมีการกระจุกตัวของโรงเรียนกวดวิชาตามหัวเมืองใหญ
ตางๆ มากกวาหัวเมืองรอง
แบบของการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขต
กรุงเทพมหานคร เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใชแนวทางการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล
จากการออกแบบสอบถาม ซึ่งการวิเคราะหขอมูลจะแบงเปน 2 สวน ไดแก สถิติเชิงพรรณนา และ
สถิติเชิงอนุมาน โดยใช Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห
ประชากรและหนวยวิเคราะห
ประชากร (Population) ที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นตางๆที่เรียนกวด
วิชาในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในชวงวันที่ 9-21 เมษายน พ.ศ. 2560 ซึ่งไมสามารถระบุจํานวน
ประชากรทีแนนอนได
การเลือกกลุมตัวอยางและแผนการสุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจากการใชสูตรของ
COCHRAN, W.G. (1953). SAMPLING TECHNIQUES. JOHN WILEY AND SONS. คํานวณหา
ขนาดตัวอยางที่จะใช มีรายละเอียดดังนี้
N

=

N = จํานวนตัวอยางที่ทําการศึกษา
Z = คาสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% มีคาเทากับ 1.96
p = คาความนาจะเปนของประชากรกําหนดใหเทากับ 0.5
E = คาความคลาดเคลื่อนในการศึกษานี้ที่กําหนดที่ 5% เทากับ
0.05
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จะได N

.

=

.

.

.

=

384.16 คน ≈ 400 คน

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จะใชขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง ผูวิจัยได
เลือกใชวิธีดําเนินการสุมตัวอยางแบบไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (Non-probability Sampling) โดย
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งผูวิจัยทําการเก็บขอมูลตัวอยางผาน
ทางแบบสอบถามจํ า นวน 400 ชุ ด ออกแบบการวิ จั ย เป น เชิ ง ปริ ม าณโดยใช แ บบสอบถามเป น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 แลวตรวจสอบความถูกตองจาก
ผูเชี่ยวชาญ เมื่อผานเรียบรอยแลว จึงนําไปแจกจริงกับกลุมตัวอยางดังกลาวขางตน
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล เปนการนําสถิติมาใชในการวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมมาได แบง
ออกไดเปน 2 ประเภท คือ
1.การวิ เ คราะห เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ใช วิ เ คราะห ข อ มู ล ทั่ ว ไปในกลุ ม
ตัวอยาง โดยใชสถิติ เชน ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.การวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปนสถิติที่นํามาใชในการอางอิงความ
เปนจริงของประชากร ถูกนําไปใช 2 เรื่อง คือ การประมาณคาทางสถิติ และการทดสอบสมมติฐาน
ซึ่งในการวิจัยมักนํามาใชในการทดสอบสมมุตฐาน ไดแก T-test, F-test
สรุปผลการวิจัย
ตางรางที่1 ผลการวิจัย ของผู ต อบแบบสอบถามที่ มีอิท ธิ พ ลต อ การตั ดสิ นใจเลื อ กเรี ย น
โรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
รายละเอียด
เพศ
ระดับชั้น

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง

ความถี่

รอยละ

ชาย

143

35.75

หญิง

257

64.25

มัธยมศึกษาตอนตน

135

33.75

1661

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย

แผนการเรียน

อาชีพผูปกครอง

รายไดผูปกครอง

265

66.25

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

วิทย-คณิต

299

74.75

ศิลปคํานวณ

67

16.75

ศิลปภาษา

34

8.50

ธุรกิจสวนตัว

64

16.00

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ

101

25.25

พนักงานบริษัทเอกชน

235

58.75

อื่นๆ

0

0.00

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 บาทขึ้นไป

99

24.75

จากตารางที่ 1 ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง มากกว า เพศชาย เป น นั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาตอนปลายมากกวามัธยมศึกษาตน เกรดเฉลี่ยระหวาง 3.51 - 4.00 แผนการเรียนวิทยคณิต อาชีพผูปกครองเปนพนักงานบริษัทเอกชน รายไดผูปกครองตอเดือน 70,001 - 100,000 บาท
ตางรางที่ 2 ผลการวิจัยของผูตอบแบบสอบถามที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียน
กวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด
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ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด
หลักสูตรที่เลือกเรียน

รายละเอียด

ความถี่

รอยละ

รายวิชา

73.00

18.25

พื้นฐาน

139.00

34.75

เตรียมสอบ

188.00

47.00

25.00

6.25

7,000 - 9,000 บาท

68.00

17.00

9,001 - 12,000 บาท

88.00

22.00

12,000 บาทขึ้นไป

219.00

54.75

ใกลบาน

50.00

12.50

เดินทางสะดวก

296.00

74.00

ใกลที่ทํางานผูปกครอง

54.00

13.50

29.00

7.25

154.00

38.50

217.00

54.25

160.00

40.00

169.00

42.25

71.00

17.75

181.00

45.25

คาใชจายในการเรียนตอเทอม นอยกวา 7,000 บาท

สถานที่

ซื้อ 2 คอรส แถม
การสงเสริมการตลาด

กระเปา
แนะนําเพื่อนมาเรียนมี
สวนลด
การสะสมคอรสเพื่อ
แลกสวนลด
ครูผูสอนมีชื่อเสียง และ

ดานบุคลากร

เปนที่รูจัก
ครูผูสอนมีความชํานาญ
และมีเทคนิคการสอน
เจาหนาที่ใหบริการ
รวดเร็วและเปนมิตร
มีการจัดหลักสูตรอยาง

ดานกระบวนการ

เปนระบบ
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จัดใหมีการทดสอบ
พื้นฐานเพื่อวัดระดับ
ความรู

152.00

38.00

67.00

16.75

48.00

12.00

115.00

28.75

237.00

59.25

ความสะดวกรวดเร็วใน
การสมัครเรียน
หองเรียนสะอาด
ดานภาพลักษณทางกายภาพ

สวยงาม
ความโดดเดน แตกตาง
จากโรงเรียนกวดวิชา
อื่น
มีอุปกรณและสื่อการ
เรียนการสอนทันสมัย

จากตารางที่ 2 พบว า ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ เ ลื อ กเรี ย นหลั ก สู ต รเตรี ย มสอบ มี
ค าใชจายในการเรียนต อเทอม(คอร ส) ตั้ งแต 12,000 บาทขึ้นไป สถานที่ เรี ยนสามารถเดิ นทาง
สะดวก การสงเสริมการตลาดสวนใหญพึงพอใจการสะสมคอรสเพื่อแลกสวนลด ดานบุคลากรสวน
ใหญเลือกครูผูสอนมีความชํานาญและมีเทคนิคการสอน ดานกระบวนการสวนใหญเลือกการจัด
หลักสูตรอยางเปนระบบ และดานภาพลักษณกายภาพสวนใหญเลือกโรงเรียนกวดวิชามีอุปกรณ
และสื่อการเรียนการสอนทันสมัย
อภิปรายผลของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ ระดับชั้น เกรดเฉลี่ย แผนการเรียน อาชีพ
ผูปกครอง และรายไดผูปกครองตอเดือนที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียน
กวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนบุคคลมีเพียง เกรดเฉลี่ย แผนการเรียน รายได
ผู ป กครองต อ เดื อ นที่ แ ตกต า งมี มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นโรงเรี ย นกวดวิ ช าในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ปณชญา ทับจันทร (2550) ไดศึกษาปจจัย
สวนประสมทางการตลาดในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาในเขตอําเภอเมทองจังหวัดสุราษฎรธานี
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พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษามีเกรดเฉลี่ยสะสมที่ตางกันใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดแตกต างกั นอย างมีนัยสําคั ญทางสถิ ติ 0.05 นันทวรรณ ปะจันทบุ ตร (2558) ได ศึกษา
พฤติกรรมการเรียนกวดวิชาออนไลนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา
กลุมตัวอยางที่มีแผนการเรียนตางกัน จะมีพฤติกรรมในการเลือกเรียนกวดวิชาตางกัน ของณัฐวุฒิ
ผุ ยพรม (2552) ได ศึกษาการวิเคราะห พฤติ กรรมของนั กเรียนมั ธยมศึ กษาในการเลือกเขา เรี ย น
โรงเรียนกวดวิชาตามสถาบันตางๆ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พบวา รายไดบิดา มารดาที่
แตกตางกัน จะมีระดับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเขาเรียนโรงเรียนกวดวิชาตามสถาบันตางที่
แตกตางกัน
ทั้งนี้ดานเกรดเฉลี่ย แผนการเรียน รายไดผูปกครองตอเดือนที่แตกตางมีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชา ควรมีหลักสูตรใหหลากหลายและใหครอบคลุมทุกระดับชั้น
และทุกๆแผนการเรียนเพื่อดึงดูดความสนใจแกผูเรียน เชน การเพิ่มหลักสูตรหลายๆ แผนการเรียน
หลายระดับชั้น ทําใหมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
สถานที่ใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการ และดานภาพลักษณ
ทางกายภาพที่ แ ตกต า งมี มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นโรงเรี ย นกวดวิ ช าในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑหรือ
หลั กสู ตรที่ เลื อกเรีย น การส งเสริ ม การตลาด ด านบุ คลากร และดา นภาพลักษณท างกายภาพที่
แตกตางมีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานครตางกั น
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร วงษนครินทร (2554) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการที่มีตอนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสมุทรปราการในการเลือกสถาบันกวดวิชา
พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่สําคัญตอการตัดสินใจเลือกของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในจังหวัดสมุทรปราการ ไดแกปจจัยดานเนื้อหาหลักสูตรและเอกสาร และยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของ จิรัชญา ศุขโภคา (2555) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเรียนภาษาอังกฤษใน
สถาบัน Enconcept ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยที่
มีอิทธิพลตอการเรียนภาษาอังกฤษในสถาบัน Enconcept ไดแก ดานเนื้อหาหลักสูตร ธานินทร
ศิลปจารุ (2552) ไดศึกษาปจจัยสําคัญทางการตลาดและความตองการของผูเรียนที่มีตอการตัดสินใจ
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เลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชา พบวาลูกคาตองการสวนลดเปนพิเศษ ถือเปนปจจัยที่สงผลตอผูเรียน
และผูบริโภค จุฑาภรณ พลูมา (2551) ศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนกวด
วิชาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวา ปจจัยดานบุคลากรมีผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชาเปน
อันดับ 1 โดยปจจัยยอยดานอาจารยผูสอนมีความรูความสามารถรวมถึงประสบการณในการสอนมี
ผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชามากที่สุด พรสุดา คุณมั่ง (2557) ศึกษาแรงจูงใจในการกวดวิชาของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ดานภาพลักษณ ไดแก มีนักเรียนที่
ประสบผลสําเร็จ
ทั้งนี้ดานผลิตภัณฑหรือหลักสูตรที่เลือกเรียน การสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดาน
ภาพลักษณทางกายภาพที่แตกตางมีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชา โรงเรียน
กวดวิชามีรูปแบบเนื้อหาหลักสูตรตรงตามความตองการของผูเรียน เชน ระดับพื้นฐาน สอบแขงขัน
เจาะลึกรายวิชาดานการส งเสริมการตลาดมีโปรโมชั่นจั ดสวนลดสม่ําเสมอทุกคอร สเรียน เช น
ทดลองเรียนฟรีกอนสมัคร หรือมีสวนลดครั้งตอไป ดานบุคลากรโรงเรียนกวดวิชามีครูผูสอนที่มี
ความนาเชื่อถือและมีเทคนิคการทําขอสอบ และดานภาพลักษณทางกายภาพโรงเรียนกวดวิชามี
หองเรียนที่สะอาด เหมาะสม มีอุปกรณและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และมีความโดดเดน
ตางกัน ทําใหมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 3 : ปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย วิชาที่เลือกเรียน ระยะเวลาเรียนตอสัปดาห และสาเหตุ
ที่เลือกเรี ยนกวดวิ ชา ที่แตกตางมีมีอิ ทธิ พลตอการตั ดสิ นใจเลื อกเรีย นโรงเรี ยนกวดวิชาในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยอื่นๆ มีเพียงวิชาที่เลือกเรียนเปนอันดับแรกที่แตกตาง
กันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานครตางกันสอดคลอง
กับงานวิจัยของ จิตกาญจนนันท ขันติวงศ (2546) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความตองการเรียนกวด
วิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบวา วิชาที่ตองการเรียน
มากที่สุดคือคณิตศาสตร และสอดคลองกับงานวิจัยของเพชญ ฉิมเฉิด (2558) ศึกษาพฤติกรรมการ
เรียนกวดวิชานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อเตรียมความพรอม
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวาวิชาที่ตองการเรียนมากที่สุดเปน กลุมวิทย-คณิต
ทั้งนี้ดานวิชาที่เลือกเรียนเปนอันดับแรกที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียน
โรงเรียนกวดวิชา ดังนั้นโรงเรียนกวดวิชาควรเพิ่มวิชาใหมีความหลากหลายเพื่อเปนทางเลือกแก
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ผูเรียน และครูผูสอนแตละวิชาควรมีเทคนิคงายๆในการจําหลักสูตรรายวิชาทําใหมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียน
กวดวิชาในเขต กรุงเทพมหานคร
ดานผลิตภัณฑ โรงเรียนกวดวิชาควรพิจารณาถึงรูปแบบเนื้อหาหลักสูตรเพื่อใหตรงกับ
ความตองการของผูเรียน เชน เนื้อหามีระดับพื้นฐาน เจาะลึกรายวิชา เนื้อหาที่เรียนตรงกับแนว
ข อ สอบ เป นต น การวางหลั กสู ต รการเรี ย นควรครอบคลุ ม และสอดคล อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลง
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ดานราคา โรงเรียนกวดวิชาควรตั้งราคาใหเหมาะสมกับเนื้อหาหลักสูตร และสถานการณ
การแขงขัน ไมควรตั้งราคาที่ถูกเกินไปเพราะอาจถูกมองวาโรงเรียนกวดวิชานั้นไมมีคุณภาพ และ
ไมควรตั้งราคาสูงจนเกินไป เพราะจะทําใหผูเรียนเลือกเรียนกับโรงเรียนอื่น
ดานสถานที่ โรงเรี ยนกวดวิช าควรตั้ งอยู ใ นพื้ นที่ ที่ มีการคมนาคมสะดวก และควรให
ความสําคัญกับขนาดของหองเรียน สภาพหองเรียนมีความเหมาะสม จํานวนนักเรียนไมมากเกินไป
ดานการสงเสริมการตลาด โรงเรียนกวดวิชาควรพิจารณาเรื่องโปรโมชั่นสวนลด หรืออาจ
ใหมีการทดลองเรียนฟรีกอนสมัครเรียน เพื่อใหผูเรียนทราบหลักสูตรและวิธีการสอน
ดานบุคลากร โรงเรียนกวดวิชาควรพิจารณาคัดเลือกครูผูสอนที่สื่อสารใหนักเรียนเขาใจได
งายมีเทคนิคการสอน มีประสบการณ และเอาใจใสนักเรียน
ดานกระบวนการ โรงเรียนกวดวิชาควรสรางความมั่นใจใหกับนักเรียน ขั้นตอนแนะนํา
หลักสูตรจะตองชัดเจน
ดานภาพลักษณทางกายภาพ โรงเรียนกวดวิชาควรสรางความแตกตางจากโรงเรียนกวดวิชา
ที่อื่นๆ ดวยการสรางความทันสมัยและความแนนของเนื้อหาใหกับโรงเรียน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเรียนกวดวิชาอยางละเอียดในแตละปจจัย
เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาการเรียนการสอน
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2. ควรศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของโรงเรียนกวดวิชาและความตองการของผูปกครองที่จะสง
บุตรหลานเขาเรียน
3. ควรศึกษากลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในพื้นที่อื่นๆดวย เพื่อนําผลที่ไดมาวางแผนกลยุทธของ
โรงเรียนกวดวิชา
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารับบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขต
Factors Affecting choice of Hospital Services in Bangkok
สุริยัน บุญเลี้ยง
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการโรงพยาบาลเอกชน
ในเขต กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
และปจจัยอื่น ๆ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
คือ แบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พรอมกับทดสอบสมมติฐานดวยสถิติอนุมาน T-Test และ F-Test
ผลการวิจัยพบวา 1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย ชวงอายุ 31-40ป มีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 30,001-40,000 บาท สถานภาพสมรส และมีอาชีพรับจาง 2) ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด คนสวนใหญเลือกใชบริการโรงพยาบาลบํารุงราษฏร สาเหตุที่เขารับบริการเนื่องจาก
ตองการขอใบรับรองแพทย สิ่งที่ผูใชบริการคาดหวังจากโรงพยาบาลคือ มีแผนกรองรับการรักษาที่
หลากหลาย มีราคาที่เหมาะสมกับการรักษาพยาบาล ที่ตั้งของโรงพยาบาลควรอยูในที่ที่ผูใชบริการ
สามารถเดินทางไปเขารับการบริการไดอยางสะดวก และบุคลากรของโรงพยาบาลควรใหขอมูลที่
ถูกตองและเขาใจงายแกผูเขารับการบริการดวย 3) ปจจัยอื่นๆ โรงพยาบาลจําเปนตองมีทีมแพทยที่
เชี่ยวชาญหลากหลายแขนง และคาใชจายจากการเขารับการบริการสวนมากมักจะใชสิทธิประกัน
กลุม/สวัสดิการพนักงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 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 TTest, 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
โรงพยาบาลเอกชนในปจจุบั น ถือได วามี การพั ฒนาไปอยางรวดเร็วและเกิด การขยาย
ตัวอยางเปนระบบ สงผลใหเศรษฐกิจโดยรวมมีการเติบโตอยางตอเนื่องและมีการแขงขันกันสูงใน
ดานการบริการ การบริการที่ดีจึงมีสวนสําคัญในการดําเนินธุรกิจเปนอยางมาก ซึ่งการตัดสินใจ
เลือกเขารับบริการ คือ ความคาดหวังที่ผูใชบริการตองการบริการที่ดีสมกับสิ่งที่ผูเขารับบริการ
คาดหวังบริการจากทางโรงพยาบาลเอกชนซึ่งการบริการในมุมมองที่ดีของผูเขารับการบริการมี
ความสําคัญตอธุรกิจ การรับรูคุณภาพบริการของความเปนมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ในการบริการของแพทย พยาบาลและเจาหนาที่ที่ใหบริการที่มีความรวดเร็ว มีการประสานงานที่ดี
การใหขอมูลที่ถูกตองและเขาใจงาย การที่ผูบริโภคจะเลือกเขารับบริการจากโรงพยาบาลเอกชน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร นั้นก็มีหลายป จจั ยในการเลือกจึงไดเกิ ดการทําการวิ จัยนี้ขึ้นมาเพื่อ หาวา
ผู บริโภคมี ความคิดเห็นอยางไรในการตั ดสิ นใจเลื อกเข ารั บบริ การโรงพยาบาลเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร
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ซึ่งปจจุบันมีชาวตางชาติเขามารับการรักษามากขึ้น ทําใหกอเกิดความมั่นใจในคุณภาพทาง
การแพทยไปอยางกวางขวาง เกิดฐานลูกคาที่เพิ่มมากขึ้น และมีการกระตุนผูบริโภคที่มีกําลังการซื้อ
ด ว ยโปรโมชั่ น ต า งๆที่ ท างโรงพยาบาลจั ด ขึ้ น ในการตรวจสุ ข ภาพและการรั ก ษาพยาบาล
โรงพยาบาลเอกชนในปจจุบันมีการพัฒนาใหเทียบเทากับมาตรฐานของสากลทั้งการรักษาดวย
เครื่องมือการแพทยที่ทันสมัย ดังนั้นผูทําวิจัยจึงทําการศึกษา เรื่องปจจัยที่มีอิทธิผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการ โรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของของทาง
โรงพยาบาลเอกชน ไดนําไปเปนประโยชนตอ การปรับปรุงบริการในดานตางๆตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารับบริการโรงพยาบาลเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารั บ
บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารับบริการโรงพยาบาลเอกชน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
และสถานภาพ ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ที่ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
สถานที่ ใ ห บ ริ ก าร ด า นการส ง เสริ ม การตลาด การสร า งและนํ า เสนอลั ก ษณะทางกายภาพ
กระบวนการการบริการ ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการโรงพยาบาล
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
3. ป จ จั ย อื่ น ๆ ที่ ป ระกอบด ว ย ด า นภาพลั กษณ ท างกายภาพ และด า นประกั น สั งคม ที่
แตกตางกั นมีอิท ธิ พลตอ การตัดสินใจเลื อกเขารับบริ การโรงพยาบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน
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ประโยชนของการวิจัย
1. ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษา ไปใชเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบและ
ทิศทางของธุรกิจ ใหสอดคลองกับพฤติกรรม และความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม
2. ผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษา ไปใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธทางการ
บริการโรงพยาบาล ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. ผู ประกอบการสามารถนํ าผลการศึ ก ษา ไปใชในการวางแผน และ ปรับปรุงกิ จ การ
ตลอดจนการบริหารจัดการธุรกิจใหเกิดความไดเปรียบในเชิงแขงขัน สามารถดํารงกิจการใหอยูรอด
บนเสนทางธุรกิจไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
กรอบแนวความคิดการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารับบริการโรงพยาบาลเอกชน” นั้นมี
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

(Independent Variable)
• เพศ
• อายุ
• สถานภาพ

(Dependent Variable)

ปจจัยสวนบุคคล
• อาชีพ
• รายไดเฉลี่ยตอเดือน

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
• ผลิตภัณฑ
• ราคา
• สถานที่
• สงเสริมการตลาด และ บุคลากรใหบริการ

การตัดสินใจเลือกเขา
รับบริการ

ปจจัยอื่นๆ
 ดานภาพลักษณ
 ดานประกันสุขภาพ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด
อุบล หนูประเสริฐ (2551) ที่พบวาสถานภาพที่แตกตางกันเทานั้นที่มีผลตอคุณภาพการ
ใหบริการแตกตางกัน และสุมนัส บุญมี (2553) ที่พบวาเพศที่แตกตางกันเทานั้นที่มีผลตอคุณภาพ
การใหบริการแตกตางกัน
แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Kotler, 2003, p. 92 อางใน อดุลย จาตุรงคกุล
,2543, หนา 312–314) ไดอธิบายวา สวนประสมการตลาดที่สามารถควบคุมไดซึ่งใชรวมกันเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ดานผลิตภัณฑ (Product) คือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่นําเสนอแก
ตลาดเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและตองสรางคุณคา (Value) ใหเกิดขึ้นการสรางบริการ
เพื่อใหบริการที่ทรงคุณคาบริษัทตองปรับแตงบริการใหเขากับความตองการของลูกคาเฉพาะราย
Loudon และ Bitta (1988 อ า งถึ ง ใน ศิ ริ ว รรณ เสรรั ต น แ ละคณะ, 2546 : 40) พฤติ ก รรม
ผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง “กระบวนการตัดสินใจและกิจกรรมทางกายภาพที่บุคคล
เขาไปเกี่ยวของเมื่อมีการประเมินการไดมาจากการใชหรือการจับจายใชสอย ซึ่งสินคาและบริการ”
ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนท และศุภร เสรีรัตน (2541, หนา 337-339) ไดสรุ ป
เกี่ยวกับแนวความคิดกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจการบริการ (Market Mix) ไวในหนังสือการ
บริหารการตลาดยุคใหมวาขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) เปนลําดับ
พัชรี อินทรเสนีย (2550) ไดพัฒนาหลักสูตรอบรมเรื่องการสราง จิตสํานึกในการให บริการ
สําหรับบุคลากรผูใหบริการในโรงแรมสยามซิตี้กรุงเทพฯ ผลการฝกอบรม
งานวิจัยของ ระพีพรรณ รัศมิภูติ (2537) ซึ่งผลการวิจัยพบวา ผลของการฝกกอบรมไมได
ระเบียบการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางคือ ประชากรที่เขารับบริการ
โรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยใช สู ต รของ COCHRAN, W.G. (1953).
SAMPLING TECHNIQUES. JOHN WILEY AND SONS. จํานวน 400 คน
ผู วิ จั ย ออกแบบการวิ จั ย เป น เชิ ง ปริ มาณโดยใช แ บบสอบถามเป น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ
รวบรวมขอมูลในชวง เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2560 แลวตรวจสอบความถูกตอง และความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามจากผูเชียวชาญ เมื่อผานเรียบรอยแลวจึงไดนําไปแจกจริงกับกลุมตัวอยางดังกลาว
ขางตน

1675

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

วิเคราะหขอมูล
ข อ มู ล ได จ ากแบบสอบถามของกลุ ม ตั ว อย า ง และทางออนไลน จํ า นวน 400 คน มา
ดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ซึ่งทําใหแนใจไดวาขอมูลที่นํามาประมวลนั้น เปน
ขอมูลที่มีความสมบูรณถูกตอง และอยูในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด และนําขอมูลมาวิเคราะหดวย
โปรแกรม Microsoft Excel โดยใชสถิติเชิงพรรณา ไดแก จํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก T-Test , F-Test
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตารางที่ 1 ตารางจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางของลักษณะประชากร
รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
(n = 100)
รายละเอียด
เพศ
อายุ

อาชีพ

รายไดเฉลี่ยตอ

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง

ความถี่ รอยละ

ชาย

156

39.00

หญิง

244

61.00

20-30 ป

259

64.75

31-40 ป

129

32.25

41-50 ป

8

2.00

มากกวา 50 ปขึ้นไป

4

1.00

รับจาง

21

5.25

ธุรกิจสวนตัว

88

22.00

รับขาราชการ

48

12.00

พนักงานบริษัทเอกชน

197

49.25

อื่น ๆ

46

11.50

10,000-20,000 บาท

133

33.25

เดือน
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สถานภาพ

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 บาทขึ้นไป

51

12.75

โสด

342

85.50

สมรส

58

14.50

จากตาราง พบวา ผลการสํารวจของกลุมตัวอยาง ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวา
เพศชาย กลุมที่มีอายุระหวาง 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
สวนที่ 2 การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด
ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของการเขารับ
บริการโรงพยาบาลเอกชน ของกลุมตัวอยาง จากการศึกษาครั้งนี้คือ ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ การ
สงเสริมการตลาด บุคลากรใหบริการ มีรายละเอียดตามตารางที่ 2 ดังนี้
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม
สวนประสมทาง
การตลาด
2. ผลิตภัณฑ

รายละเอียด

ความถี่

รอยละ

วิภาวดี

59

14.75

พญาไท

58

14.5

บํารุงราษฏร

23

5.75

พระราม 9

83

20.75
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อื่นๆ

2.2) กระบวน

177

44.25

312

78

59

14.75

วินิจฉัยโรคไดแมนยํา

8

2.00

บริการไมซับซอน

12

3.00

อื่นๆ

9

2.25

พนักงานใสใจ

122

30.5

เทคโนโลยีทันสมัย

94

23.5

ความรวดเร็วในบริการ

140

35.00

44

11.00

เหมาะสมกับการรักษา

123

30.75

เหมาะสมกับคุณภาพ

229

57.25

ราคาถูกกวาที่อืน

29

7.25

19

4.75

ใกลที่พักอาศัย

220

55

สะดวกในการจอดรถ

33

8.25

ใกลที่ทํางาน

60

15

สะดวกในการเดินทาง

81

20.25

โรงพยาบาลใกล BTS

6

1.5

ระบบรักษาความปลดภัยที่
ดี
แผนกตางๆมี
มาตรฐานสากล

2.3) สิ่งที่คาดหวัง

มีแผนกเฉพาะทางที่
หลากหลาย
ราคา

ไดรับสวนลดจากการเขา
บริการ
สถานที่
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การสงเสริมการตลาด

มีแพคเกจพิเศษใหการ

179

44.75

104

26

มีบัตรกํานัล

5

1.25

โฆษณาประชาสัมพันธ

16

4.00

96

24.00

บริการ
สามารถผอนชําระได

ตรวจสุขภาพ ฟรี ในครั้ง
ตอไป
บุคลากรในการ
ใหบริการ

65

มนุษยสัมพันธดี
ใหขอมูลที่ถูกตองและ

16.25

169

42.25

95

23.75

ประสานงานรวเร็ว

40

10.00

รักในงานบริการ

31

7.75

เขาใจงาย
มีความพรอมในการ
ใหบริการ

จากตารางพบว า ผลการสํารวจของกลุ มตั ว อยา ง ผู ตอบแบบสอบถามเลื อ กเข า บริ การ
โรงพยาบาลอื่ น ๆ มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ พระราม 9 และ บํ า รุ ง ราฏษ น อ ยที่ สุ ด ตามลํ า ดั บ
กระบวนการที่ทําใหพอใจ คือมีการวินิจฉัยไดแมนยํา มากที่สุด รองลงมาคือ ตรวจสุขภาพ และ ขอ
ใบรับรองแพทย นอยที่สุดตามลําดับ สิ่งที่คาดหวังจากการเขารับบริการโรงพยาบาลเอกชนมาก
ที่สุดคือ พนักงานเอาใจใส รองลงมา ความรวดเร็วในการใหบริการ และมีแผนกใหบริการเฉพาะ
ทางที่หลากหลายครอบคลุม นอยที่สุดตามลําดับ
สวนดานราคาที่เลือกมากที่สุดคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพในการรักษา และรองลงมาคือ
ราคาเหมาะสมกับการรักษา ตามลําดับ ดานสถานที่ที่เลือกมากที่สุดคือ ใกลที่พักอาศัย รองลงมาคือ
สะดวกในการเดินทาง และโรงพยาบาลใกล BTS นอยที่สุดตามลําดับ สวนในดานการสงเสริม
การตลาด ที่เลือกมากที่สุดคือ มีแพคเกตพิเศษใหการบบริการ รองลงมาคือ สามารถผอนชําระได
และมีการตรวจสุขภาพ ฟรี ในครั้งตอไปที่เขาไปใชบริการ มีความใกลเคียงกัน และมีบัตรกํานัล
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นอยที่สุดตามลําดับ สวนดานบุคลากรที่เลือกมากที่สุดคือ พนักงานมีการใหขอมูลที่ถูกตองและ
เขาใจงาย รองลงมาคือมีความพรอมในการใหบริการ และรักในงานบริการ นอยที่ตามลําดับ
สวนที่ 3 การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยอื่น ๆ
ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยอื่น ๆ ของการเขารับบริการโรงพยาบาล
เอกชน ของกลุมตัวอยาง จากการศึกษาครั้งนี้คือ ภาพลักษณทางกายภาพ กระบวนการใหบริการ
และชวงเวลาที่ไป มีรายละเอียดตามตารางที่ 3 ดังนี้

ตารางที่ 17 ปจจัยอื่น ๆ ของผูตอบแบบสอบถาม

ปจจัยอื่นๆ

รายละเอียด

ความถี่

รอยละ

แขนง

240

60.00

ใหความรูสึกอุนใจ

59

14.75

30

7.50

ที่สุด

71

17.75

บัตรทอง (30 บาท)

50

12.50

ประกันสังคม

118

29.50

146

36.50

86

21.50

มีแพทยผูเชี่ยวชาญหลาย
ดานภาพลักษณ

บรรยากาศภายในดู
สะอาด
ใหความพึงพอใจไดมาก

การประกันสังคม

ประกันกลุม/สวัสดิการ
พนักงาน
ชําระคารักษาพยาบาลดวย
เงินสด
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จากตาราง พบว า ผลการสํ า รวจของกลุ ม ตั ว อย า ง ผู ต อบแบบสอบถามเลื อ กเข า รั บ บรการ
โรงพยาบาลในดานภาพลักษณที่มีแพทยผูเชี่ยวชาญหลายแขนง มากที่สุด รองลงมาคือ ใหความพึง
พอใจไดมากที่สุด แลบรรยากาศภายในดูสะอาด นอยที่สุดตามลําดับ การประกันสังคมเลือก ใช
สิทธิประกันกลุม/สวัสดิการพนักงาน มากที่สุด รองลงมาคือ ประกันสังคม และเลือกใชบัตรทอง
(30 บาท) นอยที่สุดตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายได และสถานภาพที่
แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารับบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวามี อาชีพและรายได ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารับ
บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนับสําคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยสวนประสบทางการตลาดที่ประกอบดวย (7Ps) ไดแก
ดานผลิตภัณฑ (โรงพยาบาล) ดานสาเหตุ ดานสิ่งที่คาดหวัง ดานราคา ดานสถานที่ (ทําเล
ที่ตั้งโรงพยาบาล) ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เขารับบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวามี ดานผลิตภัณฑ (โรงพยาบาล) ดานสิ่งที่คาดหวัง ดาน
ราคา และด า นบุ ค ลากร ที่ มีอิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเข า รั บ บริ ก ารโรงพยาบาลเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานครอยางมีนับสําคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 3 : ปจจัยอื่นๆที่ประกอบดวย ภาพลักษณ และการประกันสุขภาพแตกตางกัน
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารับบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวามีเพียง การประกันสุข ภาพเทานั้ น ที่มีอิทธิพลต อ การ
ตัดสินใจเขารับบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนับสําคัญทางสถิติ 0.05
อภิปรายผลของการวิจัย
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สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบไปดวย เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และ
สถานภาพ ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
1.1 ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลด า นอาชี พ และรายได ที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ การเข า รั บ บริ ก าร
โรงพยาบาลอยางมีนัยสําคัญ สอดคลองกับในสวนของ ยกเวนเพศ อายุ สถานภาพมีผลตอการเขา
บริการโรงพยาบาลไมแตกตางกัน จะเห็นไดวาในแตละวันโรงพยาบาลเอกชน ตองใหบริการทาง
การแพทยกับประชาชนจํานวนมากที่แตกตางกันออกไปในหลายๆ ดาน โดยมีบุคคลเหลานั้นที่มี
ระดับความคิดเห็นในการมองภาพรวมการใหบริการของทางโรงพยาบาลตางกันออกไปคนละแบบ
ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ อุบล หนูประเสริฐ (2551) ที่พบวาสถานภาพที่แตกตางกันเทานั้นที่
มีผลตอคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน และสุมนัส บุญมี (2553) ที่พบวาเพศที่แตกตางกันเทานั้น
ที่มีผลตอคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน
สมมติฐ านที่ 2 : ป จจัย สวนผสมทางการตลาด ที่ประกอบไปด วย ด านผลิ ตภัณฑ ด าน
สาเหตุ ดานสิ่งที่คาดหวัง ดานราคา ดานทําเลี่ที่ตั้ง ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากรใหบริการ
2.1 ดานผลิตภัณฑ (โรงพยาบาล) ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ตางกันอยางมีนัยสําคัญ จะเห็นไดวาโรงพยาบาลเอกชน
มีหลากหลายแหง แตละแหงขึ้นอยูกับความพึงพอใจของบุคคลนั้นๆวารูสึกถึงคุณคาบริการของ
โรงพยาบาลแหงไหนมากกวากันซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Kotler,
2003, p. 92 อางใน อดุลย จาตุรงคกุล,2543, หนา 312–314) ไดอธิบายวา สวนประสมการตลาดที่
สามารถควบคุมได ซึ่งใช รว มกั น เพื่อตอบสนองความพึ ง พอใจแก กลุ มเป า หมาย ประกอบด ว ย
ผลิตภัณฑ (Product) คือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่นําเสนอแกตลาดเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
และตอ งสรา งคุ ณคา (Value) ให เกิดขึ้ นการสรา งบริก ารเพื่ อ ให บริ การที่ทรงคุ ณค า บริ ษัท ตอ ง
ปรับแตงบริการใหเขากับความตองการของลูกคาเฉพาะราย
2.2 ดานสิ่งที่คาดหวัง ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ตางกันอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากบุคคลที่เขารับบริการโรงพยาบาล
ต อ งการข อ มู ล การรั ก ษาที่ เ ข า ใจได ง า ยจากบุ ค ลากรของโรงพยาบาล ซึ่ ง พฤติ ก รรมดั ง กล า ว
สอดคลองกับ Loudon และ Bitta (1988 อางถึงใน ศิริวรรณ เสรรัตนและคณะ, 2546 : 40) พฤติกรรม
ผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง “กระบวนการตัดสินใจและกิจกรรมทางกายภาพที่บุคคล
เขาไปเกี่ยวของเมื่อมีการประเมินการไดมาจากการใชหรือการจับจายใชสอย ซึ่งสินคาและบริการ”
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2.3 ดานราคา ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการโรงพยาบาลเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร ตางกันอยางมีนัยสําคัญ จากการศึกษาพบวาราคาที่เหมาะสมกับการรักษามี
ผลกระทบตอการตัดสินใจของลูกคา เนื่องจากคารักษาพยาบาลถือวาเปนตนทุนที่สําคัญอยางหนึ่ง
ซึ่งสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนท และศุภร เสรีรัตน (2541, หนา 337-339) ได
สรุป เกี่ยวกับแนวความคิดกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจการบริการ (Market Mix) ไวในหนังสือ
การบริหารการตลาดยุคใหมวาขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) เปนลําดับ
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคพบวา ผูบริโภคผานกระบวนการ 7 ขั้นตอน คือ
ธุรกิจที่ใหบริการจะใชสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
โดยยกตั ว อย า ง ด า นราคา (Price) หมายถึ ง คุ ณ ค า ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ นรู ป ของตั ว เงิ น ราคาเป นต นทุ น
(Cost)ของลูกคาลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคา (Price) ผลิตภัณฑ
นั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา เขาจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึงคุณคา
2.4 ดานบุคลากร ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการโรงพยาบาลเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ตางกันอยางมีนัยสําคัญ จากการศึกษาพบวาบุคลากรจะใหบริการดาน
ขอมูลการรักษาอยางมีประสิทธิภาพไดนั้นจะตองไดรับการฝกอบรมที่สรางจิตสํานึกในการบริการ
สอดคลองกับ พัชรี อินทรเสนีย (2550) ไดพัฒนาหลักสูตรอบรมเรื่องการสราง จิตสํานึกในการให
บริการสําหรับบุคลากรผูใหบริการในโรงแรมสยามซิตี้กรุงเทพฯ ผลการฝกอบรม พบวา หลังการ
ฝกกอบรมพนักงานมีความรู เรื่องจิตสํานึกการใหบริการ สูงขึ้นและมีเจตคติตองานนสูงขึ้นดวย
อยางมีนัยสําคัญที่ .05 จะเห็นไดวาแนวความคิดและผลวิจัยของนักวิชาการที่เกี่ยวของกับการฝก
กอบรม สวนใหญพบวาการฝกกอบรมเปนนตัวแปรสําคัญตอพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดย
สามารถนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงาน มีความรู ที่เพิ่มขึ้นไมวาจะอยูในสาย
อาชีพใดเชน ขาราชการ พนักงานขาย ผูบังคับบัญชาในระดับตางๆ ยกเวนงานวิจัยของ ระพีพรรณ
รัศมิภูติ (2537) ซึ่งผลการวิจัยพบวา ผลของการฝกกอบรมไมได ทําให ขาราชการเกิดจิตสํานึกใน
การปฏิบัติงานในแงของความผูกพันตอองคการและปจจัยแวดลอมขององคการไมได เปนเงื่อนไขที่
ทําใหการฝกอบรมดังกลาวมีผลตออ จิตสํานึกในการปฏิบัติงานในแงของความผูกพันตอองค แต
อยางใด
สมมติฐานที่ 3 : ปจจัยอื่นๆ ที่ประกอบไปดวย ดานภาพลักษณ และการประกันสังคม
3.1 การประกันสุขภาพ ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ตางกันอยางมีนัยสําคัญ จากการศึกษาพบวา บุคคลที่เขารับบริการ
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โรงพยาบาลสวนใหญจะใชสิทธิการประกันกลุม/สวัสดิการพนักงาน ซึ่งสอดคลองกับหลักสิทธิที่
พนั ก งานควรได รั บ จากนายจ า ง ซึ่ ง สํ า นั ก งาน และองค ก รต า งๆ มากกว า 25,000 แห งนั้ น จะมี
สวัสดิการเพิ่มเติมใหแกพนักงานโดยการทําประกันใหกับพนักงานโดยทําเปนประกันชีวิตแบบ
กลุ ม ( STAYWELL CONSULTANT,2554) อี ก ทั้ ง ป จ จุ บั น บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต แทบทุ ก แห ง ต า ง
รวมมือกับสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน ในการอํานวยความสะดวกใหลูกคาประกันสุขภาพ
ของตน เชน รวมมือกับสถานพยาบาลเอกชนในการใหบริการลูกคาที่ไปรักษาโดยไมตองสํารอง
จายเงินเอง บางแหงอาจมี สวนลดพิเศษใหลูกคาของบริษัทประกันหรือมีชองทางพิเศษในการ
ใหบริการ เปนตน (กรธัช อยูสุข, 2553) สงผลใหเมื่อพนักงานบริษัทเจ็บปวยก็จะไปใชสิทธิตาม
โรงพยาบาลที่บริษัทประกันระบุไวเพื่อความสะดวก
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ผูวิจัยควรหาขอมูลเพิมเติมจากประชากรในพื้นที่ตางๆ อาทิเชน ในเขตปริมณฑล หรือ
ตางจังหวัดที่มีจํานวนประชากรหนาแนน เพื่อจะไดขอมูลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สําหรับโรงพยาบาล ควรคํานึกถึงปจจัยดานตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอการเขารับบริการ
โรงพยาบาล เชน ปจจัยสวนประสบทางการตลาด (7Ps) ดานราคา ควรศึกษาราคาใหเหมาะสมกับ
การรักษา ดานสถานที่ ควรศึกษาทําเลที่ตั้งของโรงพยาบาล ใหเหมาะกับผูเขารับบริการ
ในสวนของผูเขารับการบริการจากโรงพยาบาลควรศึกษาขอมูลสิทธิประโยชนเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการประกันสุขภาพในรูปแบบตางๆ เพื่อใหไดรับประโยชนสูงสุด
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลรามคําแหง
FACTORS INFLUENCING THE SELECTION OF RAMKHAMHAENG HOSPITAL
สุรีวัลย ชูชื่น
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลการเลือกใชบริการโรงพยาบาลรามคําแหงมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยอื่น ๆ โดยเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยาง จํานวน 385 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติพรรณนา คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พรอมกับทดสอบ
สมมติฐานดวยสถิติอนุมานT-Test และ F-Test
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุระหวาง 20 - 30 ป
ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพคือ พนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 10,000 20,000 บาท ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยที่มีผล
ตอการเขารับบริการคือ ภาพพจนและชื่อเสียงของโรงพยาบาล ดานราคาคาบริการตอครั้งคือ 5,000
บาท ดานสถานที่ตั้งคือ สะดวกในการเดินทาง ดานการสงเสริมทางการตลาดคือ มีการโฆษณาจาก
สื่อตางๆ อยางสม่ําเสมอ เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต ดานบุคลากรของโรงพยาบาลคือ
ความนาเชื่อถือและความชํานาญของทีมแพทยดานกระบวนการในการใหบริการคือ การใหบริการ
อย า งรวดเร็ ว ดา นอาคารสถานที่คื อ มีความกว า งขวาง สะอาด ทั นสมั ย ป จจั ยอื่นๆของผู ต อบ
แบบสอบถามพบวา ดานความนาเชื่อถือคือ การวินิจฉัยโรคที่ถูกตอง ดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจคือ ตัวเอง ดานความพึงพอใจในการรักษาคือ โรคอื่นๆ ดานคารักษาตอครั้งคือ ปานกลาง
ดานความสําเร็จในการรักษาคือ หายปกติ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวามีเพียงปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ การศึกษา อาชีพ รายไดที่
แตกต างกั นและปจจัยอื่ นๆด านความน าเชื่ อถือ ที่ มีอิทธิพลต อการเลื อกใชบ ริ การโรงพยาบาล
รามคําแหงณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจาก ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนั้น อยู
ในชวงวัยทํางาน มีการศึกษาในระดับหนึ่ง และมีรายไดปานกลาง เปนธรรมดาที่ผูใชบริการกลุมนี้ที่
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จะคิดและตัดสินใจอยางละอียด รอบคอบในการซื้อสินคาและบริการ หรือการรับรูขาวสารตางๆ
เพื่อความคุมคาและพึงพอใจสูงสุดกับเงินที่จายไปเพื่อแลกกับสินคาและบริการตางๆ
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
ในสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันที่เติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว ประชากรในสังคมประสบ
ปญหากับโรคภัยไขเจ็บตางๆ ทําใหผูคนหันมาดูแลตนเองและใสใจกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่อง
ของอาหาร การออกกําลังกาย การตรวจสุขภาพ หรือแมกระทั่งการเสริมความงาม ทําใหธุรกิจดาน
สุขภาพเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว
ปจจุบันผูที่เขารับบริการโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น แมวาจะมีคาใชจายที่สูงกวาโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากโรงพยาบาลรัฐบาลมีผูเขารับบริการเปนจํานวนมาก ไมทันทวงทีตอการรักษา อีกทั้ง
การบริการที่ไมทั่วถึง ทําใหผูที่เขารับบริการไมไดรับความสะดวกสบาย
ดวยเหตุที่กลาวมาในขั้นตนนี้ ทําใหธุรกิจดานสุขภาพอยางโรงพยาบาลเอกชนเกิดขึ้นมากมาย
ตามความตองการของผูเขารับบริการ และจํานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ผลที่ตามมาคือ การแขงขัน
ของโรงพยาบาลเอกชนที่สูงขึ้น โรงพยาบาลเอกชนสวนใหญจะมุงเนนเรื่องการบริการที่เปนเลิศ เพื่อ
สรางความประทับใจใหกับผูเขารับบริการ การจัดโปรโมชั่นเพื่อสงเสริมการตลาดและดึงดูดความ
สนใจ การมีเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทยเพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือ นอกจากนี้ยังมีปจจัยดาน
สภาพแวดลอมภายนอกที่โรงพยาบาลตองปรับตัวและกาวตามใหทัน
จากสภาพการดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยทําการวิจัยศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใช
บริการโรงพยาบาลรามคําแหง เพื่อใหผูบริหารและฝายงานที่เกี่ยวของนําผลไปปรับปรุงและพัฒนา
ตอยอด ทั้งดานคุณภาพและการบริการ เพื่อใหโรงพยาบาลรามคําแหงสามารถแขงขันกับโรงพยาบาล
เอกชนรายอื่นอยางมีประสิทธิภาพและกาวเปนโรงพยาบาลเอกชนที่อยูระดับแนวหนาของประเทศ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลรามคําแหง
2. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ด า นส ว นประสมทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การเลื อ กใช บ ริ ก าร
โรงพยาบาลรามคําแหง
3. เพื่อศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลรามคําแหง
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดที่แตกตางกัน มี
อิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลรามคําแหงตางกัน
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2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวยปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการดานราคา
ค า บริ ก ารด า นสถานที่ ตั้ ง ด า นการส ง เสริ ม ทางการตลาดด า นบุ ค ลากรในโรงพยาบาลด า น
กระบวนการในการใหบริการและดานอาคารสถานที่ที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ
โรงพยาบาลรามคําแหงตางกัน
3. ปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย ดานความนาเชื่อถือดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการเข ารั บ
บริการดานการรักษาโรคที่พึงพอใจดานคารักษาตอครั้งดานการประสบความสําเร็จในการรักษาที่
แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลรามคําแหงตางกัน
ประโยชนของการวิจัย
1. เพื่อนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางใหกับโรงพยาบาล เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาใน
สวนของบุคลากร
2. เพื่อปรับปรุงการบริการทุกสวนงานใหสอดคลองกับความตองการของผูเขารับบริการ
และนําผลที่ไดไปเปนขอมูลในการกําหนดกลยุทธ
3. นําผลที่ไดทําใหเราทราบถึงความตองการ และความคิดเห็นของผูเขารับบริการ ทําให
สามารถนําไปพัฒนาไปถูกจุดเพื่อเพิ่มคุณภาพของการบริการ

กรอบแนวความคิดการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทย” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

(Independent Variable)

(Dependent Variable)









ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการ
ดานราคาคาบริการ
ดานสถานที่ตั้ง
ดานการสงเสริมทางการตลาด
ดานบุคลากรในโรงพยาบาล
ดานกระบวนการในการใหบริการ
ดานอาคารสถานที่







ปจจัยอื่น ๆ
ดานความนาเชื่อถือ
ดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการเขารับริการ
ดานการรักษาโรคที่พึงพอใจ
ดานคารักษาตอครั้ง
ดานการประสบความสําเร็จในการรักษา

การเลือกใชบริการ
โรงพยาบาลรามคําแหง

กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญลักษิตานนท และศุภร เสรีรัตน (2541) ไดสรุป เกี่ยวกับแนวความคิด
กลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจการบริการ (Market Mix) ไวในหนังสือ การบริหารการตลาดยุคใหม
วา ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) เปนลําดับ ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ
ของผูบริโภคพบวา ผูบริโภคผานกระบวนการ 7 ขั้นตอน คือธุรกิจที่ ใหบริการจะใชสวนประสม
การตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
Product คือ เปนสิ่งซึ่งสนองความจาเปนและความตองการของมนุษยได คือ สิ่งที่ผูขายตอง
มอบใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑนั้นๆ โดยทั่วไปแลว
ผลิตภัณฑแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือผลิตภัณฑที่อาจเปน สิ่งซึ่งจับตองไดและ ผลิตภัณฑที่จับตอง
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ไมได ในดานการบริการดานสินเชื่อนั้นถือวาเปนผลิตภัณฑที่จับตองไมได เนื่องจากเปนผลิตภัณฑ
ที่อยูในรูปของบริการ (Service Product) การที่จะสรางความมั่นใจ และ ทาใหลูกคาเกิด ความพึง
พอใจในการใชบริการนั้นธุรกิจจะตองสรางและนาเสนอสิ่งที่เปนรูปธรรม เพื่อเปนสัญลักษณแทน
การบริการที่ไมสามารถจับตองได ซึ่งผลิตภัณฑในกีฬาฟุตบอลคือ นักฟุตบอล และผลิตภัณฑของ
สโมสรตางๆเชน เสื้อผา
Price คุณคาผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ราคาเปนตนทุนของ (Cost) ของลูกคา ลูกคาจะ
เปรียบเทียบระหวางคุณคา(Value) ผลิตภัณฑกับราคา(Price)ผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาจะ
ตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึงคุณคา ซึ่งเปนสิ่งที่กําหนดมูลคา ใน
การแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการในรูปของเงินตราเปนสวนที่เกี่ยวกับ วิธีการกําหนดราคานโยบาย
และกลยุทธตาง ๆ ในการกําหนดราคาตองคํานึงถึงคุณคาที่รับรู (Perceived Value) ในสายตาของ
ลูกคา ซึ่งตองพิจารณาวา การยอมรับของลูกคาในคุณคาของ ผลิตภัณฑวา สูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น
ตนทุนสินค าและค าใช จายที่เกี่ ยวของ การแข งขั นและ ปจจัยอื่ น ๆ ซึ่งราคาของการตลาดดา น
ฟุตบอลคือการกําหนดราคาคาบัตรเขาชม
Place ดานสถานที่ ใหบริการในส วนแรก คือ การเลือกทําเล ที่ตั้ง (Location) ของธุ รกิ จ
บริการมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่ผูบริโภคตองไปรับ บริการจากผูใหบริการใน
สถานที่ที่ผูใหบริการจัดไว เพราะทําเลที่ตั้งที่เลือกเปนตัวกาหนดกลุม ผูบริโภคที่จะเขามาใหบริการ
ดังนั้นสถานที่ใหบริการตองสามารถครอบคลุมพื้นที่ในการใหบริการ กลุมเปาหมายไดมากที่สุด
และคํานึงถึงทําเลที่ตั้งของคูแขงขันดวย โดยความสําคัญของทําเลที่ตั้งจะมีความสําคัญมากนอยแตก
ตางกันไปตามลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริการแตละประเภท ธุรกิจบริการนั้นชองทางการจัดจา
หนายเปนหนึ่งในยุทธศาสตรสําคัญของการวางกลยุทธทางการตลาด เพราะหากสามารถหาชองทาง
กระจายสินคาไปสูมือผูบริโภคไดมากเทาไร ผลกาไรก็จะเพิ่มสูงขึ้นมากเทานั้น และที่สําคัญจะตอง
มีมาตรฐานคือ สนามฟุตบอลที่มีมาตรฐานตรงตามกฏของสมาพันธฟุตบอลแหงเอเชีย
Promotion การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือหนึ่งที่มีความสําคัญในการ
ติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายและผูใหบริการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจงขาวสาร หรือ
ชักจูงใหเกิดทัศนคติ และพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม กับ
ลูกคา โดยเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารการตลาดบริการในการสงเสริมทางการตลาดอาจทาได 4
แบบดวยกัน ซึ่งเรียกวา สวนผสมการสงเสริมการตลาด (Promotion Mix) หรือสวนประสมใน การ
ติดตอสื่อสาร (Communication Mix) ประกอบไปดวย
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 การโฆษณา (Advertising) เปนการติดตอสื่อสารแบบไมใชบุคคล โดยผานสื่อ ตาง
ๆ และผู อุ ป ถั ม ภ ร ายการต อ งเสี ย ค า ใช จ า ยในการโฆษณาที่ ผ า นสื่ อ เช น
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน
ปายโฆษณา การโฆษณาในโรงภาพยนตร ฯลฯ
 การขายโดยใชพนั กงาน (Personal Selling) เปนการติดตอสื่ อสารทางตรงแบบ
เผชิญหนาระหวางผูขายและลูกคาที่มีอํานาจซื้อ ซึ่งเปนการขายโดยใชพนักงาน
ขาย
 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนเครื่องมือหรือกิจกรรมทาง การตลาดที่
กระทําการอยางตอเนื่อง นอกเหนือจากการขายโดยใชพนักงาน การโฆษณาและ
การประชาสัมพันธที่ชวยกระตุนความสนใจในการใชบริการของลูกคา
 การประชาสั ม พั น ธ (Publicity and Public Relation) เป น แผนงานการนาเสนอ
อย างต อเนื่ อ งเพื่ อชั ก จู ง กลุ มสาธารณะให เ กิ ดความคิ ด เห็ น หรื อทัศ นคติ ที่ ดี ต อ
องคกรตลอดจนสราง ภาพลักษณและความเขาใจอันดีระหวางธุรกิจกับลูกคากลุม
ใดกลุมหนึ่งสําหรับการตลาดทางดานฟุตบอลคือ การสรางแฟนคลับ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ และการทางานรวมกับสื่อสารมวลชน เพราะแฟนคลับคือผูบริโภค
ที่ตองสรางเพื่อใหเกิดลอยัลตี้ตอแบรนด
สมวงศ พงศสถาพร (2550: 103-105 ) ไดเสนอ 7 องคประกอบ ( 7P’s) ของสินคาบริการที่ตอง
สอดประสานกันอยางดี จึงจะไดประสิทธิผล ดังนี้
1) องคประกอบทางดานสินคา ( Product Element ) ผูบริหารสินคาบริการจะตอง
ตัดสินใจเลือกบริการหลัก ( Core Service ) และองคประกอบเสริม ( Supplementary Service ) ที่
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางถูกตองและแขงขันไดดีกับบริการของคูแขง
2) ราคาและคาใชจายสวนที่ลูกคาตองจาย ( Price ) องคประกอบนี้นอกเหนือจาก
ในเรื่ อ งของราคาตามปกติ ที่ ผู บ ริ ห ารจะต อ งตั ด สิ น ใจเหมื อ นกั บ ราคาของสิ น ค า แบบเดิ ม แล ว
ผูบริหารยังจะตองคํานึ งถึ งคาใช จายที่ไมใชตั วเงิน เวลาที่ลูกคาตองเสียไปกับ การมาใชบ ริ การ
ตลอดจนความรูสึกทางดานรางกายและจิตใจ ที่อาจออกมาในแงลบ ความไมพึงพอใจตอการบริการ
ที่ไดรับ เนื่องจากบริการไมไดเปนไปตามที่คาดหมายไว
3) สถานที่และชองทางอิเล็กทรอนิกส ( Place & e-Channel ) การตัดสินใจเกี่ยวกับ
การสงมอบบริการตองคํานึงถึงปจจัยทางดานสถานที่ที่ใหบริการ และเวลาในสินคาบริการบาง
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ประเภทใหสามารถสงมอบบริการไดผานทางชองทางอิเล็กทรอนิกสที่เรียกวา “อีเมล” หรือทาง
เว็บไซตก็ได เพราะลูกคาจะคํานึงถึงความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการเปนปจจัยสําคัญ ซึ่งเปน
ปจจัยที่ผูบริหารตองคอยตัดสินใจ เพื่อแขงกันเสนอบริการที่สะดวกรวดเร็วใหกับลูกคาใหไดดีที่สุด
4) การสงเสริมการขายและการสื่อสารทางการตลาด ( Promotion & IMC) ไมมี
สินคาชนิดใดที่จะประสบความสําเร็จได ถาไมมีโปรแกรมการสื่อสารการตลาดที่ดี ซึ่งเขามามี
บทบาทในการใหขอมูลที่จําเปนกับลูกคา ชักชวนใหเห็นประโยชนที่จะไดรับ ตลอดจนกระตุนให
ลูกคาตัดสินใจซื้อบริการเร็วขึ้น แตโดยหลักใหญแลว การสื่อสารการตลาดของสินคาบริการมักจะ
เนนที่การสอนลูกคาเกี่ยวกับบริการนั้น ๆ วามีประโยชนอยางไรบาง เมื่อใดจึงควรจะใชจะหาไดที่
ไหน และจะตองทําอยางไรบางในการมารับบริการนั้น ๆ
5) พนั กงานผูใ หบ ริ การและลู กค า ที่ มีสว นในการผลิ ต -ส ง มอบบริ การ (People
:Employee , Customer) มีบริการหลายชนิดที่เจาะจงใหลูกคาและพนักงานตองมามีสวนรวมในการ
ผลิตและสงมอบการบริการพรอมกัน ขาดฝายใดฝายหนึ่งไมได เชนการใหบริการตัดผม เปนตน
โดยมากลูกค าจะประเมินคุ ณภาพของการบริการจากการติ ดตอ รั บบริ การจากพนักงานบริ ก าร
ผูบริหารที่รูความสําคัญของปจจัยนี้มักจะทุมเทงบประมาณไปกับการใหการอบรมพนักงานบริการ
และการคัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพ
6) ภูมิทัศนบริการ ( Physical Evidence ) นับเปนองคประกอบที่มีสวนในการชวย
ทํ า ให ลู ก ค า รู สึ ก ว า บริ ก ารนั้ น มี คุ ณ ภาพ มี ค วามเหมาะสม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด ว ยเช น เดี ย วกั น
องคประกอบนี้ไดแก อาคารสํานักงาน สถานที่ที่ใหบริการ เครื่องมือที่ใช การแตงกายของพนักงาน
ที่ เหมาะสม เครื่อ งหมายการคา สิ่ งพิ มพ ตาง ๆ ที่ เกี่ ยวขอ ง หรือ แมกระทั่ งลู กคาคนอื่นที่ อ ยู ใ น
สถานที่บริการนั้นๆ มีสวนใหลูกคาใชประเมิ นงานบริการนั้นดวยเชนกัน ทั้งนี้เนื่องจากสิ นคา
บริการเปนสิ่งจับตองและประเมินไดยาก ลูกคาจึงมักจะไปเปรียบเทียบเอากับสิ่งที่อยูใกลเคียงที่เปน
องคประกอบ
7) กระบวนการออกแบบบริการ ( Process Design ) เปนกระบวนการการออกแบบ
การสงมอบบริการให กับลู กคา ถาการออกแบบทําไดดี การสงมอบบริการก็จะมีประสิท ธิ ภาพ
ถูกตองตรงเวลา มีคุณภาพสม่ําเสมอ แตถาการออกแบบขั้นตอนการบริการไมดีพอก็จะทําใหลูกคา
รูสึกรําคาญ หรือหากเกิดความไมพอใจมากขึ้นอาจจะเลิกใชบริการไปเลย เพราะการออกแบบการ
ใหบริการที่ไมมีประสิทธิภาพจะทําใหลูกคารูสึกไดวามีขั้นตอนมากมายเหมือนราชการ – เชื่องชา
พนักงานที่รับเรื่องไมกลาตัดสินใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งความกดดันจะมี มากที่แนวรับลูกคา ตรง
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พนักงานรับบริการที่อยูสวนหนาสุด ทําใหพนักงานมีความตึงเครียด ซึ่งจะสงผลใหการบริการมี
ประสิทธิภาพลดลง และกลายเปนความลมเหลวในที่สุด
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทย เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใชแนวทางการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวม
ขอมูลจากการออกแบบสอบถาม ซึ่งการวิเคราะหขอมูลจะแบงเปน 2 สวน ไดแก สถิติเชิงพรรณนา
และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห
ประชากรและหนวยวิเคราะห
ประชากร (Population) ที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่มาใชบริการโรงพยาบาลรามคําแหง
ตั้งแตวันที่ วันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งไมสามารถระบุจํานวนประชากรที่
แนนอนไดกลุมตัว
อยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจากการใชสูตรของ
COCHRAN, W.G. (1953). SAMPLING TECHNIQUES. JOHN WILEY AND SONS. คํานวณหา
ขนาดตัวอยางที่จะใช มีรายละเอียดดังนี้
N

=

จะได N

=
= 384.16 คน 385 คน

ผูวิจัยไดเลือกใชวิธีดําเนินการสุมตัวอยางแบบไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (Non-probability
Sampling) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งผูวิจัยทําการเก็บ
ขอมูลตัวอยางผานทางแบบสอบถามจํานวน 385 ชุด

1694

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

การวิเคราะหขอมูล
สวนนี้ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ปจจัยอื่นๆ กับอิทธิพลตอการใชบริการโรงพยาบาลรามคําแหง ของกลุมตัวอยางโดยผูศึกษานํา
ขอมูลที่ไดจากการสํารวจมาทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว ดวยคาสถิติ
สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการวิจัยของผูตอบแบบสอบถามที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชโรงพยาบาลรามคําแหง
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยสวนบุคคล
เพศ

รายละเอียด

ความถี่

รอยละ

ชาย

131

34

หญิง

254

66

ความถี่

รอยละ

ต่ํากวา 20 ป

61

16

20 –30 ป

167

43

31 –40ป

114

30

41 –50 ป

22

6

50 ปขึ้นไป

21

5

ต่ํากวาปริญญาตรี

156

41

ปริญญาตรี

170

44

ปริญญาโท

52

14

ปริญญาเอก

7

2

นักเรียน / นักศึกษา

80

21

ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

80

21

พนักงานบริษัทเอกชน

106

28

ปจจัยสวนบุคคล
อายุ

ระดับการศึกษา

อาชีพ

รายละเอียด
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รายได

ธุรกิจสวนตัว

83

22

อาชีพอิสระ

36

9

ต่ํากวา 10,000บาท

60

16

10,000 - 20,000บาท

174

45

20,001 - 30,000 บาท

88

23

30,000บาทขึ้นไป

63

16

ตารางที่ 2 ผลการวิจัยของผูตอบแบบสอบถามที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชโรงพยาบาลรามคําแหง
จําแนกตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ปจจัยสวนประสมทาง

รายละเอียด

ความถี่

รอยละ

78

20

คุณภาพของโรงพยาบาล

171

44

ความหลากหลายของบริการ

52

14

การบริการที่ทันสมัย ไดมาตรฐาน

84

22

ต่ํากวา 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

สะดวกในการเดินทาง

222

58

สถานที่ตั้งอยูใกลบาน หรือที่ทํางาน

130

34

มีการแบงโซนการใหบริการอยาง

33

9

การตลาด

ปจจัยที่มีผลตอการเขา ภาพพจนและชื่อเสียงของ
รับบริการ

ดานราคาคาบริการ

ดานสถานที่ตั้ง

โรงพยาบาล

ชัดเจน
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ดานการสงเสริมทาง

มีการโฆษณาจากสื่อตางๆ อยาง

การตลาด

สม่ําเสมอ เชน โทรทัศน

255

66

สวนลดตางๆ

85

22

การใหบัตรกํานัน (เชน โปรแกรม

20

5

27

7

ความถี่

รอยละ

243

63

93

24

22

6

27

7

การใหบริการอยางรวดเร็ว

151

39

ความเหมาะสมของเอกสาร และ

117

30

นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใหบริการ

117

30

มีความกวางขวาง สะอาด ทันสมัย

267

69

หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต

ตรวจสุขภาพ)
สิทธิพิเศษเฉพาะบุคคล

ปจจัยสวนประสมทาง

รายละเอียด

การตลาด
ดานบุคคลากรใน

ความนาเชื่อถือและความชํานาญ

โรงพยาบาล

ของแพทย
ความสุภาพและการบริการที่ดีของ
พนักงาน
การตอบสนองตอการแกปญหาของ
บุคคลากร
ความสามารถในการสื่อสารและ
อธิบายขอมูลของบุคคลากรใน
โรงพยาบาล

ดานกระบวนการใน
การใหบริการ

ขั้นตอนที่ใชติดตอในโรงพยาบาล
ดานอาคารสถานที่
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มีที่นั่งเพียงพอกับลูกคาที่มาใช

7

15

28

7

33

9

บริการ
บรรยากาศและการตกแตงภายในที่
หรูหรา
มีที่จอดรถเพียงพอกับลูกคา

จากตารางที่ 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการคือ
คุณภาพของโรงพยาบาล ดานราคาคาบริการคือ ต่ํากวา 5,000 บาท ดานสถานที่ตั้งคือ สะดวกในการ
เดินทาง ดานการสงเสริมทางการตลาดคือ มีการโฆษณาจากสื่อตางๆ อยางสม่ําเสมอ เชน โทรทัศน
หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ตดานบุคคลากรของโรงพยาบาลคือ ความนาเชื่อถือและความชํานาญของ
ทีมแพทยดานกระบวนการในการใหบริการคือ การใหบริการอยางรวดเร็ว ดานอาคารสถานที่คือ มี
ความกวางขวาง สะอาด ทันสมัย
ตารางที่ 3 ผลการวิจัยของผูตอบแบบสอบถามที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชโรงพยาบาลรามคําแหง
จําแนกตามปจจัยอื่นๆ
ปจจัยอื่นๆ
ดานความนาเชื่อถือ

ดานบุคคลที่มีอิทธิพล

รายละเอียด

ความถี่

รอยละ

การวินิจฉัยโรคที่ถูกตอง

168

44

มาตรฐานดานการบริการ

141

37

อุปกรณและยา

37

10

ทํางานเปนทีม

39

10

ตัวเอง

204

53

บุคคลในครอบครัว

89

23

เพื่อน

55

14

ญาติ

37

10

อุบัติเหตุ

97

25

ตอการเขารับริการ

ดานการรักษาโรคที่พึง
พอใจ
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ดานคารักษาตอครั้ง

ดานการประสบ

โรคผาตัดสมอง

14

4

โรคหัวใจ

30

8

โรคอื่นๆ

244

63

พอสมควร

111

29

ปานกลาง

176

46

พอดี

39

10

สูงมาก

9

15

หายปกติ

190

49

หายดี

160

42

ตองกลับมารักษาใหม

17

4

ความถี่

รอยละ

18

5

ความสําเร็จในการรักษา

ปจจัยอื่นๆ

รายละเอียด
ไมมารักษาอีก

จากตารางที่ 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญดานความนาเชื่อถือคือ การ
วินิจฉัยโรคที่ถูกตอง ดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจคือ ตัวเอง ดานความพึงพอใจในการ
รักษาคือ โรคอื่นๆ ดานคารักษาตอครั้งคือ ปานกลาง ดานความสําเร็จในการรักษาคือ หายเปนปกติ
ตารางที่ 4ผลการวิจัยของผูตอบแบบสอบถามที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชโรงพยาบาลรามคําแหง
จําแนกตามการเลือกใชโรงพยาบาลรามคําแหง
การเลือกใชโรงพยาบาลรามคําแหง
การบริหารจัดการ การบริการของบุคคลกร ตอบสนองความ
ตองการลูกคาไดเปนอยางดี
ความเหมาะสมในเรื่องของราคา
ความเชี่ยวชาญของทีมแพทย
ภายในโรงพยาบาลที่รานคาเพียงพอตอความตองการ
1699

คาเฉลี่ย
3.77

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.7205

3.39
4.09
3.41

0.7071
0.6329
0.8122
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3.01

มีสวนลด หรือโปรโมชั่นตางๆใหกับลูกคา

0.7551

จากตารางพบวา การเลือกใชบริการโรงพยาบาลรามคําแหงมากที่สุดคือ ความเชี่ยวชาญของ
ทีมรองลงมาคือ การบริหารจัดการ การบริการของบุคคลกร ตอบสนองความตองการลูกคาไดเปน
อยางดี ตอมาคือสวนภายในโรงพยาบาลที่รานคาเพียงพอตอความตองการ และสวนความเหมาะสม
ในเรื่องของราคาตามลําดับ สุดทายคือ มีสวนลด หรือโปรโมชั่นตางๆใหกับลูกคา
อภิปรายผลของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1: ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ที่
แตกตางกันมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลรามคําแหง ตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา อายุมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลรามคําแหง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองกับแนวคิดของเทิดชัยชวยบํารุง (2550)สถานภาพทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถามพบวานักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวประเทศไทยสวนใหญ
จะเปนพศหญิงอยูในชวงวัยทํางานอยูระหวาง 25-30 ป มีสถานกาพโสดระดับการศึกษาปริญญาตรี
ประกอบอาชีพปนเจาของกิจการและมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญประมาณ 5001-7000 หยวน
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของอรุณี ลอมเศรษฐี (2554) ที่กลาวไววา ปจจัยสวนบุคคลมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการของนักทองเที่ยว เมื่อเปรียบเทียบระหวางอายุ พบวานักทองเที่ยวที่มีอายุ
ตางกัน ใหความสําคัญกับปจจัยตอการตัดสินใจใชบริการของนักทองเที่ยวที่แตกตางกัน เนื่องจาก
นักทองเที่ยวในแตละชวงอายุอาจมีความตองการตางกัน เชน วัยรุนมักเนนสถานที่ทองเที่ยวที่ทา
ทายตอวัยของตน ความสะดวกสบาย สวนวัยทํางานจนถึงผูสูงอายุมักเนนความปลอดภัย คาใชจาย
เปนหลัก
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว า การศึ ก ษามี อิ ท ธิ พ ลต อ การเลื อ กใช บ ริ ก ารโรงพยาบาล
รามคําแหง อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองกับแนวคิดปรมะ สตะเวทิน (2533 : 112)
กลาวถึงลักษณะทางประชากรศาสตรโดยวิเคราะหดังนี้ การศึกษา เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด
คานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกตางกัน คนที่มีการศึกษาสูงจะไดเปรียบในการเปนผูรับขาวสาร
ที่ดี เพราะเปนผูมีความกวางขวางและเขาใจสารที่ดี แตะจะไมเปนที่เชื่ออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐาน
หรือเหตุผลเพียงพอและยังสอดคลองกับงานวิจัยของสุชาติ ทวีพรปฐมกุล (2555) ที่กลาวไววา
นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาตางกันมีปจจัยในการตัดสินใจเดินทางไปทองเที่ยว แตกตางกัน
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เพราะผูที่มีระดับการศึกษาที่สูงกวาอาจมีหนาที่การงานที่มั่นคงกวา จึงมีความพรอมในเรื่องของ
คาใชจายการทองเที่ยวดีกวา
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา อาชีพมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลรามคําแหง
อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ 0.05 สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด Belch and Belch (2005) กล า วถึ ง ด า น
ประชากรศาสตร ไดแก อายุ อาชีพ และรายได โดยนํามาเชื่อมโยงกับความตองการ พฤติกรรมการ
ตัดสินใจ และอัตราการใชสินคาของผูบริโภค ซึ่งสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนด
ตลาด เปาหมาย สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่มีแนวโนมสัมพันธใกลชิด ในความสัมพันธ
เชิงเหตุและผลและยังสอดคลองกับงานวิจัยของสุพรัตน ทิพยเศวต (2547) ที่ไดทําการศึกษาวิจัย
เรื่องปจจัยที่มีตอความตองการและพฤติกรรมการใชบริการรานอาหารของผูบริโภคในอําเภอเมือง
จังหวัดสระบุรีลูกคาที่มาใชบริการมีอาชีพตางกันมักมีพฤติกรรมการใชบริการในดานเกณฑที่ใช
ตัดสินใจเลือกใชบริการคือเกณฑทองเที่ยวเพื่อผอนคลายเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการรับประทาน
อาหารแตกตางกัน พบวาที่มาใชบริการมีอาชีพตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการในดานเกณฑที่ใช
ตัดสินใจเลือกใชบริการคือเกณฑทองเที่ยวเพื่อผอนคลายเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการรับประทาน
อาหารตางกันซึ่งผลการทดสอบ ความแตกตางเปนรายคู ลูกคาที่มาใชบริการที่มีอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจมีพฤติกรรมการใชบริการดานเกณฑทองเที่ยวเพื่อผอนคลายเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศใน
การรับประทานอาหารมากกวาลูกคาที่มาใชบริการที่มีอาชีพพนักงานเอกชน ซึ่งลูกคาที่มีอาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจมักจะมาใชบริการมากกวาเนื่องจากมีการจัดอบรมสัมมนาบอยครั้ง
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา รายไดมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลรามคําแหง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองกับสนธยา คงฤทธิ์ (2544,น.105)ปจจัยที่ภายนอกสามารถ
แบงออกเปน 2 ปจจัย ปจจัยทางวัฒนธรรมและปจจัยทางสังคม ซึงในสวนนี้จะเปนตัวกําหนด
เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องสายการบิ น ไทยสมายล แ ละสายการบิ น ไทยแอร เ อเชี ย ร และมี ผ ลต อ
พฤติกรรมผูบริโภคในดานความตั้งใจใชบริการสายการบินโดยมีรายละเอียดดังนี้
ก) ป จจั ยทางวั ฒ นธรรม(Culture Factors) เป นป จจั ยพื้นฐานในการกําหนดความตอ งการของ
พฤติกรรมของผูบริโภค วัฒนธรรมเปนสัญลักษณละเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น โดยไดรับการยอมรับ
จากคนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่งเชน การศึกษา ความเชื่อ เจตคติ กฎหมาย เปนตน นอกจากนี้ ยัง
รวมถึงคานิยมและพฤติกรรมสวนใหญที่ไดรับการยอมรับในสังคมใดสังคมหนึ่ง โดยเฉพาะเปน
ตัวกําหนดความแตกตางของสังคมหนึ่งจากสังคมอื่นปจจัยทางวัฒนธรรมซึ่งมีผลตอพฤติกรรม
ผูบริโภค แบงเปนวัฒนธรรมหลัก วัฒนธรรมยอยและชั้นทางสังคม ดังนี้ วัฒนธรรมหลัก (Core
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culture) เปนตัวกําหนดความตองการพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งบุคคลทั่วๆไป จะมีคานิยม การรับรู
ความนิยมชมชอบและพฤติกรรมซึ่งไดมาจากครอบครัวและสถาบันอื่น
วัฒนธรรมยอย (Sub culture) วัฒนธรรมยอยที่เปนตัวกําหนด การจําแนกลักษณะ และกระบวนการ
ทางสั งคมนั้นๆ วั นธรรมยอยเป นผลมาจากสั ญชาติ ศาสนา กลุ มสีผิ วและเขตทางภู มิศาสตร ท่ี
แตกตางกัน ในกรณีนี้คือ วัฒนธรรมกลุมยอยของผูบริโภคที่มีฐานะและมีความยินดีที่จะจายสําหรับ
การเดินทางที่สะดวกสบายและรวดเร็วขึ้นชนชั้นทางสังคม(Social class) มีวิธีการวัดที่นิยมใช 3
ประการ วัดจากผูที่อยูในสังคม วัดจากความมีชื่อเสียงและการวัดโดยเลือกตัวแปรที่เกี่ยวของ เปน
การเลือกตัวแปรทางดานเศรษฐกิจ สังคม เปนเกณฑวัด เชน รายได ระดับการศึกษา สถานะดาน
อาชี พ เปนต น ซึ่ งในแตละชนชั้ นสั งคมจะมีค า นิ ย ม อํ านาจทางสังคม เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง
รูปแบบการดํารงชี วิต กิจกรรม หรือสัญลั กษณ แสดงฐานะที่แตกต างกั น และยังสอดคล อ งกั บ
งานวิจัยของสุชาดา กิตินาม (2550) ที่พบวาผูใชบริการที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน แตกตางกัน มีความเห็นในภาพรวมตางกันและยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
สมมติฐานที่ 2: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่ประกอบดวย ปจจัยที่มีผลตอการเขารับ
บริการดานราคาคาบริการดานสถานที่ตั้งดานการสงเสริมทางการตลาดดานบุคลากรในโรงพยาบาล
ดานกระบวนการในการใหบริการ ดานอาคารสถานที่ ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ
โรงพยาบาลรามคําแหง ตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไมมีดานใดที่มีอิทธิพลตอ
การเลือกใชบริ การโรงพยาบาลรามคําแหง แตอยางใด ทั้งนี้เนื่องจากผูที่เขารับบริ การ มีความ
ตองการทุกปจจัย
สมมติฐานที่ 3: ปจจัยอื่นๆ ที่ประกอบดวย ดานความนาเชื่อถือดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการ
เข า รั บ บริ ก ารด า นความพึ ง พอใจในการรั ก ษาโรค ด า นค า รั ก ษาต อ ครั้ ง และด า นการประสบ
ความสําเร็จในการรั กษาที่แตกต างกั นมี อิท ธิพลต อการเลื อกใชบ ริ การโรงพยาบาลรามคํ า แหง
ตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีเพียง ดานความนาเชื่อถือมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ
โรงพยาบาลรามคําแหง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองกับแนวคิดMillar&Millar(2009)
ที่อธิบายวา การสรางความสําพันธที่ดีกับลูกคาและปจจัยแหงความสําเร็จของนักการตลาดหรือ
ผูขาย ซึ่งประกอบดวย 5 ปจจัย ไดแก การบอกความจริง ความซื่อสัตย เปนสิ่งที่ลูกคาตองการ ซึ่ง
ความซื่อสัตยทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีและเนิ่นนาน ความเชื่อใจ ความไวใจ จะเกิดขึ้นเมื่อเรา
1702

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได และใหคําถามหรือใหขอมูลที่แสดงใหลูกคาเห็นถึง
ความสนใจหรื อความสามารถ สรางความสนใจแกลูกคาได นั่นหมายถึ งเราไดทํ าให เกิ ดความ
ไววางใจขึ้นในทางธุรกิจ การบริการลูกคาที่เปนรายบุคคลเปนวิธีการสรางความไววางใจที่ดีที่สุด
และสุดทายคือ การใหเวลาทุกปจจัยที่กลาวในขางตน ไมสามารถใชเวลาเพียงนิดเดียวในการสราง
ขึ้น ผูใหบริการจําเปนตองหมั่นติดตามผล มั่นเขาหาลูกคาโดยการไปพบ ชวยแกปญหาตางๆที่
เกิดขึ้นและส งสินคาตรงเวลาและยังสอดคลองกับ งานวิ จัยของชนิดาภา กรณาภรณ (2555) ซึ่ ง
อธิ บ ายทฤษฎี ก ารตั ด สิ น ใจใช บ ริ ก ารไว ว า ในการตั ด สิ น ใจใช บ ริ ก ารหรื อ ไม ใ ช ขึ้ น อยู กั บ
องคประกอบ 6 ประการ ไดแก (1) ขอมูลขาวสารหรือขอเท็จจริงของบริการหรือผลิตภัณฑซึ่งเปน
ขอมูลขาวสารที่ผูรับบริการไดรับรู (2) เครื่องหมายการคาทําใหผูรับบริการ ไดนึกถึงบริการหรือ
ผลิตภัณฑในดานตางๆ เชน รูป รส กลิ่น เสียง การออกแบบ และคุณภาพบริการ (3) เจตคติ หรือ
ทาที หรือความรูสึกของผูรับบริการตอบริการ หรือผลิตภัณฑ เปนความรูสึกทางบวก หรือลบตอ
บริการหรือผลิตภัณฑ นั้นๆ (4) ความเชื่อ มั่ นในการบริการหรือผลิตภัณฑ คือ การประเมิ น และ
ตัดสินใจวาตรงกับความตองการของตนเองหรือไม ความเชื่อมั่นเกิดจากที่ผูรับบริการไดรับขอมูล
ขาวสารในบริการหรือผลิตภัณฑ รวมถึงความศรัทธาที่มีตอเครื่องหมายการคา อิทธิพลของความ
เชื่อมั่นในบริการหรือผลิตภัณฑ จะสงผลตอความมุงมั่นในการใชบริการ (5) ความมุนมั่นในการใช
หมายถึง การตัดสินใจในการวางแผนที่จะใชบริการหรือผลิตภัณฑ (6) การซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ
เปนขั้นตอนสุดทายที่ผูรับบริการตัดสินใจใชบริการหรือผลิตภัณฑนั้นแลว จึงแสดงเปนพฤติกรรม
การใชบริการหรือผลิตภัณฑนั้น
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
จากการศึ ก ษาเรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การเลื อ กใช บ ริ ก ารโรงพยาบาลรามคํ า แหงมี
ขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรมีการสุมตัวอยางเพื่อแจกแบบสอบถามในเรื่องความตองการหรือความพึงพอใจของ
ผูใชบริการโรงพยาบาลรามคําแหง ทุกๆ 6 เดือน เพื่อทราบถึงความตองการของผูใชบริการ
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
2. ทางโรงพยาบาลควรจัดกิจกรรมสงเสริมทางการตลาดใหมากขึ้น เนื่อจากความตองการของ
ผูใชบริการเรื่องการใหบัตรกํานัลตางๆ มีจํานวนที่สูง อีกทั้งเพื่อเปนการดึงดูดผูที่เขามาใช
บริการมากยิ่งขึ้น
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร
Factors influencing consumers' decision to buy a motorcycle In Bangkok
อรณี นิพล
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
และปจจัยอื่น ๆ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คนเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
คือ แบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พรอมกับทดสอบสมมติฐานดวยสถิติอนุมาน t-Test และ F-Test
ผลการวิ จัยพบว า ผู ตอบแบบสอบถามส วนใหญ เป นเพศหญิ ง อายุระหวา ง 31 – 40 ป
รองลงมาคื อ อายุ ร ะหว า ง 20 - 30 ป การประกอบอาชี พ ส ว นใหญ ป ระกอบอาชี พ พนั ก งาน
บริษัทเอกชน รองลงมาคือ ธุรกิจสวนตัว และ ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเฉลี่ยอยู
ในชวง 10,001 – 30,000 บาทตอเดือน รองลงมาคือ มีรายไดเฉลี่ยอยูในชวง 30,001 – 60,000 บาท
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด รองลงมาคือ สถานภาพสมรส
สําหรับป จจั ยที่มีอิทธิ พลตอการตั ดสิ นใจเลื อกซื้อรถจั กรยานยนตของผูบริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานครจากการทดสอบสมมติฐานณระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 เพื่อแสดงความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคลปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยดานอื่น ๆ กับการตัดสินใจเลือก
ซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโ ภคในเขตกรุงเทพมหานครสามารถรถสรุป ไดดังนี้ความสั มพัน ธ
ระหวางเพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และสถานภาพ มีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกบริโภค
ซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภค แตกตางกัน
ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลด า นส ว นประสมทางการตลาดมี อิ ท ธิ พ ลกั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
รถจักรยานยนตของผูบริโภคความสัมพันธระหวางดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ใหบริการ
และดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภค
แตกตางกันความสัมพันธระหวางปจจัยสวนอื่นๆดานภาพลักษณทางกายภาพ ดานเวลา และ ดาน
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บุ ค คลที่ มีอิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจ ไม มีอิ ท ธิ พ ลกั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ รถจั ก รยานยนต ข อง
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. 400
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 นอกจากจะเปนสิ่งที่ใชสําหรับเพื่อความสะดวกสบายในการใชแลวยังเปน
สิ่งที่มนุษยสามารถนําไปใชประกอบเปนอาชีพไดโดยลักษณะของอาชีพหรือประเภทธุรกิจในเรื่อง
ของอาชีพมอเตอรไซดรับจางนั้นสามารถพบเห็นกันไดโดยทั่วไปในปจจุบันซึ่งมีธุรกิจหนึ่งที่ผู
ศึกษาไดนํามาศึกษาครั้งนี้คือธุรกิจจําหนายรถจักรยานยนตซึ่งธุรกิจดังกลาวถือกําเนิดขึ้นมาเพื่อ
รองรับและสนองความตองการใหกับผูบริโภคในการดําเนินชีวิตประจําวันทั้งกลุมผูบริโภคที่มี
ความประสงคในการประกอบอาชีพและกลุมผูบริโภคที่มีความจําเปนตองพึ่งพาใชรถจักรยานยนต
เนื่องจากผูบริโภคไมสามารถขับรถยนต หรือ เดินทางดวยรถประจําทางไดโดยลักษณะของการ
ดําเนินธุรกิจในแตละกิจการนั้นยอมมีความหลากหลายแตกตางกันไปผูประกอบการจึงตางพยายาม
ศึกษาถึงวิธีการดําเนินธุรกิจตลอดจนการวางแผนกลยุทธตางๆใหมีความไดเปรียบในเชิงแขงขัน
และในป จ จุ บั น ได มี ธุ ร กิ จ จํ า หน า ยรถจั ก รยานยนต ป ระเภทหนึ่ ง ที่ เ ป ด ดํ า เนิ น กิ จ การกั น อย า ง
แพรหลายนั้นคือธุรกิจรานขายรถจักรยานยนตซึ่งถือไดวาธุรกิจประเภทนี้เปนอีกทางเลือกหนึ่ง
ใหกับผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนตไดเปนอยางดี
ผูประกอบการที่เป นผูจํา หนายรถจั กรยานยนตอยู ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งจําเป นที่
จะตอ งหาป จ จั ย ต า ง ๆวามี ปจจั ย อะไรบา งที่ มีผลต อ การตั ดสิ น ใจเลือ กซื้ อ รถจั กรยานยนต ข อง
ผู บ ริ โ ภคจากตั ว แทนจํ า หน า ย ให ต รงตามความต อ งการแก ผู บ ริ โ ภค และสามารถจํ า หน า ย
รถจักรยานยนตจนสามารถสรางผลตอบแทนที่คุมคาใหกับรานจําหนายรถจักรยานยนต ตอไปให
เพิ่มมากขึ้นประกอบกับลักษณะของตลาดเปนแบบเปดเสรีจึงสงผลใหภาวะธุรกิจมีการแขงขันกัน
คอนขางสูง
วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาปจจั ยส วนบุค คล ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือ กซื้ อรถจักรยานยนตข อง
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
รถจักรยานยนตของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร

1708

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ประโยชนของการวิจัย
1. ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
2. สามารถนําผลการศึกษาไปพัฒนา ปรับปรุง ใชเปนแนวทางในการวางแผนดําเนินธุรกิจที่
เหมาะสม สําหรับศูนยจัดจําหนายแตละแบรนดโดยตรง และ รานคาจําหนายรถจักรยานยนต
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนตในเขต กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และสถานภาพ ที่
แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตางกัน
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่
ให บ ริ ก าร และด า นการส ง เสริ ม การตลาด ที่ แ ตกต า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
รถจักรยานยนตของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
3. ปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย ดานภาพลักษณ ดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
และดานเวลา ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภค ใน
เขตกรุงเทพมหานคร” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

(Independent Variable)

(Dependent Variable)

ปจจัยสวนบุคคล
• เพศ

• รายไดเฉลี่ยตอเดือน

• อายุ

• สถานภาพ

• อาชีพ
การตัดสินใจเลือกซื้อ
รถจักรยานยนตของผูบริโภคใน

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

เขตกรุงเทพมหานคร

• ผลิตภัณฑ
• ราคา
• สถานที่
• สงเสริมการตลาด
ปจจัยอื่น ๆ
• ดานภาพลักษณ
• ดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
• ดานเวลา

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
รศ.ชีลาพร อินทรอุดม (2551,น.123) กลาววา พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคจะเปนปจจัย
กําหนดรูปแบบชองทางการจัดจําหนาย ในอดีตผูบริโภคในกรุงเทพมหานครนิยมซื้อสินคาจาก
รานคาปลีกเล็กๆทั่วไป ซึ่งมีราคาต่ํากวารานสรรพสินคา การกําหนดชองทางการตัดจําหนายก็เปน
ชวงที่ยาว คือ ผานคนกลางหลายระดับ แตในปจจุบันผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไดเปลี่ยน
พฤติกรรมการซื้ อ ไปจากเดิ ม คื อ นิยมที่ ซื้อ สิ นค า จากรา นสรรพสิ นคา ต า งๆ ดั งนั้ น ความนิ ย ม
ดังกลาวนี้จะสงผลตอการใชชองทางการจัดจําหนายผานรานคาปลีก การตัดสินใจเกี่ยวกับตราสินคา
ความชื่อเสียงที่ดีของกิจการเปนคุณคาที่สําคัญของตลาดในประเทศและตลาดระหวางประเทศ เพรา
คุณสมบัติดังกลาวจะเกี่ยวของกับผลิตภัณฑและตราของสินคาของกิจการ หรือทําใหสายผลิตภัณฑ
หรือตราสินคาที่ความเขมแข็งในตลาดเปาหมาย ในการจัดการธุรกิจระหวางประเทศมีปจจัยหลาย
ประการที่จองนํามาพิจราณา เพื่อตัดสินใจกําหนดผลิตภัณฑและตราสินคาในตลาดระหวางประเทศ
เชน การปกครองประเทศ ภาษา วัฒนธรรม และความพอใจของผูบริโภคที่แตกตางกัน เปนตน
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จิ ต ติ นั น ท นั น ทไพบู ล ย (2551,น.67).กล า วว า การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า และบริ ก ารของ
ผูบริโภคในปจจุบันเปนไปอยางสลับซับซอนและนับวันจะยุงยากมากขึ้น เราะความตองการที่
หลากหลายอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนการนําเสนอสินคา
และบริการที่มีใหเลือกมากมายหลายแบบหลายอยางในทองตลาด ซึ่งลวนแลวแตมีจุดดึงดูดใจผูซื้อ
และนํามาเปรียบเทียบกันไดอยากผูบริโภคยุคนี้จึงเปนนักซื้อมากกวานักออม แก็เปนนักซื้อที่เฉลียว
ฉลาดหาขอมูลความรูในการตัดสินใจซื้อ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอตนเอง ในอันที่จะหไดรับ
ความพึงพอใจตอสินคาหรือบริการตางๆ
ภาวิณี กาญจนาภา (2554,น.100).ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบาวนการตัดสินใจซื้อสินคาของ
ผูบริโภคที่เกิดขึ้นไมไดเปนกระบวนการอิสระ แตเปนไปใตอิทธิพลของสิ่งแวดลอมตางๆทั้งที่เปน
ปจจัยภายนอก เชน อิทธิพลทางดานสังคม ปจจัยสถานการณหรือขอมูลขาวสาร เปนตน และปจจัย
ภายในของตั วผู บ ริ โ ภคเอง ที่ ถูกเรี ยกว าแรงผลั กดั น ทางจิ ต วิ ทยา อันได แก แรงจู งใจ การรับ รู
บุคลิกภาพ ทัศนคติและวิถีการดําเนินชีวิต เปนตน ทั้งปยจัยภายในตัวบุคคลและปจจัยภายนอกตัว
บุลคลจะเขามามีอิธิพลในแตละขั้นของกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ซึ้งทําใหผลไดของ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของูบริโภคแตละบุคคลมีความแตกตางกันไป
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความหมายของการตัดสินใจซื้อ ทําใหทราบวาผูแตง
สามารถอธิบายการตัดสินใจซื้อแตละขั้นตอนมีความสอดคลองกันคือกระบวนการรับรู สิ่งเราหรือ
สิ่งกระตุนทําใหเกิดความตองการ ลวนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาตางๆ
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ รถจั ก รยานยนต ข อง
ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใชแนวทางการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บ
รวบรวมขอมูลจากการออกแบบสอบถาม ซึ่งการวิเคราะหขอมูลจะแบงเปน 2 สวน ไดแก สถิติเชิง
พรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนํ าข อ มู ลที่ ไ ด จ ากแบบสอบถามของกลุ มตั วอย า งจํา นวน 400 คน มาดํ าเนิ น การ
ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ซึ่งทําใหผูวิจัยแนใจไดวาขอมูลที่นํามาประมวลนั้นเปนขอมูลที่
มีความสมบูรณถูกตอง และอยูในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด 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
เพศ
อายุ

สถานภาพ

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง

รายได

รอยละ

ชาย

196

49

หญิง

204

51

20 – 30 ป

116

29

31 – 40ป

152

38

41 – 50 ป

100

25

51 – 60 ป

32

8

โสด

272

68

สมรส

120

30

8

2

ขาราชการ

56

14

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

76

19

พนักงานบริษัทเอกชน

152

38

ธุรกิจอิสระ

76

19

อื่นๆ

40

10

นอยกวา10,000

32

8

10,001-30,000

204

51

30,001-60,000

136

34

60,001-100,000

28

7

หยาราง
อาชีพ

ความถี่
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จากตาราง พบวา จากผลการสํารวจของกลุมตัวอยาง ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง จํานวน 204
คน คิดเปนรอยละ 51 เพศชาย มีจํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 49 กลุมที่มีอายุระหวาง 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 ตามลํ า ดั บ และผู ที่ มีจํ า นวนน อ ยที่ อ ายุ 51 – 60 ป มี จํ า นวน 32 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 8ระดั บ
สถานภาพโสดมีจํานวนมากที่สุด จํานวน 272 คน คิดเปนรอยละ 68 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส
มีจํานวน 120 คนคิดเปนรอยละ 30และ สถานหยาราง นอยที่สุดมีจํานวน 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 จํานวนนอยที่สุด 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 จํานวนนอยที่สุดมีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7
สวนที่ 2 การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ความคิ ด เห็ น ของผู ต อบแบบสอบถาม ที่ มี ต อ ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดที่
ประกอบดวย (4P) ไดแก ดานผลิต ภั ณฑ (ยี่ หอของรถจั กรยานยนต)ดานราคา ด านชองทางจั ด
จําหนายและดานสงเสริมการขายที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คนมีรายละเอียดตามตารางที่ 2 ดังนี้
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ

รายละเอียด

สงเสริมการตลาด

200

50

Yamaha

132

33

Kawasaki

64

16

4

1

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

68

17

256

64

ฟรีเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง

44

11

รับประกันสินคา 30,000 – 50,000 กม.

32

8

ตัวแทนจําหนายของแตละยี่หอ

168

42

รานขายรถจักรยานยนต

100

25

คนรูจักแนะนําไปซื้อ

124

31

8

2

ของแถม
ราคาสวนลด

สถานที่

รอยละ

Honda

อื่นๆ
ราคา

ความถี่

อื่นๆ

จากตาราง ผลการสํ า รวจของกลุ ม ตั ว อย า งผู ต อบแบบสอบถาม 400 คน เลื อ กยี่ ห อ
รถจักรยานยนต ยี่หอ Honda มากที่สุด มีจํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 50รองลงมา ยี่หอ Yamaha
มีจํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33 และยี่หอ Kawasaki มีจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16นอยที่สุด
คือ อื่นๆ มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1 ชวงราคารถจักรยานยนตที่เหมาะสม มากที่สุดคือ 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
ที่สุดคือ มากกวา 80,001บาท มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1 สถานที่ซื้อที่มีคนเลือกซื้อมากที่สุด
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คือ ตัวแทนจําหนายแตละยี่หอมีจํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 42รองลงมาคือ คนรูจักแนะนําไป
ซื้อ มีจํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 31และรองลงมาอีกคือ รานขายรถจักรยานยนต มีจํานวน 100
คน คิดเปนรอยละ 25 นอยที่สุดคือ อื่นๆ มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2รูปแบบโปรโมชั่นที่คน
สนใจมากที่สุดคือ ราคาสวนลด มีจํานวน 256 คน คิดเปนรอยละ 64รองลงมาคือ ของแถม มีจํานวน
68 คน คิดเปนรอยละ 17รองลงมาอีกคือ ฟรีเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง มีจํานวน 44 คน คิดเปนรอย
ละ 11 นอยที่สุดคือ รับประกันสินคา 30,000 – 50,000 กม. มีจํานวน 32 คนคิดเปนรอยละ 8
สวนที่ 3การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยอื่น ๆ
ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ที่มีผลตอปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย ดานคุณลักษณะ
ด า นเวลาและ บุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
รถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คนมีรายละเอียดตามตารางที่ 3 ดังนี้
ปจจัยอื่น ๆ ของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยอื่นๆ
บุคคลที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจ

ภาพลักษณทางกายภาพ

ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ

รายละเอียด

ความถี่

รอยละ

196

49

เพื่อน

88

22

พนักงานขาย

36

9

ผูที่เคยใชรถจักรยานยนต

28

7

ตัดสินใจเอง

92

23

ความสวยงาม

116

29

ความทนทาน

176

44

ความปลอดภัย

96

24

ความมีชื่อเสียงของแบรนด

12

3

1 - 3วัน

60

15

4 - 7วัน

112

28

1 เดือน

168

42

60

15

ครอบครัว

มากกวา 1 เดือน
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จากตาราง ผลการสํารวจของกลุ มตั วอยางผูตอบแบบสอบถาม 400 คน ของบุคคลที่มี
อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ดสิ น ใจเลื อ กซื้ อ คื อ ครอบครั ว มากที่ สุดมี จํ า นวน 196 คน คิ ด เป นร อ ยละ 49
รองลงมาคือ ตัดสินใจเอง มีจํานวน 92คน คิดเปนรอยละ 23 รองลงมาตามลําดับคือ เพื่อน มีจํานวน
88 คน คิดเปนรอยละ 22 และ พนักงานขาย มีจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9 นอยที่สุดคือ ผูที่เคย
ใชรถจักรยานยนต มีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7ภาพลักษณทางกายภาพ คือ ความทนทานมาก
ที่สุด มีจํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 44 รองลงมาคือ ความสวยงาม มีจํานวน 116 คน คิดเปนรอย
ละ 29 รองลงมาตามลําดับคือ ความปลอดภัย มีจํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24 นอยที่สุดคือ ความ
มีชื่อเสียงของแบรนด มีจํานวน 12 คน
คิดเปนรอยละ 3 ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ มากที่สุดคือ 1 เดือน มีจํานวน 168 คน คิด
เปนรอยละ 42 รองลงมาคือ 4-7 วัน มีจํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28นอยที่สุดคือ 1-3 วัน และ
มากกวา 1 เดือน มีจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15
สวนที่ 4 การวิเคราะหเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 4การตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร
การตัดสินใจ

คาเฉลี่ย

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คาต่ําสุด

คาสูงสุด

4.8

0.4905

2

5

4.17

1.0506

1

5

อายุการใชงาน

4.47

0.7553

2

5

แบรนด (ยี่หอ)

3.73

1.2653

1

5

ราคาที่เหมาะสม

3.87

1.4416

1

5

ความปลอดภัย
รูปลักษณของ
ผลิตภัณฑ

จากตาราง ผลการสํารวจของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม 400 คน ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ความปลอดภัย มีคาเฉลี่ ยที่ 4.8คะแนนค าเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.4905คะแนน คาสูงสุ ด 5
คะแนน และคาต่ํ าสุ ดเท า กับ 2คะแนนรองลงมาคื อ อายุ การใช งาน มี คาเฉลี่ ยที่ 4.47คะแนนค า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.0506คะแนน คาสูงสุด 5 คะแนน และคาต่ําสุดเทากับ 1คะแนนนอย
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ที่ สุด คื อ แบรนด ( ยี่ ห อ ) มี ค า เฉลี่ ย ที่ 3.73คะแนนค า เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท า กั บ 1.2653คะแนน
คาสูงสุด 5 คะแนน และคาต่ําสุดเทากับ 1 คะแนน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
และสถานภาพ ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนบุคคลดานรายได และ ดานสถานภาพ ที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 2 :ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P) ที่ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานสถานที่ใหบริการ และดานการสงเสริมการตลาด ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ และ ดาน
สงเสริมการตลาด ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 3 :ปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย ดานภาพลักษณทางกายภาพ ดานบุคคลที่มี
อิทธิตอการตัดสินใจซื้อ และดานระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานในปจจัยอื่นๆ ไมมีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถจักรยานยนตของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
อภิปรายผลของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1: ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และ
สถานภาพ ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบวารายไดเฉลี่ยตอเดือนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ อ
รถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองกับ
แนวคิด
ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน(2550,น.57) กลาววาโดยทั่วไปนักการตลาดสนใจผูบริโภคที่มีรายไดสูง แต
อยางไรก็ตามผูที่มีรายไดปานกลางและมีรายไดต่ําจะเปนการตลาดที่มีขนาดใหญกวา สินคาบริการ
ที่นิยมกันใชสวนแบงการตลาดตามรายไดไดแก บาน รถยนต โทรศัพทมือถือ เสื้อผา เครื่องสําอาง
และการทองเที่ยว เปนตน แมวารายไดจะเปนตัวแปรที่ใชบอยมากแตนักการตลาดสวนใหญจะโยง
เกณฑรายไดรวมกับตัวแปรดานประชากรศาสตรตัวอื่นๆเพื่อใหกําหนดเปาหมายชัดเจนยิ่งขึ้น และ
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ชญานุช ผลาผลและ ผศ.ดร. สุชนนี เมธิโยธิน ( 2559) ซึ่งทําการวิจัย
เรื่อง การตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนตมือสองในเขตจังหวัดชลบุรี พบวาขั้นตอนการดํารงชีวิต
ของบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลตอความตองการ ทัศนคติและคานิยมของบุคคล ทําใหเกิดความตองการใน
ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ะมี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ ที่ แ ตกต า งกั น ออกไปตามสถานภาพทางการเงิ น สถานภาพมี
อิ ทธิ พลตอ การตั ดสิ น ใจเลื อกซื้ อ รถจั กรยานยนตข องผู บริโ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองแนวคิดของวุฒิ สุขเจริญ (2555,น.234)กลาววาอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซื้อภายในครอบครัว สวนใหญเกิดจากสามีหรือภรรยา นักการตลาดจึงใหความสนใจเรื่อง
อิทธิพลของสามีหรือภรรยาในการตัดสินใจซื้อวา ประเภทสินคาและสภาพแวดลอมใดที่มีความสม
พันธกับอิทธิพลการตัดสินใจ เชน รถยนต โทรศัพท รถจักรยานยนต แตในบางสถานการณภรรยา
จะมีบทบาทเดนในการตัดสินใจ ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
ซื้อตางกัน และ ยังสอดคลองกับงานวิจัยของปติพงษ พรรณเชษฐ และ ดร.รชฎ ขําบุญ (2558)ซึ่งทํา
การวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการเลือกซื้อกรมธรรมประกันรถยนตภาค
สมัครใจของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคที่มีสถานภาพ แตละสถานภาพมีสิ่งที่
ตองคํานึงถึงไมเหมือนกัน เชน สถานภาพโสดอาจตองการเก็บเงินกอนเพื่อใชอนาคต ใขณะที่ผูที่มี
สถานภาพสมรสอาจเริ่มมากขึ้นทําใหมีกําลังใชจาย
สมมติฐานที่ 2 :ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P) ที่ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานสถานที่ และดานการสงเสริมการตลาด ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถจักรยานยนตของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
ผลิตภัณฑ(ยี่หอ) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองกับแนวคิดของอดุลย จาตุรงคกุล และ
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ดลยา จาตุรงคกุล (2550,น.17) กลาววา ผลิตภัณฑ (Product) ลักษณะที่มีผลกระทบตอ
พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค เชนความแปลกใหม,ลักษณะการใชงาน,คุณภาพของผลิตภัณฑ
ฯลฯ ลักษณะดังกลาวทําใหผูบริโภคตองดําเนิการตัดสินใจตามขั้นตอนอยางเต็มรูปแบบ ในฐานะ
นักการตลาดเมื่อทราบดังนี้แลวก็ควรจะนําเสนอผลิตภัณฑที่ผูบริโภคมีความคุนเคยหรือดึงดูดใจให
ตัดสินใจงายและแสวงหาทางเลือกเพิ่มอีก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรีชา วชิราศรีศิริกุล
และดร.สุกิ จ ขอเชื้อกลาง (2555) ซึ่งทําการวิ จัยเรื่องปจจัย สวนประสมการตลาดที่ มีผลต อ การ
ตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภคจากตัวแทนจําหนาย "ฮอนดา" จังหวัดพิษณุโลกดาน
ผลิตภัณฑ เปนตัวแปรที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนต พบวา ดานผลิตภัณฑมีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวารถจักรยานยนต “ฮอนดา” เปนสินคาที่แสดงถึงรสนิยม
มีความทั นสมั ยของเครื่อ งยนตมีความแข็งแรง ทนทาน ตรายี่ หอเป นที่ รูจักและมี คุณภาพ และ
สามารถใชงานงาย
การสงเสริมการตลาดที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนตของ
ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองกับแนวคิดของ
องอาจ ปทะวานิช (2557,น.85) กลาววาการสงเสริมการขาย เปนการจูงใจที่เสนอคุณคาพิเศษหรือ
การจูงใจผลิตภัณฑตอกลุมคนกลาง ผูบริโภค หรือหนวยงาน โดยมีวัตถุประสงค คือ การสราง
ยอดขายในทันที สิ่งจูงใจที่สําคัญในโปรแกรมการสงเสริมการขาย ของแถม การชิงโชค แลกซื้อ
เปนตน และ ยังสอดคลองกับงานวิจัยของกฤษฎา การีหวางและ ดร.สุมาลี สวาง(2559) ซึ่งทําการ
วิจัยเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรีทางออนไลนในเขตจังหวัด
ปทุมธานีการสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจตอ
ตราสินคาหรือบริการหรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจ (Persuade) ใหเกิดความตองการ
เพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึกความเชื่อ และ
พฤติกรรมการซื้อ หรือเปนการติดตอ สื่อสารเกี่ ยวกบข อมูลระหวางผู ขายกับผู ซื้อ หรือเป น การ
ติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผู ซื้อ เพื่อสรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ
สมมติฐานที่ 3: ปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย ดานภาพลักษณทางกายภาพ ดานบุคคลที่มี
อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจ และด า นเวลา ที่ แ ตกต า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
รถจักรยานยนตของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยดานภาพลักษณทางกายภาพ ดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อ และดานเวลา ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ในมุมมองของผูวิจัยเห็นวา ภาพลักษณทางกายภาพนั้นจากผลการทดสอบสมมติฐานที่ได
ผูบริโภคนั้นความทนทาน ความสวยงาม ยี่หอ(แบรนด ) ผูบริโภคก็ สามารถเลือกไดต ามความ
เหมาะสมของแตละทานขึ้นอยูกับการใชงานในชีวิตประจําวันดวย ดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสิน ใจเลือ กซื้ อ นั้ นส ว นใหญ นั้น จะให ค รอบครั วช วยตั ดสิ น ใจหรื อ สอบถามครอบครั ว ก อ น
ตัดสินใจเลือกซื้อซึ้งผูบริโภคบางทานก็ตัดสินใจดวยตนเอง ดานเวลาในการตัดสินใจเลือกซื้อผล
การทดสอบสมมติ ฐ านส ว นใหญ ใ ช ร ะยะเวลาในการตั ด สิ น ใจซื้ อ ที่ ร า นไหน ที่ ใ ด เวลาใด
หลากหลาย เพราะฉะนั้นก็ไมสามารถระบุเวลาไดอยางชัดเจนเพราะความตองการใชของผูบริโภค
ตางกัน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. จากการศึกษาในครั้งนี้ พบวา รายได สถานภาพผลิตภัณฑ และ การสงเสริมการขาย มี
อิทธิพลตอการเลือกซื้อรถจักรยานยนต มากที่สุด ในการศึกษาครั้งตอไป จึงควรพิจารณาศึกษา
เปรียบเทียบกันระหวาง พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค และ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อรถจักรยานยนต ของกลุมคนใหกวางมากขึ้น พื้นที่อื่นๆอีกดวย
2. ควรศึกษาการวิจัยใหเชิงลึกมากขึ้นและใชเวลามากขึ้นในการทําวิจัยในครั้งตอไป เพื่อ
เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ หรือ ประโยชนตอการศึกษาในการทําเรื่องวิจัยนั้นๆไดมากขึ้น
เขาถึงผูบริโภคในทุกๆระดับเพื่อไดขอมูลกวางขึ้นและหลายหลาก
3.สําหรับธุรกิจจัดจําหนายรถจักรยานยนต มีหลากหลายสาขาทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล
และตางจังหวัด ซึ่งในการศึกษาครั้งตอไป ควรจะศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดเพิ่มขึ้นอีก
ดวย
ผลิตภัณฑ (ยี่หอ) ที่ผูประกอบการนั้นควรที่จะเลือกขาย ยี่หอไหนมากที่สุด จากผลการวิจัย
นั้น ยี่หอที่ลูกคาสนใจที่จะซื้อมากที่สุดคือ HONDA , YAMAHA และ KAWASAKI เพื่อที่จะให
กิจการจัดจําหนายสินคาเพื่อตรงตามความตองการของผูบริโภค
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ดานของราคา ผูประกอบการควรตั้งใหมีความเหมาะสมกับลูกคา และ ราคาตลาด ของแต
ละยี่หอ จากผลวิจัยพบวา ราคาที่ผูบริโภค รับไดคือ 40,001 – 50,000 บาท อยูในระดับ 110 CC. –
125 CC. รองลงมา คือ ราคา 50,001 – 60,000 อยูในระดับ 125 CC. – 150 CC.
ดานของสถานที่ในการจัดจําหนายศูนยบริการควรอยูติดถนนใหญสามารถมองเห็นไดงาย
และมีที่จอดรถใหแกลูกคา อยูใกลธนาคาร และ ปายรถโดยสาร เพื่องายและสะดวกแกลูกค าที่
เดินทางมาซื้อรถจักรยานยนต และปายชื่อรานสามารถมองเห็นไดชัด บรรยายการในรานตองดูมี
ชีวิตชีวา มีสีสัน รานสะอาด มีแมบานใหบริการแกลูกคาตลอดเวลา ลักษณะของรานไมแคบหรือ
เล็กจนเกินไปเพื่อความสะดวกสบายในการตอนรับลูกคา
ดานการสงเสริมการขาย ทางรานคาควรมีฝายประชาสัมพันธใหขอมูลแกทางลูกคาสําหรับ
ลูกคาที่มาใชบริการกับทางรานแลวเพื่อแจงใหทราบกับโปรโมชั่นทางรานวามีโปรโมชั่นอะไรบาง
ในเดือนนี้ และ ติด ปายโฆษณาอยางชัดเจนหนารานเพื่อใหลูกคารายใหเขามาเลือกซื้อ เพื่อที่จะ
ไดรับสิทธิพิเศษในการออกรถใหมในวันนั้นๆดวย และ มีปายติดหนารถทุกคันสําหรับโปรโมชั่น
ของคันนั้นๆ และที่สําคัญ สวนลด ของแถม ตองพิเศษสุดสําหรับลูกคาที่ออกรถใหม เปนตน
บรรณานุกรม
ปรีชา วชิราศรีศิริกุล และ ดร.สุกิจ ขอเชื้อกลาง ( 2556). ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภคจากตัวแทนจําหนาย "ฮอนดา" จังหวัดพิษณุโลก.
พิษณุโลก.การคนควาอิสระ, มหาวิทยาลัยนเรศวร.
รศ.ชีลาพร อินทรอุดม (2551).การตลาดระหวางประเทศ.กรุงเทพมหานคร.ภาควิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
จิตตินันท นันทไพบูลย (2551).จิตวิทยาการบริการ.กรุงเทพมหานคร.จัดพิมพโดย ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ภาวิณี กาญจนาภา (2554).หลักการตลาด.กรุงเทพมหานคร.สํานักพิมพทอป.
รศ.องอาจ ปทะวานิช(2557).การสงเสริมการขาย.กรุงเทพมหานคร.จัดพิมพโดยแสงดาว.
วุฒิ สุขเจริญ(2550).พฤติกรรมผูบริโภค.กรุงเทพมหานคร.จัดพิมพโดยจี.พี.ไซเบอรพรินท.
รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน(2550).พฤติกรรมผูบริโภค.กรุงเทพมหานคร.พิมพที่บจก.ธีระฟลมและไซ
เท็กซ.
อดุลย จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล (2550).พฤติกรรมผูบริโภค.กรุงเทพมหานคร.โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
1721

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

กฤษฎา การีหวางและ ดร.สุมาลี สวาง (2550).ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผา
แฟชั่นสตรี ทางออนไลน ในเขตจั งหวั ดปทุ ม ธานี . ปทุ ม ธานี . หลั กสูต รบริห ารธุร กิ จมหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยรังสิต.
ชญานุช ผลาผลและ ผศ.ดร. สุชนนี เมธิโยธิน ( 2559).การตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนตมือสอง
ในเขตจังหวัดชลบุรี.ชลบุรี.กรณีศึกษา คิม คอปเปอร.
ปติพงษ พรรณเชษฐ และ ดร.รชฎ ขําบุญ (2558).ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการ
เลือกซื้อกรมธรรมประกันรถยนตภาคสมัครใจของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร.กรุงเทพมหานคร.

1722

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ปจจัยที่มีผลตอการเลือกโรงเรียนเรียนกวดวิชาของผูปกครองในจังหวัดราชบุรี
Factors affecting the selection tutorial lessons school of parents in
Ratchaburi province
วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย
อาจารยคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
wisitson@npru.ac.th
ชัยพร ธนถาวรลาภ
นักวิชาการอิสระ
ชูศักดิ์ เจนประโคน
รองศาสตราจารย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการเลือกโรงเรียน
กวดวิชาของผูปกครองในจังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่แตกตาง
กันของปจจัยสวนบุคคลของผูปกครอง ไดแก เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดของ
ผูปกครอง ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผูปกครองในจังหวัดราชบุรี 2) เพื่อ
ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอปจจัยที่สงผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชา
ของผูปกครองในจังหวัดราชบุรี โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง จากกลุมตัวอยาง จํานวน 400
คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษาวิจัย วิเคราะหผลโดยใช คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบที การวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว และการ
วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการวิจัยพบวา (1 ) การตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผูปกครองในจังหวัดราชบุรี
มีความแตกตางกันตาม สถานภาพ อายุ การศึกษา และรายได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอปจจัยที่สงผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของ
ผูปกครองในจังหวัดราชบุรีประกอบไปดวย ปจจัยดานสถานที่ (β = 0.15) ดานบุคลากรที่ใหบริการ
(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
การศึกษาเปนปจจัยพื้นฐานที่จะทําใหสําเร็จในอนาคต ทั้งในดานหนาที่การงานและการ
ยอมรับในสังคม การศึกษาจึงเปนบันไดกาวแรกแหงความสําเร็จในการเริ่มตนชีวิตที่ดีไดในอนาคต
ในอนาคตที่วานั้นไมวาจะหนาที่การงานที่มั่นคง ฐานะทางสังคม เกียรติยศ ชื่อเสียง และการศึกษาที่
มีคุณภาพไมใชเพียงแตพัฒนาบุคคล ยังสามารถชวยพัฒนาประเทศชาติใหธํารงสืบไปอยางมั่นคง
เพราะการศึ ก ษาจะขั ด เกลาให บุ ค ลมองเห็ น ประโยชน สว นรวมและหวงแหนในประเทศชาติ
การศึกษาจึงเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตใหมีคุณภาพ การศึกษามีความสําคัญจึงเกิดการแขงขันกัน
ของนักเรียน ในสังคมปจจุบันนี้มีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อจะผลักดันตนเองไปสูระดับของผูมี
ความรู และไมใชเพียงแตนักเรียนเทานั้นที่จะสนใจเรื่องการศึกษา ผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จตางก็
ผลักดันใหบุตรหลานของตนเองไดมีสถานศึกษาตอที่ดี ทําใหผูปกครองมองหาสถาบันเรียนรูนอก
โรงเรียนเพื่อใหบุตรหลานมีความรูเพิ่มเติมเพื่อชวยสงเสริมในการศึกษาไมวาจะทักษะทางดาน
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คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ หรือสงเสริมความสามารถพิเศษทางดานดนตรี และศิลปะ
เพื่อใหบุตรหลานมีความรูและความสามารถทั้งศาสตรและศิลป การไดเขารับการศึกษาในโรงเรียน
หรือมหาลัยที่มีชื่อเสียงก็จะการันตีไดวา ผูที่จบจากสถานศึกษานั้นเปนผูมีคุณภาพที่แทจริง
ในการศึกษาตอ ในระบบการศึ กษาในไทยใชวิธีการสอบระบบกลางหรือเรี ยกวา แอด
มิชชั่น โดยระบบแอดมิชชั่นนี้เองจะนําเอาผลการเรียนของนักเรียนตลอดชวงมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาพิจารณารวมกับคะแนนสอบ เมื่อการวัดระดับคุณภาพศึกษาใชคะแนนในการชี้วัด อาจทําให
การศึกษาแตในหองเรียนไมเพียงพอ ผูปกครองจึงสงลูกหลานไปเรียนเพิ่มเติมในโรงเรียนกวดวิชา
ทําใหโรงเรียนกวดวิชามีบทบาทอยางมาก ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาจึงเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและมี
แนวโนมเพิ่มมากขึ้นทุกป แตก็มีความเสี่ยงมากเชนกันเนื่องจากธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาเพิ่มมากขึ้น
การแขงขันก็มากขึ้นดวย และปจจัยของผูปกครอง จากสภาวะการแขงขันกันอยางรุนแรงจึงทําให
โรงเรียนกวดวิชาตองปรับตัวสูงเชนเดียวกันเพื่อตอบสนองแกนักเรียนและดึงดูดผูปกครองเพื่อให
ตัดสินใจเลือกสถานบันกวดวิชานั้นๆ ปจจุบันมีสถาบันกวดวิชาหลายแหง และแตกตางกันในเรื่อง
ของวิธีการการถายทอดความรู บางแหงสอนผานวิดีโอ บางแหงสอนโดยติวเตอร จากขอมูลของ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) พบวาประเทศไทยมีกลุมโรงเรียนกวดวิชา
ทั้งหมด 1,983 แหง อยูในกรุงเทพมหานคร 487 แหง และตางจังหวัด 1,496 แหง ใน 74 จังหวัด
ยกเวนหนองบัวลําพู ปตตานี และนราธิวาส สําหรับโรงเรียนกวดวิชาในตางจังหวัด มักกระจุก
รวมตัวในเขตปริมณฑล จังหวัดขนาดใหญหรือจังหวัดหัวเมืองของภูมิภาคโดยสวนมากจะมีอยูใน
เขตอํ า เภอเมื อ งของจั ง หวั ด ซึ่ ง จั ง หวั ด ที่ มี โ รงเรี ย นกวดวิ ช ามากที่ สุ ด 10 อั น ดั บ แรก คื อ
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สงขลา นนทบุรี ขอนแกน เชียงใหม ลพบุรี นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา
และนครปฐม โดย10 จังหวัดนี้มีโรงเรียนกวดวิชารวมกัน 1,031 แหง หรือรอยละ69 ของโรงเรียน
ทั้งหมดที่ยื่นขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบกับสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน(ไทยพับลิกา. 2558)
จากที่กลาวมาขางต น ผูวิจัยสนใจศึ กษาปจจัยที่ มีผลต อการเลือกโรงเรี ยนกวดวิช าของ
ผูปกครองในจังหวัดราชบุรี (Satit Thummagit. 2016) เนื่องจากจังหวัดราชบุรีจังหวัดราชบุรี เปน
จังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญที่สุดในภาคตะวันตก จากการประมาณในไตรมาสแรกในป 2559
ของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ราชบุรีมีผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP)
คิดเปนมูลคา 120,200 ลานบาท มากเปนอันดับ 17 ของประเทศ และมีรายไดตอประชากร (GPP
PER CAPITA) สูงถึง 144,062 บาท เปนอันดับที่ 13 ของประเทศ จังหวัดราชบุรีมีการลงทุนทาง
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อุตสาหกรรมถึง 1,100 โครงการ คิดเปนเงินลงทุนมากกวา 100,000 ลานบาท เปนศูนยกลางของ
ภูมิภาคมีธุรกิจการคาประเภทสินคาเกษตร และผลิตภัณฑแปรรูปทางการเกษตร เปนโครงสราง
หลักทางเศรษฐกิจ โดยมีศูนยกลางตลาดผักผลไมในภูมิภาค โดยเปนหนึ่งในตลาดกลางสิ นคา
เกษตรที่ใหญที่สุด แหงหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีตลาดสดและตลาดนัดในทองที่ตาง ๆ
ควบคูกับการเลี้ยงปศุสัตว และโรงงานอาหารสัตวที่มีมากในเขตอําเภอปากทอ และอําเภอโพธาราม
และยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆ เชน อุตสาหกรรมไฟฟา และกาซธรรมชาติ อุตสาหกรรมยานยนต
อุตสาหกรรมน้ําตาล และอุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ เปนตน โดยจังหวัดราชบุรีเปน
1 ใน 14 จังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญของประเทศไทยศูนยกลางทางการคาที่สําคัญจะ
กระจายอยูใน พื้นที่เมืองใหญ ไดแก เมืองราชบุรี และเมืองบานโปง เปนตน โดยเปนที่ตั้ง ศูนย และ
สํานักงานสาขาในเขตภูมิภาค ของบริษัทชั้นนําหลายแหง เชนปตท. โตโยตา เปนตน อีกทั้งเปน
จังหวัดที่มีเศรษฐกิจเติบโตสูงขึ้นอยางตอเนื่องทุกป เฉลี่ยปละประมาณ 5-6 % ทําใหมีการลงทุนใน
พื้นที่อยางตอเนื่อง เชน ศูนยการคา โครงการที่อยูอาศัย บริษัท หางรานตางๆ เปนตน จึงศึกษาปจจัย
ของผู ปกครองในการเลื อ กโรงเรี ยนกวดวิ ช าในจั งหวั ดราชบุรี เ พื่อ การวางแผนลงทุ นทํ า ธุ ร กิ จ
โรงเรียนกวดวิชา
วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันของปจจัยสวนบุคคลของผูปกครอง ไดแก เพศ
อายุ ระดับการศึกษา และรายไดของผูปกครอง ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของ
ผูปกครองในจังหวัดราชบุรี
2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอปจจัยที่สงผลตอการเลือก
โรงเรียนกวดวิชาของผูปกครองในจังหวัดราชบุรี
สมมติฐานในการศึกษา
1) ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันของผูปกครองในดานเพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา
และรายไดของผูปกครอง มีผลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชา
2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผูปกครองใน
จังหวัดราชบุรี
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
เสรี วงษมณฑา (2542) ไดกลาว สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงการมี
สินคาที่ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับไดและ
ผูบริโภคยินดีจายเพราะมองเห็นวาคุม รวมถึงมีการจัดจําหนายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการ
ซื้ อ หา เพื่ อ ให ค วามสะดวกแก ลู ก ค า ด ว ยความพยายามจู ง ใจให เ กิ ด ความชอบในสิ น ค า และ
พฤติกรรมอยางถูกตอง ซึ่งไดกลาวไววา กลยุทธการบริหารการตลาดที่ไดรับความนิยมมาหลาย
ทศวรรษ ซึ่งเปนแนวคิดหลักที่ใชในการพิจารณาองคประกอบสําคัญในการตอบสนองตอตลาดได
อยางเหมาะสมนั้นก็คือสวนประสมทางการตลาด
Kotler 1997 (อ า งถึ ง ใน ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น แ ละคณะ 2546) เสนอว า ส ว นประสมทาง
การตลาดวาเปนตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
แกกลุมเปาหมาย
ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาด เป น เครื่ อ งมื อ ด า นการตลาดที่ บ ริ ษั ท องค ก าร และ
หนวยงานนํามาใชเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดานการตลาดของตนเอง ซึ่งเปนสวนประกอบที่มีอิทธิพล
และมี ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ต อ ธุ ร กิ จ อี ก ทั่ ง ยั ง เป น ป จ จั ย ที่ ค วบคุ ม ได ซึ่ ง นั ก การตลาดสามารถ
ปรับเปลี่ยน หรือปรับปรุงแกไขปจจัยทางการตลาดตางๆใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และ
วัตถุประสงคขององคการเพื่อตอบสนองความพอใจ และความตองการของผูบริโภคได
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
การตั ดสิ น ใจ หมายถึ ง การพิ จ ารณาตกลงใจชี้ ข าดเลื อ กทางเลื อ กที่ มีอ ยู ม ากกว า หนึ่ ง
ทางเลือก ในอันที่ใหมีการกระทําในลักษณะเฉพาะตางๆ หรือหมายถึงการตกลงใจเลือกขอยุติ ขอ
ขัดแยง ขอถกเถียง เพื่อใหมีการกระทําไปในทางหนึ่งทางใดที่ไดมีการพิจารณาเลือกหรือตรวจสอบ
อยางรอบคอบ (วิจิตร ตันฑสุทธิ์ 2550)
การตัดสินใจเปนการนําหลักเกณฑหรือเครื่องมือตางๆ เขามาชวยในการตัดสินใจเพื่อทําให
ผูตัดสินใจมีโอกาสผิดพลาดนอยลง หรือการตัดสินใจไดถูกตองมากขึ้น การตัดสินใจที่จะมีขึ้น
ภายในสถานการณตางๆ ที่สามารถทําการประเมินได ใชกฎเกณฑหรือเครื่องมือดังกลาวพิจารณา
ทางเลือกที่ดีที่สุด การทําการตัดสินใจไดนําเอาความนาจะเปนแบบเงื่อนไขเขามาเกี่ยวของเสมอ
ทั้งนี้เพราะบุคคลตางมีเหตุผลในการดําเนินธุรกิจของตนยอมตองการเลือกผลลัพธหรือผลตอบแทน
ที่ดีที่สุด แตถามีทางเลือกเพียงทางเดียว ปญญาหาการตัดสินใจจะไมเกิดขึ้นเพราะถึงอยางไรก็ตอง
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เลือกตามวิธีทางเดียวที่มีอยูนั้น ซึ่งจะไมมีการเปรียบเทียบวาผลลัพธหรือผลตอบแทนที่ดีที่สุด
หรือไม แตถามีวิธีใหผลตอบแทนมากกวาหนึ่งทางเลือก ก็จะตองมีการตัดสินใจเลือกทางหรือวิธีจะ
ทําใหไดผลตอบแทนมากที่สุด ซึ่งการตัดสินใจเลือกดังกลาวนี้เปนเรื่องที่ยุงยากและซับซอนยิ่งขึ้น
ดังนั้นจึงไดพยายามหาสิ่งที่จะชวยในการตัดสินใจเพื่อใหรับผลตอบแทนสูงสุดโดยสิ่งที่จะชวยใน
การตัดสินใจที่นี้คือ หลักเกณฑและเครื่องมือตางๆ ดังตอไปนี้
1. มีทางเลือกหลายทาง (Alternatives) ในแตละทางเลือกอาจจะอยูในรูปแบบนโยบายใน
การปฏิบัติ งานเทคนิ ค หรื อขั้ นตอนการดําเนิ นงาน การที่ มีทางเลื อกมากๆ ถ าจะอาศัยดุ ลพิ นิจ
สวนตัวทําการตัดสินใจนั้นอาจจะผิดพลาดขึ้นได ดังนั้น จึงตองอาศัยเครื่องมือหรือหลักเกณฑตางๆ
เขามาชวยในการตัดสิน เพราะยังมีประกันไดวา ไมไดตัดสินใจไปตามดุลพินิจสวนตัว
2. ขอมูลในปจจุบันมีจํานวน เนื่องจากขอมูลในปจจุบันมีจํานวนมาก ถานําดุลพินิจสวนตัว
มาใชในการตัดสินแล ว โอกาสที่จะผิดพลาดมีมาก เพราะไมอาจนําขอมูลที่ มีอยูทั้งหมดนั้ นมา
พิจารณาไดครบถวนสมบรูณ
3. เพื่ อ ลดความขั ด แย ง ลงเนื่ อ งจากพื้ น ฐานความรู และประสบการณ ข องแต ล ะคนไม
เหมือนกัน ถาไมอาศัยหลักเกณฑหรือเครื่องมือที่เหมือนกันทําการตัดสินใจแลวก็อาจจะทําการ
ตัดสินใจแตกตางกันออกไปซึ่งจะทําใหคนในองคการเกิดการขัดแยงกันขึ้นในกรณีที่ความเห็น
แตกตางกัน
4. เพื่อลดความเสี่ยงการตัดสินใจที่ปราศจากกฎเกณฑและเครื่องมือแลว โอกาสที่เสี่ยงตอ
ความผิดพลาดนั้นมีสูง แตการตัดสินใจที่มีเครื่อ งมือเขามาชวยแลว โอกาสของการตัดสิ นใจที่
ผิดพลาดนั้นมีนอยหรือไมเลยก็เปนได
ติ น ปรั ญ พฤทธ (2542) เสนอว า การตั ด สิ น ใจ (decision making) ได ว า เป น การเลื อ ก
ดําเนินการหรือไมดําเนินการ ที่เห็นวาดีที่สุดหรือเลวที่สุดจากทางเลือกหลายๆทาง โดยขั้นตอนการ
ตัดสินใจดังนี้
1. การทําความเขาใจปญหาและขอเท็จจริงตางๆ
2. การรวบรวมขาวสารและขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
3. การวิเคราะหขาวสารและขอมูลการประกอบการตัดสินใจ
4. การเลือกปฏิบัติที่ดีที่สุดเพียงทางปฏิบัติเดียว
5. การดําเนินการเปนไปตามผลการตัดสินใจ
6. การติดตามและประเมินผลของการติดตาม
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สรุปไดวา ทฤษฎีการตัดสินใจเปนทฤษฎีที่ใชในการชวยในการตัดสินใจใหผูตัดสินใจมี
โอกาสผิดพลาดนอย หรือตัดสินใจไดถูกตองมากขึ้น ดังนั้นจึงไดพยายามหาสิ่งที่จะชวยในการ
ตัดสินใจเพื่อใหไดรับผลตอบแทนสูงสุด และชวยใหผูประกอบการธุรกิจทําการศึกษาและวิเคราะห
วา ผูบริโภคใชอะไรในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการอีกทั้ง การใชทฤษฎีเพื่อเปนแนวทาง
และนํามาปรับปรุงภายใน องคการธุรกิจกวดวิชา ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค
พฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภค หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ ผู บ ริ โ ภคทํ า การค น หา การซื้ อ การใช การ
ประเมินผลใชสอยผลิตภัณฑและการบริการ ซึ่งคาดวาจะสนองความตองการ หรือหมายถึงศึกษาถึง
พฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการซื้อ และการใชสินคาดังนั้น
ลั ก ษณะของพฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภคคื อ 6Ws และ 1H (ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น และคณะ 2546) และ
กลุมเปาหมาย O ทั้ง 7 ซึ่งประกอบดวย ซึ่ง จีระภา พวงพลา (2546) เสนอวาประกอบดวย 1. ใครอยู
ในตลาดเปาหมาย (Who) 2. ผูบริโภคซื้ออะไร (What) 3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why) 4.ใครมีสวน
รวมในการตัดสินใจซื้อ (Who) 5. ผูบริโภคซื้ออยางไร (How) 6. ผูบริโภคซื้อเมื่อไหร (When) และ
7. ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where)
สวนของ O ทั้ง 7 ประกอบดวย 1. กลุมเปาหมาย (Occupants) 2. สิ่งที่ผูบริโภคตองการ
ซื้อ (Objects) 3. วัตถุประสงคในการซื้อ (Objectives) 4. บทบาทของกลุมตางๆ ที่มีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซื้อ (Organizations) 5. ขั้นตอนในการซื้อ (Operation) 6. โอกาสในการซื้อ (Occasions)
และ 7. แหลงหรือชองทางที่ผูบริโภคตองการซื้อ (Outlets)
ผลจากการทบทวนวรรณกรรม รวมกับการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ อาทิ 1) จิตรา สูงแข็ง
(2560) ศึกษาเรื่องความพึ งพอใจของนักเรี ยนระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลายตอส วนประสมทาง
การตลาดบริการของโรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยาในกรุงเทพมหานคร 2) ทรงกลด แสดงผล (2552)
ศึกษาเรื่องสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 3) ณัฐวุฒิ ผุยพรม (2552) ไดวิเคราะหพฤติกรรมของนักเรียนระดับมัธยมในการเลือก
โรงเรียนกวดวิชา ตามสถาบันตางๆ ในเขตเทศบาลอุบลราชธานี 4) เปรมกมล พลอาสา (2553)
ศึกษาเรื่องปจจัยทางการตลาดในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่
เรียนกวดวิชาในอาคารวรรณสรณ 5) วิริยะ ฤาชัยพาณิช (2544) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลของการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมปลาย ในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 6) อาแซ ยะเยริ (2556) ศึ กษาเรื่ องปจจัยที่ มีผลต อการเรีย นกวดวิชาของนั กเรีย นชั้ น
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มัธยมศึกษาตอนปลายในจั งหวั ด สงขลา 7) นิ ชาภา ภาปท มาสน .(2555) ปจจั ยที่ สงผลต อ การ
ตั ด สิ น ใจสมั ค รเรี ย นกวดวิ ช าของนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
นครปฐม. และ 8)เหมือนฝน ธัญญศรีชัย (2558) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
เรียนโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สามารถนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดไดดังนี้

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชวิธีสํารวจ (Survey Research) อาศัย
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือเก็บขอมูล
ประชากรและตัวอยาง ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูปกครองในจังหวัดราชบุรี
ที่เคยสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนกวดวิชา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูปกครอง
ในจังหวัดราชบุรีที่เคยสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนกวดวิชา ซึ่งผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรที่
ชัดเจน จึงจะใชวิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยหาขนาดกลุมตัวอยางจากการใชสูตรของ
คอแครน (Cochran,1953) ไดขนาดตัวอยางจํานวน 400 ราย โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผานการทดสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) และการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นดวย การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์
อั ล ฟา ( - coefficient) จากผู ป กครองในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี โดยใช สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟา
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ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เพื่อพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
ตัวแปรที่ตองการ ผลการวิเคราะหพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ มีคาความเชื่อมั่น
ระหวาง 0.80-0.86 และการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชา มีคาความเชื่อมั่นระหวาง 0.77-0.84 ซึ่ง
ทําใหแบบสอบถามมีคุณภาพตอการไปจัดเก็บ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบไปดวย
1) สถิติเชิงพรรณนา ไดแก การหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) สถิติสรุปอางอิง ไดแก การทดสอบแบบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และ
การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการวิจัย
ตอนที่ 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
ตอนที่ 2 ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ระดั บ ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดของผู ต อบ
แบบสอบถาม
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ
ดานราคาราคา
ดานสถานที่
ดานสงเสริมการตลาด
ดานบุคคล
ดานกระบวนการ
ดานลักษณะทางกายภาพ
ภาพรวม

Mean
4.24
4.06
4.29
3.99
4.24
4.21
4.19
4.17
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S.D.
0.52
0.64
0.62
0.66
0.59
0.56
0.66
0.42

ระดับความสําคัญ
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
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ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดรับการประเมินในระดับมาก (Mean =
4.17) โดยปจจัยที่มีความสําคัญในสามลําดับแรกไดแก ดานสถานที่ (Mean = 4.29) ดานผลิตภัณฑ
(Mean = 4.24) และดานบุคคล (Mean = 4.24) ตามลําดับ
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานปจจัยการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชา
ในจังหวัดราชบุรีใน จําแนกตามเหตุผลของการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชา
ประเด็น
เพื่อสอบเขาเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น
เพื่อทําเกรดที่โรงเรียนใหดีขึ้น
เพื่อปรับพื้นฐาน
ภาพรวม

Mean
4.45
4.28
4.28
4.33

S.D
0.64
0.73
0.74
0.59

ระดับความสําคัญ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ปจจัยการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดราชบุรีใน จําแนกตามเหตุผลของ
การตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชา พบวาอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.33) โดยการตัดสินใจใน
สามลําดับแรกไดแก เพื่อสอบเขาเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น (Mean = 4.45) เพื่อทําเกรดที่โรงเรียนให
ดีขึ้น (Mean = 4.28) และ เพื่อปรับพื้นฐาน ตามลําดับ (Mean = 4.28) ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันของผูปกครองในดานเพศ
สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษาและรายไดของผูปกครอง มีผลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวด
วิชา
ตารางที่ 3 การตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
การตัดสินใจเลือก
โรงเรียนกวดวิชา
เพื่อสอบเขาเรียนตอในระดับที่
เพื่อทําเกรดที่โรงเรียนใหดีขึ้น
เพื่อปรับพื้นฐาน

เพศ
สถานภาพ
อายุ
การศึกษา
รายได
t-test
ANOVA
ANOVA ANOVA ANOVA
t Sig F Sig F sig F sig F sig
- 0.18 1.35 0.26 3.20 0.02 1.75 0.16 1.91 0.09
- 0.07 3.31 0.02 1.60 0.19 1.21 0.30 3.78 0.00
- 0.82 2.49 0.06 2.08 0.10 2.84 0.04 2.56 0.03

การตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผูปกครองในจังหวัดราชบุรี มีความแตกตางกันตาม
สถานภาพ อายุ การศึกษา และรายได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาแตเหตุผล
ของการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาพบวา การตัดสินใจของผูปกครอง เพื่อใหบุตรหลาน สอบ
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เขาเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นมีความแตกตางกันตามอายุและรายได การตัดสินใจของผูปกครอง
เพื่อใหบุตรหลาน ทําเกรดที่โรงเรียนใหดีขึ้น มีความแตกตางกันตามสถานภาพ และเพื่อใหบุตร
หลาน ปรับพื้นฐาน ความแตกตางกันตามการศึกษาและรายได
ตอนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการเลือกโรงเรียน
กวดวิชาของผูปกครองในจังหวัดราชบุรี
ตารางที่ 4 อิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของ
ผูปกครองในจังหวัดราชบุรี
ปจจัยการปฏิบัติงาน
(Constant)
ดานผลิตภัณฑ
ดานราคาราคา
ดานสถานที่
ดานสงเสริมการตลาด
ดานบุคคล
ดานกระบวนการ
ดานลักษณะทางกายภาพ

B
2.05
0.09
-0.12
0.15
0.00
0.20
0.24
0.00

S.D.
0.31
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.07
0.06

Beta
0.08
-0.12
0.15
0.00
0.18
0.21
0.00

t
6.55
1.48
-1.99
2.55*
0.01
3.33**
3.40**
-0.01

Sig.
0.00
0.14
0.05
0.01
0.99
0.00
0.00
0.99
R Square = 0.25

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอปจจัยที่สงผลตอการเลือกโรงเรียนกวด
วิชาของผูปกครองในจังหวัดราชบุรีประกอบไปดวย ปจจัยดานสถานที่ (β = 0.15) ดานบุคลากรที่
ใหบริการ (β = 0.18) และ ดานกระบวนการใหบริการ (β = 0.21) สมการมีอํานาจในการพยากรณ
เทากับรอยละ 25
อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
อภิปรายผล
1. การตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผูปกครองในจังหวัดราชบุรี มีความแตกตางกัน
ตาม สถานภาพ อายุ การศึกษา และรายได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยดังกลาว
สอดคลองกับงานวิจัยของ สอดคลองกับงานวิจัยของ สโรชา แกวคํา (2558) ซึ่งปจจัยที่ผูปกครอง
เลือกใหเด็กเรียนพิเศษศิลปะ และงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ ผุยพรม (2552) ซึ่งวิเคราะหพฤติกรรมของ
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นักเรียนระดับมัธยมในการเลือกโรงเรียนกวดวิชา ตามสถาบันตางๆ ในเขตเทศบาลอุบลราชธานี
แตจะขัดแยงกับงานวิจัยของ เปรมกมล พลอาสา (2553) ไดศึกษาถึงปจจัยทางการตลาดในการเลือก
โรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนกวดวิชาในอาคารวรรณสรณ ซึ่งพบวา
เพศมีผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอปจจัยที่สงผลตอการเลือก
โรงเรียนกวดวิชาของผูปกครองในจังหวัดราชบุรีประกอบไปดวย 1) ปจจัยดานสถานที่ สอดคลอง
กั บ งานวิ จัย ของ จิ ต รา สู ง แข็ ง (2560) ที่ ไ ด ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ งความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายตอสวนประสมทางการตลาดบริการของโรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยาใน
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ ง เสนอว า สถานที่ บ ริ ก าร จํ า เป นต อ งตั้ ง อยู ใ นจุ ดที่ ห าพบได งา ย ตั้ ง อยู ใ กล
โรงเรียน และอยูในแหลงที่มีความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง และงานวิจัยของณัฐวุฒิ ผุยพรม
(2552) ไดวิเคราะหพฤติกรรมของนักเรียนระดับมัธยมในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาที่เสนอวาปจจัย
ดานสถานที่ตองตั้งอยูในจุดที่หาพบไดงาย ตั้งอยูใกลโรงเรียนและอยูในแหลงที่มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทางสถานที่ตองเหมาะสม 2) ดานบุคลากรที่ใหบริการ สอดคลองกับงานวิจัย
ของ วิริยะ ฤาชัยพาณิช (2544) ซึ่งไดศึกษาถึง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลของการเลือก
โรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมปลาย ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ดาน
บุ ค ลากร มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจในการเลื อ กโรงเรี ย นกวดวิ ช าอย า งมี นั ย สํ า คั ญ และ 3) ด า น
กระบวนการใหบริการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทรงกลด แสดงผล (2552) ที่ไดศึกษา สวน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
จั ง หวั ด น า น โดยป จ จั ย ด า นกระบวนการจะมี ผ ลต อ การเลื อ กโรงเรี ย นกวดวิ ช าของนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาตอนปลายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1. จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกโรงเรียนเรียนกวดวิชา
ของผู ปกครองในจั งหวั ดราชบุ รี ได แก ป จจั ยดานสถานที่ ดานบุ คลากรที่ใหบ ริ การ และ ดา น
กระบวนการใหบริ การ ซึ่งถาผูประกอบการสามารถเพิ่มประสิท ธิภาพในปจจัยดั งกลาวให กับ
โรงเรียนและสามารถทํากําไรไดมากกวาคูแขงขัน
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2. ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานราคาสงผลเชิงผกผัน ตอการเลือกโรงเรียนเรียนกวดวิชาของ
ผูปกครองในจังหวัดราชบุรี ดังนั้นการทําการวิจัยลงลึกถึงเรื่องการตั้งราคาที่เหมาะสมตอความ
ต อ งการของผู ป กครอง และสอดคล อ งกั บ รายวิ ช า จะช ว ยให ผู ป ระกอบการสามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในปจจัยดังกลาวใหกับโรงเรียนและสามารถทํากําไรไดมากกวาคูแขงขัน
3. ความแตกตางของคุณลักษณะของผูปกครองจะมีผลตอ เหตุผลการเลือกโรงเรียนเรียน
กวดวิชาของผูปกครองในจังหวัดราชบุรี ดังนั้นการจัดกระบวนการรายวิชา และการประชาสัมพันธ
ถึงผลของการสอนในโรงเรียนกวดวิชาและนําเสนอใหตรงกับคุณลักษณะของผูปกครองก็จะชวย
ทําใหการวางทิศทางและการบริหารงานโรงเรียนกวดวิชาบรรลุเปาหมายไดดียิ่งขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. งานวิ จั ย ดั ง กล า วมุ ง เน น การศึ ก ษาจากการทํ า วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ผู ที่ สนใจต อ ยอดอาจ
ทําการศึกษาดวยวิธีการวิจัยแบบผสม (mixed method) ซึ่งจะไดขอมูลในเชิงลึกมากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาปจจัยดานคานิยม สังคม และเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการเลือกโรงเรียนกวด
วิชาเพิ่มมาและมีการลงลึกถึงรายละเอียดในขอคําถามมากขึ้น
3. งานวิจัยดังกลาวศึกษาเฉพาะโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดราชบุรี การศึกษาตอยอดไปยัง
จังหวัดอื่น ๆ อาจจะไดขอคนพบที่แตกตางออกไป จากความแตกตางในเชิงพื้นที่จัดเก็บ และอาจ
ทําการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบไดอีกดวย
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