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มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

ดร.อิทธิภูมิ พรหมมา

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทา

ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปี การศึกษา 2557
ได้ก าํ หนดไว้ว่า การเผยแพร่ ผ ลงานวิ จ ัย ในที่ ป ระชุ ม วิ ช าการระดับ ชาติ หมายถึ ง การ
นําเสนอบทความวิ จยั ในที่ ประชุ มวิช าการ และบทความฉบับ สมบู รณ์ (Full Paper) ได้รับ การ
ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่ อง จากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิ การจัดทํารายงานการ
ประชุ ม หรื อ คณะกรรมการจัดการประชุ ม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรื อผูท้ รงคุณ วุฒิระดับ
ปริ ญญาเอก หรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็ นที่ ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ
อย่างน้อย ร้อยละ 25 โดยต้องมีผปู ้ ระเมินบทความที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความ
ที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25
กําหนดการ:
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.

12.15 – 13.00 น.

ลงทะเบียน
ดร.อรรถวิท อุ ไรรั ต น์ รองอธิ การบดี ฝ่ ายแผนพัฒ นาและแผนการเงิ น
กล่าวเปิ ดงาน
ประชุมกลุ่มย่อย
ประธานการประชุมกลุ่มย่อย มอบประกาศนี ยบัตรแก่ผูเ้ ข้าร่ วมนําเสนอ
ผลงาน
รับประทานอาหาร

วันจัดงานประชุม:
สถานที:่
แผนที่:

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

09.30 – 12.00 น.
12.00 – 12.15 น.
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การนําเสนอผลงาน: ผูเ้ ข้าร่ วมนําเสนอผลงาน กรุ ณานําคอมพิวเตอร์ แทปเล็ต หรื ออุปกรณ์ในการ
นําเสนอมาด้วยตนเอง หากมีเอกสารแจกแก่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่มเติม สามารถนํามาแจกได้ในวัน
ประชุม
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อิทธิพลของปัจจัยคุณภาพชีวติ ในการทํางานทีม่ ตี ่ อความผูกพันต่ อองค์การของ
พนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมภิ าค
โดย พิทยุตม์ โตขํา, เพชรน้ อย เวทยประสิ ทธิ์ , และสุกัญญา ตันธนวัฒน์
ความสัมพันธ์ ระหว่ างบรรยากาศในการปฏิบัตงิ านและความผูกพันองค์กร:
กรณี พนักงานองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ พืน้ ที่เขต 8
โดย พรรนภา สวนรั ตนชัย
ความสัมพันธ์ ระหว่ างพฤติกรรมการซื้อและความต้ องการซื้อเครื่ องปั้นดินเผาใน
จังหวัดอุบลราชธานีของลูกค้ า
โดย สุขวิทย์ โสภาพล และ ธรรมวิมล สุขเสริ ม
ส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่ อความต้ องการซื้อผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้ายในจังหวัด
อุบลราชธานี
โดย ดุสิต จักรศิลป์ และธรรมวิมล สุขเสริ ม
อิทธิพลของส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่ อความต้ องการซื้อเครื่ องปั้นดินเผา
ในจังหวัดอุบลราชธานี
โดย ธรรมวิมล สุขเสริ ม และดุสิต จักรศิลป์
การตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ นํา้ จิม้ สุ กขี้ องพ่ อค้ าคนกลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี
โดย ธงชัย ตั้งมิ่งชัย และธรรมวิมล สุขเสริ ม
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สารบัญ (ต่ อ)
การรับรู้ ถงึ ความต้ องการซื้อเสื้ อยืดพิมพ์ สกรีนของผู้บริโภคผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ :
กรณีศึกษา ธุรกิจเสื้ อสกรีนตามใจคุณ
โดย เตชิ ต ธนาคุณ และธรรมวิมล สุขเสริ ม
การศึกษาคุณภาพการให้ บริการบริษทั ฮิต ซุปเปอร์ คาร์ จํากัด
โดย นพสร ทานะขัน และอรไท ชั้วเจริ ญ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคไทยแลนด์ 4.0 ทีส่ ่ งผลต่ อการบริหารจัดการร้ าน 7-Eleven
โดย นงลักษณ์ เชื อ้ จีน และอรไท ชั้วเจริ ญ
ปัจจัย ที่มผี ลต่ อการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา บริษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท
แอนด์ ออโตเมชั่น จํากัด
โดย กนกวรรณ เอ็กกิมนั น์ และอรไท ชั้วเจริ ญ
ประสิ ทธิภาพระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา กรณีศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ
โดย ปรี ยานุช แก้ วศรี ทัศน์ และอรไท ชั้วเจริ ญ
ความสุ ขในการทํางาน
โดย ศศกมล รั ตนวราหะ
รู ปแบบการบริหารจัดการทางการเงินส่ วนบุคคลของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดย ยุพา ศรี วิภาสกุล และอรไท ชั้วเจริ ญ
ความน่ าเชื่ อถือขององค์ กรและความเชื่ อมัน่ ในตราบริษทั ทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริการธนาคาร
โดย ฐานิดา สั งข์ รักษา และกฤษดา เชียรวัฒนสุข
ภาพลักษณ์ ของตราสิ นค้าและความเชื่ อมั่นในตราสินค้ าทีม่ ตี ่ อการตัดสิ นใจซื้อสมาร์ ท
โฟนหัวเว่ย
โดย เทิ ดพงษ์ วนิชาชีวะ และกฤษดา เชียรวัฒนสุข
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดที ี่มคี วามสั มพันธ์ กบั ผลการปฏิบัตงิ านของพนักงาน
บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์ เนชั่นแนล ชู การ์ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
โดย วโรชา ดวงรั ศมี, จุฑาลิณี วงค์ เสื อ, จิระพัฒน์ อิ นทร์ โ พธิ์ , จีรานันท์ อินทร์ กรู ด,
ณั ฎฐา ศิริงะ, และเบญจวรรณ ศฤงคาร
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สารบัญ (ต่ อ)
รู ปแบบภาวะผู้นําและบรรยากาศองค์ กรที่มีความสั มพันธ์ กบั การแสดงพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดขี องพนักงานธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
โดย กาญจนาพร สังประกุล, วัชราภรณ์ รอพันธ์ , นริ นจิ ต ทันจันทร์ ,
ดารารั ตน์ ประจําญาติ, ธัญสิ ริ นามวงษ์ และเบญจวรรณ ศฤงคาร
แรงจูงใจและคุณภาพชีวติ การทํางานที่มคี วามสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์ กร
โดย ลลิตวดี ศรี เศรษฐมาตย์ , เสาวณี ย์ ผลเจริ ญ, คัทลียา ยีดาํ , พนิดา สาตะโยธิ น
และกฤษดา เชียรวัฒนสุข
ปัจจัย ด้ านองค์ กรและบรรยากาศในการทํางานที่ส่งผลต่ อความเครียดในการทํางานของ
พนักงาน กรณีศึกษา บริษทั อีโนเวย์ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน
โดย กัญญาภัค จันทร์ ตาแก้ ว, กาญจนา ศรี สวัสดิ์, รั ชนีกร หาเรื อนบุญ,
วทันยา บางสุวรรณ, ดารารั ตน์ แสงโต, ธนยศ ใหญ่ แก้ ว, และบุปผา ฐานุตตมานนท์
ปัจจัย ด้ านคุณลักษณะงานและความเครียดในการทํางานที่มผี ลต่ อประสิ ทธิภาพในการ
ทํางาน :กรณีศึกษา บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน)
โดย กชกร วงศ์ สุริย์ฉาย, ณั ฐริ กา บัวผดุง, พิชชาพร ลายลักษณ์ , สไบทิ พย์ กาญจนารั กษ์ ,
วงศธร คําพานิช, กฤษณ พิลิแก้ ว และกฤษดา เชียรวัฒนสุข
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานทีส่ ่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน บริษทั สยามแปซิฟิค อิเล็กทริค ไวร์
แอนด์ เคเบิล้ จํากัด
โดย ปุณยาพร ศรี จุลัย, อรยา นัยวัฒน์ , อภิสร เงินคล, ฉัตรมงคล ธรรมบุตร,
อรกานต์ แผ้ วพลสง และกฤษดา เชียรวัฒนสุข
ปัจจัย ด้ านงานและสภาพแวดล้ อมในการทํางานที่มผี ลต่ อความพึงพอใจในการทํางาน
โดย กมลรั ตน์ ทองย้ อย, ธัญญาทิ พย์ ฉิ นนะโสต, สุพัตรา กันสถิต, พรชัย เพ็ชรนิล,
จักรกริ ช ตรงดี, พรพาขวัญ กรโกษา และบุปผา ฐานุตตมานนท์
การรับรู้ การจัดการความปลอดภัยในการทํางาน ที่มผี ลต่ อพฤติกรรมในการทํางานของ
พนักงานฝ่ ายปฏิบัตกิ าร บริษทั เอเชีย น สแตนเลย์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด
โดย ปวรณั ฐ ศรี มงุ คุล, ปลิตา เลี่ยวเส็ง, ทัศน์ วรรณ เย็นทรวง, กัลยรั ตน์ สังวาลย์ เงิน,
วรพรรณ บุญทิ ม, ฐิ ติกาญจน์ วรวะลัย และณั ฐพล ช่ องดารากุล

ฌ

หน้ า
259

272

288

304

320

335

351

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

สารบัญ (ต่ อ)
ความสัมพันธ์ ระหว่ างบรรยากาศองค์กร คุณภาพชีวติ ในการทํางาน และความผูกพันต่ อ
องค์ กรของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษทั อ๊ าร์ ท-เสรีนา ปิ สตัน จํากัด
โดย นิรัชพร มหาศาล, กรรณิ การ์ จําปาแขม, พัทธมน ชูกูล, จริ ยาพร สังข์ สว่ าง,
อารยา นัยวัฒน์ , ภานุวัฒน์ หอมดวง และกฤษดา เชียรวัฒนสุข
รู ปแบบภาวะผู้นําที่มคี วามสั มพันธ์ กบั ประสิ ทธิภาพการทํางาน ของพนักงานบริษทั
โอเรกอน อลูมเิ นียม จํากัด
โดย จันทร์ เพ็ญ มะลิวรรณ, นิสาชล พลคํามาก, ยุภารั ตน์ ศรี ภา, บุษราคัม คําสาริ รักษ์ ,
สุภาภรณ์ เลื่อนแก้ ว และกฤษดา เชียรวัฒนสุข
ความสุ ขในการทํางานของสหกรณ์ โคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด
(ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ) จากการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันลําดับทีส่ อง
โดย วิศิษฐ์ ฤทธิ บญ
ุ ไชย, อาทิ ชา ฉิ มพาลี และอภิภูมิ กิตติก้องนภา
ปัจจัย ที่ส่งผลต่ อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้ าเฮ้ าส์ แบรนด์ เทสโก้ โลตัส สาขานครปฐม
โดย วิศิษฐ์ ฤทธิ บญ
ุ ไชย, ชยาภรณ์ แสงเฟื่ อง และอภิภูมิ กิตติก้องนภา
ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่ อการให้ บริการของสํ านักงานขนส่ ง
จังหวัดนครปฐม
โดย วิศิษฐ์ ฤทธิ บญ
ุ ไชย, ชัยพร ธนถารลาภ และบุญเลิศ พริ ้ งเจริ ญ
ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ านของพนักงานส่ วนโรงงานผลิตโคมไฟบริษทั ไทยสแตน
เลย์การไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
โดย จีรนันท์ เครื อศิริวรรณ และพัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
ปัจจัย ส่ วนประสมการตลาดบริการ (7Ps.) ทีส่ ่ งผลต่ อความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ระบบงานบริการแผนกเภสั ชกรรมผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร
โดย จรั ส จิรรุ่ งศฤงคาร และ เฉลิมพร เย็นเยือก
ปัจจัย ที่ส่งผลต่ อการตัดสินใจซื้อสินค้ าแฟชั่นผู้หญิงผ่ านแอพพลิเคชั่นช้ อปปิ้ งออนไลน์
ของผู้บริโภคทีใ่ ช้ งานทวิตเตอร์ ในประเทศไทย
โดย ชนิศา รั กษ์ แพทย์ และพัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล

ญ

หน้ า
366

383

398

413

428

440

457

471

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

สารบัญ (ต่ อ)
ปัจจัย ที่มผี ลต่ อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการท่ าอากาศยานดอนเมืองอาคารผู้โดยสาร
ภายในประเทศ Terminal 2
โดย พันธ์ วิรา จุลวัจนะ และพัฒน์ พิสิษฐเกษม
ปัจจัย ที่ส่งผลต่ อการตัดสินใจใช้ บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ ผ่าน
โทรศัพท์ มือถือของผู้ใช้ บริการในเขตอําเภออุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย อัญชรี สุวรรณ และพัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
อิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่ อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
โดย ดวงพร ทองเจิม และพัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
คุณภาพชีวติ ของพนักงานปฏิบตั ิการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เขตจังหวัดสระบุรี
โดย กิตติชัย เผือกแผ้ วพงษ์ และเฉลิมพร เย็นเยือก
ปัจจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่ อการตัดสินใจว่าจ้ างบริษทั รับสร้ างบ้ าน
เนอวานา โฮมของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
โดย กัญญาพัชร สุกปานแก้ ว และพัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกลู
ปัจจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่ อการตัดสินใจซื้อเครื่ องสํ าอางนําเข้ าจาก
ประเทศเกาหลีใต้ ของผู้บริโภคที่มีบัญชีการใช้ งานทวิตเตอร์ ในประเทศไทย
โดย ชวิศา เขียวแดง และพัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
ปัจจัย จูงใจในการทํางานที่ส่งผลต่ อความผูกพันขององค์กรของพนักงานบริษทั รังสิ ต
พลาซ่ า จํากัด
โดย ฉั ตรแก้ ว รั ชเศรษฐ์ ภิญโญ และพัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
ปัจจัย ที่ส่งผลต่ อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการศูนย์การค้ าฟิ วเจอร์ พาร์ ค
โดย เหมือนแพร มัน่ คงดี และพัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
ปัจจัย ภาพลักษณ์ ร้านค้าและคุณค่ าตราสิ นค้ าส่ งผลต่ อความภักดีของผู้บริโภค
กูร์เมต์ มาร์ เก็ต กรณีศึกษา สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ
โดย กิตติศักดิ์ นันทเกษตร และสุมาลี สว่ าง
ปัจจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่ อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ไบออส ไลฟ์ ซี
(ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร) ของผู้บริโภคในประเทศไทย
โดย รสพร ศรอารา และสุมาลี สว่ าง
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สารบัญ (ต่ อ)
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านที่มคี วามสั มพันธ์ ต่อความผูกพันองค์ กร กรณีศึกษา
พนักงานบริษทั นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด
โดย พรรณนิภา แสงนาค และณกมล จันทร์ สม
ปัจจัย ด้ านสภาพแวดล้ อมที่ส่งผลต่ อประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร
ทางการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช
โดย ภูสุตา ทองเรื อง และณกมล จันทร์ สม
ปัจจัย ที่มผี ลต่ อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ าผ่ านเว็บไซต์ ออนไลน์ ของผู้ใช้ บริการลาซาด้ า
(LAZADA) ในประเทศไทย
โดย เรณุดา ป้องกัน และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ปัจจัย ที่มีความสั มพันธ์ กบั ความผูกพันต่ อองค์ การของพนักงานฝ่ ายผลิต บริษทั โตชิบา
แคเรียร์ (ประเทศไทย) จํากัด
โดย แพรวรรณ สารประดิษฐ์ และกฤษฎา มูฮัมหมัด
ปัจจัย ที่ส่งผลต่ อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าโมอิของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย ตมิศา สุวรรณบํารุ ง และพัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
ปัจจัย ที่มผี ลต่ อการเลือกเติมเงินเกมออนไลน์ บนสมาร์ ทโฟนของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
โดย สหภาพ ปิ ยะมาน และพัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
ปัจจัย ที่มอี ทิ ธิพลต่ อการจัดการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ าผ่ านสั งคมออนไลน์ (อินสตาแกรม)
ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
โดย สุพิชญา ราชสิ งโห และณกมล จันทร์ สม
ปัจจัย ที่มผี ลต่ อความพึงพอใจของนักศึกษาต่ างชาติที่ใช้ บริการศู นย์ บริการนานาชาติ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
โดย ชัยวุฒิ คงพูน และณกมล จันทร์ สม
ปัจจัย ด้ านโลจิสติกส์ ที่ส่งผลต่ อความพึงพอใจ กรณีศึกษาการท่ องเที่ยวจังหวัด
สมุทรปราการ
โดย สุภรพล เผ่ าจิ นดา และพัฒน์ พิสิษฐเกษม
การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ทีม่ ีผลกระทบต่ ออัตราผลตอบแทนทีผ่ ดิ ปกติในกลุ่มมีเดีย
โดย กันตพัฒน์ สําราญบํารุ ง และกุลบุตร โกเมนกุล
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สารบัญ (ต่ อ)
ปัจจัย ที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจใช้ บริการเว็บไซต์ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ (TTM)
โดย ณั ฏฐ์ ชิญามณฑ์ การดําริ ห์, ธิ ดา แก้ วเก่ ง และพิษณุ สมบูรณ์
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการสถานีบริการนํา้ มัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60
โดย วริ ศรา มหาโภคา, ณั ชรั ญ จันทร์ เมฆา และภัสส์ ศิรัส ศรี อาํ พัน
ปัจจัย ที่ส่งผลต่ อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์ เนมมือสอง โดยผ่ าน Instagram
โดย กฤตยชญ์ โฆษิตพล, ศกลรั ตน์ จาบไชยภูมิ และเบญจา สันติธนานนท์
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของพนักงาน กรณีศึกษา :บริษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชั่น ไฮเวย์
จํากัด (UIH)
โดย วริ ศรา วงษ์ วิจิตร, สุมินตรา ธรรมธร และณกมล จันทร์ สม
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร
โดย โสรญา จ้ อยโทน, ว่ านสวรรค์ รุ จิรภานันท์ และชนะเกียรติ สมานบุตร
ความผูกพันของพนักงานที่มตี ่ อบริษทั ผู้ประกอบการในธุรกิจสื่ อสาร และโทรคมนาคม
แห่ งหนึ่ง
โดย วิรันภัทร์ ธนันศรี วฒ
ั น์ , แก้ วตา นิ่มเรื อง และณกมล จันทร์ สม
พฤติกรรมและปัจจัยในการบริโภคอาหารเสริมของคนที่ออกกําลังกาย
โดย วิภาดา เกือ้ กูล, โสภิชา แก้ วยอดเขา และชนะเกียรติ สมานบุตร
พฤติกรรมและส่ วนประสมทางการตลาดในการบริโภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ในเขต
นนทบุรี
โดย วศินี ศรี วิจารณ์ , สมชาย ประยงค์ พันธ์ และณกมล จันทร์ สม
ความพึงพอใจต่ อการใช้ บริการร้ าน Freshy Superbike
โดย ณั ฐกาญจน์ แสงสุวรรณ, ทิ นมณี อรุ ณรั ติยากร และชนะเกียรติ สมานบุตร
พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มผี ลต่ อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ บํารุ งผิวหน้ า
โดย ยุพิน กะสิ นัง, วรางคณา สุขสําราญ และณกมล จันทร์ สม
ความพึงพอใจของลูกค้ าที่ใช้ บริการในร้ านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขา บขส.จันทบุรี
โดย ปุญญพัฒน์ ลิม้ สุวฒ
ั นกุล, อัณศยา ปิ ยถาวรอนันต์ และชนินทร เลิศรั ตประภากร
ปัจจัย ส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้ บริการร้ านอาหารบุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่ าง ในเขต
รังสิ ต
โดย นฤเบศร์ ศิริธราธิ วตั ร, ภาคภูมิ มาขุนทศ และชนินทร เลิศรั ตประภากร
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สารบัญ (ต่ อ)
ความพึงพอใจของลูกค้ าในการให้ บริการของธนาคารกสิ กรไทย สํ านักงานพหลโยธิน
โดย โสรญา วงษ์ สวาท, พรพรรณ เจริ ญมิตร และณกมล จันทร์ สม
ความพึงพอใจและพฤติกรรมผู้บริโภคนํา้ พริก ร้ านนํา้ พริกแม่ นิภา ในเขตอําเภอบ้ านไร่
จังหวัดอุทยั ธานี และพืน้ ทีใ่ กล้ เคียง
โดย ธารี ยะ มาลา, ธนพร แท่ นบัลลัง และภัสส์ ศิรัส ศรี อาํ พัน
พฤติกรรมและปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ าของ
แบรนด์ กะรัต (KARAT_Boutique) ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
โดย รั ตนศักดิ์ คําอาจ, ธมณภัทร สุดเสียง และเขมจิ รา บุญลือ
พฤติกรรมและความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ ยูนิซิตขี้ องผู้บริโภคในเขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
โดย วรรณิ ศา สมดวง, ศิริขวัญ ขอนพันธ์ และเขมจิ รา บุญลือ
ปัจจัย ทีก่ าํ หนดราคาคอนโดมิเนียมมือสองย่ านศูนย์กลางทางธุรกิจในกรุงเทพมหานคร
โดย ศจีทิพ ถวิลหวัง
แนวทางการปรับกลยุทธ์ ของธุรกิจ SMEs โลจิสติกส์ เพื่อเพิม่ ความสามารถในการแข่ งขัน
ในยุคโลจิสติกส์ 4.0
โดย มานิตา มะลิวัลย์ และพิพัฒน์ พงศ์ ยาลังกาญจน์
ปัจจัย ที่มอี ทิ ธิพลต่ อความผูกพันองค์ กรของบุคลากร กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
โดย เฉลิมพร เย็นเยือก และสุขพงษ์ สุขพิพัฒน์
ภาวะผู้นําเชิงปฏิรูป กับ การบริหารในยุคปฏิรูปการศึกษา
โดย เฉลิมพร เย็นเยือก
กลยุทธ์ เพื่อสร้ างความได้ เปรียบในเชิงการแข่ งขันของการตลาดบริการ
โดย กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ และพัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
ระบบตรวจรายชื่ อนักศึกษาเข้ าเรียนบนเว็บแอพพลิเคชั่น
โดย ณั ฏฐยศ สุริยเสนีย์
การท่ องเที่ย วเชิงศาสนาสู่ การท่ องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ : กรณีศึกษาวัดในกรุงเทพมหานคร
โดย ลัดดาวรรณ์ มัณยานนท์
ปัจจัย ที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ Hybrid ของบุคคลในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดย เมธาวี ทายพงศ์ ศักดิ์
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สารบัญ (ต่ อ)
ปัจจัย ที่มอี ทิ ธิพลต่ อคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ ง
ประเทศไทย
โดย กนกกาญจน์ ทิพย์ บาํ รุ ง
ปัจจัย ที่มผี ลต่ อคุณภาพชีวติ การทํางานของครู โรงเรียนสอนดนตรีเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
โดย โมริ ญา โสภณบรรณารั กษ์
ปัจจัย ที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อบ้ านจัดสรรโครงการเพอร์ เฟคเพลสรามคําแหง
โดย ก้ องภัค เจริ ญจิต
ปัจจัย ที่มผี ลต่ อคุณภาพชีวติ ของข้ าราชการบํานาญ
โดย ชนกชนม์ วัดโส
ปัจจัย ที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสินค้ าผ่านโซเชียลมีเดียของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
โดย ชนกสุดา ชัยภักดี
ปัจจัย ที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทยของคนใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
โดย ชนะศักดิ์ เสาะแสวง
ปัจจัย ที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อโน๊ ตบุ๊คของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดย ชนาวุธ บุญนาม
ปัจจัย ที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการร้ านกาแฟสตาร์ บคั ส์ ทสี่ าขาเดอะสตรีท
รัชดา
โดย ณั ชชนม์ เจริ ญจิ ต
ปัจจัย ที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกเช่ าอพาร์ ทเม้ นท์ ในเขต กรุ งเทพมหานคร
โดย ณั ฐภณ บุญชม
ปัจจัย ที่มผี ลต่ อการตัดสิ นใจซื้อรองเท้ ากีฬ าของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดย ตันติกร เมืองหนองหว้ า
ปัจจัย ที่มผี ลต่ อการตัดสิ นใจซื้อนาฬิ กาข้ อมือของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนครชลบุรี
โดย ธนวัต วงษ์ มณี เทศ
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สารบัญ (ต่ อ)
ปัจจัย ที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจออมเงินของข้ าราชการตํารวจในสั งกัด สํานักงาน
กฎหมายและคดี สํ านักงานตํารวจแห่ งชาติ
โดย นภัสมณฑ์ เนตรสุวรรณ
ปัจจัย ที่มอี ทิ ธิพลต่ อการเลือกใช้ บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ผ่านช่ องทางอินเทอร์ เน็ตของเจ้ าหน้ าทีส่ รรพากร สํ านักงานสรรพากรพืน้ ที่
กรุงเทพมหานคร 14
โดย นัชชา นะภิใ จ
ปัจจัย ที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการโรงพยาบาลปิ ยะเวท
โดย นุชราภรณ์ เลียบไทสง
ปัจจัย ที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อหมวกกันน็อคของคนวัยทํางาน
แขวงหัวหมาก กรุ งเทพมหานคร
โดย ปรั ชญันทร์ สังฆอนันต์
ปัจจัย ที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการศูนย์ออกกําลังกายของผู้บริโภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดย ปริ ญญา สาททอง
ปัจจัย ที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊คของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง
โดย พิไ ลวรรณ อิง้ ทม
ปัจจัย ที่มอี ทิ ธิพลต่ อความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้ า
โดย วชิ ราภรณ์ พัดเกิด
ปัจจัย ที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกแหล่ งท่ องเที่ย วทางภาคใต้ ของนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
โดย วสันต์ เทียมหยิน
ปัจจัย ที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บตั รเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานคร
โดย วิศญาณี ศรี ใ ส
ปัจจัย ที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสุ นัขพันธุ์เฟรนซ์ บลูดอ็ กของประชากรในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล
โดย กฤษฎา สายสวาท
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สารบัญ (ต่ อ)
ปัจจัย ที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อยางรถยนต์ ของคนกรุงเทพมหานคร
โดย ศิระ ปั ณฑุยากร
ปัจจัย ที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อเสื้ อผ้ าผ่ านเฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้านคร
หลวง
โดย สั ณพงศ์ กาญจนศรี
การตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขต
กรุงเทพมหานคร
โดย สาวรี ชิ น้ ประยูร
ปัจจัย ที่มอี ทิ ธิพลต่ อความต้ องการสวัสดิการภายใน ของข้ าราชการทหาร กรมการขนส่ ง
ทหารเรื อ
โดย สุธาสิ นี ชีวะกุล
ปัจจัย ที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกเรียนโรงเรีย นกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย สุภทั รา บุญคํา
ปัจจัย ที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเข้ ารับบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขต
โดย สุริยนั บุญเลีย้ ง
ปัจจัย ที่มอี ทิ ธิพลต่ อการเลือกใช้ บริการโรงพยาบาลรามคําแหง
โดย สุรีวัลย์ ชูชื่น
ปัจจัย ที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
โดย อรณี นิพล
ปัจจัย ที่มผี ลต่ อการเลือกโรงเรียนเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองในจังหวัดราชบุรี
โดย วิศิษฐ์ ฤทธิ บญ
ุ ไชย, ชัยพร ธนถาวรลาภ และชูศักดิ์ เจนประโคน
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อิทธิพลของปัจจัยที่มผี ลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
The Influence on the Academic Achievement of Master of Business Administration Program
Students at Ramkhamhaeng University
พิทยุตม์ โตขํา
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วิไลวรรณ ทองประยูร
อาจารย์ประจําหลักสู ตร หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาหลักสู ตร
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง และศึกษาอิทธิพลของปั จจัยด้านผูเ้ รี ยน และด้าน
องค์การที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ประชากรในการวิจยั คื อ นักศึ กษาหลักสู ต รบริ ห ารธุ รกิ จมหาบัณ ฑิ ต มหาวิท ยาลัย
รามคําแหง ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบกําหนดโควต้า (quota sampling) และเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ซึ่ งมีเทคนิ คการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ (1) ใช้ค่าเฉลี่ยและ
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานในการอธิ บ ายระดับ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาหลัก สู ต ร
บริ หารธุ รกิ จมหาบัณ ฑิ ต มหาวิทยาลัยรามคําแหง และ (2) ใช้สถิติถดถอยพหุ คูณในการอธิ บ าย
อิทธิพลของปั จจัยด้านผูเ้ รี ยนและด้านองค์การที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาหลักสู ตร
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ จะ
จําแนกประเภทข้อมูลเป็ นหมวดหมู่ โดยใช้เกณฑ์ตามคุณลักษณะที่ ขอ้ มูลนั้นมีอยู่ร่วมกันเป็ นตัว
จําแนก และนําเสนอผลสรุ ปด้วยแผนภูมิเดนโดรแกรม โดยแยกตามกรอบแนวคิดการวิจยั
ผลการวิ จ ัย พบว่า ระดับ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนัก ศึ ก ษาหลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาบัณ ฑิ ต มหาวิทยาลัยรามคําแหงอยู่ในระดับ มาก และ ปั จจัยด้านเจตคติ ต่อการเรี ยน ด้าน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ในการเรี ยน ด้านความรู ้พ้ืนฐานเดิม ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน และด้าน
การทํางานระหว่างเรี ยน มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ส่ วนผลการสัมภาษณ์พบว่านักศึกษาที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ใน
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การเรี ยน ต้องการมี อนาคตมัน่ คงทางการงาน การเงิน ครอบครัว และนักศึ กษาที่ มีเจตคติ ต่อการ
เรี ยน ต้องการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ อง อยากได้ความรู ้ ใหม่ ซึ่ งผลของการวิจยั นี้ จะเป็ นข้อ มูลในการ
พัฒนาหรื อสร้างปั จจัยด้านต่างๆ เช่น ด้านเจตคติต่อการเรี ยน ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ในการเรี ยน
เพื่อที่จะทําให้นกั ศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
คําสํ าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน, การเรี ยน
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.
2
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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
การดําเนินชีวิตของมนุษย์จะมีการเรี ยนรู ้ตลอดเวลา การเรี ยนรู ้น้ ีอาจได้รับจากบิดามารดา ครู
อาจารย์ หรื อผูท้ ี่อยูใ่ นสังคมเดียวกันเป็ นผูส้ อน นอกจากนี้ยงั มีการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ต่างๆ ที่พบ
และจะปรั บตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ซ่ ึ งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วโดยการแสดงพฤติ กรรมต่ างๆ
สําหรับการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ผูบ้ ริ หารจําเป็ นต้องทราบถึงปั จจัยที่มีอิทธิพล ต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของการจัดการศึกษา เพราะเป็ นการพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่ งทุนมนุ ษย์น้ ี ธํารง
ศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2551,หน้า 2) หมายถึง “ความรู ้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะหรื อความชํานาญ
รวมถึ งประสบการณ์ ข องแต่ ละคนที่ สั่งสมอยู่ในตัวเอง และสามารถจะนําสิ่ งเหล่านี้ มารวมเข้า
ด้วยกันจนเกิดเป็ นศักยภาพขององค์การ หรื อเป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญและมีคุณค่า ซึ่งจะทําให้องค์การ
นั้นมีความสามารถสร้างความได้เปรี ยบเหนือคู่แข่งขัน”
ตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) มี ห ลัก การ
สําคัญ คือ “ยึดคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสาํ หรับคนไทย พัฒนาคน
ให้มีความเป็ นคนที่ ส มบู รณ์ มี วินัย ใฝ่ รู ้ มี ค วามรู ้ มี ท ัก ษะ มี ความคิ ดสร้ างสรรค์ มี ท ัศ นคติ ที่ ดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริ ยธรรม ซึ่ งกระทรวงศึกษาธิ การได้จดั การศึกษาเพื่อพัฒนา
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คุณภาพคนของประเทศโดย “มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชี วิตที่ดี มีความสุ ข
ในสังคม”
มหาวิ ท ยาลัย รามคํา แหงเป็ นมหาวิ ท ยาลัย ของรั ฐ ปั จ จุ บ ัน ได้ จ ัด การเรี ยนการสอน
ตามหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2560) ซึ่ งคณะบริ หารธุรกิจได้จดั ทํา
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรองรั บผูส้ ําเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ทุกสาขา เพื่อให้ผูศ้ ึกษามีความรู ้
ความสามารถในการบริ หารธุ รกิจ ด้านการจัดการ การเงินและการธนาคาร การตลาด และการบัญชี
เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการทางธุ รกิ จทั้งภาครั ฐ และภาคเอกชน สามารถปฏิ บ ัติ งานในระดับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งเป็ นผูม้ ีความรู ้และจริ ยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพือ่ เป็ นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
ดังนั้น ผูว้ ิจ ยั จึง ทํา การศึก ษาปั จจัยที่ มีอิ ทธิ พลต่ อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนักศึ กษา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิ ต มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับผูบ้ ริ หารและ
ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องใช้ในการปรั บปรุ งและพัฒ นาเกี่ ยวกับการบริ หาร และการให้บ ริ การด้านการศึกษา
ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2. เพื่ อศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของปั จจัยด้านผูเ้ รี ยน และปั จจัยด้านองค์การที่ มีผลต่ อ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สมมติฐานของการวิจยั
ปั จจัยด้านผูเ้ รี ยน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ในการเรี ยน ด้านเจตคติต่อการเรี ยน ด้าน
ความรู ้พ้นื ฐานเดิม ด้านการทํางานระหว่างเรี ยน และปั จจัยด้านองค์การ ได้แก่ ด้านคุณภาพการสอน
ด้า นบรรยากาศในการเรี ย น ด้า นความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งเพื่ อ น ด้า นผู ้ใ ห้ บ ริ ก าร มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จ ัยนี้ เป็ นการวิ จ ยั แบบไม่ ทดลอง (non-experimental design) คื อ ศึ ก ษาข้อ เท็ จ จริ ง ที่
เป็ นไปตามธรรมชาติ ไม่มีการควบคุมตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ ง (สุ รศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์, 2554, หน้า
13) ข้อ มู ล ที่ ใช้ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ เก็ บ รวบรวมจากนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโทที่ ศึ ก ษาหลัก สู ต ร
บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลัย รามคํา แหง มี ต ัว แปรอิ ส ระ คื อ (1) ปั จ จัย ด้า นผู ้เรี ย น
ประกอบด้วย แรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ในการเรี ยน เจตคติ ต่อการเรี ยน ความรู ้ พ้ืนฐานเดิ ม และการ
ทํางานระหว่างเรี ยน (2) ปั จจัยด้านองค์การ ประกอบด้วย คุณภาพการสอน บรรยากาศในการเรี ยน
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่ อน และผูใ้ ห้บ ริ การ ส่ วนตัวแปรตาม คื อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
แนวคิด ทฤษฎี และการสร้ างกรอบแนวคิดในการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั เรื่ อง อิทธิพลของปั จจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของนักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดและสร้างเครื่ องมือในการ
วิจยั โดยทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ยวกับ ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยประยุกต์จากแนวคิ ด ของ
นักวิชาการ เช่น Bloom (1976) พยนต์ธร สําเร็ จกิจเจริ ญ (2553) และวีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2547)
ผูว้ ิจยั สรุ ปความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน คือ ความรู ้ ความเข้าใจ และความสามารถในการ
เรี ย นรู ้ รวมทั้ง การนํา ความรู ้ ที่ ไ ด้รั บ จากการเรี ย นนี้ ไปใช้ใ นการปฏิ บ ัติ ง านได้จ ริ ง โดยที่ ว ดั
ความสําเร็ จในการทํางานได้จากผลการเรี ยนในระดับปริ ญญาโท ซึ่ งจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ได้กรอบแนวคิดในการวิจยั ตามรู ปที่ 1
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัย ด้ านผู้เรีย น
- แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการเรี ยน
- เจตคติต่อการเรี ยน
- ความรู ้พ้ืนฐานเดิม
- การทํางานระหว่างเรี ยน

ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัย รามคําแหง

ปัจจัย ด้ านองค์การ
- คุณภาพการสอน
- บรรยากาศในการเรี ยน
- ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
- ผูใ้ ห้บริ การ

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. เพื่ อ ทราบระดับ ของผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาหลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2. เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาเกี่ยวกับ
การบริ หาร และการให้บริ การด้านการศึกษาตามหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิ ต มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
ระเบียบวิธีการวิจยั
ประชากรและกลุ่ มตัวอย่าง ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ นักศึ กษาหลักสู ต ร
บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลัยรามคําแหง วิธี การหาขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่างใช้ต าราง
สําเร็ จรู ปของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และยอมรับความคลาดเคลื่อนร้อยละ
5 ซึ่งได้จาํ นวนตัวอย่าง 370 คน แล้วจึงทําการสุ่ มตัวอย่างแบบโควต้า
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
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เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎี และ
นิยามปฏิบตั ิการ รวมทั้งการสัมภาษณ์ ซึ่งเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แบ่งเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยที่ ศึกษา ผูว้ ิจยั จะสร้ างขึ้ นตามแนวคิ ด ทฤษฎี และ
นิ ยามปฏิบตั ิการ ซึ่ งแบ่งเป็ น 3 ด้าน คือ (1) ด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน (2) ด้านการ
ประเมินปัจจัยด้านผูเ้ รี ยน และ (3) ด้านการประเมินปั จจัยด้านองค์การ
ตอนที่ 3 การสัมภาษณ์นกั ศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การทดสอบเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
1. เมื่ อ สร้ า งแบบสอบถาม แล้ว จะนํา แบบสอบถามให้ ผู ้เชี่ ย วชาญตรวจสอบคุ ณ ภาพ
โดยพิจารณาความถูกต้องด้านการใช้ภาษา ความเหมาะสมของแบบสอบถาม เพื่อทดสอบความ
ถู กต้อ งตามเนื้ อ หา (content validity) และทดสอบว่าเครื่ องมื อ ในการวิจยั นั้นสามารถวัดตัวแปร
ได้ค รอบคลุ ม ตามแนวคิ ด การวิ จ ัย ตรงกับ เนื้ อ หาและวัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จ ัย ที่ ก าํ หนดไว้
(สิ น พันธุ์พนิ ิจ, 2553, หน้า 180)
2. นําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด มาทดลองสอบถามกับกลุ่มนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจยั เพื่อหาค่าอํานาจจําแนกและค่าความเชื่อถือได้โดยใช้วิธีการคํานวณค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่ งค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ของความเที่ ยง (reliability
coefficient) เกณฑ์ที่น่าจะยอมรับได้คือ .50 ขึ้นไป (สุ จิตรา บุญยรัตพันธุ,์ 2557)
เทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามใช้ค่าร้อยละและหาระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ปั จจัยด้านผูเ้ รี ยน และปั จจัยด้านองค์การโดยใช้วิธีคาํ นวณค่าเฉลี่ย
(Mean :  ) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) สําหรับการวิเคราะห์อิทธิ พล
ของปั จจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคําแหงใช้สถิติการวิเคราะห์แบบการถดถอยเชิงพหุ คูณ เพื่อหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยมาตรฐาน
(Standard Regression Coefficient: b) ในการอธิ บายอิทธิ พลของปั จจัยที่ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 73.2) มีอายุมากกว่า
25 - 30 ปี (ร้ อยละ 42.2) ทํางานเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน (ร้ อ ยละ 52.4) และมี รายได้ 15,001 30,000 บาท ร้อยละ (59.2)
2. ผลการวิเคราะห์ ระดับ ความคิ ด เห็ น ของนักศึ กษาหลัก สู ต รบริ ห ารธุ รกิ จมหาบัณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ปั จจัยด้านผูเ้ รี ยน และ
ปั จจัยด้านองค์การ พบว่า
2.1 ด้านผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยรวมอยู่ในระดับ มาก (  = 3.87, SD = 0.573) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ดอันดับแรกอยู่ในระดับมาก คื อ ท่ านคิ ดว่าท่ านประสบ
ความสําเร็ จในการเรี ยน (  = 3.92, SD = 0.710)
2.2 ปั จจัยด้านผูเ้ รี ยนโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.82, SD = 0.512) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดอันดับแรกอยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการเรี ยน (  =
4.06, SD = 0.560)
2.3 ปั จจัยด้านองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.02, SD = 0.494) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดอันดับแรกอยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านคุณภาพการสอน (  = 4.20, SD
= 0.551)
3. ผลการวิเคราะห์อิทธิ พลของปั จจัยที่ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึ กษาหลักสู ตร
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามตาราง 1 มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุ คูณ
(R) เท่ากับ 0.654 สามารถอธิบายความสัมพันธ์ (R2 ) ได้ร้อยละ 42.7 ซึ่งนํามาแทนค่าในสมการการ
พยากรณ์ได้ดงั นี้
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
อิทธิ พลของปั จจัยที่มผี ลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตัวแปร
1. ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการเรี ยน
2. ด้านเจตคติต่อการเรี ยน
3. ด้านความรู ้พ้นื ฐานเดิม
4. ด้านการทํางานระหว่างเรี ยน
5. ด้านคุณภาพการสอน
6. ด้านบรรยากาศในการเรี ยน
7. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
8. ด้านผูใ้ ห้บริ การ
ค่าคงที่
R = 0.654

R2 = 0.427

ค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอย (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 กษาปั จจัยที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่ อผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึ กษาหลักสู ต ร
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้แก่ (1) ด้านเจตคติต่อการเรี ยนมีอิทธิ พลมาก
ที่สุด รองลงมาได้แก่ (2) ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ในการเรี ยน (3) ด้านความรู ้พ้ืนฐานเดิม (4) ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน และ (5) ด้านการทํางานระหว่างเรี ยน ตามลําดับ ส่ วนด้านคุณภาพการ
สอน ด้านผูใ้ ห้บริ การ และด้านบรรยากาศในการเรี ยน ไม่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
4. ผลการวิ เคราะห์ จ ากการสั ม ภาษณ์ นั ก ศึ ก ษาหลัก สู ตรบริ หารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มีผูต้ อบมากที่สุด จําแนกเป็ น 2 ปั จจัย คือ (1) ปั จจัยด้านผูเ้ รี ยน และ (2)
ปั จจัยด้านองค์การ ทั้งนี้ได้สรุ ปเป็ นแผนภูมิเดนโดรแกรมตามรู ปที่ 2-3
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ปัจจัยด้ านผู้เรียน
แรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์ในการเรียน
ต้ องการให้ อนาคตมีความมั่นคงทางด้ านหน้ าที่การงาน การเงิน และบุคคลรอบข้ าง
ประสบผลสํ าเร็จในการเรีย น หรื อเกรดเฉลีย่
ต้ องการเพิม่ พูนความรู้ และนําไปปรับใช้ ในหน้ าที่การงานให้ มากขึน้

เจตคติต่อการเรียน
การเรียนรู้สามารถเรียนได้ต่อเนื่องไม่ หยุด การเรียนจะทําให้ ได้ความรู้ใหม่ๆ
จากอาจารย์ ผ้สู อน
ความรู้สึกต่ อการเรียน ถ้ าเรียนวิชาทีม่ ีความถนัดจะมีเจตคติเป็ นบวก
ถ้ าไม่มีความถนัดเจตคติจะเป็ นลบ
ต้ องเปิ ดใจยอมรับกับสภาพแวดล้อม เพื่อนในชั้นเรียน อาจารย์ผ้สู อน
และเรียนได้ ตลอดเวลา
ต้ องเรียนรู้และพัฒ นาตนเองไปเรื่ อยๆ ต้ องคิดอย่างมีกระบวนการ

ความรู้ พื้นฐานเดิม
มีความสําคัญมาก เพราะสามารถนําความรู้ใหม่ มาต่ อยอดได้
ถ้าความรู้พืน้ ฐานเดิมมีน้อยจะเรียนตามเพื่อนไม่ ทนั ต้ องมีความตั้งใจ และศึกษา
ค้นคว้าด้ วยตนเองให้ มากขึน้
ผู้มีความรู้พื้นฐานเดิมจะทําให้ มคี วามเข้ าใจง่ายกว่ าผู้ทไี่ ม่ เคยเรียนทางบริหารธุรกิจ
ถ้าไม่มีความรู้พื้นฐานเดิมเลยจะต้ องค้นคว้าหาความรู้และทําการบ้านมากกว่า
เพื่อนคนอื่น

การทํางานระหว่ างเรียน
มีความจําเป็ นมากเพราะเมื่อผู้สอนพูดอะไรมาจะเข้ าใจ มองเห็นภาพได้ และใช้ เป็ น
กรณีศึกษาทํางานส่ งอาจารย์
ความจําเป็ นทีต่ ้ องทํางานไปด้ วยเรียนไปด้ วย เพราะต้องการความรู้ มากขึน้
และต้ องรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในการเรียนเอง แต่ต้องแบ่ งเวลาให้ เหมาะสม
บางกรณีความจําเป็ นขึน้ อยู่กบั แต่ ละบุคคลมากกว่า แล้วแต่ ฐานะทางครอบครัว
ของแต่ ละคน
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รู ปที่ 2 แผนภูมิเดนโดรแกรม (Dendrogram) ปั จจัยด้านผูเ้ รี ยน
4.1 ปั จจัยด้านผูเ้ รี ยน ตามรู ปที่ 2 แผนภูมิเดนโดรแกรม (Dendrogram) พบว่าการประเมิน
(1) ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ในการเรี ยน เพราะต้องการให้อนาคตมีความมัน่ คงทางด้านหน้าที่การ
งาน การเงิน และบุคคลรอบข้าง รวมทั้งประสบความสําเร็ จในการเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Fang Mei Qin (2556) พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี แ รงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นสู ง จะประสบ
ความสําเร็ จในอนาคตตามที่ มุ่งหวัง (2) ด้านเจตคติ ต่ อ การเรี ยนนั้น สามารถเรี ยนรู ้ ได้ต่ อ เนื่ อ ง
การเรี ยนจะทําให้ได้ความรู ้ใหม่ๆ จากอาจารย์ผสู ้ อน ถ้าเรี ยนวิชาที่มีความถนัดจะมีเจตคติเป็ นบวก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อาภรณ์ อินต๊ะชัย (2556) พบว่า เจตคติต่อการเรี ยน และพฤติกรรมใน
การเรี ยน มี ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ปั จจัยที่ สามารถ
พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน คือ เจตคติต่อการเรี ยน (3) ด้านความรู ้พ้ืนฐานเดิม มีความสําคัญ
มาก เพราะสามารถนําความรู ้ใหม่มาต่อยอดได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ บลูม (Bloom,1976)
ซึ่ งเน้น ความสําคัญ ของความรู ้ พ้ื น ฐานเดิ ม มาก เพราะเป็ นสิ่ งที่ แสดงถึ งประสบการณ์ เกี่ ยวกับ
ความสําเร็ จ หรื อความล้มเหลวในการเรี ยน และเป็ นรากฐานที่สาํ คัญในการเรี ยนรู ้ที่สูงขึ้น และ (4)
ด้านการทํางานระหว่างเรี ยนมีความจําเป็ นมากเพราะเมื่อผูส้ อนพูดอะไรมาจะเข้าใจ มองเห็นภาพได้
ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ Fang Mei Qin (2556) พบว่า ปั จจัยที่ สามารถพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา คือ การทํางานระหว่างเรี ยน
4.2 ปั จจัยด้านองค์การ ตามรู ปที่ 3 แผนภูมิเดนโดรแกรม (Dendrogram) พบว่าการประเมิน
(1) ด้านคุณภาพการสอนได้จากความรู ้ความเข้าใจหลังจากเรี ยนจบแต่ละวิชาแล้วสามารถนําไปใช้
ได้จริ ง และ (2) ด้านบรรยากาศในการเรี ยนมีส่วนสําคัญอย่างมาก เพราะถ้าอาจารย์ใจดี สอนแบบ
ไม่เครี ยดจนเกินไป นักศึกษาจะไม่มีความกดดันและไม่เครี ยด จะไม่เบื่อและสนใจเรี ยน ทั้งคุณภาพ
การสอนและบรรยากาศในการเรี ยนสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ยุรมาศ อุดมศิริ (2559) พบว่า ปั จจัย
ความสามารถในการสอนและอุปกรณ์ เพื่อการเรี ยนการสอนเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี
ของนักศึกษาในการเรี ยนต่อในหลักสู ตร MBA (3) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมีความสําคัญ
มาก เรี ยนเป็ นกลุ่มดี กว่าเพื่อช่ วยเหลือกันและกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อุรําไพ สหนนท
รั ต น์ (2556) พบว่า ความสั มพัน ธ์กับ เพื่ อนเป็ นตัวแปรที่ ส่ งผลต่ อ ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิช า
คณิ ตศาสตร์ เพราะถ้ามีความสัมพันธ์กบั เพื่อนที่ดีทาํ ให้อยากมาเรี ยน และมีความสุ ขในการเรี ยนทํา
ให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น และ (4) ด้านผูใ้ ห้บริ การ ปั จจุบนั ดีอยูแ่ ล้วไม่มีพฤติกรรมทางแง่
ลบ สามารถติ ดต่ อทางไลน์ ได้ตลอดเวลา ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ยุรมาศ อุ ดมศิ ริ (2559)
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พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลทางบวกต่อความจงรักภักดีของนักศึกษาในการเรี ยนต่อในหลักสู ตร MBA หาก
ผูใ้ ห้บริ การปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมและสามารถแก้ปัญหาได้
ปัจจัยด้ านองค์ การ
คุณภาพการสอน
ความรู้ความเข้ าใจหลังจากเรียนจบแต่ ละวิชาแล้วสามารถนําไปใช้ ได้ จริงหรื อเปล่า
คุณภาพการสอนเป็ นปัจจัยที่สําคัญที่สุด เพราะช่ วยให้ คนที่มาเรียนเกิดผลสํ าเร็จ มีความรู้
ความเข้ าใจ ทักษะหรื อว่ าได้รับสิ่งนั้นกลับไป
ประสบการณ์ และความรู้ ของอาจารย์ ที่มาสอนสํ าคัญมาก บางเรื่ องผู้เรีย นอ่ านหนังสื อเอง
อ่านอย่ างไรก็ไม่ เข้ าใจ แต่ท่านอาจารย์ กม็ าสรุ ปสอนให้ ง่าย อธิบายวิธีคดิ ของอาจารย์
ด้วยภาษาทีเ่ ข้ าใจง่ ายก็จะเข้ าใจเรื่ องนั้นได้
ครู สอนแล้วเด็กเข้ าใจ ทําข้ อสอบได้ สามารถนําไปประยุกต์ ใช้ ได้ เหมือนอาจารย์ จะมีงานใน
ห้ องให้ ทําก็สามารถนํางานที่อาจารย์ สอนไปประยุกต์ ในการทํางานได้
อยากได้ ด้านเนื้อหาที่นําไปใช้ ได้ คือสอนจากประสบการณ์ ซึ่งเอาไปใช้ ได้ จริง และ
เกีย่ วข้ องกับเนื้อหาด้วย
บรรยากาศในการเรี ยน
บรรยากาศมีส่วนสํ าคัญอย่ างมาก เพราะถ้ าอาจารย์ ใจดี สอนแบบไม่ เครียดจนเกินไป
นักศึกษาจะไม่ มีความกดดันและไม่ เครียด จะไม่ เบื่อและสนใจเรีย น
บรรยากาศสํ าคัญมาก ถ้ าภายในห้ องขัดแย้ งกันก็ไม่ อยากเรียนถ้ าเป็ นมิตรกัน
ก็น่าเรียนยิ่งขึน้ เพื่อนๆ ที่เข้ ากันได้ กจ็ ะเอื้อให้ อยากมาเรียน อยากทํากิจกรรม มีกาํ ลังใจ
มีส่วนด้ วย เพราะว่าบรรยากาศในห้ องเรียนและนอกห้ องเรียนสํ าคัญมาก
ถ้ าดีก็ทําให้ ต้ งั ใจเรียนและยังหายเครียดด้วย
บรรยากาศมีผลกับการเรียนของบางคน เพราะผู้เรียนจะตั้งใจเรียนเนื้อหาที่สอนมากกว่ า
ความสั มพันธ์ ระหว่างเพื่อน
เพื่อนสํ าคัญมาก เรี ยนเป็ นกลุ่มดีกว่ าเพื่อช่ วยเหลือกันและกัน เพราะอาจต้ องแบ่ งเป็ นกลุ่มย่อยใน
การทํารายงาน
ทําให้ มีเพื่อนเพิม่ ขึน้ เพื่อนบางคนทํางานในหน่ วยงานที่เราต้ องขอความช่ วยเหลือในอนาคต
การมีเพื่อนเพิม่ ขึน้ จะมี connection เพิม่ ขึน้
ถ้ าเรียนเพื่อผลสั มฤทธิ์คนเดียวก็เรียนได้ แต่ จริ งๆ แล้วควรเรียนเป็ นกลุ่ม ทํางานเป็ นทีมจะดีกว่า
ผู้ให้ บริการ
การให้ บริ การปัจจุบันดีอยู่แล้ ว ให้ ความช่ วยเหลือและคําแนะนําได้ ทุกเรื่ อง ไม่ มพี ฤติกรรมทางแง่ ลบ
สามารถติดต่ อทางไลน์ ได้ ตลอดเวลา
เอื้อต่อนักศึกษาหลายอย่ าง คือ สามารถเลือกเรียนตามเวลา และสถานทีซ่ ึ่งเหมาะสมกับผู้เรียนได้
เจ้าหน้ าที่ทํางานได้ ดี มีข้อสงสั ยสามารถสอบถามได้ สามารถจะตอบได้ ตรงจุด และทุกระบบทํางาน
ประสานกัน

รู ปที่ 3 แผนภูมิเดนโดรแกรม (Dendrogram) ปั จจัยด้านองค์การ
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การอภิปรายผล
1. นัก ศึ กษาหลักสู ต รบริ ห ารธุ รกิ จมหาบัณ ฑิ ต มหาวิท ยาลัยรามคําแหง มี ร ะดับ ความ
คิดเห็ นเกี่ ยวกับด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดอันดับแรก คือ ท่านคิดว่าท่านประสบความสําเร็ จในการเรี ยน เนื่ องจาก
นักศึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในด้านความรู ้ ความเข้าใจ ความสามารถในการเรี ยนรู ้
และนําความรู ้ที่ได้ไปปฏิบตั ิงานได้จริ ง
2. ปั จจัยด้านผูเ้ รี ยนและปั จจัยด้า นองค์การที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง อภิปรายผลได้ดงั นี้
2.1 ด้านแรงจู งใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ในการเรี ย น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูว้ ิจยั มีความคิดเห็นว่าผูเ้ รี ยน
จําเป็ นต้องมีแรงจูงใจภายในตัวเองก่ อ นเป็ นสําคัญ ในการที่ จะเรี ยนรู ้ สิ่งใหม่ ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ กนกวรรณ เจริ ญ สุ ข (2558) พบว่า แรงจู งใจในการเรี ยนส่ งผลต่ อ ผลสัม ฤทธิ์ ทาง
การเรี ยน
2.2 ด้านเจตคติต่อการเรี ยน มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาหลักสู ตร
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูว้ ิจยั มีความคิดเห็นว่าเนื่ องจากเจตคติที่ดีต่อการ
เรี ยนเป็ นจุดเริ่ มต้นที่สําคัญในการเปิ ดรับความรู ้ ใหม่เพื่อการเรี ยนรู ้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ชิตยาภรณ์ ขุนแก้ว (2556) พบว่า ด้านเจตคติต่อการเรี ยนสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนิสิต หลักสู ตรนิเทศศาสตร์บณ
ั ฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้
2.3 ด้านความรู ้พ้ืนฐานเดิม มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาหลักสู ตร
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิ ต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูว้ ิจยั มีความคิดเห็ นว่าเนื่ องจากความรู ้พ้ืนฐาน
เดิ มเปรี ยบเสมื อนพื้นที่ แข็งแรงในการเรี ยนรู ้ หากมี ความรู ้ พ้ืนฐานเดิ มที่ ดีจะเป็ นการเอื้ อต่ อการ
เรี ยนรู ้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อุรุชา แก้วโสนด (2557) พบว่า ปั จจัยความรู ้พ้ืนฐาน
เดิมสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนิสิตได้
2.4 ด้านการทํางานระหว่างเรี ยน มี อิท ธิ พลต่ อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึ กษา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิ ต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูว้ ิจยั มีความคิดเห็ นว่าเนื่ องจากการ
เรี ยนเป็ นการลงทุนชนิ ดหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นการลงทุนด้านการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะ และศักยภาพของ
ตนเอง แต่ การเรี ย นจําเป็ นต้อ งมี ค่ าใช้จ่าย ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจ ัยของ Fang Mei Qin (2556)
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พบว่า ปั จจัยที่ สามารถพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึ กษาจี น มหาวิทยาลัยบู รพา คื อ
การทํางานระหว่างเรี ยน
2.5 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิ ต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูว้ ิจยั มีความคิดเห็ นว่าเนื่ องจากการ
ทํางานร่ วมกันเป็ นที ม มี ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมาเกี่ ยวข้อง จะช่ วยเหลือเกื้ อกูลกันทั้งด้าน
ความรู ้ การทํางาน และการเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชิตยาภรณ์ ขุนแก้ว (2556), งานวิจยั
ของ สุ มาลี ขันติยะ, 2552 หน้า 60) และงานวิจยั ของ Fang Mei Qin (2556) พบว่า ปั จจัยด้านเพื่อน
และสังคมมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา
3. ปั จจัยด้านองค์การที่ ไม่ มีอิท ธิ พลต่ อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึ กษาหลักสู ต ร
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง คือ
3.1 ด้านคุณภาพการสอน ไม่มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาหลักสู ตร
บริ ห ารธุ รกิ จมหาบัณ ฑิ ต มหาวิท ยาลัยรามคําแหง ผูว้ ิจยั มี ความคิ ดเห็ น ว่าเนื่ องจากผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนอาจเกิดจากปั จจัยด้านผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญมากกว่าปั จจัยด้านองค์การ แม้คุณภาพการสอน
จะดี เพี ยงใด หากผู เ้ รี ย นไม่ ให้ ค วามสําคัญ ย่อ มจะไม่ ท ําให้ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชิ ตยาภรณ์ ขุนแก้ว (2556) และงานวิจยั ของ อาภรณ์ อินต๊ะชัย (2556)
พบว่า ปั จจัยที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน คือ คุณภาพการสอน
3.2 ด้านบรรยากาศในการเรี ยน ไม่มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ผูว้ ิจยั มีความ
คิดเห็ นว่าเนื่ องจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอาจเกิดจากปั จจัยด้านผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญมากกว่าปั จจัย
ด้านองค์การ คื อ ไม่สนใจว่าบรรยากาศในการเรี ยนจะเป็ นอย่างไร หากผูเ้ รี ยนไม่ให้ความสําคัญ
ก็จะไม่ทาํ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิมพ์ประภา อรัญมิตร
(2552) พบว่า ปั จจัยระดับห้องเรี ยนที่มีอิทธิพลในทางลบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาไทย
คือ บรรยากาศในชั้นเรี ยน
3.3 ด้านผูใ้ ห้บ ริ การ ไม่ มีอิ ท ธิ พลต่ อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ผูว้ ิจยั มี ความคิ ดเห็ นว่า
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอาจเกิดจากปั จจัยด้านผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญมากกว่าปั จจัยด้านองค์การ
แม้ว่าผูใ้ ห้บริ การจะจัดหลักสู ตร มีกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเอื้อต่อการ
เรี ยน มีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การเพียงใด หากผูเ้ รี ยนไม่ให้ความสําคัญก็ไม่ทาํ ให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ กุลธน ธนาพงศ์ธร (2530 อ้างถึงใน ทันดร
ธนะกูลบริ ภณ
ั ฑ์, 2552, หน้า 303) ประโยชน์และบริ การที่องค์การจัดการให้น้ นั จะต้องตอบสนอง
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ความต้อ งการของบุ ค คลส่ ว นใหญ่ ห รื อ ทั้ง หมดไม่ ใช่ เป็ นการจัด ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม บุ ค คลโดยเฉพาะ
นอกจากนี้ การที่ ผลการวิจยั พบว่า ด้านคุ ณ ภาพการสอน ด้านบรรยากาศในการเรี ยน และด้านผู ้
ให้บริ การ ไม่มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจ-มหาบัณฑิต
มหาวิ ท ยาลัย รามคํา แหง อาจเนื่ อ งมาจากผู ้ต อบแบบสอบถามแต่ ล ะรายจากกลุ่ ม ตัว อย่ า งมี
ประสบการณ์ในการทํางานแตกต่างกัน
4. สําหรั บ ผลการวิเคราะห์ จาการสัมภาษณ์ นักศึ กษาหลักสู ตรบริ ห ารธุ รกิ จมหาบัณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีผตู ้ อบมากที่สุด จําแนกเป็ น 2 ปั จจัย คือ ปั จจัยแรก คือ ปั จจัยด้านผูเ้ รี ยน
พบว่าการประเมิ น (1) แรงจู งใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ในการเรี ยนได้จากต้อ งการให้ อนาคตมี ค วามมัน่ คง
ทางด้านหน้าที่ การงาน การเงิน และบุ คคลรอบข้าง (2) เจตคติ ต่อการเรี ยนนั้นสามารถเรี ยนรู ้ ได้
ต่อเนื่ องไม่หยุด การเรี ยนจะทําให้ได้ท้ งั ความรู ้ใหม่ๆ จากอาจารย์ผูส้ อน (3) ความรู ้พ้ืนฐานเดิม มี
ความสําคัญ มาก เพราะสามารถนําความรู ้ ใหม่ มาต่ อยอดได้ และ (4) การทํางานระหว่างเรี ยนมี
ความจําเป็ นมากเพราะเมื่อผูส้ อนพูดอะไรมาจะเข้าใจ มองเห็นภาพได้ ปั จจัยที่สอง คือ ปั จจัยด้าน
องค์การ พบว่าการประเมิน (1) คุณภาพการสอนได้จากความรู ้ความเข้าใจหลังจากเรี ยนจบแต่ละ
วิชาแล้วสามารถนําไปใช้ได้จริ ง (2) บรรยากาศในการเรี ยนมีส่วนสําคัญอย่างมาก เพราะถ้าอาจารย์
ใจดี สอนแบบไม่เครี ยดจนเกินไป นักศึกษาจะไม่มีความกดดันและไม่เครี ยด จะไม่เบื่อและสนใจ
เรี ยน (3) ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมีความสําคัญมาก เรี ยนเป็ นกลุ่มดีกว่าเพื่อช่วยเหลือกันและกัน
และ (4) ผูใ้ ห้บริ การปั จจุบนั ดีอยู่แล้ว ให้ความช่วยเหลือและคําแนะนําได้ทุกเรื่ อง ไม่มีพฤติกรรม
ทางแง่ลบ และสามารถติดต่อทางไลน์ได้ตลอดเวลา
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจยั
ผลการวิจยั พบว่า อิทธิพลของปั จจัยด้านผูเ้ รี ยน และปั จจัยด้านองค์การที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง คือ ด้านเจต
คติต่อการเรี ยน ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการเรี ยน ด้านความรู ้พ้ืนฐานเดิม ด้านการทํางานระหว่าง
เรี ยน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน จึงควรให้ความสนใจ พัฒนา และปรับปรุ งด้านต่างๆ
ดังนี้
1. ด้านเจตคติต่อการเรี ยน ควรทําให้นกั ศึกษามีความรู ้สึกชอบ พึงพอใจ และมีอารมณ์ร่วม
ที่ดีในการเข้าเรี ยนซึ่งต้องเกิดจากการมีเจตคติแง่บวกต่อการเรี ยน เพราะมีความถนัด หรื อความชอบ
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ส่ งผลให้อยากเรี ยนในวิชานั้น ผูส้ อนมีส่วนร่ วมให้นกั ศึกษามีเจตคติในทางที่ดีต่อวิชาที่เรี ยน มีการ
ปรับตัว และปรับเจตคติต่อการเรี ยน อันจะทําให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2. ด้ า นแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ในการเรี ยน ผู ้ส อนต้ อ งสร้ า งแรงกระตุ ้ น ให้ เกิ ด ความ
ขยันหมัน่ เพียร เอาใจใส่ ในการเรี ยน มีความมุ่งมัน่ มีระเบียบวินยั ในตนเอง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ในการเรี ยน
3. ด้านความรู ้ พ้ื น ฐานเดิ ม หากนักศึ ก ษาไม่ มีความรู ้ พ้ื น ฐานเดิ ม หรื อ มี น้อ ย ผูส้ อนควร
มี ก ารสอนวิช าเพื่ อ ปรั บ พื้ น ฐานให้ แก่ นัก ศึ ก ษา แต่ ผูเ้ รี ย นต้อ งมี ก ารปรั บ ตัว โดยการตั้งใจและ
ค้นคว้าให้มากขึ้ น เพิ่ มเวลาให้กบั การเรี ยนมี ความขยันมากกว่าผูอ้ ื่ น อันจะทําให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน
4. ด้านความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างเพื่ อ น ควรมอบหมายให้ นัก ศึ ก ษาทํางานร่ ว มกัน เป็ นที ม
มี ค วามสามัคคี ช่วยเหลื อกัน แลกเปลี่ ยนความรู ้ และทบทวนเนื้ อ หาวิชาที่ เรี ยนเพื่ อทําให้เกิ ดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
5. ด้านการทํางานระหว่างเรี ยน สนับสนุ นให้มีการหารายได้เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการเรี ยน
อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มทักษะ ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ในการทํางานของนักศึกษาซึ่ ง
จะทําให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เพื่อการศึกษาเรื่ องอิทธิพลของปั จจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยจําแนกตามปั จจัยด้าน
ผู เ้ รี ย น และปั จ จัย ด้านองค์ก าร ฉะนั้ นในการวิ จ ัย ครั้ งต่ อ ไปจึ ง ควรศึ ก ษาว่ ามี ปั จ จัย ใดบ้า งที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ต่อการเรี ยน เช่น ปั จจัยด้านครอบครัว หรื อ
ศึกษานักศึกษาหลักสู ตรอื่น เป็ นต้น
บรรณานุกรม
กนกวรรณ เจริ ญสุ ข. (2558).ปั จจัยที่มอี ิทธิ พลต่ อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 3 สํานักงานเขตหนองจอก กรุ งเทพมหานคร.
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.

16

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ชิตยาภรณ์ ขุนแก้ว. (2556).ตัวแปรที่มอี ิทธิ พลต่ อผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ พืน้ ฐานของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก.วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตร์,สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
ทันดร ธนะกูลบริ ภณั ฑ์.(2552). คู่มือจัดองค์ ความรู้ มาตรฐานการให้ บริ การ สํานักการศึกษา
ต่ อเนื่องนนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์. (2551). Training Roadmap ตาม Competency...เขาทํากันอย่ างไร?.
กรุ งเทพฯ : สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี .
ค้นเมื่อ เดือนสิ งหาคม 2560.จาก http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?
NewsID=47194&Key=news20
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี .
ค้นเมื่อ เดือนสิ งหาคม 2560.จาก http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?
NewsID=47194&Key=news20
พิ ม พ์ป ระภา อริ ญมิ ต ร.(2552).ปั จจั ยที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนภาษาไทยของ
นั ก เรี ยนชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 สั งกั ดสํานั ก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษาเลย เขต 3 โ ดยการ
วิเคราะห์ พหุ-ระดับ.วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
พยนต์ธร สําเร็ จกิจเจริ ญ.(2553). ผลของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิ งบูรณาการเพื่อเสริ มทักษะการ
คิดสําหรั บนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา.รายงานการวิจยั ,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา.
ยุรมาศ อุดมศิริ.(2559).การศึกษาการรั บรู้ คุณภาพการบริ การทางการศึกษาต่ อ
ความพึงพอใจ ความจงรั กภักดีและแรงจูงใจของนักศึกษา MBA ในประเทศไทย. การค้นคว้าอิสระ
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วีระยุทธ ชาตะกาญจน์.(2547). การบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Online). แหล่งที่มา :
http;//isc.ru.ac.th/data/EDOOO3477.doc.
สิ น พันธุพินิจ.(2553).เทคนิคการวิจยั ทางสังคมศาสตร์.กรุ งเทพมหานคร:สํานักพิมพ์
17

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

วิทยพัฒน์.
สุ จิตรา บุญยรัตพันธุ์.(2557).ระเบียบวิธีวิจัยสําหรั บรั ฐประศาสนศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 14)
กรุ งเทพมหานคร : เสมาธรรม
สุ มาลี ขันติยะ.(2552).ปั จจัยบางประการที่สัมพันธ์ กับความฉลาดทางอารมณ์ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาเลย เขต 1.วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุ ศาสตร์, มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย.
สุ รศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์.(2554).ระเบียบวิธีวิจัย: หลักการและแนวปฏิบตั ิ. กรุ งเทพมหานคร:
ศูนย์ส่งเสริ มวิชาการ.
อาภรณ์ อินต๊ะชัย. (2556).การศึกษาปั จจัยที่มคี วามสัมพันธ์ ต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
ภาคพายัพเชียงใหม่ .งานวิจยั ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ
เชียงใหม่.
อุรุชา แก้วโสนด.(2557). ปั จจัยที่มผี ลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษย์ ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.วิทยานิพนธ์คณะศึกษาศาสตร์,มหาวิทยาลัย
บูรพา.
อุราํ ไพ สหนนทรัตน์. (2556). ตัวแปรที่มอี ิ ทธิ พลต่ อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เขตปริ มณฑล.วิทยานิพนธ์.คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
Bloom,(1976). Human Chartacteristics and School Learning. New York:McGraw-Hill.
Fang Mei Qin,(2556).ปั จจัยที่มผี ลต่ อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา.
วิทยานิพนธ์ คณะศึกษาศาสตร์,มหาวิทยาลัยบูรพา.
Yamane, Taro.(1973) Statistics: An Introductory Analysis. Third editio. Newyork :
Harper and Row Publication.

18

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ทัศนคติการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานคร
Attitudes of the People Working in Bangkok towards Personal Financial Planning
ฉันทนา เจริญศักดิ์
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วิไลวรรณ ทองประยูร
อาจารย์ประจําหลักสู ตร หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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อาจารย์ประจําหลักสู ตร คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุป ระสงค์เพื่อศึ กษาทัศนคติ การวางแผนทางการเงินส่ วนบุ คคลของ
บุคคลทํางานในกรุ งเทพมหานคร และเพื่อศึกษาทัศนคติ การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของ
บุคคลทํางานในกรุ งเทพมหานคร จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ประชากรเป้าหมายในการวิจยั ครั้งนี้
เป็ นบุคคลทํางานในกรุ งเทพมหานครที่มีการวางแผนทางการเงินเป็ นบุคคลที่มีรายได้ประจํา โดยที่
ผูว้ ิจยั เลื อกการสุ่ มตัวอย่างแบบโควต้า (quota sampling) และเครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ น
แบบสอบถาม ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎี และนิยามปฏิบตั ิการ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
ข้อมูล คือค่าร้ อยละในการอธิ บายปั จจัยส่ วนบุ คคล ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานในการ
อธิบายระดับทัศนคติการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของบุคคลทํางานในกรุ งเทพมหานคร และ
ใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one way anova) ในการอธิบายทัศนคติการวางแผน
ทางการเงินส่ วนบุคคลของบุคคลทํางานในกรุ งเทพมหานคร จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล และหาก
พบความแตกต่างจะทําการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่โดยใช้สถิติ LSD
ผลการวิจยั พบว่าบุคคลทํางานในกรุ งเทพมหานคร มีระดับทัศนคติการวางแผนทางการเงิน
ส่ วนบุ ค คลโดยรวมเห็ น ด้ ว ยมาก และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ า นพบว่ า บุ ค คลทํ า งานใน
กรุ งเทพมหานครมีระดับทัศนคติการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลเห็นด้วยมาก ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ด้า นการออม ด้านการเกษี ย ณอายุ ด้านการใช้จ่ าย และด้า นการลงทุ น ทั้ง นี้ บุ ค คลทํา งานใน
กรุ งเทพมหานครที่ มีอายุ รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน ระดับ การศึ กษาและสถานภาพสมรส ต่ างกัน มี
ทัศนคติการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลโดยรวมต่างกัน แต่บุคคลทํางานในกรุ งเทพมหานครที่มี
19

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

เพศต่ างกัน มี ทศั นคติ การวางแผนทางการเงินส่ วนบุ คคลโดยรวมไม่ต่างกัน ดังนั้น หน่ วยงานที่
ให้บริ การทางด้านการเงินควรพัฒนารู ปแบบการบริ การทางการเงินให้สอดคล้องกับทัศนคติการ
วางแผนทางการเงินที่ แตกต่ างกันตาม อายุ รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน ระดับการศึ กษาและสถานภาพ
สมรสของแต่ละบุคคล
คําสํ าคัญ: ทัศนคติการวางแผน, วางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
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
บุคคลที่มีการวางแผนทางการเงินที่ ดีย่อมทําให้บุคคลนั้นมีความมัน่ คงทางการเงิน มัน่ คง
ในการดําเนินชีวิต และมีอิสรภาพทางการเงิน การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลจึงเป็ นปั จจัยหนึ่ ง
ที่ มีส่วนสําคัญ ในการดําเนิ น ชี วิต ซึ่ งจะช่ วยจัดการกับ เงิ น ให้เป็ นเครื่ องมื อ สนับ สนุ น ชี วิตไปสู่
เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของ
ทุกคน และมีความสําคัญต่อบุคคลทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปั จจุบนั ที่สภาพเศรษฐกิจกําลัง
ฟื้ นตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ทําให้ส่งผลระยะยาวในด้านต่างๆ เช่น การฝากเงินไว้ในธนาคารอย่าง
เดียวจะไม่เป็ นทางเลือกในการบริ หารเงินออมที่ เพียงพอ เพราะการฝากเงินประเภทออมทรัพย์มี
อัตราดอกเบี้ยตํ่า ดังนั้น กลุ่มคนที่อยู่ในช่วงของการเริ่ มต้นการทํางานที่ ตอ้ งการสร้างตัว ต้องการ
เงิน เก็บ เพื่อ ใช้ในอนาคต ในยามเกษี ยณอายุให้เพี ยงพอต่ อการดู แลครอบครั ว จึ งจําเป็ นต้องหา
ทางเลือกอื่นๆ ในการสร้างความมัน่ คงให้กบั ตนเอง ข้อมูลทางด้านทัศนคติการวางแผนทางการเงิน
ส่ วนบุคคลจึงมีความสําคัญสําหรับธนาคารหรื อบริ ษทั ที่ให้บริ การทางด้านการเงินได้เสนอรู ปแบบ
การลงทุนให้กบั กลุ่มบุคคลทํางานได้เหมาะสม ซึ่ งการวางแผนทางการเงิน คือ การที่บุคคลบรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนินชีวิตโดยผ่านกระบวนการและการวางแผนทางเงินให้เหมาะสมกับแต่ละ
บุ คคล โดยการวางแผนทางการเงินนี้ เป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับการวางแผนข้อมูลของแต่ละบุ คคล
การกําหนดวัตถุประสงค์ การตรวจสอบฐานะทางการเงินในปั จจุบนั การกําหนดกลยุทธ์ และการ
วางแผนทางการเงิน เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ได้ต้ งั ไว้ในอนาคต ซึ่ งสามารถกล่าว
ได้ว่า การวางแผนทางการเงิ น เป็ นการเชื่ อมต่ อช่ อ งว่างทางการเงิ น ระหว่างปั จ จุบ ัน กับ อนาคต
ภายใต้เงื่อนไขและข้อจํากัดของแต่ละบุ คคล (กฤษฎา เสกตระกูล, 2553) โดยที่ การวางแผนทาง
การเงินเป็ นการบริ หารจัดการทรัพยากรทางการเงินที่มีอยูใ่ ห้สามารถบรรลุเป้ าหมายตามที่ได้ต้ งั ไว้
เพื่ อเป็ นการนํามาซึ่ งความมัน่ คง และความมี เสถี ยรภาพทางการเงิน (สุ ดารั ตน์ พิมลรัตนกานต์,
2555) การวางแผนทางการเงินเป็ นเรื่ องที่ ช่วยให้บุคคลสามารถบรรลุเป้ าหมายทางการเงินตามที่
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ต้องการได้ เป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญที่บุคคลควรตระหนักและเอาใจใส่ เพื่อเป็ นการวางรากฐานความ
มัน่ คงไปสู่ อนาคตที่ ดี ทั้งนี้ การวางแผนทางการเงินของแต่ ละบุ คคลจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กบั
วัต ถุ ประสงค์และเป้ าหมายทางการเงิ นของแต่ ล ะบุ คคล การวางแผนทางการเงิ น ที่ ดีน้ ันจะต้อง
สามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ ทั้งนี้ ทัศนคติทางการเงินเป็ นการเก็บสะสมความเชื่อมาเรื่ อยๆ
โดยผ่ า นการสั่ ง สอน ประสบการณ์ ต่ า งๆ ที่ ไ ด้ผ่ า นเข้า มาในชี วิ ต เมื่ อ บุ ค คลเติ บ โตขึ้ น และมี
ความสามารถในการบริ หารเงินมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ทัศนคติทางการเงินที่ได้สะสมมา หากเป็ น
ความเชื่อและทัศนคติดา้ นบวก ก็จะช่วยส่ งเสริ มการวางแผนทางการเงินของบุคคลนั้นได้เป็ นอย่างดี
ด้วยเหตุน้ ี จึงไม่ควรให้ความสําคัญต่อการให้ความรู ้ และทักษะทางการเงินเพียงอย่างเดียว แต่ควร
จะนําเรื่ องความเชื่อ ทัศนคติทางการเงิน รวมไปถึงประสบการณ์ทางการเงินที่ได้สะสมมาตั้งแต่วยั
เด็กมาเป็ นส่ วนหนึ่งในการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลด้วย
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจในเรื่ องทัศนคติการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของบุคคล
ทํางานในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งจะศึกษาเกี่ยวกับระดับทัศนคติการวางแผนทางการเงินของบุ คคล
ทํางานในกรุ งเทพมหานคร 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านการใช้จ่าย (2) ด้านการออม (3) ด้านการ
ลงทุน และ (4) ด้านการเกษียณอายุ เพื่อศึกษาว่าแต่ละบุคคลมีระดับทัศนคติเกี่ยวกับการวางแผน
ทางการเงินมากน้อยเพียงใด รวมถึงการเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันจะทําให้ทศั นคติ
การวางแผนทางการเงินต่างกันหรื อไม่ เพื่อนําผลการวิจยั มาเป็ นข้อมูลในการเสนอแนะหน่วยงานที่
ให้บริ การทางด้านการเงินใช้ในการปรับปรุ ง พัฒนารู ปแบบการให้บริ การทางการเงินได้สอดคล้อง
กับทัศนคติการวางแผนทางการเงินของแต่ละบุคคล
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาทั ศ นคติ ก ารวางแผนทางการเงิ น ส่ วนบุ คคลของบุ คคลทํ า งาน ใน
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาทั ศ นคติ ก ารวางแผนทางการเงิ น ส่ วนบุ คคลของบุ คคลทํ า งาน ใน
กรุ งเทพมหานครจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
สมมติฐานของการวิจยั
บุคคลทํางานในกรุ งเทพมหานครที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระดับการศึกษาและ สถานภาพสมรส ต่างกัน มีทศั นคติการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลต่างกัน
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ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ บุคคลทํางานในกรุ งเทพมหานครที่มีการวางแผนทาง
การเงิน ซึ่ งเป็ นบุ คคลที่ มีรายได้ประจํา ตัวแปรที่ ศึกษาตามกรอบแนวคิดการวิจยั นี้ ตัวแปรอิสระ
ประกอบด้วยปั จจัยส่ วนบุคคล คือ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา และ สถานภาพ
สมรส ส่ ว นตัว แปรตาม คื อ ทัศ นคติ ก ารวางแผนทางการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค คลทํางานใน
กรุ งเทพมหานคร
แนวคิด ทฤษฎี และการสร้ างกรอบแนวคิดในการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการวิจยั เรื่ อง ทัศนคติ การวางแผนทาง
การเงิ น ส่ วนบุ ค คลของบุ คคลทํางานในกรุ งเทพมหานคร โดยการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่างๆ กับการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างกรอบ
แนวคิด และสร้างเครื่ องมือในการวิจยั ซึ่งสรุ ปได้วา่
ทัศนคติ การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล หมายถึ ง ทัศนคติ ทางการเงิน คื อ ความรู ้สึก
นึ กคิ ด ความเชื่ อ ความคิ ดของแต่ละบุ คคลเกี่ ยวกับเรื่ องเงิ น เป็ นเรื่ องของการจัดระเบี ยบการเงิ น
ของบุ คคลอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ด้วยการรู ้ จกั วิธีการจัดหาเงิ นเข้ามา และใช้จ่ายเงินอย่างถู กต้อง
ก่อให้เกิดผลดีจนบรรลุเป้ าหมายทางการเงินที่ได้กาํ หนดไว้ ทัศนคติการวางแผนทางการเงินส่ วน
บุคคลเป็ นตัวกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคคลกับรู ปแบบการวางแผนทางการเงิน ผูว้ ิจยั
ได้เรี ยบเรี ยงเนื้อหาเกี่ยวกับทัศนคติการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลโดยแบ่งทัศนคติการวางแผน
ทางการเงินส่ วนบุคคลเป็ น 4 ด้าน คือ (1) ด้านการใช้จ่าย (2) ด้านการออม (3) ด้านการลงทุน และ
(4) ด้านการเกษียณอายุ
ทัศ นคติ ก ารวางแผนทางการเงิ น ส่ ว นบุ ค คล ด้านการใช้จ่ าย คื อ ทัศ นคติ ข องบุ ค คลที่
เกี่ ยวกับ การใช้เงิ น ซื้ อ สิ น ค้าและบริ การ เพื่ อเป็ นการตอบสนองความต้องการของตน เป็ นการ
ตัดสิ นใจใช้จ่ายเงินที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ทัศนคติการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล ด้าน
การใช้จ่ายที่ดีจึงควรวางแผนให้มีรายจ่ายที่เพียงพอกับรายได้ที่ได้รับ
ทัศนคติการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล ด้านการออม คือ ทัศนคติของบุคคลที่เกี่ยวกับ
การแบ่งรายได้ส่วนหนึ่ งเก็บสะสมไว้ ซึ่งจะทําให้มีปริ มาณเงินที่เพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ เพื่อให้สามารถ
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ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ต้ งั ใจไว้ได้ เช่น เพื่อการใช้จ่ายในอนาคต และเพื่อการใช้จ่ายในยาม
ฉุกเฉิ น
ทัศนคติการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล ด้านการลงทุน คือ ทัศนคติของบุคคลที่เกี่ยวกับ
การแบ่งเงินส่ วนหนึ่งจากรายได้ หรื อเงินออม เพื่อนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น หุ น้
พันธบัตร กองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) เป็ นต้น เพื่อจะได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าการออมเงิน
ภายใต้สภาวการณ์ของความเสี่ ยงที่แต่ละบุคคลสามารถยอมรับได้
ทัศนคติการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล ด้านการเกษียณอายุ คือ ทัศนคติ ของบุคคลที่
เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเพื่อการเตรี ยมความพร้อมในการมีเงินไว้ใช้ให้เพียงพอกับรายจ่ายที่
จะเกิดขึ้นในช่วงเกษียณอายุ ซึ่ งจะไม่มีรายได้เข้ามาเหมือนในอดีต หรื อมีรายได้ลดน้อยลง ซึ่ งการ
วางแผนทางการเงินที่ดีจะส่ งผลทําให้มีชีวติ ภายหลังเกษียณอายุแล้วสามารถอยูไ่ ด้อย่างสบาย
กรอบแนวคิดในการวิจยั
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ได้กรอบแนวคิดในการวิจยั ดังรู ปที่ 1
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล

ทัศนคติการวางแผนทางการเงิน

- เพศ

ส่ วนบุคคลของบุคคลทํางานใน

- อายุ

กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4

- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ด้าน

- ระดับการศึกษา

- ด้านการใช้จ่าย

- สถานภาพสมรส

- ด้านการออม
- ด้านการลงทุน
- ด้านการเกษียณอายุ
รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
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1. เป็ นข้อ มู ล ในการวางแผนกิ จกรรมต่ างๆ ของหน่ วยงานที่ ให้บ ริ การทางด้านการเงิ น
ในการพัฒนาการให้บริ การทางการเงินด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อทัศนคติการวางแผนทางการเงิน
ส่ วนบุคคลมากขึ้น โดยกําหนดแผนพัฒนาการให้บริ การทางการเงินที่มีความสอดคล้องกับลักษณะ
ปั จจัยส่ วนบุคคลของแต่ละคน
2. เป็ นประโยชน์ทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และประชากรศาสตร์ที่เกี่ยวกับลักษณะ
ทางประชากรกับการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
ระเบียบวิธีการวิจยั
การวิ จ ั ย เรื่ องทั ศ นคติ ก ารวางแผนทางการเงิ น ส่ วนบุ ค คลของบุ ค คลทํ า งานใน
กรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้เลื อกรู ปแบบการวิจยั เชิ งพรรณนา (Descriptive research) และมีหน่ วย
การวิเคราะห์ (Unit of analysis) ระดับบุคคล (Individual level) โดยประชากรที่ทาํ การวิจยั ในครั้งนี้
คื อ บุ ค คลทํา งานในกรุ ง เทพมหานครที่ มี ก ารวางแผนทางการเงิ น เนื่ อ งจากไม่ ท ราบจํานวน
ประชากรที่ แน่ นอน การหาขนาดของกลุ่ มตัวอย่างจะใช้สูตรของ W.G.Cochran (1977) ยอมรั บ
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้จาํ นวนของตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั 384 คน วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบ
โควต้า โดยผูว้ ิจยั จะกําหนดสัดส่ วนจํานวนตัวอย่างที่ตอ้ งการไว้ล่วงหน้า และกําหนดหน่วยตัวอย่าง
แบ่งตามเขตในกรุ งเทพมหานคร และแต่ละเขตจะใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก เพื่อให้ได้ครบ
ตามจํา นวน 384 คน เป็ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ภาคสนามแบบวิ จ ัย ตัด ขวาง (Cross sectional
studies) คือ การเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ งเพียงครั้งเดียว ซึ่ งจะใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการวิจยั และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการทางสถิติ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการวิ จ ยั ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ ผูว้ ิ จ ยั สร้ างขึ้ น ตามแนวคิ ด ทฤษฎี
และนิ ยามปฏิบตั ิการ ซึ่ งแบ่งแบบสอบถามเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามปั จจัยส่ วนบุคคล
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ ทัศ นคติ ก ารวางแผนทางการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค คลทํางาน
ในกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย 4 ด้าน คื อ (1) ด้านการใช้จ่าย (2) ด้านการออม (3) ด้านการ
ลงทุ น และ (4) ด้านการเกษี ย ณอายุ ใช้ม าตรวัด แบบลิ เคิ ร์ ท หลังจากนั้น นําแบบสอบถามมา
ตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย โดยตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อ หา (Content
validity) และหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามดังกล่าว หลังจากนั้นผูว้ ิจยั จะนําแบบสอบถามไป
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ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับบุคคลทํางานในกรุ งเทพมหานคร
คือ บุคคลที่ทาํ งานในอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจสอบความ
เที่ ย งของแบบสอบถามทั ศ นคติ ก ารวางแผนทางการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค คลทํา งานใน
กรุ งเทพมหานครโดยคํานวณค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาครอนบัคได้ 0.783 ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้
ทั้งนี้ เกณฑ์ค่าสัมประสิ ทธิ์ของความเที่ยง (Reliability coefficient) ที่ยอมรับได้คือ 0.50 ขึ้นไป (สุ จิ
ตรา บุญยรัตพันธุ์, 2557) และผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บข้อมูลเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้จริ งทั้งหมด 384 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
เทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อ มูลในการวิจยั เรื่ อง ทัศนคติ การวางแผนทางการเงินส่ วนบุ คคลของบุ คคลทํางานใน
กรุ งเทพมหานคร วิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป ทางสถิ ติ สถิ ติ ที่ ใช้ใ นการวิ เคราะห์ ได้แ ก่
(1) ค่าร้อยละ เพื่อบรรยายรายละเอียดปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึ กษา และสถานภาพสมรส (2) ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเพื่ออธิ บายทัศนคติการ
วางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของบุคคลทํางานในกรุ งเทพมหานครทั้ง 4 ด้าน โดยกําหนดเกณฑ์
ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพชี วิตในการทํางาน ตามเกณฑ์การวิเคราะห์ของ
บุญมี พันธุไ์ ทย (2557)
ค่าเฉลี่ย

ความหมาย

4.50-5.00

ระดับมากที่สุด

3.50-4.49

ระดับมาก

2.50-3.49

ระดับปานกลาง

1.50-2.49

ระดับน้อย

1.00-1.49

ระดับน้อยที่สุด

(3) เปรี ยบเทียบทัศนคติการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของบุคคลทํางานในกรุ งเทพมหานคร
จําแนกตามเพศโดยใช้สถิติ t - test (independent sample t- test) และ (4) เปรี ยบเทียบทัศนคติการ
วางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของบุคคลทํางานในกรุ งเทพมหานครจําแนกตาม อายุ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส โดยใช้สถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (one-
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way analysis of variance) หากพบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทําการ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยสถิติ LSD
ผลการวิจยั
การวิ จ ั ย เรื่ อง ทั ศ นคติ ก ารวางแผนทางการเงิ น ส่ วนบุ ค คลของบุ ค คลทํ า งานใน
กรุ งเทพมหานคร ข้อมูลจากบุคคลทํางานในกรุ งเทพมหานครที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง (ร้อยละ 71.4) มีอายุ 35-45 ปี (ร้อยละ 45.2) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001- 35,000 บาท (ร้อยละ
28.0) ระดับการศึกษาปริ ญ ญาตรี หรื อเที ยบเท่ า (ร้ อยละ 68.8) และสถานภาพโสด (ร้ อยละ 61.8)
ซึ่งสรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ระดับทัศนคติการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของบุคคลทํางานใน
กรุ งเทพมหานคร พบว่าบุคคลทํางานในกรุ งเทพมหานครมีระดับทัศนคติการวางแผนทางการเงิน
ส่ วนบุ คคลโดยรวมเห็ นด้วยมาก (  = 4.27) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า มีระดับทัศนคติ การ
วางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลด้านการออมมากที่สุด (  = 4.40) รองลงมา คือ ด้านการเกษียณอายุ
(  = 4.37) ด้านการใช้จ่าย (  = 4.35) และด้านการลงทุน (  = 3.98) ตามลําดับ
2. ผลการเปรี ยบเที ย บทัศ นคติ การวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ ค คลของบุ ค คลทํางานใน
กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
2.1 บุคคลทํางานในกรุ งเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน มีทศั นคติการวางแผนทางการเงินส่ วน
บุคคลโดยรวมไม่ต่างกัน
2.2 บุคคลทํางานในกรุ งเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน มีทศั นคติการวางแผนทางการเงินส่ วน
บุ คคลโดยรวมต่ างกัน ดังนั้น เมื่ อพบความแตกต่ างจึ งทดสอบเป็ นรายคู่ โดยใช้สถิ ติ LSD พบว่า
บุคคลทํางานในกรุ งเทพมหานครที่ มีอายุต่ าํ กว่า 35 ปี กับ อายุ 45 ปี ขึ้นไป มีทศั นคติการวางแผน
ทางการเงินส่ วนบุคคลโดยรวมต่างกัน
2.3 บุคคลทํางานในกรุ งเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีทศั นคติการวางแผน
ทางการเงินส่ วนบุ คคลโดยรวมต่างกัน ดังนั้นเมื่อพบความแตกต่ างจึ งทดสอบเป็ นรายคู่ โดยใช้
สถิติ LSD พบว่า บุคคลทํางานในกรุ งเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 25,000 บาท กับ
รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 35,001-45,000 บาท และ รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ตํ่ า กว่ า 25,000 บาท
กับ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาทขึ้นไป มีทศั นคติการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลโดยรวม
ต่างกัน
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2.4 บุคคลทํางานในกรุ งเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีทศั นคติการวางแผนทาง
การเงินส่ วนบุคคลโดยรวมต่างกัน ดังนั้นเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบเป็ นรายคู่โดยใช้สถิติ LSD
พบว่า บุคคลทํางานในกรุ งเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี กบั สู งกว่าปริ ญญาตรี
มีทศั นคติการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลโดยรวมต่างกัน
2.5 บุ คคลทํางานในกรุ งเทพมหานครที่ มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีทศั นคติการวางแผน
ทางการเงินส่ วนบุคคลโดยรวมต่างกัน ดังนั้นเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบเป็ นรายคู่โดยใช้สถิติ
LSD พบว่า บุคคลทํางานในกรุ งเทพมหานครที่มีสถานภาพโสด กับ สถานภาพสมรส มีทศั นคติการ
วางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลโดยรวมต่างกัน
อภิปรายผล
การวิ จ ั ย เรื่ อง ทั ศ นคติ ก ารวางแผนทางการเงิ น ส่ วนบุ ค คลของบุ ค คลทํ า งานใน
กรุ งเทพมหานคร อภิปรายผลการวิจยั แต่ละประเด็นตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ ระดับ ทัศ นคติ การวางแผนทางการเงิ น ส่ วนบุ ค คลของบุ คคลทํางาน
ในกรุ งเทพมหานคร ทั้ง 4 ด้าน พบว่า บุคคลทํางานในกรุ งเทพมหานครมีระดับทัศนคติการวางแผน
ทางการเงินส่ วนบุคคลโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า บุคคล
ทํางานในกรุ งเทพมหานครมี ระดับ ทัศ นคติ การวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ คคลทั้ง 4 ด้านได้แก่
ด้านการใช้จ่าย ด้านการออม ด้านการลงทุน และด้านการเกษียณอายุอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ผูว้ ิจยั
มีความคิดเห็นว่า บุคคลทํางานในกรุ งเทพมหานครมีความคิด มีความรู ้สึกนึ กคิดที่มีความสัมพันธ์
ในทางที่ ดี ก ับ การวางแผนทางการเงิ น และมี ก ารกําหนดเป้ าหมายในการวางแผนทางการเงิ น
ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ อรอนงค์ ไชยบุ ญ เรื อง (2552) ศึ กษาการวางแผนทางการเงินส่ วน
บุคคลของพนักงานธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สาขาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มี
การวางแผนทางการเงินด้านของหนี้สินมากที่สุด ซึ่งเป็ นการวางแผนด้านของหนี้สินที่ส่วนใหญ่เกิด
จากสิ นเชื่ ออเนกประสงค์ ส่ วนการวางแผนทางการเงินเพื่อเป็ นการออมและการลงทุนส่ วนใหญ่
คือ เงินฝากออมทรัพย์ การวางแผนภาษี การวางแผนการเกษียณ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ มุกดา
โควหกุล (2559) พบว่า ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลส่ วนใหญ่ มีรูปแบบการ
ออมมากที่ สุด คือ มีบญ
ั ชี เงินฝากกับธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั ฝากออมทรั พย์และฝากประจํา มี การจัด
สัดส่ วนเงินออมต่อรายได้ในแต่ละเดือนมากที่สุด คือ ไม่ได้กาํ หนดไว้แน่นอน ออมตามจํานวนเงิน
ที่เหลือจากการใช้จ่าย ออมเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 5,000 บาท เหตุผลหลักในการออม คือ เพื่อไว้ใช้
28

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ยามฉุ กเฉิ น มี ระยะเวลาการออมเงิ น 1-5 ปี และสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ จริ ยา กํายอด (2554)
ที่ ระบุ ว่าประชาชนที่ ทาํ งานรับ ราชการจะต้องพบกับการเกษี ยณอายุราชการ ซึ่ งคนกลุ่มนี้ จะให้
ความสําคัญ กับ ระบบการบริ ห ารการเงิ น ที่ ดี เพื่ อ ที่ จ ะสามารถดํารงชี วิต ในบั้น ปลายได้อ ย่างมี
ความสุ ข
2. บุคคลทํางานในกรุ งเทพมหานครที่มีเพศต่างกันมีทศั นคติการวางแผนทางการเงินส่ วน
บุคคลโดยรวมไม่ต่างกัน จากผลการวิจยั พบว่า บุคคลที่ ทาํ งานไม่ว่าจะเป็ นเพศชายหรื อเพศหญิ ง
ต่างก็มีความคิด มีความรู ้สึกนึ กคิดเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
ผูว้ ิจยั มี ความคิ ดเห็ นว่า เพศไม่ ใช่ เป็ นเรื่ อ งสําคัญ ที่ จะสามารถจําแนกทัศนคติ ท างการเงิ น ทําให้
ทัศ นคติ ก ารวางแผนทางการเงิ น แตกต่ างกัน เพราะไม่ ว่าจะเป็ นเพศชายหรื อ เพศหญิ งต่ า งก็ มี
ความรู ้ สึกนึ กคิ ด มี ค วามคิ ดที่ จ ะวางแผนหรื อไม่วางแผนทางการเงิ น มี ห รื อ ไม่ มีเป้ าหมายทาง
การเงิ น เหมื อ นกัน ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้อ งกับ งานวิ จยั ของ มุ ก ดา โควหกุ ล (2559) ที่ พ บว่า
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ ไม่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการออม และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อนงนาฎ ศุภกิจวณิ ชกุล และประสพชัย พสุ นนท์
(2559) พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่มีเพศแตกต่างกัน
ส่ งผลต่อการบริ หารการเงินไม่แตกต่างกัน
3. บุ คคลทํางานในกรุ งเทพมหานครที่ มีอายุ ระดับ การศึ กษา รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อ น และ
สถานภาพสมรสต่ า งกัน มี ท ัศ นคติ ก ารวางแผนทางการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลโดยรวมต่ า งกัน จาก
ผลการวิจยั พบว่า บุคคลที่ทาํ งานในกรุ งเทพมหานครที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และสถานภาพสมรสต่ างกัน มี ระดับ ของทัศ นคติ มี ความคิ ดความรู ้ สึกเกี่ ยวกับ การวางแผนทาง
การเงินส่ วนบุคคล มีรายละเอียดของเป้ าหมายทางการเงิน มีความต้องการความมัง่ คัง่ ทางการเงินที่
แตกต่างกัน ผูว้ ิจยั มีความคิดเห็นว่าเนื่ องจากบุคคลที่ มีปัจจัยส่ วนบุคคล มีบริ บท มีเงื่อนไขในชี วิต
ครอบครัว ชีวิตการทํางาน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีระดับความรู ้ทางการเงิน มีทศั นคติยอมรับความ
เสี่ ยงจากการลงทุนที่แตกต่างกัน บางคนมีครอบครัวที่ตอ้ งดูแล มีความจําเป็ นต้องใช้จ่ายไม่เท่ากัน
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ มุกดา โควหกุล (2559) พบว่ารายได้และการศึกษาของประชากรใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มี ค วามสั มพัน ธ์ก ับ พฤติ ก รรมการออม และสอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ สมนึ ก เอื้อจิระพงษ์พนั ธ์ และ ปรรณ เก้าเอี้ยน (2558) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิ กในครอบครัว รายได้
หลักรวมต่อเดือน รายได้เสริ มต่อเดือน ตําแหน่ งชั้นยศ อายุราชการ มีความสัมพันธ์กบั การจัดการ
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การเงินส่ วนบุคคลของข้าราชการตํารวจภูธร จังหวัดชุมพร และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อนงนาฎ
ศุ ภกิ จวณิ ชกุล และประสพชัย พสุ น นท์ (2559) พบว่า บุ คลากรมหาวิท ยาลัยศิ ลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ ที่ มีขอ้ มูลส่ วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือนที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อการบริ หารการเงินแตกต่างกัน เช่นเดียวกับผลการวิจยั ของ ฐานิ ศร์ สุ พฒั น์วชั
รานนท์ (2553) กลุ่มวัยทํางานในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ ระดับ
การศึกษาสู งสุ ด และระดับรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันส่ งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน
ส่ วนบุคคลเพื่อความมัน่ คงทางการเงินที่ แตกต่างกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ รัชนี กร วงศ์
จันทร์ (2554) ที่กล่าวว่า การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลเป็ นการออกแบบแนวทางการปฏิบตั ิใน
การบริ หารจัดการเงินภายใต้เงื่อนไขเฉพาะของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน โดยจะนําไปปฏิบตั ิและมี
การทบทวนปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินของแต่ละบุคคล
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากงานวิจยั
1. จากผลการวิจยั พบว่าบุ คคลทํางานในกรุ งเทพมหานคร มี ระดับ ทัศนคติ การวางแผน
ทางการเงินส่ วนบุคคลในระดับมาก หมายความว่า บุคคลทํางานในกรุ งเทพมหานครมีความรู ้สึก
มีความคิดที่ สัมพันธ์เกี่ ยวกับเรื่ องการวางแผนทางการเงิน มีมุมมองเรื่ องการวางแผนทางการเงิน
ว่าเป็ นสิ่ งสําคัญ โดยมี ระดับ ทัศนคติ การวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุ คคลด้านการออมมากที่ สุด
รองลงมา คื อ ด้านการเกษี ยณอายุ ซึ่ งสามารถอธิ บ ายได้ว่ า บุ ค คลทํางานในกรุ งเทพมหานคร
มีเป้ าหมายทางการเงิน ให้ความสําคัญ กับการแบ่ งรายได้เพื่อเก็บออมไว้ใช้ในยามฉุ กเฉิ น ดังนั้น
ธนาคารหรื อ หน่ วยงานที่ ให้ บ ริ การทางการเงิ น ควรมี รูป แบบการให้ บ ริ การทางการเงิ นที่ จูงใจ
ตอบสนองต่อการเก็บเงินออมไว้ใช้ในเวลาฉุกเฉิ นของบุคคลวัยทํางาน
2. ผลการวิจยั ได้ช้ ี ให้เห็นว่าบุคคลทํางานในกรุ งเทพมหานครที่มีอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรสต่างกัน มีทศั นคติการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลโดยรวม
ต่างกัน ดังนั้นธนาคารหรื อหน่ วยงานที่ ให้บริ การทางการเงินจะต้องมีรูปแบบการให้บริ การทาง
การเงิ น ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ บุ คคลที่ มีค วามหลากหลายโดยคํานึ งถึ งอายุ รายได้เฉลี่ ยต่ อ เดื อ น ระดับ
การศึกษา และสถานภาพสมรสของแต่ละบุคคลด้วย เพราะบุคคลวัยทํางานที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลที่
ต่ างกันข้างต้น มี การวางแผนทางการเงิน มี เป้ าหมายทางการเงิน มีเป้ าหมายในชี วิต และมีความ
ต้องการจากธนาคารหรื อหน่วยงานที่ให้บริ การทางการเงิน เพื่อตอบสนองต่อเป้ าหมายทางการเงิน
ต่างกัน เช่น มีการแบ่งรายได้เพื่อต้องการมีเงินไว้ใช้จ่ายในช่ วงเวลาที่ จาํ เป็ นเร่ งด่วน หรื อแบ่งเงิน
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ส่ วนหนึ่ งสําหรั บการลงทุ นทั้งที่ มีความเสี่ ยงสู ง หรื อการลงทุ นที่ มีความเสี่ ยงตํ่า มี เป้ าหมายเพื่ อ
ยกระดับฐานะความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึน รวมถึงการวางแผนทางการเงินเพื่อใช้ชีวิตภายหลังเกษียณอายุ
จากการทํางานที่แตกต่างกัน ซึ่งถ้าหากธนาคารหรื อหน่วยงานที่ให้บริ การทางการเงินตอบสนองต่อ
ทัศนคติ ก ารวางแผนทางการเงิ น ที่ ต่ างกัน ได้จะเป็ นการช่ วยส่ งเสริ มให้ บุ ค คลวัยทํางานบรรลุ เป้าหมายทางการเงินส่ วนบุคคล
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เพื่อเปรี ยบเทียบทัศนคติการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของ
บุคคลทํางานในกรุ งเทพมหานคร จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการวิจยั ครั้ง
ต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยหรื อตัวแปรใดบ้างที่จะส่ งผลต่อทัศนคติการวางแผนทางการเงินส่ วน
บุคคลของบุคคลทํางานในกรุ งเทพมหานคร หรื อปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติ การวางแผน
ทางการเงินส่ วนบุ คคลของบุ คคลทํางานในกรุ งเทพมหานคร เช่ น ศึ กษาปั จจัยกิ จกรรมทางด้าน
การตลาดของธนาคาร ปั จจัยด้านความรู ้ความเข้าใจ ปั จจัยด้านความเสี่ ยงทางการเงิน เป็ นต้น
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อิทธิพลของปัจจัยคุณภาพชีวติ ในการทํางานทีม่ ตี ่ อความผูกพันต่ อองค์ การ
ของพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมภิ าค
The Influence of Quality of Working Life towards Organizational Commitment of
Provincial Electricity Authority Employees
พิทยุตม์ โตขํา
นักวิชาการ
เพชรน้ อย เวทยประสิทธิ์
อาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษ หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สุ กญ
ั ญา ตันธนวัฒ น์
อาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษ หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานและระดับความผูกพัน
ต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค และศึ กษาอิทธิ พลของปั จจัยคุณภาพชี วิตในการ
ทํางานที่ มีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ประชากรเป้ าหมายเป็ น
พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบอาศัยความน่ าจะเป็ น โดยเลือกใช้
การสุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) และเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม
ที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ นตามแนวคิ ด ทฤษฎี และนิ ยามปฏิ บตั ิ การ ซึ่ งมีเทคนิ คการวิเคราะห์ ขอ้ มูล คื อใช้
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอธิบายระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานและระดับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค สําหรับการอธิ บายอิทธิ พลของปั จจัยคุณภาพชีวิตใน
การทํางานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคใช้สถิติถดถอยพหุ คูณ
(Multiple regression)
ผลการวิจยั พบว่า พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค มีระดับคุณภาพชี วิตในการทํางานและ
ระดับความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก และปั จจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานด้านความเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคมากที่สุด
รองลงมาคือ ปั จจัยคุณภาพชี วิตในการทํางานด้านความสมดุลระหว่างชี วิตงานและด้านอื่นๆ และ
ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่ เป็ นธรรมและเพียงพอ สามารถเขียนสมการรู ปคะแนนมาตรฐานใน
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การพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ได้ดงั นี้ Z = .244 QWLC
+ .197 QWLL + .390 QWLF และสามารถอธิ บายความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 43.3 ทั้งนี้จากผลการวิจยั
จะเป็ นข้อมูลสําหรับผูบ้ ริ หารว่าควรให้ความสําคัญกับปั จจัยคุณภาพชี วิตในการทํางานด้านความ
เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การมากที่ สุด ซึ่ งผูบ้ ริ หารต้อง
พัฒนาและสร้างงานให้เป็ นงานที่ได้รับการยอมรับต่อสังคม งานที่ทาํ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ในสังคม มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กบั การปฏิบตั ิงานของ
พนักงานและกระตุน้ ให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ
คําสํ าคัญ: คุณภาพชีวติ ในการทํางาน , ความผูกพันต่อองค์การ
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
34

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

+ .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
ในปั จจุบนั สภาพแวดล้อมของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําให้การดําเนิ นชีวิต
ในการทํางานของพนักงานในองค์การ และภารกิ จของหน่ วยงานต่ างๆ ทั้งหน่ ว ยงานราชการ
รัฐวิสาหกิ จ และธุ รกิจเอกชน จะต้องมี การปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านเพื่อ
ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น โดยให้องค์การอยูร่ อด มีศกั ยภาพสามารถแข่งขันกับองค์การอื่นๆได้
ทุกองค์การจึงให้ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย์ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ให้คนเป็ น
ศูนย์กลางในการพัฒนาสร้างความสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ และขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ
ที่ ชัดเจน เชื่ อมโยงทุ กมิ ติของการพัฒ นาอย่างบู รณาการทั้งคน องค์การ และสังคม ซึ่ งทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การนั้น เป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่า เปรี ยบเสมือนเป็ นทุนทางปั ญญาขององค์การที่สาํ คัญ
ที่สุด เพราะทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นทรัพยากรที่ไม่สามารถหาทดแทนได้หากขาดหายไป ไม่สามารถ
ลอกเลียนแบบกันได้ และเป็ นทรัพยากรที่ ใช้แล้วยิ่งมีคุณค่า ไม่เสื่ อมมูลค่าลง เป็ นกําลังสําคัญใน
การพัฒ นาขององค์การ ดังนั้นองค์การต้องมี การบริ ห ารพัฒ นาด้านทรั พยากรมนุ ษย์ให้มีความรู ้
ความสามารถสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และธํารงรักษาคนที่เก่งให้อยูก่ บั องค์การ
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ภายในองค์การนั้น จะไม่ค่อยจะราบรื่ นหรื อประสบ
ความสําเร็ จมากนัก ซึ่ งปั ญ หาที่ สําคัญ ในการพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ในองค์การลําดับแรกๆ คื อ
ปั ญหาการลาออก การหยุดงาน หรื อการเปลี่ยนงานของพนักงาน ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ เป็ นอุปสรรคใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ โดยสาเหตุหลักอาจจะมาจากคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานในองค์การนั้นอยูใ่ นระดับตํ่า ซึ่ งปั ญหาดังกล่าวนี้ เกิดมาจากพนักงานที่มีทศั นคติไม่ดีต่อ
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งานหรื อต่อองค์การ เช่ น งานที่ ได้รับมอบหมายนั้นไม่ทาํ ให้ผูป้ ฏิบตั ิ รู้สึกว่ามีความก้าวหน้าหรื อ
ความมัน่ คงในชีวิต รายได้ผลตอบแทนขององค์การหรื อสวัสดิการต่างๆ ขององค์การไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของพนักงาน หรื อสาเหตุที่มาจากนโยบายขององค์การ เช่น นโยบายไม่ส่งเสริ มการ
ทํางาน ซึ่ งปั ญหาดังกล่าวเป็ นปั ญหาพื้นฐานของทุกองค์การที่สามารถเกิดขึ้นได้ หากองค์การใดมี
แนวโน้มว่าพนักงานของตนเองมีทศั นคติต่อองค์การในทางลบ อาจจะส่ งผลให้เป็ นปั ญหาเรื่ องการ
คงอยูข่ องพนักงาน พนักงานขาดงานมากขึ้น ซึ่งจะไม่เป็ นผลดีต่อองค์การ ด้วยเหตุน้ ีการธํารงรักษา
พนั ก งานให้ อ ยู่ก ับ องค์ก ารอย่า งยาวนาน และสามารถทําให้ พ นั ก งานได้มี ก ารพัฒ นาความรู ้
ความสามารถของตนเอง ทําให้พนักงานในองค์การมีความสุ ขในการทํางาน รวมถึงให้ความมัน่ คง
แก่พนักงานนั้น ย่อมจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ (รุ่ งโรจน์ อรรถานิ ทธิ์ , 2554) การที่องค์การ
จะดึงดูดหรื อรักษาทุนมนุ ษย์ให้อยู่กบั องค์การ มีความผูกพันต่อองค์การจําเป็ นที่ ตอ้ งมีการจัดการ
ความสมดุลของชีวิต ทั้งชีวิตส่ วนตัว ครอบครัว และชีวิตในการทํางานที่ดี เพราะหากพนักงานรู ้สึก
ว่าขาดความสมดุลในชี วิต ไม่มีคุณภาพชี วิตอาจจะลาออกจากองค์การเพื่อไปแสวงหาทางเลือกที่
ดี กว่าให้กบั ชี วิตของตนเอง ดังนั้นผูบ้ ริ ห ารจึ งจําเป็ นต้องดู แลเอาใจใส่ กระบวนการทํางานและ
อํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ ตลอดจนสิ่ งอํานวยความสะดวกในการทํางาน สภาพแวดล้อมของ
การทํางานที่เหมาะสมสอดคล้องต่อการสร้างคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน เพื่อให้พนักงาน
เกิดความพึงพอใจในการทํางานส่ งผลให้พนักงานเกิดความมัน่ ใจว่าองค์การมีความมัน่ คง ไม่ถูกเอา
รัดเอาเปรี ยบ มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม และมีการพัฒนาศักยภาพ ซึ่ งจะทําให้
พนักงานมีโอกาสเจริ ญก้าวหน้าในการทํางานอย่างเหมาะสม (ชัชวลิต สรวารี , 2550) การที่ผบู ้ ริ หาร
ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมในการทํางาน ทัศนคติ สุ ขภาพอนามัย อารมณ์ จิตใจของพนักงานที่
ส่ งผลต่อการทํางานนั้น จะเป็ นการส่ งเสริ มให้พนักงานทํางานอย่างมีคุณภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ทํางาน ซึ่งผูบ้ ริ หารต้องเข้าถึงความต้องการของพนักงานในองค์การและผสมผสานความต้องการให้
สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ องค์การที่มีประสิ ทธิผลนั้นจะต้องเกิดจากการที่พนักงานทุกคน
ภายในองค์การร่ วมกันทํางานให้บรรลุตามเป้ าหมายและมีความรู ้สึกพึงพอใจในการทํางาน มีความ
พึ งพอใจที่ ได้เป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์การ และมี ความภาคภู มิใจในชื่ อ เสี ยงขององค์การ ซึ่ งเรี ยก
คุณภาพชีวติ ของคนในองค์การว่าหมายถึง คุณภาพชีวติ การทํางาน (อภิชยั ศรี เมือง, 2550) การไฟฟ้า
ส่ วนภูมิภาคเป็ นหน่ วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริ การทางด้านพลังงานไฟฟ้า ซึ่ งมีการปรับโครงสร้าง
องค์การและกลยุทธ์ในการดําเนิ นงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบนั อยูต่ ลอดเวลา ปั จจุบนั มี
เป้ าหมายในการบริ ห ารงาน พัฒ นาคนและพัฒ นาองค์การสู่ การเป็ นการไฟฟ้ าแห่ งอนาคต (The
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Electric Utility of the Future) โดยเน้นไปที่การพัฒนาคนด้วยนวัตกรรม ให้เป็ นทุนมนุ ษย์ที่มีการ
บริ การที่เป็ นเลิศ ควบคู่กบั การพัฒนาองค์การ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความ
พึงพอใจสู งสุ ด พนักงานของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจะเป็ นกุญแจสําคัญ ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
โครงการต่างๆ ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคให้บรรลุเป้ าหมายและบรรลุผลสําเร็ จ เมื่อพนักงาน คือ
ตัวขับเคลื่อนที่สาํ คัญขององค์การ ดังนั้น ผูบ้ ริ หารของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจึงควรเข้าใจถึงคุณภาพ
ชี วิตในการทํางานของพนักงาน เพื่อให้เกิดการธํารงรักษาพนักงาน ที่มีความรู ้ความสามารถให้คง
อยูเ่ ป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่าของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จึงต้องมีงานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับความผูกพัน
ต่ อองค์การ เพื่อที่ จะได้เป็ นข้อมูลสําหรับผูบ้ ริ หารในการวางแผนงานด้านทรัพยากรมนุ ษย์ ด้วย
เหตุผลดังกล่าวข้างต้นผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้า
ส่ ว นภู มิ ภ าคและคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํางานของพนัก งานการไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าค เพื่ อ ศึ ก ษาว่ า
พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคมี คุณภาพชี วิตในการทํางานและความผูกพันต่อองค์การมากน้อย
เพียงใด และศึกษาว่าปั จจัยคุณภาพชี วิตในการทํางานด้านใดที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์การ
เพื่ อ ที่ จะได้น ําผลการศึ กษามาใช้ป ระโยชน์ ในการส่ งเสริ ม และพัฒ นาการบริ ห ารงานทางด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานและระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
2. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของปั จจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
สมมติฐานของการวิจยั
ปั จจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานได้แก่ คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านการได้รับค่าตอบแทน
ที่เป็ นธรรมและเพียงพอ คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านสภาพที่ทาํ งานปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํา งานด้า นโอกาสในการพัฒ นาตนเอง คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํา งานด้า น
ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน คุณภาพชี วิตในการทํางานด้านการทํางานร่ วมกัน คุณภาพ
ชี วิตในการทํางานด้านสิ ทธิ ของพนักงาน คุณภาพชี วิตในการทํางานด้านความสมดุลระหว่างชี วิต
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งานและด้านอื่นๆ และ คุณภาพชี วิตในการทํางานด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
ขอบเขตของการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคที่ปฏิบตั ิงานในสํานักงาน
ใหญ่ โดยมีตวั แปรที่ศึกษาดังนี้ ตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน 8 ด้าน ได้แก่ (1)
คุณภาพชี วิตในการทํางานด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพอ (2) คุณภาพชี วิตใน
การทํางานด้านสภาพที่ ทาํ งานปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ (3) คุ ณภาพชี วิตในการทํางานด้าน
โอกาสในการพัฒนาตนเอง (4) คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน
(5) คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํางานด้านการทํางานร่ วมกัน (6) คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํางานด้านสิ ท ธิ
ของพนักงาน (7) คุณภาพชี วิตในการทํางานด้านความสมดุลระหว่างชี วิตงานและด้านอื่นๆ และ
(8) คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม และตัวแปรตาม คือ ความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
แนวคิด ทฤษฎี และการสร้ างกรอบแนวคิดในการวิจยั
การทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการวิจยั เรื่ อง อิทธิ พลของปั จจัยคุณภาพชี วิตในการ
ทํางานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดและสร้างเครื่ องมือในการวิจยั
โดยทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การโดยประยุกต์จากแนวคิดของนักวิชาการ
เช่ น Steers (1977) Steers & Porter (1991) Allen & Meyer (1996) Burke (2004) แ ล ะ Cascio
(2010) ผูว้ ิจยั สรุ ปความหมายของความผูกพันต่ อ องค์การ คื อ พนักงานมี ความรู ้ สึกเป็ นอัน หนึ่ ง
อันเดี ยวกับองค์การ มีทศั นคติ ที่เป็ นไปในทางบวกต่อองค์การ โดยที่ พนักงานยอมสละความสุ ข
บางส่ วนของตนเองเพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามที่กาํ หนดไว้ เป็ นความศรัทธาต่อองค์การของ
พนักงานที่ยอมรับเป้าหมาย ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์การ โดยพนักงานในองค์การแสดงออก
ด้วยการทุ่มเทแรงกายแรงใจ เต็มใจและเสี ยสละในการทํางานเพื่อองค์การ มีความภาคภูมิใจที่เป็ น
ส่ วนหนึ่ งขององค์การ มี ความภักดี และต้องการที่ จะดํารงความเป็ นสมาชิ กองค์การ ซึ่ งจากการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานพบว่า ปั จจัยด้านคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลให้พนักงานเกิ ดความภักดี ต่อ องค์การและต้องการที่ จะดํารงความเป็ น
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สมาชิ กองค์การ เกิ ดเป็ นความรู ้ สึกที่ ผูกพันต่ อองค์การ และผูว้ ิจยั ได้ทบทวนแนวคิด และทฤษฎี
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน เช่น Walton (1975) Schermerhorn, Hunt & Osborn (2003) Cole
& Flint (2004) Newstrom (2015) ซึ่ งจากการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี ข องนัก วิ ช าการสรุ ป ได้ว่า
คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ความรู ้สึกพอใจต่อสภาพการทํางานในองค์การ เป็ นความรู ้สึก
และการรับรู ้ของพนักงานที่มีต่อสภาพการทํางานในองค์การ ซึ่ งจะทําให้พนักงานมีความพึงพอใจ
ในงาน มีสุขภาพจิตที่ดี เป็ นการรับรู ้โดยตรงของพนักงานที่ได้ทาํ งานที่องค์การสามารถตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของพนักงานได้ เป็ นการรั บรู ้ เกี่ ยวกับเรื่ องความปลอดภัย การมี
ความสัมพัน ธ์ที่ ดีต่อกันระหว่างผูร้ ่ วมงานและหัวหน้างาน รวมทั้งมี โอกาสเจริ ญ ก้าวหน้า และ
พัฒนาในด้านความเป็ นอยูใ่ ห้ดีข้ ึน ทั้งนี้ จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี พบว่าคุณภาพชี วิตในการ
ทํางาน แบ่งออกเป็ น 8 ด้าน คื อ (1) ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่ เป็ นธรรมและเพียงพอ (2) ด้าน
สภาพที่ ท ํา งานปลอดภัย และส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ (3) ด้า นโอกาสในการพัฒ นาตนเอง (4) ด้า น
ความก้าวหน้ าและความมั่น คงในงาน (5) ด้า นการทํางานร่ ว มกัน (6) ด้านสิ ท ธิ ข องพนัก งาน
(7) ด้านความสมดุ ลระหว่างชี วิตงานและด้านอื่ นๆ และ (8) ด้านความเป็ นประโยชน์ ต่อ สังคม
ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ได้กรอบแนวคิดดังรู ปที่ 1

ปัจจัยคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
- ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพอ
- ด้านสภาพที่ทาํ งานปลอดภัยและส่งเสริ มสุ ขภาพ
- ด้านโอกาสในการพัฒนาตนเอง
- ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน
- ด้านการทํางานร่ วมกัน
- ด้านสิ ทธิ ของพนักงาน
- ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ งานและด้านอื่นๆ
- ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม

ความผูกพันต่ อองค์การของพนักงาน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมภิ าค

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. เป็ นข้อมูลสําหรับผูบ้ ริ หารนําไปตัดสิ นใจในการกําหนดนโยบายกิ จกรรมการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานในองค์การมีคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันต่อ
องค์การ
2. ประโยชน์ทางด้านวิชาการเป็ นการเพิ่มองค์ความรู ้ดา้ นการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์และ
ด้านสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการสร้างคุณภาพชี วิตในการทํางานเพื่อส่ งเสริ มให้เกิดความผูกพันต่อ
องค์การ
ระเบียบวิธีการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง อิทธิ พลของปั จจัยคุณภาพชี วิตในการทํางานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบการวิจยั โดยใช้วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative
research) และมีหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of analysis) ระดับบุคคล (Individual Level)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ประชากรเป้ าหมายในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
สํานักงานใหญ่ จํานวน 4,041 คน โดยคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของ Yamane (1973)
ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 ยอมรับความคลาดเคลื่อนร้ อยละ 5 ได้จาํ นวนของตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจยั 368 คน และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างเป็ นแบบอาศัยความน่าจะเป็ นโดยที่ผวู ้ ิจยั เลือกใช้การสุ่ ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ ม (Cluster sampling) เนื่ อ งจากพนัก งานการไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภ าคที่ ป ฏิ บ ัติ งาน ณ
สํานักงานใหญ่ แต่ละหน่วยงานมีปัจจัยส่ วนบุคคลที่คล้ายคลึงกัน โดยผูว้ ิจยั จะทําการจับสลากกลุ่ม
สายงานในการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค และเก็บข้อมูลให้ครบตามจํานวนตัวอย่างที่ตอ้ งการ เพื่อให้ได้มา
ซึ่ งตัว แทนของประชากรในการวิ จ ัย และนํา ข้อ มู ล ที่ เก็ บ ได้จ ากกลุ่ ม ตัว อย่า งไปใช้ท ดสอบ
สมมติฐานการวิจยั ต่อไป
เครื่ องมื อที่ใช้ ในการวิจัย เครื่ อ งมื อสําหรั บการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ นตาม
แนวคิดทฤษฎี และนิยามปฏิบตั ิการ ซึ่งแบ่งแบบสอบถามแบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ปั จจัยส่ วน
บุคคล ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยคุณภาพชี วิตในการทํางานทั้ง 8 ด้าน คือ ด้านการได้รับ
ค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพอ ด้านสภาพที่ทาํ งานปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ ด้านโอกาส
ในการพัฒนาตนเอง ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน ด้านการทํางานร่ วมกัน ด้านสิ ทธิ
ของพนักงาน ด้านความสมดุ ลระหว่างชี วิตงานและด้านอื่ นๆ และด้านความเป็ นประโยชน์ ต่อ
สังคม ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
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ใช้ม าตรวัด แบบลิ เคิ ร์ ท (Likert scale) หลังจากนั้น นําแบบสอบถามมาตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
เครื่ อ งมื อที่ ใช้ในการวิจยั โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 3 ท่ านตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content
validity) และหาค่าความเที่ ยง (Reliability) ของแบบสอบถามการวิจยั ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม
โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาครอนบั ค (Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่ งเป็ นเกณฑ์ ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ ของความเที่ยง (Reliability coefficient) ทั้งนี้ คํานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบัค
ของปั จจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานมีค่า 0.910 และค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาครอนบัคของความผูกพัน
ต่ อ องค์ก ารของพนัก งานการไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าคมี ค่ า 0.885 เมื่ อ ได้แ บบสอบถามที่ มี ค วามตรง
(validity) และหาค่าความเที่ ยง (reliability) ที่ ยอมรับได้แล้วตามเกณฑ์ จึงนําไปใช้เก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างจริ งที่ ใช้ในการวิจยั ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บข้อมูลในเดื อนธันวาคม 2560 ซึ่ งผลการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามได้แบบสอบถามคืนมา 368 ชุ ด จากทั้งหมด 368 ชุ ด คิดเป็ น
ร้อยละ 100
เทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั เรื่ อง อิทธิ พลของปั จจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติเพื่อหาค่าสถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ (1) ค่าร้อยละ เพื่อบรรยายรายละเอียดของปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับ การศึ ก ษา และรายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น (2) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เพื่ออธิ บายระดับคุณภาพชี วิตในการทํางาน และระดับความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภู มิภาค โดยกําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่ าเฉลี่ ยของระดับ
คุณภาพชี วิตในการทํางาน และระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
ตามเกณฑ์การวิเคราะห์ของ บุญมี พันธุไ์ ทย (2557)
ค่าเฉลี่ย

ความหมาย

4.50-5.00

ระดับมากที่สุด

3.50-4.49

ระดับมาก

2.50-3.49

ระดับปานกลาง

1.50-2.49

ระดับน้อย

1.00-1.49

ระดับน้อยที่สุด
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และ (3) การวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณเพื่อหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยมาตรฐาน (Standard Regression
Coefficient :  ) ซึ่ งเป็ นการวิ เคราะห์ ห าค่ าอิ ท ธิ พ ลของปั จจัยคุ ณ ภาพชี วิต ในการทํางาน ได้แก่
คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพอ คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานด้านสภาพที่ทาํ งานปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านโอกาสใน
การพัฒนาตนเอง คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน คุณภาพชีวิต
ในการทํางานด้านการทํางานร่ วมกัน คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านสิ ทธิของพนักงาน คุณภาพชีวิต
ในการทํางานด้านความสมดุลระหว่างชี วิตงานและด้านอื่นๆ และ คุณภาพชี วิตในการทํางานด้าน
ความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม ที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
ผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง อิทธิ พลของปั จจัยคุณภาพชี วิตในการทํางานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภู มิภาค ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุ คคลของกลุ่ มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง
(ร้อยละ 53.1) มีอายุต่าํ กว่า 34 ปี (ร้อยละ 43.3) มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี (ร้อยละ 64.8) มีรายได้
เฉลี่ ยต่ อเดื อน 20,001-30,000 บาท (ร้ อยละ 26.6) และมี รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน 30,001-40,000 บาท
(ร้อยละ 17.1) ซึ่งผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ ร ะดับ คุ ณภาพชี วิตในการทํางาน และระดับความผูกพันต่ อองค์การของ
พนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ได้ผลการวิจยั ตามตาราง 1
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ตาราง 1
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับของคุณภาพชีวิตในการทํางาน และความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
ตัวแปร

X

SD

ระดับ

ปั จจัยคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
1. ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพอ

3.52

.64

มาก

2. ด้านสภาพที่ทาํ งานปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ

3.68

.58

มาก

3. ด้านโอกาสในการพัฒนาตนเอง

3.46

.56

ปานกลาง

4. ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน

3.45

.58

ปานกลาง

5. ด้านการทํางานร่ วมกัน

3.60

.46

มาก

6. ด้านสิ ทธิของพนักงาน

3.55

.47

มาก

7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานและด้านอื่นๆ

3.81

.49

มาก

8. ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม

3.64

.57

มาก

3.94

.50

มาก

ความผูกพันของพนักงานของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค

จากตาราง 1 พบว่าพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคมีระดับความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก
และมี ระดับคุ ณ ภาพชี วิตในการทํางานด้านการได้รับ ค่าตอบแทนที่ เป็ นธรรมและเพี ยงพอ ด้าน
สภาพที่ ทาํ งานปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ ด้านการทํางานร่ วมกัน ด้านสิ ทธิ ของพนักงาน ด้าน
ความสมดุลระหว่างชีวิตงานและด้านอื่นๆ และ ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมอยูใ่ นระดับมาก
ส่ วนการมีคุณภาพชีวิตในการทํางานด้านโอกาสในการพัฒนาตนเอง ด้านความก้าวหน้าและความ
มัน่ คงในงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
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ตาราง 2
ค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ในรู ปแบบคะแนนดิบ (b) ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการ
ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรู ปแบบมาตรฐาน (  ) และการทดสอบนัยสําคัญด้วยค่าที (t- test)
ของค่าสัมประสิ ทธ์การถดถอยของตัวพยากรณ์
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 พบว่าผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (multiple regression analysis) ด้วยวิธี enter
ปรากฏว่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยของตัวแปรที่พบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจาํ นวน 3 ตัวแปร คือ
(1) คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพอ (QWLC) (2) ด้าน
ความสมดุ ลระหว่างชี วิตงานและด้านอื่ นๆ (QWLL) และ (3) ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
(QWLF) ส่ วนตัวแปรที่ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติมีจาํ นวน 5 ตัวแปร คือ (1) คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ด้านสภาพที่ ทาํ งานปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ (QWLW) (2) ด้านโอกาสในการพัฒ นาตนเอง
(QWLD) (3) ด้า นความก้า วหน้ า และความมั่น คงในงาน (QWLG) (4) ด้า นการทํา งานร่ ว มกัน
(QWLI) และ (5) ด้านสิ ท ธิ ของพนักงาน (QWLO) ตัวแปรอิสระที่ มีอิ ทธิ พลต่ อ ตัวแปรตามมาก
ที่สุด คือ คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม รองลงมาคือ คุณภาพชีวิตใน
การทํางานด้านความสมดุ ลระหว่างชี วิตงานและด้านอื่ นๆ และด้านการได้รับค่าตอบแทนที่ เป็ น
ธรรมและเพียงพอ และไม่พบว่ามีตวั แปรอิสระที่ มีค่า tolerance ตํ่ากว่า 0.10 และมีค่า VIF เกิ น10
แสดงว่าไม่พบปั ญหา multicollinearity นั่นคือ ตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์กนั จึงไม่
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เป็ นปั ญหาในการคํานวณในสมการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ และตัวแปรอิสระสามารถอธิ บาย
ความแปรปรวนในตัวแปรตามได้ร้อยละ 43.3 ผลการวิเคราะห์สามารถสร้างสมการพยากรณ์ความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคในรู ปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน
ดังนี้
สมการในรู ปคะแนนดิบ
Y = 0.964 + 0.192 QWLC + .201 QWLL + 0.343 QWLF
สมการในรู ปคะแนนมาตรฐาน
Z = .244 QWLC + .197 QWLL + .390 QWLF
การอภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง อิทธิ พลของปั จจัยคุณภาพชี วิตในการทํางานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค อภิปรายผลแต่ละประเด็นตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ระดับคุณ ภาพชี วิตในการทํางานของพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภู มิภาค
โดยแบ่งคุณภาพชีวิตในการทํางานเป็ น 8 ด้าน พบว่า พนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคมีระดับคุณภาพ
ชี วิตในการทํางานจํานวน 6 ด้านอยู่ในระดับมาก และมี คุณ ภาพชี วิต ในการทํางาน 2 ด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง ผูว้ ิจยั มีความคิดเห็นว่า เนื่ องจากการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคได้มีนโยบายในการจัดการ
ทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีความชัดเจนทั้งในเรื่ องรายได้ ค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ และผลประโยชน์
ต่างๆ ที่พนักงานได้รับมีความเหมาะสมกับปริ มาณงานที่ทาํ และสภาพเศรษฐกิจ อีกทั้งองค์การได้
จัดเตรี ยมสิ่ งอํานวยความสะดวก เครื่ องมือในการทํางานอย่างเพียงพอ ซึ่ งการปฏิบตั ิงานในองค์การ
ยังเอื้อให้พนักงานสามารถจัดแบ่งเวลาในการทํางาน เวลาส่ วนตัว เวลาสําหรับครอบครัวและสังคม
ได้อย่างเหมาะสม และงานที่พนักงานปฏิบตั ิน้ นั สามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กบั พนักงานว่าเป็ น
งานที่ได้รับการยอมรับจากสังคม มีประโยชน์ต่อสังคม จึงทําให้พนักงานมีความรู ้สึกพอใจต่อสภาพ
การทํางานในองค์การ มีสุขภาพจิตที่ ดีทาํ ให้เกิดการรับรู ้ ว่าคุณภาพชี วิตในการทํางานอยู่ในระดับ
มาก ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ผลงานวิจยั ของ นิ ยม จับ ใจสุ ข (2557) พบว่า คุ ณ ภาพชี วิตการทํางานของ
พนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี และเมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับดีทุก
ด้า นได้แ ก่ ด้า นสิ่ ง ตอบแทนที่ ยุ ติ ธ รรม ด้ า นสภาพการทํา งานที่ ป ลอดภัย ด้ า นการพัฒ นา
ความสามารถ ด้านการได้รับการยอมรับในสังคม ด้านประชาธิ ปไตยในการทํางานกับการมีส่วน
ร่ วมในการตัดสิ นใจ ด้านความสมดุ ลของงานกับชี วิตส่ วนตัวและครอบครัว และสอดคล้องกับ
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แนวคิ ด ของ Schermerhorn, Hunt & Osborn (2003) ได้ร ะบุ ว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํา งาน คื อ
ภาพรวมประสบการณ์การทํางานของแต่ละบุคคล ซึ่งแสดงออกมาจากความรู ้สึกนึกคิดของบุคคลที่
มีต่องาน อาชีพ ตลอดจนองค์การ คุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีเป็ นผลสะท้อนของการบริ หารงานที่ดี
เช่ น การให้พนักงานมีส่วนร่ วมรับผิดชอบและการตัดสิ นใจร่ วมกัน การไว้วางใจให้อิสระในการ
ทํางานของพนักงานมากขึ้ น อีกทั้งการให้สิ่งตอบแทนที่ ยุติธรรม สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นช่ วยให้พนักงาน
มีคุณภาพชี วิตในการทํางานดี และสาเหตุที่ทาํ ให้พนักงานมีการรับรู ้ เกี่ ยวกับคุณภาพชี วิตในการ
ทํางานจํานวน 2 ด้าน คือ ด้านโอกาสในการพัฒนาตนเอง และด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คง
ในงาน อยู่ในระดับ ปานกลาง อาจเนื่ อ งมาจากพนักงานรู ้ สึ กว่าการพิ จารณาเลื่ อ นตําแหน่ งและ
ระเบียบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเลื่อนตําแหน่งยังไม่มีความชัดเจนมากพอ และยังไม่มีโอกาส
ได้รับ การพัฒ นาอย่างสมํ่าเสมอ ผลการวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่ อองค์การของพนักงานการ
ไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค พบว่า พนักงานมีระดับความผูกพันต่อองค์การในระดับมาก ผูว้ ิจยั มีความคิดเห็น
ว่า เนื่ องจากพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคยอมรั บกับ เป้ าหมายขององค์การ และมี ความเชื่ อว่า
องค์การที่ทาํ งานอยู่มีความมัน่ คงดีอยูแ่ ล้ว และพนักงานก็ได้รับการสนับสนุ นให้มีความก้าวหน้า
ในอาชีพ จึงมีความภักดี ไม่คิดจะลาออกจากองค์การ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ภไตร ไพเราะ
และพิธากรณ์ ธนิ ตเบญจสิ ทธิ์ (2559) พบว่าระดับความผูกพันในองค์การของพนักงานการไฟฟ้ า
ส่ วนภู มิภาคจังหวัดเชี ยงใหม่ ระดับความผูกพัน โดยภาพรวมและทุ กด้านอยู่ในระดับ มาก และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Steer (1977) ที่ระบุว่าพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การจะแสดงตนว่า
เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวัตถุประสงค์ขององค์การ และเต็มใจที่จะทํางานหนัก มีความต้องการอย่าง
แรงกล้าที่จะคงความเป็ นสมาชิกขององค์การ มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อปฏิบตั ิงานให้แก่องค์การ
2. ผลการวิ เคราะห์ อิ ทธิ พลของปั จจัยคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํางานที่ มี ต่ อความผู กพันต่ อ
องค์การของพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค พบว่าปั จจัยคุ ณภาพชี วิตในการทํางาน ด้านความเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม มี ผลต่ อความผูกพันต่ อองค์การของพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภู มิภาค มากที่ สุด
รองลงมา คือ ปั จจัยคุณภาพชี วิตในการทํางานด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานและด้านอื่นๆ และ
ด้า นการได้รั บ ค่ าตอบแทนที่ เป็ นธรรมและเพี ย งพอ ทั้ง นี้ ผู ้วิ จ ัย มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า พนั ก งานที่
ปฏิบตั ิงานในการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคมีความภูมิใจกับงานที่ตนเองทําว่าเป็ นงานที่มีคุณค่าต่อสังคม
ต่อสิ่ งแวดล้อม และเป็ นงานที่ได้รับการยอมรับจากสังคม อีกทั้งการปฏิบตั ิ งานในการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาคมีชวั่ โมงการทํางาน มีวนั หยุดงานที่เหมาะสม ที่เอื้อให้พนักงานสามารถจัดสรรเวลาในการ
ทํากิ จกรรมของตนเองและครอบครัวได้ รวมถึงมีรายได้ ค่าตอบแทนที่ เพียงพอกับการใช้จ่ายใน
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ครอบครัว การเก็บออม และค่าตอบแทนมีความเหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิมลพรรณ แซ่ เหลี่ยว (2558) พบว่าคุณภาพชี วิตในการทํางาน
ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ งานกับชีวิตด้านอื่นๆ เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ งานวิ จยั ของ ปภาดา น้อ ยคํายาง และ ชิ น กร น้อยคํายาง (2559) ที่ พ บว่าปั จจัย
คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านงานมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั สังคม และคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ด้านความมัน่ คงส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Cole &
Flint (2004) ที่ระบุว่าหากพนักงานมีความมัน่ คงในการทํางาน มีความมัน่ คงเกี่ยวกับเงินเดือนหรื อ
ผลประโยชน์ รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ ที่ผูป้ ฏิบตั ิงานได้รับ และค่าตอบแทนมีความเพียงพอแก่การ
ครองชีพก็จะหลักประกันว่าพนักงานยังต้องการทํางานอยู่ในองค์การนั้นตลอดไป และแนวคิดของ
Barron and Walters (1994) ที่ระบุว่า องค์การที่ได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
ไปพร้อมกับการพัฒนางานเพื่อให้พนักงานและบริ ษทั ฯ เจริ ญเติบโตไปพร้อมกัน โดยการที่องค์การ
มี น โยบายที่ ให้ค วามยุติ ธรรม เคารพสิ ท ธิ การเป็ นมนุ ษ ย์ และเสริ มสร้ างให้พนักงานทุ ก คนใน
องค์การร่ วมมือกันทํางานเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามเป้ าหมายขององค์การจะส่ งผลทําให้เกิ ดความ
ผู ก พัน กับ พนัก งาน และแนวคิ ด ของ Allen & Meyer (1996) ที่ ก ล่ า วว่าความผูก พัน ต่ อ องค์ก าร
เกิดขึ้นจากผลตอบแทนที่บุคคลได้รับจากองค์การ โดยจะแสดงออกในรู ปของพฤติกรรมต่อเนื่องว่า
จะทํางานอยูก่ บั องค์การนั้นต่อไป ไม่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทาํ งาน
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากงานวิจยั
1. ผูบ้ ริ หารควรมีกิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานมีคุณ ภาพ
ชี วิตในการทํางานด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม โดยการส่ งเสริ มให้พนักงานปฏิบตั ิงานที่ มี
คุณค่าต่อการพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม จนเกิดการยอมรับจากสังคม เนื่ องจากคุณภาพชี วิตใน
การทํางานด้านความเป็ นประโยชน์ ต่ อ สังคมมี ผ ลต่ อ การเกิ ดความผูก พัน ต่ อ องค์ก ารมากที่ สุ ด
เนื่ องจากหากพนักงานมี ค วามผูกพัน ต่ อองค์การจะทําให้พ นักงานยินดี ที่ จะอุ ทิศตัวเองเพื่ อการ
สร้ างสรรค์ให้องค์การอยู่ในสถานะที่ ดีข้ ึน โดยการเสี ยสละผลประโยชน์และความสุ ขส่ วนตัวด้วย
ความเต็ ม ใจ ในการทุ่ ม เททั้ งร่ างกายและจิ ต ใจเพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารสามารถบรรลุ เป้ า หมายและ
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
2. ผูบ้ ริ หารควรมีการพัฒนาและคงไว้ในเรื่ องของค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่พนักงาน
ได้รับจากองค์การ เพื่อให้พนักงานมีรายได้และค่าตอบแทนที่เพียงพอต่อการดํารงชี วิตของตนเอง
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และครอบครั ว มี ความเหมาะสมกับ ปริ มาณงานที่ ท าํ และมี ค วามเหมาะสมเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ
หน่ วยงานอื่นที่มีลกั ษณะงานคล้ายกัน และสนับสนุ นให้พนักงานมีเวลาทํากิจกรรมกับครอบครัว
และเพื่อนร่ วมงานอยูเ่ สมอ เพื่อให้พนักงานเกิดการรับรู ้ถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานด้านการได้รับ
ค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพอ คุณภาพชี วิตในการทํางานด้านความสมดุลระหว่างชี วิตงาน
และด้านอื่นๆ เนื่ องจากคุณภาพชีวิตในการทํางานทั้ง 2 ด้านนี้ จะทําให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อ
องค์การ
3. ผูบ้ ริ ห ารควรมี กิจกรรมในการพัฒ นาหรื อ สร้า งคุ ณ ภาพชี วิต ในการทํางาน คื อ ด้าน
โอกาสในการพัฒนาตนเอง และด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน เนื่องจากคุณภาพชีวิตทั้ง
2 ด้าน พนักงานมีคุณภาพชี วิตในการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง หากพัฒนาให้พนักงานรับรู ้ ว่า
สภาพการทํา งานในองค์ก ารมี วิ ธี ก ารพิ จ ารณาเลื่ อ นตําแหน่ งอย่างความเหมาะสม มี ร ะเบี ย บ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเลื่อนตําแหน่งอย่างชัดเจน และทุกคนโอกาสที่จะประสบความสําเร็ จ
ในหน่วยงานที่ปฏิบตั ิงานอยู่ รวมทั้งสร้างการรับรู ้ว่าทุกคนมีโอกาสเข้ารับการอบรม ฝึ กฝนทักษะ
ความสามารถ และได้รับ มอบหมายงานที่ ช่วยให้เกิ ดพัฒ นาความรู ้ ความสามารถมากขึ้ น โดยมี
หัวหน้างานให้คาํ แนะนํา ชี้แนะแนวทางการทํางานอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งจะทําให้พนักงานมีความรู ้สึก
เกิดการรับรู ้ถึงคุณภาพชี วิตในการทํางานด้านโอกาสในการพัฒนาตนเอง และด้านความก้าวหน้า
และความมัน่ คงในงานมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เพื่อหาปั จจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพัน
ต่ อองค์การของพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภู มิภาค ในการวิจยั ครั้ งต่ อไปควรทําการศึ กษาปั จจัยอื่ น ๆ
ที่อาจจะมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค เช่น ปั จจัยด้านการจัดการ
ทรั พยากรมนุ ษย์ ปั จจัยด้านความพึ งพอใจในการทํางาน ปั จจัยด้านแรงจู งใจ เป็ นต้น หรื อ ควร
ทําการศึกษาเพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค โดยอาจจะ
จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล เพื่อที่จะได้มีกิจกรรมสร้างคุณภาพชีวิตในการทํางานได้ตรงตามปั จจัย
ส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน
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ความสั มพันธ์ ระหว่ างบรรยากาศในการปฏิบัตงิ านและความผูกพันองค์กร: กรณี พนักงานองค์ การ
ขนส่ งมวลชนกรุงเทพ พืน้ ที่เขต 8
Relationship Between Working Climate and Organizational Commitment: A Case of
Employees of Bangkok Metropolis Mass Transit (area 8)
พรรนภา สวนรัตนชัย
สถาบันรัชต์ภาคย์
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในการปฏิบตั ิงานและความผูกพันองค์กร
ของพนัก งานองค์ก ารขนส่ งมวลชนกรุ ง เทพ (ขสมก) แบบสอบถามจํานวน423 ฉบับ แจกให้
พนักงานของ ขสมก เขตการเดิ นรถ 8 ได้รับคื น 175 ฉบับ ผลการวิเคราะห์พบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ จํานวนปี ที่ทาํ งานไม่สัมพันธ์กบั การรับรู ้บรรยากาศในการปฏิบตั ิงาน แต่จาํ นวน
เพื่อนสนิ ทของพนักงานสัมพันธ์กบั การรับรู ้ บรรยากาศในการทํางาน และความผูกพันองค์กรทั้ง
สามด้าน คือ ความผูกพันทางจิตใจ ความผูกพันในการคงอยู่ และความผูกพันในหน้าที่ เพศ รายได้
จํานวนปี ที่ทาํ งานของพนักงานไม่สัมพันธ์กบั ความผูกพันองค์กรทั้งสามด้าน อายุ ระดับการศึกษา
และจํานวนเพื่อนสนิ ทของพนักงานสัมพันธ์กบั ความผูกพันองค์กรทั้งสามด้าน ผลการวิจยั ยืนยัน
ความสัมพัน ธ์ระหว่างบรรยากาศในการปฏิ บ ัติงานกับความผูกพัน องค์กรทั้ง 3 ด้าน และความ
ผูกพันองค์กรโดยรวม
คําสํ าคัญ: บรรยากาศในการปฏิบตั ิงาน ความผูกพันองค์กร พนักงานองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
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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
ประสิ ทธิภาพการดําเนินงานขององค์กรที่มีส่วนสําคัญให้องค์กรเติบโตและยัง่ ยืนนั้นขึ้นอยู่
กับปั จจัยภายนอกและภายในองค์กร และการบริ หารงานเป็ นกระบวนการที่จดั การปั จจัยทั้งภายนอก
และภายในให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร การบริ หารงานครอบคลุมทั้งทรัพยากร และบุคลากร การ
จัดการทรัพยากรต้องใช้ความรู ้ และประสบการณ์ ในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารเชิ งนโยบายและ
ปฏิบตั ิ ควบคู่ไปกับความร่ วมมือหรื อการมีส่วนร่ วมของบุคลากรขององค์กร
การบริ หารงานบุคคลเป็ นประเด็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ครอบคลุมคุณลักษณะทางจิตวิทยา และ
พฤติ กรรมของบุ คลากร องค์การต้องมี นโยบายด้านการบริ หารงานบุ คคล เพื่ อเป็ นแนวทางการ
ปฏิ บ ัติ งาน และการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ งาน จากนโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ งานเป็ นกลยุท ธ์ ที่
ผูบ้ ริ หารองค์กรทุ กระดับต้องเข้าใจ บริ บท ธรรมชาติ และวัฒ นธรรมองค์กรอย่างดี ความเข้าใจ
ดังกล่าวอาจเกิ ดจากประสบการณ์ ในการบริ หารงาน ความรู ้ เชิ งทฤษฏี การบริ ห ารงานบุ คคล ซึ่ ง
ตั้งอยู่บนพื้ นฐานความเข้าใจของพฤติ กรรมการทํางานที่ เกี่ ยวข้องกับ บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ
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แนวคิ ด และทฤษฏี ที่ เกี่ ย วข้อ งในการบริ ห ารบุ ค ลากรในองค์ก รสามารถนํามาใช้เป็ น
แนวทางได้ เช่ น แนวคิดเกี่ ยวกับผูน้ าํ แรงจูงใจในการทํางาน ความขัดแย้ง ความพึงพอใจในการ
ทํางาน และมนุ ษ ยสัมพันธ์ แต่ การประยุกต์ใช้ในการบริ ห ารงานนั้น อาจมี ขอ้ จํากัดเพราะความ
หลากหลายของลักษณะ เป้ าหมาย และวัฒนธรรมองค์กร ความจําเป็ นในการทําความเข้าใจบนพี้น
ฐานของข้อ มู ล ที่ ต้ ังอยู่บ นพื้ น ฐานของความจริ ง และของความเป็ นเหตุ ผ ลเป็ นสิ่ งสํา คัญ และ
น่าเชื่อถือในการบริ หารตามแนวคิดด้านการบริ หารองค์กร
การวิจยั ด้านการบริ หาร และการจัดการทําให้เกิดความเข้าใจบุ คลากรขององค์กรมีความ
จําเป็ น นักวิชาการอาจมุ่งศึกษาองค์กรแตกต่างกันไป เช่น ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจข้ามชาติ และกลุ่ม
องค์กรที่ดาํ เนินธุรกิจเฉพาะโดยมีเหตุผลในเชิงหลักการว่า ข้อค้นพบสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
อย่า งคุ ้ม ค่ า และองค์ ก รนั้ นมี ค วามสํ า คัญ และการดํา เนิ น งานมี ผ ลกระทบต่ อ สั ง คมโดยรวม
รัฐวิสาหกิจเป็ นองค์การที่มีการบริ หารจัดการภายใต้การกํากับของรัฐและหวังผลกําไร เป็ นองค์การ
เชิ งธุ รกิ จขนาดใหญ่ การบริ ห ารจัดการมี ผลต่ อสังคม จึ งเป็ นองค์การธุ รกิ จที่ ควรศึ กษา องค์การ
ขนส่ งมวลกรุ งเทพ (ขสมก) เป็ นองค์ก ารรั ฐ วิ สาหกิ จขนาดใหญ่ ให้ บ ริ ก ารขนส่ งสาธารณะแก่
ประชากรของกรุ งเทพมหานครและเขตปริ มณฑล กระจายการบริ หารงานออกเป็ นหน่ วยงานย่อย
ทัว่ กรุ งเทพ ผูบ้ ริ หารระดับสู งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐ ต่อเนื่ องไปจนถึงพนักงานระดับปฏิบตั ิงาน
การเดินรถ ตลอดเวลาหลายสิ บปี ขสมก ประสบปั ญหาจากผลประกอบการไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย
ทั้งนี้ การบริ หารงานของ ขสมก ได้รับผลกระทบจากปั จจัยภายนอก เช่น ต้นทุน และปั จจัยภายใน
เช่น การบริ หารบุคลากร และทุน รัฐบาลและผูบ้ ริ หารพยายามปรับปรุ งการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของบุคลากร ขสมก เป็ นรัฐวิสาหกิจที่ จาํ เป็ นต้องคงอยู่เพราะ
การบริ การด้านการเดินทางมีความจําเป็ น ถึงแม้ ขสมก ต้องประสบปั ญหาด้านผลกําไร และการ
บริ หารบุคลากร นอกจากนั้นพนักงานของ ขสมก ส่ วนใหญ่อยูใ่ นส่ วนของการบริ การแก่ประชาชน
เช่น พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่า เป็ นผูใ้ ช้แรงงาน ดังนั้นลักษณะของงาน ภูมิหลังหรื อพื้นฐาน
ทางสังคมของพนักงานเป็ นประเด็นที่ตอ้ งพิจารณาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเชิงวิชาการ
การพิ จ ารณาวางแผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทํา งานของบุ ค ลากรในระดับ ปฏิ บ ัติ ง าน
เกี่ยวข้องกับแนวคิดสําคัญคือ บรรยากาศในการปฏิบตั ิงาน (Climate) และความผูกพันองค์กรของ
พนักงาน (Organization commitment) บรรยากาศในการปฏิบตั ิงานที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้มีผลทําให้
บุคลากรทํางานด้วยสภาพจิตใจต่างกัน และความผูกพันองค์กร แนวคิดเรื่ องความผูกพันองค์กรทํา
ให้พนักงานทํางานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลบรรลุเป้ าหมายขององค์กร (ขวัญใจ สุ ข
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ทองหล่ อ 2560 หน้ า 221, Waal, 2013, pp. 140, 210) แนวคิ ด ดัง กล่ า วสามารถนํ า ไปเป็ นแนว
ทางการวิจยั โดยใช้ ขสมก เป็ นบริ บทของการวิจยั ในหลักการบรรยากาศในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรมองค์กร คือเป็ นลักษณะขององค์กรที่รับรู ้ได้โดยสมาชิกขององค์กรที่ต่างกันในระดับ
การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ มีความสัมพันธ์อย่างอบอุ่น ความไว้วางใจ
และเปิ ดรับความคิดเห็น ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน ทําให้
บุคลากรมีความเต็มใจในการทํางาน และเกิดความรักและผูกพันองค์กร (Falcione, and Sussman,
1987, p. 201; Waal, 2013, p. 24) ดังนั้นในเชิงทฤษฏีบรรยากาศในการปฏิบตั ิงานสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพันองค์กร นักวิชาการให้ความสนใจความผูกพันองค์กรและศึกษาอย่างต่อเนื่อง แต่ในเรื่ องของ
บรรยากาศในการปฎิบตั ิงานยังมีการวิจยั น้อย ดังนั้นการวิจยั ในเรื่ องบรรยากาศในการปฎิบตั ิงานจึง
มีความจําเป็ นที่จะเพิ่มความเข้าใจในประสิ ทธิผลในการบริ หาร Robbins and Judge (2009) กล่าวถึง
บรรยากาศในการปฏิ บ ัติ งานที่ พ นักงานไว้ว างใจกัน ว่ า “บรรยากาศการปฏิ บ ัติ งานที่ พ นักงาน
ไว้วางใจกันทําให้เกิดความร่ วมมือ ไม่จาํ เป็ นต้องควบคุมการทํางาน และมีแนวโน้มในการรับความ
เสี่ ยงและการเปลี่ยนแปลง” (หน้า 363) การวิจยั ในอดี ตการศึ กษาความสัมพันธ์โดยตรงระหว่าง
บรรยากาศในการปฏิ บ ตั ิ งานกับ ความผูกพันองค์กรมี ไม่ เพี ยงพอ และความสัมพันธ์เชิ งแนวคิ ด
ดังกล่าว ยังไม่สามารถอธิบายอย่างคลอบคลุมการทํางานและการบริ หารงานได้ท้ งั หมดเพราะความ
หลากหลายของประเภทขององค์กร ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั วัฒนธรรมองค์กร และหน้าที่ที่รับผิดชอบของ
บุ คลากรในแต่ ล ะระดับ ชั้น ของการบังคับ บัญ ชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การขนาดใหญ่ ที่ มีการ
บริ ห ารงานซับ ซ้อ น มี บุ คลากรจํานวนมากที่ มี ภู มิห ลัง ความรู ้ ป ระสบการณ์ ทักษะ และความ
รับผิดชอบของพนักงาน ขสมก ดังนั้นผลการวิจยั นี้ ย่อยมีส่วนช่วยเสริ มความรู ้ในเรื่ องการบริ หาร
จัดการ
วัตถุประสงค์ การวิจยั
จากประเด็นปั ญหาการวิจยั ที่ กล่าวมาข้างต้น การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์โดยทัว่ ไปคือ เพื่อ
ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างบรรยากาศในการปฏิ บ ัติ งานและความผูก พัน องค์กร การวิ จ ยั นี้ มี
วัตถุประสงค์ 3 ประการ
เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งภู มิ ห ลังกับ การรั บ รู ้ บ รรยากาศในการปฏิ บ ัติ งานของ
พนักงานขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
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เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังกับความผูกพันองค์กรของพนักงานขององค์การ
ขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในการปฏิบตั ิงานและความผูกพันองค์กรของ
พนักงานขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
สมมติฐานของการวิจยั
สมมติ ฐ านที่ 1 พนั ก งานขององค์ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพที่ มี ภู มิ ห ลัง ต่ า งกัน รั บ รู ้
บรรยากาศในการปฏิบตั ิงานต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 พนักงานขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพที่มีเพศต่างกันรับรู ้บรรยากาศ
ในการปฏิบตั ิงานต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.2 พนักงานขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพที่มีอายุต่างกันรับรู ้บรรยากาศ
ในการปฏิบตั ิงานต่างกัน
สมมติ ฐานที่ 1.3 พนักงานขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพที่ มีระดับการศึ กษาต่างกัน
รับรู ้บรรยากาศในการปฏิบตั ิงานต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.4 พนักงานขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพที่มีอตั ราเงินเดือนต่างกันรับรู ้
บรรยากาศในการปฏิบตั ิงานต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.5 พนักงานขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพมีระยะเวลาทํางานต่างกันรับรู ้
บรรยากาศในการปฏิบตั ิงานต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.6 พนักงานขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพมีจาํ นวนเพื่อนสนิท
ต่างกันรับรู ้บรรยากาศในการปฏิบตั ิงานต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 พนักงานขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพที่มีภูมิหลังต่างกันมีความผูกพัน
องค์กรต่อองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพต่างกัน
สมมติฐานที่ 2.1 พนักงานขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพที่มีเพศต่างกันมีความผูกพัน
องค์กรต่อองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพต่างกัน
สมมติฐานที่ 2.2 พนักงานขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพที่มีอายุต่างกันมีความผูกพัน
องค์กรต่อองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพต่างกัน
สมมติฐานที่ 2.3 พนักงานขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพที่มีระดับการศึกษาต่างกันมี
ความผูกพันองค์กรต่อองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพต่างกัน
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สมมติฐานที่ 2.4 พนักงานขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพที่ มีอตั ราเงินเดื อนต่างกันมี
ความผูกพันองค์กรต่อองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพต่างกัน
สมมติฐานที่ 2.5 พนักงานขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพที่มีระยะเวลาทํางานต่างกันมี
ความผูกพันองค์กรต่อองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพต่างกัน
สมมติฐานที่ 2.6 พนักงานขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพที่มีจาํ นวนเพื่อนสนิท
ต่างกันมีความผูกพันองค์กรต่อองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพต่างกัน
สมมติฐ านที่ 3 บรรยากาศในการปฏิ บ ัติ งานมี ค วามสั มพัน ธ์ก บั ความผูกพัน องค์กรต่ อ
พนักงานขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
สมมติฐานที่ 3.1 บรรยากาศในการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันองค์กรทาง
จิตใจของพนักงานขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
สมมติฐานที่ 3.2 บรรยากาศในการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันองค์กรในการ
คงอยูข่ องพนักงานขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
สมมติ ฐานที่ 3.3 บรรยากาศในการปฏิ บ ัติงานมี ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันองค์กรใน
หน้าที่ของพนักงานขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั นี้ ศึกษาเฉพาะบรรยากาศในการปฏิ บตั ิ งานและความผูกพันองค์กร และกําหนด
ขอบเขตเฉพาะองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ ซึ่ งเป็ นรั ฐวิสาหกิ จ และปฏิ บ ัติห น้าที่ ในเขตการ
บริ หารงาน 8
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กรอบแนวคิดการวิจยั
ภูมหิ ลัง
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อัตราเงินเดือน
ระยะเวลาทํางาน

ความผูกพันองค์ กร

ตําแหน่งในการปฏิบตั ิงาน

ความผูกพันทางจิตใจ

จํานวนเพื่อนสนิท

ความผูกพันในการคงอยู่
ความผูกพันในหน้าที่

บรรยากาศในการปฏิบัติงาน
แบบไว้วางใจ
แบบไม่ไว้วางใจ

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
จากปั ญหาวิจยั และวัตถุประสงค์ของการวิจยั นี้ ผลการวิจยั ที่ได้ยอ่ มก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
1. เกิ ดความเข้าใจเรื่ องบรรยากาศในการปฏิ บตั ิ งานของรั ฐวิสาหกิ จ และองค์กรที่ มีการ
บริ หารงานคล้ายกัน
2. ได้ขอ้ เสนอแนะนําไปใช้ในการปรับปรุ งนโยบายหรื อวางแผนในเชิงบริ หารเพื่อให้
เกิดประสิ ทธิภาพในการทํางาน
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แนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั นี้ เกี่ ยวข้องกับ การบริ ห ารจัด การองค์กรโดยมี แนวคิ ดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องคื อ
บรรยากาศในการปฏิบตั ิงานและความผูกพันองค์กร หลักการและแนวคิดมีความเชื่อมโยงกัน และ
สามารถนํามาใช้เป็ นแนวทางการวิจยั เชิงประจักษ์ได้
การบริ หารขององค์ การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจในบริ บทของการ
ปฏิบตั ิ งานของพนักงาน การทบทวนโครงสร้ างองค์การ อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพมีความจําเป็ น เพื่อเสริ มความเข้าใจในบริ บทของบรรยากาศในการ
ปฎิบตั ิงาน
ความเป็ นมา ดังกล่าวมาแล้ว ขสมก เป็ นองค์การขนาดใหญ่ แบ่งการบริ หารจัดการ โดยการ
จัดสรรแบ่งสายการเดิ นรถให้กระจายไปทัว่ พื้นที่ ที่ให้บริ การ ออกเป็ น 8 เขต ทั้งภายในพื้นที่ เขต
กรุ งเทพมหานครและปริ ฆณฑล ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้ใช้พ้ืนที่ เขต 8 เป็ นกลุ่มตัวอย่าง การบริ หาร
จัดการตามโครงสร้างของพื้นที่ในเขตจะแบ่งการบริ หารตามลําดับขั้นสายบังคับบัญชา ดังนี้
ผูอ้ าํ นวยการเขต
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการเขต
กองงาน

หัวหน้ากอง
หัวหน้าส่ วนธุรการ
ผูจ้ ดั การสาย
รู ปที่ 1 แผนภูมิองค์กรขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพในพื้นที่เขต
ปั ญหาในการบริ หารงานขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพเกิดจากปั จจัยภายในทําให้เกิด
การขาดทุนและมีหนี้สะสมคือการเก็บรายได้ต่าํ กว่าต้นทุน สถานที่จอดรถและอู่ซ่อมรถไม่เพียงพอ
ต้อ งเช่ า ที่ จ อดรถ พนัก งานอยู่ในวัย สู งอายุ และขาดการประยุก ต์ใช้เทคโนโลยี ใ นการทํา งาน
นอกจากนั้นสภาพรถติด รถประจําทางที่ ใช้สภาพเก่า และเส้นทางเดินรถไม่เป็ นระบบ ทําให้เกิด
การขาดสภาพคล่องทางการเงิน องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพพยายามปรับปรุ งโดยจัดหาซื้ อรถ
ใหม่ ปรับปรุ งเส้นทาง และใช้ระบบ e-ticket แต่ปัญหายังไม่ลดลงโดยเฉพาะปั ญหาเรื่ องบุคลากร
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพพยายามคัดเลือกพนักงานขับรถและเก็บค่าโดยสารที่ มีความรู ้ เข้า
ทํางานในสํานักงาน แต่ไม่ตรงกับสายงาน (รายงานประจําปี 2558, หน้า 15-16)
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บรรยากาศในการปฏิบัติงาน นักวิชาการที่ สนใจในพฤติ กรรมองค์กรให้ความสนใจแนวคิดเรื่ อง
บรรยากาศในการปฏิบตั ิงาน และได้ศึกษาอย่างกว้างขวาง บรรยากาศในการปฎิบตั ิงานต่างกันตาม
แนวคิ ด การบริ ห ารงานองค์ก ร พฤติ ก รรมการบริ ห ารงานตามบทบาทและหน้าที่ ปฏิ สั ม พัน ธ์
ระหว่างบุ คลากรในทุ กระดับขององค์กร โดยทัว่ ไปบรรยากาศในการปฎิ บตั ิ งานแบ่ งออกเป็ น 2
ประเภท คือ แบบไว้วางใจ (Trust climate) และแบบไม่ไว้วางใจ (Untrust climate)
บรรยากาศในการปฏิบตั ิ งานสะท้อนให้เห็ นจากวัฒนธรรมองค์กร องค์กรแบบเผด็จการ
และองค์กรแบบมนุ ษยสัมพันธ์มีแนวทาง และวิธีการบริ หารบุคลากรต่างกัน ส่ งผลให้การสั่งการ
การบังคับบัญชา และลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงานต่างกันออกไป ในบริ บทของการ
ปฏิ บ ัติ ง านอาจเหมาะสมกับ งานที่ ไ ม่ ต้อ งการให้ บุ ค ลากรมี ส่ วนร่ ว มเป็ นไปตามแนวทางการ
บริ หารงานแบบเผด็จการ
องค์กรแบบมนุษยสัมพันธ์มีแนวคิดการบริ หารงานบุคคลต่างจากแบบเผด็จการ คือเน้นการ
มีส่วนร่ วมของบุคลากร นักวิชาการเชื่อว่า การบริ หารงานแบบมนุษยสัมพันธ์ก่อให้เกิดบรรยากาศ
แบบไว้วางใจ และการบริ ห ารงานแบบเผด็จ การเกิ ด บรรยากาศแบบไม่ ไ ว้ว างใจ แนวคิ ด การ
แบ่ ง แยกออกเป็ น 2 ประเภทนั้ น อาจไม่ เหมาะสมในการระบุ อ ย่า งเจาะจงไปว่ า องค์ ก รหรื อ
หน่วยงานใด ๆ มีบรรยากาศแบบไว้วางใจ และอีกองค์กรหรื อหน่วยงานใด ๆ มีบรรยากาศแบบไม่
ไว้วางใจ เนื่องจากปั จจัยอื่น ๆ เช่น ธรรมชาติของงาน ลักษณะผูน้ าํ และการทํางาน เป็ นปั จจัยที่มีผล
ต่อบรรยากาศในการทํางานเช่นกัน
Robbins and Judge (2009 p. 363) กล่าวว่า บรรยากาศแบบไว้วางใจ บุคลากรไว้วางใจผูน้ าํ
และเพื่อนร่ วมงาน ก่อให้เกิดความร่ วมมือในการทํางาน บุคลากรเชื่ อว่าไม่มีการเอาเปรี ยบกันและ
กัน ดังนั้น ผู บ้ ริ ห ารไม่ จ าํ เป็ นต้อ งติ ด ตามการทํางานของผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชา บรรยากาศในการ
ปฏิบตั ิงานแบบไว้วางใจมีลกั ษณะเรี ยกว่า “อบอุ่น” (Warm) Paine (2007, p. ix) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างบรรยากาศองค์กรและความผูกพันองค์กรของ พนักงานองค์กร 346 คนพบว่า บรรยากาศที่
ไว้ใจกันสัมพันธ์กนั ความผูกพันองค์กรด้านจิตใจและการทํางาน
ความผูกพันองค์ กร ความผูกพันองค์กร หมายถึงความรู ้สึกรัก ภักดี และเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร
และแสดงออกโดยการทุ่มเทในการทํางาน นักวิชาการที่สนใจในพฤติกรรมองค์กรให้ความสนใจ
แนวคิดเรื่ องความผูกพันองค์กร และได้ศึกษาอย่างกว้างขวาง ปั ญหาสําคัญในการบริ หารงานคือการ
รักษาไว้ซ่ ึ งบุคลากรขององค์กร การลาออกของบุคลากรก่อให้เกิดต้นทุนในการบริ หาร เนื่ องจาก
บุคลากรใหม่ตอ้ งใช้เวลาในการเรี ยนรู ้งานในขณะที่บุคคลากรใหม่ตอ้ งเรี ยนรู ้วฒั นธรรมองค์กร
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บุคลากรที่มีความผูกพันองค์กรมีความรู ้สึกภูมิใจว่าเขาเป็ นสมาชิ กขององค์กรนั้น องค์กรสามารถ
สนองความต้องการทางกายภาพ และทางจิ ตใจได้ ความรู ้ สึกว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งอย่างสมบรู ณ์ ของ
องค์ก ร ดัง นั้ น บุ ค ลากรที่ มี ค วามผู ก พัน กับ องค์ก รย่อ มมี ใ จทํา งานอย่า งเต็ม ความสามารถ ไม่
หลี กเลี่ ยง หรื อหาโอกาสหยุดงาน ขาดงานโดยไม่ จาํ เป็ น ความผูกพันองค์กรทําให้พนักงานคง
ทํางานอยูใ่ นองค์กร เกิดความรู ้สึกพอใจต่องาน นโยบายขององค์กร เพื่อนร่ วมงาน ประเภทของงาน
ความก้าวหน้าในอาชี พ และผูบ้ งั คับบัญชา (ทวีศกั ดิ์ รู ปสิ งห์ และคันธรส แสนวงศ์ 2558, หน้า 86;
ศศิวิมล ทุมวัน 2560, หน้า 33-34)
ทวีศ กั ดิ์ รู ป สิ งห์ และคัน ธรส แสนวงศ์ (2558, หน้า 86, 90) กล่ าวว่าพนักงานที่ มี ค วาม
ผูกพันองค์กร มีความภูมิใจในองค์กร มี ทศั นคติ ดีต่องาน เพื่ อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับ บัญชา และ
ตอบสนองต่ อการสนับ สนุ นให้มีส่วนร่ วมในการปรั บปรุ งแก้ไขปั ญหาและวิธีการทํางาน พิชัย
พิทกั ษ์เทพสมบัติ และ จินดาลักษณ์ วัฒนสิ นธุ์ (2552, หน้า 207) เสนอกรอบแนวคิดปั จจัยที่มีผลต่อ
ความผูกพันองค์กรประกอบด้วย คุ ณลักษณะของบุคคล (อายุ เพศ การศึ กษา ระดับตําแหน่ งงาน
เงินเดือน และ อายุการทํางาน) ลักษณะของงาน (ทักษะ ขอบเขต ความท้าทาย และความมีอิสระใน
การตัดสิ นใจ) ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา (การพึ่งพาซึ่ งกันและกัน และการ
สื่ อสาร)
ในการศึกษาความผูกพันองค์กรจากวรรณกรรมสรุ ปได้วา่ ความผูกพันองค์กรแบ่งออกเป็ น
3 ปั จจัยย่อย คื อ ความผูกพันทางจิตใจ ความผูกพันในการคงอยู่ และความผูกพันในหน้าที่ พิชัย
พิทกั ษ์เทพสมบัติ และ จินดาลักษณ์ วัฒนสิ นธุ์ (2552, หน้า 235-236) การวิจยั ของ สิ ริเพ็ญ บารมี
วิไลพร แก้ววิชยั และสุ นีย ์ วรรธโกมล (2559, หน้า 99) พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา เงินเดือน
อายุงาน และอายุงานของพนักงานขององค์กรธุรกิจอาหาร ต่างกันในความผูกพันองค์กร
สรุ ป จากการทบทวนวรรณกรรมบ่งบอกความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในการปฏิบตั ิงานและ
ความผูกพันองค์กร เพราะลักษณะของบรรยากาศในการปฏิบตั ิงาน เช่น การเปิ ดโอกาสให้มีส่วน
ร่ วมในการทํางาน ทัศนคติ ต่อเพื่อนร่ วมงาน และผูบ้ งั คับบัญชา Paine (2007) กล่าวว่า “เนื่ องจาก
การเปลี่ยนแปลงบริ บทขององค์กร ความผูกพันองค์กรของพนักงานอาจลดลง องค์กรต้องส่ งเสริ ม
บรรยากาศในการปฏิบตั ิงานที่ไว้วางใจ และอบอุ่น” (หน้า 6)
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ระเบียบวิธีการวิจยั
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณโดยใช้หลักการของการวิจยั เชิ งสํารวจ ใช้แบบสอบถาม
เก็บรวบรวมข้อมูลและใช้สถิติวิเคราะห์ขอ้ มูล
กลุ่มตัวอย่ าง ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั นี้ คือบุคลากรระดับปฏิบตั ิงานขององค์การขนส่ ง
มวลชนกรุ งเทพ จํานวนบุคลากรของเขตการเดินรถที่ 8 ทั้งหมด 423 คน การวิจยั นี้ เก็บข้อมูลจาก
ประชากรทั้งหมด
เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ใช้ แ บบสอบถามโดยให้ ผู ้ต อบ
แบบสอบถามตอบเอง แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน
ส่ วนแรกประกอบด้วยชุ ดคําถามปลายปิ ด 7 คําถาม เกี่ยวกับลักษณะภูมิหลัง คือ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ตําแหน่ง และจํานวนเพือ่ นสนิท
ส่ วนที่ 2 ประกอบด้วยประเด็นเกี่ยวบรรยากาศในการปฏิบตั ิงาน 15 ประเด็น ปรับมาจาก
Luthans (1995, หน้า 365) ส่ วนที่ 3 ประกอบด้วยประเด็นเกี่ ยวกับความผูกพันองค์กร จํานวน 22
ประเด็น โดยนําประเด็นมาจาก พิชัย พิทกั ษ์เทพสมบัติ และ จิ นดาลักษณ์ วัฒนสิ นธุ์ (2552, หน้า
235-236) แบ่งออกเป็ น ความผูกพันทางจิตใจ 8 ประเด็น ความผูกพันในการคงอยู่ 7 ประเด็น และ
ความผูกพันในหน้าที่ 7 ประเด็น
ประเด็น ของส่ วนที่ 2 และ 3 ให้ ผูต้ อบแบบสอบถามประเมิ น จากประสบการณ์ โดยใช้
มาตราวัดแบบ Likert 5 ระดับ จากระดับความคิดเห็นมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุดโดย
ให้ระดับคะแนน ตั้งแต่ 5 จนถึ ง 1 ตามลําดับ แบบสอบถามจํานวน 50 ชุ ดแก่ พนักงาน นําผลมา
วิเคราะห์ ค่ า Cronbach แอลฟ่ า แบบ ผลการวิเคราะห์ บ รรยากาศในการปฏิ บ ัติ งานเท่ ากับ .858
โดยรวมความผูกพันองค์กรเท่ากับ .865 (ความผูกพันในจิตใจเท่ากับ .826 ความผูกพันในการคงอยู่
เท่ากับ .798 ความผูกพันในหน้าที่เท่ากับ .893)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ ิจยั ติดต่อขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถามจากผูบ้ ริ หาร เมื่อ
ได้รับ อนุ ญ าตแล้วแบบสอบถามจํานวน 423 ชุ ดพร้ อมด้วยจดหมายขอความร่ วมมื อในการตอบ
แบบสอบถามให้แก่ผูต้ อบแบบสอบถามโดยตรง ณ ที่ ทาํ งาน และติดตามเป็ นระยะภายในเวลา 1
เดือน
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่รวบรวมได้นาํ มาวิเคราะห์โดยสถิติดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป ใช้สถิติแบบพรรณนา
คื อ ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย มัธยฐาน ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เพื่ อทดสอบสมมติ ฐานโดยใช้ t-test การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน และสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
ผลการวิจยั แบบสอบถามที่ แจก 423 ฉบับ ได้รับ คื น 175 ฉบับ คิ ดเป็ น 87.5 % เป็ นชาย
มากกว่าหญิ ง ส่ วนใหญ่ จบการศึ ก ษาระดับ มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 6 /ปวช มี เงิ น เดื อนระหว่าง 32,80057,000 บาทต่ อเดื อน เฉลี่ ย 20,964 บาทต่ อ เดื อน ระยะเวลาการปฏิ บ ัติงานระหว่าง 1-40 ปี เฉลี่ ย
14.54 ปี ส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงาน มีเพื่อนสนิทระหว่าง 1- 45 คน เฉลี่ย 7.11 คน ดังแสดงในตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวน ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของภูมิหลัง บรรยากาศในการ
ปฏิบัติงาน และความผูกพันองค์ กร
ตัวแปร

จํานวน

ร้อยละ

93
82

53.1
46.9

พิสยั

ค่าเฉลี่ย

SD

21-60

40.14

9.139

3,280-57,000
1-40

20,964
14.54

9054.75
9
7.933

พิสยั

ค่าเฉลี่ย

SD

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาปี ที่ 6
มัธยมศึกษาปี ที่ 6/ปวช
ปวส
ปริ ญญาตรี
เงินเดือน
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
ตําแหน่งในการปฏิบตั ิงาน
ตัวแปร
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
หัวหน้างาน
ผูบ้ ริ หาร

33
74
57
11

จํานวน
170
4
1

18.9
42.3
32.6
6.3

ร้อยละ
97.1
2.3
.6
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จํานวนเพื่อนสนิท
บรรยากาศในการปฏิบตั ิงาน
ความผูกพันองค์กร
ความผูกพันในจิตใจ
ความผูกพันในการคงอยู่
ความผูกพันในหน้าที่

1-45

7.110
52.28
76.65
28.03
22.66
25.96

7.119
6.280
9.990
4.08
2.93
4.11

ตารางที่ 2 ค่ าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบรรยากาศองค์ กร และความผูกพันองค์ กร
บรรยากาศใน
ความผูกพันในองค์กร
ตัวแปร
การ
ด้านจิตใจ
ด้านคงอยู่
ด้านหน้าที่
ปฏิบตั ิงาน
X
SD
X
SD
X
SD
X
SD
เพศ
4.037
3.726
ชาย
52.172 5.132
2.568
4.214
4.422
หญิง
52.402 7.413
3.296
การศึกษา
ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาปี ที่ 6 52.303 7.422 29.394 4.555 23.515 3.261 26.849 4.078
มัธยมศึกษาปี ที่ 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
ปริ ญญาตรี
55.273 8.934 32.000 3.376 26.273 4.735 30.273 3.495
ผลการวิเคราะห์พบว่าพนักงานชายและหญิงไม่แตกต่างกันในการรับรู ้บรรยากาศในการ
ปฏิ บตั ิ งาน (t 173 = -.241, p > .05) และพนักงานชายและหญิ งไม่แตกต่างกันทั้ง 3 ด้านของความ
ผูกพันองค์กร (ความผูกพันในจิตใจ (t 173 = -1.683, p > .05 ) ความผูกพันในการคงอยู่ (t 173 = 1.198, p > .05 ) และความผูกพันในหน้าที่ (t 173 = -.853, p > .05))
ผลการวิ เคราะห์ ส หสั ม พัน ธ์อ ายุข องพนัก งานสั ม พัน ธ์ เชิ งบวกอย่างไม่ มี นัย สําคัญ กับ
บรรยากาศในการปฏิบตั ิ งาน (r = .096, p > .05) และแต่ สัมพันธ์เชิ งบวกกับอย่างมีนัยสําคัญทั้ง 3
ด้านของความผูกพันองค์กร (ความผูกพันในจิตใจ (r = .294, p < .05) ความผูกพันในการคงอยู่ (r=
.198, p < .05) และความผู ก พั น ในหน้ า ที่ (r = .267, p < .05)) อัต ราเงิ น เดื อ นไม่ สั ม พัน ธ์ กั บ
บรรยากาศในการปฏิบตั ิงาน (r = -.048, p > .05) และไม่สัมพันธ์กบั ความผูกพันองค์กรทั้ง 3 ด้าน
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(ความผูกพันในจิตใจ (r = .051 , p > .05) ความผูกพันในการคงอยู่ (r= .062 , p > .05) และความ
ผูกพันในหน้าที่ (r = .078, p > .05))
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกันนั้น ไม่
แตกต่างกันในการรับรู ้บรรยากาศในการปฏิบตั ิงาน (F (3, 171) = 3.47, p > .05) แต่แตกต่างกันใน
ความผูกพันองค์กรทั้ง 3 ด้าน (ความผูกพันในจิตใจ (F (3, 171) = 9.384, p < .03) ความผูกพันใน
การคงอยู่ (F (3, 171) = 10.269, p < .05) และความผูกพันในหน้าที่ (F (3, 171) = 6.758, p < .05))
ระยะเวลาการปฏิ บตั ิ งานไม่สัมพันธ์กบั บรรยากาศในการปฏิ บตั ิ งาน (r = -.031, p > .05) และไม่
สัมพันธ์กบั ความผูกพันองค์กรทั้ง 3 ด้าน (ความผูกพันในจิตใจ (r = .067, p > .05) ความผูกพันใน
การคงอยู่ (r = .042, p >.05) และความผูกพันในหน้าที่ (r = .125, p > .05)) และจํานวนเพื่อนสนิ ท
สัมพันธ์เชิ งบวกกับบรรยากาศในการปฏิบตั ิงาน (r = .384, p < .05) และสัมพันธ์เชิ งบวกกับความ
ผูกพันองค์กรทั้ง 3 ด้าน (ความผูกพันในจิตใจ (r = .254, p < .05) ความผูกพันในการคงอยู่ (r= .323,
p < .05) และความผูกพันในหน้าที่ (r = .298, p < .05))
ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ พบว่า บรรยากาศในการปฏิ บตั ิ งานสัมพันธ์กบั ความผูกพัน
องค์ก รโดยรวม (r = .638, p < .05) เมื่ อ วิ เคราะห์ แ ยกปั จจัย พบว่า บรรยากาศในการปฏิ บ ัติ ง าน
สัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญ 3 ปั จจัยของความผูกพันองค์กร (ความผูกพันในจิตใจ (r = .656, p < .05)
ความผู ก พัน ในการคงอยู่ (r= .382, p < .05) และความผู ก พัน ในหน้ าที่ (r = .625, p < .05)) เมื่ อ
รวมทั้ง 3 ด้านของความผูกพันองค์กร ผลการวิเคราะห์พบว่าบรรยากาศในการปฏิบตั ิงานสัมพันธ์
กับความผูกพันองค์กร (r = .638, p < .05)
จากตารางที่ 1 เนื่ องจากผูต้ อบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงาน ดังนั้นจึงไม่นาํ
ตําแหน่ งในการปฏิ บตั ิ งานมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และไม่นาํ เสนอค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานในตารางที่ 2
การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ผลการวิเคราะห์ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.1 - 1.5 ยอมรับ 1.6 จํานวนเพื่อนสนิ ท แสดงให้เห็น
ว่าพนักงานของ ขสมก เพศชาย และหญิงรับรู ้บรรยากาศในการปฏิบตั ิงานและมีผูกพันองค์กรไม่
ต่างกัน อาจเป็ นเพราะลักษณะของงานของพนักงานที่ไม่เปลี่ยนแปลงในลักษณะของงาน ตําแหน่ง
หน้าที่ที่รับผิดชอบ พนักงานส่ วนใหญ่จบการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ทาํ ให้ไม่ต่างกันในการรับรู ้
บรรยากาศในการปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้ บรรยากาศในการปฏิบตั ิ งานเป็ นความจริ งที่ปรากฏให้เห็นและ
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สังเกต รับ รู ้ ได้อย่างชัดเจนในเรื่ องของการมี ส่วนร่ วม ความไว้วางใจ และการแลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็น และด้วยเหตุผลดังกล่าว อายุและระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานของพนักงานจึงไม่สัมพันธ์กบั
การรับรู ้บรรยากาศองค์กร
ผลการวิเคราะห์ สมมติ ฐานที่ 2 ยอมรั บสมมติ ฐานที่ 2.2 2.3 และ 2.6 คื อ อายุ และระดับ
การศึ กษาของพนักงานสัมพันธ์กบั ความผูกพันองค์กรทั้ง 3 ด้าน พนักงานมี ความผูกพันองค์กร
ต่ างกัน เมื่ อ ระดับ การศึ ก ษาต่ างกัน อธิ บ ายได้ว่ าการศึ ก ษาทําให้ เกิ ด ความคิ ด และการวิ เคราะห์
สอดคล้องกับคําอธิ บายของ สิ ริเพ็ญ บารมี วิไลพร แก้ววิชยั และสุ นีย ์ วรรธโกมล (2559, หน้า 99)
เนื่ อ งจากพนักงานที่ มี ระดับ การศึ กษาสู งคาดหวังจากองค์กรสู ง และรู ้ สึ ก ผิ ด หวังถ้า องค์กรไม่
สามารถให้ในสิ่ งที่ คาดหวัง เมื่อพนักงานอายุมากขึ้ นความคิ ดในการเปลี่ ยนงานลดลง ทําให้เกิ ด
ความผูกพันองค์กรสู งขึ้น
ผลการวิเคราะห์พบว่าระยะเวลาการปฏิบตั ิงานไม่สัมพันธ์กบั ความผูกพันองค์กร เป็ นข้อ
ค้นพบ ที่อธิ บายได้ดว้ ยเหตุผลข้างต้น นอกจากนั้นพนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานน้อยมีโอกาส
เปลี่ยนงานได้มากกว่าพนักงานที่มีอายุงานสู ง (สิ ริเพ็ญ บารมี วิไลพร แก้ววิชยั และสุ นีย ์ วรรธโกมล
(2559, หน้า 99)
อัตราเงินเดื อนเป็ นปั จจัยที่ ไม่ทาํ ให้พนักงานเกิ ดความผูกพันองค์กร เพราะพนักงานให้
ความสําคัญ สู งต่ อรายได้จากองค์กร เพราะเป็ นสิ่ งที่ พนักงานพึ่งพาในการดํารงชี วิต คาดหวังว่า
องค์กรให้ผลตอบแทนในการปฏิบตั ิงานของตนเองอย่างเพียงพอ ทั้งนี้พนักงานอาจคิดว่าเป็ นรายได้
เป็ นสิ่ งแลกเปลี่ยนจากการทํางาน รายได้เป็ นปั จจัยที่ พนักงานพิจารณาให้ความสําคัญโดยเฉพาะ
แยกออกจากปั จจัยด้านบรรยากาศในการปฏิบตั ิงานและความผูกพันองค์กร ทําให้รายได้ไม่เป็ นเหตุ
ที่ทาํ ให้เกิดการรับรู ้บรรยากาศในการปฏิบตั ิงานและไม่เป็ นเหตุให้เกิดความผูกพันองค์กร
สมมติ ฐ านที่ 2.6 ได้รับ การยืน ยัน นักวิ ช าการให้ ค วามสําคัญ แนวคิ ดเกี่ ย วกับ เครื อ ข่ าย
โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนหมายถึงเครื อข่ายที่ทาํ ให้เกิดการช่วยเหลือและสนับสนุนทั้งด้านจิตใจและการ
ทํางาน รวมทั้งการเรี ยนรู ้งาน เช่นการแก้ปัญหา และในสถานการณ์ความขัดแย้ง และมีผลทําให้เกิด
ความผูกพันองค์การ (Putnum and Poole, 1987, หน้า 326) ผลการวิจยั สอดคล้องกับ การวิจยั ของ
ทวี ศ ัก ดิ์ รู ป สิ งห์ และคัน ธรส แสนวงศ์ (2558) ที่ ให้ ค วามสําคัญ ของเพื่ อ นร่ ว มงานโดยเฉพาะ
พนักงานในระดับปฏิบตั ิการ
สมมติฐานที่ 3 ได้รับการยอมรับทั้งหมด ผลการวิจยั ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กร
และความผูกพันองค์กรโดยรวม สอดคล้องกันการวิจยั ของ Paine (2007) และเป็ นข้อคิดที่ควรศึกษา
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ในอนาคต ตามที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อพนักงานปฏิบตั ิงานในสภาพแวดล้อมของบรรยากาศที่ชื่นชอบ
พึงพอใจ จากการให้มีส่วนร่ วม ไว้วางใจซึ่ งกันและกัน เกิดบรรยากาศที่อบอุ่น เต็มใจทํางาน ผลของ
บรรยากาศดังกล่าวคือความรักและผูกพันองค์กร
กลุ่มเพื่อนเป็ นปั จจัยสําคัญที่พบในการวิจยั นี้ กลุ่มเพื่อนสนิ ทคือเครื อข่ายสังคมที่พนักงาน
ให้ความสําคัญ และติดต่อสื่ อสารและกล่าวได้วา่ เป็ นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรื อกลุ่ม
ที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนทั้งในเรื่ องงานและเรื่ องจิตใจ กลุ่มเพื่อนเป็ นกลไกชีวิตในการทํางาน
ที่สนองความต้องการส่ วนบุคคล ในเรื่ องของความต้องการในความผูกพันเพื่อความสําเร็ จในการ
ปฏิบตั ิงาน การยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน ปั จจัยนี้ เป็ นปั จจัยเหตุสาํ คัญของการศึกษาบรรยากาศใน
องค์กร และความผูกพันองค์กร
บทสรุ ป
ผลการวิจยั ชี้ ให้เห็นว่าพนักงานรับรู ้บรรยากาศในการปฏิบตั ิงานเป็ นอิสระจากภูมิหลังดัง
อธิบายข้างต้น แต่ความผูกพันองค์กรนั้นเป็ นความรู ้สึกที่เกิดขึ้นโดยมีปัจจัยส่ วนบุคคลของพนักงาน
มาเกี่ยวข้อง กล่าวคือมีส่วนในการทําให้เกิดความรู ้สึกผูกพันองค์กรต่างกันเมื่อพนักงานมีอายุ และ
ระยะเวลาในการทํางานสู งขึ้นจะผูกพันองค์กรมากขึ้น เกิดความรักองค์กร กลุ่มเพื่อนเป็ นประเด็น
ทางวิชาการเรื่ องเครื อข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ควรศึกษาในอนาคต
จากผลการวิเคราะห์ เห็ นได้ว่าปั จจัย ของความผูกพัน องค์กรนั้นเป็ นไปในลักษณะและ
ทิ ศทางเดียวกันคือสัมพันธ์ท้ งั 3 ด้าน ในทิ ศทางบวก กล่าวได้ว่าความผูกพันองค์กรของพนักงาน
เกิ ด ขึ้ นทั้ง ด้า นจิ ต ใจและพฤติ ก รรมที่ ต้อ งการทํา งานต่ อ ไปในองค์ก ร และการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่
ผลการวิจยั นี้ ยืนยันมิติของความผูกพันองค์กรของพนักงานที่ กล่าวไว้ในวรรณกรรม และเป็ นมิติ
ของการชี้วดั ที่ดีของความผูกพันองค์กรที่อาจใช้ได้ในการวิจยั ในอนาคต
ถึงแม้ผลการวิจยั นี้ ให้ขอ้ คิดเชิ งทฤษฎีที่นาํ ไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของการวางแผนเชิ งปฏิบตั ิใน
การทํางานขององค์กร ประเด็นสําคัญที่ตอ้ งพิจารณาคือ พนักงานกลุ่มตัวอย่างไม่ต่างกันในตําแหน่ง
ในการปฏิบตั ิงาน ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานระดับปฏิบตั ิงาน และระดับการศึกษาใกล้เคียงกัน การวิจยั
ในอนาคตควรศึกษาความแตกต่างของภูมิหลังของพนักงาน และศึกษายืนยันความสัมพันธ์ระหว่าง
บรรยากาศในการปฏิบตั ิงานกับความผูกพันองค์กรในองค์การลักษณะอื่น ทําให้เกิดประโยชน์ใน
เชิงวิชาการในอนาคต
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติ กรรมของลูกค้าในการซื้ อสิ นค้าประเภท
เครื่ องปั้ นดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้ อและ
ความต้องการซื้ อเครื่ องปั้ นดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี ของลูกค้า เป็ นการศึกษาเชิ งปริ มาณ จาก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นประชากรในประเทศไทยที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพ จํานวน 385 คน โดย
ใช้แบบสอบถาม และใช้สถิติในการทดสอบสมมติฐานด้วยไคสแควร์
ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการซื้อ จําแนกตามประเภทการซื้อสิ นค้า ช่วงเวลาในการซื้อ
เหตุ ผ ลที่ ซ้ื อ สถานที่ ที่ ซ้ื อ บุ ค คลที่ ค ํา นึ ง ถึ ง เมื่ อ ซื้ อ บุ ค คลที่ จ ะซื้ อให้ และรู ปแบบการซื้ อ
เครื่ องปั้ นดินเผามีความสัมพันธ์กบั ความต้องการซื้ อเครื่ องปั้ นดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี อย่างมี
นัย สํ าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ส่ วนจํานวนเงิ น ที่ ซ้ื อ ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความต้อ งการซื้ อ
เครื่ องปั้ นดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี
คําสํ าคัญ: เครื่ องปั้ นดินเผา พฤติกรรมการซื้อ ความต้องการซื้อ จังหวัดอุบลราชธานี
1

เป็ นส่ วนหนึ่ งของ “โครงการพัฒ นาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ปี งบประมาณ 2560” โดยศูนย์
ส่ งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ร่ วมกับ 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
ปั จจุบ ันธุ รกิ จการทําเครื่ องปั้ นดิ นเผาในจังหวัดอุบ ลราชธานี เป็ นธุ รกิ จที่ สามารถสร้ าง
รายได้ในระดับหนึ่ งให้กบั ประชาชนในแถบตําบลปทุ ม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หรื อที่
เรี ยกว่ า “ห้ ว ยวังนอง” ซึ่ งเป็ นแหล่ งในการผลิ ต เครื่ อ งปั้ นดิ น เผาที่ ใหญ่ แ ละขึ้ น ชื่ อ ของจังหวัด
อุบลราชธานี เนื่ องจากมีดินที่มีคุณสมบัติสามารถนํามาปั้ นและขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้เป็ นอย่าง
ดี ทํา ให้ มี ผู ้ป ระกอบอาชี พ เกี่ ย วกับ การทํา เครื่ องปั้ นดิ น เผาเกิ ด ขึ้ น อย่ า งไรก็ ต าม จากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทําให้ผปู ้ ระกอบการที่ทาํ เครื่ องปั้ นดินเผาเริ่ มมีภาระ
ค่าใช้จ่ายของต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น (ประมนตทิพย์ ประสานสอน, 2561, สัมภาษณ์) และจํานวน
ผูป้ ระกอบการที่เคยมีเป็ นจํานวนมากเริ่ มลดลง
ในกลุ่มผูป้ ระกอบการในปั จจุบนั ได้พยายามปรับกลยุทธ์และแนวทางต่าง ๆ เพื่อรักษาฐาน
ลูกค้า รวมทั้งพยายามขยายตลาดเพิ่มขึ้ น ซึ่ งแนวทางหนึ่ งที่ นักการตลาดกล่าวไว้ คือ การจะผลิ ต
สิ นค้า หรื อทําธุรกิจ สิ่ งที่ควรคํานึ งถึง คือ “ความต้องการของผูซ้ ้ื อ” และสร้าง “ความพึงพอใจของ
ลูกค้า” ให้เกิดขึ้น (Kotler, 2003) ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการประหยัดและลดต้นทุน ซึ่ งแนวทางที่จะสามารถ
ผลิตสิ นค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า หรื อของตลาดได้น้ นั การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
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โดยใช้กระบวนการวิจยั เป็ นวิธีการหนึ่ งที่ใช้แนวทางวิทยาศาสตร์ เพื่อหาข้อเท็จจริ งและน่ าเชื่อถือ
ได้
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค เป็ นกระบวนการตัดสิ น ใจและกิ จกรรมทางกายที่ เกี่ ยวข้อ งในการ
แสวงหา การประเมิน การใช้ และการกําจัดสิ นค้าและบริ การ เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการขอ
ลู ก ค้ า เอง (Khan, 2006: 4; Blyth & Jim, 2013: 5) การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โภค มี
ความสําคัญ หลายประการเช่น ประโยชน์ทางด้านการตลาด เพื่อเพิ่มความตระหนักในการปกป้ อง
ผลประโยชน์ของผูบ้ ริ โภค การมีความรู ้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค จะเป็ น
ประโยชน์อย่างมากต่อนักการตลาดและต่อนักธุรกิจในที่สุด เนื่องจากการเข้าถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ทําให้นักการตลาดสามารถบรรลุเป้ าหมายของตน และจะนําไปสู่ ความสําเร็ จของธุ รกิจในที่ สุด
ความท้าทายของการเข้าถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค อันเกิด
จากปั จจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ดังนั้น นักการตลาดตลอดจนนักธุ รกิจจึงจําเป็ นต้อง
เข้าใจเกี่ยวกับปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อสามารถนําเสนอ
สิ นค้าหรื อบริ การที่ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
การตั้งคําถามเพื่อให้ได้ขอ้ มูลและความรู ้เกี่ยวกับผูบ้ ริ โภค มีความสําคัญต่อนักการตลาด
อย่างยิ่ง ซึ่ ง ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ ( 2543:125-126 ) กล่าวไว้ว่า เพื่อค้นลักษณะพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
นักการตลาด หรื อผูป้ ระกอลการสามารถใช้คาํ ถาม 7 คําถาม ที่ประกอบด้วย 6Wและ 1H ได้แก่ (1)
What? เป็ นการตั้งคําถามว่า ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร (2) When ? คือ ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด (3) Why? เป็ น
การตั้งคําถามว่า ทําไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ (4) Where ? ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ ไหน (5) Whom? ใครมีส่วนร่ วม
ในการตัด สิ น ใจซื้ อ (6) Who? เป็ นการตั้ง คํา ถามว่ า ใครอยู่ ใ นตลาดเป้ า หมาย และ (7) How?
ผูบ้ ริ โภคซื้ออย่างไร
จากข้อ มู ล ดังกล่ าวข้างต้น จึ งทําให้ ผูศ้ ึ กษาให้ ค วามสนใจศึ ก ษาเกี่ ยวกับ ความสั ม พัน ธ์
ระหว่างพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้า โดยเฉพาะสิ นค้าประเภทเครื่ องปั้ นดิ นเผา เพื่อจะได้นาํ ข้อมูลส่ ง
มอบให้ผปู ้ ระกอบการ อันจะนําไปสู่ การผลิตสิ นค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และก่อให้เกิด
ผลกําไรแก่ธุรกิจต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของลู กค้าในการซื้ อ สิ น ค้าประเภทเครื่ อ งปั้ นดิ น เผาในจังหวัด
อุบลราชธานี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้ อและความต้องการซื้ อเครื่ องปั้ นดินเผา
ในจังหวัดอุบลราชธานีของลูกค้า
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. สามารถใช้เป็ นข้อมูลประกอบการวางแผนการทําเครื่ องปั้ นดินเผา เพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า
2. สามารถนําไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ท างการตลาด เพื่ อรองรั บความต้องการของ
ลูกค้าได้ในอนาคต
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิ งปริ มาณ โดยกําหนดตัวแปรในการศึกษา คือ ตัวแปร
ต้น เป็ นพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค โดยใช้หลักการ 6W 1H ส่ วนตัวแปรตาม เป็ นความต้องการซื้ อ
เครื่ องปั้ นดินเผา ซึ่ งเป็ นการสอบถามทัศนคติของกลุ่มลูกค้าที่เป็ นเป้ าหมายและที่มีศกั ยภาพในการ
ซื้ อเครื่ องปั้ นดินเผาได้ โดยอย่างน้อยกลุ่มเป้ าหมายต้องเป็ นกลุ่มที่มีรายได้จากการประกอบอาชี พ
เป็ นหลัก
สมมติฐานการวิจยั
จากการสั งเคราะห์ แ นวคิ ด ทฤษฎี งานวิ จ ยั ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ พฤติ ก รรมการซื้ อ และความ
ต้องการซื้ อ พบว่า พฤติ กรรมการซื้ อจะมีความสัมพันธ์กบั ความต้องการที่ จะซื้ อเสมอ ดังนั้น ใน
การศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษา จึงได้กาํ หนดสมมติฐาน คือ
“พฤติ ก รรมการซื้ อ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ความต้อ งการซื้ อ เครื่ อ งปั้ นดิ น เผาในจัง หวัด
อุบลราชธานี”
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กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากการทบทวนวรรณกรรมที่พฤติกรรมการซื้ อ และความต้องการซื้ อ โดย ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ (2543: 125-126) กล่าวถึง พฤติกรรมการซื้อจากการใช้แนวคิด 6W 1H ว่า (1) What? คือการตั้ง
คําถามว่า ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร โดยคําตอบที่ตอ้ งการคือ ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ องค์ประกอบ และ
ความแตกต่างที่เหนื อคู่แข่ง ของสิ่ งที่ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อ(Objects) ข้อมูลที่ได้สามารถนํามาใช้ใน
การคิดกลยุทธ์ดา้ น ผลิตภัณฑ์หลัก รู ปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ควบ ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง
ตลอดจนศักยภาพของผลิตภัณฑ์ดา้ นความแตกต่างในการแข่งขัน (Competitive differentiation) ซึ่ ง
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ บริ การ พนักงาน และภาพลักษณ์ (2) When ? คือ ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด การ
หาคําตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อลูกค้าว่า ช่วงใดของวันที่ลูกค้าซื้ อสิ นค้า ลูกค้ามักซื้ อสิ นค้าใน
วันใด หรื อเดือนใด ปี ใด หรื อ เทศกาลหรื อโอกาสพิเศษใดบ้าง นําไปสู่ การสร้ างกลยุทธ์เกี่ ยวกับ
การส่ งเสริ ม การตลาดในเวลาที่ เหมาะสม (3) Why? คื อ การตั้งคําถามว่า ทําไมผูบ้ ริ โ ภคจึ งซื้ อ
วัต ถุ ป ระสงค์ (Objectives) ในการซื้ อ ของผู ้บ ริ โ ภคคื อ สิ่ ง ที่ ต้อ งรู ้ เพื่ อ ให้ ท ราบข้อ มู ล
เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ทางจิ ต วิ ท ยา ปั จ จัย ทางสั ง คมวัฒ นธรรม ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ข้อ มู ล เหล่ า นี้ เป็ น
ประโยชน์กบั การกําหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ ราคา การส่ งเสริ มการตลาด กลยุทธ์ดา้ นราคาและ
การจัดจําหน่าย (4) Where ? ผูบ้ ริ โภคซื้อที่ไหน วัตถุประสงค์ในการถามคือเพื่อให้รู้คาํ ตอบเกี่ยวกับ
สถานที่หรื อแหล่ง (outlets)ที่ผูบ้ ริ โภคซื้ อ เช่น ร้านค้าทัว่ ไป ร้านสะดวกซื้ อห้างสรรพสิ นค้า หรื อ
ซื้ อทางออนไลน์ เป็ นต้น ซึ่ งข้อมูลที่ ได้เป็ นประโยชน์สําหรับการวางกลยุทธ์ดา้ นช่ องทางการจัด
จําหน่าย (5) Whom? ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้อ การตัดสิ นใจซื้ออาจได้รับอิทธิพลจากกลุ่ม
ต่างๆ (Organization) บทบาทของกลุ่มต่างๆมีอิทธิพลในการซื้อประกอบด้วย ผูร้ ิ เริ่ ม ผูม้ ีอิทธิ พล ผู ้
ตัดสิ นใจ ผูซ้ ้ื อ และผูใ้ ช้ กลยุท ธ์ที่เกี่ ยวข้องกับคําตอบที่ ได้คือ กลยุท ธ์การโฆษณา กลยุท ธ์การ
ส่ งเสริ มการตลาด โดยใช้กลุ่มผูม้ ีอิทธิ พล (6) Who? เป็ นการตั้งคําถามว่า ใครอยู่ในตลาดเป้ าหมาย
นักการตลาดต้องทราบเกี่ยวกับกลุ่มเป้ าหมายด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา
และพฤติกรรมศาสตร์ ของกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งข้อมูลและความรู ้ที่ได้ จะนําไปสร้างกลยุทธ์การตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา การจัดจําหน่าย ตลอดจนการส่ งเสริ มการตลาดที่เหมาะสม และ (7) How?
ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร ผูบ้ ริ โภคมี วิธีการซื้ อได้หลายวิธี ดังนั้นเราจึงควรรู ้ ว่าผูบ้ ริ โภคมีข้ นั ตอนซื้ อ
สิ นค้าอย่างไร
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ส่ ว นความต้อ งการซื้ อ สามารถใช้แนวคิ ด ของ Kotler (2003) ได้ก ล่ าวถึ งกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ประกอบด้วย การรับรู ้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสิ นใจ
และความรู ้สึกภายหลังการซื้อ ซึ่งความต้องการซื้ อ จะเกิดขึ้นได้ตอ้ งมีกระบวนการเรี ยนรู ้เหล่านี้ ซึ่ ง
สะท้อนออกมาจากพฤติกรรมนัน่ เอง
จากการทบทวนดังกล่าวข้างต้น ผูศ้ ึกษาจึงได้กาํ หนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม
ความต้องการซื้อ

พฤติกรรมการซื้อ
รู ป 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ระเบียบวิธีวจิ ยั

การศึ ก ษาเรื่ อง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพฤติ ก รรมการซื้ อและความต้ อ งการซื้ อ
เครื่ องปั้ นดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานีของลูกค้า ผูศ้ ึกษาได้ออกแบบการศึกษา ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นกลุ่มประชากรไทยทัว่ ไปที่อาศัยในประเทศไทยและมีศกั ยภาพในการซื้ อได้ ซึ่ งต้องมี
รายได้จากการประกอบอาชี พ ซึ่ งไม่ ทราบจํานวนประชาการที่ แน่ นอน ดังนั้น จึ งกําหนดขนาด
ตัวอย่างตามแนวทางของ Cochran (1977) ยอมรับความคาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง
385 คน ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น โดยการสุ่ มแบบเจาะจง กล่าวคือ ผูท้ ี่จะตอบ
แบบสอบถามต้องมีรายได้จากการประกอบอาชีพ
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ ใช้เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3
ส่ วน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสิ นค้า
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการซื้อ
ในตอนที่ 1 และ 2 กําหนดรู ปแบบคําถาม โดยให้เลือกตามตัวเลือกที่ กาํ หนด (Checklist)
ส่ วนตอนที่ 3 ใช้มาตรวัดแบบลิ เคิ ร์ท (Likert scale) 5 ระดับ หลังจากนั้นนําแบบสอบถามตรวจ
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คุณภาพ โดยส่ งให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูป้ ระกอบการพิจารณาเพื่อหาคุณภาพของเครื่ องมือเชิ งเนื้ อหา
(Validity) และความเที่ ยงตรง (Reliability) ทั้งนี้ ได้น ําไปทดลองใช้ (Try out) กับ กลุ่ ม ตัว อย่าง
จํา นวน 76 คนเพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งตรง โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบั ด
(Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่ งเกณฑ์ที่ยอมรับได้ คือ 0.50 ขึ้นไป (สุ จิตรา บุณยรัตพันธุ์, 2557)
โดยผลที่ ไ ด้จ ากคํา ถาม 8 ข้อ ของพฤติ ก รรมฯ ได้ค่ า เท่ า กับ 0.51 ซึ่ งถื อ ว่ า ผ่ า นเกณฑ์ ดัง นั้ น
แบบสอบถามนี้ จึงมีความเที่ยงตรง ส่ วนคําถามตอนที่ 3 ไม่สามารถหาค่าความเที่ยงได้ เนื่ องจากมี
จํานวนคําถามเพียง 1 ข้อ เป็ นการสอบถามระดับความต้องการซื้อ 5 ระดับ
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ใช้การเก็บข้อมูลผ่านออนไลน์ โดยส่ งแบบสอบถามเจาะจงไปที่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผูศ้ ึกษามี
เครื อข่ายของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ รวมทั้งการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่สถานประกอบการ
โดยตรง ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561
4. เทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการพิ สูจน์ ส มมติ ฐาน ผูศ้ ึ กษาได้ใช้สถิ ติ การทดสอบไคสแควร์ (Chi square) เพื่ อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อและความต้องการซื้อ
ผลการวิจยั
จากการทดสอบสมมติ ฐ านที่ ก าํ หนด โดยใช้ส ถิ ติ ก ารทดสอบไคสแควร์ (Chi square)
สามารถสรุ ปและอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้
ตาราง 1 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้ อกับความต้องการซื้ อ จําแนกประเภท
สิ นค้าที่ซ้ือ
พฤติกรรมการซื้ อ

ความต้ องการซื้อ
น้ อยที่สุด น้ อย

ปานกลาง มาก

มากที่สุด

2

รวม

Sig.

1. สิ นค้าที่เป็ นของใช้ หรื อของตกแต่งในบ้าน (ประเภทเครื่ องปั้ นดินเผา) ที่นิยมซื้ อมากที่สุด?
(What)
แจกัน

0

5

20

46

20

91

จาน ถ้วย

5

5

112

71

20

213

ภาพปั้ นดินเผา

0

0

5

0

0

5

อุปกรณ์ใช้ในห้องนํ้า

0

5

5

10

0

20

กระถาง

5

0

0

0

0

5

ต้นไม้

5

0

0

6

0

11

74

277.08 0.00*
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แก้วกาแฟ/ชา

0

0

0

5

0

5

อุปกรณ์ตกแต่งสวน

0

0

5

0

0

5

ตุก๊ ตาอารมณ์

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 ผลการทดสอบสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อกับความต้องการซื้อ จําแนก
ประเภทสิ นค้า ที่ ซ้ื อ จากข้ อ คํา ถามสิ นค้ า ที่ เป็ นของใช้ หรื อของตกแต่ ง ในบ้ า น (ประเภท
เครื่ องปั้ นดินเผา) ที่ท่านนิยมซื้ อมากที่สุด (What) พบว่า พฤติกรรมในการเลือกประเภทสิ นค้าที่ซ้ื อ
มีความสัมพันธ์กบั ความต้องการซื้ อเครื่ องปั้ นดิ นเผาในจังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความต้องการในการซื้อเครื่ องปั้ นดินเผา ประเภทจาน ถ้วยมากที่สุด
ตาราง 2 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อกับความต้องการซื้อ จําแนกช่วงเวลา
พฤติกรรมการซื้อ

ความต้ องการซื้อ
น้ อยที่สุด น้ อย

ปานกลาง มาก

มากที่สุด

รวม

2

Sig.

25.05

0.00*

2. หากจะซื้ อสิ นค้าเครื่ องปั้ นดินเผา จะนิยมไปซื้ อช่วงใดในรอบเดือน? (When)
ต้นเดือน

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 ผลการทดสอบสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อกับความต้องการซื้อ จําแนก
ช่ วงเวลาที่ ซ้ื อ จากข้อคําถามหากจะซื้ อสิ นค้าเครื่ องปั้ นดิ นเผา จะนิ ยมไปซื้ อช่ วงใดในรอบเดื อน
(When) พบว่ า พฤติ ก รรมในการเลื อ กในช่ ว งเวลามี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความต้ อ งการซื้ อ
เครื่ องปั้ นดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความต้องการ
ในการซื้อเครื่ องปั้ นดินเผา ในช่วงต้นเดือนมากที่สุด
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ตาราง 3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อกับความต้องการซื้อ จําแนกเหตุผล
พฤติกรรมการซื้อ

ความต้ องการซื้อ
น้ อยที่สุด น้ อย

ปานกลาง มาก

มากที่สุด

รวม

2

Sig.

3. เหตุผลที่ซ้ือสิ นค้าเครื่ องปั้ นดินเผา เนื่องจากอะไร? (Why)
สามารถตกแต่งได้หลากหลาย
รู ปแบบ
สามารถใช้งานได้
เอนกประสงค์
สามารถเก็บรักษาได้นาน
สามารถปรั บ แก้ ฮ วงจุ ้ ย ตาม
ความเชื่อได้
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 ผลการทดสอบสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อกับความต้องการซื้อ จําแนก
ตามเหตุผลที่ ซ้ื อ จากข้อคําถามเหตุผลที่ ซ้ื อสิ นค้าเครื่ องปั้ นดิ นเผา เนื่ องจากอะไร? (Why) พบว่า
พฤติกรรมในการเลือกซื้อตามเหตุผลมีความสัมพันธ์กบั ความต้องการซื้อเครื่ องปั้ นดินเผาในจังหวัด
อุบลราชธานี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความต้องการในการซื้ อเครื่ องปั้ นดินเผา
จากเหตุผลที่วา่ สามารถใช้งานได้เอนกประสงค์มากที่สุด
ตาราง 4 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อกับความต้องการซื้อ จําแนกสถานที่
พฤติกรรมการซื้อ

ความต้ องการซื้อ
น้ อยที่สุด น้ อย

ปานกลาง มาก

มากที่สุด

รวม

5

106

2

Sig.

4. สถานที่ที่นิยมไปซื้อสิ นค้าเครื่ องปั้ นดินเผามากที่สุด (Where)
ห้ า งสรรพสิ นค้า ขนาดใหญ่
ห รื อห้ างจํ า ห น่ ายอุ ป ก รณ์

5

5

51

ก่อสร้าง

76

40

24.2
2

0.02*
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ร้ านจําหน่ ายของตกแต่ งบ้าน
โดยเฉพาะ
สถานที่ผลิตสิ นค้านั้น ๆ
โดยเฉพาะ
ร้านจําหน่ายสิ นค้าราคาถูก
รวม

5

5

40

62

20

132

5

5

71

46

15

142

0

0

5

0

0

5

15

15

167

148

40

385

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 4 ผลการทดสอบสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อกับความต้องการซื้อ จําแนก
ตามสถานที่ที่ซ้ือ จากข้อคําถามสถานที่ที่นิยมไปซื้อสิ นค้าเครื่ องปั้ นดินเผามากที่สุด (Where) พบว่า
พฤติ กรรมในการเลื อกซื้ อตามสถานที่ มีค วามสั มพันธ์กบั ความต้อ งการซื้ อเครื่ องปั้ นดิ น เผาใน
จัง หวัด อุ บ ลราชธานี อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 โดยมี ค วามต้อ งการในการซื้ อ
เครื่ องปั้ นดินเผา จากสถานที่ประเภท สถานที่ผลิตสิ นค้านั้น ๆ โดยเฉพาะมากที่สุด
ตาราง 5 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อกับความต้องการซื้ อ จําแนกตามบุคคล
ที่คาํ นึงเมื่อจะซื้อ (ใครเข้ามาเกี่ยวข้องในการซื้อบ้าง)
พฤติกรรมการซื้อ

ความต้ องการซื้อ
น้ อยที่สุด น้ อย

ปานกลาง มาก

มากที่สุด

รวม

2

Sig.

26.68

0.01*

5. ทุกครั้งที่มีการซื้ อสิ นค้าเครื่ องปั้ นดินเผา จะคํานึงถึงบุคคลในกลุ่มใดมากที่สุด (Whom)
ลูกค้า

0

0

10

10

0

20

สมาชิกครอบครัว/ญาติ

10

5

55

70

15

155

ตัวผูซ้ ้ื อเอง

5

10

82

57

25

179

ไม่นึกถึงใคร

0

0

20

11

0

31

15

15

167

148

40

385

รวม

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 5 ผลการทดสอบสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อกับความต้องการซื้อ จําแนก
บุ คคลที่ คาํ นึ งถึ งเมื่ อจะซื้ อ (ใครเข้ามาเกี่ ยวข้องในการซื้ อ บ้าง) จากข้อคําถามทุ กครั้ งที่ มีการซื้ อ
สิ นค้าเครื่ องปั้ นดินเผา จะคํานึ งถึงบุคคลในกลุ่มใดมากที่สุด (Whom) พบว่า พฤติกรรมในการเลือก
ตามบุ ค คลที่ ค าํ นึ งถึ งเมื่ อจะซื้ อ มี ค วามสัมพัน ธ์กบั ความต้องการซื้ อ เครื่ อ งปั้ นดิ น เผาในจังหวัด
อุบลราชธานี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความต้องการในการซื้ อเครื่ องปั้ นดินเผา
โดยจะคํานึงตัวของผูซ้ ้ือเองมากที่สุด
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ตาราง 6 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อกับความต้องการซื้อ จําแนกตามบุคคล
ที่จะซื้อให้
พฤติกรรมการซื้อ

ความต้ องการซื้อ
น้ อยที่สุด น้ อย

ปานกลาง มาก

มากที่สุด

รวม

2

Sig.

6. ทุกครั้งที่มีการซื้ อสิ นค้าเครื่ องปั้ นดินเผา จะซื้อให้บุคคลในกลุ่มใดมากที่สุด (Who)
ลูกค้า

0

0

15

5

0

20

สมาชิกครอบครัว/ญาติ

5

5

81

85

10

186

ตัวผูซ้ ้ื อเอง

10

5

56

42

25

138

เพือ่ น

0

5

5

5

5

20

ไม่นึกถึงใคร

0

0

10

11

0

21

15

15

167

148

40

385

รวม

67.33 0.00*

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 6 ผลการทดสอบสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อกับความต้องการซื้อ จําแนก
ตามบุคคลที่จะซื้อให้ จากข้อคําถามทุกครั้งที่มีการซื้อสิ นค้าเครื่ องปั้ นดินเผา จะซื้อให้บุคคลในกลุ่ม
ใดมากที่ สุด (Who) พบว่า พฤติ กรรมในการเลื อกตามบุ คคลที่ จะซื้ อให้มีความสัมพันธ์กบั ความ
ต้องการซื้ อเครื่ องปั้ นดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
ความต้องการในการซื้ อเครื่ องปั้ นดินเผา โดยจะซื้อให้สมาชิกในครอบครัว/เครื อญาติมากที่สุด
ตาราง 7 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อกับความต้องการซื้อ จําแนกวิธีการซื้ อ
พฤติกรรมการซื้อ

ความต้ องการซื้อ
น้ อยที่สุด น้ อย

ปานกลาง มาก

มากที่สุด

รวม

2

Sig.

17.84

0.00*

7. นิยมซื้อสิ นค้าเครื่ องปั้ นดินเผาอย่างไร? (How)
ซื้อด้วยเงินสด

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 ผลการทดสอบสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อกับความต้องการซื้อ จําแนก
วิธีการซื้ อ จากข้อคําถามนิ ยมซื้ อสิ นค้าเครื่ องปั้ นดิ นเผาอย่างไร? (How) พบว่า พฤติกรรมในการ
เลื อ กตามรู ป แบบวิ ธี ก ารซื้ อ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ความต้อ งการซื้ อ เครื่ อ งปั้ นดิ น เผาในจัง หวัด
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อุบลราชธานี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความต้องการในการซื้ อเครื่ องปั้ นดินเผา
ด้วยเงินสดมากที่สุด
ตาราง 8 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติ ก รรมการซื้ อ กับความต้อ งการซื้ อ จําแนกตาม
จํานวนเงินที่ซ้ือ
ความต้ องการซื้อ
พฤติกรรมการซื้อ

น้ อย

ปาน

ที่สุด น้ อย

กลาง

2

Sig.

มาก มากที่สุด รวม

8. จํานวนเงินที่เคยซื้อสิ นค้าประเภทเครื่ องปั้ นดินเผา จะใช้เงินเท่าไร? (How)
ตํ่ากว่า 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

มากกว่า 6,001 บาท/ครั้ง

0

0

5

5

0

10

รวม

15

15

167

148

40

385

13.07 0.36

จากตาราง 8 ผลการทดสอบสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อกับความต้องการซื้อ จําแนก
ตามจํานวนเงินที่ ซ้ื อ จากข้อคําถามจํานวนเงินที่ เคยซื้ อสิ นค้าประเภทเครื่ องปั้ นดิ นเผา จะใช้เงิ น
เท่ าไร? (How) พบว่า พฤติ ก รรมในการเลื อ กตามจํานวนเงิ น ที่ ซ้ื อ ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ความ
ต้องการซื้อเครื่ องปั้ นดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี
สรุ ปและอภิปรายผลการวิจยั
จากพฤติกรรมการซื้ อ จําแนกตามประเภทการซื้ อสิ นค้า ช่ วงเวลาในการซื้ อ เหตุผลที่ ซ้ื อ
สถานที่ ที่ ซ้ื อ บุ ค คลที่ ค าํ นึ งถึ งเมื่ อ ซื้ อ บุ ค คลที่ จะซื้ อ ให้ และรู ป แบบการซื้ อ เครื่ อ งปั้ นดิ น เผามี
ความสัมพันธ์กบั ความต้องการซื้อเครื่ องปั้ นดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ปั ทมาพร นาคฉายา (2558) ที่ ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์กบั ความต้องการซื้ อบ้าน
เดี่ ยวของผูบ้ ริ โภค ในเขตอําเภอเมื อง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดยพบว่า เรื่ องของรายได้ บุ คคลใน
ครอบครัว การกล่าวถึงกลุ่มอ้างอิง ระยะเวลาในการซื้ อมี ความสัมพันธ์กบั ความต้องการซื้ อบ้าน
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ Kotler (2003) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคจะเป็ นสิ่ งแรกที่ควรจะ
เกิดขึ้นก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งเป็ นการประเมินถึงความต้องการเบื้ องต้นของผูบ้ ริ โภคก่อน และ
เป็ นไปตามแนวคิดกระบวนการตัดสิ นใจเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการซื้ อ จําแนกตามจํานวนเงินที่ ซ้ื อไม่มีความสัมพันธ์กบั ความ
ต้องการซื้ อฯ ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้ เหตุผลอาจจะเนื่ องจากว่า ในการซื้ อทุกครั้ง
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ลูกค้าจะไม่นิยมซื้ อในปริ มาณที่มาก รวมทั้ง เป็ นการซื้ อเพื่อใช้ในครัวเรื อน ไม่ได้ซ้ื อในปริ มาณที่
มาก ดังนั้น วงเงินจึงไม่ได้เป็ นปั จจัยที่ สําคัญ ในการที่ จะซื้ อทุ กครั้ ง อนึ่ ง สิ นค้าเหล่านี้ เป็ นกลุ่ม
สิ นค้าฟุ่ มเฟื อย ลูกค้าจึงมิได้จดั สรรจํานวนเงินเพื่อจัดซื้ อโดยเฉพาะ อาจจะซื้ อเมื่อมีเหตุ หรื อมีความ
จําเป็ นจริ ง ๆ จึงทําให้ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาํ หนดไว้
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากงานวิจยั
1. ผูป้ ระกอบการที่ ผลิ ตเครื่ องปั้ นดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี ควรให้ความสนใจผลิ ต
สิ นค้าประเภทจาน ถ้วย เนื่ องจากความต้องการซื้ อของลูกค้า โดยทัว่ ไปสิ นค้าจาน ชาม ถ้วยต่าง ๆ
จะเป็ นเซรามิคที่มาจากภูมิภาคอื่น แต่ในพื้นที่ยงั ไม่มีการผลิตที่เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็ นเพียงการ
ผลิตกระถางต้นไม้ หรื อแจกัน
2. หากจะมี การจัด กิ จกรรมเพื่ อ กระตุ ้น การขาย ผูป้ ระกอบการควรจัดในช่ ว งต้น เดื อ น
เนื่ องจากเป็ นช่ วงที่ ลูกค้ามีกาํ ลังในการซื้ อ และส่ วนใหญ่ จะนิ ยมซื้ อด้วยเงินสด ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ดีต่อ
ธุรกิจ ทําให้ผปู ้ ระกอบการสามารถมีเงินสดเพือ่ ไปดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
3. ในการนําเสนอการขาย ผู ป้ ระกอบการ จะต้อ งแจ้ง ประโยชน์ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ หรื อ
ออกแบบให้สามารถนําไปใช้ได้อย่างหลากหลาย นอกเหนือจากการใช้บรรจุอาหาร อาจจะนําไปทํา
เป็ นของที่ระลึก หรื อของฝากจากจังหวัดอุบลราชธานี เนื่ องจากเวลาซื้ อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ จะนิ ยม
เพื่อซื้อให้สมาชิกในครอบครัว หรื อเครื อญาติ
4. สถานที่ในการจําหน่ าย ลูกค้าชอบที่จะเห็นกระบวนการผลิตด้วย ดังนั้น ผูป้ ระกอบการ
ควรจัดทําที่แสดงสิ นค้าและพร้อมจําหน่ายในสถานที่ผลิต เป็ นการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าเกิดความ
ต้องการ และสร้างความมัน่ ใจในกระบวนการผลิต ซึ่ งต่อไปในอนาคต อาจจะมีการพัฒนาเป็ นการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อมาเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรจะมีการศึกษาในกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน เพื่อนํามาเปรี ยบเทียบ
ถึงความต้องการซื้อที่แท้จริ งมากยิง่ ขึ้น
2. ควรเพิ่ ม ตัว แปรอื่ น ๆ เข้า มาในการศึ ก ษา เช่ น ตัว แปรที่ เกี่ ย วกับ สั ง คม วัฒ นธรรม
เนื่องจากเป็ นสิ นค้าที่เป็ นแนวภูมิปัญญาท้องถิ่น อาจจะทําให้ผลการศึกษามีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
ความต้องการซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ผ า้ ฝ้ ายในจังหวัดอุ บ ลราชธานี เป็ นการศึ กษาเชิ งปริ มาณ โดยมี กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ เป็ นประชากรในประเทศไทยที่มีรายได้จากการประกอบอาชี พ จํานวน 385 คน โดยใช้
แบบสอบถามและใช้สถิติในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุ
ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นของส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางจําหน่าย
อยู่ ใ นระดับ มากและมี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด ส่ ว นความต้ อ งการซื้ อฯ มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น มาก
เช่ นเดี ยวกัน ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้าน
ช่องทางจําหน่ายส่ งผลต่อความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ ฝ้ายในจังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนด้านราคาและด้านการส่ งเสริ มการตลาดไม่ส่งผลต่อความต้องการซื้ อฯ
คําสํ าคัญ: ผลิตภัณฑ์ผา้ ฝ้าย ความต้องการซื้อ จังหวัดอุบลราชธานี

2

เป็ นส่ วนหนึ่งของ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ปี งบประมาณ 2560” โดยศูนย์
ส่ งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ร่ วมกับ 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
ผ้าฝ้าย ถือได้ว่า เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยูค่ ู่สังคมไทยมาเป็ นเวลานาน จากเดิมที่ผลิตเพื่อ
ใช้ ใ นครั ว เรื อ น ได้ถู ก พัฒ นาและออกแบบเพื่ อ นํา ทํา ในเชิ ง พาณิ ช ย์ม ากยิ่ ง ขึ้ น จนกลายเป็ น
“ผลิตภัณฑ์ผา้ ฝ้าย” จํานวนมากทั้งที่เป็ นประเภทเสื้ อผ้าและเครื่ องใช้ภายในครัวเรื อน ซึ่งมีจาํ หน่ าย
ทั้ งภายในและภายนอกประเทศ สร้ า งรายได้ ใ ห้ ก ับ ผู ้ป ระกอบการเป็ นอย่ า งมาก ทํ า ให้ มี
ผูป้ ระกอบการที่ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผา้ ฝ้ายเป็ นจํานวนมากด้วย
ผลิตภัณฑ์ผา้ ฝ้ายที่มีชื่อเสี ยงและมีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย คือ ผลิตภัณฑ์ผา้ ฝ้าย
ของจังหวัด อุ บ ลราชธานี มี ท้ ังที่ เป็ นทั้งกลุ่ ม ผูป้ ระกอบการที่ จดทะเบี ยนอย่างถู กต้อ งและกลุ่ ม
ผูป้ ระกอบการรายย่อยถึ งกลาง รวมทั้งกลุ่มชาวบ้านที่ รวมตัวเพื่อผลิ ตผ้าหรื อที่ เรี ยกกันว่า “กลุ่ม
OTOP” ซึ่ งปั จจุบนั มีจาํ นวนผูป้ ระกอบการเกิดขึ้นเป็ นจํานวนมาก รวมทั้งมีอตั ราการแข่งขันกันสู ง
ทําให้ผปู ้ ระกอบการต้องพัฒนาสิ นค้าให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน
ในการสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันนั้น Kotlerand Keller (2009) กล่าวว่า การใช้กล
ยุทธ์ของส่ วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix) จะสามารถสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
ได้ โดยควรพิจารณาถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ (Product) การคํานึ งถึงต้นทุ นที่ ควรจะควบคุม
ไม่ให้มีมูลค่าสู งเกิ นไป ซึ่ งอาจจะนําไปสู่ การกําหนดราคา (Price) ที่สูง และอาจจะส่ งผลต่อความ
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ต้องการซื้ อที่ อาจจะลดลงไปด้วยเมื่อมี การผลิ ตสิ นค้าเรี ยบร้ อยแล้ว การจัดสถานที่ เพื่ อจําหน่ าย
(Place) เป็ นอีกสิ่ งหนึ่งที่ควรให้ความสําคัญ โดยเฉพาะในปั จจุบนั นี้ ช่องทางในการจําหน่ายมีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ทําให้เกิ ดความสะดวก รวดเร็ วทั้งผูป้ ระกอบการ
และลูกค้า และสิ่ งสําคัญสุ ดท้าย คือ การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เมื่อมีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ
ควรจะแจ้งให้แก่ผบู ้ ริ โภคทราบ หรื อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็ นการสร้างการรับรู ้ให้เกิดขึ้นกับ
ผูบ้ ริ โภค
อนึ่ ง สถานการณ์ของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ทําให้
ผูป้ ระกอบการจะต้องปรั บ ปรุ งกิ จการ หรื อแม้แต่ผลิ ตภัณ ฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคด้วยเนื่ องจากพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ดังนั้น หากมีการศึกษาถึง
ความต้องการในอนาคตของผูบ้ ริ โภคได้ จะทําให้ผปู ้ ระกอบการมีความได้เปรี ยบในการแข่งขัน เมื่อ
ผลิตสิ นค้าออกมาจําหน่าย จะช่วยลดความเสี่ ยงและมีโอกาสได้รับการตอบสนองจากผูบ้ ริ โภคได้
ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้ จึงได้จดั ทําขึ้นเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่จะส่ งผลต่อความต้องการซื้ อ
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายในที่น้ ี ปั จจัยที่ จะใช้ในการศึกษา คือ “ส่ วนประสมทางการตลาด”
ซึ่งเป็ นปั จจัยที่พบว่า จากการทบทวนงานวิจยั ที่ผา่ นมา (จุฑามาศ เลิศจิรกุล, 2557; พัชราภรณ์ พร่ อง
พรมราช, 2559) สามารถที่จะใช้เป็ นสิ่ งที่กระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการที่จะซื้อได้
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อศึกษาอิทธิพลของส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ผา้
ฝ้ายในจังหวัดอุบลราชธานี
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
ผูป้ ระกอบการสามารถนําผลการศึกษาไปใช้ในการวางแผนผลิตสิ นค้าที่ใช้ผา้ ฝ้าย เพื่อ
สนองตอบต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ได้
ขอบเขตการวิจยั
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิ งปริ มาณ โดยกําหนดตัวแปรในการศึกษา คือ ตัวแปร
ต้น เป็ นส่ วนประสมทางการตลาด ส่ วนตัวแปรตาม เป็ นความต้องการซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ฝ้าย ซึ่ งเป็ น
การสอบถามทัศนคติของกลุ่มลูกค้าที่เป็ นเป้ าหมายและที่มีศกั ยภาพในการซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ฝ้ายได้
โดยอย่างน้อยกลุ่มเป้าหมายต้องเป็ นกลุ่มที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพเป็ นหลัก
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สมมติฐานการวิจยั
ส่ ว นประสมทางการตลาดส่ งผลต่ อ ความต้ อ งการซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ ้า ฝ้ า ยในจัง หวัด
อุบลราชธานี
กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ส่ วนประสมทางการตลาด โดย Kotler and
Keller (2009) ได้ก ล่ า วถึ ง องค์ป ระกอบทั้ง 4 ด้าน คื อ (1) ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) เป็ นสิ น ค้า
(Goods) และบริ การ (Service) ที่ธุรกิจผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความ
พึงพอใจมากที่สุด ผลิตภัณฑ์มีท้ งั ที่จบั ต้องได้และไม่สามารถจับต้องได้ หรื อสถาบันใดสถาบันหนึ่ง
ทั้งนี้ เนื่องจากการตลาดสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กบั ทุก ๆ สิ่ ง จึงทําให้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนั้น
เป็ นตัวผลิ ตภัณ ฑ์ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ยงั รวมไปถึ งตราสิ น ค้า (Brand) การบรรจุ หี บ ห่ อ (Packaging) การ
รับประกัน (Guarantee) คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Quality) (2) ด้านราคา (Price) จํานวนเงินที่ ลูกค้าต้อง
ชําระให้กบั ผูข้ ายเพื่อให้ได้รับสิ นค้าและบริ การ โดยธุ รกิจต้องกําหนดราคาให้อยู่ในระดับที่ลูกค้า
สามารถซื้อได้ การกําหนดราคานั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน ในระดับที่
ธุรกิจยังคงมีกาํ ไร และลูกค้าสามารถซื้ อได้ (3) ด้านการจัดจําหน่าย (Place) เป็ นการจัดการเกี่ยวกับ
สิ่ งอํานวยความสะดวกในการซื้ อสิ นค้าของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายให้มีความสะดวกสบายสู งสุ ด ด้วย
การนําสิ นค้าและบริ การไปส่ งมอบให้กบั ลูกค้าภายในเวลาที่ ลูกค้าต้องการ และ (4) การส่ งเสริ ม
การตลาด (Promotion) เป็ นการกําหนดแนวทางในการสื่ อสารไปยังลูกค้ากลุ่ มเป้ าหมายเกี่ ยวกับ
สิ นค้าและบริ การ ราคา และข้อมูลอื่น ๆ ของสิ นค้าและบริ การ โดยมุ่งหมายให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าและบริ การ
ความต้องการซื้ อ สามารถใช้แนวคิดของ Kotler (2003) ได้กล่าวถึงกระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้ อ ประกอบด้วย การรั บรู ้ ปั ญ หา การค้น หาข้อมู ล การประเมิ น ผลทางเลื อก การตัดสิ นใจ และ
ความรู ้ สึกภายหลังการซื้ อ ซึ่ งความต้องการซื้ อ จะเกิ ดขึ้ นได้ตอ้ งมีกระบวนการเรี ยนรู ้ เหล่านี้ ซึ่ ง
สะท้อนออกมาจากพฤติกรรมนัน่ เอง
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จากการทบทวนดังกล่าวข้างต้น ผูศ้ ึกษาจึงได้กาํ หนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
ตัวแปรต้ น
ตัวแปรตาม
ส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์

ความต้องการซื้อ

- ด้านราคา
- ด้านช่องทางจําหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
รู ป 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาเรื่ อง ส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความต้องการซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ฝ้ายใน
จังหวัดอุบลราชธานี ผูศ้ ึกษาได้ออกแบบการศึกษา ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นกลุ่มประชากรไทยทัว่ ไปที่อาศัยในประเทศไทยและมีศกั ยภาพในการซื้ อได้ ซึ่ งต้องมี
รายได้จากการประกอบอาชี พ ซึ่ งไม่ ทราบจํานวนประชาการที่ แน่ นอน ดังนั้น จึ งกําหนดขนาด
ตัวอย่างตามแนวทางของ Cochran (1977)ยอมรับความคาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง
385 คน ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น โดยการสุ่ มแบบเจาะจง กล่าวคือ ผูท้ ี่จะตอบ
แบบสอบถามต้องมีรายได้จากการประกอบอาชีพ
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ ใช้เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3
ส่ วน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสิ นค้า
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการซื้อ
ในตอนที่ 1 และ 2 กําหนดรู ปแบบคําถาม โดยให้เลือกตามตัวเลือกที่ กาํ หนด (Checklist)
ส่ วนตอนที่ 3 ใช้มาตรวัดแบบลิ เคิ ร์ท (Likert scale) 5 ระดับ หลังจากนั้นนําแบบสอบถามตรวจ
คุณภาพ โดยส่ งให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูป้ ระกอบการพิจารณาเพื่อหาคุณภาพของเครื่ องมือเชิ งเนื้ อหา
(Validity) และความเที่ ยงตรง (Reliability) ทั้งนี้ ได้น ําไปทดลองใช้ (Try out) กับ กลุ่ ม ตัว อย่าง
จํา นวน 76 คนเพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งตรง โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบั ด
(Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่ งเกณฑ์ที่ยอมรับได้ คือ 0.50 ขึ้นไป (สุ จิตรา บุณยรัตพันธุ์, 2557)
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โดยผลที่ได้จากคําถาม 18 ข้อของส่ วนประสมทางการตลาดและความต้องการซื้ อ ได้ค่าโดยรวม
เท่ากับ 0.81 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ ดังนั้น แบบสอบถามนี้จึงมีความเที่ยงตรง
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ใช้การเก็บข้อมูลผ่านออนไลน์ โดยส่ งแบบสอบถามเจาะจงไปที่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผูศ้ ึกษามี
เครื อข่ายของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ รวมทั้งการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่สถานประกอบการ
โดยตรง ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561
4. เทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการพิ สูจน์ สมมติ ฐาน ผูศ้ ึ กษาได้ใช้สถิ ติการวิเคราะห์ ความถดถอยเชิ งพหุ (Multiple
Regression) เพื่อหาอิทธิพลของส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ผา้
ฝ้ ายในจังหวัดอุ บ ลราชธานี ส่ ว นข้อ มู ล พื้ น ฐานเบื้ อ งต้น ใช้ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่ งในการแปลค่ าเฉลี่ ยของส่ วนประสมทางการตลาดและความ
ต้องการ ใช้แนวทางของ ธานินทร์ ศิลป์ จารุ (2552) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
4.50 – 5.00
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย
3.50 – 4.49
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย
2.50 – 3.49
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
1.50 – 2.49
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย
1.00 – 1.49
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ผลการวิจยั
จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดและความต้องการซื้อ มีผล
การศึกษาดังตาราง 1 และ 2 ดังนี้
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวม
ส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางจําหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
รวม

ค่าเฉลีย่
3.51
4.10
4.17
4.07
3.96

ส่ วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน
0.35
0.70
0.48
0.56
0.37

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ วนประสม
ทางการตลาดโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.96 (x= 3.96, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับความคิดเห็ นมาก ซึ่ งมีดา้ นช่ องทางจําหน่ าย (x= 4.17, S.D. = 0.48) ได้
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ค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด รองลงมา คื อ ด้านราคา (x= 4.10, S.D. = 0.70) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (x=
4.07, S.D. = 0.56) และด้านผลิตภัณฑ์ (x= 3.51, S.D. = 0.35) ตามลําดับ
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ ฝ้ายโดยรวม
ความต้ องการซื้อ
ค่ าเฉลีย่
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การแปลผล
รวม
4.05
0.68
มาก
จากตาราง 2 พบว่ า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ความ
ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ ฝ้ายโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.05 (x= 4.05, S.D. = 0.68)
ส่ วนการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ได้ผลการทดสอบดัง
ตาราง 3 ดังนี้
ตาราง 3 การวิ เคราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ ข องความต้อ งการซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ ้าฝ้ า ยในจัง หวัด
อุบลราชธานี
ส่ วนประสมทางการตลาด
B
S.E.
(ค่าคงที่)
0.52
0.34
ด้านผลิตภัณฑ์
0.72
0.11
ด้านราคา
-0.07
0.04
ด้านช่องทางจําหน่าย
0.34
0.08
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
-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 เป็ นการทดสอบสมมติฐานส่ วนประสมทางการตลาดส่ งผลต่อความต้องการ
ซื้ อผลิตภัณ ฑ์ผา้ ฝ้ ายในจังหวัดอุบ ลราชธานี โดยผลการศึ กษา พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาด
เฉพาะด้านผลิตภัณฑ์มีค่า t = 6.82, Sig = 0.00 < 0.05 และด้านช่องทางจําหน่ายมีค่า t = 4.27, Sig =
0.00 < 0.05 หมายความว่า ส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางจําหน่ายส่ งผล
ต่ อความต้องการซื้ อฯ อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ส่ วนด้านราคามี ค่า t = -1.60, Sig =
0.11 > 0.05 และด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีค่า t = -0.38, Sig = 0.71 > 0.05 หมายความว่า ด้านราคา
และด้านส่ งเสริ มการตลาดไม่ส่งผลต่อความต้องการซื้อฯ
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เมื่ อพิจารณาค่า Beta ของด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่ องทางจําหน่ าย ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่ อความ
ต้อ งการซื้ อ ฯ พบว่ า ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความต้อ งการซื้ อ ฯ มากที่ สุ ด (Beta = 0.37)
รองลงมา คือ ด้านช่องทางจําหน่าย (Beta = 0.24)
ส่ วนค่ า Tolerance และค่ า Variance Inflation Factors (VIF) กําหนดค่ ามาตรฐาน โดยค่ า
Tolerance จะต้องมีค่ามากกว่า 0.19 ส่ วนค่า VIF จะต้องมีค่าไม่เกิน 5 (ผ่องศรี เกียรตินภา และคณะ,
2553) จากการศึ ก ษาพบว่า ค่ า Tolerance มี ค่ า ระหว่ าง 0.61 – 0.95 แสดงว่ า ส่ ว นประสมทาง
การตลาดมี อิ สระต่ อ กัน และค่ า VIF มี ค่าระหว่าง 1.05 – 1.65 แสดงว่า ความสัมพันธ์ข องส่ วน
ประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กนั ไม่สูงมากเกินไป จึงเป็ นตัวแปรต้นที่ยอมรับได้
หากพิ จารณาที่ ค่า Adjusted R2 เพื่อพยากรณ์ ส่วนประสมทางการตลาดที่ ส่งผลต่ อความ
ต้องการซื้ อฯ พบว่า มี ค่า 0.26 หมายความว่า ส่ วนประสมทางการตลาดในครั้ งนี้ สามารถนําไป
พยากรณ์ความต้องการซื้อฯ ได้ร้อยละ 26
สรุ ปและอภิปรายผลการวิจยั
1. ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละด้านช่ องทางจําหน่ ายส่ งผลต่ อ ความต้องการซื้ อ ฯ ผลการศึ กษษ
ดังกล่ าวสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ จุฑ ามาศ เลิ ศจิ รกุล (2557) ที่ ศึ กษาเรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ายีห่ ้อ H&M โดยพบว่า ปั จจัยที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสถานที่จดั จําหน่ ายมีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อฯ และสอดคล้อง พัชราภรณ์ พร่ องพรมราช (2559) ที่ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าพรี เมี่ยมแบรนด์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษากล่าวว่า
ผลิตภัณฑ์และช่องทางจัดจําหน่ ายส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อฯ เช่นเดียวกัน ซึ่ งผลการศึกษาในครั้ง
เป็ นการยืนยันในแนวคิดของ Kotlerand Keller (2009)ที่ได้กล่าวถึงส่ วนประสมทางการตลาดจะมี
ผลต่อความต้องการซื้อของผูบ้ ริ โภค
2. ด้านราคาและด้านการส่ งเสริ มการตลาดไม่ส่งผลต่ อความต้องการซื้ อฯ ผลการศึ กษา
ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสมมติ ฐานที่ กาํ หนด อาจจะเป็ นเหตุผลจากการกําหนดราคาในอนาคต
อาจจะไม่มีผลต่อความต้องการ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ อาจจะทําให้กลยุทธ์ราคาที่
ศึกษาในครั้งนี้ ไม่ใช่ตวั แปรที่พยากรณ์ได้ หากถึงช่วงเวลาที่จะซื้ อจริ ง ๆ อาจจะมีการปรับราคาอีก
ครั้ ง ส่ วนการส่ งเสริ มการตลาด ในขั้น ตอนนี้ อาจจะไม่มีความสําคัญ ต่ อ การตัดสิ นใจ เนื่ องจาก
ผูต้ อบแบบสอบถามยังไม่เห็นและสัมผัสสิ นค้าจริ ง จึงไม่มีความจําเป็ นที่ จะต้องมากระตุน้ การซื้ อ
ผ่านการส่ งเสริ มการตลาดในช่วงนี้
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ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากงานวิจยั
จากการตั้ง คํา ถามเพื่ อ สอบถามความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ า หมาย ผู ้ศึ ก ษาจะให้
ข้อเสนอแนะโดยใช้แนวทางจากข้อคําถามที่สาํ รวจ ดังนี้
1. ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ผา้ ฝ้ายนั้น จะต้องทํา
ความสะอาดได้ง่ายและแห้งเร็ ว สี ที่ใช้ในการย้อมจะต้องใช้วตั ถุดิบจากธรรมชาติ ปลอดสารเคมีที่
เป็ นอัน ตรายต่ อ ผูใ้ ช้ ในการออกแบบต้องเหมาะกับ ยุคสมัย หรื อ มี ค วามทัน สมัยตามแฟชั่น ใน
ขณะนั้น ในกรณี ที่จะผลิตผ้าปูโต๊ะ ผ้าจะต้องมีคุณสมบัติสามารถยึดเหนี่ยวพื้นโต๊ะได้เป็ นอย่างดี ไม่
เลื่ อนไปมา เพราะอาจจะมี ความเสี่ ยงทําให้สิ่งของบนโต๊ะร่ วงหล่ นเสี ยหายได้ หรื อหากจะผลิ ต
ผ้าม่าน หรื อผ้าปูเตียง ควรจะใช้ผา้ ผืนเดียวทั้งผืนไม่มีการตัดเย็บหรื อต่อผ้า ซึ่งอาจจะต้องใช้กี่ทอผ้า
แบบหน้ากว้าง ทั้งนี้ เพื่อช่วยรักษาลวดลายของผ้าที่ออกแบบมีความต่อเนื่ องสวยงาม โดยลวดลาย
ผ้าจะต้องสะท้อนความเป็ นท้องถิ่นและมีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
2. ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญเกี่ ยวกับช่ องทางจําหน่ าย โดยร้านที่ จาํ หน่ ายซึ่ งเป็ น
สถานที่ ในการผลิตสิ นค้าด้วย จะต้องมีสถานที่ จอดรถให้กบั ลูกค้าอย่างกว้างขวาง มีการนําเสนอ
สิ นค้าผ่านช่องทางอินเตอร์ เน็ตและควรจะมีการขายผ่านทางออนไลน์ดว้ ย เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่ ลูกค้า รวมทั้งร้ านที่ จาํ หน่ ายจะต้องมี การจัดแสดงแนวทางในการตกแต่ง (Display) โดยใช้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องผู ป้ ระกอบการ เพื่ อ สร้ างแรงจู งใจในการซื้ อ และสร้ างแรงบัน ดาลใจในการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ซ้ือไป
3. ในส่ วนของราคาและการส่ งเสริ มการตลาด ผูป้ ระกอบการควรพัฒนาและปรับปรุ ง เพื่อ
จะได้กลายเป็ นปั จจัยที่กระตุน้ ให้เกิ ดความต้องการซื้ อมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยพิจารณาจากการ
กําหนดราคาสิ นค้าควรจะมีราคาตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป และราคาไม่ควรมีความแตกต่างจากสิ นค้าที่
มีลกั ษณะใกล้เคียงกันในตลาด ส่ วนเรื่ องการส่ งเสริ มการตลาด ผูป้ ระกอบการอาจจะมีการวางแผน
เพื่อจัดกิจกรรมลดราคาสิ นค้าในทุก ๆ ปี มีการให้ของแถมเมื่อมีการซื้อสิ นค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไป
การเข้าร่ วมกิ จ กรรมพิ เศษที่ น ําสิ น ค้าไปจัด แสดงด้วย รวมทั้ง การอบรมให้ พ นัก งานมี ค วามรู ้
ความสามารถให้ขอ้ แนะนําแก่ลูกค้าในการใช้สินค้าเพื่อตกแต่ง และการเข้าร่ วมกิจกรรมทางสังคม
เพื่อสร้างการรับรู ้ของลูกค้า
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. เนื่ อ งจากการศึ ก ษาในครั้ งนี้ ใช้ก ารศึ ก ษาในเชิ ง ปริ ม าณเป็ นหลัก อาจจะเพิ่ ม เติ ม
การศึ ก ษาในเชิ ง คุ ณ ภาพ โดยอาจจะสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ในกลุ่ ม ผู ้ป ระกอบการเพิ่ ม โดยเฉพาะ
ผูป้ ระกอบการที่ จาํ หน่ ายสิ นค้าประเภทนี้ อันจะเป็ นการเสริ มข้อมูลประกอบการวางแผนให้แก่
ผูป้ ระกอบการต่อไป
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2. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบผลิตภัณฑ์ผา้ ฝ้ายจากแหล่งผลิตในพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติม เพือ่ จะ
ได้ทราบมุมมองของลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป จะทําให้เกิดความหลากหลายในส่ วนประสมทาง
การตลาดเพิ่มขึ้น
3. ควรมี การใช้ปั จจัยด้านอื่ น ๆ เพิ่ มเติ ม โดยอาจจะนําปั จจั ยั ทางสังคม เศรษฐกิ จ และ
วัฒนธรรม เพื่อจะได้มีขอ้ มูลที่เป็ นปั จจัยภายนอก ซึ่ งอาจจะส่ งผลต่อความต้องการซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้
ฝ้ายของลูกค้าได้
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การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
ความต้องการซื้ อเครื่ อ งปั้ นดิ นเผาในจังหวัดอุ บ ลราชธานี เป็ นการศึ กษาเชิ งปริ มาณ โดยมี กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ เป็ นประชากรในประเทศไทยที่มีรายได้จากการประกอบอาชี พ จํานวน 385 คน โดยใช้
แบบสอบถาม และใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุ
ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นของส่ วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจําหน่ าย
อยู่ ใ นระดับ มากและมี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด ส่ ว นความต้ อ งการซื้ อฯ มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น มาก
เช่ นเดียวกัน ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจําหน่ ายและ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดส่ งผลต่อความต้องการซื้ อเครื่ องปั้ นดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคาไม่ส่งผลต่อความต้องการซื้อฯ
คําสํ าคัญ: เครื่ องปั้ นดินเผา ความต้องการซื้อ จังหวัดอุบลราชธานี
3

เป็ นส่วนหนึ่งของ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ปี งบประมาณ 2560” โดย ศูนย์
ส่ งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ร่ วมกับ 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
เครื่ องปั้ นดินเผาปากห้วยวังนอง เป็ นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในจังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่ งได้รับการพัฒนาจากรุ่ นสู่ รุ่น จนทําให้การทําเครื่ องปั้ นดิ นเผากลายมาเป็ นอาชี พ
หลักที่ สามารถสร้ างรายได้ให้กบั ชาวบ้านในชุ มชนตําบลปทุ ม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
หรื อที่เรี ยกกันว่า “ชุมชนปากห้วยวังนอง” (จังหวัดอุบลราชธานี, 2561)
ชุมชนปากห้วยวังนอง เป็ นพื้นที่ที่มีดินเหนี ยวที่เหมาะแก่การปั้ น ทําให้ชาวบ้านในชุมชน
แห่ งนี้ ให้ค วามสนใจผลิ ตเครื่ องปั้ นดิ น เผา จากข้อมูลที่ มีสํารวจเมื่ อปี 2540 มี จาํ นวนผูป้ ระกอบ
อาชี พทําเครื่ องปั้ นดินเผา จํานวน 201 คน (เวช หกพันนา, 2541) ทําให้มีผลิตภัณฑ์เข้าสู่ ตลาดเป็ น
จํา นวนมาก ซึ่ งเมื่ อ มี การสะสมผลิ ต ภัณ ฑ์ในตลาดในปริ มาณมากขึ้ น ในทางตรงกัน ข้ามความ
ต้องการของลูกค้ากลับลดลง ทําให้สูญเสี ยต้นทุนและกําไร ภายหลังจากเหตุการณ์น้ ี เกิดขึ้น จํานวน
ผูป้ ระกอบการได้เริ่ มลดลง จนกระทัง่ ในปั จจุบนั มีจาํ นวนคงเหลือที่ประกอบเป็ นอาชีพหลักไม่มาก
นัก (สํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดอุบลราชธานี, 2561)
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แม้ว่า จํานวนผูป้ ระกอบการลดลงจากในอดี ตเป็ นจํานวนมาก การแข่งขันลดลง แต่การ
ดําเนิ นธุ รกิ จยังไม่สามารถสร้ างผลกําไรให้เกิ ดขึ้นในปริ มาณที่ มากนัก ซึ่ งอาจจะมีสาเหตุมาจาก
ความอิ่ ม ตัวของการใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระเภทนี้ หรื อ อาจจะกล่ าวได้ว่า เป็ นวัฏ จัก รของผลิ ต ภัณ ฑ์
(Product Life Cycle) ที่ อยู่ในช่ วงถดถอย (Decline) ซึ่ งหากผูป้ ระกอบการยังไม่มีการพัฒนาสิ นค้า
ใหม่ ธุ รกิ จดังกล่าวนั้น อาจจะสู ญเสี ยผลกําไรและไม่ได้รับการจดจําจากลูกค้าต่อไป (Kotler and
Armstrong, 2012)
Kotler (2003) กล่าวว่า ในการผลิตสิ นค้า หรื อบริ การ ผูป้ ระกอบการควรจะมีการศึกษาถึง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั เพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ โดยใช้
แนวคิดเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ในการศึกษาถึงความต้องการนั้นๆ อัน
ประกอบด้วย คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ (Product) การกําหนดราคา (Price) การจัดหาสถานที่ จดั
จําหน่าย หรื อช่องทางจัดจําหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
ดังนั้น การศึ กษาในครั้งนี้ จึงได้จดั ทําขึ้ นเพื่อศึ กษาเกี่ ยวกับอิทธิ พลของส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ ส่ งผลต่ อ ความต้องการซื้ อเครื่ องปั้ นดิ นเผาในจังหวัดอุ บ ลราชธานี เพื่ อจะได้นําผล
การศึกษาที่ได้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาสิ นค้าเครื่ องปั้ นดินเผาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่ งผลต่ อ ความต้ อ งการซื้ อ
เครื่ องปั้ นดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
ผูป้ ระกอบการสามารถนําผลการศึกษาไปใช้ในการวางแผนผลิตสิ นค้าเครื่ องปั้ นดินเผา เพื่อ
สนองตอบต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ได้
ขอบเขตการวิจยั
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิ งปริ มาณ โดยกําหนดตัวแปรในการศึกษา คือ ตัวแปร
ต้น เป็ นส่ วนประสมทางการตลาด ส่ วนตัวแปรตาม เป็ นความต้องการซื้ อเครื่ องปั้ นดินเผา ซึ่ งเป็ น
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การสอบถามทัศนคติของกลุ่มลูกค้าที่เป็ นเป้ าหมายและที่มีศกั ยภาพในการซื้ อเครื่ องปั้ นดินเผาได้
โดยอย่างน้อยกลุ่มเป้าหมายต้องเป็ นกลุ่มที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพเป็ นหลัก
สมมติฐานการวิจยั
ส่ วนประสมทางการตลาดส่ งผลต่ อ ความต้ อ งการซื้ อเครื่ องปั้ นดิ น เผาในจัง หวัด
อุบลราชธานี
กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ส่ วนประสมทางการตลาด โดย Kotler and
Keller (2009) ได้กล่าวถึงส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน คือ
(1) ด้านผลิตภัณฑ์ เป็ นสิ นค้าและบริ การที่ผลิตขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และจะนําไปสู่ ความพึงพอใจในที่สุด
(2) ด้านราคา เป็ นการกําหนดจํานวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายให้กบั ผูข้ าย
(3) ด้านการจัดจําหน่ าย เป็ นการจัด การเกี่ ยวกับ สถานที่ เพื่ อ จัด จําหน่ ายผลิ ต ภัณ ฑ์ โดย
คํานึงถึงความสะดวกของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
(4) การส่ งเสริ มการตลาด เป็ นการกําหนดรู ปแบบในการสื่ อสาร ซึ่ งอาจจะใช้ส่วนประสม
ทางการส่ งเสริ มทางการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การใช้พนักงานขาย การประชาสัมพันธ์ การตลาด
ทางตรง และการส่ งเสริ มการขาย
ความต้องการซื้ อ สามารถใช้แนวคิดของ Kotler (2003) ได้กล่าวถึงกระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้ อ ประกอบด้วย การรั บรู ้ ปั ญ หา การค้น หาข้อมู ล การประเมิ น ผลทางเลื อก การตัดสิ นใจ และ
ความรู ้ สึกภายหลังการซื้ อ ซึ่ งความต้องการซื้ อ จะเกิ ดขึ้ นได้ตอ้ งมีกระบวนการเรี ยนรู ้ เหล่านี้ ซึ่ ง
สะท้อนออกมาจากพฤติกรรมนัน่ เอง
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จากการทบทวนดังกล่าวข้างต้น ผูศ้ ึกษาจึงได้กาํ หนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์

ความต้องการซื้อ

- ด้านราคา
- ด้านการจัดจําหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
รู ป 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ระเบียบวิธีวจิ ัย

การศึกษาเรื่ อง ส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความต้องการซื้ อเครื่ องปั้ นดินเผาใน
จังหวัดอุบลราชธานี ผูศ้ ึกษาได้ออกแบบการศึกษา ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นกลุ่มประชากรไทยทัว่ ไปที่อาศัยในประเทศไทยและมีศกั ยภาพในการซื้ อได้ ซึ่ งต้องมี
รายได้จากการประกอบอาชี พ แต่ผูศ้ ึกษาไม่ทราบจํานวนประชาการที่ แน่ นอน ดังนั้น จึงกําหนด
ขนาดตัวอย่างตามแนวทางของ Cochran (1977) ยอมรับความคาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้จาํ นวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 385 คน ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น โดยการสุ่ มแบบเจาะจง กล่าวคือ ผู ้
ที่ จะตอบแบบสอบถามต้องเป็ นกลุ่ มเป้ าหมายที่ มีรายได้จากการประกอบอาชี พและเป็ นกลุ่ ม ที่
ผูป้ ระกอบการเครื่ องปั้ นดิ นเผาต้องการจําหน่ ายให้ เช่ น กลุ่มผูป้ ระกอบการร้ านอาหาร โรงแรม
เจ้าของธุ ร กิ จ ทั่ว ไป ข้า ราชการ พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ พนั ก งานของบริ ษ ัท เป็ นต้น โดย
กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ จะมีโอกาสเป็ นผูซ้ ้ือเครื่ องปั้ นดินเผาที่จาํ หน่ายในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ ใช้เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3
ส่ วน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสิ นค้า
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการซื้อ
ในตอนที่ 1 และ 2 กําหนดรู ปแบบคําถาม โดยให้เลือกตามตัวเลือกที่ กาํ หนด (Checklist)
ส่ วนตอนที่ 3 ใช้มาตรวัดแบบลิ เคิ ร์ท (Likert scale) 5 ระดับ หลังจากนั้นนําแบบสอบถามตรวจ
คุณภาพ โดยส่ งให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูป้ ระกอบการพิจารณาเพื่อหาคุณภาพของเครื่ องมือเชิ งเนื้ อหา
(Validity) และความเที่ ยงตรง (Reliability) ทั้งนี้ ได้น ําไปทดลองใช้ (Try out) กับ กลุ่ ม ตัว อย่าง
จํา นวน 76 คนเพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งตรง โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบั ด
(Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่ งเกณฑ์ที่ยอมรับได้ คือ 0.50 ขึ้นไป (สุ จิตรา บุณยรัตพันธุ์, 2557)
โดยผลที่ได้จากคําถาม 20 ข้อของส่ วนประสมทางการตลาดและความต้องการซื้ อ ได้ค่าโดยรวม
เท่ากับ 0.85 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ ดังนั้น แบบสอบถามนี้จึงมีความเที่ยงตรง
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ใช้การเก็บข้อมูลผ่านออนไลน์ โดยส่ งแบบสอบถามเจาะจงไปที่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผูศ้ ึกษามี
เครื อข่ายของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ รวมทั้งการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่สถานประกอบการ
โดยตรง ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561
4. เทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการทดสอบสมมติ ฐาน ผูศ้ ึกษาได้ใช้สถิ ติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิ งพหุ (Multiple
Regression) เพื่ อ หาอิ ท ธิ พ ลของส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่ งผลต่ อ ความต้ อ งการซื้ อ
เครื่ องปั้ นดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี ส่ วนข้อมูลพื้นฐานเบื้ องต้น ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งในการแปลค่าเฉลี่ยของส่ วนประสมทางการตลาดและ
ความต้องการ ใช้แนวทางของ ธานินทร์ ศิลป์ จารุ (2552) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย

4.50 – 5.00

มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย

3.50 – 4.49

มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก

ค่าเฉลี่ย

2.50 – 3.49

มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย

1.50 – 2.49

มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย

ค่าเฉลี่ย

1.00 – 1.49

มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

ผลการวิจยั
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จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดและความต้องการซื้อ มีผล
การศึกษาดังตาราง 1 และ 2 ดังนี้

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวม
ส่ วนประสมทางการตลาด

ค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การแปลผล

ด้านผลิตภัณฑ์

4.00

0.46

มาก

ด้านราคา

3.73

0.65

มาก

ด้านการจัดจําหน่าย

4.07

0.58

มาก

ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

3.93

0.66

มาก

รวม

3.93

0.46

มาก

จากตาราง 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ วนประสม
ทางการตลาดโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 (x = 3.93, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับความคิดเห็นมาก เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย โดยด้านการจัดจําหน่ าย
(x = 4.07, S.D. = 0.58) ได้ค่าเฉลี่ยมากที่ สุด รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (x = 4.00, S.D. = 0.46)
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (x = 3.93, S.D. = 0.66) และด้านราคา (x = 3.73, S.D. = 0.65) ตามลําดับ
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการซื้อเครื่ องปั้ นดินเผาโดยรวม
ความต้ องการซื้อ
รวม

ค่ าเฉลีย่

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การแปลผล

3.48

0.88

มาก

จากตาราง 2 พบว่ า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ความ
ต้องการซื้อเครื่ องปั้ นดินเผาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.48 (x = 3.48, S.D. = 0.88)
ส่ วนการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ได้ผลการทดสอบดัง
ตาราง 3 ดังนี้
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ตาราง 3 การวิ เคราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ ข องความต้อ งการซื้ อ เครื่ อ งปั้ นดิ น เผาในจัง หวัด
อุบลราชธานี
ส่ วนประสมทางการตลาด

B

S.E.

Beta

t

Sig. Tolerance VIF

(ค่าคงที่)

2.30

0.41

5.57

0.00*

ด้านผลิตภัณฑ์

-0.16

0.12 -0.08 -1.34

0.18

0.66

1.53

ด้านราคา

-0.10

0.08 -0.07 -1.21

0.23

0.70

1.45

ด้านการจัดจําหน่าย

0.35

0.09

0.23

3.72

0.00*

0.65

1.54

ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

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 เป็ นการทดสอบสมมติฐานส่ วนประสมทางการตลาดส่ งผลต่อความต้องการ
ซื้ อเครื่ องปั้ นดิ นเผาในจังหวัดอุ บลราชธานี โดยผลการศึ กษา พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาด
เฉพาะด้านการจัดจําหน่ าย มีค่า t = 3.72, Sig = 0.00 < 0.05 และด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีค่า t =
2.32, Sig = 0.02 < 0.05 หมายความว่า ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการจัดจําหน่ ายและด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดส่ งผลต่ อความต้อ งการซื้ อฯ อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ส่ วนด้าน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค่ า t = -1.34, Sig = 0.18 > 0.05 และด้ า นราคา มี ค่ า t = -1.21, Sig = 0.23 > 0.05
หมายความว่า ด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคาไม่ส่งผลต่อความต้องการซื้อฯ
เมื่อพิจารณาค่า Beta ของด้านการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ซึ่ งเป็ นปั จจัย
ที่ ส่งผลต่อความต้องการซื้ อฯ พบว่า ด้านการจัดจําหน่ ายจะมีอิทธิ พลต่ อความต้องการซื้ อฯ มาก
ที่สุด (Beta = 0.23) รองลงมา คือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Beta = 0.15)
ส่ วนค่ า Tolerance และค่ า Variance Inflation Factors (VIF) กําหนดค่ ามาตรฐาน โดยค่ า
Tolerance จะต้องมีค่ามากกว่า 0.19 ส่ วนค่า VIF จะต้องมีค่าไม่เกิน 5 (ผ่องศรี เกียรตินภา และคณะ,
2553) จากการศึ ก ษาพบว่า ค่ า Tolerance มี ค่ า ระหว่ าง 0.61 – 0.70 แสดงว่ า ส่ ว นประสมทาง
การตลาดมี อิ สระต่ อ กัน และค่ า VIF มี ค่าระหว่าง 1.45 – 1.65 แสดงว่า ความสัมพันธ์ข องส่ วน
ประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กนั ไม่สูงมากเกินไป จึงเป็ นตัวแปรต้นที่ยอมรับได้
หากพิ จารณาที่ ค่า Adjusted R2 เพื่อพยากรณ์ ส่วนประสมทางการตลาดที่ ส่งผลต่ อความ
ต้องการซื้ อฯ พบว่า มี ค่า 0.06 หมายความว่า ส่ วนประสมทางการตลาดในครั้ งนี้ สามารถนําไป
พยากรณ์ความต้องการซื้อฯ ได้เพียงร้อยละ 6 เท่านั้น
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สรุ ปและอภิปรายผลการวิจยั
1. ด้านการจัด จําหน่ า ยและด้า นการส่ งเสริ ม การตลาดส่ งผลต่ อ ความต้อ งการซื้ อ ฯ ผล
การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กันต์กนิษฐ์ วงศ์บวรลักษณ์ และคณะ (2560) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ ระลึกของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ มาท่องเที่ ยวเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยพบว่า ปั จจัยที่เกี่ยวกับสถานที่จดั จําหน่ ายและการส่ งเสริ มการตลาดมีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าที่ระลึกฯ และสอดคล้อง พิมพ์ชนก ทองฉาย (2559) ได้ศึกษาปั จจัยที่ส่งผล
ต่อความต้องการซื้ อผลิตภัณฑ์กางเกงมวยไทยเพื่อเป็ นของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ผล
การศึ ก ษากล่ าวว่า ช่ อ งทางจัด จําหน่ า ยและการส่ งเสริ ม การตลาดส่ งผลต่ อ ความต้อ งการซื้ อ ฯ
เช่ น เดี ย วกัน ซึ่ งผลการศึ ก ษาในครั้ งเป็ นการยืน ยัน แนวคิ ด ของ Kotler and Keller (2009) ที่ ไ ด้
กล่าวถึงส่ วนประสมทางการตลาดจะมีผลต่อความต้องการซื้อของผูบ้ ริ โภคด้วย
2. ด้านผลิ ตภัณฑ์และด้านราคาไม่ส่งผลต่ อความต้องการซื้ อฯ ผลการศึ กษาดังกล่ าวไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาํ หนด อาจจะเป็ นเหตุผลจากผลิตภัณฑ์ยงั ไม่มีความแตกต่างแปลกใหม่
จึงทําให้ผูบ้ ริ โภคยังไม่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวนี้ ส่ วนการกําหนดราคาในอนาคตอาจจะ
ไม่มีผลต่อความต้องการซื้ อในปั จจุบนั อาจจะมีเหตุผลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่ ง
อาจจะทําให้กลยุทธ์ราคาที่ศึกษาในครั้งนี้ ไม่ใช่ตวั แปรที่พยากรณ์ได้ หากถึงช่วงเวลาที่จะซื้อจริ ง ๆ
ผูป้ ระกอบการอาจจะมีการปรับราคาจําหน่ายอีกครั้ง
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากงานวิจยั
จากการตั้ง คํา ถามเพื่ อ สอบถามความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ า หมาย ผู ้ศึ ก ษาจะให้
ข้อเสนอแนะโดยใช้แนวทางจากข้อคําถามที่สาํ รวจ ดังนี้
1. ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญเกี่ยวกับการจัดจําหน่าย โดยเฉพาะสถานที่สาํ หรับจอด
รถของลูกค้า การจัดตกแต่งร้านด้วยผลิตภัณฑ์ของผูป้ ระกอบการ เพื่อแสดงตัวอย่างการตกแต่งโดย
การใช้อุปกรณ์หรื อเทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการนําเสนอ นอกจากนี้ การมีร้านค้าที่จาํ หน่ ายค้าปลีก
ในเมือง ยังเป็ นสิ่ งที่ ลูกค้าใช้ประกอบในการจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเครื่ องปั้ นดิ นเผา และประการ
สุ ดท้าย คือ ควรมีช่องทางในการเข้าถึงสิ นค้าได้โดยง่าย โดยใช้อินเตอร์ เน็ต หรื อมีการจําหน่ายผ่าน
ช่องทางออนไลน์ดว้ ย
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2. ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญ เกี่ ยวกับการส่ งเสริ มการตลาด โดยควรจะมี การจัด
กิ จ กรรมเพื่ อ ลดราคาสิ น ค้าเป็ นประจํา ทุ ก ปี เป็ นการดึ งดู ด ให้ ลู ก ค้าเข้ามาชมผลิ ต ภัณ ฑ์ ส่ ว น
พนักงานควรมีการอบรมเพื่อสร้างทักษะในการนําเสนอขายสิ นค้าพร้อมให้ขอ้ แนะนําแก่ลูกค้า การ
เข้าร่ วมกิ จกรรมพิ เศษ เป็ นการสร้ างการรับ รู ้ ให้ลูกค้าได้เป็ นอย่างดี ผูป้ ระกอบควรพยายามเข้า
ร่ วมงานประเภทนี้ ซึ่ งจะเป็ นการโฆษณาสิ นค้าไปด้วย สิ นค้าของแถมยังคงเป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยที่จะ
กระตุน้ ให้ลูกค้าเกิดความต้องการซื้ อ และประการสุ ดท้าย ผูป้ ระกอบการควรพยายามจัดกิจกรรม
เพื่อสังคม ซึ่งจะเป็ นการช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของกิจการต่อไป
3. ในส่ ว นของผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละราคา ผูป้ ระกอบการควรพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง เพื่ อ จะได้
กลายเป็ นปั จจัยที่กระตุน้ ให้เกิดความต้องการซื้อมากยิง่ ขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ โดยเน้น
การใช้สีที่มีความปลอดภัย ไม่ป ะปนสารเคมี ที่เป็ นอันตรายต่อลูกค้า ควรมีบ ริ การที่ จดั ส่ งสิ นค้า
ให้แก่ลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทาง ผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้ นดินเผาต้องออกแบบที่สามารถนําไปตกแต่ง
ได้อย่างหลากหลาย สามารถบรรจุ อาหารทั้งร้ อนและเย็นได้โดยไม่เป็ นอันตราย การใช้สีตอ้ งมี
ความสดใสและไม่จาํ เป็ นต้องมีจาํ นวนสี มาก ใช้เพียง 1 – 2 สี เท่ านั้น ส่ วนลวดลายบนผลิตภัณฑ์
ต้อ งสะท้อ นความเป็ นไทย หรื อ ท้อ งถิ่ น ให้ ไ ด้ รวมทั้งการออกแบบต้อ งมี ค วามทัน สมัยในยุค
ประเทศไทย 4.0 และผูผ้ ลิตอาจจะต้องผลิตเครื่ องปั้ นดินเผาเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละ
บุ คคลได้ โดยการออกแบบให้เฉพาะบุ คคลนี้ เท่านั้น ส่ วนการกําหนดราคาสิ นค้า ควรจะกําหนด
ราคาไม่ให้มีความแตกต่ างจากสิ นค้าที่ มีลกั ษณะใกล้เคี ยงกันในตลาด ส่ วนราคา ลู กค้ายินดี จ่าย
ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปต่อชิ้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ โดยอาจจะสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ในกลุ่ ม ผู ้ป ระกอบการ
เครื่ องปั้ นดินเผาเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น
2. ควรมีการใช้ปัจจัยภายนอกด้านอื่น ๆ เช่ น ปั จจัยทางสังคม เศรษฐกิ จ และวัฒ นธรรม
เป็ นต้น เพื่อจะได้มีขอ้ มูลที่สะท้อนความต้องการซื้อได้อย่างครอบคลุม
3. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบเครื่ องปั้ นดินเผาจากแหล่งผลิตในพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อจะ
ได้ท ราบมุมมองของลู กค้าที่ แตกต่ างกันออกไป เพื่ อให้เกิ ดความหลากหลายของแหล่ งข้อมู ล ที่
แตกต่างกันไป
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การตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ นํา้ จิม้ สุ กขี้ องพ่ อค้ าคนกลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
DECISION MAKING OF SUKIYAKI SAUCE PRODUCTS OF THE INTERMEDIARY
IN MUEANG DISTRICT.UBONRATCHATHANI PROVINCE AREA
ธงชัย ตั้งมิง่ ชัย
นักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ธรรมวิมล สุ ขเสริม
อาจารย์ประจําคณะบริ หารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคล
ที่ มี ผ ลต่ อ การ ตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ ําจิ้ ม สุ ก้ ี ข องพ่ อ ค้าคนกลางในเขตอํา เภอเมื อ ง จังหวัด
อุ บลราชธานี 2) เพื่ อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนประสมทางการตลาดกับการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์น้ าํ จิ้มสุ ก้ ีของพ่อค้าคนกลางในเขตอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 3) เพื่อศึกษาอิทธิ พล
ของส่ วนประสมทางการตลาดกับการตัดสิ นซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ จิ้มสุ ก้ ีของพ่อค้าคนกลางในเขตอําเภอ
เมื อ ง จังหวัด อุ บ ลราชธานี กลุ่ มตัวอย่างได้แก่ พ่ อ ค้าคนกลางที่ อาศัยในเขตอําเภอเมื อ งจังหวัด
อุ บ ลราชธานี จํานวน 405 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้เป็ นแบบสอบถามสถิ ติ ที่ ใช้คื อ ความถี่ ค่ าร้ อ ยละ
ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน สถิ ติทดสอบ(t-test) วิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว(One Way
Anova หรื อ F-test) และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) การวิเคราะห์การถดถอย
(Regression Analysis)ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุมากกว่า
45 ปี มีการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริ ญญา มีรายได้ของกิจการต่อเดือน 20,001 – 50,000 บาท ผลการ
ทดสอบสมมุติฐานพบว่า 1) เพศและอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ จิ้มสุ ก้ ี
ของพ่อค้าคนกลางในเขตอําเภอเมื อง จังหวัดอุ บลราชธานี ไม่แตกต่ างกัน ส่ วนระดับ การศึ กษา
สู งสุ ดและรายได้ของกิจการต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ จิ้มสุ ก้ ีของ
พ่อค้าคนกลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 2)
ปั จ จัยส่ วนประสมทางการตลาดทั้งด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา สถานที่ จดั จําหน่ าย และการส่ งเสริ ม
การตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ จิ้มสุ ก้ ี ของพ่อค้าคนกลางในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 3) ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
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ราคา และการส่ งเสริ มการตลาด ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ จิ้ม สุ ก้ ีของพ่อค้าคนกลางใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01
คําสํ าคัญ

การตัดสิ นใจ, นํ้าจิ้มสุ ก้ ี, พ่อค้าคนกลาง, ส่ วนประสมทางการตลาด
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 มีการนําวัฒนธรรมการรับประทานซูกิยากิหรื อสุ ก้ ียากี้เข้ามา โดยร้านสุ ก้ ียากี้
ภายใต้ชื่อตราสิ นค้า (Brand) “สุ ก้ ีโคคา” เป็ นร้านแรกเมื่อปี 2500 จนเป็ นที่รู้จกั และนิยมรับประทาน
กันอย่างแพร่ หลายในประเทศไทย จากการเติบโตของธุรกิจร้านสุ ก้ ียากี้ ทําให้มีผูป้ ระกอบการ เริ่ ม
ให้ความสนใจและดําเนิ นธุรกิจประเภทนี้ พร้อมกับความต้องการบริ โภคสุ ก้ ียากี้ของผูบ้ ริ โภคมาก
ยิ่งขึ้น เช่ น ร้ าน เอ็มเคสุ ก้ ี ซึ่ งปั จจุบนั ได้ส่วนแบ่ งทางการตลาดมาเป็ นอันดับ 1 พร้ อมกับจํานวน
สาขา 419 สาขา จากข้อ มู ลดังกล่ าวข้างต้น สะท้อนให้เห็ น “ความต้องการของตลาด” ที่ ยงั มี สูง
(พิทยา พันธ์เพ็ญโสภณ, 2552)
จากความต้องการบริ โภคที่มีต่ออาหารประเภทสุ ก้ ียากี้สูงมากนั้น ไม่เพียงเฉพาะร้านอาหาร
ประเภทหม้อต้มสุ ก้ ีเท่านั้นที่ได้รับความนิ ยม นํ้าจิ้มสุ ก้ ีบรรจุขวดเริ่ มได้รับความนิ ยมเช่นกัน โดย
เริ่ ม จากผลิ ต ภัณ ฑ์น้ ําจิ้ ม สุ ก้ ี ยากี้ ต ราพัน ท้ายนรสิ งห์ ที่ มี ส่ว นแบ่ งทางการตลาดในประเทศไทย
ประมาณร้อยละ 50 ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันนี้ ซึ่งมีมูลค่าตลาดทั้งหมดกว่า 1,200 ล้านบาท ส่ วน
ตราสิ นค้าอื่น ๆ ในตลาดของประเทศไทย แทบจะไม่มีตราสิ นค้าใดที่มีส่วนแบ่งการตลาดใกล้เคียง
กับ ตราสิ น ค้าของพัน ท้า ยนรสิ ง ห์ เลย ในทางการตลาดตามแนวคิ ด ของ Kotler and Armstrong
(2008) ได้กล่าวถึง แบบจําลองของการศึกษาด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค โดยอธิ บายถึงปั จจัยที่เป็ นสิ่ ง
กระตุน้ ทางการตลาด อันส่ งผลก่อให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า เช่ น ส่ วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านการเมือง (Political) ด้านสังคม (Social)
ด้า นวัฒ นธรรม (Cultural) และด้า นเทคโนโลยี (Technological) เป็ นต้ น พร้ อ มกัน นี้ จากการ
ทบทวนงานวิ จ ยั ที่ เกี่ ยวข้อ ง พบว่า ปั จ จัย ที่ มี นักวิจ ยั นิ ยมใช้ในการศึ ก ษา คื อ ส่ ว นประสมทาง
การตลาดทั้ง 4 ด้าน อันประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จดั จําหน่าย และด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด
ส่ วนการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้านั้น จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ส่ วนใหญ่จะเป็ นการศึกษา
จากการเก็บข้อมูลกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป (End user) ส่ วนกลุ่มพ่อค้าคนกลาง (Middleman) ที่ ซ้ื อ
สิ นค้าแบบส่ ง (Wholesale) เพื่อนําไปจําหน่ายยังไม่ค่อยมีการศึกษา ซึ่ งในความเป็ นจริ ง กลุ่มลูกค้า
เหล่านี้ มีศกั ยภาพในการซื้ อในปริ มาณที่ มาก อย่างไรก็ตาม การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของกลุ่มพ่อค้า
คนกลางเหล่านี้ อาจจะมีรูปแบบ หรื อ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่แตกต่างจากกลุ่มผูบ้ ริ โภค
ทัว่ ไปได้ (วุฒิ สุ ขเจริ ญ, 2556)
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ าํ จิ้มสุ ก้ ีของ
พ่อค้าคนกลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนประสมทางการตลาดกับการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์
นํ้าจิ้มสุ ก้ ีของพ่อค้าคนกลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของส่ วนประสมทางการตลาดกับการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ จิ้มสุ ก้ ี
ของพ่อค้าคนกลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สมมุตฐิ านการวิจยั
1.ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ าํ จิ้มสุ ก้ ีของพ่อค้าคน
กลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างกัน
2. ส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ จิ้มสุ ก้ ี ของ
พ่อค้าคนกลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3. ส่ วนประสมทางการตลาดส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ จิ้มสุ ก้ ี ของพ่อค้าคน
กลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร หมายถึง พ่อค้าร้านขายของสดหรื อขายของชําที่ขายนํ้าจิ้มสุ ก้ ีในเขตอําเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
1.2 กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง กลุ่มพ่อค้าคนกลางทั้งหมดที่มีประสบการณ์ซ้ือนํ้าจิ้มสุ ก้ ีแบบส่ ง
(Wholesale) ที่ อ ยู่ใ นเขตพื้ น ที่ อ าํ เภอเมื อ ง จัง หวัด อุ บ ลราชธานี โดยใช้วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบเจาะจง
(Purposive Sampling )
2. ขอบเขตตัวแปร
2.1 ตัวแปรต้น ประกอบด้วย
(1) ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(2) ส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จดั จําหน่าย และ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
2.2 ตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจซื้ อ ได้แก่ การตระหนัก การค้นหา การเปรี ยบเทียบ การ
ตัดสิ นใจ และพฤติกรรมหลังการซื้อ
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3. ขอบเขตพื้นที่และระยะเวลา
3.1 พื้นที่ในการศึกษา กําหนดขอบเขตในการศึกษาเฉพาะพื้นที่อาํ เภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี
3.2 ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม 2560 – เมษายน 2561
กรอบแนวคิดการวิจยั
จากการทบทวนทฤษฎี แนวคิด วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้นาํ มาพัฒนาและสร้าง
เป็ นกรอบแนวความคิด ดังนี้
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษาสู งสุ ด
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

การตัดสินใจซื้อ
- การตระหนัก
- การค้นหา
- การเปรี ยบเทียบ
- การตัดสิ นใจ
- พฤติกรรมหลังการซื้อ

ส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านสถานที่จดั จําหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ผูป้ ระกอบการสามารถวางแผนการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้ าหมายและตอบสนอง
ต่อความต้องการได้อย่างเต็มที่
2. สามารถนํามาใช้เป็ นแนวทางในการเริ่ มต้น พัฒนา หรื อปรั บปรุ งแก้ไขธุ รกิ จ
จําหน่ายนํ้าจิ้มสุ ก้ ีสาํ หรับผูป้ ระกอบการรายใหม่หรื อผูป้ ระกอบการรายเดิม เพื่อกําหนดกล
ยุทธ์ในการแข่งขันทางการตลาดให้มีความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
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แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
2.1 ผลิตภัณฑ์ (Product)
2.2 ราคา (Price)
2.3 สถานที่และช่องทางการจัดจําหน่าย (Place and Distribution)
2.4 การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อ
3.1 ความหมายของการตัดสิ นใจซื้อ
3.2 กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
4. ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับนํ้าจิ้มสุ ก้ ี
4.1 ความหมายของนํ้าจิ้มสุ ก้ ี
4.2 ความเป็ นมาของนํ้าจิ้มสุ ก้ ี
4.3 กระบวนการผลิตนํ้าจิ้มสุ ก้ ี
4.4 บรรจุภณั ฑ์น้ าํ จิ้มสุ ก้ ี
4.5 มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ าํ จิ้มสุ ก้ ี
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
อมราภรณ์ สี เมฆ (2558) ได้ศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ
สับปะรดกระป๋ องของผูบ้ ริ โภคในเขตอําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ ผลการศึ กษาพบว่า
ส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย
และด้านการส่ งเสริ มการตลาดตามลําดับ ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคที่มีเพศ อายุ แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสับปะรดกระป๋ องของผูบ้ ริ โภค
ในเขตอําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
นัยนา ฤทธิ์ บัว (2558) ได้ศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจบริ โภค
กาแฟสดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่ามีดา้ นราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ มการขาย และ
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ตามลําดับ พฤติกรรมการเลือกซื้ อกาแฟสด พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
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ส่ วนใหญ่ซ้ื อกาแฟสดที่ปั๊มนํ้ามันเพื่อ ลดอาการง่วงนอน ซื้ อกาแฟสดช่วงเช้าเวลาทํางาน ส่ วนใหญ่
ซื้ อ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ การเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลที่มี ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น
ต่ อส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจบริ โภคกาแฟสดในเขตอําเภอเมื อง จังหวัด
เพชรบุรี แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระเบียบวิธีการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พ่อค้าคนกลางที่ อาศัยในเขตอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน
405 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้เป็ นแบบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใช้คื อ ความถี่ ค่ าร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน สถิ ติทดสอบ(t-test) วิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว(One Way Anova หรื อ F-test)
การวิ เคราะห์ ส หสั ม พัน ธ์ (Correlation Analysis) และการวิ เคราะห์ ก ารถดถอย (Regression
Analysis)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อ ง การตัดสิ น ใจซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์น้ าํ จิ้ มสุ ก้ ี ข องพ่ อค้าคนกลางในเขตอําเภอเมื อ ง
จังหวัดอุบลราชธานี เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล
ของพ่อค้าคนกลาง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 385 คน ได้
แจกแบบสอบถามทั้งหมด 420 ชุด และได้รับแบบสอบถามคืน จํานวน 405 ชุ ด คิดเป็ น 96.42%
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูล และนําเสนอในรู ปแบบของตาราง ประกอบคําบรรยาย โดยแบ่งเป็ น
2 ตอน ตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน
210 คน และเป็ นเพศชาย จํานวน 195 คน ส่ วนใหญ่มีอายุมากกว่า 45 ปี มีการศึกษาในระดับ ปวส./
อนุ ปริ ญญา จํานวน 129 คน และมีรายได้เฉลี่ยกิจการต่อเดือน 20,001 – 50,000 บาท จํานวน 149
คน
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์
สมมุติฐานข้อ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ จิ้มสุ ก้ ีของพ่อค้า
คนกลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีระดับการศึกษาสู งสุ ดประถมศึกษา มีการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ จิ้มสุ ก้ ี
แตกต่างจากผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาสู งสุ ดปริ ญญาตรี ข้ ึนไป อย่างมีนัยสําคัญทาง
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สถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยมี ผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 0.34 และผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีระดับการศึ กษา
สู งสุ ด ปวส./อนุปริ ญญา มีการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ าํ จิ้มสุ ก้ ีแตกต่างจากผูต้ อบแบบสอบถามที่มี
ระดับการศึกษาสู งสุ ดปริ ญญาตรี ข้ ึนไป อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.30
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับรายได้เฉลี่ยของกิจการต่อเดือน 20,001 – 50,000 บาท มีการ
ตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ าํ จิ้มสุ ก้ ีแตกต่างจากผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับรายได้เฉลี่ยของกิจการต่อ
เดือน 50,001 – 80,000 บาท อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.20
และผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีระดับรายได้เฉลี่ ยของกิ จการต่ อเดื อน 20,001 – 50,000 บาท มี การ
ตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ าํ จิ้มสุ ก้ ีแตกต่างจากผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับรายได้เฉลี่ยของกิจการต่อ
เดือนมากกว่า 80,000 บาท อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.33
ดังแสดงผลในตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 ผลการเปรีย บเทีย บผลต่ างค่ าเฉลี่ย รายคู่ระหว่ างพ่ อค้ าคนกลางที่มีระดับการศึกษาสู งสุ ด
แตกต่ างกันกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ นํา้ จิม้ สุ กี้ โดยวิธี LSD
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Mean

3.62

3.89

3.76

3.67

3.97

(1)ประถมศึกษา

3.62

-

(2) มัธยมศึกษาตอนต้น

3.89

(3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

3.76

(4) ปวส. / อนุปริ ญญา

3.67

(5) ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป

3.97

ระดับการศึกษาสู งสุ ด

0.34*
-

0.34*

-

0.30*

0.30*

-

*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 ผลการเปรี ย บเทีย บผลต่ างค่ าเฉลี่ย รายคู่ระหว่ างพ่ อค้ าคนกลางที่มีรายได้ เฉลี่ย กิจการต่ อ
เดือนแตกต่ างกันกับการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ นํา้ จิม้ สุ กี้ โดยวิธี LSD
รายได้
(1) ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 20,000 บาท

(1)

(2)

(3)

(4)

Mean

3.82

3.65

3.85

3.98

3.82
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(2) 20,001 – 50,000 บาท

3.65

-

0.20*

(3) 50,001 – 80,000 บาท

3.85

0.20*

-

(4) มากกว่า 80,000 บาท

3.98

0.33*

0.33*
-

*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมุติฐานข้อ 2 โดยการวิเคราะห์ปัจจัยเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ าํ จิ้มสุ ก้ ีของพ่อค้าคนกลาง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
พบว่า ปั จจัยเกี่ ยวกับ ส่ วนประสมทางการตลาดทุ กด้านมี ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์น้ าํ จิ้มสุ ก้ ีของพ่อค้าคนกลาง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 ดังแสดงผลในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบปัจจัยเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสั มพันธ์ กบั การตัดสิ นใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ นํา้ จิม้ สุ กขี้ องพ่ อค้าคนกลาง
ตัวแปร
(1) การตัดสิ นใจซื้อนํ้าจิ้มสุ ก้ ี
(2) ด้านผลิตภัณฑ์
(3) ด้านราคา
(4) ด้านสถานที่และช่องทางการ
จัดจําหน่าย
(5) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Mean

SD

(1)

3.78
4.01
3.77
3.59

0.75
0.83
0.90
1.00

1

3.64

0.98

(2)

(3)

(4)

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

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

สมมุติฐานข้อ 3 โดยการวิเคราะห์ปัจจัยเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ าํ จิ้มสุ ก้ ีของพ่อค้าคนกลาง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ปั จจัย
เกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ จิ้มสุ ก้ ีของพ่อค้าคนกลาง
ในเขตอําเภอเมื อง จังหวัดอุ บ ลราชธานี อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 โดยพบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์ส่งต่อการตัดสิ นใจมากที่ สุด รองลงมาคือด้านส่ งเสริ มการขายและด้านราคา ส่ วนด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่ายไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ ดังแสดงผลในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ถดถอยพหุข องปั จ จัย เกี่ย วกับส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผ ลต่ อการ
ตัดสินใจซื้อนํา้ จิม้ สุ กขี้ องพ่อค้ าคนกลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ปัจจัยเกีย่ วกับส่ วนประสมทาง
b SE b Beta
การตลาด
ค่าคงที่
0.65 0.10
ด้านผลิตภัณฑ์
0.35 0.04 0.38
ด้านราคา
0.15 0.38 0.18
ด้ า นสถานที่ และช่ อ งทางการจั ด 0.04 0.03 0.59
จําหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
0.26 0.36 0.31
2
Adj R =0.68, SEE = 0.42, F = 219.33, Sig of F = 0.00
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

t

Sig.

T

VIF

5.98 0.00**
8.89 0.00**
4.14 0.00**
1.34 0.17

0.41
0.37
0.40

2.41
2.64
2.44

7.23 0.00**

0.42

2.36

การอภิปรายและข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ
เฉลี่ยมากกว่า 45 ปี มีการศึกษาระดับ ปวส./อนุ ปริ ญญา มีรายได้ของกิจการเฉลี่ยต่อเดือน 20,00050,000 บาท ดังนั้น จึงควรนําข้อมูลที่ได้มาทําการวางกลยุทธ์ต่างๆ โดยผูป้ ระกอบการที่ขายนํ้าจิ้มสุ
กี้ แต่เนื่ องจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า เพศและอายุที่แตกต่างกันมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อไม่
แตกต่าง ดังนั้น ผูป้ ระกอบการจึงควรเลือกกลุ่มเป้ าหมายในเรื่ อง ระดับการศึกษาสู งสุ ด รายได้ให้มี
กลยุทธ์ของแต่ละกลุ่มแตกต่างกันไป
จากผลการศึกษาปั จจัยเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีรูปลักษณ์ สี สันของของสิ นค้าต้องดูดีน่ารับประทาน และมี
ราคาขายอยู่ในตลาดระดับ กลางถึ งล่ างซึ่ งทําให้ ลู กค้าสามารถตัดสิ น ใจซื้ อได้ง่าย รวมถึ งมี การ
ส่ งเสริ มการขายโดยใช้พนักงานขายเจาะกลุ่มร้านค้าเป้าหมาย
ข้ อเสนอแนะ
จากค่า Adjusted R2 มีค่า 0.68 ตามกลุ่มตัวแปรอิสระ คือกลุ่มปั จจัยเกี่ยวกับส่ วนประสมทาง
การตลาด โดยพบว่า ยังคงมีอีกร้อยละ 32 เกิดจากอิทธิ พลของตัวแปรอื่นที่ผูว้ ิจยั ไม่ได้นาํ มาใช้ จึง
ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ เพื่อให้การศึกษานี้มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น ตามเหตุผลที่อธิบายไว้ใน
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บทที่ 2 เช่น ด้านการตลาด ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ดังที่ Kotler อ้างถึงใน สิ ริเกษ มาลงวงษ์ (2552)
ได้กล่าวถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่า ว่าสําเร็ จของธุ รกิจอยู่ที่การทราบข้อมูลของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งนักการ
ตลาดต้องรวบรวมข้อมูลและทําความเข้าใจเกี่ ยวกับพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค ด้านสังคมก็ถือเป็ น
ปั จจัยที่ สําคัญที่ ควรนํามาศึกษา เพราะผูค้ นจะได้รับอิทธิ พลจากสังคมรอบข้างที่ เป็ นกลุ่ม อ้างอิง
ครอบครัว บทบาทและสถานะทางสังคม นอกจากนี้ยงั มีดา้ น คู่แข่งขัน สิ่ งแวดล้อม นวัตกรรม และ
ด้านกฎหมาย เป็ นต้น ซึ่ งหากมี การศึ กษาในปั จจัยดังกล่าว อาจทําให้ทราบถึ งความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคชัดเจนมากยิ่งขึ้น อันจะนําไปสู่ การทําการตลาดที่ ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคมาก
ยิง่ ขึ้น
บทสรุ ป
ผลการศึ ก ษาครั้ งนี้ พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ ม ากกว่ า 45 ปี มี
การศึ ก ษาระดับ ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา มี รายได้ข องกิ จ การต่ อ เดื อ น 20,001 – 50,000 บาท ผลการ
ทดสอบสมมุติฐานพบว่า 1) เพศและอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ จิ้มสุ ก้ ี
ของพ่อค้าคนกลางในเขตอําเภอเมื อง จังหวัดอุ บลราชธานี ไม่แตกต่ างกัน ส่ วนระดับ การศึ กษา
สู งสุ ดและรายได้ของกิจการต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ จิ้มสุ ก้ ีของ
พ่อค้าคนกลางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 2)
ปั จ จัยส่ วนประสมทางการตลาดทั้งด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา สถานที่ จดั จําหน่ าย และการส่ งเสริ ม
การตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ จิ้มสุ ก้ ี ของพ่อค้าคนกลางในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 3) ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
ราคา และการส่ งเสริ มการตลาด ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ จิ้ม สุ ก้ ีของพ่อค้าคนกลางใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุป ระสงค์เพื่ อศึ กษา (1) ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ มีผลต่ อการรั บรู ้ ถึงความ
ต้องการซื้ อเสื้ อยืดพิมพ์สกรี นของผูบ้ ริ โภคผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ (2) ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ ริ โภค และการรับรู ้ ถึงความต้องการซื้ อเสื้ อยืดพิมพ์
สกรี นผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ (3) อิทธิพลส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ ริ โภค ต่อการ
รับรู ้ถึงความต้องการซื้ อเสื้ อยืดพิมพ์สกรี นผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างคือ ผูบ้ ริ โภคที่ กด
ติ ดตาม Facebook fan page Tachit เสื้ อสกรี นตามใจคุ ณ จํานวน 406 คน สุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ความถี่ ร้อย
ละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน T – Test F – Test การวิ เคราะห์ ส หสั ม พัน ธ์แ บบเพี ย ร์ สั น
(Pearson’s Product Moment Correlation) และการวิเคราะห์ ความถดถอยเชิ งพหุ (Multiple Linear
Regression Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า (1) ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านสถานภาพ ที่ แตกต่างกันจะมีการการรับรู ้ ถึง
ความต้องการซื้ อเสื้ อยืดพิ มพ์สกรี นของผูบ้ ริ โภคผ่านสื่ อสังคมออนไลน์: กรณี ศึกษา ธุ รกิ จเสื้ อ
สกรี นตามใจคุณไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 (2) ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ ริ โภค พบว่า ปั จจัยด้านความต้องการของผูบ้ ริ โภค ด้าน
ต้นทุ น ของผูบ้ ริ โภค และด้านความสะดวกในการซื้ อ มี ความสัมพัน ธ์กบั การการรั บ รู ้ ถึ งความ
ต้องการซื้ อเสื้ อยืดพิ มพ์สกรี นของผูบ้ ริ โภคผ่านสื่ อสังคมออนไลน์: กรณี ศึกษา ธุ รกิ จเสื้ อสกรี น
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ตามใจคุณ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.01 (3) ส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ ริ โภคมี
อิทธิ พลต่อการรับรู ้ถึงความต้องการซื้ อเสื้ อยืดพิมพ์สกรี นผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติ ที่ 0.01 โดยสามารถอธิ บ ายการแปรผัน ของความตั้ง ใจซื้ อ ซํ้าของผู ้ซ้ื อสิ น ค้า ผ่ า น
อินเทอร์เน็ตได้ร้อยละ 40.1
คําสําคัญ : การรับรู ้, ส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ ริ โภค, เสื้ อยืดพิมพ์สกรี น
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
ในปั จจุ บนั ผูค้ นเริ่ มหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) คื อ รู ป แบบการสื่ อสาร
ข้อมูลที่เข้าถึงผูค้ นทุกระดับในปั จจุบนั โดยมีการใช้กนั อย่างแพร่ หลาย ภายใต้การพัฒนาตลอดเวลา
ของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีแนวโน้มจะกลายเป็ นสื่ อหลักสําหรับผูค้ นในโลกอนาคต
แทนสื่ อ แบบเดิ ม ๆ กัน มากขึ้ น ในการสื่ อ สารข้อ มู ล ถึ งกัน ซึ่ งในช่ วงเริ่ มแรก การใช้สื่อ สังคม
ออนไลน์ มักใช้ในลักษณะของงานอดิเรกสื่ อสารกันระหว่างตนเองกับคนรู ้จกั ใกล้ตวั จากนั้นได้มี
การขยายการประยุกต์ใช้สู่ภาคธุรกิจ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผูค้ นอย่างกว้างขวาง เป็ นสาเหตุสาํ คัญ
ที่ ทาํ ให้สื่อสังคมออนไลน์ ได้รับความนิ ยมขึ้ นเรื่ อย ๆ มาจาก การใช้งานที่ ง่าย เข้าถึงกลุ่มคนได้
รวดเร็ ว มีการแสดงความคิ ดเห็ นไปมา และสื่ อที่ นาํ มาแบ่ งปั นมีลกั ษณะหลากหลาย รวมทั้งการ
พัฒนาตลอดเวลาของเทคโนโลยีการสื่ อสารและอินเทอร์ เน็ต ทําให้มีแนวโน้มค่อนข้างชัดเจนว่า
สื่ อสังคมออนไลน์ จะเป็ นสื่ อหลักของผูค้ นในโลกอนาคตอย่างแท้จริ ง เพื่อเล่าถึงประสบการณ์งาน
ที่กาํ ลังทําและเรื่ องราวที่ตอ้ งการแบ่งปั น ซึ่ งได้รับความสนใจจากผูค้ นอย่างกว้างขวาง และมีส่วน
สําคัญในการเชื่อมโยงเข้าสู่ กลุ่ม ลูกค้าของบริ ษทั (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์, 2555: เว็บไซต์)
ในการดําเนินธุรกิจต่าง ๆ นั้น การสร้างการรับรู ้ของสิ นค้าเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ น (ปณิ ศา มีจินดา,
2553) ซึ่ งจะช่ วยทําให้ผูบ้ ริ โภคมี การจดจําและระลึ กได้เมื่ อเกิ ดความต้องการ อันจะนําไปสู่ การ
ตัด สิ น ใจซื้ อ ในภายหลัง โดยการรั บ รู ้ (Perception) เป็ นกระบวนการที่ ผู บ้ ริ โ ภคเลื อ กสรร จัด
องค์ประกอบ หรื อจัดระเบียบและตีความสิ่ งกระตุน้ ทางการตลาด เพื่อการเลือกซื้อในสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภค
ต้องการ (Solomon, 2009: 689) โดยทางการตลาดจะเป็ นการช่วยกระตุน้ ให้มีการสร้างส่ วนแบ่งทาง
การตลาดก่อน เปรี ยบเสมือนการทําให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ถึงผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การของธุรกิจที่เข้าถึงกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคนั้น ๆ ก่อนเป็ นอันดับแรก หรื อที่เรี ยกว่า “ผูบ้ ุกเบิก (First Mover)”
ส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ ริ โภค (4 C’s) นั้น ประกอบด้วย การที่ผบู ้ ริ โภค
จะความต้องการของผูบ้ ริ โภค หรื อคาดหวังในผลิตภัณฑ์ที่จาํ หน่ ายสามารถตอบความต้องการได้
(Consumer Wants and Needs) ต้นทุนทางด้านราคา ความคาดหวังเกี่ยวกับราคาที่ตอ้ งถูกและความ
คุ ม้ ค่าของการมาซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์หรื อบริ การ (Consumer’s Cost to Satisfy) ความสะดวกในการซื้ อ
ความคาดหวังเกี่ยวกับความสะดวกสบายที่ผูบ้ ริ โภคต้องได้รับจากผูป้ ระกอบการ (Convenience to
Buy) เช่น การหาร้านที่จาํ หน่ ายได้ง่าย การเข้าถึงสิ นค้าได้สะดวก รวดเร็ ว และในส่ วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของผูบ้ ริ โภคอันดับสุ ดท้าย คือ การสื่ อสาร ความคาดหวังในการได้รับข้อมูล
ของผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การอย่างครบถ้วน (Communication) ซึ่ งหากผูป้ ระกอบการสามารถสนอง
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ความต้องการใน 4 ด้านนี้ ได้ จะสามารถสร้างการรับรู ้ให้เกิดขึ้นแก่ผูบ้ ริ โภคได้ก่อนคู่แข่งขันราย
อื่นๆ (บุริม โอทกานนท์, 2012: เว็บไซต์)
การศึกษางานวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาธุรกิจเสื้ อยืดพิมพ์สกรี นบนสื่ อสังคมออนไลน์ ใน
รู ปแบบเฟซบุ๊คแฟนเพจ (Facebook fan page) ที่ชื่อว่า “เสื้ อสกรี นตามใจคุณ” ซึ่งเป็ นธุรกิจใหม่เริ่ ม
มาได้ไม่นานนัก ลักษณะของธุ รกิจคือการพิมพ์สกรี นเสื้ อยืดไม่มีข้ นั ตํ่าในการจัดทํา รู ปแบบการ
เสนอผลิตภัณฑ์เน้นให้ผบู ้ ริ โภคออกแบบหรื อกําหนดลักษณะลวดลาย กําหนดสี สันของเสื้ อยืดเอง
ตามงบประมาณของผูบ้ ริ โภคเป็ นผูก้ าํ หนดขึ้นมาเอง
จากการนําเสนอข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ทําให้ผูว้ ิจยั สนใจที่ จะศึกษาเกี่ยวกับการสร้างการ
รั บรู ้ ผ่านส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ ริ โภค เพื่อการแข่งขันในธุ รกิจเสื้ อยืดพิมพ์
สกรี นผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ Facebook ซึ่ งจะช่ วยให้ธุรกิ จดังกล่าวประสบความสําเร็ จและเป็ น
ข้อมูลในการขยายธุรกิจ ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นต่อไปในอนาคต จึงเป็ นที่มาของการ
วิจยั การรับรู ้ถึงความต้องการซื้อเสื้ อยืดพิมพ์สกรี นของผูบ้ ริ โภคผ่านสื่ อสังคมออนไลน์: กรณี ศึกษา
ธุรกิจเสื้ อสกรี นตามใจคุณ
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อศึกษาอิทธิ พลส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ ริ โภคที่ มีผลต่อการรับรู ้ถึง
ความต้องการซื้อเสื้ อยืดพิมพ์สกรี นผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
สมมุตฐิ านของการวิจยั
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ ริ โภคมีผลต่อการรับรู ้ถึงความต้องการ
ซื้อเสื้ อยืดพิมพ์สกรี นผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่กดติดตาม Facebook fan
page Tacit เสื้ อสกรี นตามใจคุณทั้งหมด จํานวน 7,213 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)
ขอบเขตกลุ่ม ตัวอย่ าง กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคที่ กดติ ดตาม
Facebook fan page Tachit เสื้ อสกรี นตามใจคุณ กําหนดกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดระดับความ
คลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.01 และ 0.05 ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 394 คน
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ขอบเขตด้ านเนื้ อหา ตัวแปรต้น ปั จจัยส่ วนบุ คคล ซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับ การศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่ อ เดื อ น และส่ วนประสมทางการตลาดในมุ มมองของ
ผู บ้ ริ โ ภค ประยุก ต์จ ากแนวคิ ด ของ Lauterborn, B. (1990) ซึ่ งประกอบด้ว ย ความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภค ต้นทุนของผูบ้ ริ โภค ความสะดวกในการซื้อ และ การสื่ อสาร ส่ วนตัวแปรตาม คือการรับรู ้
ความต้องการ ประกอบด้วย สถานการณ์ปัจจุบนั สิ่ งจูงใจที่จะปฏิบตั ิตาม เป้าหมายที่ตอ้ งการ
ขอบเขตระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ระยะเวลาในการดําเนิ นการวิจยั คื อ ช่ วงเดื อน
สิ งหาคม 2560 ถึง เดือน กันยายน 2560
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. สามารถใช้เป็ นแนวทางให้ผูป้ ระกอบการเสื้ อยืดพิมพ์สกรี น Facebook fan page Tachit
เสื้ อสกรี นตามใจคุณ สามารถนําผลการศึกษาที่ได้ไปประกอบการตัดสิ นใจในการสร้างกลยุทธ์ทาง
การตลาด เช่น การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
2. สามารถนําไปปรับปรุ งรู ปแบบการให้บริ การเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
การรับรู้ ถงึ ความต้ องการ(Need
recognition) ซื้อเสื้ อยืดพิมพ์สกรีน
ของผู้บริโภคผ่ านสื่ อสังคมออนไลน์
- สถานการณ์ปัจจุบนั
(Current situation)
- สิ่ งจูงใจที่จะปฏิบตั ิตาม
(Motivation to act)
- เป้าหมายที่ตอ้ งการ

ปัจจัย ส่ วนประสมทางการตลาด ในมุมมอง
ของผู้บริโภค
- ความต้องการของผูบ้ ริ โภค (Consumer
Wants and Needs)
- ต้นทุนของผูบ้ ริ โภค(Consumer’s Cost to
Satisfy)
- ความสะดวกในการซื้ อ(Convenience to
Buy)
- การสื่ อสาร (Communication)

(Desired goal)

แนวคิดทฤษฏี
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การรั บ รู ้ ถึ งความต้อ งการของผู บ้ ริ โ ภค Schiffman and Kanuk. (2010:
p.175) ได้ให้ความหมายของคําว่า การรับรู ้ (Perception) คือ กระบวนการที่ผบู ้ ริ โภคแต่ละคนเลือก
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จัดการ และแปลความสิ่ งที่ กระตุน้ ไปเป็ นความหมายและเป็ นภาพที่ ติดอยู่ หากจะให้ความหมาย
อย่างง่าย การรับรู ้ คือ วิธีการที่เรามองเป็ นโลกรอบตัว หากผูบ้ ริ โภคแต่ละคนได้รับการกระตุน้ จาก
สิ่ งเร้าเดียวกันในสภาพแวดล้อมเหมือนกัน จะเลือกจัดการ และตีความแตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั ความ
ต้องการ ค่านิยม และความคาดหวัง
แนวคิ ดเกี่ ยวกับ ส่ วนประสมทางการตลาดในมุ มมองของผูบ้ ริ โภค Pradeep And Aspal
(2013) ให้ความหมายส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ ริ โภคไว้ว่า เป็ นรู ปแบบกลยุทธ์
การทําการตลาดที่ มุ่งเน้นไปยังมุ มมองของผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก โดยทําการพัฒ นามาเพื่อแก้ไขใน
ข้อบกพร่ องของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเดิมที่มุ่งเน้นไปยังการทําการตลาดในมุมมองของ
ผูข้ ายเป็ นหลัก
บุริม โอทกานนท์ (2012: เว็บไซต์) แนวคิดเรื่ องการตลาดแบบ 4C’s ดังกล่าวถูกตีพิมพ์ใน
หนังสื อพิมพ์ Advertising Age ซึ่งเขียนโดย Lauterborn (1990) ซึ่งได้ตีพิมพ์ไว้ในหัวข้อเรื่ อง “New
Marketing Litany; Four P’s passe; C-words takeover” ในบทความดังกล่าว ได้ให้ขอ้ คิดว่า ทุกวันนี้
นักการตลาดกําลังใช้กลยุทธ์การตลาดเก่า ๆ ในโลกที่ ไม่มีอยู่อีกแล้ว และบอกนักการตลาดในยุค
นั้นว่า ตลาดที่ ตอบรับกับกลยุทธ์ 4P’s นั้นตลาดในรู ปแบบ 4P’s นั้นได้กลายเป็ นอดีตไปเสี ยแล้ว
และการที่บริ ษทั ต่าง ๆ จะอยูร่ อดได้หรื อไม่น้ นั บริ ษทั ควรจะต้องหันมามองตัวเองใหม่ โดยต้องลืม
คําว่า 4P’s ให้ได้ และแทนที่ จะมองในมุมมองของผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ าย นักการตลาดสมัยใหม่
ต้องหันมามองในอีกมุมคือ มุมมองของผูบ้ ริ โภคบ้าง โดยได้เสนอแนวคิดในการทําการตลาดใน
รู ปแบบ 4 C’s เอาไว้ดงั นี้
1. ด้ านความต้ องการของลูกค้ า (Customer Needs and Wants) เป็ นการให้ความสําคัญใน
ด้านของสิ นค้าที่ผลิตออกมา ซึ่งควรที่จะเป็ นสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคจะซื้ อใช้เพื่อแก้ปัญหาการอยูร่ อดของ
ผูบ้ ริ โภค (Consumer Solution) แทนที่จะเป็ นการอยูร่ อดของผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่าย
2. ด้ านต้ นทุนของผู้บริ โภค (Cost to Satisfy) เป็ นการกําหนดราคาโดยพิจารณาถึงต้นทุน
ของผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งจ่ายเพื่อที่จะให้ได้สินค้ามาใช้ ซึ่ งการตั้งราคานั้นต้องคํานวณถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่ผบู ้ ริ โภคต้องจ่ายออกไปก่อนที่จะจ่ายเงินซื้อสิ นค้า
3. ด้ านความสะดวกในการซื้ อ (Convenience to Buy) เป็ นการกระจายสิ นค้าไปยังจุดขาย
โดยพิจารณาถึงความสะดวกในการซื้อสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก
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4. ด้ านการสื่ อสาร (Communication) เป็ นการสื่ อสารที่ตอ้ งคํานึงถึงสื่ อและสารที่ผบู ้ ริ โภค
จะรับฟั ง ดังนั้นควรให้ความสําคัญในการสร้างเรื่ องราวสร้างความไว้เนื้ อเชื่อใจผ่านสื่ อที่ผูบ้ ริ โภค
รับฟังมากกว่า
ข้อมูลเกี่ยวกับสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) การสื่ อสารข้อมูลของมนุ ษย์ ได้รับการ
พัฒ นามาตั้งแต่ ส มัยโบราณจนถึ งปั จ จุ บ ัน โดยเริ่ ม จากการสื่ อ สารข้อ มู ล อย่างง่ ายที่ ไม่ มี ความ
สลับซับซ้อน จนถึงยุคสมัยที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องที่สาํ คัญ ในการเป็ นตัวนําพาข้อมูล
ให้มีการสื่ อสารถึ งกันอย่างรวดเร็ ว และมี ประสิ ท ธิ ภาพ สื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็ น
รู ปแบบการสื่ อสารข้อมูลที่เข้าถึงผูค้ นทุกระดับในปั จจุบนั โดยมีการใช้กนั อย่างแพร่ หลาย ภายใต้
การพัฒ นาตลอดเวลาของเทคโนโลยีท างด้านคอมพิ วเตอร์ ซึ่ งมี แ นวโน้มจะกลายเป็ นสื่ อ หลัก
สําหรับผูค้ นในโลกอนาคต
ระเบียบวิธีการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ใ นงานวิ จ ัย สร้ างตามวัต ถุ ป ระสงค์แ ละกรอบแนวคิ ด ที่ ก าํ หนดขึ้ น ซึ่ ง
ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูบ้ ริ โภคที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบบสอบถามมีลกั ษณะแบบ
ตัวเลือก จํานวน 6 ข้อ โดยเนื้ อหาครอบคลุมข้อมูลเกี่ ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตอนที่ 2 ความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับ ส่ วนประสมทางการตลาดในมุ ม มองของผูบ้ ริ โภค โดย
เนื้ อหาจะครอบคลุมทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการของผูบ้ ริ โภค (Consumer Wants and
Needs) ด้ า นต้ น ทุ น ของผู ้บ ริ โภค (Consumer’s Cost to Satisfy) ด้ า นความสะดวกในการซื้ อ
(Convenience to Buy) และด้านการสื่ อสาร (Communication)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู ้ถึงความต้องการซื้ อเสื้ อยืดพิมพ์สกรี นของผูบ้ ริ โภค
ผ่ านสื่ อ สั งคมออนไลน์ โดยครอบคลุ ม เนื้ อ หาทั้ง หมด 3 ด้านได้แ ก่ ด้านสถานการณ์ ปั จ จุ บ ัน
(Current situation) ด้านสิ่ งจู งใจที่ จะปฏิ บ ัติตาม (Motivation to act) และด้านเป้ าหมายที่ ต้อ งการ
(Desired goal)
จะใช้คาํ ถามปลายปิ ด โดยที่ ลกั ษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Likert Scale) 5 ระดับ ซึ่งกําหนดเกณฑ์ให้คะแนน (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2552) ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
5

หมายถึง

มากที่สุด

4

หมายถึง

มาก
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3

หมายถึง

ปานกลาง

2

หมายถึง

น้อย

1

หมายถึง

น้อยที่สุด

ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค (n=30) ตัวแปรส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ของผูบ้ ริ โภค มี ค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค 0.788 ซึ่ งมี ค่ าความสอดคล้องเครื่ อ งมื อ
มากกว่า 0.70 และตัวแปรการรับรู ้ถึงความต้องการ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค 0.833
ซึ่งมีค่าความสอดคล้องเครื่ องมือ มากกว่า 0.70 ซึ่งถือว่ามีความน่าเชื่อถือในระดับสู ง (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2553)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ปั จ จัย ส่ วนบุ ค คล พบว่ า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ 25 – 29 ปี
สถานภาพโสด ระดับการศึ กษาปริ ญ ญาตรี ข้ ึ นไป อาชี พ รั บ ราชการ รายเฉลี่ ยต่ อเดื อน มากกว่า
25,000 บาท
ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ ริ โภค
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด (x = 4.41, S.D. = 0.412) และเมื่อจําแนกผลการวิเคราะห์ออกมา
เป็ นรายด้าน พบว่า ในแต่ละด้านมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุดทั้งหมด ได้แก่ ด้านความ
สะดวกในการซื้ อ (x = 4.53, S.D. = 0.503) ด้านด้านการสื่ อสาร (x = 4.43,

S.D. = 0.518) ด้าน

ความต้อ งการของผูบ้ ริ โภค (x = 4.37, S.D. = 0.526) และด้านต้น ทุ น ของผูบ้ ริ โภค (x = 4.33,
S.D. = 0.514)
ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู ้ถึงความต้องการซื้อเสื้ อยืดพิมพ์สกรี นของ
ผูบ้ ริ โภคผ่านสื่ อสังคมออนไลน์: กรณี ศึกษา ธุ รกิ จเสื้ อสกรี นตามใจคุ ณ ในแต่ ละส่ วนโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับ มาก (x = 411, S.D. = 0.520) และเมื่ อ จําแนกผลการวิเคราะห์ อ อกมาเป็ นส่ ว น
พบว่า ส่ วนที่มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้แก่ เป้ าหมายที่ตอ้ งการ (x = 4.22, S.D. =
0.623) ส่ วนที่ มีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สถานการณ์ปัจจุบนั (x = 4.17, S.D. =
0.552) และสิ่ งจูงใจที่จะปฏิบตั ิ (x = 3.95, S.D. = 0.681)
ผลการวิเคราะห์ สมมติฐาน
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ ริ โภค
ที่ มีผลต่ อ การรั บ รู ้ ถึ งความต้อ งการซื้ อ เสื้ อ ยืดพิ มพ์ส กรี น ของผูบ้ ริ โภคผ่านสื่ อ สังคมออนไลน์ :
กรณี ศึกษา ธุรกิจเสื้ อสกรี นตามใจคุณ
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ตัวแปร
ค่าคงที่

b

SE b

0.695 0.215

β

p- Tole
VIF
value rance
0.001
3.234
**
t

ส่ วนประสมทางการตลาดใน
0.042
มุมมองของผูบ้ ริ โภคด้านความ
0.096 0.047 0.097 2.036
*
ต้องการของผูบ้ ริ โภค
ส่ วนประสมทางการตลาดใน
0.000
มุมมองของผูบ้ ริ โภคด้านต้นทุนของ 0.286 0.052 0.282 5.555
**
ผูบ้ ริ โภค
ส่ วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของผูบ้ ริ โภคด้านความ
0.058 0.056 0.056 1.041 0.299
สะดวกในการซื้อ
0.000
ส่ วนประสมทางการตลาดใน
0.338 0.051 0.336 6.643
**
มุมมองของผูบ้ ริ โภคด้านการสื่ อสาร
R2 = 0.407, Adjusted R2 = 0.401, SEE = 0.403, F = 68.911, Sig. = 0.000
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, ** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

0.648 1.544

0.572 1.750

0.506 1.978
0.576 1.735

ผูว้ ิจยั ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ตามเงื่อนไขของ
การวิเคราะห์ ค วามถดถอยเชิ งพหุ ด้ว ยการตรวจค่ า Tolerance และค่ า Variance Inflation Factor
(VIF) กล่าวคือ ค่า Tolerance มีค่ามากกว่า 0.19 และค่า VIF มีค่าน้อยกว่า 5.3 (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
และคณะ, 2547) จากตารางที่ 4.23 พบว่า ตัวแปรอิสระ คือ ส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ของผูบ้ ริ โภค ด้านความต้องการของผูบ้ ริ โภค ด้านต้นทุนของผูบ้ ริ โภค ด้านความสะดวกในการซื้ อ
และด้านการสื่ อสาร มีค่า Tolerance อยูใ่ นช่วง 0.506 – 0.648 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.19 แสดงว่า ตัวแปร
อิ สระมี อิสระต่ อกัน ส่ วนค่า VIF อยู่ในช่ วง 1.544 - 1.978 ซึ่ งมี ค่ าน้อยกว่า 5.3 แสดงว่า ตัวแปร
อิสระทั้ง 4 ตัวแปรไม่มีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างกันสู งมากเกินไป ซึ่งยอมรับได้ในการนําไป
ทดสอบความถดถอยเชิงพหุ
ผลการวิเคราะห์การทดสอบการถดถอยเชิงพหุ คูณของส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ของผูบ้ ริ โภคที่ มีผลต่อการรั บรู ้ถึงความต้องการซื้ อเสื้ อยืดพิมพ์สกรี นของผูบ้ ริ โภคผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์: กรณี ศึกษา ธุ รกิ จเสื้ อสกรี นตามใจคุณ มี ค่า F = 68.911, Sig. = 0.000 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า
0.05 ซึ่ งจะแสดงว่า ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มี ความแปรปรวนเท่ากัน โดยค่า
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ความแปรปรวนของการรับรู ้ถึงความต้องการซื้ อเสื้ อยืดพิมพ์สกรี นของผูบ้ ริ โภคฯ จะพิจารณาจาก
ค่า Adjusted R2 ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 0.401 แสดงว่า ความแปรปรวนของการรับรู ้ถึงความต้องการซื้ อเสื้ อ
ยืดพิมพ์สกรี นของผูบ้ ริ โภคผ่านสื่ อสังคมออนไลน์: กรณี ศึกษา ธุ รกิ จเสื้ อสกรี นตามใจคุ ณ มี ค่า
เท่ากับร้อยละ 40.1 ดังตารางที่ 1
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความถดถอยมาตรฐาน (β) ของส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผูบ้ ริ โภคในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความต้องการของผูบ้ ริ โภค ด้านต้นทุนของผูบ้ ริ โภค ด้านความ
สะดวกในการซื้ อ และด้านการสื่ อสาร มีค่าเท่ากับ 0.97 0.282 0.056 และ 0.336 ตามลําดับ โดยมีค่า
p-value ของด้านความต้องการของผูบ้ ริ โภค ด้านต้นทุนของผูบ้ ริ โภค และด้านการสื่ อสารเท่ากับ
0.042 0.000 และ 0.000 ตามลําดับ ซึ่ งมี ค่ าน้อ ยกว่า 0.05 และ 0.01 แสดงว่า ส่ ว นประสมทาง
การตลาดในมุมมองของผูบ้ ริ โภคเพียง 3 ด้านที่ มีผลต่ อการรั บรู ้ถึ งความต้องการซื้ อเสื้ อยืดพิ มพ์
สกรี นของผูบ้ ริ โภคผ่านสื่ อสังคมออนไลน์: กรณี ศึกษา ธุรกิจเสื้ อสกรี นตามใจคุณ อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ 0.05 และ 0.01 ซึ่ งมีด้านความต้องการของผูบ้ ริ โภคส่ งผลต่ อการรับรู ้ มากที่ สุด
รองลงมาคื อ ด้านการสื่ อ สารและด้านต้น ทุ น ของผู บ้ ริ โภค จะมี เพี ย งค่ า p-value ของด้านความ
สะดวกในการซื้ อเท่ากับ 0.299 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ของผูบ้ ริ โภคในด้านความสะดวกในการซื้ อไม่มีผ ลต่ อการรั บรู ้ ถึงความต้องการซื้ อเสื้ อยืดพิ มพ์
สกรี นของผูบ้ ริ โภคผ่านสื่ อสังคมออนไลน์: กรณี ศึกษา ธุรกิจเสื้ อสกรี นตามใจคุณ
อภิปรายผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผลการวิจยั
1. จากการศึกษางานวิจยั พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ ริ โภค ด้านการ
สื่ อสารในการซื้อส่ งผลกับการรับรู ้ถึงความต้องการซื้อเสื้ อยืดพิมพ์สกรี นของผูบ้ ริ โภคผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์: กรณี ศึกษา ธุรกิจเสื้ อสกรี นตามใจคุณ โดยสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วาสิ นี สุ ทธิธาทิพย์
(2553) ที่ ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ปประเภทเสื้ อทีเชิ ร์ต หรื อเสื้ อยืดของ
กลุ่มนักศึกษา ที่ ศึกษาในสถาบันการศึกษาในจังหวัดชลบุ รี โดยผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทางด้าน
ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านโปรโมชัน่ ที่แตกต่างกัน มีผลให้ กัน มีความตั้งใจซื้อเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป
ประเภทเสื้ อ ที เชิ ร์ต หรื อ เสื้ อ ยืด แตกต่ างกัน และสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของบุ ริม โอทกานนท์
(2555) โดยงานวิ จ ยั ดังกล่ าวและแนวคิ ด นี้ กล่ า วว่า ส่ ว นประสมทางการตลาดในมุ ม มองของ
ผูบ้ ริ โภคด้านการสื่ อสารเป็ นการสื่ อสารที่ ตอ้ งคํานึ งถึงสื่ อและสารที่ ผูบ้ ริ โภคจะรั บฟั ง เนื่ องจาก
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ตลาดในสมัยนี้ ผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกที่ จะฟั งหรื อไม่ฟัง เลือกที่จะเชื่ อหรื อไม่เชื่ อ ดังนั้นด้านการ
สื่ อสารควรให้ความสําคัญในการสร้างเรื่ องราว สร้ างความไว้เนื้ อเชื่ อใจผ่านสื่ อที่ ผูบ้ ริ โภครับฟั ง
มากกว่า โดยความสัมพันธ์และอิทธิ พลระหว่างส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ ริ โภค
ด้านการสื่ อสารกับความพึงพอใจในการเข้าใช้บริ การของลูกค้าฯ จะพิจารณาจากการให้ขอ้ มูลของ
สิ นค้าภายในร้านที่ มีความน่ าเชื่ อถือและทันสมัยแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การ ทางร้านจะต้องมีการ
แสดงสิ น ค้าตัวอย่างหรื อรายการสิ น ค้า (Catalog) ให้แก่ ลูกค้าเลื อกซื้ อหรื อเลื อกชมได้ และทาง
ร้านค้าจะต้องมีการแจ้งข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การใหม่ของทางร้านค้า
2. จากการศึกษางานวิจยั พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ ริ โภค ด้าน
ต้นทุนของผูบ้ ริ โภคส่ งผลต่อการรับรู ้ ถึงความต้องการซื้ อเสื้ อยืดพิมพ์สกรี นของผูบ้ ริ โภคผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์: กรณี ศึกษา ธุรกิจเสื้ อสกรี นตามใจคุณ โดยสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สิ ริชยั ดีเลิศ
และคณะ (2554) ที่ ได้ทาํ การศึ กษาเรื่ อ ง ส่ วนประสมทางการตลาดอิ เล็กทรอนิ กส์ ที่มีผลต่อการ
พัฒนาพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ปกรณี ศึกษาประชากรบริ เวณสยามสแควร์ โดยผล
วิ จ ัย พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้า นราคา มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การพัฒ นาพาณิ ช ย์
อิ เล็กทรอนิ กส์ ของเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป กรณี ศึกษาประชากรบริ เวณสยามสแควร์ และสอดคล้องกับ
แนวคิดของบุริม โอทกานนท์ (2555) โดยงานวิจยั ดังกล่าวและแนวคิดนี้ กล่าวว่า ส่ วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของผูบ้ ริ โภคด้านต้นทุนของผูบ้ ริ โภคเป็ นการกําหนดราคาที่พิจารณามาจาก
ต้นทุนของผูบ้ ริ โภคที่จะต้องจ่ายเพื่อให้ได้สินค้ามาใช้ โดยความสัมพันธ์และอิทธิ พลระหว่างส่ วน
ประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ ริ โภคด้านต้นทุนของผูบ้ ริ โภคกับความพึงพอใจในการเข้า
ใช้บริ การฯ จะพิจารณาจากราคาของสิ นค้าภายในร้านค้าจะต้องมีความใกล้เคียงกับร้านค้าอื่นที่อยู่
ในละแวกใกล้เคียง ราคาสิ นค้าของร้านค้าสามารถต่อรองราคาได้ และราคาของสิ นค้าภายในร้านมี
ความคุม้ ค่าในการเสี ยเวลาเข้ามาใช้บริ การ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านการเดินทาง ค่าใช้จ่ายด้านเวลา และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ข้ อเสนอแนะ
1. ร้านควรให้ความสําคัญกับการสื่ อสารของผูบ้ ริ โภค จะต้องมีขอ้ มูลที่กระชับ ชัดเจนใน
การประชาสัมพันธ์ ทําให้เข้าใจง่าย ชวนติดตาม มีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นค้าที่มีความทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา มี การแจ้งข่ าวสารกิ จกรรมต่ าง ๆ การส่ งเสริ มการตลาดและข้อ มู ล ที่ เกี่ ยวกับ สิ น ค้า
คุณภาพและการบริ การใหม่ๆ ของทางร้านอยูเ่ สมอ มีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นค้าที่มีความน่าเชื่อถือ
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เช่ น การจดทะเบียนร้านค้า หรื อรู ปแบบรี วิวสิ นค้าจากลูกค้า เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ร้านและ
สร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ผูท้ ี่เข้ามาชมและต้องการข้อมูลต่าง ๆ
2. ร้ านควรให้ความสําคัญ ถึ งต้นทุ น ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคและการใช้งาน เพื่ อที่ จะสามารถ
เสนอคุ ณภาพของสิ นค้าให้ผูบ้ ริ โภคได้มีตวั เลื อกให้ตรงกับความต้องการและต้นทุ น จะต้องแจ้ง
ราคาสิ นค้าแต่ละชนิ ดให้ชดั เจน อธิ บายถึงข้อดีและข้อด้อยของสิ นค้าที่นาํ เสนอ เพื่อเปิ ดโอกาสให้
ผู ้บ ริ โ ภคสามารถตัด สิ น ใจเลื อ กและสามารถต่ อ รองราคาได้ ราคาของสิ น ค้า จะต้อ งมี ค วาม
หลากหลาย เพื่อเป็ นทางเลือกให้ผบู ้ ริ โภคได้ตดั สิ นใจได้ง่ายขึ้น
3. ควรมี การศึ กษางานวิ จยั เกี่ ยวกับ ส่ วนประสมทางการตลาด ในมุ มมองของผูบ้ ริ โภค
เพิ่มเติม ได้แก่ ด้านการดูแลลูกค้า ด้านความสะดวกสบาย และด้านความสมบูรณ์และการต่อเนื่ อง
ในการประสานงาน เป็ นต้น ซึ่งใช้เป็ นองค์ประกอบในการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวกับธุรกิจบริ การ
4. ในการศึ กษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาการรั บรู ้ ถึ งความต้องการซื้ อเสื้ อยืดพิมพ์สกรี นของ
ผูบ้ ริ โภคผ่านสื่ อสังคมออนไลน์: กรณี ศึกษา ธุรกิจเสื้ อสกรี นตามใจคุณ เพียงร้านเดียวเท่านั้น ซึ่ งใน
การวิจยั ครั้งหน้า ควรที่จะศึกษาการรับรู ้ถึงความต้องการซื้อเสื้ อยืดพิมพ์สกรี นของผูบ้ ริ โภคผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์: กรณี ศึกษา ธุ รกิ จเสื้ อสกรี นตามใจคุณ ร้ านค้าอื่ นที่ มีลกั ษณะการให้บริ การหรื อ
สิ นค้าที่ใกล้เคียงกันด้วย เพื่อทําการเปรี ยบเทียบจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุ งของธุ รกิจเสื้ อสกรี น
ตามใจคุณ อีกด้วย
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การศึกษาคุณภาพการให้ บริการบริษทั ฮิต ซุ ปเปอร์ คาร์ จํากัด
A STUDY SERVICE QUALITY OF HITZ SUPERCAR CO.,LTD
นพสร ทานะขัน
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อรไท ชั้วเจริญ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพ
การให้บริ การจากบริ ษทั ฮิต ซุ ปเปอร์ คาร์ จํากัด ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคที่ ซ้ื ออุปกรณ์
แต่งรถยนต์และมาใช้บริ การในปี 2560 จํานวน 170 คน และใช้สูตรคํานวนตัวอย่างแบบทราบจํานวน
ประชากรได้จาํ นวนตัวอย่างทั้งสื้ น 120 คน โดยสุ่ มตัวอย่างด้วยวิ ธีการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้
สถิ ติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่ าร้ อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้ ส ถิ ติ เชิ งอนุ มาน ได้ แ ก่ t-test, One-Way Anova (F-test)
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 107 คน (ร้อยละ 89.20) มีอายุมาก
ที่สุดคืออายุ 20-29 ปี จํานวน 48 คน (ร้อยละ 40.00) ระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาโท จํานวน 63
คน (ร้อยละ 52.50) ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่ วนตัว จํานวน 91 คน (ร้อยละ 75.80) และมีรายได้ส่วนตัวต่อ
เดือน มากกว่า 110,000 บาท จํานวน 90 คน (ร้อยละ 75.00) เข้าใช้บริ การติดตั้งล้อมากที่สุด จํานวน 69
คน (ร้อยละ 31.40) ระยะเวลาที่ทิ้งรถยนต์ไว้กบั บริ ษทั ฯ เป็ นเวลา 1-2 วัน จํานวน 60 คน (ร้อยละ 50.00)
มีงบประมาณในการนํารถมาติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม 100,001-400,000 บาท จํานวน 64 คน (ร้อยละ 53.30)
รู ้จกั บริ ษทั ฯ จากเพื่อน/ญาติ จํานวน 62 คน (ร้อยละ 51.70) ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดมีความพึงพอใจ
ในการให้บริ การของบริ ษทั ฯ ใช้บริ การของบริ ษทั ฯ มากที่สุด 1 ครั้ง/ปี จํานวน 85 คน (ร้ อยละ 70.80)
และผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดยินดีที่จะกลับมาใช้บริ การของบริ ษทั ฮิต ซุปเปอร์ คาร์ จํากัด อีกในครั้ง
ถัดไป และคุณภาพการให้บริ การในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.47) เรี ยงลําดับ
เป็ นรายด้านดังนี้ ด้านการดูแลเอาใจใส่ (X = 4.49) ด้านการตอบสนองลูกค้า (X = 4.48) ด้านรู ปลักษณ์
(X = 4.47) ด้านความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ และด้านการให้ความมัน่ ใจ (X = 4.45) ตามลําดับ และ
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริ การของบริ ษทั ฮิต ซุ ปเปอร์ คาร์ จํากัด ในด้านรู ปลักษณ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
คําสํ าคัญ : คุณภาพการให้บริ การ, ความพึงพอใจของลูกค้า
ABSTRACT
The research objective studies on customer satisfaction on service quality from Hitz Supercar
Co., LTD. The observation will conduct the 170 samples from the consumers who purchased an
aftermarket automotive accessories in 2017 and conducting 120 purposive samplings by using the
sample size formula from Krejcie and Morgan (1970). Hence, a researcher using a questionnaire for
data collection and using Descriptive Statistic for data analysis including Frequency, Percentage,
Mean, Standard Deviation, and Inferential Statistics such as t-test, One-Way ANOVA (F-test), and
Significant Difference. As a result, the research found out the majority of the respondents are men,
with 107 persons or 88.92 percent. Which is the age range between 20 to 29-year-old or 40 percent,
the educational background is in a Master Degree with 63 samples or 52.50 percent. Most of them are
the business owner with 75.80 percent or 91 samples, and the majority of their income is more than
110,000 Bhat, with 90 persons or 75 percent of the total. Furthermore, 31.40 percent or 69 persons are
most likely using the wheel’s installation service. However, 50 percent of the consumers or 60
consumers have left their car at the company approximately one to two days. 64 consumers or 53.30
percent have the affordable budget around 100,001 to 400,000 Baht, and 62 consumers or 51.70
percent knowing the company from their friends or their relatives. Besides, all the respondents are
satisfied the company's customer service. Most of the respondents, which is 85 consumers or 70.80
percent are using the company service only once a year. However, all the respondents are willing to
use the service of Hitz Supercar Co., Ltd. again in the future. Additionally, the result showed that the
company had earned the consumer satisfaction in the overall of a company's service quality and the
company revenue. Sorting by, empathy, Responsiveness, Tangibles, reliability, and Assurance. The
result of the Hypothesis testing found out that the factor of the occupation effect to the customer
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satisfaction on the company's service quality. With the different occupation had a different attitude
towards to a service of Hitz Supercar. Hence, the level of the significance is 0.05, which the statistical
significance has the highly significant.
Key Word : SERVICE QUALITY, SATISFACTION OF CUSTOMER
บทนํา
ในยุคปั จจุบนั นี้ รถยนต์ ถือว่าเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ มีความสําคัญอย่างมากในการดําเนิ นชี วิต
ของมนุษย์ เพราะในทุกๆวัน มนุษย์ตอ้ งมีการเดินทางจากที่หนึ่ งไปยังสถานที่หนึ่ ง ซึ่ งรถยนต์น้ นั ก็
เป็ นพาหนะที่มนุษย์ได้เลือกใช้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสังคมเมืองใหญ่ที่มีการขยายตัวอย่าง
ต่ อเนื่ อง ทําให้อุตสาหกรรมยานยนต์ ยังคงเป็ นอุตสาหกรรมระดับ ต้น ๆ ที่ มีความสําคัญ ต่อการ
พัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ การจ้างงาน การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ด้านยานยนต์ โดยประเทศไทย มีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ อย่างต่อเนื่ อง (อุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทย, 2555) ทําให้ธุรกิจขายปลีกชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ยานยนต์มีอตั ราการเติบโตสู งขึ้น โดย
ในเดื อนมกราคม พ.ศ.2560 ธุ รกิ จขายปลีกชิ้ นส่ วนและอุปกรณ์ ยานยนต์ มีการจดทะเบี ยนจัดตั้ง
เพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2559 ร้ อยละ 72 ซึ่ งมีการจัดตั้งสู งกว่าค่าเฉลี่ยปี ที่ผ่านมา สําหรับมูลค่าทุนจด
ทะเบี ยนในเดื อนมกราคม พ.ศ.2560 มีจาํ นวน 79 ล้านบาท ซึ่ งทั้งจํานวนการจัดตั้งและมูลค่าการ
ลงทุ นที่มีทิศทางการเติ บโตสอดคล้องกับการฟื้ นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์และนโยบายของ
ภาครัฐในการส่ งเสริ มการลงทุ นในภาคอุตสาหกรรม โดยปั จจุ บนั มี ธุรกิ จขายปลี กชิ้ นส่ วนและ
อุปกรณ์ยานยนต์ที่ดาํ เนิ นกิจการอยู่ ณ 31 มกราคม พ.ศ.2560 จํานวนทั้งสิ้ น 4,125 ราย ซึ่ งส่ วนใหญ่
เป็ นนิติบุคคลประเภทบริ ษทั จํากัด จํานวน 2,595 ราย คิดเป็ นร้อยละ 63 รองลงมาคือห้างหุน้ ส่ วนจด
ทะเบียน จํานวน 1,530 ราย คิดเป็ นร้อยละ 37 สําหรับมูลค่าทุนจดทะเบียนทั้งสิ้ น 18,965 ล้านบาท
โดยแบ่ งเป็ นบริ ษ ัท จํากัด มู ล ค่ า 16,821 ล้านบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 89 รองลงมาห้ างหุ ้ น ส่ ว นจด
ทะเบี ยน มูลค่า 2,144 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 11 โดยผูป้ ระกอบการธุ รกิ จขายปลี กชิ้ นส่ วนและ
อุปกรณ์ ยานยนต์ ส่ วนใหญ่ ต้ งั อยู่ในพื้นที่ กรุ งเทพมหานคร จํานวน 1,753 ราย คิ ดเป็ นร้ อยละ 42
และภาคกลาง จํานวน 1,051 ราย คิดเป็ นร้อยละ 25 ทําให้เห็นว่าธุรกิจขายปลีกชิ้นส่ วนและอุปกรณ์
ยานยนต์มีการกระจุกตัวอยูใ่ นพื้นที่กรุ งเทพและภาคกลาง (กองข้อมูลธุรกิจ, 2560)
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การประกอบธุ รกิจค้าปลีกชิ้นส่ วนและประดับยนต์ของ รถซุปเปอร์ คาร์ ที่จาํ เป็ นจะมีการ
ติดตั้งอุปกรณ์ เสริ มต่าง ๆ ให้แก่ผูม้ าใช้บริ การ ดังนั้นทําให้ธุรกิจค้าปลีกชิ้นส่ วนและประดับยนต์
จําเป็ นต้องมีกลยุทธ์ในการดําเนินกิจการให้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจและเหนือกว่าคู่แข่งขันในตลาด
การดําเนิ นงานโดยจึงต้องเน้นความต้องการของลูกค้าเป็ นสําคัญ อีกทั้ง การบริ การ ในปั จจุบนั การ
บริ การถือเป็ นบทบาทสําคัญในการดําเนินงานธุรกิจเป็ นอย่างมาก ซึ่งนอกเหนือจากการรักษาลูกค้า
เดิมไว้แล้ว การบริ การที่ดีจะเป็ นการเพิ่มลูกค้ารายใหม่ และมีการบอกต่ออย่างต่อเนื่ องในวงการรถ
ซุ ปเปอร์ คาร์ ซึ่ งในการดําเนิ นธุ รกิ จหากกิ จการใดสามารถเพิ่มจํานวนลูกค้าได้และสามารถรักษา
จํานวนลูกค้าเดิมควบคู่กนั ได้ถือว่าธุรกิจนั้นประสบความสําเร็ จ
จากความสําคัญและปั ญหา ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษา “การศึกษาคุณภาพการให้บริ การของบริ ษทั ฮิต
ซุปเปอร์ คาร์ จํากัด” เพื่อที่จะได้นาํ ผลจากการศึกษาที่ได้รับไปเป็ นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุ ง
คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ตลอดจนการเป็ นแนวทางในการใช้ว างแผนการดําเนิ น ธุ ร กิ จ ได้อ ย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับความแตกต่างของลักษณะส่ วนบุคคลของผูม้ าใช้บริ การ
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การจากบริ ษทั ฮิต ซุปเปอร์ คาร์ จํากัด
สมมติฐานของการวิจยั
ผูร้ ับบริ การที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การที่
แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้ อหา ได้แก่ ตัวแปรต้น ปั จจัยส่ วนบุคคล โดยแบ่งเป็ น เพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ รายได้ส่วนตัวต่อเดือน และตัวแปรตาม คุณภาพการให้บริ การ คือ ความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริ การ 5 ด้าน ประกอบด้วย ความหน้าเชื่ อถือและความไว้วางใจ การให้ความมัน่ ใจ การ
ตอบสนองลูกค้า การดูแลเอาใจใส่ และรู ปลักษณ์
ขอบเขตด้านประชากรและพื้นที่ คือ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื ออุปกรณ์แต่งรถยนต์และมาใช้บริ การในปี 2560
จํานวน 170คน ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
ปั จ จัย คุ ณ ภาพการให้ บริ การ หมายถึง เครื่ องมือที่ ใช้ป ระเมินคุ ณ ภาพการให้บ ริ การของ
ผูร้ ับบริ การที่มีต่อการบริ การของบริ ษทั ฮิ ต ซุปเปอร์ คาร์ และคุณภาพการให้บริ การของพนักงาน
บริ ษทั ฮิต ซุปเปอร์คาร์ จํากัด ประกอบด้วย 5 ด้าน (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1990) ได้แก่
ด้ านความน่ าเชื่ อถื อ และความไว้ วางใจ (Reliability) หมายถึ ง ให้บ ริ การจะต้อ งแสดง
ความน่ าเชื่ อถื อและไว้ใจได้ ควรให้บริ การได้อย่างถูกต้องตามที่ ได้ตกลงกันไว้และตรงต่ อเวลา
ได้แก่ ควรให้บริ การตามที่สัญญาไว้แสดงให้เห็นถึงความน่ าเชื่ อถือ บริ การตรงตามความต้องการ
ของลูกค้าควรให้บริ การตามเวลาที่ให้สญ
ั ญาไว้กบั ลูกค้า
ด้ า นการให้ ความมั่ น ใจ (Assurance) หมายถึ ง ให้ บ ริ การต้อ งทํา ให้ ลู ก ค้า มั่น ใจโดย
ปราศจากความเสี่ ยงอันตราย ตลอดจนแสดงความสามารถที่ทาํ ให้เกิดความเชื่อใจในตัวผูใ้ ห้บริ การ
ได้แก่สามารถสร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า ทําให้รู้สึกไว้วางใจได้เมื่อลูกค้ามาติดต่อ
ด้ านการตอบสนองลูกค้ า (Responsiveness) หมายถึง การตอบสนองต้องมีความตั้งใจและ
เต็มใจให้บริ การเพื่อแสดงถึงการเอาใจใส่ ในงานบริ การอย่างเต็มที่ ได้แก่ การให้บริ การอย่างรวดเร็ ว
มีความยินดีให้บริ การเสมอ มีความพร้อมที่จะให้บริ การเมื่อลูกค้าต้องการ
ด้ านการดูแลเอาใจใส่ (Empathy) หมายถึง การจัดเตรี ยมดูแลงานทั้งก่อนการขาย ระหว่าง
ขายและหลังการขาย ได้แก่ การให้ความสนใจลูกค้าเป็ นส่ วนตัว การให้บริ การเอาใจใส่ การถื อ
ผลประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าเป็ นสําคัญ การเข้าถึงความต้องการของลูกค้า
ด้ านรู ปลักษณ์ (Tangibles) หมายถึง ความมีรูปลักษณ์ ขององค์กรและผูใ้ ห้บริ การ ได้แก่
การใช้ที่อุปกรณ์ทนั สมัยเทคโนโลยีสูง ความสวยงามของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้บริ การมีบุคลิกภาพแบบ
มืออาชีพ ความสะดวกที่ให้บริ การทั้งองค์กร และผูใ้ ห้บริ การ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ หมายถึง ความพึงพอใจที่ผใู ้ ช้บริ การคาดหวังต่อคุณภาพการ
ให้บริ การที่ ตนได้รับบริ การจากทางบริ ษทั เพื่อประเมินผลจากคุณภาพการให้บริ การนั้นตรงกับที่
คาดหวังหรื อไม่ เมื่อการบริ การที่ได้รับนั้นตรงกับความคาดหวังหรื อสู งกว่าที่คาดหวังไว้ จะทําให้
เกิดเป็ นความพึงพอใจต่อการให้บริ การของทางบริ ษทั
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล

คุณภาพการให้ บริการ

1) เพศ

- ด้านความน่าเชื่อถือและความ
ไว้วางใจ
- ด้านการให้ความมัน่ ใจ
- ด้านการตอบสนองลูกค้า
- ด้านการดูแลเอาใจใส่
- ด้านรู ปลักษณ์

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

รู ปที่ 1 กรอบแนวความคิด
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1) ผลที่ ได้จากการศึกษามาเป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อปรั บปรุ งบริ การให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้า
2) ผูท้ ี่ สนใจสามารถใช้เป็ นข้อ มู ลพื้ นฐานในการวางแผนการให้บ ริ การธุ รกิ จบริ ษทั ฮิ ต
ซุปเปอร์คาร์ จํากัด
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับคุณภาพการให้ บริการ
Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1990) กล่าวว่า ตัวแบบและวิธีการประเมินคุณภาพการ
ให้บริ การหรื อ SERVQUAL ได้ทาํ การจับกลุ่มเหลือเพียง 10 กลุ่มที่แสดงถึงคุณภาพการให้บริ การ
โดยแบบวัด SERVQUAL หลังจากนั้นได้นาํ หลักวิชาสถิติเพื่อพัฒนาเครื่ องมือสําหรับการวัดการ
รับรู ้คุณภาพในการบริ การของผูร้ ับบริ การ และได้ทาํ การทดสอบความน่ าเชื่อถือ (Reliability) และ
ความเที่ ย งตรง (Validity) พบว่ า SERVQUAL สามารถแบ่ ง มิ ติ ไ ด้เป็ น 5 มิ ติ ห ลัก และยัง คงมี
ความสัมพันธ์กบั มิติของคุณภาพการให้บริ การทั้ง 10 ประการ SERVQUAL ที่ทาํ การปรับปรุ งใหม่
จะเป็ นการยุบ รวมบางมิ ติ จ ากเดิ ม ให้ ร วมกัน ภายใต้ชื่ อ มิ ติ ใ หม่ SERVQUAL ที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่
ประกอบด้ว ย 5 มิ ติ ห ลัก ประกอบด้ว ย (1) ความเป็ นรู ป ธรรมของบริ การ (Tangibility) หมายถึ ง
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ลักษณะทางกายภาพที่ ปรากฏให้เห็ นถึ งสิ่ งอํานวยความสะดวกต่ าง ๆ อันได้แก่ สถานที่ บุ คลากร
อุปกรณ์ เครื่ องมื อ เอกสารที่ ใช้ในการติ ดต่อสื่ อสารและสัญลักษณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ ทาํ ให้
ผู ้รั บ บริ การที่ ถู ก นํ า เสนอเป็ นรู ปธรรม (2) ความเชื่ อ ถื อ ไว้ว างใจได้ (Reliability) หมายถึ ง
ความสามารถในการให้บริ การให้ตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กบั ผูร้ ับบริ การ บริ การที่ให้ทุกครั้งจะต้องมี
ความถูกต้อง (3) การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจที่
จะให้บริ การ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผูร้ ั บบริ การได้อย่างทันท่ วงที (4) การให้
ความเชื่ อมัน่ ต่อลูกค้า (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเชื่ อมัน่ ให้เกิ ดขึ้นกับ
ผูร้ ับบริ การ ผูใ้ ห้บริ การจะต้องแสดงถึงทักษะความรู ้และความสามารถ (5) การรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า
(Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ ผรู ้ ับบริ การตามความต้องการที่แตกต่างของ
ผูร้ ับบริ การแต่ละคน
แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
ความพึงพอใจในทัศนะของ Oliver (1997) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นความชอบของแต่ละ
บุคคล เป็ นเป้ าหมายที่ผบู ้ ริ โภคต้องการจากการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ ลูกค้าส่ วนใหญ่ตอ้ งการได้รับ
ความพึ งพอใจ เป็ นความปรารถนาขั้น สุ ดท้ายของการบริ โภค ความพึ งพอใจช่ วยส่ งเสริ มให้มี
ประสบการณ์ที่ดีขจัดปั ญหา ไม่ตอ้ งทนรับความเสี ยหายจากผลของการตัดสิ นใจผิดพลาดความพึง
พอใจ เป็ นเครื่ องยืนยันการตัดสิ นใจของลูกค้าการได้รับความพึงพอใจ เป็ นสิ่ งที่ลูกค้าต้องการ แต่
โดยทั่วไปในการซื้ อ ทุ กครั้ งลู กค้าย่อมไม่ได้รับความพึ งพอใจทุ กครั้ ง การได้รับ ความพึ งพอใจ
นับเป็ นประสบการณ์ที่ดีการได้รับหรื อไม่ได้รับความพึงพอใจเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เสมอ การ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจนับเป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทาํ ให้ประสบสําเร็ จ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ชลธิ ชา ศรี บาํ รุ ง (2557) ทําการศึกษาเรื่ อง คุณภาพการให้บริ การของธนาคารกรุ งเทพ สาขา
ดอนหัวฬ่อ จังหวัดชลบุรี ผลการวิจยั พบว่า ผูร้ ับบริ การมีความคิดเห็ นต่อคุณภาพการให้บริ การของ
ธนาคารกรุ งเทพ สาขาดอนหัวฬ่ อ จังหวัดชลบุ รี ในภาพรวมอยู่ในระดับดี เรี ยงอันดับรายด้านดังนี้
ด้านความตั้งใจที่ จะให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว ด้านการทําให้ผูม้ าใช้บริ การเกิ ดความเชื่ อมัน่ ด้าน
ความเอาใจใส่ ต่อผูม้ าใช้บริ การ ด้านความน่าเชื่อถือของธนาคาร และด้านลักษณะทางกายภาพ
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ยุวดี วรสิ ทธิ์ (2559) ทําการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยด้านคุณภาพบริ การและพฤติกรรมการใช้บริ การ
รถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ตเรลลิ้งก์ที่มีผลต่อทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า
กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริ การและทัศนคติอยู่ในระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ที่
แตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ั นพงษ์ (2560) ทําการศึ กษาเรื่ อง คุ ณ ภาพการ
จิ น ตนา เรื อ งเพชร และกัม ปนาท วงษ์ว ฒ
ให้บริ การของสํานักงานประกันสังคม จังหวัดพิษณุ โลก ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพการให้บริ การของ
สํานักงานประกันสังคม จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และประเภทการรับบริ การต่างกัน มีผลต่อคุณภาพ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริ การบริ ษทั ฮิต ซุ ปเปอร์ คาร์ จํากัด เป็ นการวิจยั เชิ ง
ปริ มาณ (Quantitative Research) ใช้วิธี การสํ ารวจ (Survey Research) เพื่ อวิ เคราะห์ ถึ งคุ ณ ภาพการ
ให้บริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อ
อุ ปกรณ์ แต่ งรถยนต์และมาใช้บริ การในปี 2560 จํานวน 170 คน (ข้อมู ลลู กค้าสั มพันธ์บริ ษ ทั ฮิ ต
ซุ ป เปอร์ ค าร์ , 2560) กํา หนดขนาดตั ว อย่ า งโดยใช้ สู ตรทราบจํา นวนประชากร (Krejcie and
Morgan,1970) จํานวนตัวอย่างทั้งหมด 119 คน ผูว้ ิจยั ต้องการเก็บเพิ่ มอี กจํานวน 1 คน จึ งได้กลุ่ ม
ตัวอย่างทั้งสิ้ น 120 คน สุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็ นเครื่ องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มาตรวัดแบบลิเคิร์ต 5 ระดับ ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ ยงตรง (Validity) 3 ท่ าน พบว่ามี ค่า IOC มากกว่า 0.6 ขึ้ นไป ถื อว่าข้อคําถามนั้นมี ความเที่ ยงตรง
(Validity) เชิ งเนื้ อหา และนํามาทดสอบความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถามด้ว ยวิ ธี ข องครอนบาค
(Cronbach’s Alpha) โดยมีค่าตั้งแต่ 0.73 ขึ้นไป ซึ่ งถือว่าแบบสอบถามมีความน่ าเชื่อถือ การวิเคราะห์
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดังนี้
(1) การวิเคราะห์ สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยนําเสนอเป็ น
ตารางความถี่ (Frequency) ค่ าร้ อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เพื่อใช้อธิบายข้อมูลเบื้องต้น (2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิงอนุ มาน (Inferential
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Statistics) ใช้ ในการทดสอบสมมติ ฐ าน ที่ ต้ ังไว้ ได้แ ก่ Independent Sample t-Test และ One-Way
ANOVA (F-test) โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 107 คน (ร้อยละ 89.20) มีอายุมากที่สุด
คืออายุ 20-29 ปี จํานวน 48 คน (ร้อยละ 40.00) ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาโท จํานวน 63
คน (ร้ อ ยละ 52.50) ประกอบอาชี พ ธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว จํา นวน 91 คน (ร้ อ ยละ 75.80) และมี ร ายได้
ส่ วนตัวต่อเดือน มากกว่า 110,000 บาท จํานวน 90 คน (ร้อยละ 75.00)
ข้ อมูลลักษณะพฤติกรรมการเข้ าใช้ บริการ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เข้าใช้บ ริ ก ารติ ดตั้งล้อมากที่ สุด จํานวน 69 คน (ร้ อ ยละ
31.40) ระยะเวลาที่ทิ้งรถยนต์ไว้กบั บริ ษทั ฮิต ซุ ปเปอร์ คาร์ จํากัด เป็ นเวลา 1-2 วัน จํานวน 60 คน
(ร้อยละ 50.00) มีงบประมาณในการนํารถมาติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม 100,001-400,000 บาท จํานวน
64 คน (ร้ อยละ 53.30) รู ้จกั บริ ษทั ฮิต ซุ ปเปอร์ คาร์ จํากัด จากเพื่อน/ญาติ จํานวน 62 คน (ร้ อยละ
51.70) ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดมีความพึงพอใจในการให้บริ การของบริ ษทั ฮิ ต ซุ ปเปอร์ คาร์
จํากัด ใช้บริ การของบริ ษทั ฮิต ซุ ปเปอร์ คาร์ จํากัด ผูต้ อบแบบสอบถามใช้บริ การอย่างมากที่สุด 1
ครั้ง/ปี จํานวน 85 คน (ร้อยละ 70.80) และผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดยินดีที่จะกลับมาใช้บริ การ
ของบริ ษทั ฮิต ซุปเปอร์คาร์ จํากัด อีกในครั้งถัดไป
การวิเคราะห์ ข้อมูลคุณภาพการให้ บริการ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การในภาพรวมและ
รายด้า นอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด (X = 4.47) เรี ย งอัน ดับ รายด้า นได้ดัง นี้ ด้า นการดู แ ลเอาใจใส่
(X = 4.49) ด้านการตอบสนองลูกค้า (X = 4.48) ด้านรู ปลักษณ์ (X = 4.47) ด้านความน่าเชื่ อถือและ
ความไว้วางใจ และด้านการให้ความมัน่ ใจ (X = 4.45) ตามลําดับ โดยรายละเอียดในแต่ ละด้านมี
ดังต่อไปนี้
1) ด้ า นความน่ า เชื่ อ ถื อ และไว้ว างใจ ในภาพรวมและรายข้อ อยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด
(X = 4.45) เรี ยงอัน ดับ รายข้อ ได้ด ัง นี้ ด้า นการรั บ ประกัน คุ ณ ภาพสิ นค้า /อะไหล่ จ ากบริ ษัท
(X = 4.51) ด้านราคาสิ นค้าและบริ การ (X = 4.47) คุณภาพสิ นค้า/อะไหล่ของบริ ษทั (X = 4.44) และ
ด้านสิ นค้ามีให้เลือกหลากหลายยีห่ อ้ (X = 4.38) ตามลําดับ
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2) ด้านการให้ความมัน่ ใจ ในภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับ มากที่ สุด (X = 4.45) เรี ยง
อันดับรายข้อได้ดงั นี้ พนักงานให้คาํ แนะนําต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ (X = 4.53) พนักงาน
ให้บริ การด้วยความสุ ภาพอ่อนน้อม (X = 4.49) การจัดระเบียบ การให้บริ การตามลําดับก่อน-หลัง
(X = 4.48) ความตั้งใจในการปฏิ บ ัติ ห น้าที่ ข องพนักงาน(X = 4.42) และพนักงานแต่ งกายสุ ภาพ
เรี ยบร้อย (X = 4.32) ตามลําดับ
3) ด้านการตอบสนองลูกค้า ในภาพรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมากที่สุด (X = 4.48) เรี ยง
อันดับรายข้อได้ดงั นี้ การให้บริ การและปฏิบตั ิงานโดยพนักงานที่มีความรู ้และมีทกั ษะความชํานาญ
และพนักงานใช้อุปกรณ์/เครื่ องมือที่ เกี่ ยวข้องได้อย่างคล่องแคล่วและใช้อย่างมีความปลอดภัยใน
การทํางาน (X = 4.53) มีความพร้ อมที่ จะบริ การลูกค้าเมื่ อต้องการ (X = 4.52) มีรับประกันสิ นค้า
หลังการขาย (X = 4.49) การให้บ ริ การรวดเร็ ว/ระยะเวลาในการให้ บ ริ ก าร (X = 4.44) และการ
ให้บริ การและคําแนะนําของพนักงาน (X = 4.43) และความรั บผิดชอบต่องานที่ ทาํ ของพนักงาน
(X = 4.43) ตามลําดับ
4) ด้านการดู แลเอาใจใส่ ในภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด (X = 4.45) เรี ยง
อันดับรายข้อได้ดงั นี้ การเข้าถึงความต้องการของลูกค้า (X = 4.51) การติดตามสอบถามความพึง
พอใจต่อลูกค้าหลังเข้ารับบริ การ (X = 4.47) การเอาใจใส่ ในบริ การของพนักงาน (X = 4.44) และ
การถือผลประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าเป็ นสําคัญ (X = 4.38) ตามลําดับ
5) ด้านรู ปลักษณ์ สรุ ปได้ว่า ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.47) เรี ยง
อัน ดับ รายข้อ ได้ด ัง นี้ การประชาสั ม พัน ธ์ ข องบริ ษัท (X = 4.68) การใช้ อุ ป กรณ์ ที่ ท ัน สมัย มี
เทคโนโลยีสู ง (X = 4.56) โชว์รูมมี ท างเข้าออกเหมาะสมกับ รถที่ มาใช้บ ริ การ (X = 4.53) ความ
สวยงามของสิ นค้าที่ ให้บริ การ (X = 4.50) โชว์รูมตั้งอยู่ในย่านชุ มชน เดินทางสะดวก (X = 4.48)
ห้ อ งรั บ รองลู ก ค้า สะอาด สะดวกสบาย น่ า ใช้บ ริ ก าร (X = 4.44) โลโก้/สั ญ ลัก ษณ์ ข องบริ ษ ัท
(X = 4.43) การแบ่ งสัดส่ วนของพื้ นที่ ให้ บ ริ การ (X = 4.34) และ การตกแต่ งสถานที่ ข องโชว์รูม
(X = 4.27) ตามลําดับ
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การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบสมมติฐาน
คุณภาพการให้บริ การ
- ด้านความน่าเชื่อถือและความ
ไว้วางใจ
- ด้านการให้ความมัน่ ใจ
- ด้านการตอบสนองลูกค้า
- ด้านการดูแลเอาใจใส่
- ด้านรู ปลักษณ์
รวม
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

รายได้ส่วนตัว
ระดับ
อาชีพ
ต่อเดือน
การศึกษา
F-test F-test
F-test

เพศ

อายุ

t-Test

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

จากตารางที่ 1 พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริ การของบริ ษทั ฮิต ซุปเปอร์คาร์ จํากัด ในด้านรู ปลักษณ์แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
อาชีพ บ่งบอกถึงลักษณะของงานที่ทาํ โดยเป็ นการประกอบอาชี พหลักเป็ นกิจวัตรประจําวัน
ซึ่งในแต่ละอาชีพก็จะมีความแตกต่างกันออกไปทั้งในเรื่ องของลักษณะของงาน ขั้นตอน วัน และเวลา
แม้กระทัง่ รายได้ที่ได้รับ โดยอาชี พนักศึกษานั้นอาจจะยังไม่มีรายได้เป็ นของตนเอง ซึ่ ง รายได้ส่วน
ใหญ่ น้ ันมาจาก ผูป้ กครองทําให้การตัดสิ นใจนั้นจะต้องผ่านการพิจารณาจากผูป้ กครองก่ อน ส่ วน
พนักงานบริ ษทั เอกชนนั้น จะทํางานในรู ปแบบของบริ ษทั หรื อ องค์การ ซึ่ งการทํางานนั้นจะทําเป็ น
ประจําตามวันเวลาที่กาํ หนด และจะมีการเลื่อนตําแหน่ง โบนัส ต่างๆ อาจจะทําให้คนกลุ่มนี้มีรายรับที่
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สู งขึ้นตามและสามารถตัดสิ นใจได้ดว้ ยตนเองมากยิ่งขึ้น และอาชี พธุรกิจส่ วนตัว เป็ นอาชีพที่ดาํ เนิ น
ในรู ปแบบของธุรกิจส่ วนตัวซึ่ งผูท้ ี่มีอาชี พธุ รกิจส่ วนตัวนั้นจะต้องทําหน้าที่บริ หารจัดการทุกอย่างที่
ธุ รกิจดําเนิ นอยู่ เพื่อทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็ จและมีความมัง่ คัง่ ดังนั้นอาชี พธุ รกิ จส่ วนตัวจึงมี
รายรับมากกว่าทุกๆ อาชีพ เพราะว่าได้รับเงินจากการดําเนินธุรกิจด้วยตนเอง ซึ่ งส่ วนใหญ่จะมีปริ มาณ
ของเงินที่ มากกว่า ทําให้อาชี พธุ รกิ จส่ วนตัวนั้นมี อาํ นาจในการใช้จ่ายสู งมาก อีกทั้งยังค้นหาสิ่ งที่
ตนเองจะพัฒนาไปเลื่อนชั้นสังคมให้สูงขึ้นโดยพยายามค้นหากลุ่มสังคมที่มีการใช้สินค้าที่ แสดงถึง
ภาพลักษณ์ ของคนกลุ่มนั้น โดยในงานวิจยั นี้ พบว่า กลุ่มอาชี พธุ รกิ จส่ วนตัว ส่ วนใหญ่ จะมีการใช้
รถยนต์ประเภทซุ ปเปอร์ คาร์ อี กทั้งยังอยู่ในกลุ่มเดี ยวกัน ทําให้มีการติ ดต่ อสื่ อสารกันภายในกลุ่ม
สังคมเดียวกัน และจะมีรสนิ ยมที่มีความเหมือนๆกัน เช่น การเลือกใช้ยี่ห้อรถยนต์ หรื อ ลักษณะการ
แต่ งรถ เป็ นต้น ทําให้บริ ษ ทั ฮิ ต ซุ ปเปอร์ คาร์ น้ ัน สามารถประชาสัมพันธ์และเชื่ อมโยงให้เห็ นถึ ง
ลักษณะพิเศษของการตกแต่งรถยนต์ ซึ่ งทางบริ ษทั นั้น มีการตกแต่งที่เฉพาะตัวและมีเอกลักษณ์ จึงทํา
ให้ผทู ้ ี่มีอาชีพธุรกิจส่ วนตัวเข้ามาใช้บริ การจํานวนมาก ซึ่ งสอดคล้องกับ ผลจากการเปรี ยบเทียบรายคู่
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีอาชี พ ธุ รกิ จส่ วนตัว มีความพึ งพอใจต่ อคุ ณภาพการให้บริ การของ
บริ ษทั ฮิต ซุปเปอร์ คาร์ จํากัด ในด้านรู ปลักษณ์ มากกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพ นักศึกษาและ
พนักงานบริ ษทั เอกชน ซึ่งบริ ษทั ฮิต ซุปเปอร์คาร์ จํากัด มีการนําเทคโนโลยีในการปรับแต่งเครื่ องยนต์
สําหรับรถซุ ปเปอร์ คาร์ โดยเฉพาะ อีกทั้งมี การประชาสัมพันธ์ให้สะท้อนถึ งภาพลักษณ์ ที่ดีข้ ึ นของ
ผูใ้ ช้บริ การเมื่อตกแต่ง จึงทําให้ดา้ นรู ปลักษณ์เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญที่สุดสําหรับอาชีพที่ประสบความสําเร็ จ
อย่างธุรกิจส่ วนตัว
ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จินตนา เรื องเพชร และกัมปนาท วงษ์วฒั นพงษ์
(2560) และ ยุวดี วรสิ ทธิ์ (2559) ที่พบว่า อาชีพ ต่างกันมีผลต่อคุณภาพการให้บริ การแตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลจากการวิเคราะห์ ข้อมูลเพิม่ เติม
1) ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า การตกแต่งรถยนต์ประเภทรถซุปเปอร์
คาร์จะเป็ นเพศชาย ที่มีอายุนอ้ ย ซึ่งในงานวิจยั นี้พบว่า มีอายุต้ งั แต่ 20-29 ปี ทําให้เห็นว่าลักษณะการใช้
งานรถประเภทซุ ปเปอร์ คาร์ จะเริ่ มตั้งแต่ในวัย 20 ปี แล้ว อี กทั้งประกอบอาชี พธุ รกิ จส่ วนตัว และมี
รายได้ส่วนตัวเดือนละมากกว่า 110,000 บาท แสดงให้เห็ นถึงในปั จจุบนั นั้น ผูท้ ี่ ใช้รถยนต์ประเภท
ซุปเปอร์ คาร์ ส่วนใหญ่จะต้องมีรายได้หลักแสนขึ้นไปและส่ วนใหญ่จะพบได้ในอาชี พธุ รกิจส่ วนตัว
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ซึ่ งถ้ามองกลับไปในผลการวิเคราะห์ของอายุ สะท้อนให้เห็ นถึงผูท้ ี่ ประกอบอาชี พธุ รกิ จส่ วนตัวใน
ปั จจุบ นั นั้นมีอายุน้อยกว่าในอดี ต เพราะว่าการทําธุ รกิ จส่ วนตัวในปั จจุ บนั นั้นสามารถทําได้หลาย
ช่ องทางและในปั จจุ บ ันช่ องทางที่ ได้รับการประสบความสําเร็ จมากกที่ สุดคื อ ช่ องทางออนไลน์
โดยเฉพาะ สื่ อสังคมออนไลน์
2) ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการเข้าใช้บริ การพบว่าส่ วนใหญ่น้ นั จะเข้ามาติดตั้งล้อ
มากที่ สุ ด เนื่ องจากทางบริ ษ ัท ฮิ ต ซุ ป เปอร์ คาร์ จํากัดนั้นมี การจําหน่ ายล้อสําหรั บ ซุ ป เปอร์ คาร์
โดยเฉพาะและมีให้เลือกหลากหลายแบรนด์ อีกทั้งยังสามารถออกแบบด้วยตนเองได้อีกด้วย ในส่ วน
ระยะเวลาการรอคอยการบริ การต่างๆ ส่ วนใหญ่เน้นผูใ้ ช้บริ การต้องการให้มีความรวดเร็ วมากที่ สุด
เนื่ องจาก ผลการวิจยั พบว่า จะทิ้ งรถให้ทางบริ ษทั เป็ นเวลา 1-2 วัน แสดงให้เห็ นถึง บริ ษทั ฯ มี การ
ทํางานที่รวดเร็ วสามารถจัดการระยะเวลาการรอคอยของลูกค้าได้
3) ด้านการดูแลเอาใจใส่ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีผลความพึงพอใจมากที่สุด เนื่องจากการที่ผู ้
ที่เข้ามาใช้บริ การตกแต่งรถยนต์ประเภทซุปเปอร์คาร์น้ นั จะมีราคาค่อนข้างแพง อีกทั้งรถซุปเปอร์ คาร์
ก็มีมูลค่าที่ สูงเช่ นกัน ฉะนั้นการดูแลเอาใจใส่ ของทางบริ ษทั ที่มีต่อรถยนต์น้ นั ก็ตอ้ งสู งขึ้นตาม และ
ในส่ วนของผูม้ าใช้บริ การที่มีรถยนต์ซุปเปอร์ คาร์ น้ นั สะท้อนให้เห็นถึง ฐานะทางสังคม ที่สูงกว่า คน
ชั้นกลาง จะต้องการการดูแลเป็ นพิเศษจากผูใ้ ห้บริ การ และจากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยยังพบว่า การเข้าถึง
ความต้องการของลูกค้า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เนื่องจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การนั้นมีความต้องการที่จะนํา
รถยนต์ ม าตกแต่ งกับ ทางบริ ษ ัท ฯ ที่ ห ลากหลายแตกต่ างออกไปตามลัก ษณะของรถยนต์ แ ละ
ประสบการณ์ในการตกแต่งของลูกค้า
4) ด้านการตอบสนองลูกค้า เป็ นสิ่ งที่ สําคัญในการดําเนิ นธุ รกิ จเพื่อที่ จะสามารถให้บริ การ
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยพบว่า การให้บริ การและปฏิบตั ิงานโดยพนักงานที่มี
ความรู ้และมีทกั ษะความชํานาญ และพนักงานใช้อุปกรณ์/เครื่ องมือที่เกี่ยวข้องได้อย่างคล่องแคล่วและ
ใช้อย่างมี ความปลอดภัยในการทํางานมี อิทธิ พลต่ อความพึงพอใจมากที่ สุด แสดงให้เห็ นถึ งการที่
บริ ษ ัทมี พนักงานที่ มี ความรู ้ ความสามารถเฉพาะทางนั้นจะช่ วยให้ ผูม้ าใช้บริ การนั้นเข้าใจและ
ตัดสิ นใจได้ง่ายขึ้น และ อุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช่ในการดําเนินงานจะต้องมีความพร้อมอยูเ่ สมอเนื่องจาก
รถยนต์แต่ละชิ้นส่ วนนั้น มีการใช้เครื่ องมือที่แตกต่างกันออกไป
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
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1) ด้านอาชีพ บริ ษทั ควรทําความเข้าใจความแตกต่างของลักษณะของแต่ละอาชีพ โดยเฉพาะ
เจ้าของธุ รกิจส่ วนตัว เพราะว่ามีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การด้านรู ปลักษณ์มากที่สุด โดย
การนําเสนอรู ปลักษณ์หรื อสิ นค้าที่มีความหรู หราเป็ นพิเศษ หรื อ เป็ นของอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์แบบ
ลิมิเตท ซึ่ง สามารถสะท้อนภาพลักษณ์ของผูใ้ ช้ออกมาได้มากที่สุด และควรจะส่ งเสริ มและพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์ผ่าสื่ อต่างๆให้กว้างและครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายมากที่สุด และที่สําคัญที่สุด คือการ
สื่ อสารแบบปากต่อปาก ระหว่างกลุ่มผูท้ ี่ชื่นชอบรถประเภทซุปเปอร์ คาร์ เป็ นชี วิตจิตใจในแวดวงนัก
ธุรกิจ และควรมีการติดตามเทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับแต่งเครื่ องยนต์หรื ออุปกรณ์สื่อสารภายในรถ
และควรติดตามแนวโน้มความรู ปแบบการตกแต่งรถให้ทนั อยูเ่ สมอ
2) ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ ผลปั จจัยส่ วนบุ คคล บริ ษ ัท ฯ ควรมี เป้ าหมายหลักทาง
การตลาดที่ชดั เจนคือ กลุ่มเจ้าของธุ รกิจที่เป็ นเพศชาย เพื่อจะให้กลุ่มนี้ เป็ นลูกค้าของทางบริ ษทั และ
สามารถขยายตัวเป็ นวงกว้างในแวดวง ของนักธุรกิจ
3) ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลข้อมูลพฤติกรรมการเข้าใช้บริ การ ทางบริ ษทั ฯ ควรจะ
รักษาและส่ งเสริ มการนําเสนอขายล้อรถยนต์ที่มีลกั ษณะเฉพาะตัว และลูกค้าที่มาใช้บริ การสามารถ
ออกแบบด้วยตนเองได้ โดยการใช้อุปกรณ์ ทางอิเลคทรอนิ คส์ ที่สามารถนําเสนอตัวอย่างให้ลูกค้า
เลือกก่อนตัดสิ นใจซื้ อได้ และควรมีระบบการจัดการระยะเวลารอคอยรถของลูกค้าที่มาใช้บริ การที่
แตกต่างกัน ให้มีความแม่นยําและรวดเร็ ว
4) ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลด้านการดูแลเอาใจใส่ ทางบริ ษทั ฯ ควรฝึ กอบรมพนักงาน
ในด้านการสังเกตรถยนต์ของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การ ในเบื้องต้นโดยการสังเกตจากภายนอกตัวรถยนต์
เช่ น ล้อ ท่ อ ชุ ดแต่ง ว่ามีการตกแต่งหรื อเปลี่ยนไปแล้วหรื อยังเพื่อจะเข้าไปเสนอสิ นค้าต่ อลูกค้าได้
อย่างถูกต้องและแม่นยํามากยิง่ ขึ้น จากการเข้าใจความต้องการของลูกค้าจากมุมมองพื้นฐาน
5) ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลด้านการตอบสนองลูกค้า ทางบริ ษทั ฯ ควรทําการพัฒนา
หลักสู ตรด้านความรู ้ความสามารถเฉพาะทางเกี่ ยวกับรถยนต์แต่ละรุ่ น โดยเฉพาะ เนื่ องจากรถของ
ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การนั้นจะมีลกั ษณะเฉพาะตัว และควรทําตรวจสอบอุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานทั้งก่อน –หลังใช้งานอยูเ่ สมอ สร้างตารางตรวจสอบและกําหนดผูร้ ับผิดชอบในแต่ละวัน
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
1) งานวิจยั ครั้งต่อไปควรทําการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพจากลุกค้าประจําที่เข้าใช้บริ การ เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลเชิงลึกมากยิง่ ขึ้น เพือ่ นํามาในการปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การได้อย่างถูกต้อง
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2) การวิจยั ครั้งต่อไปควรจะศึกษาต่อยอดงานวิจยั นี้โดยการ ศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง พฤติกรรมการ
ใช้บริ การซํ้า หรื อ ความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ
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พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ส่งผลต่ อการบริหารจัดการร้ าน 7-Eleven
Consumer Behaviours in Thailand 4.0 which Impact the Management of 7-Eleven Stores
นงลักษณ์ เชื้อจีน
คณะบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อรไท ชั้วเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการบริ หารจัดการร้าน 7-Eleven
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 2) เพื่ อศึ กษาถึ งพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ มีต่อร้ าน 7Eleven และ 3) การปรั บ ตัว ของการบริ ห ารจัด การร้ า น 7-Eleven ในยุค ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่ งกลุ่ ม
ตัว อย่ า งในการศึ ก ษาวิ จ ัย นี้ มี 400 ตัว อย่ า ง โดยเก็ บ ข้อ มู ล ผู ้ใ ช้ บ ริ การร้ า น 7-Eleven ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 10 สาขา การศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจและเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แล้วนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติ ด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ค่า
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน การวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ างโดยใช้ค่ า สถิ ติ T-test และการวิ เคราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (ANOVA)
ผลจากการศึ กษาวิจยั พบว่า ผูเ้ ข้าใช้บ ริ การร้ าน 7-Eleven ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อายุ
ระหว่ าง 21-30 ปี รายได้ต่ อ เดื อ นอยู่ใ นช่ ว ง 10,001-30,000 บาท มี ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
สถานภาพโสด และมีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน สิ นค้าที่ซ้ื อส่ วนใหญ่เป็ นอาหาร ด้านบริ การ
นิยมใช้บริ การเคาน์เตอร์ เซอร์วิส เหตุผลที่เข้าใช้บริ การร้าน 7-Eleven เพราะมีความสะดวก มีสาขา
มาก และเข้า ใช้ บ ริ ก าร 2-3 ครั้ งต่ อ สั ป ดาห์ โดยแต่ ล ะครั้ งมี ค่ า ใช้ จ่ า ย 101-300 บาท และให้
ความสําคัญโดยรวมในการบริ หารจัดการร้าน 7-Eleven อยูใ่ นระดับสําคัญมาก
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า เพศส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารจัด การร้ า น 7-Eleven ด้า น
บุคลากรและด้านลักษณะทางกายภาพ รายได้ส่งผลต่อการบริ หารจัดการร้ าน 7-Eleven ด้านราคา
และอาชีพส่ งผลต่อการบริ หารจัดการร้าน 7-Eleven ด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
สําหรั บพฤติ กรรมด้านการใช้บริ การทางด้านร้ านสะดวกซื้ อ ส่ งผลต่ อการบริ ห ารจัดการร้ าน 7Eleven ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านกระบวนการให้บริ การ ส่ วนพฤติกรรม
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ด้านการใช้บริ การทางด้านการเงินส่ งผลต่ อการบริ หารจัดการร้ าน 7-Eleven ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้านส่ งเสริ มการขาย ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ และพฤติกรรมด้านการใช้บริ การทางด้านอาหารพร้อมรับประทานและเบเกอรี่ ส่ งผล
ต่ อการบริ หารจัดการร้ าน 7-Eleven ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้าน
ส่ งเสริ มการขาย และด้านลักษณะทางกายภาพ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในยุคไทยแลนด์ 4.0 การบริ หารจัดการร้าน 7-Eleven
ABSTRACT
The objectives of this research are: 1) to study the management of 7-Eleven stores in
Thailand 4.0 era; 2) to investigate the consumer behaviours that have an impact on 7-Eleven
during this era; 3) to investigate the adaptation of management styles of 7-Eleven during this era.
The sample size of this research includes 400 respondents who are customers of ten 7-Eleven
stores across Bangkok. This is a survey research and information conducting by questionnaires.
Followed by statistical analysis including percentage, frequency, standard deviation, t-test, and
one-way analysis of variance.
The result showed that the majority of 7-Eleven customers are female in age range
between 21 to 30 years-old, monthly salary ranges between 10,001 to 30,000 Baht, the
educational background is Bachelor degree, martial status is single, and employees of private
companies. The most purchased product is food, and the most used service is Counter-Service.
The most important factor of choosing 7-Eleven is convenience with a several branches.
Customers visited the stores around 2-3 times per week. The average spending is approximately
101 to 300 Baht per each visit. Furthermore, the customer puts overall important on management
of 7-Eleven stores.
The result of hypothesis testing found out that the consumer factors which impact to the
management of 7-Eleven stores are gender, occupation, personal income, consumer behaviour on
financial services, and consumer behaviour purchasing on product and distribution channel and
ready meal and bakery. On the other hand, the corporate factors which also impact to the
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management of 7-Eleven stores are staffs, physical appearance, product distribution channel,
service operation, product feature, pricing and promotion. Therefore, the statistical significance
level is 0.05, which is highly significant.
Key words : Consumer Behaviour in Thailand 4.0, Management of 7-Eleven Stores.
บทนํา
ในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา เชื่อว่าใครๆ ต่างก็คงได้ยิน คําว่า ไทยแลนด์ 4.0 หรื อประเทศไทย
4.0 กันอย่างกว้างขวาง ซึ่งโมเดลไทยแลนด์ 4.0 นี้คือ วิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย หรื อโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา
นายกรั ฐ มนตรี แ ละหั ว หน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ที่ เข้า มาบริ ห ารประเทศบน
วิสัยทัศน์ที่ ว่า “มัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน” ที่มีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ
เพื่ อปรั บ แก้ จัดระบบ ปรั บทิ ศ ทาง และสร้ างหนทางพัฒ นาประเทศให้เจริ ญ สามารถรั บ มื อกับ
โอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและรุ นแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ ซึ่ ง
ก่อนที่ จะมาเป็ นยุคไทยแลนด์ 4.0 ประเทศไทยผ่านยุค 1.0, 2.0, 3.0 ที่ มีการพัฒนามาในด้านต่างๆ
และขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จของประเทศมาอย่างต่ อเนื่ อง จนมาถึงยุคนี้ จากนโยบายของรัฐบาลที่ จะ
มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็ นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) เพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็ น
กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงขึ้นนัน่ เอง โดยตั้งเป้ าหมายว่าจะให้เกิดภายใน 3-5 ปี ข้างหน้านี้ สําหรับยุค
ไทยแลนด์ 4.0 จะมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups)
ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็ นต้น
2. กลุ่ ม สาธารณสุ ข สุ ข ภาพ และเทคโนโลยี ท างการแพทย์ เช่ น พัฒ นาเทคโนโลยี
สุ ขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็ นต้น
3. กลุ่มเครื่ องมือ อุปกรณ์อจั ฉริ ยะ หุ่ นยนต์ และระบบเครื่ องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิ กส์
ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็ นต้น
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปั ญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝั งตัว เช่ น เทคโนโลยีดา้ นการเงิน เทคโนโลยีการศึกษา อี–มาร์ เก็ตเพลส
อี–คอมเมิร์ซ
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5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ วัฒนธรรม และบริ การที่ มีมูลค่าสู ง เช่ น เทคโนโลยีการ
ออกแบบ ธุรกิจไลฟ์ สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ การ เป็ นต้น
ดังนั้นหลายๆ ธุรกิจจะต้องมีการปรับตัวในการบริ หารจัดการสําหรับยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อ
สามารถที่ จะดําเนิ นธุ รกิ จให้สอดคล้องกับนโยบายนี้ ได้ ซึ่ งจากนโยบายนี้ ทาํ ให้ผูจ้ ดั ทําเกิ ดความ
สนใจในส่ วนของพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคในยุคนี้ ว่าจะเปลี่ ยนแปลงไปอย่างไร และจะสามารถ
นํามาปรับใช้กบั การบริ หารการจัดการธุ รกิจค้าปลีก, ร้ านสะดวกซื้ อ, ร้ าน 7-Eleven ในด้านใดได้
บ้าง เพื่อเป็ นประโยชน์ในการบริ หารธุ รกิจ และตอบสนองกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผูบ้ ริ โภค
ให้ได้มากที่สุด สําหรับการจัดทําวิจยั ในครั้งนี้ ทางผูจ้ ดั ทําจะมุ่งเน้นไปยังการบริ หารการจัดการของ
ร้าน 7-Eleven เป็ นหลัก เนื่ องจากในปั จจุบนั ร้าน 7-Eleven มีจาํ นวนสาขาในประเทศไทยมากเป็ น
อันดับที่ 1 จากข้อมูลของธุ รกิจประเภทร้ านค้าปลีก และร้านสะดวกซื้ อ ซึ่ งน่ าจะได้รับผลกระทบ
จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นี้ มากที่ สุ ด สําหรั บ ข้อ มู ล ณ สิ้ น ปี 2559 บริ ษ ัท ซี พี ออลล์ จํา กัด
(มห าชน) มี ร้ า น 7-Eleven ทั่ ว ป ระเทศรวม 9,542 สาขา โดยเป็ นร้ า น ใน กรุ งเท พฯ และ
ปริ มณฑล 4,245 สาขา (คิดเป็ นร้อยละ 44) เป็ นร้านในต่างจังหวัด 5,297 สาขา (คิดเป็ นร้อยละ 56)
เมื่อแบ่งตามประเภทของร้านพบว่า มีร้านสาขาบริ ษทั 4,205 สาขา (คิดเป็ นร้อยละ 44) ส่ วนที่เหลือ
เป็ นร้านแฟรนไชส์ 4,645 สาขา (คิดเป็ นร้อยละ 49) และร้านค้าที่ได้รับสิ ทธิช่วงอาณาเขต 692 สาขา
(คิ ด เป็ น ร้ อ ยล ะ 7) ปั จจุ บั น มี ลู ก ค้ า เข้ า ร้ าน 7-Eleven เฉ ลี่ ยวั น ล ะ 11.7 ล้ า น ค น (ที่ ม า :
www.cpall.co.th) ซึ่ งจากธุรกิจของบริ ษทั ซี พี ออลล์ ทั้งหมด ทางผูจ้ ดั ทํามีความสนใจทําการศึกษา
ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าและบริ การที่อยูภ่ ายในร้าน 7-Eleven ดังนี้ 1) บริ การร้านสะดวกซื้อ 2)
บริ การด้านการเงิน 3) บริ การอาหารพร้อมรับประทานและเบเกอรี่
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาการบริ หารจัดการร้าน 7-Eleven ในยุคไทยแลนด์ 4.0
2. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มีต่อร้าน 7-Eleven
3. การปรับตัวของการบริ หารจัดการร้าน 7-Eleven ในยุคไทยแลนด์ 4.0
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ได้ทราบการบริ หารจัดการร้าน 7-Eleven ในยุคไทยแลนด์ 4.0
2. ได้ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มีต่อร้าน 7-Eleven
3. ได้ทราบถึงวิธีปรับตัวในการบริ หารร้าน 7-Eleven ในยุคไทยแลนด์ 4.0
4. ใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา ร้าน 7-Eleven หรื อร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก
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วิธีการดําเนินการวิจยั
สําหรับการวิจยั เรื่ อง พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ ส่งผลต่อการบริ หาร
จัดการร้าน 7-Eleven เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ทาํ การศึกษาครั้ง
นี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การร้าน 7-Eleven ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอย่าง เนื่ องจากผูจ้ ดั ทําไม่
ทราบจํานวนประชากรที่เข้าใช้บริ การร้าน 7-Eleven ที่แน่ นอน จึงใช้สูตรของ W.G.cochran (1953)
โดยใช้ความคลาดเคลื่ อน 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการคํานวณ 385 คน ซึ่ งทางผูจ้ ดั ทําเก็บ
ตัวอย่างเพิม่ อีก 15 คน เพื่อการกําหนดจํานวนตัวอย่างในแต่ละพื้นที่ได้ลงตัว เป็ นจํานวน 400 คน
ขั้นตอนการสุ่ มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 แบ่งกลุ่มร้าน 7-Eleven (Cluster Sampling) โดยแบ่งเขตตามที่ต้ งั ของพื้นที่ของ
กรุ งเทพมหานคร ดังนี้ เขตชั้นใน เขตชั้นกลาง เขตชั้นนอก
ขั้น ตอนที่ 2 ทําการสุ่ ม ตัวอย่างแบบง่ าย )Simple Random Sampling) โดยการจับ สลาก
อัตราส่ วน 10:1 จากทั้งหมด 50 เขต
ขั้นตอนที่ 3 ทําการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก เพื่อ
เลื อ กร้ า น 7-Eleven ที่ จ ะใช้ ใ นการสุ่ มตั ว อย่ า งในแต่ ล ะเขตโดยกํา หนดเลื อ กเขตละ 2 ร้ า น
ตัวแปรอิสระที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ประกอบด้วย ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ เพศ, อายุ,
รายได้, ระดับการศึกษา, สถานภาพสมรส และอาชีพ และปั จจัยด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
ร้าน 7-Eleven ด้านการใช้บริ การทางด้านร้ านสะดวกซื้ อ, ด้านการใช้บริ การทางด้านการเงิน และ
ด้านการใช้บริ การทางด้านอาหารพร้อมรับประทาน และเบเกอรี่ สําหรับตัวแปรตามประกอบด้วย
การบริ หารจัดการร้าน 7-Eleven ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา, ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่ าย, ด้านการส่ งเสริ มการขาย, ด้านบุคคลหรื อพนักงาน, ด้านกระบวนการให้บริ การ,
ด้านลักษณะทางกายภาพ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา คือแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ, อายุ, รายได้ระดับ
การศึกษา, สถานภาพสมรส, อาชีพ โดยส่ วนนี้จะเป็ นคําถามปลายปิ ด
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อด้านต่างๆของร้าน 7-Eleven ซึ่ งมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้
บริ การทางด้านร้ านสะดวกซื้ อ, ด้านการใช้บ ริ การทางด้านการเงิ น , ด้านการใช้บ ริ การทางด้าน
อาหารพร้อมรับประทาน และเบเกอรี่ , ด้านการใช้บริ การทัว่ ๆ ไป โดยส่ วนนี้จะเป็ นคําถามปลายปิ ด
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ส่ วนที่ 3 การบริ หารจัดการร้ าน 7-Eleven ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านต่ างๆ ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์,
ด้านราคา, ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย, ด้านการส่ งเสริ มการขาย, ด้านบุคคลหรื อพนักงาน, ด้าน
กระบวนการให้บริ การ, ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยเป็ นคําถามปลายปิ ด ซึ่งลักษณะเป็ นข้อคําถาม
เลือกตอบแบ่งเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับคะแนน
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้าน 7-Eleven
สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์
1. สถิ ติ เ ชิ ง พรรณ นา (Descriptive Statistics) เพื่ อ วิ เคราะห์ ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) ใช้ ค่าสถิติเชิงอนุมาน (T-test และ ANOVA) ใน
การทดสอบสมมติฐาน
ทบทวนวรรณกรรม
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคให้คาํ จํากัดความได้ว่า “ปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ได้รับและใช้สินค้าและบริ การทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ของการตัดสิ นใจซึ่งเกิดก่อน
และเป็ นตัวกําหนดปฏิ กิริยาต่างๆ เหล่ านั้น” (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543) หรื อ เป็ นการกระทําของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ งซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาและการใช้ซ่ ึงสิ นค้าและบริ การ ทั้งนี้
หมายรวมถึง กระบวนการตัดสิ นใจซึ่งมีมาอยูก่ ่อนแล้ว และซึ่งมีส่วนในการกําหนดให้มีการกระทํา
ดังกล่าว (ธงชัย สันติ วงษ์, 2549) จากคําจํากัดความที่ กล่าวมานี้ เราอาจแบ่ งพฤติ กรรมเป็ นส่ วน
สําคัญได้ 3 ส่ วน คือ
1. ปฏิกิริยาของบุคคล ซึ่ งรวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น การจ่ายของในร้านค้า การซื้ อ การขน
สิ นค้า การใช้ประโยชน์และการประเมินค่าสิ นค้าและบริ การที่มีจาํ หน่วยอยูใ่ นตลาด
2. บุ ค คลเกี่ ยวข้องโดยตรงกับ การได้รับ และการใช้สิน ค้าและบริ การทางเศรษฐกิ จ ซึ่ ง
หมายถึงผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย เรามุ่งที่ ตวั บุคคลผูซ้ ้ื อสิ นค้าและบริ การเพื่อนําไปใช้บริ โภคเองและ
หรื อเพื่อการบริ โภคของหน่วยบริ โภคต่างๆ ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน เช่นครอบครัว
3. รวมถึงกระบวนการต่างๆ ของการตัดสิ นใจซึ่งเกิดก่อน และเป็ นตัวกําหนดปฏิกิริยาต่างๆ
เหล่านี้ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภคที่กระทบโดยตรงต่อปฏิกิริยาทางการตลาด เช่น การ
ติดต่อกับพนักงานขาย และการรับข่าวสารโฆษณา สรุ ปในที่น้ ีกค็ ือ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเกี่ยวข้องกับ
การศึกษาถึงว่าบุคคล บริ โภคอะไร ที่ ไหน บ่อยแค่ไหน และภายใต้สถานการณ์อะไรบ้างที่สินค้า
และบริ การได้รับการบริ โภค
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ศาสตราจารย์ฟิ ลลิ ป ค็อ ตเล่ อ ร์ (Philip Kotler) กู รู ด้า นการตลาดชั้น นําของโลก ได้ให้
แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริ การ (Service Marketing Mix) ไว้วา่ เป็ นแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริ การซึ่ งเป็ นธุรกิจที่แตกต่างสิ นค้าอุปโภคและบริ โภคทัว่ ไป จําเป็ นจะต้อง
ใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อย่าง หรื อ 7P's ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่ ง
ประกอบด้วย
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งซึ่ งสนองความจําเป็ นและความต้องการของมนุ ษย์ได้
คือ สิ่ งที่ผขู ้ ายต้องมอบ ให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
2. ด้ านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรี ยบเทียบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของ บริ การกับราคา (Price) ของบริ การนั้น
3. ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place) เป็ น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่ งแวดล้อม
ในการนําเสนอบริ การให้แก่ลูกค้า ซึ่ งมีผลต่อการรับรู ้ของลูกค้าในคุ ณค่าและคุณประโยชน์ของ
บริ การที่ นําเสนอ ซึ่ งจะต้อ งพิ จ ารณาในด้านทําเลที่ ต้ งั (Location) และช่ อ งทางในการนําเสนอ
บริ การ (Channels)
4. ด้ านการส่ งเสริ ม (Promotions) เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่ มีความสําคัญในการติดต่อสื่ อสาร
ให้ผูใ้ ช้บริ การ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรื อชักจูงให้เกิ ดทัศนคติ และพฤติ กรรม การใช้
บริ การและเป็ นกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
5. ด้ านบุคคล (People) หรื อพนักงาน (Employee) ซึ่ งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึ กอบรม
การจู ง ใจ เพื่ อ ให้ ส ามารถสร้ า งความพึ ง พอใจให้ ก ับ ลู ก ค้า ได้แ ตกต่ า งเหนื อ คู่ แ ข่ ง ขัน เป็ น
ความสัมพัน ธ์ ระหว่างเจ้าหน้าที่ ผูใ้ ห้ บ ริ การและผูใ้ ช้บ ริ การต่ าง ๆ ขององค์ก ร เจ้า หน้าที่ ต้อ งมี
ความสามารถ สามารถตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ มีความสามารถในการแก้ไขปั ญหา สามารถสร้าง
ค่านิยมให้กบั องค์กร
6. ด้ านกายภาพและการนํ าเสนอ (Physical Evidence) เป็ นแสดงให้เห็ นถึ งลัก ษณะทาง
กายภาพและการนําเสนอให้กบั ลูกค้าให้เห็นเป็ นรู ปธรรม โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทาง
ด้ายกายภาพและรู ปแบบการให้บริ การเพื่อสร้ างคุณค่าให้กบั ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็ นด้านการแต่งกาย
สะอาด เรี ยบร้อย การเจรจาต้องสุ ภาพอ่อนโยน และการให้บริ การที่รวดเร็ ว หรื อผลประโยชน์อื่น ๆ
ที่ลูกค้าควรได้รับ
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7. ด้ านกระบวนการ (Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิใน
ด้านการบริ การ ที่ นําเสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การอย่างถูกต้องรวดเร็ ว และทําให้
ผูใ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ธนานันต์ ปั ญจาภากุล (2554 ) ทําการวิจยั เรื่ องพฤติกรรมการใช้บริ การ
ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น(7Eleven) ในเขตบางกอกน้อย จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่ามีผตู ้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 54 อายุระหว่าง 25-34 ปี คิดเป็ นร้อยละ 43.3 มีสถานภาพโสด
คิดเป็ นร้อยละ 61.3 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 68 มีรายได้ต่อเดือน 10,000-19,999
บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 28.7 มี อาชี พ พนัก งานบริ ษ ทั /ลู กจ้างเอกชน คิ ดเป็ นร้ อยละ 62.7 ข้อ มู ลด้าน
พฤติกรรมการใช้บริ การร้าน 7-Eleven ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าใช้บริ การ 7-Eleven มากกว่า 6 ครั้ง
ต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 59.3 ใช้จ่ายเฉลี่ยในการใช้บริ การร้าน 7-Eleven ครั้งละ 1-200 บาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 54.7 มีการใช้บริ การร้าน 7-Eleven ในช่ วงเวลา 18.01 - 24.00 น. คิดเป็ นร้ อยละ 68.7 ชอบ
วิธีการส่ งเสริ มการขายของร้าน 7-Eleven แบบการลดราคา คิดเป็ นร้อยละ 38 คน ข้อเสนอแนะ ควร
ศึกษาถึงกลุ่มตัวอย่างอื่นที่อาศัยนอกเหนื อใน เขตบางกอกน้อย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ มีความละเอียด
และชัดเจนยิ่งขึ้นและควรมีการศึกษาถึงปั จจัยอื่นๆเพิ่ม เช่น ปั จจัยทางด้านสังคม เพื่อนําข้อมูลมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา และสุ ดท้ายควรศึกษาผลกระทบจากการใช้กลยุทธ์ของส่ วนประสม
ทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การร้าน 7-Eleven เพื่อจะใช้เป็ นแนวทางในการศึกษา
ครั้งต่อไป
ผลการวิจยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ พบว่า เป็ นเพศหญิ ง คิดเป็ นร้ อยละ
64.25 มี อายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 34.50 รายได้ต่อเดื อนอยู่ในช่ วง 10,001-30,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 42.25 ม๊การศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 62.50 สถานภาพสมรสโสด คิด
เป็ นร้อยละ 66.75 ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 64.00
สําหรับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เข้าใช้บริ การร้าน 7-Eleven ที่มีต่อแต่ละด้าน ดังนี้ 1) ด้าน
การใช้บริ การทางด้านร้านสะดวกซื้อ โดยสิ นค้าที่กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อส่ วนใหญ่เป็ นประเภทอาหาร
คิดเป็ นร้อยละ 28.40 สําหรับบริ การที่กลุ่มตัวอย่างใช้มากที่สุด คือบริ การเคาน์เตอร์ เซอร์วิส คิดเป็ น
ร้อยละ 58.90 ส่ วนช่องทางการซื้อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริ การคิดเป็ นร้อย
ละ 65.30 และเหตุผลที่เลือกใช้บริ การร้าน 7-Eleven เนื่องจากมีความสะดวก ใกล้บา้ น ใกล้ที่ทาํ งาน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 29.50 2) ด้า นการใช้บ ริ ก ารทางด้า นการเงิ น กลุ่ ม ตัว อย่างใช้บ ริ ก ารเคาน์ เตอร์
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เซอร์ วิส เพื่ อ จ่ ายบิ ล ออนไลน์ ค่ าสาธารณู ป โภค คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 39.20 เหตุ ผ ลที่ เลื อ กใช้บ ริ การ
เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส เพราะมีความสะดวก คิดเป็ นร้ อยละ 55.90 สําหรับการเป็ นสมาชิ กบัตร 7Card
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ไม่เป็ นสมาชิ กบัตร 7Card คิ ดเป็ นร้ อยละ 55.90 และช่ องทางการชําระเงิน
เป็ นเงินสด คิดเป็ นร้อยละ 64.60 3) ด้านการใช้บริ การทางด้านอาหารพร้อมรับประทานและเบเกอรี่
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ซ้ือ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 63.20 โดยซื้ออาหารประเภทสําเร็ จรู ป
แช่ แข็ง/แช่ เย็น คิดเป็ นร้ อยละ 18.30 สําหรับเบเกอรี่ ส่วนใหญ่จะซื้ อขนมปั ง คิดเป็ นร้อยละ 54.10
โดยเหตุผลที่เลือกซื้ อเพราะมีความสะดวก คิดเป็ นร้อยละ 54.50 ส่ วนพฤติกรรมอื่นๆ ของผูบ้ ริ โภค
มีดงั นี้ ค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่เข้าใช้บริ การ อยูท่ ี่ 101-300 บาท คิดเป็ นร้อยละ 55 โดยเข้าใช้บริ การ 2-3
ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 40.75 สําหรับผูม้ ีอิทธิพลต่อการเข้าใช้บริ การคือตัวเอง คิดเป็ นร้อยละ
80.50 และได้รับข้อมูลข่าวสารของร้าน 7-Eleven จากสื่ อออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ 24.50 สําหรับการ
ใช้งาน Application 7Eleven ส่ วนใหญ่ไม่ได้ใช้งาน คิดเป็ นร้อยละ 46.60
ส่ วนด้านความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่ ส่งผลต่อการบริ หารจัดร้ าน 7-Eleven พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างให้ระดับ ความสําคัญ ของส่ วนประสมทางการตลาด ที่ ส่งผลต่ อความพึ งพอใจของการ
บริ หารจัดการร้ าน 7-Eleven ทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ในระดับสําคัญมาก (𝑋=3.86) ด้านราคา
ในระดับ สําคัญ มาก (𝑋=3.51) ด้านช่ อ งทางการจัด จําหน่ า ยในระดับ สําคัญ มาก (𝑋= 3.94) ด้าน
ส่ งเสริ มการขายในระดับ สําคัญ มาก (𝑋= 3.65) ด้านบุ คลากรในระดับ สําคัญ มาก (𝑋=3.64) ด้าน
กระบวนการให้บริ การในระดับสําคัญมาก (𝑋= 3.70) และด้านลักษณะทางกายภาพในระดับสําคัญ
มาก (𝑋= 3.77) สําหรับความสําคัญในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างให้อยูใ่ นระดับสําคัญมาก(𝑋= 3.72)
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
บริ หารจัดการร้าน 7-Eleven ในยุคไทยแลนด์ 4.0 พบว่า เพศส่ งผลต่อด้านบุคลากรและด้านลักษณะ
ทางกายภาพ รายได้ส่งผลต่อด้านราคา และอาชีพส่ งผลต่อด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1
ส่ วนประสม
ทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัด

เพศ




อายุ




รายได้
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ระดับ
การศึกษา




สถานภาพ
สมรส




อาชีพ
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จําหน่าย
ด้านส่ งเสริ มการขาย
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านลักษณะทางกายภาพ
ผลเฉลีย่ รวม



































ผลการทดสอบสมมติ ฐานที่ 2 พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคในยุค ไทยแลนด์ 4.0 ที่ ส่งผลต่ อ
ความพึงพอใจในการบริ หารจัดการร้าน 7-Eleven พบว่า พฤติกรรมด้านการใช้บริ การทางด้านร้าน
สะดวกซื้ อ ส่ งผลต่อด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย และด้านกระบวนการให้บริ การ
ส่ วนพฤติกรรมด้านการใช้บริ การทางด้านการเงินส่ งผลต่อด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่ าย ด้านส่ งเสริ มการขาย ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านลักษณะทางกายภาพ และ
พฤติกรรมด้านการใช้บริ การทางด้านอาหารพร้อมรับประทานและเบเกอรี่ ส่งผลต่อด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านส่ งเสริ มการขาย และด้านลักษณะทางกายภาพ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2
ส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย
ด้านส่ งเสริ มการขาย
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านลักษณะทางกายภาพ
ผลเฉลีย่ รวม

ด้ านการใช้ บริการ
ทางด้ าน
ร้ านสะดวกซื้อ

ด้ านการใช้ บริการ
ทางด้ านการเงิน

ด้ านการใช้ บริการทางด้ าน
อาหารพร้ อมรับประทาน
และเบเกอรี่




























อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษาวิจยั ด้านการบริ หารจัดการร้ าน 7-Eleven ในยุคไทยแลนด์ 4.0 พบว่า
กลุ่ ม ตัว อย่ างให้ ค วามสํ า คัญ กับ ทั้ง 7 ด้า นในระดับ ที่ สํ า คัญ มาก โดยในด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ะให้
ความสําคัญความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มากที่สุด ด้านราคาให้ความสําคัญกับราคาสิ นค้าบริ โภค
153

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

เป็ นอันดับหนึ่ง ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายการเปิ ดให้บริ การ 24 ชัว่ โมงของร้าน 7-Eleven เป็ นสิ่ ง
สําคัญมากที่สุด ด้านการส่ งเสริ มการขายผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับการส่ งเสริ มการขายในรู ปแบบ
ต่างๆ เช่น การสะสมแสตมป์ สิ ทธิ์ แลกซื้อ มากที่สุด ด้านบุคลากรให้ความสําคัญกับการให้บริ การ
ของพนักงาน ด้านกระบวนการให้บริ การให้ความสําคัญด้านความรวดเร็ ว และด้านลักษณะทาง
กายภาพให้ความสําคัญเรื่ องความเหมาะสมในการแต่งกายของพนักงาน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ อังคณา ใหม่ วงษ์ (2554) เรื่ อ งการกําหนดกลยุท ธ์ ก ารตลาดของธุ ร กิ จ ค้าปลี ก ขนาดเล็ก กรณี ศึกษาร้ านสะดวกซื้ อ 7- Eleven ที่ ผูบ้ ริ โภคจะให้ค วามสําคัญ ด้านสิ น ค้าและบริ การของ 7Eleven ในเรื่ องของความหลากหลายของสิ นค้า สิ นค้าครบ สะดวก สบายในการมาใช้บริ การ ใกล้
บ้าน สาขามีเยอะ เนื่องจากให้บริ การ 24 ชัว่ โมง
2. จากผลการศึ กษาวิจยั ด้านพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ มีต่อร้ าน 7Eleven ทางผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การศึกษาการใช้บริ การในแต่ละด้านของร้ าน 7-Eleven ดังนี้ ด้านการใช้
บริ การทางด้านร้านสะดวกซื้ อ ประเภทสิ นค้าที่กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้ อส่ วนใหญ่จะเป็ นอาหาร ขนม
ขบเคี้ยว การใช้บริ การต่างๆ ในร้าน 7-Eleven กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้บริ การเคาน์เตอร์ เซอร์วิส แต่การ
ซื้ อ สิ น ค้าผ่านช่ อ งทางระบบออนไลน์ ยงั ไม่ เป็ นที่ นิ ยมของผูบ้ ริ โภค สํา หรั บ เหตุ ผ ลที่ ผูบ้ ริ โภค
เลือกใช้บริ การร้าน 7-Eleven เหตุผลหลักๆ คือมีความสะดวก เพราะใกล้บา้ น ที่ทาํ งาน สําหรับด้าน
การใช้บริ การทางด้านการเงิน การใช้บริ การเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้บริ การ
เกี่ ยวกับจ่ายบิ ลออนไลน์ ค่าสาธารณู ปโภค เหตุ ผลที่ ใช้บ ริ การเพราะมี ความสะดวก ในการเป็ น
สมาชิกบัตร 7Card กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ไม่ได้เป็ นสมาชิก และชําระเงินเงินสดเป็ นส่ วนใหญ่ ด้าน
การใช้ บ ริ ก ารทางด้า นอาหารพร้ อ มรั บ ประทานและเบเกอรี่ กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ จ ะซื้ อ
รับประทาน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยประเภทอาหารพร้อมรับประทานจะซื้ออาหารสําเร็ จรู ปแช่เข็ง/
แช่ เย็น สําหรั บประเภทเบเกอรี่ ส่วนใหญ่จะซื้ อเป็ นขนมปั ง เหตุผลที่ ซ้ื อเพราะมีความสะดวก ซึ่ ง
สอดคล้องกับโมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior model) ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ
(2546) ที่กล่าวว่าเหตุจูงใจที่ทาํ ให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการเกิดสิ่ งกระตุน้
(Stimulus) ที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคหรื อผูซ้ ้ื อเกิดความต้องการสิ่ งกระตุน้ นั้นจะผ่านเข้ามาในความรู ้สึกนึ ก
คิ ด ของผู ้ซ้ื อ (Buyer’s black box) ซึ่ งเปรี ยบเสมื อ นกล่ อ งดํา ซึ่ งผู ้ผ ลิ ต หรื อผู ้ข ายไม่ ส ามารถ
คาดคะเนได้ ความรู ้ สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อจะได้รับอิทธิ พลจากลักษณะต่างๆ ของผูซ้ ้ื อ ซึ่ งจะนําไปสู่
การตอบสนองของผู ้ซ้ื อ (Buyer’s response) หรื อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ของผู ้ซ้ื อ (Buyer’s purchase
decision)
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3. ด้านการปรับตัวของการบริ หารจัดการร้าน 7-Eleven พบว่า เพศ รายได้ อาชีพ ส่ งผลต่อ
การปรั บตัวด้านราคา ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ และด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ดังนั้นทางร้ าน 7-Eleven
จะต้องพิจารณาถึงการบริ หารจัดการใน 3 ด้านนี้ เป็ นสําคัญ สําหรับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 ที่ มีผลต่ อการปรับตัวในการบริ หารจัดการร้ าน 7-Eleven จะมี ดา้ นผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้านส่ งเสริ มการขาย ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะส่ งผลต่อการบริ หารจัดการร้าน 7-Eleven เกือบทุก
ด้าน ดัง นั้น ทางร้ าน 7-Eleven ก็ จ ะต้อ งปรั บ ตัว ให้ ธุ ร กิ จสามารถตอบสนองความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่ สุด ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี การปรับตัวของธุ รกิจ องค์กร พัชรนันท์
กลัน่ แก้ว(2552) กล่าวว่าจะต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ให้เกิดความชัดเจน
และการออกแบบโครงสร้ างให้มี ค วามยืด หยุ่น มี ก ลไกในการกําหนดวัฒ นธรรมองค์การ การ
กําหนดกระบวนการ ผลิต การใช้ทรัพยากรในการผลิตและปฏิบตั ิงาน การหยัง่ รู ้ถึง แนวโน้มสภาพ
ตลาดในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้มีความพร้อมในการ ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งใน
ปั จจุบนั และ อนาคตถือว่าการเปลี่ยนแปลงนํามาซึ่ งการสร้างความเข้มแข็งและ การสร้างเสถียรภาพ
ต่อองค์การ
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ พบว่ า การบริ ห ารจัด การร้ า น 7-Eleven (Marketing Mix 7P) มี
ความสําคัญกับพฤติกรรมในการซื้ อสิ นค้าและการใช้บริ การในร้าน 7-Eleven จึงขอเสนอแนะในแต่
ละด้าน ดังนี้
1. ด้านช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย ณ ปั จจุ บ ัน ร้ าน 7-Eleven ได้มี ก ารจําหน่ ายสิ น ค้าผ่ าน
ช่องทาง Online แต่จากกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะไม่เคยใช้บริ การ ดังนั้นจะต้องมุ่งเน้นช่องทางการ
จัดจําหน่ ายผ่านระบบ Online เพื่อให้พฒั นาไปกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นในด้านเทคโนโลยี
อี-มาร์ เก็ตเพลส, อี-คอมเมิร์ซ เพื่อเจาะกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่นิยมใช้การอุปกรณ์สื่อสารทางด้าน Internet
ในชีวติ ประจําวัน
2. ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ จากการสํารวจพบว่าสิ น ค้าที่ ผูบ้ ริ โภคเลื อ กซื้ อ มากที่ สุด คื อประเภท
อาหาร ดังนั้น ทางบริ ษ ัท ฯ จะต้อ งมุ่ งเน้น ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารที่ ห ลากหลายและได้ม าตรฐานตาม
ข้อกําหนดของหน่ วยงานรัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในทุกกลุ่ม ทุกวัย ทุกอาชี พ
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ซึ่ งในด้านนโยบายของไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลก็จะมีกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นในเรื่ อง เทคโนโลยีอาหาร
อยูเ่ ช่นกัน
3. ด้านลักษณะทางกายภาพ ทางร้าน 7-Eleven จะต้องพัฒนาลักษณะและปรับปรุ งลักษณะ
ทางกายภาพของร้าน ไม่ว่าจะเป็ นด้านการแต่งกายของพนักงาน ความสะอาดของร้าน การตกแต่ง
สถานที่ เช่น ชั้นวางสิ นค้า การตกแต่งบริ เวณแคชเชียร์ ให้ดูเป็ นที่น่าสนใจ เพื่อดึงดูดผูบ้ ริ โภคที่จะ
มาเข้าใช้บริ การ
4. ด้านกระบวนการให้บริ การ สําหรับกระบวนการให้บริ การที่ผูบ้ ริ โภคต้องการมากที่สุด
คื อความรวดเร็ วและถูกต้อง ซึ่ ง ณ ปั จจุ บนั ทางร้ าน 7-Eleven การบริ การยังมี มาตรฐานยังไม่เท่ า
เที ยมกันทุ กสาขา ดังนั้นจึ งควรสร้ างมาตรฐานสําหรับกระบวนการให้บริ การที่ เหมื อนกันทุ ก ๆ
สาขา และให้พนักงานปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
5. ด้านการส่ งเสริ มการขาย ทางร้ าน 7-Eleven มีการส่ งเสริ มการขายที่ ผูบ้ ริ โภคคุน้ เคยอยู่
แล้วคือ การสะสมแสตมป์ การแลกซื้อสิ นค้า ดังนั้นทางบริ ษทั ฯ จะต้องมีการส่ งเสริ มการขายใหม่ๆ
ที่ไม่ซ้ าํ กับของเดิมที่มีอยู่ เพื่อสร้างความแปลกใหม่แก่ผบู ้ ริ โภค และกระตุน้ ความต้องการอยากซื้ อ
สิ นค้าให้มากขึ้น
6. ด้านบุคลากร จากการสํารวจจะพบว่ามีขอ้ เสนอแนะที่ กล่าวถึงพนักงานในแง่ของการ
ให้บริ การที่มีมาตรฐานไม่เหมือนกันทุกสาขา รวมถึงกิริยามารยาทต่างๆ จึงควรสร้างมาตรฐานใน
การให้บริ การ รวมถึ งบุ คลิกภาพ กิ ริยา มารยาทต่ างๆ เพื่ อสามารถยกระดับการให้บริ การที่ ดีข้ ึ น
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผบู ้ ริ โภคให้มากที่สุด
7. ด้านราคา ธุ รกิ จร้ านสะดวกซื้ อ เน้นความสะดวกเป็ นหลัก ดังนั้นในด้านราคาร้ าน 7Eleven จะต้องมีการบริ หารจัดการให้เหมาะสม มีความสมเหตุสมผลของราคากับสิ นค้าแต่ละชนิ ด
รวมถึงต้องมีการสํารวจราคาของสิ นค้า ของร้านค้าปลีกอื่นๆ อยูเ่ สมอๆ เพื่อไม่ให้ราคาการจําหน่าย
สิ นค้าสู งหรื อตํ่ากว่าคู่แข่งมากเกินไป
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรจะมีการศึ กษาปั จจัยอื่นนอกเหนื อจากข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และพฤติ กรรม
ของผูบ้ ริ โภค เช่น ปัจจัยใดที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคต้องเข้าใช้บริ การร้าน 7-Eleven เป็ นต้น และอาจจะขยาย
ขอบเขตของจํานวนประชากรให้มากขึ้นเพือ่ ยืนยันผลการศึกษาวิจยั ที่ได้ดาํ เนินการไว้แล้ว
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2. ควรจะมีการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การของร้านสะดวกซื้ออื่นๆ เช่นด้านสิ นค้าและบริ การของ
คู่แข่งขันหรื อกับร้านสะดวกซื้ออื่นทัว่ ไป หรื อการส่ งเสริ มการขายของร้านคู่แข่งเป็ นต้น
บรรณานุกรม
ธงชัย สันติวงษ์. (2549). พฤติกรรมผู้บริ โ ภคทางการตลาด. กรุ งเทพมหานคร:ประชุมช่าง.
ธนานันต์ ปั ญจาภากุล. (2554). พฤติกรรมการใช้ บริ การร้ านเซเว่ น- อีเลฟเว่ น(7Eleven) ในเขต
บางกอกน้ อย. ปริ ญญานิพนธ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
นันทสารี สุ ขโต. (2559). หลักการตลาด. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุ งเทพมหานคร:เพียร์สนั เอ็ดดูเคชัน่ อิน
โดไชน่า.
พัชรนันท์ กลัน่ แก้ว. (2552). วิธีการปรั บตัวขององค์ การ. ค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2561,
จาก http://www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/FQ%20138%20p40-44.pdf
พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์. (2544). การวางระบบงาน : ยุทธศาสตร์ การค้ าปลีก. (พิมพ์ครั้งที่ 3).
กรุ งเทพมหานคร:สายธาร.
บริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน). จํานวนร้ านสะดวกซื ้อที่มอี ยู่ใ นชุมชนและสถานีบริ การนํา้ มัน.
ค้นเมื่อ 5 มกราคม 2561,จาก www.cpall.co.th
วัชราภรณ์ สุ ริยาภิวฒั น์. (2559). วิจัยธุรกิจสมัยใหม่ . (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุ งเทพมหานคร:สํานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ. (2549). การวิจัยการตลาด (Marketing Research). กรุ งเทพมหานคร:
ธรรมสาร.
สุ ดาพร กุณฑลบุตร. (2550). หลักการตลาดสมัยใหม่ (Modern Principle of Marketing).
กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อดุลย์ จาตุรงคกุล. (2550). พฤติกรรมผู้บริ โ ภค. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุ งเทพมหานคร:โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อังคณา ใหม่วงษ์. (2554). การกําหนดกลยุทธ์ การตลาดของธุรกิจค้ าปลีกขนาดเล็ก-กรณี ศึกษาร้ าน
สะดวกซื ้อ 7-Eleven บริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน). ปริ ญญานิพนธ์, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

157

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ปัจจัยที่มผี ลต่ อการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา
บริษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออโตเมชั่น จํากัด
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มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
ในการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการลาออกของพนักงาน กรณี ศึกษา : บริ ษทั กูเดิล แคนมานน์
โรบอท แอนด์ ออโตเมชัน่ จํากัด มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางาน ความ
จงรักภักดีต่อองค์กร และแนวโน้มการลาออกของพนักงาน บริ ษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์
ออโตเมชัน่ จํากัด และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานและความจงรักภักดี
ต่อองค์กรกับแนวโน้มการลาออกของพนักงาน บริ ษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออโตเมชัน่
จํากัด ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานบริ ษทั กูเดิ ล แคนมานน์ โรบอท แอนด์
ออโตเมชัน่ จํากัด มีขนาดของตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจํานวน 154 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจยั ใช้สถิติแบบพรรณนา (Descriptive statistic) โดยการวิเคราะห์
แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช้
t-test และ F-test โดยการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ ยวิธี LSD และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการศึกษา พบว่า (1) แรงจูงใจในการทํางานด้านความสําเร็ จของงาน ด้านลักษณะงานที่
ปฏิบตั ิ และด้านนโยบายและการบริ หารไม่มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการลาออกของพนักงาน
บริ ษทั กูเดิ ล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออโตเมชัน่ จํากัด ยกเว้นแรงจูงใจในการทํางานด้านการ
ได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านการปกครอง
บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ด้านสภาพการทํางานและความมัน่ คง และด้าน
ผลประโยชน์ตอบแทน ที่ มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการลาออกของพนักงาน บริ ษทั กูเดิล แคน
มานน์ โรบอท แอนด์ ออโตเมชัน่ จํากัด โดยเป็ นความสัมพันธ์ทิศทางตรงข้ามกัน อย่างมีนยั สําคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (2) ความจงรักภักดี ต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการลาออก
ของพนักงาน บริ ษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออโตเมชัน่ จํากัด ในทิศทางตรงข้ามกัน อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 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.
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
บุ ค ลากร หรื อ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์จึงนับ เป็ นปั จจัยสําคัญ ของทุ ก องค์กรที่ มีผ ลกระทบต่ อ
ความสําเร็ จของการดําเนิ นงานของธุ รกิจ สภาวะการแข่งขันทางธุ รกิจในโลกที่ไร้พรมแดนเป็ นอีก
ปั จจัยหนึ่ งที่ทาํ ให้มีการขยายตัวด้านการลงทุน มีบริ ษทั เปิ ดใหม่ การเพิ่มทุน การขยายกิจการ และ
นํามาซึ่ งเทคโนโลยีจาํ นวนมากจึงจําเป็ นต้องใช้บุคลากรที่ มีสมรรถนะและมีทกั ษะในการทํางาน
เพิ่มสู งขึ้นด้วย ผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าํ จึงมีหน้าที่ ในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ และการจัดการให้เกิ ด
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ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ซึ่ งจะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบและจัด การด้า นการบริ หารคน ให้ เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพมากที่ สุด ให้คุม้ ค่ากับค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างพนักงาน และยังต้องส่ งเสริ มให้มีการ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพนักงานกับองค์กรให้เกิดขึ้น เช่นเดียวกับบริ ษทั กูเดิล แคนมานน์
โรบอท แอนด์ ออโตเมชั่น จํา กัด ซึ่ งเป็ นผู จ้ าํ หน่ าย ออกแบบและผลิ ต งานหุ่ น ยนต์ และงาน
อัตโนมัติ ที่ใช้ร่วมในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอากาศยาน
อุ ตสาหกรรมอิ เล็กทรอนิ ค ส์ อุ ต สาหกรรมเคมี แ ละอาหารฯลฯ เป็ นต้น ซึ่ งต้อ งใช้บุ ค ลากรที่ มี
สมรรถนะและมีทกั ษะในการทํางานที่สูง ปั จจุบนั กําลังประสบกับปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรที่
จะมาปฏิ บ ัติ งานให้ สําเร็ จตามเป้ าหมายขององค์กรที่ วางไว้ เนื่ อ งจากตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมา
บุคลากรมีการลาออกอย่างต่อเนื่องส่ งผลให้ตอ้ งสู ญเสี ยงบประมาณในการสรรหาบุคลากรใหม่เข้า
มาทดแทน บริ ษทั และหัวหน้างานมีภาระในการสอนและฝึ กงานให้แก่พนักงานที่เข้ามาใหม่ ขวัญ
กําลังใจในการปฏิ บ ัติง านของบุ ค ลากรภายในองค์กรนั้น ลดลง มี ผ ลถึ งภาพลักษณ์ ข ององค์ก ร
รวมถึงมีค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆ ตามมามากมาย จึงมีตน้ ทุนการบริ หารจัดการที่สูงขึ้น
สภาพปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจยั ว่า
อะไรเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้พนักงานบริ ษทั ฯ มีความต้องการลาออกจึงได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่
มีผลต่อการลาออกของพนักงาน กรณี ศึกษา : บริ ษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออโตเมชัน่
จํากัด ซึ่งอาจจะเป็ นผลมาจากปั จจัยในด้านส่ วนบุคคล ด้านการบริ หารงานหรื อนโยบายองค์กร ด้าน
ผูบ้ งั คับ บัญ ชาการ ด้านเพื่อนร่ วมงาน ด้านลักษณะของงานที่ ป ฏิ บ ตั ิ ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบตั ิงาน ด้านผลตอบแทนและรายได้ ด้านโอกาสและความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน และด้าน
ความยุติธรรมในการปฏิบตั ิงานเหล่านี้เป็ นต้น อันจะทําให้ได้ขอ้ มูลที่สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทาง
ในการรักษาหรื อจูงใจให้พนักงานทํางานกับองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และใช้กาํ หนดแนวทาง
ในการสร้างความจงรักภักดีเพือ่ รักษาบุคลากรให้ปฏิบตั ิงานอยูไ่ ด้ในระยะยาวต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์
ออโตเมชัน่ จํากัด
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความจงรั ก ภักดี ต่ อ องค์ก รของพนัก งาน บริ ษ ทั กู เดิ ล แคนมานน์ โรบอท
แอนด์ ออโตเมชัน่ จํากัด
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3. เพื่อศึกษาแนวโน้มการลาออกของพนักงาน บริ ษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออ
โตเมชัน่ จํากัด
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานและความจงรักภักดีต่อองค์กรกับ
แนวโน้มการลาออกของพนักงาน บริ ษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออโตเมชัน่ จํากัด
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ผลการศึกษาวิจยั ที่ได้จะนํามาใช้เป็ นแนวทางในการรักษาหรื อจูงใจให้พนักงานทํางาน
กับองค์กรต่อไป
2. สามารถนําผลการศึกษาวิจยั ที่ได้มาใช้ในการกําหนดแนวทางในการสร้างความ
จงรักภักดีเพื่อรักษาบุคลากรให้ปฏิบตั ิงานอยูไ่ ด้ในระยะยาวและมีประสิ ทธิภาพในการทํางาน
ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตทางด้านประชากร เป็ นการศึ กษาข้อ มูลจากพนักงานของ บริ ษทั กูเดิ ล แคน
มานน์ โรบอท แอนด์ ออโตเมชัน่ จํากัด จํานวน 250 คน (ฝ่ ายงานบุคคล บริ ษทั กูเดิล แคนมานน์ โร
บอท แอนด์ ออโตเมชัน่ จํากัด ปี พ.ศ. 2560)
2. ขอบเขตทางด้านเนื้ อหา ศึกษาแรงจูงใจในการทํางาน และความจงรักภักดีต่อองค์กรที่มี
ความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน บริ ษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออโต
เมชัน่ จํากัด
3. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ต้ งั แต่เดือนธันวาคม 2560 ถึง เดือน
เมษายน 2561 รวมระยะเวลาที่ศึกษาประมาณ 4 เดือน
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กรอบแนวคิดในการวิจยั
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- รายได้
- ระดับการศึกษา
- ตําแหน่งงาน
- ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
แรงจูงใจในการทํางาน
- ด้านความสําเร็ จของงาน
- ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
แนวโน้ มการลาออกของพนักงาน
- ปริ มาณงาน
- ความก้าวหน้า
- การศึกษาต่อ
- การปรับขึ้นเงินเดือน
- ปั ญหาต่าง ๆ

- ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
- ด้านความรับผิดชอบ
- ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
- ด้านนโยบายและการบริ หาร
- ด้านการปกครองบังคับบัญชา
- ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
- ด้านสภาพการทํางานและความมัน่ คง
- ด้านผลประโยชน์ตอบแทน
ความจงรั กภักดีต่อองค์กร
- ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก
- ด้านความรู ้สึก
- ด้านการรับรู ้

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการลาออกของพนักงาน กรณี ศึกษา บริ ษทั กูเดิล แคนมานน์
โรบอท แอนด์ ออโตเมชั่น จํากัด ผูศ้ ึ กษาได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อนําข้อมูล ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั
1. แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วกับความตั้งใจและกระบวนการลาออกจากงาน
Mobley, et al. (1982) ได้ส ร้ างแบบจําลองที่ อ ธิ บ ายถึ ง กระบวนการของการลาออก ที่
มุ่งเน้นที่ ความพึงพอใจในงานที่ จะนําไปสู่ การลาออกในที่ สุด โดยโมเบลย์ได้ต้ งั สมมติ ฐานไว้ว่า
ความไม่พึงพอใจจะก่อให้เกิดความคิดที่จะลาออก ความตั้งใจที่จะค้นหาทางเลือกความตั้งใจที่จะคง
อยูห่ รื อลาออก และสุ ดท้ายก็คือการลาออกจากองค์กรจริ ง ๆ ในแบบจําลองของ Mobley มุ่งความ
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สนใจไปที่ความตั้งใจที่จะคงอยู่ หรื อลาออกของพนักงาน รวมทั้งลักษณะส่ วนบุคคล องค์กร และ
ปั จจัยทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยงั คํานึ งถึงบทบาทของการรับรู ้ความคาดหวังและความสามารถใน
การหาทางเลือกใหม่ซ่ ึ งมีผลต่อการตัดสิ นใจลาออก และ Eric, et al. (2001) ได้สร้ างแบบจําลองที่
อธิ บ ายถึ ง กระบวนการของการลาออกซึ่ งมี ผ ลเริ่ มต้ น มาจากปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ปั จจัย ด้ า น
สภาพแวดล้อ มในการทํา งาน ซึ่ งนํา ไปสู่ ค วามพึ ง พอใจในงานและความตั้ง ใจลาออก จนถึ ง
พฤติกรรมการลาออกจากงาน
2. แนวคิด ทฤษฏีเกีย่ วกับแรงจูงใจในการทํางาน
Herzberg (1959 อ้างถึ งใน วรรณา อาวรณ์ , 2557, หน้า 17) ได้ศึ กษาทําการวิจยั เกี่ ยวกับ
แรงจูงใจในการทํางานของบุคคล ซึ่ งได้ศึกษาถึงการวิจยั เกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานของบุคคล
ซึ่งได้ศึกษาถึงความต้องการของคนในองค์การหรื อการจูงใจจากการทํางาน โดยเฉพาะเจาะจงโดย
ศึกษาว่าคนเราต้องการอะไรจากงาน คําตอบก็คือ บุคคลต้องการความสุ ขจากการทํางาน สรุ ปได้ว่า
ความสุ ขจากการทํางานนั้น เกิดมาจากความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจในงานที่ทาํ โดยความพึงพอใจ
หรื อความไม่พอใจในงานที่ทาํ นั้นไม่ได้มาจากกลุ่มเดียวกัน แต่มีสาเหตุมาจากปั จจัยสองกลุ่ม คือ
ปั จจัยจูงใจ (Motivation Factors) และปั จจัยคํ้าจุนหรื อปั จจัยสุ ขอนามัย (Hygiene Factors) ดังนี้
ปั จจัยจูงใจหรื อปั จจัยกระตุน้ (Motivator factors) เป็ นปั จจัยที่ จะนําไปสู่ ความพึงพอใจใน
การทํางาน มีอยู่ 5 ประการ คือ (1) ความสําเร็ จของงาน (2) การยกย่องนับถือหรื อการยอมรับ (3)
ลักษณะของงาน (4) ความรับผิดชอบ (5) ความก้าวหน้าในตําแหน่งการงาน ดังนั้นผูบ้ ริ หารควรใช้
ปั จจัยทั้ง 5 ประการข้างต้นต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน จะช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และจูงใจให้คนตั้งใจทํางานจน
สุ ดความสามารถ
ปั จจัยคํ้าจุน หรื อปั จจัยสุ ขอนามัย (Hygiene factors) เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมใน
การทํางานและเป็ นปั จจัยที่ จะสามารถป้ องกันการเกิ ดความไม่พึงพอใจในการทํางาน ได้แก่ (1)
นโยบายและการบริ หารงาน (2) เงินเดือน (3) ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา (4) ความสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ต้บ ังคับ บัญ ชา (5) ความสั ม พัน ธ์กับ เพื่ อ นร่ ว มงาน (6) สถานภาพในการทํางาน (7) วิธีก าร
ปกครองบังคับบัญชา (8) ความมัน่ คงในการทํางาน และ (9) สถานะของอาชีพ
3. แนวคิด ทฤษฏีเกีย่ วกับความจงรักภักดีต่อองค์ กร
Robert A. Baron (1996) ได้ให้ความหมายว่า ความจงรักภักดีต่อองค์การ คือ ความผูกพัน
ต่อองค์กร หรื อเจตคติต่อองค์กรที่จะสะท้อนให้เห็นถึงระบบความเกี่ยวข้องว่าบุคคลมีความเชื่อมัน่
ศรัทธา รักและหวงแหนต่อองค์กรที่ ตนเอ็นสมาชิ กอยู่ ซึ่ งระดับความพึงพอใจในระดับสู งมีส่วน
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สัมพันธ์กบั การอยูก่ บั องค์กรในปั จจุบนั โดยประกอบด้วย (1) การยอมรับอย่างสู งต่อเป้ าหมายและ
ค่านิ ยมขององค์กร (2) การเต็มใจที่ จะเข้าไปกระทําการใด แทนได้ และ (3) ความปรารถนาอย่าง
สู งส่ งที่จะคงอยูก่ บั องค์กรนั้นต่อไป
นอกจากนี้ Fletcher (1993) กล่าวว่าความจงรักภักดีต่อองค์กร มี 3 องค์ประกอบสําคัญ คือ
(1) การแสดงประวัติของตนเองต่อองค์กร (An expression of the historical self) (2) ความผูกพันที่มี
มากกว่าการแสดงออกที่ เป็ นนิ สัย (More than a habit of attachment) และ (3) หลี กเลี่ ยงความไม่
ซื่อตรงต่อองค์กร (Avoidance of betrayal)
ผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
วรกิ จ สารสนิ ท (2556) ได้ศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจในการลาออกจากงานของ
พนักงานกลุ่มบริ ษทั ประชากิจ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านเพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายได้ สถานภาพ
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานมีผลต่อการตัดสิ นใจลาออกของพนักงานกลุ่มบริ ษทั ประชากิจ จําแนก
ตาม บริ ษทั ปัจจุบนั ที่สงั กัดทั้งหมดอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
วรรณวิสา ดํารงสกุลวงษ์ (2557) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อแนวโน้มการลาออกของ
พนักงานในอุตสาหกรรมฟอกหนัง กรณี ศึกษา บริ ษทั อินเตอร์ ไฮค์ จํากัด (มหาชน) ผลการวิจยั
พบว่า ปั จจัยในการปฏิ บ ัติ งานด้านนโยบายและการบริ ห ารงาน ด้านผูบ้ ังคับ บัญ ชา ด้านเพื่ อ น
ร่ วมงาน ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน ด้านผลตอบแทนและ
รายได้ ด้านโอกาสและความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน ด้านความยุติธรรมในการปฏิบตั ิงาน และ
โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการลาออกจากงานของ
พนักงาน บริ ษทั อินเตอร์ไฮค์ จํากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รัตนา แก้วเกตุ และคณะ (2559) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อแนวโน้มการตัดสิ นใจลาออก
ของพนักงานธนาคารออมสิ นสํานักงานใหญ่ ผลการศึกษาวิจยั พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึ ก ษา และระดับ ตําแหน่ งงานไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ก ับ แนวโน้ม การตัด สิ น ใจลาออกลาของ
พนักงาน ส่ วนประสบการณ์ในการทํางานมีความสัมพันธ์ทางลบกับแนวโน้มการตัดสิ นใจลาออก
ของพนั ก งาน และพบว่ า ปั จ จัย ด้านความภู มิ ใ จในองค์ ก ร ด้า นนโยบายและการสื่ อ สาร ด้า น
ความสําเร็ จ และความก้า วหน้าในงาน ด้านลัก ษณะงาน ด้านสั ม พัน ธภาพภายในองค์ก ร ด้าน
ค่ า ตอบแทนและสวัส ดิ ก ารด้า นการพัฒ นาศัก ยภาพของพนั ก งาน และด้า นบรรยากาศและ
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สภาพแวดล้อม มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการตัดสิ นใจลาออกของพนักงาน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
อิงครัต แพททริ คค์ สี เขี ยวสุ ขวงกฎ (2559) ได้ศึกษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการลาออกของ
แพทย์ในระบบราชการของโรงพยาบาลในประเทศไทย มี วตั ถุป ระสงค์ (1) เพื่ อศึ กษาปั จจัยที่ มี
ความสัมพันธ์และอิทธิ พลต่อการลาออกของแพทย์ในระบบราชการไทย ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัย
ภายในองค์กร ได้แก่ ความผูกพันในองค์กร ความมัน่ คงในงานและวิชาชีพและความเสี่ ยงในวิชาชีพ
ความพึ งพอใจในการทํางานในองค์กรทางการแพทย์ ภาระงาน นโยบายองค์กรทางการแพทย์
โครงสร้ างขององค์กรทางการแพทย์ และวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรทางการแพทย์ และปั จจัย
แรงจูงใจ ได้แก่ การประเมิ นเป้ าหมายส่ วนบุ คคล การประเมินวิธีการที่ จะนําไปสู่ เป้ าหมาย การ
ประเมินผลงานว่ามีความก้าวหน้าที่จะบรรลุเป้าหมายความเชื่อว่าตนมีความสามารถที่จะปฏิบตั ิงาน
ให้บรรลุ เป้ าหมาย ความเชื่ อว่าสภาพแวดล้อมหรื อบริ บทจะเอื้ อให้สามารถปฏิ บตั ิ งานให้บรรลุ
เป้ าหมายขององค์กรทางการแพทย์ และกระบวนการกระตุ น้ ทางอารมณ์ มี ความสัมพันธ์และมี
อิทธิ พลเชิ งโครงสร้างกับการลาออกของแพทย์ในระบบราชการไทย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ(1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางาน
ของพนัก งาน บริ ษ ัท กู เดิ ล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออโตเมชั่น จํากัด (2) เพื่ อ ศึ ก ษาความ
จงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน บริ ษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออโตเมชัน่ จํากัด (3) เพื่อ
ศึกษาแนวโน้มการลาออกของพนักงาน บริ ษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออโตเมชัน่ จํากัด
และ (4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานและความจงรักภักดีต่อองค์กรกับ
แนวโน้มการลาออกของพนักงาน บริ ษทั กูเดิ ล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออโตเมชัน่ จํากัด ซึ่ ง
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดวิธีดาํ เนินการวิจยั ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาวิจยั คือ พนักงานของ บริ ษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์
ออโตเมชัน่ จํากัด มีจาํ นวน 250 คน ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เนื่ องจากทราบจํานวน
ประชากรที่ แน่ นอน ผูว้ ิจยั จึงได้คาํ นวณหาขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมคํานวณหาขนาดกลุ่ ม
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ตัวอย่างของงานวิจยั (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อน ±5% จํานวน
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 154 คน
ผลการวิจยั
ข้ อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 154 คน พบว่าส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง
คิดเป็ นร้อยละ 62.34 มากที่สุดมีอายุ 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 42.21 รองลงมามีอายุ 21-30 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 33.77 มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 51.30 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน
20,001-30,000 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 37.66 ส่ วนใหญ่ มีระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี คิ ดเป็ นร้ อยละ
73.38 ทํางานในตําแหน่ง พนักงานระดับปฏิบตั ิการ คิดเป็ นร้อยละ 73.38 มากที่สุดมีระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงานตํ่ากว่า 2 ปี คิดเป็ นร้อยละ 38.31 รองลงมามีระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน 3-5 ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 35.71
แรงจูงใจในการทํางาน
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั กูเดิล
แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออโตเมชัน่ จํากัด
 ..
SD
ระดับแรงจูงใจ
แรงจูงใจในการทํางาน
ด้านความสําเร็ จของงาน
3.55
0.74
มาก
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
3.39
0.77
ปานกลาง
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
3.36
0.68
ปานกลาง
ด้านความรับผิดชอบ
3.39
0.77
ปานกลาง
ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
3.09
0.85
ปานกลาง
ด้านนโยบายและการบริ หาร
3.18
0.78
ปานกลาง
ด้านการปกครองบังคับบัญชา
3.16
0.76
ปานกลาง
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
3.38
0.76
ปานกลาง
ด้านสภาพการทํางานและความมัน่ คง
3.39
0.78
ปานกลาง
ด้านผลประโยชน์ตอบแทน
3.26
0.82
ปานกลาง
รวม
3.31
0.64
ปานกลาง
จากตาราง 1 พบว่า แรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท

แอนด์ ออโตเมชั่น จํากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่ อ พิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มี
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ค่าเฉลี่ยแรงจูงใจในการทํางานมากที่สุดในด้านความสําเร็ จของงาน รองลงมา คือ ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ และด้านสภาพการทํางานและความมัน่ คง ด้านความสัมพันธ์
กับ เพื่ อ นร่ วมงาน ด้านลัก ษณะงานที่ ป ฏิ บ ัติ ด้านผลประโยชน์ ตอบแทน ด้านนโยบายและการ
บริ หาร ด้านการปกครองบังคับบัญชา และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน ตามลําดับ
ความจงรักภักดีต่อองค์ กร
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน บริ ษทั กู
เดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออโตเมชัน่ จํากัด
 ..
SD
ระดับความจงรักภักดี
ความจงรักภักดีต่อองค์กร
ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก
3.54
0.71
มาก
ด้านความรู ้สึก
3.59
0.73
มาก
ด้านการรับรู ้
3.48
0.72
ปานกลาง
รวม
3.54
0.64
มาก
จากตาราง 2 พบว่า ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน บริ ษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์
ออโตเมชัน่ จํากัดในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความ
จงรักภักดีต่อองค์กรมากที่สุดในด้านความรู ้สึก รองลงมา คือ ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก และด้าน
การรับรู ้ ตามลําดับ
แนวโน้ มการลาออก
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการตัดสิ นใจลาออกของพนักงาน บริ ษทั กู
เดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออโตเมชัน่ จํากัด
 ..
SD
ระดับการตัดสิ นใจ
แนวโน้มการลาออก
ลักษณะงานที่ตอ้ งทํา มีมากเกินไปไม่มีโอกาสได้ใช้
3.08
0.98
ปานกลาง
ความคิดริ เริ่ ม เกิดความตึงเครี ยดในงานที่ทาํ ให้บางครั้ง
รู ้สึกอยากลาออก
ขาดโอกาสที่จะดํารงตําแหน่งงานสู งกว่าที่เป็ นอยูท่ าํ ให้
3.06
0.91
ปานกลาง
อยากเปลี่ยนงานหรื อ สายงาน
มีโอกาสลาออกเพื่อทําการศึกษาต่อ
2.80
0.99
ปานกลาง
เคยคิดอยากเปลี่ยนงานหากมีที่อื่นที่มีสวัสดิการและ
3.14
0.97
ปานกลาง
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เงินเดือนสู งกว่า
หากเกิดปั ญหาต่าง ๆ เช่น ปั ญหาส่ วนตัว ปั ญหาครอบครัว
ปั ญหาสุ ขภาพ ย้ายที่อยู่ อาจทําให้ท่านต้องเปลี่ยนงาน
รวม

2.96

1.00

ปานกลาง

3.01

0.79

ปานกลาง

จากตาราง 3 พบว่า แนวโน้มการตัดสิ นใจลาออกของพนักงาน บริ ษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท
แอนด์ ออโตเมชัน่ จํากัดในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 พนักงานที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลประกอบด้วยเพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา
ตําแหน่งงาน และระยะเวลาการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการลาออกต่างกัน
ตารางที่ 4 ผลการเปรี ยบเที ยบแนวโน้ม การลาออก จําแนกตามเพศ อายุ รายได้ต่ อเดื อน ระดับ
การศึกษา ตําแหน่งงาน และระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
แนวโน้มการลาออก

เพศ

อายุ

รายได้

ระดับ
การศึกษา

ตําแหน่ง
งาน

ระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงาน

(สถิติทดสอบ)

(t-test)

(F-test))

(F-test))

(F-test))

(F-test))

(F-test))

1. ปริ มาณงาน
4.193* 4.959* 0.626
1.431
0.232
2.880*
2. ความก้าวหน้า
4.098* 3.206* 0.184
2.990
0.933
3.312*
3. การศึกษาต่อ
4.008* 3.453* 2.048
2.621
0.985
1.605
4. การปรับขึ้นเงินเดือน
1.917 2.120
0.779
1.293
1.106
1.472
5. ปั ญหาต่าง 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*
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 พบว่า พนัก งานที่ มี เพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิ บ ัติ งานที่ แ ตกต่ า งกัน มี
แนวโน้มการลาออกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนพนักงานที่มีรายได้ ระดับ
การศึกษา และตําแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการลาออกไม่ต่างกัน
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สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการลาออกของพนักงาน บริ ษทั
กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออโตเมชัน่ จํากัด
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับแนวโน้มการลาออกของ
พนักงาน บริ ษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออโตเมชัน่ จํากัด
แรงจูงใจในการทํางาน
ด้านความสําเร็ จของงาน
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ด้านนโยบายและการบริ หาร
ด้านการปกครองบังคับบัญชา
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
ด้านสภาพการทํางานและความมัน่ คง
ด้านผลประโยชน์ตอบแทน
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

แนวโน้มการลาออกของพนักงาน
Pearson Correlation (r)
Sig.
ความสัมพันธ์
-0.207
0.059 ไม่สมั พันธ์กนั
-0.284*
0.009
สัมพันธ์กนั
-0.164
0.137 ไม่สมั พันธ์กนั
-0.392*
0.000
สัมพันธ์กนั
-0.393*
0.000
สัมพันธ์กนั
-0.167
0.129 ไม่สมั พันธ์กนั
-0.233*
0.033
สัมพันธ์กนั
-0.394*
0.000
สัมพันธ์กนั
-0.339*
0.002
สัมพันธ์กนั
-0.396*
0.000
สัมพันธ์กนั

จากตารางที่ 5 พบว่า แรงจูงใจในการทํางานด้านการได้รับการยอมรั บนับถื อ ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์
กับ เพื่ อ นร่ วมงาน ด้า นสภาพการทํางานและความมัน่ คง และด้านผลประโยชน์ ต อบแทน ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการลาออกของพนักงาน บริ ษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออโต
เมชัน่ จํากัด ในทิศทางตรงข้ามกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. < 0.05)
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุ ป
การศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อการลาออกของพนักงาน กรณี ศึกษา บริ ษทั กูเดิล แคนมานน์ โร
บอท แอนด์ ออโตเมชัน่ จํากัด มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อศึ กษาแรงจูงใจในการทํางาน ความ
จงรักภักดีต่อองค์กร และแนวโน้มการลาออกของพนักงาน บริ ษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์
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ออโตเมชัน่ จํากัด และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานและความจงรักภักดี
ต่อองค์กรกับแนวโน้มการลาออกของพนักงาน บริ ษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออโตเมชัน่
จํากัด ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานบริ ษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออ
โตเมชัน่ จํากัด มีขนาดของตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาจํานวน 154 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจยั ใช้สถิติแบบพรรณนา (Descriptive statistic) โดยการวิเคราะห์
แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานใช้ ttest และ F-test โดยการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ ยวิธี LSD และสถิ ติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของ
เพี ย ร์ สั น (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และผลการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล สรุ ป ได้
ดังนี้
1. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 20,000
บาท ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ตําแหน่งพนักงานระดับปฏิบตั ิการ และมีระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
ตํ่ากว่า 2 ปี
2. แรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออโตเมชัน่
จํากัดในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน บริ ษทั กูเดิ ล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออโต
เมชัน่ จํากัดในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
4. แนวโน้มการตัดสิ นใจลาออกของพนักงาน บริ ษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออ
โตเมชัน่ จํากัดในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
5. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
5.1 พนักงานที่ มีเพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิ บตั ิ งานที่ แตกต่ างกัน มี แนวโน้มการลาออก
ต่ า งกัน อย่างมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ส่ วนพนั ก งานที่ มี ร ายได้ ระดับ การศึ ก ษา และ
ตําแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการลาออกไม่ต่างกัน
5.2 แรงจู งใจในการทํางานด้านการได้รับ การยอมรั บ นับ ถื อ ด้านความรั บ ผิดชอบ ด้าน
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
ด้า นสภาพการทํางานและความมั่น คง และด้า นผลประโยชน์ ต อบแทน ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ
แนวโน้มการลาออกของพนักงาน บริ ษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออโตเมชัน่ จํากัด ในทิศ
ทางตรงข้ามกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อภิปรายผล
พนักงานที่ มีรายได้ต่อเดื อน ระดับการศึกษา และตําแหน่ งงาน ที่ แตกต่างกัน มีแนวโน้ม
การลาออกไม่ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัตนา แก้วเกตุ และคณะ (2559) ศึกษาปั จจัยที่ มี
อิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสิ นใจลาออกของพนักงานธนาคารออมสิ นสํานักงานใหญ่ ผลการศึกษา
พบว่าระดับการศึกษา และระดับตําแหน่ งงานที่แตกต่างกันมีแนวโน้มการตัดสิ นใจลาออกลาของ
พนักงานไม่ต่างกัน และสอดคล้องกับ วรกิ จ สารสนิ ท (2556) ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจในการลาออกจากงานของพนักงานกลุ่มบริ ษทั ประชากิ จ ผลการศึกษาพบว่า รายได้ต่อ
เดือน รายได้ และตําแหน่ง ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจลาออกของพนักงานไม่ต่างกัน
แรงจูงใจในการทํางานด้านการได้รับการยอมรั บนับถือมีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการ
ลาออกของพนักงาน บริ ษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออโตเมชัน่ จํากัด อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัตนา แก้วเกตุ และคณะ (2559) ที่ได้ศึกษาปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสิ นใจลาออกของพนักงานธนาคารออมสิ นสํานักงานใหญ่ ผลการศึกษา
พบว่า ปั จจัยด้านการได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่ วมงานหรื อหัวหน้างานมีความสัมพันธ์กบั
แนวโน้มการตัดสิ นใจลาออกของพนักงาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แรงจูงใจในการทํางานด้านความรับผิดชอบมี ความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการลาออกของ
พนักงาน บริ ษทั กูเดิ ล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออโตเมชั่น จํากัด อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัตนา แก้วเกตุ และคณะ (2559) ที่ได้ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่อแนวโน้มการตัดสิ นใจลาออกของพนักงานธนาคารออมสิ นสํานักงานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า
ปั จจัยด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการตัดสิ นใจลาออกของพนักงาน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แรงจูงใจในการทํางานด้านความก้าวหน้าในหน้าที่ การมีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการ
ลาออกของพนักงาน บริ ษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออโตเมชัน่ จํากัด อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรรณวิสา ดํารงสกุลวงษ์ (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัย
ที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่ อ แนวโน้มการลาออกของพนักงานในอุ ต สาหกรรมฟอกหนัง กรณี ศึ ก ษา บริ ษ ทั
อิ นเตอร์ ไฮค์ จํากัด ผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัยด้านโอกาสและความก้าวหน้าในการปฏิ บ ตั ิ งานมี
ความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการลาออกจากงานของพนักงาน บริ ษทั อินเตอร์ ไฮค์ จํากัด (มหาชน)
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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แรงจูงใจในการทํางานด้านการปกครองบังคับ บัญ ชามี ค วามสั มพัน ธ์กบั แนวโน้มการ
ลาออกของพนักงาน บริ ษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออโตเมชัน่ จํากัด อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรรณวิสา ดํารงสกุลวงษ์ (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัย
ที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่ อ แนวโน้มการลาออกของพนักงานในอุ ต สาหกรรมฟอกหนัง กรณี ศึ ก ษา บริ ษ ทั
อิ นเตอร์ ไฮค์ จํากัด ผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัยด้านการปกครองบังคับ บัญ ชามี ค วามสัมพันธ์ก ับ
แนวโน้มการลาออกจากงานของพนักงาน บริ ษทั อินเตอร์ไฮค์ จํากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
แรงจูงใจในการทํางานด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานมีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการ
ลาออกของพนักงาน บริ ษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออโตเมชัน่ จํากัด อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัตนา แก้วเกตุ และคณะ (2559) ที่ได้ศึกษาปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสิ นใจลาออกของพนักงานธนาคารออมสิ นสํานักงานใหญ่ ผลการศึกษา
พบว่าปั จจัยด้านสัมพันธภาพภายในองค์กรมีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการตัดสิ นใจลาออก ของ
พนักงาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แรงจูงใจในการทํางานด้านสภาพการทํางานและความมัน่ คงมีความสัมพันธ์กบั แนวโน้ม
การลาออกของพนักงาน บริ ษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออโตเมชัน่ จํากัด อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรรณวิสา ดํารงสกุลวงษ์ (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานในอุตสาหกรรมฟอกหนัง กรณี ศึกษา บริ ษทั
อินเตอร์ ไฮค์ จํากัด ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ด้านสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบตั ิงาน มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการลาออกจากงานของพนักงาน บริ ษทั อินเตอร์ ไฮค์
จํากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แรงจูงใจในการทํางานด้านผลประโยชน์ตอบแทนมีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการลาออก
ของพนักงาน บริ ษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออโตเมชัน่ จํากัด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัตนา แก้วเกตุ และคณะ (2559) ที่ได้ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่อแนวโน้มการตัดสิ นใจลาออกของพนักงานธนาคารออมสิ นสํานักงานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า
ปั จจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการตัดสิ นใจลาออกของพนักงาน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
1. ด้านการได้รับการยอมรั บนับถื อ จากการศึ กษาพบว่าแรงจูงใจในการทํางานด้านการ
ได้รับการยอมรับนับถือมีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการลาออกของพนักงาน ในทิศทางตรงข้ามกัน
อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 กล่ าวคื อ หากแรงจู งใจในการทํางานด้านการได้รับ การ
ยอมรับนับถือปรับตัวดีข้ ึน ก็จะส่ งผลให้แนวโน้มการลาออกของพนักงานน้อยลง โดยผูบ้ ริ หารควร
ดําเนิ นการสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้ดียิ่งขึ้ นในประเด็นของการยกย่องและส่ งเสริ มพนักงานที่ มี
ผลงานดี เด่น การมอบหมายงานที่ สําคัญนอกเหนื อจากงานที่รับผิดชอบให้แก่พนักงาน ตลอดจน
จะต้อ งส่ งเสริ ม ให้ เพื่ อ นร่ ว มงาน และผู บ้ ังคับ บัญ ชายอมรั บ ความสามารถในการทํางานของ
พนักงาน
2. ด้านความรับผิดชอบ จากการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการทํางานด้านความรับผิดชอบ มี
ความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการลาออกของพนักงาน ในทิศทางตรงข้ามกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ หากแรงจูงใจในการทํางานด้านความรับผิดชอบปรับตัวดีข้ ึน ก็จะส่ งผลให้
แนวโน้มการลาออกของพนักงานน้อยลง โดยผูบ้ ริ หารควรดําเนิ นการสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้ดี
ยิ่งขึ้ นในประเด็นของการให้พนักงานได้มีส่วนร่ วมในการวางแผนงาน ให้มีส่วนรั บผิดชอบใน
ผลงานของแผนก และส่ งเสริ มให้พนักงานได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในการปฏิบตั ิงานมากขึ้น
3. ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน จากการศึ กษาพบว่าแรงจู งใจในการทํางานด้าน
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการลาออกของพนักงาน ในทิศทางตรง
ข้า มกัน อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 กล่ า วคื อ หากแรงจู ง ใจในการทํา งานด้ า น
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานปรับตัวดีข้ ึน ก็จะส่ งผลให้แนวโน้มการลาออกของพนักงานน้อยลง
โดยผูบ้ ริ หารควรดําเนิ นการสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้ดียิ่งขึ้นในประเด็นของโอกาสในการเลื่อน
ตําแหน่ งที่ มีมากขึ้น เปิ ดโอกาสให้พนักงานได้รับการส่ งเสริ มให้มีการศึกษาต่ อในระดับที่ สูงขึ้ น
และให้พนักงานได้รับการฝึ กอบรมที่มีผลต่อความสําเร็ จของงานอยูเ่ สมอ
4. ด้านการปกครองบัง คับ บัญ ชา จากการศึ ก ษาพบว่า แรงจู งใจในการทํางานด้า นการ
ปกครองบังคับบัญชามีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการลาออกของพนักงาน ในทิศทางตรงข้ามกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ หากแรงจูงใจในการทํางานด้านการปกครองบังคับ
บัญ ชาปรั บ ตัว ดี ข้ ึ น ก็ จ ะส่ งผลให้ แ นวโน้ มการลาออกของพนัก งานน้ อ ยลง โดยผูบ้ ริ ห ารควร
ดําเนินการสนับสนุนและส่ งเสริ มให้ดียิ่งขึ้นในประเด็นของการสื่ อสารระหว่างองค์กรกับพนักงาน
จะต้องมีความรวดเร็ ว มีการเชื่อมโยงผลการประเมินการปฏิบตั ิงานไปสู่ การฝึ กอบรม การพัฒนา
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และการจ่ายค่าตอบแทนที่มีความยุติธรรมและเป็ นกลาง ตลอดจนการมอบหมายหรื อสั่งงานจะต้อง
มี ค วามชัดเจนมากขึ้ น และยกระดับ โอกาสในการมี ส่วนร่ วมของพนักงานในการวางแผนและ
ตัดสิ นใจในการทํางาน
5. ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่ อนร่ วมงาน จากการศึ กษาพบว่าแรงจู งใจในการทํางานด้าน
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการลาออกของพนักงาน ในทิศทางตรง
ข้า มกัน อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 กล่ า วคื อ หากแรงจู ง ใจในการทํา งานด้ า น
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ปรับตัวดีข้ ึน ก็จะส่ งผลให้แนวโน้มการลาออกของพนักงานน้อยลง
โดยผู บ้ ริ ห ารควรดําเนิ น การสนับ สนุ น และส่ งเสริ ม ให้ ดี ยิ่งขึ้ น ในประเด็น ของการส่ งเสริ ม ให้
พนักงานได้แสดงความคิ ดเห็ น และแก้ไขปั ญ หาร่ วมกัน รวมถึ งให้มีการแบ่ งปั นข้อมู ล ข่ าวสาร
ระหว่างกัน และองค์กรควรจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงาน และกวดขัน
ให้หวั หน้างานคอยให้ความช่วยเหลือและแนะนําพนักงานเมื่อเกิดปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน
6. ด้านสภาพการทํางานและความมัน่ คง จากการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการทํางานด้าน
สภาพการทํางานและความมัน่ คงมี ค วามสั ม พัน ธ์ กบั แนวโน้ม การลาออกของพนักงาน ในทิ ศ
ทางตรงข้ามกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ หากแรงจูงใจในการทํางานด้าน
สภาพการทํางานและความมัน่ คงปรั บ ตัวดี ข้ ึ น ก็จะส่ งผลให้แนวโน้มการลาออกของพนักงาน
น้อยลง โดยผูบ้ ริ หารควรดําเนินการสนับสนุนและส่ งเสริ มให้ดียงิ่ ขึ้นในประเด็นของมีการแบ่งงาน
ในส่ วนงานที่รับผิดชอบที่ชดั เจน จัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานให้ความเหมาะสม เช่น ให้มี
อากาศเย็นสบาย ตลอดจนสนับ สนุ นวัสดุ อุป กรณ์ เครื่ อ งมื อและเครื่ อ งใช้ในการปฏิ บ ัติงานให้
เพียงพอกับความต้องการในการปฏิบตั ิงาน
7. ด้านผลประโยชน์ตอบแทน จากการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการทํางานด้านผลประโยชน์
ตอบแทนมีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการลาออกของพนักงาน ในทิศทางตรงข้ามกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ หากแรงจูงใจในการทํางานด้านผลประโยชน์ตอบแทน
ปรับตัวดีข้ ึน ก็จะส่ งผลให้แนวโน้มการลาออกของพนักงานน้อยลง โดยผูบ้ ริ หารควรดําเนินการ
สนับสนุนและส่ งเสริ มให้ดียงิ่ ขึ้นในประเด็นของการให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานที่เหมาะสมกับงาน
ที่ปฏิบตั ิ และจัดสรรค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนการทํางานในวันหยุดในอัตราที่เหมาะสมมากขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพของระบบการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์ เน็ตและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาด้วยแบบกระดาษผ่านหน่วยรับแบบ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจยั ครั้งนี้คือ ประชาชนผูท้ ี่ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตและการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยแบบกระดาษผ่านหน่วยรับแบบในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติ ฐ านด้ว ยสถิ ติ ก ารทดสอบแบบ T-Test แบบสถิ ติ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way
ANOVA) แล้วพบความแตกต่างจะนําไปเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ประชาชนผูท้ ี่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
อินเทอร์เน็ตและการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยแบบกระดาษผ่านหน่วยรับ
แบบ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25 - 34 ปี มีสถานภาพโสด
มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 35,000
บาท และมีพฤติกรรมการใช้บริ การระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส่ วน
ใหญ่ ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.91, ระบบการยื่น แบบฯที่ เคยยื่น ส่ วนใหญ่ เคยยื่น แบบฯ ผ่านอิ น เทอร์ เน็ ต
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เท่านั้น, การยืน่ แบบฯครั้งล่าสุ ดส่ วนใหญ่ยนื่ แบบฯผ่านอินเทอร์เน็ต , ช่วงเวลาที่ยนื่ แบบฯส่ วนใหญ่
ยื่นแบบฯในกําหนดเวลายื่น(ม.ค. – มี.ค.) , ผลลัพธ์การคํานวณภาษีล่าสุ ดส่ วนใหญ่ มีภาษีชาํ ระไว้
เกิ น (ได้ภ าษี คื น ) , การศึ ก ษาวิ ธี ก ารและขั้น ตอนการยื่ น แบบฯ ส่ ว นใหญ่ ศึ ก ษาจากเว็บ ไซต์
กรมสรรพากร(www.rd.go.th) และผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ประชาชนผูท้ ี่ ยื่นแบบแสดง
รายการภาษี เงิ น ได้บุ ค คลธรรมดาเขตจัง หวัด สมุ ท รปราการที่ มี ล ัก ษณะส่ ว นบุ ค คลด้าน อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่ต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจต่อประสิ ทธิภาพระบบการยืน่
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตจังหวัดสมุทรปราการต่างกัน และพฤติกรรมการ
ใช้บริ การระบบการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่มี
ระบบการยื่น แบบฯที่ เคยยื่ น , ระบบการยื่ น แบบฯครั้ งล่ าสุ ด , ผลลัพ ธ์ ก ารคํา นวณภาษี ล่ าสุ ด ,
การศึกษาวิธีการและขั้นตอนการยื่นแบบฯ ที่ต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจต่อประสิ ทธิ ภาพระบบ
การยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ต่างกัน
คําสํ าคัญ : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา; ภ.ง.ด.90
ABSTRACT
The study is intended to study the efficiency performance of system to submit the
personal income tax through the Internet and to submit the personal income tax with the ordinary
form at revenue department in Samut Prakarn province.The subjects that is used in this research is
that the people who submit the personal income tax through the Internet and to submit the
personal income tax with the ordinary form by themselves at revenue department in Samut
Prakarn province area amount 400 examples using the query as a tool to collect the statistical data
used for analyzing the frequency setting the percentage, means and standard statistics include
ANOVA (one-way ANOVA) and then found the difference is used to compare by the method of
the LSD.
The study found that people who who submit the personal income tax through the
Internet and to submit the personal income tax with the ordinary form area Samut Prakan
Province result of this study are the most of female, aged between 25-34 years, single, educations
of Bachelor’s degree, the average income per month 15,000-35,000 baht, most have behavior to
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paid personal income tax (P.N.D.91), used internet to pay personal income tax more than
ordinary form, duration around JAN-MAR, on tax calculations have tax return and almost all
study from The Revenue Department website (www.rd.go.th) and the hypothesis testing found
people who paid personal income tax in the Samut Prakan Province. factors are the age, relation,
education and job are difference make result of the efficiency performance of system to submit
the personal income tax in Samut Prakan Province difference and behavior of the efficiency
performance of system to submit the personal income tax in Samut Prakan Province are
difference make result of behavior difference.
Keywords: Personal Income Tax; P.N.D.90; Revenue Department
บทนํา
รัฐบาลนั้นมีหน้าที่หลายประการทั้งการบริ หารประเทศ การทําให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข และ
ยังมีหน้าที่ต่างๆอีกหลายประการ การดําเนิ นกิจการของรัฐบาลดังกล่าวเห็นได้ชนั เจนว่าจําเป็ นต้อง
มีค่าใช้จ่าย รัฐบาลจึงต้องหารายได้เพื่อให้พอกับค่าใช้จ่ายนั้น รายได้ของรัฐบาลได้มาจากหลายทาง
หนึ่ งในนั้น คือ การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยกรมสรรพากรมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาจากฐานรายได้ตามประมวลรัษฎากร เพื่อนํามาใช้พฒั นาประเทศ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรเป็ นภาษีทางตรงประเภทหนึ่ งที่สาํ คัญมาก
เพราะเป็ นแหล่งรายได้สาํ คัญของรัฐบาล และเป็ นเครื่ องมือสําคัญของรัฐบาลในการกระจายรายได้
ฉะนั้น บุ คคลธรรมดาผูม้ ี เงิ น ได้ทุ ก คนไม่ ว่าจะเป็ นเงิน ได้ชนิ ด ใดประเภทใด หากไม่ มีกฎหมาย
ยกเว้นให้แล้วก็ย่อมต้องเสี ยภาษี อันได้แก่ บุคคลธรรมดา ผูถ้ ึงแก่ความตายในระหว่างปี ภาษี กอง
มรดกที่ยงั มิได้แบ่ง และห้างหุน้ ส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ในอดีตการยื่นแบบภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดานั้น จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ฯ ผ่านหน่ วยรับแบบที่สาํ นักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขา แต่เนื่ องจากในช่วงระยะเวลาที่จะต้องยื่นแบบฯ ประชาชนนั้นมีจาํ นวนมาก
ขึ้นทุกปี การให้บริ การของเจ้าหน้าที่อาจไม่พอเพียงต่อจํานวนประชาชนที่จะมาติดต่อยื่นแบบฯใน
แต่ ละวัน ดังนั้นเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน กรมสรรพากรจึ งได้นาํ ระบบการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์ เน็ตมาใช้เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งในการยืน่ แบบฯ
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การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นจึงสามารถยื่นได้ท้ งั สองทางคือ ยื่นแบบฯผ่านหน่ วยรั บ
แบบและยืน่ แบบฯผ่านอินเทอร์ เน็ต
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพของระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
อินเทอร์เน็ตและการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยแบบกระดาษผ่านหน่วยรับ
แบบ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
ขอบเขตของการวิจัย
1. การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นศึกษาประสิ ทธิ ภาพของระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์ เน็ตและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยแบบ
กระดาษผ่านหน่วยรับแบบในเขตจังหวัดสมุทรปราการ เท่านั้น
2. ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจยั คื อ ประชาชนผูท้ ี่ ยื่น แบบแสดงรายการภาษี เงิ น ได้บุ ค คล
ธรรมดาผ่านอินเทอร์ เน็ตและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยแบบกระดาษ
ผ่านหน่วยรับแบบในเขตจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 400 ตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบ
เจาะจง
3. ในการวิจยั ครั้ งนี้ ทําการวิจยั และเก็บ ข้อมู ล ในช่ วงเดื อ น 4 ระหว่างเดื อ น มกราคม –
เมษายน 2561
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิสาํ หรับผูม้ ีความประสงค์ในการยืน่ แบบแสดงรายการภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อปรับปรุ งพัฒนาการบริ การระบบการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ผ่านอิ นเทอร์ เน็ ตและการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาด้วยแบบกระดาษผ่าน
หน่วยรับแบบ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
3. เพื่อเป็ นข้อมูลที่ กรมสรรพากรใช้ในการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ประชาชนยื่น
แบบเสี ยภาษีได้อย่างถูกต้อง
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กรอบแนวความคิดการวิจยั
ปัจจัย ส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- ระดับรายได้
พฤติกรรมการใช้ บริการ
- ประเภทของการยืน่ แบบฯในปั จจุบนั
- ระบบของการยืน่ แบบฯที่เคยยืน่
- ระบบการยืน่ แบบฯครั้งล่าสุด
- ช่วงเวลาที่ยนื่ แบบฯ
- ผลลัพธ์การคํานวณภาษี
- การศึกษาวิธีการและขั้นตอนการยืน่ แบบฯ

ความพึงพอใจที่มตี ่ อประสิทธิภาพระบบการ
ยื่นแบบฯ
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านสถานที่
- ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด
- ด้านบุคลากร
- ด้านกระบวนการให้บริ การ
- ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับประสิทธิภาพการให้ บริการ
ประสิ ทธิ ภาพขององค์การ คือ การที่ องค์การสามารถดําเนิ นงานต่างๆ ตามภารกิ จหน้าที่
ขององค์การโดยใช้ทรัพยากร ปั จจัยต่างๆ รวมถึงกําลังคน อย่างคุม้ ค่าที่สุด มีการสู ญเปล่าน้อยที่สุด
มีลกั ษณะของการดําเนิ นงานไปสู่ ผลตามวัตถุประสงค์ได้อย่างดี โดยประหยัดทั้งเวลา ทรั พยากร
และกําลังคน องค์การมีระบบการบริ หารจัดการที่เอื้อต่อการผลิตและการบริ การได้เป้าหมาย
ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2547,หน้า 63 - 66) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาดของการ
บริ การประกอบด้วย 7Ps ได้แก่ ผลิตภัณ ฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจําหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด
พนักงาน กระบวนการให้บริ การ และสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ และนพรัตน์ ภูมิวุฒิสาร (2558, หน้า
20-21) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้า มีความสัมพันธ์กบั คุณค่าของลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ต่ างๆขององค์ก ร ดังนั้น กิ จ กรรมในห่ วงโซ่ คุ ณ ค่ า จึ งมี ค วามสั มพัน ธ์ กัน และควรปรั บ ปรุ งทุ ก
กิจกรรมให้มีประสิ ทธิภาพ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการบริการ
กตัญญู หิ รัญญสมบูรณ์ (2556, หน้า 1,3) การบริ การ คือ กิจกรรมการดําเนินการที่เสมือนไร้
ตัวตน ไม่สามารถจับต้องเฉกเช่น สิ นค้า ซึ่ งมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้บงั เกิดความพึง
180

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

พอใจด้วยฝี มือผูใ้ ห้บริ การทรั พยากรของธุ รกิ จที่ จบั ต้องได้ และระบบการบริ ห ารจัดการงานที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ระบบงานบริ การ เป็ นวิธีการปฏิบตั ิงานที่ วางไว้แต่ละขั้นตอนอย่างมีระเบี ยบแบบ
แผนเพื่ อ ให้บ ริ การแก่ ลูก ค้า ระบบงานที่ ดีมีป ระสิ ท ธิ ภ าพจะทําให้ การบริ การครบถ้วนทั้งด้าน
คุณภาพของงานและทันเวลาที่ลูกค้าต้องการ
ชั ย สมพล ชาวประเสริ ฐ (2547,หน้ า 63 - 66) กล่ า วว่ า กระบวนการให้ บ ริ การที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพหรื อเครื่ อ งมื อ ทันสมัยในการทําให้เกิ ดกระบวนการที่ สามารถส่ งมอบบริ การที่ มี
คุ ณ ภาพได้ กล่าวคื อเมื่ อมี ช่องทางระบบการยื่น แบบฯที่ ห ลากหลายและกระบวนให้บ ริ การที่ มี
ประสิ ทธิภาพจะทําให้ประชาชนที่ได้ภาษีคืน เกิดความพึงพอใจ
3. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับภาษีอากร
สุ เมธ และคณะ (2559, หน้า 2) กล่าวว่า ภาษีอากร คือ สิ่ งที่ รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร
เพื่อใช้เป็ นประโยชน์ส่วนรวม วัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี เพื่อหารายได้ให้พอกับค่าใช้จ่ายของ
รั ฐบาล เพื่ อ การกระจายรายได้ เพื่ อ ควบคุ ม การบริ โภคของประชาชน ฯลฯ ประเภทภาษี อ ากร
แบ่งเป็ นภาษีอากรทางตรง และภาษีทางอ้อม ซึ่ งกฎหมายที่ทางรัฐบาลใช้ในการเรี ยกเก็บภาษี คือ
ประมวลรัษฎากร
สุ เมธ และคณะ (2559, หน้า 13) ภาษี เงิ น ได้บุ คคลธรรมดา คื อ ภาษี ที่ จดั เก็บ จากบุ ค คล
ทัว่ ไป หรื อจากหน่ วยภาษีตามที่กฎหมายกําหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กาํ หนด โดยปกติ
จัดเก็บเป็ นรายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในปี ใดๆ ผูม้ ีรายได้มีหน้าที่ตอ้ งนําไปแสดงรายการตนเองตามแบบ
แสดงรายการภาษีที่กาํ หนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปี ถัดไป (ภ.ง.ด.90,91)
ผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
อุศณี กอจิตตวนิ จ และ มนวิกา ผดุงสิ ทธิ์ (2553) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจในการยื่นแบบ
และชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเตอร์ เน็ตของผูเ้ สี ยภาษีในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลจาก
การวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อระดับความพึงพอใจมากที่ สุดคือ ปั จจัยคุณภาพของระบบการ
ชําระและขอคืนภาษีผ่านอินเทอร์ เน็ต และลักษณะส่ วนบุคคลที่ แตกต่างกัน ทําให้ระดับความพึง
พอใจแตกต่างกัน พบว่า ระดับการศึกษาปริ ญญาโท เป็ นเพียงลักษณะเดียวที่ทาํ ให้ความพึงพอใจ
แตกต่างกัน
ศุขจี มูลทองย้อย (2554) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการยืน่ แบบแสดงรายการและชําระภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์ เน็ตในเขตสํานักงานสรรพากรพื้นที่ นครปฐม ผลจากการศึกษา
พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเกี่ยวกับปั จจัยด้านรู ปแบบเว็บไซต์มากที่สุด
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ปั ญ หาโดยรวมอยู่ในระดับ เห็ นด้วยมาก อันดับ แรก คื อ เบอร์ โทรศัพท์เพื่ อติ ดต่ อ เจ้าหน้าที่ เพื่ อ
สอบถามปั ญ หาในการใช้บริ การยื่นแบบเพื่อเสี ยภาษีติดต่ อยาก และส่ วนใหญ่ เห็ นด้วยกับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริ การเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์ เน็ตภายใต้นโยบายการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนของกรมสรรพากร
วณัชญาณ์ ภาคภูมิ (2557) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของผูเ้ สี ยภาษีต่อการให้บริ การในการ
รับชําระภาษีของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความพึ่งพอใจ
ของผูเ้ สี ยภาษี ต่อการให้บริ การโดยภาพรวมและทุ กด้วยอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่ มีความพึ ง
พอใจอันดับ ที่ หนึ่ งคื อ ด้านอาคารสถานที่ ด้านบุ คลากรผูใ้ ห้บริ การ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมื อ
เครื่ องใช้เทคโนโลยี และขั้นตอนกระบวนการให้บริ การ ตามลําดับ
ฑาริ กา แก้วนันชัย (2557) ศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อประสิ ท ธิ ภาพในการจัดเก็บรายได้
ของกรมสรรพากรจากผูเ้ สี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า
ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการจัดเก็บรายได้มากที่สุด คือ ด้านความรู ้ของเจ้าหน้าที่ในประมวล
รัษฎากรและการพัฒนาตนเอง และปั จจัยที่แตกต่างกันมีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้คือ เพศของ
เจ้าหน้าที่, ความรู ้ของเจ้าหน้าที่ , ด้านการยื่นแบบผ่านทางอินเตอร์ เน็ต , ด้านการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
แก่ผเู ้ สี ยภาษี
สร้ อ ยเพชร ลิ ส นิ (2557) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัยที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการจัด เก็บ ภาษี ข อง
สํานักงานสรรพากรภาค 6 ผลจากการทดสอบพบว่า คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีหน้าที่จดั เก็บภาษี
อากรและสภาพแวดล้อ มอื่ น มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการจัด เก็บ ภาษี อ ากรของ
สํานักงานสรรพากรภาค 6 ยกเว้นด้านนโยบายการจัดเก็บภาษีอากร ,คุณลักษณะของผูม้ ีหน้าที่เสี ย
ภาษี อ ากร และสภาพแวดล้อ มอื่ น มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ประสิ ท ธิ ภาพการจัดเก็บ ภาษี อ ากรของ
สํานักงานสรรพากรภาค 6 ยกเว้นด้านวิธีการจัดเก็บภาษีอากร
วิธีการดําเนินการวิจยั
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพของระบบการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตและการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้บุ คคลธรรมดาด้วยแบบกระดาษผ่านหน่ วยรับแบบ ในเขตจังหวัดสมุท รปราการ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้
กําหนดวิธีการดําเนินการวิจยั ดังนี้
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั คือ ประชาชนผูท้ ี่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาผ่านอินเทอร์ เน็ตและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยแบบกระดาษ
ผ่านหน่วยรับแบบในเขตจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากทราบจํานวนกลุ่มตัวอย่างประชาชนผูท้ ี่ยนื่
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ อ้างอิ งจากปี ภาษี 2559
ผูว้ ิจยั จึงใช้สูตรคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสู ตร (Yamane,1932) โดยกําหนดค่าความเชื่อมัน่ ที่
95 % ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 400 คน
ผลการวิจยั
ข้ อมูลเกีย่ วกับลักษณะส่ วนบุคคล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ งจํานวน 233 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 58.3 มี อ ายุ
ระหว่าง 25 - 34 ปี จํานวน 183 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.8 สถานภาพโสดจํานวน 255 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 63.8 ระดั บ การศึ ก ษาปริ ญญาตรี จํา นวน 247 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 61.8 อาชี พ พนั ก งาน
บริ ษทั เอกชนจํานวน 217 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.3 ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 35,000 บาท
จํานวน 234 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.5
ข้ อมูลพฤติกรรมการใช้ บริการ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.91 จํานวน 285 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 71.3
ระบบการยืน่ แบบฯที่เคยยืน่ ส่ วนใหญ่เคยยืน่ แบบฯผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้น จํานวน 189 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 47.3 การยื่นแบบฯครั้งล่าสุ ดส่ วนใหญ่ยื่นแบบฯผ่านอินเทอร์ เน็ต จํานวน 282 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 70.5 ช่วงเวลาที่ยื่นแบบฯส่ วนใหญ่ ยื่นแบบฯในกําหนดเวลายื่น(ม.ค. – มี.ค.) จํานวน 377
คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 94.3 ผลลัพธ์การคํานวณภาษี ล่าสุ ดส่ วนใหญ่ มีภาษี ชาํ ระไว้เกิ น(ได้ภ าษี คืน )
จํานวน 179 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.8 การศึกษาวิธีการและขั้นตอนการยืน่ แบบฯ ส่ วนใหญ่ศึกษาจาก
เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th จํานวน 287 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.8
ความพึงพอใจต่ อประสิ ทธิภาพระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
จากข้อมูลค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อประสิ ทธิภาพระบบการยืน่
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเกี่ยวกับภาพรวมทุกด้าน ทั้ง 7 ด้าน โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก โดยค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.80 ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านช่องทางระบบการยื่นแบบฯ มีค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ 4.02 รองลงมาคื อ ด้านระบบการยื่น แบบมี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.96 ด้านค่ าใช้จ่ าย มี ค่ าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.90 ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77
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ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และด้านการส่ งเสริ มการยื่นแบบฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 และ
ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ที่ แ ตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อ ความพึ งพอใจต่ อประสิ ท ธิ ภ าพระบบการยื่น แบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะส่ วนบุคคลที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
และอาชีพ ที่แตกต่างกันมีความพึ่งพอใจต่อประสิ ทธิภาพระบบการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาในเขตจังหวัดสมุทรปราการต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริ การระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาได้แก่ ประเภทการยื่นแบบฯในปั จจุบนั , ระบบการยื่นแบบฯที่เคยยื่น, ระบบการยื่นแบบฯ
ครั้งล่าสุ ด, ช่วงเวลาที่ยนื่ แบบฯ, ผลลัพธ์การคํานวณภาษี, การศึกษาวิธีการและขั้นตอนการยื่นแบบ
ฯ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความพึงพอใจต่อประสิ ทธิภาพระบบการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าพฤติกรรมการใช้บริ การระบบการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่มี ระบบการยื่นแบบฯที่เคยยื่น, ระบบการ
ยื่นแบบฯครั้งล่าสุ ด , ผลลัพธ์การคํานวณภาษีล่าสุ ด, การศึกษาวิธีการและขั้นตอนการยื่นแบบฯ ที่
ต่ างกันมีผลต่ อความพึงพอใจต่อประสิ ทธิ ภาพระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ผลการศึ ก ษาวิจยั เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพระบบการยื่น แบบแสดงรายการภาษี เงิ น ได้บุ ค คล
ธรรมดา กรณี ศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพของระบบการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตและการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาด้วยแบบกระดาษผ่านหน่วยรับแบบ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลสรุ ปดังนี้
1. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25 - 34 ปี สถานภาพโสด คน
ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี อาชี พ พนัก งานบริ ษ ัท เอกชน ระดับ รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 15,000 –
35,000 บาท
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2. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ยืน่ แบบฯ ภ.ง.ด.91 ระบบการยืน่ แบบฯที่เคยยืน่ ส่ วนใหญ่
เคยยื่นแบบฯผ่านอินเทอร์ เน็ตเท่านั้น การยื่นแบบฯครั้งล่าสุ ดส่ วนใหญ่ยื่นแบบฯผ่านอินเทอร์ เน็ต
ช่ วงเวลาที่ ยื่นแบบฯส่ วนใหญ่ ยื่นแบบฯในกําหนดเวลายื่น (ม.ค. – มี.ค.) ผลลัพธ์การคํานวณภาษี
ล่าสุ ดส่ วนใหญ่ มีภาษีชาํ ระไว้เกิ น (ได้ภาษี คืน) การศึ กษาวิธีการและขั้นตอนการยื่นแบบฯ ส่ วน
ใหญ่ศึกษาจากเว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th)
3. ความพึงพอใจต่อประสิ ทธิภาพระบบการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ในภาพรวมทั้ง 7 ด้าน โดยรวมอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
4.1 ลักษณะส่ วนบุคคลที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกันมีความ
พึ่งพอใจต่อประสิ ทธิ ภาพระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตจังหวัด
สมุทรปราการต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.2 พฤติกรรมการใช้บริ การระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน
เขตจังหวัดสมุทรปราการที่มี ระบบการยืน่ แบบฯที่เคยยื่น, ระบบการยื่นแบบฯ ครั้งล่าสุ ด, ผลลัพธ์
การคํานวณภาษีล่าสุ ด และการศึ กษาวิธีการและขั้นตอนการยื่นแบบฯ ที่ ต่างกันมีผลต่อความพึง
พอใจต่ อประสิ ท ธิ ภาพระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงิ น ได้บุ คคลธรรมดาในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ ต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาลักษณะส่ วนบุคคลของประชาชนผูท้ ี่ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อประสิ ทธิ ภาพระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่ แตกต่าง
กันมีความพึ่งพอใจต่อประสิ ทธิ ภาพระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน
เขตจังหวัดสมุ ทรปราการต่ างกัน สอดคล้องกับ งานวิจยั ของสร้ อยเพชร ลิ สนิ (2557) ศึ กษาเรื่ อง
ปั จ จัยที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการจัดเก็บ ภาษี ข องสํานักงานสรรพากรภาค 6 ผลการวิจยั พบว่า
คุณลักษณะของผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีอากร และสภาพแวดล้อมอื่นมีอิทธิ พลทางตรงต่อประสิ ทธิ ภาพ
การจัดเก็บภาษีอากร และสอดคล้องกับงานวิจยั ของอุศณี กอจิตตวนิจ และ มนวิกา ผดุงสิ ทธิ์ (2553)
ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจในการยืน่ แบบและชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเตอร์เน็ตของผู ้
เสี ยภาษีในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่าระดับการศึกษาที่มีความแตกต่างกันมีความพึง
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พอใจในการยื่น แบบและชําระภาษี เงิ น ได้บุ ค คลธรรมดาผ่านอิ น เตอร์ เน็ ต ของผูเ้ สี ยภาษี ในเขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อประสิ ทธิ ภาพระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า
2.1 พฤติกรรมการใช้บริ การระบบการยื่นแบบฯ จากประเภทการยื่นแบบฯในปั จจุบนั นั้น
ประชาชนส่ วนใหญ่ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด 91 ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าสอดคล้องกับจํานวนผูต้ อบแบบสอบที่
ส่ วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เป็ นเงินเดือนเพียงอย่างเดียว
2.2 พฤติ กรรมการใช้บริ การระบบการยื่นแบบฯ จากระบบการยื่นแบบฯที่ เคยยื่น ส่ วน
ใหญ่ประชาชนที่เคยยืน่ แบบฯผ่านอินเทอร์ เน็ตเท่านั้นและเคยยื่นแบบฯผ่านอินเทอร์ เน็ตมีความพึง
พอใจด้านค่าใช้จ่ายและด้านช่องทางระบบการยืน่ แบบฯ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฑาริ กา แก้วนัน
ชัย (2557) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ของกรมสรรพากรจากผูเ้ สี ย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่าการยืน่ แบบผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ช่ วยให้สะดวก รวดเร็ ว และง่ายต่อการตรวจสอบ มี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บรายได้ของ
กรมสรรพากร ,ส่ วนประชาชนที่เคยยืน่ แบบฯด้วยกระดาษผ่านหน่วยรับแบบเท่านั้นและประชาชน
ที่ เคยยื่นแบบฯด้วยกระดาษ มีความพึงพอใจด้านลักษณะทางกายภาพ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วณัชญาณ์ ภาคภูมิ (2557) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของผูเ้ สี ยภาษีต่อการให้บริ การในการรับชําระ
ภาษีของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเมืองกาญจนบุรี ผลงานวิจยั พบว่าด้านที่มีความพึงพอใจ
อันดับที่หนึ่งคือ ด้านอาคารสถานที่ อันดับที่สองคือ ด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ อันดับที่สามคือ ด้าน
วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้เทคโนโลยี ตามลําดับ
2.3 พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารระบบการยื่ น แบบฯ จากระบบการยื่น แบบฯครั้ งล่ า สุ ด
ประชาชนที่ยื่นแบบฯผ่านอินเทอร์ เน็ตมีความพึงพอใจด้านค่าใช้จ่ายและด้านช่องทางระบบการยืน่
แบบฯ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ัย ของ ฑาริ กา แก้ ว นั น ชั ย (2557) ศึ ก ษาเรื่ องปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บรายได้ ของกรมสรรพากรจากผูเ้ สี ยภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่าการยื่นแบบผ่านทางอินเตอร์เน็ตช่วยให้สะดวก รวดเร็ ว และง่าย
ต่อการตรวจสอบ มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร ส่ วนประชาชนที่ยนื่
แบบฯด้วยกระดาษผ่านหน่ วยรั บ แบบมี ความพึ งพอใจด้านบุ คลากร สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ
วณัชญาณ์ ภาคภูมิ (2557) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของผูเ้ สี ยภาษีต่อการให้บริ การในการรับชําระ
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ภาษีของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเมืองกาญจนบุรี ผลงานวิจยั พบว่าด้านที่มีความพึงพอใจ
อันดับสองคือด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ
2.4 พฤติกรรมการใช้บริ การระบบการยื่นแบบฯ จากช่ วงเวลาที่ ยื่นแบบฯประชาชนส่ วน
ใหญ่ยื่นแบบฯในกําหนดเวลายื่น (ม.ค.-มี.ค.) สอดคล้องกับจํานวนผูต้ อบแบบสอบที่ส่วนใหญ่มี
การศึกษาวิธีการและขั้นตอนระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเว็บไซต์
กรมสรรพากร ซึ่งเป็ นเว็บหลักในการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับเรื่ องภาษีของกรมสรรพากร
2.5 พฤติกรรมการใช้บริ การระบบการยื่นแบบฯ จากผลลัพธ์การคํานวณภาษีประชาชน
ส่ วนใหญ่ที่มีภาษีชาํ ระไว้เกินมีความพึงพอใจด้านช่องทางระบบการยืน่ แบบฯและด้านกระบวนการ
สอดคล้องกับ แนวคิ ดของชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2547, หน้า 63 - 66) กล่ าวว่า กระบวนการ
ให้บริ การที่ มีประสิ ทธิ ภาพหรื อเครื่ องมือทันสมัยในการทําให้เกิดกระบวนการที่ สามารถส่ งมอบ
บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพได้ กล่ าวคื อ เมื่ อ มี ช่ อ งทางระบบการยื่ น แบบฯที่ ห ลากหลายและกระบวน
ให้บริ การที่มีประสิ ทธิภาพจะทําให้ประชาชนที่ได้ภาษีคืน เกิดความพึงพอใจ
2.6 พฤติกรรมการใช้บริ การระบบการยื่นแบบฯ จากการศึกษาวิธีการและขั้นตอนการยื่น
แบบฯ พบว่าประชาชนส่ วนใหญ่ศึกษาวิธีการและขั้นตอนการยืน่ แบบฯจากเว็บไซต์กรมสรรพากร
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ศุขจี มูลทองย้อย (2554) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินได้
บุ คคลธรรมดาผ่านอิ น เทอร์ เน็ ตในเขตสํานักงานสรรพากรพื้นที่ นครปฐม 2 ผลงานวิจยั พบว่ามี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากเกี่ยวกับปั จจัยด้านรู ปแบบเว็บไซต์มากที่สุด
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจยั
1. ด้านระบบการยื่นแบบฯ กรมสรรพากรต้องประชาสัมพันธ์ สร้างความเชื่ อถือในระบบ
การยื่นแบบฯให้มากกว่านี้ เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือในการใช้งานระบบการยืน่ แบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรม
2. ด้านค่าใช้จ่าย กรมสรรพากรต้องมี นโยบาย และมี การประชาสัมพันธ์ เรื่ องค่าใช้จ่าย
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชนผูท้ ี่ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
3. ด้านช่องทางการระบบการยื่นแบบฯ กรมสรรพากรต้องมีการปรับปรุ งการยื่นแบบผ่าน
อิ นเทอร์ เน็ต ให้สามารถยื่นแบบฯเพิ่มเติ มได้หลังจากหมดระยะเวลายื่นแบบฯภาษี เงินได้บุคคล
ธรรมดา (31 มี.ค. ของทุกปี ) มีการคํานวณเงินเพิ่มที่ถูกต้องพร้อมชําระภาษี และต้องคํานึงถึงบุคคล
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ที่ไม่สามารถยื่นแบบฯผ่านอินเทอร์ เน็ตได้ ซึ่ งกรมสรรพากรจะต้องมีการพัฒนาระบบด้านการยื่น
แบบฯ ต่อไปให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด
4. ด้านการส่ งเสริ มการยืน่ แบบฯ กรมสรรพากรควรมีการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ให้เข้าไป
ศึกษาเนื้อหาได้ง่าย น่าสนใจและประชาชนสามารถเข้าถึงให้ได้มากที่สุด
5. ด้านบุคลากร ปั ญหาที่พบส่ วนใหญ่คือมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริ การประชาชน
ในช่วงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคลธรรมดา ซึ่ งกรมสรรพากรจะต้องประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาการยื่นแบบฯ ให้ทวั่ ถึง มีการจูงใจให้ประชาชนผูท้ ี่ยื่นแบบฯให้เร็ ว
ขึ้น
6. ด้านกระบวนการ กรมสรรพากรจะต้องมีการทําสื่ อเพื่อนําเสนอการยืน่ แบบฯที่มีข้นั ตอน
ที่ชดั เจนเข้าใจง่าย เข้าถึงประชาชนให้มากกว่านี้ มีการประชาสัมพันธ์อย่างจริ งจัง
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ กรมสรรพากรควรจะมีลิงค์ขอ้ เสนอแนะ และลิงค์ขอ้ กฎหมาย
ในการหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนภาษีให้ประชาชนเห็นเด่นชัดในหน้าการยื่นแบบฯผ่านอินเทอร์ เน็ต
ประกอบการยืน่ แบบฯด้วย
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ความสุ ขในการทํางาน
Happiness in Work
ศศกมล รัตนวราหะ
นักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีอิทธิ พลต่อความสุ ขในการทํางาน
ของพนักงาน และ (2) เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างความสุ ขในการทํางานของพนักงาน กลุ่มตัวอย่าง
ที่ ใช้ในการวิจยั คือ ประชากรผูท้ ี่ อยู่ในกําลังแรงงาน เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม
ปั จจัยส่ วนบุคคล แบบสอบถามแรงจูงใจในการทํางาน และแบบสอบถามความสุ ขในการทํางาน
สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ได้แ ก่ การแจกแจงความถี่ ค่ าร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. แรงจู งใจในการทํางานได้แ ก่ ปั จจัยจู งใจ และปั จจัยอนามัย ที่ แ ตกต่ างกัน จะมี ผ ลต่ อ
ความสุ ขในการทํางานด้านการมีสุขภาพดี การมีน้ าํ ใจงาม การผ่อนคลาย การหาความรู ้ ความสุ ข
สงบ การเงินดี การมีครอบครัวดี การมีสังคมดี การงานดีของพนักงานที่ต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
2. แนวทางการสร้างความสุ ขในการทํางาน เป็ นการนําทฤษฎีสองปั จจัยของเฮอร์ ซเบอร์ ก
(Herzberg’s Two-Factor Theory) มาประยุก ต์ใช้ ประกอบด้ว ย (1) ปั จ จัย จู งใจหรื อ ปั จ จัย ที่ เป็ น
ตัวกระตุน้ ในการทํางาน และ (2) ปั จจัยอนามัยหรื อปั จจัยที่ช่วยลดความไม่พึงพอใจในการทํางาน
จากผลการวิ จ ยั ทําให้ ท ราบถึ งแรงจู งใจด้านความสั มพัน ธ์กับ หัว หน้างาน เพื่ อ นร่ ว มงาน และ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีความสําคัญ และส่ งผลต่อความสุ ขในการทํางานของพนักงาน ดังนั้นผลการวิจยั
นี้ จึ งเป็ นประโยชน์ ต่ อ องค์ก รว่าปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสุ ข ในการทํางาน และสามารถนํา
ผลการวิจยั มาใช้เป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มความสุ ขในการทํางานได้ เพื่อให้องค์กรสามารถสร้าง
ความได้เปรี ยบในการแข่งขันเหนือคู่แข่ง และมีผลประกอบการที่ดี ยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต
คําสํ าคัญ : แรงจูงใจ, ความสุ ข, ความได้เปรี ยบในการแข่งขัน, ยัง่ ยืน
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ABSTRACT
This research was established for the purpose of (1) to study motivation influencing
employee happiness; and (2) to study the ways to create employee happiness. The group of
sample used in the study was the population in labor force. The research instruments were
personal factors’ questionnaire, work motivation’s questionnaire and the happiness in the
workplace’s questionnaire. Statistics used in data analysis include Frequencies, Percentage, Mean,
Standard deviation, T-Test, and One-way analysis of variance. The results of this research are as
follows: 1. Motivations to work are motivation factors and Maintenance or Hygiene factors which
are different will effect to happiness in happy body, happy heart, happy relax, happy brain, happy
soul, happy money, happy family, happy society, happy work-life of employees were
significantly different at a 0.05 statistical level. 2. The Way to create happiness in works by takes
Herzberg's Two-Factor theory to apply include (1) Motivation factors or motivators that motivate
the work and (2) health factors or factors that reduce job satisfaction. The results of this research
reveal the motivation of the relationship with the supervisor colleagues and subordinate which is
essential and impact to happiness in the work of the employees. So the results of this research are
beneficial to the organization as factors affecting work happiness and can be used as a guideline
to promote work happiness to enable the organization to gain competitive advantage over its
competitors and have a good sustainable performance in the future.
Keywords: Motivation, Happiness, Competitive Advantage, Sustainable
บทนํา
ในปี 2559 รั ฐ บาลของพลเอกประยุท ธ์ จัน ทร์ โ อชา กําหนดนโยบายของประเทศ เป็ น
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โดยการขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ด้ ว ยนวัต กรรม (Value Based
Economy) เป็ นการเปลี่ ย นรู ป แบบการพัฒ นาสิ น ค้า และบริ ก าร โดยนํา เทคโนโลยี ความคิ ด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมมาใช้ เป้ าหมายสําคัญเพื่อยกระดับคุณภาพชี วิตของคนไทยจากรายได้
ระดับปานกลาง สู่ ระดับสู ง นโยบายประเทศไทย 4.0 เป็ นการส่ งสัญญาณถึงองค์กรและคนทํางาน
ต้องปรับเปลี่ยน นอกจากนี้ ผลของนโยบายประเทศไทย 4.0 ทําให้องค์กรถูกกระตุน้ ในการพัฒนา
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มากขึ้ น ซึ่ งเป็ นผลดี ต่ อองค์กรที่ จะเติ บ โตและเพิ่ มศัก ยภาพในการแข่ งขัน มากยิ่งขึ้ น (ชาญวิ ท ย์
วสันต์ธนารัตน์ และธีร์ธรรม วุฑฒิวตั รชัยแก้ว, 2560, หน้า 5)
ณ ขณะนี้ ประเทศไทยอยู่ภาวะขาดแคลนแรงงานที่มีทกั ษะสู ง และประเทศไทยกําลังเข้าสู่
สังคมผูส้ ู งอายุ ส่ งผลทําให้บางตําแหน่ งที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตในโรงงานจะถูกแทนที่ ดว้ ยระบบ
อัตโนมัติและหุ่ นยนต์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต แต่สิ่งเดียวที่หุ่นยนต์ไม่สามารถแทนที่ มนุ ษย์ได้คือ
ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาองค์ความรู ้ที่สูงขึ้นได้ นี่คือโจทย์ที่สาํ คัญที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ของแต่ ล ะองค์ก รจะต้อ งกํา หนดกลยุท ธ์ ด้า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ต้ ัง แต่ ก ารสรรหา การดํา รงอยู่
จนกระทัง่ เกษียณอายุของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความสุ ขในการทํางาน มีผลิตภาพดีข้ ึน และทํา
ให้องค์กรเกิดความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
ปั จจุ บ ัน นี้ สถานที่ ท าํ งานเปรี ย บเสมื อนบ้านหลังที่ สองของพนัก งานในองค์กร เพราะ
พนักงานต้องใช้ชีวิตอยู่ในองค์กร วันละไม่ต่ าํ กว่า 6 ชั่วโมง องค์กรต่ างๆ ให้ความสําคัญ พัฒนา
องค์กรเป็ นองค์กรแห่ งความสุ ข ส่ งผลถึงพนักงานในองค์กร และผลผลิ ตที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพด้วย
เช่นกัน (ปารณี ย ์ วิสุทธิพนั ธุ์, 2559, หน้า 2-3)
ดังนั้น ความสุ ขในการทํางานของพนักงานนั้นมีผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ ทั้งในด้าน
สุ ขภาพกาย จิต วิญญาณ ปั ญญา การพักผ่อน ครอบครัว สังคม การเงิน และการงาน รวมถึงพัฒนา
องค์กรให้ดี เจริ ญก้าวหน้า และมัง่ คัง่ อย่างยัง่ ยืน และยังส่ งผลให้ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ด้วยเหตุผลที่ ได้กล่าวมานั้น
ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาถึงความสุ ขในการทํางานของพนักงาน เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความสุ ข
ในการทํางานของพนักงาน รวมถึงแนวทางในการสร้างความสุ ขในการทํางานของพนักงาน ทั้งนี้
ผูว้ ิจยั คาดหวังถึ งผลวิจยั นี้ ว่าจะทําให้ท ราบถึ งปั จจัยที่ มีอิท ธิ พลต่ อความสุ ขในการทํางาน และ
สามารถนําผลวิจยั มาใช้เป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มความสุ ขในการทํางานของพนักงานต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความสุ ขในการทํางานของพนักงาน
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างความสุ ขในการทํางานของพนักงาน
สมมติฐานการวิจยั
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน จะส่ งผลต่อความสุ ขในการทํางานที่ต่างกัน
แรงจูงใจในการทํางานที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อความสุ ขในการทํางานที่ต่างกัน
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นิยามศัพท์
ความสุ ขในการทํางาน หมายถึง ความรู ้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของพนักงานที่เป็ นผลมา
จากการทํางาน โดยพนักงานเกิดความรู ้สึกเพลิดเพลินมีความสุ ขกับงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่รู้สึก
เบื่ อ หน่ ายและไม่ เครี ยดกับ งานที่ ท าํ มี ค วามภู มิใจในงานที่ ท าํ มี ค วามรั บ ผิ ดชอบต่ องาน และมี
ความรู ้สึกว่าได้รับแรงกระตุน้ ส่ งเสริ มในการทํางานอย่างดี เช่น การได้รับโอกาสในการพัฒนา การ
ได้รับเกียรติและมีคุณค่าในที่ทาํ งาน การได้รับการยอมรับจากบุคคลในที่ทาํ งานทุกระดับ การได้รับ
ค่าตอบแทนที่ยตุ ิธรรม การได้รับสวัสดิการที่พึงพอใจ เป็ นต้น
ขอบเขตการวิจยั
ด้า นตัว อย่า ง: งานวิ จ ัย นี้ เก็ บ ข้อ มู ล จากประชากรทั่ว ไป ผู ้ที่ ท ํา งานในองค์ก รภาครั ฐ
รัฐวิสาหกิจ เอกชน ระยะเวลาเก็บข้อมูลเดือนมกราคม – เมษายน 2561
ตัวแปรที่ ใช้ในการศึ กษา คื อ ตัวแปรต้น ประกอบด้วยปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ภูมิลาํ เนา ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์การทํางานในที่ปัจจุบนั และระดับรายได้
ต่อเดื อน และแรงจูงใจในการทํางาน 2 ปั จจัย ได้แก่ 1.ปั จจัยจูงใจ มี 5 ด้าน (1) ความสําเร็ จในการ
ทํางาน (2) การได้รับการยอมรับ (3) ลักษณะของงาน (4) ความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน และ (5)
ความก้าวหน้าในการทํางาน และปั จจัยอนามัย มี 7 ด้าน (1) นโยบายและการบริ หารขององค์กร (2)
การบัง คับ บัญ ชาและการควบคุ ม ดู แ ล (3) ความสั ม พัน ธ์ ก ับ หั ว หน้ า งาน เพื่ อ นร่ ว มงาน และ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (4 )ตําแหน่งงาน (5) ความมัน่ คงในการทํางาน (6) สภาพแวดล้อมการทํางาน และ
(7) ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ส่ วนตัวแปรตาม คือ ความสุ ขในการทํางาน 9 ด้าน ได้แก่ (1) การมี
สุ ขภาพดี (2) การมีน้ าํ ใจงาม (3) การผ่อนคลาย (4) การหาความรู ้ (5) ความสุ ขสงบ (6) การเงินดี (7)
การมีครอบครัวดี (8) การมีสงั คมดี และ (9) การงานดี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในงานวิจยั นี้ คือประชากรผูท้ ี่ อยู่ในกําลังแรงงานเดื อนธันวาคม 2560 จํานวน
37.72 ล้านคน (กระทรวงดิ จิ ท ัล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคม, สํานัก งานสถิ ติ แ ห่ งชาติ , 2560) กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ประชากรผูท้ ี่อยูใ่ นกําลังแรงงานในประเทศไทย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั นี้เป็ นแบบสอบถาม(Questionnaire) 3 ส่ วน มีดงั นี้
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ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามมีลกั ษณะคําถาม
เป็ นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) สอบถามในเรื่ อ งเพศ อายุ สถานภาพ ภู มิ ล าํ เนา ระดับ
การศึกษา อาชีพ ประสบการณ์การทํางานในที่ปัจจุบนั และระดับรายได้ต่อเดือน จํานวน 8 ข้อ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ แรงจู งใจในการทํางาน แบ่ งเป็ นปั จจัยจู งใจ และปั จจัย
อนามัย รวมทั้งหมด 60 ข้อ คื อ (1) ปั จจัยจู งใจ จํานวน 25 ข้อ ประกอบด้วยความสําเร็ จในการ
ทํางาน จํานวน 5 ข้อ การได้รับ การยอมรั บ จํานวน 5 ข้อ ลัก ษณะของงาน จํานวน 5 ข้อ ความ
รับผิดชอบในหน้าที่การงาน จํานวน 5 ข้อ และความก้าวหน้าในการทํางาน จํานวน 5 ข้อ (2) ปั จจัย
อนามัย จํานวน 35 ข้อ ประกอบด้วยนโยบายและการบริ หารขององค์กร จํานวน 5 ข้อ การบังคับ
บั ญ ชาและการควบคุ ม ดู แ ล จํา นวน 5 ข้อ ความสั ม พัน ธ์ ก ับ หั ว หน้ า งาน เพื่ อ ร่ ว มงานและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา จํานวน 5 ข้อ ตําแหน่ งงาน จํานวน 5 ข้อ ความมัน่ คงในการทํางาน จํานวน 5 ข้อ
สภาพแวดล้อมการทํางาน จํานวน 5 ข้อ และค่าตอบแทนและสวัสดิการ จํานวน 5 ข้อ
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสุ ขในการทํางาน แบ่งเป็ น 9 ด้าน ทั้งหมด 45 ข้อ คือ
(1) การมีสุขภาพดี จํานวน 5 ข้อ (2) การมีน้ าํ ใจงาม จํานวน 5 ข้อ (3) การผ่อนคลาย จํานวน 5 ข้อ
(4) การหาความรู ้ จํานวน 5 ข้อ (5) ความสุ ขสงบ จํานวน 5 ข้อ (6) การเงินดี จํานวน 5 ข้อ (7) การมี
ครอบครัวดี จํานวน 5 ข้อ (8) การมีสงั คมดี จํานวน 5 ข้อ และ(9) การงานดี จํานวน. 5 ข้อ
ผูว้ ิจยั ได้ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) ซึ่งพบว่ามีค่า
ดัช นี ค วามสอดคล้อ งของแบบสอบถาม(IOC) เท่ ากับ 0.98 หลังจากนั้น นําไปทดสอบค่ าความ
เที่ ย งตรง(Reliability) กับ กลุ่ ม ตัว อย่า งจํา นวน 40 คน และวัด ค่ า ความน่ า เชื่ อ ถื อ วิ ธี Cronbach
(Cronbach’s alpha coefficient) ในภาพรวมเท่ ากับ 0.98 พิจารณาแต่ละด้านดังนี้ ด้านแรงจูงใจใน
การทํางาน เท่ากับ 0.97 ด้านความสุ ขในการทํางาน เท่ากับ 0.96
วิธีการดําเนินการวิจยั
งานวิ จ ัยนี้ เป็ นการวิ จ ยั เชิ งปริ ม าณโดยทําการสํารวจ มี การใช้แ หล่ งข้อ มู ล 2 แหล่ ง คื อ
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ดังนี้
แหล่งข้อมู ลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมู ลในช่ วง
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามจํานวน
450 ชุด ให้กบั กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามผ่านระบบ Online เช่นช่องทาง Facebook Line เป็ น
ต้น และแจกแบบสอบถามในสถานที่ ทาํ งานที่ สาธารณะ ซึ่ งผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ มี
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ความสะดวกและเต็มใจที่จะตอบแบบสอบถามได้ จํานวน 427 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 94.89 หลังจาก
นั้นผูว้ ิจยั ดําเนิ นการสอบทานความถูกต้องครบถ้วนและค่าผิดปกติ ของแบบสอบถาม จนกระทัง่
สามารถนําข้อมูลวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติได้จาํ นวน 413 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 96.72 และ
ดําเนินการอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และจัดทํารู ปเล่มรายงานวิจยั ต่อไป
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นการศึกษาค้นคว้าจากหนังสื อ วารสาร สิ่ งพิมพ์
อินเทอร์เน็ต และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS for Windows ในการคํานวณค่าสถิติ
พรรณนา ได้แก่การแจกแจงค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน
ได้แก่ t-test และ ANOVA (F-test)
ผลการวิจยั
การสรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยสถิตพิ รรณนา มีจาํ นวน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและค่าร้อยละเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ปัจจัย ส่ วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม

จํานวน
(คน)

ร้ อยละ

เพศ

จํานวน
(คน)

ร้ อยละ

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
ร้ อยละ

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
ร้ อยละ

37
153
79
66

9.0
37.0
19.1
16.0

ภูมิลําเนา
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ต่างจังหวัด
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
ปัจจัย ส่ วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ประสบการณ์ การทํางานในองค์กรปัจ จุบัน
น้อยกว่า 1 ปี
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
อาชีพ

ปัจจัย ส่ วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
15 – 20 ปี
21 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 ปี ข้ นึ ไป
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
ปัจจัย ส่ วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับรายได้ ต่อเดือน
น้อยกว่า 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

195

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา/ลูกจ้าง
ชัว่ คราว/พนักงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
16 ปี ข้ นึ ไป

72

17.4

12
303
26
78

2.9
73.4
6.3
18.9

จากตารางที่ 1 พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิด
เป็ นร้อยละ 72.6 ส่ วนใหญ่อายุ 30-39 ปี คิดเป็ นร้อยละ 35.6 ส่ วนใหญ่สถานภาพโสด คิดเป็ นร้อย
ละ 54.5 ส่ วนใหญ่ภูมิลาํ เนากรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล คิดเป็ นร้ อยละ 78.2 ส่ วนใหญ่ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 65.1 ส่ วนใหญ่อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 73.4
ส่ วนใหญ่ประสบการณ์การทํางานในองค์กรปั จจุบนั 1-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 37.0 และส่ วนใหญ่ระดับ
รายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 30.0
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน
𝑥̅

SD

1. ความสําเร็ จในการทํางาน

3.99

0.544

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก

2. การได้รับการยอมรับ

3.63

0.626

มาก

3. ลักษณะของงาน

3.83

0.636

มาก

4. ความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
5. ความก้าวหน้าในการทํางาน

3.84
3.39

0.586
0.886

มาก
ปาน
กลาง

แรงจูงใจในการทํางาน
ปัจจัยจูงใจ

รวมปัจจัย จูงใจ

3.74

0.529

มาก

แรงจูงใจในการทํางาน
ปัจจัยอนามัย

𝑥̅

SD

1. นโยบายและการบริ ห ารของ
องค์กร
2. การบั ง คั บ บั ญ ชา และการ
ควบคุมดูแล
3. ความสั ม พันธ์ กับ หั วหน้างาน
เพื่อนร่ วมงาน และ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
4. ตําแหน่งงาน
5. ความมัน่ คงในการทํางาน

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. สภาพแวดล้อมในการทํางาน
7. ค่าตอบแทน และสวัสดิการ

3.56
3.24

0.748
0.830

รวมปัจจัย อนามัย

3.59

0.600

มาก
ปาน
กลาง
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีแรงจูงใจในการทํางานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาในแต่ละปั จจัย พบว่า 1. ปั จจัยจูงใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก 2. ปั จจัยอนามัยโดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านของปั จจัย พบว่าปั จจัยจูงใจด้านที่อยูใ่ นระดับมาก จํานวน 4
ด้าน เรี ยงตามลําดับ ได้แก่ 1.ความสําเร็ จในการทํางาน 2.การได้รับการยอมรับ 3.ลักษณะของงาน
4.ความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน และระดับปานกลาง ได้แก่ความก้าวหน้าในการทํางาน ในส่ วน
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ปั จจัยอนามัยด้านที่อยูใ่ นระดับมาก จํานวน 6 ด้าน เรี ยงตามลําดับ ได้แก่ 1.นโยบายและการบริ หาร
ขององค์กร 2.การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล 3.ความสัมพันธ์กบั หัวหน้างาน เพื่อนร่ วมงาน
และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา 4.ตําแหน่งงาน 5.ความมัน่ คงในการทํางาน 6.สภาพแวดล้อมในการทํางาน
และระดับปานกลาง ได้แก่ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความสุ ขในการทํางานในการทํางาน
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความสุ ขในการทํางาน
ความสุ ขในการทํางาน
1. การมีสุขภาพดี
2. การมีน้ าํ ใจงาม
3. การผ่อนคลาย
4. การหาความรู ้
5. ความสุ ขสงบ
6. การเงินดี
7. การมีครอบครัวดี
8. การมีสงั คมดี
9. การงานดี
รวมความสุ ขในการทํางาน

𝒙
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 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความสุ ขในการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความสุ ขในการทํางานในระดับมาก 8 ด้าน
เรี ยงตามลําดับ ได้แก่ 1.การผ่อนคลาย 2.การมีน้ าํ ใจงาม 3.การหาความรู ้ 4.ความสุ ขสงบ 5.การมี
สังคมดี 6.การงานดี 7.การมีครอบครัวดี และ 8.การมีสุขภาพดี ส่ วนด้านความสุ ขในการทํางานที่อยู่
ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ การเงินดี
ส่ วนที่ 2 การสรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยสถิตอิ นุมาน จํานวน 2 ข้ อ ดังนี้
สมมติ ฐ านที่ 1 ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของผู ต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ภูมิลาํ เนา ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์การทํางานในที่ปัจจุบนั และระดับรายได้ต่อเดือน ที่
แตกต่างกันจะมีผลต่อความสุ ขในการทํางานที่ต่างกัน สรุ ปผลได้ดงั นี้ ผูต้ อบแบบสอบถาม (1) อายุ
ที่แตกต่างกันจะมีผลต่อความสุ ขในการทํางาน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านการมี
นํ้าใจงาม และการมีสังคมดี ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2)ภูมิลาํ เนาที่แตกต่างกัน
จะมีผลต่อความสุ ขในการทํางาน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านการมีน้ าํ ใจงาม และ
การหาความรู ้ ต่ างกัน อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 (3)อาชี พ ที่ แ ตกต่ างกัน จะมี ผ ลต่ อ
ความสุ ขในการทํางาน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านการมีสุขภาพดี การมีน้ าํ ใจงาม
197

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

การหาความรู ้ ความสุ ขสงบ และการมีครอบครัวดี ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และ (4)ระดับรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันจะมีผลต่อความสุ ขในการทํางาน โดยภาพรวม ไม่ต่างกัน
เมื่อพิจารณารายด้านการมีน้ าํ ใจงาม ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจในการทํางาน ได้แก่ ปั จจัยจูงใจ และปั จจัยอนามัยที่แตกต่าง
กันจะมีผลต่อความสุ ขในการทํางานของพนักงานต่างกัน สรุ ปผลได้ดงั นี้ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี
แรงจู งใจในการทํางานด้านปั จจัยจูง ใจ ได้แ ก่ ความสําเร็ จในการทํางาน การได้รับ การยอมรั บ
ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน และความก้าวหน้าในการทํางาน และด้านปัจจัย
อนามัย ได้แ ก่ นโยบายและการบริ หารขององค์ ก ร การบั ง คับ บั ญ ชาและการควบคุ ม ดู แ ล
ความสัมพันธ์กบั หัวหน้างาน เพื่อนร่ วมงาน และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ตําแหน่งงาน ความมัน่ คงในการ
ทํางาน สภาพแวดล้อมการทํางาน และ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ที่แตกต่างกันจะมีผลต่อความสุ ข
ในการทํางานด้านการมี สุ ข ภาพดี การมี น้ ําใจงาม การผ่อ นคลาย การหาความรู ้ ความสุ ข สงบ
การเงินดี การมึครอบครั วดี การมีสังคมดี และการงานดี โดยภาพรวมและรายด้าน ต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่ วนที่ 3 แนวทางในการสร้ างความสุ ขในการทํางานของพนักงาน
การสร้างความสุ ขในการทํางานของพนักงานนั้น สามารถทําให้พนักงานปฏิบตั ิ งานได้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพตามเป้ าหมายที่ อ งค์กรกําหนดไว้ รวมทั้งทําให้องค์กรเกิ ด ความได้เปรี ยบในการ
แข่งขัน การสร้ างความสุ ขในการทํางานนั้นเป็ นทั้งศาสตร์ และศิ ล ป์ ที่ ผูบ้ ริ หารนํามาใช้บ ริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ โดยการนําทฤษฎีแรงจูงใจสองปั จจัยของเฮอร์ซเบอร์กมาประยุกต์ใช้ โดยผูว้ ิจยั ใช้
สมการทํานายความสุ ขในการทํางานกับแรงจูงใจในการทํางานจํานวน 9 ด้าน เพื่อเป็ นแนวทางใน
การสร้างความสุ ขในการทํางานดังนี้
1. ปัจจัยจูงใจ จํานวน 4 ด้ าน ได้แก่ (1) ความก้าวหน้าในการทํางาน องค์กรควรเปิ ดโอกาส
ในการเติ บโต โดยกําหนดหลักเกณฑ์ความก้าวหน้าในการทํางานให้มีความชัดเจน ส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งการเลื่อนตําแหน่ งงาน และการประเมินผลการปฏิบตั ิ งานให้มีความ
ยุ ติ ธ รรม (2) ลัก ษณะงาน กํา หนดลัก ษณะงานให้ มี ค วามชั ด เจน มอบหมายงานที่ ท้ า ทาย
ความสามารถต่อการปฏิบตั ิงาน และไม่ยากเกินความสามารถ (3) ความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
กําหนดหน้าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบให้ มี ค วามชัด เจน ปริ ม าณงานและเนื้ อ งานที่ เหมาะสม เพื่ อ ให้
พนักงานมีความกระตือรื อร้นในการทํางาน รวมทั้งควรผสมผสานความสนุ กสนานเข้าไปในการ
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ทํางาน เพื่อให้พนักงานมีพลังในการทํางานเพิ่มยิ่งขึ้น (4) ความสําเร็ จในการทํางาน ให้พนักงานมี
ส่ วนร่ วมในการกําหนดเป้ าหมายการทํางาน เพื่อให้พนักงานมีความผูกพัน ความภาคภูมิใจ ความ
เต็มใจในการปฏิบตั ิงาน เกิดความพยายามในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กาํ หนดไว้
2. ปัจจัย อนามัย จํานวน 5 ด้ าน ได้แก่ (1) ความสัมพันธ์กบั หัวหน้างาน เพื่อนร่ วมงาน และ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา จัดกิจกรรมด้านสันทนาการในลักษณะ Team work เพื่อสร้างความร่ วมมือในการ
ปฏิบตั ิงาน ความเข้าใจซึ่ งกันและกัน นอกจากนี้หวั หน้างานควรให้ขอ้ เสนอแนะ วิธีการแก้ปัญหาที่
ดี และการสอนงานกับ ลู กน้อ ง เพื่ อ ให้ เกิ ดความสั มพัน ธ์ที่ ดี (2) สภาพแวดล้อ มการทํางาน จัด
สถานที่ทาํ งานให้เอื้ออํานวยต่อการปฏิบตั ิงาน และมีความปลอดภัย เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถ
เลือกเวลาทํางานสถานที่ทาํ งานได้อย่างเหมาะสม มีอุปกรณ์การทํางานที่มีสภาพพร้อมใช้งาน (3)
ค่าตอบแทน และสวัสดิการ กําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน
และสวัสดิ การให้ชัดเจน โดยมี การทบทวนสวัสดิ การต่ างๆ ให้เหมาะสมในแต่ ละช่ วงอายุของ
พนักงานอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งให้ความรู ้ ดา้ นการบริ หารเงิน การออมเงินกับพนักงาน (4) ความ
มัน่ คงในการทํางาน ผูบ้ ริ หารควรสื่ อสารผลประกอบการ ผลดําเนิ นงาน และเป้ าหมายขององค์กร
ให้พนักงานรับทราบทัว่ ถึง เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าองค์กรนั้นมีความมัน่ คง (5) การบังคับบัญชา
และการควบคุมดูแล กําหนดนโยบาย วิธีการปฏิบตั ิงานให้มีความชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
การอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความสุ ขในการทํางานของพนักงาน พบว่า
1.1 ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอาชีพที่แตกต่างกันจะมีผลต่อความสุ ขในการทํางานของพนักงาน
ในภาพรวม และรายด้านจํานวน 5 ด้าน ได้แก่ด้านการมีสุขภาพดี การมี น้ าํ ใจงาม การหาความรู ้
ความสุ ขสงบ และการมีครอบครัวดี ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิ จยั ของอุ ไรพร เสี ย งลํ้า(2559) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความสุ ขในการทํางานของบุ คลากรกรมเจ้ าท่ า
ผลการวิจยั พบว่าบุ คลากรกรมเจ้าท่ า ที่ อยู่ในประเภทของบุคลากรแตกต่ างกันมี ความสุ ขในการ
ทํางานในภาพรวมแตกต่ างกัน อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้จาํ แนกกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการ พบว่าอาชี พข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา/
พนักงานราชการ มีอิทธิ พลต่อความสุ ขในการทํางานของพนักงานด้านสุ ขภาพดี การมีน้ าํ ใจงาม
การหาความรู ้ และการมีครอบครัวดี หากพิจารณาเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่จะพบว่าอาชีพข้าราชการ/
ลู ก จ้า งประจํา/พนัก งานราชการ มี ค วามสุ ข ในการทํางานน้อ ยกว่ าอาชี พ พนัก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
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เนื่องจากอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการ ได้รับค่าตอบแทนในการทํางานน้อยกว่า
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.2 ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกันจะมีผลต่อความสุ ขในการทํางานของพนักงาน
ในภาพรวม ไม่ ต่ างกัน ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จยั ของเนตรสวรรค์ จิ น ตนาวลี (2553) ศึ กษาเรื่ อ ง
ความสุขในการปฏิ บัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจยั พบว่า
อายุที่ต่างกัน มีความสุ ขในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายด้านพบว่าอายุที่
แตกต่างกันจะมีผลต่อความสุ ขในการทํางานด้านการมีน้ าํ ใจงาม และการมีสังคมดี ต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จากการเปรี ยบเที ยบเป็ นรายคู่มีจาํ นวน 2 คู่ที่มีความแตกต่างกัน
ได้แก่ กลุ่มอายุ 21-29ปี มีความสุ ขในการทํางานด้านการมีน้ าํ ใจงามและการมีสังคมดี มากกว่ากลุ่ม
อายุ 40-49ปี และกลุ่ มอายุ 30-39ปี มีความสุ ขในการทํางานด้านการมี น้ าํ ใจงามและการมี สังคมดี
มากกว่ากลุ่มอายุ 40-49ปี เนื่ องจากผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 21-29ปี แสดง
ความมี น้ ํา ใจช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ นร่ ว มงาน พู ด จาไพเราะและส่ ง มอบงานที่ ดี ใ ห้ กับ เพื่ อ นร่ ว มงาน
สมํ่าเสมอ ในส่ วนการมีสงั คมดี สามารถทํางานกับผูท้ ี่มีความคิดแตกต่างได้ ซึ่งผูท้ ี่อายุ 21-29ปี เป็ น
กลุ่ม Gen Y (คนที่เกิดในช่วง พ.ศ.2523 - 2540) มีลกั ษณะนิ สัยมองโลกในแง่ดี และชอบทํางานที่มี
ความชัดเจน ส่ งผลให้มีความสุ ขในการทํางานด้านการมีน้ าํ ใจงามและการมีสงั คมดี
1.3 ปั จจัยส่ วนบุ คคลด้านภู มิลาํ เนาที่ แตกต่ างกัน จะมี ผลต่ อความสุ ข ในการทํางานของ
พนักงานในภาพรวม ไม่ต่างกัน แต่เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายด้านพบว่าภูมิลาํ เนาที่แตกต่างกันจะมีผลต่อ
ความสุ ขในการทํางานด้านการมีน้ าํ ใจงาม และการมีสังคมดี ที่ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เนื่ องจากวิถีชีวิตในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลมีความเร่ งรี บต้องแข่งกับเวลา ซึ่ ง
ต่างกับวิถีชีวิตในต่างจังหวัดที่สามารถจัดสมดุลชีวิตของโลกความสุ ข 3 ใบทับซ้อน คือ ความสุ ข
ของตนเอง ครอบครั ว และองค์กร/สังคม ซึ่ งการจัดสมดุ ลชี วิตของแต่ ละคนจะแตกต่ างกันตาม
บริ บทของแต่ละบุคคล
1.4 ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่ แตกต่างกันจะมี ผลต่ อความสุ ขในการทํางาน
ของพนักงานในภาพรวม ไม่ต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของณฐมน ชูติสูตร(2556) ศึกษาเรื่ อง
การศึ ก ษาความสุ ขของพนั ก งานโ รงงานผลิ ตอาหารในจั งหวั ดชลบุ รี ผลการวิ จ ยั พบว่า ระดับ
การศึ กษาต่างกันมีความสุ ขในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่ างกัน แต่เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายด้าน
พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีผลต่อความสุ ขในการทํางานด้านความสุ ขสงบ ต่างกันอย่าง
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มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่ องจากมีความภูมิใจในอาชีพตนเอง เข้าใจและยอมรับความจริ ง
มีทศั นคติที่ดีต่องค์กร ผูบ้ ริ หารและเพื่อนร่ วมงาน ส่ งผลทําให้เกิดความสุ ขในการทํางาน
1.5 ปั จจัยส่ วนบุ คคลด้านระดับ รายได้ต่อเดื อนที่ แตกต่างกันจะมี ผลต่ อความสุ ขในการ
ทํางานของพนักงานในภาพรวม ไม่ ต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของอุไรพร เสี ยงลํ้า (2559)
ศึกษาเรื่ อง ความสุขในการทํางานของบุคลากรกรมเจ้ าท่ า ผลการวิจยั พบว่าบุคลากรกรมเจ้าท่า ที่มี
รายได้แตกต่างกัน มีความสุ ขในการทํางานโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อวิเคราะห์เป็ นราย
ด้านพบว่าระดับรายได้ต่อเดื อนที่ แตกต่ างกันจะมี ผลความสุ ขในการทํางานด้านการมี น้ าํ ใจงาม
ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ผลการศึกษาแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความสุ ขในการทํางานของพนักงาน พบว่าแรงจูงใจ
ในการทํางานได้แก่ปัจจัยจูงใจ ด้านความสําเร็ จในการทํางาน การได้รับการยอมรับ ลักษณะของ
งาน ความรั บผิดชอบในหน้าที่ การงาน และความก้าวหน้าในการทํางาน และปั จจัยอนามัย ด้าน
นโยบายและการบริ หารขององค์กร การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล ความสัมพันธ์กบั หัวหน้า
งาน เพื่อนร่ วมงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ตําแหน่งงาน ความมัน่ คงในการทํางาน สภาพแวดล้อมใน
การทํางาน ค่าตอบแทนและสวัสดิ การที่ แตกต่างกันจะมี ผลต่ อความสุ ขในการทํางานด้านการมี
สุ ขภาพดี การมีน้ าํ ใจงาม การผ่อนคลาย การหาความรู ้ ความสุ ขสงบ การเงินดี การมีครอบครัวดี
การมีสังคมดี การงานดีของพนักงานที่ต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้อง
กับทฤษฎีสองปั จจัยของเฮอร์ ซเบอร์ ก(Herzberg’s Two-Factor Theory) ประกอบด้วย (1) ปั จจัยจูง
ใจหรื อปั จจัยที่ เป็ นตัวกระตุน้ ในการทํางาน และ (2) ปั จจัยอนามัยหรื อปั จจัยที่ ช่วยลดความไม่พึง
พอใจในการทํางาน นอกจากนี้ พ บว่าสอดคล้องกับ งานวิจยั ของณั ฐชนันท์พร ทิ พย์รักษา(2556)
ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจในการทํางาน ความบ้ างาน และความสุขในการทํางาน ผลการวิจยั พบว่าความ
บ้างานกับความสุ ขในการทํางาน พบว่าความบ้างานไม่ส่งผลต่อความสุ ขโดยรวม แต่เมื่อวิเคราะห์
องค์ประกอบเป็ นรายด้านพบว่าพนักงานที่มีความบ้างานมีความสุ ขในการทํางานด้านผ่อนคลายดี
(Happy Relax) และด้ า นการงานดี (Happy Work-Life) และ แรงจู ง ใจในการทํา งานส่ ง ผลต่ อ
ความสุ ขในการทํางานของพนักงานอย่างชัดเจน
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. สิ่ งแรกที่ควรจะสร้างแรงจูงใจในการทํางานเป็ นลําดับแรกคือ ความสัมพันธ์กบั หัวหน้า
งาน เพื่ อ นร่ ว มงาน และผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชา ลํา ดับ รอง คื อ สภาพแวดล้อ มในการทํา งาน และ
ค่ าตอบแทนและสวัสดิ การ ซึ่ งทั้ง 3 ด้าน คื อปั จจัยอนามัย ในปั จจุบ ันปั จจัยอนามัยนั้นส่ งผลถึ ง
ความสุ ขในการทํางานและประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของพนักงานเป็ นอย่างยิง่ ซึ่ งเป็ นตัวชี้วดั ถึง
ความสําเร็ จของธุรกิจได้ อย่างไรก็ตามปั จจัยจูงใจ ได้แก่ความก้าวหน้าในการทํางาน ความสําเร็ จใน
การทํางาน ลักษณะงาน ความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน และการได้รับการยอมรับ ยังเป็ นปั จจัย
สําคัญ ที่ องค์กรไม่สามารถละเลยได้ ดังนั้น องค์กรควรผสมผสานระหว่างปั จจัยจู งใจและปั จจัย
อนามัยให้เกิ ดความเหมาะสมเพราะในแต่ละองค์กรมี สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ลักษณะของ
ธุรกิจ และเป้าหมายในการทํางานที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ องค์กรควรตระหนักถึงต้นทุนด้านพนักงานไม่
เกินความจําเป็ น จนทําให้ไม่สามารถแข่งขันในธุรกิจได้
2. ตัวแปรที่บนั่ ทอนความสุ ขในการทํางาน คือ การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล ดังนั้น
องค์กรต่างๆ ควรตระหนักถึงความชัดเจนและการดูแลเอาใจใส่ ในลักษณะสอนงาน(Coaching) ซึ่ ง
จะทําให้พนักงานเกิดความสุ ขในการทํางานได้
ข้ อเสนอแนะเพื่อการศึกษาต่ อไป
1.ควรศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความสุ ขในการทํางานของกลุ่มตัวอย่าง Gen Y โดยเฉพาะ เพื่อนํา
ผลการศึ กษามาใช้วางแผนความต้องการของพนักงานให้ เกิ ดแรงจู งใจในการทํางานและความ
เหมาะสม เพื่อให้องค์การสามารถธํารงรักษาพนักงานและลดอัตราการลาออกของพนักงานได้ โดย
ให้พนักงานสามารถเลือกสวัสดิการให้เหมาะสมตามงบประมาณที่องค์กรกําหนดไว้ เช่น กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันสุ ขภาพ การท่องเที่ยวประจําปี เป็ นต้น ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อ
องค์กร และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการเงิน ประกันชีวติ และธุรกิจท่องเที่ยวได้ เป็ นต้น
2. ควรศึ กษาวิจยั เกี่ ยวกับความสุ ขในการทํางานของกลุ่มตัวอย่างอาชี พอิสระ(Freelance)
เพื่ อ นํา ผลการศึ ก ษามากํา หนดรู ป แบบการจ้า งงานให้ ส อดคล้อ งกับ สภาพแวดล้อ มทั่ว ไปที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ยัง่ ยืน
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รู ปแบบการบริหารจัดการทางการเงินส่ วนบุคคลของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
Personal Financial Management of People in Bangkok Metropolitan Area
ยุพา ศรีวภิ าสกุล
คณะบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อรไท ชั้วเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา รู ปแบบการบริ หารจัดการทางการเงินส่ วนบุคคลของ
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ สถิติเชิ งพรรณนาและสถิติเชิ งอนุ มาน
โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ แสดงค่าสถิติ เป็ น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การแจกแจงแบบไคกําลังสอง
ผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี
สถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท
พฤติกรรมทางการเงิน โดยรวมมีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนใหญ่มีพฤติกรรม
ทางการเงินในเรื่ องการออมมากที่สุด การวางแผนการออมและการลงทุน ส่ วนใหญ่เลือกวิธีฝากเงิน
กับธนาคาร การวางแผนทําประกัน เลือกเป็ นประกันชีวิตมากที่สุด การวางแผนเพื่อเกษียณอายุส่วน
ใหญ่ เลือกวิธีฝากเงินกับธนาคาร การวางแผนทางด้านภาษี เลือกประกันชีวติ มากที่สุด
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับรู ปแบบการบริ หารจัดการทางการเงิน โดยส่ วน
ใหญ่ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนที่ แตกต่ างกันมี
รู ปแบบการบริ หารจัดการทางการเงินที่แตกต่างกัน อันได้แก่ รู ปแบบการวางแผนการออมและการ
ลงทุน รู ปแบบการวางแผนทําประกัน รู ปแบบการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ และรู ปแบบการวางแผน
ทางด้านภาษี
ความสัมพัน ธ์ระหว่างพฤติ กรรมทางการเงิ น กับ รู ป แบบการบริ ห ารจัดการทางการเงิ น
พบว่าพฤติ กรรมทางการเงินมี ความสัมพันธ์กบั รู ปแบบการบริ หารจัดการทางการเงิน อันได้แก่
พฤติกรรมการทําบันทึ กรายรั บ-รายจ่าย การวางแผนรายรับ-รายจ่ายไว้ล่วงหน้า การเปรี ยบเที ยบ
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งบประมาณกับรายรับ-รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง การทําบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน หากมีรายได้เข้ามาจะกัน
เป็ นเงินออมไว้ก่อน การปฏิบตั ิตามแผนทางการเงินที่วางไว้อย่างเคร่ งครัดและมีวินยั การปรับปรุ ง
แผนการเงินตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และการแสวงหาความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน
และยังพบว่าผูท้ ี่มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากจะมีรูปแบบการบริ หารจัดการทางการเงินที่หลากหลาย
ว่าระดับอื่น 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.
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ตลอดช่วงชีวิตของคนเรานั้น ควรจะต้องเรี ยนรู ้วิธีของการหาเงิน การใช้เงิน การทําให้เงิน
งอกเงย การทําให้มีเงินใช้อย่างเพียงพอเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตอ้ งการ และเป็ นไปตามอัตภาพของแต่
ละบุคคล ซึ่ งจะส่ งผลให้แต่ละบุคคลเกิดความมัน่ คงทางการเงิน ลดความเสี่ ยงในการดํารงชีวิต โดย
ในเชิ งสังคม ปั ญหาอาชญากรรมซึ่ งส่ วนใหญ่มีแรงจูงใจมาจากปั ญหาทางการเงินก็จะลดลง ในเชิ ง
เศรษฐกิจ ความมัน่ คงของประชาชนในระดับจุลภาคก็จะมีส่วนช่วยให้ระบบเศรษฐกิจในระดับมห
ภาคมีความแข็งแกร่ งในระดับรากฐาน ไม่ตอ้ งพึ่งพาเงินทุ นจากต่างประเทศเป็ นหลัก และจะเป็ น
ส่ วนสําคัญที่ทาํ ให้ประชากรของประเทศรู ้จกั พึ่งตนเองได้ ส่ งผลให้ประเทศไทยมีความมัน่ คงใน
ที่สุด (ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, 2555, หน้า 1)
การบริ หารการเงินส่ วนบุคคลมีความสําคัญกับบุคคลทุ กช่ วงอายุ เพราะสภาวะแวดล้อม
ทางเศรษฐกิ จมีการเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การวางแผนเงินส่ วนบุ คคล จึ งถือเป็ นวิชา
พื้นฐานสําคัญซึ่งจะปลูกฝังทักษะชีวิตที่จาํ เป็ นในการดําเนินชีวิต ซึ่ งให้บุคคลนั้นสามารถตัดสิ นใจ
ทางด้านการเงินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็ นการวางรากฐานทางการเงินให้มนั่ คงในอนาคต
และควรนําเข้าในหลักสู ตรการศึกษา เพราะเป็ นสิ่ งที่นกั ศึกษาทุกคนต้องเรี ยนรู ้เพื่อใช้ในการดําเนิ น
ชีวติ ทั้งปั จจุบนั และอนาคตเมื่อสําเร็ จการศึกษา (รัชนีกร วงศ์จนั ทร์, 2553, หน้า 1)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคประเทศไทย 4.0 ที่อตั ราการสมรสลดลง อัตราการหย่าร้างเพิ่มขึ้น
และอัตราการอยูอ่ าศัยคนเดียวของผูส้ ู งวัยก็เพิ่มขึ้น แต่อตั ราดอกเบี้ยกลับตํ่าจนเกือบเป็ นศูนย์ ทําให้
การบริ หารการเงินจึงมีความสําคัญมากขึ้น (ธนาวัฒน์ สิ ริวฒั นธนกุล, 2560, หน้า 10-11)
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษารู ปแบบการบริ หารจัดการทางการเงินส่ วนบุคคลของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
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สมมติฐานการวิจยั
ปั จจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบการบริ หารจัดการทางการเงินส่ วนบุคคลของ
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
พฤติกรรมทางการเงินมีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบของการบริ หารจัดการทางการเงินส่ วนบุคคลของ
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจยั
ขอบเขตด้านเนื้ อหา การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการบริ หารจัดการทาง
การเงินส่ วนบุคคลของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ศึกษาเป็ นประชาชน
ทัว่ ไป ที่มีอายุต้ งั แต่ 20 ปี ที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอย่าง ใช้ระยะเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาวิจยั ระหว่าง ธันวาคม 2560 ถึง เมษายน 2561
นิยามศัพท์
การบริ หารจัดการทางการเงินส่ วนบุคคล หมายถึง การจัดระเบียบการเงินของบุคคลอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ด้วยการจัดหาเงินเข้ามา และใช้จ่ายออกไปอย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
รู ปแบบในการบริ หารจัดการทางการเงินส่ วนบุคคล หมายถึง การจัดทําแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
ที่ จดั ทําขึ้นอย่างเป็ นระบบระเบี ยบ โดยมี จุดหมายที่ เฉพาะเจาะจงที่ จะให้บรรลุผลสําเร็ จอย่างใด
อย่างหนึ่ง
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กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั
ตัวแปรต้ น (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ปัจจัย ส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

รูปแบบของการบริหารจัดการทางการเงินส่ วน
บุคคล
แผนการออมและการลงทุน
แผนประกัน
แผนเกษียณ
แผนภาษีอากร

พฤติกรรมทางการเงินส่ วนบุคคล
การทําบันทึกรายรับ-รายจ่าย
การวางแผนรายรับ-รายจ่ายล่วงหน้า
การเปรี ยบเทียบงบประมาณกับรายรับ-รายจ่ายที่เกิดขึ้น
จริ ง
การทําบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน
หากมีรายได้เข้ามาจะกันเป็ นเงินออมไว้ก่อน
การปฏิบตั ิตามแผนทางการเงินอย่างเคร่ งครัดและมีวนิ ยั
ปรับปรุ งแผนการเงินตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
แสวงหาความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับจากงานวิจยั
สามารถนําแนวทางที่ ไ ด้ไ ปประยุก ต์ใ ช้เพื่ อ การจัด การทางการเงิ น ของผู ้ที่ ส นใจและ
ประชาชนทัว่ ไป และใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานหรื อบริ ษทั ทัว่ ไปได้
สามารถใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนทางการเงิน และส่ งเสริ มให้ประชาชนเล็งเห็น
ความสําคัญของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมด้านการเงินเพื่อ
อนาคต ให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน เนื่ องจากการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลทําให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ตอ้ งการได้
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ช่ วยลดความวิตกกังวลทางการเงินของบุคคล เนื่ องจากการวางแผนทางการเงินจะทําให้
บุคคลคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตแล้วนําไปวางแผนทางการเงินให้บรรลุเป้าหมายทาง
การเงินได้ตามต้องพร้อมจัดทําแผนการเงินรองรับไว้ดว้ ย
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวางแผนการเงินส่ วนบุคคล เป็ นกระบวนการในการประเมินและปรับปรุ งเพื่อให้เกิด
ฐานะการเงินที่มนั่ คงของบุคคล ด้วยการศึกษาปั จจัยทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องและการตัดสิ นใจของ
แต่ละบุคคล การวางแผนทางการเงินจะเกี่ ยวข้องกับการจัดหาและใช้ไปในทรัพยากร “เงิน” ของ
บุคคล เช่น การออม การลงทุน ตามเป้าหมายของบุคคล หากมีจดั การทางการเงินที่เหมาะสมแล้วจะ
เป็ นการยกระดับมาตรฐานการดํารงชี วิตที่ สูงขึ้ น และมีความมัน่ คงในชี วิต โดยการวางแผนทาง
การเงิน การจัดทําแผนทางการเงินต้องการกลุ่มความรู ้ และทักษะพิเศษต่ าง ๆ เช่ น การลงทุ นใน
หลักทรัพย์ หน่ วยลงทุน ประกันชีวิต อสังหาริ มทรัพย์ การจัดการมรดก และการวางแผนภาษี เป็ น
ต้น (สถาบันพัฒนาความรู ้ตลาดทุน, 2552 หน้า 7) โดยมีข้ นั ตอนการวางแผนการเงิน ดังนี้
1. ประเมินฐานะการเงิน โดยการจัดทําบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน
2. ตั้งเป้าหมายให้ชดั เจน กําหนดเวลาให้ชดั เจนและจัดลําดับความสําคัญของเป้าหมาย
3. จัดทําแผนทางการเงิน เช่น จะใช้จ่ายเงินอย่างไร หารายได้เพิ่มเติมจากแหล่งไหน
4. ดําเนินการตามแผนอย่างเคร่ งครัด สิ่ งที่สาํ คัญที่สุดคือความมุ่งมัน่ และมีวินยั
5. ตรวจสอบและปรับแผนตามสถานการณ์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
(ศูนย์คุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การทางการเงิน, ม.ป.ป.)
สิ่ งสําคัญ สําหรั บการวางแผนการเงินคื อพฤติ กรรมที่ อาจจะก่ อให้เกิ ดปั ญ หาทางด้าน
การเงิน ซึ่งหากไม่รีบวางแผนเปลี่ยนแปลงแก้ไขอาจก่อให้เกิดปั ญหาขึ้นได้ในอนาคต เช่น การไม่มี
ความรู ้ทางการเงิน ไม่มีเงินเก็บ ไม่ทาํ บัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ลงทุนทางการเงิน ไม่ทาํ ประกัน และ
ไม่ประเมินศักยภาพของตัวเอง
โดยประเภทของการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล สามารถแบ่งได้ดงั นี้
1. แผนการออม ควรศึกษาช่องทางในการออมให้มากกว่าการฝากธนาคาร เช่น พันธบัตร
สลากออมทรัพย์ และเลือกช่องทางที่เหมาะสมกับตัวเองจึงจะทําให้สามารถออมได้อย่างสมํ่าเสมอ
2. แผนการลงทุน เช่ น การลงทุนในตลาดหุ ้น กองทุนรวม หรื อทองคํา และเลือกความ
เสี่ ยงในระดับที่รับได้ และการกระจายความเสี่ ยง แล้วศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดรอบครอบ
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3. แผนบริ หารความเสี่ ยง ความเสี่ ยงทางการเงินอาจเกิดจากอุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย และ
ความตาย การทําประกันจะไม่เป็ นการสร้างภาระ หรื อสร้างความเสี่ ยงทางการเงินให้กบั ครอบครัว
4. แผนเกษียณ ในอนาคตอายุเฉลี่ยของคนไทยก็จะยืนยาวขึ้นไปอีก การวางแผนการเงิน
จะสามารถรองรับกับช่ วงชี วิตที่ ยาวขึ้นได้ โดยช่ องทางการออมเงินหลังเกษียณ เช่ น กองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) อสังหาริ มทรัพย์ ทองคํา เป็ นต้น
5. วางแผนภาษีอากร มีหลายช่องทางที่เป็ นการช่วยประหยัดภาษีได้ เช่น ประกัน กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF) เป็ นต้น ซึ่งหาก
มีการวางแผนภาษีอย่างละเอียดรอบคอบแล้วจะสามารถประหยัดภาษีต่าง ๆ ได้อย่างมาก
กาญจนา หงษ์ทอง (2551, หน้า 52-58)
สิ นทรัพย์ทางการเงินเพื่อการลงทุน
1. ตราสารหนี้ (Debt) ที่ รัฐบาลหรื อ บริ ษ ทั เอกชนออกขาย จะจ่ ายดอกเบี้ ยในอัต ราที่
แน่ นอนและสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ อาจได้กาํ ไร (หรื อขาดทุ น) จากการซื้ อ ขายก่ อนกําหนดก็ได้
เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยชอบความเสี่ ยง
2. ตราสารทุน (Equity) หรื อหุ ้น จะได้รับผลตอบแทนเป็ นเงินปั นผล และกําไรจากการ
ขายหุ ้น ซึ่งตลาดหุ ้นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําให้มีความเสี่ ยงมากกว่าการลงทุนประเภท
อื่น ๆ แต่ขณะเดียวกันความเสี่ ยงที่มากขึ้นก็ทาํ ให้มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นเช่นกัน
3. หน่วยลงทุน (Unit Trust) การซื้ อกองทุนรวมจะได้รับเป็ นหน่วยลงทุน และมีผจู ้ ดั การ
กองทุนเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการ จึงเหมาะสําหรับผูท้ ี่ไม่มีเวลา มีความรู ้และเงินลงทุนไม่มากนัก
(ศูนย์ส่งเสริ มการพัฒนาความรู ้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557 หน้า 60-63)
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
จันทร์ เพ็ญ บุญฉาย (2552) ทําการศึกษาเรื่ อง “การจัดการการเงินส่ วนบุคคล : กรณี ศึกษา
เฉพาะกลุ่มวัยทํางาน” ผลการศึกษาพบว่า ค่าใช้จ่ายเพื่อการออม – การลงทุนที่เกิดขึ้นจริ งของกลุ่ม
ตัวอย่าง มักเป็ นการจ่ายเพื่อออมในรู ป เงิน ฝากแบบออมทรั พย์ มี ความรู ้ และความเข้าใจต่ อการ
วางแผนทางการเงิ น และสามารถทําตามนโยบายของรั ฐบาล ส่ วนใหญ่ มีการจัดทํางบประมาณ
รายรับ – รายจ่าย แต่ละเดือน มักใช้จ่ายเท่าที่จาํ เป็ น กรณี มีเงินเหลือนิยมฝากธนาคาร
กิจติพร สิ ทธิพนั ธุ์ (2552) ทําการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการส่ วน
บุคคลของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านระดับการศึกษา และอาชีพ
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มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลในด้านกรอบระยะเวลาที่กาํ หนดและรู ปแบบในการ
วางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
กฤตภาส เลิศสงคราม (2555) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมการออมและปั จจัยที่มี
ผลต่อการออมของพนักงานบริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์” ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการออม
ของโดยส่ วนใหญ่ ออมในสถาบัน การเงิ น แต่ จาํ นวนเงิ น ออมของผูอ้ อมยังตํ่าอยู่ ดังนั้น ควรหา
มาตรการในการกระตุน้ การออมให้เพิ่มขึ้น และต้องมีการวางแผนด้านค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พนั ธ์ และปรรณ เก้าเอี้ยน (2558) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผล
ต่ อการจัดการการเงิ นส่ วนบุ คคลของข้าราชการตํารวจภู ธรจังหวัดชุ มพร ผลการศึ กษาพบว่า 1)
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รู ปแบบ
การดําเนิ นชี วิตพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวัน มีความสัมพันธ์กบั การจัดการการเงินส่ วนบุคคล
ของข้าราชการตํารวจภู ธร จังหวัดชุ มพร 2) ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยสมรรถนะทางการเงิ น
ได้แก่ ความรู ้ ดา้ นการจัดการการเงิน วินัยทางการเงิน และความตระหนักทางด้านจริ ยธรรม ทาง
การเงิน มีความสัมพันธ์กบั การจัดการการเงินส่ วนบุคคลของข้าราชการตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยสุ่ มจากประชาชนทัว่ ไปที่อาศัยและทํางานอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร ใช้สูตรไม่ทราบ
ขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran (W.G. Cochran, 1953) โดยผลการคํานวณได้ขนาดตัวอย่าง 384
คน และเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ใช้วิธีการ
สุ่ มตั ว อย่ า งง่ า ย (Simple Random Size) และเลื อ กตั ว อย่ า งตามความสะดวก (Convenience
Sampling) จากนั้นนําไปตรวจสอบคุณภาพคุณภาพเครื่ องมือด้วยการหาความเที่ยงตรง (Validity)
จากผู เ้ ชี่ ย วชาญ 3 ท่ าน แล้ว นํามาทํา IOC (Item Objective Congruence) แล้ว นํามาปรั บ ปรุ งให้
เหมาะสม จากนั้นทดลองทํา pre-test กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 ชุด และทดสอบความน่ าเชื่ อถือ
(Reliability test) ได้ค่า Cronbach’s alpha = 0.832
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้ อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Means) ในการอธิ บายข้อมูลเบื้ องต้น และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้สถิติ Chi-square test ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
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ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ งมากกว่าเพศชาย คิ ดเป็ นร้ อยละ 76.0 มี อายุ
ระหว่าง 31-40 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 48.8 มี สถานภาพโสด คิดเป็ นร้ อยละ 70.3 มี การศึ กษาในระดับ
ปริ ญญาตรี คิ ดเป็ นร้ อยละ 51.3 มี อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน คิ ดเป็ นร้ อยละ 85.0 และมี รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 27.3
พฤติกรรมทางการเงินส่ วนบุคคล โดยรวมมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง (2.238) โดยมี
พฤติกรรมทางการเงินในเรื่ องหากมีรายได้เข้ามาจะกันเป็ นเงินออมไว้ก่อน (2.660) มากที่สุด ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีการวางแผนการออมและการลงทุน เลือกวิธีฝากเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 32.3 การวางแผนทําประกัน เลือกเป็ นประกันชีวิตมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
40.2 การวางแผนเพื่ อเกษี ย ณอายุ เลื อกวิธีฝ ากเงิ น กับ ธนาคารมากที่ สุดคิ ดเป็ นร้ อยละ 30.5 การ
วางแผนทางด้านภาษี เลือกประกันชีวติ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 19.8
ผลการทดสอบ
ปั จจัยส่ วนบุ คคลด้านเพศที่ แตกต่ างกันมี รูป แบบการบริ หารจัดการทางการเงิ น ในด้าน
รู ปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน และด้านรู ปแบบการวางแผนทําประกันที่แตกต่างกัน
ยกเว้นในด้านรู ปแบบการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ และด้านรู ปแบบการวางแผนทางด้านภาษีที่ไม่
แตกต่างกัน
ปั จจัยส่ วนบุ คคลด้านอายุที่แตกต่ างกันมี รูป แบบการบริ หารจัดการทางการเงิ น ในด้าน
รู ปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน ด้านรู ปแบบการวางแผนทําประกัน ด้านรู ปแบบการ
วางแผนเพื่อเกษียณอายุ และด้านรู ปแบบการวางแผนทางด้านภาษีที่แตกต่างกัน
ปั จจัยส่ วนบุ ค คลด้า นสถานภาพที่ แ ตกต่ างกัน มี รูป แบบการบริ ห ารจัดการทางการเงิ น ในด้าน
รู ปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน และด้านรู ปแบบการวางแผนทางด้านภาษีที่แตกต่างกัน
ยกเว้น ในด้านรู ป แบบการวางแผนทําประกัน และด้านรู ป แบบการวางแผนเพื่ อ เกษี ยณอายุไม่
แตกต่างกัน
ปั จจัยส่ วนบุ คคลด้านระดับ การศึ กษาที่ แตกต่ างกันมีรูปแบบการบริ หารจัดการทาง
การเงิน ในด้านรู ปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน ด้านรู ปแบบการวางแผนทําประกัน ด้าน
รู ปแบบการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ และด้านรู ปแบบการวางแผนทางด้านภาษีที่แตกต่างกัน
ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอาชี พที่ แตกต่างกันมีรูปแบบการบริ หารจัดการทางการเงิน ใน
ด้านรู ปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน ด้านการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ และด้านรู ปแบบ
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การวางแผนทางด้านภาษีที่แตกต่างกัน ยกเว้นในด้านรู ปแบบการวางแผนทําประกันที่ไม่แตกต่าง
กัน
ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีรูปแบบการบริ หารจัดการทาง
การเงิน ในด้านรู ปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน ด้านรู ปแบบการวางแผนทําประกัน ด้าน
รู ปแบบการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ และด้านรู ปแบบการวางแผนทางด้านภาษีที่แตกต่างกัน
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางการเงินกับรู ปแบบการบริ หารจัดการทางการเงิน
ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
พฤติกรรมการทําบันทึกรายรับ-รายจ่ายที่แตกต่างกันมีรูปแบบการบริ หารจัดการทาง
การเงิน ในด้านรู ปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน ด้านรู ปแบบการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ
และด้านรู ป แบบการวางแผนทางด้านภาษี ที่ แตกต่ างกัน ยกเว้นในด้านรู ป แบบการวางแผนทํา
ประกันที่ไม่แตกต่างกัน
พฤติกรรมการวางแผนรายรับ-รายจ่ายไว้ล่วงหน้าที่ แตกต่างกันมีรูปแบบการบริ หาร
จัดการทางการเงิน ในด้านรู ปแบบการวางแผนการออมและการลงทุ น รู ป แบบการวางแผนทํา
ประกัน รู ปแบบการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ และรู ปแบบการวางแผนทางด้านภาษีที่แตกต่างกัน
พฤติกรรมทําการเปรี ยบเทียบงบประมาณกับรายรับ-รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริ งที่แตกต่างกัน
มีรูปแบบการบริ หารจัดการทางการเงิน ในด้านรู ปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน รู ปแบบ
การวางแผนเพื่ อเกษี ยณอายุ และรู ป แบบการวางแผนทางด้านภาษี ที่ แตกต่ างกัน ยกเว้น ในด้าน
รู ปแบบการวางแผนทําประกันที่ไม่แตกต่างกัน
พฤติ กรรมทําบัญ ชี ท รั พย์สิน-หนี้ สินที่ แตกต่ างกันมี รูป แบบการบริ ห ารจัดการทาง
การเงิน ในด้านรู ปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน ด้านรู ปแบบการวางแผนทําประกัน ด้าน
รู ปแบบการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ และด้านรู ปแบบการวางแผนทางด้านภาษีที่แตกต่างกัน
พฤติ กรรมหากมี รายได้เข้ามาจะกันเป็ นเงินออมไว้ก่อนที่ แตกต่ างกันมี รูป แบบการ
บริ หารจัดการทางการเงิ น ในด้านรู ปแบบการวางแผนการออมและการลงทุ น ด้านรู ปแบบการ
วางแผนทําประกัน ด้านรู ปแบบการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ และด้านรู ปแบบการวางแผนทางด้าน
ภาษีที่แตกต่างกัน
พฤติกรรมการปฏิบตั ิตามแผนทางการเงินที่วางไว้อย่างเคร่ งครัดและมีวินยั ที่แตกต่าง
กันมีรูปแบบการบริ หารจัดการทางการเงิ นการเงิน ในด้านรู ปแบบการวางแผนการออมและการ
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ลงทุ น ด้านรู ปแบบการวางแผนทําประกันที่ แตกต่ างกัน ยกเว้นในด้านรู ปแบบการวางแผนเพื่ อ
เกษียณอายุที่ไม่แตกต่างกัน
พฤติกรรมการปรับปรุ งแผนการเงินตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่แตกต่างกันมีรูปแบบ
การบริ หารจัดการทางการเงิน ในด้านรู ปแบบการวางแผนทําประกัน ด้านรู ปแบบการวางแผนเพื่อ
เกษียณอายุ และด้านรู ปแบบการวางแผนทางด้านภาษีที่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นในด้านรู ปแบบการ
วางแผนการออมและการลงทุนที่แตกต่างกัน
พฤติ กรรมการแสวงหาความรู ้ เพิ่ มเติ มเกี่ ยวกับ การวางแผนการเงิ นที่ แตกต่ างกัน มี
รู ปแบบการบริ หารจัดการทางการเงิน ในด้านรู ปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน รู ปแบบ
การวางแผนทําประกัน รู ปแบบการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ และรู ปแบบการวางแผนทางด้านภาษีที่
แตกต่างกัน
อภิปรายผล
เพศที่ ต่ างกัน จะมี รูป แบบการวางแผนออมและการลงทุ น และรู ป แบบการวางแผนทํา
ประกันที่แตกต่างกัน โดยเพศหญิงจะเน้นการออมและทําประกันมากกว่าเพศชาย เช่น การฝากเงิน
กับ ธนาคาร ประกัน ชี วิต แบบสะสมทรั พ ย์ สลากออมทรั พ ย์/ออมสิ น /ธ.ก.ส. กองทุ น รวม และ
อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ ส่ ว นเพศชายจะเน้ น การลงทุ น เช่ น ตราสารหนี้ ตราสารทุ น และทองคํา ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของกฤตภาส เลิศสงคราม (2555) ที่ทาํ การศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการออมและ
ปั จจัยที่มีผลต่อการออมของพนักงานบริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ที่กล่าวว่า เพศหญิงมีการออม
มากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงมีความระมัดระวังในการดําเนิ นชี วิต ต้องการความมัน่ คงจึงสะท้อน
ไปที่การออมที่มากกว่าเพศชาย
อายุที่ต่างกันจะมีรูปการบริ หารจัดการทางการเงินแตกต่างกันในทุกด้าน โดยช่วงอายุ 41 –
50 ปี โดยรวมจะมีรูปแบบการบริ หารจัดการทางการเงินที่หลากหลายที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ สมนึ ก เอื้อจิระพงษ์พนั ธ์ และปรรณ เก้าเอี้ยน ที่ทาํ การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการจัดการ
การเงินส่ วนบุคคลของข้าราชการตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร ที่กล่าวว่า เมื่อข้าราชการตํารวจมีอายุที่
สู งขึ้น จะให้ความสําคัญกับการออมมากขึ้นตามลําดับ
สถานภาพที่แตกต่างกันจะมีรูปแบบการวางแผนออมและการลงทุน และรู ปแบบวางแผน
ทางด้านภาษีที่แตกต่างกัน โดยผูท้ ี่มีสถานภาพสมรสจะเน้นการออมมากกว่าผูท้ ี่สถานภาพโสด ซึ่ ง
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สอดคล้องกับงานวิจยั ของกฤตภาส เลิศสงคราม (2555) ที่กล่าวว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสดมี
จํานวนเงินออมตํ่าที่สุด
ระดับการศึกษาที่ต่างกันจะมีรูปแบบการบริ หารจัดการทางการเงินที่แตกต่างกันในทุกด้าน
โดยผูท้ ี่มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จะมีรูปแบบการบริ หารจัดการทางการเงินที่หลากหลาย
มากที่สุด เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และกองทุนรวม ทําประกันชีวติ ประกันสุ ขภาพ
และประกันโรคร้ายแรง มีการวางแผนเพื่อเกษียณอายุดว้ ยกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ กองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ ย งชี พ (RMF) และ กองทุ น ประกัน สั ง คม ส่ ว นการวางแผนด้า นภาษี นอกจากกองทุ น
ประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพแล้ว ยังมีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ (RMF) กองทุนรวมหุ ้น
ระยะยาว (LTF) บริ จาคให้กบั สาธารณกุศล และเงินสนับสนุ นเพื่อการศึกษา มาใช้ในการลดหย่อน
ภาษี อี ก ด้ว ย ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จ ยั ของกฤตภาส เลิ ศ สงคราม (2555) ที่ ก ล่ า วว่า ผู ท้ ี่ มี ร ะดับ
การศึกษาปริ ญญาโท อาจจะมีความคาดหวังในเรื่ องผลตอบแทนที่สูงกว่าระดับอื่น ๆ
อาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกัน จะมี รู ป แบบการบริ ห ารจัด การทางการเงิ น ที่ แ ตกต่ า งกัน โดยผู ้ที่
ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนจะเน้นวางแผนการลงทุน แผนเกษียณ และแผนภาษีมากที่สุด
ส่ วนผูท้ ี่ประกอบอาชีพธุรกิจส่ วนตัว จะเน้นวางแผนประกัน การออมและลงทุนในทองคํามากกว่า
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกิจติพร สิ ทธิ พนั ธุ์ (2552) ที่ทาํ การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
วางแผนทางการส่ วนบุคคลของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร ที่กล่าวว่า ด้านอาชีพ มีอิทธิ พลต่อ
การวางแผนทางการเงินส่ วนบุ คคลของประชาชนในกรุ งเทพมหานครในด้านกรอบระยะเวลาที่
กําหนดและรู ปแบบในการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของประชาชน
รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนที่ ต่างกันจะมี รูป แบบการวางแผนออมและการลงทุ น รู ป แบบการ
วางแผนทําประกัน รู ปแบบการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ และรู ปแบบวางแผนทางด้านภาษีที่แตกต่าง
กัน โดยผูท้ ี่ มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท โดยรวมจะมี รูปแบบการบริ หารจัดการทางการเงิ น ที่
หลากหลายที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกิจติพร สิ ทธิ พนั ธุ์ (2552) ที่กล่าวว่า รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน มีอิทธิ พลต่อการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของประชาชนในกรุ งเทพมหานครในด้าน
รู ปแบบในการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
พฤติกรรมทางการเงิน ได้แก่ หากมีรายได้เข้ามาจะกันเป็ นเงินออมไว้ก่อน การปรับปรุ ง
แผนการเงินตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การแสวงหาความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน การ
วางแผนรายรั บ-รายจ่ายไว้ล่วงหน้า ปฏิบตั ิ ตามแผนทางการเงินที่ วางไว้อย่างเคร่ งครัดและมีวินัย
เปรี ยบเที ยบงบประมาณกับรายรับ-รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง การทําบันทึกรายรับ-รายจ่าย และการทํา
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บัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน ต่างมีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบการบริ หารจัดการทางการเงินทั้งสิ้ น โดยส่ วน
ใหญ่ มีการปฏิบ ัติในระดับปานกลาง ยกเว้นพฤติ กรรมการกันเป็ นเงินออมไว้ก่อน การปรั บปรุ ง
แผนการเงินตามสถานการณ์ และแสวงหาความรู ้ เกี่ ยวกับการวางแผนการเงิน จะมีการปฏิบตั ิใน
ระดับมาก และยังพบว่าผูท้ ี่มีการปฏิบตั ิในระดับมาก หรื อปฏิบตั ิเป็ นประจํา จะมีรูปแบบการบริ หาร
จัดการทางการเงินที่หลากหลายมากกว่าระดับอื่น ๆ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีการวางแผนการออมมากที่สุด โดยเน้นฝากเงินกับธนาคาร
มากที่สุด รองลงมาคือการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ และลงทุนกองทุนรวม ตามลําดับ แสดงให้
เห็นว่าบุคคลส่ วนใหญ่ยงั เลือกการออมการลงทุนแบบความเสี่ ยงตํ่า
ด้านการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ ส่ วนใหญ่เน้นการฝากเงินกับธนาคาร ส่ งกองทุ นสํารองเลี้ยงชี พ
และกองทุนประกันสังคม ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าบุคคลส่ วนใหญ่เน้นปฏิบตั ิตามนโยบายของแต่
ละบริ ษทั และนโยบายของรัฐ
ด้านการวางแผนทางด้านภาษี ส่ วนใหญ่ เน้นการลดหย่อนภาษีดว้ ยประกันชี วิต กองทุ น
ประกันสังคม และเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าบุคคลส่ วนใหญ่ ยังใช้เพียง
การหักลดหย่อนภาษีจากเงินกองทุนประกันสังคม และเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามนโยบายของ
แต่ละบริ ษทั และนโยบายของรัฐ เท่านั้น ซึ่งยังมีการลดหย่อนภาษีอีกหลายประเภท
ข้ อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจยั
ปั จจัยส่ วนบุ คคล ทั้ง เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ กษา อาชี พ และรายได้ ต่ างมี
ความสัมพันธ์กบั รู ปแบบการบริ หารจัดการทางการเงินทั้งสิ้ น หากหน่ วยงาน หรื อองค์กรต้องการ
ผลักดันให้ประชาชน หรื อพนักงาน มีการบริ หารจัดการทางการเงินที่ดี จําเป็ นต้องศึกษาปั จจัยของ
แต่ละบุคคล และคํานึงถึงผลประโยชน์ของแต่ละบุคคลเป็ นหลัก
บุคคลส่ วนใหญ่ยงั มีการวางแผนรายรับ-รายจ่าย, การมีวินยั , ทําบันทึกรายรับ-รายจ่าย
และการทําบันทึ กทรัพย์สิน-หนี้ สิน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งหากต้องการยกระดับมาตรฐานการ
ดํารงชีวิตให้สูงขึ้น มีความมัน่ คงในชีวิต และความมัง่ คัง่ ทางการเงิน พฤติกรรมเหล่านี้ จาํ เป็ นต้องมี
การปฏิบตั ิในระดับที่สูงขึ้นด้วย
การลดค่ าใช้จ่ายด้วยการวางแผนลดหย่อนภาษี บุ คคลส่ วนใหญ่ อาจยังไม่ ท ราบว่า
ค่าใช้จ่ายหรื อการลงทุนประเภทใดสามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีได้
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สามารถใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ของหน่ วยงานหรื อบริ ษทั ให้พนักงาน
ในองค์กรได้มีความรู ้ เพิ่มเติ มเกี่ ยวกับการวางแผนทางการเงินด้านต่าง ๆ แนะนําการลงทุนแบบ
ความเสี่ ยงตํ่า แต่ได้ผลตอบแทนสู งกว่าการฝากเงินกับธนาคาร เช่น กองทุนรวม พันธบัตรรัฐบาล
เป็ นต้น ซึ่ งจะเป็ นการช่วยให้บุคคลมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนื อจากรายได้ประจํา เพราะบุคคลส่ วน
ใหญ่ยงั เลือกวางแผนการเงินด้วยการฝากเงินกับธนาคาร
ทุกอาชีพ และทุกระดับรายได้ลว้ นต้องมีการวางแผนทางการเงิน เพราะการบริ หารหาร
จัดการที่ ดี จะช่ วยให้ไม่ ป ระมาทในการใช้ชีวิต ลดความเสี่ ยงต่ าง ๆ ที่ อาจเกิ ดขึ้ นได้ตลอดเวลา
สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และได้ใช้ชีวิตยามเกษียณได้อย่างมีความสุ ข
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
การวิจยั ครั้งนี้ ทาํ การศึกษาเพียงพฤติกรรม และรู ปแบบการบริ หารจัดการทางการเงิน
ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านั้น หากทําการศึกษาเพิ่มเติมในส่ วนของอัตราการออม
และการลงทุน อัตราค่าใช้จ่าย ภาระหนี้ สิน ปั ญหาสุ ขภาพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวนบุตร
หรื ออุปการะ ทัศนคติที่มีต่อการวางแผนทางการเงิน ปั จจัยหรื อบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการวางแผน
ทางการเงิน อาจทําให้ครอบคลุมและมีความหลากหลายมากขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ กษาความน่ าเชื่ อถื อ และความเชื่ อมัน่ ที่ ผูใ้ ช้บริ การ
ธนาคารมี ต่ อ ตราบริ ษ ัท ที่ ส่ ง ผลให้ ผู ใ้ ช้บ ริ ก ารธนาคารตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารธนาคาร โดย
ทําการศึกษากับผูใ้ ช้บริ การกับธนาคารกสิ กรไทย ของสาขาสี่ แยกทศกัณฑ์ จํานวน 420 คน ทําการ
เก็ บ ข้อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถาม และทํา การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ยสถิ ติ ค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต สถิ ติ
Independent Sample t-test , ANOVA และการค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า
1. ผูใ้ ช้บริ การที่ มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชี พ และรายได้แตกต่างกัน จะมี
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารแตกต่างกัน
2. ความน่าเชื่อถือขององค์กร ด้านการสื่ อสาร ด้านการเอาใจใส่ ด้านสัญญาใจและด้านการ
ให้ความสะดวกสบายมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคาร
3. ความเชื่อมัน่ ในตราบริ ษทั ด้านความน่ าเชื่ อถือ ความเมตตากรุ ณา และความซื่ อสัตย์มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคาร
คําสํ าคัญ: ความน่าเชื่อถือ, ความเชื่อมัน่ ในตราบริ ษทั , การตัดสิ นใจ, 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
ในสถาบันการเงิน ซึ่ งเป็ นสื่ อ กลางทางการเงิ น ธนาคารพาณิ ชย์ถื อได้ว่าเป็ นสถาบันที่ มี
ความสําคัญ มากที่ สุดต่ อระบบเศรษฐกิ จของประเทศ เพราะสามารถสร้ างเครดิ ตได้ซ่ ึ งส่ งผลต่ อ
ปริ มาณเงินในระบบของประเทศ ซึ่งในระบบเศรษฐกิจปั จจุบนั เงินทุนเป็ นปั จจัยสําคัญในการขยาย
การผลิตและเพิ่มผลผลิต ถ้าเงินทุนมีอยูจ่ าํ กัด ก็จะไม่เอื้ออํานวยให้เศรษฐกิจเจริ ญก้าวหน้าได้ หรื อ
ถ้ามี ทุ นแต่ ไม่ มีการนําเอาไปใช้ให้ เกิ ด ประโยชน์ ดังนั้นสถาบัน การเงิ น จึ งเข้ามามี บ ทบาทและ
ความสําคัญ โดยจะทําหน้าที่เป็ นตัวกลาง ในการรวบรวมเงินออมไปยังผูล้ งทุนในรู ปแบบต่างๆ เพื่อ
สนองความต้อ งการเงิ น ทุ น ที่ มี อ ยู่อ ย่า งไม่ จ าํ กัด นั้ น ๆ ได้เมื่ อ ความต้อ งการเงิ น ทุ น ได้รั บ การ
ตอบสนองแล้ว ก็จ ะทําให้ ก ารประกอบการหรื อ การผลิ ต เกิ ด ขึ้ น ผลผลิ ต ของประเทศมากขึ้ น
เพียงพอกับการอุปโภคและบริ โภค และอํานาจออกจําหน่ ายต่อในต่างประเทศได้อีกด้วย จึงทําให้
ประชากรมี งานทํา มีรายได้เพิ่มมากขึ้นและรายได้ประชาชาติ ก็จะเพิ่มมากขึ้น ในที่ สุดก็จะทําให้
เงินทุนจํานวนนั้นไหลกลับมาในสถาบันการเงินได้อีก
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ธุรกิจธนาคารในประเทศไทยมีอตั ราการแข่งขันที่สูงมากและคาดว่ามีแนวโน้มจะเพิ่มความ
รุ นแรงมากขึ้นในอนาคต เนื่ องจากกระแสเศรษฐกิ จ สังคม การเมืองที่ มีทิศทางไม่ชดั เจน ปั ญหา
สถานการณ์ความขัดแย้งของคนในสังคมการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมของลูกค้า เทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ๆ ล้วนส่ งผกระทบต่อการลงทุนและการทําธุรกรรมกับธนาคารชะลอตัวลงไป
และประเทศไทยเป็ นส่ วนหนึ่ งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ซึ่ งมีเป้ าหมายหลักในการปฏิบตั ิ
เพื่อให้เกิ ดการไหลเวียนของสิ นค้า บริ การ และการลงทุ นอย่างเสรี ทําให้ตลาดการให้บริ การทาง
การเงินมี เพิ่มมากขึ้ น สถาบันการเงินต่ างๆจึงหันมาให้ความสําคัญและปรับ กลยุทธ์ในเรื่ องของ
ความไว้วางใจและความเชื่อมัน่ ของลูกค้ามากขึ้น โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าซึ่ งถือว่า
เป็ นการเริ่ มต้นสร้างความน่าเชื่อถือที่ดีที่สุด เนื่ องจากความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือมักเกิดจาก
ความใกล้ชิดและผูกพัน ดังนั้นสิ นค้าและบริ การต่างๆ ที่ตอ้ งการยืนหยัดอยูใ่ นตลาดได้ดว้ ยการสร้าง
ความไว้วางใจและน่ าเชื่ อถือ จําเป็ นต้องเร่ งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง กิจกรรม
ใดๆ ก็ ต ามที่ ส ามารถทํา ให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายมี โ อกาสเชื่ อ มความสั ม พัน ธ์ ก ับ องค์ ก ร คื อ สิ่ งที่
ผูป้ ระกอบการจําเป็ นต้องทํา และให้ความสําคัญเป็ นอย่างยิง่
ในประเทศไทยสถาบันคุม้ ครองเงินฝากจัดตั้งขึ้นตาม พรบ.สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก ซึ่ งมี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 สําหรับสถาบันการเงินกฎหมายฉบับนี้กาํ หนดให้ธนาคาร
พาณิ ชย์ไทย สาขาธนาคารต่างประเทศ บริ ษทั เงินทุนและบริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ เข้าเป็ นสมาชิกของ
สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก กําหนดให้สถาบันการเงินนําส่ งเบี้ ยประกันในอัตราร้ อยละของยอดเงิน
ฝากเฉลี่ยและเบี้ ยประกันอาจเก็บในอัตราแตกต่างกันตามประเภทหรื อฐานะการดําเนิ นงานของ
สถาบันการเงิน สําหรับผูฝ้ ากเงินตามกฎหมายนี้ในปี ที่ 5 หลังจากการจัดตั้งสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
กําหนดให้การคุม้ ครองผูฝ้ ากเงินไว้เป็ นต่อรายผูฝ้ ากต่อสถาบันการเงิน ในจํานวนเงินไม่เกิน 1 ล้าน
บาท โดยจะคุม้ ครอง ดังนี้ ปี ที่ 1 คุม้ ครองเต็มจํานวน ปี ที่ 2 คุม้ ครองเต็มจํานวน ปี ที่ 3 คุม้ ครองเต็ม
จํานวน ปี ที่ 4 คุม้ ครอง 50 ล้านบาท และปี ที่ 5 คุม้ ครอง 1 ล้านบาท (สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก, 2559)
ดังนั้นการสร้ างความเชื่ อมัน่ และความไว้วางใจให้กบั ลู กค้า เนื่ องจากในปั จจุบนั ปั ญหา
วิกฤติเศรษฐกิจการเงินทั้งในและต่างประเทศเริ่ มจากประเทศสหรัฐอเมริ กา แล้วขยายตัวมาจนถึง
ประเทศในแถบยุโรป อย่างประเทศกรี ก รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจถดถอย หรื อการชะลอตัวทางด้าน
การเงิน ต่าง ๆ เหล่านี้ ซ่ ึ งส่ งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ และความไว้วางใจในสถาบันการเงิน ทําให้
ลูกค้าขาดความเชื่ อถือ ด้วยเหตุน้ ี การนําหลักการกํากับกิจการที่ดีเข้ามาใช้จะช่ วยเรี ยกความมัน่ ใจ
เชื่ อ มั่น ให้ ลู ก ค้า ของธนาคารอี ก ทั้ง ยังเป็ นปั จ จัย หลัก ในการเสริ ม สร้ า งให้ อ งค์ก รมี ร ะบบที่ มี
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ประสิ ทธิ ภ าพ น่ า เชื่ อ ถื อ โปร่ งใส และเป็ นพื้ น ฐานของการเติ บ โตอย่ า งยั่ง ยื น อั น ได้ แ ก่
Transparency การดําเนิ นธุรกิจด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตในการปฏิบตั ิหน้าที่มีความโปร่ งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ Relationship การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับธนาคาร
โดยมุ่งสู่ การเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน และ Technology การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริ หารจัดการ
และการให้บริ การลูกค้าอย่างมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
นอกจากเรื่ องความไว้วางใจและความเชื่อมัน่ แล้วด้านการบริ การลูกค้า (Customer Service)
ก็ถือเป็ นเรื่ องสําคัญอย่างยิ่งสําหรับทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุ รกิจธนาคาร เพราะธนาคารสามารถนํามา
เป็ นเครื่ องมือชนิ ดหนึ่ งในการสร้างความแตกต่าง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เนื่ องจาก
การบริ การลูกค้าที่มีคุณภาพจะช่วยผูกใจลูกค้าเอาไว้ได้ในระยะยาว และเพิ่มคุณค่าให้กบั กิจการด้วย
แม้หลายหน่ วยงานจะหันมาตระหนักถึงความสําคัญของการบริ การลูกค้ามากขึ้น แต่ลูกค้าก็ยงั พบ
กับบริ การที่ไร้คุณภาพอย่างต่อเนื่ อง อันเป็ นผลมาจากการบริ การลูกค้าอย่างไร้ทิศทางและขาดการ
วางแผนที่ดี ผลที่ตามมาก็คือเกิดปั ญหาการร้องเรี ยน การเปลี่ยนไปใช้บริ การรายอื่น จึงเป็ นการยาก
ที่ จ ะรั ก ษาลู ก ค้า เอาไว้ไ ด้ (วิ ท ยา ด่ านธํา รงกู ล , 2549, หน้ า 43) เพื่ อ เป็ นการเพิ่ ม คุ ณ ค่ าของการ
ให้บ ริ การแก่ ลู กค้าและการปรั บ เปลี่ ยนระบบการทํางานให้มี ค วามสอดคล้องและทัน สมัย นํา
เทคโนโลยีส มัย ใหม่ เข้ามาให้ บ ริ ก ารแก่ ลู กค้า มุ่ งตอบสนองผูใ้ ช้บ ริ การให้ได้รั บความสะดวก
รวดเร็ ว และเน้นคุณภาพการบริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพแก่ลูกค้าโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
มาใช้ พร้ อ มทั้งสร้ างความประทับ ใจให้แก่ ผูใ้ ช้บ ริ การอันจะเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ ที่ ดีให้กบั
ธนาคารต่อไป
จากที่ กล่าวมาข้างต้นทําให้ผูว้ ิจยั สนใจที่ จะศึกษาถึงความน่ าเชื่ อถือขององค์กรและความ
เชื่ อมัน่ ในตราบริ ษทั ที่ มีผลต่ อการใช้บริ การธนาคาร ซึ่ งข้อมู ลเหล่านี้ สามารถเป็ นประโยชน์แก่
สถาบันการเงินเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการปรับกลยุทธ์เกี่ยวกับนโยบายในการให้บริ การให้สอดคล้อง
กับผูใ้ ช้บริ การมากที่สุด ตลอดจนเป็ นแนวทางในการวางแผน กําหนดกลยุทธ์ของธนาคารให้เป็ นที่
ยอมรับของผูใ้ ช้บริ การมากขึ้นได้ในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อทําให้กลไกของระบบการเงินของประเทศ
ดําเนินไปได้อย่างมัน่ คงและมีเสถียรภาพมากที่สุด
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วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อศึกษาความน่าเชื่อถือขององค์กรที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคาร
2.2. เพื่อศึกษาความเชื่ อมัน่ ที่ ผูใ้ ช้บริ การธนาคารมีต่อตราบริ ษทั ที่ ส่งผลให้ผูใ้ ช้บริ การ
ธนาคารตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคาร
สมมติฐานการวิจยั
3.1 ผูใ้ ช้บ ริ การธนาคารที่ มีปั จจัยส่ วนบุ คคลแตกต่ างกัน มี การตัดสิ นใจเลื อ กใช้บ ริ การ
ธนาคารแตกต่างกัน
3.1 ความน่าเชื่อถือขององค์กรมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคาร
3.2 ความเชื่อมัน่ ที่ผใู ้ ช้บริ การธนาคารมีต่อตราบริ ษทั มีความสัมพันธ์กบั การเลือกใช้บริ การ
ธนาคาร
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่มีค่า
ความเชื่ อมัน่ อยู่ที่ 0.86 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ช้บริ การกับธนาคารกสิ กรไทย สาขาสี่ แยก
ทศกัณ ฑ์ จํานวน 420 คน และการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ด้วยสถิ ติค่ าเฉลี่ ยเลขคณิ ต สถิ ติ Independent
Sample t-test , ANOVA และการค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั ในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจยั
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 420
คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศ มีอายุช่วง20 – 30 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อ
เทียบเท่า มีสถานภาพโสดส่ วนใหญ่เป็ นประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน มีระดับรายได้ต่อ
เดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท
2. ผลการวิเคราะห์ความเชื่อถือของธนาคาร ด้านการสื่ อสาร ด้านการเอาใจใส่ ด้านการให้
สัญญาใจ ด้านการให้ความสะดวกสบาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความน่ าเชื่อถือของธนาคารโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อถือด้านการให้สัญญาใจมากที่สุด รองลงมา
คือ ด้านการให้ความสะดวกสบาย ด้านการสื่ อสาร และด้านการเอาใจใส่ ตามลําดับ
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3. ผลการวิเคราะห์ ความเชื่ อ มัน่ ในตราสิ นค้าของธนาคาร ด้านค่ าน่ าเชื่ อถื อ ด้านความ
เมตตากรุ ณา ด้านความซื่อสัตย์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้าของธนาคารโดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมัน่ ด้านความเมตตากรุ ณามากที่สุด รองลงมา คือ
ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านความซื่อสัตย์ ตามลําดับ
4. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคาร ด้านความตั้งใจใน
การใช้บริ การ ด้านความสนใจในการใช้บริ การ ด้านความปรารถนาที่จะใช้บริ การ ด้านการกระทํา
(พฤติกรรมการใช้บริ การ) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารอยูใ่ นระดับมาก โดย
มีการตัดสิ นใจด้านความสนใจในการใช้บริ การมากที่ สุด รองลงมา คือ ด้านความตั้งใจในการใช้
บริ การ ด้านความปรารถนาที่จะใช้บริ การ ด้านการกระทํา (พฤติกรรมการใช้บริ การ) ตามลําดับ
5. สรุ ปผลการทดลองสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผูใ้ ช้บริ การธนาคารที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การธนาคารแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน จะมีการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ความน่ าเชื่อถือขององค์กรมีความสัมพันธ์ กับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ธนาคาร พบว่า
ความน่ าเชื่ อถือขององค์กรมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคาร พบว่า
ความสัมพันธ์ที่พบอยูใ่ นระดับปานกลาง (P = 0.532) โดยความสัมพันธ์ที่พบเป็ นเชิงบวก กล่าวคือ
หากผูใ้ ช้บริ การมีความน่าเชื่อถือขององค์กรมาก ก็จะมีการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารมากตาม
ไปด้วย และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ความน่าเชื่อถือขององค์กร ด้านการสื่ อสารมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ธนาคาร ความสัมพันธ์ที่พบอยูใ่ นระดับปานกลาง (P = 0.464) โดยความสัมพันธ์ที่พบเป็ นเชิงบวก
กล่ าวคื อ หากผูใ้ ช้บ ริ การมี ค วามน่ าเชื่ อ ถื อ ขององค์กรด้านการสื่ อ สารมาก ก็จะมี การตัดสิ น ใจ
เลือกใช้บริ การธนาคารมากตามไปด้วย
ความน่าเชื่อถือขององค์กร ด้านการเอาใจใส่ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ธนาคาร ความสัมพันธ์ที่พบอยูใ่ นระดับปานกลาง (P = 0.315) โดยความสัมพันธ์ที่พบเป็ นเชิงบวก
กล่าวคือ หากผูใ้ ช้บริ การมีความน่าเชื่อถือขององค์กรด้านการเอาใจใส่ ก็จะมีการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การธนาคารมากตามไปด้วย
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ความน่ าเชื่ อถือขององค์กร ด้านสัญญาใจมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ธนาคาร ความสัมพัน ธ์ที่ พบอยู่ในระดับ มาก (P = 0.913) โดยความสัมพัน ธ์ที่ พ บเป็ นเชิ งบวก
กล่าวคือ หากผูใ้ ช้บริ การมีความน่าเชื่อถือขององค์กรด้านสัญญาใจมาก ก็จะมีการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การธนาคารมากตามไปด้วย
ความน่ าเชื่อถือขององค์กร ด้านการให้ความสะดวกสบายมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การธนาคาร ความสัมพันธ์ที่พบอยูใ่ นระดับตํ่า (P = 0.106) โดยความสัมพันธ์ที่พบเป็ น
เชิงบวก กล่าวคือ หากผูใ้ ช้บริ การมีความน่าเชื่อถือขององค์กรด้านการให้ความสะดวกสบายมาก ก็
จะมีการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารมากตามไปด้วย
สมมติฐานที่ 3 ความเชื่ อมัน่ ในตราบริ ษทั มีความสัมพันธ์ กับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ธนาคาร พบว่า
ความเชื่ อมัน่ ในตราบริ ษทั กับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคาร พบว่า ความสัมพันธ์ที่
พบอยู่ในระดับมาก (P = 0.927) โดยความสัมพันธ์ที่พบเป็ นเชิ งบวก กล่าวคือ หากผูใ้ ช้บริ การมี
ความเชื่ อมัน่ ในตราบริ ษทั มาก ก็จะมีการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารมากตามไปด้วย และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ความเชื่ อมัน่ ในตราบริ ษทั ด้านความน่ าเชื่ อถือ มี ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การธนาคาร ความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในระดับมาก (P = 0.865) โดยความสัมพันธ์ที่พบเป็ นเชิ ง
บวก กล่ าวคื อ หากผูใ้ ช้บ ริ ก ารมี ค วามเชื่ อ มัน่ ในตราบริ ษ ทั ด้านความน่ าเชื่ อ ถื อ มาก ก็จะมี การ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารมากตามไปด้วย
ความเชื่อมัน่ ในตราบริ ษทั ด้านความเมตตากรุ ณา มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การธนาคาร ความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในระดับมาก (P = 0.944) โดยความสัมพันธ์ที่พบเป็ นเชิ ง
บวก กล่าวคื อ หากผูใ้ ช้บริ การมีความเชื่ อมัน่ ในตราบริ ษทั ด้านความเมตตากรุ ณามาก ก็จะมีการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารมากตามไปด้วย
ความเชื่ อ มัน่ ในตราบริ ษทั ด้านความซื่ อ สัต ย์ มี ค วามสัมพัน ธ์ก ับ การตัดสิ น ใจเลื อกใช้
บริ การธนาคาร ความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในระดับตํ่า (P = 0.9275) โดยความสัมพันธ์ที่พบเป็ นเชิ ง
บวก กล่ าวคื อ หากผู ใ้ ช้บ ริ ก ารมี ค วามเชื่ อ มั่น ในตราบริ ษ ัท ด้า นความซื่ อ สั ต ย์ม าก ก็ จ ะมี ก าร
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารมากตามไปด้วย
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การอภิปรายผลการศึกษา และข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษาเรื่ อง ความน่าเชื่อถือขององค์กรและความเชื่ อมัน่ ในตราบริ ษทั ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคาร
1. ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชี พ และรายได้แตกต่างกัน จะมี
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารแตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากปั จจัยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ อาชีพ และรายได้ของผูใ้ ช้บริ การที่แตกต่างกันย่อมทําให้ผใู ้ ช้บริ การมีพฤติกรรมแตกต่าง
กันออกไปด้วยเช่น พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อ พฤติกรรมการตัดสิ นซื้ อสิ นค้า พฤติกรรม
การตัดสิ นใจใช้บริ การ เป็ นต้น ซึ่ งผลการศึกษาสอดคล้องกับทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories
Theory) ที่ อธิ บายว่าพฤติ กรรมของบุคคลเกี่ยวข้องกับลักษณะต่าง ๆ ของบุคคลหรื อลักษณะทาง
ประชากร โดยเชื่ อว่า บุคคลที่ มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันมักจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรื อในลําดับชั้น
ทางสังคมเดียวกัน และบุคคลกลุ่มเดียวกันจะเลือกรับและตอบสนองต่อเนื้ อหาข่าวสารในลักษณะ
เดียวกัน (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2552) นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับปรมะ สตะเวทิน (2556, หน้า 112113) ที่กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรเป็ นคุณสมบัติเฉพาะของตนซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปในแต่
ละคน โดยคุณสมบัติเหล่านี้ จะมีอิทธิ พลต่อผูร้ ับสารทั้งในด้านของความคิด ความเชื่อ ทัศนคติและ
พฤติกรรม ดังนั้นในการศึกษาครั้ งนี้ จึงพบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่ มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน จะมีการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของพรพรรณ ช้างงาเนี ยม (2553) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องลักษณะบุคคล ความพึงพอใจ
และพฤติกรรมการใช้บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) ของลูกค้า
ธนาคารในกรุ งเทพฯ ที่พบว่า ผูใ้ ช้บริ การธนาคารที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้แตกต่าง
กัน มีพฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) แตกต่าง
กัน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุ กฤตา สังข์แก้ว (2556) ทําการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจใช้บริ การเงินฝากสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.)จังหวัด ระนอง ที่ พ บว่า ผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ มีอ ายุ สถานภาพสมสร และรายได้เฉลี่ ยต่ อ เดื อ น
ต่างกัน มีการใช้บริ การเงินฝากประเภทสลากออมทรั พย์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
2. ความน่าเชื่อถือขององค์กร ด้านการสื่ อสาร ด้านการเอาใจใส่ ด้านสัญญาใจและด้านการ
ให้ความสะดวกสบายมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคาร ทั้งนี้ เนื่ องจากความ
น่ าเชื่ อถือขององค์กร คือ ความเชื่ อมัน่ นับถือซึ่ งกันและกันอย่างชัดเจนที่ เกิดขึ้นภายในจิตใจของ
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ผูใ้ ช้บริ การ ซึ่ งความเชื่ อมัน่ จะเกิดได้น้ นั จะต้องเกิดจากากรที่ ความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การได้รับ
การตอบสนองจากผูใ้ ห้บริ การตามความคาดหวัง และความไว้วางใจจะยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อความคาดหวัง
ในแง่บวกได้รับการตอบสนองหรื อเป็ นจริ ง ซึ่งเมื่อบุคคลมีความเชื่อมัน่ สู ง ก็จะก่อให้เกิดพฤติกรรม
การใช้บ ริ ก ารสู งตามไปด้ว ย (อํา นวย เถาตระกู ล , 2550) ดัง นั้น ในการศึ ก ษานี้ จึ ง พบว่ า ความ
น่ าเชื่ อ ถื อ ขององค์ก ร ด้า นการสื่ อ สาร ด้า นการเอาใจใส่ ด้านสั ญ ญาใจและด้า นการให้ ค วาม
สะดวกสบายมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคาร โดยผลการศึกษาสอดคล้องกับ
มะลิวลั ย์ แสงสวัสดิ์ (2556) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องปั จจัยความเชื่ อมัน่ และความภักดี ที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้า กรณี ศึกษาห้างสรรพสิ นค้าชั้นนําในกรุ งเทพมหานคร ที่
พบว่า ปั จจัยความเชื่อมัน่ ด้านคุณภาพการให้บริ การ ด้านความไว้วางใจ ด้านภาพลักษณ์องค์การและ
ปั จจัยความภักดี ด้านพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค ด้านความพึงพอใจ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ห้างสรรพสิ นค้า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ความเชื่ อมัน่ ในตราบริ ษทั ด้านความน่ าเชื่ อถือ ความเมตตากรุ ณา และความซื่ อสัตย์มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคาร พบว่า ความสัมพันธ์ที่พบอยูใ่ นระดับมาก (P
= 0.927) โดยความสัมพันธ์ที่พบเป็ นเชิงบวก กล่าวคือ หากผูใ้ ช้บริ การมีความเชื่อมัน่ ในตราบริ ษทั
มาก ก็จะมีการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารมากตามไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากความเชื่อมัน่ หมายถึง
ความสามารถให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ ให้เกิ ดขึ้นแก่ ลูกค้า ผูใ้ ห้บริ การจะต้องมีศกั ยภาพที่ บ่งบอกว่ามี
ความสามารถในการบริ การที่ ดี ความสามารถในการให้ บ ริ การเพื่ อ ให้ ผู ้รั บ บริ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ (จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์, 2554) ดังนั้นเมื่อผูใ้ ช้บริ การมีความเชื่อมัน่ ในตราบริ ษทั ก็ย่อม
ทําให้เกิดการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารมากตามไปด้วย ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ จึงพบว่า
ความเชื่อมัน่ ในตราบริ ษทั กับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
อนัญญา อุทยั ปรี ดา (2556) ทําการศึกษาเรื่ อง ความเชื่ อมัน่ ในตราสิ นค้าและภาพลักษณ์ ป ระเทศ
แหล่ งกําเนิ ดสิ นค้าที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ กรณี ศึกษา: ตราสิ นค้า COACH EST.1941 NEW
YORK ที่ พ บว่า ความเชื่ อ มัน่ ในตราสิ น ค้า ด้านความน่ าเชื่ อ ถื อ มี ความสัมพัน ธ์เชิ งบวกกับ การ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ ผลิ ตจากประเทศสเปน, ความเชื่ อมัน่ ในตราสิ นค้า ด้านความเมตตากรุ ณ า มี
ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ ผ ลิ ตจากประเทศจี น และความเชื่ อมัน่ ในตรา
สิ นค้า ด้านความซื่ อสัตย์ มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ ผลิตจากประเทศจีน
และสเปน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของจุรีย ์ พานทอง (2558)
ทําการศึ ก ษาเรื่ อ งความเชื่ อ มั่น ในผลิ ต ภัณ ฑ์ ช่ อ งทางในการรั บ รู ้ ข่ าวสารและนวัต กรรมของ
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ผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าโอทอปของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ที่พบว่า
ความเชื่ อ มั่ น ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อสิ นค้ า โอทอปของผู ้บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะ
1. การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรมีการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้การเก็บข้อมูลในรู ปแบบอื่น
เช่ น การสัมภาษณ์ การสังเกต เพื่อให้ทราบข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ธนาคารในเชิงลึกมากยิง่ ขึ้น
2. ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า นอกจากตัวแปรด้านความน่ าเชื่ อถื อขององค์กร และความ
เชื่ อมัน่ ในตราบริ ษทั แล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารด้วย
ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่ อไป ควรมี การทําการศึกษากับตัวแปรอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด การรับรู ้ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร เป็ นต้น
บทสรุ ป
1. การศึกษาครั้งนี้ พบว่า ปั จจัยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้
ที่ แ ตกต่ า งกัน จะมี ก ารตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารธนาคารแตกต่ า งกัน ดังนั้น ในการพัฒ นาการ
ให้บริ การของธนาคาร จะต้องให้ความสําคัญกับความต้องการบริ การที่แตกต่างกันของกลุ่มคนแต่
ละกลุ่มด้วย เพื่อให้ธนาคารมีบริ การที่ สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การแต่ละกลุ่มอย่าง
ครอบคลุม
2. ความน่าเชื่อถือขององค์กร เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคาร
ดังนั้นสิ่ งที่ธนาคารต้องปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ อง นอกเหนื อจากการพัฒนาบริ การให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การ คือ มีการสื่ อสาร ที่ทาํ ให้ลูกค้าอุ่นใจ และควรมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่ ลูกค้า
ควรทราบด้วยความจริ งใจ และมีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียม และ
ต้องให้บริ การด้วยความใส่ ใจ มีการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ควรมีรูปแบบการบริ การที่ ลูกค้า
มองว่า เจ้าหน้าที่ ธนาคารคือคนที่ ช่วยดูและและแนะนําผลประโยชน์หรื อสิ ทธิ พิเศษที่ เหมาะสม
ให้กบั ตนเอง โดยหากมี กรณี ที่ เกิ ดความผิดพลาดในการให้บริ การ ธนาคารจะต้องยอมที่ จะเสี ย
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ผลประโยชน์ เพื่อคงความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าไว้ นอกจากนั้นจะต้องมีการให้บริ การด้วยความเอา
ใจใส่ ซึ่งจะทําให้ลูกค้ารู ้สึกถึงความสะดวกสบาย มัน่ ใจ และมัน่ คงที่ได้รับบริ การ
3. ความเชื่ อมัน่ ในตราบริ ษทั ด้านความน่ าเชื่ อถือ ความเมตตากรุ ณา และความซื่ อสัตย์มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคาร ดังนั้นสิ่ งที่ ธนาคารต้องให้ความสําคัญอี ก
ประการ คือ จะต้องมีการบริ การที่ตรงกับสัญญาที่ให้กบั ลูกค้า การให้บริ การต้องมีความเหมาะสม
และได้ผลลัพธ์ที่ได้ตอ้ งมีความสมํ่าเสมอ จะทําให้ลูกค้ารู ้สึกว่าบริ การที่ได้รับนั้นมีความน่ าเชื่อถือ
สามารถให้ความไว้วางใจได้
กิตติกรรมประกาศ
การศึ กษาฉบับนี้ สําเร็ จลงได้ด้วยความกรุ ณ าช่ วยเหลื อและให้คาํ ปรึ กษาชี้ แนะแนวทาง
การศึ กษาที่ เป็ นประโยชน์ รวมถึ งการแก้ไขข้อ บกพร่ อ งต่ าง ๆ ในการศึ ก ษาวิจ ัยอย่างดี ยิ่งจาก
อาจารย์กฤษดา เชียรวัฒนสุ ข อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ได้ให้ความกรุ ณาและเสี ยสละเวลาอันมีค่าในการ
พิจารณาปรับปรุ งให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ มีความสมบูรณ์ที่สุด รวมไปถึงกลุ่มตัวอย่างทั้ง 420
ท่าน ที่เสี ยสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นผลให้งานวิจยั มี
ความชั ด เจนครบถ้ว นสามารถนํา มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านได้จ ริ ง นอกจากนี้ ผู ้ศึ ก ษาต้อ งขอกราบ
ขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว ญาติ และเพื่อนนักศึกษาของผูว้ ิจยั ทุกท่านที่ให้การสนับสนุ น
เป็ นกําลังใจและความช่วยเหลือแก่ผูว้ ิจยั ด้วยดีเสมอมา หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าการค้นคว้าอิสระฉบับนี้
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูส้ นใจในเนื้ อหาและการศึกษาค้นคว้าต่อไป โดยคุณประโยชน์จากผล
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ประสิ ทธิ์ประสาทวิชาความรู ้ทุกท่าน และหากมีขอ้ ผิดพลาดประการใดผูว้ ิจยั ขออภัยไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของตราสิ นค้าที่ และความเชื่ อมัน่ ใน
ตราสิ นค้าที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้อสมาร์ทโฟนหัวเว่ย โดยทําการศึกษากับผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้อหรื อกําลัง
ตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนหัวเว่ย ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 420 คน ทําการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม และทํา การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ยสถิ ติ ค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต และใช้ส ถิ ติ Independent
Sample t-test , ANOVA และการวิ เคราะห์ ส มการถดถอยพหุ ใ นการทดสอบสมมติ ฐ าน ผล
การศึกษาพบว่า
ภาพลักษณ์ ข องตราสิ น ค้าที่ มี ผ ลต่ อ การตัดสิ น ใจซื้ อ สมาร์ ท โฟนหั ว เว่ย ประกอบด้ว ย
ภาพลักษณ์ดา้ นคุณสมบัติ ด้านวัฒนธรรม ด้านบุคลิกภาพ และด้านผูใ้ ช้ โดยสามารถพยากรณ์ความ
ผันแปรของการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนหัวเว่ย ได้คิดเป็ นร้ อยละ 96.40 ที่ เหลื ออีกร้ อยละ 13.60
เป็ นผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น
ความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสมาร์ ทโฟนหัวเว่ย ประกอบด้วย ความ
เชื่ อมัน่ ด้านความสามารถ (Ability) ด้านความเมตตากรุ ณา (Benevolence) และด้านความซื่ อสัตย์
(Integrity) โดยสามารถพยากรณ์ ความผันแปรของการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนหัวเว่ย ได้คิดเป็ น
ร้อยละ 84.60 ที่เหลืออีกร้อยละ 25.40 เป็ นผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น
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คําสํ าคัญ : ภาพลักษณ์ ของตราสิ นค้า, ความเชื่ อมัน่ ในตราสิ นค้า, การตัดสิ นใจซื้ อ, สมาร์ ท โฟน
หัวเว่ย
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
การเติบโตของตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศไทยได้รับปั จจัยผลักดันหลักมาจากการเปลี่ยน
ผ่านเทคโนโลยีก ารใช้โทรศัพ ท์เคลื่ อ นที่ บ นโครงข่ าย 2G สู่ โ ครงข่ าย 3G/4G ประกอบกับ การ
แข่งขันการทําการตลาดอย่างเข้มข้นของกลุ่มผูป้ ระกอบการผลิต ผูจ้ ดั จําหน่ ายสมาร์ ทโฟน และผู ้
ให้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ ใ นประเทศไทยที่ นิ ย มทําการตลาดด้ว ยการจัด จําหน่ าย
สมาร์ ทโฟนพร้อมโปรแกรมส่ งเสริ มทางการตลาด โดยในการแข่งขันทําการตลาดอย่างเข้มข้นของ
กลุ่มผูป้ ระกอบการผลิตและผูจ้ ดั จําหน่ายสมาร์ทโฟนทั้งรายเก่าและรายใหม่ รวมถึงกลุ่มผูใ้ ห้บริ การ
เครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยนับว่าเป็ นส่ วนสําคัญต่อการขับเคลื่อนตลาดสมาร์ ทโฟน
ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 ให้มีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยปั จจุบนั ในประเทศไทยมีผผู ้ ลิต
สมาร์ ทโฟนจากประเทศจีนได้เริ่ มนําสมาร์ ทโฟนเข้ามาเจาะตลาดในประเทศไทย ก็ตอ้ งเผชิ ญกับ
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ความท้า ทายในการสร้ างภาพลักษณ์ ข องตราสิ น ค้าในกลุ่ มผูบ้ ริ โภคให้ เป็ นที่ จดจํา ในปั จจุ บ ัน
สมาร์ ทโฟนจากประเทศจีนมีภาพลักษณ์ที่ดีข้ ึนจากการเร่ งพัฒนาเทคโนโลยีในสมาร์ ทโฟน มีการ
ผลิตและออกแบบสมาร์ ทโฟนด้วยรู ปลักษณ์ที่ทนั สมัยและใช้วสั ดุอุปกรณ์ที่แข็งแรงมากขึ้น มีการ
สร้างภาพลักษณ์ของตราสิ นค้าที่ดีดว้ ยการใช้พรี เซ็นเตอร์ที่เป็ นตัวแทนของคนรุ่ นใหม่ รวมถึงมีการ
เร่ งขยายศูนย์การให้บริ การทั้งในด้านการขายและการซ่ อมบํารุ งรั กษา ส่ งผลให้สมาร์ ทโฟนจาก
ประเทศจีนได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ โภคมากขึ้น ซึ่ งเป็ นการแย่งชิ งส่ วนแบ่งทางการตลาดมาจาก
ผูผ้ ลิตสมาร์ ทโฟนสัญชาติอื่น ที่ครองตลาดสมาร์ ทโฟนในประเทศไทยอยูเ่ ดิม (ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย,
2560)
โดยในปี ที่ผ่านมาผูผ้ ลิตสมาร์ ทโฟนจากประเทศจีนได้เปิ ดตัวสมาร์ ทโฟนรุ่ นใหม่ๆ ที่โดน
ใจ และตรงใจผูใ้ ช้ จนส่ งผลให้เกิ ดกระแสความนิ ยมสมาร์ ทโฟนของประเทศจี นกันมาก ทําให้
ผูผ้ ลิตทั้งหลายต่างเริ่ มปรับเปลี่ยนกลยุทธ์บางอย่าง เช่น การออกแบบตัวเครื่ องให้ดูมีคุณค่า ทันสมัย
และดูมีเอกลักษณ์น่าใช้งานหรื อน่ าจับถือ พร้อมคุณสมบัติตวั เครื่ องในระดับที่ คุม้ ค่าคุม้ ราคา เพื่อ
ดึงดูดความสนใจของผูใ้ ช้ อย่างเช่น หัวเว่ย พร้อมกล้องคู่ Leica และ Xiaomi Mi MIX2 ที่มาพร้อม
กับหน้าจอไร้ขอบสามด้าน หรื อ Honor Magic ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติตวั เครื่ อง และฟี เจอร์ สุดลํ้า
ต่ างๆ ซึ่ งการดําเนิ นงานทั้งหมดนี้ ก็เพื่อเป็ นการเปิ ดทางเข้าสู่ ตลาดสมาร์ ทโฟนระดับโลกในฝั่ ง
ตะวันตกนัน่ เอง (Thai mobile center, 2560) ซึ่ งในประเทศไทย ยอดจัดจําหน่ ายสมาร์ ทโฟนหัวเว่ย
ในปั จจุบนั มียอดจัดจําหน่ายอยูเ่ ป็ นอันดับที่ 2 ในตลาดสมาร์ทโฟนในแง่ของตัวเครื่ อง จากยอดขาย
ที่เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 กว่า 3 เท่า และเหตุการณ์ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา พบว่าสมาร์ ท
โฟนหั ว เว่ ย P10 ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการอ่ า นเขี ย นข้อ มู ล แตกต่ า งกัน ชนิ ด ที่ เป็ นเทคโนโลยี
หน่วยความจําคนละตัวกัน คือ eMMC และ UFS หลังจากมีการเผยแพร่ ข่าวนี้ ออกไปทางผูบ้ ริ หาร
ของหัวเว่ย ได้ออกมายอมรับว่า หัวเว่ย P10 และ P10 Plus นั้นมีการใช้หน่วยความจําสองชนิดได้แก่
UFS และ eMMC เนื่ องจากบริ ษทั ประสบปั ญหาด้านการผลิต เพื่อผลิต P10 และ P10 Plus ให้ทนั
ความต้องการต่อตลาดหัวเว่ย จึงจําเป็ นต้องใช้หน่วยความจําชนิด eMMC มาแทน UFS ซึ่งจากที่ข่าว
นี้ ได้ออกมา ทําให้ทาง หัวเว่ย ได้เกิดกระแสด้านลบต่อตัวสิ นค้าและต่อภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า
อย่างหนัก (กรุ งเทพธุรกิจ, 2560)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวทําให้ผวู ้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาภาพลักษณ์ของตราสิ นค้าและความเชื่อมัน่
ในตราสิ น ค้าของสมาร์ ท โฟนหั วเว่ย ที่ มีต่ อ สายตาผู บ้ ริ โภค ผลที่ ไ ด้ม าใช้เป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ งภาพลักษณ์ ของตราสิ นค้าและความเชื่ อมัน่ ในตราสิ นค้า จนนําไปสู่ กาววางแผนกลยุทธ์
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ทางการตลาดสําหรั บ ผูท้ ี่ ส นใจและบริ ษ ัท ผูผ้ ลิ ต ให้ ส ามารถตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภคได้มากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสมาร์ทโฟนหัวเว่ย
2. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสมาร์ทโฟนหัวเว่ย
3. เพื่อศึกษาความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสมาร์ทโฟนหัวเว่ย
สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในด้าน เพศ อายุ รายได้ การศึกษา และอาชี พ ที่แตกต่าง
กันตัดสิ นใจซื้อสมาร์ทโฟนหัวเว่ยไม่แตกต่างกัน
2. ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสมาร์ทโฟนหัวเว่ย
3. ความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสมาร์ทโฟนหัวเว่ย
อุปกรณ์ และวิธีการ / วิธีดาํ เนินการวิจยั
สํา หรั บ การวิ จ ัย ภาพลัก ษณ์ ข องตราสิ น ค้า และความเชื่ อ มั่น ในตราสิ น ค้าที่ มี ต่ อ การ
ตัด สิ นใจซื้ อสมาร์ ท โฟนหั ว เว่ ย ในเขตกรุ ง เทพมหานครในครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ปริ มาณ
(Quantitative research) โดยใช้การวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey Research Method) และมี วิธีเก็บ ข้อมู ล
ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได้กาํ หนดแนวทางในการวิจยั โดยมีลาํ ดับขั้นตอนในการทํา
วิจยั และมีระเบียบวิธีวิจยั ในด้าน การกําหนดประชากร การสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล
การจัดทําและการวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมถึงสถิติที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ จะใช้ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคที่ เคยซื้ อหรื อกําลังตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ท
โฟนหัวเว่ย
กลุ่ ม ตัว อย่าง คื อ ผูบ้ ริ โ ภคที่ เคยซื้ อ หรื อ กําลัง ตัด สิ น ใจซื้ อ สมาร์ ท โฟนหั ว เว่ ย ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นกลุ่มประชากรที่ ไม่ทราบจํานวนที่ แน่ ชดั จึงใช้การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้จาํ นวนประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมีจาํ นวนประชากร 5,686,646 คน (สํานักงาน
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สถิ ติ แ ห่ ง ชาติ , 2559) โดยใช้ สู ต รของ Yamane ในการคํา นวนเพื่ อ กํา หนดขนาดตัว อย่า งของ
ประชากรที่ ซ้ื อหรื อกําลังตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนหัวเว่ย ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 ยอมให้
คลาดเคลื่ อนร้ อยละ 5 (Yamane, 1973) ผลการคํานวณพบว่า จํานวนกลุ่ มตัว อย่างขั้นตํ่าสําหรั บ
การศึกษาครั้งนี้ คือจํานวน 400 คน และได้ทาํ การสํารองในกรณี แบบสอบถามไม่สมบูรณ์จาํ นวน
20 คน รวมเป็ น 420 คน
วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
ใช้ วิธี การสุ่ มตั ว อย่ างแบบหลายขั้น ตอน (Multi-stage Random Sampling) โดยการสุ่ ม
ตัวอย่างจากผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้อหรื อกําลังตัดสิ นใจซื้อสมาร์ทโฟนหัวเว่ยในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
มีข้ นั ตอนการสุ่ มตัวอย่าง ดังนี้
ใช้ วิธีการสุ่ มตัว อย่ างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการพิ จารณาเลื อกพื้ นที่ ที่
เป็ นแหล่งชุมชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่
กรุ งเทพรอบใน ได้แก่ ศูนย์การค้าเอ็มบี เคเซ็นเตอร์ (เขตปทุมวัน) และอาคารศรี -เฟื่ องฟุ้ง
(เขตบางรัก)
กรุ งเทพรอบกลาง ได้แก่ ศู น ย์ก ารค้าเซ็ น ทรั ลลาดพร้ าว (เขตจตุ จกั ร) และ ศู น ย์ก ารค้า
เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วลิ ล์ (เขตลาดพร้าว)
กรุ งเทพรอบนอก ได้แก่ ศูนย์การค้าซีคอนบางแค (เขตบางแค)
จากนั้นใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) โดยแบ่งเท่า ๆ กันทุก
พื้นที่ โดยกําหนดให้เขตพื้นที่ละ 140 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้ น 420 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการเลือกโดยใช้ความ
สะดวก (Convenience Sampling) เบื้องต้นใช้การซักถาม เพื่อเป็ นการคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง จากนั้น
เก็บข้อมูลจากผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือ และเต็มใจในการให้ขอ้ มูล ในบริ เวณสถานที่ต่างๆ ที่เจาะจงเลือก
ในข้างต้น
เครื่ องมือที่ใช้ ในการทําวิจัย ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นโดยได้ศึกษา
ค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ รวมทั้งเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาเป็ นแนวคิดในการสร้าง
แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็ น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยเป็ นคําถาม
แบบให้เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว (Check list)
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ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า โดยข้อคําถามมีลกั ษณะเป็ น
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีคิดของลิเคิร์ท (Likert’s scale)
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้า โดยข้อคําถามมีลกั ษณะเป็ น
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีคิดของลิเคิร์ท (Likert’s scale )
ตอนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ การตัด สิ น ใจซื้ อ โดยมี ข ้อ คํา ถามมี ล ัก ษณะเป็ น
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีคิดของลิเคิร์ท (Likert’s scale)
การทดสอบเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ผู ้วิ จ ัย ทํา การทดสอบความเที่ ย งตรง (Validity) และความน่ า เชื่ อ ถื อ (Reliability) ของ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้
การทดสอบความเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หา (Validity) โดยการนําแบบสอบถามที่ ผ่ านการ
ตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อพิจารณาเนื้ อหา โครงสร้าง และความตรงตามเกณฑ์ จากการ
ทดสอบความเที่ ยงตรงของงานวิจยั จึงดําเนิ นการปรับปรุ งแบบสอบถามเพื่อให้มีความสอดคล้อง
ตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ
การทดสอบความน่ าเชื่ อ ถื อ (Reliability) ผู ว้ ิ จัย ดําเนิ น การนํา แบบสอบถามไปทําการ
ทดสอบ (Pre-Test) กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 ชุ ด กับกลุ่มตัวอย่างที่ มีคุณสมบัติตามที่ กาํ หนดไว้
เพื่ อทดสอบความเข้าใจในข้อคําถามต่ างๆ แล้วนําไปหาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม โดย
แบบสอบถามฉบับ นี้ มี ค่าความเชื่ อ มัน่ เท่ ากับ 0.89 ซึ่ งถื อ ว่ามี ค่าความเชื่ อมัน่ สู ง และถื อว่าเป็ น
แบบสอบถามที่สามารถนําไปเก็บข้อมูลได้ต่อไป
การวิเคราห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลด้วยสถิ ติ ค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ต และใช้สถิ ติ Independent Sample t-test , ANOVA
และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจยั
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย
มากที่ สุด จํานวน 243 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.90 และเป็ นเพศหญิ ง จํานวน 177 คน ติ ดเป็ นร้ อยละ
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42.10 ส่ วนใหญ่มีอายุ 20 – 25 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และประกอบอาชี พพนักงานเอกชน
มากที่สุด รองลงมาคืออาชีพอิสระ โดยพบว่าส่ วนใหญ่จะมีรายได้ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท
การรับรู ้ ภาพลักษณ์ ของตราสิ นค้าสมาร์ ทโฟนหัวเว่ย ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ภาพลักษณ์ โดยรวมต่ อตราสิ นค้าสมาร์ ท โฟนหัวเว่ย อยู่ในระดับ มาก โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ภาพลักษณ์ ด้านคุ ณ ค่ามากที่ สุด รองลงมา คือ ด้านคุณ สมบัติ และด้านบุ คลิกภาพ ด้านผูใ้ ช้ ด้าน
วัฒนธรรม และน้อยที่สุด คือด้านคุณประโยชน์
ความเชื่ อมัน่ ในตราสิ นค้าของสมาร์ ทโฟนหัวเว่ย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
เชื่อมัน่ ในตราสิ นค้า ภายใต้ตราสิ นค้าหัวเว่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมัน่
ด้านความเมตตากรุ ณ ามากที่ สุด รองลงมา คื อ ด้านความสามารถ และน้อยที่ สุด คื อ ด้านความ
ซื่อสัตย์ ตามลําดับ
การตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ท โฟนหัวเว่ย ผลการศึ กษาพบว่า กลุ่ มตัวอย่างมี การตัดสิ นใจซื้ อ
สมาร์ ทโฟนหัวเว่ยภายใต้ตราสิ นค้า หัวเว่ยอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสิ นใจ
ซื้ อด้านความสนใจมากที่ สุด รองลงมา คื อ ด้านความตั้งใจ ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ และด้านความ
ต้องการ ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1: ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในด้าน เพศ อายุ รายได้ การศึกษา และอาชีพ
ที่แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนหัวเว่ยไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มี
เพศ อายุ รายได้ การศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนหัวเว่ย ด้านความ
ตั้งใจ ด้านความสนใจ ด้านความต้องการ ด้านการตัดสิ นใจซื้อแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ดังตาราง
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ตารางที่ 1 สรุ ปผลการศึกษาสมมติฐานที่ 1
ตัวแปร

ด้านความตั้งใจ

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายรับเฉลี่ยต่อ
เดือน
 หมายถึง แตกต่างกัน






การตัดสิ นใจซื้อสมาร์ทโฟนหัวเว่ย
ด้านความสนใจ
ด้านความ
ต้องการ







-

ด้านการตัดสิ นใจ
ซื้อ






- หมายถึง ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2: ภาพลักษณ์ ของตราสิ นค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนหัวเว่ย ผล
การศึ ก ษาพบว่ า ภาพลัก ษณ์ ข องตราสิ นค้ า ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อสมาร์ ท โฟนหั ว เว่ ย
ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ ดา้ นคุณสมบัติ (X1) ด้านวัฒ นธรรม (X4) ด้านบุ คลิ กภาพ (X5) และด้าน
ผูใ้ ช้ (X6) โดยพบว่า ภาพลักษณ์ดา้ นผูใ้ ช้ (X6) เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสมาร์ทโฟนหัวเว่
ยมากที่ สุ ด (ß = 0.489) รองลงมา คื อ ด้านคุ ณ สมบัติ (X1) (ß = 0.303) ด้านวัฒ นธรรม (X4) (ß =
0.245) และด้านบุ ค ลิ กภาพ (X5) (ß = 0.051) นอกจากนี้ ยังพบว่า สั ม ประสิ ท ธิ์ การกําหนด (R2 =
0.964) แสดงให้เห็ นว่า ภาพลักษณ์ ดา้ นคุณสมบัติ (X1) ด้านวัฒนธรรม (X4) ด้านบุ คลิ กภาพ (X5)
และด้านผูใ้ ช้ (X6) โดยพบว่า ภาพลักษณ์ ด้านผูใ้ ช้ (X6) สามารถพยากรณ์ ความผัน แปรของการ
ตัดสิ นใจซื้อสมาร์ ทโฟนหัวเว่ย ได้คิดเป็ นร้อยละ 96.40 ที่เหลืออีกร้อยละ 13.60 เป็ นผลเนื่องมาจาก
ตัวแปรอื่นดังตาราง
สมมติ ฐานที่ 3 : ความเชื่ อมัน่ ในตราสิ น ค้าของผูบ้ ริ โภคมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ท
โฟนหัวเว่ย ผลการศึกษาพบว่า ความเชื่ อมัน่ ในตราสิ นค้าที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟน
หั ว เว่ ย ประกอบด้ว ย ความเชื่ อ มั่น ด้า นความสามารถ (Ability) (X1) ด้า นความเมตตากรุ ณ า
(Benevolence) (X2) และด้านความซื่ อสัตย์ (Integrity) (X3) โดยพบว่า ความเชื่อมัน่ ด้านความเมตตา
กรุ ณ า (Benevolence) (X2) (ß = 0.695) เป็ นปั จจัยมีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ท โฟนหัวเว่ยมาก
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ที่สุด รองลงมา คือ ด้านความสามารถ (Ability) (X1) (ß = 0.224) และด้านความซื่ อสัตย์ (Integrity)
(X3) (ß = 0.173) นอกจากนี้ ยงั พบว่า สัมประสิ ทธิ์ การกําหนด (R2 = 0.846) แสดงให้เห็ นว่า ความ
เชื่อมัน่ ด้านความสามารถ (Ability) (X1) ด้านความเมตตากรุ ณา (Benevolence) (X2) และด้านความ
ซื่ อสัตย์ (Integrity) (X3) สามารถพยากรณ์ความผันแปรของการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนหัวเว่ย ได้
คิดเป็ นร้อยละ 84.60 ที่เหลืออีกร้อยละ 25.40 เป็ นผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น
การอภิปรายผลการศึกษา
ผูบ้ ริ โภคที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ภาพลักษณ์
ตราสิ นค้าสมาร์ ทโฟนหัวเว่ย มีความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้าสมาร์ ทโฟนหัวเว่ย และมีการตัดสิ นใจซื้ อ
สมาร์ ทโฟนหัวเว่ยแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากการที่ผบู ้ ริ โภคที่
มี เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ที่ แ ตกต่ างกัน ส่ งผลทําให้ ผูบ้ ริ โภคมี ก ารเปิ ดรั บ
ข่าวสาร ความรู ้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิ ยม ความเชื่อและพฤติ กรรมที่ แสดงออกต่อเรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่ งที่แตกต่างกันออกไป เพราะปั จจัยส่ วนบุคคลเป็ นปั จจัยสําคัญที่เป็ นตัวกําหนดพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคให้มีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้นในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ จึงพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มี เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าสมาร์ทโฟนหัวเว่ย
มีความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้าสมาร์ทโฟนหัวเว่ย และมีการตัดสิ นใจซื้อสมาร์ทโฟนหัวเว่ยแตกต่างกัน
อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่ งผลการศึ กษาสอดคล้องกับ แนวคิ ดของฉลองศรี พิ มล
สมพงศ์ (2558) ที่ ได้กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรนั้น จะประกอบไปด้วย ขนาดของครอบครัว
เพศ อายุ อาชี พ การศึ กษา รายได้ เชื้ อชาติ สัญ ชาติ ซึ่ งคุ ณ สมบัติเหล่ านี้ ล ว้ นแต่ มีผลต่ อ รู ป แบบ
พฤติ กรรม ซึ่ งรวมไปถึ งพฤติ กรรมการซื้ อของบุ คคล นั้น ๆ ด้วย และสอดคล้องกับแนวคิ ดของ
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2553) ที่กล่าวว่า ลักษณะทางประชากร อาทิ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา ฯลฯ ล้วน
เป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญต่อนักการตลาด เนื่ องจากลักษณะดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับอุปสงค์ (Demand)
ในตัวสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ ของบุคคล นอกจากนั้นผลการศึกษายังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
ธราธิ ป แววศรี (2557) ได้ศึ ก ษาปั จ จัย ในการตัด สิ น ใจซื้ อสมาร์ ท โฟนของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่พบว่า เพศมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อและใช้สมาร์ทโฟนด้านแนวโน้มการเปลี่ยน
สมาร์ ทโฟน โดยส่ วนใหญ่พบว่าเพศชายมีความแตกต่างมากกว่าเพศหมีญิง ควรส่ งเสริ มโปรโมชัน่
ที่เน้นความต้องการสําหรับผูบ้ ริ โภคเพศหญิ งเพิ่มขึ้นเช่น โปรโมชัน่ ส่ งเสริ มเกี่ยวกับการถ่ายภาพ
และเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน่ ความสวยความงาม สิ่ งเหล่านี้ จะสามารถดึงดูดผูบ้ ริ โภคเพศหญิงได้มาก
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ขึ้ น ส่ ว นอายุมี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ และใช้ส มาร์ ท โฟนด้านการสนทนาโต้ต อบสื่ อ สั งคม
ออนไลน์ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของวิมลนาฎ ศรี โอฬาร์ (2557) ได้ทาํ การศึกษาอิทธิ พล
ของปั จจัยที่ ส่งผลต่อความภักดีในตราสิ นค้าประเภทสมาร์ ทโฟน ที่ พบว่า เพศ อายุ สมรส อาชี พ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีลกั ษณะแตกต่างกันส่ งผลต่อความภักดีของลูกค้าต่างกัน
ภาพลักษณ์ ข องตราสิ น ค้าที่ มี ผ ลต่ อ การตัดสิ น ใจซื้ อ สมาร์ ท โฟนหั วเว่ย ประกอบด้ว ย
ภาพลักษณ์ ดา้ นคุ ณสมบัติ (X1) ด้านวัฒนธรรม (X4) ด้านบุ คลิ กภาพ (X5) และด้านผูใ้ ช้ (X6) โดย
พบว่า ภาพลักษณ์ดา้ นผูใ้ ช้ (X6) เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนหัวเว่ยมากที่สุด (ß
= 0.489) รองลงมา คื อ ด้านคุ ณ สมบัติ (X1) (ß = 0.303) ด้านวัฒนธรรม (X4) (ß = 0.245) และด้าน
บุคลิกภาพ (X5) (ß = 0.051) นอกจากนี้ยงั พบว่า สัมประสิ ทธิ์ การกําหนด (R2 = 0.964) แสดงให้เห็น
ว่า ภาพลักษณ์ดา้ นคุณสมบัติ (X1) ด้านวัฒนธรรม (X4) ด้านบุคลิกภาพ (X5) และด้านผูใ้ ช้ (X6) โดย
พบว่า ภาพลักษณ์ ดา้ นผูใ้ ช้ (X6) สามารถพยากรณ์ ความผันแปรของการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟน
หัวเว่ย ได้คิดเป็ นร้อยละ 96.40 ทั้งนี้ เนื่ องจาก ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าเป็ นสิ่ งที่บ่งบอกถึงความไว้ใจ
ความเกี่ยวพันความโดดเด่นที่ มีความสัมพันธ์กบั ตัวสิ นค้าบริ การและองค์กรซึ่ งจะเป็ นตัวสร้างให้
เกิ ด ความแตกต่ างจากคู่ แ ข่ ง ดังนั้น หากผูบ้ ริ โภคมี การรั บ รู ้ ภ าพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้าที่ สั ม พัน ธ์ก ับ
ทัศนคติและความชื่นชอบ รวมถึงมีความแตกต่างจากคู่แข่งมาก ก็ยอ่ มทําให้ผบู ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจ
เลื อ กซื้ อ เลื อ กใช้บ ริ การได้ม ากเช่ น กัน ซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของสมาคมการตลาดอเมริ ก า
(AMA: American Marketing Association) ได้ให้ความหมายของตราสิ นค้าว่า “ตราสิ นค้า (Brand)
คือชื่อ (Name) คําที่ใช้เรี ยกชื่อ (Term) เครื่ องหมาย (Symbol) รู ปแบบ (Design) หรื อเป็ นการรวมทุก
สิ่ งที่ ก ล่ าวมาเพื่ อ แยกแยะถึ งความแตกต่ างของสิ น ค้าหรื อ บริ ก ารจากผู ข้ ายรายอื่ น ๆ (Kotler &
Keller, 2015) โดยเสรี วงษ์มณฑา (2542, น. 144) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า เป็ น
การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค (Consumer Perception) ที่มีต่อตราสิ นค้า ซึ่ งหากลูกค้ามีการรับรู ้ภาพลักษณ์
ตราสิ นค้าที่ สอดคล้องกับความต้องการของตนเองมาก ก็จะส่ งผลให้ลูกค้าเกิ ดพฤติ กรรมการซื้ อ
การใช้บริ การสิ นค้านั้น ๆ มากตามไปด้วย ดังนั้นจึงสรุ ปได้ว่า ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า
เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนหัวเว่ย ซึ่ งผลการศึกษาสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของเสกสรรค์ โอสถิตย์พร (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง การรับรู ้ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าระหว่างรถยนต์ตรา
สิ นค้าโตโยต้าและฮอนด้าของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดเชียงใหม่ที่พบว่า ตราสิ นค้ามีความสําคัญต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์อยู่ในระดับ มาก นอกจากนี้ ยงั พบว่า การรั บ รู ้ ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า ระหว่าง
รถยนต์ตราสิ นค้าโตโยต้าและฮอนด้าของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยใช้แนวคิ ดในการจัด
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ภาพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้าทั้ง 6 ด้านคื อ 1) คุ ณ สมบัติ 2) คุ ณ ประโยชน์ 3) คุ ณ ค่ า 4) วัฒ นธรรม 5)
บุคลิกภาพ และ 6) ผูใ้ ช้ อยูใ่ นระดับมากทั้ง 6 ด้าน และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของชลวิกา อาจองค์
(2555) ได้ศึกษารู ปแบบการดําเนินชีวิตและการรับรู ้ในตราสิ นค้าที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อ สมาร์ทโฟ
นตราสิ นค้าไอโฟนของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดชลบุรี ที่ พบว่า การรับรู ้ ในตราสิ นค้ามี ผลต่อการ
ตั้งใจซื้ อสมาร์ ทโฟนตราสิ นค้าไอโฟน และยังพบว่า การรับรู ้ สูงสุ ดในจิตใจ การรั บรู ้ ที่มีตวั ช่ วย
และ การรับรู ้ที่ไม่มีตวั ช่วย มีผลต่อการตั้งใจซื้อสมาร์ทโฟนตราสิ นค้าไอโฟนด้วย
ความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนหัวเว่ย ประกอบด้วย ความ
เชื่อมัน่ ด้านความสามารถ (Ability) (X1) ด้านความเมตตากรุ ณา (Benevolence) (X2) และด้านความ
ซื่ อสัตย์ (Integrity) (X3) โดยพบว่า ความเชื่ อมัน่ ด้านความเมตตากรุ ณา (Benevolence) (X2) (ß =
0.695) เป็ นปั จจัย มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อสมาร์ ท โฟนหั ว เว่ ย มากที่ สุ ด รองลงมา คื อ ด้ า น
ความสามารถ (Ability) (X1) (ß = 0.224) และด้ า นความซื่ อ สั ต ย์ (Integrity) (X3) (ß = 0.173)
นอกจากนี้ ยัง พบว่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ การกํา หนด (R2 = 0.846) แสดงให้ เห็ น ว่า ความเชื่ อ มั่น ด้า น
ความสามารถ (Ability) (X1) ด้านความเมตตากรุ ณ า (Benevolence) (X2) และด้านความซื่ อสัตย์
(Integrity) (X3) สามารถพยากรณ์ความผันแปรของการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนหัวเว่ย ได้คิดเป็ น
ร้อยละ 84.60 ทั้งนี้ เนื่องจาก ความเชื่อมัน่ คือ ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ คือ องค์การให้การบริ การ
ตรงกับสัญญาที่ ให้กบั ลูกค้า การให้บริ การต้องมีความเหมาะสม และได้ผลลัพธ์ที่ได้ตอ้ งมีความ
สมํ่าเสมอ จะทําให้ลูกค้ารู ้ สึกว่าบริ การที่ ได้รับนั้นมีความน่ าเชื่ อถื อสามารถให้ความไว้วางใจได้
ความน่ าเชื่ อถือที่เกิ ดจากความซื่ อสัตย์ ความจริ งใจ ความสนใจ ถือเป็ นส่ วนสําคัญมากที่ สุดอย่าง
หนึ่ ง ที่จะส่ งผลในการขยายฐานลูกค้าและมีการบอกต่อ ดังนั้นเมื่อลูกค้ามีความเชื่ อมัน่ สู ง ย่อมทํา
ให้เกิดการตัดสิ นใจซื้อสู งตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Morgan & Hunt, (1994) ที่กล่าว
ว่า ความไว้วางใจมีความสําคัญเป็ นอย่างยิ่ง สําหรับการกําหนดข้อผูกมัด เพื่อบ่งบอกปฏิ สัมพันธ์
ของลูกค้าและองค์การ ความวางใจ แสดงสภาพความเป็ นจริ งเมื่ อผูบ้ ริ โภคจํานวนหนึ่ งเกิ ดความ
เชื่ อ มัน่ โดยมี ส่วนร่ วมในการแลกเปลี่ ยนความน่ าเชื่ อถื อ (Reliability) และความซื่ อ สัตย์ต่อ กัน
(Integrity) มีความใกล้ชิดขนานกับแนวความคิดทางการตลาด ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องบุคลิกภาพ และ
สอดคล้องกับ Mayer, Davis & Schoorman, (1995) ที่ กล่ าวว่า ความน่ าเชื่ อถื อจะเกิ ดขึ้ น ก็ต่ อ เมื่ อ
ลู กค้ามอบความไว้วางใจ รั บ รู ้ ถึงความน่ าเชื่ อถื อไว้วางใจ ซึ่ งการที่ จะสร้ างความเชื่ อ มัน่ ได้น้ ัน
จะต้องประกอบด้วย ความสามารถ (Ability) ความเมตตากรุ ณา (Benevolence) และความซื่ อสัตย์
(Integrity) ที่ผใู ้ ห้บริ การต้องมีต่อผูใ้ ช้บริ การ ซึ่งเป็ นสิ่ งสําคัญมาก เพราะความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้าที่
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มีผลต่ อการตัดสิ นใจในระดับสู ง ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของเฉลิ มชัย แซ่ ซิน (2557) ที่ ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความคุน้ เคยกับตราสิ นค้า ความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้า และ ส่ วนประสม
การตลาดกับความตั้งใจในการใช้บริ การสิ นเชื่อรถยนต์ ที่พบว่า ความเชื่อมัน่ ต่อตราสิ นค้าของผูม้ ี
ความตั้งใช้บริ การสิ นเชื่อรถยนต์ มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริ การสิ นเชื่อรถยนต์ของผูใ้ ช้บริ การ
อย่างมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 และสอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาของ Pratiwi, Saerang &
Tumewu (2015) ศึ ก ษ า เรื่ อ ง The Influence Of Brand Image, Brand Trust And Customer
Satisfaction On Brand Loyalty (Case Of ซัมซุ ง Smartphone) ที่ พ บว่า ภาพลักษณ์ ค วามไว้วางใจ
ตราสิ นค้าและความพึงพอใจของลูกค้ามีอิทธิพลอย่างมากความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า ดังนั้นซัมซุง
ควรสร้างความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคต่อตราสิ นค้าเนื่องจากความไว้วางใจตราสิ นค้าเป็ นปั จจัยสําคัญ
เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคภักดีกบั ตราสิ นค้าดังกล่าว
บทสรุ ป
1. ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า และความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้าเป็ น
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนหัวเว่ย ดังนั้นสิ่ งสําคัญที่ จะช่วยให้ผูบ้ ริ โภค ตัดสิ นใจ
ซื้ อ สมาร์ ท โฟนหั ว เว่ ย มากขึ้ น ผู ้บ ริ ห ารสมาร์ ท โฟนหั ว เว่ ย จะต้อ งเพิ่ ม กิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า และความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้าที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น การทําการ
โฆษณาที่ สื่อถึงความเป็ นตัวตนของผลิตภัณฑ์ที่เชื่ อมโยงกับตัวตน หรื อบุคลิกภาพของผูบ้ ริ โภค
กลุ่มเป้าหมาย เช่น การเลือกพรี เซ็นเตอร์ที่เป็ นตัวแทนของกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้อ่างชัดเจน เป็ นต้น
2. ในการสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ตราสิ นค้า สิ่ งสําคัญที่สุด คือ การสร้างความเชื่ อมัน่ ของ
การให้บริ การ เช่น การบริ การหลังการขายที่สะดวกสบายต่อผูใ้ ช้บริ การ เป็ นต้น
3. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ที่ตรงกับความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น เช่น การสัมภาษณ์แบบ In-depth Interview
4. ควรมีการศึกษาวิจยั กับตัวแปรด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เช่ น ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคชาวไทยที่มี
ต่อสมาร์ทโฟนหัวเว่ย เป็ นต้น
กิตติกรรมประกาศ
การศึ กษาฉบับนี้ สําเร็ จลงได้ด้วยความกรุ ณ าช่ วยเหลื อและให้คาํ ปรึ กษาชี้ แนะแนวทาง
การศึ กษาที่ เป็ นประโยชน์ รวมถึ งการแก้ไขข้อ บกพร่ อ งต่ าง ๆ ในการศึ ก ษาวิจ ัยอย่างดี ยิ่งจาก
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อาจารย์กฤษดา เชียรวัฒนสุ ข อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ได้ให้ความกรุ ณาและเสี ยสละเวลาอันมีค่าในการ
พิจารณาปรับปรุ งให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณ์ที่สุด รวมทั้งขอขอบพระคุณคณาจารย์
ทุ กท่ านที่ ให้ ค วามรู ้ ให้ ค าํ แนะนํา และข้อ คิ ดเห็ น ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ การศึ ก ษา รวมไปถึ งกลุ่ ม
ตัวอย่างทั้ง 420 ท่านที่เสี ยสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นผล
ให้งานวิจยั มีความชัดเจนครบถ้วนสามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้จริ ง นอกจากนี้ ผูศ้ ึกษาต้องขอ
กราบขอบพระคุ ณ บิ ดา มารดา ครอบครั ว ญาติ และเพื่ อ นนัก ศึ ก ษาของผูว้ ิจยั ทุ กท่ านที่ ให้ การ
สนับสนุ นเป็ นกําลังใจและความช่ วยเหลือแก่ ผูว้ ิจยั ด้วยดี เสมอมา หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าการค้นคว้า
อิ ส ระฉบับ นี้ จะก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ผู ้ส นใจในเนื้ อหาและการศึ ก ษาค้น คว้า ต่ อ ไป โดย
คุณประโยชน์จากผลการศึกษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ขอมอบเป็ นเครื่ องตอบแทนแด่บุพการี ผูใ้ ห้กาํ เนิ ด ผูม้ ี
พระคุณ และคณาจารย์ผปู ้ ระสาทวิชาความรู ้ทุกท่าน และหากมีขอ้ ผิดพลาดประการใดผูว้ ิจยั ขออภัย
ไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
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บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่ อศึ กษาพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีของพนักงาน
บริ ษ ัท เกษตรไทย อิ น เตอร์ เนชั่น แนล ชู ก าร์ คอร์ ป อเรชั่น จํา กัด (มหาชน) 2) เพื่ อ ศึ ก ษาผล
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั เกษตรไทย อินเตอร์ เนชัน่ แนล ชูการ์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
และ 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีที่มีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
บริ ษทั เกษตรไทย อินเตอร์ เนชัน่ แนล ชู การ์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) โดยทําการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบสอบถามจาก พนักงานระดับปฏิ บตั ิ การ ได้แก่ พนักงานประจําและพนักงานชัว่ คราว
จํานวนประชากร 2,300 คน มีกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 342 คน สถิติที่ใช้ คือ สถิตเชิ งพรรณนา ได้แก่
ค่ า เฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบสมมติ ฐ าน คื อ การวิ เคราะห์
สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Person Moment Correlation Coefficient) ผลการศึ ก ษา
พบว่า 1) การศึ กษาพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีของพนักงานอยู่ในระดับ มาก 2) การศึ กษาผล
ปฏิบตั ิงานของพนักงานอยู่ในระดับมาก และ 3) พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีมีดา้ นการให้ความ
ช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ น ด้านการสํานึ กในหน้าที่ ด้านการมี น้ าํ ใจนักกี ฬา ด้านการคํานึ งถึ งผูอ้ ื่ น และด้าน
การให้ความร่ วมมือมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงานบริ ษทั เกษตรไทย อินเตอร์
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เนชัน่ แนล ชู การ์ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) อยู่ในทิ ศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร ผลการปฏิบตั ิงาน อุตสาหกรรมนํ้าตาล
Abstract
The objectives of this study were to study 1) organizational citizenship of employees at
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited 2) work performance of
employees at Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited, and 3)
organizational citizenship affecting work performance of employees at Kaset Thai International
Sugar Corporation Public Company Limited. The data was collected from 342 out of 2,300
operational full-time and part-time employees by using questionnaires. Statistics used in this
study included descriptive (frequency, percentage, mean and standard deviation) and inferential
(person moment correlation coefficient). The results indicated that 1) organizational citizenship of
employees was rated in high level; 2) work performance of employees was rated in high level and
3) organizational citizenship in terms of altruism, conscientiousness, sportsmanship, courtesy and
civic virtue significantly correlated with work performance of employees at Kaset Thai
International Sugar Corporation Public Company Limited at the statistically significant level as of
0.05.
Keywords: organizational citizenship, work performance, sugar industry
บทนํา
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมมี ร ายได้จ ากการผลิ ต สิ น ค้า และการส่ ง ออก
ของสิ นค้าทางการเกษตรในรู ปผลิตภัณฑ์ต่างๆ สามารถนําเงินเข้าประเทศได้ในอันดับต้นๆ ของ
มู ล ค่ า การส่ ง ออกทั้ง หมดและประเทศไทยมี ช่ อ งทางการส่ ง ออกผลิ ต ภัณ ฑ์ ท างการเกษตร
ที่ ห ลากหลายช่ องทางเนื่ องจากประเทศไทยมี ปั จจัยที่ เอื้ ออํานวยต่ อการผลิ ต สิ นค้าเกษตรกรรม
เป็ นอย่ า งมากได้ แ ก่ ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องผื น ดิ น ความเหมาะสมด้ า นภู มิ ศ าสตร์ ความรู ้
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ความสามารถของเกษตรกรและอุ ต สาหกรรมไทย รวมถึ ง ความก้าวหน้า ทางด้านการพัฒ นา
เทคโนโลยีในการแปรรู ปผลิ ตภัณ ฑ์ และปั จจุบ นั ประเทศไทยได้มุ่งเน้นถึ งเทคโนโลยีการผลิ ต
และกระบวนการแปรรู ป สิ นค้าการเกษตรเป็ นสําคัญ แต่ ในภาวะทางการแข่ งขันของตลาดโลก
ในปั จจุบนั มีความสําคัญในการจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพจะมีผลอย่างมากต่อราคาและคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อผสมผสานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ
ด้านอุตสาหกรรม การเกษตร ซึ่ งมีรูปแบบที่ จาํ เป็ นเพื่อก่อให้เกิ ดระบบการผลิตที่ มีประสิ ทธิ ภาพ
ทําให้ตน้ ทุนของสิ นค้าตํ่าลงขณะที่คุณภาพของสิ นค้าต้องได้รับการปรับปรุ งเพื่อให้เป็ นที่น่าเชื่อถือ
อุตสาหกรรมนํ้าตาล การผลิตอุตสาหกรรมนํ้าตาลของไทยมีรูปแบบการจัดการที่ มีลกั ษณะพิเศษ
ต่างจากอุตสาหกรรมอื่นๆ กล่าวคือมีระบบการแบ่งปั นผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่ ออ้ ยกับโรงงาน
นํ้าตาลที่ชดั เจน โดยเป็ นการจัดสรรรายได้สุทธิ จากการจําหน่ ายนํ้าตาลในแต่ละฤดูการผลิตจะให้
ผลตอบแทนจากราคาอ้อย แก่ เกษตรกรชาวไร่ ออ้ ยร้ อยละ 70 และอี กร้ อยละ 30 ให้แก่ โรงงาน
นํ้าตาลในการผลิต หรื อที่เรี ยกกันว่าระบบ 70:30 ลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่ ง ของอุตสาหกรรม
นํ้าตาล คือโรงงานจะเดินเครื่ องจักรเพื่อผลิตนํ้าตาลประมาณ 4 เดือนต่อปี ซึ่ งช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต
อ้อยโดยปกติ โรงงานจะเริ่ มเปิ ดหี บ นํ้าตาลเดื อนธันวาคม และปิ ดหี บ ใน เดื อนเมษายนช่ วงเวลา
ดังกล่ าวโรงงานต้อ งเดิ น เครื่ อ งจัก รตลอดเวลาเพื่ อ รั บ รองปริ ม าณผลผลิ ต อ้อ ยที่ เข้าสู่ โ รงงาน
(Thailand food Industry Profile ของภาพรวมอุตสาหกรรมนํ้าตาล มิถุนายน 2559)
องค์การต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนในยุคปั จจุบนั ต้องเผชิ ญ หน้ากับการเปลี่ ยนแปลง
ในยุค เศรษฐกิ จ ที่ มี อ งค์ค วามรู ้ เป็ นฐานสําคัญ ซึ่ งทําให้ อ งค์ก ารต้อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นกลยุท ธ์
ปรับโครงสร้างองค์การให้กระชับและแบนราบ มีการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนมุ่งเน้น
การทํางานเป็ นที ม ดังนั้นองค์การควรหันมาให้ความสําคัญกับการริ เริ่ มสร้างสรรค์ของพนักงาน
ความร่ วมมือร่ วมใจ และพฤติกรรมพิเศษ (Extra-Role Behavior) ที่นอกเหนื อจากบทบาทหน้าที่ ที่
รับผิดชอบซึ่ งกําหนดไว้เป็ นทางการ ซึ่ งพฤติกรรมพิเศษที่นกั วิชาการทั้งหลายต่างให้การยอมรับว่า
เป็ นปั จจัยหนึ่งที่สาํ คัญอย่างยิง่ ที่ทาํ ให้องค์การประสบความสําเร็ จนัน่ คือ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทําให้หลายต่อหลายองค์กรนําเครื่ องมือมาใช้ในการพัฒนา
องค์กรเครื่ องมือที่เน้นยํ้าเรื่ องความสําคัญของทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อองค์กรและให้ความสําคัญต่อ
การพัฒนาทัพยากรมนุษย์อย่างยัง่ ยืนสามารถทําได้โดยการพัฒนาพฤติกรรมการทํางานให้แก่บุคคล
เพื่ อ ให้ เป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก รและมี ส่ วนร่ วมให้ ก ารสนั บ สนุ น ให้ เกิ ด การทํ า งานที่ มี
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ประสิ ท ธิ ภ าพ (Robins,2001;Podsakoff Aharne&Mackenzie,1997 น.262) โดยประกอบไปด้ว ย
พฤติ กรรมการให้ความช่ วยเหลื อ (Altruism) พฤติ กรรมการสํานึ กในหน้าที่ (Conscientiousness)
พฤติ ก รรมการอดทดอดกลั้น (Sportsmanship) พฤติ ก รรมการสํ า นึ ก ถึ ง ผู ้อื่ น (Courtesy) และ
พฤติ ก รรมการให้ ค วามร่ ว มมื อ (Civic Virtue) พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ก าร เป็ น
ผลลัพธ์จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและตัวแปรในบริ บทต่าง ๆ และชี้ให้เห็นว่าเมื่อพนักงาน
ได้รับรู ้ว่าองค์การมีความยุติธรรม (Organizational Justice) และมีความสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยน
ระหว่างผูน้ าํ กับพนักงานหรื อสมาชิกในองค์การ พนักงานเหล่านี้จะแสดงพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ที่ ดี ต่ อ องค์ ก ารเป็ น การตอบ สน องบน พื้ น ฐานการแลกเปลี่ ย น ผลประโยชน์ เ ชิ งบ วก
(ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน์ และประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ, 2556)
งานวิ จ ัย ฉบับ นี้ ผู ้วิ จัย ต้อ งการทราบถึ ง พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี มี ค วามสั ม พัน ธ์
กับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั เกษตรไทย อินเตอร์ เนชัน่ แนล ชูการ์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
(มหาชน) ผูศ้ ึกษาจึงทําการศึกษาพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน ผลการศึกษาครั้ งนี้ สามารถที่ จะนําไปใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบายเพื่ อ
ใช้ในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคลภายในพนักงาน บริ ษทั เกษตรไทย อิ น เตอร์ เนชั่น แนล ชู ก าร์
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของพนักงาน บริ ษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่ แนล
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลปฏิ บ ัติ ง านของพนั ก งาน บริ ษ ัท เกษตรไทย อิ น เตอร์ เนชั่น แนล ชู ก าร์
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
3. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ผลการปฏิ บ ั ติ ง าน
ของพนักงาน บริ ษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่ แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
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สมมติฐานการวิจยั
1.3.1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ ระดับ
ตําแหน่งและระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันส่ งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
1.3.2 พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ ดีมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานใน
องค์กร
กรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานบริ ษทั
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ระดับรายได้
ตําแหน่งงาน
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน

ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
คุณภาพของงาน
ปริ มาณงาน
เวลาที่ใช้ในการทํางาน
ที่มา : Peterson and Plowman (1953)

พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
การให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่น
การสํานึกในหน้าที่
การมีน้ าํ ใจนักกีฬา
การคํานึงถึงผูอ้ ื่น
การให้ความร่ วมมือ
ที่มา : Podsakoff.et al.(2000)

แผนภูมทิ ี่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ทบทวนวรรณกรรม
พฤติกรรมในการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์ กร
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร Podsakoff.et al.(2000) หมายถึง พฤติกรรมของ
พนักงานที่ เกิ ดขึ้ นจากตัวของพนักงานเอง ซึ่ งองค์กรไม่ได้กาํ หนดไว้ให้ปฏิ บ ัติเป็ นพฤติ กรรมที่
พนักงานเต็มใจปฏิบตั ิเพื่อองค์กร โดยพฤติกรรมเหล่านั้นมีส่วนช่วยให้เกิดประสิ ทธิผลขององค์กรมี
ส่ วนช่ วยเพิ่ มผลการปฏิ บตั ิ งานขององค์กรได้ ได้แบ่ งรู ปแบบพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีของ
องค์การออกเป็ น 5 รู ปแบบ คือ
1. การให้ ความช่ วยเหลื อ เป็ นพฤติ กรรมที่ ทาํ ด้วยความสมัครใจเพื่ อช่ วยเหลือผูอ้ ื่นเมื่อมี
ปั ญหาในการทํางานให้สามารถทํางานในหน้าที่ของเขาให้เสร็ จสมบูรณ์ภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติ
2.การสํ านึกในหน้ าที่ เป็ นพฤติ กรรมที่ พนักงานทํางานตามภาระหน้าที่ ที่ได้กาํ หนดไว้ว่า
เป็ นบทบาทและปฏิบตั ิในรู ปแบบที่เหนือกว่าระดับความต้องการในการปฏิบตั ิงานที่ต่าํ ที่สุด
3.การมีนํ้ าใจนั กกีฬ า เป็ นพฤติ ก รรมของบุ ค คลที่ มีค วามอดทนต่ อ ปั ญ หาหรื อ ความไม่
สะดวกสบายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และอุปสรรคในการทํางานโดยปราศจากความไม่พอใจ
4.การคํานึงถึงผู้อื่น เป็ นพฤติกรรมที่มุ่งแก้ปัญหาความขัดแข้งระหว่างบุคคลในการทํางาน
ไม่ใช้อารมณ์เมื่อเกิดความขัดแย้ง ไม่ทาํ ให้การทะเลาะเบาะแว้งขยายออกไปเมื่อมี การถกเถียงหรื อ
ยัว่ ยุจากบุคคลอื่น
5. การให้ ความร่ วมมือ เป็ นพฤติกรรมของพนักงานที่แสดงความรับผิดชอบเชิ งสร้างสรรค์
ที่ เกี่ ยวข้องกับนโยบายขององค์การ ไม่ใช่ เพียงแค่แสดงความคิดเห็ น แต่ตอ้ งให้ ความสนใจในที่
ประชุมด้วยความสมัครใจ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ ง านของแต่ ล ะบุ ค คลเกิ ด จากสภาพภู มิ ห ลัง ของแต่ ล ะคน
ที่ ไม่เหมือนกัน สภาพร่ างกายจิตใจ ความรู ้ ความสามารถ ความถนัดต่างๆ โดยมีปัจจัยสนับสนุ น
ให้เกิ ดความแตกต่ างกัน จากการประเมิ นของผูบ้ งั คับ บัญ ชา แล้วให้คะแนนออกมาในระดับ ตํ่า
ระดับปานกลาง และคะแนนระดับสู ง ซึ่ งจะมีผลต่อการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานของผูถ้ ูกประเมิน
ผูน้ ้ นั ให้มีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานที่ มากขึ้นเรื่ อย ๆ (Peterson & Plowman อ้างอิงใน บุศรา
สุ ดพิพฒั น์, 2553, น.9)
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ในการวิ จั ย เรื่ องนี้ ใช้ ท ฤษฎี ข อง Peterson & Plowman (1989, p.325) มาสร้ า งเป็ น
กรอบแนวคิ ด เพราะว่าเป็ นทฤษฎี ที่ ร ะบุ ปั จ จัย ต่ า งๆ ที่ ป ฏิ บ ัติ แ ล้ว สามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการปฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึนได้อย่างชัดเจน
คุณภาพของงาน หมายถึง จะมีคุณภาพสู งนั้นผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้ได้รับประโยชน์ที่คุม้ ค่า และมี
ความพึงพอใจในผลการทํางานที่ มีความถู กต้องได้มาตรฐาน นอกจากนี้ ผลงานที่ มีคุณ ภาพควร
ส่ งผลให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ (Peterson & Plowman,
1989, p.325)
ปริ มาณงาน อธิ บายปริ มาณงานไว้ว่า จะต้องเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ องค์กรได้วางไว้ และ
ควรมีการวางแผนบริ หารเวลาเพื่อให้ได้ปริ มาณตามความหวังขององค์กร (Peterson & Plowman
1989, p.325)
เวลาทีใ่ ช้ ในการดําเนินงาน อธิบายเวลาที่ใช้ในการดําเนินงานไว้วา่ จะต้องมีลกั ษณะที่ถูกต้อง
เหมาะสมกับงานและมีความทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการทํางานให้สะดวกรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น
(Peterson & Plowman1989, p.325)
การดําเนินการวิจยั
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ในครั้ งนี้ ได้แก่ พนักงานระดับ ปฏิ บ ัติ การ บริ ษ ทั เกษตรไทย
อินเตอร์ เนชัน่ แนล ชู การ์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) จํานวนประชากร 2,300 คน กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 342 คน ได้แ ก่ พนัก งานระดับ ปฏิ บ ัติ การ บริ ษ ัท เกษตรไทย อิ น เตอร์ เนชั่น แนล ชู การ์
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ พนักงานประจํา และพนักงานชัว่ คราว
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane, 1973 กําหนดระดับความเชื่ อมัน่ ที่ 95%
และความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกิน 0.05
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิจยั
1. สถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แ ก่ ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) ใช้พิจารณา ในแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 และส่ วนที่ 3 เป็ นส่ วนของ
ข้อมูลด้านพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรและผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
2. สถิ ติ เชิ งอนุ มาน (Inferential statistics) เพื่ อท ดส อบ ส มมติ ฐาน ได้ แ ก่ การห า
ความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีที่มีความสัมพันธ์ กับผลการปฏิบตั ิงานของ
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พนักงานบริ ษทั เกษตรไทย อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล ชู การ์ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยใช้สถิ ติ
Person Moment Correlation Coefficient เพื่อทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
การสร้ างเครื่ องมือ
ผูว้ ิ จ ัย ใช้แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยมี
รายละเอียดของขั้นตอนในการสร้างเครื่ องมือ ดังนี้
1. ศึ ก ษาค้ น คว้า จากเอกสาร ตํ า รา และงานวิ จ ั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งโดยรวบรวมข้ อ มู ล
ที่ เกี่ ยวข้องกับพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี และผลการปฏิ บตั ิ งาน มากําหนดเป็ นกรอบในการ
สร้างแบบสอบถาม
2. สร้ า งแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
ระดับ รายได้ ระดับ ตําแหน่ ง และระเวลาการปฏิ บ ัติ ง าน เป็ นแบบสอบถาม (Check List) และ
สอบถามเกี่ ยวกับ พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีข ององค์ก ร ได้แ ก่ การให้ ค วามช่ วยเหลื อ ผูอ้ ื่ น
การสํานึ กในหน้าที่ การมีน้ าํ ใจนักกี ฬา การคํานึ งถึงผูอ้ ื่ น การให้ความร่ วมมือและแบบสอบถาม
เกี่ ย วกับ ผลการปฏิ บ ัติ งาน ได้แ ก่ คุ ณ ภาพของงานปริ ม าณงาน เวลาที่ ใช้ท ํางาน ลัก ษณะของ
แบบสอบถามเป็ นมาตรวัด ของลิ เคอร์ ท (Likert Scale) โดยแบ่ ง ระดับ การวัด และเกณฑ์ ก าร
ให้คะแนนแบ่งเป็ น 5 ระดับ เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. นําแบบสอบถามที่ ส ร้ างขึ้ น ให้ อ าจารย์ที่ ป รึ กษาเพื่ อตรวจความถู ก ต้องเที่ ยงตรงเชิ ง
เนื้อหา ภาษาที่ใช้และปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามตามคําแนะนํา
4. นํา แบบสอบถามที่ แ ก้ไ ขแล้ว เสนอต่ อ ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้านเนื้ อ หา
ด้านวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเที่ ยงตรงของเนื้ อหาพร้ อมทั้งพิจารณาความถูกต้อง
ชัดเจนของภาษาที่ใช้ จํานวน 3 คน
5. วิ เคราะห์ คุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ โดยหาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง IOC (Index of Item
Objective Congruency) ดัชนีสอดคล้อง 0.5 ขึ้นไป ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC เท่ากัน 0.88
6. นํา แบบสอบถามที่ ไ ด้ท ํา การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขเรี ย บร้ อ ยแล้ว ไปทดลองใช้ (Tryout)
กับ พนั ก งานที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า ง จํา นวน 30 คน แล้ว นํ า มาหาค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability)
โดยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ 0.96
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ผลการวิจยั
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี

ตามความ

คิดเห็นของพนักงานในภาพรวมของแต่ละพฤติกรรมภาพรวม 5 ด้าน
ระดับความคิดเห็น
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
การให้ ความช่ วยเหลือ
การสํ านึกในหน้ าที่
การมีนํา้ ใจนักกีฬ า
การคํานึงถึงผู้อื่น
การให้ ความร่ วมมือ
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 พบว่าพนักงานส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก ที่ดีของ
องค์กร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82
เมื่อพิจารณารายพฤติกรรมพบว่า ด้านที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การสํานึ กในหน้าที่มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.08 รองลงมา คือ การคํานึ งถึงผูอ้ ื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9 รองลงมา คือ การมีน้ าํ ใจนักกีฬา
มีค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.80 รองลงมา คื อ การให้ความร่ วมมือ มีค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.71 และรองลงมา คื อ
การให้ความช่วยเหลือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 อยูใ่ นระดับมากตามลําดับ
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน

ตามความ

คิดเห็นของพนักงานในภาพรวมของแต่ละผลการปฏิบตั ิงานภาพรวม 3 ด้าน
ระดับความคิดเห็น
ผลการปฏิบัตงิ านของพนักงาน
𝑿

S.D.

แปลผล

ลําดับ

คุณภาพของงาน

3.75

.63

มาก

1

ปริ มาณงาน

3.57

.59

มาก

2

เวลาที่ใช้งาน

3.44

.55

มาก

3
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รวม

3.59

.49806

มาก

จากตารางที่ 2 พบว่าพนักงานส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59
เมื่ อ พิ จ ารณารายด้า น พบว่ า ด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ คุ ณ ภาพของงาน มี ค่ า เฉลี่ ย
เท่ ากับ 3.75 รองลงมา คื อ ปริ มาณงาน มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.57 รองลงมา เวลาที่ ใช้งาน มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.44 อยูใ่ นระดับมาก ตามลําดับ
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี และผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานในองค์กรด้านโดยรวม
ผลการปฏิบัตงิ านของพนักงานในองค์ กรโดยรวม
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ทีด่ ขี ององค์กร
การให้ความช่วยเหลือ
การสํานึกในหน้าที่
การมีน้ าํ ใจนักกีฬา
การคํานึงถึงผูอ้ ื่น
การให้ความร่ วมมือ
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

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

Sig.
(2-tailed)

ระดับ
ความสัมพันธ์

ทิศทาง

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

ปานกลาง
ตํ่า
สู ง
ตํ่า
สู ง

เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน

จากตารางที่ 3 พบว่าพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีดา้ นการมีน้ าํ ใจนักกีฬาและการให้ความ
ร่ วมมือ มีความสัมพันธ์ในทิ ศทางเดียวกันกับผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับสู ง พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีดา้ นการให้ความช่วยเหลือ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ น
ระดับปานกลาง และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีดา้ นการสํานึ กในหน้าที่และการคํานึ งถึงผูอ้ ื่นอยู่
ในระดับตํ่า
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สรุ ปผลการวิจยั
สมมติฐ าน พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีมีความสัมพัน ธ์กบั ผลการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานใน
องค์กร ซึ่งสามารถสรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดงั นี้
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรด้านการให้ความ
ช่ วยเหลื อ มี ค่า r = .571 และ sig = .000 มี ความสัมพันธ์ในทิ ศทางเดี ยวกันกับ ผลการปฏิ บ ตั ิ งาน
ของพนั ก งานในองค์ ก รซึ่ งมี ค วามสั ม พัน ธ์ อ ยู่ ใ นระดับ ปานกลาง ด้า นการสํ า นึ ก ในหน้ า ที่
มีค่า r = .237 และ sig = .000 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ในองค์กรซึ่ งมี ความสัมพันธ์อยู่ในระดับตํ่า ด้านการมี น้ าํ ใจนักกี ฬา มีค่า r = .710 และ sig = .000
มีความสัมพันธ์ในทิ ศทางเดียวกันกับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในองค์กรซึ่ งมีความสัมพันธ์
อยู่ในระดับ สู ง ด้านการคํานึ งถึ งผูอ้ ื่ น มี ค่ า r = .184 และ sig = .000 มี ค วามสั ม พัน ธ์ ในทิ ศ ทาง
เดี ยวกันกับผลการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานในองค์กรซึ่ งมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับ ตํ่า ด้านการ
ให้ ค วามร่ ว มมื อ มี ค่ า r = .657 และ sig = .000 มี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ ผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานในองค์กรซึ่ งมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับสู ง
อภิปรายผลการวิจยั
ผลการศึ กษาเรื่ อ ง พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีที่ มีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิ บ ัติงาน
พนักงาน บริ ษ ทั เกษตรไทย อิ น เตอร์ เนชั่น แนล ชู การ์ คอร์ ป อเรชั่น จํากัด (มหาชน) มี ป ระเด็น
ที่สาํ คัญที่พบจากผลการศึกษาในครั้งนี้และสามารถอภิปรายผลได้คือ
พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีท้ งั 5 ด้าน กล่าวคือ การให้ความช่ วยเหลือผูอ้ ื่ น การสํานึ ก
ในหน้าที่ การมีน้ าํ ใจนักกีฬา การคํานึ งถึงผูอ้ ื่น และการให้ความร่ วมมือ ผลการศึกษาพบว่า พฤตื
กรรมทั้ง 5 ด้าน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในองค์กร ซึ่งมี
ความสั ม พัน ธ์ อ ยู่ ใ นระดับ สู ง ความสอดคล้อ งกั บ Podsakoff.et al.(2000) และSmith (1983)
พฤติกรรมการให้ความร่ วมมือเป็ นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเป็ นทางการมากกว่าเป็ นรู ปแบบของ
ตระหนักรู ้ไม่ได้กาํ หนดวัตถุประสงค์กบั คนใดคนหนึ่งที่เฉพาะเจาะจงแต่เป็ นการให้ความช่วยเหลือ
ผูอ้ ื่ นทางอ้อม ในเรื่ องเกี่ ยวกับระบบการทํางานในองค์การ เช่ น การตรงต่ อเวลา การไม่ ใช้เวลา
ทํางานไป กับเรื่ องส่ วนตัว หรื อการยอมรับบรรทัดฐานที่กาํ หนดว่า พนักงานที่ดีควรจะต้องปฏิบตั ิ
ตนอย่างไร รองลงมาจะเป็ นพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ซึ่ งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
กับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในองค์กรโดยรวม มีค่า r = .571 ซึ่ งมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับ
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ปานกลาง ทั้งนี้ เนื่ องจาก พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือเป็ นพฤติกรรมที่มีจุดมุ่งหมายและความ
ตั้งใจที่ ช่วยเหลือบุ คคลในสถานการณ์ ที่ตอ้ งเผชิ ญ หน้ากัน เช่ น ช่ วยแนะนํางานให้กบั เพื่อนใหม่
ช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงานที่มีงานมากกว่าหรื อทํางานไม่ทนั ตามเวลาที่กาํ หนด ซึ่ งพฤติกรรมการให้
ความช่วยเหลือถือเป็ นพฤติกรรมที่ดีและเป็ นส่ วนสําคัญของบุคคลที่ทาํ งานร่ วมกันในองค์กร
ด้า นผลการปฏิ บ ัติ ง านพนั ก งานส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ผลการปฏิ บ ัติ ง าน
ของพนัก งานโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.59 เมื่ อ พิ จารณารายด้าน พบว่ า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือคุณภาพของงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 คุณภาพของงานจะมีคุณภาพสู งนั้น
ผูผ้ ลิ ต และผูใ้ ช้ได้รั บ ประโยชน์ ที่ คุ ้ม ค่ าและมี ค วามพึ งพอใจในผลการทํางานที่ มี ค วามถู ก ต้อ ง
ได้ม าตรฐาน นอกจากนี้ ผลงานที่ มี คุ ณ ภาพควรส่ ง ผลให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ องค์ก รและสร้ า ง
ความพึงพอใจของผูร้ ั บบริ การ (Peterson & Plowman, 1989, p.325) เป็ นคุ ณ สมบัติ ต่าง ๆ ที่ มีอยู่
ในตัวสิ นค้าเป็ นที่พอใจของลูกค้า และต้องทําได้ดว้ ยต้นทุนที่ต่าํ (เกษม พิพฒั น์ปัญญานุ กุล, 2541,
น.1) เป็ นไปตามมาตรฐานการสร้ างความพอใจและมี ต้น ทุ น ที่ เหมาะสม (ณั ฎ ฐพัน เขจรนัน ท์
และคณะ, 2545, น.22) รองลงมา คื อ ปริ มาณงาน มี ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.57 ปริ มาณงานจะต้องเป็ น
ไปตามเป้ า หมายที่ อ งค์ก รได้วางไว้แ ละควรมี ก ารวางแผนบริ ห ารเวลาเพื่ อ ให้ ไ ด้ป ริ ม าณตาม
ความหวัง ขององค์ ก ร (Peterson & Plowman 1989, p.325) และเวลาที่ ใ ช้ ท ํ า งานมี ค่ า เฉลี่ ย
เท่ ากับ 3.44 เวลาที่ ใช้ในการดําเนิ นงานจะต้องมี ลกั ษณะที่ ถูกต้องเหมาะสมกับงานและมี ความ
ทันสมัย มี การพัฒนาเทคนิ คการทํางานให้สะดวกรวดเร็ วมากยิ่งขึ้น Peterson & Plowman(1989,
p.325) การบริ ห ารเวลาเป็ นการใช้เวลาในการทํางานอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ไปสู่ เป้ าหมายที่
กําหนด และเป็ นการใช้เวลาในการทํางานที่ดี คือการใช้เวลาอย่างมีประสิ ทธิภาพที่สุดในการทํางาน
ให้เสร็ จเรี ยบร้อยตามเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์โดยใช้เวลาน้อยที่สุด
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจยั
1. จากผลการศึ กษา พบว่า พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี ดังนั้นผูบ้ ริ หารควรสนับ สนุ น
ให้ พ นั ก งานมี พ ฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ใ นการพั ฒ นาทั ก ษะ ความรู ้ ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิงานและควรให้ความสําคัญกับบุคลากรทุกระดับ มีการสนับสนุน กระตุน้ สร้างขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบตั ิงานและเปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นเพื่อนําประเด็นต่างๆ
มาปรับปรุ งพัฒนาองค์กร
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2. จากผลการศึกษา พบว่า ผลการปฏิบตั ิงานมีความสําคัญกับองค์กร ดังนั้นผูบ้ ริ หารควร
ดําเนิ นการพัฒนาผลการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรอย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง โดยมุ่งเน้นให้บุคลากร
มีส่วนร่ วมในการทํางานและเข้ามามีบทบาทในการทํางานเป็ นทีมเพื่อส่ งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดี
แก่ทีมงานก่อให้เกิดผลการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิภาพ
3. ผูบ้ ริ หารควรสนับสนุ น โดยการส่ งเสริ มให้บุคลากรพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง
ส่ งเสริ มให้บุคลากรมีรูปแบบทํางานและมุ่งเน้นการทํางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วเนื่องในอนาคต
1. ควรมีการทําวิจยั เชิงคุณภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีและผลการปฏิบตั ิงาน
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ละเอียด
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาการเปรี ย บเที ยบลัก ษณะพฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี แ ละผลการ
ปฏิ บ ัติ งานของพนักงานในองค์กรและหน่ วยงานภาครั ฐและเอกชน เพื่ อ เป็ นข้อ มู ลในการวาง
แผนการพัฒนาบุคลากรต่อไป
3. ควรมีการศึกษาปั จจัยที่คาดว่ามีอิทธิพลต่อผลการปฏิบตั ิงานเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาพนักงานบริ ษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่ แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษารู ปแบบภาวะผูน้ าํ บรรยากาศองค์กรของ
ธนาคารยูโอ บี จํากัด (มหาชน) 2) เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบภาวะผูน้ ําที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ก ับ การแสดง
พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก รของพนั ก งาน 3) เพื่ อ ศึ ก ษาบรรยากาศองค์ ก รที่ มี
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ การแสดงพฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข องพนั ก งาน กลุ่ ม ตัว อย่างที่ ใช้ใ น
การศึกษาคือพนักงานธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) จากจํานวนประชากรทั้งหมด จํานวน 333 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการวิ จยั คื อ แบบสอบถาม สถิ ติที่ ใช้ป ระกอบด้วย เชิ งพรรณนา ค่ าเฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน ผลการศึกษาพบว่า 1) รู ปแบบ
ภาวะผูน้ าํ 4 ด้าน ด้านอิทธิพลตามอุดมคติ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านกระตุน้ ทางปั ญญา ด้าน
การคํานึ งถึ งปั จ เจกบุ ค คล อยู่ใ นระดับ มาก 2) บรรยากาศองค์ก ร 4 ด้าน ด้านโครงสร้ าง ด้าน
มาตรฐาน ด้านการยอมรับและด้านความรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับปานกลาง 3) รู ปแบบภาวะผูน้ าํ มีผล
ต่ อการแสดงพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กรในทิ ศ ทางเดี ยวกันมี ระดับความสัมพัน ธ์
ค่อนข้างตํ่า 4) บรรยากาศองค์กรด้านโครงสร้าง ด้านการยอมรับที่มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรในทิศทางตรงกันข้ามมีระดับความสัมพันธ์ต่าํ มากและบรรยากาศองค์กร
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ด้านมาตรฐาน ด้านความรับผิดชอบที่มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรใน
ทิศทางเดียวกันมีระดับความสัมพันธ์ค่อนข้างตํ่ามาก ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
คําสํ าคัญ : รู ปแบบภาวะผูน้ าํ บรรยากาศองค์กร การแสดงพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
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
สํา หรั บ ประเทศไทยได้ก้า วเข้า สู่ ก ระแสการเปลี่ ย นแปลงของโลก ซึ่ งมี ผ ลให้ ร ะบบ
เศรษฐกิจและสภาพสังคมภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไปด้วย การเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจอย่าง
ต่ อเนื่ องมีส่วนก่ อให้เกิ ดโอกาสทางธุ รกิ จขึ้ นหลายประเภท โดยเฉพาะธุ รกิ จการบริ การทางด้าน
การเงิน ประเทศไทยกําลังเปิ ดประตูรับการแข่งขันจากทุกทิศทัว่ โลก ทําให้สถาบันการเงินหลายๆ
แห่ งต้องหันมาร่ วมมือกับนักลงทุนชาวต่างประเทศเพื่อเพิ่มทุนและศักยภาพทางการเงิน ในขณะที่
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกระแสของโลกไม่หยุดนิ่งนักสภาวะของภาคการเงินในรอบปี ที่ผา่ น
มาเป็ นช่ วงเวลาที่ สถาบันการเงินหลายแห่ งเร่ งดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ องในการแก้ปัญหาซึ่ งเป็ นผล
พวงของวิกฤตการณ์ ท างเศรษฐกิ จ โดยสถาบันการเงิ นนั้น ถื อว่าบทบาทที่ สําคัญ ต่ อ การพัฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศและด้านการดําเนิ นธุรกิจกล่าวคือมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในธุ รกิจ
ประเภทต่างๆซึ่ งส่ งผลต่อสภาพความเป็ นอยูแ่ ละมาตรฐานการครองชี พของประชาชนในประเทศ
โดยการให้บริ การทางการเงินในรู ปแบบต่างๆแก่ประชาชน อาทิ เช่น การรับฝากเงิน การโอนเงิน
การให้สินเชื่อ การจําหน่ายพันธบัตรรัฐบาล การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (สมชาย กิจยรรยง
2540 หน้า41)
ธนาคารยูโอบี จํากัด(มหาชน) เป็ นธนาคารพาณิ ชย์ช้ นั นําระดับภูมิภาคที่ มุ่งมัน่ นําเสนอ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ คุ ณ ภาพและบริ ก ารชั้น เลิ ศ พร้ อ มนําประโยชน์ จ ากความเชี่ ย วชาญและเครื อ ข่ ายที่
แข็งแกร่ งระดับภู มิภาคมาสู่ ลูกค้า นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2478 “กลุ่ มธนาคารยูโอบี ประเทศ
สิ งคโปร์ ” เติบโตอย่างมัน่ คงสู่ เครื อข่ายที่แข็งแกร่ งในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศสิ งคโปร์
มาเลเซี ย อินโดนีเซี ย ไทย และจีน จวบจนถึงวันนี้กลุ่มธนาคารยูโอบี มีเครื อข่ายสํานักงานกว่า 500
แห่ ง ใน 19 ประเทศและเขตการปกครอง ทั้งในภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิก ยุโรปตะวันตก และอเมริ กา
เหนื อ นอกจากนี้ แล้วการที่ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) จะเจริ ญเติบโตได้น้ นั จะต้องอาศัยการมี
รู ปแบบภาวะผูน้ าํ ที่ดีของผูบ้ ริ หารธนาคาร บรรยากาศที่ดีภายในธนาคาร รวมไปถึงพนักงานซึ่งถือ
เป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญในการบริ หารงานของธนาคารโดยผูบ้ ริ หารต้องมีการเอาใจใส่ และกระตุน้ ให้
พนักงานทุกคนปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพส่ วนพนักงานก็ตอ้ งปฏิบตั ิงานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการขององค์กรประสิ ทธิภาพการทํางานของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป (กรภัทร์ เจริ ญสุ ข,2552,
หน้า 1)
สําหรั บ การวิ จ ัย ในครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาเรื่ อ ง “รู ป แบบภาวะผู ้นําและ
บรรยากาศองค์กรที่มีความสัมพันธ์กบั การแสดงพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร” เพื่อนํา
261

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ผลการวิจยั ครั้งนี้ ไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและส่ งเสริ มรู ปแบบภาวะผูน้ าํ และบรรยากาศ
องค์กร และพฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีข ององค์กรให้ ดียิ่งขึ้ น เพื่ อ ให้ เกิ ดประสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผลที่จะนําไปสู่ ความสําเร็ จอย่างยัง่ ยืนขององค์กร
วัตถุประสงค์ การวิจยั
การศึกษาเรื่ องรู ปแบบภาวะผูน้ าํ บรรยากาศองค์กรที่มีความสัมพันธ์กบั การแสดงพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีของพนักงานธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อศึกษารู ปแบบภาวะผูน้ าํ บรรยากาศองค์กรของธนาคารยูโอ บี จํากัด (มหาชน)
2. เพื่อศึกษารู ปแบบภาวะผูน้ าํ ที่มีความสัมพันธ์กบั การแสดงพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ของธนาคารยูโอ บี จํากัด (มหาชน)
3. เพื่อศึกษาบรรยากาศองค์กรที่มีความสัมพันธ์กบั การแสดงพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ของพนักงานธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
สมมติฐานการวิจยั
1. รู ปแบบภาวะผูน้ าํ มีความสัมพันธ์กบั การแสดงพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
2. บรรยากาศองค์กรมีความสัมพันธ์กบั การแสดงพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อให้ผูบ้ ริ หารทราบถึงความสําคัญของรู ปแบบภาวะผูน้ าํ และสามารถนําเอาความรู ้ ที่
เกี่ ยวกับ รู ป แบบภาวะผูน้ ํามาใช้ในการปรั บ ปรุ งและพัฒ นาการบริ ห ารงานต่ างๆในองค์ก รเพื่ อ
ก่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการทํางานมากขึ้น
2. เพื่ อ ให้ผูบ้ ริ ห ารมี การมองภาพที่ ชัดเจนขึ้ นเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ
องค์กรที่ดีที่สามารถส่ งผลต่อการแสดงพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรเพื่อที่จะนําไปเป็ น
แนวทางในการบริ หารเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่สนับสนุนและพัฒนาไปสู่ การวางแผนการบริ หารงาน
3. เพื่อให้ผบู ้ ริ หาร ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทราบและนําผลจากการวิจยั ในครั้งนี้ไปเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ ง พัฒนาภาวะผูน้ าํ และส่ งเสริ มการสร้างบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร เพื่อส่ งผลที่ดีต่อการ
แสดงพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
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กรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัย ลักษณะส่ วนบุคคล

การแสดงพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกทีด่ ขี ององค์กร

- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณ์การทํางาน

1. พฤติกรรมด้านโครงสร้าง
2. พฤติกรรมการสํานึกในหน้าที่
3. พฤติกรรมความเกรงใจสุ ภาพอ่อนน้อม
4. พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในองค์การ
5. พฤติกรรมความมีน้ าํ ใจนักกีฬา
(Organ,1998)

รู ปแบบภาวะผู้นํา
- อิทธิพลตามอุดมคติ
- การสร้างแรงบันดาลใจ
- การกระตุน้ ทางปั ญญา
- การคํานึงถึงปั จเจกบุคคล
(LikertRensis,1961)

บรรยากาศองค์กร
- ด้านโครงสร้าง
- ด้านมาตรฐาน
- ด้านความรับผิดชอบ
- ด้านการยอมรับ
(Stringer,2002,pp.10-11)
ทบทวนวรรณกรรม
ความหมายรู ปแบบภาวะผู้นํา
ภาวะผูน้ าํ เป็ นกระบวนการที่ บุคคลหนึ่ ง พยายามที่ จะมี อาํ นาจเหนื อบุคคลอื่น โดยอาศัย
อํานาจที่เกิดจากการบังคับให้คนอื่นกลัว อํานาจที่เกิดจากการให้รางวัล หรื อการเสริ มแรงทางบวก
อํานาจทางกฎหมายหรื อ อํานาจที่ผคู ้ รอบครองตําแหน่งได้รับมอบหมายจาก องค์การ อํานาจที่เกิด
จากความเชี่ยวชาญ และอํานาจที่เกิดจากการอ้างอิงคําสั่งของผูบ้ งั คับบัญชา จุดประสงค์ของการใช้
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อํานาจเหนื อบุคคลอื่นดังกล่าวเพื่อให้การดําเนิ นงานประสบผลสําเร็ จอย่างดีที่สุดภายใต้ขอ้ จํากัด
ด้านเวลา ทรัพยากร เทคโนโลยี และ ความสามารถของสมาชิกกลุ่ม หรื อบุคคลากรในองค์กร สงวน
ช้างฉัตร (2541หน้า172)
ความหมายบรรยากาศองค์ กร
การรับรู ้ ความรู ้สึก หรื อความเข้าใจของผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีต่อลักษณะขององค์กรในแง่ต่าง ๆ
ที่ แวดล้อมอยูร่ อบๆ ตัวของผูป้ ฏิบตั ิงาน ซึ่ งเป็ นลักษณะที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละองค์กร และ
มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กร จุฬารัตน์ สุ คนั ธรั ตน์ (2541, หน้า
10)
องค์ ประกอบของบรรยากาศองค์กรเป็ น 5 ด้ าน คือ
1. โครงสร้างองค์กรหมายถึง การรับรู ้ของบุคลากรที่มีต่อเป้ าหมาย และนโยบายของ องค์การ
ลักษณะของการแบ่งสายการบังคับบัญชา กฎระเบี ยบต่าง ๆ ความซับซ้อนของระบบการ ทํางาน
สภาพแวดล้อมในการทํางานและการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้งรู ปแบบของการติ ดต่อสื่ อสาร
ภายในองค์กร
2. ลักษณะของงาน หมายถึง การรับรู ้ ของบุคลากรที่มีต่อภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความ
ยากง่าย และความท้าทายของงาน ความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน ตลอดคุณค่าของงาน
3. การบริ หารงานของผูบ้ งั คับบัญชา หมายถึง การรับรู ้ของบุคลากรที่มีต่อลักษณะการบริ หาร
และการตัดสิ นใจของผูบ้ งั คับบัญชา การให้การสนับสนุนไว้วางใจ การประเมินผลการ ปฏิบตั ิงาน
การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งรวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษของผูบ้ งั คับบัญชา
4. สัมพันธภาพภายในหน่ วยงาน หมายถึง การรับรู ้ของบุคลากรที่มีต่อความสัมพันธ์ ระหว่าง
ผูร้ ่ วมงานหรื อผูบ้ งั คับบัญชา ความร่ วมมือและช่ วยเหลือกันในการทํางาน ความอบอุ่น เป็ น มิตร
ความสามัคคี และการยอมรับจากผูร้ ่ วมงาน
5. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ หมายถึง การรับรู ้ของบุคลากรที่มีต่อเงินเดือน หรื อ ผลตอบแทน
ต่างๆที่ได้รับ การจัดสวัสดิการต่างๆที่อาํ นวยความสะดวกให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน เช่นการ จัดหาบ้านพัก รถ
รับส่ งรวมทั้งสิ ทธิในการลาประเภทต่าง ๆ
ความหมายของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์ กร
ความหมายของพฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ก รว่ าเป็ นพฤติ ก รรมส่ ว นบุ ค คลที่
แสดงออกด้วยความสมัครใจ โดยไม่ ไดตระหนักอย่างชัดเจนถึ งระบบการให้รางวัลขององค์กร
เป็ นพฤติกรรมที่สนับสนุนประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานทั้งหมดขององค์กรและการแสดงออกซึ่ ง
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พฤติ กรรมด้วยความสมัครใจนั้นหมายความว่า เป็ นพฤติ กรรมซึ่ งไม่ ไดถู กบังคับ ให้ปฏิ บตั ิ โดย
บทบาทหน้าที่หรื อไม่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดของงาน หรื อสัญญาว่าจ้างระหว่างบุคคลกับองค์กร
จึงเป็ นพฤติ กรรมที่ บุคคลเลือกปฏิบตั ิ ดว้ ยตนเองและแม้จะไม่ได้ ปฏิ บตั ิ ก็จะไม่ถูกลงโทษภายใต้
ระบบการลงโทษขององค์กร (Organ 1998)
องค์ ประกอบของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ใี นองค์ กร
การเป็ นสมาชิกี่ดีขององค์กรออกเป็ น 3 องค์ประกอบได้แก่
1. ความจงรักภักดี ต่อองค์กร (Organizational Loyalty) เป็ นพฤติ กรรมที่ แสดงออกถึ งความ
จงรั ก ภัก ดี ต่ อ ผู ้นํา องค์ ก รและต่ อ องค์ก รโดยรวม การให้ ค วามสนใจต่ อ บุ ค คล กลุ่ ม งานและ
หน่วยงานในองค์กรและมีพฤติกรรมที่เป็ นตัวอย่างในการปกป้ ององค์กรจากการคุกคามต่างๆ การ
เสี ยสละเพื่อชื่ อเสี ยง ดีขององค์กร และการให้ความร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในการสร้าง ประโยชน์ให้กบั
องค์กรโดยส่ วนรวม
2. การเคารพเชื่ อ ฟั งองค์ก ร (Organizational Obedience) พฤติ ก รรมการ ปรั บ ตัว ให้ เข้ากับ
โครงสร้างองค์กรรายละเอียดของงาน และนโยบายด้านบุคลากรโดยตระหนักและยอมรับถึงความ
จําเป็ นรวมทั้งเหตุผลของกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรที่กาํ หนดไว้การเคารพเชื่อฟั งองค์กร
อาจจะแสดงออกโดยการให้ความเคารพต่อกฎระเบี ยบและคําสั่งของ การตรงต่ อเวลาทั้งในการ
ปฏิบตั ิงานและการส่ งมอบผลงาน และมีความรับผิดชอบต่อ ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร
3. การมี ส่วนร่ วมในองค์กร (Organizational Participation) พฤติ กรรมแสดงออกโดยการให้
ความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรซึ่ งเป็ นพฤติกรรมเป็ นแบบอย่างที่พึงปฏิบตั ิในองค์กรโดย
อาศัยคุณ ธรรมเป็ นแนวทาง พฤติ กรรมนี้ แสดงออกโดยมี ความ รั บผิดชอบในการมี ส่วนร่ วมกับ
องค์กร เช่ น การเข้าร่ วมประชุ มโดยไม่ ตอ้ งบังคับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นและแนวความคิ ด
ใหม่ๆ กับผูอ้ ื่นการเสนอข้อมูลทางลบและสนับสนุ นมุมมองที่ แตกต่างจากผูอ้ ื่นในการแสดงความ
คิดเห็นภายในกลุ่ม เป็ นต้นGraham (1991 cited in Podsakoff et al., 2000,pp. 518 - 525)
วิธีการวิจยั
ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่ าง ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานธนาคาร ยูโอบี จํากัด
(มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวนประชากร 2,000 คน

265

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

การคํานวณกลุ่มตัวอย่ าง ทําการคํานวณหาขนาดของตัวอย่างจากประชากร 2,000 คนโดย
ใช้สูตรกําหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่างในกรณี ที่ ท ราบจํานวนประชากรของ Yamane ได้ขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่าง 333 คน โดยได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับมาทั้งสิ้ น 333 ชุด
วิ ธี ก ารสุ่ มตั ว อย่ า ง ทํา การสุ่ ม ตัว อย่ า งโดยการกํา หนดโควตา (Quota sampling) จาก
พนักงานธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล จํานวน 2,000 คน จากนั้นจึง
ทําการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น (Non-probability of sampling) โดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย
(Simple random sampling)
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในการวิจยั นําข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีทางสถิติ
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ปทางสถิ ติ ประกอบด้วย 2 ส่ วน 1) การวิเคราะห์ สถิ ติเชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistics)ใช้วิ เคราะห์ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ าส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน สําหรับข้อมูลเชิ งปริ มาณในแบบสอบถาม 2) การวิเคราะห์สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential
Statistics) การทดสอบเปรี ยบเที ยบปั จจัย โดยใช้สถิติหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระดับนัยสําคัญที่ 0.05
ผลการศึกษาวิจยั
ตารางที่1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับ
รู ปแบบภาวะผูน้ าํ ทั้ง 4 ด้าน
รู ปแบบภาวะผู้นํา
รวมอุดมคติ
รวมแรงบันดาลใจ
รวมกระตุน้ ทาง
ปั ญญา
รวมปั จเจกบุคคล
รวม

𝒙
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 พบว่า พนักงานส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับรู ปแบบภาวะผูน้ าํ ทั้ง 4 ด้าน โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
คือ ด้านอิทธิ พลตามอุดมคติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 รองลงมา คือ ด้านการคํานึ งถึงปั จเจกบุคคล มี
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ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.33 ด้านการสร้ างแรงบันดาลใจมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และด้านการกระตุน้ ทาง
ปั ญญา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศใน
องค์กร
บรรยากาศองค์ กร
ด้านโครงสร้าง
ด้านมาตรฐาน
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านการยอมรับ
รวม

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

𝒙
3.54
3.86
3.76
3.48
3.66

อันดับ
3
1
2
4

จากตารางที่ 2 พบว่า พนักงานส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กรโดยภาพรวม อยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้าน
มาตรฐาน มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.86 รองลงมา คื อ ด้านความรั บ ผิ ด ชอบ มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.76 ด้าน
โครงสร้าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 และด้านการยอมรับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 ตามลําดับ
สมมตติฐานที่ 1 รู ปแบบภาวะผูน้ าํ ที่มีความสัมพันธ์กบั การแสดงพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ที่ดีขององค์กรของพนักงานธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบภาวะผูน้ าํ และพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ีขององค์กร
r
(Pearson
correlation )
0.386

Sig.

ระดับความสั มพันธ์

ทิศทาง

0.000

ค่อนข้างตํ่า

เดียวกัน

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ

0.257

0.000

ค่อนข้างตํ่า

เดียวกัน

ด้านกระตุน้ ทางปัญญา

0.271

0.000

ค่อนข้างตํ่า

เดียวกัน

ด้านการคํานึงถึงปัจเจก
บุคคล

0.259

0.009

ค่อนข้างตํ่า

เดียวกัน

รูปแบบภาวะผู้นํา
ด้านอิทธิ พลตามอุดมคติ

*ผลต่างค่าเฉลี่ยมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 4.46 พบว่า รู ป แบบภาวะผูน้ ําด้านอิ ท ธิ พ ลตามอุ ดมคติ มีค วามสัมพัน ธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กร โดยมีค่า r = 0.386 ซึ่ งมีความสัมพันธ์
อยู่ในระดับค่ อนข้างตํ่าสําหรับรู ปแบบภาวะผูน้ าํ ด้านการสร้ างแรงบันดาลใจมี ความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กร โดยมีค่า r = 0.257 ซึ่ งมีความสัมพันธ์
อยู่ในระดับ ค่ อนข้างตํ่ารู ป แบบภาวะผูน้ ําด้านการกระตุ ้นทางปั ญ ญามี ความสัมพัน ธ์ในทิ ศทาง
เดียวกันกับพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กร โดยมี ค่า r = 0.271 ซึ่ งมี ความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับค่อนข้างตํ่าและรู ปแบบภาวะผูน้ าํ ด้านการคํานึ งถึ งปั จเจกบุ คคลมีความสัมพันธ์ในทิ ศทาง
เดียวกันกับพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กร โดยมี ค่า r = 0.259 ซึ่ งมี ความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับค่อนข้างตํ่า
สมมติฐานที่ 2 บรรยากาศองค์กรที่มีความสัมพันธ์กบั การแสดงพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ที่ดีของพนักงานธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรและพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์ กร
r
Sig.
(Pearson
ระดับความสั มพันธ์
ทิศทาง
(2-tailed)
Correlation)
ด้านโครงสร้าง
-0.135
0.014
ตํ่ามาก
ตรงกันข้าม
ด้าน มาตรฐาน
0.215
0.000
ค่อนข้างตํ่า
เดียวกัน
ด้านความรับผิดชอบ
0.248
0.000
ค่อนข้างตํ่า
เดียวกัน
ด้านการยอมรับ
-0.114
0.038
ตํ่ามาก
ตรงกันข้าม
*ผลต่างค่าเฉลี่ยมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.51 พบว่าบรรยากาศองค์กรด้านโครงสร้างมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกัน
บรรยากาศองค์กร

กับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กร โดยมีค่า r= -0.135 ซึ่ งมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับตํ่า
มากบรรยากาศองค์กรด้านมาตรฐานมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ที่ดีขององค์กร โดยมีค่า r= 0.215 ซึ่ งมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างตํ่าบรรยากาศองค์กรด้าน
ความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร โดย
มีค่า r=0.248 ซึ่ งมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างตํ่าและบรรยากาศองค์กรด้านการยอมรับมี
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ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกันกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กรโดยมีค่า r= 0.114 ซึ่งมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับตํ่ามาก

อภิปรายผลการวิจยั
1. รู ปแบบภาวะผูน้ าํ มีความสัมพันธ์กบั การแสดงพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
จากการวิจยั พบว่ารู ปแบบภาวะผูน้ าํ ด้านอิทธิ พลตามอุดมคติ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการ
กระตุน้ ทางปั ญ ญา และด้านการคํานึ งถึ งปั จเจกบุ คคล ไม่ส่งผลกับการแสดงพฤติ กรรมการเป็ น
สมาชิ กที่ ดีขององค์กร ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Bass and Avolio (1994) กล่าวว่า การที่ ผูน้ าํ
สร้างระบบการเรี ยนรู ้โดยมีการสร้างแรงบันดาลใจ ส่ งเสริ มให้ผูต้ ามมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ใน
การทํางานนั้น สิ่ งเหล่านี้ จะทําให้ผูต้ ามเชื่ อมัน่ ในวัฒนธรรมองค์กรและแสดงออกมาในรู ปแบบ
พฤติกรรมที่ดี
2. บรรยากาศองค์กรมีความสัมพันธ์กบั การแสดงพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
จากการวิจ ยั พบว่า 1) บรรยากาศองค์ก รด้านโครงสร้ าง ส่ งผลกับ การแสดงพฤติ ก รรมการเป็ น
สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ร ซึ่ งไม่ ส อดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ (Stringer,2002,pp.10-11) ที่ ก ล่ า วว่ า
บรรยากาศที่ให้ความสําคัญต่อผูป้ ฏิบตั ิงานจะมีการติดต่อสื่ อสารคนในองค์กรให้ความช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน และผูบ้ ริ หารมีการกระจายอํานาจในการตัดสิ นใจบรรยากาศเช่นนี้อาจส่ งผลดีต่อองค์กร
ในการช่วยลดอัตราการออกจากงานเพื่อประสิ ทธิภาพการทํางานร่ วมกัน 2) ด้านมาตรฐาน ไม่ส่งผล
กั บ การแสดงพฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ร ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ
(Stringer,2002,pp.10-11) ที่กล่าวว่า บรรยากาศที่ให้ความสําคัญต่อผูป้ ฏิบตั ิงานจะมีการติต่อสื่ อสาร
คนในองค์กรให้ความช่ วยเหลือซึ่ งกันและกัน และผูบ้ ริ หารมีการกระจายอํานาจในการตัดสิ นใจ
บรรยากาศเช่นนี้ อาจส่ งผลดีต่อองค์กรในการช่วยลดอัตราการออกจากงานเพื่อประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางานร่ วมกัน 3) ด้านความรับผิดชอบ ไม่ส่งผลกับการแสดงพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีของ
องค์ ก ร ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ัย ของ (Stringer,2002,pp.10-11) ที่ ก ล่ า วว่ า บรรยากาศที่ ใ ห้
ความสําคัญต่อผูป้ ฏิบตั ิงานจะมีการติต่อสื่ อสารคนในองค์กรให้ความช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน และ
ผูบ้ ริ หารมีการกระจายอํานาจในการตัดสิ นใจบรรยากาศเช่นนี้ อาจส่ งผลดีต่อองค์กรในการช่วยลด
อัตราการออกจากงานเพื่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานร่ วมกัน 4) ด้านการยอมรับ ส่ งผลกับการแสดง
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (Stringer,2002,pp.10-11)
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ที่ กล่าวว่า บรรยากาศที่ ให้ความสําคัญต่ อผูป้ ฏิ บตั ิ งานจะมี การติต่อสื่ อสารคนในองค์กรให้ความ
ช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน และผูบ้ ริ หารมีการกระจายอํานาจในการตัดสิ นใจบรรยากาศเช่ นนี้ อาจ
ส่ งผลดีต่อองค์กรในการช่วยลดอัตราการออกจากงานเพื่อประสิ ทธิภาพการทํางานร่ วมกัน
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจยั
1. ควรมีการศึกษารู ปแบบภาวะผูน้ าํ บรรยากาศองค์กรและการแสดงพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์กร โดยการศึกษาขยายตัวอย่างไปให้ครอบคลุมทัว่ ทุกกลุ่มธนาคาร เช่น ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารระหว่างประเทศ เป็ นต้น
2. ศึกษาปั จจัยหรื อตัวแปรอื่นๆที่มีอิทธิพลหรื อมีความสัมพันธ์กบั การแสดงพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
3. สมควรมีการขยายผลการวิจยั เกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ ที่ดีขององค์กร
ให้ครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์กรของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) เพื่อให้ได้ผลการวิจยั ที่ครอบคลุมทัว่
ทั้งองค์กร สามารถนํามาพัฒนาและปรับปรุ งการแสดงพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรให้มี
ประสิ ทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางาน 2 ปั จจัย ปั จจัยจูงใจ ปั จจัย
ธํารงรักษา ที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร 2)เพื่อศึกษาคุณภาพชี วิต
การทํางาน ด้านรายได้และค่าตอบแทนที่มียุติธรรม ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทํางาน ด้าน
การพัฒนาศักยภาพของพนังงาน ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในสายอาชีพ ด้านความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่ วมงาน ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กร ด้านความสมดุลของชี วิตการ
ทํางาน และด้านความภาคภูมิใจในองค์กรที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีของ
องค์กร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานบริ ษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด เขตุจงั หวัด
สุ พ รรณบุ รี จํา นวน 343 คน โดยการตอบแบบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล
ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ สัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียรสัน ผลการวิจยั พบว่าแรงจูงใจในการทํางาน 2 ปั จจัย ปั จจัยจูงใจ (r = 0 .579)
และปั จจัยธํารงรั กษาใจ (r = 0.571) ซึ่ งมี ค วามสัมพันธ์ในทิ ศทางเดี ยวกันกับ พฤติ กรรมการเป็ น
สมาชิ กที่ ดีขององค์กร ซึ่ งมี ความสัมพันธ์ในระดับปานกลางทั้งสองปั จจัยและ คุ ณภาพชี วิตการ
ทํางาน(r = 0.607) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กร
ของพนักงาน ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง อย่างมีสาํ คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ: แรงจูงใจ คุณภาพชีวิตการทํางาน พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
272

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

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 บริ ษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด เขตุจงั หวัดสุ พรรณบุ รี 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
อุตสาหกรรมนํ้าตาลเป็ นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรู ปที่สาํ คัญของไทย โดยมีจุดแข็งจากการ
ใช้วตั ถุ ดิบภายในประเทศมาแปรรู ป เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์น้ าํ ตาลเพื่ อตอบสนองความต้อ งการบริ โภค
ภายในประเทศ และยัง มี ผ ลผลิ ต ส่ ว นเกิ น สามารถส่ ง ออกทํา รายได้ให้ โ รงงานนํ้าตาลรวมถึ ง
เกษตรกรชาวไร่ ออ้ ยที่ มีจาํ นวนกว่า 2แสนครัวเรื อน คิดเป็ นมูลค่าไม่ต่ าํ กว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี
นอกจากนี้ การที่อุตสาหกรรมนํ้าตาลของไทย มีทาํ เลที่ต้ งั อยูใ่ นภูมิภาคเอเชียที่เต็มไปด้วยประเทศผู ้
นําเข้านํ้าตาลรายใหญ่ ของโลก ส่ งผลทําให้ มี ข้อ ได้เปรี ยบด้านต้น ทุ นการขนส่ งไปยังตลาดใน
ภูมิภาคเป็ นปั จจัยส่ งเสริ มให้อุตสาหกรรมนํ้าตาลของไทยเติบโตขึ้นมาโดยลําดับ (ศูนย์อจั ฉริ ยะเพื่อ
อุตสาหกรรมอาหาร,2558) จากกระแสเก็งกําไรในตลาดสิ นค้าโภคภัณฑ์ในช่วงปี 2548-2554 ซึ่งถือ
เป็ นยุคขาขึ้นของราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์เกษตร ผนวกกับความต้องการอ้อยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม เอ
ทานอลทั่ว โลกที่ เพิ่ ม ขึ้ น มากหลัง ราคานํ้ามัน พุ่ งสู ง เป็ นปั จ จัย ผลัก ดัน ให้ ร าคา นํ้า ตาลโลกใน
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ช่ วงเวลาดังกล่ าวปรั บ สู งขึ้ นถึ ง 3 เท่ า องค์กรจะประสบความสําเร็ จได้น้ ัน ขึ้ นอยู่กบั การบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าองค์กรใดจะมี ทรั พยากรในด้านอื่นๆมากเพียงใด องค์กรก็จะดําเนิ นธุ รกิจ
ต่ อไปได้ยาก ถ้าขาดทรั พยากรบุ คคล (ลาวัล ย์ พร้ อ มสุ ข, 2544) ดังนั้นคุ ณ ภาพชี วิต การทํางานมี
ความสําคัญอย่างยิ่งในการทํางาน เพราะคนเป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญ ในปั จจุบนั คนเราทํางานเพื่อให้
ดํารงชีวิตอยูไ่ ด้และตอบสนองความต้องการพื้นฐาน ดังนั้นสถานที่ทาํ งานต้องมีความเหมาะสม คือ
ทําให้เกิดความสุ ข ความมัน่ คง หากเกิดความรู ้สึกที่ดีต่องานจะส่ งผลดีท้ งั ตัวบุคคลและองค์กร การ
สร้างสรรค์บรรยากาศที่จะทําให้ผใู ้ ช้แรงงานได้รับความพึงพอใจในการทํางานที่ดีข้ ึน โดยผ่านการ
เข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหาสําคัญขององค์กร เพื่อให้พนักงานหรื อ
แรงงานได้รับความพึ งพอใจสู งขึ้ น บุ คคลที่ ใช้ชีวิตการทํางานอยู่กบั สิ่ งที่ ตนพอใจทําให้มีสภาพ
จิตใจและอารมณ์ที่ดีซ่ ึงส่ งผลให้ทาํ งานดีไปด้วย เพราะฉะนั้นแต่ละองค์กรต้องศึกษาและหาหนทาง
ให้สอดคล้องกับความต้องการระหว่างองค์กรและพนักงานเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายสู งสุ ด
ดังนั้นในการพัฒ นาทรัพยากรมนุ ษย์อย่างยัง่ ยืนสามารถทําได้โดยพัฒนาพฤติกรรมและ
สร้ างแรงจูงใจในการทํางานให้แก่บุคลากร เพื่อให้เป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กร พฤติ กรรมการเป็ น
สมาชิ กที่ดีขององค์กรไม่ใช่ พฤติกรรมหรื อการกระทําในลักษณะเชิ งรับและในเรื่ องของการรับรู ้
ของพนักงานระหว่างงานกับองค์กรเป็ นพฤติกรรมเชิ งรุ กที่พนักงานเลือกที่จะปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุ
ความต้องการบางอย่าง และเพื่อให้ตนเกิ ดความพึงพอใจทั้งนี้ โบริ โน(ชญารั ศมิ์ ทรัพย์รัตน์ และ
ประพัน ธ์ ชั ย กิ จ อุ ร าใจ. 2560:12; อ้า งอิ ง จาก Bdino.1999 ) อธิ บ ายว่ า ถ้า พนั ก งานรั บ รู ้ ว่ า การ
แสดงออกถึ งพฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดีข ององค์ก รนําประโยชน์ สูงสุ ดมาสู่ ต น พนักงานมี
แนวโน้มจะแสดงพฤติกรรมดังกล่าวมากขึ้น
จากความสําคัญ ที่ กล่าวมานั้นจะเห็ นได้ว่าอุ ตสาหกรรมนํ้าตาลมี ความสําคัญ อย่างยิ่งต่ อ
ประเทศไทยและเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อย ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจและคุณภาพชีวิตการ
ทํางานที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร เพื่อที่จะนําไปพัฒนาองค์กร
ให้เป็ นองค์กรแห่ งการส่ งออกที่ มีประสิ ทธิ ภาพอย่างแท้จริ ง ส่ งผลดีต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศให้แข่งขันกับต่างประเทศได้
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจการทํางานของพนักงานบริ ษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด เขตจังหวัด
สุ พรรณบุรี
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2. เพื่อศึกษาระดับคุณ ภาพชี วิตการทํางานของพนักงานบริ ษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด เขต
จังหวัดสุ พรรณบุรี
3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจและคุณภาพชี วิตการทํางานที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์กร ของพนักงานบริ ษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด เขตจังหวัดสุ พรรณบุรี
สมมติฐานการวิจยั
1. แรงจูงใจในการทํางานของพนังงานมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์กร
2. คุณภาพชี วิตการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี
ขององค์กร
ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่บุคลากร บริ ษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด เขตจังหวัด
สุ พรรณบุ รี จํานวน 2,390 คน (งานบุ คลากร บริ ษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด เขตจังหวัดสุ พรรณบุ รี,
2560)
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรในบริ ษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด เขตจังหวัดสุ พรรณบุรี จํานวน
343 คน ที่ได้จากการคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามสู ตรคํานวณของ Taro Yamane (1973)
ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5
3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย
3.1.1 ข้อ มูล ส่ วนบุ คคล ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิ การศึ กษา รายได้ ตําแหน่ ง ฝ่ ายงาน
ประสบการณ์ในการทํางาน
3.1.2 แรงจูงใจในการทํางาน 2 ปั จจัย ประกอบด้วย ปั จจัยจูงใจ ปั จจัยธํารงรักษา
3.1.3 คุ ณ ภาพชี วิต ในการทํางาน 8 ด้าน ประกอบด้วย ด้านรายได้และค่ าตอบแทนที่ มี
ยุติ ธรรม ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ ป ลอดภัยในการทํางาน ด้านการพัฒ นาศักยภาพของพนักงาน ด้าน
ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในอาชี พ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ด้านความเสมอภาค
และความยุติธรรมในองค์กร ด้านความสมดุลของชีวิตการทํางาน ด้านความภาคภูมิใจในองค์กร
3.2 ตัวแปรตาม
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3.2.1) พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร ประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่น
ความสํานึกในหน้าที่ ความมีน้ าํ ใจนักกีฬา การคํานึงถึงผูอ้ ื่น การให้ความร่ วมมือ
4.ขอบเขตด้านระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2561
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับจากการวิจยั
1. ผลการวิจยั นี้สามารถนําไปใช้ในการวางแผนองค์กร เพื่อช่วยเสริ มสร้างให้พนักงานและ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิ ทธิภาพในการดําเนินงานให้ดียงิ่ ขึ้น
2. บริ ษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด จังหวัดสุ พรรณบุรี สามารถนําข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนคุณภาพ
ชีวติ ของพนักงานและสร้างแรงจูงใจในการทํางานเพือ่ เพิ่มประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
บริ ษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด จังหวัดสุ พรรณบุรี
3. สามารถนําผลการวิจยั ไปใช้เป็ นข้อมูล หรื อ แนวทางในการปรับปรุ ง เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ
ในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด จังหวัดสุ พรรณบุรี
เพื่อให้ทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตการทํางานจากมุมมองของพนักงาน เพื่อที่จะเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ งแก้ไขปั ญหา
4. ผลการวิจยั นี้ คาดว่าจะเป็ นแนวทางสําหรับการเป็ นตัวอย่างในการพัฒนาปั จจัยด้านอื่นๆ
นอกเหนือจากการศึกษาแรงจูงใจและคุณภาพชีวิตการทํางานที่มีความสัมพันธ์กบั การเป็ นสมาชิกที่
ดีขององค์กร
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ภาพที่ 1 แสดงกรอบในคิดในการวิจยั
การทบทวนวรรณกรรม
แรงจูงใจในการทํางาน เป็ นหลักการการทางจิตวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุ ษย์ ซึ่ ง
แรงจูงใจเป็ นปั จจัยตัวหนึ่ งทําให้มนุ ษย์เกิดพฤติกรรมขึ้นมา นักวิชาการหลายท่านให้ความหมาย
เกี่ยวกับแรงจูงใจในบริ บทที่ ต่างกันโดยพื้นฐานของแรงจูงใจแล้วเป็ นเรื่ องของการกระตุน้ สิ่ งเร้า
แรงภายใน หรื อกระบวนการที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมหรื อการกระทําขึ้นความหมายของแรงจูงใจที่
ศึกษาค้นคว้า ยงยุทธ์ โพธิ์ ทอง (2549:4) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจในการทํางานว่าหมายถึง
สิ่ งกระตุน้ หรื อแรงผลักดันหรื อความต้องการที่ผลักดันให้พนักงานเต็มใจในการทํางานเพื่อให้เกิด
ความพอใจมุ่งมัน่ ที่ จะทํางานให้ดีที่สุดและบรรลุผลสําเร็ จ เฮอร์ ซเบอร์ ก (Herzberg:197) สรุ ปว่า
ปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น จะเกี่ยวข้องกับตัวเนื้ องานที่ทาํ (Job Content) ส่ วนปั จจัย
ที่ทาํ ให้ไม่พึงพอใจในงานจะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของงาน (Job Context) โดยเรี ยกปั จจัยที่ทาํ
ให้เกิดความพึงพอใจในงานว่า ปั จจัยจูงใจ (Motivator Factors) และเรี ยกปั จจัยที่อาจส่ งผลทําให้เกิด
ความไม่พึงพอใจในงานว่า ปั จจัยธํารงรักษา (Maintenance Factors) ซึ่ งในบางตําราเรี ยกว่าปั จจัย
อนามัย (Hygiene Factors)
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จากการวิจยั ของนักวิชาการต่างๆ ยงยุทธ (2547) กล่าวถึง ทฤษฎีสองปั จจัยของเฮอร์ เบอร์ ก
ว่า ความพึ งพอใจในงานที่ ท าํ จะเป็ นสิ่ งจู งใจที่ เหมื อนผลการปฏิ บ ตั ิ งานที่ ดี โดยมี องค์ประกอบ
สําคัญ 2 ประการ คือ
1. ปั จจัย จู ง ใจ(motivator Factors) เป็ นปั จจัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานโดยตรง ซึ่ งจะเป็ น
ตัวกระตุน้ ให้เกิดความพอใจและเป็ นแรงจูงใจให้บุคคลในองค์กรปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย ความสําเร็ จในการทํางาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน
ความรับผิดชอบ และ ความก้าวหน้า
2. ปั จ จัย ธํา รงรั ก ษา หรื อ ปั จ จัย สุ ข อนามัย (Hygiene Factors) เป็ นปั จ จัย ที่ มิ ใช่ สิ่ งจู ง ใจ
โดยตรงในการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทํางาน ตลอดจนไม่เป็ นสิ่ งกระตุน้ ให้บุคคลกระตือรื อร้นใน
การทํางานมากยิ่งขึ้น แต่เป็ นข้อกําหนดเบื้องต้นที่จะป้ องกันไม่ให้บุคคลเกิดความไม่พึงพอใจใน
การทํางาน ซึ่งสาเหตุอนั เกิดจากสภาพแวดล้อม โดยไม่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบของงานเลย ปั จจัย
เหล่านี้ประกอบด้วย นโยบายการบริ หารขององค์กร ความสัมพันธ์ของผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อนร่ วมงาน
และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา สภาพการทํางาน เงินเดือนความมัน่ คงในงานตําแหน่งงาน
คุณภาพชีวติ การทํางาน การศึกษาเรื่ องคุณภาพชีวติ การทํางาน (Quality of Work Life)
เริ่ มต้นมาจากปัญหาความไม่สมดุลระหว่างการทํางานและชีวิตส่ วนตัวของบุคคล ซึ่งมีผศู ้ ึกษาเรื่ อง
คุณภาพชีวติ การทํางานและได้ให้นิยามความหมายไว้แตกต่างกัน
รัตติพร พนพิเชษฐกุล (2554) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ความรู ้สึกที่แต่
ละบุคคลได้รับจากประสบการณ์ในการทํางาน ทําให้บุคคลมีความพึงพอใจมีความสุ ขในการทํางาน
และมี สุขภาพจิ ตที่ ดี เป็ นผลสื บ เนื่ องมาจากองค์กรได้มีการจัดรู ป แบบการทํางานที่ สนองความ
ต้องการของพนักงานทั้งทางร่ างกายและจิตใจ
Walton (1973) ได้กล่าวว่า คุณภาพชี วิตในการทํางาน เป็ นเรื่ องของสภาพแวดล้อมและ
สังคมที่ส่งผลให้การทํางานประสบผลสําเร็ จ ผลผลิตที่ได้รับตอบสนองความต้องการและความพึง
พอใจของบุ ค คลในการทํางาน โดยได้ก าํ หนดเกณฑ์ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํางานว่ าประกอบด้ว ย
คุณสมบัติ 8 ประการ ดังนี้ 1.การได้รับค่าตอบแทนในการทํางานที่เพียงพอและยุติธรรม 2.สภาพ
การทํางานที่คาํ นึ งถึงความปลอดภัย และส่ งเสริ มสุ ขภาพ 3.ความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน 4.
โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล 5.การบูรณาการทางสังคม หรื อการทํางานร่ วมกัน 6.
ประชาธิ ปไตยในองค์กร 7.ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่ วนตัว 8.ลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์
ต่อสังคม
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จากองค์ประกอบทั้งหมดของคุณภาพชี วิตการทํางานที่กล่าวไว้ต่าง ๆ ข้างต้น เมื่อสรุ ปจะ
เห็นได้ว่ามีปัจจัยที่สามารถชี้วดั คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานหลายปั จจัยด้วยกัน ขึ้นอยูว่ า่
ใครจะนําองค์ประกอบใดมาใช้ในแต่ละเรื่ องตามความต้องการของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ Walton
(1973) ยัง ได้ ก ล่ า วอี ก ว่ า ถ้า องค์ ก รไม่ ส ามารถที่ จ ะตอบสนองความต้อ งการขั้น ตํ่า สุ ด ของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานได้ความไม่พึงพอใจก็จะเกิ ดขึ้น และย่อมจะส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ผลการทํางาน
ดังนั้นความพอใจก็จะขึ้นอยูก่ บั ความคาดหวังของผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยมีสาเหตุมาจากความต้องการที่
เพิ่มขึ้น ซึ่ งมาตรฐานความต้องการก็จะเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ บางครั้งอาจเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ โดยขึ้นอยู่กบั
ระดับการศึกษาของผูป้ ฏิบตั ิงาน กับระดับความคาดหวังที่มีผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ เป็ นต้น
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์ กร เป็ นกุญแจสําคัญประการหนึ่ งที่ ทาํ ให้องค์การ
ประสบความสําเร็ จ บทความนี้ จึงมุ่งนําเสนอความรู ้ต่างๆเกี่ยวกับพฤติกรรมนี้ เพื่อให้สามารถทํา
ความเข้าใจและนําไปประยุกต์ใช้ในองค์การได้อย่างเหมาะสม
Katz และ Kahn (1989 อ้างถึงใน Organ, 1991: 275) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ก ร หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เป็ นทางการในการให้ ค วามร่ ว มมื อ ให้ ค วาม
ช่วยเหลือ และความเป็ นมิตร ซึ่ งปรากฏอยูใ่ นการปฏิบตั ิงานในที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นในโรงงาน ใน
หน่วยงานรัฐบาล ในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้เป็ นที่สังเกต และถูกระบุไว้ในหน้าที่ที่
ต้องปฏิ บตั ิแต่พฤติกรรมเหล่านี้ เป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับการดําเนิ นงานในองค์กร เนื่ องจากหากขาด
พฤติกรรมเหล่านี้ไปแล้วระบบต่าง ๆ ในองค์กรจะไม่สามารถดําเนินต่อไปได้
Luthans (1998: 148) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กร หมายถึง
พฤติกรรมการทํางานของพนักงานที่มีส่วนร่ วมกับองค์กรเกินกว่าบทบาทหน้าที่ ในการทํางานผล
จากพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กรมี ค วามสัมพันธ์กบั ผลการปฎิ บ ัติ งาน และความมี
ประสิ ทธิภาพขององค์กร
จากความหมาย พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร หมายถึง พฤติกรรมการให้ความ
ร่ วมมือในด้านต่างๆ ที่พนักงานมีให้แก่องค์การนอกเหนือจากบทบาทที่องค์กรคาดหวังไว้ และเป็ น
กิ จกรรมที่ ส่งเสริ มความสัมพันธ์ทางสังคม ความร่ วมมือภายในองค์กร พฤติ กรรมเหล่านั้นช่ วย
สนับสนุนองค์กร สังคม และสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยาในที่ทาํ งาน สนับสนุนให้เกิดความสําเร็ จ
ในองค์กร ซึ่ งพฤติ กรรมเหล่านั้นพนักงานเต็มใจปฏิ บตั ิ เพื่อองค์กร โดยองค์กรไม่ได้ร้องขอและ
ไม่ได้บงั คับให้ทาํ รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับระบบการให้รางวัลที่องค์กรกําหนดไว้อย่างเป็ นทางการ
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Organ (1987, 1988, 1990, 1991 อ้างใน Linn และคณะ, 2000: 3) ได้ทาํ การศึกษาและแบ่ง
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การออกเป็ น 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism)
2. พฤติกรรมความสุ ภาพอ่อนน้อม (Courtesy)
3. พฤติกรรมความมีน้ าํ ใจเป็ นนักกีฬา (Sportsmanship)
4. พฤติกรรมการให้ความร่ วมมือ (Civic Virtue)
5. พฤติกรรมความสํานึกในหน้าที่ (Conscientiousness)
วิธีการวิจยั
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในครั้งนี้ คื อ ประชากร ได้แก่บุคลากรในบริ ษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด เขต
จัง หวัด สุ พ รรณบุ รี จํานวน 2,390 คน (งานบุ ค ลากร บริ ษ ัท นํ้า ตาลมิ ต รผล จํากัด เขตจังหวัด
สุ พรรณบุ รี, 2560) กลุ่ มตัว อย่าง คื อ ได้แก่ บุ ค ลากรในบริ ษ ทั นํ้าตาลมิ ต รผล จํากัด เขตจังหวัด
สุ พรรณบุ รี จํานวน 343 คนที่ ได้จากการคํานวณหาขนาดของกลุ่ มตัวอย่างแบบทราบจํานวน
ประชากร ตามสู ต รคํานวณของ Taro Yamane (1973) ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 และ
ระดับความคาดเคลื่อน ร้อยละ 5 และทําการสํารองเผื่อแบบสอบถามไม่สมบูรณ์อีก 17 ตัวอย่าง
รวมเป็ น 360 ตัวอย่าง ใช้ในการสุ่ มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience)
2.เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลส่ วนบุ คคลของพนักงานโดยถามเกี่ ยวกับ เพศ อายุ
ระดับ การศึ กษา ระดับ รายได้ ฝ่ ายงาน ประสบการณ์ ในการทํางาน เป็ นแบบสอบถามรายการ
(Check list)
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน 2 ปั จจัย ประกอบด้วย ปั จจัยจูงใจ 7
ด้าน และปั จจัยธํารงรักษา 7 ด้าน มีจาํ นวนทั้งหมดทั้ง 2 ปั จจัย
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับคุ ณภาพชี วิตการทํางาน ผูศ้ ึ กษาอาศัยแนวคิ ดทฤษฎี ของ
Walton (1973) แบ่งคุณภาพชีวติ การทํางานเป็ น 8 ด้าน
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์กร ศึกษาอาศัยแนวคิด
ทฤษฎีของ Organ (1987, 1988, 1990, 1991 อ้างใน Linn และคณะ, 2000: 3) แบ่งพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีในองค์กร ออกเป็ น 5 ด้าน
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ผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัย ส่ วนบุคคล ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้
ผูต้ อบแบบสอบถามพนักงานส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 78.7 มีช่วงอายุระหว่าง
31-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 27.1 มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่ามากที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 54.5 มีรายได้มากที่สุดช่วง 15000-20000 บาท ต่อเดือนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 33.2 มีฝ่ายงาน
ฝ่ ายผลิต คิดเป็ นร้อยละ 65.3 และ มีประสบการณ์ในการทํางานระหว่าง 2-3 ปี คิดเป็ นร้อยละ 38.2
ตางรางที1่ ผลการวิเคราะห์การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์กร
โดยรวม และแรงจูงใจในการทํางาน2ปัจจัย
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดใี นองค์ กร โดยรวม
ระดับความสั มพันธ์ ทิศทาง
r
Sig.
(Pearson (2-tailed)
แรงจูงใจในการทํางาน2ปัจจัย Correlation)
1.ปั จจัยจูงใจ
.579
.000**
ปานกลาง
เดียวกัน
2.ปั จจัยธํารงรักษา
.571
.000**
ปานกลาง
เดียวกัน
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์กร
โดยรวม และแรงจูงใจในการทํางานปั จจัยจูงใจ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ใี นองค์กร โดยภาพรวม
R
(Pearson
Correlation)
.422
.422

Sig.
(2-tailed)

ระดับ
ความสั มพันธ์

ทิศทาง

.000**
.000**

ปานกลาง
ปานกลาง

เดียวกัน
เดียวกัน

3.ด้านความรับผิดชอบในงาน

.384

.000**

ปานกลาง

เดียวกัน

4.ด้านงานที่มีความท้าทายและใช้
ความคิดสร้างสรรค์

.410

.000**

ปานกลาง

เดียวกัน

.431
.397

.000**
.000**

ปานกลาง
ปานกลาง

เดียวกัน
เดียวกัน

.000**

ปานกลาง

เดียวกัน

แรงจูงใจในการทํางานปัจจัย จูงใจ
1.ด้านความสําเร็ จในการทํางาน
2.ด้านการยอมรับนับถือ

5.ด้านความมีอิสระในการปฏิบตั ิงาน
และตัดสิ นใจ
6.ด้านความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
7.ด้านการเจริ ญเติบโตในองค์กร

.455

281

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์กร
โดยรวม และแรงจูงใจในการทํางานปั จจัยธํารงรักษา
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ใี นองค์ กร โดยรวม
R
Sig.
แรงจูงใจในการทํางานปัจจัยธํารงรักษา (Pearson Correlation) (2-tailed)
1.ด้านนโยบายขององค์การ
.413
.000**
2.ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใน
การทํางาน
.000**
.405
3.ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

ระดับ
ความสั มพันธ์
ปานกลาง

ทิศทาง
เดียวกัน

ปานกลาง

เดียวกัน

ตํ่า
ปานกลาง

เดียวกัน
เดียวกัน

.227

.000**

5.ด้านความมัน่ คงในงาน

.373
.368

.000**
.000**

ปานกลาง

เดียวกัน

6.ด้านเงินค่าจ้าง เงินเดือนผลตอบแทน
รวมถึงสวัสดิการ

.435

.000**

ปานกลาง

เดียวกัน

7.ด้านสถานภาพในการทํางาน ความ
ปลอดภัยในการทํางาน

.427

.000**

ปานกลาง

เดียวกัน

4.ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน

ตางรางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์กร
โดยรวม และคุณภาพชีวติ การทํางาน

คุณภาพชีวติ การทํางาน
1.ด้านรายได้และค่าตอบแทนที่มียตุ ิธรรม
2.ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทํางาน
3.ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
4.ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในอาชีพ
5.ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
6.ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมใน
องค์กร
7.ด้านความสมดุลของชีวติ การทํางาน
8.ด้านความภาคภูมิใจในองค์กร

พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ใี นองค์กรโดยรวม
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
(Pearson (2-tailed) ความสั มพันธ์
Correlation)
.379
ปานกลาง
เดียวกัน
.000**
.000**
.433
ปานกลาง
เดียวกัน
เดียวกัน
.000**
.459
ปานกลาง
.000**
.460
ปานกลาง
เดียวกัน
เดียวกัน
.000**
.228
ตํ่า
.526
.466
.512
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.000**
.000**
.000**

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

สรุ ปผลการวิจยั
จากการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 1 พบว่ า แรงจู ง ใจในการทํา งาน 2 ปั จ จัย ปั จ จัย จู ง ใจ
(r=0.579,Sig.=0.000) ด้านความสําเร็ จในการทํางาน (r .422,Sig0.000) ด้านการยอมรับนับถือ(r =
.422,Sig = 0.000) ด้านความรั บผิดชอบในงาน (r = 0.384,Sig = 0.000) ด้านงานที่ มีความท้าทาย
และใช้ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์(r = 0.410,Sig = 0.000) ด้า นความมี อิ ส ระในการปฏิ บ ัติ ง านและ
ตัด สิ น ใจ (r = 0.431,Sig = 0.000) ด้า นความก้า วหน้ า ในสายงานอาชี พ (r = 0.397,Sig = 0.000)
และด้านการเจริ ญ เติ บ โตในองค์ก ร(r = 0.455,Sig = 0.000)ทั้งเจ็ดด้าน และปั จจัยธํารงรั กษาใจ
(r=0.571,Sig.=0.000) ด้านนโยบายขององค์การทํางาน (r=0.413,Sig0.000) ด้านสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในการทํ า งาน(r= 0.405,Sig 0.000)ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ก ั บ ผู ้บ ั ง คั บ บั ญ ชาและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (r=0.227,Sig0.000) ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน(r=.373,Sig0.000) ด้าน
ความมั่น คงในงาน(r=.368,Sig0.000) ด้านเงิ น ค่ า จ้าง เงิ น เดื อ นผลตอบแทนรวมถึ งสวัส ดิ ก าร
(r=.435,Sig0.000) และด้านสถานภาพในการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน(r=.427,Sig0.000)
ทั้งเจ็ด ซึ่ งมี ความสัมพัน ธ์ในทิ ศ ทางเดี ยวกันกับ พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กร ซึ่ งมี
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลางทั้งสองปั จจัยผลจากการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจในการ
ทํางาน2 ปั จจัย ปั จจัยจูงใจ ปั จจัยธํารงรักษา ส่ งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรยิ่ง
เกิดแรงจูงใจในการทํางาน 2 ปั จจัย ปั จจัยจูงใจ ปั จจัยธํารงรักษา มากเท่าไรยิ่งส่ งผลต่อพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรเพิ่มมากขึ้น เพราะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
สําหรั บการทดสอบสมมติ ฐานที่ 2 พบว่า พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กรของ
พนั ก งาน มี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานทางด้า นรายได้แ ละ
ค่าตอบแทนที่มียตุ ิธรรม โดยมีค่า (r=0.379 ,Sig = 0.000) ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทํางาน
(r=0.433 ,Sig0.000) ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน (r= 0.459 ,Sig0.000) ด้านความก้าวหน้า
และมัน่ คงในอาชีพ(r=0 .460 ,Sig0.000) ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน (r= 0.228,Sig0.000)
ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กร(r=0.526 ,Sig0.000) ด้านความสมดุลของชี วิต
การทํางาน (r= 0.466 ,Sig0.000) และด้านความภาคภู มิ ใจในองค์กร(r= 0.512 ,Sig0.000) ซึ่ งมี
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ทั้งแปดด้าน
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อภิปรายผลการวิจัย
สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางาน 2 ปั จจัย ด้านปั จจัยจูงใจ ได้แก่ ด้าน
ความสําเร็ จในการทํางาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบในงาน ด้านงานที่มีความท้า
ท้ายและใช้ความคิ ดสร้ างสรรค์ ด้านความมี อิสระในการปฏิ บตั ิ งานและตัดสิ นใจ และด้านการ
เจริ ญเติ บโตในองค์กร กับพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กร พบว่า มี ความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับปานกลาง จากผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั วิรัช สงวนวงศ์วาน (2550) อธิบายว่า การจูง
ใจคื อความเต็ม ใจของพนัก งานที่ จะใช้ค วามพยายามอย่างเต็ม ความสามารถเพื่ อ ให้ สําเร็ จตาม
เป้าหมายขององค์กร และเพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานผูน้ ้ นั เองด้วย ดังนั้นการจูงใจใน
องค์กรจึงนําไปสู่ ผลที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร และผลที่เป็ นประโยชน์ต่อตัวพนักงานด้วยในเวลา
เดียวกัน เนื่ องจากพนักงานมีความกระตือรื อร้นต่องานและตั้งใจปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ
องค์กรจึงควรส่ งเสริ มให้พนักงานได้ทาํ งานที่มีอาํ นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของงานเพิ่มมาก
ขึ้นซึ่ งปั จจัยจูงใจด้านการเจริ ญเติบโตในองค์กร มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด แสดงว่าพนักงานปฏิบตั ิงานอย่าง
เต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายส่ วนด้านความก้าวหน้าในสายงานอาชี พมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
สาเหตุมาจากพนักงานอาจไม่ได้รับการสนับสนุ นในด้านการพัฒนา ทักษะ ฝึ กอบรม เพื่อเพิ่มพูน
ความรู ้ จึ งไม่มีโอกาสที่ จะก้าวหน้าในหน้าที่ ดงั นั้นองค์กรควรจะมี การสนับ สนุ นได้การพัฒ นา
พนักงานเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสก้าวหน้าในงาน
สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจด้านปั จจัยธํารงรักษาในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
กับพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กร อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว
พบว่า ด้านเงินเดือนค่าจ้าง เงินเดือนผลตอบแทนรวมถึงสวัสดิการ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด โดยพนักงาน
ได้รับเงินเดือนเหมาะสมกับความรู ้ความสามารถ สวัสดิการและค่าตอบแทนพิเศษต่าง ๆ ที่ได้รับมี
ความเหมาะสม ทําให้การปฏิ บตั ิ งานมีประสิ ทธิ ภาพ และทําให้งานสําเร็ จได้ด้วยดี ส่ วนด้านที่ มี
ค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูบ้ งั คับบัญชาอาจไม่
สามารถให้คาํ ปรึ กษาเมื่อพนักงานมีปัญหาและให้ความช่วยเหลือได้ องค์กรควรหาแนวทางในการ
สร้างความสัมพันธ์ของผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผลการวิจยั ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
รสสุ คนธ์ เหล็กเพชร (2555) ที่ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ผชู ้ ่วยในโรงเรี ยนสังกัด
เขตพื้นที่ การศึ กษา เขต 18 จังหวัดจันทบุ รี ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจของครู ผูช้ ่ วย ในโรงเรี ยน
สั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 18 จัง หวัด ชลบุ รี พบว่ า แรงจู ง ใจในการ

284

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ปฏิบตั ิงานด้านปั จจัยคํ้าจุนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการปกครอง
บังคับบัญชาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานกับ พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิ กที่ดีขององค์กร อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านความเสมอภาค
และความยุติธรรมในองค์กร มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด โดยพนักงานรู ้สึกว่าผูบ้ งั คับบัญชาให้ความเป็ นธรรม
ต่ อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยเท่ าเที ยมกัน ส่ วนด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยตํ่าสุ ด คื อ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงาน พนักงานอาจจะไม่ ได้รับ ความร่ วมมื อ และความช่ วยเหลื อจากเพื่ อ นร่ วมงานในช่ วงที่
ต้องการความช่วยเหลือ สอดคล้องกับ Walton (1973) ได้กล่าวว่า คุณภาพชี วิตในการทํางาน เป็ น
เรื่ องของสภาพแวดล้อมและสังคมที่ส่งผลให้การทํางานประสบผลสําเร็ จ ผลผลิตที่ได้รับตอบสนอง
ความต้องการและความพึงพอใจของบุคคลในการทํางาน และสันติ บางอ้อ (2540) ได้กล่าวไว้ว่า
คุ ณ ภาพชี วิตในการทํางานเป็ นสิ่ ง ที่ คนเราจะสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ สามารถ
ปรั บ ปรุ งเพิ่ มผลผลิ ต ได้ โดยมี ความพร้ อมทั้งด้านร่ างกายและจิ ต ใจ ซึ่ งถื อ ว่าเป็ นปั จจัยภายใน
สําหรั บปั จจัยภายนอก คื อ สภาพแวดล้อ มในการทํางาน เป็ นสิ่ งที่ ท าํ ให้คนเรามี ความสุ ขกับการ
ทํางานและเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจยั
1. การวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน พบว่า ปั จจัยจูงใจในด้านความก้าวหน้าในสาย
งานอาชี พส่ งผลต่อส่ งผลต่อความตั้งใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เนื่ องจากพนักงานมีความ
กระตื อ รื อ ร้ น ต่ อ งานและต้อ งการความก้า วหน้ า ในสายงานอาชี พ มี แ ละปฏิ บ ัติ ง านอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ ดังนั้น บริ ษทั ควรมีการให้พนักงานได้รับการส่ งเสริ มศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
ในหน้าที่และได้รับการสนับสนุนในด้านการพัฒนา ทักษะ ฝึ กอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู ้
2. การวิเคราะห์ แรงจู งใจในการปฏิ บ ัติ งาน พบว่า ปั จจัยคํ้าจุ น ด้านสภาพแวดล้อ มและ
บรรยากาศในการทํางานพนักงานให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางาน ทํา
ให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทํางานส่ งผลให้การทํางานราบรื่ นทําให้งานสําเร็ จ
ได้ดว้ ยดี ดังนั้น บริ ษทั ควรมีเครื่ องมือและวัสดุอุปกรณ์ใช้ในหน่ วยงานอย่างเพียงพอและสถานที่
ทํางานมีแสงสว่างเพียง อากาศถ่ายเทสะดวก อุณหภูมิที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้พนักงาน
ได้ทาํ งานสะดวกมากยิง่ ขึ้น
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3.การวิ เคราะห์ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งาน พบว่ า ด้านการพัฒ นาศัก ยภาพของพนัก งาน
พนักงานให้ความสําคัญกับการพัฒ นาศักยภาพของพนักงานในการทํางาน ทําให้เกิ ดการพัฒนา
ศักยภาพในการทํางานส่ งผลให้เกิดความร่ วมมือในการทํางานและพัฒนาศักยภาพของงาน ดังนั้น
บริ ษทั ควรมีการพัฒนาความรู ้และประสบการณ์ในการทํางาน ได้แก่ การอบรม การสัมมนา เพื่อให้
พนักงานได้รับความรู ้เพิม่ มากขึ้น
ข้ อเสนอแนะสําหรับงานวิจยั ในอนาคต
1. การศึ ก ษาครั้ งต่ อ ไป ควรมี ก ารทํา วิ จ ัย เป็ นวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยใช้ วิ ธี เก็ บ ข้อ มู ล ที่
หลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์ หรื อการสังเกตการณ์ ร่ วมด้วย เพื่อให้ผลการวิจยั เกิดความสมบูรณ์
และผูว้ ิจยั จะได้ขอ้ มูลที่ลึกซึ้งมากอย่างแท้จริ ง
2. การศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ตาม
กรอบแนวคิ ดและทฤษฎี อื่ นๆ นอกเหนื อจากการศึ กษาครั้ งนี้ เพื่ อให้เกิ ดความสมบู รณ์ เกี่ ยวกับ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิของพนักงาน
3. การศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาว่าปั จจัยอื่นที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
มี่ดีขององค์กรเพื่อที่จะนําข้อมูลมาพัฒนาองค์กรให้ดีข้ ึนเพื่อจะได้ทราบถึงแรงจูงใจและคุณภาพ
ชีวติ การทํางานและพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
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ปัจจัยด้ านองค์ กรและบรรยากาศในการทํางานที่ส่งผลต่ อความเครียดในการทํางานของพนักงาน
กรณีศึกษา บริษทั อีโนเวย์ รับเบอร์ (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 จันทร์ ตาแก้ ว, กาญจนา ศรีสวัสดิ์, รัชนีกร หาเรื อนบุญ, วทันยา บางสุ วรรณ,
ดารารัตน์ แสงโต, ธนยศ ใหญ่ แก้ ว
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทัว่ ไป คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บุปผา ฐานุตตมานนท์
อาจารย์สาขาการบริ หารธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริ หารธุรกิจ
มหาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยด้านองค์กรและบรรยากาศในการทํางานที่มีผล
ต่อความเครี ยดในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั อีโนเวย์ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน
กลุ่มเป้าหมายเป็ นพนักงานในบริ ษทั อีโนเวย์ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน ขนาดของกลุ่ม
ตัว อย่างจํานวน 325 คน การวิ จ ยั นี้ เป็ นการวิ จ ยั เชิ งคุ ณ ภาพ เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ใ นการวิ จ ยั นี้ ได้แ ก่
แบบสอบถามจากพนักงาน และสถิติที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์ ประกอบไปด้วย สถิติเชิ งพรรณนา
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และสถิติเชิงอนุมาน
ได้แก่ Independent Sample t-test, One-Way ANOVA และ Multiple Regression Analysis.
ผลการศึกษา พบว่า พนักงานส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 52.9% ช่วงอายุระหว่าง 28-32
ปี (20.9%) พนักงานส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี (90.5%) ตําแหน่ งงานส่ วนใหญ่
ภายในบริ ษทั มีรายได้ต่าํ กว่า 12,000บาท (37.8%) และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน จํานวน 6-10 ปี
(32%) ซึ่ งผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้านองค์กร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
รายได้ และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานส่ งผลต่อความเครี ยดในการทํางานในด้านลักษณะงาน ด้าน
บทบาทและหน้าที่ ด้านความสัมพันธ์ และด้านความสําเร็ จและความก้าวหน้าในอาชีพไม่แตกต่าง
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กัน ในขณะที่ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้า นระดับ รายได้ มี ผ ลต่ อ ความเครี ย ดในการทํา งานในด้า น
ความสัมพันธ์และความก้าวหน้าในอาชีพที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ปั จจัยด้านองค์กร (ได้แก่ ความ
ต้องการด้านงาน ความต้องการด้านบทบาท ความต้องการด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) และ
ปั จจัยด้านบรรยากาศในการทํางาน (ได้แก่ ด้านลักษณะงาน และด้านสิ่ งแวดล้อมในองค์กร) มีผล
ต่อความเครี ยดในการทํางาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : ปั จจัยด้านองค์กร บรรยากาศในการทํางาน และ ความเครี ยดในการทํางาน
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
ความเครี ย ดเป็ นภาวะทั่วไปที่ เกิ ด ขึ้ น กับ ทุ ก คน ความเครี ยดของคนเราสามารถเกิ ด ได้
ตลอดเวลา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมหรื อเกิดปั ญหาในชี วิตประจําวันนับว่า เป็ น
สาเหตุสําคัญที่ทาํ ให้มนุ ษย์เกิดความเครี ยด การทํางานร่ วมกันของคนจํานวนมากที่มาจากสถานที่
แตกต่างกัน ทั้งในด้านองค์กร ด้านครอบครัว ด้านจิตใจความรู ้สึก ด้านความรู ้ความสามารถ อายุ
และด้านประสบการณ์การทํางาน อาจทําให้เกิดการกระทบกระทัง่ หรื อความไม่เข้าใจกันในองค์กร
โดยมีวิธีจดั การความเครี ยดของตนเอง (Lazarus and Folkman, 1984) ศึกษาพบว่า คนเรามีวธิ ีจดั การ
ความเครี ยดได้ 2 วิธีดว้ ยกัน วิธีแรกคือ จะเน้นที่การจัดการกับอารมณ์ ความรู ้สึกของตนเอง ส่ วนวิธี
ที่สองคือ เป็ นวิธีการจัดการกับปั ญหาโดยตรง อุตสาหกรรมยานยนต์และส่ วนประกอบยานยนต์ใน
ประเทศไทย เป็ นอุตสาหกรรมหนึ่ งที่ มีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ โดยประเทศ
ไทยเป็ นรากฐานการผลิ ต เพื่ อ การจําหน่ ายในแต่ ละประเทศ ทั้งยังถื อ เป็ นผูน้ ําในด้านการผลิ ต
อุตสาหกรรมยานยนต์ และส่ วนประกอบในภูมิภาคอาเซี ยนด้วย (สมาคมผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนยานยนต์
ไทย, 2554) ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรมมีการพัฒนามากขึ้น จากเหตุผลข้างต้น จึงทํา
ให้ผศู ้ ึกษามีความสนใจว่าปั จจัยใดที่เป็ นสาเหตุของความเครี ยดที่เกิดขึ้นในที่ทาํ งานของบริ ษทั อีโน
เวย์ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน ซึ่ งผลการวิจยั ครั้งนี้ อาจเป็ นแนวทางช่วยให้ผบู ้ ริ หารได้
ทราบถึงสาเหตุ และระดับความเครี ยดของพนักงาน เพราะความเครี ยดจัดเป็ นภัยเงียบ ดังนั้นควร
หาทางป้องกันและแก้ไขตลอดจนพัฒนาองค์กรให้มีประสิ ทธิภาพ
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของพนัก งานบริ ษ ัท อี โ นเวย์ รั บ เบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
มหาชนเกี่ยวกับปั จจัยด้านองค์กร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของพนัก งานบริ ษ ัท อี โ นเวย์ รั บ เบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
มหาชน เกี่ยวกับบรรยากาศในการทํางาน
3. เพื่อศึกษาระดับความเครี ยดในการทํางานของพนักงานบริ ษทั อีโนเวย์ รับเบอร์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด มหาชน
4. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านองค์กรในด้านความต้องการด้านงาน ความต้องการด้านบทบาท และ
ความต้องการด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของพนักงานบริ ษทั อีโนเวย์ รับเบอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด มหาชน
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สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จจัยส่ วนบุ คคลในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน และระดับ
รายได้ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความเครี ยดในการทํางานไม่แตกต่างกัน
2. ปั จ จัย ด้า นองค์ก ร (Robbins and Judge, 2013) ในด้า นความต้อ งการด้า นงาน ความ
ต้องการด้านบทบาท และความต้องการด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีผลต่อความเครี ยดในการ
ทํางาน
3. บรรยากาศในการทํางานด้านลักษณะงาน เพื่อนร่ วมงาน หัวหน้างาน และสิ่ งแวดล้อมใน
องค์กร มีผลต่อความเครี ยดในการทํางาน
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับปัจจัยด้ านองค์กร
ปั จจั ย เกี่ ย วกั บ องค์ ก ร (Organizational Factors) ตามแนวคิ ด ของ Robbins and Judge
(2013) จะเป็ นตัวแปรที่สร้างความกดดันให้แก่บุคลากรในองค์กร อันเนื่องมาจากความต้องการหรื อ
ความคาดหวังขององค์กรนั่น เอง ความต้อ งการ (Demand) ในที่ น้ ี จะหมายถึ ง หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ ความกดดัน ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงความไม่แน่ นอนที่บุคลากรในองค์กรต้องเผชิ ญ
หรื อประสบในสถานที่ทาํ งาน ได้แก่
ความต้องการด้านงาน (Task Demands) ความต้องการในงานเป็ นโครงสร้างของงานส่ วน
บุ ค คล (ระดับ ของเสรี ภ าพและความเป็ นอิ ส ระ น่ า สนใจและการมี ส่ ว นร่ ว มในงาน การใช้
เทคโนโลยี เงื่ อ นไขการทํา งาน และรู ป แบบของงาน) ในการทํา งานหากพนัก งานได้รั บ การ
สนับสนุนในด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกในการทํางานจะส่ งผลให้มีแนวโน้มที่จะลดความเครี ยดใน
งานได้เป็ นอย่างมาก ลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพสําหรับ สถานที่ สถานที่ ทาํ งานที่ มีมาก
เกินไป เช่ น งานที่มีเสี ยงรบกวนมากเกินไป ห้องทํางานที่ หนาแน่ นแออัดมากเกินไป สถานที่ ที่มี
การหยุดชะงัก เสี ยงกริ่ งโทรศัพท์ที่ดงั ตลอดเวลา ตําแหน่งการวางเครื่ องจักร ที่ไม่ปลอดภัยสําหรับ
พนักงาน สิ่ งเหล่านี้ ก่อให้เกิดความวิตกกังวลและก่อให้เกิดความเครี ยดในงานตามมา แต่สถานที่ที่
นายจ้างมี ก ารตรวจสอบอย่างต่ อ เนื่ อ งอยู่ต ลอดเวลาจะสามารถทําให้พ นักงานรู ้ สึ ก ได้ถึ งความ
ปลอดภัยในการทํางาน
ความต้อ งการด้า นบทบาท (Role Demands) จะเป็ นความกดดัน ที่ เกิ ด ขึ้ น กับ ตัว บุ ค คล
เนื่องมาจากหน้าที่ที่ตนเองต้องรับผิดชอบในองค์กร การได้รับบทบาทการทํางานหลายด้านในเวลา
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เดี ยวกัน อาจเป็ นเรื่ องยากที่ จะทําให้สําเร็ จลุลวงเพื่อตอบสนองความต้องการให้กบั องค์กร ความ
ขัดแย้งในบทบาทของตน ไม่เข้าใจว่าตนต้องทําอย่างไร การได้รับหน้าที่และความรับผิดชอบที่สูง
เกินไป การทํางานที่กาํ หนดช่วงเวลาสั้นๆในการทํา (ชัว่ โมงในการทํางาน) รวมถึงความคลุมเครื อ
ของบทบาทหน้าที่ (ความไม่ชดั เจนระหว่างหน้าที่กบั งานที่ตอ้ งทํา)
ความต้อ งการด้านความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ างบุ ค คล (Interpersonal Demands) จะเป็ นความ
กดดันอันเนื่ องมาจากตัวบุคคลอื่นในที่ทาํ งาน การมีสภาพแวดล้อมการทํางานที่ไม่เป็ นมิตรต่อกัน
ระหว่างเพื่อนร่ วมงานและการไม่เป็ นมิตรกับเพื่อนร่ วมงานที่เข้ามาอยูใ่ หม่ การขาดการสนับสนุ น
จากเพื่ อ นร่ ว มงานและจากหั ว หน้ า งาน อี ก ทั้ง ความยุติ ธ รรมที่ ไ ด้รั บ จากหั ว หน้ า งานรวมทั้ง
ความสัมพันธ์ที่ย่าํ แย่ระหว่างบุคคลในที่ทาํ งาน อีกทั้งยังมีการแสดงพฤติกรรมที่ไม่สุภาพและการ
ล่วงละเมิดทางเชื้อชาติอีกด้วย
ทฤษฎีความเครียด
Selye (1956) ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในเรื่ อ งความเครี ยดได้แบ่ งชนิ ดความเครี ยดออกเป็ น 2
ชนิดดังนี้
1. Eustress เป็ นความเครี ยดทางบวกหรื อความเครี ยดที่ เกิดจากความสุ ข บางครั้ งคนเรามี
ความสุ ขขึ้นมาแบบไม่ได้ต้ งั ตัว หรื อได้รับอะไรที่แปลกใหม่อย่างกะทันหัน หรื อจากการต้องเผชิญ
กับความท้าทายของงานที่ ช อบก็อาจจะทําให้เกิ ดความเครี ยดได้เช่ นกัน เช่ น การได้รับการเลื่อน
ตําแหน่งที่เกิดความท้าทาย ทําให้เกิดความตื่นเต้น กระวนกระวายใจ จนกลายเป็ นความเครี ยดได้แก่
ความเครี ยดนี้ ปรากฏเป็ นผลสําเร็ จและเกิดผลดี คือช่วยให้สามารถเอาชนะอุปสรรคในการทํางาน
ได้
2. Distress เป็ นความเครี ยดทางลบหรื อความเครี ยดที่ เกิ ดขึ้ นเนื่ องจาก การมีทุ กข์เกิ ดขึ้ น
เนื่ อ งจากการถู ก คุ ก คาม หรื อ ถู ก ครอบงํา มากไปจนไม่ เป็ นตัว ของตัว เอง การแสดงออกของ
ความเครี ยดชนิ ดนี้ คือ ขาดการควบคุ มตัวเอง คับอกคับใจ เกิ ดความรู ้ สึกไม่มนั่ คงปลอดภัย รู ้ สึก
หวัน่ ไหวถึ งความล้มเหลวจากการถูกคุ กคาม ถ้าความเครี ยดนี้ ไม่ถูกคุ กคามหรื อทําให้ห มดลงก็
อาจจะเกิดปั ญหาต่อการปฏิบตั ิงานได้
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แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการจัดการความเครียด
Hellriegel, Slocum and Woodman (2001) ความเครี ยดในการทํางาน คือ ผลลัพธ์หรื อการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ความต้องการทางกายภาพและทางจิตวิทยาในการทํางานของบุคคล ซึ่ ง
ความเครี ยดเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับรู ้ว่า ความต้องการนั้นมีมากกว่าความสามารถในการควบคุมของ
บุคคล คนทํางานจะเกิดความเครี ยดมากที่สุด เมื่อปั จจัยในงานที่ก่อให้เกิดความเครี ยดมีมากเกินกว่า
ความสามารถที่ จะควบคุมไว้ได้ เมื่อเป็ นเช่ นนี้ จะส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพขององค์กร การ
ออกแบบการทํา งานใหม่ แ ละการสร้ า งความชัด เจนและความเข้า ใจในบทบาท จะช่ ว ยลด
ความเครี ยดในการทํางานให้แก่พนักงานได้
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
สมิทา ดาส (Smitha Das, 2010) ได้อธิ บายถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การ โดยเน้น
ไปที่ เรื่ องการเรี ยนรู ้ ในองค์การไว้ 5 ประการได้แก่ 1. สภาพแวดล้อมขององค์การ 2. โครงสร้ าง
องค์การ 3. กระบวนการทํางาน 4. สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ และ 5. ค่านิ ยมและบรรทัดฐานของ
องค์การ
ฐาปนี ย ์ วังกานนท์ (2556) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยการทํางานที่มีผลต่อความเครี ยดของพนักงาน
บริ ษทั แอมพาส อินดัสตรี จํากัด พบว่า ปั จจัยด้านการทํางาน อันได้แก่ ลักษณะงาน ด้านบทบาท
และหน้าที่ ในองค์กร ด้านความสําเร็ จและความก้าวหน้าในอาชี พ ด้านโครงสร้างองค์กรที่ อยู่ใน
ระดับดี มาก ด้านสัมพันธภาพในที่ ทาํ งานอยู่ในระดับน้อย กล่าวได้ว่า ความเครี ยดของพนักงาน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
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กรอบแนวความคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

ปัจจัย ส่ วนบุคคล ได้ แก่
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ระดับรายได้
5. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
(ฐาปนี วังกานนท์, 2556)
ความเครีย ดในการทํางาน
1. ด้านลักษณะงาน
2. ด้านบทบาทและหน้าที่
3. ด้านสัมพันธ์
4. ด้านความสําเร็ จและ
ก้าวหน้า

ปัจจัย ด้ านองค์กร ได้ แก่
1. ความต้องการด้านงาน
2. ความต้องการด้านบทบาท
3. ความต้องการด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(Robbins and Judge 2013 )
บรรยากาศในการทํางาน
1. ลักษณะงาน
2. เพื่อนร่ วมงาน
3. หัวหน้างาน
4. สิ่ งแวดล้อมในองค์กร
(ฐาปนี วังกานนท์, 2556)

ภาพที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั
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วิธีการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างในการวิจยั
1. ประชากรกลุ่ ม เป้ าหมายในการศึ กษาครั้ งนี้ คื อ พนักงานใน บริ ษ ทั อี โนเวย์ รั บ เบอร์
(ประเทศไทย) จํากัด มหาชน ซึ่งมีจาํ นวน 1,381 คน
2. ขนาดกลุ่ ม ตัว อย่างที่ ใช้ในการศึ กษาในครั้ งนี้ ได้ม าจากการประมาณค่ าร้ อ ยละ โดย
กํา หนดความเชื่ อ มั่น ร้ อ ยละ 0.95 ความคลาดเคลื่ อ นไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 0.5 ซึ่ งคํา นวณได้จ ากการ
คํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสู ตรคํานวณของทาโร ยามาเน (Yamane, 1973, p. 1,088)
3. ใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 310 กลุ่มตัวอย่าง จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความ
ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 0.5 ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 0.95 พิจารณาจากการสุ่ มตัวอย่างทั้งสิ้ น 325
ตัวอย่าง ถือได้วา่ ผ่านเกณฑ์และเป็ นการเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้กบั ข้อมูล
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้ เป็ นแบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งปั จ จัย ด้า นองค์ ก รและ
บรรยากาศในการทํางานที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการทํางานของพนักงานบริ ษทั อีโนเวย์ รับเบอร์
(ประเทศไทย) จํากัด มหาชน ซึ่ งคณะผูว้ ิจยั ได้สร้างขึ้นโดยการศึกษาค้นคว้าจาก แนวคิดและทฤษฎี
ต่างๆ รวมทั้งงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาเป็ นแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเป็ นปลาย
ปิ ด โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล โดยจะเป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
ส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ และระยะเวลาในการทํางาน เป็ นลักษณะ
คําถามแบบสํารวจรายการ (Check list)
ส่ ว นที่ 2 คําถามด้านปั จจัยองค์กร (Robbins and Judge 2013) โดยให้ต อบคําถามตามความ
คิดเห็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) แบ่งออกเป็ น เห็นด้วยน้อยที่สุด เห็นด้วยน้อย เห็น
ด้วยปานกลาง เห็นด้วยมาก และเห็นด้วยมากที่สุด
ส่ วนที่ 3 บรรยากาศในการทํางาน เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศในการทํางานของ
พนักงานระดับปฏิบตั ิการบริ ษทั แบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) ให้ผตู ้ อบ
แบบสอบถามเลือกตอบตามความคิดเห็น
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ส่ วนที่ 4 ความเครี ยดในการทํางาน โดยจะเป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลปั จจัยในการ
ทํางานของพนักงานระดับปฏิ บตั ิการบริ ษทั อีโนเวย์ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน โดย
ดัดแปลงจากแบบวัดความเครี ยดในการทํางานจาก ฐาปนี วังกานนท์, 2556 เพื่อวัดความเครี ยดใน
การทํางาน
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) หาความถี่ และร้อยละเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล
คื อ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา ระยะเวลาในการทํางาน และระดับ รายได้ หาค่ าเฉลี่ ย และส่ ว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐานและส่ ว นที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ปั จ จัย ด้านองค์ก รของพนั ก งาน และหาค่ าความถี่
(Frequency) หาค่าร้อยละ (Percent) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และหาส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ในส่ วนบรรยากาศในการทํางานของพนักงาน
2. สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ทดสอบเปรี ยบเที ยบความแตกต่ างของค่าเฉลี่ย
ความเครี ยด 2 กลุ่ ม โดยใช้ Independent Sample t-test ในการทดสอบ และทดสอบเปรี ยบเที ยบ
ความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ ยที่ มี ก ลุ่ ม ตัวอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่ ม ขึ้ น ไปโดยใช้ One-Way ANOVA แล้ว
ทดสอบความแตกต่ า งเป็ นรายคู่ ด้ว ยวิ ธี Games-Howell ที่ ร ะดับ นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ 0.05 และ
วิเคราะห์ ห าปั จจัยที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่ อความเครี ยด โดยใช้ Multiple Regression Analysis กําหนดเป็ น
Stepwise Model ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการวิจยั
คณะผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการวิจยั ตามลําดับของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลโดยผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นพนักงาน
บริ ษทั อีโนเวย์ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน ส่ วนใหญ่เป็ นผูช้ าย ร้อยละ 52.9 มีช่วงอายุ
ระหว่าง 28-32 ปี มากที่ สุด ร้ อยละ 20.9 รองลงมาคื อ มี อายุระหว่าง 33-37 ปี ร้ อยละ 18.8 อายุ
ระหว่าง 23-27 ปี ร้อยละ 18.5 อายุระหว่าง 18-22 ปี ร้อยละ 15.1 อายุระหว่าง 38-42 ปี ร้อยละ 14.8
และผูต้ อบแบบสอบถามน้อยที่ สุดคื อ อายุ 43 ปี ขึ้ นไป ร้ อยละ 12.0 มี การศึ กษาในระดับตํ่ากว่า
ปริ ญ ญาตรี ม ากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 90.5 ส่ ว นใหญ่ มี ร ายได้ต่ าํ กว่ า 12,000บาท ร้ อ ยละ 37.8 และมี
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน จํานวน 6-10 ปี ร้อยละ 32.0 รองลงมามีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 3-5
ปี จํานวน 95 คน ร้อยละ 29.2
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ส่ วนที่ 2 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับด้านปั จจัยองค์กรโดยผูต้ อบแบบสอบถามเป็ น
พนักงานบริ ษทั อี โนเวย์ รับ เบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน โดยภาพรวมระดับความรู ้ สึกที่
ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งหมายความได้ว่า ความเครี ยดในการทํางานของพนักงานในปั จจัย
ด้านองค์กรอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.30 เมื่อพิจารณาปั จจัยด้านองค์กรเป็ นรายข้อ
พบว่ า อัน ดับ แรกปั จ จัย ด้า นความต้อ งการด้า นงาน มี ค่ า เฉลี่ ย 3.37 รองลงมาคื อ ปั จ จัย ด้า น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคล มีค่าเฉลี่ย 3.30 และปั จจัยด้านความต้องการบทบาท มีค่าเฉลี่ ย 3.24
ตามลําดับ
ส่ วนที่ 3 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยด้านบรรยากาศในการทํางาน โดยผูต้ อบ
แบบสอบถามเป็ นพนักงานบริ ษทั อีโนเวย์ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน พบว่าบุคลากร
ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นเกี่ยวกับปั จจัยด้านบรรยากาศในการทํางานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม
ในองค์กรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 รองลงมาคือปั จจัยด้านเพื่อนร่ วมงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 และข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือปั จจัยด้านลักษณะงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10
ส่ วนที่ 4 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความเครี ยดในการทํางาน ผูต้ อบแบบสอบถาม
เป็ นพนักงานบริ ษทั อี โนเวย์ รั บเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน พบว่าระดับความรู ้ สึกของ
พนักงานอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่งตีความหมายได้วา่ ความเครี ยดในการทํางานของพนักงานในด้าน
ความเครี ยดในการทํางาน อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.01 เมื่อพิจารณาความในการ
ทํางานโดยเฉลี่ยรายข้อแล้ว พบว่า ทุกข้อมีระดับความรู ้สึกอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความสําเร็ จ
และความก้าวหน้าในอาชี พมีค่าเฉลี่ย 3.12 ด้านบทบาทและหน้าที่ ของตนเองในองค์กรมีค่าเฉลี่ย
3.01 ด้านลักษณะงานมีค่าเฉลี่ย 3.00 และ ด้านสัมพันธภาพในการทํางานมีค่าเฉลี่ย 2.91 ตามลําดับ
ส่ วนที่ 5 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานที่ 1 พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลในด้านเพศ
อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน และระดับรายได้ที่แตกต่ างกันของพนักงานบริ ษทั
อีโนเวย์ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน มีผลต่อระดับความเครี ยดในการทํางานแต่ละด้าน
แตกต่างกัน (เครื่ องหมาย* แสดงการสรุ ปสมมติ ฐานที่ พบความแตกต่าง) รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1
ปัจจัย ส่ วนบุคคล

ความเครีย ดในการทํางาน
ด้ านบทบาทและ ด้ านสั มพันธภาพใน ด้ านความสํ าเร็จและ
หน้ าที่
การทํางาน
ความก้ าวหน้ าใน
อาชีพ
t=0.543
t=-1.222
t=1.071
Sig=0.588
Sig=0.222
Sig=0.285
F=0.737
F=0.636
F=0.816
Sig=0.596
Sig=0.672
Sig=0.539
F=0.441
F=0.425
F=0.040
Sig=0.644
Sig=0.654
Sig=0.961
F=1.906
F=3.762
F=0.792
Sig=0.109
Sig=0.005*
Sig=0.531
F=0.160
F=1.414
F=1.362
Sig=0.923
Sig=0.238
Sig=0.254

ด้ านลักษณะงาน

1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ระดับรายได้
5. ระยะเวลา
ปฏิบตั ิงาน

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

ส่ ว นที่ 5 (ต่ อ) สรุ ป ผลการทดสอบสมมติ ฐานที่ 2 ปั จจัยด้านองค์กรมี ผ ลต่ อ ความเครี ยดในการ
ทํางานและสมมติฐานที่ 3 บรรยากาศในการทํางานมีผลต่อความเครี ยดในการทํางานของพนักงาน
ผลจากการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณสามารถแสดงได้ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิ เคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ ระหว่ างปั จ จัย ด้านองค์ก รและปั จ จัย ด้าน
บรรยากาศในการทํางานที่มีผลต่อความเครี ยดในการทํางาน

ความเครีย ดในการทํางาน

Unstandardized Coefficients

Standardized
Coefficients

t

Sig.

2.973

0.003*

β

b

SE

2.150

0.723

ด้านความต้องการด้านงาน

-0.373

0.173

-0.108

-2.151

0.032*

ด้านความต้องการบทบาท

0.528

0.216

0.137

2.448

0.015*

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

0.552

0.203

0.145

2.718

0.007*

ค่าคงที่
ปั จจัยด้านองค์กร

ปั จจัยด้านบรรยากาศในการทํางาน
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ด้านลักษณะงาน

0.829

0.200

0.236

4.149

0.000*

ด้านสิ่ งแวดล้อมในองค์กร

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 ะดับ นัย สําคัญ ที่ ร ะดับ

0.05

จากตารางที่ 2 ปั จจัยด้านองค์กรด้านความต้องการด้านงาน (β = -0.108) ด้านความต้องการ
บทบาท (β = 0.137) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (β = 0.145) และปั จจัยด้านบรรยากาศใน
การทํา งานด้านลัก ษณะงาน (β = 0.236) ด้านสิ่ ง แวดล้อ มในองค์ก ร (β = 0.338) จะส่ ง ผลต่ อ
ความเครี ยดในการทํางานและได้สมการถดถอยพหุ คูณ ซึ่ งเป็ นการการทํานายความเครี ยดในการ
ทํางาน ดังนี้
ความเครี ยดในการทํางาน

= 2.150 + 0.338 (สิ่ งแวดล้อมในองค์กร) + 0. 236 (ลักษณะงาน)
+ 0. 145 (ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) + 0. 137 (ความต้องการ
บทบาท) + -0. 108 (ความต้องการด้านงาน)
โดยปั จจัยเหล่านี้สามารถทํานายความเครี ยดในการทํางานได้ร้อยละ 45.9

(Adjusted R = 0.459)
การอภิปรายผล
ผลการศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุ คคลในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ
ทํางาน และระดับรายได้ ที่แตกต่างกันของพนักงานบริ ษทั อีโนเวย์ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
มหาชน มี ผ ลต่ อ ระดับ ความเครี ยดในการทํางานไม่ แตกต่ างกัน ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้อ งกับ
การศึ กษาของ ศิ ริก ร อกษรดี (2544) ศึ ก ษาปั จ จัยด้านบุ ค คลและปั จจัยงานกับ ความเครี ย ดของ
พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิ น บริ ษทั การบิ นไทย เรื่ องรายได้เป็ นประเด็นสําคัญที่ ทาํ ให้พนักงาน
ต้อนรับมีความเครี ยดที่แตกต่างกัน
ผลการศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยด้านองค์กรมี ผลต่อความเครี ยดในการทํางานในด้านลักษณะ
งาน ด้านบทบาทและหน้าที่ของตนเองในองค์กร ด้านสัมพันธภาพในการทํางาน ด้านความสําเร็ จ
และความก้าวหน้าในอาชีพ พบว่า ปั จจัยด้านองค์กรด้านความต้องการด้านงาน ด้านความต้องการ
บทบาท ด้านองค์กรด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคล มี ผลต่ อความเครี ยดในการทํางาน อย่างมี
นัยสําคัญ ทางสถิติ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของนงนุ ช
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สงวนสัตย์ (2557) ปั จจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์กร มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดในการทํางาน
ของพนักงานบัญชีบริ ษทั เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึกษาเกี่ ยวกับบรรยากาศในการทํางานมีผลต่อความเครี ยดในการทํางานในด้าน
ลักษณะงาน ด้านบทบาทและหน้าที่ ของตนเองในองค์กร ด้านสัมพัน ธภาพในการทํางาน ด้าน
ความสําเร็ จและความก้าวหน้าในอาชี พ พบว่า ปั จจัยด้านบรรยากาศด้านลักษณะงาน และด้าน
สิ่ งแวดล้อ มในองค์ก ร มี ผ ลต่ อ ความเครี ย ดในการทํา งาน อย่า งมี นั ย สํา คัญ ทางสถิ ติ 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ สมมติ ฐ านที่ ต้ ัง ไว้ สอดคล้อ งกับ ผลการวิ จ ัย ของตัน หยง ชุ น ศิ ริ ท รั พ ย์ (2556)
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้บรรยากาศองค์การกับความเครี ยดในการทํางานของพนักงานบริ ษทั
นิตพอยน์ จํากัด
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจยั
ปั จจัยด้านองค์กรและบรรยากาศในการทํางานที่ มีอิท ธิ พลต่ อระดับความเครี ยดในการ
ทํางานของพนักงานบริ ษทั อีโนเวย์ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน พบว่า พนักงานมีระดับ
ความเครี ยดในการทํา งานอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง ดัง นั้ นบริ ษัท อาจจะต้ อ งทํา การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการจัดการขององค์กรเพื่อให้พนักงานไม่มีความเครี ยดหลงเหลืออยู่ คณะผูว้ ิจยั ได้จาํ แนก
ข้อเสนอแนะเป็ นรายด้าน ดังนี้
1. ปั จจัยด้านองค์กร ต้องกําหนดงาน กําหนดบทบาทหน้าที่ ในการดําเนิ นงานขององค์กร
อย่างชัดเจน โดยอาจเขียนเป็ นคําบรรยายลักษณะงาน ซึ่ งจะทําให้ขอบเขตของการทํางานของแต่ละ
หน้าที่ความรับผิดชอบ บทบาทหน้าที่อาํ นาจการตัดสิ นใจของพนักงานแต่ละคนชัดเจนยิง่ ขึ้น
2. ในด้านลักษณะงาน องค์กรอาจจะต้องทําการวิเคราะห์งานและประเมินใหม่เพื่อจัดกลุ่ม
งานที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันให้อยูใ่ นหมวดหมู่เดียวกัน เพื่อให้สามารถมอบหมายงานได้เหมาะสม
กับความสามารถศักยภาพของพนักงาน
3. บรรยากาศในการทํางาน ในการทํางานองค์กรของจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานให้
เหมาะสม เช่น การวางตําแหน่งเครื่ องจักรให้เหมาะสมกับขั้นตอนการทํางาน อากาศถ่ายเท สะดวก
แสงสว่างในการทํางานที่เพียงพอ และคํานึงถึงความปลอดภัยของพนักงานในการทํางาน
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งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วเนื่องในอนาคต
เพื่อให้ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนําไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางมาก
ขึ้น คณะผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรทําการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่มีอิทธิ พลต่อความเครี ยดของพนักงาน เช่น การทํางาน
เป็ นกะ การทํางานล่ ว งหน้ า และแนวทางป้ อ งกัน และแก้ไ ข เป็ นต้น เพื่ อ เป็ นแนวทางหรื อ
ข้อเสนอแนะต่อองค์กร
2. การศึกษาครั้งนี้ ได้ทาํ การศึกษาเฉพาะพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการยางในของ บริ ษทั อีโนเวย์
รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน จ.ปทุมธานี เท่านั้น ควรขยายขอบเขตการศึกษากับพนักงาน
บริ ษทั ส่ วนประกอบยานยนต์ในประเทศไทย หรื ออุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย เพื่อจะได้
นําผลไปใช้เป็ นแนวทางในการป้องกันและพัฒนาพนักงานทัว่ ทั้งองค์กร
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ปัจจัยด้ านคุณลักษณะงานและความเครีย ดในการทํางานที่มผี ลต่ อประสิ ทธิภาพในการทํางาน
:กรณีศึกษา บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน)
Job characteristic factors and work stress affecting work performance: A Study of
Charoen Pokphand Foods.
กชกร วงศ์ สุริย์ฉาย, ณัฐริกา บัวผดุง, พิชชาพร ลายลักษณ์ , สไบทิพย์ กาญจนารักษ์ ,
วงศธร คําพานิช,กฤษณ พิลแิ ก้ ว
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทัว่ ไป คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กฤษดา เชียรวัฒ นสุ ข
อาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Krisada_c@rmutt.ac.th
บทคัดย่อ
การวิ จ ัย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาผลกระทบของปั จจัย ด้า นคุ ณ ลัก ษณะงานและ
ความเครี ยดในการทํางานที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน กรณี ศึกษา : บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์
อาหาร จํากัด (มหาชน)โดยประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ พนักงาน
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) จํานวน 365คนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-Way-ANOVA: F- test)และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis :
MRA)
ผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ งมี อ ายุระหว่าง21 - 25 ปี มี
สถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน ส่ ว นใหญ่ เป็ นพนัก งานบริ ษ ัท การศึ ก ษาระดับ ตํ่าปริ ญ ญาตรี มี
ประสบการณ์ทาํ งาน6 - 10 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท ผลการทดสอบ
สมมติ ฐาน สรุ ปได้ว่า คุณลักษณะงาน ได้แก่ ความมีอิสระของงาน มีผลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการ
ทํางานของพนักงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความเครี ยดในการทํางาน ได้แก่
บทบาทและหน้าที่ของตนเองในองค์กร และสัมพันธ์ภาพในการทํางาน มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การทํางานของพนักงาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน
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ในด้าน เพศ และประสบการณ์ทาํ งาน มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางานไม่แตกต่างกัน ส่ วนอายุ
สถานภาพสมรส ระดับการ ศึกษา และรายได้ มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการทํางานแตกต่างกัน
คําสํ าคัญ: คุณลักษณะงาน, ความเครี ยดในการทํางาน, ประสิ ทธิภาพในการทํางาน
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
ในปั จ จุ บ ัน เรื่ องของสุ ข ภาพจิ ต เป็ นปั ญ หาที่ ม นุ ษ ย์ใ นสั ง คม เนื่ อ งจากสั ง คมมี ก าร
เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว มนุ ษย์ต้องพบกับ การเปลี่ ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี ทั้งด้านสังคม
วัฒ นธรรม สิ่ งแวดล้อม หากพิ จารณาถึ งปั ญ หาที่ ส่งผลต่ อ ความเครี ยดมี ห ลายสาเหตุ เช่ น ด้าน
การเมือง เศรษฐกิ จ และสภาพเศรษฐกิ จของประเทศ และยังส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นชี วิตของ
มนุษย์ และเห็นได้วา่ หากมนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ วได้น้ นั จะทําให้มนุ ษย์อยู่ในสภาวะความกดดัน ถ้าหากมนุ ษย์เก็บสะสมความกดดัน
เหล่านั้นไว้นาน จะทําให้เกิดความเครี ยดในที่สุด (จุฑารัตน์ ทางธรรม, 2558)
จากการสํารวจความเครี ยดและสุ ขภาพจิตคนไทย ปี พ.ศ.2551 พบตัวแปรที่สาํ คัญที่สูงสุ ด
คือ ผูท้ ี่อยูใ่ นวัยทํางานจะมีความเครี ยดมาก และผูท้ ี่อยูใ่ นวัยเรี ยนจะพบว่าปั ญหาคือเรื่ องเรี ยน เรื่ อง
การทํางาน บุคคลเหล่านั้นจะมีการแสดงออกถึงความเครี ยดมาอย่างชัดเจน เช่น อาการปวดศีรษะ
อาการขี้ลืม และสมาธิส้ ันเป็ นต้น ดังนั้นมนุษย์จึงหาทางออกในการผ่อนคลายความเครี ยดในหลาย
รู ปแบบ เช่น การหาความบันเทิ ง พูดคุยกับคนในครอบครัวหรื อคนที่ ไว้วางใจ เพื่อให้ตนเองรู ้สึก
ผ่อนคลาย (ธงชัย ทวิชาชาติ, 2552)
จากการที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและสภาวะทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทําให้วิถีชีวิต
ของคนเปลี่ยนแปลงตามไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่ งผลให้เกิดความกดดันและการทุ่มเทในวิถีชีวิต
การทํางานจนเกินกําลัง เพราะการทํางานเป็ นสิ่ งสําคัญในชี วิต เนื่ องจากคนส่ วนใหญ่จะต้องทํางาน
เพื่อหารายได้และเพื่อให้ความเป็ นอยูใ่ นชีวิตดีข้ ึน รวมถึงความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน ที่กล่าวมา
นี้จึงมักก่อให้เกิดความเครี ยดได้ง่าย (ดรุ ณี สิ นสุ ริยศักดิ์, 2550,น.30)
ซึ่ งผลที่เกิ ดความเครี ยดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถานที่ ทาํ งานทําให้ผูป้ ฏิ บตั ิงานเกิดความ
กดดันและเมื่ อมี ความกดดันมากจะทําให้เกิ ดการเจ็บป่ วยทั้งทางร่ างกายและจิ ตใจ ซึ่ งก่ อให้เกิ ด
ผลเสี ยกับการทํางานโดยจะขัดขวางหรื อลดทอนประสิ ทธิภาพในการทํางานได้(จิตรลดา เฮงทับทิม,
2551, น. 11)
อุต สาหกรรมอาหารของประเทศไทยเป็ นอุ ต สาหกรรมที่ มีศ กั ยภาพสู งในการผลิ ต เพื่ อ
บริ โภคและเพื่อส่ งออก เนื่ องจากประเทศไทยมีพ้ืนฐานด้านการผลิตทางการเกษตรที่มนั่ คง มีการ
ใช้เทคโนโลยีทีทนั สมัยและมีแรงงานที่ มีคุณภาพจํานวนมาก ทําให้การพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นผูป้ ระกอบการยังมีความพร้อมในด้าน
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การจัดการกระบวนการผลิตและควบคุมคุ ณภาพ และยอมรับการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นอยู่เสมอ
(อุตสาหกรรมอาหารไทย)
ในการผลิตของบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร(ประเทศไทย) จํากัด มหาชน จะต้องอาศัยการ
ทํา งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของพนัก งาน โดยไม่ ต ้อ งการให้ ปั จ จัย ด้านคุ ณ ลัก ษณะงานและด้าน
ความเครี ยดมีผลกระทบต่อประสิ ทธิภาพในการทํางาน จึงเป็ นสาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้คณะผูว้ ิจยั สนใจ
ที่จะศึกษาปั จจัยด้านคุณลักษณะงานและความเครี ยดในการทํางานที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ทํางาน นอกจากนี้ความเครี ยดยังมีความสําคัญต่อการทํางานมากขึ้นเรื่ อยๆ ในสังคมไทยยุคปั จจุบนั
ผลจากการวิจยั จะเป็ นประโยชน์แก่ผปู ้ ระกอบการนํามาประยุกต์ใช้และแก้ไขก่อนที่จะเกิดปั ญหาใน
อนาคต
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาผลกระทบของปั จจัยด้านคุณลักษณะงานและความเครี ยดในการทํางานที่มีผล
ต่อประสิ ทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
2. เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของพนักงานบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด
(มหาชน)
ขอบเขตของการวิจยั
ขอบเขตด้านเนื้ อหา ในการวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาผลกระทบของปั จจัยด้านคุณลักษณะงาน
และความเครี ยดในการทํางานที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน ของพนักงานบริ ษทั เจริ ญโภค
ภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
ขอบเขตด้ า นประชากร ได้ แ ก่ ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ได้ แ ก่ พ นั ก งานใน
อุตสาหกรรมผลิตอาหารบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหารจํากัด (มหาชน) จํานวน 2,476 คน
ขอบเขตทางด้านพื้นที่ได้แก่
พนักงานในอุ ต สาหกรรมผลิ ตอาหารบริ ษ ทั เจริ ญ โภคภัณ ฑ์อ าหารจํากัด (มหาชน) ใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานครเขตหนองจอก
ขอบเขตด้านระยะเวลา ช่ วงระยะเวลาที่ ทาํ การวิจยั คื อ 6 พฤศจิ กายน 2560 – 20 มีนาคม
2561
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ขอบเขตกลุ่มตัวอย่างได้แก่ พนักงานในอุตสาหกรรมผลิ ตอาหารบริ ษทั เจริ ญโภคภัณ ฑ์
อาหารจํากัด (มหาชน) ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครเขตหนองจอก
โดยประชากรกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จ ัย ได้ แ ก่ พ นั ก งานที่ ป ฏิ บ ั ติ ง านใน
อุตสาหกรรมผลิตอาหารบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหารจํากัด (มหาชน) จํานวน 365 คน กลุ่มตัวอย่าง
คํานวณได้จากสู ตรประชากรที่ ท ราบขนาดแน่ น อนของ Taro Yamane (อ้างถึ งในกัล ยาวานิ ช ย์
บัญชา, 2551)
โดยใช้สูตรระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 โดยกําหนดคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.05 จะได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 344.37 ตัวอย่างหรื อเท่ากับ 344 ตัวอย่าง และได้ทาํ การสํารองสําหรับแบบสอบถามเพื่อ
ป้องกันความไม่ครบถ้วนและความไม่สมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนทางผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนด
กลุ่มประชากรตัวอย่างเพิ่มขึ้นอีก 21 คนรวมเป็ น 365 คน
สมมติฐานของการวิจยั
1. ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกัน ในด้ า นเพศอายุ ส ถานภาพสมรสระดับ การศึ ก ษา
ประสบการณ์ทาํ งานรายได้มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการทํางานไม่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านคุณลักษณะงานในด้านความหลากหลายของทักษะความเป็ นเอกลักษณ์ของ
งานความสําคัญของงานความมีอิสระของงานผลย้อนกลับของงานมีผลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการ
ทํางาน
3. ปั จจัยด้านความเครี ยดในการทํางานในด้านลักษณะงานบทบาทและหน้าที่ของตนเองใน
องค์กรสัมพันธ์ภาพในการทํางานความสําเร็ จและความก้าวหน้าในอาชีพโครงสร้างและบรรยากาศ
มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการทํางานของพนักงาน
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
ประโยชน์ เชิงวิชาการ
ข้อมูลปั จจัยด้านคุณลักษณะงานและความเครี ยดในการทํางานที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การทํางานสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในการเป็ นแนวทางที่จะนํามาเรี ยนรู ้และปรับทัศนคติเพื่อ
ส่ งเสริ ม ให้บุ ค ลากรปฏิ บ ัติ งานอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้ผ ลตามวัต ถุ ป ระสงค์และเป้ าหมายของ
องค์การ
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ประโยชน์ เชิงปฏิบตั ิ
1. สามารถนําปั จจัยที่ ก่อให้เกิ ดความเครี ยดในการทํางานมาปรั บเปลี่ยนแก้ไขเพื่อนํามา
ประยุกต์ใช้ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
2. สามารถนํามาเป็ นแนวทางสําหรั บฝ่ ายทรัพยากรบุ คคลในการที่ จะพัฒนาบุ คลากรให้
ทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. สามารถนําปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ มีผ ลต่ อการปฏิ บตั ิ งานนํามาปรับ ใช้ในการบริ หารงาน
ภายในองค์การ
4. สามารถนําเอาผลการศึกษาไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อองค์การและเป็ นข้อมูลพื้นฐานนํา
การสร้างทัศนคติที่ดีและทํางานอย่างมีประสิ ทธิภาพส่ งผลให้ผลผลิตดีข้ ึน
5. สามารถนํามาเป็ นแนวทางให้กบั ผูว้ ิจยั หรื อผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษา
6. เพื่อนํามาเป็ นแนวทางให้แก่ผูบ้ ริ หารในการปรับปรุ งแก้ไขกับบรรยากาศองค์การและ
ปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดความเครี ยดในการทํางาน เพื่อเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพในการทํางาน
ทบทวนวรรณกรรม
Greenberg and Baron (1990) กล่าวว่า คุณลักษณะงานเป็ นรู ปแบบวิธีที่จะเพิ่มคุณค่าในงาน
ซึ่ งเน้ น มิ ติ ง านงานทั้ง 5 ด้า น ได้แ ก่ ความหลากหลายของทัก ษะ ความมี เอกลัก ษณ์ ข องงาน
ความสําคัญของงาน ความมีอิสระของงาน และข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับงานซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ก่อให้เกิด
ลําดับขั้นทางจิตวิทยาอันนําไปสู่ ผลลัพธ์ที่มีคุณประโยชน์สาํ หรับแต่ละบุคคล เช่น ความพึ่งพอใจ
ในงานและสําหรับองค์การ เช่น ลดการลาออก
พธิ ดาโขงรัมย์ (2551) ให้ความหมายของความเครี ยดในการทํางานหมายถึงปฏิ สัมพันธ์
ที่ไม่สมดุลกันระหว่างบุคคลกับปั จจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องในการทํางานส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งทางร่ างกายและจิตใจโดยแบ่งเป็ น 6 ด้านด้านอาการทางกายที่เกี่ยวข้องกับความเครี ยดด้านความ
วิตกกังวลด้านอารมณ์ที่ไม่ดีดา้ นสมรรถนะในการทางานด้านปั ญหาภายในตัวบุคคลด้านพฤติกรรม
ความเสี่ ยง
จอห์ น ดี.มิลเล็ท (1954) ได้กล่าวว่า ประสิ ทธิ ภาพ หมายถึง ผลการปฏิบตั ิงานที่ ทาํ ให้เกิ ด
ความพึงพอใจ และได้รับผลกําไรจากการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจใน
การบริ การให้กบั ประชาชน โดยพิจารณาจาก เช่ น การให้บริ การอย่างเท่าเทียมกัน การให้บริ การ
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อย่างรวดเร็ วทันเวลา การให้บริ การอย่างเพียงพอ การให้บริ การอย่างต่อเนื่ อง และการให้บริ การ
อย่างก้าวหน้า เป็ นต้น
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. ประสบการณ์ทาํ งาน
6. รายได้
คุณลักษณะงาน
1. ความหลากหลายของทักษะ
2. ความเป็ นเอกลักษณ์

ประสิ ทธิภาพในการทํางาน

ของงาน

1. คุณภาพของงาน

3. ความสําคัญของงาน

2. ปริ มาณงาน

4. ความมีอิสระของงาน

3. เวลา

5. ผลย้อนกลับของงาน

ความเครี ยดในการทํางาน
1. ลักษณะงาน
2. บทบาทและหน้าที่ของ
ตนเองในองค์กร
3. สัมพันธ์ภาพในการทํางาน
4. ความสําเร็ จและความก้าวหน้า
ในอาชีพ
5. โครงสร้างและบรรยากาศ

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. จัดทําหนังสื อขออนุญาตเก็บข้อมูลถึงผูบ้ ริ หารฝ่ ายทรัพยากรบุคคลบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์
อาหารจํากัด (มหาชน) เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสนับสนุนการวิจยั
2.แจกแบบสอบถามออกไปยังกลุ่มตัวอย่างจํานวน 365 ชุดโดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2561 และรับแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง
3. ตรวจสอบความสมบู รณ์ ข องคําตอบในแบบสอบถามและจัดหมวดหมู่ของข้อ มู ลใน
แบบสอบถามเพื่อนําข้อมูลวิเคราะห์ทางสถิติ
ขั้นตอนในการสร้ างเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการสร้างแบบสอบถามผูศ้ ึกษาดําเนินการดังต่อไปนี้
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ ผูศ้ ึกษาได้ปรับปรุ งจากงานวิจยั ที่ได้มี
ผูส้ ร้างไว้สมบูรณ์แล้วและดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและศึกษาค้นคว้าทฤษฎี
แนวคิดและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อ มู ล ปั จ จัยส่ ว นบุ ค คลประกอบด้ว ยเพศอายุส ถานภาพระดับ
การศึกษาประสบการณ์ทาํ งานและรายได้ต่อเดือนเป็ นคําถามแบบสอบถามปลายปิ ด (Closed Ended
Questions)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลปั จจัยด้านคุณลักษณะงานซึ่งเป็ นแบบสอบถามแบบปลายปิ ด
ให้เลือกตอบตามแนวคิดของแฮคแมนและโอลด์แฮม (Hackman & Oldham, 1975) ได้ปรับปรุ งมา
จากแบบสอบถามคุณลักษณะงานของจิ ตรวีมุสิกสุ ต (2556) ประกอบด้วยความหลากหลายของ
ทักษะความเป็ นเอกลักษณ์ของงานความสําคัญของงานความมีอีสระของงานและผลย้อนกลับของ
งาน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อมู ลด้านความเครี ยดในการทํางานซึ่ งเป็ นแบบสอบถามแบบ
ปลายปิ ดให้ เลื อ กตอบตามแนวคิ ด ของคู เปอร์ แ ละคาร์ ต ไรท์ (Cooper & Cartwright, 1997) ได้
ปรั บ ปรุ งมาจากแบบสอบถามความเครี ยดในการทํ า งานของสิ ริ พรเลี ย วกิ ต ติ กุ ล (2545)
ประกอบด้วยลัก ษณะงานบทบาทและหน้าที่ ข องตนเองในองค์ก รสั ม พัน ธ์ ภ าพในการทํางาน
ความสําเร็ จและความก้าวหน้าในอาชีพโครงสร้างและบรรยากาศ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามข้อมูลประสิ ทธิ ภาพในการทํางานซึ่ งเป็ นแบบสอบถามแบบปลาย
ปิ ดให้ เลื อ กตอบตามแนวคิ ด ของปี เตอร์ สั น และโพลวแมน (Peterson & Plowman, 1989) ได้
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ปรั บ ปรุ งมาจากแบบสอบถามประสิ ท ธิ ภ าพในการทํา งานของจุ ฑ ารั ต น์ ท างธรรม (2558)
ประกอบด้วยคุณภาพของงานปริ มาณงานเวลาที่ใช้ทาํ งาน
สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้อง
เรี ยบร้อยแล้วไปประมวลผลด้วยการใช้สถิติและโปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับการวิจยั (SPSS) ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้ค่าแจกแจงความถี่ (Frequency) และสรู ป
ออกมาเป็ นค่ าร้ อ ยละ (Percentage) และใช้ก ารหาค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เพื่อแสดงลักษณะการกระจายข้อมูล
2. สถิ ติ เชิ งอนุ ม าน (Inferential statistics) สถิ ติ ที่ ใ ช้ท ดสอบคื อ วิ ธี ท ดสอบ t-testวิ ธี ก าร
วิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว (One Way ANOVA) และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ คูณ
(Multiple Regression Analysis) หรื อ (MRA)
สรุ ปผลการวิจยั
1. ข้อมูลลักษณะทัว่ ไปของพนักงานที่ บริ ษทั เจริ ญ โภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)ใน
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร เขต หนองจอกส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ งมากที่ สุด ร้ อยละ 51.0 มี อายุอยู่
ในช่วงอายุ 21-25 ปี ร้อยละ 23.8ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส / อยูด่ ว้ ยกัน ร้อยละ 45.8มีการศึกษา
ระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 58.1มีประสบการณ์ทาํ งานระหว่าง 6 - 10 ปี ร้ อยละ 34.0มีรายได้
ระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท ร้อยละ 34.5
2. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาประสบการณ์ทาํ งาน และรายได้ ที่แตกต่างกัน ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางานไม่
แตกต่างกัน (เครื่ องหมาย* แสดงการสรุ ปสมมติฐานที่ พบความแตกต่าง) รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1แสดงผลสรุ ปการทดสอบสมมติฐานที่ 1
ปัจจัย ส่ วนบุคคล

ด้ านคุณภาพ

ประสิ ทธิภาพในการทํางาน
ด้ านปริมาณ

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

ประสบการณ์ทาํ งาน

F=1.718
Sig=0.154

F=0.735
Sig=0.569

รายได้

F=1.371
Sig=0.092

F=2.674
Sig=0.030*

ด้ านเวลา
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. ผลการทดสอบสมมติ ฐานที่ 2 ปั จจัยด้านคุ ณ ลักษณะงานในด้านความหลากหลายของทักษะ
ความเป็ นเอกลักษณ์ของงาน ความสําคัญของงาน ความมีอิสระของงาน ผลย้อนกลับของงาน มีผล
ต่ อประสิ ท ธิ ภาพในการทํางาน ผลจากการวิเคราะห์ สมการถดถอยพหุ คูณสามารถแสดงได้ตาม
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คุณลักษณะงาน มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการทํางานโดยวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
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*
ความเป็ นเอกลักษณ์ของงาน
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
ผลย้อนกลับของงาน
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, * มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 2 ปั จจัยด้านความหลากหลายของทักษะ (β= 0.121) ด้านความเป็ นเอกลักษณ์ของงาน
(β= 0.222) ด้านความสําคัญ ของงาน (β= 0.126) ด้านความอิ ส ระของงาน (β= 0.104) ด้านผล
ย้อนกลับของงาน (β= 0.183) จะมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางานและได้สมการถดถอยพหุ คูณ
ซึ่งเป็ นการทํานายคุณลักษณะงาน ดังนี้
คุ ณ ลักษณะงาน=1.567+ 0.094 (ความหลากหลายของทักษะ) + 0.150 (ความเป็ นเอกลักษณ์ ของ
งาน) + 0.090 (ความสําคัญ ของงาน) + 0.147 (ผลย้อ นกลับ ของงาน) โดยปั จ จัย เหล่ านี้ สามารถ
ทํานายคุณลักษณะงานได้ร้อยละ 36.1(Adjusted R2 = 0.361)
4. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ปั จจัยด้านความเครี ยดในการทํางานในด้านลักษณะงาน บทบาท
และหน้าที่ของตนเองในองค์กร สัมพันธ์ภาพในการทํางาน ความสําเร็ จและความก้าวหน้าในอาชีพ
โครงสร้ างและบรรยากาศ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของพนักงานผลจากการวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณสามารถแสดงได้ตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3ความเครี ยดในการทํางาน มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการทํางานโดยวิเคราะห์สมการถดถอย
พหุคูณ
ความเครีย ดในการทํางาน

(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
บทบาทหน้าที่ในองค์กร
0.006
-0.077
สัมพันธภาพในการทํางาน
-0.373
ความสําเร็ จและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ
0.158
0.059
0.220
2.677
0.008*
โครงสร้างและบรรยากาศ
องค์กร
R2 = 0.132, Adjusted R2 = 0.119, SEest= 0.605, F = 10.875,p-value < 0.05, * มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 3 ปั จจัยด้านลักษณะงาน (β= 0.373) ด้านบทบาทหน้าที่ ในองค์กร (β= 0.006) ด้าน
สัมพันธภาพในการทํางาน (β= -0.077) ด้านความสําเร็ จและความก้าวหน้าในอาชีพ (β= -0.373)
ด้านโครงสร้ างและบรรยากาศองค์กร (β= 0.220) จะมีผลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการทํางานและได้
สมการถดถอยพหุคูณ ซึ่งเป็ นการทํานายความเครี ยดในการทํางาน ดังนี้
ความเครี ยดในการทํางาน=2.937 + 0.322 (ลักษณะงาน) + -0.278 (ความสําเร็ จและความก้าวหน้า
ในอาชีพ) + 0.158 (โครงสร้างและบรรยากาศองค์กร)
โดยปั จจัยเหล่านี้สามารถทํานายความเครี ยดในการทํางานได้ร้อยละ 11.9(Adjusted R2 = 0.119)
การอภิปรายผลการวิจยั
ผลการศึ ก ษา เรื่ อ งปั จ จัยด้านคุ ณ ลัก ษณะงานและความเครี ยดในการทํางานที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน กรณี ศึกษา : บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)มีประเด็น
สําคัญที่พบจากผลการศึกษาในครั้งนี้และสามารถอภิปรายผลได้คือ
ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันในด้าน เพศ และประสบการณ์ทาํ งาน มี
ผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางานไม่แตกต่างกัน ส่ วนอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และ
รายได้ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางานแตกต่างกัน ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้องในเรื่ องของเพศ
กับ งานวิ จ ัย ของ นิ่ ม นวล ทองแสน (2557) ที่ ก ล่ า วไว้ว่ า เพศชายและเพศหญิ ง ไม่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิภาพการทํางานของพนักงานเนื่ องจากปั จจุบนั เพศทั้งสองต่างมีความรู ้ความสามารถสิ ทธิ
เสรี ภ าพทางสั ง คมทัด เที ย มกัน ดังนั้น ไม่ ว่ าจะเป็ นเพศใดก็ ต ามก็ ส ามารถปฏิ บ ัติ งานได้อ ย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพประสบผลสําเร็ จได้ในที่สุด แต่แตกต่างจากงานวิจยั ของ ปรมะ สตะเวทิน (2546, น.
105) ที่กล่าวว่า เพศชายที่แตกต่างกันอย่างมากในเรื่ อง การปฏิบตั ิงาน ความคิด ค่านิยม และทัศนคติ
ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรม และสังคมจะมีบทความและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน
คุณลักษณะงานในด้านความหลากหลายของทักษะ ความเป็ นเอกลักษณ์ ของงาน ความ
สําคัญ ของงาน ความมีอิสระของงาน ผลย้อ นกลับของงาน มี ผลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
พบว่า ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํา งาน จะรั บ ผลจากปั จ จัย ด้านคุ ณ ลัก ษณะงานในด้า นความเป็ น
เอกลักษณ์ของงานมากที่สุด (β = 0.222) รองลงมาเป็ นด้านผลย้อนกลับของงาน (β = 0.183) ด้าน
ความสําคัญของงาน (β = 0.126) ด้านความหลากหลายของทักษะ (β = 0.121) ตามลําดับ
ผลการวิจยั พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะงานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านความหลากหลายของทักษะ และผลย้อนกลับของงาน มีค่าระดับ
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ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้านความเป็ นเอกลักษณ์ของงาน ความสําคัญของงาน และความ
มีอิสระของงาน มีค่าระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับปลานกลาง ทั้งนี้ เนื่ องจากคุณ ลักษณะงานที่
แน่นอนมีผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติในงาน แต่คุณลักษณะงานเหล่านี้ จะไม่มีผลต่อพนักงานทุก
คนในลักษณะเดียวกัน ซึ่งผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับข้อมูลที่ Gostautaite and Buciuniene (2010) ที่
กล่ าวว่า ความชัดเจนของคุ ณ ลักษณะงานยังส่ งผลต่ อการเกิ ดพฤติ กรรมบางอย่าง เช่ น การรั บ รู ้
คุณค่าของประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบตั ิงาน ความรับผิดชอบต่อผลงาน และความรู ้ที่ได้รับ
จากการดําเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ และสอดคล้อ งกับ Katsikeaet, al. (2010) ศึ ก ษาผลกระทบของ
โครงสร้ างองค์การและคุณลักษณะงานต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การของ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายของต่างประเทศจากธุ รกิจขนาดย่อมในประเทศอังกฤษ พบว่าคุณลักษณะงาน ได้แก่
การได้รับข้อ มู ลย้อมกลับเกี่ ยวกับ งาน ความมี อิสระของงาน และความหลากหลายของทักษะมี
ผลกระทบทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์
ความเครี ยดในการทํางานในด้านลักษณะงาน บทบาทและหน้าที่ ของตนเองในองค์กร
สัมพันธ์ภาพในการทํางาน ความสําเร็ จและความก้าวหน้าในอาชีพ โครงสร้างและบรรยากาศ มีผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของพนักงาน พบว่า ประสิ ทธิภาพในการทํางาน จะรับผลจากปั จจัย
ด้านความเครี ยดในการทํางานในด้านด้านลักษณะงานมากที่ สุด (β = 0.373) รองลงมาเป็ นด้าน
โครงสร้างและบรรยากาศองค์กร (β = 0.220) ด้านความสําเร็ จและความก้าวหน้าในอาชีพ (β = 0.373) ตามลําดับ
ผลการวิจยั พบว่า พนักงานมีความคิดเห็ นต่อความเครี ยดในการทํางานโดยรวมและราย
ด้าน ได้แ ก่ ลัก ษณะงาน บทบาทและหน้าที่ ข องตนเองในองค์ก ร สั ม พัน ธ์ ภ าพในการทํางาน
ความสําเร็ จและความก้าว หน้าในอาชี พ โครงสร้ างและบรรยากาศ มีค่าระดับความคิดเห็ นอยู่ใน
ระดับปานกลาง เนื่ องจากมีงานเป็ นจํานวนมาก และจําเป็ นต้องรับผิดชอบในงานต่างๆให้ประสบ
ความสําเร็ จ ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่า บุคลากรต้องการความยอมรับนับถือ เพื่อให้ได้ยอมรับในสังคมการ
ทํางาน ซึ่ งสอดคล้องกับ เจริ ญศรี วิสุทธิ เนตรสกุล (2553) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครี ยด
และพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานของพนักงานอํานวยสิ นเชื่อ สังกัดสํานักงานธุรกิจขนาดกลางนคร
หลวง บมจ.ธนาคาร กรุ งไทย พบว่า ปั จจัยที่ก่อให้เกิดความเครี ยดของพนักงานอํานวยสิ นเชื่อโดน
รวมคือ ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านภาระงาน และด้านบทบาทในงาน ก่อให้เกิดความเครี ยดอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ซึ่ งแตกต่ า งกับ อธิ พ ัฒ น์ ศัง ขะฤกษ์ (2557) ได้ท ํา การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ในการ
ปฏิบตั ิงานที่มีความ สัมพันธ์กบั ความเครี ยดในการทํางานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โรงงานยาสู บ
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กระทรวงการคลัง สํานักงานใหญ่ พบว่าปั จจัยในการปฏิ บ ตั ิ งานด้านสภาพแวดล้อมในสถานที่
ทํางาน ด้านความสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบตั ิงาน ด้านนโยบายการบริ หารงาน และด้าน
ความสําเร็ จและความก้าวหน้าในงาน มีความ สัมพันธ์กนั ในระดับตํ่า กับความเครี ยดในการทํางาน
ของพนักงาน ส่ วนปั จจัยในการปฏิบตั ิงาน ด้านลักษณะงาน และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการไม่
มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดในการทํางานของพนักงาน
ศึกษาความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรส่ วน
ใหญ่ มีค วามคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับประสิ ท ธิ ภาพในการทํางานโดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก และเมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริ มาณงาน ด้านเวลาที่ใช้ใน
การทํางาน อยู่ในระดับที่มากทุกด้าน จากข้อมูลดังกล่าวอธิ บายได้ว่า ประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
ขึ้นอยู่งานที่ได้รับ ทั้งนี้ เป็ นเพราะบุคลากรมีการพัฒนาตัวของบุคลากรเองและให้ความร่ วมมือแก่
องค์กรเพื่อให้งานประสบความสําเร็ จและมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่งองค์ประกอบการพัฒนาประสิ ทธิภาพ
การทํางานมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร ซึ่ งสอดคล้องกับ เกษรี สร้อยมณี วงษ์ (2553)
ที่ ทาํ การวิจยั เรื่ อง ตัวกําหนดประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสิ นเขตลําปาง
โดยการศึกษาพบว่าลักษณะของงานย่อมส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงานซึ่ งขึ้นอยู่
กับระบบงานที่ได้รับมอบหมาย การกําหนดคุณลักษณะงานที่เหมาะสมแก่พนักงานย่อมจะส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพงานมากยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะที่ได้ รับจากการวิจยั
ผลจากการศึกษาทําให้ทราบถึงคุณลักษณะงานและระดับความเครี ยดในองค์กรที่มีผลให้
เกิดประสิ ทธิภาพในการทํางานของพนักงานและผลกระทบจากความเครี ยดที่มีต่อตัวพนักงานโดยผู ้
ศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการเพื่อเป็ นการลดและป้องกันความเครี ยดของพนักงานรวมถึง
ผลที่ตามมาจากความเครี ยดเพื่อให้ผบู ้ ริ หารทุกระดับขององค์กรนําแนวทางดังกล่าวไปพิจารณาตาม
ความเหมาะสมดังนี้
1. ในแต่ละปี ผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์กรควรมีการถ่ายทอดนโยบายการปฏิบตั ิงานของ
องค์กรให้กบั พนักงานทุกระดับเพื่อเป็ นการให้แนวทางในการปฏิบตั ิงานเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
2. ผูบ้ ริ หารควรสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ มีบรรยากาศของการช่ วยเหลือเกื้ อกูลกันรวมถึง
การร่ วมมือในการทํางานให้บรรลุเป้ าหมายร่ วมกันเพื่อลดความขัดแย้งและเป็ นแนวทางในการลด
ความเครี ยดที่เกิดจากการทํางาน
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3. องค์กรควรจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยในการบริ หารความเครี ยดของพนักงานให้อยูใ่ น
ระดับที่เหมาะสมเช่นการจัดกิจกรรมกระตุน้ ความสามัคคีกิจกรรมกีฬาสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานภายในรวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุ ขภาพของพนักงานเพื่อเป็ นการลดความเครี ยด
ของพนักงานในการทํางานและส่ งผลให้ลดผลกระทบที่เกิดจากความเครี ยดของพนักงานอีกด้วย
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ในอนาคต
1. สําหรั บ การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ความเครี ย ดที่ เกิ ด จาการทํา งานของพนั ก งานในอนาคต
ควรให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนบุคคลที่อาจส่ งผลให้เกิดความเครี ยดจากการทํางานของพนักงาน
เช่ น ความต้อ งการคงอยู่ ใ นองค์ ก รความต้อ งการความสํ า เร็ จ ของตนเองความต้อ งการด้า น
ความสั ม พัน ธ์ กับ ผู ้อื่ น ในองค์ ก รนอกจากนี้ ยัง มี ก ารรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเองแรงจู ง ใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์ ของพนักงานจึงจะทําให้เกิดองค์ความรู ้เกี่ยวกับสาเหตุของความเครี ยดในการทํางานได้
ชัดเจนยิง่ ขึ้น
2.การศึกษาในครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจยั เชิ งปริ มาณเท่านั้นการศึกษาในอนาคตควรมีการทําการ
วิจยั เชิงคุณภาพประกอบเพื่อเป็ นการยืนยันผลการวิจยั ที่ชดั เจนยิ่งขึ้นในแต่ละแง่มุมที่ทาํ การศึกษา
เพื่อที่จะเข้าใจถึงปั ญหาและสามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างตรงประเด็นและมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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กระบวนการบริหารทรัพ ยากรมนุษย์ และขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานทีส่ ่ งผลต่ อประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริษทั สยามแปซิฟิค อิเล็กทริค ไวร์ แอนด์ เคเบิล้ จํากัด
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ปุณยาพร ศรีจุลยั , อรยา นัยวัฒ น์ , อภิสร เงินคล, ฉัตรมงคล ธรรมบุตร, อรกานต์ แผ้ วพลสง
นักศึกษาปริ ญญาตรี สาขาการจัดการทัว่ ไป คณะบริ หารธุรกิจ
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กฤษดา เชียรวัฒ นสุ ข
อาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Krisada_c@rmutt.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์แ ละขวัญ
กําลังใจในการปฏิบตั ิงานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั สยามแป
ซิ ฟิค อิ เล็คทริ ค ไวร์ แอนด์เคเบิ้ ล จํากัด กรณี ศึกษา : บริ ษทั สยามแปซิ ฟิค อิ เล็คทริ ค ไวร์ แอนด์
เคเบิ้ล จํากัด
กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษา คื อ บุ คลากรภายในบริ ษทั สยามแปซิ ฟิค อิ เล็คทริ ค ไวร์
แอนด์เคเบิ้ ล จํากัด สาขาปทุ มธานี จํานวน 205 ตัว อย่าง ใช้แบบสอบถามมาตราวัดประเมิ น ค่ า
5 ระดับ เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล ทําการแบ่งกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่ งชั้นภูมิสถิ ติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิงพรรณา ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจยั พบว่า พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 26-30 ปี
มี ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ส่ ว นใหญ่ มี ร ายได้ร ะหว่ าง 20,001 - 25,000 บาท
มี ระยะเวลาในการทํางาน 1 - 5 ปี และพบว่าปั จจัยส่ วนบุ คคล ที่ ส่งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกันได้แก่ เพศ อายุ ระดับรายได้ ส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคลในด้าน ระดับการศึกษา
และระยะเวลาในการทํางานส่ งผลต่อการทํางานที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน นอกจากนี้
กระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน พบว่า
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กระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ดา้ นการสรรหา ด้านการฝึ กอบรม และด้านค่าตอบแทนส่ งผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ร้อยละ 52.9 (R = 0.529) ส่ วนที่เหลืออีกร้ อยละ
47.1 ส่ งผลต่อตัวแปรอื่น ๆ และสุ ดท้ายจากการศึกษาเกี่ยวกับ ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานที่
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิ งานของพนักงาน พบว่า ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิ งาน
ด้านลักษณะท่าทางบทบาทของผูน้ าํ ความพึงพอใจในหน้าที่งาน และความพึงพอใจในจุดมุ่งหมาย
หลักและนโยบาย ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานร้อยละ 55.1 (R = 0.551)
ส่ วนที่เหลืออีกร้อยละ 44.9 ส่ งผลต่อตัวแปรอื่น ๆ
คําสํ าคัญ : บริ หารทรัพยากรมนุษย์ ขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ABSTRACT
The objectives of this study were to study about human resource management process
and working morale affecting working performance of employees in Siam Pacific Electric Wire
& Cable Co. Ltd. The samples in this study were 2 0 5 of employees working in Siam Pacific
Electric Wire & Cable Co. Ltd., located in Pathumthani Province. The data collection employed
questionnaires with five rating scale. Stratified random sampling was hired to classify the sample
group. The data analysis used both descriptive statistics including frequency, percentage, mean
and standard deviation and inferential statistics including Pearson’s correlation.
The findings indicated that most of the respondents were male, aged between 26-30 years
old, graduated in Bachelor’s degree level or equivalent, earned about 20,001 – 25,000 baht and
worked about 1-5 years. Hypotheses testing result revealed that the personal factors consisting of
gender and income did not affect employee’s working performance differently meanwhile the
personal factors consisting of education and working duration affected the employees’ working
performance differently. Regarding the study of effect of human resource management process on
employees’ working performance, the findings found that the human resource management
process including recruitment, training and compensation affected employee’s working
performance with 52.9 percent (R2 = 0.529) meanwhile the other remaining factors affected
employee’s working performance with 47.1 percent. According to the study of the effect of
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working morale on employees’ working performance, the result found that the working morale in
terms of leader’s traits and role, job satisfaction and core objective and policy satisfaction
affected the employees’ working performance with 55.1 percent (R2 = 0.551) meanwhile the other
remaining factors affected employee’s working performance with 44.9 percent.
Keywords: human resource management process, working morale, working performance
บทนํา
ปั จจุบนั โลกธุรกิจอยูใ่ นยุคของเศรษฐกิจฐานความรู ้(Knowledge-base Economy) จะเห็นได้
ว่าความรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ที่จบั ต้องไม่ได้ (Intangible Assets) หรื อทุนทางปั ญญา (Intellectual Capital)
และเป็ นหัวใจสําคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและความได้เปรี ยบในการแข่งขันทางธุรกิจ ทุน
ทางปั ญญา(Intellectual Capital) คือ ความรู ้ความสามารถของคนและองค์การ ซึ่ งสามารถนํามาใช้
ในการสร้ างหรื อก่อให้เกิ ดคุณ ค่าและมูลค่าเพิ่มโดยมาจากศักยภาพและความสามารถ จะทวีคูณ
เพิ่มขึ้นในเรื่ องจิตสํานึกและการอุทิศตนให้กบั องค์การ ในการทํางานหรื อการบริ หารองค์การ ที่จะ
ทําให้เกิดศักยภาพเพิม่ ขึ้น ต้องประกอบด้วย ความสามารถ การเรี ยนรู ้หรื อศักยภาพ รวมกับการอุทิศ
ตนให้ กับ การทํางานและทําให้ อ งค์ก ารมี ศ ัก ยภาพสู ง เมื่ อ นั้น ทุ น ทางปั ญ ญาขององค์ก ารก็ จ ะ
กลายเป็ นสิ นทรัพย์ที่มีคุณค่าในที่ สุดโดยจะประกอบไปด้วย 1) ทุนมนุ ษย์(Human Capital) 2) ทุน
ทางสังคม(Social capital) 3) ทุนทางโครงสร้าง (Structural Capital) จากทุนทางปั ญญาทั้งสามด้าน
ส่ งผลก่อให้เกิดเป็ นมูลค่าทางการเงินให้กบั องค์การในที่สุด ความสําคัญของการบริ หารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ในองค์การ คื อ การดําเนิ นการเป็ นกระบวนการที่ เริ่ มตั้งแต่ การวางนโยบาย การกําหนด
แผนงานอัตรากําลังคน การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลากรที่ดีมีศกั ยภาพเข้ามาทํางาน การวาง
โครงสร้ า งและการกํา หนดค่ า ตอบแทนและสวัส ดิ ก าร การฝึ กอบรมให้ บุ ค ลากรทํา งานได้มี
ประสิ ทธิ ภาพ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม การเลื่ อนตําแหน่ ง
โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพให้พนักงานทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่อง มีขวัญกําลังใจ
และมีพฤติกรรมที่ สอดคล้องกับวัฒนธรรมในองค์การ มีความจงรักภักดี จนกระทัง่ พ้นสภาพการ
เป็ นพนักงานขององค์การ (อรจรี ย ์ ณ ตะกัว่ ทุ่ง, 2549, น.46)
ในโลกเศรษฐกิ จใหม่ มี ก ารแข่ งขัน ในอุ ต สาหกรรมที่ ค่ อ นข้างสู งและรวดเร็ ว ดังนั้น
องค์การที่ประสบความสําเร็ จจะต้องสามารถนํากลยุทธ์ไปใช้ในกระบวนการบริ หารการทํางานได้
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อย่างชาญฉลาดและมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถทําให้พนักงานมุ่งมัน่ ในการทํางานได้อย่างเต็มที่และ
สามารถที่จะปรับเปลี่ยนองค์การให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างราบรื่ น ไม่ติดขัด
ซึ่ งการจะทํา ให้ อ งค์ ก ารมี ค วามสามารถดัง กล่ า วได้ จะต้อ งอาศัย บุ ค ลากร หน่ ว ยงาน และ
กระบวนการทรัพยากรมนุษย์ (เนตร์ พณั ณา ยาวิราช, 2547, น.18) องค์การต้องมีการวางแผนกลยุทธ์
เพื่อให้เกิดความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน ซึ่ งการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพก็ถือ
เป็ นกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันได้วิธีหนึ่ ง และการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ของบุคลากรที่อยูใ่ นภาคอุตสาหกรรมมีความน่าสนใจ เนื่องจากมีบุคลากรหลายระดับปฏิบตั ิงานอยู่
ในองค์การ ในบริ ษทั สยามแปซิ ฟิค อีเล็คทริ ค ไวร์ แอนด์เคเบิ้ล จํากัด เป็ นองค์การอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับการผลิต ลวดทองแดง สายไฟ สายเคเบิ้ล ปั จจุบนั มีพนักงานทั้งหมด 660 คน องค์การจึง
จําเป็ นต้องเน้นในเรื่ องประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิงาน คุณภาพของงาน เนื่ องจากมีการผลิตที่ใช้
ความละเอียด ความรอบคอบแม่นยํา และความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน จึงส่ งผลต่อองค์การใน
การให้ความสําคัญด้านประสิ ทธิภาพของบุคลากร องค์การจะต้องมีระบวนการบริ หารทรัพยากรใน
องค์การอย่างไรมีการให้ขวัญและกําลังใจกับพนักงานอย่างไร เพื่อให้องค์การมีผลการปฏิบตั ิงานที่
มีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนแนวทางการปรั บปรุ งและการแก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ ปฏิ บตั ิอยู่ใน
ปั จจุ บ ัน ซึ่ งคณะผูว้ ิจยั มุ่ งหวังผลว่าผลการวิจยั จะนํามาใช้ป ระโยชน์ ในการพัฒ นากระบวนการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษากระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ของบริ ษทั สยามแปซิฟิค อี
เล็คทริ ค ไวร์แอนด์เคเบิ้ล จํากัด
2. เพื่ อ ศึ ก ษาขวัญ และกํา ลังใจในการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งาน บริ ษ ัท สยามแปซิ ฟิ ค
อีเล็คทริ ค ไวร์แอนด์เคเบิ้ล จํากัด
3. เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั สยามแปซิ ฟิค อีเล็คทริ ค
ไวร์แอนด์เคเบิ้ล จํากัด
ขอบเขตของการวิจยั
ขอบเขตด้านประชากร คือ พนักงานที่ ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั สยามแปซิ ฟิก อีเล็คทริ ค ไวร์
แอนด์เคเบิ้ล จํากัด สํานักงานใหญ่(สาขาห้วยขวาง) จํานวน 400 คน และพนักงานที่ปฏิบตั ิงานใน
บริ ษทั สยามแปซิฟิค อีเล็คทริ ค ไวร์แอนด์เคเบิ้ล จํากัด สาขาปทุมธานี จํานวน 260 คน
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ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง คือ โดยใช้สูตรกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณี ที่ทราบจํานวน
ประชากรของ Taro Yamane โดยได้พ นัก งานที่ ป ฏิ บ ัติ งานในบริ ษ ัท สยามแปซิ ฟิ ค อี เล็ ค ทริ ค
ไวร์ แอนด์เคเบิ้ล จํากัด สํานักงานใหญ่(สาขาห้วยขวาง) จํานวน 130 คน และพนักงานที่ปฏิบตั ิงาน
ในบริ ษทั สยามแปซิฟิค อีเล็คทริ ค ไวร์แอนด์เคเบิ้ล จํากัด (สาขาปทุมธานี) จํานวน 120 คน
ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ บริ ษทั สยามแปซิฟิค อีเล็คทริ ค ไวร์แอนด์เคเบิ้ล จํากัด
ขอบเขตด้านเวลาในการดําเนินการวิจยั ตั้งแต่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 - 30 มีนาคม 2561
สมมติฐานการวิจยั
สมมติ ฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุ ค คลที่ แ ตกต่ างกัน ในด้าน เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา ระดับ
รายได้และประสบการณ์ในการทํางานส่ งต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
สมมติ ฐานที่ 2 กระบวนในการบริ ห ารทรั พยากรมนุ ษย์ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน
สมมติฐานที่ 3 ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงาน

1. ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

2. กระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ขั้นตอนการสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
ในการสร้างแบบสอบถาม คณะผูว้ จิ ยั มีข้นั ตอนในการสร้างแบบสอบถามดังนี้
1. ทําการศึ ก ษาทฤษฎี แ ละแนวคิ ด หลัก การต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ กระบวนการบริ ห าร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ขวัญ และกําลังใจในการปฏิ บ ัติ งานและประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ งานของ
พนักงานด้านต่าง ๆ จากเอกสาร งานวิจยั ในประเทศและต่างประเทศมากําหนดเป็ นกรอบในการ
สร้างแบบสอบถาม
2. สร้ างแบบสอบถามเกี่ ยวกับ ข้อ มู ล ปั จจัยส่ ว นบุ ค คลได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ กษา
รายได้ ต่ อ เดื อ นและประสบการณ์ ทํ า งานเป็ นแบบสอบถามรายการ(CheckList) เกี่ ย วกั บ
กระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานและประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานด้านต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราวัดประเมินค่า 5 ระดับ เพื่อใช้
เป็ นเครื่ องมือสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. นําแบบสอบถามฉบับร่ างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
และขอข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนํามาแก้ไขปรับปรุ ง
4. เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือดังนี้
4.1 นําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิแล้วนําเสนออาจารย์ที่
ปรึ กษาอี กครั้ งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบู รณ์ ของแบบสอบถามแล้วจึงนําไปทดลองใช้กบั
ประชากรที่ ไม่ใช่ กลุ่ มตัวอย่างจํานวน 10 คน แล้วนํามาตรวจสอบความเชื่ อมัน่ วิธีสัมประสิ ท ธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Method : α-Coefficient)(Cronbach, 1951 อ้า งถึ ง ใน
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, น.200)โดยค่าความเที่ยงตรงของตัวแปรได้ดงั นี้ การบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ จํานวน 18 ข้อ เท่ ากับ 0.884 ขวัญ และกําลังใจในการปฏิ บตั ิ งาน จํานวน 16 ข้อ
เท่ากับ 0.881 และประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน จํานวน 10 ข้อ เท่ากับ 0.879
4.2 การทดสอบการปกติของข้อมูล (Normality) การทดสอบการปกติของข้อมูลหรื อการ
แจกแจงข้อมูลสามารถวัดได้จากค่าสถิติ Skewness (SK : การกระจายที่สมมาตร) และค่า Kurtosis
(KU : ความสู งของการกระจาย) (Tabachnick and Fidell 2007, อ้างถึ งใน กริ ช แรงสู งเนิ น, 2554 :
101) กล่ าวว่าช่ ว งค่ าตัว เลขที่ -3.0 ถึ ง +3.0 จะแสดงถึ งการกระจายข้อ มู ล แบบปกติ พบว่า การ
ทดสอบการปกติ ข องข้อ มู ล มี ก ารแจกแจงแบบปกติ เนื่ อ งจากมี ค่ า การกระจายที่ ส มมาตร
(Skewness) (Kurtosis) และความสู งของการกระจาย อยูใ่ นช่วง -3.0 ถึง +3.0
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สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากแบบสอบถาม ที่ตรวจสอบความถูกต้อง
เรี ยบร้อยแล้ว ไปประมวลผลด้วยการใช้สถิติและโปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับการวิจยั (SPSS) ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้ค่าแจกแจงความถี่ (Frequency) และสรุ ป
ออกมาเป็ นค่ าร้ อ ยละ (Percentage) และใช้ก ารหาค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เพื่ อแสดงลักษณะการกระจายข้อมู ล และทดสอบความแตกต่ างของปั จจัย
ส่ วนบุคคลที่ส่งต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานโดยใช้ค่าสถิติ (T-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ การวิเคราะห์สมการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) หรื อ (MRA)
ผลการวิจยั
1.ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 250 คน ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 26-30 ปี มี การศึ กษาระดับปริ ญ ญาตรี ห รื อ
เทียบเท่า ส่ วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 20,001 - 25,000 บาท มีระยะเวลาในการทํางาน 1 - 5 ปี
ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกันได้แก่ เพศ อายุ
ระดับรายได้ ส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคลในด้าน ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทํางานส่ งผลต่อ
การทํางานที่แตกต่างกัน
2. เพศ ที่ แตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน ในด้านคุณ ภาพงาน ด้าน
ปริ มาณงาน ด้านเวลางาน และด้านค่าใช้จ่าย ไม่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าการทดสอบสถิติ Independent Samples t-test ของปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ ที่แตกต่าง
กัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ไม่แตกต่างกัน
ปัจจัย ส่ วนบุคคล
เพศ

ประสิ ทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ด้านคุณภาพงาน
ด้านปริ มาณงาน
ด้านเวลางาน
ด้านค่าใช้จ่าย

สถิติทใี่ ช้
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 ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ในด้านคุณภาพงาน ด้าน
ปริ มาณงาน ด้านเวลางาน และด้านค่าใช้จ่าย ไม่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าการทดสอบสถิติ One-Way ANOVA ของปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ ที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ไม่แตกต่างกัน
ปัจจัย ส่ วนบุคคล
อายุ

ประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
ด้านคุณภาพงาน
ด้านปริ มาณงาน
ด้านเวลางาน
ด้านค่าใช้จ่าย

สถิติทใี่ ช้

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 ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ในด้านค่าใช้จ่าย
ไม่แตกต่างกัน แต่ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ในด้าน
คุณภาพงาน ด้านปริ มาณงาน ด้านเวลางาน ที่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าการทดสอบสถิติ One-Way ANOVA ของปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ไม่แตกต่างกัน
ปัจจัย ส่ วนบุคคล
ระดับการศึกษา

ประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
ด้านคุณภาพงาน
ด้านปริ มาณงาน
ด้านเวลางาน
ด้านค่าใช้จ่าย

สถิติทใี่ ช้

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. ระดับรายได้ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ในด้านคุณภาพงาน
ด้านปริ มาณงาน ด้านเวลางาน และด้านค่าใช้จ่าย ไม่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ค่ า การทดสอบสถิ ติ One-Way ANOVA ของปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้า นระดับ รายได้ ที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ไม่แตกต่างกัน
ปัจจัย ส่ วนบุคคล
ระดับรายได้

ประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
ด้านคุณภาพงาน
ด้านปริ มาณงาน
ด้านเวลางาน
ด้านค่าใช้จ่าย

สถิติทใี่ ช้

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. ระยะเวลาในการทํางานที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานในด้าน
เวลางานไม่ แตกต่ างกัน แต่ ระยะเวลาในการทํางานที่ แตกต่ างกันส่ งผลต่ อประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงานในด้านคุณภาพงาน ด้านปริ มาณงาน และด้านค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค่ าการทดสอบสถิ ติ One-Way ANOVA ของปั จจัยส่ ว นบุ ค คลด้านระยะเวลาในการ
ทํางาน ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการ ด้านคุณภาพงาน
ทํางาน
ด้านปริ มาณงาน
ด้านเวลางาน
ด้านค่าใช้จ่าย

ปัจจัย ส่ วนบุคคล

ไม่แตกต่างกัน

สถิติทใี่ ช้

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 ษ ย์ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ งานของ
พนักงาน พบว่า กระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ดา้ นการสรรหา ด้านการฝึ กอบรม และด้าน
ค่าตอบแทนส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ร้อยละ 52.9 (R = 0.529) ส่ วนที่
เหลืออีกร้อยละ 47.1 ส่ งผลต่อตัวแปรอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ค่าการทดสอบสถิติถดถอยพหุ คูณ ระหว่างกระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ และ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
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กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
(Constant)
ด้านการสรรหา
ด้านการฝึ กอบรม
ด้านการประเมินผล
ด้านค่าตอบแทน

ประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม
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. ขวัญ และกําลังใจในการปฏิ บ ัติ งานที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ งานของ
พนักงาน พบว่า ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน ด้านลักษณะท่าทางบทบาทของผูน้ าํ ความพึง
พอใจในหน้าที่ งาน ความพึงพอใจในจุดมุ่งหมายหลักและนโยบาย ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิ บตั ิ งานของพนักงานร้ อยละ 55.1 (R = 0.551) ส่ วนที่ เหลื ออีกร้ อยละ 44.9 ส่ งผลต่ อตัวแปร
อื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ค่ าการทดสอบสถิ ติถดถอยพหุ คูณ ระหว่างขวัญ และกําลังใจในการปฏิ บ ัติ งาน และ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
(Constant)
บทบาทของผูน้ าํ
ความพึงพอใจในหน้าที่งาน
ความพึงพอใจในจุดมุ่งหมายหลักและ
นโยบาย
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน

ประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม

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
ผลการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ แตกต่างกันในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
รายได้และระยะเวลาในการทํางานส่ งต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ผลการศึกษา พบว่า โดยเพศชายมีประสิ ทธิภาพมากกว่า เนื่องจากผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศชาย และมีค่าเฉลี่ยของประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานโดยรวมสู งกว่าเพศหญิงเล็กน้อย
เนื่องจาก งานในบริ ษทั สยามแปซิฟิค อีเล็คทริ ค ไวร์แอนด์เคเบิ้ล จํากัด เป็ นงานในลักษณะปฏิบตั ิที่
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ต้องใช้แรงงาน ซึ่ งเพศชายมีลกั ษณะทางกายภาพที่แข็งแรงกว่าเพศหญิง ทําให้สามารถปฏิบตั ิงาน
ด้า นงานที่ ห นั ก ได้อ ย่า งเร็ ว กว่ าเพศหญิ งทํา ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ งานที่ สู งกว่ า ซึ่ ง
สอดคล้องแนวคิด ปรมะ สตะเวทิน (2546, น.105) ที่กล่าวว่า เพศชายที่แตกต่างกันอย่างมากในเรื่ อง
การปฏิบตั ิงาน ความคิด ค่านิ ยม และทัศนคติ ทั้งนี้ เพราะวัฒนธรรม และสังคมจะมีบทความและ
กิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน
ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลในด้า นเพศ อายุ และระดับ รายได้ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานมากกว่า ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทํางานทั้งนี้เนื่ องจากระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันของพนักงาน เห็นได้จากพนักงานที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าทําให้มีความรู ้ที่
น้อยกว่า จึงเป็ นเหตุให้มีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างจากพนักงานที่มีระดับการศึกษา
ที่สูงกว่า สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ Certo, Samuel C. (2000) ที่กล่าวไว้ว่า ปั จจัยด้านบุคคล เป็ น
ปั จจัยที่สาํ คัญที่สุดเพราะบุคคลคือหมู่คณะที่รวมตัวกันเป็ นองค์กรมีวตั ถุประสงค์ร่วมกัน มีบทบาท
ในการทํางาน หรื อ ดําเนิ น งานต่ าง ๆ สั ม พัน ธ์ กัน เพื่ อ ให้ บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ ดังนั้น บุ ค คลที่ มี
ตําแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ตามโครงสร้างงานในองค์กร ครอบคลุมบุคคลระดับสู ง กลางและล่าง รวมถึง
บุ ค คลในระดับ การทํา งานทั้งหมด ซึ่ งประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ก รจะขึ้ น อยู่กับ คุ ณ ลัก ษณะและ
คุ ณ สมบั ติ ที่ พึ ง ปรารถนาในด้ า นต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ จํา นวนบุ ค ลากรในแต่ ล ะกลุ่ ม งาน ความรู ้
ความสามารถพื้นฐาน ความรู ้ความสามารถเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ความเป็ นผูน้ าํ ทักษะการสื่ อสาร
เป็ นต้น แต่แตกต่างจากงานวิจยั ของ นิ่มนวล ทองแสน (2557) ที่กล่าวไว้วา่ เพศชายและเพศหญิงไม่
ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการทํา งานของพนั ก งานเนื่ อ งจากปั จ จุ บ ัน เพชรทั้ง สองต่ า งมี ค วามรู ้
ความสามารถสิ ท ธิ เสรี ภ าพทางสั ง คมทัด เที ย มกัน ดัง นั้ น ไม่ ว่ า จะเป็ นเพศใดก็ ต ามก็ ส ามารถ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพประสบผลสําเร็ จได้ในที่สุด
กระบวนในการบริ ห ารทรั พยากรมนุ ษ ย์ ส่ งผลต่ อประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บ ัติ งานของ
พนัก งาน โดยพนั ก งานส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ งานของ
พนักงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ประสิ ท ธิ ภ าพมาก ในด้านการสรรหาและคัดเลื อ ก ด้านการ
ฝึ กอบรม และด้านการประเมินผล ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปฏิบตั ิอยูม่ ากที่สุด ส่ วนด้านค่าตอบแทน
ในภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบตั ิอยู่มาก ซึ่ งสอดคล้องกับ ศินารถ ศิริจนั ทพันธุ์ (2551) ที่ กล่าวไว้ว่า
องค์การจะประสบผลสําเร็ จหรื อล้มเหลวนั้นส่ วนหนึ่ งมาจากการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ เนื่ องจาก
มนุษย์เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาขององค์การ ดังนั้นการบริ หารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสําคัญดังนี้
1) ช่ ว ยพัฒ นาให้ อ งค์ก ารเจริ ญ เติ บ โตเพราะการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เป็ นสื่ อ กลางในการ
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ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เพื่อแสวงหาวิธีการให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทํางาน
ในองค์การ เมื่ อองค์กรได้บุคคลที่ มีคุณสมบัติดงั กล่าวย่อมทําให้องค์การเจริ ญเติ บโตและพัฒนา
ยิ่งขึ้ น 2) ช่ ว ยให้ บุ ค คลที่ ป ฏิ บ ัติ งานในองค์การมี ข วัญ และกําลังใจในการปฏิ บ ัติ งานเกิ ด ความ
จงรั กภักดี ต่อ องค์การที่ ต นปฏิ บ ัติงาน ซึ่ งจะส่ งผลโดยตรงต่ อผลผลิ ต ขององค์ก าร และ 3) ช่ วย
เสริ มสร้างความมัน่ คงแก่สังคมและประเทศชาติ ถ้าการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ดําเนิ นการอย่างมี
ประสิ ทธิภาพแล้วย่อมไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างองค์การและผูป้ ฏิบตั ิงานทําให้สภาพสังคม
โดยรวมมีความเข้าใจที่ดีต่อกัน และสอดคล้องกับอีกหนึ่งงานวิจยั ของ ณัฐพร ฉายประเสริ ฐ, นิ ธิมา
ยืนยง และ พงศ์ธวัช จันทบู ลย์ (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากร
มนุ ษย์กบั ประสิ ท ธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน โรงงานอุ ตสาหกรรม จังหวัดปทุ มธานี ผล
การศึกษาพบว่า ระดับความสําคัญของจัดการทรัพยากรมนุษย์ทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้านพบว่าด้านสุ ขภาพและความปลอดภัยมีระดับความสําคัญสู งสุ ด รองลงมา คือ ด้านการ
ฝึ กอบรมและการพัฒนา ด้านการประเมินผลการปฏิบตั ิการ ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ด้าน
ค่าตอบแทน และด้านการสรรหาและการคัดเลือก ตามลําดับ 2) ระดับความสําคัญด้านประสิ ทธิภาพ
การปฏิบตั ิงานทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านเวลามีระดับความสําคัญ
สู งสุ ด รองลงมา คือ ด้านคุณภาพงาน ด้านปริ มาณงาน ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนิ นงาน และด้าน
การมี ส่ ว นร่ ว มในการทํา งาน ตามลํา ดับ 3) ผลการศึ ก ษาพบว่ า การจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์มี
ความสั ม พัน ธ์ กับ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ัติ ง านในทางบวกในระดับ สู ง ขององค์ ก าร 4) ด้า น
ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ การ พนักงานให้ความสําคัญด้านการทราบวิธีและหลักเกณฑ์การประเมิน
ก่อนการประเมินมีระดับความสําคัญสู งสุ ด และพนักงานให้ความสําคัญ ด้านการวิเคราะห์กาํ ลังคน
ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั มีระดับความสําคัญสู งสุ ด
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
โดยภาพรวมพนักงานส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานในด้าน
ลักษณะท่าทางบทบาทของผูน้ าํ ความพึงพอใจในหน้าที่งาน ความพึงพอใจในจุดมุ่งหมายหลักและ
นโยบาย มากกว่าด้านสภาพแวดล้อมการทํางาน เนื่ องจากลักษณะท่าทางของบทบาทผูน้ าํ นั้นมีผล
มากต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ถ้าผูน้ าํ มีความรับผิดชอบ มีความเที่ยงตรง
มีการให้กาํ ลังใจพนักงาน ส่ งผลต่ อการทํางานที่ ดีมีประสิ ท ธิ ภาพเนื่ องจากพนักงานมี ขวัญ และ
กําลังใจในการปฏิบตั ิงานให้ออกมามีประสิ ทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจยั ปิ ยภณ ทิฆมั พร ไพโรจน์
และบรรพต กิ ติสุนทร(2560) ได้ศึกษาเรื่ องขวัญและกําลังใจของข้าราชการ สํานักตรวจราชการ
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สํานักงานปลัดสํานักนายกรั ฐมนตรี พบว่า ข้าราชการมี ขวัญ และกําลังใจในการปฏิ บ ตั ิ งานด้าน
ความรับผิดชอบในหน้าการงานในภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา พบว่า ผูบ้ ริ หาร
ได้ให้ขา้ ราชการมีส่วนร่ วมในการกําหนดแนวทาง และแสดงความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ นั้นเป็ นการ
สร้างขวัญและกําลังใจให้กบั ข้าราชการอยูใ่ นระดับหนึ่ ง ดังนั้นจากการที่ผบู ้ ริ หารให้ความสําคัญจึง
ทําให้ขา้ ราชการเกิ ดมีขวัญและกําลังใจในการปฏิ บตั ิงานต่อหน้าที่ รับผิดชอบ และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ปิ ยวดี สอนสิ งห์ (2543) ที่ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของพนักงานต่อปั จจัยจูง
ใจในการทํางาน กรณี ศึกษา บริ ษทั บู๊ท รี เทล (ประเทศไทย) จํากัด ในเขตการขายภาคเหนือและภาค
ตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ผลการวิจ ัย พบว่า ปั จ จัย จู งใจที่ เป็ นตัว กระตุ ้น การทํางานที่ พ นัก งานให้
ความสํา คัญ ได้แ ก่ ด้านลัก ษณะและขอบเขตของงาน ความสํา เร็ จ ของงาน ความรั บ ผิ ด ชอบ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และการยอมรับจากบุคคลภายนอก
ข้ อเสนอแนะที่ได้ รับจากการวิจยั
1. จากการศึ ก ษา เมื่ อ ได้ข ้อ สรุ ป ตามข้า งต้น แล้ว องค์ก รควรนําผลการศึ ก ษาไปปรั บ
ประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม เพื่อปรับปรุ งแก้ไข ปั ญหาในด้านต่าง ๆ
2. จากผลการศึกษา พบว่า กระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในด้านการสรรหา ด้านการ
ฝึ กอบรม และด้านค่ าตอบแทนที่ ส่งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน เนื่ องจากการบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์มีความสําคัญ และสามารถที่จะเอื้อประโยชน์ให้องค์การดําเนิ นธุ รกิจต่าง ๆ ไปสู่
เป้ าหมายได้อย่างมัน่ ใจ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าทุกองค์การประสงค์ที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ ความสําเร็ จ
ในฐานะผูน้ าํ ธุ รกิ จ โดยเฉพาะคุ ณ ภาพของบุ คลากรนับ เป็ นปั จจัยสําคัญ ที่ จะนําพาองค์การไปสู่
เป้าหมายได้ ผูบ้ ริ หารต้องใหความสําคัญในงานด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์มากยิง่ ขึ้น เนื่องจาก
เป็ นงานที่มุ่งเลือกสรรคนดี มีความรู ้ ความสามารถ เข้ามาปฏิบตั ิงาน และเมื่อองค์กรได้คดั สรรให้
บุคลากรเหล่านี้ เข้ามาอยูใ่ นองค์การแล้ว งานด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียง
เท่ า นี้ หน่ ว ยงานทรั พ ยากรมนุ ษ ย์จ ะต้อ งดู แ ลฝึ กอบรมและพัฒ นาให้ บุ ค ลากรได้รั บ ความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ที่ทนั สมัยสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่จะเป็ นพลังเสริ มให้บุคลากร
ปฏิ บ ัติ ง านได้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และพร้ อ มจะปฏิ บ ัติ งานที่ ท้า ทายความรู ้ ความสามารถ สร้ า ง
ความสําเร็ จให้แก่องค์การมากยิง่ ขึ้น
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3. จากผลการศึกษา พบว่า ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน ด้านลักษณะท่าทางบทบาท
ของผูน้ าํ ความพึงพอใจในหน้าที่งาน ความพึงพอใจในจุดมุ่งหมายหลักและนโยบาย ส่ งผลต่อการ
ทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพของพนักงาน ดังนั้นองค์กรควรให้ความสําคัญกับความรู ้สึกของพนักงาน
เป็ นอย่างมาก เนื่ องจากขวัญ และกําลังใจ มี ผลต่ อความมุ่ งมัน่ และความเต็มใจในการทํางานเพื่ อ
พัฒนางานและองค์กรของตนเอง แม้ว่าขวัญและกําลังใจเป็ นสิ่ งที่ มองไม่เห็ นและวัดได้ยากแต่ก็
สามารถรู ้สึกและสังเกตได้ นอกจากนั้น ขวัญและกําลังใจยังเป็ นสิ่ งสําคัญที่ผบู ้ ริ หารควรรับรู ้ เพราะ
ขวัญและกําลังใจเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญที่จะนําไปสู่ ความสําเร็ จหรื อความล้มเหลวได้
4. การดําเนินงานขององค์กรจะมีขนาดเล็กหรื อขนาดใหญ่ ย่อมต้องการบุคลากรที่มีความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ เป็ นพื้ นฐาน เพื่ อสามารถควบคุ มการดําเนิ นงานให้ท ันกับ การ
เปลี่ ยนแปลงด้านต่ าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้านเศรษฐกิ จ สังคม การเมื อง และเทคโนโลยี โดยจะต้อง
คํานึ งว่ามนุ ษย์มิใช่ เครื่ องจักร แต่ เป็ นผูส้ ร้ างความสําเร็ จให้แก่ องค์การย่อมต้องการขวัญกําลังใจ
รวมทั้งแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้วยกันทุกคน ดังนั้นจึงจําเป็ นที่จะให้บุคลากรในองค์กรได้แสดง
ความสามารถของตนเอง พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในการปฏิบตั ิงาน เพื่อส่ งเสริ ม
และสนับสนุนให้บุคลากรได้ใช้ความรู ้ ความสามารถอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังต้องคํานึงถึงค่านิ ยม
วัฒนธรรม จริ ยธรรม และวินยั ใยการปฏิบตั ิงานขององค์การเป็ นสําคัญ และที่สาํ คัญผูบ้ ริ หารควร
ตระหนัก และพิ จารณาถึ งปั จ จัย ต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งภายในหน่ ว ยงานของตนเอง รวมทั้งหาทาง
ปรั บ ปรุ งแก้ไ ขสิ่ งต่ าง ๆ ที่ คิ ด ว่าเป็ นอุ ป สรรคต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านเพื่ อ ให้ ข วัญ และกําลัง ใจของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาสู งขึ้น
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วเนื่องในอนาคต
1. ควรศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นพฤติ ก รรมในการปฏิ บ ัติ ง านที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อนํามากําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
2. ควรศึ กษาขวัญและกําลังใจในการปฏิ บ ตั ิ งานของพนักงานในด้านสวัสดิ การเพิ่มเติ ม
เพื่อให้ทราบข้อมูลความต้องการที่แท้จริ งของพนักงาน เพื่อนําไปพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในองค์กรต่อไป
3. การวิ จ ยั ในครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ งปริ ม าณ การศึ ก ษาในอนาคตควรมี ก ารทําวิ จ ัย เชิ ง
คุณภาพ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ละเอียดมากกว่า และเพือ่ ให้ผลการวิจยั ชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับปั จจัยด้าน
งานขององค์กร สภาพแวดล้อมในการทํางาน และความพึงพอใจในการทํางาน (2) เพื่อเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่ างของปั จจัยส่ วนบุ คคลของพนักงานที่ มีผลต่ อความพึ งพอใจในการทํางาน (3) เพื่ อ
ศึ กษาอิ ทธิ พลของปั จจัยด้านงานขององค์กรที่ มีผลต่ อความพึงพอใจในการทํางาน และ (4) เพื่ อ
ศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการทํางานที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทํางาน กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่ องมืออุปกรณ์การแพทย์ ของบริ ษทั อาซาฮี
อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด จํานวน 320 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย ความถี่
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่ าเฉลี่ ย (Independent Sample t – test) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (One – Way ANOVA) และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple
Linear Regression Analysis : MRA)
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 65.6 มีช่วงมี
อายุระหว่าง 26-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 35.9 มีการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มากที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 65.3 มี ร ายได้ต่ อ เดื อ นมากที่ สุ ด ในช่ ว ง 12 ,001-15 ,000 บาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 39.4 และมี
ประสบการณ์การทํางาน 3-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 35.0 นอกจากนี้ ยงั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลในด้าน
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์การทํางานที่แตกต่างกัน มีผลต่อความ
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พึงพอใจในการทํางานไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยงั พบว่าปั จจัยด้านงานขององค์การ ในด้านมีความ
เป็ นอิสระ ขอบเขตงานชัดเจน สภาพความท้าทาย และความหลากหลาย มีผลต่อความพึงพอใจใน
การทํางาน และสุ ดท้าย สภาพแวดล้อมในการทํางานมี อิ ทธิ พลต่ อความพึ งพอใจในงานอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : ปั จจัยด้านงาน สภาพแวดล้อมในการทํางาน 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
ในปั จจุ บ ัน การเพิ่ มทัก ษะของคนมี ความสําคัญ มากทั้งองค์กรภาครั ฐและเอกชน มี ก าร
เปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนองค์กรต่อเทคโนโลยีที่พฒั นาอยูต่ ลอดเวลา แต่เทคโนโลยีก็ไม่สามารถ
นํามาใช้ทดแทนมนุ ษย์ได้ท้ งั หมด เพราะมนุ ษย์เป็ นผูส้ รรค์สร้างสิ่ งใหม่ๆ ขึ้นมา (สมจิต อมินลาช,
2553) มนุษย์จึงเป็ นส่ วนสําคัญอย่างยิ่งที่ทาํ ให้องค์กรเดินหน้าได้ หากผูป้ ฏิบตั ิงานมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั ิงาน ก็ส่งผลให้ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของผลลัพธ์ที่ออกมาดีที่สุด
ปั จ จัย ด้านงาน เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ สําคัญ อย่างหนึ่ งที่ อ งค์ก รใช้ก ระตุ ้น ให้ ผูป้ ฏิ บ ัติ งานดึ ง
ศักยภาพในตัวออกมาใช้ให้ได้มากที่ สุด ไม่ว่าจะเป็ นความท้าทายในการปฏิบตั ิงาน งานที่ได้รับมี
ความหลากหลาย ไม่จาํ เจ และมีความอิสระในด้านความคิดและการปฏิบตั ิที่อยู่ในกรอบที่กาํ หนด
(สุ พานี สฤษฎ์วานิ ช , 2552) แต่อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมทางกายภาพก็ยงั เป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยที่
สําคัญในการกระตุน้ ให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็ นแสง เสี ยง การจัด
สถานที่ และอุ ณ หภู มิ ค วามร้ อ น ความเย็น (สํานัก อนามัย สิ่ งแวดล้อ ม กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุ ข , 2553)
ความพึ งพอใจในการทํางานของบุ ค ลากรในองค์ก ร มี ผ ลต่ อ ความสําเร็ จของงาน และ
องค์กร รวมทั้งความสุ ขของผูท้ าํ งานด้วย องค์การใดก็ตามหากบุคลากรไม่มีความพึงพอใจ ในการ
ทํางาน ก็จะเป็ นมูลเหตุหนึ่งที่ทาํ ให้ผลงานและการปฏิบตั ิงานตํ่า คุณภาพของงานลดลง ส่ งผลให้มี
การขาดงาน ลาออกจากงาน หรื ออาจก่อให้เกิดปั ญหาอาชญากรรม และปั ญหาทางวินยั ได้อีกด้วย
แต่ในทางตรงกันข้าม หากองค์กรมีบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการทํางานสู งก็ยอ่ มส่ งผลทางบวก
ต่อการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี้ ความพึงพอใจในการทํางานยังเป็ นเครื่ องหมายแสดงถึงประสิ ทธิ ภาพ
ของการปฏิบตั ิงานและภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารองค์การ (เรณู สุ ขฤกษกิจ , 2554 , น.16)
เป็ นที่คาดการณ์ว่าภายในปี 2559 ขนาดของตลาดผลิตภัณฑ์วสั ดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ของ
โลกจะมีแนวโน้มอยู่ที่ 1,108 พันล้านบาท โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 5 ต่อปี จากปี 2554
อัตราการเติบโตนี้จะอยูภ่ ายใต้แรงกดดันของการควบคุมค่าใช้จ่ายทางด้านสุ ขภาพและอุปสงค์ของ
ผูบ้ ริ โภคในทุกภาคส่ วน อาทิ ผูป้ ่ วย ผูใ้ ห้บริ การทางการแพทย์ ผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางการแพทย์
ผูถ้ ือหุ ้นของสถานบริ การทางการแพทย์ และผูว้ างนโยบายทางการแพทย์ ที่ตอ้ งการผลิตภัณฑ์ที่มี
ประสิ ทธิภาพและคุณภาพที่สูงขึ้น (สถาบันพลาสติก, 2558)
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ในทางกลับกัน หากสภาพแวดล้อมดี ปั จจัยด้านงานดี ถึงจะมีความกดดันหรื อความเครี ยด
ในการทํางาน ปั จจัยทั้งสองด้านนี้ ก็สามารถช่วยลดแรงกดดันและความเครี ยดนี้ลงได้บา้ ง สุ ขภาพ
กายดี สุ ขภาพจิตดี ผลงานที่ออกมาก็ดีตามไปด้วยเช่นกัน
จากเหตุผลดังกล่าว จึงสนใจศึกษา ปั จจัยด้านงานและสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการทํางาน เพื่อเป็ นแรงผลักดันให้พนักงานทํางานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และสามารถ
นําผลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุ งให้ประสบความสําเร็ จมากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับปั จจัยด้านงานขององค์กร สภาพแวดล้อมใน
การทํางาน และความพึงพอใจในการทํางาน
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่ วนบุคคลของพนักงานที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการทํางาน
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยด้านงานขององค์กรที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทํางาน
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการทํางานที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทํางาน
สมมติฐานของการวิจยั
1. ปั จจัยส่ วนบุ คคลของพนักงานในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึ กษา รายได้ต่อเดื อน และ
ประสบการณ์ การทํางานที่ แตกต่างกัน จะส่ งผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานไม่
แตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านงานในด้าน ขอบเขตงาน สภาพความท้าทาย ความหลากหลาย ความเป็ นอิสระ
และสภาพแวดล้อมในการทํางานที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
แตกต่างกัน
ทบทวนวรรณกรรม
Vroom (1964 อ้างอิงจาก ปริ ญญา สัตยธรรม, 2550 หน้า 13) กล่าวว่า เป็ นสิ่ งที่บุคคลคิดถึง
ต่องานของตนเอง ทัศนคติบวกและทัศนคติลบที่มีต่องาน
แพรพรรณ (แพรพรรณ ทู ลธรรม, 2546, หน้า 29) สรุ ปความหมายของความพึงพอใจว่า
หมายถึงความรู ้สึกของบุ คคลซึ่ งจะแสดงออกมาในด้านบวกหรื อลบได้น้ ันจะมีความสับพันธ์กบั
338

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

การที่ คนนั้นๆ นั้นได้รับการตอบสนองต่ อสิ่ งที่ ตอ้ งการซึ่ งความรู ้ ความรู ้ สึกพอใจจะเกิ ดขึ้น เมื่ อ
บุคคลนั้นได้รับหรื อบรรลุจุดหมายในสิ่ งที่ตอ้ งการในระดับหนึ่ ง และ ความรู ้ สึกดังกล่าวจะลดลง
หรื อไม่น้ นั จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการหรื อจุดหมายนั้นๆ ไม่ได้รับการตอบสนอง
จงพร (จงพร ทิศอุ่น, 2555, หน้า 7) บอกว่าเป็ นความคิดเห็นของปั จเจกบุคคลที่มีต่องานใน
เชิงบวก ชอบในสิ่ งที่กาํ ลังทําอยูแ่ ละมีความสุ ข โดยความพึงพอใจของคนเราไม่เหมือนกัน
ความต้องการ
ที่ยงั ไม่สมปรารถนา

แรงจูงใจ

พฤติกรรม

รางวัล

การตอบสนองความต้องการของมนุษย์

ภาพที่ 1 ความต้องการของมนุษย์
Thomas Willard Harral (1972 : p.260 – 274 อ้า งอิ งใน ปรี ย าพร วงศ์อ นุ ต รโรจน์ , 2553
:145-152) กล่าวถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิ งานไว้ดงั นี้ ความพึงพอใจในการ
ปฏิ บ ัติ งานที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ปั จ จัยต่ างๆ และปั จจัย เหล่ านี้ ใช้เป็ นเครื่ อ งมื อ ชี้ บ่ งถึ งปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งมีปัจจัยอยู่ 4 ประการ คือ
ปั จจัยด้านบุคคล หมายถึง คุณลักษณะส่ วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานมีดงั นี้ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน บุคลิกภาพ เวลาในการทํางาน จํานวนสมาชิกในความรับผิดชอบ
ระดับเงินเดือน ความต้องการ ความสนใจในงาน และแรงจูงใจในการทํางาน
ปั จจัยด้านงาน เป็ นเกณฑ์ทวั่ ไปของงาน หากมีสูงจะทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความพอใจสู งและ
สร้างชิ้นงานได้ โดดเด่นและสมบรู ณ์ ได้แก่ มีขอบเขตที่ชดั เจน มีความหลากหลาย และมีความเป็ น
อิสระ
ปั จจัยด้านกลุ่มและองค์กร คือเพื่อนร่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา ผลตอบแทนและผลประโยชน์
โอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในองค์กรนั้นๆ โครงสร้างขององค์กร และกฎระเบียบและนโยบาย
ต่างๆ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการปฏิ บ ตั ิ งาน หมายถึ งการจัดสถานที่ อุณ หภูมิ แสงใน
บริ เวณสถานที่ทาํ งานมีการทํางาน และเสี ยง
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ปัจจัยส่ วนบุคคล
ปั จจัยด้านงาน
ความพึงพอใจในงาน
ปัจจัยด้านกลุ่มและองค์กร
สภาพแวดล้อมทางกายภาพการทํางาน

ภาพที่ 2 แสดงปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทํางาน
จากองค์ประกอบที่ มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน จะเห็นได้ว่าความสําเร็ จของ
งานขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบหลัก คือ บุคคล งาน กลุ่มและองค์กร และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
จะต้องมีความสัมพันธ์กนั หากองค์ประกอบด้านหนึ่ งด้านใดขาดหายไป ย่อมส่ งผลต่อความสําเร็ จ
ของงานและองค์การได้ ในทางตรงกัน ข้ามหากผูบ้ ริ หารให้ความสนใจและเข้าใจองค์ประกอบ
ดังกล่าวก็จะส่ งผลดีต่อ บุคคล งาน กลุ่มและองค์กร และสภาพแวดล้อมในการทํางาน อันส่ งผลให้
องค์การขึ้นสู่ ระดับแนวหน้าได้
มิลเล็ท (Millet, 1954 อ้างอิงจาก เจนวิทย์ สิ ทธิ วงศ์, 2555, หน้า 81) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับ
ประสิ ทธิภาพ(efficiency) หมายถึง ผลการปฏิบตั ิงานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ มวลมนุษย์ และ
ได้รบผลกําไรจากการปฏิบตั ิงานนั้น
อิทธิ พล ดีพร้อม (2554, น.64 อ้างอิงจาก ธนัชพร เฟื่ องงามพร, 2557 น.30) ประสิ ทธิ ภาพ
ในการทํางาน หมายถึง การปฏิบตั ิงานที่ได้รับหมอบหมายให้มีคุณภาพ สิ้ นเปลืองต้นทุนและเวลา
น้อยที่สุด โดยมีการปรับปรุ งแก้ไข และพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ ทักษะในการทํางานของตนเอง
ให้ดีข้ ึน เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ และบรรลุเป้าหมายขององค์กร
สมใจ ลัก ษณะ (2543, น.11-14 อ้างอิ งจาก ธนัช พร เฟื่ องงามพร, 2557 น.29) กล่ าวว่า
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานในองค์กร เป็ นหัวใจสําคัญของการนําองค์กรไปสู่ การบรรลุผลสําเร็ จ
ของการดําเนิ น งาน องค์ก รจะมี ผ ลผลิ ต เป็ นที่ น่ า พอใจทั้งในด้านการผลิ ต การบริ ก าร มี ค วาม
เจริ ญก้าวหน้าและสร้างความพึงพอใจทั้งแก่ลูกค้าและบุคลากรขององค์กร ก็ข้ ึนกับความสามารถ
ขององค์กรในการพัฒนาประสิ ทธิภาพขององค์กรเอง ประสิ ทธิภาพการทํางานจะขึ้นอยูก่ บั องค์กระ
กอบสําคัญ 4 ประการ ซึ่ งหากมีลกั ษณะที่เอื้อต่อการดําเนิ นงานตามภารกิจขององค์กร ก็จะนําไปสู่
การบรรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ข ององค์ก ร คื อ การสร้ างผลผลิ ต ทั้งเชิ งปริ ม าณและเชิ งคุ ณ ภาพได้
ครบถ้วน
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1. สิ่ งแวดล้อมนอกองค์กร ได้แก่ ความต้องการของลูกค้า สภาพเศรษฐกิ จของสังคมและ
ของประเทศ เช่น ภาวะเงินเฟ้อ สภาพคล่องทางการเงินของธนาคาร กําลังซื้ อของลูกค้า ฯลฯ ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เช่น นิยมของฟุ่ มเฟื อย ต้องการความสะดวกในการบริ หารบางลักษณะ เช่น
บริ การขายตรง บริ การสื่ อสารขนส่ ง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้
ใหม่ๆ การซื้ อขายสิ นค้าทางสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ สภาวะการซื้ อขาย ส่ งออกในตลาดโลก คู่แข่งขัน
ทางการผลิตการบริ การ แห่ลงวัตถุดิบ คุณภาพวัตถุดิบ และผูร้ ่ วมลงทุน
2. สิ่ งแวดล้อมในองค์กร ได้แก่ นโยบาย วิสัยทัศน์ และปรัชญาขององค์กรที่จะกําหนดทิศ
ทางการดําเนิ นงานในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร และการจัดบรรยากาศการทํางานที่จะส่ งเสริ มการ
ทํางานให้บุคลากร
3. ปั จจัยขององค์ก ร ได้แ ก่ สภาพความพร้ อ มขององค์ก รในด้านที่ ดิ น อาคาร สถานที่
อุปกรณ์ เครื่ องมือ เงินทุน เทคโนโลยี และศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะในด้านบุคคล ถือเป็ น
หัวใจในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการทํางานในองค์กร บุคคลจะต้องมีประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
องค์ประกอบด้านบุ คคลที่ จะนําไปสู่ การพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการทํางาน ได้แก่ ปรั ชญาและ
อุดมการณ์ บุคลิกภาพ ความต้องการ ค่านิยม การมีเป้าหมายที่เหมาะสมเกี่ยวกับชีวิตและการทํางาน
ความสามารถในการสํารวจตัวเอง ความสามารในการพิชิตอุปสรรคในการทํางาน การสร้างความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง
4. ประบวนการขององค์กร เป็ นองค์ประกอบสําคัญลําดับสองต่อจากองค์ประกอบบุคคล
กระบวนการที่สาํ คัญขององค์กร คือ การดําเนิ นงานทั้งหมดที่จะทําให้เกิดการผลิตและบริ การที่น่า
พอใจ ขอบข่ายกระบวนการขององค์กรที่เอื้อต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางานในองค์กร ได้แก่
การจัดโครงสร้างงานขององค์กร กางวางแผน การจัดองค์กรในด้านบุคลากร การสร้างแรงจูงใจใน
การทํางาน การควบคุมคุณภาพการทํางานและพัฒนาองค์กร เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางาน
สิ ริวดี ชู เชิ ด (2556) ได้กล่ าวว่า ประสิ ท ธิ ภ าพการทํางาน หมายถึ ง ความสามารถและ
ทักษะในการกระทําของบุคคลของตนเอง หรื อของผูอ้ ื่นให้ดีข้ ึน เจริ ญขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
ของตนเองและขององค์กร อันจะทําให้ตนเอง ผูอ้ ื่นและองค์กร เกิดความพึงพอใจและสงบสุ ขใน
ที่สุด
สมพงษ์ เกษมสิ น (2519: 12 อ้า งถึ ง ใน เนตรทราย กาญจนอุ ด มการ, 2552: 8) ได้ใ ห้
ความหมายคําว่าประสิ ทธิภาพว่าหมายถึงการดําเนินงานให้เป็ นไปตามที่คาดหมายไว้หรื ออาจกล่าว
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อี กนัยหนึ่ งก็คือการทํางานที่ ต้องการให้ได้รับประโยชน์สูงสุ ด และการที่ จะพิจารณาว่างานใดมี
ประสิ ทธิภาพหรื อไม่ ก็จะพิจารณาจากผลงาน
Peterson และ Plowman (1953 อ้า งอิ ง จาก อภิ ช ญา ศัก ดิ์ ศรี พยัค ฆ์ , 2558 น.15) ได้ใ ห้
แนวคิดเกี่ยวกับ องค์ประกอบของ ประสิ ทธิภาพการทํางานไว้ 4 ข้อ ด้วยกันคือ
1. คุณภาพของงาน (Quality) ผลงานที่ออกมาจะต้องมีคุณภาพสู ง ทําให้ผผู ้ ลิต และผูใ้ ช้ได้
ประโยชน์ เอื้ อกัน มี ค วามคุ ม้ ค่ า และมี ค วามพึ งพอใจ ผลการทํางานมี ค วามถู กต้อ งได้ต รง ตาม
มาตรฐาน มีความรวดเร็ ว นอกจากนี้ ผลงานที่มีคุณภาพ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและ สร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าหรื อผูท้ ี่มารับบริ การ
2. ปริ มาณงาน (Quantity) ปริ มาณงานที่ ท าํ ได้มี ความเหมาะสมตามที่ ได้กาํ หนดไว้ ใน
แผนงานที่ องค์กรวางไว้และงานที่ เกิดขึ้นจะต้องเป็ นไปตามความคาดหวังขององค์กร ซึ่ งควรจะมี
การวางแผนในการบริ หารเวลา เพื่อให้ได้ปริ มาณงานตามเป้าหมายที่กาํ หนดไว้
3. เวลา (Time) คื อ ระยะเวลาที่ ใช้ในการดําเนิ นงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ ถูกต้อง ตาม
หลักการ เหมาะสมกับงานและมีความทันสมัยกันกับสถานการณ์ ในปั จจุบนั มีการพัฒนาเทคนิ ค
การทํางานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทํางานได้สะดวกรวดเร็ วขึ้นมากยิง่ ขึ้น
4. ค่าใช้จ่าย (Costs) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ใช้ในการดําเนินการทั้งหมดจะต้องมีความ เหมาะสม
กับงาน โดยการค้นหาวิธีการที่จะใช้เงินลงทุนน้อยที่สุด แต่ได้ผลตอบแทนในรู ปแบบของกําไรมาก
ที่สุด การมีประสิ ทธิ ภาพในค่าใช้จ่าย หรื อ ต้นทุนการผลิต ได้แก่การใช้ทรัพยากรด้าน การเงิน คน
วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยูอ่ ย่างจํากัดแบบประหยัดคุม้ ค่า และเกิดการผิดพลาดสู ญเสี ยน้อยที่สุด
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
Clapman (2010: 138-139) พบว่า ผูน้ ํา มี อิ ท ธิ พ ลในการสร้ างสรรค์งานในองค์ก ารให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ องค์การที่ ผูน้ าํ เปิ ดโอกาสให้บุคคลในองค์การได้เสนอความคิดเห็นสร้ างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ ย่อมทําให้องค์การนั้นมีผลผลิตเพิ่มขึ้น สามารถแข่งขันกับองค์การอื่นและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าองค์การอื่นๆ เป็ นต้น นอกจากนั้นแล้วสภาพแวดล้อมในการทํางานก็มี
ส่ วนในการคงไว้ หรื อแปรเปลี่ยน ส่ งเสริ มหรื อบัน่ ทอนความสามารถเชิ งสร้างสรรค์ของบุ คคล
เช่นกัน เป็ นต้น
Robbins & Judge (2010) ได้ทาํ การศึกษาในเรื่ องของความพึงพอใจในงาน โดยบุคคลที่มี
ความพึงพอในในงานที่อยูใ่ นระดับสู ง ย่อมมีทศั นคติที่ดีเกี่ยวกับงานที่เขาพึงปฏิบตั ิอยู่ แต่ในขณะที่
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บุคคลที่มีความพึงพอใจในงานตํ่าหรื อไม่มีความพึงพอใจในงานเลยที่เขาปฏิบตั ิอยูก่ ็จะมีทศั นคติที่
ตรงกันข้าม ซึ่ ง ความพึงพอใจในงานนี้ มีความเกี่ยวข้องกับปั จจัยแวดล้อมในงาน เช่น ค่าตอบแทน
โอกาสในการที่ จะได้เลื่อนตําแหน่ ง รู ปแบบการบริ หาร นโยบายและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน รวม
ความสัมพันธ์กบหัวหน้างาน ตลอดจนเพื่อนร่ วมงาน และยังมีอิทธิพลต่อการรับรู ้ในงานของบุคคล
และความพึงพอใจนี้ จะเป็ นส่ วนหนึ่ งในแรงผลักดันให้บุคลากรทํางานด้วยความกระตื อรื อร้ น มี
ขวัญ และกาลังใจในการทํางาน ส่ งผลให้ทาํ งานบรรลุ วตั ถุป ระสงค์ได้อย่างมีป ระสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล
กรอบแนวความคิดในการวิจยั
ปัจจัย ส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- รายได้ต่อเดือน
- ประสบการณ์การทํางาน
(สุ พานี สกฤษฎ์วานิช, 2552 น.80)
ปัจจัย ด้ านงาน
- ขอบเขตงานชัดเจน
- สภาพความท้าทาย
- มีความหลากหลาย
- มีความเป็ นอิสระ
(ธนัชพร เฟื่ องงามพร,2557 น.19)

ความพึงพอใจในการทํางาน
(สุ ริยะ ประเสริ ฐศรี ,2556 น.30)

สภาพแวดล้อมในการทํางาน
(กรองแก้ว อยูส่ ุ ข,2543 น.47)

ภาพที่ 3 แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจยั
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วิธีการวิจยั
ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่ องมืออุปกรณ์การแพทย์ ของบริ ษทั อา
ซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด ทั้งหมด 1,200 คน (แผนกทรัพยากรบุคคล บริ ษทั อาซาฮี อินเทค
(ไทยแลนด์) จํากัด ณ เดือน ธันวาคม 2560)
กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่ องมือ
อุปกรณ์การแพทย์ บริ ษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด มีท้ งั หมด 1,200 คน (แผนกทรัพยากร
บุ ค คลบริ ษ ัท อาซาฮี อิ น เทค (ไทยแลนด์) จํากัด ) โดยใช้สู ต รคํา นวณของเครซี่ แ ละมอร์ แ กน
(Krejcie &Morgan, 1970 อ้า งในสุ ภ าวดี ขุ น ทองจัน ทร์ , 2560 , น.127) กํา หนดให้ สั ด ส่ ว นของ
ลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ 5 และระดับ
ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
การศึกษาครั้งนี้ วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ และทดสอบสมมุติฐานการ
วิจยั โดยใช้สถิติ ดังนี้
1. วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อจัดหมวดหมู่และให้ทราบ
ลักษณะพื้นฐานทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน โดยมีการ
ตั้งระดับ ความเชื่ อ มั่น ร้ อ ยละ 95 ด้วยการใช้ส ถิ ติ ในการวิ เคราะห์ คื อ สถิ ติ ที่ ใช้ในการทดสอบ
ส ม มุ ติ ฐ า น Independent Sample t – test, One – Way ANOVA (Analysis of Variance) แ ล ะ
Multiple Linear Regression Analysis
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ในการศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานแบ่งเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นคําถามปลายปิ ด โดยใช้การวัด
ข้อมูลประเภทนามบัญญัติและเรี ยงลําดับ
ส่ วนที่ 2 เกี่ยวกับปั จจัยด้านงานและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการทํางานของพนักงาน เป็ นคําถามแบบปลายปิ ด
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ส่ วนที่ 3 เกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน เป็ นแบบสอบถามแบบ Rating Scale 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ลักษณะคําตอบเป็ นแบบ Likert Scale ซึ่งกําหนดระดับ
คะแนน
ผลการวิจยั
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุ คคล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิ ง คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 65.6 มี ช่ วงมี อายุร ะหว่าง 26-30 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 35.9 มี ก ารศึ ก ษา
ระดับตํ่ากว่าปริ ญ ญาตรี มากที่ สุด คิ ดเป็ นร้ อยละ 65.3 มี รายได้ต่อเดื อนมากที่ สุดในช่ วง 12,00115,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 39.4 และมีประสบการณ์การทํางาน 3-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 35.0
2. ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคัญของปั จจัยด้านงานในภาพรวมความสําคัญอยูใ่ นระดับ
มาก โดยมี ค่าเฉลี่ ยรวมเท่ ากับ 3.96 เมื่ อพิจารณาการจัดอันดับ ในแต่ ละข้อ พบว่า อันดับ 1 คื อ มี
ขอบเขตงานที่ ชัดเจน มีระดับความสําคัญ อยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 รองลงมา คือ มี
ความหลากหลาย มีระดับความสําคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และผลการวิเคราะห์
ระดับความสําคัญของปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ความสําคัญอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.71
3. ผลการทดสอบสมมติ ฐานที่ 1 พบว่าปั จจัยส่ วนบุ คคลของพนักงานในด้าน เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์การทํางานที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความพึงพอใจ
ในการทํางานของพนักงานไม่แตกต่างกัน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1
ปัจจัย ส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายได้ต่อเดือน
ประสบการณ์การทํางาน

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 พบว่า ปั จจัยด้านงานในด้าน ขอบเขตงาน
สภาพความท้าทาย ความหลากหลาย ความเป็ นอิสระ และสภาพแวดล้อมในการทํางาน มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน แสดงได้ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 และ 3
ตัวแปร
(Constant)
ขอบเขตงานชัดเจน
สภาพความท้าทาย
มีความหลากหลาย
มีความเป็ นอิสระ

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

Standardized
Coefficients
𝛃

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*
สภาพแวดล้อมในการทํางาน 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 ผลวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณระหว่างระหว่างปั จจัย
ด้านงาน ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน ที่ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงานพบว่า ขอบเขตงานชัดเจน สภาพความท้าทาย มีความหลากหลาย และมีความ
เป็ นอิสระ มีอาํ นาจในการพยากรณ์หรื อมีอิทธิ พลต่อตัวแปรตาม ร้อยละ 38.6 (R2 = 0.386) ส่ วนที่
เหลื อ 61.4 เกิ ดจากอิ ท ธิ พ ลตัวแปรตัวอื่ น ๆ โดยมี ค วามคลาดเคลื่ อ นมาตรฐานในการพยากรณ์
เท่ ากับ 0.476 มี ค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์พหุ คูณ เท่ ากับ 0.621 ค่ าคงที่ ของสมการพยากรณ์ ใน
รู ปแบบคะแนนดิบ เท่ ากับ 1.279 และถ้าทราบค่าของตัวแปรทั้ง 4 ตัว สามารถคาดคะเนค่าระดับ
ความพึงพอใจในการทํางานได้ ได้จากสมการถดถอยดังนี้
สมการถดถอยที่คาํ นวณโดยใช้คะแนนดิบ คือ
ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน = 1.279 + 0.187 (ขอบเขตงานที่ชดั เจน) + 0.117
(สภาพความท้าทาย) + 0.253 (มีความเป็ นอิสระ)
สมการถดถอยที่คาํ นวณโดยใช้คะแนนมาตรฐาน คือ
ความพึ งพอใจในการทํางานของพนัก งาน = + 0.192 (ขอบเขตงานที่ ชัดเจน) + 0.131
(สภาพความท้าทาย) + 0.346 (มีความเป็ นอิสระ)
จากการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 3 ผลวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ ระหว่ า งปั จจั ย
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ที่ มีผลต่ อความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน ที่ มีอิทธิ พลต่อ
ความพึ งพอใจในการทํางานของพนักงานพบว่า สภาพแวดล้อมในการทํางาน มี อาํ นาจในการ
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พยากรณ์หรื อมีอิทธิ พลต่อตัวแปรตาม ร้อยละ 36.8 (R2 = 0.368) ส่ วนที่เหลือ 63.2 เกิดจากอิทธิพล
ตัวแปรตัวอื่นๆ โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ 0.480 มีค่าสัมประสิ ทธ์
สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.607 ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรู ปแบบคะแนนดิบ เท่ากับ 1.721
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 และสมมติฐานที่ 3 พบว่า สภาพแวดล้อมในการทํางาน
มี ผ ลต่ อ ความพึ งพอใจในการทํางานของพนัก งาน มากกว่าปั จจัยด้านงาน ในด้านขอบเขตงาน
ชัดเจน สภาพความท้าทาย มี ความหลากหลาย และมี ความเป็ นอิ สระ โดยมี ค่ามี ค่าสัมประสิ ท ธ์
สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.607
การอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านงานในภาพรวมความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาการจัด
อันดับในแต่ละข้อพบว่า อันดับ 1 คือ มีขอบเขตงานที่ชดั เจน มีระดับความสําคัญอยู่ในระดับมาก
รองลงมา คื อ มีความหลากหลาย มีระดับความสําคัญอยู่ในระดับมาก มี ความท้าทายอยู่เสมอ มี
ระดับ ความสําคัญ อยู่ในระดับ มาก และมี ค วามอิ ส ระ มี ร ะดับ ความสําคัญ อยู่ในระดับ มาก ซึ่ ง
สอดคล้องกับ Clapman (2010: 138-139) พบว่า ผูน้ าํ มีอิทธิ พลในการสร้างสรรค์งานในองค์การให้
มีประสิ ทธิ ภาพ องค์การที่ผูน้ าํ เปิ ดโอกาสให้บุคคลในองค์การได้เสนอความคิดเห็นสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ ย่อมทําให้องค์การนั้นมีผลผลิตเพิ่มขึ้น สามารถแข่งขันกับองค์การอื่นและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าองค์การอื่นๆ เป็ นต้น นอกจากนั้นแล้วสภาพแวดล้อมในการทํางานก็มี
ส่ วนในการคงไว้ หรื อแปรเปลี่ยน ส่ งเสริ มหรื อบัน่ ทอนความสามารถเชิ งสร้างสรรค์ของบุ คคล
เช่นกัน เป็ นต้น
ผลจากการศึกษา พบว่า ปั จจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานเป็ นไปตามแนวคิดของ Nigel
Oseland and other (2011) ได้ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ สภาพแวดล้อ มสําหรั บ การทํางานที่ ท ําให้ ประสบ
ความสําเร็ จ สิ่ งสําคัญที่ พบจากการวิจยั คื อการปรับปรุ งพื้นที่ ในสถานที่ ทาํ งานให้พร้ อมใน การ
พบปะประชุมให้มาก
ทั้งนี้ ผลการวิ เคราะห์ ร ะดับ ความสําคัญ ของปั จ จัย ด้านสภาพแวดล้อ มในการทํางาน
ความสําคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาการจัดอันดับในแต่ละข้อ พบว่าอันดับ 1 คือ ท่านปฏิบตั ิ
ตามข้อห้าม การเตือนต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงานอย่างเคร่ งครัด มีระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก
รองลงมา สถานที่ทาํ งานสะอาดและปลอดภัย อยูใ่ นระดับมาก และบริ เวณโรงงานมีสิ่งอํานวยความ
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สะดวก เช่ น โรงอาหาร ร้ า นสะดวกซื้ อ อยู่ใ นระดับ มาก ในระดับ ความสําคัญ ของปั จ จัย ด้าน
สภาพแวดล้อมในการทํางาน
ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน ผลการ
วิเคราะห์ ระดับ ความสําคัญของความพึงพอใจในการทํางาน ความสําคัญ อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.86 เมื่อพิจารณาการจัดอันดับในแต่ละข้อ พบว่าอันดับ 1 คือ งานที่ท่านทํามี
ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก รองลงมา ท่านปฏิบตั ิงานจน
สําเร็ จลุล่วงได้เป็ นอย่างดีตามแผน และมาตรฐานที่วางไว้ อยูใ่ นระดับมาก และผลงานที่สาํ เร็ จทําให้
ท่านได้รับความก้าวหน้าในตําแหน่งการงาน อยูใ่ นระดับมาก เกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน
ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการทํางาน
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วเนื่องในอนาคต
1. ในการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะผูป้ ฏิบตั ิงานฝ่ ายผลิตเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
ของบริ ษทั อาซาฮี อินเทค ไทยแลนด์ จํากัด ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาผูป้ ฏิบตั ิงานและผูท้ ี่มี
ส่ วนร่ วมที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ผูป้ ฏิบตั ิงานฝ่ ายผลิตที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ของบริ ษทั
อื่นๆ ในขอบเขตพื้นที่ต่างออกไป เช่น ในพื้นที่กรุ งเทพ และ ปริ มณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
อีสาน ภาคใต้ เนื่องจากสภาพพื้นที่แตกต่างกันออกไป ปั จจัยด้านงานและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานจึงมีความแตกต่างกัน
2. เนื่องจากการศึกษานี้เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ ซึ่งไม่สามมารถทําความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
ได้ จึงควรมีการศึกษาวิจยั ในลักษณะเชิงคุณภาพ เพือ่ จะได้เข้าใจถึงปั ญหาและสามารถแก้ไขได้ตรง
ประเด็นมากยิง่ ขึ้น และเป็ นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาบุคลากรต่อไป
3. การศึกษาในครั้งนี้ยงั ไม่ช้ ีชดั ว่ามีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางานอย่าง
แท้จริ ง ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมุง้ เน้นการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมทุกปั จจัย เช่น
ผลตอบแทนจากการทํางาน เพื่อนร่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา เป็ นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ในการรับรู ้การ
จัดการความปลอดภัยในสถานที่ทาํ งาน และพฤติกรรมการทํางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการของ
บริ ษทั เอเชี ยนสตาเลชั่นอิ นเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (2) เพื่อศึ กษาเกี่ ยวกับ อิ ท ธิ พลของปั จจัยส่ วน
บุคคล ที่ มีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงานฝ่ ายปฏิ บตั ิการของ บริ ษทั เอเชี ยน สแตนเลย์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (3) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับอิทธิ พล การรับรู ้ การจัดการความปลอดภัยในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานปฏิบตั ิการของ บริ ษทั เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด และ (4)
เพื่อให้ได้มาซึ่ งความรู ้เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในที่ทาํ งานของ บริ ษทั เอเชียน สแตนเลย์
อิ นเตอร์ เนชั่น แนล จํากัด กลุ่ มตัวอย่างเป็ นพนักงาน บริ ษ ัท จํานวน 378 คนที่ ท าํ งานใน บริ ษ ทั
เอเชี ยน สแตนเลย์ อิ นเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด การวิเคราะห์ ขอ้ มูลประกอบด้วยสถิ ติเชิ งพรรณนา
ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุ มาน ได้แก่ t-test, OneWay ANOVA and multiple regression analysis.
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
ใน ด้านการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ ความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน ปั จจัยส่ วนบุคคล
ด้านระดับ การศึ กษา มี ผลต่ อพฤติ ก รรมความปลอดภัยในการทํางานในด้านการปฏิ บ ตั ิ ตามกฎ
351

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน และในด้านการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ ความ
ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุใน
การทํางาน มี ผ ลต่ อ พฤติ กรรมความปลอดภัยในการทํางานในด้านการปฏิ บ ัติ ต ามกฎ ระเบี ยบ
ข้อ บัง คับ เกี่ ย วกับ ความปลอดภัย ในการทํา งาน และปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้า นประสบการณ์ ก าร
ฝึ กอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานในด้านการปฏิบตั ิ
ตามกฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ เกี่ ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน นอกจากนี้ การรั บรู ้ การจัดการ
ความปลอดภัยในการทํางานในด้านนโยบายความปลอดภัยและทัศนคติที่มีต่อความปลอดภัย การ
จูงใจด้านความปลอดภัย มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ในด้านการปฏิบตั ิ ตามกฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ เกี่ ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ด้านนโยบาย
ความปลอดภัยและทัศนคติที่มีต่อความปลอดภัย การจูงใจด้านความปลอดภัย มีผลต่อพฤติ กรรม
ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝ่ ายปฏิ บตั ิ การในด้านการใช้เครื่ องมื อ อุปกรณ์ ความ
ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน และการรับรู ้การจัดการความปลอดภัยในการทํางานใน
ด้านการรั บรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารด้านความปลอดภัย และทัศนคติ ที่มีต่อความปลอดภัย การจู งใจด้าน
ความปลอดภัย มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการในความ
พร้อมทางด้านร่ างกาย และจิตใจ ในระดับนัยสําคัญ 0.05
คําสํ าคัญ: 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 บริ ษทั เอเชี ยน สแตนเลย์ อิ น เตอร์ เนชั่น แนล จํากัด. The
samples were of 378 employees working in บริ ษทั เอเชี ยน สแตนเลย์ อิ นเตอร์ เนชั่น แนล 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
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ในประเทศไทย มีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง
มากขึ้นในด้านต่างๆ รวมทั้งด้านการพัฒนาประเทศไทยที่ได้มีการขับเคลื่อนเข้าสู่ ภาคอุตสาหกรรม
โดยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ถือเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาโครงสร้าง ทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย และมีบทบาทสําคัญในการรองรับแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่มีการจ้าง
งานจํานวนมากถือได้ว่าประเทศไทยมีสภาพทางด้านภูมิศาสตร์ ที่มีความได้เปรี ยบด้านการค้าและ
เป็ นศู นย์กลางของภู มิภาคจึ งส่ งผลให้ประเทศไทยมี อิท ธิ พลด้านการขนส่ ง และที่ สําคัญมี ปัจจัย
ทางด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ มี ค วามรู ้ แ ม้ ป ระเทศไทยจะมี ท รั พ ยากรมนุ ษย์ที่ เพี ย งพอต่ อ
ภาคอุตสาหกรรม แต่การเป็ นภาคเกษตรกรรมมาก่อน ดังนั้นการทํางานในภาคอุตสาหกรรมที่มีการ
เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว จึ งทําให้ค นไทยไม่ เคยเผชิ ญ หรื อประสบกับ ปั ญ หาทางความไม่
ปลอดภัยในการทํางาน ซึ่ งสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุที่ทาํ ให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทํางาน
โดยทัว่ ไป มี 5 ประการ คือ ความผิดพลาดของการจัดการสภาวะทางด้านจิตใจของพนักงานที่ ไม่
เหมาะสม สภาวะทางด้านร่ างกายของพนักงาน ที่ไม่เหมาะสม สภาพแวดล้อมของการทํางานที่ไม่
ปลอดภัย การปฏิบตั ิงานที่ไม่ปลอดภัย
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สาเหตุของการเกิดปั ญหาความไม่ปลอดภัยในการทํางาน ส่ วนหนึ่ งก็มาจากความผิดพลาด
ของการจัดการความปลอดภัย อาจไม่มีการสอนหรื ออบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ไม่มีการบังคับ
ให้ ป ฏิ บ ัติ ต ามกฎ ไม่ มี ก ารวางแผนและเตรี ย มงานด้า นความปลอดภัย ไม่ มี ก ารจัด หาอุ ป กรณ์
คุม้ ครองความปลอดภัย และไม่มีการแก้ไขอันตรายใดๆหรื ออาจเกิดจากการขาดความใส่ ใจและขาด
ความร่ วมมือ ขาดการควบคุมดูแลด้านการจัดการความปลอดภัยบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีความเข้าใจ
และไม่ ได้เล็งเห็ น ถึ งความสําคัญ ดี พ อ ที่ จ ะปลู ก ฝั งทัศ นะคติ ที่ ถู กต้อ งและมี ค วามปลอดภัยแก่
พนักงาน
กระบวนการจัดการความปลอดภัยนั้นได้มีการนํามาใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ป ระสบความสําเร็ จ คื อ สามารถอุ บ ัติ เหตุ จ ากการทํางานได้อ ย่างชัด เจน ซึ่ ง
กระบวนการจัดการความปลอดภัยเป็ นกระบวนการที่จดั ขึ้นเพื่อรณรงค์ดา้ นความปลอดภัย ให้กบั
พนักงานระดับปฏิบตั ิการรวมทั้งยกระดับความปลอดภัยขององค์กรให้อยูใ่ นมาตรฐานที่ยอมรับได้
ดังนั้นผูศ้ ึกษา จึงได้ศึกษาถึงปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมความปลอดภัยในการ
ทํางาน ของพนักงานในการดําเนิ นกิ จกรรม การประเมินอันตรายเพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนิ น
กิจกรรมความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ และเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
พัฒนา ให้การบริ หารการจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผลมากที่สุด
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อศึ กษาเกี่ ยวกับ ปั จจัยส่ วนบุ คคล ในการรั บ รู ้ การจัดการความปลอดภัยในสถานที่
ทํางาน และพฤติกรรมการทํางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการของ บริ ษทั เอเชียนสตาเลชัน่ อินเตอร์
เนชัน่ แนล จํากัด
2. เพื่ อศึ กษาเกี่ ยวกับอิ ท ธิ พลของปั จจัยส่ วนบุ คคล ที่ มีผลต่ อพฤติ กรรมการทํางานของ
พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการของ บริ ษทั เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
3. เพื่ อ ศึ กษาเกี่ ยวกับ อิ ท ธิ พล การรั บ รู ้ การจัดการความปลอดภัยในการปฏิ บ ัติ งานของ
พนักงานปฏิบตั ิการของ บริ ษทั เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
4. เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู ้เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในที่ทาํ งานของ บริ ษทั เอเชียน
สแตนเลย์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
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สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จจัยด้านบุคคลของพนักงาน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง อายุการทํางาน
ประสบการณ์ การเกิ ดอุบตั ิ เหตุในการทํางาน ประสบการณ์ การฝึ กอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย
ส่ งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ
2. ปั จจัยการรับรู ้การจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน ส่ งผลต่อพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ
กรอบแนวคิดการวิจยั (สุ ธาทิพย์ รองสวสั ด์,ิ 2554, น.5)
ตัวแปรตาม
Dependent Variable

ตัวแปรอิสระ
Independent Variable
ปัจจัย ส่ วนบุคคลของพนักงาน
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ตําแหน่ง
- อายุการทํางาน
- ประสบการณ์ การเกิ ดอุบ ัติเหตุ ในการ
ทํางาน
- ประสบการณ์ ก ารฝึ กอบรมเกี่ ย วกับ
ความปลอดภัย

พฤติกรรมความปลอดภัย
- การปฏิ บัติตามกฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
- ก ารใช้ เ ค รื่ อ งมื อ อุ ป ก ร ณ์ ค วาม
ปลอดภัย เพื่ อ ความปลอดภั ย ในการ
ทํางาน
- ความพร้อมทางด้านร่ างกาย และจิตใจ
ของพนักงาน

ปั จ จัย การรับรู้ การจัดการความปลอดภัย
ในการทํางานของพนักงาน
- นโยบายด้านความปลอดภัย
- ความรู ้ดา้ นความปลอดภัย
- การรับรู ้ข่าวสารด้านความปลอดภัย
- ทัศนคติที่มีต่อความปลอดภัย การจูงใจ
ด้านความปลอดภัย
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ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ทราบระดับความสัมพันธ์ของปั จจัยการรับรู ้การจัดการความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงาน ที่ ส่งผลต่อพฤติ กรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝ่ ายปฏิ บตั ิ การ บริ ษทั
เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
2. ทราบระดับความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านบุคคล โดยแบ่งตามความแตกต่าง ส่ วนบุคคล
ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง อายุการทํางาน ประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ ในการทํางาน
ประสบการณ์ การฝึ กอบรมเกี่ ยวกับ ความปลอดภัย ที่ ส่งผลต่ อพฤติ กรรม ความปลอดภัยในการ
ทํางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ บริ ษทั เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
3. ทราบพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน เพื่อใช้เป็ นแนวทาง ในการ
พัฒนา และปรั บปรุ ง แก้ไขการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝ่ ายปฏิ บตั ิ การ
บริ ษทั เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
4. สามารถนําข้อมูลที่ ได้ศึกษาจากการศึกษา ไปเป็ นแนวทางในการการพัฒนา ปรับปรุ ง
แก้ไข และป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุจากการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายปฎิบตั ิการ บริ ษทั เอเชี ยน
สแตนเลย์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
5. เป็ นแนวทางในการศึ กษาเรื่ อ ง เกี่ ยวกับ การจัดการความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงาน ให้กบั ผูท้ ี่สนใจ
ทบทวนวรรณกรรม
การรั บรู้ (Perception) มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน คือ “Percipere” ซึ่ ง Per หมายถึง ผ่าน
(Through) และ Cipere หมายถึ ง การนํา (To Take) ถื อเป็ นกระบวนการทางจิ ตวิทยาพื้นฐานของ
บุคคลที่ สําคัญ เพราะถ้าปราศจากการรับรู ้แล้วจะไม่สามารถมีความจํา หรื อการเรี ยนรู ้ได้ (บุปผา
พวงมาลี,2542 อ้างใน ณัฐชลิดา เมธี ภิวฒั น์,2553,น.10) ดังนั้นการรับรู ้จึงเป็ นวิธีการ ที่บุคคลมอง
โลกที่อยูร่ อบๆ ตัวของบุคคลฉะนั้นบุคคล 2 คน อาจมีความคิดต่อตัวกระตุน้ อย่างเดียวกันภายใต้
เงื่อ นไขเดี ยวกัน แต่ละบุ คคลทั้ง 2 อาจมี วิธีการยอมรั บถึ งตัวกระตุ ้น (Recognize) การเลื อกสรร
(Select) การประมวล (Organize) และการตี ค วาม (Interpret) เกี่ ย วกับ ตัว กระตุ ้ น ดัง กล่ า วไม่
เหมื อ นกัน ซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวความคิ ดของ (Schiffman & Kanuk,1991 อ้างใน ณั ฐ ชลิ ดา เมธี
ภิวฒั น์,2553,น.10) กล่าวว่า การรับรู ้ (Perception) หมายถึง “กระบวนการ ที่บุคคลแต่ละคนมีการ

356

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

เลือก ประมวลและตีความหมายเกี่ยวกับตัวกระตุน้ ออกมาให้ความหมาย และได้ภาพของโลกที่มี
เนื้อหา”
(Kast & Rosenzweig,1985 อ้างใน ณัฐชลิดา เมธี ภิวฒั น์,2553,น.10) กล่าวว่า การรับรู ้ เป็ น
การแปลความหมายของสิ่ งเร้า และการตอบสนองของร่ างกายของคนต่อสิ่ งเร้า จะแตกต่างกันในแต่
ละบุคคล ขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์เดิมและทําให้บุคคลจะพฤติกรรมแตกต่างกัน แต่ละบุคคลจะเลือก
รั บ รู ้ เฉพาะข้อ มู ล ที่ ต รงกับ ความต้อ งการและความพอใจ อย่างไรก็ต าม ยังขึ้ น กับ พื้ น ฐานของ
กระบวนการของแต่ละบุคคลแต่ละคนเกี่ยวกับความต้องการ ค่านิ ยม การคาดหวัง และปั จจัยอื่นๆ
นอกจากนี้ การรั บ รู ้ ยังสามารถอธิ บ ายได้อย่างง่ายๆคื อ หมายถึ ง “กระบวนการการตี ค วามผ่าน
ประสาทสัมผัสใดๆ โดยตรง” ซึ่งจากความหมายนี้คาํ ที่จะสื่ อความหมายเดียวกับการรับรู ้ การสัมผัส
รู ้ อัน เป็ นการที่ เกิ ด จากการรั บ ความรู ้ สึ ก เข้า มาทางประสาทสั ม ผัส เกิ ด เป็ นความเข้า ใจ หรื อ
ความรู ้สึกภายในของบุคคล ดังนั้นกล่าวอีกอย่าง คือ การรับรู ้ หมายถึง “การตีความหมายจิตใจของ
บุคคลที่จะทําให้เกิดการได้รู้ได้เข้าใจ”
ความปลอดภัย (สมาคมส่ งเสริ มความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย),
2560) ได้ให้ความหมายของ “ความปลอดภัย” หมายถึง สภาพที่ปราศจากภัยคุกคาม (Hazard) ไม่มี
อันตราย (Danger) และความเสี่ ยงใดๆ (Risk)
(พิพ ฒ
ั น์ นพที ป กังวาน และคณะทํางาน,2538) ได้ให้ความหมายของ “ความปลอดภัย”
หมายถึง การควบคุมความเสี ยหายที่เกิดจากอุบตั ิเหตุ
(Stracser,1973,p.66 อ้างถึงใน เอมอัชฌา รัตน์ริมจง วัฒนบุรานนท์,2548,น.4) ได้ให้ความหมายไว้
ว่า ความปลอดภัย หมายถึง เงื่อนไขหรื อสภาวะที่เป็ นผลมาจากการปรับพฤติกรรมของมนุษย์ หรื อ
การออกแบบสภาพแวดล้อมทางกาย เพือ่ ลดอันตรายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยลดอุบตั ิเหตุลงได้
พฤติกรรม (ชิ ษณุ พงศ์ โคตรบัณ ฑิ ต,2552) พฤติ กรรม (Behavior) คื อ กิ ริยา อาการ การ
กระทํา (กรรม)ของมนุษย์น้ นั แบ่งออกเป็ นคือ กรรมภายใน-ภายนอก ๆ ที่เราสังเกตได้และมองเห็น
ด้ว ยตาเปล่ า รวมถึ ง บทบาท ลี ล า ท่ า ที การประพฤติ ป ฏิ บ ัติ การกระทํา งาสนในชี วิ ต ปกติ ที่
แสดงออกให้เราเห็ นด้านนอกเช่ น เดิน กิน เขี ยนหนังสื อ ล้วนแต่สื่ออกมาจากพฤติกรรมภายใน
เช่นกัน และพฤติกรรมภายใน เช่น ความจํา ความคิด การเต้นของหัวใจ ล้วนแล้วแต่สื่ออกมาให้เรา
สังเกตได้วา่ เรากําลัง จะแสดงพฤติกรรมใดอยูข่ ณะนี้
(Im2market.com,2559) พฤติกรรม หมายถึง การแสดงและกิริยาท่าทางของสิ่ งมีชีวิตที่เกิด
ร่ วมกันกับสิ่ งแวดล้อม เป็ นการตอบสนองของระบบหรื อสิ่ งมีชีวิตต่อสิ่ งเร้าหรื อการรับเข้าทั้งหลาย
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ไม่ว่าจะเป็ นภายในหรื อภายนอก มีสติหรื อไม่มีสติระลึก ชัดเจนหรื อแอบแฝง และโดยตั้งใจหรื อ
ไม่ได้ต้ งั ใจ
(สิ ทธิ โชค วรานุ สันติ กุล,2529,น.9 – 11 อ้างในเฉลิมพล ตันสกุล,2541,น.2) พฤติกรรม
หมายถึง ปฏิกิริยาและกิจกรรมทุกชนิดที่มนุษย์แสดงออกทางรู ปธรรม นามธรรม ตลอดเวลา สังเกต
ได้ด้วยประสาทสัมผัสวาจา และการกระทํา สามารถแบ่ งพฤติ กรรมออก ได้เป็ น 2 ประเภท คื อ
พฤติ กรรมภายนอก ( Overt Behavior ) ซึ่ งเป็ นการกระทําที่ สังเกตได้ดว้ ย ประสาทสัมผสสัมผัส
หรื อ ใช้เครื่ อ งมื อ ช่ วย และพฤติ กรรมภายใน ( Covert Behavior ) ซึ่ งเป็ น กระบวนการที่ เกิ ดขึ้ น
ภายในจิตใจ บุคคลอื่นไม่สามารถสงเกตได้
วิธีการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ บริ ษทั เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอเนชัน่ แนล จํากัด จํานวน 2,400 คน
(Human & General Affairs, ข้อมูลวันที่ 19 มกราคม 2560) ทําการคํานวณหากลุ่มตัวอย่างโดยการ
ใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใกล้เคียงกับ
343 ตัวอย่าง สําหรับในการศึกษานี้ ได้ทาํ การสํารองอีกร้อยละ 10 จึงมีกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้ น 378
ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม โดยศึกษา
ค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎี ต่างๆ แล้วนําเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลหรื อลักษณะของปั จจัยส่ วนบุคคล
ผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้สถิ ติ พ้ื นฐาน ได้แก่ การหาค่ าความถี่ (Frequency) และการหาค่ าร้ อยละ
(Percentage) และ วิเคราะห์ขอ้ มูล การรับรู ้การจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน กับ
พฤติ กรรมความปลอดภัยในการทํางานโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
4. การทดสอบสมมติ ฐาน ใช้การเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยโดยใช้สถิติทดสอบ t-test และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test) และการรับรู ้การจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน
ที่ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานจะใช้การหาค่า การวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
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ผลการวิจยั
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 86.2 มีอายุอยูใ่ นช่วง
อายุ 20 – 25 ปี ร้ อ ยละ 31.7 มี ร ะดับ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา/มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ร้ อ ยละ 56.6
ตําแหน่ งงานพนักงานฝ่ ายผลิ ต ร้ อยละ 91.0 มี ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิ งาน ร้ อยละ 36.0 ไม่เคยมี
ประสบการณ์ ก ารเกิ ด อุ บ ั ติ เหตุ ใ นการทํา งานภายในระยะเวลา 5 ปี ร้ อ ยละ 93.4 และ เคยมี
ประสบการณ์การฝึ กอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในระยะเวลา 5 ปี ร้อยละ 77.0
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์การรับรู ้การจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน
ตารางที่ 1 แสดงค่ าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานการรั บรู้ การจัด การความปลอดภั ย ในการ
ทํางานของพนักงาน
การรับรู้การจัดการความปลอดภัย
1. นโยบายด้านความปลอดภัย
2. ความรู ้ดา้ นความปลอดภัย
3. การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารด้านความปลอดภัย
4. ทัศนคติที่มีต่อความปลอดภัย การจูงใจด้านความปลอดภัย
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 การวิเคราะห์พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
ตารางที่ 2 แสดงค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
1. การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน

Mean
4.43

S.D.
.57

แปลผล
มากที่สุด

2. การใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

4.43

.58

มากที่สุด

3. ความพร้อมทางด้านร่ างกาย และจิตใจของพนักงาน
รวม

3.47
4.11

.63
.48

มาก
มาก
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐ าน 1 ปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูบ้ ริ โภค เพศ อายุ ระดับ การศึ กษา ตําแหน่ ง อายุการทํางาน
ประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ ในการทํางาน ประสบการณ์การฝึ กอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย จะ
ส่ งต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
ตารางที่ 3 สรุ ปการทดสอบสมมติฐานที่ 1
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
ปัจจัย ส่ วนบุคคล

ด้ า น ก าร ป ฏิ บั ติ ต าม ก ฎ ด้ า น ก า ร ใ ช้ เค รื่ อ ง มื อ ด้ านความพร้อมทางด้าน
ระเบี ย บ ข้อ บั ง คับ เกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ ควาปลอดภั ย เพื่ อ ร่ างกายและจิ 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

ตําแหน่งงาน

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

ประสบการณ์ ก าร
เกิดอุบตั ิเหตุในการ
ทํางาน
ประสบการณ์ ก าร
ฝึ กอบรมเกี่ ย วกั บ
ความปลอดภัย

สมมติฐาน 2 ปั จจัยปั จจัยการรับรู ้การจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน ส่ งผลต่ อ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ตารางที่ 4 สรุ ปการทดสอบสมมติฐานที่ 2 แสดงการรั บรู้ การจัดการความปลอดภัย ในการทํางานที่
ส่ งผลต่ อการปฏิบัติตามกฎ ระเบีย บ ข้ อบังคับ เกี่ย วกับความปลอดภัย โดยวิเคราะห์ สมการถดถอย
พหุคูณ
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Unstandardized Standardized
Coefficients

ตัวแปร

B

Coefficients
β

t

Sig.

(Constant)

𝐒𝐄𝐛
1.795 0.198

นโยบายด้านความปลอดภัย

0.175

0.055

0.178

3.162 0.002*

ความรู ้ดา้ นความปลอดภัย

0.032

0.055

0.037

0.573 0.567

การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารด้านความปลอดภัย

-0.005 0.048

-0.006

-0.096 0.924

ทัศนคติที่มีต่อความปลอดภัย การจูงใจด้านความปลอดภัย

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 ปั จจัยด้านนโยบายด้านความปลอดภัย (β = 0.178) ด้านทัศนคติที่มีต่อความปลอดภัย
การจูงใจด้านความปลอดภัย (β = 0.448) จะส่ งผลต่อการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและได้สมการถดถอยพหุ คูณ ซึ่ งเป็ นการทํานายการการปฏิ บ ัติตามกฎ ระเบี ยบ
ข้อบังคับ เกี่ยวกับความปลอดภัย ดังนี้
การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับความปลอดภัย = 1.795+0.178 (นโยบายด้านความ
ปลอดภัย) + 0.448 (ทัศนคติที่มีต่อความปลอดภัย การจูงใจด้านความปลอดภัย)
โดยปั จจัยเหล่านี้สามารถทํานายการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับความปลอดภัยได้ร้อย
ละ 35.2 (Adjusted R2 = 0.352)
ตารางที่ 5 แสดงการรับรู้ การจัดการความปลอดภัยในการทํางานที่ส่งผลต่ อการใช้ เครื่ องมืออุปกรณ์
ความปลอดภัย โดยวิเคราะห์ สมการถดถอยพหุคูณ
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

การใช้ เครื่ องมืออุปกรณ์ ความปลอดภัย

B

t

Sig.

10.937

.000

.133

2.131

.034*

.062

.064

.883

.378

-.036

.054

-.046

-.667

.505

.310

.056

.338

5.520

.000*

β

(Constant)

𝐒𝐄𝐛
2.430 .222

นโยบายด้านความปลอดภัย

.132

.062

ความรู ้ดา้ นความปลอดภัย

.054

การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารด้านความปลอดภัย
ทัศนคติที่มีต่อความปลอดภัย การจูงใจด้านความปลอดภัย

R = 0.450 R = 0.202 Adjusted R = 0.194 SE
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จากตารางที่ 5 ปั จจัยด้านนโยบายด้านความปลอดภัย (β = 0.133) ด้านทัศนคติที่มีต่อความปลอดภัย
การจูงใจด้านความปลอดภัย (β = 0.338) จะส่ งผลต่อการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยและได้
สมการถดถอยพหุคูณ ซึ่งเป็ นการทํานายการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยดังนี้
การใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ความปลอดภัย = 2.430+0.133 (นโยบายด้านความปลอดภัย) + 0.338
(ทัศนคติที่มีต่อความปลอดภัย การจูงใจด้านความปลอดภัย)
โดยปั จจัยเหล่านี้สามารถทํานายการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยได้ร้อยละ 20.2 (Adjusted R2
= 0.202)
ตารางที่ 6 แสดงการรับรู้ การจัดการความปลอดภัยในการทํางานที่ส่งผลต่ อความพร้ อมทางด้ าน
ร่ างกาย และจิตใจโดยวิเคราะห์ สมการถดถอยพหุคูณ

ความพร้ อมทางด้ านร่ างกาย และจิตใจ

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

β

t

Sig.

8.460

.000

(Constant)

2.103

𝐒𝐄𝐛
.249

นโยบายด้านความปลอดภัย

-.095

.069

-.087

-1.368

.172

ความรู ้ดา้ นความปลอดภัย

-.033

.069

-.035

-.478

.633

การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารด้านความปลอดภัย

.337

.060

.391

5.581

.000*

ทัศนคติที่มีต่อความปลอดภัย การจูงใจด้านความ .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 ปั จ จัย ด้า นการรั บ รู ้ ข ้อ มู ล ข่ าวสารด้านความปลอดภัย (β = 0.391) ด้า น
ทัศนคติ ที่มีต่อความปลอดภัย การจูงใจด้านความปลอดภัย (β = 0.150) จะส่ งผลต่อความพร้ อม
ทางด้านร่ างกาย และจิ ตใจและได้สมการถดถอยพหุ คูณ ซึ่ งเป็ นการทํานายความพร้ อมทางด้าน
ร่ างกาย และจิตใจดังนี้
ความพร้อมทางด้านร่ างกายและจิตใจ = 2.103+0.391 (นโยบายด้านความปลอดภัย) +
0.150 (ทัศนคติที่มีต่อความปลอดภัย การจูงใจด้านความปลอดภัย)
โดยปั จจัยเหล่ านี้ ส ามารถทํานายความพร้ อ มทางด้านร่ างกาย และจิ ต ใจได้ร้อยละ 16.5
(Adjusted R2 = 0.165)
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อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ องการรับรู ้ การจัดการความปลอดภัยในการทํางานที่ มีผลต่อพฤติกรรมในการ
ทํางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ กรณี ศึกษา : บริ ษทั เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
คณะผูว้ จิ ยั ขอเสนอการอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ปัจจัยส่ วนบุคคลและพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทํางาน
จากสมมติฐานพบว่าการปฏิบตั ิการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการทํางาน โดยใช้การวิเคราะห์สถิติ Independent Sample t-test พบว่า การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ข้อ บัง คับ เกี่ ย วกับ ความปลอดภัย ในการทํา งาน มี ค่ า Sig เท่ ากับ 0.056 ซึ่ งมี ค่ า มากกว่ าระดับ
นัยสําคัญ 0.05 หมายความว่า เพศไม่มีผลต่อ การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ เกี่ ยวกับความ
ปลอดภัยในการทํางานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แสดงสรุ ปผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานจําแนกตาม
เพศในด้านการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน พบว่า การใช้
เครื่ องมือ อุปกรณ์ความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน มีค่า Sig เท่ากับ 0.044 ซึ่ งมีค่า
น้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 หมายความว่า เพศมีผลต่อ การใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ ความปลอดภัย
เพื่อความปลอดภัยในการทํางานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แสดงสรุ ปผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานจําแนกตาม
เพศในด้านความพร้อมทางด้านร่ างกายและจิตใจของพนักงาน พบว่า ความพร้อมทางด้านร่ างกาย
และจิตใจของพนักงาน มีค่า Sig เท่ากับ 0.761 ซึ่ งมีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 หมายความว่า
เพศไม่มีผลต่อความพร้อมทางด้านร่ างกายและจิตใจของพนักงาน
สมมติฐาน 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการรับรู ้การจัดการความปลอดภัยในการทํางาน
ของพนักงานกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ
จากสมมติฐานพบว่า การรับรู ้การจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั
เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด โดยรวมมีค่า R = 0.536 มีระดับความสัมพันธ์สูงและ
เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ยวกัน กับ พฤติ กรรมความปลอดภัย ในการทํางาน กล่ าวได้ว่า การรั บ รู ้ ด้าน
นโยบายด้านความปลอดภัย ด้านการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารด้านความปลอดภัย ด้านทัศนคติที่มีต่อความ
ปลอดภัย การจู งใจด้านความปลอดภัย ที่ ได้รั บ การพัฒ นาในองค์ก รมี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมความ
ปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ ส่ วนการรับรู ้ดา้ นด้านความรู ้ดา้ นความปลอดภัย
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ไม่มีผลต่อพฤติ กรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝ่ ายปฏิ บตั ิการปั จจัยอาจมี ระดับ
ความแตกต่างกันจากงานวิจยั นี้
ข้ อเสนอแนะงานวิจยั
1. จากการวิจยั พบว่า นโยบายด้านความปลอดภัยเป็ นหน้าของฝ่ ายบริ หารที่ควรมีการวาง
นโยบายกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อเป็ นแนวทางให้พนักงานในองค์กรปฏิบตั ิตามเพื่อป้องกันการเกิด
อุบตั ิเหตุในการทํางาน
2. จากการวิจยั พบว่า ประสบการณ์การฝึ กอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย มีผลต่อพฤติกรรม
ในการทํางานด้านการปฏิ บตั ิ ตามกฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ และด้านการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ ความ
ปลอดภัย ดังนั้นฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ควรมีการจัดการอบรมพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความ
เข้าใจในกฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับและควรสร้ างจิตสํานึ กให้พนักงานคํานึ งถึงความปลอดภัยในการ
ทํางานเป็ นหลักและควรมีการจัดประชุมชี้แจงกับพนักงานเป็ นประจํา
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วเนื่องในอนาคต
การวิจยั เรื่ อง การรับรู ้ การจัดการความปลอดภัยในการทํางานที่ มีผลต่อพฤติกรรมในการ
ทํางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ
1. งานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งปริ มาณที่ มีการนําแบบสอบถามมาเป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียว ซึ่ งอาจมีขอ้ จํากัดในการลงรายละเอียดเชิ งลึก ดังนั้นในการทําวิจยั ครั้ง
ต่อไปควรที่ จะใช้วิธีการเชิ งคุ ณภาพเพิ่มเข้ามา ดังนั้นในงานวิจยั ครั้ งต่อไปควรที่ จะใช้วิธีการเชิ ง
คุ ณ ภาพเพิ่ ม เข้ามาเพื่ อ ให้ ท ราบถึ งปั จ จัย การรั บ รู ้ ก ารจัด การความปลอดภัย ในการทํางานของ
พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ
2. เนื่ องจากงานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นงานวิจยั ที่ที่ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู ้การจัดการความปลอดภัย
ในการทํางานที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ ดังนั้น
ควรมีการศึกษาให้ครอบคลุมถึงตัวแปรที่มีผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยมนการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ เช่น การปฏิบตั ิตามกฏระเบียบข้อบังคับความปลอดภัยในการทํางาน
และการใช้เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ความปลอดภัยเพื่ อความปลอดภัยในการทํางาน และความพร้ อม
ทางด้านร่ างกายและจิตใจของพนักงาน
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กรของพนักงาน
บริ ษทั อ๊าร์ ท-เสรี นา ปิ สตัน จํากัด 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานบริ ษทั อ๊าร์ ท-เสรี นา ปิ สตัน จํากัด 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานบริ ษทั อ๊าร์ ท -เสรี นา ปิ สตัน จํากัด 4) เพื่ อศึ ก ษาความสั มพันธ์ร ะหว่างบรรยากาศ
องค์กร คุณ ภาพชี วิตในการทํางาน และความผูกพันต่ อองค์กรของพนักงานบริ ษทั อ๊าร์ ท-เสรี นา
ปิ สตัน จํากัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานของบริ ษทั อ๊าร์ท-เสรี นา ปิ สตัน จํากัด
จํานวน 276 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนและสถิติเชิ งอนุ มานทดสอบค่าT-test ค่าF-test
และค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient)
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านบรรยากาศองค์กรโดยภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ซึ่ งมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และ
คุณภาพชีวติ ในการทํางาน โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กร
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ของพนักงาน ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับสู ง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
คําสํ าคัญ : บรรยากาศองค์กร คุณภาพชีวติ ในการทํางาน ความผูกพันต่อองค์กร
ABSTRACT
The objective of the research aimed at (1) studying organization environment of
employees at Art-Serina Piston Co., Ltd., (2) studying working life quality of employees at
Art-Serina Piston Co., Ltd., (3) studying employees' opinion related organizational commitment
of Art-Serina Piston Co., Ltd. and (4) studying relationship between organization enviornemnt,
working life quality and organizational commitment of Art-Serina Piston Co., Ltd. The samples
in this research were of 276 employees. The questionnaires were used for data collection. The
data analysis employed descriptive statistics including frequency, percentage, mean and standard
deviation and inferential statistics including independent sample t-test, One-Way ANOVA and
Pearson Correlation Coefficient.
The result indicated that both of overall and each dimensions of organizational
environment correlated with organizational commitment in moderate level. In the meantime,
overall of working life quality strongly correlated with organizational commitment in the same
direction. When considering each aspect, the working life quality moderately correlated with
organizational commitment in the same direction at the statistically significant level as of 0.05.
Keyword : Organizational Environment, Working Life Quality, Organizational Commitment
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บทนํา
การบริ หารองค์ ก รให้ บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ขององค์ ก รนั้ น ต้ อ งมี ปั จจัย หลายอย่ า งเป็ น
องค์ป ระกอบซึ่ งบุ ค ลากรในองค์ก รเป็ นปั จ จัย พื้ น ฐานที่ มี ค วามสําคัญ เป็ นหั ว ใจของการเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพของการบริ หารงานในองค์กร หากผูบ้ ริ หารสามารถเข้าถึงความต้องการของบุคลากร
ให้เกิดความพึงพอใจในการทํางาน สามารถปฏิบตั ิงานด้วยความรู ้ ความสามารถ มีความมุ่งมัน่ ที่จะ
ทําให้งานบรรลุเป้าหมาย และคํานึงถึงการมีส่วนร่ วมในความสําเร็ จขององค์กรก็จะส่ งผลให้องค์กร
ประสบความสําเร็ จ บุคลากรก็จะมีความจงรักภักดี ทัศนคติที่ดี และความผูกพันต่อองค์กร ทั้งนี้การ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร จะมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพเพียงใดย่อมขึ้นอยูก่ บั บรรยากาศในองค์กร
และคุณภาพชี วิตในการทํางานของบุคลากร เพราะถ้าหากบุคลากรมีการดํารงชีวิตที่ดีจะช่วยทําให้
เกิดความสุ ขในการทํางาน ทําให้เกิดความรู ้สึกทางบวกต่องานและองค์กร ช่วยให้องค์กรบรรลุผล
สําเร็ จ และเป็ นแรงผลักดันหรื อจูงใจให้พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างอุทิศตนเพื่อองค์กร
เนื่ องจากบรรยากาศการทํางานเป็ นสิ่ งสําคัญ ที่ มีผลกระทบต่ อความผาสุ กและความพึ ง
พอใจของบุคลากรโดยตรง จึงจําเป็ นที่ องค์กรต้องกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายที่
ชัดเจน เพื่อปลูกจิตสํานึ กให้บุคลากรร่ วมมือร่ วมใจ และรับผิดชอบต่อบรรยากาศการทํางาน เช่ น
ความสะอาดของสถานที่ทาํ งาน เครื่ องมือเครื่ องใช้สาํ นักงาน อาคารสถานที่ทาํ งาน เป็ นต้น (ธัญญา
ผลอนันต์, 2547, น. 47) ดังนั้น บรรยากาศการทํางานมี ผลกระทบต่อความพึงพอใจของบุ คลากร
อย่างเห็นได้ชดั คือ บุคลากรต้องการบรรยากาศการทํางานที่ดี เพราะต้องการความสะดวกสบายทาง
ร่ างกาย และบรรยากาศในการทํางานมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ
คุณภาพชี วิตในการทํางาน มีความสําคัญอย่างยิ่งในการทํางานในปั จจุบนั เพราะ คนเป็ น
ทรั พยากรที่ สําคัญ เป็ นต้น ทุ นทางสังคมที่ มีคุณ ค่ า ในปั จจุบ ันคนส่ วนใหญ่ ตอ้ งเข้าสู่ ระบบการ
ทํางาน ต้องทํางานเพื่อให้ชีวติ ดํารงอยูไ่ ด้และตอบสนองความต้องการพื้นฐาน เมื่อคนต้องทํางานใน
ที่ ท าํ งานเป็ นส่ ว นใหญ่ จึ งควรมี ส ภาวะที่ เหมาะสม ทําให้ เกิ ด ความสุ ข ทั้งร่ า งกายและจิ ต ใจ มี
ความรู ้สึกมัน่ คงภาวะทางกาย สุ ขภาวะทางอารมณ์ สุ ขภาวะทางจิตวิญญาณ และสุ ขภาวะทางสังคม
(กองสวัสดิการแรงงาน, 2547, น. 18) คุณภาพชีวิตในการทํางานมีผลต่อการทํางานมาก กล่าวคือ ทํา
ให้เกิดความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง ทําให้เกิดความรู ้สึกที่ดีต่องาน และทําให้เกิดความรู ้สึกที่ดีต่อองค์กร
นอกจากนี้ยงั ช่วยส่ งเสริ มในเรื่ องสุ ขภาพจิตช่วยให้เจริ ญก้าวหน้า มีการพัฒนาตนเองให้เป็ นบุคคลที่
มีคุณภาพขององค์กร และยังช่วยลดปั ญหาการขาดงาน การลาออก และส่ งเสริ มให้ได้ผลผลิตและ
บริ การที่ดี ทั้งคุณภาพและปริ มาณ
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การสร้างความผูกพันให้กบั บุคลากรภายในองค์กรหรื อหน่ วยงาน เป็ นวิธีการสําคัญอย่าง
หนึ่ งของผูบ้ ริ หาร ทําให้บุ คลากรมี ความรัก มีความจงรักภักดี อยู่กบั องค์กรได้นาน เพราะ ความ
ผูกพันต่อองค์กร มีความสัมพันธ์กบั การที่บุคลากรมีความรู ้ สึกที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร มีความ
ตั้งใจทุ่มเทให้กบั การปฏิบตั ิงานอันเป็ นประโยชน์กบั องค์กร ดังที่ (Buchanan, 1974, p. 533 อ้างถึง
ในบุญโญภาส สุ วรรณรัตน์, 2548, น. 7) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กร ทําให้สมาชิกเกิดความเต็ม
ใจที่ จะทํางานเพื่ อความก้าวหน้า เพื่ อผลประโยชน์ขององค์กร มี ค วามยึดมัน่ ยอมรั บ ในค่ านิ ยม
ตลอดจนวัตถุประสงค์ขององค์กรและปรารถนาที่จะเป็ นสมาชิกขององค์กรต่อไป
ดังนั้นคณะผูว้ ิจยั จึ งสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กร คุณภาพชี วิตใน
การทํางาน และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน โดยอาศัยกรณี ศึกษาจาก บริ ษทั อ๊าร์ ท-เสรี นา
ปิ สตัน จํากัด เพื่ อ เข้าใจถึ งปั จ จัยในการมี บ รรยากาศองค์ก รและคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํางานที่ ดี
เพื่อให้บุคลากรเกิ ดความผูกพันต่อองค์กร และสามารถนําปั จจัยต่างๆนั้นมาใช้ประโยชน์ในการ
เพิ่ มพู น ศักยภาพและความผูกพัน ต่ อองค์กรของบุ ค ลากร ให้บุ คลากรเกิ ดความจงรั ก ภักดี และ
ปรารถนาที่ จะอยู่กบั องค์กร เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับผูบ้ ริ หารในการนําข้อมูลที่ ได้ไปพัฒนาและ
วางแผนในการรักษาไว้ซ่ ึ งบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้คงอยู่ และสร้าง
ความสําเร็ จให้กบั องค์กรอย่างยัง่ ยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ กษาความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกับ บรรยากาศองค์กรของพนักงานบริ ษทั อ๊ าร์ ท -เสรี น า
ปิ สตัน จํากัด
2. เพื่อศึ กษาความคิดเห็ นเกี่ ยวกับคุ ณ ภาพชี วิตในการทํางานของพนักงานบริ ษทั อ๊าร์ ทเสรี นา ปิ สตัน จํากัด
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั อ๊าร์ ท-เสรี นา
ปิ สตัน จํากัด
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กร คุณภาพชีวิตในการทํางาน และความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั อ๊าร์ท-เสรี นา ปิ สตัน จํากัด
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สมมติฐานของการวิจยั
1. ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลของพนัก งาน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา อายุการ
ทํางาน รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน จะส่ งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริ ษทั
อ๊าร์ท-เสรี นา ปิ สตัน จํากัด ไม่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านบรรยากาศองค์กร 6 ด้าน ได้แก่ 1) โครงสร้าง 2) ความเป็ นอิสระ 3) รางวัล
ตอบแทน 4) ความอบอุ่ นและการสนับสนุ น 5) การยอมรับ ความขัดแย้ง 6) การเปลี่ ยนแปลงใน
องค์กร มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั อ๊าร์ท-เสรี นา ปิ สตัน จํากัด
3. ปั จจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทํางาน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่ยตุ ิธรรม
2) ด้านสภาพการทํางานที่ ปลอดภัย 3) ด้านโอกาสก้าวหน้าและพัฒ นาความสามารถ 4) ด้านการ
ได้รับการยอมรับในสังคม 5) ด้านความเป็ นประชาธิปไตยในการทํางาน 6) ด้านความสมดุลในชีวิต
งานและครอบครั ว มี ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่ อ องค์กรของพนักงานบริ ษทั อ๊าร์ ท-เสรี นา
ปิ สตัน จํากัด
ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีและแนวคิดที่เกีย่ วกับบรรยากาศองค์ กร
สมยศ นาวีก าร (2525) กล่ าวว่า บรรยากาศองค์ก รเป็ นเรื่ อ งที่ มีค วามสําคัญ เนื่ อ งจากที่
ทํางานในองค์กรไม่ได้ทาํ อยูใ่ นความว่างเปล่า แต่การทํางานของพวกเขาอยูภ่ ายใต้การกํากับควบคุม
ของบางสิ่ งบางอย่างตั้งแต่แบบของความเป็ นผูน้ าํ ของผูบ้ งั คับบัญชาของเขาความไม่ยืดหยุ่นของ
โครงสร้างองค์กร กฎระเบียบขององค์กรตลอดจนสิ่ งต่างๆภายในองค์กรที่มองไม่เห็นหรื อจับต้อง
ไม่ได้แต่รู้สึกและรับรู ้ได้ความรู ้สึกที่เกิดจากความนึ กคิดเอาเองของเขาถึงสิ่ งต่างๆ เพราะ องค์กรนี้
คื อบรรยากาศองค์กรซึ่ งบรรยากาศองค์กรนี้ มีความสําคัญ ต่ อผูบ้ ริ หารและบุ คคลอื่ นด้วยเหตุ ผล
3 ประการ คือ
ประการแรก บรรยากาศองค์กรบางอย่างทําให้ผลการปฏิบตั ิงานของเขาอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ดีกว่าบรรยากาศอื่นๆ
ประการที่สอง ผูบ้ ริ หารมีอิทธิ พลต่อบรรยากาศองค์กรของพวกเขาหรื อโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แผนกงานของพวกเขาเองภายในองค์กร
ประการที่ สาม ความเหมาะสมระหว่างบุ คคลและองค์กรปรากฏว่ามี ผลกระทบต่ อ การ
ปฏิบตั ิงานและความพอใจของบุคคลในองค์กร
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Kelly (1980, p. 486 อ้างถึ งใน อัจ ฉรา เฉลยสุ ข , 2556, น. 39) ได้แ บ่ งองค์ป ระกอบของ
บรรยากาศองค์กรออกไว้ 6 ด้าน ดังนี้
1. โครงสร้ าง (Structure) หมายถึง การรับรู ้ ของพนักงานเกี่ ยวกับองค์ประกอบของงาน อัน
เกิดจากโครงสร้างขององค์กร ความชัดเจนของการแบ่งงาน ขั้นตอนการดําเนิ นงาน กฎเกณฑ์ และ
ระเบียบข้อบังคับ
2. ความเป็ นอิสระ (Autonomy) หมายถึง การรับรู ้ของพนักงานเกี่ยวกับความมีอิสระในการ
แสดงออกซึ่งความคิดเห็น โดยไม่มีผลกระทบต่อชีวิตการทํางานในทางลบ
3. รางวัลตอบแทน (Reward) หมายถึง การรับรู ้ของพนักงานเกี่ยวกับการได้รางวัลตอบแทน
จากการทํา งานของตนที่ ไ ด้ ป ฏิ บ ั ติ ต ามเป้ า หมายขององค์ ก ร มี ค วามยุ ติ ธ รรมเป็ นไปตาม
ความสามารถและผลงาน เช่น การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนขั้น
4. ความอบอุ่ น และการสนับ สนุ น (Warmth and Support) หมายถึ ง การรั บ รู ้ ข องพนักงาน
เกี่ยวกับมิตรภาพที่ดีภายในองค์กร การได้รับการยอมรับ ความอบอุ่น และความสนับสนุนช่วยเหลือ
จากเพื่อนร่ วมงาน และหัวหน้า
5. การยอมรับความขัดแย้ง (Tolerance of Conflict) หมายถึง การรับรู ้ ของพนักงานเกี่ ยวกับ
ความแตกต่างกันทางความคิดเห็นของสมาชิกในองค์กร การที่หวั หน้างาน และเพื่อนร่ วมงานยินดี
รับฟัง และยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป มีการเผชิญหน้า ตกลงแก้ไขกันเมื่อมีความ
ขัดแย้งเกิดขึ้น
6. การเปลี่ ย นแปลงในองค์ก ร (Organizational Change) หมายถึ ง การรั บ รู ้ ข องพนั ก งาน
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภายหลังการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้กบั องค์กรตลอดจนรู ้สึกที่มี
ต่อความสามารถในการยืดหยุน่ ขององค์กร เพื่อรองรับวิทยาการจัดการสมัยใหม่
ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
บุ ญ แสง ชี ร ะภากร (2533) กล่ าวว่า คุ ณ ภาพชี วิต ในการทํางาน หมายถึ ง ความรู ้ สึ กพึ งพอใจ ที่
แตกต่างกันไปตามมิ ติการรับรู ้ ของแต่ ละบุ คคล เพราะต่ างมีพ้ืนฐาน ภูมิหลัง ลักษณะอื่นๆที่ เป็ น
ลักษณะ เฉพาะตัวบางคนอาจสนใจที่เนื้ อหาของงานบางคนสนใจสภาพแวดล้อม และค่าตอบแทน
บางคนเน้นความก้าวหน้าในอนาคตและลักษณะอื่นๆ ที่แตกต่างกันออกไปมากมาย
Skrovan (1983 อ้างถึงใน พจนี อสุ วรรณ, 2549) ได้กล่าวถึงชีวิตในการทํางานว่ามีองค์ประกอบ 3
ประการดังนี้
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1. การพัฒนา (Development) คือ การพัฒนาทั้งในด้านวิธีการและการดําเนิ นงานด้านต่างๆ
ที่ จะก่อให้เกิดคุณภาพชี วิตในการทํางานที่ดี และมีการพัฒนาในด้านคุณภาพชี วิตของบุคคลซึ่ งมี
ความสอดคล้องกับหลักการของสิ ทธิมนุษยชน และแนวคิดประชาธิปไตยที่เคารพในศักดิ์ศรี ของแต่
ละบุคคล
2. การเคารพและยอมรับในศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ (Dignity) คือ การได้รับการตอบสนอง
ความพึงพอใจได้รับ การยกย่องยอมรับ ในความสามารถ การที่ บุคคลได้รับการยอมรับจะทําให้
บุคคลนั้นเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางานให้มากยิง่ ขึ้นส่ งผลให้องค์กรได้ผลิตมากขึ้น
3. การปฏิบตั ิงานในแต่ละวัน (Daily Practice) กล่าวคือโดยทัว่ ไปบุคคลต้องใช้เวลาอย่าง
น้อย 8 ชัว่ โมงกับการทํางานในแต่ละวันย่อมต้องมีการปฏิสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคคล รวมทั้งการปรับปรุ งการทํางานให้เกิดประสิ ทธิภาพจําเป็ นที่องค์กรจะต้องมีระเบียบ
วิธีปฏิบตั ิในการทํางาน มีการประสานงานที่ดีเพื่อให้บุคคลสามารถไปถึงเป้าหมายได้
ทฤษฎีและแนวคิดที่เกีย่ วกับความผูกพันต่ อองค์ กร
จารุ ณี ธรนิ ต ยกุล (2541, น. 20) กล่ าวว่า ความผูก พัน ต่ อองค์กร หมายถึ ง ทัศนคติ ห รื อ
ความรู ้ สึกผูกพันที่ บุ คคลมี ต่อองค์กร เป็ นความรู ้ สึกว่าตนเองเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร มี ความ
เชื่อมัน่ และยอมรับเป้าหมายค่านิยมขององค์กร มีความเต็มใจที่จะทํางาน และมีความปรารถนาที่จะ
เป็ นสมาชิกขององค์กรต่อไป
Mowday (1982 อ้างถึงใน นงเยาว์ แก้วมรกต, 2542, น. 21) ได้ช้ ีให้เห็นว่าปั จจัยที่ก่อให้เกิด
ความผูกพันทางด้านจิตใจ (Affective Commitment) ประกอบด้วย 4 ปั จจัย คือ
1. คุณลักษณะส่ วนบุคคล (Personal Characteristics)
2. คุณลักษณะงาน (Job Characteristics)
3. ประสบการณ์การทางาน (Work Experience)
4. คุณลักษณะโครงสร้าง (Structural Characteristics)
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กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
บรรยากาศองค์ กร
โครงสร้าง
ความเป็ นอิสระ
รางวัลตอบแทน
ความอบอุ่นและการสนับสนุน
การยอมรับความขัดแย้ง
การเปลี่ยนแปลงในองค์กร

ปัจจัย ส่ วนบุคคล

ความผูกพันต่ อองค์ กร
ความผูกพันด้านจิตใจ
ความผูกพันด้านการคงอยู่
ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อายุการทํางาน
รายได้ต่อเดือน

คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่ยตุ ิธรรม
ด้านสภาพการทํางานที่ปลอดภัย
ด้านโอกาสก้าวหน้าและพัฒนาความสามารถ
ด้านการได้รับการยอมรับในสังคม
ด้านความเป็ นประชาธิปไตยในการทํางาน
ด้านความสมดุลในชีวิตงานและครอบครัว

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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วิธีการวิจยั
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษา คือ พนักงานของบริ ษทั อ๊าร์ ท-เสรี นา ปิ สตัน จํากัด จํานวน
675 คน
กลุ่มตัวอย่างคํานวณโดยใช้สูตรการคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ (1973) ได้ประมาณ 251
ตัวอย่าง ทําการเก็บตัวอย่างสํารองเพิ่มอีก 25 ตัวอย่าง เพื่อเป็ นการป้ องกันความผิดพลาดจากการ
เก็บตัวอย่างและป้ องการตอบแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ทั้งสิ้ น 276 ตัวอย่าง โดยได้ใช้วธิ ีการสุ่ มแบบสอบถามตามความสะดวก
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
ในการศึกษาใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ออกแบบสอบถามตามหลักทฤษฎี และแนวคิ ดต่ างๆ รวมถึ งงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องมาเป็ นแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล เป็ นการตรวจสอบข้อ มู ล พื้ น ฐาน
ประกอบด้ว ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา อายุ ก ารทํา งาน รายได้ต่ อ เดื อ นซึ่ งเป็ น
แบบสอบถามปลายปิ ด (Close ended Question) จํานวน 6 ข้อ ให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเลือกข้อที่ตรง
กับความเป็ นจริ งมากที่สุดเพียงข้อเดียว
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับบรรยากาศองค์กร ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามแบบปลายปิ ดให้
เลื อ กตอบ จํา นวน 23 ข้อ โดยแบ่ งข้อ คําถามเป็ น 6 ด้า น คื อ 1) โครงสร้ าง 2) ความเป็ นอิ ส ระ
3) รางวัล ตอบแทน 4) ความอบอุ่ น และการสนั บ สนุ น 5) การยอมรั บ ความขัด แย้ง 6) การ
เปลี่ ยนแปลงในองค์กร โดยเป็ นคําถามแบบ Likert Scale ใช้ระดับการวัดประเภทอันตรภาคชั้น
(Interval Scale)
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานซึ่ งเป็ นแบบสอบถามแบบปลาย
ปิ ดให้เลือกตอบ จํานวน 34 ข้อ โดยแบ่งข้อคําถามเป็ น 6 ด้าน คือ 1) ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม 2) ด้านสภาพแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัย 3) ด้านการพัฒนาความสามารถของพนักงาน
และความก้าวหน้า 4) ด้านการได้รับการยอมรับทางด้านสังคมหรื อการทํางานร่ วมกัน 5) ด้านความ
เป็ นประชาธิปไตยในการทํางาน 6) ด้านความสมดุลในชีวิตงานและครอบครัว โดยเป็ นคําถามแบบ
Likert Scale ใช้ระดับการวัดประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale)
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ผลการวิจยั
ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตัว อย่างที่ เป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม จํา นวน 276 คน พบว่า
พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย จํานวน 138 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.0 และเพศหญิง จํานวน
138 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50.0 มี ช่ ว งอายุ ร ะหว่ า ง 26-30 ปี เป็ นส่ ว นใหญ่ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 30.1
มีสถานะภาพสมรส/อยูด่ ว้ ยกัน มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 56.9 มีระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
มากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50.4 มี ป ระสบการณ์ การทํางาน 3-5 ปี มากที่ สุ ด คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 36.6
มีรายได้มากที่สุดช่วง 15,001-20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 41.7
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงาน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อายุการทํางาน รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน จะส่ งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริ ษทั อ๊าร์ ท-เสรี นา ปิ สตัน จํากัด ไม่แตกต่างกัน (เครื่ องหมาย* แสดงการสรุ ปสมมติ ฐานที่ พบ
ความแตกต่าง) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลสรุ ปการทดสอบสมมติฐานที่ 1
ปัจจัยส่ วนบุคคล

ด้ านจิตใจ
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
รายได้ต่อเดือน
Sig=0.000*
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ความผูกพันต่ อองค์กร
ด้ านการคงอยู่ ด้ านบรรทัดฐาน
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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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 ปั จจัยด้านบรรยากาศองค์กร 6 ด้าน ได้แก่ 1) โครงสร้าง 2) ความเป็ นอิสระ
3) รางวัล ตอบแทน 4) ความอบอุ่ น และการสนั บ สนุ น 5) การยอมรั บ ความขัด แย้ง 6) การ
เปลี่ยนแปลงในองค์กร มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั อ๊าร์ ท-เสรี นา
ปิ สตัน จํากัด สามารถแสดงผลได้ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลสรุ ปการทดสอบสมมติฐานที่ 2
ความผูกพันต่ อองค์กร
บรรยากาศองค์กร
ด้ านจิตใจ ด้ านการคงอยู่ ด้ านบรรทัดฐาน
โครงสร้าง
r=0.437
r=0.260
r=0.468
Sig=0.000* Sig=0.000* Sig=0.000*
ความเป็ นอิสระ
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*
ความอบอุ่นและการ
r=0.418
r=0.488
r=0.443
สนับสนุน
Sig=0.000* Sig=0.000* Sig=0.000*
การยอมรับความขัดแย้ง
r=0.409
r=0.503
r=0.428
Sig=0.000* Sig=0.000* Sig=0.000*
การเปลี่ยนแปลงในองค์กร
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*
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 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 พบว่า บรรยากาศองค์กรโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน
ได้แ ก่ ด้า นโครงสร้ าง ด้า นความเป็ นอิ ส ระ ด้านรางวัล ตอบแทน ด้านความอบอุ่ น และการ
สนับสนุน ด้านการยอมรับความขัดแย้ง และด้านการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ซึ่งมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้าน
จิตใจ ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทัดฐาน ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
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สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยด้านคุ ณภาพชี วิตในการทํางาน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการให้สิ่งตอบ
แทนที่ยตุ ิธรรม 2) ด้านสภาพการทํางานที่ปลอดภัย 3) ด้านโอกาสก้าวหน้าและพัฒนาความสามารถ
4) ด้านการได้รับการยอมรับในสังคม 5) ด้านความเป็ นประชาธิ ปไตยในการทํางาน 6) ด้านความ
สมดุลในชี วิตงานและครอบครัว มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน สามารถ
แสดงผลได้ตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุ ปการทดสอบสมมติฐานที่ 3
ความผูกพันต่ อองค์กร
คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
ด้ านจิตใจ ด้ านการคงอยู่ ด้ านบรรทัดฐาน
ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่
r=0.505
r=0.454
r=0.552
ยุติธรรม
Sig=0.000* Sig=0.000*
Sig=0.000*
ด้านสภาพการทํางานที่ปลอดภัย
r=0.428
r=0.378
r=0.464
Sig=0.000* Sig=0.000*
Sig=0.000*
ด้านโอกาสก้าวหน้าและพัฒนา
r=0.481
r=0.507
r=0.439
ความสามารถ
Sig=0.000* Sig=0.000*
Sig=0.000*
ด้านการได้รับการยอมรับใน
r=0.491
r=0.496
r=0.478
สังคม
Sig=0.000* Sig=0.000*
Sig=0.000*
ด้านความเป็ นประชาธิปไตยใน
r=0.458
r=0.464
r=0.473
การทํางาน
Sig=0.000* Sig=0.000*
Sig=0.000*
ด้านความสมดุลในชีวติ งานและ
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*
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 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 พบว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งานโดยภาพรวมมี
ความสั ม พัน ธ์ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งานโดยภาพรวม ซึ่ งมี
ความสัมพันธ์ในระดับสู ง และรายด้านทุ กด้าน ได้แก่ ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่ ยุติธรรม ด้าน
สภาพการทํางานที่ ป ลอดภัย ด้านโอกาสก้าวหน้าและพัฒ นาความสามารถ ด้านการได้รับ การ
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ยอมรับในสังคม ด้านความเป็ นประชาธิ ปไตยในการทํางาน และด้านความสมดุลในชี วิตงานและ
ครอบครัว ซึ่ งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานรายด้านทุก
ด้าน ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทัดฐาน ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
การอภิปรายผล
ผลการศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กร คุณภาพชี วิตในการทํางานและความ
ผูกพันต่ อองค์กร ของพนักงาน : กรณี ศึกษา บริ ษ ทั อ๊าร์ ท -เสรี นา ปิ สตัน จํากัด เป็ นการวิจยั เชิ ง
ปริ มาณ โดยการตอบแบบสอบถาม ซึ่ งผูท้ ี่ ตอบแบบสอบถามมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 276 คน จําแนกเป็ น
เพศชาย 138 คน และ เพศหญิง 138 คน มีอายุอยูใ่ นช่วง 26-30 ปี จํานวน 83 คน มีสถานภาพสมรส/
อยู่ดว้ ยกัน จํานวน 157 คน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 139 คน
อายุการทํางาน 3-5 ปี จํานวน 101 คน และมีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท จํานวน 115 คน
คณะผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กรของบริ ษทั อ๊าร์ท-เสรี นา ปิ สตัน จํากัด
ผลการวิ จ ัย พบว่ า พนั ก งานมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ บรรยากาศองค์โ ดยรวมอยู่ใ นระดับ ดี
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าโครงสร้ าง ความเป็ นอิสระ รางวัลตอบแทน ความอบอุ่นและการ
สนับสนุ น การยอมรับความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลงในองค์กร มีค่าระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรในบริ ษทั อ๊าร์ท-เสรี นา ปิ สตัน จํากัด รับรู ้ได้ถึงสภาพแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ในด้านโครงสร้างนี้ มากกว่าด้านอื่น และเป็ นด้านที่มีอิทธิ พลต่อการเป็ นอยู่
ของบุคลากรภายในองค์กร มีส่วนกระตุน้ ให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน สอดคล้องกับ Hamze
(2011, p. 421) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กร พบว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
บรรยากาศองค์กร คือ เพศ อายุ ประสบการณ์ ปั จจัยบางประการจะส่ งผลต่อความสําเร็ จขององค์กร
บรรยากาศองค์ก รเกี่ ย วข้อ งกับ การใช้เทคนิ ค ทางการจู งใจ การสนั บ สนุ น การทํา งาน การนํา
มาตรฐานการปฏิ บตั ิงานมาใช้ และการสร้ างสภาพแวดล้อมที่ ดี จากผลการศึ กษาทําให้ทราบถึ ง
บรรยากาศองค์กรและการแก้ไขปั ญหาและปรับปรุ งบรรยากาศองค์กร ซึ่ งมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่
ผูบ้ ริ หารต้องมีการประชุมเพื่อวางแผนในการเสริ มสร้างบรรยากาศองค์กรที่ดี
2. ศึกษาความคิดเห็ นเกี่ ยวกับคุณภาพชี วิตในการทํางานของบริ ษทั อ๊าร์ ท-เสรี นา ปิ สตัน
จํากัด
ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพชี วิตในการทํางานของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความสมดุลในชี วิตงานและครอบครัวอยู่ในระดับที่ ดีมาก ส่ วน
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ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่ยตุ ิธรรม ด้านสภาพการทํางานที่ปลอดภัย ด้านโอกาสก้าวหน้าและพัฒนา
ความสามารถ ด้านการได้รับการยอมรับในสังคม และด้านความเป็ นประชาธิปไตยในการทํางานอยู่
ในระดับที่ดี จากข้อมูลดังกล่าวอธิ บายได้ว่า การที่พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมอยู่
ในระดับดี น้ ัน เป็ นเพราะสวัสดิ การที่ บ ริ ษทั จัดให้ ทําให้พนักงานปฏิ บตั ิ งานได้อ ย่างมี ความสุ ข
ค่ า จ้ า งเงิ น เดื อ นและผลประโยชน์ ต่ า งๆเป็ นไปตามกฎหมาย พนั ก งานได้ พ ั ฒ นาความรู ้
ความสามารถและทัก ษะในการปฏิ บ ัติ งานอย่างเต็ ม ที่ ทุ ก คนมี โ อกาสได้เลื่ อ นตําแหน่ งอย่าง
เหมาะสมและยุติธรรม สถานที่ทาํ งานมีอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน มี
อุณหภูมิที่เหมาะสม มี ความสะอาดและถูกสุ ขลักษณะ หัวหน้างานมีความเสมอภาคกับพนักงาน
เป็ นที่ไว้วางใจได้ และมีความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบแก่พนักงานทุกคน ทําให้
การปฏิบตั ิงานในองค์กรส่ งผลถึงความเป็ นอยูแ่ ละครอบครัวของพนักงานมีความสุ ข ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ ณัฏฐ์กฤตา อภิโชติภพนิพิฐ (2550) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต
ในการทํางานกับแรงจูงใจในการทํางานและประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน : ศึกษา
เฉพาะกรณี พ นักงานของบริ ษ ทั ไทยตาบู ชิ อิ เล็ค ทริ ค จํากัด พบว่า คุ ณ ภาพชี วิต ในการทํางาน
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับดี
3. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร
ผลการวิจยั พบว่า ความผูก พัน ต่ อ องค์ก รของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับ ดี และเมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน ได้แก่ ความผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพันด้านการคงอยู่ และ
ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน อยูใ่ นระดับดีทุกด้าน จากข้อมูลดังกล่าวอธิ บายได้ว่า ความผูกพันต่อ
องค์กรมีอิทธิผลต่อพนักงานในการยอมรับเป้ ามายและค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจในการทุ่มเท
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ และความต้องการปฏิบตั ิงานกับองค์กรต่อไป ซึ่ งส่ งผลต่อตัว
แปรด้านบรรยากาศองค์กรและคุณภาพชีวติ ในการทํางาน ซึ่งสอดคล้องกับ เฉลิมภัทร วิชกูล (2555)
ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความผู ก พัน ของพนั ก งาน ผลการศึ ก ษา พบว่ า มี ค วามผู ก พัน
ต่อองค์กรเปรี ยบเสมือน “ดาวเด่นในองค์กร” (Engaged) ได้แก่ ด้านความทุ่มเทและพยายามอย่าง
เต็มที่ เพื่อประโยชน์ขององค์กร ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ จะคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นสมาชิ ก
ภาพขององค์กรและด้านความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้าและยอมรับต่อเป้ าหมายและค่านิ ยมขององค์กร
ตามลําดับ ปั จจัยที่ มีผลต่อความผูกพันองค์กร ด้านภาวะผูน้ าํ ด้านองค์กร ด้านงาน และด้านการ
พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ตามลําดับ
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4. ศึ กษาความสัมพัน ธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กร คุ ณ ภาพชี วิตในการทํางานและความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ผลการวิจยั พบว่า บรรยากาศองค์กรมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับความผูกพัน
ต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กนั อยู่ในระดับปานกลาง เนื่ องมาจากบรรยากาศองค์กรถือเป็ นปั จจัยที่
สําคัญในการทําให้พนักงานเกิดแรงจูงในในการทํางาน กล่าวคือเมื่อพนักงานมีสภาพแวดล้อมใน
การทํางานที่ ดี พนักงานก็จะทํางานอย่างมีความสุ ข ตั้งใจทุ่ มเทแรงกายแรงใจทํางานอย่างเต็มที่
ก่อให้เกิดความภักดีต่อองค์กร และคุณภาพชี วิตในการทํางานมี ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อ
องค์กรไปในทิศทางเดียวกันมีความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับปานกลาง เนื่ องจากหากพนักงานได้รับ
คุณภาพชี วิตในการทํางานที่ดี มีความยุติธรรม พนักงานจึงมีความสุ ขในการทํางาน เกิดความภักดี
ต่ อองค์กรอยากทํางานกับองค์กรนี้ ต่อไป ซึ่ งสอดคล้องกับ ธี รินทร์ มะระกานนท์ (2554) พบว่า
คุณภาพชี วิตในการทํางานในด้านความสมดุลระหว่างชี วิตกับการทํางานมีความสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพันในองค์กรด้านความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อประโยชน์
ขององค์กร
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วเนื่องในอนาคต
1. การศึกษาในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศองค์กรและคุณภาพชีวิตในการทํางานที่เกิด
จากการทํา งานของพนัก งาน ควรมี ก ารคํานึ งถึ ง ปั จ จัยในด้านอื่ น ๆ ที่ มี ผ ลกระทบโดยตรงกับ
บรรยากาศองค์กร เช่น บริ บทของธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมที่แตกต่าง ที่ไม่ได้อยูใ่ นการศึกษานี้ เช่น
กลุ่มธุรกิจการเงินการธนาคาร กลุ่มธุรกิจสื่ อสารและเทคโนโลยี เป็ นต้น เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้และ
ภาพที่ชดั เจนขึ้น
2. สําหรั บงานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นงานวิจยั ที่ ศึกษาเกี่ ยวกับความผูกพันต่อองค์กร ดังนั้นควรมี
การศึกษาให้ครอบคลุมถึงตัวแปรที่มีผลกระทบโดยตรงต่อความผูกพันต่อองค์กร เช่น การเมืองใน
องค์กร วัฒนธรรมองค์กร การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และความพึงพอใจในงาน เป็ นต้น
3. เนื่ องจากงานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งปริ มาณที่มีการนําแบบสอบถามมาเป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียว ซึ่ งอาจมีขอ้ จํากัดในการลงรายละเอียดเชิ งลึก ดังนั้นในการวิจยั ครั้ง
ต่อไป ควรที่จะใช้วิธีการเชิงคุณภาพเพิ่มเข้ามา เพื่อให้ทราบถึงทัศนคติดา้ นปั จจัยองค์กร ด้านการ
สนับสนุนจากองค์กร รวมถึงปั จจัยด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
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การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลกับ
ประสิ ทธิ ภาพการทํางาน และ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบภาวะกับประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางาน ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริ ษทั โอเรกอน อลูมิเนี ยม จํากัด จํานวน 300
คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย
สถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการสมติฐาน
คือ การทดสอบค่าเฉลี่ย (Independent Samples t - test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way
ANOVA)
ผลการศึกษา พบว่า พนักงานส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบภาวะผูน้ าํ ทั้ง 3 ด้าน
ประกอบไปด้วย ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงาน ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งคน และภาวะผูน้ าํ แบบมีส่วนร่ วม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ และอายุที่แตกต่างกันมี
ผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานด้านเวลาแตกต่างกัน และปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน ตําแหน่ง และระดับ
รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางานด้านด้านคุณภาพงาน ด้านปริ มาณงาน และด้าน
เวลางานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ รู ปแบบภาวะผูน้ าํ ที่แตกต่าง
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กันของพนักงานจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานด้านคุณภาพงาน ด้านปริ มาณงาน และด้าน
เวลางานแตกต่างกัน
คําสํ าคัญ : รู ปแบบภาวะผูน้ าํ ประสิ ทธิภาพการทํางาน
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 บริ ษทั 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
ปั จจุบนั การบริ หารงานขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่ งองค์กรต้องเผชิ ญกับการ
เปลี่ยนแปลงในด้านสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและปัจจัยอื่น ๆ ทรัพยากร
บุ คคลจึ งเป็ นปั จจัยที่ สําคัญ ที่ สุดในการขับเคลื่ อนองค์กรให้ป ระสบความสําเร็ จ หากองค์กรใด
สามารถบริ หารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดได้ ย่อมจะสร้างความก้าวหน้าให้กบั องค์กร
ทําให้ อ งค์ก รบรรลุ เป้ าหมาย บุ ค คลสําคัญ ที่ มี ส่ วนผลัก ดัน องค์กรไปสู่ เป้ าหมายก็คื อ ผูน้ ําหรื อ
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ผู บ้ ังคับ บัญ ชา ซึ่ งผู น้ ํา จะต้อ งมี ภ าวะผู น้ ํา (Leadership) ที่ ส ามารถกระตุ ้น โน้ ม น้ าวจิ ต ใจสร้ าง
แรงจู ง ใจให้ ผู ใ้ ต้บ ังคับ บัญ ชาเกิ ด ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจในการทํางานด้ว ยความเต็ ม ใจและเต็ ม
ความสามารถ เนื่องจากภายในองค์กรประกอบไปด้วยพนักงานหลายฝ่ ายที่จะต้องมาทํางานร่ วมกัน
ซึ่ งพนักงานเหล่ านั้นย่อมมี ความแตกต่ างกันในหลายๆ ด้าน ส่ วนการที่ จะทําให้องค์กรประสบ
ความสําเร็ จตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้จาํ เป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือของพนักงานจาก
หลายฝ่ าย จึงเป็ นหน้าที่ของผูบ้ งั คับบัญชาที่จะต้องประสานความร่ วมมือของพนักงานในฝ่ ายต่าง ๆ
เพื่อให้การดําเนินงานภายในองค์กรเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นผูน้ าํ จึงมีภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องวางแผน สัง่ การ ดูแลควบคุมและคอยประสานงานในการดําเนินงานให้
ไปสู่ เป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของพนักงานขึ้นอยู่กบั
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หากผูบ้ งั คับบัญชาวางตัวเป็ นมิตร มีส่วน
ร่ วมในการตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหา มีความเข้าใจเห็นใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เอาใจใส่ ความเป็ นอยู่ ให้
เกียรติซ่ ึ งกันและกัน ส่ งผลให้เกิดการทํางานร่ วมกันอย่างมีความสุ ข ไม่เกิดความเครี ยดและกดดัน
ซึ่ งผูน้ าํ ในการทํางานมีหลายแบบแต่การเป็ นผูน้ าํ ให้เป็ นที่ ยอมรับของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความ
พอใจ จะทําให้ ผูใ้ ต้บ ังคับ บัญ ชาอยากใช้ค วามรู ้ ความสามารถของตนในการปฏิ บ ัติงานให้ เกิ ด
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
จากความสําคัญข้างต้นมีปัจจัยด้านรู ปแบบภาวะผูน้ าํ เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงทําให้พฤติกกรมใน
การทํางานเปลี่ยนแปลงไปทําให้มีผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางานของพนักงานในองค์การ ผูว้ ิจยั จึง
ได้เห็ นถึงความสําคัญของรู ปแบบภาวะผูน้ าํ ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางาน จึงได้ทาํ การวิจยั
รู ปแบบภาวะผูน้ าํ ความเชื่ อภายใน-ภายนอกตนที่มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของ
พนักงานบริ ษทั โอเรกอน อลูมิเนี ยม จํากัด เพื่อนําผลการวิจยั ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ มาใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนารู ปแบบภาวะผูน้ าํ ขององค์กรและปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการทํางานให้ดียงิ่ ขึ้น
เป็ นการส่ งเสริ มให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิงานด้วยความเต็มใจ และใช้ความรู ้ความสามารถทักษะ
ของตนที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรสู งสุ ด
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับประสิ ทธิภาพการทํางาน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบภาวะกับประสิ ทธิภาพการทํางาน
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สมมติฐานการวิจยั
สมมติ ฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุ ค คลของพนักงาน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ตําแหน่ งงาน
รายได้ต่อเดือน และการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางานไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 รู ปแบบภาวะผูน้ าํ มีผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางาน
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่ วนบุคคล

ประสิ ทธิภาพการทํางาน
1. คุณภาพงาน
2. ปริ มาณงาน
3. เวลางาน
(Peterson and Plowman, 1993)

1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ตําแหน่งงาน
5. รายได้ต่อเดือน
6. การศึกษา

รู ปแบบภาวะผูน้ าํ
1. ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงาน
2. ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งคน
3. ภาวะผูน้ าํ แบบมีส่วนร่ วม

ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตด้านประชากร
1.1 ประชาการ ได้แก่ พนักงานบริ ษทั โอเรกอน อลูมิเนี ยม จํากัด ที่มีสถานะเป็ นพนักงาน
ปั จจุบนั จํานวน 650 คน (งานบุคลากรบริ ษทั โอเรกอน อลูมิเนียม จํากัด, 2560)
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1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานบริ ษทั โอเรกอน อลูมิเนี ยม จํากัด คํานวณจากการใช้สูตร
การคํานวณ การหาขนาดกลุ่ มตัวอย่างแบบทราบจํานวนประชากรของ Taro Yamane (1973) ที่
ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และระดับความคาดเคลื่อนร้อยละ 5 ซึ่งคํานวณได้ 248 ตัวอย่าง
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผูศ้ ึกษาได้ศึกษาเนื้ อหาเกี่ ยวกับรู ปแบบภาวะผูน้ าํ ที่มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางานของบริ ษทั โอเรกอน อลูมิเนี ยม จํากัดโดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ แนวความคิดเกี่ยวกับ
รู ปแบบภาวะผูน้ าํ และแนวความคิดเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพการทํางาน
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 6 พฤศจิกายน 2560 - 20 มีนาคม 2561
4. ขอบเขตทางด้ า นพื้ น ที่ การวิ จ ัย ในครั้ งนี้ ได้ ด ํา เนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล จากพนั ก งาน
บริ ษทั โอเรกอน อลูมิเนียม จํากัด
5. ตัวแปรในการวิจยั
5.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
1) ปั จจัยส่ วนบุคคล (Individual factors) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพตําแหน่ งงาน
รายได้ต่อเดือนและการศึกษา
2) รู ปแบบภาวะผูน้ าํ ได้แก่ ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงาน ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งคน ภาวะผูน้ าํ
แบบมีส่วนร่ วม ซึ่ งคณะผูว้ ิจยั ได้ศึกษาจากองค์ประกอบรู ปแบบภาวะผูน้ าํ ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน
(The Michigan Leadership Studies)
5.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
1) ประสิ ทธิ ภาพการทํ า งาน ได้ แ ก่ คุ ณ ภาพของงาน ปริ มาณ งาน เวลา
ซึ่ งคณะผูว้ ิจ ัยได้ศึ ก ษาจากองค์ป ระกอบประสิ ท ธิ ภ าพการทํางานของ (Peterson and Plowman,
1993)
ทบทวนวรรณกรรม
ทุกองค์กรหรื อหน่ วยงานย่อมมี ผูน้ าํ ซึ่ งผูน้ าํ ถือว่าเป็ นบุคคลที่สําคัญอย่างมากในองค์กร
เนื่ องจากการกระทําต่าง ๆ ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาภายในองค์กรส่ วนมากเกิดมาจากคําสั่งของผูน้ าํ
ทั้งหมด หากองค์กรใดขาดผูน้ ําที่ ดีย่อมไม่ สามารที่ จะสร้ างความเชื่ อมัน่ และการร่ วมแรงร่ วมใจ
ให้ กับ พนักงานได้ ทําให้ ผ ลของการปฏิ บ ัติ งานที่ อ อกมาขาดประสิ ท ธิ ภ าพและไม่ เป็ นไปตาม
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นโยบายขององค์กรที่ต้ งั ไว้ เนื้ อหาในส่ วนนี้ผศู ้ ึกษาจะทําการทบทวนวรรณกรรมของภาวะผูน้ าํ ที่มี
ผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางาน
แนวคิดเกี่ยวกับผูน้ าํ เริ่ มเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยการศึกษาและรวบรวมทฤษฎีเกี่ยวกับ
ภาวะผูน้ าํ ได้ดงั นี้
1. การศึ ก ษาภาวะผู ้น ํ า ของมหาวิ ท ยาลัย แห่ ง รั ฐ โอไฮโอ (The Ohio State University
Leadership Studies) ในช่ วงปี ค.ศ. 1945 นักวิจยั ของมหวิทยาลัยแห่ งรัฐ โอไฮโอได้ทาํ การศึกษา
แบบเจาะลึกเพื่อหาพฤติ กรรมผูน้ ําในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ต่าง ๆ พบว่าพฤติ กรรมผูน้ าํ เกี่ ยวกับการ
ปฏิบตั ิหน้าที่กนั แยกออกได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
1.1) พฤติกรรมมุ่งสร้างโครงสร้างหรื อมุ่งงาน (Initiating Structure) คือพฤติกรรมที่ผนู ้ าํ จัด
โครงสร้างและขอบเขตงานของตนเองและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อให้บรรลุสําเร็ จตามวัตถุประสงค์
ได้แก่
- การมอบหมายงาน
- การจัดทํามาตรฐานงาน
- การประเมินการปฏิบตั ิงาน
- การเสาะหาวิธีการทํางานและแก้ไขปั ญหาที่ดี
1.2) พฤติกรรมมุ่งสร้างนํ้าใจหรื อมุ่งคน (Consideration) เป็ นพฤติกรรมผูน้ าํ ที่แสดงความ
เป็ นเพื่อน สนับสนุน และสนใจในความเป็ นอยู่และสวัสดิการต่าง ๆ ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รวมทั้ง
การยอมรับฟั งปั ญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้คาํ ปรึ กษา และปฏิบตั ิต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทุกคน
เหมือนกัน
2. การศึ ก ษาภาวะผู ้น ํ า ของมหาวิ ท ยาลัย มิ ชิ แ กน (The Michigan Leadership Studies)
การศึกษาภาวะผูน้ าํ ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน มุ่งเน้นหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผูน้ าํ กับ
กระบวนการกลุ่ม และผลการปฏิบตั ิงานของกลุ่ม ซึ่ งผลงานของกลุ่มจะใช้เป็ นเกณฑ์ในการแยก
ผู น้ ํา ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และผู ้นําที่ ไ ม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหรื อ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพน้ อ ย การศึ ก ษาสรุ ป
พฤติกรรมผูน้ าํ เป็ น 3 แบบ ดังนี้
2.1) พฤติกรรมมุ่งงาน (Task-Oriented Behavior) ผูน้ าํ ที่ มีประสิ ทธิ ภาพจะไม่ใช้เวลาและ
ความพยายามในการทํางานเหมือนกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแต่จะมุ่งไปที่ภาระหน้าที่ของผูน้ าํ ซึ่ งได้แก่
การวางแผน การจัดตารางการทํางาน ช่วยประสานกิจกรรมต่าง ๆ ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจัดหาวัสดุ
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อุปกรณ์เครื่ องมือ รวมทั้งเทคนิควิธีการทํางานยิง่ กว่านั้น ผูน้ าํ ที่มีประสิ ทธิภาพจะแนะนําให้ลูกน้อง
ตั้งเป้าหมายของงานที่ทา้ ทาย และเป็ นไปได้
2.2) พฤติ ก รรมมุ่ งความสั ม พัน ธ์ ห รื อ มุ่ ง คน (Relationship-Oriented Behavior) ผู น้ ําที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพจะเป็ นผูน้ าํ ที่ ห่วงใย สนับสนุ น และช่ วยเหลือผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ทั้งยังศรัทธาเชื่ อมัน่
และมี ความเป็ นเพื่อน พยายามเข้าใจปั ญหาของลูกน้อง ช่ วยให้ลูกน้องมีการพัฒนาในอาชี พและ
สนับสนุ นให้ประสบความสําเร็ จผูน้ าํ ที่มีประสิ ทธิ ภาพจะไม่ควบคุมลูกน้องใกล้ชิด ดูแลอยู่ห่าง ๆ
อย่างให้เกียรติ ผูน้ าํ จะตั้งเป้าหมายและให้คาํ แนะนํา แต่กใ็ ห้อิสระในการทํางาน
2.3) ภาวะผูน้ าํ แบบมีส่วนร่ วม (Participative Leadership) มหาวิทยาลัยมิชิแกนทําการวิจยั
ด้านภาวะผูน้ าํ ได้เสนอว่าการนิ เทศหรื อติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาควรกระทํา
โดยใช้ก ลุ่ ม นิ เทศงานจะดี กว่ าจะนิ เทศคนเดี ย ว เพราะการนิ เทศงานโดยกลุ่ ม จะเปิ ดโอกาสให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเข้ามามีส่วนร่ วมในการพิจารณาและตัดสิ นใจ นอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มการสื่ อสาร
เพิ่ มความร่ วมมื อ และลดความขัด แย้ง หน้าที่ ข องผูน้ ําในกลุ่ ม นิ เทศงานควรจะเป็ นผูน้ ําในการ
อภิปรายผลให้การสนับสนุนให้มีการอภิปรายกําหนดขอบเขตและทิศทางในการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
3. ภาวะผูน้ าํ แบบมีส่วนร่ วม คณะวิจยั ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Participative Leadership)
การศึกษาภาวะผูน้ าํ แบบมีส่วนร่ วม ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสิ นใจ โดยผูน้ าํ มี
แนวโน้มจะเปิ ดโอกาสให้บุคคลอื่นมาร่ วมในการตัดสิ นใจหรื อให้มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจของ
ผูน้ าํ เช่น การปรึ กษาและการร่ วมตัดสิ นใจ โดยแบ่งออกเป็ น 4 แบบ ได้ดงั นี้
3.1) การตัดสิ นใจแบบเผด็จการ (Autocratic Decision) หมายถึ ง การที่ ผูน้ ําตัดสิ น ใจแต่
ลําพังผูเ้ ดียว โดยไม่มีการถามความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะจากบุคคลอื่น ซึ่ งเป็ นการตัดสิ นใจที่ไม่
มีอิทธิพลของบุคคลใดต่อการตัดสิ นใจเลย (No influence by others)
3.2) การตัดสิ นใจแบบปรึ กษา (Consultation) หมายถึง การตัดสิ นใจที่ผูน้ าํ ยังคงตัดสิ นใจ
เอง แต่ ได้มีการปรึ กษาและขอความคิ ดเห็ นกับ บุ คคลต่ าง ๆ และนํามาพิ จารณาก่ อนที่ จะทําการ
ตัดสิ นใจ สรุ ปว่าการตัดสิ นใจของผูอ้ ื่นเริ่ มมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูน้ าํ
3.3) การร่ วมกันตัดสิ นใจ (Joint Decision) เป็ นการตัดสิ นใจที่ ผูน้ าํ และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ได้มาร่ วมประชุมและอภิปรายถึงปั ญหาหรื อทางเลือกต่าง ๆ ที่ดี ก่อนที่จะร่ วมกันตัดสิ นใจ โดยที่
ผูน้ าํ มี ฐานะเป็ นเพียงสมาชิ กของกลุ่มคนหนึ่ ง ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของคนอื่ น ๆ ผลการ
ตัดสิ นใจถือว่าเป็ นการตัดสิ นใจของกลุ่ม
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3.4) การมอบหมายให้ตดั สิ นใจ (Delegation) หมายถึง การตัดสิ นใจที่ ผูน้ าํ จะมอบหมาย
อํานาจหน้าที่ให้แก่บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลให้ทาํ การตัดสิ นใจแทน โดยผูน้ าํ จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
กระบวนการตัด สิ น ใจ แต่ ในการมอบหมายจะบอกถึ งปั ญ หาและขอบเขตของอํานาจที่ พึ งจะ
ตัดสิ นใจ การตัดสิ นใจแบบนี้จึงเป็ นการตัดสิ นใจที่ถือว่ามีอิทธิพลของบุคคลอื่นสู งที่สุด
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ ประสิ ท ธิ ภ าพการทํา งาน Peterson and Plowman (1993) ให้ แ นวคิ ด และสรุ ป
ประสิ ทธิภาพมีองค์ประกอบดังนี้
1. คุณภาพงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสู ง ผูใ้ ช้ได้ประโยชน์ที่คุม้ ค่าและมีความพึงพอใจ
กับงาน
2. ปริ มาณงาน (Quantity) ของงานที่เกิดขึ้นจะต้องไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน
3. เวลางาน (Time) เวลาที่ใช้ในการดําเนิ นงานจะต้องเหมาะสม ทันสมัยและตามหลักการ
ของงานนั้น ๆ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ธนกร กรวัชรเจริ ญ (2555) ได้ทาํ การศึกษา เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
เป็ นที มของพนักงานบริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัดพบว่าพนักงานที่ มีอายุงานต่างกันมีประสิ ทธิ ภาพ
การทํางานโดยรวมที่ไม่แตกต่างกันเนื่องจากบริ ษทั มีการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง
อาฌัติ สั งขมณี (2555) ได้ท าํ การศึ กษา เรื่ องประสิ ท ธิ ภาพการปฏิ บ ตั ิ งานของพนักงาน
คลังสิ นค้าแผนกแพ็คกิ้ง บริ ษทั ทีเอสที ซันไซร์ เซอร์วิส จํากัด พบว่าพนักงานที่มีเพศต่างกันระดับ
ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
มยุร า ศรี ส มุ ท ร (2555) ได้ศึ ก ษางานวิ จ ัย เรื่ อ ง การศึ ก ษาแบบภาวะผู น้ ําของผู บ้ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาตามทรรศนะของครู สั งกัด องค์ก ารปกครองท้อ งถิ่ น จัง หวัด อุ บ ลราชธานี พบว่า
ผูบ้ ริ หารและครู ที่มีประสบการณ์ในการทํางานตํ่ากว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ในการทํางานตั้งแต่
10 ปี ขึ้นไป มีทรรศนะต่อภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยรวมและรายได้แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
นพรั ตน์ นาคบาง (2556) ได้ท าํ การศึ กษาเรื่ อง ภาวะผูน้ าํ ที มีความสัมพันธ์กบั ขวัญ และ
กําลังใจในการปฏิ บตั ิ งานของบุ คลากรมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่ อ
ศึ ก ษาภาวะผู ้ นํ า ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ ขวัญ และกํ า ลั ง ใจในการปฏิ บ ั ติ ง านของบุ ค ลากร
ม ห าวิ ท ยาลั ย สุ โข ทั ย ธ ร ร ม าธิ ราช โด ยเก็ บ ตั ว อ ย่ า งจ าก บุ ค ล าก รที่ ป ฏิ บั ติ งาน ใน
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มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช จํานวน 331 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการวิจยั
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและสถิติอนุมานที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ Independent Sample t-test, One-way
ANOVA และสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
การดําเนินการวิจยั
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือพนักงานในบริ ษทั โอเรกอน อลูมิเนี ยม จํากัด เขตจังหวัด
ปทุ มธานี จาํ นวน 650 คน (งานบุคลากร บริ ษทั โอเรกอน อลูมิเนี ยม จํากัด เขตจังหวัดปทุ มธานี ,
2560)
การคํานวณหาขนาดของกลุ่ มตัว อย่างในการศึ ก ษานี้ ได้ใช้สู ต รการหาขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่างแบบทราบจํานวนประชากร โดยกําหนดระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 และกําหนดระดับ
ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 โดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973) ได้ขนาดตัวอย่าง 248 คนทั้งนี้
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมอีก 52 ตัวอย่าง เพื่อเป็ นการป้ อองกันความผิดพลาดจากการเก็บ
ตัวอย่างและป้องกันการตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ จึงมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 300 ตัวอย่าง
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นโดย
ได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาเป็ นแนวคิดใน
การสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ประกอบด้ว ย เพศ อายุ สถานภาพ
ตําแหน่งงาน ระดับรายได้ และระดับการศึกษา ข้อคําถามเป็ นลักษณะคําถามแบบปลายปิ ด (Closed
ended question) ซึ่งลักษณะของคําถามจะเป็ นคําตอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple choie question)
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับรู ปแบบภาวะผูน้ าํ ด้านผูน้ าํ แบบมุ่งงาน ด้านผูน้ าํ แบบมุ่งคน
ด้า นผูน้ ําแบบมี ส่ วนร่ วม จํานวน 12 ข้อ โดยข้อ คําถามมี ล ัก ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีคิดของ Liker‘s scale
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านปริ มาณ
งาน ด้านเวลางาน จํานวน 12 ข้อ โดยข้อคําถามมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า
(Rating scale) ตามวิธีคิดของ Liker‘s scale
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การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือแบบสอบถามซึ่ งมีข้ นั ตอนการดําเนิ นการสร้าง
ตามลาดับ ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลจากตารางเอกสารบทความ ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อมาใช้เป็ นแนว
ทางการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของการศึกษา
2. นําแบบสอบถามที่ สร้ างขึ้ นเสนอต่ อ อาจารย์ที่ ป รึ กษาการค้น คว้าอิ สระ เพื่ อเป็ นการ
ตรวจสอบขอคําแนะนําในการนํามาปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ของการศึกษา
3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขเสนอต่อคณะกรรมการการค้นคว้าอิสระเพื่อปรับปรุ ง
ใหม่ให้มีความถูกต้องก่อนนาไปใช้
4. ผูศ้ ึกษานําแบบสอบถามฉบับร่ างที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน
เพื่ อ ตรวจสอบความถู กต้อ งในสํานวนการใช้ภ าษาที่ เกี่ ยวข้องกับ ข้อ คําถามและพิ จารณาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) โดยนําข้อคําถามที่มีค่าผูด้ ชั นี ความสอดคล้องของข้อคําถาม
มากกว่า 0.6 ไปใช้
5. นํา แบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับ ประชากรที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม
ตัวอย่าง จํานวน 30 ชุด จากนั้นนําแบบสอบถามไปหาความเชื่อมัน โดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา
(Coefficient Alpha) ของ Cronbach’s Alpha โดยค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ เท่ากับ 0.803
ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 300 คน ส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศชายคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 66.7 มี ช่ ว งอายุ 40 ปี ขึ้ น ไป มี ส ถานภาพ
สมรส/อยู่ดว้ ยกัน คิดเป็ นร้ อยละ 32.0 ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานฝ่ ายปฏิ บตั ิ การ คิดเป็ นร้อยละ 53.7
มีการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 36.3 และมีระดับรายได้ 15,001 - 20,000 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 21.3
2. ระดับ ความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับ ภาวะผูน้ ําของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลางมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.510 ซึ่ งแบ่ งรู ปแบบภาวะเป็ น 3 ด้าน
คื อ 1) ด้านผูน้ าํ แบบมุ่งงานมีความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับรู ป แบบภาวะผูน้ าํ ด้านผูน้ าํ แบบมุ่งงาน อยู่ใน
ระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.837 2) ด้านผูน้ าํ แบบมุ่ง
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คนความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับรู ป แบบภาวะผูน้ ําด้านผูน้ ําแบบมุ่ งคน อยู่ในระดับ ปานกลางมี ค่ าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.35 และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.650 3) ด้านผูน้ าํ แบบมีส่วนร่ วมมี ความคิดเห็ น
เกี่ยวกับรู ปแบบภาวะผูน้ าํ ด้านผูน้ าํ แบบมีส่วนร่ วม อยูใ่ นระดับสู ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.866
3. ระดับความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการทํางานโดยภาพรวมอยู่ในระดับสู ง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือด้านคุณภาพของ
งาน มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.79 รองลงมาคื อด้านเวลางาน มีค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.71 และด้านที่ มีค่าเฉลี่ ย
ตํ่าสุ ดคือด้านปริ มาณงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 อยูใ่ นระดับสู ง ตามลําดับ
4. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พนักงานที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ตําแหน่ งงาน ระดับ รายได้ และระดับ การศึ กษาที่ แ ตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อประสิ ท ธิ ภ าพการทํางาน
แตกต่างกัน
ตารางที่ 1 แสดงผลสรุ ปการทดสอบสมมติฐานที่ 1
ประสิ ทธิภาพการทํางาน
ปั จจัยส่ วนบุคคล
ด้านคุณภาพงาน
ด้านปริ มาณงาน
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. ตําแหน่งงาน
Sig. = 0.005*
Sig. = 0.001*
F = 4.684
F = 2.797
5. ระดับรายได้
Sig. = 0.001*
Sig. = 0.026*
F = 1.949
F = 0.820
6. ระดับการศึกษา
Sig. = 0.144
Sig. = 0.441
หมายเหตุ: เครื่ องหมาย * แสดงการสรุ ปสมมติฐานที่พบความแตกต่าง
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ด้านเวลางาน
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 โดยการใช้ independt samle t-tet และ One-Way ANOVA
พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ และอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานด้านเวลา
แตกต่ า งกัน และปั จจัย ส่ วนบุ ค คลด้ า น ตํา แหน่ ง และระดั บ รายได้ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิภาพการทํางานด้านด้านคุณภาพงาน ด้านปริ มาณงาน และด้านเวลางานแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 ในขณะที่ ต วั แปรอื่ น ๆ ที่ แ ตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ทํางานไม่แตกต่างกัน
5. ผลการทดสอบสมมติ ฐานที่ 2 รู ป แบบภาวะผูน้ าํ มี ผลต่ อประสิ ท ธิ ภาพการทํางาน ผลจากการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) สามารถแสดงได้ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของประสิ ทธิภาพการทํางานด้านคุณภาพงาน ด้าน
ปริ มาณงานและด้านเวลางาน ตามรู ปแบบภาวะผูน้ าํ
ประสิ ทธิภาพการ
ทํางาน
ประสิ ทธิภาพ ผูน้ าํ แบบมุ่งงาน
ผูน้ าํ แบบมุ่งคน
ผู ้ น ํ าแ บ บ มี ส่ ว น
ร่ วม
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 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า ค่า Levene Statistic เท่ากับ 0.544 โดยมี
ค่า Sig.= 0.581 นัน่ คือ มีค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มเท่ากัน ดังนั้นจึงอ่านค่าสถิติทดสอบ F ได้
ค่ าเท่ ากับ 5.381 และมี ค่ า Sig. = 0.005 สามารถสรุ ป ได้ว่ารู ป แบบภาวะผูน้ ําที่ แ ตกต่ างกัน ของ
พนักงานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานด้านคุ ณ ภาพงาน ด้านปริ มาณงาน และด้านเวลางาน
แตกต่างกัน
การอภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาเรื่ อง รู ป แบบภาวะผูน้ ําความเชื่ อภายในภายนอกตนที่ มีความสั มพัน ธ์กับ
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงาน บริ ษทั โอเรกอน อลูมิเนี ยม จํากัด พบว่า พนักงานส่ วนใหญ่

394

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

มีภาวะผูน้ าํ ด้านผูน้ าํ แบบมุ่งงาน อยู่ในเกเกณฑ์ปานกลาง ด้านผูน้ าํ แบบมุ่งคน อยู่ในเกณฑ์ปาน
กลาง และด้านผูน้ าํ แบบมีส่วนร่ วม อยูใ่ นเกณฑ์สูง เมื่อเปรี ยบเทียบแต่ละด้าน พบว่า ด้านผูน้ าํ แบบ
มีส่วนร่ วมมีสัดส่ วนที่สูงกกว่าด้านผูน้ าํ แบบม่งงานและด้านผูน้ าํ แบบมุ่งคน สอดคล้องกับแนวคิด
ของการศึ กษาภาวะผูน้ าํ ของมหาวิท ยาลัยมิ ชิแกน (The Michigan Leadership Studies) การศึ กษา
ภาวะผู ้น ํา ของมหาวิ ท ยาลัย มิ ชิ แ กน มุ่ ง เน้ น หาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งพฤติ ก รรมของผู ้นํา กับ
กระบวนการกลุ่ม และผลการปฏิบตั ิงานของกลุ่ม ซึ่ งผลงานของกลุ่มจะใช้เป็ นเกณฑ์ในการแยก
ผู น้ ํา ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และผู ้นําที่ ไ ม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหรื อ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพน้ อ ย การศึ ก ษาสรุ ป
พฤติกรรมผูน้ าํ เป็ น 3 แบบ ดังนี้ ด้านผูน้ าํ แบบมีส่วนร่ วมอยู่ในเกณฑ์สูง ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากผูน้ าํ
จะเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเข้ามามีส่วนร่ วมในการพิจารณาและตัดสิ นใจ นอกจากนั้นยังช่วย
เพิ่มการสื่ อสารเพิ่มความร่ วมมือและลดความขัดแย้ง หน้าที่ของผูน้ าํ ในกลุ่มนิ เทศงานควรจะเป็ น
ผูน้ าํ ในการอภิปรายผลให้การสนับสนุนให้มีการอภิปรายกําหนดขอบเขตและทิศทางในการแก้ไข
ปั ญ หาต่ าง ๆ ส่ ว นด้า นผู ้น ํา แบบมุ่ ง คน อยุ่ ใ นเกณฑ์ ป านกลาง ทั้ง นี้ อาจเนื่ อ งมาจากผู ้น ํา ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพจะเป็ นผูน้ าํ ที่ ห่วงใย สนับสนุ น และช่ วยเหลือผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ทั้งยังศรัทธาเชื่ อมัน่
และมี ความเป็ นเพื่อน พยายามเข้าใจปั ญหาของลูกน้อง ช่ วยให้ลูกน้องมีการพัฒนาในอาชี พและ
สนับสนุ นให้ประสบความสําเร็ จผูน้ าํ ที่มีประสิ ทธิ ภาพจะไม่ควบคุมลูกน้องใกล้ชิด ดูแลอยู่ห่าง ๆ
อย่างให้เกียรติ ผูน้ าํ จะตั้งเป้ าหมายและให้คาํ แนะนํา แต่ก็ให้อิสระในการทํางาน และในส่ วนด้าน
ผูน้ าํ แบบมุ่งงาน ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากผูน้ าํ ที่มีประสิ ทธิ ภาพจะไม่ใช้เวลาและความพยายามในการ
ทํางานเหมือนกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแต่จะมุ่งไปที่ ภาระหน้าที่ของผูน้ าํ ซึ่ งได้แก่การวางแผน การจัด
ตารางการทํางาน ช่วยประสานกิจกรรมต่าง ๆ ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมื อ
รวมทั้งเทคนิ ควิธีการทํางานยิ่งกว่านั้น ผูน้ าํ ที่มีประสิ ทธิ ภาพจะแนะนําให้ลูกน้องตั้งเป้ าหมายของ
งานที่ ท้าทาย และเป็ นไปได้ จึ งมี แนวโน้มที่ จะส่ งผลให้ พ นักงานเกิ ดความไม่ พึงพอใจในการ
ปฏิ บตั ิ งานสอดคล้องกับ Susan Williams (2012) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างของภาวะ
ผูน้ าํ แบบต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงาน โดยการวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสํารวจถึงรู ปแบบภาวะผูน้ าํ ที่
เหมาะสมในการทํางานโดยใช้สมการถดถอยเป็ นสถิติที่วิเคราะห์ พบว่าปั จจัยทางด้านเพศเป็ นปั จจัย
ที่สาํ คัญที่แตกต่างกันไปด้วย เนื่องจากรู ปแบบของภาวะผูน้ าํ เช่น ภาวะผูน้ าํ แบบเผด็จการจะมีความ
แตกต่างกับภาวะผูน้ าํ แบบสังเกตการณ์และแบบมีส่วนร่ วม เป็ นต้น ดังนั้นผูบ้ ริ หารองค์กรหรื อผูน้ าํ
ก็ควรจะต้องมีการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการทํางาน โดยใช้รูปแบบผสมระหว่างผูน้ าํ แบบต่าง ๆ
ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นและสอดคล้อง Ekaterini Galanou (2015) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของ
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ผูน้ าํ แบบต่าง ๆ ต่อการบริ หารงานและปกครองพนักงานในองค์กร โดยการวิจยั นี้เป็ นการศึกษาจาก
กลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นพนักงานในบริ ษทั กรี ก จํานวน190 คน และมี การใช้ค่าสถิ ติคือ multi-variate
analysis of data ด้วยกระบวนการสมการถดถอย ผลการศึกษาพบว่าภาวะผูน้ าํ และความเป็ นผูน้ าํ
จะต้องมาจากการที่บุคคลหรื อพนักงานในองค์กรเป็ นที่ยอมรับ เพื่อทําให้บุคคลากรเกิดความรู ้สึก
เคารพ ไม่ ก่ อ เกิ ด แรงต่ อ ต้าน อี ก ทั้ง ในการบริ ห ารงานของผู ้นําที่ ดี จ ะต้อ งให้ ค วามสํ า คัญ กับ
องค์ประกอบหลายประการ เช่น การส่ งเสริ มความพึงพอใจในการทํางาน การสร้างความเสมอภาค
การบริ ห ารงานเป็ นที ม และนํา เอากระบวนการต่ าง ๆ เข้า มาบู ร ณาการร่ ว มกัน เพื่ อ ทําให้ เกิ ด
ประสิ ทธิภาพในการปกครองสู งสุ ด
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วเนื่องในอนาคต
1. ควรมีการทําวิจยั เชิงคุณภาพเกี่ยวภาวะผูน้ าํ ความเชื่อภายในภายนอกและมีประสิ ทธิภาพ
การทํางาน เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลที่ละเอียด
2. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเยบลักษณะภาวะผูน้ าํ กับภาวะผูต้ ามและการสร้ างผูน้ าํ ที่ ดีและผู ้
ตามที่ดี ของหน่อวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็ นข้ออมูลในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรต่อไป
3. ควรมีการศึกษาปั จจัยที่คาดว่ามีการสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานเพื่มเติมเพื่อ
ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาประสิ ทธิภาพการทํางานขององค์กร
บรรณานุกรม
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wisitson@npru.ac.th
อาทิชา ฉิมพาลี, อภิภูมิ กิตติก้องนภา
นักวิชาการอิสระ
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1. เปรี ยบเที ยบ ความสุ ขในการทํางานของพนักงานใน
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัดจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล 2. ศึกษาความสุ ขในการทํางาน
ของสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุ รี จํากัด จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันลําดับที่ สอง
ตัวอย่างในการทําวิจยั คือ พนักงานในสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํานวน 282 คน โดยการเลือก
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ การวิเคราะห์ค่าที การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สอง
ผลการวิจยั พบว่า 1. ความสุ ขในการทํางานของพนักงานในสหกรณ์โคนมหนองโพ จํากัด
ไม่มีความแตกต่างกันตามปั จจัยส่ วนบุคคล ยกเว้นด้านคุณภาพชีวิตที่มีความแตกต่างกันตามปั จจัย
รายได้ และระยะเวลาในการทํางาน 2. องค์ประกอบเชิ งยืนยัน ลําดับที่ 1 พบว่า ความสุ ขในการ
ทํางานของสหกรณ์ โคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชู ปถัมภ์) อยู่ที่ดา้ นค่านิ ยมของ
องค์การ (Y2 = 0.98) ด้านคุณภาพชี วิตในการทํางาน (Y4 = 0.93) ด้านงาน (Y1 = 0.90) และ
ด้านค่านิ ยมขององค์การ(Y3 = 0.89) ในการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืนยันลําดับที่ สองพบว่า
2.1. ด้านงานปั จจัยที่มีผลสําคัญลําดับมากที่สุดได้แก่ ท่านให้ความสําคัญต่อองค์การแห่งนี้
เป็ นเสมือนบ้านหลังที่สอง (Y15 = 0.85)
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2.2. ด้านค่านิ ยมขององค์การ ปั จจัยที่ มีผลสําคัญ ลําดับมากที่ สุดได้แก่ ท่ านตระหนักถึ ง
ความสําคัญของตัวท่านที่มีต่อความสําเร็ จขององค์การ (Y21 = 0.74)
2.3. ด้า นความสั ม พัน ธ์ ในที่ ท ํางาน ได้แ ก่ ท่ า นและเพื่ อ นร่ ว มงานร่ วมกัน ทํางานเพื่ อ
ประโยชน์ของความสําเร็ จในองค์การ (Y32 = 0.88)
2.4. ด้านคุณภาพชี วิตในการทํางาน ปั จจัยที่มีผลสําคัญลําดับมากที่สุดได้แก่ ท่านสามารถ
แบ่งหรื อใช้เวลาในการทํากิจกรรมส่ วนตัวและที่ทาํ งานได้ประสิ ทธิภาพ (Y43 = 0.99)
คําสํ าคัญ : ความสุ ขในการทํางาน สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สอง
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
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ความสุ ขในการทํางาน ถือเป็ นสิ่ งสําคัญที่ทุกคนในองค์การมีความต้องการและประสงค์
ให้เกิ ดขึ้ น เพราะในแต่ ละวัน คนส่ วนใหญ่ จะใช้เวลาเกื อบครึ่ งชี วิตไปกับการทํางาน ดังนั้นการ
ทํางานให้มีความสุ ขจึงเป็ นเหตุของการสร้างความสุ ขในครึ่ งชีวิต ด้วยความสําคัญดังกล่าวจึงมีงาน
วิชาการที่ พยายามศึ กษาปั จจัยที่ ส ร้ างคนในองค์การให้มีค วามสุ ข โดยอาจใช้ชื่ อที่ แตกต่ างกัน
ตัวอย่างที่พบได้จากงานวิจยั ใน ต่างประเทศ ซึ่งศึกษาแนวความคิดและปั จจัยที่สร้างคนในองค์การ
ให้มีความสุ ข รวมถึงสะท้อน ให้เห็นถึงค่านิ ยมในการมองความสุ ขในองค์การหลายมุมมอง อาทิ
องค์ก ารแห่ งสุ ข ภาวะที่ ดี (Healthy Organization) องค์การแห่ งความสุ ข (Happy Workplace) จิ ต
วิญญาณแห่ งองค์การ (Spirituality Organization) คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life)
ภาวะอยู่เย็นเป็ นสุ ข (Well-being) การจัดการความเครี ยด(Stress Management) รวมถึ งเรื่ องความ
ผู ก พั น ของพนั ก งานที่ มี ต่ อ องค์ ก าร (Employee Engagement) ความพึ ง พอใจในงาน (Job
Satisfaction) องค์การที่มีความยืดหยุน่ (Flexible Organization) และความสมดุลระหว่างชีวติ กับการ
ทํ า งาน (Work-life Balance) (Lyubomirsky 2001; Backman and Smith 2000; Richmond 1999;
Volberda 1997)
การจะทําให้คนทํางาน อย่างมีความสุ ข ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ จากงานวิจยั พบว่า
ความสุ ขไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั เงินเดือน รายได้ หรื อสภาวะเศรษฐกิจ และปั จจัยพื้นฐานในการดํารงชี วิต
เท่านั้น หากแต่ยงั ต้องอาศัยปั จจัยอื่น ๆ สนับสนุ น อาทิ ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน การมีหัว
หน้าที่สามารถ เข้าถึงได้ สุ ขภาพกาย ใจ และอารมณ์ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่ทาํ งานที่ดีและยังมี
ปั จจัยอื่ น ๆ อีกมากมายที่ อาจจะเป็ นปั จจัยที่ สร้างความสุ ขให้คนในองค์การ ในหลายปี ที่ ผ่านมา
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แนวคิดองค์การเป็ นสุ ข (Happy Workplace) ได้รับการยอมรับ และสร้ างหลักการ (Principle) และ
แนวคิ ด (Concept) รวมถึ งองค์ป ระกอบต่ าง ๆ เกี่ ยวกับ การสร้ างบรรยากาศที่ ดีให้ เกิ ด ขึ้ น ในที่
ทํางานและการทําให้เกิดสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและ ชีวิตส่ วนตัวเพราะความสมดุลเป็ นส่ วน
สําคัญที่ จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น ซึ่ งอาจ มีการแยกความสมดุลเป็ นด้านที่ จบั
ต้องได้ และด้านที่จบั ต้องไม่ได้ หรื อความสมดุลที่ ตอ้ งเกิดขึ้น ทั้งทางด้านจิตวิทยา และทางด้าน
กายภาพด้วยก็ได้
การบริ หารจัดการความสุ ข และ การสร้างความผาสุ กให้แก่องค์การในภาพรวม ได้กาํ หนด
ไว้ในความหมายของการสร้ าง ขวัญ กําลังใจ และคุ ณ ภาพชี วิ ต และจากความเชื่ อ ที่ ว่าคนหรื อ
พนักงานในองค์การนั้น ๆ เป็ นทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจ มีความรู ้สึกนึ กคิด การสร้างความสัมพันธ์
ของคนในองค์การให้มีความสุ ข ทําให้มีความผูกพัน เกิดจากการรู ้สึกว่าตนเอง มีคุณค่า ต่อองค์การ
และคนจะทํางานได้ดีก็ต่อเมื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งจากที่บา้ นและที่ทาํ งาน ซึ่ งจะช่วยให้การดําเนิ น
ชี วิตเป็ นไปอย่างสร้ างสรรค์และมีความสุ ข มี ความรั กในงาน และมีความศรั ทธาต่ อองค์การ จน
ก่อให้เกิด ความสุ ขในการทํางาน และพร้อมที่จะ ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มความสามารถในการ
ทํางานให้กบั องค์การ
สหกรณ์ โ คนมหนองโพราชบุ รี จํา กัด (ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ ) เป็ นหน่ ว ยงานภาค
รัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจแปรรู ปผลิตภัณฑ์นม มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับกิจการที่แปร
รู ปผลิตภัณฑ์นมที่ มีอยู่ทวั่ ประเทศ ประวัติความเป็ นมาของสหกรณ์ มีจุดเริ่ มต้นจากปั ญหาเรื่ อง
นํ้านมดิ บ ที่ ล ้น ตลาดในพื้ น ตําบลหนองโพ จังหวัดราชบุ รี ส่ งผลให้ เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงโคนมเป็ น
จํานวนมากมี ปั ญ หาเรื่ อ งการระบายสิ น ค้า เนื่ อ งจากยังไม่ มี โรงงานที่ รับ นํ้านมดิ บ เพื่ อแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์นม เพื่อบรรเทาปั ญหาดังกล่าวกลุ่มเกษตรในตําบลหนองโพ ได้ทาํ หนังสื อกราบบังคมทูล
ต่ อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่ อขอพระราชทานความช่ วยเหลื อ ในการแก้ไขปั ญ หาความ
เดื อดร้ อนดังกล่ าว เมื่ อความได้ทราบถึ งพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้จดั ตั้งคณะกรรมการสร้างโรงงานขึ้น โดยได้
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อการก่อสร้างเพิ่มจากเงินที่ มีผูท้ ูลเกล้าฯ หลังจากนั้น
ธุรกิจได้ดาํ เนินงานกิจการของสหกรณ์ ตามแนวพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
มาโดยตลอด ทําให้สหกรณ์โคนมหนองโพฯ สามารถผลิตภัณฑ์ นมพาสเจอร์ ไรส์ และผลิตภัณฑ์
นมยู.เอช.ที.และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จําหน่ ายไปทัว่ ประเทศ โดยมีกาํ ลังการผลิตเพียงพอที่ รองรับกับ
ปริ มาณนํ้านมดิบจากเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมในเขตตําบลหนองโพและบริ เวณใกล้เคียง ส่ งผลให้
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เกษตรกรได้รั บ การบรรเทาปั ญหาความเดื อ ดร้ อ น ในเรื่ องสถานที่ จ ํา หน่ า ยนํ้ านมดิ บ เมื่ อ
ประกอบการดําเนินงานในรู ปแบบสหกรณ์ที่มีผลประโยชน์ตกอยูก่ บั สมาชิก
เมื่อสหกรณ์มีความมัน่ คงมากขึ้น จํานวนสมาชิกก็มีมากขึ้นตามลําดับ แต่ดว้ ยสภาวการณ์
แข่งขันที่เปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา ตามความผันผวนของเศรษฐกิจในประเทศ สิ่ งดังกล่าวส่ งผล
ให้ ปั จจุบนั พนักงานในสหกรณ์ฯ เริ่ มขาดแรงจูงใจในการทํางาน ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อไปยังความ
ไร้ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ส่ งผลให้ลดความสามารถในการแข่งขันของการประกอบธุรกิจ
จึงเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้ผศู ้ ึกษา สนใจที่จะศึกษาความสุ ขในการทํางานของพนักงานในสหกรณ์โคนม
หนองโพราชบุรี จํากัด(ในพระบรมราชูปถัมภ์) เพื่อให้องค์การได้รับรู ้ขอ้ มูลและ ตระหนักถึงปั จจัย
และองค์ป ระกอบที่ จะทําให้การทํางานในองค์ก ารมี ความสุ ข มี คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี โดยนําผลจาก
การศึกษาครั้งนี้ ไปใช้ปรับเปลี่ยนปั จจัยและองค์ประกอบบางประการที่สามารถ แก้ไขได้ ตลอดจน
นําไปใช้ปรับปรุ งพัฒ นาองค์การให้เป็ นสถานที่ ทาํ งานที่ น่าอยู่ น่ าทํางาน และ เป็ นองค์การแห่ ง
ความสุ ข เพื่อให้เกิดดุลยภาพระหว่างความสุ ขในการทํางานกับความสุ ขในชีวิต ด้านอื่น ๆ โดยจะ
นําข้อมูลจากผลการศึกษาที่ได้รับไปใช้เป็ นแนวทางให้กบั ผูบ้ ริ หารในการวางแผน บริ หารพนักงาน
และสามารถนําไปต่ อยอดในการกําหนดกลยุท ธ์ หรื อ นโยบายในการพัฒ นาด้าน ความสุ ขและ
คุณภาพชีวติ ในการทํางานของพนักงานต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อเปรี ยบเทียบ ความสุ ขในการทํางานของพนักงานในสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี
จํากัดจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
2. เพื่อศึกษาความสุ ขในการทํางานของสหกรณ์ โคนมหนองโพ ราชบุ รี จํากัด จากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สอง
นิยามศัพท์
ความสุ ขในการทํางานของสหกรณ์ โคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชู ปถัมภ์ )
หมายถึ ง ความรู ้สึกที่ เกิ ดขึ้นภายในจิ ตใจของพนักงานที่ ตอบสนองต่อเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นในการ
ทํางาน ประกอบไปด้วยด้านงาน ด้านค่านิ ยมขององค์การ ด้านความสัมพันธ์ในที่ทาํ งาน และด้าน
คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
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ความสุ ข ในด้ านงาน หมายถึ ง ความสุ ข ของพนั ก งานที่ มี พ ฤติ ก รรมในการทํา งานที่
สอดคล้อ งกับ พฤติ ก รรมที่ อ งค์การต้อ งการ พนักงานเข้าใจว่างานที่ ท าํ ส่ งผลต่ อความสําเร็ จใน
องค์การ ยึดถือเป้าหมายและคุณค่าขององค์การประหนึ่งเป็ นเป้าหมายของตน พนักงานมีความสุ ขที่
ได้มาทํางานองค์การแห่งเพราะให้ความสําคัญต่อองค์การแห่งนี้เป็ นเสมือนบ้านหลังที่สอง
ความสุ ขในด้ านค่ านิย มขององค์ การ หมายถึง ความสุ ขที่พนักงานตระหนักถึงความสําคัญ
ของตัวท่านที่มีต่อความสําเร็ จขององค์การ มีความรู ้สึกพอใจในงานที่ทาํ และยินดีในการปฏิบตั ิงาน
ของตน และเห็นคุณค่าของการทํางานคือการร่ วมแรงร่ วมใจทํางานตามเป้าหมายที่องค์การได้วางไว้
ความสุ ขในด้ านความสั มพันธ์ ในที่ทํางาน หมายถึง ความสุ ขที่เกิดจากความสัมพันธ์กบั เพื่อ
ร่ วมงานทําให้พนักงานสามารถปรึ กษากับเพื่อนร่ วมงานได้ทุกเรื่ องเมื่อมี ปัญหา พนักงานทุกคน
สามารถร่ วมกันทํางานเพื่อประโยชน์ของความสําเร็ จในองค์การ
ความสุ ขในด้ านคุณ ภาพชี วิต ในการทํางาน หมายถึง ความสุ ขที่เกิ ดจากสภาพแวดล้อมใน
การทํางานที่ปลอดภัยและมีการส่ งเสริ มสุ ขภาพ สามารถความสมดุลระหว่างชีวิตส่ วนตัวและชีวิต
การทํา งาน จนพนั ก งานสามารถแบ่ ง หรื อ ใช้เวลาในการทํากิ จ กรรมส่ ว นตัว และที่ ท ํา งานได้
ประสิ ทธิภาพ
กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
ผูว้ ิจยั ทําการศึ กษา แนวคิ ดเกี่ ยวกับทฤษฎี เกี่ ยวกับความสุ ขในการทํางานโดยบู รณาการ
แนวคิ ด ของ Lyubomirsky (2001); Backman and Smith (2000); Richmond (1999); Volberda
(1997) ร่ วมกับงานวิจยั ของ จงจิต เลิศวิบูลย์มงคล (2547) ติมณฑน์ ฟ้ าภิญโญ (2552) ทัณฑิ กา
เทพสุ ริวงศ์ (2550) นภัชชล รอดเที่ยง (2550) นันทรัตน์ อุ่ยประเสริ ฐ (2552) บุญจง ชวศิริวงศ์
ั ญา อินตะโดด (2556)
(2550) ประทุมทิพย์ เกตุแก้ว (2551) ประนอม รอดคําดี (2538) และสุ กญ
จนได้กรอบแนวคิดดังนี้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ขอบเขตของการวิจยั
1.ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหาที่ศึกษาประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน และ
ระยะเวลาในการทํางาน
1.2 ความสุ ข ในการทํา งานของสหกรณ์ โ คนมหนองโพ ราชบุ รี จํา กัด (ในพระบรม
ราชูปถัมภ์) ประกอบไปด้วย ด้านงาน ด้านค่านิ ยมขององค์การ ด้านความสัมพันธ์ในที่ทาํ งาน และ
ด้านคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
2. ขอบเขตด้านประชากร จาก พนักงานสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรม
ราชูปถัมภ์) จํานวน 950 คน คํานวณขนาดของตัวอย่างจากสู ตรการคํานวณของตัวอย่างของเครจซี่
และ มอร์ แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ยอมให้เกิ ดความคลาดเคลื่ อนร้ อยละ 5 ดังนั้นจะได้
ขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่าง จํานวน 282 ชุ ด และใช้วิ ธีสุ่ ม ตัวอย่างแบบแบ่ งชั้น (Stratified random
sampling) กระจายไปยังสัดส่ วนของแต่ละแผนก
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วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้
ผูว้ ิจยั ใช้การวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative research) โดยใช้วิธีสํารวจ (Survey Research)
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จาก พนักงานสหกรณ์โค
นมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จํานวน 950 คน คํานวณขนาดของตัวอย่างจาก
สู ตรการคํานวณของตัวอย่างของเครจซี่ และ มอร์ แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ยอมให้เกิ ด
ความคลาดเคลื่ อ นร้ อ ยละ 5 ดังนั้น จะได้ข นาดของกลุ่ มตัว อย่าง จํานวน 282 ชุ ด และใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) กระจายไปยังสัดส่ วนของแต่ละแผนก
เครื่ องมือในการทําวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามที่คณะผูว้ ิจยั สร้างขึ้นมีการทดสอบค่าความตรง
เชิ งเนื้ อหา (Content analysis) จากผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 3 ราย และมีการทดสอบค่าความเที่ ยงจาก
กลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ราย ด้วยการหาค่าอัลฟา ครอนบาค แบบสอบถามความสุ ขใน
การทํางาน ได้ค่าในช่วง 0.72—0.81 สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ การวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สอง
ผลการวิจยั
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 51.30) มีอายุระหว่าง
26-35 ปี (ร้อยละ 61.50) ระดับการศึกษาจบชั้นปริ ญญาตรี (ร้อยละ 49.50) สถานภาพสมรส (ร้อย
ละ 43.60) มีรายได้ระหว่าง 10,001-30,000 บาท (ร้อยละ 80.00) ระยะเวลาในการทํางานอยู่ในช่วง
11-20 ปี (ร้อยละ 53.80)
ส่ วนที่ 2 การเปรี ยบเที ยบ ความสุ ขในการทํางานของพนักงานในสหกรณ์ โคนมหนองโพราชบุรี
จํากัดจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ผูว้ ิจยั ใช้ค่า t (Independent t-test) และค่า F (One Way ANOVA) ในการวิเคราะห์เพื่ อหา
ผลที่เกิดจากการตั้งสมมติฐานดังนี้

405

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ตารางที่ 1 ความสุ ขในการทํางานของพนักงานในสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัดจําแนกตาม
ปั จจัยส่ วนบุคคล
ความสุ ขในการ
ทํางานของพนักงาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

สถานภาพ

รายได้

ระยะเวลา

t

sig

F

sig

F

sig

F

sig

F

F

sig

0.20

sig
0.8

1.ด้านงาน

0.45

0.66

0.27

0.85

0.36

0.70

0.87

0.42

0.15

0.93

2.ด้านค่านิยมองค์การ

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.ด้านความสัมพันธ์

-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.ด้านคุณภาพชีวิต

0.41

0.68

0.86

0.46

0.28

0.76

1.58

0.21

3.19

0.0

3.10

0.03*

ผลการวิเคราะห์พบว่าความสุ ขในการทํางานของพนักงานในสหกรณ์ โคนมหนองโพ จํากัด ไม่มี
ความแตกต่างกันตามปั จจัยส่ วนบุคคล ยกเว้นด้านคุณภาพชีวิตที่มีความแตกต่างกันตามปั จจัยรายได้
และระยะเวลาในการทํางาน
ส่ ว นที่ 3 ความสุ ข ในการทํางานของสหกรณ์ โคนมหนองโพ ราชบุ รี จํากัด จากการวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สอง
ก่อนดําเนิ นการวิเคราะห์องค์ประกอบ ต้องมีการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการสัมพันธ์กนั เอง
ของตัวแปร ดังจะนําเสนอในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การทดสอบปั ญหาภาวะเส้นตรงร่ วมเชิงพหุ
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

0.50
0.42
0.48
0.49
0.58
0.55
0.44
0.64
0.67
1.00

qul1

qul2

qul3

0.52
0.51
0.54
0.56
0.58
0.65
0.46
0.58
0.61
0.65
1.00

0.52
0.49
0.53
0.57
0.57
0.55
0.46
0.56
0.63
0.65
0.71
1.00

0.55
0.51
0.53
0.60
0.60
0.59
0.43
0.55
0.59
0.64
0.72
0.75
1.00

ผลการวิจยั พบว่าไม่ตวั แปรเหตุ ตวั ใดที่ มีความสัมพันธ์กนั เองเกิ นร้ อยละ 80 จนทําให้เกิ ดปั ญหา
ภาวะเส้นตรงร่ วมเชิ งพหุ (Multiconninearity) ดังนั้นผูว้ ิจยั จะวิเคราะห์ดว้ ยการวิเคราะห์สมการเชิ ง
โครงสร้างต่อไป
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ภาพที่ 2 ความสุ ขในการทํางานของสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สอง (ตัวแบบก่อนปรับ)
ผลการวิจยั ตัวแบบก่อนปรับ พบว่าตัวแบบยังไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ ิจยั จึงมี
การปรับตัวแบบ ได้ผลดังนี้

ภาพที่ 3 ความสุ ขในการทํางานของสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สอง (ตัวแบบหลังปรับ)
ผลที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สองสามารถนําเสนอในตารางที่ 3 ดังนี้
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสุ ขในการทํางานของสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด
ตัวแปรสังเกตได้
1.ด้ านงาน
1.1.ท่านมีพฤติกรรมในการทํางานที่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่
องค์การต้องการ
1.2.ท่านเข้าใจว่างานที่ทาํ ส่ งผลต่อความสําเร็ จในองค์การ
1.3.ท่านยึดถื อเป้ าหมายและคุณ ค่าขององค์การประหนึ่ งเป็ น
เป้าหมายของตัวท่านเอง
1.4.ท่านมีความสุขที่ได้มาทํางานองค์การแห่งนี้ทุกวัน
1.5 ท่านให้ความสําคัญต่อองค์การแห่ งนี้ เป็ นเสมือนบ้านหลัง
ที่สอง
2.ด้ านค่ านิย มขององค์ การ
2.1.ท่านตระหนักถึงความสําคัญของตัวท่านที่มีต่อความสําเร็ จ
ขององค์การ
22..ท่ า นมี ค วามรู ้ สึ กพอใจในงานที่ ทํ า และยิ น ดี ใ นการ
ปฏิบตั ิงานของตน
2.3.ท่ านเห็ น คุ ณ ค่ า ของการทํา งานคื อ การร่ ว มแรงร่ วมใจ
ทํางานตามเป้ าหมายที่องค์การได้วางไว้
3.ด้ านความสั มพันธ์ ในทีท่ าํ งาน
3.1.เมื่อท่านมีปัญหาท่านสามารถปรึ กษากับเพื่อนร่ วมงานได้
ทุกเรื่ อง
3.2.ท่านและเพื่อนร่ วมงานร่ วมกันทํางานเพื่อประโยชน์ของ
ความสําเร็ จในองค์การ
4.ด้ านคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
4.1.ท่านอยู่ในสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ ปลอดภัยและมี
การส่งเสริ มสุ ขภาพ
4.2.ท่ านมี ชี วิต ที่ มี ความสมดุ ลระหว่างชี วิต ส่ วนตัวและชี วิต
การทํางาน
4.3.ท่ านสามารถแบ่ งหรื อ ใช้เวลาในการทํากิ จกรรมส่ วนตัว
และที่ทาํ งานได้ประสิ ทธิภาพ

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

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลําดับที่ 1 พบว่า ความสุ ขในการทํางานของสหกรณ์โคนม
หนองโพ ราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) อยูท่ ี่ดา้ นค่านิ ยมขององค์การ (Y2 = 0.98) ด้าน
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คุณภาพชี วิตในการทํางาน (Y4 = 0.93) ด้านงาน (Y1 = 0.90) และด้านค่านิ ยมขององค์การ(Y3
= 0.89)
1. ด้านงาน ปั จจัยที่มีผลสําคัญลําดับมากที่สุดได้แก่ ท่านให้ความสําคัญต่อองค์การแห่ งนี้
เป็ นเสมือนบ้านหลังที่สอง (Y15 = 0.85)
2. ด้านค่านิ ยมขององค์การ ปั จจัยที่ มีผลสําคัญ ลําดับ มากที่ สุดได้แก่ ท่ านตระหนักถึ ง
ความสําคัญของตัวท่านที่มีต่อความสําเร็ จขององค์การ (Y21 = 0.74)
3. ด้า นความสั ม พัน ธ์ ใ นที่ ท ํา งาน ได้แ ก่ ท่ า นและเพื่ อ นร่ ว มงานร่ ว มกัน ทํา งานเพื่ อ
ประโยชน์ของความสําเร็ จในองค์การ (Y32 = 0.88)
4. ด้านคุณภาพชี วิตในการทํางาน ปั จจัยที่ มีผลสําคัญลําดับมากที่ สุดได้แก่ ท่านสามารถ
แบ่งหรื อใช้เวลาในการทํากิจกรรมส่ วนตัวและที่ทาํ งานได้ประสิ ทธิภาพ (Y43 = 0.99)
สรุ ปและอภิปรายผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ พ บว่าความสุ ข ในการทํางานของพนักงานในสหกรณ์ โคนมหนองโพ
จํากัด ไม่มีความแตกต่างกันตามปั จจัยส่ วนบุคคล สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ติมณฑน์ ฟ้าภิญโญ
(2552) ซึ่ งศึกษาความสุ ขในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั ควอลิ ต้ ี เซรามิกจํากัดจังหวัดลําปาง
ผลการวิจยั พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ไม่มีผลต่อความสุ ขในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั ควอลิต้ ี
เซรามิกจํากัด จังหวัดลําปาง
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า ความสุ ขในการทํางานของสหกรณ์โคนมหนองโพ
ราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) อยูท่ ี่ดา้ นค่านิยมขององค์การ ด้านคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ด้านงาน และด้านค่านิ ยมขององค์การ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ติ มณฑน์ ฟ้ าภิญโญ (2552) ที่
พบว่าค่านิ ยมร่ วม ความสัมพันธ์ในที่ทาํ งาน และคุณภาพชีวิตในการทํางาน งานวิจยั ของ ทัณฑิกา
เทพสุ ริวงศ์ (2550) ซึ่ งศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการทํางานความสามารถในการเผชิญ
และฝันฝ่ าอุปสรรค และความสุ ขในการทํางาน ศึกษาเฉพาะกรณี พยาบาลประจําการโรงพยาบาล
เอกชนแห่ ง หนึ่ ง พบว่ า องค์ ป ระกอบด้า นการทํา งานลัก ษณะงาน และปั จ จัย ด้า นการทํา งาน
สภาพแวดล้อ มในที่ ท ํา งานมี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ ความสุ ข ในการทํา งานของพยาบาล
ประจําการ งานวิจยั ของ สุ กญั ญา อินตะโดด (2556) ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ก ารความต้อ งการมี ส่ ว นร่ ว มในองค์ก ารและความสุ ข ในการทํางาน :
กรณี ศึกษาอุตสาหกรรมสิ่ งทอในเขตภาคเหนือตอนบน โดยผลวิจยั ดังกล่าวเสนอว่า ความสุ ขในการ
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ทํางานจะเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างการเป็ นสมาชิ กที่ดี และมีส่วนร่ วมของคนในองค์การ และ
งานวิจยั ของ วิศิษฐ์ ฤทธิ บุญไชย (2560) ซึ่ งศึกษารู ปแบบสุ ขภาวะในองค์การ ธรรมาภิบาล และ
หลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะ และการเป็ นสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาด
สี่ มุมเมือง ที่พบว่าสุ ขภาวะในองค์การของพนักงานตลาดสี่ มุมเมือง เกิดจาก การมีคุณภาพชี วิตที่มี
ความเข้มแข็ง และค่านิยมขององค์การที่มีธรรมาภิบาล
1. ข้ อเสนอแนะเพื่อนําไปใช้
1.1 ความสุ ข ในการทํางานของพนัก งานในสหกรณ์ โ คนมหนองโพ จํากัด ไม่ มี ค วาม
แตกต่ างกัน ตามปั จ จัย ส่ วนบุ ค คล ดังนั้น การสร้ างความสุ ข ในการทํา งานจึ งควรมุ่ ง เน้ น ไปที่
องค์ประกอบของการบริ หารจัดการที่เหมาะสม การสร้างความสมดุลให้เกิดความสุ ขทั้งในเรื่ องด้าน
งาน ด้านค่านิยมขององค์การ ด้านความสัมพันธ์ในที่ทาํ งาน และด้านคุณภาพชีวิตในการทํางาน จึง
มีความสําคัญกว่าที่จะพิจารณาถึงความแตกต่างของคุณสมบัติของคนในองค์การ
1.2 เมื่ อ พิ จารณาลงในองค์ประกอบย่อยจะพบว่า ด้านงาน สิ่ งที่ ควรมุ่ งเน้นคื อ การทําที่
ทํางานให้พนักงานมีความรู ้สึกว่าองค์การมีความสําคัญต่อองค์การแห่งนี้ เป็ นเสมือนบ้านหลังที่สอง
ด้านค่านิ ยมขององค์การ คือการทําให้พนักงานตระหนักถึงความสําคัญของตนที่มีต่อความสําเร็ จ
ขององค์ก าร ด้านความสั ม พัน ธ์ ในที่ ท ํางาน ได้แ ก่ การร่ ว มมื อ กัน ทํางานเพื่ อ ประโยชน์ ข อง
ความสําเร็ จในองค์การและด้านคุณภาพชี วิตในการทํางาน คือการทําให้พนักงานสามารถแบ่งหรื อ
ใช้เวลาในการทํากิจกรรมส่ วนตัวและที่ทาํ งานได้ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งเหล่านี้ จะช่วยหล่อหลอมทําให้
การทํางานของสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด ก่อให้เกิดความสุ ขในการทํางานมากยิง่ ขึ้น
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 งานวิจยั ดังกล่าวศึกษาจํากัดเฉพาะการวิจยั เชิ งปริ มาณ ดังนั้น ผูท้ ี่ สนใจอาจพัฒนาต่อ
เป็ นการทําวิจยั เชิงคุณภาพ หรื อการทําวิจยั เชิงผสมผสาน (Mix Method) ก็จะทําให้เกิดความเข้าใจ
ในเชิงลึกได้ต่อไป
2.2 การศึ กษาดังกล่ าวเน้น ศึ กษาเฉพาะการทํางานของสหกรณ์ โคนมหนองโพ ราชบุ รี
จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จึงอาจไม่สามารถนําไปสรุ ปใช้กบั องค์การอื่น ได้ หน่วยงานอื่นที่
สนใจจะนําตัวแบบดังกล่าวไปปรับใช้ควรมีการเก็บข้อมูลและทําการวิเคราะห์ใหม่ เพราะอาจจะ
ได้ผลวิจยั ที่แตกต่างออกไปตามบริ บทที่แตกต่างกันในแต่ละองค์การ
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อสิ นค้า
เฮ้าส์ แบรนด์ เทสโก้โลตัส สาขานครปฐม 2) เปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการเลือก
ซื้อสิ นค้าเฮ้าส์ แบรนด์ เทสโก้โลตัส สาขานครปฐม โดยจําแนกตามปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุคคล และ3)
ศึกษาอิทธิพลของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการเลือก
ซื้อสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ เทสโก้โลตัส สาขานครปฐม ตัวอย่างได้แก่ ผูม้ าใช้บริ การที่ห้างสรรพสิ นค้า
เทสโก้ โลตัส สาขานครปฐม จํานวน 400 ราย ด้วยวิธีการสุ่ มแบบสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าทีแบบอิสระ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง
ผลการวิจยั พบว่า 1) การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ เทสโก้โลตัส สาขานครปฐม ในภาพรวม พบว่า มีระดับการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก( Mean = 4.17) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าการตัดสิ นใจซื้ อ มีระดับการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมากที่ สุด ( Mean =
4.31) ส่ วนด้านอื่นๆ มีระดับการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยการค้นหาข้อมูล ( Mean
= 4.19 ) พฤติกรรมหลังการซื้ อ (Mean = 4.16) การประเมินผลทางเลือก ( Mean = 4.13 ) และ
การรับรู ้ความต้องการ ( Mean = 4.05 )
2) การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ เทสโก้โลตัส สาขานครปฐม โดย
จําแนกตามปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุคคลพบว่ามีความแตกต่างกันตาม อายุ การศึกษา และรายได้อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
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3) ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อสิ นค้าเฮ้าส์
แบรนด์ เทสโก้โลตัส สาขานครปฐม อย่างมี นัยสําคัญ (β = 0.90) โดยปั จ จัยส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การทุ ก ด้า นมี ผ ลอย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ต่ อ การตัด สิ นใจ เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ค่ า นํ้ าหนั ก
องค์ป ระกอบของส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ ส่ ง ผลสู ง ในสามลํา ดับ แรกได้แ ก่ ด้า น
กระบวนการ (x6 = 0.65) ด้านบุ คลากร

(x5 = 0.63) และด้านกายภาพ (x7 = 0.58) ส่ วน

ปั จจัยที่มีน้ าํ หนักองค์ประกอบน้อยที่สุดได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (x1 = 0.20) ในขณะที่การตัดสิ นใจมีค่า
นํ้าหนักองค์ประกอบในสามลําดับแรกได้แก่ ดา้ นการรั บรู ้ ความต้องการ(y1 = 0.56) พฤติ กรรม
หลังการซื้อ (y5 = 0.54) การตัดสิ นใจซื้อ (y4 = 0.53)
คําสํ าคัญ : การตัดสิ นใจ การเลือกซื้อ สิ นค้าเฮ้าส์ แบรนด์
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
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั เป็ นที่ทราบกันดีว่า “ตราสิ นค้า” (Brand) เป็ นปั จจัยสําคัญต่อความสําเร็ จในงาน
ด้านการตลาด โดยตราสิ นค้าเป็ นสิ่ งที่ช่วยสร้างความแตกต่างให้กบั สิ นค้า(Product) ในการแยกแยะ
ความแตกต่างออกจากสิ นค้าของคู่แข่งขัน ตราสิ นค้าเป็ นหัวใจสําคัญของผลิตภัณฑ์(สิ นค้าบริ การ)
ที่นักการตลาดต้องให้ความสนใจ และพยายามที่จะสร้างสรรค์ให้แตกต่างจากคู่แข่งขัน เเละเป็ นที่
ยอมรั บ ของผู ้บ ริ โ ภคให้ ไ ด้ (มาร์ เก็ ต เธี ย ร์ 2544:20) เนื่ อ งจากในปั จ จุ บ ัน ความก้า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยีทาํ ให้สินค้าในแบบเดียวกันมีความทัดเทียมกันในด้านคุณภาพมากขึ้น จนทําให้ตวั สิ นค้า
หรื อคุณประโยชน์ของสิ นค้าอย่างเดียวไม่สามารถครองใจผูบ้ ริ โภคได้
สิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ในเมืองไทยเริ่ มเข้ามีบทบาทมากขึ้น เนื่องมาจากการเติบโตของ ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ซุปเปอร์ สโตร์ ที่นาํ เสนอสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ในหมวดต่างๆ โดยเป็ นการแย่งพื้นที่ ชั้นวางสิ นค้ากับ
ตราสิ นค้าดังๆ สิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ถือกําเนิ ดจากพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มองหาทางเลือก ความคุม้ ค่า
ด้านราคา สิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์มกั จะมีรูปลักษณ์ คล้ายสิ นค้าแบรนด์ดงั สิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์มีโอกาส
เติบโตสู ง และในอนาคตอันใกล้อาจกลายมาเป็ นสิ นค้าคู่แข่งสําคัญของสิ นค้าแบรนด์ (ดรุ ณี อัศว
ปรี ชา:2546)
โดยทัว่ ไปสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ หมายถึง สิ นค้าราคาถูก มีตน้ ทุนที่ต่าํ เนื่ องจากไม่ตอ้ งมีการ
ทําโฆษณาเพื่อโปรโมทสิ นค้า อาศัยเพียงช่องทางการจัดจําหน่ ายตามสาขาต่างๆ ของซุ ปเปอร์ มาร์
เก็ต และซุปเปอร์ สโตร์ เพื่อเป็ นตัวกระจายสิ นค้าเท่านั้น แต่ในบางกรณี สินค้าเฮ้าส์แบรนด์ไม่ได้มี
ความหมายถึงราคาที่ถูก กลับเป็ นการนําเสนอความพิเศษที่หาไม่ได้ที่อื่น เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ อาทิ
เช่ น สิ นค้า Private Label ของห้างสรรพสิ น ค้าเซ็ นทรั ล คื อ สิ นค้าเสื้ อผ้าแฟชั่น ที่ มีรูป แบบ และ
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เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีการจําหน่ายเฉพาะที่หา้ งสรรพสิ นค้าเซ็นทรัลเท่านั้น สิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ เริ่ ม
เข้ามาเป็ นคู่แข่ง ณ จุดขายของสิ นค้าที่มี แบรนด์ เพราะมีการวางประชันกันเพื่อให้ลูกค้าได้เลือก
ซื้ อ จนเกิ ดกรณี ร้องเรี ยนจากบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตสิ นค้าถึ งซุ ปเปอร์ สโตร์ ว่ามีการลอกเลี ยนแบบ บรรจุ
ภัณฑ์มากเกินไป สร้างความสับสนให้ลูกค้า จนในบางครั้งลูกค้าอาจซื้ อผิดไป เพราะความรี บเร่ ง
ในบางซุ ปเปอร์ สโตร์ ได้มีการจัดประเภทของสิ นค้าเฮ้าส์ แบรนด์ย่อยลงไปอี ก เพื่อให้ลูกค้าเห็ น
ความแตกต่ างในแต่ ละสิ นค้าเฮ้าส์ แบรนด์ เช่ น ที่ Tesco Lotus “Tesco” คื อ สิ นค้าหลักที่ มีความ
น่ าเชื่อถือใช้กบั สิ นค้านําเข้าที่มีการจัดจําหน่ายเฉพาะที่นี่เท่านั้น “Leader Price” คือ สิ นค้าเฮ้าส์แบ
รนด์ ใช้ในทุกหมวดของสิ นค้า “คุม้ ค่า” คือ สิ นค้าที่ราคาถูกคุม้ ค่าสําหรับผูบ้ ริ โภค
แม้ว่าสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ในสายตาผูบ้ ริ โภคมักจะถูกมองว่าคุณภาพตํ่าเมื่อเทียบกับ สิ นค้า
แบรนด์เนมระดับประเทศ (National Brand) แต่เรามิอาจมองข้ามได้เลยว่าเฮ้าส์แบรนด์กเ็ ป็ นแบรนด์
ประเภทหนึ่ งที่มีอิทธิ พลต่อตัวสิ นค้าและตัวองค์กรเช่ นเดียวกับสิ นค้าแบรนด์เนมทั้งหลาย ดังนั้น
สิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์จึงมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของร้านค้าเช่นเดียวกับที่สินค้าแบรนด์เนม มีอิทธิพล
ต่อภาพลักษณ์ขององค์กรผูผ้ ลิต สิ นค้าที่คุณภาพตํ่าอาจทําให้ตราร้านค้าหรื อภาพพจน์ของร้ านค้า
ตกตํ่าและเสี ยหายไปด้วย (ศรัทธร วิญญหัตถกิจ 2544 :124) หากร้านค้าใดผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพดี
ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค โอกาสที่ผูบ้ ริ โภคจะกลับมาซื้ อซํ้าก็มีมาก อันจะนําไปสู่ ความ
ภักดีต่อร้านค้านั้นๆ ได้ ร้านค้าจํานวนไม่นอ้ ยจึงพยายามปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพสิ นค้าของตน
ให้เทียบเท่าหรื อใกล้เคียงสิ นค้าแบรนด์เนมระดับประเทศเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและ
สร้างความภักดีต่อร้านค้า ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายที่สาํ คัญของร้านค้าทุกร้าน จากประเด็นและความสําคัญ
ดังกล่าวจึงเป็ นเหตุให้คณะผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาเรื่ องการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการเลือก
ซื้อสิ นค้า เฮ้าส์แบรนด์ โดยเลือกสนามจัดเก็บที่ เทสโก้ โลตัส สาขานครปฐม เพื่อนําข้อมูลที่ได้มา
ใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนและปรับปรุ งพัฒนาตัวสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ ที่ส่งผลกับการตัดสิ นใจ
ซื้อของผูบ้ ริ โภค รวมถึงให้ขอ้ มูลบางประการสําหรับผูท้ ี่สนใจในการพัฒนาต่อยอดงานวิจยั ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อสิ นค้าเฮ้าส์ แบรนด์ เทสโก้โลตัส
สาขานครปฐม
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้อสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ เทสโก้
โลตัส สาขานครปฐม โดยจําแนกตามปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุคคล
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3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้อสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ เทสโก้โลตัส สาขานครปฐม
นิยามศัพท์
สิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ หมายถึง สิ นค้าที่ใช้ชื่อตราของผูจ้ ดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น ห้างเทสโก้โลตัส จําหน่ายภายใต้แบรนด์ “เทสโก้” “คุม้ ค่า” “ซุปเปอร์เซฟ”
ผูบ้ ริ โภค หมายถึง กลุ่มตัวอย่างบุคคลที่เข้ามาใช้จ่ายจับจ่ายสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ ที่เทสโก้ โลตัส สาขา
นครปฐม
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์เทสโก้ โลตัส สาขานครปฐม
หมายถึง ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้า ได้แก่ ประเภทของสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ที่ซ้ื อ
การตัดสิ นใจเลือกผลิตภัณฑ์ การค้นหาข้อมูล พฤติกรรมหลังการซื้อ
การตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึ ง ลักษณะของการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเฮาส์ แบรนด์ในด้านต่างๆ
ได้แก่ การเลือกเวลา การเลือกปริ มาณการซื้อ และการเลือกผลิตภัณฑ์
พฤติกรรมหลังการซื้ อ หมายถึง การที่ผูบ้ ริ โภคประเมินคุณค่า หรื อประโยชน์ที่ได้รับจาก
ผลิตภัณฑ์ที่ตดั สิ นใจซื้อมา ซึ่งผูบ้ ริ โภคอาจจะรู ้สึกพอใจหรื อไม่พอใจในผลิตภัณฑ์
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ หมายถึง ตัวแปรหรื อเครื่ องมือทางการตลาดที่สามารถ
ควบคุมได้ ที่บริ ษทั มักจะนําใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าที่
เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งประกอบไปด้วย 7 มิติคือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์
การส่ งเสริ มการตลาด บุคคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการบริ การ
ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง การสร้างคุณค่าในใจของลูกค้าผ่าน ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
หรื อ ความแตกต่างทางการแข่งขัน เพื่อให้สินค้า หรื อบริ การของกิจการมีความแตกต่างอย่างโดด
เด่น มี องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ อาทิ ประโยชน์พ้ืนฐาน คุณภาพ รู ปร่ างลักษณะ
การบรรจุภณ
ั ฑ์ตราสิ นค้าที่ อยู่ในเกณฑ์เป็ นที่ ยอมรับ มีการกําหนดตําแหน่ งผลิ ตภัณ ฑ์ โดยการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงตําแหน่ งของผลิตภัณ ฑ์ว่าอยู่ในส่ วนใดของตลาด ซึ่ งจะสร้างความ
แตกต่าง และมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อทําให้ผลิตภัณฑ์มี
ความใหม่ โดยการปรั บปรุ งและพัฒ นาให้ดียิ่งขึ้ น อย่างสมํ่าเสมอ โดยคํานึ งความสามารถของ
บริ ษ ัท ในการตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า ให้ดี ยิ่งขึ้ น ไป มี ก ลยุท ธ์ เกี่ ยวกับ ส่ ว นประสม
ผลิตภัณฑ์ และสายผลิตภัณฑ์ที่ชดั เจน
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ราคา หมายถึ ง คุ ณ ค่าของผลิ ตภัณ ฑ์ในรู ปของตัวเงิ น ซึ่ งลูกค้าใช้ในการใช้เปรี ยบเที ยบ
ระหว่างราคา ที่ตอ้ งจ่ายเงินออกไป กับคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับกลับมาจากผลิตภัณฑ์น้ นั โดยพิจารณา
จาก สถานการณ์ สภาวะ และรู ปแบบของการแข่งขันในตลาด ต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อม
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ คุณค่าที่รับรู ้ได้ในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ช่ องทางการจัดจําหน่ าย หมายถึ ง หมายถึง วิธีการที่ จะนําสิ นค้า หรื อบริ การนั้นๆ ไปยัง
ผูบ้ ริ โภคเพื่อให้ทนั ต่อความต้องการ โดยมี หลักเกณฑ์ที่ตอ้ งพิจารณาว่า กลุ่มเป้ าหมายคือใคร และ
ควรกระจายสิ นค้าหรื อบริ การสู่ ผบู ้ ริ โภค ผ่านช่องทางใดจึงจะเหมาะสมมากที่สุด
การส่ งเสริ มการตลาด หมายถึ ง เครื่ อ งมื อ การสื่ อสารทางการตลาด เพื่ อสร้ าง แรงจู งใจ
ความคิด ความรู ้สึก ความต้องการ และความพึงพอใจ ในสิ นค้าหรื อบริ การ โดยสิ่ งนี้จะใช้ในการจูง
ใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความต้องการหรื อเพื่อเตือนความทรงจํา ในตัวผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทาง
หลักได้แก่ การโฆษณา การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงาน การส่ งเสริ มการ
ขาย และการตลาดทางตรง
ด้านบุคลากร หมายถึง พนักงานที่ทาํ งาน ปฎิสัมพันธ์กบั ลูกค้า สร้างมิตรไมตรี ต่อลูกค้า จน
ทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และเกิดความผูกพันกับองค์กรในระยะยาว
ลักษณะทางกายภาพ หมายถึ ง สิ่ งที่ ลู กค้าสามารถสัมผัสได้จากการเลื อกใช้ สิ นค้าหรื อ
บริ การขององค์กร โดยการสร้างความแตกต่างในองค์ประกอบร่ วม อาทิการตกแต่งร้าน การบริ การ
ที่ ร วดเร็ ว รวมถึ งสภาพทางกายภาพที่ ลู ก ค้าสามารถมองเห็ น ได้ อาทิ สั ญ ลัก ษณ์ ที่ ลู ก ค้าเข้าใจ
ความหมายในการรับข้อมูล จากการทําการสื่ อสารทางการตลาดออกไปในสาธารณะ
ด้านกระบวนการ หมายถึ ง เป็ นกิจกรรมที่เกี่ ยวข้องกับระเบี ยบวิธีการและงานปฏิบตั ิ ใน
ด้านการบริ การที่นาํ เสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การอย่างถูกต้องรวดเร็ ว โดยในแต่ละ
กระบวนการสามารถมีได้หลายกิจกรรม ตามแต่รูปแบบและวิธีการดําเนินงานของกิจการ ซึ่ งหากว่า
กิจกรรมต่างๆ ภายในกระบวนการมีความเชื่อมโยงและประสานกัน จะทําให้กระบวนการโดยรวม
มีประสิ ทธิภาพ ส่ งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
ผูว้ ิจยั ทําการศึ กษา แนวคิ ดเกี่ ยวกับ ทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาดบริ ก ารของ Kotler
(1997) และ Armstrong and Kotler (2009) ทฤษฏี การตัดสิ นใจซื้ อของ Kotler (1997) ปกรณ์ คํา
กอง (2555) แนวคิดเกี่ ยวกับสิ นค้าเฮ้าส์ แบรนด์ ของ ดรุ ณี อัศวปรี ชา (2545) ธี รดา ตันธรรศกุล
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(2542) และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ของ นภสร คํานับภา (2549) ภัทราภรณ์ หวังสุ รังคานนท์ (2546) สุ
รั ต น์ วดี ศรี สาหร่ าย (2550) ประเสริ ฐ นิ่ มเกิ ดผล (2546) และ สลิ ล ดาวัน (2557) จนได้กรอบ
แนวคิดดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ขอบเขตของการวิจยั
1.ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหาที่ศึกษาประกอบด้วย
1.1 ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ประกอบด้วย ผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ การส่ งเสริ มการตลาด บุคคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการบริ การ
1.2 ข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
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1.3 การตัดสิ น ใจของผูบ้ ริ โภคในการเลื อกซื้ อ สิ นค้าเฮ้าส์ แบรนด์ เทสโก้-โลตัส สาขา
นครปฐม ประกอบด้วย การรั บ รู ้ ค วามต้องการ การค้น หาข้อ มู ล การประเมิ น ผลทางเลื อ ก การ
ตัดสิ นใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ
2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรได้แก่ ผูม้ าใช้บริ การที่ ห้างสรรพสิ นค้าเทสโก้ โลตัส
สาขานครปฐม หาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสู ตรไม่ทราบประชากร ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ราย
ด้วยวิธีการสุ่ มแบบสะดวก
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้
ประชากรได้แก่ ผูม้ าใช้บริ การที่ห้างสรรพสิ นค้าเทสโก้ โลตัส สาขานครปฐม เนื่ องจากไม่
ทราบประชากรที่ชดั เจน จึงใช้การหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสู ตรไม่ทราบประชากร ของ Cochran
(1977) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ราย ด้วยวิธีการสุ่ มแบบสะดวก (Convenience Sampling)
เครื่ องมือในการทําวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามที่คณะผูว้ ิจยั สร้างขึ้นมีการทดสอบค่าความตรง
เชิ งเนื้ อหา (Content analysis) จากผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 3 ราย และมีการทดสอบค่าความเที่ ยงจาก
กลุ่มที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ราย จากลูกค้าผูม้ าใช้บริ การที่ห้างสรรพสิ นค้าเทสโก้ โลตัส
สาขาศาลายา ด้วยการหาค่าอัลฟา ครอนบาค แบบสอบถาม ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การได้ค่า
ในช่ วง 0.82—0.94 และในส่ วนการตัดสิ นใจซื้ อ อยู่ในช่ วง 0.84-0.93 สถิติที่ใช้ได้การวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าทีแบบอิสระ (Independent ttest) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) และการวิเคราะห์สมการเชิง
โครงสร้าง (Structural equation modeling : SEM)
ผลการวิจยั
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 82.75เป็ นเพศชาย คิดเป็ น
ร้อยละ 17.25 ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 67.50รองลงมามีอายุระหว่าง 31 40 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 19.00 ส่ วนใหญ่ มีระดับ การศึ กษาตํ่ากว่าปริ ญ ญาตรี คิดเป็ นร้ อ ยละ 71.00
รองลงมามีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 28.75 ส่ วนใหญ่มีอาชีพ ธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
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คิดเป็ นร้อยละ 37.75 รองลงมาอาชีพ พนักงาน/ลูกจ้างบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 21.75 และส่ วน
ใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน10,001 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 66.25
ผลการวิเคราะห์ การตัดสิ นใจของผู้บริ โภคในการเลื อกซื้ อสิ นค้ าเฮ้ าส์ แบรนด์ เทสโก้ -โลตัส สาขา
นครปฐม
การศึกษาการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ เทสโก้-โลตัส สาขา
นครปฐม โดยพิ จารณาเป็ นภาพรวมและรายข้อ ได้แก่ การรั บ รู ้ ความต้องการ ด้านการค้น หา
ข้อมู ล การประเมิ นผลทางเลื อก การตัดสิ นใจซื้ อ และพฤติ กรรมหลังการซื้ อ โดยนําเสนอเป็ น
ค่ าเฉลี่ ย(Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พร้ อมทั้งแปลผลค่ าเฉลี่ ย มี ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่ าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ย งเบนมาตรฐานของการตัดสิ นใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้ อสิ นค้ า
เฮ้ าส์ แบรนด์ เทสโก้ -โลตัส สาขานครปฐม
S.D.
ระดับการตัดสินใจ
การตัดสิ นใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อ Mean
1. การรับรู ้ความต้องการ
4.05
.451
มาก
2. การค้นหาข้อมูล
4.19
.665
มาก
.891
มาก
3. การประเมินผลทางเลือก
4.13
4. การตัดสิ นใจซื้อ
4.31
.357
มากที่สุด
.455
มาก
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ
4.16
.359
มาก
ภาพรวม
4.17
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการเลื อกซื้ อสิ นค้าเฮ้าส์ แบรนด์ เทสโก้-โลตัส สาขานครปฐม ใน
ภาพรวม พบว่า มี ระดับ การตัดสิ น ใจอยู่ในระดับ มาก( Mean = 4.17) เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้าน
พบว่าการตัดสิ นใจซื้ อ มีระดับการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( Mean = 4.31 ) ส่ วนด้านอื่นๆ มี
ระดับการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยการค้นหาข้อมูล ( Mean = 4.19 ) พฤติกรรม
หลังการซื้ อ ( Mean = 4.16 ) การประเมินผลทางเลือก ( Mean = 4.13 ) และการรับรู ้ความต้องการ
( Mean = 4.05 )
ส่ วนที่ 2 การเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ เทสโก้โลตัส
สาขานครปฐม โดยจําแนกตามปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุคคล
421

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ผูว้ ิจยั ใช้ค่า t (Independent t-test) และค่า F (One Way ANOVA) ในการวิเคราะห์เพื่ อหา
ผลที่เกิดจากการตั้งสมมติฐานดังนี้
ตารางที่ 2 การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้อสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ เทสโก้โลตัส สาขา
นครปฐม โดยจําแนกตามปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุคคล
การเลือกซื้ อสิ นค้าเฮ้าส์แบ
รนด์ เทสโก้โลตัส สาขา
นครปฐมกรมสรรพากร
1. การรับรู ้ความต้องการ
2. การค้นหาข้อมูล
3. การประเมินผลทางเลือก
4. การตัดสิ นใจซื้ อ
5. พฤติกรรมหลังการซื้ อ
รวม

เพศ

อายุ

การศึกษา

อาชีพ

รายได้

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*

ผลการวิเคราะห์การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ เทสโก้โลตัส สาขา
นครปฐม โดยจําแนกตามปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุคคลพบว่ามีความแตกต่างกันตาม อายุ การศึกษา และ
รายได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาการเลือกซื้ อในแต่ละขั้นตอน ผลการวิจยั พบว่า 1. การ
รับรู ้ความต้องการ มีความแตกต่างกันตาม อายุ อาชีพ และรายได้ 2. การประเมินทางเลือก มีความ
แตกต่างกันตาม อายุ และรายได้ 3. การตัดสิ นใจ มีความแตกต่างกันตาม การศึกษา และรายได้ และ
4. พฤติกรรมหลังซื้ อ มีความแตกต่างกันตาม อายุ การศึกษา และรายได้ ในขณะที่การค้นหาข้อมูล
ผลการวิจยั พบว่าปัจจัยส่ วนบุคคลไม่มีผลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ส่ วนที่ 3 การศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจของ
ผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้อสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ เทสโก้โลตัส สาขานครปฐม
ก่อนดําเนิ นการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ต้องมีการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการสัมพันธ์
กันเองของตัวแปรเหตุ หรื อตัวแปรต้น ดังจะนําเสนอในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การทดสอบปั ญหาภาวะเส้นตรงร่ วมเชิงพหุ
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

ผลการวิจยั พบว่าไม่ตวั แปรเหตุตวั ใดที่ มีความสัมพันธ์กนั เองเกินร้อยละ 80 จนทําให้เกิ ด
ปั ญ หาภาวะเส้ น ตรงร่ วมเชิ งพหุ (Multiconninearity) ดังนั้น ผูว้ ิ จยั จะวิเคราะห์ ด้วยการวิเคราะห์
สมการเชิงโครงสร้างต่อไป

ภาพที่ 2 อิทธิพลของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการ
เลือกซื้อสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ เทสโก้โลตัส สาขานครปฐม (ก่อนปรับตัวแบบ)
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ผลการวิจยั ตัวแบบก่อนปรับ พบว่าตัวแบบยังไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์
ผูว้ จิ ยั จึงมีการปรับตัวแบบ ได้ผลดังนี้

ภาพที่ 3 อิทธิ พลของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการ
เลือกซื้อสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ เทสโก้โลตัส สาขานครปฐม (หลังปรับตัวแบบ)
ผลการวิจยั พบว่าส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคใน
การเลือกซื้อสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ เทสโก้โลตัส สาขานครปฐม อย่างมีนยั สําคัญ (β = 0.90) โดยปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การทุกด้านมีผลอย่างมีนยั สําคัญต่อการตัดสิ นใจ เมื่อพิจารณาถึงค่า
นํ้าหนักองค์ประกอบของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลสู งในสามลําดับแรกได้แก่ ด้าน
กระบวนการ (x6 = 0.65) ด้านบุคลากร (x5 = 0.63) และด้านกายภาพ (x7 = 0.58) ส่ วนปั จจัยที่
มีน้ าํ หนักองค์ประกอบน้อยที่สุดได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (x1 = 0.20) ในขณะที่การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
ในการเลือกซื้ อ มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบในสามลําดับแรกได้แก่ดา้ นการรับรู ้ความต้องการ(y1 =
0.56) พฤติกรรมหลังการซื้อ (y5 = 0.54) การตัดสิ นใจซื้อ (y4 = 0.53)
สรุ ปและอภิปรายผลการวิจยั
ผลการวิจยั พบว่า การตัดสิ น ใจของผูบ้ ริ โภคในการเลื อกซื้ อสิ นค้าเฮ้าส์ แบรนด์ เทสโก้
โลตัส สาขานครปฐม โดยจําแนกตามปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุคคลพบว่ามีความแตกต่างกันตาม อายุ
การศึกษา และรายได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สลิล ดาวัน (2557) ซึ่ ง
ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นคัาเฮัาส์ แบรนด์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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พบว่าพฤติกรรมการซื้อสิ นคัาเฮัาส์แบรนด์ของผูบ้ ริ โภค จําแนกส่ วนบุคคลพบว่ามีความแตกต่างกัน
ตาม อายุ การศึกษา และรายได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประเสริ ฐ
นิ่ มเกิดผล (2546) ซึ่ งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกบั พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
สิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์บริ ษทั สยามแม็คโครจํากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ มีผลต่อ พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์บริ ษทั สยาม
แม็ ค โครจํากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร เกิ ด จาก อายุ การศึ ก ษา และรายได้อ ย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ แต่จะขัดแย้งกับงานวิจยั ของ ภูษิตย์ วงษ์เล็ก (2561) ซึ่ งศึกษาปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้าเฮ้าส์ แ บรนด์ข องผู บ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
กรณี ศึกษาห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางนา พบว่า เพศ สถานภาพ อาชี พ และรายได้มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้อสิ นค้า
เฮ้าส์ แบรนด์ เทสโก้โลตัส สาขานครปฐม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สลิล ดาวัน (2557) ปั จจัยที่
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นคัาเฮัาส์แบรนด์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผลการวิจยั
พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ าย และด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้าเฮาส์แบรนด์
1. ข้ อเสนอแนะเพื่อนําไปใช้
1.1 ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อ
สิ นค้าเฮ้าส์ แบรนด์ โดยปั จจัยที่ มีความสําคัญ ในสามลําดับ แรกได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้าน
บุ คลากร และด้านกายภาพ ในขณะที่ ปั จจัยที่ มีน้ าํ หนักองค์ป ระกอบน้อ ยที่ สุดได้แก่ ผลิ ตภัณ ฑ์
แสดงให้เห็ นว่า สิ นค้าเฮ้าส์ แบรนด์ไม่ได้มีจุดแข็งในเรื่ องผลิตภัณฑ์เมื่อเที ยบกับสิ นค้าที่ วางขาย
ทั่วไป แต่ จุ ดเด่ น ที่ สามารถทําให้ ผูบ้ ริ โภคตัดสิ น ใจซื้ อ เกิ ด จากองค์ป ระกอบร่ วมอื่ น อัน ได้แก่
กระบวนการขาย ด้านบุคลากร และลักษณะทางกายภาพในการจัดวางสิ นค้าเพื่อให้ลูกค้าตัดสิ นใจ
ซื้อสิ นค้าดังกล่าว
1.2 การตัด สิ น ใจของผูบ้ ริ โภคในการเลื อ กซื้ อ มี ค่ านํ้าหนัก ปั จ จัย ที่ ใกล้เคี ยงกัน ในทุ ก
ขั้นตอน แต่ข้ นั ที่มีน้ าํ หนักปั จจัยสู งสุ ดคือ การค้นหาข้อมูล และเมื่อพิจารณาถึงความแตกต่างตาม
ปั จจัยส่ วนบุคคลจะพบว่าเป็ นขั้นตอนเดียวที่ไม่มีความแตกต่างกันตามปั จจัยส่ วนบุคคล ทั้งนี้เพราะ
ธรรมชาติของสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ เป็ นเสมือนสิ นค้า "เลียนแบบ" ซึ่ งมีจุดเด่นในเรื่ องราคาที่ถูกกว่า
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ดังนั้นหากผูป้ ระกอบการสามารถสร้างความสําคัญของการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ สิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์
ให้สูงขึ้น ก็จะทําให้สินค้าดังกล่าวสามารถสร้างความแตกต่างที่สร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 งานวิจยั ดังกล่าวศึกษาจํากัดเฉพาะการเลือกซื้ อสิ นค้าเฮ้าส์ แบรนด์ เทสโก้ โลตัส สาขา
นครปฐม ผูท้ ี่ สนใจอาจจะศึ กษาต่ อยอดไปยังห้างสรรพสิ นค้าอื่น ๆ รวมถึงอาจขยายขอบเขตไป
ศึกษาสิ นค้าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สินค้าเฮ้าส์แบรนด์
2.2 การศึกษาดังกล่าวเน้นการวิจยั เชิงปริ มาณ ดังนั้น ผูท้ ี่สนใจอาจพัฒนาต่อเป็ นการทําวิจยั
เชิ งคุ ณ ภาพ หรื อการทําวิจยั เชิ งผสมผสาน (Mix Method) ก็จะทําให้เกิ ดความเข้าใจในเชิ งลึ กได้
ต่อไป
บรรณานุกรม
ดรุ ณี อั ศ วปรี ชา.(2545). สิ นค้ าตราห้ าง (House Brand). ค้ น เมื่ อ 17 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560.จาก
http://utcc2.utcc.ac.th/brandthaicenter/Article%20etc/สิ นค้าตราห้าง%20(House%20Brand)%20%20อัศวปรี ชา.pdf
ธี รดา ตัน ธรรศกุล . (2542). ความรู้ ทั ศ นคติ และพฤติกรรมการซื้ อสิ น ค้ าเฮ้ าส์ แบรนด์ ข องกลุ่ ม
ผู้หญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์,
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นภสร คํานับภา.(2549).การศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่ างส่ วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรม
การซื้อสิ นค้าเฮ้ าส์ แบรนด์ ของผู้บริโภค .วิทยานิพนธ์บริ หารธุรกิจ. สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร.
ปกรณ์ ปกรรณกรณ์ คํา กอง.(2555).แนวคิ ด การตั ด สิ น ใจ.ค้ น เมื่ อ 17 กุ ม ภาพัน ธ์ 2560.จาก
https://www.gotoknow.org/posts/284784
ประเสริ ฐ นิ่ มเกิดผล. (2546). ความสั มพันธ์ ระหว่ างทัศ นคติกับพฤติกรรมการซื้ อของผู้บริโภคที่มี
ต่ อสิ นค้ าเฮ้ าส์ แบรนด์ บริ ษัทสยามแม็คโครจํากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร. วิทยานิ พนธ์
บริ หารธุรกิจ (การตลาด). บัณฑิตวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.

426

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

พิมพิกา ชวลิต. (2556). พฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้ าตราเฉพาะ (House Brand)ของผู้ บริ โภคใน
จัง หวัด เชี ย งใหม่ : กรณี ศึ กษาห้ างเทสโก้ โลตัสสาขากาดคําเที่ย ง (รายงานผลการวิจยั ). เชี ยงใหม่ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ภัทราภรณ์ หวังสุ รังคานนท์.(2546). การแข่ งขันของธุรกิจค้ าปลีกและกลยุทธ์ ทางการตลาดของ เทส
โก้ โลตั ส ซู เปอร์ เซ็ น เตอร์ .ภาคนิ พ นธ์ ส าขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ ธุ ร กิ จ .ภาควิ ช าเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภูษิตย์ วงษ์เล็ก.(2561).ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครกรณี ศึกษาห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางนา. SOUTHEAST
BANGKOK JOURNAL. , 4 (1), 15-32.
สลิ ล ดาวัน . (2557). ปั จจัยที่ ส่งผลต่ อพฤติ กรรมการซื้ อ สิ น คัาเฮัาส์ แบรนด์ข องผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร. วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา, 8(1), 201-212.
สุ รัตน์วดี ศรี สาหร่ าย.(2550).ความพึงพอใจของผู้บริ โภคต่ อสิ นค้ าเฮาส์ แบรนด์ ข องเทสโก้ โลตัส.
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ และ
รัฐประศาสนศาสตร์.
Armstrong, G. & Kotler, P. (2009). Marketing, an introduction (9th ed.). New Jersey: Pearson
Prentice
Cochran, W.G. (1977) . Sampling Techniques. (3d ed.) New York : John Wiley and Sons Inc.
Kotler, P. (1997). Marketing management: analysis, planning implementation and control.
(9th ed). New Jersey:

427

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่ อการให้ บริการของสํ านักงานขนส่ งจังหวัด
นครปฐม
CLIENTS’ EXPECTATION AND SATISFACTION TOWARDS FROM THE SERVICE
OF NAKHONPATHOM PROVINCE LAND TRANSPORT OFFICE
วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทัว่ ไป มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
wisitson@npru.ac.th
ชัยพร ธนถารลาภ, บุญเลิศ พริ้งเจริญ
นักวิชาการอิสระ
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรี ยบเที ยบระหว่างความคาดหวังและความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริ การของสํานักงานขนส่ งจังหวัดนครปฐม และ 2) เพื่อศึกษา
ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริ การของสํานักงานขนส่ งจังหวัด
นครปฐมเมื่อจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคล กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาได้แก่ผูม้ ารับบริ การใน
สํานักงานขนส่ งจังหวัด จํานวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่ มแบบสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าทีแบบอิสระ และการวิเคราะห์ค่าที
แบบไม่อิสระ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจยั พบว่า (1) ประชาชนต่อ
การให้บริ การของสํานักงานขนส่ งจังหวัดนครปฐมมีความคาดหวังสู งกว่าความพึงพอใจที่ ได้รับ
จากให้บริ การของสํานักงานขนส่ งจังหวัดนครปฐมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติโดยด้านที่ตอ้ งมีการ
ปรับปรุ งเรี ยงจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ด้านการให้ขอ้ มูลสื่ อสาร และ
ด้านเจ้าหน้าที่ และบุ คลากร ตามลําดับ (2) ความคาดหวังต่ อการให้บ ริ การของสํานักงานขนส่ ง
จังหวัดนครปฐมไม่มีความแตกต่างกันในภาพรวมเมื่อจําแนกปั จจัยส่ วนบุคคล และเมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านจะพบว่า ความคาดหวังที่มีต่อการให้บริ การในด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรมีความแตกต่าง
กันตามสถานภาพ และการศึกษา ส่ วนความพึงพอใจต่อการให้บริ การของสํานักงานขนส่ งจังหวัด

428

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

นครปฐม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติในภาพรวม และรายด้านทุกด้าน เมื่อจําแนก
อายุ สถานภาพ การศึกษา และอาชีพ
คําสํ าคัญ : ความคาดหวัง ความพึงพอใจ สํานักงานขนส่ งจังหวัดนครปฐม
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
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
กรมการขนส่ งทางบก เป็ นกรมที่ ท าํ หน้าที่ ค วบคุ ม และจัดระเบี ยบการขนส่ งทางถนน
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ จดทะเบียนและเก็บภาษีรถ รวมทั้งออกใบอนุ ญาตขับรถ เป็ น
หน่ วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับทะเบียนรถ และป้ ายทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคล พัฒนาระบบ
การขนส่ งทางถนนและการใช้รถ ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก
จากอัตราการเพิม่ ขึ้นของรถยนต์ในปั จจุบนั ทําให้จาํ นวนประชาชนที่มาขอจดทะเบียนและ
เสี ยภาษีประจําปี มีมากขึ้น จึงก่อให้เกิดปั ญหาการให้บริ การแก่ประชาชนที่มาใช้บริ การจดทะเบียน
และเสี ยภาษีรถยนต์ประจําปี มักจะมีเสี ยงสะท้อนจากประชาชนที่มาใช้บริ การว่ามีความล่าช้า ไม่ได้
รับความสะดวกจากการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งกิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ในการให้บริ การ
แก่ประชาชนที่มาติดต่อทํารายการในแต่ละวันด้วย
สํานักงานขนส่ งจังหวัดนครปฐม มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมและจัดระเบียบการขนส่ ง ทาง
บกภายในจังหวัดนครปฐมให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก โดยรับผิดชอบงานด้าน
ประกอบการขนส่ ง การรับจัดการขนส่ ง การสํารวจ รวบรวมจัดทําสถิติและวิเคราะห์ขอ้ มูลใน การ
วางแผนการขนส่ ง การตรวจตราปราบปรามผูก้ ระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก และ
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และส่ งเสริ มสวัสดิภาพการขนส่ ง จากข้อมูลสถิติของสํานักงานขนส่ ง
จังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับรถที่จดทะเบียนใหม่เดือนสิ งหาคม 2559 ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.
2522 มียอดรถยนต์ที่จดทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 68,000 คัน โดยเมื่อเทียบกับข้อมูลปี ที่แล้วของรถยนต์
มีอ ตั ราเพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 7.16 จากปี ที่ แล้ว และมี แนวโน้มว่าจํานวนรถยนต์ที่ มาขอจดทะเบี ยนจะ
เพิ่มขึ้นในอนาคต สาเหตุเนื่องมาจากปั จจัยการเปลี่ยนแปลง ซึ่งได้แก่ การผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ อัตรา
ดอกเบี้ยและการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย เป็ นต้น (สํานักงานขนส่ งจังหวัดนครปฐม 2559)
สาเหตุ ห นึ่ งที่ ท าํ ให้ป ระชาชนไม่ ได้รับ ความสะดวก อาจเนื่ องมาจากการที่ รัฐบาลได้มี
นโยบายลดอัตรากําลังคนในส่ วนของข้าราชการลง ทําให้หน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งต้องปรับปรุ ง
การให้บริ การแก่ประชาชนผูม้ าใช้บริ การ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ วมากยิ่งขึ้น
โดยนําระบบการทํางานแบบ “One Stop Service” มาใช้เพื่อลดขั้นตอนที่ยงุ่ ยากซับซ้อนลง เป็ นการ
เพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพในด้านการให้บริ การ ตลอดจนประชาชนที่มาใช้บริ การได้รับความพึงพอใจ
จากการใช้ระบบดังกล่าว ดังนั้น เหตุผลดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไข และ
ภาพพจน์ ข องสํานักงานขนส่ งจังหวัด นครปฐม ข้าพเจ้าจึ งมี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาเรื่ อ ง ความ
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คาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนจากการใช้บริ การสํานักงานขนส่ งจังหวัดนครปฐม เพื่อ
เป็ นประโยชน์ในการศึกษาและพัฒนางานให้บริ การให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว่างความคาดหวังและความพึ งพอใจของประชาชนที่ มีต่ อ การ
ให้บริ การของสํานักงานขนส่ งจังหวัดนครปฐม
2. เพื่ อ ศึ กษาความคาดหวังและความพึ งพอใจของประชาชนที่ มี ต่ อการให้บ ริ ก ารของ
สํานักงานขนส่ งจังหวัดนครปฐมเมื่อจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
นิยามศัพท์
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกของประชาชนในทางบวกหรื อความชอบและความรู ้สึก
สบายใจ รวมถึงความพอใจต่อสิ่ งที่ทาํ ให้เกิดความชอบ ความสบายใจ และเป็ นความรู ้สึกที่บรรลุถึง
ความต้องการของประชาชนต่อการให้บริ การของสํานักงานขนส่ งจังหวัดนครปฐม
ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่ มารั บบริ การจากสํานักงานขนส่ งจังหวัดนครปฐม ฝ่ าย
ทะเบียนรถ
การบริ ก าร หมายถึ ง การปฏิ บ ัติ ห น้าที่ การให้ ค วามสะดวกต่ า งๆในงานด้านการการ
ประกอบการขนส่ งของสํานักงานขนส่ งจังหวัดนครปฐม
สํานักงานขนส่ งจังหวัด หมายถึง หน่ วยงานราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค สังกัดกระทรวง
คมนาคม กระทรวงคมนาคม ที่รับผิดชอบในการควบคุมและจัดระเบียบการขนส่ งทางบกในจังหวัด
ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก การสํารวจจัดทําสถิติ การตรวจปราบปรามผูก้ ระทํา
ผิดกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก ส่ งเสริ มสวัสดิภาพการขนส่ งควบคุม ดูแลสถานตรวจสภาพ
รถเอกชน โรงเรี ย นสอนขับ รถของเอกชน นอกจากนี้ ยัง มี เจ้า หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ การ
ดําเนิ นการด้านทะเบี ยนรถและภาษี รถ การตรวจสภาพรถ การออกใบอนุ ญ าต ผูป้ ระจํารถและ
ใบอนุ ญาตขับรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญ ญัติรถยนต์ พ.ศ.
2522
ความคาดหวัง หมายถึง ความคาดหวังเป็ นความปรารถนาและความมุ่งหวังของบุคคลที่มี
ความเชื่ อว่าหากเขาได้ใช้ความพยายามในการปฏิบตั ิ กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งเต็มที่และประสบ
ความสําเร็ จแล้ว เขาจะได้รับผลตอบแทนตามที่เขาหวังไว้
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ด้านเจ้าหน้าที่ หรื อบุคลากร คือ บุคคลที่ ใช้งาน จัดการ และควบคุมระบบสารสนเทศ ซึ่ ง
หมายถึงบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถในการใช้ฮาร์ ดแวร์ ซอฟแวร์ หรื อมีความรู ้ความสามารถ
ในสาขาวิชาอื่ น ๆที่ สามารถปฏิ บ ัติตามขั้น ตอนที่ ถูกต้อง ส่ งผลให้ทาํ งานประเภทนั้นได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและได้ผลงานที่มีคุณภาพ
ด้า นสิ่ ง อํา นวยความสะดวก หมายถึ ง สิ่ ง สนั บ สนุ น ต่ อ การดํา เนิ น การโครงการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการให้บ ริ การของสํานักงานขนส่ งจังหวัดนครปฐม เช่ น สถานที่ แผนผังอธิ บ าย
ขั้นตอนการขอรับบริ การ การจัดเตรี ยมโต๊ะ เก้าอี้ การบริ การสําเนาเอกสาร การบริ การนํ้าดื่ม การ
บริ การห้องนํ้า ห้องสุ ขา ที่จอดรถ แบบฟอร์มคําร้องต่าง ๆ ตูร้ ับความคิดเห็น
ด้านข้อมูลสื่ อสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายโอนหรื อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผูร้ ับและผูส้ ่ งโดย
ผ่าน ช่ องทางสื่ อสาร เช่ น อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อคอมพิ วเตอร์ เป็ นตัวกลางในการส่ งข้อมูล
เพื่อให้ผสู ้ ่ งและผูร้ ับ เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน
กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
คณะผูว้ ิจยั ได้ใช้แนวคิดเรื่ องความคาดหวังของ พิไลวรรณ จันทรสุ กรี (2540) ความพึง
พอใจของ Kotler (2000) และงานวิจยั ที เกี่ ยวข้อง อาทิ ของ รัชนี กรณ์ ปิ กแก้ว (2557) สุ นารี แสน
พยุห์ (2557) อาภรณ์ รัตน์ เลิ ศไผ่รอด (2554) สมศักดิ์ อิ นทร์ จนั ทร์ (2551) และ จิ รพัฒ น์ พรรณา
(2551) มาพัฒนาเป็ นกรอบแนวคิดได้ดงั นี้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ขอบเขตของการวิจยั
ขอบเขตเนื้อหาด้านการวิจยั ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนจากการใช้
บริ การที่สาํ นักงานขนส่ งจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย
ตัวแปรการวิจยั ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งเป็ น
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
2. ตัวแปรตาม คือ ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของ
สํานักงานขนส่ งจังหวัดนครปฐม แบ่งเป็ น 3 ด้าน คือ (1) ด้านเจ้าที่และบุคลากร (2) ด้านสิ่ งอํานวย
ความสะดวก และ (3) ด้านการให้ขอ้ มูลสื่ อสาร
3. การศึกษาในครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการวิจยั และเก็บข้อมูล ตั้งแต่มกราคม – เมษายน 2560
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้
ประชากร ได้แ ก่ ประชาชนของจังหวัด นครปฐม จํานวน 7 อําเภอ ได้แ ก่ อําเภอเมื อ ง
นครปฐม อําเภอกําแพงแสน อําเภอสามพราน อําเภอพุทธมณฑล อําเภอนครชัยศรี อําเภอบางเลน
และอําเภอดอนตู ม จํานวน 891,071คน (กลุ่ม งานข้อ มู ลสารสนเทศและการสื่ อ สาร สํานักงาน
จังหวัดนครปฐม 2559) โดยคํานวณขนาดของตัวอย่างจากสู ตรของเครจซี่ และ มอร์ แกน (Krejcie
and Morgan, 1970) ยอมให้ เกิ ด ความคลาดเคลื่ อ นร้ อ ยละ 5 ดังนั้น จะได้ข นาดของกลุ่ ม ตัว อย่าง
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จํานวน 400 คน และใช้วิธีสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) เครื่ องมือในการทําวิจยั ได้แก่
แบบสอบถามที่ ค ณะผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ นมี การทดสอบค่าความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content analysis) จาก
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ จาํ นวน 3 ราย และมี การทดสอบค่ าความเที่ ยงจากกลุ่ มที่ ไม่ ใช่ กลุ่ มตัว อย่างได้แ ก่
ประชาชนที่มารับบริ การที่สาํ นักงานขนส่ งจังหวัด กาญจนบุรี จํานวน 30 ราย ด้วยการหาค่าอัลฟา
ครอนบาค แบบสอบถามส่ วนความพึงพอใจได้ค่าในช่วง 0.76-0.82 และในส่ วนความคาดหวังอยู่
ในช่ วง 0.81-0.89 สถิติที่ใช้ได้การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ค่าทีแบบอิสระ (Independent t-test) และการวิเคราะห์ค่าทีแบบไม่อิสระ (Dependent ttest) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA)
ผลการวิจยั
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง คิดเป็ นร้อยละ 50.75 เป็ นเพศชาย คิ ด
เป็ นร้อยละ 49.25 ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36-45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 40.75 รองลงมามีอายุอยูร่ ะหว่าง
26-35 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 33.00 มีสถานภาพส่ วนใหญ่คือโสด คิดเป็ นร้อยละ 43.50 รองลงมาคือมี
สถานภาพสมรส คิดเป็ นร้ อยละ 30.25 มีระดับการศึกษาส่ วนใหญ่อยู่ในระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ น
ร้อยละ53.75 รองลงมาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อตํ่ากว่า คิดเป็ นร้อยละ 24.50 และส่ วน
ใหญ่มีอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 44.75 รองลงมาคือพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ
30.75
ส่ วนที่ 2 การเปรียบเทีย บความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์ค่าทีแบบไม่อิสระ (Dependent t-test) โดยเปรี ยบเทียบระหว่างความ
คาดหวังและความพึงพอใจ ของประชาชนผูม้ าใช้บริ การของสํานักงานขนส่ งจังหวัดนครปฐม ได้
ผลลัพธ์ดงั นี้
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ตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของ
สํานักงานขนส่ งจังหวัดนครปฐม
การให้บริ การของสํานักงาน

ความคาดหวัง

ความพอใจ

ขนส่ งจังหวัดนครปฐม

Mean

SD

ลําดับ

Mean

SD

ลําดับ

t

sig

1. ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร

3.67

0.71

3

2.95

0.79

3

13.9

0.00**

2. ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก

3.80

0.79

1

2.90

0.90

1

16.6

0.00**

3. ด้านการให้ขอ้ มูลสื่ อสาร

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

ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนต่อการให้บริ การของสํานักงานขนส่ งจังหวัดนครปฐมมีความคาดหวัง
สู งกว่าความพึงพอใจที่ได้รับจากให้บริ การของสํานักงานขนส่ งจังหวัดนครปฐมอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติโดยด้านที่ ตอ้ งมีการปรับปรุ งเรี ยงจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก
ด้านการให้ขอ้ มูลสื่ อสาร และ ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร ตามลําดับ
ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์ค่าทีแบบอิสระ (Independent t-test) และการวิเคราะห์ค่า F หรื อการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดี ยว (One Way ANOVA) โดยเปรี ยบเที ยบระหว่างความคาดหวังและ
ความพึงพอใจ ของประชาชนผูม้ าใช้บริ การของสํานักงานขนส่ งจังหวัดนครปฐมจําแนกตามปั จจัย
ส่ วนบุคคล ได้ผลดังในตารางที่ 2-3
ตารางที่ 2 ความคาดหวังต่อการให้บริ การของสํานักงานขนส่ งจังหวัดนครปฐมจําแนกตามปั จจัย
ส่ วนบุคคล
การให้บริ การของสํานักงาน

เพศ

อายุ

สถานภาพ

การศึกษา

อาชีพ

ขนส่ งจังหวัดนครปฐม

t

sig

F

sig

F

sig

F

sig

F

sig

1. ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร

-0.71

0.48

0.52

0.67

4.02

0.01*

4.43

0.00*

1.30

0.27

2. ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก

-1.13

0.26

1.36

0.25

1.32

0.27

0.89

0.45

1.96

0.12

3. ด้านการให้ขอ้ มูลสื่ อสาร

-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
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ผลการวิจยั พบว่า ความคาดหวังต่อการให้บริ การของสํานักงานขนส่ งจังหวัดนครปฐมไม่มีความ
แตกต่างกันในภาพรวมเมื่อจําแนกปั จจัยส่ วนบุคคล และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านจะพบว่า ความ
คาดหวังที่มีต่อการให้บริ การในด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรมีความแตกต่างกันตามสถานภาพ และ
การศึกษา
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริ การของสํานักงานขนส่ งจังหวัดนครปฐมจําแนกตามปั จจัย
ส่ วนบุคคล
การให้บริ การของสํานักงาน

เพศ

อายุ

สถานภาพ

การศึกษา

อาชีพ

ขนส่ งจังหวัดนครปฐม

t

sig

F

sig

F

sig

F

sig

F

sig

1. ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร

0.88

0.38

5.18

0.00*

3.12

0.03*

8.92

0.00*

2.76

0.04*

2. ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก

1.10

0.27

7.74

0.00*

3.82

0.01*

6.64

0.00**

3.33

0.02*

3. ด้านการให้ขอ้ มูลสื่ อสาร

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

ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจต่ อการให้บ ริ การของสํานักงานขนส่ งจังหวัดนครปฐม มี ความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในภาพรวม และรายด้านทุกด้าน เมื่อจําแนก อายุ สถานภาพ
การศึกษา และอาชีพ
สรุ ปและอภิปรายผลการวิจยั
ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนต่อการให้บริ การของสํานักงานขนส่ งจังหวัดนครปฐมมีความ
คาดหวังสู งกว่าความพึงพอใจที่ได้รับจากให้บริ การของสํานักงานขนส่ งจังหวัดนครปฐมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติในทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิรพัฒน์ พรรณา (2551) ที่ศึกษาการรับรู ้
และความคาดหวังที่ประชาชนมีต่อฝ่ ายทะเบียนรถ กรณี ศึกษา สํานักงานขนส่ งจังหวัดนราธิวาส ที่
ได้ขอ้ ค้นพบไม่แตกต่างกัน ดังนั้ผบู ้ ริ หารสํานักงานขนส่ งจังหวัดนครปฐมจึงต้องนําผลที่ต่างของ
ความคาดหวังกับความพึงพอใจที่มีระยะห่ างกันมากมาปรับปรุ งและพัฒนาหน่วยงานเพื่อสร้าง
ประสิ ทธิภาพในการบริ การให้มากยิง่ ขึ้น
เมื่ อพิจารณาด้านความคาดหวังต่ อการให้บ ริ การของสํานักงานขนส่ งจังหวัด นครปฐม
จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลจะพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สมศักดิ์ อิ นทร์ จนั ทร์ (2551) ที่ ศึกษาความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การเสี ยภาษี รถตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ต่ อ การ ให้ บ ริ ก ารของสํานัก งานขนส่ งจังหวัด จัน ทบุ รี แต่ ข ้อ ค้น พบที่
น่ าสนใจคื อ ปั จจัยด้านเจ้าหน้าที และบุ คลากรได้รับ การประเมิ น ความคาดหวังแตกต่ างไปตาม
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สถานภาพและการศึ กษา และเมื่ อนําผลมาพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าผูท้ ี่ มีสถานภาพโสด และ
การศึ ก ษาสู งกว่าจะมี ค วามคาดหวัง สู งกว่าผูท้ ี่ มี ส ภาพภาพสมรส และการศึ ก ษาตํ่ากว่าอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
เมื่ อพิ จารณาด้านความพึ งพอใจต่ อการให้บ ริ การของสํานักงานขนส่ งจังหวัดนครปฐม
จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลจะพบว่ามีความแตกต่างในภาพรวมและรายด้านอย่างมีนยั สําคัญแทบ
ทุกด้าน ไม่วา่ จะเป็ นอายุ สถานภาพ การศึกษา และอาชีพ จะยกเว้นเพียงปั จจัยด้านเพศเท่านั้น ซึ่ งจะ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัชนี กรณ์ ปิ กแก้ว (2557) ที่ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริ การของสํานักงาน ขนส่ งจังหวัดลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง งานวิจยั ของ สุ
นารี แสนพยุห์ (2557) เรื่ อ ง ความพึ งพอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารสาธารณะของ
เทศบาล ตําบลโพธิ์ ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และงานวิจยั ของ อาภรณ์รัตน์ เลิศไผ่รอด
(2554) เรื่ อ งความพึ งพอใจของประชาชนต่ อ การบริ การสาธารณะตามหลัก สาราณี ยธรรมของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์. ซึ่ งได้ผลงานวิจยั ไปในทิ ศทางเดี ยวกัน
ดังนั้นปั จจัยด้านความพึ งพอใจที่ แตกต่ างกัน นี้ เองจึ งเป็ นเหตุ ที่ผูบ้ ริ หารต้องให้ความสนใจและ
พัฒนาการบริ การให้สอดรับกับความแตกต่างของลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ การ
ให้ได้มากที่สุดต่อไป
1. ข้ อเสนอแนะเพื่อนําไปใช้
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ควรนําผลต่างที่เกิดขึ้นระหว่างความคาดหวังและพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริ การของสํานักงานขนส่ งนครปฐม ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุดมาพิจารณาปรั บปรุ ง แก้ไข
ดังนี้
1.1ด้านเจ้าหน้าที่ และบุ คลากร ข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยน้อ ยที่ สุด คื อ ความสุ ภาพ ยิ้มแย้มแจ่ มใส
กิริยามารยาทหรื อการพูดจาด้วยถ้อยคําและนํ้าเสี ยงสุ ภาพ ควรบริ การด้วยรอยยิม้ ไม่แสดงออกทางสี
หน้าขณะปฏิบตั ิงาน
1.2 ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีความเพียงพอของอุปกรณ์/
เครื่ องมือในการให้บริ การ เช่ น คอมพิวเตอร์ ควรเบิ กอุปกรณ์ สํานักงานไว้พอเจ้าหน้าที่ เพื่อการ
บริ การที่ไวมากขึ้น
1.3 การให้ขอ้ มูลสื่ อสาร ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การเข้าถึงข้อมูลสื่ อสารของสํานักงานขนส่ ง
จังหวัดนครปฐม ควรมีสื่อเพิ่มหลายๆด้าน เพื่อง่ายต่อการทราบข้อมูลของสํานักงาน
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1.4 ผูบ้ ริ หารต้องให้ความตระหนักถึงความแตกต่างของลูกค้าเพื่อพัฒนางานบริ การให้ตรง
กับความต้องการและมีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการเก็บข้อมูลเฉพาะประชาชนที่มาใช้บริ การขนส่ งจังหวัดนครปฐม
สําหรับการวิจยั ครั้งต่อไปควรเก็บข้อมูลของพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริ การในขนส่ งจังหวัด
นครปฐม เพื่อให้ทราบถึงความคาดหวังและความพึงพอใจในการให้บริ การต่อประชาชนที่ มาใช้
บริ การ
2.2 ในการศึ กษาครั้ งนี้ ใช้วิธีการเก็บ ข้อมูลแบบสอบถามเพียงอย่างเดี ยวอาจจะทําให้ผล
การศึกษาคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง ดังนั้น เพื่อให้งานวิจยั ครั้งต่อไปมีความถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์มากที่สุดผูว้ ิจยั ขอเสนอแนวคิดว่าควรวิจยั แบบเชิงคุณภาพ หรื อทําการวิจยั แบบผสมผสาน
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ละเอียดลึกซึ้งมากยิง่ ขึ้น
2.3 การเก็บข้อมูลในการทําวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาเป็ นแบบภาคตัดขวางในช่วงระยะเวลาเพียง 4
เดือนความสมบูรณ์ของข้อมูลอาจจะมีจุดบกพร่ อง อีกทั้งเทคนิ คการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก เป็ น
การสุ่ มแบบไม่คาํ นึ งถึงโอกาสทางสถิติ มีความน่ าเชื่ อถือน้อยกว่าการสุ่ มแบบคํานึ งถึงโอกาสทาง
สถิติ ผูท้ ี่สนใจอาจพัฒนาแนวทางการสุ่ มตัวอย่าง และขยายเวลาในการจัดเก็บก็อาจจะได้ขอ้ ค้นพบ
ที่สมบูรณ์มากขึ้นได้
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ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มี (1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิ บ ัติ ง านของพนั ก งานส่ ว นโรงงานผลิ ต โคมไฟบริ ษ ัท ไทยสแตนเลย์ก ารไฟฟ้ า จํา กัด
(มหาชน) และ (2) เพื่อศึกษาปั จจัยจูงใจ และปั จจัยคํ้าจุนที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานส่ วนโรงงานผลิตโคมไฟบริ ษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) ประชากรที่
ใช้ในการศึกษาคือ พนักงานของบริ ษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน) มีจาํ นวนทั้งหมด
2,657 คน โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 365 คน และวิธีสุ่มตัวอย่างอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่า
ร้ อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้
สถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน ได้ แ ก่ t-test, One-Way Anova (F-test) และการวิ เคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ
(Multiple Regression Analysis) ผลการวิ จ ัย พบว่ า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง
จํานวน 192 คน (ร้อยละ 52.60) มีอายุ 20 – 29 ปี จํานวน 178 คน (ร้อยละ 48.75) มีระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญ ญาตรี จํานวน 234 คน (ร้อ ยละ 64.10) มีส ถานภาพโสด จํานวน 215 คน (ร้อ ยละ
58.90) มีระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน 1 – 5 ปี จํานวน 145 คน (ร้อยละ 39.70) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,001 – 20,000 บาท จํานวน 169 คน (ร้ อยละ 46.30) ผลการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยจูงใจ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับด้านมาก กลาง น้อยดังนี้ ด้านความรับผิดชอบ, ด้าน
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ความสําเร็ จในการทํางาน, และด้านการได้รับการยอมรับและด้านความก้าวหน้าในงาน ปั จจัยคํ้าจุน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับด้านมาก กลาง น้อยดังนี้ ด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน
ด้านสถานะทางอาชี พ และด้านเงิ น เดื อ นและสวัส ดิ ก าร และความพึ งพอใจในการปฏิ บ ัติ งาน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ พบว่า ระยะเวลาที่
ปฏิบตั ิงาน ที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่ วนโรงงานผลิต
โคมไฟบริ ษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน) ต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (2) ปั จจัยจูงใจ พบว่า ด้านลักษณะของงาน ด้านความสําเร็ จในการทํางาน ด้านความรับผิดชอบ
และด้านความก้าวหน้าในการทํางานส่ งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานส่ วน
โรงงานผลิตโคมไฟบริ ษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และมี อ าํ นาจการพยากรณ์ ร้ อ ยละ 50.60 (3) ปั จจัย คํ้าจุ น พบว่ า ด้านเงิ น เดื อ นและ
สวัสดิการ ด้านสถานะทางอาชีพ ด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน ด้านด้านความมัน่ คงในการทํางาน
ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว และด้านนโยบายขององค์กรส่ งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานส่ วนโรงงานผลิตโคมไฟบริ ษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอาํ นาจการพยากรณ์ร้อยละ 63.20
คําสํ าคัญ : ปั จจัยแรงจูง, ปั จจัยคํ้าจุน, ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ABSTRACT
The objective of this independent research was (1) to study to individual factors affecting
to satisfaction of employees at lighting equipment Thai Stanley electric public company limited
and (2) to study to motivational factors and hygiene factors that affecting to satisfaction of
employees at lighting equipment Thai Stanley Electric Public Company Limited. The population
were employees at lighting equipment Thai Stanley electric public 2,657 people with the
questionnaire was use as a tool to collect 365 sample. Sampling technique was simple random
sampling. Analyzing data use descriptive statistics included frequency, percentage, mean, and
standard deviation, and inferential statistics using include t-test, one-way ANOVA (F-test), and
Multiple Regression Analysis. The research results showed characteristics of survey respondents
as follows 192 people were female (52.60 percent), 20 -29 year old 178 people (48.75 percent).
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They have a level of education below a bachelor's degree total 234 people (64.10%), single total
215 people (58.9 percent), duration of employment 1 – 5 year total 145 people (39.70 percent)
and salary 10,001 – 20,000 per month total 169 people (46.30 percent). The results of the research
were analyzed for motivational factors information at the middle level sort by high level, middle
level and low level as the follow responsibility, success in work, acceptable and progressive in
work. Hygiene factors were at a high level sort by high level, middle level and low level as the
follow relationships with colleagues, professional status, salary and benefits, and job satisfaction
that overall was at a high level. The hypothesis testing showed the following results: (1)
Individual factors, it was experience of work affecting to satisfaction of employees at lighting
equipment Thai Stanley electric public company limited, the statistically significant differences
between the comparing groups was 0.05. (2) Motivational factors, it was work itself, the success
of the work, responsibility and the progress of work affecting to satisfaction of employees at
lighting equipment Thai Stanley electric public company limited, the statistically significant
differences between the comparing groups was 0.05 and has a predictability of 50.60 percent. (3)
Hygiene factors, it was salary and welfare, professional status, relationships with colleagues,
security in the workplace, personal life and the policy of the organization affecting to satisfaction
of employees at lighting equipment Thai Stanley electric public company limited, the statistically
significant differences between the comparing groups was 0.05 and has a predictability of 63.20
percent.
Key Words : MOTIVATIONAL FACTORS, HYGIENE FACTORS, JOB SATISFACTION
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บทนํา
ในปั จจุบนั องค์กรทัว่ โลกกําลังประสบปั ญหาการลาออกของพนักงานในองค์กร สาเหตุ
หนึ่งเกิดจากนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มขั้นแรงขั้นตํ่า ส่ งผลให้องค์กรต่าง ๆ ต้องปรับเพิ่มค่าแรง
ทั้งนี้เพื่อรักษาพนักงานที่มีอยูเ่ ดิม และเพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้ จากอัตราจํานวนพนักงาน
ที่ลดลงนั้น อาจมีสาเหตุมาจากการลาออกจากงานของพนักงาน มีผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพของ
บริ ษทั ในขณะเดียวกันต้องมีการสรรหา คัดเลือก ฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานใหม่เข้ามาทดแทน
เพื่ อทําให้บริ ษทั บรรลุวตั ถุป ระสงค์ที่กาํ หนดไว้ การมุ่งเน้นทักษะของพนักงานเพี ยงอย่างเดี ยว
ส่ งผลให้พนักงานนั้นไม่มีความตั้งใจ หรื อไม่มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งความไม่พึงพอใจ
ในการปฏิบตั ิงานนั้น จะส่ งผลกระทบต่อการขาดงาน หรื อการลาออกจาก ดังนั้น การศึกษาถึงความ
พึ งพอใจในการปฏิ บ ัติ งานของพนัก งานบริ ษ ทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน) จึ งมี
ความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิ่งต่ อบริ ษทั ซึ่ งความพึงพอใจในการทํางานมีความเกี่ยวข้องกับตาม
หลักทฤษฎีของ Frederick Herzberg (1959) ได้ศึกษาและทําการวิจยั เกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน
ของบุคคล เขาได้ศึกษาถึงความต้องการของคนในองค์กร หรื อการจูงใจในการทํางาน โดยมีสาเหตุ
มาจากปั จจัยจูงใจ (Motivational factors) และปั จจัยคํ้าจุน (Hygiene factors)
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1) เพื่ อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ ส่งผลต่ อความพึ งพอใจในการปฏิ บ ตั ิ งานของพนักงาน
ส่ วนโรงงานผลิตโคมไฟบริ ษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)
2) เพื่อศึกษาปั จจัยจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ส่ วนโรงงานผลิตโคมไฟบริ ษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)
3) เพื่อศึกษาปั จจัยคํ้าจุนที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ส่ วนโรงงานผลิตโคมไฟบริ ษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)
สมมติฐานของการวิจยั
1) ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ส่ วนโรงงานผลิตโคมไฟบริ ษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) ต่างกัน
2) ปั จ จัย จู ง ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ง านของพนั ก งานส่ ว น
โรงงานผลิตโคมไฟบริ ษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)
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3) ปั จจัยคํ้าจุ น ที่ มีค วามสัมพัน ธ์ต่ อความพึ งพอใจในการปฏิ บ ัติ งานของพนักงานส่ วน
โรงงานผลิตโคมไฟบริ ษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)
ขอบเขตของการวิจัย
ด้านเนื้อหา ศึกษาค้นคว้ามุ่งเน้นเกี่ยวกับตัวแปรปั จจัยความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน และ
ด้านประชากร ประชากรที่ตอ้ งการศึกษาในงานวิจยั นี้ คือ พนักงานส่ วนโรงงานผลิตโคมไฟบริ ษทั
ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน) มี จาํ นวน 2,657 คน และเก็บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัวอย่าง
ทั้งหมด 365 คน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ปัจจัย จูงใจ หมายถึง ปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธ์โดยตรง
กับแรงจูงใจภายใน มีลกั ษณะสัมพันธ์กบั เรื่ องของงานโดยตรง ได้แก่ ด้านลักษณะของงาน ด้าน
ความสําเร็ จในการทํางาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการได้รับการยอมรับ และด้านความก้าวหน้า
ในงาน
ปั จ จัย คํ้าจุน หมายถึ ง ปั จจัยที่ ช่วยให้เกิ ดแรงจู งใจในการทํางานของบุ คคล ได้แก่ ด้าน
เงินเดือนและสวัสดิการ ด้านสถานะทางอาชีพ ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านความสัมพันธ์
กับผูร้ ่ วมงาน ด้านความมัน่ คงในการทํางาน ด้านวิธีการปกครองบังคับ บัญ ชา ด้านความเป็ นอยู่
ส่ วนตัว และด้านนโยบายขององค์การ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู ้สึกที่ดีของบุคลากรที่มีต่องานที่ทาํ อยู่ ซึ่ ง
เป็ นความรู ้ สึกที่ เกิ ดขึ้ น จากการได้รับ การตอบสนองทั้งทางด้านร่ างกายหรื อ จิ ต ใจอัน ส่ งผลให้
บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัย ส่ วนบุคคล (Individual factors)
-เพศ
-สถานภาพสมรส
-อายุ
-ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
-ระดับการศึกษาสูงสุ ด
-รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจจัย จูงใจ (Motivational factors)
-ด้านลักษณะของงาน
-ด้านความสําเร็ จในการทํางาน
-ด้านความรับผิดชอบ
-ด้านการได้รับการยอมรับ
-ด้านความก้าวหน้าในงาน
(Herzberg, 1959)

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่ วนโรงงานผลิตโคมไฟบริษทั
ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

ปัจจัย คํา้ จุน (Hygiene factors)
-ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
-ด้านสถานะทางอาชีพ
-ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
-ด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน
-ด้านความมัน่ คงในการทํางาน
-ด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา
-ด้านความเป็ นอยูส่ ่วนตัว
-ด้านนโยบายขององค์การ
(Herzberg, 1959)

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั
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ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1) ผลวิจยั ที่ ได้ศึกษา สามารถใช้เป็ นข้อมูลสําหรั บฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ไปทําการ
ปรับปรุ งในเรื่ องของเงินเดือน สวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจใน
การปฏิบตั ิงาน
2) ผลวิจยั ทําให้ท ราบถึ งจุ ดแข็ง (Strength) และจุดอ่อ น (Weakness) สมรรถนะด้านการ
ปฏิบตั ิ งานของพนักงานในองค์กร เพื่อที่ จะสามารถนําพัฒ นาต่อยอดจุดแข็งให้มีความแข็งแกร่ ง
เหนือคู่แข่งขัน และจุดอ่อนไปทําการปรับปรุ งให้ดีในอนาคตได้
3) ผลการวิจยั นี้ ใช้เป็ นแนวทางให้กบั ผูท้ ี่สนใจศึกษาวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยจูงใจ และปั จจัยคํ้า
จุนที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ในการต่อยอดองค์ความรู ้ทางวิชาการได้ในอนาคต
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
ทฤษฎี ส องปั จจั ย ของ Frederick Herzberg (1959) ซึ่ งมี ชื่ อเรี ยกที่ แตกต่ า งกั น คื อ The
motivation hygiene theory, Dual factor theory, Two factor theory แล ะ Motivation-maintenance
ได้ศึกษาและทําการวิจยั เกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานของบุคคล เขาได้ศึกษาถึงความต้องการของ
คนในองค์กร หรื อการจูงใจในการทํางาน ทําการศึกษาว่าคนเราต้องการอะไรจากการปฏิบตั ิ งาน
คําตอบนั้นคือ บุคคลต้องการความสุ ขจากการปฏิบตั ิงาน สรุ ปได้วา่ ความสุ ขจากการปฏิบตั ิงานนั้น
เกิ ดจากความพึงพอใจ หรื อไม่พึงพอใจในการทํางาน โดยมี สาเหตุ มาจากปั จจัยสองลักษณะ คื อ
ปั จจัยจูงใจ (Motivational factors) และปั จจัยคํ้าจุน (Hygiene factors) มีรายละเอียดดังนี้
1) ปั จจัยจูงใจ (Motivational factors) คือ ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการทํางานโดยตรง เพื่อจูงใจ
ให้คนรักและชอบในงานที่ปฏิบตั ิ เป็ นแรงกระตุน้ ทําให้เกิดความพึงพอใจแก่บุคคลในองค์กร ทําให้
มีประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน เพราะเป็ นปั จจัยที่ ช่วยตอบสนองความต้องการภายในของบุ คคล
มีท้ งั หมด 5 ด้าน
2) ปั จจัยคํ้าจุน (Hygiene factors) หมายถึง ปั จจัยที่ ช่วยให้เกิดแรงจูงใจในการทํางานของ
บุคคล ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เป็ นปั จจัยภายนอก มีท้ งั หมด 8 ด้าน
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งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
นิ ธิ ว ดี กาญจนาโรจน์ พ ัน ธ์ (2559) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ง านของ
เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภาษีอากร ในหน่ วยงานสํานักบริ ห ารภาษี ธุรกิ จขนาดใหญ่ กรมสรรพากร”
ผลการศึกษาพบว่า ในการวิเคราะห์เกี่ ยวกับระดับความคิดเห็ นปั จจัยจูงใจ พบว่า ด้านที่ จูงใจมาก
ที่สุด คือ ด้านลักษณะของงาน รองลงมา คือ ด้านความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบตั ิ ผลการวิเคราะห์
ข้อ มู ล เชิ ง สถิ ติ พบว่ า ปั จ จัย จู งใจมี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิ บตั ิ งาน คือ ปั จจัยจูงใจด้านความสําเร็ จในการทํางานมี ความสัมพันธ์มากที่ สุด รองลงมา คื อ
ปั จจัยในด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้า
เรณู สุ ขกฤษกิ จ (2554) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งานของ
บุ คลากรในบริ ษทั ท่ าอากาศยานไทยจํากัด (มหาชน)” ผลการศึ กษาพบว่า การวิเคราะห์ เกี่ ยวกับ
ระดับความคิดเห็นปั จจัยด้านจูงใจ พบว่า ด้านที่จูงใจมากที่สุดคือด้านลักษณะของงาน รองลงมาคือ
ด้า นความสําเร็ จ และด้านความรั บ ผิ ด ชอบ ผลการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล เชิ งสถิ ติ พ บว่าปั จ จัย จู ง ใจมี
ความสัมพันธ์ในทิ ศทางเดี ยวกันกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิ งาน โดยปั จจัยจูงใจด้านลักษณะ
งานมีความสัมพันธ์มากที่สุด รองลงมาคือปั จจัยด้านความสําเร็ จ
สุ ภพ กันธิ มา (2550) ศึกษาเรื่ อง “แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาล ตําบล
จังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยคํ้าจุนในการปฏิ บตั ิงานได้รับปั จจัยคํ้าจุน 5 ปั จจัย คือ
ด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น การปกครองบังคับบัญชา นโยบายและการบริ หาร สภาพแวดล้อม
ในการทํางาน และความมัน่ คง ปั จจัยทั้งหมดมีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานของพนักงานอยูใ่ น
ระดับมาก
ระเบียบการวิธีวจิ ยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่ วนโรงงานผลิตโคมไฟบริ ษทั ไทยสแตนเลย์การ
ไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานส่ วนโรงงานผลิตโคมไฟบริ ษทั
ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) มีจาํ นวน 2,657 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของ Taro Yamane (1973) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 348 คน แต่เพื่อสํารองความผิดพลาด ผูว้ ิจยั
จึงได้เก็บเพิ่มอีก 17 คน ดังนั้น ในงานวิจยั ครั้งนี้ จะใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 365 คน โดยใช้
การสุ่ มตั ว อย่ า งอย่ า งง่ า ย (Simple Random Sampling) ใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น
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เครื่ องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับ แบบสอบถาม
การวิจยั ครั้งนี้ กาํ หนดให้ค่าความน่ าเชื่ อถือได้ของสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าจํานวนมากกว่าหรื อเท่ากับ
0.7 จากการดําเนิ นการทดสอบข้อมูลจากแบบสอบถามจํานวน 30 ชุ ดแรก ได้ผลการวิเคราะห์ค่า
Cronbach’s Alpha มีค่าน้อยสุ ดอยูท่ ี่ 0.771 และสู งสุ ดเท่ากับ 0.950
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยการหาจํานวน ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้อธิ บายข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มประชากร
ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้แปลความหมายข้อมูลต่าง ๆ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:
S.D.) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิ ติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การหาความแตกต่าง
ด้วยตัวแปรด้านสถิติ t-Test (Independent Sample Test) F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ
(Multiple Regression Analysis) โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลลักษณะส่ วนบุคคล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 192 คน (ร้อยละ 52.60) มีอายุ 20 – 29
ปี จํานวน 178 คน (ร้ อยละ 48.75) มี ระดับ การศึ กษาตํ่ากว่าปริ ญ ญาตรี จํานวน 234 คน (ร้ อยละ
64.10) มีสถานภาพโสด จํานวน 215 คน (ร้ อยละ 58.90) มีระยะเวลาที่ปฏิ บตั ิงาน 1 – 5 ปี จํานวน
145 คน (ร้อยละ 39.70) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 169 คน (ร้อยละ
46.30)
ปัจจัยจูงใจที่มผี ลต่ อความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปั จจัยจูงใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (X = 3.34)
โดยเรี ย งลํา ดับ จากมากไปน้ อ ยในแต่ ล ะด้า นดัง นี้ ด้า นความรั บ ผิ ด ชอบมากที่ สุ ด (X = 3.76)
รองลงมา ด้านความสําเร็ จในการทํางาน (X = 3.50) ด้านลักษณะของงาน (X = 3.49) และน้อยที่สุด
ด้านการได้รับการยอมรับ และด้านความก้าวหน้าในงาน (X = 2.97) โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน
ดังต่อไปนี้
ปัจจัยคํา้ จุนที่มผี ลต่ อความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปั จจัยคํ้าจุน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X = 3.48) โดย
มี ร ายละเอี ย ดในแต่ ล ะด้า นดังต่ อ ไปนี้ ด้า นความสั ม พัน ธ์ ก ับ ผู ้ร่ ว มงานมากที่ สุ ด (X = 3.68)
รองลงมา ด้านสถานะทางอาชีพ (X = 3.67) ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน (X = 3.60) ด้านความ
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มัน่ คงในการทํางาน (X = 3.51) ด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา (X = 3.43) ด้านนโยบายองค์กร (X
= 3.43) ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว (X = 3.42) และน้อยที่สุด ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ (X = 3.12)
ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ าน
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (X = 3.68) โดยด้านที่ มีระดับความคิ ดเห็ น มากที่ สุด คื อ ความพึ งพอใจที่ ได้ท าํ งานร่ วมกับ
บริ ษทั มีวฒั นธรรมอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ดีมากที่สุด (X = 3.96) รองลงมา มีความรู ้สึก
กระตือรื อร้นในตําแหน่ งงานที่ได้ทาํ (X = 3.82) และน้อยที่สุด งานที่ทาํ มีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่ ง
ในอนาคต (X = 3.32)
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ระยะเวลาที่ ปฏิบตั ิงาน ที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่ วนโรงงานผลิตโคมไฟบริ ษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด
(มหาชน) ต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1
สมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส
ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

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

ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
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ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2
Std.
B
t
Sig. Tolerance
Error
Constant
0.82 0.16
5.126 0.00
ด้านลักษณะของงาน (X1)
0.11 0.05 0.11 2.036 0.04* 0.482
ด้านความสําเร็ จในการทํางาน (X2) 0.26 0.06 0.26 4.431 0.00* 0.406
ด้านความรับผิดชอบ (X3)
0.27 0.06 0.26 4.888 0.00* 0.489
ด้านการได้รับการยอมรับ (X4)
0.03 0.04 0.03 0.575 0.57
0.467
ด้านความก้าวหน้าในงาน (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
ปั จจัยจูงใจ

b

VIF
2.075
2.460
2.045
2.143
2.354

ตารางที่ 2 พบว่า ปั จจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านลักษณะของงาน ด้านความสําเร็ จในการทํางาน ด้านความ
รั บ ผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในการทํางานส่ งผลต่ อความพึ งพอใจในการปฏิ บ ตั ิ งานของ
พนักงานส่ วนโรงงานผลิตโคมไฟบริ ษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05และมีอาํ นาจการพยากรณ์ร้อยละ 50.60
ตารางที่ 3 แสดงการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3
Std.
B
t
Error
Constant
0.62 0.13
4.678
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ (X6)
0.11 0.04 0.13 2.878
ด้านสถานะทางอาชีพ (X7)
0.17 0.04 0.21 4.493
ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน (X8)
0.61 0.04 0.70 1.454
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน (X9)
0.18 0.05 0.18 3.827
ด้านความมัน่ คงในการทํางาน (X10)
0.15 0.05 0.15 2.896
ด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา (X11)
0.03 0.03 0.04 0.844
ด้านความเป็ นอยูส่ ่วนตัว (X12)
0.12 0.04 0.14 2.991
ด้านนโยบายขององค์กร (X13)
0.18 0.05 0.19 3.357
R = 0.795 R2 = 0.632 Adj. R2 = 0.624 SEE = 0.452 F = 76.457 Sig. = 0.000*
ปั จจัยคํ้าจุน

b

Sig.

Tolerance

VIF

0.00
0.004*
0.00*
0.147
0.00*
0.004*
0.399
0.003*
0.001*

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 พบว่า ปั จจัยคํ้าจุน ได้แก่ ด้านเงินเดื อนและสวัสดิ การ ด้านสถานะทางอาชี พ ด้าน
ความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน ด้านด้านความมัน่ คงในการทํางาน ด้านความเป็ นอยู่ส่วนตัว และด้าน
นโยบายขององค์กรส่ งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่ วนโรงงานผลิตโคมไฟ
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บริ ษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอาํ นาจ
การพยากรณ์ร้อยละ 63.20
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
ปั จจัยส่ วนบุคคล
1) ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน เนื่องจากคนที่ทาํ งานที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานมาก บ่ง
บอกถึงประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานในสายอาชีพของตน หรื อความเชี่ยวชาญในงานที่ทาํ อยู่ และ
เมื่อพิจารณาจากการเปรี ยบเทียบรายคู่ พบว่า ผูท้ ี่มีระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน 6 – 10 ปี มีความพึงพอใจ
การปฏิ บ ตั ิ งาน มากกว่า ผูท้ ี่ มีระยะเวลาที่ ป ฏิ บ ตั ิ งาน 1 – 5 ปี และมากกว่า 11 ปี ขึ้ นไป เนื่ องจาก
พนักงานที่ปฏิบตั ิงานมาแล้วเป็ นระยะเวลา 6 – 10 ปี ผ่านการฝึ กอบรมระดับเงินเดือน และการเลื่อน
ตําแหน่งมาระดับหนึ่งแล้ว ทําให้รู้สึกมีความมัน่ ใจ และมัน่ คงในหน้าที่การทํางานที่ทาํ อยู่ และผูท้ ี่มี
ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน 1 – 5 ปี เป็ นการเริ่ มต้นการทํางานในช่วงเวลาหนึ่ง มีการเรี ยนรู ้งานที่มากขึ้น
และอี กทั้งคนที่ มีอายุงานมากกว่า 11 ปี อาจจะเกิ ดความเบื่ อหน่ าย หรื อเหนื่ อยล้าจากการทํางาน
ในช่วงอายุที่มากขึ้น ส่ งผลให้มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานน้อยลง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ประศาสน์ ถิราติ (2559) และอทิ ตยา เสนะวงศ์ (2555) พบว่าบุ คลากรมี ปัจจัยส่ วนบุ คคลในด้าน
ระยะเวลาที่ ปฏิ บตั ิ งานที่ แตกต่างกันมี ผลต่อความพึงพอใจที่ แตกต่างกัน โดยมีนัยสําคัญ ที่ ระดับ
0.05
ปั จจัยจูงใจ
2) ด้านความสําเร็ จในการทํางานส่ งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน
ส่ วนโรงงานผลิตโคมไฟบริ ษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน) มากที่สุด ทั้งนี้ เนื่ องจาก
เมื่ อ ก้าวเข้าสู่ โ ลกของการทํางาน ควรตั้ง เป้ าหมายชี วิ ต ในการทํางาน เพื่ อ กําหนดทิ ศ ทาง ของ
ความก้าวหน้าในชีวิต และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า “งานที่ได้รับมอบหมาย สําเร็ จ ลุล่วงไป
ได้ดว้ ยดีมากที่สุด” เพราะว่าได้รับงานที่ เหมาะสม ตรงกับสายงาน หรื อตรงกับความต้องการของ
ตน
3) ด้านความรั บผิดชอบ เนื่ องจากเป็ นส่ วนสําคัญ ที่ ท าํ ให้บุ คลากรมี ความรั บผิดชอบใน
หน้าที่การทํางาน โดยเอาใจใส่ และมุ่งมัน่ ให้งานที่ รับผิดชอบสําเร็ จ และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
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พบว่า “ความตั้งใจและเอาใจใส่ ในการปฏิบตั ิงาน” เพราะว่า มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทํางาน
ได้เป็ นอย่างดี
4) ด้านความก้า วหน้าในงาน ทั้ง นี้ อาจเนื่ อ งจากโอกาสในการก้าวหน้าหรื อ การเลื่ อ น
ตําแหน่ งเป็ นสิ่ งสําคัญ ในชี วิต การทํางาน โดยบริ ษ ทั สามารถใช้ก ารเลื่ อ นตําแหน่ ง เป็ นรางวัล
สําหรั บ พนักงานที่ มีผลการปฏิ บ ัติ งานดี และเมื่ อ พิ จารณาจากค่ าเฉลี่ ยพบว่า “การทํางาน ที่ ช่ วย
ส่ งเสริ มให้มีความรู ้ เพิ่ มขึ้ น” เพราะว่าการที่ พนักงานได้มีการทํางานที่ ช่วยเสริ มให้ได้รับความรู ้
ใหม่ๆ นั้น จะทําให้พนักงานมีการพัฒนาทักษะของตนเอง
5) ด้านลักษณะของงาน เพราะลักษณะของงาน ได้แก่ ความท้าทายของงาน ความแปลกใหม่
ของงาน โอกาสในการวางแผนการทํางานที่ทาํ ให้งานนั้นสําเร็ จ และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า
“งานที่ทาํ มีความท้าทาย และมีการแสวงหาความรู ้ใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ” นั้นจะทําให้พนักงานจะได้รับ
แรงจู ง ใจที่ สู ง ขึ้ น หากได้รั บ งานที่ ท้ า ทาย ถ้า พนั ก งานต้อ งการทํา งานและมี ก ารแข่ ง ขัน ด้ว ย
ความสามารถอย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ งานที่ทา้ ทายจะเป็ นตัวช่วยกระตุน้ ให้เกิดความกระตือรื อร้ น
ได้เป็ นอย่างดี
ปั จจัยคํ้าจุน
6) ด้านสถานะทางอาชี พ ทั้งนี้ อาจเนื่ องจาก ผูค้ นส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับสถานะทาง
อาชี พ ในเรื่ องการได้รับการยอมรับทางสังคม การทํางานที่ มีเกียรติและศักดิ์ศรี งานที่ ทาํ มีการใช้
ความสามารถ เพื่ อ ให้งานบรรลุ ผลสําเร็ จ และเมื่ อพิ จารณาจากค่าเฉลี่ ยพบว่า “งานที่ ท าํ ต้อ งใช้
ความสามารถอย่างเต็มที่” ในการทํางานหากพนักงานได้มีการใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ในการ
หาสาเหตุของปั ญหา และการแก้ไขปั ญหา ย่อมส่ งผลให้ประสบความสําเร็ จในงาน
7) ด้านนโยบายขององค์กร ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากนโยบายเป็ นแนวทางที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าพนักงานของตนเมื่อตัดสิ นใจ หรื อดําเนิ นการใด ๆ จะต้องอยูภ่ ายใต้กรอบ
ที่กาํ หนดขึ้น รวมไปถึงกฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบตั ิงาน ที่ทาํ ให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ
ในการปฏิ บ ัติงาน และเมื่ อ พิ จารณาจากค่ าเฉลี่ ยพบว่า “ความพอใจในกฎระเบี ยบข้อบังคับ การ
ปฏิบตั ิงาน” เนื่องจากในการปฏิบตั ิงาน หากไม่มีความชัดเจนในเรื่ องกฎระเบียบข้อบังคับ พนักงาน
เกิดละเลยในหน้าที่การงาน ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการทํางาน และมีประสิ ทธิภาพลดลง
8) ด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน เนื่ องจาก มนุ ษย์ทุกคนมีความต้องการสังคมโดยมีการ
สร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น และต้องการรู ้สึกว่าตนเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม เพื่อนร่ วมงานเป็ นส่ วน
หนึ่ งที่ถูกจัดให้อยู่ในปั จจัยที่ ทาํ ให้เกิดความพึงพอใจในการทํางาน และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
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พบว่า “การยอมรับฟั งความคิดเห็ นของเพื่อนร่ วมงาน” เพราะว่า ในการทํางานพนักงานจะต้องมี
การช่วยเหลือ พึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน การทํางานนั้นจึงจะประสบผลสําเร็ จได้
9) ด้านความมัน่ คงในการทํางาน เนื่ องจาก ความพึงพอใจต่อความมัน่ คงในการทํางาน มี
ความสําคัญต่อพฤติกรรมการลาออกในอนาคต ซึ่งหากพนักงานมีความรู ้สึกประสบความสําเร็ จจาก
งานและตระหนักในความมัน่ คงของงาน จะทําให้พนักงานมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น และเมื่ อ
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า “กิจการของบริ ษทั มีความมัน่ คงในการดําเนินงาน” เพราะว่า ความมัน่ คง
ในงานถือเป็ นสวัสดิการอย่างหนึ่ ง โดยเฉพาะในวัยที่ พน้ จากการทํางานแล้ว หรื อในช่วงชี วิตของ
การทํางาน การที่บริ ษทั มีความมัน่ คง ยอมส่ งผลให้เกิดความพึงพอใจในการทํางาน
10) ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว ทั้งนี้อาจเนื่องจากในการทํางานพนักงานจะต้องมีจดั สรรเวลา
ในการทํางาน เพื่อให้งานบรรลุสาํ เร็ จในเวลางาน เพราะหากพนักงานมีการทํางานล่วงเวลา หรื อมา
ทํางานในวันหยุด อาจส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน และเมื่อพิ จารณาจากค่าเฉลี่ ย พบว่า
“องค์กรมีการกําหนดวันหยุดตามประเพณี หรื อ วันหยุดสุ ดสัปดาห์ ที่เหมาะสม” เพราะว่า พนักงาน
จะได้จดั สรรเวลาให้กบั ตนเอง ครอบครัว และเพื่อน ๆ ดังนั้นการที่พนักงานได้มีการพักผ่อนอย่าง
เพียงพอในวันหยุด ส่ งผลให้ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานเพิ่มขึ้นได้
11) ด้านเงินเดือนและสวัสดิ การ เนื่ องจาก หากบริ ษทั ต้องการให้พนักงานทํางานอย่างมี
ประสิ ทธิผล และเป็ นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการนั้นบริ ษทั อาจต้องมีนโยบายแรงจูงใจที่เป็ นตัว
เงิน เมื่อพนักงานได้รับการตอบสนองในสิ่ งที่ตอ้ งการแล้ว เขาจะเกิดความพึงพอใจในงาน และเมื่อ
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า “ระบบสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล และเงินตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ
มีความเหมาะสมกับพนักงาน” เพราะว่า การที่บริ ษทั มีสวัสดิการที่เหมาะสม และตอบสนองความ
ต้องการของพนักงาน เป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ข้อค้นพบทั้งหมดสอดคล้องกับงานวิจยั ของนิธิวดี กาญจนาโรจน์พนั ธ์ (2559) พบว่า ปั จจัย
จูงใจมี ความสัมพัน ธ์ในทิ ศทางเดี ยวกันกับ ความพึงพอใจในการปฏิ บ ัติงาน คื อ ปั จจัยจู งใจด้าน
ความสําเร็ จในการทํางานมีความสัมพันธ์มากที่ สุด รองลงมา คื อ ปั จจัยในด้านโอกาสที่ จะได้รับ
ความก้ า วหน้ า สอดคล้อ งกับ เรณู สุ ข กฤษกิ จ (2554) พบว่ า ปั จจัย จู ง ใจด้า นลัก ษณะงานมี
ความสัมพันธ์มากที่สุด รองลงมาคือปั จจัยด้านความสําเร็ จ และสอดคล้องกับสุ ภพ กันธิ มา (2550)
พบว่า ปั จจัยคํ้าจุนในการปฏิบตั ิงานได้รับปั จจัยคํ้าจุน 5 ปั จจัย คือ ด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น
การปกครองบังคับบัญชา นโยบายและการบริ หาร สภาพแวดล้อมในการทํางาน และความมัน่ คงใน
การทํางาน
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ข้ อเสนอแนะ
1) ปั จจัยส่ วนบุคคล บริ ษทั ไทยสแตนเลย์ ควรรักษาและส่ งเสริ มผูท้ ี่มีประสบการณ์ในงาน
6 – 10 ปี โดยการจัดกลุ่มพนักงานกลุ่มนี้ มีการให้ทาํ กิจกรรมร่ วมกันภายในองค์กร หรื อมีการส่ ง
พนักงานไปสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
2) ด้า นความสํ า เร็ จ ในการทํา งาน อาจมี ก ารจัด ทํา การประเมิ น ผลในการทํา งานเป็ น
ระยะเวลา 2 ครั้งต่อปี เพื่อเป็ นตัวสะท้อนไปถึงพนักงาน โดยให้เกิดความสําเร็ จในการทํางาน หรื อ
มีการส่ งพนักงานไปอบรมนอกองค์กร เพื่อเพิ่มองค์วามรู ้ให้แก่พนักงาน หรื อมีการจัดทําแผนการ
ปฏิบตั ิงาน (Action plan) เพื่อให้มีการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร
3) ด้า นความรั บ ผิด ชอบ อาจมี ก ารมอบหมายงานที่ เพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม ที่ มี อ ยู่ในปริ ม าณที่
เหมาะสม หรื อการมอบหมายโครงการที่สาํ คัญในการทํางาน เพื่อให้พนักงานได้มีการพัฒนา และ
แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ รวมถึงมีความรับผิดชอบในการทํางาน
4) ด้านความก้าวหน้าในงาน บริ ษทั ควรให้รางวัลกับพนักงานที่มีผลการปฏิบตั ิงานที่ดี โดย
การใช้การเลื่อนตําแหน่ ง สําหรับกระตุน้ ความพยายามที่ มากขึ้น หากพนักงานให้คุณค่าหรื อเห็ น
ความสําคัญของการเลื่อนตําแหน่ ง เพราะจะได้รับความสะดวกสบายที่ มากขึ้น เช่ น ห้องทํางานที่
ใหญ่ข้ ึน การได้รับความไว้วางใจมากขึ้น
5) ด้านลักษณะของงาน หัวหน้างานควรมีการมอบหมายงานอย่างสมํ่าเสมอให้กบั พนักงาน
โดยมีความเหมาะสม กับตําแหน่ งหน้าที่ เพื่อให้พนักงานรู ้ สึกว่าได้รับความสนใจและทํางานด้วย
การมีแรงจูงใจที่มากขึ้น รวมถึงมีการให้อิสระในการวางแผนการทํางานที่มากขึ้น
6) ด้านสถานะทางอาชีพ บริ ษทั ควรมีส่งพนักงานไปอบรมนอกสถานที่ ร่ วมกับลูกค้า เพื่อ
เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีการพัฒนาและใช้ความสามารถเกี่ยวกับการประกอบอาชี พได้อย่างเต็มที่
และนําความรู ้ที่ได้รับมาถ่ายทอด และจัดทําหลักสู ตร เพื่อใช้ในการฝึ กอบรมให้กบั พนักงานใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
7) ด้านนโยบายขององค์ก ร หั ว หน้ างานแต่ ฝ่ าย มี ก ารเน้ น ยํ้าพนัก งานให้ ต ระหนัก ถึ ง
นโยบายขององค์กร และกฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบตั ิงาน ก่อนเข้าทํางานในพื้นที่ปฏิบตั ิงาน
ทุก ๆ วัน เพื่อเสริ มสร้างให้พนักงานมีการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบาย
ขององค์กร
8) ด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน หัวหน้างานมี การมอบหมายงานให้พนักงานทํางาน
ร่ วมกัน เพื่อให้พนักงานได้มีการปรึ กษาหารื อกัน หรื อมีการแลกเปลี่ยนทัศนคติ หรื อความคิดเห็น
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และหากพนักงานในองค์กรทะเลาะ ผิดใจกัน มีการทําผิดซํ้า ควรมี การตักเตื อนเป็ นลายลักษณ์
อักษร เช่น การให้ใบ Warning เป็ นต้น เพื่อไม่ให้เป็ นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่พนักงานคนอื่น ๆ
9) ด้านความมัน่ คงในการทํางาน บริ ษทั ควรมีหลักประกันให้กบั พนักงาน ให้ทาํ งานจนถึง
วัย เกษี ย น และเพิ่ ม การต่ อ อายุง านให้ ก ับ พนั ก งานที่ อ ยู่ในวัย ใกล้เกษี ย นในระยะเวลา 3 – 5 ปี
โดยไม่ให้ทาํ งานที่หนักและมากจนเกินไป อีกทั้งเพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู ้ให้กบั พนักงานในรุ่ น
ใหม่ ๆ มีการจัดทําเป็ นมาตรฐานในการทํางาน เพือ่ ไม่ให้ความรู ้ หายไปกับคนที่เกษียณ
10) ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว บริ ษทั ควรมีการวางแผนในการทํางาน เพื่อรองรับไม่ให้มีการ
ทํางานล่วงเวลาในวันหยุดสุ ดสัปดาห์ หรื ออาจให้มีการสมัครใจในการทํางานในวันหยุด และไม่
ควรมีการเปลี่ยนวันทํางาน ถ้าหากมาทํางานในวันอาทิตย์ เพราะว่าพนักงานบางคนต้องการที่ จะ
ทํางานมากขึ้น เพื่อให้ได้รับรายได้ที่มากขึ้น
11) ด้านเงิ น เดื อ นและสวัส ดิ การ บริ ษ ทั ควรมี การพิ จารณาความเป็ นธรรม ของการขึ้ น
เงินเดือน อาจเปรี ยบเทียบกับเพื่อนร่ วมงานหน่วยงานอื่นในบริ ษทั เดียวกัน เพื่อนที่ทาํ งานในบริ ษทั
อื่น คู่สมรส หรื อเปรี ยบเทียบกับผลตอบแทนของอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ย หรื อภายในอุตสาหกรรม
เดียวกัน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรศึ กษาปั จจัยอื่น ๆ เช่ น ด้านการปฏิ บตั ิ งาน หรื อด้านการจัดการองค์กร ที่ ส่งผลต่ อ
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั ในเครื อสแตนเลย์ เพื่อนํามาเปรี ยบเทียบ และ
เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานต่อไป
2) ควรศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพโดยมี ก ารสั ม ภาษณ์ ใ นเชิ ง ลึ ก ในด้า นความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน
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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การระบบงานบริ การแผนกเภสัชกรรมผูป้ ่ วยนอกในโรงพยาบาลของรัฐ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ(7Ps.)ที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การระบบงานบริ การแผนกเภสัชกรรมผูป้ ่ วยนอกในโรงพยาบาลของรัฐ
ในเขตกรุ งเทพมหานครประชากรที่ ใช้ในงานวิจยั คื อ ผูร้ ั บบริ การระบบงานบริ การแผนกเภสัช
กรรมผูป้ ่ วยนอกในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ
สุ่ ม แบบแบบสะดวก (Convenience Sampling) ผูว้ ิจยั ใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อ ในการเก็ บ
ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่าง จํานวน 400 คน การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ใช้ส ถิ ติ พ รรณนา ได้แ ก่ ความถี่
(Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และใช้ ส ถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน ได้ แ ก่ T-test, One-Way Anova (F-test) ,การวิ เคราะห์ ก าร
ถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) และการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ LSD ( Least
Significant Difference) ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 252
คน (ร้อยละ 63.00) อายุ 15 – 30 ปี จํานวน 195 คน (ร้ อยละ 48.75) มีสถานภาพโสด จํานวน 291
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คน (ร้อยละ 72.75) มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 237 คน (ร้อยละ 59.25) มีอาชีพพนักงาน/
ลู กจ้าง จํานวน 219 คน (ร้ อยละ 54.75) และมี รายได้เฉลี่ยต่ อเดื อ นมากกว่า 35,001 บาท ขึ้ น ไป
จํานวน 131 คน (ร้อยละ 32.75) ผลการวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ(7Ps.)เรี ยง
ค่าเฉลี่ยมาก รองลงมาและน้อยที่สุด ดังนี้ ด้านราคา, ค่าใช้จ่าย (X ̅ = 3.53) ด้านบุคลากร (X ̅ = 3.30)
และด้านที่ ต้ งั การให้บริ การ (X ̅ = 3.16) และด้านความพึงพอใจ ในระดับมาก (X ̅ = 3.78) ผลการ
ทดสอบสมมติ ฐานพบว่า (1) ปั จจัยประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ
รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน ที่ แตกต่ างกันมี ความสัมพันธ์ต่ อความพึ งพอใจของผูร้ ั บ บริ การระบบงาน
บริ การแผนกเภสัชกรรมผูป้ ่ วยนอกในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ(7Ps.) พบว่า ด้านที่ต้ งั การ
ให้ บ ริ ก าร ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้า นกระบวนการให้ บ ริ ก าร ด้า นบุ ค ลากร และด้า น
สิ่ งแวดล้อมและส่ งผลต่อต่อความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การระบบงานบริ การแผนกเภสัชกรรมผูป้ ่ วย
นอกในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านที่มี
อิทธิ พลต่อความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ มากที่สุด คือ ด้านด้านการส่ งเสริ มการตลาด (B = 0.341)
รองลงมา คื อ ด้า นบุ ค ลากร (B = 0.320) ด้านกระบวนการให้ บ ริ การ (B = 0.216) ด้านที่ ต้ งั การ
ให้บริ การ (B = 0.164) และน้อยที่สุด คือ ด้านสิ่ งแวดล้อมและกายภาพ (B = 0.129) ตามลําดับ โดย
ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายได้ร้อยละ 55.8 เปอร์เซ็นต์
คําสํ าคัญ : ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ(7Ps.), ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การระบบงานญ :
บริ การแผนกเภสัชกรรมผูป้ ่ วยนอกในโรงพยาบาลของรัฐ
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
ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศส่ วนหนึ่ งเกิ ดจากศักยภาพของประชาชนใน
ประเทศที่จะช่วยยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ โดยบุคคลที่จะมีความสามารถ
สร้างความเข้มแข็งให้กบั ประเทศชาติได้น้ นั จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้
เจ็บ หรื อมีการดูแลรักษาสุ ขภาพของตนเองอย่างสมํ่าเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินชีวิตของ
บุ คคลในแต่ ละวัน จะพบว่ามี ความเสี่ ยงต่ อการเจ็บ ป่ วยทั้งที่ เกิ ดจากการใช้ชีวิตของแต่ ละบุ คคล
(Life Style) หรื อ อาจเกิ ด ขึ้ น จากการประมาทของบุ ค คลอื่ น ที่ ส่ ง ผลต่ อ การบาดเจ็บ ของบุ ค คล
โดยเฉพาะการดํา เนิ น ชี วิ ต ของบุ ค คลในเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ งพบว่ า ในแต่ ล ะวัน ของชี วิ ต
ประชากรในกรุ งเทพมหานครล้วนเร่ งรี บ ที่แม้แต่จะดูแลร่ างกายตัวเองให้แข็งแรง ทําให้โรคภัยการ
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เจ็บป่ วยเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อเจ็บป่ วย ทุกคนต้องการการรักษาพยาบาลเพื่อร่ างกายกลับมาแข็งแรงอีก
ครั้งซึ่ งสิ่ งที่คาํ นึ งในขณะระหว่างเข้ารับบริ การ ได้แก่ ความรวดเร็ วในการให้บริ การ ประสิ ทธิภาพ
ในการให้บริ การ และประสิ ทธิผลที่ได้รับหลังจากการเข้ารับบริ การ สิ่ งเหล่านี้ เป็ นค่านิ ยมที่เกิดขึ้น
จากการรับบริ การรักษากับโรงพยาบาลเอกชน แต่ในความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้นไม่สามารถทําได้ทุกคน
เนื่ องจากค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริ การในโรงพยาบาลเป็ นค่าใช้จ่ายซึ่งค่อนข้างสู ง เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลภาครัฐบาล ซึ่ งประชากรส่ วนใหญ่เข้าถึงการบริ การรักษาพยาบาลได้
ประเทศไทยได้เริ่ มนําระบบหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้ามาใช้ต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปั จจุบนั ยัง
เป็ นนโยบาย ที่ สําคัญ ต่ อระบบการสาธารณสุ ขของไทย ความครอบคลุมสิ ทธิ ในระบบประกัน
สุ ข ภาพ ประชากรไทยผูม้ ี สิ ท ธิ ในระบบประกัน สุ ข ภาพ จํานวน 65.81 ล้านคน (ข้อ มู ล ณ 30
กันยายน2559) ลงทะเบียน สิ ทธิในระบบประกันสุ ขภาพ จํานวน 65.78 ล้านคน โดยมีการใช้บริ การ
แบบผูป้ ่ วยนอกเพิ่มขึ้น จากอัตรา 2.450 ครั้ง/คน/ปี ในปี 2546 เป็ น3.589 ครั้ง/ คน/ปี ในปี 2559 การ
บริ การแบบผูป้ ่ วยในเพิ่มขึ้นจาก อัตรา 0.094 ครั้ง/คน/ปี ในปี 2546 เป็ น 0.120 ครั้ง/ คน/ปี ในปี 2559
ซึ่ งส่ งผลโดยตรงต่อภาระงานของสถานพยาบาลโดยเฉพาะงานบริ การผูป้ ่ วย นอกทําให้เกิดปั ญหา
ต่อการรับบริ การที่ เกิดจากความไม่สมดุลของผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ และจากผลการสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อระบบบริ การหลักประกัน สุ ขภาพถ้วนหน้าพบว่า ผูร้ ับบริ การรู ้สึกไม่
พอใจในการรับการบริ การ เนื่ องจากการรอรับบริ การนาน (สํานักหลักประกัน สุ ขภาพถ้วนหน้า,
2559) สําหรับงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลที่ ให้การบริ การกลุ่มผูป้ ่ วยโดยตรง ได้แก่ งานบริ การ
เภสัชกรรมผูป้ ่ วยนอก ซึ่ งให้การบริ การที่มีไมตรี จิต ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ ว ความถูกต้อง
ของยาที่ได้รับกลับบ้าน ได้รับยาครบตามแพทย์สั่ง และความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ยา เป็ นต้น
แต่ เนื่ อ งจากการปฏิ บ ัติ งาน เภสั ช กรรมในโรงพยาบาลอาจมี ข ้อ จํากัด ทั้งในด้า นสถานที่ ด้าน
สารสนเทศ และอัตรากําลังของเภสัชกรที่ไม่สามารถเพิ่ม จํานวนได้ตามภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นตาม
จํานวนผูป้ ่ วยที่มารับบริ การที่เพิ่มขึ้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
(7Ps.)ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจผูร้ ับบริ การระบบงานบริ การแผนกเภสัชกรรมผูป้ ่ วยนอก โดยเฉพาะ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นเมื องหลวงที่ มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่ น และมีสถานพยาบาล
จํานวนมาก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจักได้นาํ ข้อมูลมาประกอบการกําหนดแนวทางเพื่อเสริ มสร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ผูร้ ับบริ การต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1) เพื่ อศึ กษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่ มีผลต่ อความพึ งพอใจของผูร้ ั บ บริ การระบบงาน
บริ การแผนกเภสัชกรรมผูป้ ่ วยนอกในเขตกรุ งเทพมหานคร
2) เพื่อศึกษาปั จจัยประสมการตลาดบริ การ (7Ps.) ของผูร้ ับบริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ระบบงานบริ การแผนกเภสัชกรรมผูป้ ่ วยนอกในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานของการวิจยั
1) ปั จจัยด้านประชากรที่ แตกต่ างกันมี ผลต่ อความพึงพอใจการบริ การของระบบบริ การ
เภสัชกรรมผูป้ ่ วยนอกในโรงพยาบาลของรัฐเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
2) ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ (7Ps.) มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจการบริ การ
ระบบงานบริ การเภสัชกรรมผูป้ ่ วยนอกในโรงพยาบาลของรัฐเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรคือผูร้ ั บ บริ การระบบงานบริ การแผนกเภสัชกรรมผูป้ ่ วยนอกใน
โรงพยาบาลของรัฐเขตกรุ งเทพมหานครโดยใช้ขอ้ มูลทางสถิติปี พ.ศ. 2559 มีประชากรที่ บริ การ
โรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุ งเทพมหานคร เฉลี่ยใช้บริ การผูป้ ่ วยนอก 3.589 ครั้ง/ คน/ปี ในปี 2559
(สํานักหลักประกัน สุ ขภาพถ้วนหน้า, 2559) กลุ่มตัวอย่างที่จะทําการศึกษาได้แก่ผรู ้ ับบริ การระบบ
บริ การแผนกเภสัชกรรมผูป้ ่ วยนอกในโรงพยาบาลของรั ฐเขตกรุ งเทพมหานครจํานวน 400 คน
สถานที่ในการเก็บข้อมูลผูร้ ับบริ การระบบงานบริ การแผนกเภสัชกรรมผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลของ
รัฐ คือ ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ปัจ จัย ด้ านประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะเฉพาะส่ วนบุคคลของประชากร ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปั จ จัย ส่ วนประสมการตลาดบริ การ(7Ps.) หมายถึง หัวใจสําคัญของการบริ การการตลาด
การดําเนิ นงานขององค์กรธุ รกิ จจะประสบความสําเร็ จได้ข้ ึ นอยู่กบั การปรับปรุ งความสัมพันธ์ที่
เหมาะสมของส่ วนประสมการตลาดบริ ก าร(7Ps.)เหล่ านี้ ซึ่ งสามารถปรั บ ปรุ งเปลี่ ย นแปลงให้
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เหมาะสมกับการ นําไปใช้ เพื่อให้ธุรกิจคงอยู่ต่อไปได้ เป็ นวิธีการทางการตลาดที่ ถูกใช้เพื่อตอบ
โจทย์ความอยากของ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้ สึกภายในจิ ตใจของมนุ ษย์ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กบั แต่ ละ
บุ ค คลว่ า จะคาดหวัง สิ่ ง หนึ่ งสิ่ ง ใดอย่ า งไร ถ้า คาดหวัง หรื อ มี ค วามตั้ง ใจมากและได้รั บ การ
ตอบสนองด้วยเป็ นอย่างดีจะมีความพึงพอใจมาก ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรื อไม่พึงพอใจ
เป็ นอย่างยิง่ เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
1) เพศ
2) อายุ
3) สถานภาพ
4) ระดับการศึกษา
5) อาชีพ
6) ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
ระบบงานบริ การแผนกเภสัชกรรม
ผูป้ ่ วยนอกในโรงพยาบาลของรัฐเขต
กรุ งเทพมหานคร

ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ
1) ด้านการบริ การ
2) ด้านราคา
3) ด้านที่ต้ งั การให้การบริ การ
4) ด้านส่ งเสริ มทางการตลาด
5) ด้านกระบวนการบริ การ
6) ด้านบุคลากร
7) ด้านสิ่ งแวดล้อมและกายภาพ
รู ปที่ 1.1 กรอบแนวความคิดในงานวิจยั
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ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1) เพื่ อ พัฒ นาปั จจัย ส่ วนประสมการตลาดบริ การ (7Ps.) ที่ ส่ งผลต่ อ ความพึ งพอใจของ
ผูร้ ั บ บริ การระบบงานแผนกอื่ นในกลุ่มงานเภสัชกรรม หรื อแผนกอื่น ๆในสหสาขาวิชาอื่ นๆที่
ให้บริ การในโรงพยาบาลของรัฐ
2) เพื่อพัฒนาการให้บริ การระบบงานบริ การเภสัชกรรมผูป้ ่ วยนอกให้ตอบสนองกับความ
พึงพอใจผูป้ ่ วยที่มารับบริ การ
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการ
Lovelock and Wirtz (2007) ได้เสนอแนวคิ ด ใหม่ ในเรื่ องส่ วนประสมการตลาดบริ ก าร
(7Ps.) จากแนวคิ ด เดิ ม ที่ มี ส่ ว นประสมการตลาด (4Ps.) โดยได้ท ํา การเพิ่ ม รายละเอี ย ดในส่ ว น
ประสมตลาดบริ การ (7Ps.) ได้แก่ องค์ป ระกอบผลิ ตภัณฑ์และการบริ การ (Product elements and
Services) สถานที่และเวลา (Place and Time) ราคาและการใช้ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Price and Other User
Outlays) การส่ งเสริ มทางการตลาดและการศึ ก ษา (Promotion and Education) กระบวนการ
(Process) บุคลากร (People) สิ่ งแวดล้อมและกายภาพ (Physical Environment)
แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ
Schiffman and Kanuk (2007) ได้กล่าวว่า การรั บรู ้ในแต่ละบุ คคลในด้านประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางานผลิตภัณฑ์ หรื อการบริ การที่ มีผลต่อความคาดหวังของลูกค้า แนวคิดด้านความพึงพอใจของ
ลูกค้าเป็ นส่ วนหนึ่ งความคาดหวังจากลูกค้า ในกรณี ที่ลูกค้าได้รับประสบการณ์ การบริ การที่ ต่าํ กว่า
ความคาดหวังจะส่ งผลให้เกิดความไม่พอใจ และในกรณี ลูกค้าที่ได้รับประสบการณ์เกินความคาดหวัง
จะส่ งผลให้เกิดความพอใจ ระดับของความพึงพอใจของลูกค้าสามารถเชื่ อมโยงกับพฤติ กรรมด้าน
การตลาด และ (Kotler and Keller, 2009) ยังได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการให้บริ การ คือ
ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจหลังการรับการบริ การนั้นขึ้นอยูก่ บั ประสิ ทธิภาพการทํางานของข้อเสนอ
พิเศษที่มีความสัมพันธ์กบั ความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การ ซึ่ งในด้านความพึงพอใจนั้นเป็ นความรู ้สึก
ของบุ คคลที่ มี ความสุ ขหรื อความผิ ดหวังนั้นขึ้ นอยู่กับ สิ่ งที่ สามารถเกิ ดขึ้ นจากการเปรี ยบเที ยบ
ประสิ ทธิภาพการรับรู ้ในด้านผลิตภัณฑ์และด้านการบริ การกับความคาดหวังในตัวบุคคล
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งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
กู้ชัย ประยู ร คง (2555) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความพึ ง พอใจของประชาชนผู ้รั บ บริ การต่ อ การ
ให้บริ การของโรงพยาบาลสามพราน ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การต่อ
การให้บ ริ การของโรงพยาบาลสามพราน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อจําแนกเป็ นรายด้าน
พบว่า.ด้านที่ มีความคิดเห็ นอันดับที่ หนึ่ งคื อ..ด้านบุ คลากร..อันดับที่ สองคื อ.ด้านอาคารสถานที่ ..
อัน ดับ ที่ ส ามคื อ .ด้านขั้น ตอนกระบวนการให้ บ ริ ก ารและอัน ดับ สุ ด ท้ายคื อ .ด้านวัส ดุ อุ ป กรณ์
เครื่ องมือ.เครื่ องใช้เทคโนโลยีตามลําดับ
นัยนันท์ ศรี สารคาม (2559) ทําการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การร้านเคเอฟซี ของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการวิจยั พบว่า เพศ
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านเคเอฟซี
(KFC) ของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกัน และปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
ราคา บุคลากร ความสะดวกและความถูกต้องในการชําระเงิน ช่องทางการจัดจําหน่าย กระบวนการ
ให้บริ การ และการส่ งเสริ มการตลาดมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านเคเอฟซี ของ
ผูใ้ ช้บริ การ
สุ นิสา วิสุทธิ รัตน์ (2559) ทําการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความ
พึงพอใจของลูกค้าต่อบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในเขตพัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจยั พบว่า เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน มีความพึงพอใจในการใช้บริ การบริ ษทั รั บเหมาก่อสร้ างที่
แตกต่างกัน และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านสิ นค้าหรื อบริ การ ด้านขั้นตอนและ
กระบวนการ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ(7Ps.)ที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู ้ รั บ บริ การระบบงานบริ การแผนกเภสั ช กรรมผู ้ ป่ วยนอกในโรงพยาบาลของรั ฐ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ประชากรที่ใช้บริ การโรงพยาบาลของรัฐบาลกรุ งเทพมหานครที่มารับบริ การระบบ
เภสัชกรรมผูป้ ่ วยนอก คํานวณ 385 ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ขอเพิ่มเป็ น 400 ตัวอย่างการเลือกเก็บตัวอย่างนี้จะใช้
วิ ธี สุ่ ม ตัว อย่ างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น
เครื่ องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 – 31 มกราคม พ.ศ.2561 เกณฑ์
การให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับ ค่าความเชื่ อมัน่ Cronbach’s Alpha โดยรวมมีค่า 0.7 ขึ้นไป
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ซึ่งถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ (1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ น
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง โดยนําเสนอเป็ นตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้อธิ บาย
ข้อ มู ล เบื้ องต้น (2) การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล สถิ ติ เชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ที่ต้ งั ไว้ ได้แก่ t-Test, F-test, LSD และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลลักษณะส่ วนบุคคล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 252 คน (ร้อยละ 63.00) อายุ 15 – 30 ปี
จํานวน 195 คน (ร้อยละ 48.75) มีสถานภาพโสด จํานวน 291 คน (ร้อยละ 72.75) มีระดับการศึกษา
ปริ ญ ญาตรี จํานวน 237 คน (ร้ อ ยละ 59.25) มี อ าชี พ พนัก งาน/ลู ก จ้าง จํา นวน 219 คน (ร้ อ ยละ
54.75) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 35,001 บาท ขึ้นไป จํานวน 131 คน (ร้อยละ 32.75)
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด(7Ps)
ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความเห็ นด้วยต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาด(7Ps) ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง )𝑋 = 3.28) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านราคา, ค่าใช้จ่าย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
)𝑋 = 3.53) รองลงมา ด้านบุ ค ลากร )𝑋 = 3.30) ด้านสิ่ งแวดล้อ มและกายภาพ ) 𝑋 = 3.30) ด้าน
กระบวนการให้บริ การ) 𝑋 = 3.26) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด) 𝑋 = 3.20) ด้านการบริ การ) 𝑋 =
3.18) และน้อยที่สุด ด้านที่ต้ งั การให้บริ การ) 𝑋 = 3.16)
ความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบงานบริ การแผนกเภสั ชกรรมผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลของรั ฐ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ร ะดับ ความเห็ น ด้วยต่ อ ความพึ งพอใจของการได้รับ บริ การ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑋 = 3.78) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ มีระดับความเห็ นด้วยต่ อในภาพรวมแผนกเภสัช กรรมเภสัชกรมี การแต่ งกายที่ สุภาพ
เหมาะสม ดูน่าเชื่อถือมาก (𝑋 = 4.01) รองลงมา ในภาพรวมแผนกเภสัชกรรมไม่เปิ ดเผยข้อมูลการ
รับบริ การแก่บุคคลอื่น (𝑋 = 3.79) และน้อยที่ สุด ในภาพรวมแผนกเภสัชกรรมให้การบริ การต่อ
ท่านอย่างเท่าเทียม เสมอภาคเช่นเดียวกับผูป้ ่ วยรายอื่น (𝑋 = 3.69)
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การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 การทดสอบสมมติฐานปั จจัยประชากรศาสตร์
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยประชากรศาสตร์

สถิติที่ใช้

ค่านัยสําคัญ

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
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F-test
0.000*
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 พบว่า เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่าง
กันมีผลต่อความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การที่มีผลต่อระบบงานบริ การแผนกเภสัชกรรมผูป้ ่ วยนอกใน
โรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 การทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ(7Ps)
Standardized
Coefficients
Beta

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การ
ค่าคงที่
ด้านบริ การ (X1)
ด้านราคา (X2)
ด้านที่ต้ งั การให้บริ การ (X3)
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (X4)
ด้านกระบวนการให้บริ การ (X5)
ด้านบุคลากร (X6)
ด้านสิ่ งแวดล้อมและกายภาพ (X7)
R
0.747

R Square
0.558

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

Sig of F.

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 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 พบว่า ด้านที่ต้ งั การให้บริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้า นบุ ค ลากร และด้านสิ่ งแวดล้อ มและส่ ง ผลต่ อ ต่ อ ความพึ งพอใจของผู ้รั บ บริ ก ารที่ มี ผ ลต่ อ
ระบบงานบริ การแผนกเภสัชกรรมผูป้ ่ วยนอกในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมี
นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 โดยตัว แปรอิ ส ระสามารถอธิ บ ายความผัน แปรหรื อความ
เปลี่ยนแปลง ของตัวแปรตามได้ร้อยละ 55.8 เปอร์เซ็นต์
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
ปัจจัยประชากรศาสตร์
1) ด้านเพศ พบว่า เพศชายส่ งผลต่ อ ความพึ งพอใจมากกว่าเพศหญิ ง เนื่ อ งจากเพศชาย
ยอมรับความเจ็บป่ วยและมีความเข้าใจการรักษาพยาบาลมากกว่าเพศหญิง และเพศชายค่อนข้างทํา
ความเข้าใจความคุน้ เคยกับระเบียบขั้นตอนต่าง ๆ ในโรงพยาบาล
2) ด้านสถานภาพ พบว่า สถานภาพหย่าร้ างจะมี ความพึ งพอใจมากกว่าสถานภาพโสด
อาจจะเนื่ องจากสถานภาพโสดใช้ชีวิตแบบอิสระ ไม่ตอ้ งทบทวนอะไร แตกต่างจากสถานภาพหย่า
ร้างที่จะต้องคํานึงและให้ความสําคัญกับครอบครัวมากขึ้นกว่าเดิม
3) ด้านระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึ กษาจะช่ วยด้านการรับรู ้ ขอ้ มูลเกี่ ยวด้านเภสัช
กรรมที่ถูกต้องเมื่อรับการวินิจฉัยอาการที่เป็ นและได้รับยามาทานก็ทาํ ให้ทราบได้ว่ายาที่ทานมีผล
รักษาอะไร จํานวนมื้อที่ทาน เพื่อประโยชน์สูงสุ ดในการใช้ยา เวชภัณฑ์และลดความเสี่ ยงที่จะเกิด
ความผิดพลาดจากการใช้ยาที่เกิดขึ้นมาตามหลัง
4) ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนจะส่ งผลต่อความพึงพอใจ เนื่องจาก
ผูบ้ ริ การมี ความต้อ งการการรั บบริ การที่ คุม้ ค่ากับ กับ ราคาและการบริ การที่ ได้รับสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของนัยนัน ท์ ศรี ส ารคาม (2559) ผลการวิจยั พบว่า เพศ อายุ ระดับ การศึ กษา รายได้ที่
แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ของผูใ้ ช้บริ การในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑลแตกต่ างกัน และสอดคล้อ งกับ งานวิ จยั ของสุ นิ ส า วิสุ ท ธิ รัต น์
(2559) ผลการวิจยั พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความพึงพอใจในการใช้
บริ การบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างที่แตกต่างกัน
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ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการ สามารถอภิปรายตามค่านํ้าหนักได้ดงั นี้
1) ด้านบุคลากร เภสัชกรเป็ นผูม้ ีความรู ้เรื่ องการใช้ยาและเวชภัณฑ์ สามารถให้คาํ ปรึ กษา
การใช้ยาได้อย่างถูกต้องและแม่นยํานํามาสู่ ป ระโยชน์สูงสุ ดจากการใช้ยาถูกต้องตามหลักเภสัช
กรรมเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยยัง พบว่า ความรู ้ความสามารถ ทักษะความชํานาญ ของเภสัชกร มี
ค่าเฉลี่ยมาที่สุด เพราะสิ่ งที่จาํ เป็ นมากที่สุด การใช้ยาที่ผดิ ทําให้เกิดผลร้ายแรงต่อชีวติ ผูป้ ่ วย
2) ด้านกระบวนการให้บริ การ เพราะกระบวนการให้บริ การของภาครัฐเกิ ดปั ญหาความ
ล่าช้า และทําให้ไม่สามารถรองรับจํานวนผูม้ าใช้บริ การจํานวนมากในแต่ละวัน การมารับบริ การใน
แต่ ละจึงต้องครั้งใช้เวลามากและเมื่ อพิจารณาจากค่าเฉลี่ ยยัง พบว่า เภสัชกรมีความเชี่ ยวชาญใน
กระบวนการการจ่ายยา มีค่าเฉลี่ยมาที่สุด เพราะการที่เภสัชกรมีความเชี่ยวชาญจะทําให้ลดเวลาของ
กระบวนการจ่ายยาลดลงทําให้เวลาการรอรับการบริ การคนต่อไปก็ลดลงตามด้วย
3) ด้านสิ่ งแวดล้อมและกายภาพ เพราะในปั จจุบนั ผูม้ าใช้บริ การในโรงพยาบาลของรัฐมี
จํานวนมากขึ้น ซึ่ งสถานที่ทางกายในการรอรับบริ การด้านเภสัชกรรมไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ทําให้เกิดการเบียดเสี ยด และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยยัง พบว่า ภายในแผนกมีแสงสว่างที่เพียงพอ มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด เพราะในโรงพยาบาลการรับบริ การด้านเภสัชกรรมนั้นไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องของยา
และเวชภัณ ฑ์จาํ เป็ นที่ จะต้องมีถูกต้อง ชัดเจนแม่นยําและมี แสงสว่างที่ เพียงพอในระหว่างที่ รับ
บริ การทางเภสัชกรรม
4) ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด เพราะผูร้ ั บ บริ ก ารมี สิ ท ธิ ก ารรั ก ษาตามแนวหลัก ประกัน
สุ ขภาพอยูท่ ี่โรงพยาบาลของรัฐเป็ นส่ วนหนึ่งที่ดึงดูดให้มารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐและมี
ราคาที่ถูกกว่าในการบริ การในโรงพยาบาลเอกชนและเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยยัง พบว่า เอกสาร
ภายในโรงพยาบาลเพื่อให้ขอ้ มูลความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพในด้านการป้ องกันและส่ งเสริ มสุ ขภาพ มี
ค่าเฉลี่ยมากที่ สุด เพราะ ในปั จจุบนั สังคมไทยยุคใหม่ผูค้ นในสังคมหันมาหาความรู ้ เอาใจใส่ ดูแล
สุ ขภาพของตนเองให้แข็งแรงซึ่ งการใช้ยาปั จจุบนั มีความหลากหลายมากขึ้น ตามลักษณะของโรค
เช่น การบริ โภคยาเกินปฏิชีวนะความจําเป็ นทําให้ด้ือยา
5) ด้า นที่ ต้ ัง การให้ บ ริ ก าร เพราะที่ ต้ ัง สะดวกทํา ให้ เกิ ด การที่ ผู ้ป่ วยเข้า ถึ ง ระบบการ
รักษาพยาบาลได้ง่ายและรวดเร็ ว และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยยัง พบว่า ที่ต้ งั ของโรงพยาบาลอยูใ่ น
ที่ชุมชน และสะดวกต่อการเดินทางที่จะมารับยา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เพราะผูป้ ่ วยที่มารับบริ การการ
รักษาพยาบาลและแผนกเภสัชกรรมมีความสะดวกที่ จะมารับการบริ การ ก็ทาํ ให้ผูป้ ่ วยเข้าหาการ
รักษาพยาบาลที่บ่อยครั้งขึ้น
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ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กูช้ ยั ประยูรคง (2555) ผลการวิจยั พบว่า.ด้าน
ที่มีความคิดเห็นอันดับที่หนึ่งคือ.ด้านบุคลากร.อันดับที่สองคือ.ด้านอาคารสถานที่..อันดับที่สามคือ.
ด้านขั้น ตอนกระบวนการให้บ ริ การและอันดับ สุ ดท้ายคื อ.ด้านวัสดุ อุป กรณ์ เครื่ องมื อ.เครื่ อ งใช้
เทคโนโลยีตามลําดับ สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ นัยนันท์ ศรี สารคาม (2559) พบว่า ปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา บุคลากร ความสะดวกและความถูกต้องในการชําระเงิน ช่องทางการจัดจําหน่ าย
กระบวนการให้บริ การ และการส่ งเสริ มการตลาดมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านเค
เอฟซี ของผูใ้ ช้บริ การ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ นิสา วิสุทธิ รัตน์ (2559) พบว่า ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านสิ นค้าหรื อบริ การ ด้านขั้นตอนและกระบวนการ และด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั นีไ้ ปใช้
1) ปั จจัยประชากรศาสตร์ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาจจะ
ต้องศึกษาลงลึกในโรงพยาบาลรัฐในระดับภูมิภาคต่างในประเทศไทยเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการบริ การ
ด้านสาธารณสุ ขให้มีคุณภาพในระดับมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
2) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด โรงพยาบาลรัฐบาลหรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดทําสื่ อ
ด้านดิจิตอล โบชัวร์ ทีวี สื่ ออินเตอร์ เนต การแนะนําความรู ้ดา้ นการใช้ยาผ่านสื่ อต่างๆ ที่เข้าใจง่าย
เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ทําให้สามารถดูแลรักษาสุ ขภาพขั้นพื้นฐานด้วยตนเองได้ ซึ่งจะนําไปสู่ แนว
ทางการลดปั ญหาการเจ็บป่ วยลดการมาสถานพยาบาลและเมื่อผูป้ ่ วยได้รับความรู ้การใช้ยามากขึ้นก็
ลดการใช้ยาที่ไม่ถูกต้องและลดข้อคําถามที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาที่นาํ มาปรึ กษากับเภสัชกรได้
3) ด้านบุคลากร ทางโรงพยาบาลรัฐบาลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักสู ตรอบรมการใช้ยา
แบบต่อยอดบูรณาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ อบรม ทําให้เภสัชกรมีความรู ้ ทักษะความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญชํานาญในการจ่ายยาที่แม่นยําและถูกต้อง ก็จะทําให้สามารถลดเวลาการให้บริ การในแต่
ละบุคคล
4) ด้านกระบวนการให้บริ การ ทางโรงพยาบาลรัฐจะต้องมีการหารื อกับผูเ้ กี่ยวข้องในกลุ่ม
งานเภสัชกรรม แก้ไขขั้นตอนการบริ การที่ซ้ าํ ซ้อนเพื่อลดเวลาการให้บริ การต่อการบริ การ 1 ครั้ง
และเก็บสถิติเพื่อมาปรับปรุ งให้ในเวลาน้อยที่สุด แต่กย็ งั คงการบริ การที่พึงพอใจ
5) ด้านสิ่ งแวดล้อมและกายภาพ ทางโรงพยาบาลต้องรณรงค์เป็ นตัวอย่างการรักษาความ
สะอาด แสงสว่างที่เพียงพอ และการทําให้บรรยากาศในการรับบริ การเป็ นสิ่ งที่ไม่น่าเบื่อเมื่อมาใช้
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บริ การด้านเภสัชกรรมและด้านการบริ การอื่นๆโรงพยาบาลของรัฐและควรมีการพัฒนาระดับของ
ปฐมภูมิเพื่อรักษาเบื้ องต้นในโรคที่ ไม่รุนแรง แต่กรณี ถา้ ผูป้ ่ วยมีอาการของโรครุ นแรงจะต้องพบ
แพทย์เฉพาะทางก็จะทําการจะส่ งตัวไปที่โรงพยาบาลหลัก และให้โรงพยาบาลหลักเป็ นศูนย์รวม
การรักษาโรคที่รุนแรงเท่านั้นเพือ่ ลดความแออัด
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1) ศึกษาการวิจยั เชิงคุณภาพกับกลุ่มเภสัชกรกับผูป้ ่ วยโดยสัมภาษณ์กลุ่ม (Group interview)
เพื่อให้ทราบเชิงลึกถึงความความพึงพอใจในที่แท้จริ งในการมารับการบริ การทางเภสัชกรรม
2) ศึกษาความแตกต่างระหว่างโรงพยาบาลของรัฐเปรี ยบเทียบกับโรงพยาบาลเอกชนเพื่อ
นําความแตกต่างพัฒนาโรงพยาบาลรัฐให้มีประสิ ทธิภาพในการบริ การมากขึ้น
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ปัจจัยที่ส่งผลต่ อการตัดสินใจซื้อสินค้ าแฟชั่นผู้หญิงผ่านแอพพลิเคชั่นช้ อปปิ้ งออนไลน์ ของ
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FACTORS INFLUENCING CONSUMER’S PURCHASE DECISION ON WOMEN’S
FASHION PRODUCTS THROUGH THE ONLINE SHOPPING APPLICATION
OF TWITTER USER IN THAILAND
ชนิศา รักษ์ แพทย์
jinnstella001@gmail.com
นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
พัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
pashatai.c@rsu.ac.th
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึ กษาค้นคว้าอิ สระเรื่ อง “ปั จจัยที่ ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าแฟชั่นผูห้ ญิ งผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ช้อปปิ้ งออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคที่ใช้งานทวิตเตอร์ ในประเทศไทย” มีวตั ถุประสงค์ (1)
เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านแอพพลิเคชัน่ ช้อปปิ้ ง
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคที่ใช้งานทวิตเตอร์ ในประเทศไทย และ (2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ผูห้ ญิ งผ่านแอพพลิ เคชั่นช้อปปิ้ งออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคที่ใช้งานทวิตเตอร์ในประเทศไทย ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั คือประชากรที่ซ้ือสิ นค้าแฟชัน่
ผูห้ ญิงผ่านแอพพลิเคชัน่ ช้อปปิ้ งออนไลน์โดยไม่ทราบจํานวนประชากรที่ แน่ นอน จึงใช้สูตรการ
คํานวณของ W.G. Cochran จํานวน 400 คน สุ่ มตัวอย่างแบบตามความสะดวก ข้อมูลที่ ได้นาํ มา
วิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
และสถิ ติ เ ชิ งอ้ า งอิ ง ได้ แ ก่ Independent t-Test, One-Way ANOVA และ Multiple Regression
Analysis ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 354 คน มีอายุ 2125 ปี จํา นวน 202 คน มี ร ะดับ การศึ ก ษาสู ง สุ ด ปริ ญ ญาตรี จํา นวน 254 คน มี อ าชี พ พนั ก งาน
บริ ษทั เอกชน จํานวน 196 คน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท จํานวน 113 คน และ
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด และอาชีพ
ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านแอพพลิเคชัน่ ช้อปปิ้ งออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคที่ใช้งานทวิตเตอร์ ในประเทศไทยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 (2) ปั จจัย
ส่ วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (B = 0.387) รองลงมาคือ ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่ าย (B = 0.164) และน้อยที่ สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ (B = 0.118) ที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านแอพพลิเคชัน่ ช้อปปิ้ งออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคที่ใช้งานทวิตเตอร์ ในประเทศ
ไทยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : ส่ วนประสมทางการตลาด, แฟชัน่ ผูห้ ญิง, แอพพลิเคชัน่ ช้อปปิ้ ง
ABSTRACT
Independent Study Factors Influencing Consumer’s Purchase Decision on Women’s Fashion
Products Through The Online Shopping Application of Twitter User In Thailand. The purpose is (1)
To study the personal factors influencing consumer’s purchase decision on women’s fashion products
through the online shopping application of twitter user in Thailand and (2) To study the marketing mix
factors influencing consumer’s purchase decision on women’s fashion products through the online
shopping application of twitter user in Thailand. The population in this research is population bought
purchase decision on women’s fashion products through the online shopping application without
knowing the number of population, which, of course, the calculation formula of W. G. Cochran
number 400 people were using with a random model based on Convenience Sampling. Data were
analyzed by descriptive statistics, frequency, percentage, mean, and standard deviation. And inferential
statistics, independent t-Test, One-Way ANOVA, and Multiple Regression Analysis. The study
indicated that most respondents, female, aged 21-25 years, had a bachelor’s degree, having a private
employee, and people earn an average monthly income of 10,001-15,000 baht. (1) The hypothesis of
personal factors such as age, education, and income. Different month influencing consumer’s purchase
decision on women’s fashion products through the online shopping application of twitter user in
Thailand differ significant 0.05. (2) Marketing mix factors including the promotion (B = 0.387),
followed by the place (B = 0.164) and the product (B = 0.118) influencing consumer’s purchase
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decision on women’s fashion products through the online shopping application of twitter user in
Thailand. Significant 0.05.
Key Word : MARKETING MIX, WOMEN’s FASHION, SHOPPING APPLICATION
บทนํา
ในปั จจุบนั กระแสโมบายคอมเมิร์ซ โดยมีสมาร์ ทโฟนเป็ นปั จจัยสําคัญ ทําให้ผูใ้ ห้บริ การ
เดิ น หน้าเปิ ดบริ การแอพพลิ เคชั่น เข้าสู่ ต ลาดช้อ ปปิ้ งออนไลน์ ซึ่ งนับ ว่าเป็ นโอกาสที่ ดีสําหรั บ
ผูป้ ระกอบการที่จะใช้โมบายแอพพลิเคชัน่ เพื่อเป็ นเครื่ องมือ ซึ่ งประเทศไทยนับเป็ นตลาดที่มีความ
น่ าสนใจอย่างมาก เพราะพบว่า ผูใ้ ช้งานสมาร์ ท โฟนกว่า ร้ อยละ 59 นั้น จะทําการช้อปปิ้ งผ่าน
โทรศัพ ท์มือถื อ ของตนเอง ในขณะที่ ส มาคมโฆษณา ดิ จิท ัล (ประเทศไทย) ระบุ ว่า ในปั จจุ บ ัน
ประเทศไทยมีจาํ นวนของที่ผใู ้ ช้สมาร์ ทโฟนสู งถึง 48.2 ล้านคน ซึ่ งนอกจากนี้ ยงั ได้มีการคาดการณ์
ว่าในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยจะเป็ นประเทศลําดับที่ 9 ที่มีจาํ นวนของผูท้ ี่ใช้สมาร์ทโฟนมากที่สุด
ในโลก ด้วยจํานวนการใช้งานสมาร์ทโฟนสู งถึง 27 ล้านเครื่ อง (เปิ ดเทรนด์ชอ้ ปปิ้ ง, 2560)
จากที่ขอ้ มูลข้างต้นทําให้พบว่าคนไทยมีพฤติกรรมที่ชื่นชอบการใช้โซเชียลมีเดียอย่างมาก
ไม่ว่าจะเป็ น ไลน์ เฟสบุ๊ค อินสตราแกรม หรื อทวิตเตอร์ ซึ่ งผูป้ ระกอบการจะใช้ช่องทางเหล่านี้ ใน
การซื้ อขายสิ นค้า และหมวดหมู่สินค้าที่ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาคือหมวดสิ นค้าแฟชัน่ ผูห้ ญิง
เพราะในปั จจุบนั นั้นมีเครื่ องจักรเข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดเย็บเสื้ อผ้า ทําให้มีการผลิตเสื้ อผ้าออกมา
ในรู ปแบบเดียวกัน ขนาดเดียวกัน ราคาเดียวกัน ในจํานวนมาก และขั้นตอนในการผลิตส่ วนใหญ่
จะเริ่ มทําการออกแบบในประเทศใดประเทศหนึ่ ง แต่ การผลิ ต และการจําหน่ ายนั้นจะทําในอี ก
ประเทศหนึ่ ง ยกตัวอย่างเช่น ออกแบบแฟชัน่ ในสหรัฐอเมริ กา แต่สั่งผลิตในจีน เวียดนาม หรื อศรี
ลังกา แล้วนํากลับมาในประเทศ และกระจายสิ นค้าขายไปทัว่ โลกอีกครั้ง ซึ่ งในยุคปั จจุบนั เป็ นยุค
ของอินเทอร์ เน็ต ทําให้ผูบ้ ริ โภคสามารถทําการสั่งซื้ อสิ นค้าและจัดส่ งได้ทวั่ โลก หรื อผูข้ ายทําการ
สั่งซื้อสิ นค้าจากเว็บของต่างประเทศ และนํามาลงขายในแอพพลิเคชัน่ ช้อปปิ้ งของบริ ษทั ต่าง ๆ ใน
ประเทศไทยได้ ทําให้ผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าแฟชั่นได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ น เสื้ อผ้า
รองเท้า กระเป๋ า เครื่ องประดับตกแต่ง ฯลฯ อีกทั้งยังสามารถเลือกสิ นค้าได้หลากหลายสไตล์ตามที่
ชอบ หรื อตามความนิยมในขณะนั้นอีกด้วย
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จากความสําคัญดังกล่าวข้างต้น ทําให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านแอพพลิเคชัน่ ช้อปปิ้ ง
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคที่ใช้งานทวิตเตอร์ ในประเทศไทย ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจ
ซื้อ และมีปัจจัยใดบ้างที่ผบู ้ ริ โภคยังไม่ค่อยพอใจ และอยากให้ผปู ้ ระกอบการพัฒนาปรับปรุ ง ไม่ว่า
จะเป็ นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด เพื่อนํา
ผลการศึกษาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งให้ตอบโจทย์ผบู ้ ริ โภคให้ได้มากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจัย ส่ วนบุ ค คลที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อสิ นค้า แฟชั่ น ผู ้ห ญิ ง ผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ ช้อปปิ้ งออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคที่ใช้งานทวิตเตอร์ในประเทศไทย
2) เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
แฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านแอพพลิเคชัน่ ช้อปปิ้ งออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคที่ใช้งานทวิตเตอร์ ในประเทศไทย
สมมติฐานของการวิจยั
1) ปั จจัยส่ วนบุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่ อ
เดือน ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านแอพพลิเคชัน่ ช้อปปิ้ งออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคที่ใช้งานทวิตเตอร์ในประเทศไทยแตกต่างกัน
2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด อันได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ผูห้ ญิ ง
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ช้อปปิ้ งออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคที่ใช้งานทวิตเตอร์ ในประเทศไทย
ขอบเขตของการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้จะมุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ใช้งานทวิต
เตอร์ ในประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ระยะเวลาที่ทาํ การศึกษาวิจยั
ใช้ระยะเวลาระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ปั จ จั ย ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึ ง เครื่ อ งมื อ ทางการตลาดที่ ผู ้ป ระกอบการ
แอพพลิเคชัน่ ช้อปปิ้ งออนไลน์นาํ มาใช้ในธุรกิจ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทางการ หรื อที่เรี ยก
กันว่า 4P’s ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านส่ งเสริ มการตลาด
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การตั ด สิ น ใจซื้ อ หมายถึ ง การที่ ผู ้บ ริ โ ภคทํา การเลื อ กสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง จากหลากหลาย
ทางเลือกต่าง ๆ ที่ มี ไม่ว่าจะเป็ นการเลือกสิ นค้า หรื อบริ การ โดยจะเลือกตามข้อมูล และข้อจํากัด
ของในแต่ละสถานการณ์ ในการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงบนแอพพลิเคชัน่ ช้อปปิ้ งออนไลน์
แฟชั่ นผู้หญิง หมายถึง สไตล์การแต่งตัวของผูห้ ญิ งที่ แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุ คคล
แล้วแต่ความชอบ หรื อตามความนิ ยมในชัว่ ระยะเวลาหนึ่ ง เช่ น ในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่มกั จะได้รับ
วัฒนธรรมแฟชัน่ มาจากประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ด้วยหลากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็ นความชื่ น
ชอบดาราศิลปิ น ราคาสิ นค้าแฟชัน่ จากประเทศจีนที่มีราคาถูกกว่าในประเทศไทย เป็ นต้น
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่ วนบุคคล
1) เพศ
2) อายุ
3) ระดับการศึกษาสู งสุ ด
4) อาชีพ
5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ช้อปปิ้ งออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคที่ใช้งานทวิตเตอร์ในประเทศไทย

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1) ด้านผลิตภัณฑ์
2) ด้านราคา
3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552)

รู ปที่ 1 กรอบแนวความคิด
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1) สามารถนําผลจากการวิจยั ไปทําการพัฒนาหรื อปรับปรุ งในการทําการขายสิ นค้าแฟชัน่
ผูห้ ญิงผ่านแอพพลิเคชัน่ ช้อปปิ้ งออนไลน์ของผูท้ ี่ทาํ การขายสิ นค้าอยู่ เพื่อที่จะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้มากขึ้นกว่าเดิม
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2) สามารถนําผลจากการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางหรื อช่ องทางในการกําหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด เพื่อเพิ่มความได้เปรี ยบในการขายสิ นค้ากับคู่แข่งในตลาด
3) สามารถนําผลจากการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ต่อได้สําหรับผูท้ ี่ มีความสนใจอยากศึกษาต่ อ
ยอด หรื อผูท้ ี่สนใจอยากจะดําเนินธุรกิจการขายสิ นค้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านแอพพลิเคชัน่ ช้อปปิ้ งออนไลน์
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปร
ทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่ งบริ ษทั ใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมาย ประกอบ
ไปด้วย เครื่ องมือดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายสู่ ทอ้ งตลาด เพื่อความสนใจ
การจัดหา การใช้ หรื อการบริ โภคที่ สามารถทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ประกอบไปด้วยสิ่ งที่
ั ฑ์ สี ราคา คุณ ภาพ ตราสิ นค้า บริ การ และชื่ อเสี ยงของ
สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่ น บรรจุภณ
ผูข้ ายผลิตภัณฑ์ (2) ราคา (Price) หมายถึง จํานวนที่ตอ้ งจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งผลิตภัณฑ์/บริ การ หรื อ
เป็ นคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู ้ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์/บริ การ ให้คุม้ กับเงินที่
จ่ายไป (3) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง สถานที่จดั จําหน่ ายผลิตภัณฑ์ ที่จะต้องมีความ
สะดวกรวดเร็ ว และ (4) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร เพื่อสร้าง
ความพอใจต่ อตราสิ นค้า หรื อบริ การ หรื อความคิ ด หรื อต่ อบุ คคล โดยใช้การจูงใจให้เกิ ดความ
ต้องการ หรื อเพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยการใช้เครื่ องต่าง ๆ เช่น (4.1) การ
โฆษณา (Advertising) (4.2) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) (4.3) การส่ งเสริ มการ
ขาย (Sales promotion) (4.4) การให้ข่าว และการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations)
(4.5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรื อ Direct response marketing) (4.6) การตลาดเชื่ อม
ตรง หรื อการโฆษณาเชื่อมตรง (Online adverting)
แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อ
Kotler (2003) ได้กล่าวไว้วา่ ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคจะมีลาํ ดับขั้นตอนใน
การตัดสิ นใจ 5 ขั้น ตอน ดังนี้ (1) ความต้องการได้รับการกระตุ ้น หรื อการรั บ รู ้ถึงความต้องการ
(Need arousal or Problem recognition) คื อ จุ ด เริ่ ม ต้น ของกระบวนการซื้ อคื อ การที่ ผู ้บ ริ โภค
ตระหนักถึงปั ญหา หรื อการถูกกระตุน้ ให้เกิดความ (2) การแสวงหาข้อมูล (Information search) เมื่อ
476

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความต้องการแล้วนั้น จะมี การแสวงหาข้อมูลเกี่ ยวกับคุณ ลักษณะที่ สําคัญ เกี่ ยวกับ
ประเภทสิ นค้า ราคาสิ นค้า สถานที่ จดั จําหน่ าย และข้อเสนอพิเศษต่ าง ๆ เกี่ ยวกับ สิ นค้า (3) การ
ประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) เมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับข้อมูลข่าวสารก็จะนํามาใช้ให้เป็ น
ประโยชน์ในการเลือก โดยจะมีการกําหนดความต้องการของตนเองขึ้นพิจารณาลักษณะต่าง ๆ ของ
ผลิตภัณฑ์ ตรายี่ห้อต่าง ๆ ที่ได้รับข้อมูล มาทําการเปรี ยบเทียบถึงข้อดี ข้อเสี ย (4) การตัดสิ นใจซื้ อ
(Purchase decision) เมื่อผ่านขั้นตอนของการประเมินทางเลือกต่าง ๆ แล้ว ผูบ้ ริ โภคจะได้สินค้าตรา
ยีห่ อ้ ที่ตรงกับความต้องการของตนเองมากที่สุดที่ต้ งั ใจจะซื้ อ นัน่ คือผูบ้ ริ โภคจะเกิดความตั้งใจที่จะ
ซื้ อ (Purchase Intention) ขึ้ น (5) พฤติ ก รรมหลังการซื้ อ (Post purchase behavior) คื อ ความรู ้ สึ ก
หลังจากการซื้อของผูบ้ ริ โภค หากว่าผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าไปใช้แล้ว เกิดความพึงพอใจในตัวสิ นค้าก็จะ
มีการซื้ อซํ้าอีกในคราวต่อไป แต่ในทางตรงข้าม ถ้าหากใช้แล้วไม่พอใจ ผูบ้ ริ โภคจะเกิดทัศนคติที่
ไม่ดีต่อตัวสิ นค้า และเลิกใช้ในที่สุด
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
วรัญญา โพธิ์ไพรทอง (2556) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าออนไลน์
จากร้ านค้าออนไลน์ ” พบว่ากลุ่ มตัว อย่างที่ มี ปั จจัยส่ ว นบุ ค คลด้านอายุ ด้านระดับ การศึ กษา ที่
แตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ้าออนไลน์ จ ากร้ านค้าออนไลน์ แ ตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าออนไลน์จากร้านค้าออนไลน์แตกต่างกัน
พรรณิ สา นิมมานโสภณ (2557) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าผูห้ ญิง
จากร้านค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ อิ นสตาแกรม” พบว่า ปั จจัยด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา
ด้านอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าผูห้ ญิงจากร้านค้าออนไลน์ผา่ นแอพพลิเคชัน่
อินสตาแกรมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เจษฎาภรณ์ ศรศรี เกิด (2555) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า
ผ่านโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่” พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชี ยลมีเดีย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แตกต่างกัน
ระเบียบวิธีวจิ ัย
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การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ ใช้ในงานวิจยั
ครั้งนี้ คือ ประชากรที่เคยซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านแอพพลิเคชัน่ ช้อปปิ้ งออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคที่
ใช้งานทวิตเตอร์ ในประเทศไทย ซึ่ งไม่ทราบจํานวนของประชากรที่ แน่ นอน กําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรไม่ทราบขนาดของประชากรของ W.G. Cochran (1953) เท่ากับจํานวน 400 คน
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นนํามาทดสอบ
ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยรวมมีค่า 0.7 ขึ้นไป
ซึ่งถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ
การวิ เคราะห์ ส ถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ดัง นี้ (1) การวิ เคราะห์ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) เป็ นการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเบื้ องต้นของกลุ่มตัวอย่าง โดยนําเสนอเป็ นตาราง
แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เพื่ อ ใช้ อ ธิ บ ายข้อ มู ล เบื้ อ งต้น (2) การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล สถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน
(Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ที่ต้ งั ไว้ ได้แก่ Independent Sample T-Test และ
One-Way ANOVA และ Multiple Regression Analysis โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อ น จากการเก็บ ข้อ มู ล จากแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง
จํานวน 354 คน (ร้อยละ 88.50) มีอายุ 21-25 ปี จํานวน 202 คน (ร้อยละ 50.50) มีระดับการศึกษา
สู งสุ ดปริ ญญาตรี จํานวน 254 คน (ร้อยละ 63.50) มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 196 คน
(ร้อยละ 49.00) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท จํานวน 113 คน (ร้อยละ 28.25)
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ผลการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด พบว่ าปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านแอพพลิเคชัน่ ช้อปปิ้ งออนไลน์
ของผูบ้ ริ โ ภคที่ ใช้งานทวิ ต เตอร์ ใ นประเทศไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (𝑥 = 3.71) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านราคาอยูใ่ นระดับมาก (𝑥 = 3.87) และด้านการส่ งเสริ มการตลาดอยู่
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ในระดับมาก (𝑥 = 3.87) รองลงมาคือด้านช่องทางการจัดจําหน่ายอยูใ่ นระดับมาก (𝑥 = 3.79) และ
น้อยที่สุด คือด้านผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับปานกลาง (𝑥 = 3.33) ตามลําดับ
การตัดสิ นใจซื้อ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านแอพพลิเคชัน่ ช้อปปิ้ ง
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคที่ใช้งานทวิตเตอร์ ในประเทศไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥 =
3.16) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่คิดว่าช่องทางการจัดจําหน่ ายมี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านแอพพลิเคชัน่ ช้อปปิ้ งออนไลน์อยูใ่ นระดับมาก (𝑥 =
3.50) รองลงมา คือ มีความพึงพอใจในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านแอพพลิเคชัน่ ช้อปปิ้ ง
ออนไลน์ (𝑥 = 3.39) และน้อยที่ สุด คิ ดว่าการส่ งเสริ มการตลาดมี ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อสิ น ค้า
แฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านแอพพลิเคชัน่ ช้อปปิ้ งออนไลน์ (𝑥 = 2.74)
การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยส่ วนบุคคล
สถิติที่ใช้ในการ
ตัวแปรอิสระ
ทดสอบ
สมมติฐาน
เพศ
T-Test
อายุ
F-Test
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
F-Test
อาชีพ
F-Test
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F-Test
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค่านัยสําคัญ
0.166
0.014*
0.007*
0.016*
0.236

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

จากตารางที่ 1 พบว่า อายุ ระดับ การศึ กษาสู งสุ ด และอาชี พ ที่ แ ตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านแอพพลิเคชัน่ ช้อปปิ้ งออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคที่ใช้งานทวิตเตอร์
ในประเทศไทยแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด

b

Std.
Error

B

t

Sig.

Constant
3.429 0.240
14.262 0.000*
ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)
0.140 0.057 0.118 2.470 0.014*
ด้านราคา (X2)
0.020 0.045 0.029 0.457 0.648
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (X3) 0.161 0.051 0.164 3.167 0.002*
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (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*
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Tolerance
0.943
0.537
0.812
0.553

VIF

1.061
1.862
1.232
1.810

จากตารางที่ 2 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาดมี ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ น ใจซื้ อ สิ นค้าแฟชั่น
ผูห้ ญิ งผ่านแอพพลิเคชัน่ ช้อปปิ้ งออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคที่ ใช้งานทวิตเตอร์ ในประเทศไทยอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอาํ นาจการพยากรณ์ร้อยละ 14.6
อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1) ด้านอายุ เพราะอายุที่แตกต่างกันทําให้มีความต้องการที่ แตกต่ างกัน เพราะคนในช่ วง
วัยรุ่ นวัยทํางานอาจจะต้องการแฟชัน่ ที่มากกว่าคนในวัยผูใ้ หญ่ และเมื่อมีอายุมากขึ้นอาจจะเกิดการ
ล้าสมัย ทําให้ตามแฟชัน่ ไม่ทนั โดยผลการเปรี ยบเทียบรายคู่ยงั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีอายุ 2130 ปี มีการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านแอพพลิเคชัน่ ช้อปปิ้ งออนไลน์มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มี
อายุต่ าํ กว่า 20 ปี และมากกว่า 41 ปี ขึ้นไป เพราะว่าผูบ้ ริ โภคที่ มีอายุ 21-30 ปี เป็ นผูบ้ ริ โภคที่ มีวุฒิ
ภาวะในการตัดสิ นใจซื้อได้ดว้ ยตนเอง อีกทั้งยังการตามกระแสแฟชัน่ มากกว่าคนที่มีอายุต่าํ กว่า 20
ปี และมากกว่า 41 ปี ขึ้นไป
2) ด้านระดับการศึกษา เพราะระดับการศึกษาที่สูงขึ้นแสดงให้เห็นถึงของการเลือกสรรที่ดี
มากขึ้น โดยผลการวิเคราะห์รายคู่พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริ ญญาตรี ข้ ึนไปการ
480

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านแอพพลิเคชัน่ ช้อปปิ้ งออนไลน์มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีการศึกษาตํ่า
กว่าปริ ญญาตรี จึงเห็นได้ว่าระดับการศึกษาที่สูงขึ้นมีระดับการจําแนกหรื อคัดสรรสิ นค้าแฟชัน่ ได้
มากกว่าคนที่มีการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
3) ด้านอาชีพ เพราะอาชีพที่แตกต่างกันทําให้มีการแต่งกาย การเลือกใช้สินค้าแฟชัน่ ผูห้ ญิง
ที่แตกต่างกัน โดยผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน
และประกอบธุรกิจส่ วนตัว มีการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านแอพพลิเคชัน่ ช้อปปิ้ งออนไลน์
มากกว่ าผู ้บ ริ โ ภคที่ มี อ าชี พ นัก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา และข้า ราชการ อาจเป็ นเพราะว่ านั ก เรี ย นและ
ข้าราชการมีระเบียบในการแต่งกายที่ค่อนข้างจํากัดเพื่อให้เหมาะสมกับอาชีพหรื อวัย เพราะนักเรี ยน
ต้องมีการแต่ งกายที่ เหมาะสมเรี ยบร้ อยตามระเบี ยบของทางโรงเรี ยน ข้าราชการมีการแต่งกายที่
เรี ยบร้อยมีระเบียบตามความเหมาะสม ดังนั้นจึงทําให้พนักงานเอกชนและธุรกิจส่ วนตัว มีอิสระใน
การแต่งกายมากกว่า
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด สามารถอภิปรายตามค่านํ้าหนักได้ดงั นี้
1) ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด เป็ นปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลมากที่ สุ ด เนื่ อ งจากการส่ ง เสริ ม
การตลาดมีการโฆษณาผ่านสื่ อ มีการพบเห็นได้ตลอดเวลา มีการให้ส่วนลด ซึ่ งสามารถช่วยกระตุน้
ให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อได้รวดเร็ วมากขึ้น และเมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ภายใน
แอพพลิเคชัน่ มีการแจกส่ วนลดมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการลดราคาเป็ นส่ วนที่ ช่วย
โน้มน้าวจิตใจผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอันดับต้น ๆ
2) ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย เป็ นปั จจัยที่ สําคัญเป็ นอันดับที่ สอง เมื่อพิจารณาจากการ
วิเคราะห์ ข อ้ มู ล พบว่า การซื้ อ สิ น ค้าผ่านแอพพลิ เคชั่น สามารถซื้ อ ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ ว
สามารถตอบสนองผูบ้ ริ โภคที่มีสะดวกในการไปหาซื้ อด้วยตัวเองจากร้าน หรื อสถานที่ต่าง ๆ ที่มี
สิ นค้าที่ตอ้ งการขายอยู่ ดังนั้นผูบ้ ริ โภคจึงพอใจในการเลือกซื้อผ่านแอพพลิเคชัน่ เพราะขั้นตอนการ
ซื้อสิ นค้าทําได้ง่าย อีกทั้งปั จจุบนั ก็มีทางเลือกในการชําระเงินได้หลายทาง แถมสะดวก รวดเร็ วอีก
ด้วย
3) ด้านผลิตภัณฑ์ เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญเป็ นอันดับที่สาม เมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พบว่า ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย มีหลายแบบ หลายขนาด หลายสี ทําให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเลือก
ได้ตามความต้อ งการของตนเอง ไม่ว่าจะเป็ นการเลื อกตามความเหมาะสม ความชื่ นชอบ ความ
ทันสมัย ความมีรสนิยม หรื อความคงทนในการใช้งาน เพราะผูบ้ ริ โภคหลายคนมักจะตัดสิ นใจซื้ อ
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สิ นค้าที่มีสีค่อนข้างเข้ม เพราะดูแลรักษาง่าย ไม่ตอ้ งระมัดระวังในการใช้งานมาก อีกทั้งยังดูเรี ยบ
ง่าย สามารถใช้ได้หลายโอกาส
ข้อ ค้น พบทั้งหมดสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ วรั ญ ญา โพธิ์ ไพรทอง (2556) พบว่ากลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เสื้ อผ้าออนไลน์จากร้านค้าออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า
ออนไลน์ จากร้ านค้าออนไลน์ แตกต่ างกัน สอดคล้อ งกับ งานวิจยั ของ พรรณิ สา นิ มมานโสภณ
(2557) พบว่า ปั จจัยด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เสื้ อผ้าผูห้ ญิงจากร้านค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ อินสตาแกรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เจษฎาภรณ์ ศรศรี เกิ ด (2555) พบว่า ปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้อสิ นค้าผ่านโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั นีไ้ ปใช้
1) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด สามารถคืนสิ นค้าได้ ผูบ้ ริ โภคบางรายได้สินค้าที่มีขนาดไม่
ตรงกับรู ปที่ทางร้านลงขาย ทําให้ไม่สามารถสวมใส่ ได้พอดี จึงอยากจะคืนสิ นค้า แต่ในบางครั้งไม่
สามารถคืนได้เพราะบรรจุภณ
ั ฑ์อาจจะไม่สมบูรณ์ ทําให้ไม่สามารถคืนสิ นค้าได้ ผูบ้ ริ โภคอาจรู ้สึก
ว่าการคืนสิ นค้าทําได้ค่อนข้างยาก ดังนั้นทางร้านค้าควรจะแจ้งขนาดของสิ นค้าให้ตรงตามความ
เป็ นจริ ง ไม่วา่ จะเป็ นขนาดของเสื้ อผ้า รองเท้า หมวก เครื่ องประดับ ฯลฯ ให้ชดั เจน เพื่อให้ผบู ้ ริ โภค
สามารถวัดขนาดของตนเอง และนํามาเทียบกับขนาดที่ทางร้านค้าแจ้งไว้ได้ เพื่อลดปั ญหาการคืน
สิ นค้า อีกทั้งยังทําให้ผบู ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในร้านค้ามากขึ้นอีกด้วย
2) ด้านช่ อ งทางการจัด จําหน่ า ย มี บ ริ ษ ัท ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารส่ ง สิ น ค้าให้ เลื อ กไม่ ห ลากหลาย
เนื่ องจากมีบริ ษทั ที่ ให้บริ การในการส่ งสิ นค้าที่ ร่วมมือกับทางแอพพลิเคชัน่ ช้อปปิ้ งออนไลน์มีให้
เลื อกน้อยบริ ษทั และต่างก็มีขอ้ ดีขอ้ เสี ยที่ แตกต่างกันออกไป ทําให้ผูบ้ ริ โภครู ้ สึกว่าอยากจะให้มี
บริ ษทั ที่ให้บริ การในการส่ งสิ นค้าให้เลือกหลากหลายมากกว่านี้ เพราะบริ ษทั ที่ให้บริ การส่ งสิ นค้า
ในแต่ละบริ ษทั มีเอกลักษณ์ และข้อดี ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ งประสบการณ์ จากการสั่งสิ นค้าของ
ผูบ้ ริ โภคก็เป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคอยากจะเลือกเปลี่ยน หรื อเลือกใช้บริ การจากบริ ษทั เดิม
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ที่ เคยใช้บริ การ ดังนั้นผูป้ ระกอบการที่ ให้บริ การแอพพลิเคชั่นช้อปปิ้ งออนไลน์ควรจะมีบริ ษทั ที่
บริ การส่ งสิ นค้าให้ผบู ้ ริ โภคได้เลือกอย่างหลากหลายมากขึ้น
3) ด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มียหี่ ้อ มีชื่อเสี ยง มีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่บริ ษทั ผูป้ ระกอบการ
ควรมี ระบบการตรวจสอบสิ นค้าว่าเป็ นของแท้ หรื อของเลี ยนแบบ เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคได้มนั่ ใจว่า
สิ นค้าที่สั่งซื้ อเป็ นสิ นค้าที่ ตรงตามความต้องการจริ ง ๆ เพราะมีผูบ้ ริ โภคหลายรายจ่ายเงินเพื่อที่จะ
ซื้ อของแท้ แต่สินค้าที่ได้กลับเป็ นของเลียนแบบ ทําให้ผูบ้ ริ โภคขาดความเชื่ อมัน่ ในการซื้ อสิ นค้า
ผ่ า นแอพพลิ เคชั่น ช้อ ปปิ้ งออนไลน์ ดังนั้ น การตรวจสอบว่ าสิ น ค้า ไหนเป็ นของแท้ ก็ เป็ นอี ก
ทางเลือกหนึ่ง ที่ทาํ ให้บริ ษทั ผูป้ ระกอบการจะได้ความเชื่อมัน่ จากผูบ้ ริ โภคเพิ่มมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1) ผู ้วิ จ ัย มี ข ้อ เสนอแนะให้ ท ํา การศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ เพื่ อ ศึ ก ษาให้ เจาะลึ ก มากขึ้ นใน
รายละเอียดของสิ นค้าแต่ละประเภท เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจน และละเอียดมากขึ้น
2) ควรทําการศึ กษาจากกลุ่ มเป้ าหมายเพิ่ มเติ มร่ วมกับบริ ษทั ผูป้ ระกอบการที่ ให้บริ การ
แอพพลิเคชัน่ ช้อปปิ้ งออนไลน์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เจาะลึก และนํามาพัฒนา ปรับปรุ งให้ดียิ่งขึ้น ทั้ง
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านส่ งเสริ มการตลาด
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รองคณบดีฝ่ายบริ หารและวิเทศสัมพันธ์ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ Terminal 2
(2) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านการบริ การของท่าอากาศยานที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การท่า
อากาศยานดอนเมื อง อาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ Terminal 2 ประชากรที่ ใช้ในงานวิจยั คื อ
ผูโ้ ดยสารที่ ใช้บริ การท่ าอากาศยานดอนเมื อง อาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ Terminal 2 โดย
คั ด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และแบบสะดวก
(Convenience Sampling) ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บข้อมู ลจากกลุ่มตัวอย่าง
จํา นวน 400 คน การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ใช้ ส ถิ ติ พ รรณนา ได้แ ก่ ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิ ติเชิ ง
อนุ ม าน ได้แ ก่ T-test, One-Way Anova (F-test) และ การวิ เคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis) ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 217 คน
คิดเป็ นร้อยละ 54.25 มีอายุ 20 – 30 ปี จํานวน 165 คน คิดเป็ นร้อยละ41.25 มีสถานภาพโสดจํานวน
198 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.50 มีอาชีพนักเรี ยน / นักศึกษา จํานวน 158 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.50 และ
มีรายได้ต่อเดือน 10,000 - 30,000 บาท จํานวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.00 ปั จจัยด้านการบริ การ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านพนักงาน, ด้านความปลอดภัย,
485

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ด้านสิ่ งแวดล้อม, ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ตามลําดับ และความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อ ความพึ งพอใจของผู ้ใช้บ ริ ก ารท่ าอากาศยานดอนเมื อ ง อาคารผู โ้ ดยสาร
ภายในประเทศ Terminal 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปั จจัยด้านการ
บริ การ พบว่า ด้านพนักงานส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร
ผูโ้ ดยสารภายในประเทศ Terminal 2 อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีอาํ นาจในการ
พยากรณ์ร้อยละ 4.4
คําสํ าคัญ : ปั จจัยด้านการบริ การ, ความพึงพอใจในการใช้บริ การท่าอากาศยาน
ABSTRACT
This independent study has objectives : (1) to study about demography factor affecting
the satisfaction of the Don Mueang Airport Domestic Terminal 2 users; (2) to study about service
factor of the airport that affect the satisfaction of Don Mueang Airport Domestic Terminal 2
users. Population used in this research composed of passengers, Don Mueang Airport Domestic
Terminal 2 users. The researcher selected sample group by purposive sampling and convenience
sampling. The researcher used questionnaires as tools for collecting data from group of 400
samples. In data analysis, the researcher used descriptive statistics, including frequency,
percentage mean and standard deviation and using inference statistic, including t-test, One-Way
Anova (F-test) and multiple regression analysis. From the research result, it was found that most
respondents of questionnaires were male, numbering 217 persons (54.25 percent). There were 165
persons aged 20-30 years (41.25 percent). There were 198 persons (49.50 percent). Who had
single status. School students/college students composed of 158 persons (39.50 percent) and
income per month : 10,000-30,000 Baht, numbering 176 persons (44.00 percent); overall service
factor was in much level, sorting from much to less, as follows : employees, safety, environment,
facilities, respectively and overall satisfaction was in much level. Result of hypothesis test found
that: (1) Demography factor found that monthly average income which was different affected
satisfaction of Don Mueang Airport Domestic Terminal 2 users, differently with statistical
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significance at level of 0.05. (2) Service factor, found that employee aspect Don Mueang Airport
Domestic Terminal 2 users with statistical significance at level of 0.05, having power to forecast
for 4.4 percent.
Key Words : SERVICE FACTORS, SATISFACTION IN USING AIRPORT SERVICE
บทนํา
ในปั จจุบนั ธุรกิจการบินเข้ามามีบทบาท และความสําคัญในเกือบทุกด้านของประเทศไทย
ไม่ ว่า จะเป็ นธุ รกิ จ การส่ งออก การกระจายสิ น ค้าภายในประเทศ ธุ ร กิ จ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ภาคการ
ท่องเที่ยว ดังนั้นสนามบินจึงเป็ นส่ วนสําคัญในการรองรับเพื่อให้บริ การ โดยการคมนาคมขนส่ งถือ
เป็ นสิ่ งหนึ่งที่ทาํ ให้การพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภาคส่ วนทั้งในและต่างประเทศ จะสังเกตเห็นได้วา่ ใน
ปั จจุบนั การคมนาคมขนส่ งที่มีผคู ้ นทัว่ โลกได้ไว้วางใจ และนิ ยมชมชอบนัน่ ต้องมีความเร็ ว สะดวก
และประหยัดเวลา “เครื่ องบิน” ถือเป็ นตัวเลือกแรกที่ สามารถตอบโจทย์ความต้องการสําหรับการ
เดิ นทางไปยังพื้ นที่ ต่ าง ๆ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ ว ประเทศไทยถื อ เป็ นหนึ่ งในประเทศที่ มี
นักท่องเที่ ยวเดิ นทางเข้าออกระหว่างประเทศผ่านเครื่ องบินโดยสารและมีสายการบิ นต่าง ๆ เปิ ด
ให้บ ริ การเส้นทางการบิ นระหว่างประเทศมายังประเทศไทยจํานวน อันเป็ นผลจากการผลักดัน
นโยบายส่ งเสริ มการท่องเที่ยวไทย การเป็ นที่ต้ งั องค์กรระหว่างประเทศ การเป็ นศูนย์กลางการบิน
ในภู มิ ภาค (http://globthailand.com/airbus_0001/, 2560) โดยข้อมู ลที่ มีน่ าสนใจในเดื อ นมกราคม
2560 เป็ นข้อ มู ล จาก องค์ก ารการบิ น พลเรื อ นระหว่ า งประเทศ (Civil Aviation Organization :
ICAO) โดยระบุตวั เลขเบื้องต้นของจํานวนผูโ้ ดยสารทั้งหมดในเที่ยวบินประจําในปี พ.ศ.2559 ว่าอยู่
ที่ประมาณ 3.7 พันล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปี ก่อน จํานวนเที่ยวบินขาออกทัว่ โลกเพิ่มขึ้นเป็ น
35 ล้านเที่ยวบิน และปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารทัว่ โลก (RPKs) อยูท่ ี่ 7,015 พันล้านคน กิโลเมตร
เพิ่มขึ้นร้ อยละ 6.3 แต่ต่ากว่าเมื่อปี พ.ศ.2558 ซึ่ งเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
ทั้งหมดของสายการบิ น ทั่วโลก (ASKs) เพิ่ มขึ้ น ประมาณร้ อ ยละ 6.4 ดังนั้น ภาพรวมอัต ราการ
บรรทุกผูโ้ ดยสารจึงลดลงเล็กน้อยจาก 80.4 ในปี พ.ศ.2558 เป็ น 80.3 ในปี พ.ศ.2559 (สถาบันการบิน
พลเรื อน, 2560)สนามบินที่ดูแลโดยบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) มีดว้ ยกัน 6 แห่ ง (1)
สนามบิ นนานาชาติ เชี ยงใหม่ (2) สนามบิ นนานาชาติ เชี ยงราย (3) สนามบิ นนานาชาติ ภูเก็ต (4)
สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ (5) สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (6) สนามบินนานาชาติดอนเมือง
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ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมื อ ง (ชื่ อ เดิ มคื อ ท่ าอากาศยานกรุ งเทพ) หรื อที่ รู้จกั กัน โดยทั่วไป
ว่า สนามบินดอนเมือง เป็ นจุดศูนย์กลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ที่สามารถ
เชื่ อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุ ดต่ างๆ ของโลกได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็ นการบิ น
ภายในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสามารถใช้เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมต่อในการเดินทางของผูโ้ ดยสารตลอดจน
พัสดุไปรษณี ยภัณฑ์ไปยังจุดอื่นๆ ได้อย่างดี และจากการรายผลการดําเนินงานประจําปี ของ บริ ษทั
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ปี 2560 พบว่า มีจาํ นวนผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยานนานาชาติดอน
เมืองระหว่างประเทศ 14,355,626 คน และ ภายในประเทศจํานวนสู งถึง 38,291,751 คน มีจาํ นวน
เที่ยวบินระหว่างประเทศ 88,264 เที่ยวบิน จํานวนเที่ยวบินภายในประเทศ 265,755 เที่ยวบิน โดย
อาคารผูโ้ ดยสาร 2 (อาคารผูโ้ ดยสารในประเทศ) เปิ ดให้บริ การเมื่อปี พ.ศ. 2538 เพื่อใช้เป็ นอาคาร
ผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศเพื่อรองรับการขยายตัวของจํานวนผูโ้ ดยสารที่เพิ่มขึ้นร่ วมกับอาคาร 1
จากข้อมูลข้างต้น ทําให้เห็นถึงสถานะการณ์การท่องเที่ยวที่มีมากขึ้น ทําให้ท่าอากาศยานดอนเมือง
เป็ นสถานที่ที่ใช้รองรับจํานวนผูโ้ ดยสารมากขึ้นต่อการจึงทําให้สนามบินต้องมีการขยายพื้นที่สนาม
จุดรับรอง และพนักงาน ให้เพียงพอต่อการรองรับของผูท้ ี่มาใช้บริ การ ทําให้สนามบินต้องปรับตัว
ในด้านระบบความรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้ น เพื่อทําให้ผูท้ ี่ มาใช้บริ การรู ้ สึกถึ งความปลอดภัย
ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่ จะศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมือง โดยศึกษา
จากปั จจัย ด้านพนักงาน ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ด้านความปลอดภัย และด้านสิ่ งแวดล้อม
เพื่อให้ทราบอิทธิพลของปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1) เพื่อศึกษาความแตกต่างด้านปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ Terminal 2
2) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นการบริ ก ารของท่ า อากาศยานที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ Terminal 2
สมมติฐานของการวิจยั
1) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของ
ผูใ้ ช้บริ การท่ าอากาศยานที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยานดอน
เมือง อาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ Terminal 2 แตกต่างกัน
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2) ปั จจัยด้านการบริ การ ได้แก่ ด้านพนักงาน ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ด้านความ
ปลอดภัย ด้านสิ่ งแวดล้อมของท่าอากาศยาน ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยาน
ดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ Terminal 2
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจยั นี้ มีขอบเขตด้านกลุ่มประชากร คือ ประชากรชาวไทยและชาวต่างชาติที่ใช้
บริ การท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ Terminal 2 จํานวน 400 คน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ปั จ จัย ด้ านประชากรศาสตร์ หมายถึ ง ลักษณะข้อมูล ส่ วนบุ คคลของผูท้ ี่ มาใช้บริ การท่ า
อากาศยานดอนเมือง สัญชาติไทย โดยประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจ จัย ด้ านการบริ การ หมายถึง สิ่ งที่ทางท่าอากาศยานจัดทําขึ้นเพื่อรองรับการผูโ้ ดยสารที่
จะมาใช้บริ การท่ าอากาศยานดอนเมื อง ประกอบด้วย ด้านพนักงาน ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก
ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่ งแวดล้อม
ความพึงพอใจต่ อการให้ บริการ หมายถึง ความพอใจที่ได้รับบริ การจากท่าอากาศยานดอน
เมือง
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศ

ปั จจัยด้านการบริ การของ
ท่าอากาศยาน
- ด้านพนักงาน
- ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก
- ด้านสิ่ งแวดล้อม
- ด้านความปลอดภัย
จิตตินนั ท์ นันทไพบูลย์ (2551),
ยุพาวรรณ วรรณวาณิ ชย์ (2549),
Parasuramam et al. (1985)

ยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสาร
ภายในประเทศ Terminal 2

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1) บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ทราบถึง ปั จจัยที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมือง และสามารถนําผลวิจยั มาประยุกต์ใช้ในการกําหนดรู ปแบบ
การบริ การ และพัฒ นาหรื อฝึ กอบรมบุ คลากรที่ ให้บริ การแก่ ผูม้ าใช้บ ริ การในท่ าอากาศยานเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้ดีข้ ึน
2) งานวิจยั นี้ สามารถเป็ นประโยขน์ในการศึ กษา วิจยั และพัฒ นาต่ อยอดในการทําวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการใช้บริ การท่าอากาศยานแห่งอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยด้ านการบริการ
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จิตติ นันท์ นันทไพบู ลย์ (2551) ได้ให้ความหมายเกี่ ยวกับเครื่ องมื อที่ ใช้ในการมอบการ
บริ การที่ส่งผลความพึงพอใจให้แก่ผบู ้ ริ โภคไว้ว่า ความพึงพอใจที่ลูกค้ามีต่อการบริ การนั้น คือ การ
ที่ลูกค้าได้รับในสิ่ งที่คาดหวังไว้ ยุพาวรรณ วรรณวานิ ชย์ (2549)โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการส่ งมอบ
การบริ การประกอบไปด้วย 3 ด้านดังนี้ (1) ด้านผูใ้ ห้บริ การคือ พนักงานบริ การ เป็ นกลุ่มบุคคลที่
จัดหาบริ การให้กบั ลูกค้า ซึ่ งมีความสําคัญต่อธุ รกิจในการสร้างภาพพจน์และชื่ อเสี ยงให้กบั ธุ รกิจ
(2) ด้านสภาพแวดล้อมของการบริ การ คือ ลักษณะทางกายภาพการบริ การ ลูกค้าขององค์กรบริ การ
จะได้รั บ อิ ท ธิ พ ลจากปั จ จัย ต่ า ง ๆ ในการเลื ก ซื้ อหรื อเลื อ กใช้ บ ริ การที่ เขาต้ อ งการ (3) ด้า น
กระบวนการให้บริ การ โดยในแต่ละด้านจะต้องเสนอบริ การในกระบวนการเป็ นส่ วนสําคัญในการ
สร้ างความพึ ง พอใจให้ กับ ลู ก ค้า ประสิ ท ธิ ภ าพของการจัด ระบบการบริ ก ารการส่ ง ผลให้ ก าร
ปฎิ บตั ิ งานบริ การแก่ ลูกค้ามี ความคล่องตัว และสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง มี
คุณภาพ Parasuramam et al. (1985) พบว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากากรที่ลูกค้าประเมินคุณภาพของการ
บริ การที่ เขาได้รับ เรี ยกว่า คุ ณ ภาพของการบริ การที่ ลูกค้าได้รับ (Perceived Service Quality) ซึ่ ง
เกิ ดขึ้ นจากการที่ ลูกค้าทําการเปรี ยบเที ยบ บริ การที่ คิดหวัง (Expected Quality) กับบริ การที่ รับรู ้
(Perceived Service) ซึ่ งก็คือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เขาได้รับบริ การนั้นเองแล้วนัน่ เอง ใน
การประเมิ นคุ ณ ภาพของการบริ การดังกล่ าวนั้น ลู กค้ามักพิจณาจากเกณฑ์ที่ เขาคิ ดว่าสําคัญ 10
ประการดังต่อไปนี้ (1) ความไว้วางใจ(Reliability) (2) สิ่ งที่สามารถจับต้องได้ (Tangibles) (3) การ
ตอบสนองลู ก ค้า (Responsiveness) (4) ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Credibility) (5) ความมั่น คงปลอดภัย
(Security) (6) ความสะดวก (Access) (7) การสื่ อสาร (Communication) (8) ความเข้า ใจลู ก ค้า
(Understanding the Customer) (9) ความสามารถ (Competence) (10) ความสุ ภ าพ และความเป็ น
มิตร (Courtesy)
แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ
Donabedian (1980) กล่ าวว่า ความพึ งพอใจของผูร้ บบริ การ หมายถึ ง ผูบ้ ริ ก าร ประสบ
ความสําเร็ จในการทําให้สมดุลระหว่างสิ่ งที่ผรู ้ ับบริ การให้ค่ากับความคาดหวังของ ผูร้ ับบริ การ และ
ประสบการณ์น้ นั เป็ นไปตามความคาดหวัง และจิตติ นันท์ นันทไพบูลย์ (2555) กล่าวว่า ความพึง
พอใจเป็ นการแสดงออกถึ งความรู ้ สึกในทางบวกของลูกค้าต่ อการบริ การอันเป็ นผลที่ มาจาการ
ประเมินเปรี ยบเทียบสิ่ งที่ลูกค้าได้รับในการประเมินเปรี ยบเทียบสิ่ งที่ลูกค้าได้รับการบริ การ กับสิ่ ง
ที่ลูกค้าคาดหวังจะได้รับจากการบริ การในแต่ละสถานการณ์ของการบริ การที่เกิดขึ้น
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งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
อาริ ตา จิ นดา (2552) ทําการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยการตลาดบริ การที่ ส่งผลต่อระดับความพึ ง
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ มีต่อโรงแรม ระดับ 4 ดาว ในพื้นที่ เขตเทศบาลเมืองพัทยา การ
ทดสอบสมมติ ฐานพบว่า อายุ รายได้ อาชี พ ที่ แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการได้รับบริ การ
จากโรงแรมไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ 0.05 ขณะที่ เพศ ระดับชั้นการศึ กษา และสถานภาพ
สมรส จะมีความพึงพอใจในการได้รับบริ การจากโรงแรมที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ 0.05 การ
ทดสอบสมมติ ฐ านในหั ว ข้อ ต่ อ ไปพบว่ า ปั จ จัย ด้า นการบริ ก ารจะสร้ า งความพึ ง พอใจให้ ก ับ
ผูร้ ับบริ การไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ 0.05 ขณะที่ปัจจัยด้านราคาการบริ การ, ด้านบุคลากรการ
บริ การ และด้านกระบวนการบริ การที่แตกต่างกัน จะสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูร้ ับบริ การแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญ 0.05
พีระยุทธ คุม้ ศักดิ (2555) ทําการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของผ้โดยสารที่มีต่อคุณภาพการ
บริ การของสายการบิ นต้นทุ นตํ่า ภายในประเทศ ผลการศึกษาพบว่า ผูโ้ ดยสารที่ มีเพศ รายได้ต่อ
เดื อ นและอาชี พ ที่ ต่ า งกัน มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการบริ ก ารของสายการบิ น ต้น ทุ น ตํ่า
ภายในประเทศ แตกต่ างกัน แต่ ผูโ้ ดยสารที่ มี อ ายุ และสถานภาพที่ ต่ างกัน มี ค วามพึ งพอใจต่ อ
คุณภาพการบริ การของสายการบินต้นทุนตํ่าภายในประเทศ ไม่แตกต่างกัน
ชุ ติมณฑน์ เช้าเจริ ญ (2559) ทําการศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริ การธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) โดยเรี ยงลําดับตามอิทธิ พลที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจจากมากไปน้ อ ย ได้แ ก่ ปั จ จัย ด้า น บุ ค คล การจัด การขั้น ตอนการให้ บ ริ ก าร และการมี
สัญลักษณ์แสดงจุดให้บริ การ ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพและความสัมพันธ์กบั ธนาคาร ปั จจัย
ด้านราคาและการอํานวยความสะดวกในด้านที่จอดรถ ปั จจัย ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการ
จัดจําหน่ าย ความน่ าเชื่ อถือและชื่ อเสี ยงของธนาคาร และสถานที่ รองรับผูม้ าใช้บริ การ และปั จจัย
ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด ตามลําดับ สําหรั บ ผลการวิ จยั ทางลักษณะ ประชากรศาสตร์ พ บว่า
ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชีพ และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับความ พึงพอใจในการใช้
บริ การธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน
เสาวภา ลีลานุวงศ์ (2558) ทําการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ
สายการบินไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การสายการบิ น โดยเรี ยงลําดับ ตามอิ ท ธิ พ ลที่ ส่งผลต่ อ ความพึงพอใจจากมากไปน้อย ได้แ ก่
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ปั จจัยด้านบุคลากรหรื อพนักงาน ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านการสร้าง และนําเสนอทางลักษณะทาง
กายภาพ และปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ และความสะดวกในการจองตัว๋ /ชําระเงิน ส่ วนผูใ้ ช้บริ การที่ มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกันมี ระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การสายการบิ นไลอ้อนแอร์ (Thai
Lion Air) ไม่แตกต่างกัน
วิธีดาํ เนินงานวิจยั
การวิ จ ัย เชิ ง ปริ มาณ (Quantitative research) โดยทํา วิ จ ัย เชิ ง สํ า รวจ (Survey research)
ประชากรที่ ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรชาวไทย ที่ใช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร
ผูโ้ ดยสารภายในประเทศ Terminal 2 แต่เนื่องจากไม่ทราบจํานวนของผูใ้ ช้บริ การ ดังนั้นจึงใช้สูตร
Cochran (1953) เพื่อคํานวณขนาดตัวอย่าง กําหนดให้ความเชื่อมัน่ 95% โดยมีขนาดตัวอย่างเท่ากับ
385 คน ผูว้ ิจ ยั ต้อ งการเก็บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่างเพิ่ ม อี ก จํานวน 15 คน จึ งกําหนดขนาดกลุ่ ม
ตัว อย่างเท่ ากับ 400 คน โดยใช้วิ ธีก ารสุ่ ม แบบเจาะจง (Purposive Sampling) และแบบสะดวก
(Convenience Sampling) โดยการทดสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ การตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง (Validity) โดยการทําแบบสอบถามไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 3 พบว่า มีค่า IOC มีค่ามากกว่า
0.6 จึ งถื อ ว่าแบบสอบถามมี ค วามเมี่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Validity) และการทดสอบความเชื่ อ มั่น
(Reliability) ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามจํานวน 30 ชุ ด ดยการหาค่าสัมประสิ ท ธ์ความสอดคล้อง
ภายในของ ครอนบราช (Alpha Cronbrach Coeffient) พบว่า แบบสอบถามทุ กด้าย มี ค่ามากกว่า
0.70 เพื่อแสดงว่าแบบสอบถามนี้ มีค่าความเชื่อมัน่ เพียงพอ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติใน
การคํานวณ (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2550) (1) การวิเคราะห์สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)
เป็ นการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล เบื้ อ งต้น ของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง โดยนํ า เสนอเป็ นตารางแจกแจงความถี่
(Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพื่ อ ใช้อ ธิ บ ายข้อ มู ล เบื้ อ งของกลุ่ มตัวอย่าง (2) การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล สถิ ติ เชิ งอนุ ม าน
(Inferential Statistics) โดยใช้การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่อิสระกัน 2 กลุ่ม (Independent
Sample T-Test) หากข้อคําถามมากกว่า 2 กลุ่ ม (One-way Analysis [ANOVA] : F-Test) และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล
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ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 217 คน (ร้อยละ 54.25) มีอายุ 20 – 30 ปี
จํานวน 165 คน (ร้อยละ41.25) มีสถานภาพโสด จํานวน 198 คน (ร้อยละ 49.50) มีอาชีพนักเรี ยน /
นักศึกษา จํานวน 158 คน (ร้อยละ 39.50) และมีรายได้ต่อเดือน 10,000 - 30,000 บาท จํานวน 176
คน (ร้อยละ 44.00)
ข้ อมูลปัจจัยด้ านการบริการ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปั จจัยการบริ การ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 3.76)
โดยพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านพนักงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X̅ =4.04) รองลงมา ด้านความ
ปลอดภัย (X̅ = 3.83) ด้านสิ่ งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.64) และน้อยที่ สุด ด้านสิ่ ง
อํานวยความสะดวก (X̅ = 3.54)
ข้ อมูลความพึงพอใจ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 3.95) โดยพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของท่าอากาศยาน มากที่ สุด (X̅ =4.07) รองลงมา
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ ในสนามบิน (X̅ =4.02) และน้อยที่ สุด มีความพึง
พอใจในระบบขนส่ ง (Taxi) ภายในบริ เวณสนามบิน (X̅ = 3.84)
การทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยานที่แตกต่าง
กันส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ
Terminal 2 แตกต่างกัน ผลการทดสอบดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1
ตัวแปร
เพศ
อายุ
สถานภาพ
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สถิติ

Sig.

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

0.264
0.344
0.113
0.342
0.006*

ผลการ
ทดสอบ
ปฎิเสธ
ปฎิเสธ
ปฎิเสธ
ปฎิเสธ
ยอมรับ
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จากตารางที่ 1 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การท่า
อากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ Terminal 2 แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
การทดสอบสมมติ ฐานข้อที่ 2 ปั จจัยด้านการบริ การที่ ส่งผลต่ อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การท่ า
อากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ Terminal 2 ผลการทดสอบดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2
Std.
B
t
Sig. Tolerance
ปั จจัยด้านการบริ การ
b
Error
Constant
3.17 0.26
12.049 0.000
ด้านพนักงาน (X1)
0.18 0.08 0.16 2.388 0.017* 0.535
ด้านสิ่ งอํานวยความ
0.10 0.05 0.10 1.817 0.070
0.737
สะดวก (X2)
ด้านความปลอดภัย
-0.08 0.07 -0.08 -1.265 0.207
0.586
(X3)
ด้านสิ่ งแวดล้อม (X4)
0.01 0.07 0.01 0.036 0.971
0.636
R = 0.209 R2 = 0.044 Adj. R2 = 0.034 SEE = 0.510 F = 4.525 Sig. = 0.001*
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

VIF
1.868
1.357
1.708
1.571

จากตารางที่ 2 พบว่า ด้านพนักงานส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมือง
อาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ Terminal 2 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจเท่ากับ 0.16 (B = 0.16) โดยมีอาํ นาจในการพยากรย์ร้อยละ 4.4
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
1) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การท่ากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ Terminal 2 แตกต่างกัน
เพราะ รายได้ของผ้ใช้บริ การแต่ละคนมีความแตกต่างกัน โดยรายได้เป็ นส่ วนสําคัญในการตัดสิ นใจ
ใช้จ่ายในการเดินทางด้วยเครื่ องบิ น ซึ่ งการเดินทางด้วยเครื่ องบิ นนั้นมีราคาสู งกว่า ขนส่ งมวลชน
ชนิ ดอื่ น เพื่อแลกกับ ความสะดวก รวดเร็ ว และประหยัดเวลาในการเดิ นทาง ซึ่ งการเดิ นทางด้วย
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เครื่ องบินนั้นมีราคาแตกต่างกันตามระดับชั้นของที่นงั่ ซึ่ งท่าอากาศยานเป็ นสถานที่ที่จดั ไว้รองรับผู ้
ที่มาใช้บริ การ โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกไว้กบั ผูม้ าใช้บริ การด้วยเช่นกัน และเมื่อวิเคราะห์จาก
การทดสอบรายคู่พบว่า ใช้บริ การที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ถึง 50,000 บาท มี
ความพึงพอใจจากการได้รับบริ การของท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ
Terminal 2 มากกว่ า ผู ้ใ ช้ บ ริ การที่ มี ร ายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นมากกว่ า 50,000 บาทขึ้ นไป เพราะ
ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้น้อยกว่า10,000 บาท ถึง 50,000 อาจจะมีความพึงพอใจกับการได้รับบริ การ
ของท่าอากาศยาน ที่ จดั เตรี ยมไว้บริ การแก่ผูโ้ ดยสาร เพราะว่าผูท้ ี่มีรายได้เท่านี้ น้ นั อาจมองว่าการ
ให้บ ริ การนั้นเหมาะสมกับตนเองแล้ว ส่ วนผูท้ ี่ มีรายได้มากกว่า 50,000 ต้องการได้รับบริ การที่
สะดวกรวดเร็ ว และได้รับการบริ การที่มีพิเศษมากกว่าการบริ การปกติ เนื่ องจากเป็ นผูท้ ี่มีรายได้สูง
อาจจะยังแสวงหาสิ่ งที่พี่เศษเหนื อกว่า และดีที่สุดสําหรับตนเอง เพื่อสร้างความแตกต่างในสายตา
ของคนในสังคม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อาริ ตา จินดา (2552) พีระยุทธ คุม้ ศักดิ (2555) พบว่า
รายได้ต่อเดือน ที่ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การแตกต่างกัน แต่แตกต่างกับงานวิจยั
ของ
ชุติมณฑน์ เช้าเจริ ญ (2559) พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
ระดับความ พึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน เพราะ
ลักษณะของท่ าอากาศยานเป็ นเรื่ องระบบขนส่ ง ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะมีลกั ษณะแตกต่างกับสถาบันทาง
การเงิน
2) ปั จจัยด้านการบริ การของท่าอากาศยาน ด้านพนักงานส่ งผลต่อความพึงพอใจของในการ
ใช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ Terminal 2 เนื่ องจากพนักงาน
เป็ นองค์ประกอบหลักที่มีความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยาน เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจจาก
การได้รับบริ การ เช่น การให้ขอ้ มูล การเอาใจใส่ การแก้ปัญหา และการตอบสนองความต้องการได้
อย่างทันที ทนั ใด และเมื่ อวิเคราะห์ จากค่าเฉลี่ ยยังพบว่า “ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ความ
คิ ด เห็ น ต่ อ พนั ก งานมี ค วามสามารถในการสื่ อ สารได้เป็ นอย่า งดี ” มี ค่ าเฉลี่ ย มากที่ สุ ด เพราะ
พนักงานทุก ๆ คน ของท่าอากาศยานดอนเมืองจะต้องได้รับการฝึ กอบรมทั้งความรู ้ ความสามารถ
ในการปฎิบตั ิตนได้ตรงตามที่บริ ษทั ต้องการ เพื่อลดความผิดพลาดจากกาให้ขอ้ มูล และข้อบกพร่ อง
จากการให้บริ การของพนักงาน เพื่อทําให้ผูใ้ ช้บริ การเกิ ดความพึงพอใจ จากพนักงานผูใ้ ห้บริ การ
ของบริ ษทั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อาริ ตา จินดา (2552) เสาวภา ลีลานุวงศ์ (2558) และจิตตพัฒน์
พรหมพงษ์ (2558) ผลงานวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านบุคลากร ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ
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ข้ อเสนอแนะ
1) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ท่าอากาศยานดอนเมืองควรจะให้ความสําคัญกับกลุ่มผูใ้ ช้บริ การที่
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสู งกว่า 50,000 บาทขึ้นไป เพราะเป็ นกลุ่มที่มีความสามารถในการจ่ายสู ง และ
ยังมีโอกาสเดินทางภายในประเทศ และต่างประเทศมาก แต่ผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ ยงั มีความพึงพอใจการ
จะใช้บริ การน้อยอยู่ จึงควรทําการจัดการระบบฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงฐานรายได้ของผู ้
ที่มารับบริ การ เพื่อจะทําให้พนักงานมีแนวทางให้พนักงานในการให้บริ การกลุ่มลูกค้านี้ เป็ นพิเศษ
หรื อจะจัดให้มีการทําบัตรสมาชิกเฉพาะลูกค้าระดับ Exclusive ให้มีความสะดวกสบายและรวดเร็ ว
กว่าการได้รับบริ การจากปกติ และให้ผทู ้ ี่มีรายได้นอ้ ยกว่า 10,000 บาท ถึง 50,000 บาท ได้ความพึง
พอใจที่เพิ่มขึ้นจากการได้รับบริ การที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม โดยที่ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากเดิม
2) ด้านพนักงาน ท่าอากาศยานดอนเมืองควรจัดให้มีการฝึ กอบรมพัฒนาทักษะความรู ้และ
ความสามารถในการสื่ อสารให้กบั พนักงานที่มีหน้าที่ให้บริ การแก่ผูใ้ ห้บริ การโดยตรง โดยการจัด
หลักสู ตรฝึ กอบรม และพัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพื่อการสื่ อสารให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น เช่น
ทักษะภาษาที่ 2 และภาษาที่ 3 ให้สามารถพูด ฟั ง ได้อย่างถูกต้อง เพื่อถามตอบกับผูม้ าใช้บริ การได้
อย่างแม่นยํา และฝึ กทักษะทางการสื่ อสาร เช่น การพูดโน้มน้าวจิตใจ ด้วยนํ้าเสี ยง สําเนียงที่ไพเราะ
เพื่อทําให้ผูใ้ ช้บริ การนั้นรู ้สึกว่าตนได้รับบริ การที่นอบน้อมด้วยวาจาที่สุภาพ โดยทําการฝึ กอบรม
อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อยกระดับคุณภาพในการให้บริ การของพนักงานท่าอากาศยานดอนเมืองแก่ผูม้ า
ใช้บริ การ และควรจะมีการประสานงานร่ วมกันกับพนักงานทุกฝ่ าย โดยเพิ่มการจัดกิจกรรมร่ วมกัน
ให้มีปฎิสมั พันธ์ที่ดีต่อกัน จะทําให้การทํางานออกมาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพเพิ่มเติมกับผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูท้ ี่มาใช้บริ การ โดยใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึก เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกมากกว่าเดิม
2) ควรทําการศึกษาปั จจัยอื่น ๆ เช่น ปั จจัยทางการตลาด ทัศนคติการรับรู ้ เพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม
ความรู ้ในการวิจยั ได้มากขึ้น
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ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึ กษาค้นคว้าอิ สระครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ (1) เพื่อศึ กษาความแตกต่ างของปั จจัยส่ วน
บุ ค คลที่ ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ นใจใช้ บ ริ การธุ ร กรรมทางการเงิ น ของธนาคารพาณิ ชย์ผ่ า น
โทรศัพท์มือถื อของผูใ้ ช้บ ริ การในเขตอําเภออุท ยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา และ (2) เพื่อ ศึ กษา
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธุรกรรมทางการเงินของ
ธน าคารพ าณิ ชย์ ผ่ า น โท รศั พ ท์ มื อถื อของของผู ้ ใ ช้ บ ริ การใน เขตอํ า เภออุ ท ั ย จั ง ห วั ด
พระนครศรี อยุธยา โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูว้ ิจยั
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บข้อมู ลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน การวิเคราะห์
ข้อ มู ลใช้สถิ ติพ รรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่ าร้ อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และ
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้ ส ถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน ได้แ ก่ t-test, One-Way
Anova (F-test) และ การวิเคราะห์การถดถอยพหู คูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีจาํ นวน 225 คน (ร้อยละ 56) มีอายุร ะหว่า ง 31-35 ปี จํานวน 109
คน (ร้ อยละ 27.25) มี สถานภาพสมรส จํานวน 198 คน (ร้ อยละ 49.50) มีระดับการศึกษาสู งสุ ด
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี จํานวน 238 คน (ร้อยละ 59.50) มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 159 คน (ร้อย
ละ 39.75) มี รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 15,001 -20,000 บาท จํานวน 169 คน (ร้ อ ยละ 42.25) ปั จ จัย ส่ ว น
ประสมทางการตลาด อยูใ่ นระดับมาก (X = 3.87) โดยเรี ยงจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านช่องทางการจัด
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จําหน่าย (X = 4.12) ด้านผลิตภัณฑ์ (X = 3.94) ด้านราคา (X = 3.78) และด้านการส่ งเสริ มการตลาดอยูใ่ น
ระดับมาก (X = 3.63) ตามลําดับ และมี ก ารตัด สิ น ใจอยู่ใ นระดับ มาก (X = 4.00) ผลการทดสอบ
สมมติฐาน (1) ปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า อาชี พต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกรรมทาง
การเงิ น ของธนาคารพาณิ ชย์ผ่ า นโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ของผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารในเขตอํา เภออุ ท ัย จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยาแตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 (2) ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด พบว่า ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์
ต่ อ การตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ของธนาคารพาณิ ช ย์ผ่ านโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ของ
ผูใ้ ช้บริ การในเขตอําเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
มีอาํ นาจจากการพยากรณ์ร้อยละ 55.90
คําสํ าคัญ : ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ, ส่ วนประสมทางการตลาด
ABSTRACT
The purposes of independence study are (1) to understand the difference of factors
affecting the decision to use mobile banking in U-Thai District, Phra Nakhonsri Ayutthaya
Province, and this study is also conducted (2) to identify marketing mix factors affecting the
decision to use mobile banking in Phra Nakornsri Ayutthaya. In this study, 400 Mobile Banking
Users in Phra Nakornsri Ayuttaya are the sample size of study, and the selection of sample is
based on Purposive Sampling. Questionnaires are tool of collecting data. This study is analyzed
by using Descriptive Statistics including Frequency, Percentage, and Standard Deviation; and
also, using Inferential Statistics including t-Test, One-Way Anova (F-Test), and Multiple
Regression Analysis. Form the research, Demographic characteristics found that, most of
respondents are females with 225 people (56 percentage), at the age of 31-35 years with 109
people (27.25 percentage), married with 198 people (49.50 percentage), Upper bachelor with 238
people (59.50 percentage), employees with 159 people (39.75 percentage), and average salary
15,001 – 20,000 baths with 169 people (42.25 percentage). It can be concluded that Marketing
mix are the influence factor with high level of decision (X = 3.87) starting from places (X = 4.12),
product (X = 3.94), price (X = 3.78), and promotion (X = 3.63), respectively. The results of
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testing hypothesis found that: (1) In term of Personal factors, the difference of career affect to the
decision to use mobile banking in U-Thai district, Phra Nakornsri Ayutthaya, with statistical
significance at the level of 0.05 ( 2) Marketing mix including products, price, place, and
promotion have influence to use mobile banking in U-Thai district, Phra Nakornsri Ayutthaya
with statistical significance at the level of 0.05 and 55.90 percentage as a prediction.
Key Words: Mobile Banking, Marketing Mix.
บทนํา
ปั จจุบนั การเข้าสู่ ยคุ เทคโนโลยีที่ล้ าํ สมัย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจต่าง ๆ ในโลก
มากมาย เพราะสั งคมออนไลน์ ช่ วยให้ เกิ ดความสะดวกสบายในการติ ดต่ อ สื่ อ สาร การดําเนิ น
กิจกรรมในเชิ งธุ รกิจ รวมไปถึงการทําธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ผ่านสื่ อออนไลน์กส็ ามารถทําได้
อย่างง่ายดายแค่ปลายนิ้ วมือ (กองบรรณาธิ การเช็คราคาดอทคอม, 2560) จากการใช้งานแอพพลิเค
ชันบนโทรศัพท์มือถือที่ กาํ ลังเป็ นที่ นิยมและเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ ส่ งผลให้เกิดการแห่ ปิดสาขาของ
ธนาคารในประเทศไทยโดยข้อมูลจากธนาคารแห่ งประเทศไทยระบุวา่ ตั้งแต่ตน้ เดือนกันยายน พ.ศ.
2559 ถึง กันยายน พ.ศ. 2560 มีธนาคารพาณิ ช ย์แจ้งปิ ดรวม 192 สาขา โดย 5 อัน ดับแรกที่มีการ
ปิ ดสาขามากที่สุดคือ ธนาคารกรุ งไทย 79 สาขา ธนาคารกสิ กรไทย 73 สาขา ธนาคารธนชาต
69 สาขา ธนาคารทหารไทย 20 สาขา ธนาคารไทยพาณิ ชย์และธนาคารซี ไอเอ็มบีอีกแห่ งละ 9
สาขา (ธนาคารแห่ งประเทศไทย, 2560) ซึ่ งปั จจัยหลักที่ ท าํ ให้ มี การปิ ดสาขา เกิ ดจากการปรั บตัว
หลังจากลู กค้าหันไปใช้โมบายแอพพลิ เคชันและอิ น เตอร์ เน็ ต แบงก์กิ้ง การปิ ดสาขาของธนาคาร
พาณิ ชย์ช่วยให้ธนาคารประหยัดต้นทุนในการดําเนินการมากมายไม่ว่าจะเป็ นด้านบุคลากรและด้าน
อื่น ๆ อีกทั้งการให้บริ การของสาขายังจํากัดในด้านช่วงเวลาที่ใช้บริ การที่ไม่ได้เปิ ดทําการตลอด 24
ชั่วโมงเหมื อนการใช้งานผ่านอิ นเตอร์ เน็ ตแบงก์กิ้งและโมบายแอพพลิ เคชัน ทําให้ผูใ้ ช้บ ริ การไม่
จําเป็ นต้องไปที่สาขาช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของผูใ้ ช้บริ การอีกทางหนึ่ งด้วย ด้วยสิ่ งที่กล่าวมานี้ ทาํ
ให้เห็ นว่าการใช้งานธุ รกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของธนาคารพาณิ ชย์เป็ นสิ่ งสําคัญที่
ช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ผใู ้ ช้บริ การในการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือได้ดว้ ย
ตนเองทุกที่ทุกเวลา ธนาคารพาณิ ชย์ตอ้ งพยายามพัฒนาระบบการใช้งานของตนเองให้มีความโดด
เด่นแตกต่างจากคู่แข่งพื่อดึงดูดลูกค้าให้เกิ ดความพึงพอใจและอีกด้านหนึ่ งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
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การดําเนิ นงานของธนาคารพาณิ ชย์ จากการปิ ดสาขาของธนาคาร จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทําให้
ผูว้ ิจยั มี ความสนใจที่ จะศึกษาถึ งปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินของ
ธนาคารพาณิ ชย์ผา่ นโทรศัพท์มือถือของผูใ้ ช้บริ การในเขตอําเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธุรกรรม
ทางการเงิ น ของธนาคารพาณิ ชย์ผ่านโทรศัพ ท์มือถื อ ของผูใ้ ช้บ ริ ก ารในเขตอําเภออุ ท ัย จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา
2) เพื่ อศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมี ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจใช้บ ริ การ
ธุ รกรรมทางการเงิ นของธนาคารพาณิ ชย์ผ่านโทรศัพ ท์มือถือของผูใ้ ช้บ ริ การในเขตอําเภออุ ท ัย
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
สมมติฐานของการวิจยั
1) ปั จจัยส่ วนบุคคลอันได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ งผลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ของธนาคารพาณิ ช ย์ผ่ า น
โทรศัพท์มือถือของผูใ้ ช้บริ การในเขตอําเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยาที่ต่างกัน
2) ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด อันได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทาง
การจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกรรม
ทางการเงิ น ของธนาคารพาณิ ชย์ผ่านโทรศัพ ท์มือถื อ ของผูใ้ ช้บ ริ ก ารในเขตอําเภออุ ท ัย จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษาสู งสุด
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(Belch and Belch, 2005)

การตัดสิ นใจใช้บริ การธุรกรรมทางการเงินของ
ธนาคารพาณิ ชย์ผา่ นโทรศพัทม์ ือถือของ
ผูใ้ ช้บริ การในเขตอําเภออุทยั จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา

(สื บชัย อันทะไชย, 2550)

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ, 2550)

รู ปที่ 1 กรอบแนวความคิดในงานวิจยั
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1) สามารถนําผลการวิจยั ที่ ใช้ปัจจัยส่ วนบุคคลมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาครั้งต่ อไปเพื่อ
ขยายขอบเขตในการศึกษาให้มากขึ้น
2) ทําให้ท ราบถึ งการตัดสิ นใจใช้บ ริ การธุ รกรรมทางการเงิ น ของธนาคารพาณิ ช ย์ผ่าน
โทรศัพท์มือถือของผูใ้ ช้บริ การในเขตอําเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยาและนําข้อมูลที่ได้มาใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาครั้งต่อไป
3) ธนาคารพาณิ ชย์สามารถนําผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนบุคลที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การธุ รกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิ ชย์ผ่านโทรศัพท์มือถือไปปรับปรุ งพัฒนารู ปแบบทั้ง
ทางด้านบริ การและด้านอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การมากที่สุด
4) ธนาคารพาณิ ชย์ส ามารถนํา ผลการวิ จ ัย ด้า นปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี
ความสั ม พั น ธ์ ต่ อ การตั ด สิ นใจใช้ บ ริ การธุ ร กรรมทางการเงิ น ของธนาคารพาณิ ชย์ ผ่ า น
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โทรศัพท์มือถือไปเป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ของธนาคาร และจัดทําแผนการตลาดให้ตรง
ตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การเพื่อสร้างฐานผูใ้ ช้บริ การใหม่และรักษาฐานผูใ้ ช้บริ การเดิม
5) ธนาคารพาณิ ชย์สามารถนําผลการวิจยั ไปใช้ในการพิจารณาปรับลดจํานวนสาขาของ
ธนาคารเพือ่ ลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่าง ๆ
6) ธนาคารพาณิ ย ช์ส ามารถนําผลการวิ จยั ไปพัฒ นาแอพพลิ เคชั่น ของธนาคารเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
7) ผลของงานวิจยั นี้ น่าจะนําไปปรับปรุ งธนาคารได้ในหลายมิติ เพราะเทรนด์ของธนาคาร
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัย ส่ วนบุคคล
Belch and Belch (2005, p.60 อ้างถึงใน จักรพันธ์ แสงเอม, 2559) ได้กล่าวว่าการตัดสิ นใจ
ซื้ อ สิ น ค้ามักจะได้รับ อิ ท ธิ พ ลจากปั จจัยส่ วนบุ ค คลด้านต่ าง ๆ ได้แก่ อายุ ขั้น ตอน วัฏ จักรชี วิต
ครอบครัว อาชีพ สถานภาพทางเศรษฐกิจ การศึกษา รู ปแบบการดํารงชีวติ และบุคลิกภาพ
แนวคิดและทฤษฏีทเี่ กีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2550, น. 19-22) ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
หมายถึง องค์ประกอบสําคัญในการดําเนิ นกิ จกรรมทางการตลาด เป็ นปั จจัยที่ กิจการสามารถควบคุมได้
กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่ วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ส่ วน
ประสมทางการตลาด ประกอบด้ว ย ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) ช่ อ งทางการจัด จํา หน่ าย (Place) การ
กําหนดราคา (Price) และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เราสามารถเรี ยกส่ วนประสมทางการตลาดได้อีก
อย่างหนึ่งว่า 4P’s ซึ่ งส่ วนประกอบทั้ง 4 ตัวนี้ ทุกตัวมีความเกี่ยวพันและมีความสําคัญเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่
กับว่านักการตลาดจะวางกลยุทธ์โดยการให้น้ าํ หนักไปทางด้านใดมากกว่ากันเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ซึ่งเป้าหมายทางการตลาดก็คือผูบ้ ริ โภคนัน่ เอง
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจ
สื บชาติ อันทะไชย (2550, น. 163) ได้อธิ บายไว้ว่ากระบวนการตัดสิ นใจซื้ อประกอบด้วย
ขั้นตอนต่าง ๆ 5 กระบวนการ เรี ยงลําดับดังนี้
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1) ผูบ้ ริ โภคการตระหนักถึ งความต้องการ (Need Recognition) คื อการที่ ผูบ้ ริ โภคจะต้อง
ตระหนักว่าความต้องการของตนเองเป็ นอย่างไร และความต้องการนั้นจะเริ่ มต้นมาจากแรงผลักดัน
ที่มาจากประสบการณ์และจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผบู ้ ริ โภคประสบพบมา
2) ผูบ้ ริ โภคแสวงหาข่าวสาร (Information Search) เพื่อศึกษาว่าสิ นค้าและบริ การที่เขาเอง
ต้องการนั้นเป็ นอย่างไร ดูท้ งั ทางบวกและทางลบที่จะส่ งผลต่อผูบ้ ริ โภค
3) ผูบ้ ริ โภคทําการประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) ว่าจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
และบริ การอย่างไร
4) ผูบ้ ริ โภคมี การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า (Purchase Decision) ก็จะได้ทดลองใช้สินค้าและมี
ประสบการณ์จากการใช้สินค้านั้น
5) ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมหลังซื้อ (Post purchase Behavior) ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อการ
ซื้อสิ นค้าและบริ การที่ซ้ื อมาเป็ นอย่างไร ถ้าหากมีความพึงพอใจผูบ้ ริ โภคก็จะซื้ อสิ นค้าและบริ การ
นั้นต่อไป
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ณั ฐณี คุ รุกิจวาณิ ช ย์ (2558) ทําการศึ ก ษาเรื่ อ ง “ปั จจัยที่ มีผ ลต่ อ การตัดสิ น ใจใช้บ ริ การ
ธนาคารทงโทรศัพท์ของธนาคารออมสิ นในเขตธนาคารออมสิ นภาค 3” ผลการวิจยั พบว่าปัจจัยส่ วน
บุคคล ด้านอาชีพส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์ ของธนาคารออมสิ นในเขต
ธนาคารออมสิ น ภาค 3 ในระดับ สู งสุ ดที่ ระดับ นัยสําคัญ ทางสถิ ติ 0.05 และ ปั จ จัยส่ วนประสม
การตลาด ได้แก่ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจําหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาดส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสิ นในเขตธนาคารออมสิ นภาค 3 ในระดับ
สู งสุ ด ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
เกศวิทู ทิ พ ยศ (2557) ทํา การศึ ก ษาเรื่ อ ง “ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก าร
ธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ กรณี ศึ ก ษา ธนาคาร ซี ไ อเอ็ ม บี ไ ทย จํา กัด (มหาชน)”
ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยด้านราคา ช่องทางการจําหน่ าย มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของลูกค้าธนาคาร
ซี ไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ในระดับมาก เนื่ องจากมีการยกเว้นค่าธรรมเนี ยมรายปี และยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการทํารายการบางรายการบนอินเตอร์เน็ต
Yanglan (2559) ทําการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารทาง
อินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า อาชี พที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
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เลื อกใช้บริ การธนาคารทางอินเตอร์ เน็ตต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 และปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ช่องทางการจําหน่าย การส่ งเสริ มทางการตลาดส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูใ้ ช้บริ การธุรกรรมทางการเงินของ
ธนาคารพาณิ ชย์ผา่ นโทรศัพท์มือถือในเขตอําเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ซึ่งไม่ทราบจํานวน
ที่แน่นอน และคํานวณกลุ่มตัวอย่างจากสู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่าง ของ W.G. Cochran ได้จาํ นวน
384 คนแต่เพื่อลดความคลาดเคลื่อนและเพือ่ ให้มีความเหมาะสม จึงได้ท้ งั สิ้ นจํานวน 400 ชุดกัลยา )
วาณิ ชย์บญั ชา, 2549, น. 74.) สุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็ น
เครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่าง โดยใช้ใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating scale) 5
ระดับ โดยแบบสอบถามมี ค่ าความเชื่ อ มัน่ มากกว่า 0.7 ทุ ก ด้า นจึ งถื อ ว่ามี ค วามน่ าเชื่ อ ถื อ การ
วิเคราะห์ ขอ้ มูล (1) วิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุ คคล ใช้การหาค่ าความถี่ (Frequency) ค่ าร้ อยละ
(Percentage) (2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของผูใ้ ช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินของธนาคาร
พาณิ ชย์ ผ่านโทรศัพท์มือถือในเขตอําเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean)
และ ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสมมติ ฐานโดยใช้ t-Test, FTest, LSD (Last Significant Difference) และ Multiple Regression Analysis โดยกํ า หนดระดั บ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีจาํ นวน 225 คน (ร้อยละ 56.00) มีอายุระหว่าง 31-35 ปี
จํา นวน 109 คน (ร้ อ ยละ 27.25) มี ส ถานภาพสมรส จํา นวน 198 คน (ร้ อ ยละ 49.50) มี ร ะดับ
การศึกษาสู งสุ ดตํ่ากว่าปริ ญญาตรี จํานวน 238 คน (ร้อยละ 59.50) มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน
จํานวน 159 คน (ร้อยละ 39.75) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 15,001 -20,000 บาท จํานวน 169 คน (ร้อย
ละ 42.25)
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัย ส่ วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก (X = 3.87) และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย (X = 4.12) รองลงมา
คือด้านผลิตภัณฑ์ (X = 3.94) และน้อยที่สุดคือด้านการส่ งเสริ มการตลาด (X = 3.63) ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการตัดสินใจ
กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ มี ก ารตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ของธนาคารใน
ภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก (X = 4.00) และเพื่ อ พิ จ ารณารายข้อ พบกลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความสําคัญ กับ ความมี ชื่ อ เสี ย งและความน่ าเชื่ อ ถื อ ของธนาคาร (X = 4.14) รองลงมาคื อ ความ
สะดวกในการใช้บริ การได้ตลอด 24 ชัว่ โมง (X = 4.10) มี และน้อยที่สุดคือมีความปลอดภัยในการ
ทําธุรกรรมด้านการเงินของลูกค้า (X = 3.88)
การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 การทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนบุคคล
ตัวแปรอิสระ
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
อาชีพ
รายได้แฉลี่ยต่อเดือน
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

สถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน
T-Test
F-Test
F-TEST
F-TEST
F-TEST
F-TEST

ผลการทดสอบสมมติฐาน
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกันมีการตัดสิ นใจใช้บริ การธุรกรรมทางการเงินของ
ธนาคารพาณิ ชย์ผา่ นโทรศัพท์มือถือแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการ
ตารางที่ 4.20ตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิ ชย์ผ่านโทรศัพท์มือถือของ
ตารางที่ 4.20 ผูใ้ ช้บริ การในเขตอําเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ปั จจัยส่ วนประสมทาง
b
การตลาด
ค่าคงที่
0.57
ผลิตภัณฑ์ (x1)
0.24
ราคา (x2)
0.08
ช่องทางการจัดจําหน่าย (x3) 0.32
การส่ งเสริ มการตลาด (x4)
0.22
R=0.748 𝑅 = 0.559 Adj. 𝑅
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

Std.
t
Sig. Tolerance
𝛽
Error
0.16
3.542 0.00*
0.05
0.24 5.291 0.00* 0.566
0.04
0.11 2.483 0.01* 0.565
0.05
0.30 6.846 0.00* 0.566
0.04
0.26 5.824 0.00* 0.548
= 0.555 SEE = 0.432 F= 125.222 Sig =0.00*

VIF
1.766
1.771
1.767
1.826

จากตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย
และการส่ งเสริ ม การตลาดมี ค วามสัม พัน ธ์ ต่ อ การตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ของ
ธนาคารพาณิ ชย์ผ่านโทรศัพท์มือถือของผูใ้ ช้บริ การในเขตอําเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอาํ นาจจากการพยากรณ์ ร้อยละ 55.9 (𝑅 = 0.559
สรุ ป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
ปั จจัยส่ วนบุคคล
1) อาชีพ เนื่องจาก อาชีพถือเป็ นส่ วนสําคัญในการเลือกใช้ช่องทางการทําธุรกรรมทางการ
เงิน เพราะบางอาชีพอาจจําเป็ นต้องทําธุรกรรมการเงินตลอดเวลา ในขณะที่บางอาชีพอาจไม่มีความ
จําเป็ นต้องติดต่อทําธุรกรรมทางการเงินและเมื่อพิจารณาจากการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ มีอาชี พธุ รกิจส่ วนตัวมีการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิ ชย์
ผ่านโทรศัพ ท์มื อ ถื อ มากกว่ากลุ่ มตัว อย่างที่ มีอ าชี พ นักศึ กษา รั บ ราชการ/พนักงานรั ฐวิ ส าหกิ จ
พนักงานบริ ษทั เอกชน และรับจ้าง เพราะว่าอาชีพธุรกิจส่ วนตัวมีการทําธุรกรรมทางการเงินอยูเ่ สมอ
และทําให้การเดิ นทางไปทําธุ รกรรมทางการเงินที่ ธนาคารตลอดเวลาอาจไม่เหมาะสม ทําให้เสี ย
ต้น ทุ น ด้านเวลาและค่ าใช้จ่า ยในการเดิ น ทาง ดังนั้น การใช้โทรศัพ ท์มือ ถื อ ในการทําธุ รกรรม
ทางการเงิน ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปธนาคาร
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด อภิปรายผลตามค่านํ้าหนักดังนี้
1) ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย เนื่ องจากการทําธุ รกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือมี
ความสะดวกรวดเร็ วในการทํารายการ เช่น โอนเงิน ชําระค่าบริ การ ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ เป็ น
ต้น ทําให้ผูบ้ ริ โภคสามารถเพิ่มช่ องทางในการทําธุ รกรรมทางการเงินได้มากขึ้ น อี กทั้งยังพบว่า
ธนาคารพาณิ ชย์มีการปิ ดสาขาในหลาย ๆ แห่งทัว่ ประเทศไทย เนื่องจากช่องการทําธุรกรรมทางการ
เงินผ่านโทรศัพท์มือถือเป็ นโอกาสที่จะช่วยลดต้นในการบริ หารจัดการสาขาของธนาคารพาณิ ชย์
เนื่ องจากพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคหันมาสนใจทําธุ รกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือมากขึ้น และ
เมื่ อ พิ จ ารณาจากค่ า เฉลี่ ย พบว่ า “สามารถทํา ธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า นโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ได้ทุ ก
เครื อข่าย” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อาจเป็ นเพราะปั จจุบนั ผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือแต่ละค่ายมี
การพัฒนาระบบสัญญาณอิ นเตอร์ เน็ตที่ ครอบคลุมเกื อบทุ กพื้นที่ ทําให้ผูใ้ ช้บริ การไม่เกิ ดปั ญหา
สัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเตอร์เนตติดขัด ส่ งผลให้การทําธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร
พาณิ ชย์ผา่ นโทรศัพท์มือถือทําได้ทุกเครื อข่ายไม่วา่ จะไปอยูส่ ถานที่ใดก็สามารถให้บริ การได้
2) ด้านการส่ งเสริ มการตลาดเนื่ องจากในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์ เนต
บนโทรศัพท์มือถือมากกว่าคอมพิวเตอร์ ในด้านความบันเทิ งและการค้นหาข้อมูลข่าวสาร ทําให้
ธนาคารมีการปรับตัวโดยการทําการสื่ อสารตลาดผ่านสื่ อต่าง ๆ สามารถทําให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ได้อย่าง
รวดเร็ ว และเกิ ด เป็ นกระแสนิ ย มมากขึ้ นอี ก เมื่ อ พิ จ ารณาจากค่ า เฉลี่ ย พบว่ า “การโฆษณา
ประชาสัมพัน ธ์ผ่านสื่ อ ต่ าง ๆ เช่ น โทรทัศน์ หนังสื อ พิ มพ์ เวบไซด์และไลน์ แอพพลิ เคชัน ” มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าการสื่ อสารผ่านสื่ อต่าง ๆ มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั อย่าง
มาก
3) ด้านผลิตภัณฑ์เนื่องจากผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่นิยมใช้สมาร์ทโฟนและมีติดตัวไปทุกที่ไม่ว่า
ต้ อ งการทํา ธุ ร กรรมทางการเงิ น เมื่ อ ไหร่ ก็ ส ามารถทํา ได้ ท ั น ที และบริ การบนแอพพลิ ชั น
โทรศัพท์มือถื อมี ความหลากหลายและปลอดภัย อี กทั้งยังมี บ ริ การเสริ มมากมายทําให้ผูบ้ ริ โภค
มองเห็นถึงความน่าสนใจของการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ และเมื่อพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยพบว่า “ มีความสะดวกสบายในการทําธุรกรรมได้ตลอด 24 ชัว่ โมง” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อาจ
เป็ นเพราะปั จจุบนั โทรศัพท์มือถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของการใช้ชีวิตประจําวันของมนุ ษย์ ดังนั้นเมื่อมี
การให้บ ริ การธุ รกรรมทางการเงิ นผ่านโทรศัพท์มือถื อของธนาคารพาณิ ชย์ยิ่งจะช่ วยเพิ่ มความ
สะดวกสบายให้แก่ผใู ้ ช้บริ การเพราะผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ ทโฟนอยูแ่ ล้ว ทํา
ให้ช่วยประหยัดเวลาอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อกับสถาบันการเงิน
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4) ด้านราคา อาจเป็ นเพราะการสมัครหรื อการเปิ ดใช้บริ การทําธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือ
ผูบ้ ริ โภคจะไม่เสี ยค่าธรรมเนี ยมในการสมัครใช้บริ การ และในปั จจุบนั การใช้แอพพลิเคชันบนมือ
ถื อสามารถใช้ร่วมกับ ตู เ้ อที เอ็มได้ ดังนั้น หากผูบ้ ริ โภคลื มหรื อไม่ ได้พกบัต รเอที เอ็มติ ดตัวมาก็
สามารถทําธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่านตู ้เอที เอ็มด้วย และเมื่ อพิ จารณาจากค่ าเฉลี่ ยพบว่า “ยกเว้น
ค่าธรรมเนี ยมกรณี มีการโอนผ่านบัญชีของพร้อมเพย์. ไม่มีค่าธรรมเนี ยมในการสมัครใช้บริ การ” มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด เนื่ องจากรัฐบาลได้สนับสนุ นและรณรงค์ให้ใช้บริ การของบัญชี พร้อมเพย์ที่ช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการโอนเงินต่างธนาคารโดยยกเว้นค่าธรรมเนี ยมกรณี ที่โอนผ่านบัญชี ผูท้ ี่ใช้
พร้อมเพย์เช่นเดียวกัน ทําให้ผใู ้ ช้บริ การได้รับประโยชน์ในการใช้บริ การ
ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐณี คุรุกิจวาณิ ชย์ (2558) ทําการศึกษาเรื่ อง
“ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารทงโทรศัพท์ของธนาคารออมสิ นในเขตธนาคาร
ออมสิ น ภาค 3” ผลการวิจยั พบว่าปั จ จัยส่ วนบุ ค คล ด้านอาชี พ ส่ งผลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้บ ริ การ
ธนาคารทางโทรศัพท์ ของธนาคารออมสิ นในเขตธนาคารออมสิ นภาค 3 ในระดับสู งสุ ดที่ ระดับ
นัยสําคัญ ทางสถิ ติ 0.05 และ ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ช่ อ ง
ทางการจําหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาดส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์ของ
ธนาคารออมสิ น ในเขตธนาคารออมสิ น ภาค 3 ในระดับ สู งสุ ด ที่ ระดับ นัยสําคัญ ทางสถิ ติ 0.05
สอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ เกศวิ ทู ทิ พ ยศ (2557) ทํา การศึ ก ษาเรื่ อ ง “ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจใช้บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่ อออนไลน์ กรณี ศึกษา ธนาคาร ซี ไอเอ็มบีไทย จํากัด
(มหาชน)” ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยด้านราคา ช่ องทางการจําหน่ าย มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของ
ลูกค้าธนาคาร ซี ไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) ในระดับมาก เนื่ องจากมีการยกเว้นค่าธรรมเนี ยมราย
ปี และยกเว้นค่าธรรมเนียมการทํารายการบางรายการบนอินเตอร์เน็ต และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Yanglan (2559) ทํา การศึ ก ษาเรื่ อง “ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารธนาคารทาง
อินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า อาชี พที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกใช้บริ การธนาคารทางอินเตอร์ เน็ตต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 และปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ช่องทางการจําหน่าย การส่ งเสริ มทางการตลาดส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
1) ปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน ธนาคารพาณิ ชย์จึงควรปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับ
กลุ่มอาชีพธุรกิจส่ วนตัว เพราะเป็ นกลุ่มเป้าหมายหลัก อีกทั้งยังต้องพยายามรักษากลุ่มเป้าหมายนี้ไว้
โดยการจัดทําฐานข้อมูลลูกค้าพิเศษสําหรับกลุ่มอาชีพธุรกิจส่ วนตัว เพื่อให้เขาเกิดความมัน่ ใจ ความ
เชื่อถือในการใช้บริ การของธนาคารมากยิง่ ขึ้น
2) ด้านช่ องทางการจําหน่ าย ธนาคารพาณิ ชย์ควรมีการพัฒนาช่ องทางการให้บริ การและ
ส่ งเสริ มให้ผใู ้ ช้บริ การเข้าใจและยอมรับการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยงานวิจยั
นี้ พ บว่า การทําธุ รกรรมทางการเงิ นผ่านโทรศัพท์มือถื อสามารถทําได้กบั ทุ กเครื อข่ าย ธนาคาร
พาณิ ช ย์จึงควรมี ก ารสื่ อ สารให้ผูใ้ ช้บ ริ การ รั บ รู ้ และเชื่ อ มัน่ ว่าการทําธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ สามารถทําได้อย่างปลอดภัยและทําได้ทุกที่ ทุกเครื อข่ายบนโทรศัพท์มือถือ โดย
การโฆษณาประชาสั ม พัน ธ์ ผ่ า นสื่ อ อิ น เตอร์ เน็ ต ผ่ า นเวบไซด์ หรื อ ผ่ า นแอพพลิ เคชั น บน
โทรศัพ ท์มือถื อ ทําให้ผูบ้ ริ โ ภคทราบว่าปั จจุบ ัน นี้ ทุ ก เครื อ ข่ ายของโทรศัพ ท์มือถื อสามารถทํา
ธุรกรรมทางการเงินได้ทุกหนทุกแห่ งและมีความน่าเชื่อถือปลอดภัย
3) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ธนาคารควรมีเพิ่มการสื่ อสารทางการตลาดผ่านสื่ อต่าง ๆ โดย
มี การใช้ก ารตลาดแบบบรู ณ าการ โดยการโฆษณาผ่ านสื่ อ ต่ าง ๆ ได้อ ย่างครอบคลุ ม อี ก ทั้งยัง
สามารถให้เจ้าหน้าของธนาคารสื่ อสารกับลูกค้าโดยตรงเพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
ทําธุ รกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อช่ วยกระตุน้ ให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือและเห็นถึงความปลอดภัยของการใช้บริ การ
4) ด้านผลิตภัณฑ์ ธนาคารควรส่ งเสริ มในด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์บริ การ เช่น
สามารถให้บริ การเปิ ดบัญชีผา่ นโทรศัพท์มือถือ ขอสิ นเชื่อ สมัครบัตรเครดิตผ่านแอพพลิเคชัน่ และ
ควรพัฒนาแอพพลิเคชันให้ทนั สมัยมีรูปแบบที่ สวยงาม พร้อมทั้งควรพยายามลดขั้นตอนการทํา
รายการให้นอ้ ยที่สุด เพื่อกระตุน้ ให้เกิดความสนใจในการใช้บริ การมากขึ้น และควรให้มีเจ้าหน้าที่
ของธนาคารคอยให้บริ การผ่านคอลเซ็นเตอร์ ตลอด 24 ชัว่ โมง เพื่อช่วยรับฟั งและแก้ปัญหาให้กบั
ผูบ้ ริ โภคได้ทนั ท่วงที
5) ด้านราคา โดยธนาคารพาณิ ช ย์ค วรจะออกแบบกลยุท ธ์ ให้ ผูบ้ ริ โ ภคหั น มาสนใจทํา
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือมากกว่าการไปใช้บริ การผ่านสาขา ด้วยการให้ผบู ้ ริ โภคที่
เปิ ดบัญชีธนาคารพร้อมกับสมัครใช้บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือได้รับการละเว้น
ค่าธรรมเนี ยมในการเปิ ดใช้บตั รเอที เอ็ม หรื อในปั จจุบนั ไม่จาํ เป็ นต้องมีบตั รเอที เอ็มก็สามารถทํา
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ธุ รกรรมผ่านตู ้เอที เอ็มได้ด้วยโทรศัพท์มือถื อ จะสามารถช่ วยจู งใจให้ผูบ้ ริ โภคหัน มาให้บริ การ
ธุ รกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งรัฐบาลมีการสนับสนุ นใน
เรื่ องการใช้บญั ชีพร้อมพย์และมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมกรณี โอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ดว้ ยกันทําให้
ผูบ้ ริ โภคหันมานิยมบริ การบัญชีพร้อมเพย์มากขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
1) ควรมีการศึกษาการวิจยั เชิงคุณภาพเพิ่มเติม เพื่อทําให้ทราบสาเหตุหรื อปั ญหาที่
เป็ นข้อมูลในเชิ งลึก เพื่อเป็ นแนวทางในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในและการปรั บปรุ งแก้ไข ให้การ
บริ การมีรูปแบบหรื อความเหมาะสมที่ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การมากที่สุด
2) ควรศึกษาถึงปั จจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ เช่น แรงจูงใจในการ
ใช้บริ การ หรื อความไว้วางใจในการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิ ชย์
ผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ธนาคารได้ทราบถึงความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อการให้บริ การของ
ธนาคารเพือ่ ธนาคารจะได้นาํ ไปกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมต่อไป
3) ศึ ก ษาจากกลุ่ ม เป้ า หมายเพิ่ ม เติ ม เนื่ อ งจากการวิ จ ัย ครั้ งนี้ กลุ่ ม เป้ าหมายคื อ
ผูใ้ ช้บริ การในเขตอําเภออุท ยั จังหวัดพระนครศรี อยุธา ดังนั้นในการทําวิจยั ครั้งต่ อไปควรขยาย
กลุ่มเป้ าหมายไปยังจังหวัดต่าง ๆ เพื่อจะได้ทราบความคิดเห็นของกลุ่มเป้ าหมายในจังหวัดอื่นและ
ได้ขอ้ มูลที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น
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ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึ กษาค้นคว้าอิสระครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ ส่งผลต่ อ
ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิ ต (2)และเพื่อศึกษาปั จจัย
แรงจู งใจในการปฏิ บ ัติงานที่ ส่งผลต่ อประสิ ท ธิ ภาพการปฏิ บ ัติ งานของบุ คลากรสายสนัน สนุ น
มหาวิ ท ยาลัย รั งสิ ต ประชากรที่ ใช้ในงานวิ จ ัย คื อ บุ ค ลากรสายสนับ สนุ น มหาวิ ท ยาลัย รั งสิ ต
จํา นวน 1,471 คน โดยคัด เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารสุ่ มตามความสะดวก (Convenience
Sampling)ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน315คนการ
วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ใช้ ส ถิ ติ พ รรณนา ได้แ ก่ ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย
(Mean) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้ส ถิ ติ เชิ งอนุ มาน ได้แ ก่ t-test,
One-Way Anova (F-test) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple Reression Analysis: MRA)
ผลการวิ จ ัย พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามจํา นวน 315 คน ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จํา นวน
216 คน (ร้อยละ 68.60) มีอายุ 31 – 40 ปี จํานวน 101 คน (ร้อยละ 32.10) สถานภาพสมรสจํานวน
164 คน (ร้อยละ 52.10)มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จาํ นวน 157 คน (ร้อยละ 49.80) มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท จํานวน 106 คน (ร้อยละ 33.70) และมีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
3 – 5 ปี จํานวน 62 คน (ร้ อยละ 19.70) ปั จจัยแรงจูงใจ อยู่ในระดับมาก (X = 3.58) ในแต่ ละด้าน
เรี ย งจากมากไปน้ อ ย ดัง นี้ ด้า นความสั ม พัน ธ์ ก ับ เพื่ อ นร่ ว มงาน, ด้า นสภาพแวดล้อ มในการ
514

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ปฏิ บ ัติ ง าน, ด้า นสวัส ดิ ก ารด้า นความมั่น คงในงานด้า นความสั ม พัน ธ์ ก ับ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาด้า น
ความก้าวหน้าในการทํางานและด้านค่าตอบแทน ตามลําดับ และ ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน อยู่
ในระดับมาก (X = 3.97) ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า (1) ปั จจัยส่ วนบุ คคลพบว่า การศึ กษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุ น
มหาวิทยาลัยรั งสิ ตแตกต่ างกัน อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 (2) ปั จจัยแรงจู งใจในการ
ปฏิบตั ิ งาน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน และ
ด้า นความมั่น คงในงานส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรสายสนั น สนุ น
มหาวิทยาลัยรังสิ ตอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอาํ นาจพยากรณ์ร้อยละ 44.80
คําสํ าคัญ : ปั จจัยแรงจูงใจ, ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
ABSTRACT
This research aims to study about ( 1) to study personal factors affecting performance
efficiency of Supporting Employee of Rangsit University, ( 2) to study Motivation factors
affecting performance efficiency of Supporting Employee of Rangsit University. The sample
group included 315 Supporting Employee of Rangsit University. Questionnaires were used as the
Convenience Sampling. The data analysis was conducted using the descriptive statistics including
Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, and the inferential statistics including t-test,
One-Way ANOVA (F-test) and Multiple Regression Analysis ( MRA) . The result showed that
most of respondents were female (68.60 Percent), aged between 31- 40 years old (32.10 Percent),
marital status ( 52.10 Percent) , had an academic in bachelor’s degree ( 49.80 Percent) , had an
income salary around 1 5,000 – 20,000 baht per month (33.70Percent), and worked at Rangsit
University for 3 – 5 years (19.70 Percent). The most of motivation factors are Relationship with
coworker, Working environment, Employee’s Welfare, Employment security, Relationship with
commander, growth opportunities, salary, performance efficiency respectively. The hypothesis
test showed as following: (1) The personal factors found that the study of income salary affected
performance efficiency of Supporting Employee of Rangsit University were different in 0.5
scales. (2) The motivation factors found that the environment of work, Relationship with
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coworker, and Employment security affected performance efficiency of Supporting Employee of
Rangsit University were different in 0.05 scales.
Key Words : MOTIVATION FACTORS, PERFORMANCE EFFICIENCY
บทนํา
ประเทศต่ าง ๆ รวมถึงประเทศไทยในปั จจุ บนั ต่างตระหนักถึ ง ทรั พยากรมนุ ษย์ที่แต่ ละ
ประเทศมีอยู่ ซึ่ งเป็ นปั จจัยขั้นพื้นฐานที่ สําคัญของการสร้างความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจของประเทศ
(ปรี ดี บุญซื่ อ, 2560) ซึ่ งในประเทศไทยให้ความสําคัญกับประสิ ทธิ ภาพทางด้านแรงงานที่จะต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันได้โดยตรง และจะทําให้สร้างรายได้ให้กบั ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างยัง่ ยืน
(สถาบัน อนาคตไทยศึ ก ษา, 2558) การพัฒ นาบุ ค คลของมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ตจึ ง ตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของบุคลากรทุกสายงานทุกระดับ ที่ มีส่วนในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้สามารถ
ปฏิ บ ัติ พ ัน ธกิ จ ตามวิ สั ย ทัศ น์ ที่ ว างไว้ (ฝ่ ายพัฒ นาบุ ค คล มหาวิ ท ยาลัย รั งสิ ต , 2561) องค์ก รใน
มหาวิทยาลัยจึงจําเป็ นจะต้องมีบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพด้านการพัฒนาองค์กรให้ขบั เคลื่อนองค์กร
ได้อย่างราบรื่ น (Wullop Santipracha, 2012) ผูว้ ิจยั จึ งเห็ นความสําคัญ ของประสิ ท ธิ ภาพและการ
พัฒนาองค์กรในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงต้องการที่จะศึกษา
ปั จจัยด้านแรงจู งใจที่ ส่งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ัติ งานและสามารถใช้เป็ นแนวทางให้กับ
หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ในการจัด ทํา แผนพัฒ นาบุ ค ลากรให้ มี
ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานสู งสุ ด
วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1) เพื่ อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ ส่ งผลต่ อประสิ ท ธิ ภาพการปฏิ บ ตั ิ งานของบุ คลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย แรงจู งใจในการปฏิ บ ัติ ง านที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิ ต

516

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

สมมติฐานของการวิจยั
1) ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิ ตแตกต่างกัน
2) ปั จจัยแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรกลุ่ ม ตัว อย่างที่ ใช้ในการวิ จ ัย ได้แ ก่ บุ ค ลากรสายสนับ สนุ น ที่ ป ฏิ บ ัติ งานใน
มหาวิ ท ยาลัย รั งสิ ต จํา นวน 1,471 คน (ที่ ม า: จากสํานั ก งานบุ ค คล มหาวิท ยาลัย รั งสิ ต ณ วัน ที่
11 มกราคม พ.ศ. 2561) ขอบเขตพื้นที่ ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ พื้นที่สถานศึกษามหาวิทยาลัย
รั ง สิ ตระยะเวลาที่ ใช้ ใ นการรวบรวมข้ อ มู ล วัน ที่ 1 ตุ ล าคม พ.ศ. 2560 – 28 กุ ม ภาพั น ธ์
พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลา 5 เดือน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ปั จ จัย ส่ วนบุคคล หมายถึง คุณสมบัติของลักษณะเฉพาะตัวของบุคลากร ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพ รวมถึงรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น
ปัจ จัย แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง สิ่ งที่ทาํ ให้บุคลากรสายสนับสนุ นเกิดการจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานซึ่ งมีผลต่อแรงจูงใจภายในที่สัมพันธ์กบั เรื่ องการปฏิบตั ิงานโดยตรง เป็ นสิ่ งจูงใจ
ให้ บุ ค ลากรมี ค วามตั้ง ใจในการทํา งานเพิ่ ม มากขึ้ น ได้แ ก่ สภาพแวดล้อ มในการปฏิ บ ัติ งาน
ค่าตอบแทน สวัสดิการ ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ความมัน่ คง
ในงานและความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน
ประสิ ทธิภ าพ หมายถึง ผลลัพธ์การปฏิ บตั ิ งานของบุ คลากรสายสนับสนุ นมหาวิทยาลัย
รังสิ ตที่ปฏิบตั ิงานได้ตามระยะเวลาที่กาํ หนดบรรลุตามเป้าหมาย โดยใช้ทรัพยากร อุปกรณ์ที่มีอยูใ่ น
หน่วยงานให้เกิดผลสําเร็ จ
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปัจจัย ส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
- ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัย รังสิต

ปัจจัย แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
- ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน
- ด้านค่าตอบแทน
- ด้านสวัสดิการ
- ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
- ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
- ด้านความมัน่ คงในงาน
- ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน
(Frederick Herberg, 1959;Maslow, 1998)

รู ปที่ 1.1 กรอบแนวคิด
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1) ผลวิจยั นี้สามารถใช้เป็ นแนวทางให้กบั ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยรังสิ ตในการวางแผนพัฒนา
บุคลากร โดยใช้กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจที่ ช่วยให้ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของบุ คลากรสาย
สนับสนุนให้เกิดประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานอย่างสู งสุ ดของ
2) ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยรังสิ ตสามารถนําการผลวิจยั นี้ไปใช้ในการปรับปรุ งพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน ในการจัดหลักสู ตรอบรม หรื อแผนต่าง ๆ ที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาภายในองค์กร
และลดข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจในการปฏิบตั ิงาน
3) ผลการวิจยั นี้ เป็ นประโยชน์ให้กบั หน่ วยงาน และผูท้ ี่ สนใจศึกษาด้านการสร้ างแรงจูงใจที่
ช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรให้เกิดประสิ ทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายขององค์กร
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แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ทฤษฎีของมาสโลว์ แบ่งออกเป็ น 4 ประการดังนี้ (Maslow, Best, and Coney, 1998)
1) มนุษย์ทุกคนมีรูปแบบการรับแรงจูงใจคล้ายคลึงกัน โดยผ่านมาจากแหล่งกําเนิดภายใน
ร่ างกาย และจากการปฏิกิริยาสัมพันธ์ทางสังคม (social interaction)
2) แรงจูงใจบางอย่างมีความจําเป็ นขั้นพื้นฐานและสําคัญมากกว่าแรงจูงใจอย่างอื่น
3) แรงจูงใจที่มีความจําเป็ นขั้นพื้นฐานมากกว่า จําเป็ นจะต้องได้รับการตอบสนองให้ได้รับ
ความพอใจก่อนจนถึงระดับเป็ นแรงจูงใจน้อยที่สุด ก่อนที่แรงจูงใจทางด้านอื่นจะได้รับแรงกระตุน้
4) เมื่อแรงจูงใจขั้นพื้นฐานได้รับการตอบสนองจนได้รับความพอใจแล้ว แรงจูงใจขั้นที่สูง
กว่าก็จะเกิดขึ้นเข้ามาแทนที่
ทฤษฎีสองปั จจัย (Two Factor Theory) เฟรเดริ ก เฮอร์ ซเบิ ร์ก (Frederick Herberg, 1959) ได้ศึกษา
ทํา การวิ จ ยั เกี่ ย วกับ แรงจู งใจในการทํา งานพบว่ า บุ ค คลต้อ งการความสุ ข จากการทํา งาน โดย
ความสุ ขจากการทํางานนั้นเกิ ดมาจากความพึงพอใจหรื อไม่ โดยความพึงพอใจหรื อความไม่พึง
พอใจในงานที่ ทาํ นั้นไม่ได้มาจากกลุ่ มเดี ยวกัน แต่มีสาเหตุ มาจากปั จจัย 2 ปั จจัย คื อ ปั จจัยจู งใจ
(Motivational Factors) และปั จจัยคํ้าจุนหรื อปั จจัยอนามัย (Maintenance or Hygiene Factors)
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วกับประสิ ทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
พจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน (ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน,2546) ให้ ค วามหมายของ
ประสิ ทธิ ภาพ คือ ความสามารถที่ ทาํ ให้เกิ ดผลในการงาน และคําว่าปฏิบตั ิ คือการดําเนิ นไปตาม
ระเบียบ แบบแผน เพือ่ ให้เกิดความชํานาญ ปฏิบตั ิ ปรนนิบตั ิ รับใช้
กัน ตยาเพิ่ ม ผล (2552) ได้ก ล่ า วไว้ว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพ หมายถึ ง การใช้ท รั พ ยากรในการ
ดําเนินการใด ๆก็ตาม โดยมีจุดมุ่งหวังถึงผลสําเร็ จและผลสําเร็ จนั้นได้มาโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด
และดําเนิ นการให้เป็ นไปอย่างประหยัดไม่ ว่าจะเป็ นระยะเวลาของทรั พยากรแรงงาน รวมถึ งสิ่ ง
ต่างๆที่ตอ้ งใช้ในการดําเนินการนั้น ๆให้เป็ นผลสําเร็ จและถูกต้อง
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปวีณรัตน์ สิ งหภิวฒั น์(2557) ศึกษาเรื่ อง“แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง” ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นหญิง
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อายุระหว่าง 25-35 ปี มีสถานภาพสมรสระดับการศึกษาปริ ญญาตรี เงินเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท
และมีประสบการณ์ในการทํางาน 5-10 ปี ระดับการศึกษาและระดับเงินเดือนที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพ ในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสําคัญ 0.05
มาลิ นี นกศิ ริ แ ละธนเดช กัง สวัส ดิ์ (2558) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จํากัด” พบว่าสภาพแวดล้อมในการทํางานมี
ความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานมากที่สุด โดยจัดอยูใ่ นระดับสู ง อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
เกศณริ นทร์ งามเลิศ (2559) ศึกษาเรื่ อง “แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของพนั ก งาน และลู ก จ้างองค์ ก ารคลัง สิ น ค้า ” ผลการวิ จ ัย พบว่ า ระดับ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด และแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน ลูกจ้าง องค์การคลังสิ นค้าได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
ด้านนโยบายและการบริ หารและด้านความมัน่ คงในการทํางาน
ณัฐวัตร เป็ งวันปลูก (2560) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
ของข้าราชการทหารประจํา สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7” ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัย
ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานมี 4 ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านความ
มัน่ คงในงาน มีระดับความคิดเห็ นในประเด็นความเชื่ อมัน่ ต่ออนาคตขององค์กรสู งสุ ด ด้านความ
ผูกพันต่อองค์กร มีระดับความคิดเห็นในประเด็นความภูมิใจที่เป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กรนี้สูงสุ ดและ
ด้านความเป็ นอยู่ส่วนตัวมี มระดับ ความคิ ดเห็ นในประเด็นงานที่ ได้รับ มอบหมายส่ งผลต่ อ การ
ดําเนินชีวิตสู งสุ ด
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิ ตที่ต้ งั อยู่
ในหมู่บา้ นเมืองเอก จังหวัดปทุมธานีจาํ นวน 1,471 คน สู ตรคํานวณกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้ง
นี้ จึ งได้จ าํ นวนทั้ง หมดเท่ ากับ 315 คน โดยจะใช้ วิ ธี สุ่ ม แบบตามความสะดวก (Convenience
Sampling) โดยเก็บข้อมูลกับบุคลากรสายสนับสนุ นที่ปฏิบตั ิงานตามหน่ วยงานและคณะต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ผูว้ ิจยั เลือกใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือ ทําการทดลอง (Try
Out) จํานวน 30 ชุด พบว่า ทีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) มากกว่า 0.70 หรื อร้อยละ 70 จึงจะถือว่ามี
ความเชื่อถือได้ (ศิริชยั พงษ์วิชยั , 2552) (1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) สําหรับอธิ บาย
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ตัวแปรต่าง ๆ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสู งสุ ด รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและระยะเวลา
ในการปฏิ บ ั ติ ง านซึ่ งสถิ ติ ที่ เหมาะสม คื อ ค่ า สถิ ติ ร้ อ ยละ (Percentage)ค่ า แจกแจงความถี่
(Frequency) โดยจะนําข้อมูลส่ วนที่ 2 และส่ วนที่ 3 มาทําการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เป็ นโดยรวมรายด้านและรวมรายข้อ และมีการจัดอันดับ
ของข้อ มู ล (2) สถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน (Inferential statistics) สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ได้แ ก่
Independent Sample t-test, F-test และการวิ เ คราะห์ ถดถอยเชิ งพหุ คู ณ (Multiple Regression
Analysis: MRA) โดยกําหนดนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลลักษณะส่ วนบุคคล
บุคลากรส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 216 คน (ร้อยละ 68.60)มีอายุ 31 – 40 ปี จํานวน
101 คน (ร้ อ ยละ 32.10) สถานภาพสมรสจํา นวน 164 คน (ร้ อ ยละ 52.10) มี ร ะดับ การศึ ก ษา
ปริ ญญาตรี จาํ นวน 157 คน (ร้ อยละ 49.80) มี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 15,000 – 20,000 บาท จํานวน
106 คน (ร้อยละ 33.70) และมีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 3 – 5 ปี จํานวน 62 คน (ร้อยละ 19.70)ผล
การวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัย แรงจูงใจ
บุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยแรงจูงใจในการ
ปฏิ บ ัติ งาน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (X = 3.58) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้าน พบว่า บุ ค ลากรสาย
สนับ สนุ น มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ส่ ว นใหญ่ มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ด้านความสั ม พัน ธ์ ก ับ เพื่ อ น
ร่ วมงาน (X = 3.91) รองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน (X = 3.78) และน้อยที่สุด
คือ ด้านค่าตอบแทน (X = 2.98)
ประสิ ทธิภาพการปฏิบัตงิ าน
บุ ค ลากรสายสนับ สนุ น มหาวิ ท ยาลัยรั งสิ ต มี ระดับ ความคิ ดเห็ น ต่ อประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิ บ ัติ ง าน โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก (X = 3.97) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า บุ ค ลากรสาย
สนับสนุ น มหาวิทยาลัยรังสิ ตส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานเสร็ จ
ทันเวลาที่กาํ หนด (X = 4.12) รองลงมา คือ มีความเต็มใจในการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย (X =
4.10) และน้อยที่ สุด คือ มีความรู ้ สึกยินดี หากได้รับมอบหมายงานมากกว่าคนอื่นที่ ทาํ ให้ตาํ แหน่ ง
เดียวกัน(X = 3.72)
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การทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานข้อที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุ คคล พบว่า การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนที่ แตกต่างกันส่ งผลต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ัติงานของบุ ค ลากรสายสนับ สนุ น มหาวิทยาลัยรั งสิ ตแตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบปั จจัยส่ วนบุคคล
ตัวแปรอิสระ
สถิติที่
เพศ
t - Test
อายุ
F - Test
สถานภาพ
F - Test
ระดับการศึกษา
F - Test
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F - Test
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
F - Test

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ

ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบปั จจัยแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
t
Sig. Tolerance
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน b Std. 𝛽
Error
ค่าคงที่
1.78 0.15
12.121 0.000*
ด้านสภาพแวดล้อมในการ 0.18 0.05 0.23 4.060 0.000* 0.554
ปฏิบตั ิงาน (X1)
- 0.03 -0.10 -1.804 0.072 0.562
ด้านค่าตอบแทน (X2)
0.61
- 0.04 -0.05 -0.813 0.417 0.538
ด้านสวัสดิการ (X3)
0.30
ด้านความสัมพันธ์กบั
0.07 0.04 0.11 1.673 0.095 0.438
ผูบ้ งั คับบัญชา (X4)
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน 0.22 0.04 0.31 5.256 0.000* 0.527
ร่ วมงาน (X5)
ด้านความมัน่ คงในงาน (X6) 0.23 0.05 0.33 4.521 0.000* 0.347
ด้านความก้าวหน้าในการ
- 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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*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน และ
ด้า นความมั่น คงในงานส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยรังสิ ตอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอาํ นาจพยากรณ์ร้อยละ 44.80
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1) การศึกษา เนื่ องจากบุคลากรที่ มีระดับการศึกษาที่ สูง จึงส่ งผลต่อการปฏิ บตั ิงานทั้งใน
ด้านความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบย่อมเพิ่มสู งขึ้นอาจรวมไปถึงภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น
ประกอบกับการนําประสบการณ์ในการเรี ยนมาช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน และเมื่อ
พิ จารณาจากการเปรี ยบเที ยบเป็ นรายคู่ พบว่า บุ ค ลากรที่ มีร ะดับ การศึ กษาตํ่ากว่าปริ ญ ญาตรี มี
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานน้อยกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาที่อยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
เพราะว่าบุคลากรที่ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี อาจจะยังมีความรู ้ความสามารถไม่ตรงสายงาน
หรื อไม่เพียงพอต่อภาระงานที่ตอ้ งรับผิดชอบเมื่อเปรี ยบเทียบกับบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าจะ
พบว่ามีความชํานาญในสายงานของตนเนื่องจากสําเร็ จการศึกษาตรงกับความต้องการของสายงาน
2) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
สายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยรังสิ ตแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ 0.05ทั้งนี้ อาจเนื่ องจาก
รายได้เป็ นค่าตอบแทนของบุคลากร โดยเป็ นรู ปแบบของตัวเงินซึ่งจะเป็ นการกําหนดอัตราที่ชดั เจน
ตามตําแหน่งหน้าที่ที่ตอ้ งปฏิบตั ิงาน ซึ่ งระดับรายได้ที่สูงขึ้นก็จะมาจากภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นและ
ความสามารถที่ เฉพาะทางต่อตําแหน่ งงานและเมื่อพิจารณาจากการเปรี ยบเที ยบเป็ นรายคู่ พบว่า
บุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท มีประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานน้อย
กว่าบุคลากรที่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 35,000 บาทขึ้นไป เพราะว่าบุคลากรที่ มีรายได้สูง
กว่า มีประสบการณ์และมีภาระงานที่มากกว่า จึงต้องปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพเพื่อการคงอยูข่ อง
รายได้ที่ได้รับ ซึ่ งส่ วนใหญ่รายได้สูงการศึกษาก็สูงด้วยจึงส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานเกิดประสิ ทธิภาพ
มากยิง่ ขึ้น
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ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปวีณรัตน์ สิ งหภิวฒั น์ (2557) และเกศณริ นทร์
งามเลิศ (2559) พบว่า การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ปัจจัยแรงจูงใจ
4) ด้า นความมั่น คงในงาน ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิ ต มากที่สุด ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะในการเลือกที่จะประกอบอาชีพจะต้อง
คํานึงถึงความมัน่ คงในหน้าที่การงาน เนื่องจาก การที่มีการงานที่มนั่ คงนั้นจะช่วยทําให้บุคคลต่าง ๆ
ทํางานได้มนั่ ใจไม่กลัวว่าถูกปลดออกจากที่ทาํ งานหรื อความไม่แน่ นอนในชี วิต การที่มีการงานที่
มัน่ คงนั้นจะส่ งผลทางบวกให้การมนุษย์ทุกคน อีกทั้งยังช่วยให้ตนเองมีเสถียรภาพในการดํารงชีวิต
จากการพิจารณาค่าเฉลี่ย ยังพบว่า “บุคลากรรู ้สึกเชื่ อมัน่ และศรัทธาในองค์กร”มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
เนื่องจากมหาวิทยาลัยรังสิ ต ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับหนึ่งของประเทศไทย อีกทั้งยังดําเนิ น
ธุรกิจการศึกษาในรู ปแบบของเอกชนที่มีผลประกอบการมัน่ คง อีกทั้งอธิ การบดี และคณะผูบ้ ริ หาร
มี วิสัยทัศน์ เป็ นเลิ ศ ที่ มุ่งเน้นพัฒ นาการศึ กษาไทยให้ กา้ วไกลระดับ ประเทศ ทําให้ บุ คลากรสาย
สนับสนุ นจึงมีความมัน่ ใจในตําแหน่ งงานที่ทาํ อยู่และมีความเชื่ อมัน่ ว่าจะสามารถทํางานต่อเนื่ อง
จนถึงเกษียณอายุในการทํางาน
5) ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
สายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยรังสิ ต เป็ นอันดับสอง ทั้งนี้ เนื่ องจากการทํางานในรู ปแบบขององค์กร
จําเป็ นจะต้องมีการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ซึ่ งการทํางานร่ วมกันนั้น ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลยังส่ งผลให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มในองค์กรเดียวกัน
ซึ่งถ้าหากมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่ม จะช่วยให้เกิดวัฒนธรรมองค์ที่ดี จะทําให้องค์กรสามารถ
ดําเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยผลการวิเคราะห์พบว่า “บุคลากรมีความผูกพันและเป็ นมิตร
ที่ ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เพราะว่าบุคลากรมีการได้รับความช่ วยเหลือจากเพื่อน
ร่ วมงาน ในการปฏิบตั ิงานไม่ว่าจะเป็ นภายในหรื อภายนอกหน่วยงาน เพื่อนร่ วมงานก็มีความเต็มใจ
ที่จะช่วยเหลืออยูเ่ สมอและรับฟั งความคิดเห็นข้อเสนอแนะของกันและกันหากมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับเพื่อนร่ วมงานจะยิ่งช่วยทําให้เกิดความสามัคคีในองค์กร ทําให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
6) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
สายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยรังสิ ต เป็ นอันดับสุ ดท้าย ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะสภาพแวดล้อมเป็ นสิ่ งที่
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แสดงให้เห็ นถึ งบรรยากาศของที่ ทาํ งาน สิ่ งของต่าง ๆ ที่ จดั เตรี ยมเพื่ อใช้ในการปฏิ บตั ิ งานหรื อ
อํานวยความสะดวกให้กบั บุ คลากรและนักศึกษา รวมไปถึ งบุคคลภายนอกที่ เข้ามาใช้บริ การ ซึ่ ง
จะต้อ งมี ความสวยงามและมี ค วามพร้ อมตลอดเวลา แสดงให้เห็ นถึ งภาพลักษณ์ ขององค์กร ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ให้ความสําคัญในด้านนี้เป็ นอย่างมาก เพราะมหาวิทยาลัยที่ดีตอ้ งมีความสวยงาม
น่ าอยู่เปรี ยบเสมือนบ้านเพื่อให้นกั ศึกษา ผูป้ กครองรวมไปถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้อยู่ใน
สภาพแวดล้อ มที่ ดี และเมื่ อ พิ จ ารณาจากผลการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล พบว่า “สถานที่ ต้ ังขององค์ก ร
สะดวกต่อการเดินทางมาปฏิบตั ิงาน” แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน ซึ่ ง
จะต้องมี บรรยากาศที่ ดี มี การเดิ นทางที่ สะดวกรวดเร็ วในการติ ดต่อประสานงาน อี กทั้งอุปกรณ์
เครื่ องมืออํานวยความสะดวกในการปฏิ บตั ิงานอย่างเพียงพอและพร้อมที่จะใช้งานอยู่ตลอดเวลา
เนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลัย รั งสิ ต ตั้ง อยู่ในเขตชุ ม ชนเหมาะสมแก่ ก ารเดิ น ทางมาปฏิ บ ัติ งาน อี ก ทั้ง
มหาวิทยาลัยรังสิ ตมีการจัดวางตําแหน่งของอาคารและสถานที่ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและชัดเจนทํา
ให้การปฏิบตั ิงานสะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่ องจากบุคลากรจะต้องติดต่อสื่ อสารไปยังหน่ วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยรังสิ ตที่จะต้องมีการประสานงานร่ วมกัน
ข้อค้นพบทั้งหมดสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกศณริ นทร์ งามเลิศ (2559) ณัฐวัตร เป็ งวัน
ปลู ก (2560) และมาลิ นี นกศิ ริแ ละธนเดช กังสวัสดิ์ (2558) พบว่า ด้านความมั่น คงในงาน ด้าน
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน และด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
1) ระดับการศึกษา ควรมีการจัดหลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีระดับการศึกษา
ตํ่า กว่ า ปริ ญ ญาตรี โดยการกํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์ในการอบรม เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถในด้านการปฏิบตั ิงานให้ตรงสายงาน หรื อเพิ่มทุน
สนับสนุนในเรื่ องของการศึกษาต่อให้กบั บุคลากรที่มีการปฏิบตั ิงานโดดเด่นแต่วุฒิการศึกษายังตํ่า
กว่าระดับ ที่ กาํ หนดไว้และมี นโยบายส่ งเสริ มบุ คลากรที่ มีระดับ การศึ กษาสู งกว่าปริ ญ ญาตรี ให้
เพิ่มพูนความรู ้ความสามารถของบุคลากรอาจทําได้โดยส่ งเสริ มในเรื่ องการอบรมในสายงาน
2) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ควรเพิ่มนโยบายสนับสนุนสําหรับบุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มากว่ า 15,000 – 35,000 บาทขึ้ นไป โดยการมอบรางวัล ตอบแทนจากผลการปฏิ บ ัติ ง านที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพในรู ปแบบของเกี ยรติบตั ร ส่ วนบุ คลากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ
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15,000 บาท มหาวิทยาลัยอาจส่ งเสริ มให้มีการจัดการสัมมนาร่ วมกันทุกระดับชั้น และมีการมอบ
รางวัลในรู ปแบบเดียวกับกับบุคลากรที่มีรายได้นอ้ ยเพือ่ ก่อให้เกิดความรู ้สึกลดช่องว่าง
3) ด้านความมัน่ คงในงาน ควรมี การเพิ่ ม หลักประกันความมัน่ คงในการปฏิ บ ัติงานใน
องค์ ก ร เช่ น การเพิ่ ม นโยบายให้ ก ับ บุ ค ลากรสามารถทํา งานอยู่ ไ ด้ถึ ง วัย เกษี ย ณอายุ โดยมี
หลักประกันถึงการคงอยูใ่ นองค์กร เพือ่ เพิม่ ความเชื่อมัน่ และศรัทธาให้กบั บุคลากร
4) ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน จัดให้มีการสัมมนาบุคลากรภายในหน่ วยงานเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมสมองในการร่ วมกันแก้ไขปั ญหาหรื อปฏิรูปการทํางานก่อให้เกิดการ
ยอมรับระหว่างเพื่อนร่ วมงานและมีการทํางานเป็ นทีมเพิ่มมากขึ้นลดการขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต เสริ มสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างเพือ่ ร่ วมงานที่สายงานเดียวกันและข้ามสายงาน
5) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน ควรจัดทําแผนส่ งเสริ มเกี่ยวกับการพัฒนาจัดการ
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กร มี การตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ ที่ตอ้ งใช้ในการ
ปฏิ บ ัติ ง านทั้ง ก่ อ นและหลัง ใช้ง านอย่ า งสมํ่า เสมอและควรจัด อบรมบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
การจราจรให้พร้อมต่อการปฏิบตั ิงานและสามารถแก้ไขปั ญหาเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรทําการศึกษาเชิ งคุ ณภาพในเรื่ องเดียวกัน เนื่ องจากนโยบาย รู ปแบบการบริ หารอาจ
เปลี่ยนแปลงไปจึงควรมีการวิจยั เพื่อให้ทราบถึงวิธีการดําเนินงาน วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชดั เจน
2) ควรศึกษาปั จจัยด้านอื่นเพิ่มเติม เช่น ด้านความคาดหวัง ด้านความผูกพันองค์กร ด้าน
ตัวชี้ วดั ประสิ ท ธิ ภาพการปฏิ บ ัติงานเพื่ อให้ได้ขอ้ มู ลที่ กว้างมากขึ้ น สร้ างความรู ้ ใหม่ ๆ ในทาง
วิชาการนําไปสู่ องค์กรที่มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ปั จ จัย ด้า นสภาพแวดล้อ มในการทํา งานที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของพนั ก งานปฏิ บ ัติ ก ารใน
อุตสาหกรรมปูนซี เมนต์ เขตจังหวัดสระบุ รี โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ผู ว้ ิ จ ัย ใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่า ง
จํา นวน 400 คน การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ใช้ ส ถิ ติ พ รรณนา ได้แ ก่ ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิ ติเชิ ง
อนุ มาน ได้แก่ T-test, One-Way Anova (F-test) และ การวิเคราะห์ค่าการถดถอยพหุ คูณ (Multiple
Regression Analysis) ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย มีจาํ นวน 379 คน (ร้อยละ
94.75) มีช่วงอายุ 31- 40 ปี จํานวน 178 คน (ร้อยละ 44.50) มีระดับการศึกษา อนุ ปริ ญญา/ปวส. มี
จํา นวน 288 คน (ร้ อ ยละ 72.00) มี ส ถานภาพสมรส จํา นวน 205 คน (ร้ อ ยละ 51.25) มี ร ายได้
15,001- 25,000 บาท จํานวน 209 คน (ร้ อ ยละ 52.25) มี ต าํ แหน่ งงาน เป็ นพนัก งานปฏิ บ ัติ การ/ผู ้
ควบคุมงาน จํานวน 379 คน (ร้อยละ 94.75) และมีอายุงาน มากกว่า 10 ปี จํานวน 170 คน (ร้อยละ
42.50) ผลการวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.71) โดยเรี ยง
ตามค่าเฉลี่ ยมาก รอง และน้อยที่ สุด ดังนี้ ด้านลักษณะงาน ( X = 3.98) ด้านเพื่อ นร่ วมงาน ( X =
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3.94) และด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้ อกูล ( X = 3.26) และ ปั จจัยคุณภาพชี วิตการทํางาน อยู่
ในระดับมาก ( X = 3.63) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปั จจัยประชากรศาสตร์ พบว่า ระดับ
การศึ กษา และรายได้ที่ แตกต่ างกันส่ งผลต่ อคุ ณ ภาพชี วิตการทํางานของพนักงานปฏิ บตั ิ การใน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เขตจังหวัดสระบุรี ต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก
ระดับการศึกษา (2) ปั จจัยสภาพแวดล้อมในการทํางาน พบว่า ด้านเพื่อนร่ วมงาน ด้านลักษณะงาน
และด้านสวัสดิ การประโยชน์เกื้อกูล ส่ งผลต่ อคุ ณภาพชี วิตการทํางานที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05 ด้านที่มีอิทธิ พลมากที่สุดคือ ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล (B=0.67) รองลงมาคือ ด้าน
เพื่อนร่ วมงาน (B=0.24) และน้อยที่สุด ด้านลักษณะงาน (B=0.11) ตามลําดับ และมีค่าความสามารถ
ในการพยากรณ์ร้อยละ 62.1
คําสํ าคัญ : คุณภาพชีวติ การทํางาน, สภาพแวดล้อมในการทํางาน
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
การดําเนิ น งานขององค์กรทุ กองค์กร ไม่ ว่าจะเป็ นองค์กรของภาครั ฐหรื อภาคเอกชนก็
ตามนั้น การที่จะประสบความสําเร็ จได้น้ นั ส่ วนหนึ่ งขึ้นอยูก่ บั ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานขององค์กรนั้น ที่ร่วมกันปฏิบตั ิงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามที่ได้กาํ หนดไว้ท้ งั นี้
เพื่ อเป็ นประโยชน์กบั ตนเองรายได้ของผลตอบแทน สวัสดิ การที่ ได้รับ ความเจริ ญ ก้าวหน้าใน
ตําแหน่งหน้าที่การงานที่องค์กรพิจารณาจากประสิ ทธิผลในการทํางานตามความ เหมาะสมในการ
ปฏิบตั ิ งานนั้นๆ แต่การที่ จะบรรลุเป้ าหมายตามที่องค์กรได้ต้ งั ไว้เป็ นเรื่ องที่ สําคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและไม่ก่อให้เกิดความเครี ยดของพนักงานที่มีผลต่อการ
ดําเนินงานขององค์กร (ธีรนัย ศิริเลขอนันต์,2552) สภาพแวดล้อมในการทํางาน เป็ นสิ่ งที่อยูร่ อบตัว
พนักงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานทั้งด้านกายภาพ อุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อนร่ วมงาน หัวหน้างาน
ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบด้านใดด้าน หนึ่ งต่ อพนักงานหากสภาพแวดล้อมในการทํางานไม่เหมาะสม
ผลกระทบนี้ อาจเป็ นได้ท้ งั ด้านจิตใจ ความรู ้สึกที่มีต่องาน และผลกระทบทางสุ ขภาพของพนักงาน
และส่ งผลถึงความพึงพอใจของพนักงาน และแนวโน้มในการลาออกด้วย (วรรณวิสา ดํารงสกุล
วงษ์, 2557) การทํางานมีความสําคัญต่อชีวิตทุกคนเนื่ องจากการทํางานเป็ นส่ วนหนึ่ งของชีวิตและ
ต้องปฏิ บตั ิมากกว่ากิจกรรมอื่น ๆ การทํางานเป็ นสิ่ งที่ให้ประสบการณ์ ที่มีคุณค่าของชี วิตของคน
เพราะโอกาสที่ทาํ ให้เกิดการพบปะสังสรรค์ระหว่างผูใ้ ช้แรงงานกับบุคคลอื่น ๆ กับสถานที่ ดังนั้น
การทํางานจึงเป็ นการเปิ ดโอกาสในการแสดงออกถึงสติ ปัญญาความคิดริ เริ่ มอันนําไปสู่ เกียรติยศ
และความพอใจในในชีวิต
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อุตสาหกรรมปูนซี เมนต์ในเขตจังหวัดสระบุรีมีท้ งั ผูผ้ ลิตอยูห่ ลายราย แต่มี 3ผูผ้ ลิตเป็ นราย
หลักได้แก่ บริ ษทั ปู นซี เมนต์ไทย จํากัด(มหาชน) บริ ษทั ปู นซี เมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด(มหาชน) มีจาํ นวนพนักงาน 1,872
คน ในขณะที่ มีจาํ นวนพนักงานทั้งเอสซี จีรวมทั้งหมด 53,728 คนซึ่ งพบว่าอัตราการคงอยู่ของ
พนักงานมีเป็ นจํานวนมาก บริ ษทั ปูนซี เมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) มีพนักงานและเจ้าหน้าที่
โดยประมาณ 5,059 คน นับ เป็ นสายงานด้านการผลิ ต 3,202 คน ซึ่ งพบว่าอัต ราการคงอยู่ข อง
พนักงานมี เป็ นจํานวนมาก บริ ษทั ที พี ไอโพลี น จํากัด (มหาชน) มี พนักงานทั้งหมด 3,381 คน
ประกอบด้วยฝ่ ายผลิ ต, ฝ่ ายควบคุ มคุ ณ ภาพ, ฝ่ ายบริ ห าร, ฝ่ ายธุ รการ, ฝ่ ายบุ คคล, ฝ่ ายโยธา, ฝ่ าย
วิศวกรรมฝ่ ายบริ ห ารทัว่ ทั้งองค์กร, ฝ่ ายซ่ อมบํารุ ง และฝ่ ายเหมื อง ซึ่ งพบว่าอัตราการคงอยู่ของ
พนักงานมีเป็ นจํานวนมาก
ด้วยเหตุน้ ีผวู ้ ิจยั ได้เห็นถึงความสําคัญของบุคลากรที่มีคุณค่าและสําคัญต่อองค์การอย่างยิง่
และความสําคัญของการบริ หารจัดการและสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน จึงได้สนใจศึกษาคุณภาพชี วิตของพนักงานปฏิบตั ิ การในอุตสาหกรรมปูนซี เมนต์ เขต
จัง หวัด สระบุ รี ซึ่ งผลการวิ จ ัย จะทํา ให้ ท ราบถึ งปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน และจะเป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุ งสนับสนุ นให้มีการจัดการบุคลากร
และการเพิ่มศักยภาพในการทํางาน ต่ อ ไป และจะได้น าํ ข้อมู ลจากการศึ กษาครั้ งนี้ มาใช้ในการ
พัฒนางานด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ขององค์กรให้มีความตั้งใจทุ่มเทกําลังกายและกําลังใจ
นอกจากนี้ ยงั ทําให้องค์กรสามารถหาแนวทาง ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพเพื่อที่จะรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้ คงอยูก่ บั องค์กรได้ยาวนานที่สุดและปฏิบตั ิงาน
ให้กบั องค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ ก็เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาและการบริ หารงานของ
องค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อคุณภาพชี วิตของพนักงานปฏิบตั ิการใน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เขตจังหวัดสระบุรี
2) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ มีผลต่อคุณ ภาพชี วิตของพนักงาน
ปฏิบตั ิการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เขตจังหวัดสระบุรี
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สมมติฐานของการวิจยั
1) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานปฏิบตั ิการ
ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เขตจังหวัดสระบุรีต่างกัน
2) ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานมี ความสัมพันธ์กบั คุณ ภาพชี วิตของพนักงาน
ปฏิบตั ิการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เขตจังหวัดสระบุรี
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ พนักงานปฏิบตั ิการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในเขตจังหวัด
สระบุรี จากพนักงานปฏิ บตั ิการ ของ 3 ผูผ้ ลิตรายหลักของอุตสาหกรรมปูนซี เมนต์ในเขตจังหวัด
สระบุรีได้แก่ บริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด(มหาชน) บริ ษทั ปูนซี เมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
และบริ ษัท ที พี ไ อ โพลี น จํา กัด (มหาชน) จํา นวน 400 คน ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตามความสะดวก
(Convenience Sampling)
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ปัจจัย ด้ านประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะเฉพาะส่ วนบุคคลของประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตําแหน่งงาน อายุงาน
ปัจจัยด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางาน หมายถึง องค์ประกอบต่างๆภายในหน่วยงานที่เอื้อ
ต่อการปฏิบตั ิงานมีผลต่อความรู ้สึกของผูป้ ฏิบตั ิงาน ได้แก่ดา้ นกายภาพ ด้านเพื่อนร่ วมงาน ด้านการ
บริ หารจัดการ ด้านลักษณะงาน ด้านสวัสดิการและ ประโยชน์ เกื้อกูล
คุ ณ ภาพ ชี วิ ต ในการทํ า งาน หมายถึ ง สิ่ งต่ า ง ๆที่ เกี่ ย ว ข้อ งกับ ชี วิ ต การทํา งาน ซึ่ ง
ประกอบด้ว ย ค่ าจ้าง ชั่ว โมงการทํา งาน สภาพแวดล้อ มการทํา งาน ผลประโยชน์ แ ละบริ ก าร
ความก้าวหน้าในการทํางาน และการมีมนุษย์สัมพันธ์
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
1) เพศ
2) อายุ
3) ระดับการศึกษา
4) สถานภาพสมรส
5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
6) ตําแหน่งงาน
7) อายุงาน

ตัวแปรตาม

คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
ของพนักงานปฏิบตั ิการใน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
เขตจังหวัดสระบุรี

ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
1) ด้านกายภาพ
2) ด้านเพื่อนร่ วมงาน
3) ด้านการบริ หารจัดการ
4) ด้านลักษณะงาน
5) ด้านสวัสดิการและ ประโยชน์ เกื้อกูล
รู ปที่ 1 กรอบแนวความคิดในงานวิจยั
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1) ทําให้ทราบถึงปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานปฏิบตั ิการ
ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
2) ทํา ให้ ท ราบถึ ง ปั จ จัย ด้า นสภาพแวดล้อ มในการทํา งานที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
พนักงานปฏิบตั ิการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
3) ทําให้ทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานปฏิบตั ิการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
4) เป็ นแนวทางการยกระดับ คุ ณ ภาพชี วิต ของพนักงานในอุ ตสาหกรรมปู นซี เมนต์ เขต
จังหวัดสระบุรี
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แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ องกับประชากรศาสตร์
ศิริวรรณ เสรี รัตน์(2550) ได้กล่าวถึงลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งได้แก่ อายุ เพศ ขนาด
สภาพครอบครัว รายได้อาชีพ และการศึกษาเป็ นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่ง ส่ วนตลาด และทศพร
จิรกิจวิบูลย์ (2556) ยังอธิ บายว่า ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ เป็ นสิ่ งที่ ทาํ ให้ความต้องการของ
บุ คคลมี ความแตกต่ างกันซึ่ งสิ่ งแวดล้อมทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยการเพิ่ มขึ้ นและการ
ลดลงของประชากร โครงสร้างอายุของประชากรการย้ายถิ่นรู ปแบบของครอบครัวการศึกษารายได้
เชื้อชาติและวัฒนธรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ องกับสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
ธี ร นั ย ศิ ริ เลขอนั น ต์ (2552) ให้ ค วามหมายสภาพแวดล้อ มในการทํา งาน หมายถึ ง
องค์ป ระกอบต่ างๆภายในหน่ วยงานที่ เอื้ อต่ อการปฏิ บ ัติงานมี ผ ลต่ อความรู ้ สึกของผูป้ ฏิ บ ัติงาน
ได้แก่ดา้ นกายภาพ การจัดการทํางาน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเพื่อนร่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา
องค์ประกอบสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประกอบไปด้วยด้านต่างๆ ดังนี้
1) ด้า นกายภาพ การบริ ห ารงานทุ ก ประเภทเป็ นต้อ งมปั จ จัย หรื อ ทรั พ ยากรพื้ น ฐาน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพก็นบั ว่าเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ของหน่ ว ยงานการจัด สภาพแวดล้อ มในการทํา งานที่ ดี จ ะก่ อ ให้ เกิ ด แรงจู ง ใจในการทํา งาน
ผูป้ ฏิบตั ิงานย่อมปฏิบตั ิงาน ด้วยความเป็ นสุ ข สภาพแวดล้อมในการทํางานด้านกายภาพของบริ ษทั
หมายถึง สภาพแวดล้อมที่เป็ นวัตถุ ได้แก่ บริ เวณสํานัดงานอาคาร ห้องทํางาน สิ่ งที่ช้ ีวดั ถึงลักษณะ
สภาพแวดล้อมในการทํางานด้านกายภาพที่ ดีคือการรั กษาความสะอาด ปลอดภัยร่ มรื่ น สวยงาม
เป็ นระเบี ยบ สะดวก ในการในสัญ จรและใช้ ประโยชน์ อย่างคุม้ ค่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
นับ เป็ นสิ่ งสําคัญ ประการ หนึ่ งที่ จะก่ อ ให้ เกิ ดบรรยากาศที่ ดี ห รื อ ไม่ ดี ก็ได้ผูบ้ ริ ห ารจําเป็ นต้อ ง
ตระหนักถึงความสําคัญของปั จจัยด้านนี้ โดยพยายามจัดหาปรับปรุ ง พัฒนาตลอดจน บํารุ งรักษาให้
สามารถเอื้ออํานวยต่อการ ปฏิบตั ิงานของผูร้ ่ วมงาน
2) ด้ า นการบริ หารจัด การ ในการบริ หารงานให้ ป ระสบผลสํ า เร็ จ นั้ นมิ ใ ช่ เกิ ด จาก
ความสามารถของ ผูบ้ ังคับ บัญ ชาเพี ยงผูเ้ ดี ยวแต่ เป็ นผลมาจากความร่ วมมื อของเพื่ อ นร่ วมงาน
ภายใต้การนําของผูบ้ งั คับบัญชาที่ดีผูบ้ งั คับบัญชาที่ ดีน้ ันจะต้องเป็ นผูใ้ ช้อาํ นาจภายใน เช่ น ความ
เชื่ อมัน่ ความศรั ท ธาที่ ผูใ้ ต้บงั คับ บัญ ชามี ต่อผูบ้ งั คับ บัญชามากกว่าการกําหนดภาระหน้าที่ โดย
ปราศจากการแสดงความคิ ดเห็ น และข้อเสนอแนะแต่ ประการใด สําหรั บ การบังคับ บัญ ชาควร
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เป็ นไปในทางสร้ า งสรรค์ ผู บ้ ังคับ บัญ ชามี ห น้ าที่ ดู แ ลความทุ ก ข์สุ ข ของผู ใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชา ใน
ขณะเดียวกันจะต้องสร้าง บรรยากาศให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจะต้องใช้วิธีการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การรู ้จกั สร้างนํ้าใจในการทํางาน และรู ้จกั สร้างมนุษย์สมพันธ์ที่ดีแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
3) ด้านเพื่อนร่ วมงาน การทํางานในองค์กรบุคลากรจะทํางานเป็ นกลุ่มไม่มีใครทํางานคน
เดียว ดังนั้นถ้าคนใดคนหนึ่ งไม่ทาํ งานก็อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วย ถ้าคนหนึ่ งคน
ใดทํางานดี กว่าคนงานคนอื่นๆ ก็จะได้รับความกดดันให้ท าํ งานให้ดีข้ ึน ด้วย ซึ่ งเป็ นกฎธรรมดา
ภายในกลุ่ม เมื่ อบุ คคลเห็ นคนอื่ นทําอะไรดีกว่าหรื อทําสําเร็ จก็อยากจะทําบ้างตามมาตรฐานนั้น
ทั้งนี้กเ็ นื่องจากบุคคลมีความรู ้สึกต้องการแข่งขัน ในองค์กรทัว่ ไปก็เช่นเดียวกันจะมีการแข่งขนและ
คอยจับตาดูวา่ คนอื่นเขาทํางานอย่างไร มีความรู ้สึกและสนใจต่องานอย่างไรบ้าง
4) ด้านปริ มาณงาน ปริ มาณงานที่ เกิดขึ้นจะต้องเป็ นไปตามความคาดหวังของหน่ วยงาน
โดยผลงานที่ปฏิบตั ิได้ มีปริ มาณงานตามเป้าหมายที่องค์กรกําหนดไว้ และควรมีการวางแผนบริ หาร
เวลา เพื่อให้ได้ปริ มาณงานตามเป้าหมายที่กาํ หนดไว้
5) ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้ อกูล สวัสดิ การ (Welfare) ในวงการบริ หารธุ รกิจและ
การบริ หารบุคคลอาจจะเรี ยกกันหลายอย่าง เช่น ผลประโยชน์เกื้อกูลผลประโยชน์พิเศษ ได้มีผูใ้ ห้
ความหมายของสวัสดิการมีลกั ษณะ สอดคล้องกันดังที่กล่าวว่าสวัสดิการเป็ นกิจกรรมหรื อ บริ การ
ใดๆ ที่หน่ วยงานจัดขึ้นเพื่อให้ คนงานได้รับความสะดวกสบายในการทํางานทําให้คนงานมีความ
มัน่ คงในอาชีพ นอกเหนือจาก เงินเดือน และค่าจ้างประจํา
อํานาจ ธี ร ะวนิ ช (2553) ได้อ ธิ บ ายถึ งแนวคิ ด การพัฒ นาแบบจําลองลัก ษณะงาน ของ
Richard Hackman และ Greg Oldham สามารถนําไปใช้ในการออกแบบงานเพื่ อ สร้ าง แรงจู งใจ
ให้กบั พนักงานได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ ลักษณะงาน หลัก
สภาพทางจิตวิทยาที่สําคัญ และผลที่คาดว่าจะได้รับลักษณะงาน (Core Job Characteristics) จะทํา
ให้ พ นัก งานมี แ รงจู ง ใจในการทํางาน และนํา ไปสู่ ผ ลลัพ ธ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น จากงาน ประกอบไปด้ว ย
องค์ ป ระกอบ 5 ประการ ได้แ ก่ ความหลากหลายของทัก ษะความมี อ ัต ลัก ษณ์ ข องภาระงาน
ความสําคัญของภาระงาน ความเป็ นอิสระ และผลป้ อนกลับของงานดังนั้น ลักษณะงาน 5 ประการ
นี้ มีผลกระทบต่อแรงจูงใจ ความพอใจในงาน และมีผลทําให้การปฏิ บตั ิ งานของบุ คลากรสู งขึ้ น
เพราะ ลักษณะนี้ มีผลต่อสภาพจิตวิทยาที่สาํ คัญ 3 ประการด้วยกัน ได้แก่ ประสบการณ์ที่มีคุณค่าที่
ได้รับจาก ตัวงาน ประสบการณ์ที่มีคุณค่าที่ได้รับจากความรับผิดชอบในงาน และความรู ้ ผลลัพธ์
ของงาน
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จากการทบทวนวรรณกรรมผูว้ ิจยั สรุ ปของคุณลักษณะงานได้ว่า คือการกําหนดหน้าที่ ที่
ต้องปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร อีกทั้งการสร้างความรับรู ้ การระบุคุณค่าในงานที่
ทําให้สามารถสนอง ความต้องการบรรลุผลการปฏิบตั ิงานเป็ นการตอบสนองความต้องการระดับ
หนึ่งของบุคคลอันจะก่อให้เกิดประสิ ทธิผลในการทํางาน และคุณประโยชน์ต่อองค์กร
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ องกับคุณภาพชีวติ การทํางาน
อุมาริ นท์ เอื้ อนุ กูล (2551) คําว่าคุณ ภาพชี วิตในการทํางาน (Quality of Work Life) ได้แก่
การทํางานได้ดี ถูกต้อง ปลอดภัย และมีความพอใจในงาน ซึ่ งคุณภาพชี วิตที่ ดีใน การท างานจะ
เกิดขึ้นได้นอกจากจะต้องมีพฒั นาทักษะการท างานแล้วควรมีการเน้นพัฒนาจิต ลักษณะที่เอื้อให้
เกิดการท างานอย่างแข็งขันและช่วยป้องกันมิให้เกิดปั ญหาการท างานลักษณะ เหล่านี้ ได้แก่
1) ทัศนะคติค่านิยมที่มีต่อการท างานและสถานการณ์แวดล้อมทัว่ ไป
2) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ รวมถึงความมีมานะพากเพียรไปสู่ ตามสําเร็ จ
3) ความเชื่ออํานาจในตนหรื อเชื่อในความสามารถและการกระทําของตนเอง
4) การมุ่งอนาคตควบคุมตน คือ มองเห็นความก้าวหน้าในอาชีพและรู ้กาลเทศะ อดได้ รอ
ได้ปฏิบตั ิตนได้เหมาะสม
5) มีจริ ยธรรม ซื่อตรง ซื่อสัตย์เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตัว
นอกจากนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ (2557) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการทํางาน
หมายถึ งทัศนคติ และความรู ้ สึกของพนักงานซึ่ งได้รับมาจากประสบการณ์ การทํางาน ทําให้เกิ ด
ความพึงพอใจมีความสุ ขในการทํางานและมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ คุณภาพชีวิตการทํางานเป็ นการ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของพนักงาน ซึ่ งจะส่ งผลต่อองค์การและพนักงานใน
รู ปแบบต่างๆ หากองค์การใดมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ต่าํ ย่อมก่อให้เกิดปั ญหาติดตามมามากมาย
ในทางตรงกันข้ามหากองค์การใดได้ดาํ เนิ นการให้พนักงานมีคุณภาพชี วิตการทํางานที่เหมาะสม
แล้ว ย่อมนําไปสู่ ความพึงพอใจในงานอันส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพงานของบุคลากรและองค์การได้
สรุ ปความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ชีวิตการทํางานที่มีความสุ ข ทั้งทาง
ร่ างกายและจิตใจ มีความพอใจต่องานที่ทาํ และสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ คุณภาพชีวิตใน การทํางาน
เริ่ มจากพื้นฐานในการตอบสนองความจําเป็ นพื้นฐานในเรื่ องการได้รับผลตอบแทนจากองค์กรที่
ยุติ ธรรม และคุ ณ ภาพชี วิต การทํางานเป็ นการตอบสนองความต้อ งการและความคาดหวังของ
พนักงาน ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มของความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร และบุคลากร และจะพัฒนาไปสู่ ระดับ
ความสัมพันธ์ในสังคม อันเป็ นการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในขั้นที่สูงขึ้น
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งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ธี ระพงษ์ สมประเสริ ฐ(2550) ได้ทาํ การศึกษา คุณภาพชี วิตในการทํางานของช่างโทรศัพท์
ด้านสายตอนนอก บริ ษทั ทีโอทีจาํ กัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม
อยู่ในระดับ สู ง ยกเว้น ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในการทํางานที่ มีคุ ณ ภาพชี วิต ในการ
ทํางานอยูใ่ นระดับปานกลาง การเปรี ยบเทียบ ความแตกต่างของลักษณะส่ วนบุคคลกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานพบว่า อายุส ถานภาพสมรส ระดับ การศึ ก ษา อัต ราเงิ น เดื อ น อายุงาน และระดับ
ตําแหน่ง ที่แตกต่างมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานที่แตกต่างกัน
วิรัช ณัถฤทธิ์ (2550) ได้ทาํ การศึกษา คุณภาพชีวติ การทํางานพนักงานขับรถโดยสารประจํา
ทางขององค์กรขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ ส่งผลต่อคุณภาพชี วิตการ
ทํางาน พบว่า ปั จจัยด้านการปฏิ บตั ิ งาน ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้านปกครองบังคับบัญ ชา และ
สัมพันธภาพในการทํางาน ส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง
ขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดารณี มนตรี มุข (2553) ได้ทาํ การศึกษา คุณภาพชี วิตการทํางานของพนักงาน บริ ษทั บริ หาร
สิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จํากัด หลังการควบรวมกิจการ ผลการวิจยั อายุมี ความสัมพันธ์ต่อคุณภาพ
ชี วิตการทํางานด้านสวัสดิ การ ค่ าตอบแทน และผลประโยชน์อื่ นๆ ตัวแปรด้านสถานภาพสมรสมี
ความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทํางานด้านความมัน่ คงในการทํางาน ส่ วนตัวแปรด้านเงินเดือนนั้นมี
ความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชี วิตการทํางาน 3 ด้าน คือด้านสวัสดิการค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ
ด้านความพึงพอใจในการทํางาน และด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
ประกายศรี ศิ ริ คุ ณ (2556) ได้ท ําการศึ กษา ปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อคุ ณ ภาพชี วิ ตการทํางานของ
ข้าราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง สรุ ปการศึกษาดังนี้ ปั จจัยในการทํางานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การทํางานของข้าราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง พบว่า ด้านสายงานที่ปฏิบตั ิ ด้านวัสดุอุปกรณ์ใน
การทํางาน ด้านผูบ้ งั คับบัญชา ด้านเพื่อนร่ วมงาน และด้านนโยบายและกฎระเบี ยบ อย่างน้อย 1 ด้าน
ส่ งผลต่ อคุ ณภาพชี วิตการทํางานโดยรวมของข้าราชการทัณฑสถานบําบัดพิ เศษกลาง โดยสามารถ
ร่ วมกันอธิ บายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตการทํางานได้ร้อยละ 54.30 นอกจากนี้ หากพิจารณาราย
ด้านพบว่าด้านผูบ้ งั คับบัญชาด้าน ด้านวัสดุอุปกรณ์ในการทํางาน ด้านเพื่อนร่ วมงาน และด้านนโยบาย
และกฎระเบียบส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รณัชฤดี ป้ องกันภัย (2557) ได้ทาํ การศึกษา คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะ
แห่ ง ชาติ กรณี ศึ ก ษาพนั ก งาน ผู ้ป ฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ใ นสํ า นั ก งานใหญ่ ผลการวิ จ ัย พบว่ า ปั จ จัย ที่ มี
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ความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ สํานักงานใหญ่ ได้แก่ เพศ
ลักษณะงานที่ ป ฏิ บ ตั ิ การบังคับบัญ ชา ความสัมพันธ์กบั เพื่ อนร่ วมงาน และสภาพแวดล้อมการ
ทํางาน และปั จจัยที่ มีอิทธิ พลกับ คุณ ภาพชี วิตการทํางาน ได้แก่ ลักษณะงานที่ ปฏิ บตั ิ การบังคับ
บัญชา ความสัมพันธ์กบั เพือ่ น ร่ วมงาน และสภาพแวดล้อมการทํางาน
รัตนาภรณ์ บุญมี (2558 ) ได้ทาํ การศึกษา คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาล
ตําบลนาดี ผลการเปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล พบว่ า ระดับ การศึ ก ษาและ
ประสบการณ์ทาํ งานมีความเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่ วนปั จจัย ทางด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรสและรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนมีคุณภาพชี วิต
การทํางานไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง คุณ ภาพชี วิตของพนักงานปฏิ บตั ิ การในอุตสาหกรรมปู นซี เมนต์เขต
จังหวัดสระบุรี ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research Methodology) ประชากรที่ใช้
ในการวิจยั คือ พนักงานปฏิบตั ิการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในเขตจังหวัดสระบุรี โดยข้อมูลที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ คือข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างจากพนักงานปฏิบตั ิการ ของ 3 ผูผ้ ลิต
รายหลัก ของอุต สาหกรรมปู นซี เมนต์ในเขตจังหวัดสระบุ รีได้แก่ บริ ษทั ปู น ซี เมนต์ไทย จํากัด
(มหาชน) บริ ษทั ปูนซี เมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
จํานวน 400 คน จากสู ตรคํานวณของ Yamane (1973) ใช้วิธีการสุ่ มตามความสะดวก (Convenience
Sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ Rating Scale 5 ระดับ
โดยทําการทดสอบความเชื่ อ มัน่ (Reliabilitty) โดยพบว่ามี ค่ ามากกว่า 0.7 (กัล ยา วานิ ช ย์บ ัญ ชา
และฐิ ตา วานิ ชย์บญ
ั ชา, 2558, น. 159) ถือว่ามีความน่ าเชื่ อถือ โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่
(Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ T-test, One-Way Anova (F-test) และ การวิเคราะห์ค่าการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
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ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีจาํ นวน 379 คน (ร้อยละ 94.75) มีช่วงอายุ 3140 ปี จํานวน 178 คน (ร้อยละ 44.50) มีระดับการศึกษา อนุปริ ญญาตรี /ปวส. มีจาํ นวน 288 คน (ร้อย
ละ 72.00) มีสถานภาพสมรส จํานวน 205 คน (ร้อยละ 51.25) มีรายได้ 15,001- 25,000 บาท จํานวน
209 คน (ร้ อยละ 52.25) มี ตาํ แหน่ งงาน เป็ นพนักงานปฏิ บตั ิ การ/ผูค้ วบคุ มงาน จํานวน 379 คน
(ร้อยละ 94.75) และมีอายุงาน มากกว่า 10 ปี จํานวน 170 คน (ร้อยละ 42.50)
ปัจจัยสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
สามารถสรุ ป ผลการวิ เคราะห์ ไ ด้ดัง นี้ ผู ้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย
สภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X = 3.71) โดยพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อ ด้านลักษณะงาน (X = 3.98) รองลงมา ด้านเพื่อน
ร่ วมงาน (X = 3.94) ด้านกายภาพ (X = 3.93) ด้านผูบ้ ริ หาร (X = 3.68) และน้อยที่สุด ด้านสวัสดิการ
และประโยชน์เกื้อกูล (X = 3.26)
คุณภาพชีวติ การทํางาน
สามารถสรุ ปผลการวิเคราะห์ได้ดงั นี้ ปั จจัยคุณภาพชี วิตการทํางาน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (X = 3.63) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น ต่ อ
ตํา แหน่ ง และหน้ า ที่ ข องท่ า นที่ ท ํา อยู่ปั จ จุ บ ัน มี ค วามเหมาะสม (X = 3.87) รองลงมาคื อ เงิ น
ค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบในการทํางานของท่าน (X = 3.70) และน้อยที่สุด
คือ ได้รับสวัสดิการ รวมถึงวันหยุดพักผ่อนอย่างเหมาะสม (X = 3.53)
การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานปั จจัยประชากรศาสตร์
สมมติฐาน
สถิติ
เพศ
T-Test
อายุ
F -Test
ระดับการศึกษา
F -Test
สถานภาพสมรส
F -Test
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F -Test
ตําแหน่งงาน
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 พบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ ระดับ การศึ กษา และรายได้เฉลี่ ยต่ อ เดื อ นที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานปฏิบตั ิการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เขต
จังหวัดสระบุรี ต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ปั จจัยสภาพแวดล้อมในการทํางาน
b
B
t
Constant
ด้านกายภาพ(X1)
ด้านเพื่อนร่ วมงาน(X2)
ด้านการบริ การจัดการ(X3)
ด้านลักษณะงาน(X4)
ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล(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 ปั จจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานส่ งผลต่อคุณ ภาพชี วิตการทํางานของพนักงาน
ปฏิบตั ิการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เขตจังหวัดสระบุรี พบว่า ด้านเพื่อนร่ วมงาน ด้านลักษณะงาน
และด้านสวัสดิ การประโยชน์เกื้อกูล ส่ งผลต่ อคุ ณภาพชี วิตการทํางานที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05 และมี ค่าความสามารถในการพยากรณ์ ร้อยละ 62.1 โดยด้านที่ มีอิท ธิ พ ลมากที่ สุดคื อ ด้าน
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล (B=0.67) รองลงมาคือ ด้านเพื่อนร่ วมงาน (B=0.24) และน้อยที่สุด
ด้านลักษณะงาน (B=0.11) ตามลําดับ
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
ปัจจัยประชากรศาสตร์
ระดับการศึกษา เนื่ องจาก ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไปตามลําดับของระดับการศึกษา
รวมไปถึงการได้รับการยอมรับยกย่องชมเชยจากบุคคลรอบข้างและความรู ้สึกที่มีกบั ความก้าวหน้า
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ในตําแหน่ งงานที่ บุคคลนั้นทําอยู่ และเมื่อพิจารณาจากการทดสอบเปรี ยบเที ยบรายคู่พบว่า ผูท้ ี่ มี
ระดับการศึกษาตํ่ากว่าอนุปริ ญญา/ปวส. มีคุณภาพชีวิตการทํางานน้อยกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี
ระดับการศึกษาอนุ ปริ ญญา/ปวส. เนื่ องจาก ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าอนุ ปริ ญญา/ปวส. นั้นจะมี
ลัก ษณะงานใช้แ รงงาน และได้รั บ ค่ า ตอบแทนจากการทํา งานน้ อ ยกว่ าผู ้ที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษา
อนุปริ ญญา/ปวส. ในส่ วนของผูท้ ี่มีระดับการศึกษาอนุปริ ญญา/ปวส.จะมีลกั ษณะงานเป็ นพนักงาน
คุ มเครื่ องจักรในการผลิ ต งานที่ ท าํ นั้น ค่อ นข้างสบายใช้แรงในการทํางานน้อย ค่ าตอบแทนได้
มากกว่าและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากกว่า
รายได้ เพราะว่า รายได้เป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่สาํ คัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่ งต้องนําใช้
ซื้ อปั จจัยพื้นฐานของมนุ ษย์ ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่ องนุ่ งห่ ม ยารักษาโรค และเมื่อพิจารณา
จากการทดสอบเปรี ยบเที ยบรายคู่พบว่า ผูท้ ี่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สู งกว่า 45,000 บาท มีคุณภาพ
ชี วิตสู งกว่าผูท้ ี่มีรายได้ต่าํ กว่าตนเอง เพราะว่า รายได้ที่สูงชี้ ให้เห็นว่าพนักงานบุคคลนั้น มีความรู ้
ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทํางานสู งในองค์กรนั้น และการเป็ นที่ยอมรับจากบุคคลรอบ
ข้าง รวมไปถึ ง การได้รั บ ค่ าตอบแทนและสวัส ดิ ก ารต่ างๆที่ สู งขึ้ น ตามกัน มา ซึ่ งทํา ให้ ในการ
ดํารงชีวติ มีความสุ ขเกิดการทุ่มเทให้กบั การทํางานและรักองค์กรที่ตนทํางานอยู่
และสอดคล้อ งกับ งานวิ จยั ของ ธี ระพงษ์ สมประเสริ ฐ์ (2550) ผลการวิจยั พบว่า ระดับ
การศึกษา อัตราเงินเดือน ที่แตกต่างมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานที่แตกต่างกัน และสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ รัตนาภรณ์ บุ ญมี (2558 ) ผลการวิจยั พบว่า ระดับการศึ กษาและ มี ความเห็ นต่ อ
คุณภาพชีวติ ในการทํางานแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยสภาพแวดล้ อมในการทํางาน สามารถอภิปรายผลตามค่านํ้าหนักได้ดงั นี้
1) ด้านสวัสดิ การและประโยชน์ เกื้ อกู ลส่ งผลต่ อคุ ณภาพชี วิตการทํางานมากที่ สุ ด เพราะ
สวัสดิ การเป็ นอี กปั จจัยหนึ่ งที่ พนักงานให้ความสนใจเที ยบเท่ ากับรายได้ที่ ตนเองได้รับ ซึ่ งในการ
ดํารงชีวิตในการทํางานในแต่ละวัน ล้วนแล้วมีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็ น ค่าเดินทาง ค่าที่พกั ค่าอาหาร รวม
ไปถึงค่าใช้จ่ายในการรักษายามเจ็บป่ วย ซึ่งสวัสดิการที่ทางองค์กรต่างๆนั้นได้มอบให้แก่พนักงาน เป็ น
สิ่ งที่ สามารถช่ วยลดค่าใช้จ่ายในการดํารงชี วิตการทํางานของพนักงานนั้นได้ และเมื่อพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยพบว่า “การได้รับสวัสดิการประกันชี วิตและค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสม” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
เนื่ องจาก การตรวจรักษาสุ ขภาพมีความจําเป็ นอย่างมาก สําหรับพนักงานทุกคน เพราะค่าใช้จ่ายในแต่
ละครั้งเมื่อเกิดเจ็บป่ วยขึ้นมา จะมีราคาสู งมากจนยากจะคาดเดาและบางครั้งอาจะสู งกว่ารายได้ในแต่ละ
เดือน หากองค์กรให้ความสําคัญกับค่าใช้จา่ ยส่ วนในนี้ จะทําให้พนักงานเกิดความรักต่อองค์กรมากขึ้น
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2) ด้านเพื่ อนร่ วมงานส่ งผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิตการทํางาน เนื่ องจาก การทํางานในองค์กร
พนักงานจะทํางานเป็ นกลุ่มไม่มีใครทํางานคนเดียว ดังนั้นเพื่อนร่ วมงานจึงเป็ นบุคคลที่คอยให้การ
สนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงส่ งผลทําให้งานประสบความสําเร็ จ และเมื่อพิจารณาจาก
ค่ าเฉลี่ ยพบว่า “มี ความสัมพันธ์กบั เพื่อ นร่ วมงานเป็ นอย่างดี ” มี ค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด เนื่ องจาก เป็ น
บุคคลสําคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็ จและความเจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การมีเพื่อนร่ วมงานที่
ดีจะช่วยทําให้การทํางานประสบความสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
3) ด้านลักษณะงานส่ งผลต่ อคุ ณ ภาพชี วิตการทํางาน เนื่ องจาก พนักงานแต่ ละบุ ค คลมี
ความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันไป ตามที่ตนเองได้ศึกษาหรื อฝึ กอบรมมา ดังนั้น
ในการมอบหมายงานจําเป็ นต้อ งกําหนดให้มีส อดคล้อ งกับ ความรู ้ ความสามารถของพนักงาน
เพื่อที่จะปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มความรู ้ความสามารถ อันจะก่อให้เกิดประสิ ทธิผลในการทํางานและ
คุ ณ ประโยชน์ต่อองค์กร และเมื่ อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า “สามารถทํางานที่ ได้รับ มอบหมาย
สําเร็ จลุล่วงทันเวลา” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เนื่ องจาก ในการกําหนดหน้าที่ ให้กบั พนักงานในองค์กร
นั้น มี ค วามสอดคล้องกับ ทัก ษะความรู ้ ค วามสามารถของพนัก งาน รวมไปถึ งปริ ม าณงานและ
ระยะเวลาที่องค์กรกําหนดให้มีความเหมาะสม เพือ่ ทําให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานลุล่วงทันเวลา
ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิรัช ณัถฤทธิ์ (2550) ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่
ส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน พบว่า ปั จจัยด้านการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้านปกครอง
บังคับบัญชา และสัมพันธภาพในการทํางาน ส่ งผลต่ อคุ ณภาพชี วิ ตการทํางานของพนักงานขับรถ
โดยสารขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ประกายศรี ศิ ริคุ ณ (2556) พบว่า ปั จจัยสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านเพื่ อนร่ วมงาน ส่ งผลต่ อ
คุ ณภาพชี วิตการทํางานของข้าราชการ ทัณฑสถาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รณั ชฤดี ป้ องกันภัย
(2557) พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลกับคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการเคหะแห่ งชาติ
ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ การบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน และสภาพแวดล้อม
การทํางาน และสอดคล้องงานวิจยั ของ ดารณี มนตรี มุข (2553) พบว่า ด้านสวัสดิการ ด้านสวัสดิการ
ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ ด้านความพึงพอใจในการทํางาน และด้านการมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจ มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริ ษทั
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ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
ปัจจัยประชากรศาสตร์
1) ระดับการศึกษา องค์กรควรจัดตั้งนโยบายส่ งเสริ มและพัฒนาพนักงานที่มีระดับการศึกษา
ตั้งแต่ปวส.ขึ้ นไป พบว่ามีคุณภาพชี วิตการทํางานที่ ดี โดยเพิ่มพูนทักษะความรู ้ความสามารถในด้าน
อาชีพ ด้วยการจัดหลักสู ตรอบรมพัฒนาฝี มืออาชีพ และปรับปรุ งคุณภาพชีวิตการทํางานให้กบั พนักงาน
ที่มีระดับตํ่ากว่าปวส. โดยการมอบทุนการศึกษาต่อในระดับปวส. เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชี วิตการ
ทํางานทัดเทียมหรื อเทียบเท่ากับพนักงานระดับการศึกษาปวส. โดยมีการคัดเลือกพนักงานที่มีผลการ
ปฏิบตั ิงานดีเด่น และมีการทําสัญญาผูกมัดการว่าจ้างกับพนักงานที่ตอ้ งทํางานให้กบั องค์กร
2) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แสดงให้เห็นว่าผูท้ ี่มีรายได้ต่าํ กว่า 15,000 บาท มีคุณภาพชี วิตการ
ทํางานน้อย ดังนั้นองค์กรควรจัดสวัสดิการ อื่ น ๆ เพื่ อ ช่ ว ยลดค่ าใช้จ่ ายของพนัก งาน เช่ น การจัด
สวัสดิ การอาหารกลางวัน การจัดโครงการเสริ มสร้ างรายได้พิเศษแก่ พ นักงาน และการเพิ่ มทุ น
สวัสดิการในด้านค่าเล่าเรี ยนบุตรพนักงาน รวมถึงการเพิ่มเงินเบี้ยขยันและโบนัสประจําปี
ปัจจัยสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
1) ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล องค์กรควรให้การส่ งเสริ มสวัสดิการในด้านการดูแล
รักษาสุ ขภาพพนักงาน เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีสุขภาพร่ างกายที่ แข็งแรงที่ จะส่ งผลต่ อมีคุณภาพ
ชี วิตการทํางานที่ดีเพิ่มมากขึ้น โดยมีการจัดแผนประกันสุ ขภาพและทันตกรรมให้แก่พนักงาน ซึ่ งจะ
สามารถให้พนักงานได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐาน เช่น การเพิ่มวงเงินในการทําทันตกรรม วงเงินปกติ
สามารถขูดหิ นปูนได้ 2ครั้งต่อปี องค์กรควรจัดเพิ่มวงเงินเพิ่มให้สามารถ รักษาขูดหิ นปูนได้ 3ครั้งต่อปี
2) ด้านเพื่อนร่ วมงาน องค์กรควรส่ งเสริ มกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานใน
องค์กร เพื่อให้พนักงานเกิดความรักสามัคคีกนั มากขึ้น โดยไม่ตอ้ งมีการบังคับหรื อมีแบบแผนที่
ตายตัว เช่น การจัดทริ ป ไปเที่ยวต่างจังหวัด ให้กบั พนักงานทุกคนได้เข้าร่ วม นอกจากพนักงานจะ
ได้เปลี่ยนบรรยากาศจากที่ทาํ งานแล้ว ยังถือเป็ นโอกาสที่ดีที่จะทําให้คนต่างแผนกได้รู้จกั กัน
3) ด้านลักษณะงาน องค์กรควรมีการกําหนดภาระของงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนัก งานให้ มี ค วามเหมาะสมตามแต่ ล ะบุ ค คล เพื่ อ ให้ พ นัก งานสามารถปฏิ บ ัติ งานได้อ ย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยพิจารณาจากทักษะความรู ้ความสามารถ ในด้านการศึ กษา ประสบการณ์ การ
ทํางาน อีกทั้งในด้านปริ มาณงานต้องมีความเหมาะสมกับพนักงาน รวมถึงการจัดกิ จกรรมสังคม
และชุมชนให้เกิดความสัมพันธ์ไมตรี ที่ดีต่อกัน
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ศึกษาในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) เพื่อให้พนักงานแสดง
ความคิดเห็นมากยิ่งขึ้นเพื่อทราบถึงข้อมูลและข้อคิดเห็นในเชิงลึกที่พนักงานมีต่อบริ ษทั และนํามา
ประกอบการวิเคราะห์ผลการวิจยั เชิงปริ มาณ
2) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อนําผลการศึกษามาเปรี ยบเทียบ
ว่าสอดคล้องหรื อแตกต่างกันอย่างไร
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ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึ กษาค้นคว้าอิ สระครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ (1) เพื่ อศึ กษาปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์
ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจว่าจ้างบริ ษทั รับสร้างบ้านเนอวานา โฮม ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลและ (2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจว่าจ้างบริ ษทั
รับสร้างบ้านเนอวานา โฮม ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ใน
งานวิจยั คือ กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่สนใจและเข้าเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างในโครงการ ศูนย์รับสร้างบ้านและจุด
ประชาสัมพันธ์สินค้าของบริ ษทั เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) เนื่ องจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่
แน่ นอน ผูว้ ิจยั จึงคัดเลื อกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มแบบสะดวก (Convenience Sampling) ผูว้ ิจยั ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้
สถิ ติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่ าร้ อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติเชิ งอนุ มาน ได้แก่ t-test, One-Way Anova (F-test) และ การ
วิ เคราะห์ การถดถอยชิ งเส้ น พหุ คู ณ (Multiple Linear Regression Analysis) ผลการวิ จ ัย พบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย (ร้ อยละ 80.25) มีอายุ 36-45 ปี (ร้ อยละ 60) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ
85.75) มี รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 140,001 – 170,000 บาท (ร้ อ ยละ 29.25) ประกอบอาชี พ พนั กงาน
บริ ษทั เอกชน(ร้อยละ 48.25) และมีจาํ นวนสมาชิกภายในบ้าน 3-5 คน (ร้อยละ 74.75) ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรี ยงลําดับ จากมากไปหาน้ อย ดังนี้ ด้านการจัดจําหน่ าย
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ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านราคา และการตัดสิ นใจว่าจ้างบริ ษ ัทรั บสร้ างบ้าน
เนอวานา โฮม โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า (1) ปั จจั ย ลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชี พ และจํานวนสมาชิ กภายในบ้าน
ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจว่าจ้างบริ ษทั รับสร้างบ้านเนอวานา โฮม แตกต่าง อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัด
จําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจว่าจ้างบริ ษทั รับสร้างบ้าน เนอวานา โฮม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอาํ นาจการพยากรณ์ร้อยละ 70.90
คําสํ าคัญ : ส่ วนประสมทางการตลาด, การตัดสิ นใจว่าจ้างบริ ษทั รับสร้างบ้าน
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 , 000
Baht (29.25 percent), worked in the private sector (48.25 percent), There are 3-5 members in the
house (74.75 percent) Marketing Mix factors Overall, it was at a high level. Sort by ascending
descending (1) Place, (2) Product, (3) Promotion, and (4) Price and the decision to hire Nirvana
Home Builders Company in Bangkok Metropolitan Region. Overall, it was at a high level. The
results of the hypothesis test showed that: (1) Demographic factors. It was found that the six
factors: Gender, age, status, average monthly income, occupation and number of household
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members. Differences affected the decision to hire Nirvana home builders company in Bangkok
metropolitan region, the statistically significant differences between the comparing groups was
0.05 (2) The marketing mix, it was found that the four factors: product, price, place and
promotion affected the decision to hire Nirvana home builders company in Bangkok metropolitan
region, the statistically significant differences between the comparing groups was 0.05 and the
power to forecast 70.90 percent.
KEYWORDS: MARKETING MIX, THE DECISION TO HIRE HOME BUILDERS ORDS:
COMPANY
บทนํา
ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริ มทรัพย์ได้ประเมินภาพรวมตลาดอสังหาริ มทรัพย์ปี พ.ศ. 2561 พบว่า
ตลาดธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์มีแนวโน้มปรับตัวในทิศทางที่ดีข้ ึน โดย ดร.วิชยั วิรัตกพันธ์ รักษาการ
ผูอ้ าํ นวยการศูน ย์ขอ้ มูลอสังหาริ มทรั พย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิ ดเผยว่าตัวเลขเศรษฐกิ จปี
พ.ศ. 2560 ขยายตัวดีข้ ึนและโตต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2561 โดยเชื่อว่าอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ(จีดีพี)
จะมากกว่าร้ อยละ 4 สําหรั บภาคอสังหาริ มทรั พย์ตวั เลขที่ สะท้อนภาวะตลาดคื อตัวเลขการโอน
กรรมสิ ทธิ์ซึ่งมีทิศทางดีข้ ึนในช่วงปลายปี พ.ศ. 2560 และคาดว่าในปี พ.ศ. 2561 การโอนกรรมสิ ทธิ์
ทัว่ ประเทศจะขยายตัวร้ อยละ 6.1 ขณะที่ กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลการโอนกรรมสิ ท ธิ์ จะ
ขยายตัวกว่าร้อยละ 8.6 ส่ วนภูมิภาคขยายตัวประมาณร้อยละ 2 ซึ่ งเป็ นผลจากจํานวนที่อยูอ่ าศัยสร้าง
เสร็ จจดทะเบี ยนทัว่ ประเทศที่ ขยายตัวมากถึ งร้ อยละ 17 ด้านมูลค่าการโอนกรรมสิ ทธิ์ เพิ่มสู งขึ้ น
ตามราคาที่ อ ยู่อ าศัยที่ ร้ อยละ 12.6 ทําให้ สิน เชื่ อ ที่ อ ยู่อาศัยใหม่ ข ยายตัวร้ อ ยละ 3.9 (ศู น ย์ข ้อ มู ล
อสังหาริ มทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2560) ในด้านของผูป้ ระกอบการเมื่อความต้องการและ
พฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โภคเปลี่ ย นไป ส่ ง ผลให้ ผู ้ป ระกอบการหลายรายในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ พัฒ นา
อสังหาริ มทรั พย์เริ่ มปรั บตัวหันมาให้ความสนใจกับธุ รกิ จรับสร้ างบ้านมากขึ้ น และเร่ งขายบ้าน
พร้ อ มอยู่ที่ เหลื อในมื อ ออกไป รวมทั้งมี การเพิ่ ม เทคโนโลยีต่ าง ๆ ในการสร้ างบ้านให้ มีค วาม
หลากหลายเพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้มากขึ้น
สําหรับบริ ษทั เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่เกิดจากการควบรวมกันของ
บริ ษทั เนอวานา ดี เวลลอปเม้นท์ จํากัด ดําเนิ นธุ รกิ จเกี่ ยวกับ การพัฒ นาอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ได้แก่
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บ้านอยู่อาศัย โฮมออฟฟิ ศ ทาวน์โฮม และคอนโดมิ เนี ยม กับ บริ ษทั ไดอิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ดําเนิ นธุ รกิจเกี่ยวกับงานรับสร้างบ้านรวมทั้งผลิตและจัดจําหน่ ายรั้วสําเร็ จรู ป ได้เล็งเห็ นว่า ความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั เปลี่ ยนแปลงไป ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อบ้านในโครงการจัดสรร
ยากขึ้น เนื่ องจากต้นทุนที่ดินมีราคาที่สูงขึ้น ผูบ้ ริ โภคจึงหันมาให้ความสนใจทําเลที่ไกลขึ้น เพื่อให้
ได้บ้านในราคาตํ่าลง หรื อเลือกที่ จะปลูกกสร้ างบ้านใหม่บนที่ ดินเดิ ม ผูบ้ ริ ห ารจึ งได้วางกลยุทธ์
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ ด้วยการหันมาให้ความสนใจกับธุ รกิจรับสร้าง
บ้านมากขึ้น (บริ ษทั เนอวานา ไดอิ จํากัด(มหาชน), 2560)
จากที่ กล่าวมาข้างต้น ทําให้ผูว้ ิจยั ในฐานะนักการตลาดสนใจศึ กษาวิจยั เพื่อหาปั จจัยทาง
การตลาดที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจว่าจ้างบริ ษทั รั บสร้างบ้าน เนอวานา โฮม ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเพื่ อ นําข้อ มู ล ดังกล่ าวมาพัฒ นาและปรั บ ปรุ งสิ น ค้าให้ ดียิ่งขึ้ น
ตรงต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคและเป็ นข้อมูลสนับสนุนในด้านการวางแผนการตลาดเพื่อขยาย
ธุรกิจต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1) เพื่อศึกษาปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจว่าจ้างบริ ษทั รับสร้าง
บ้านเนอวานา โฮม ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจว่าจ้างบริ ษทั รับสร้าง
บ้านเนอวานา โฮม ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สมมติฐานของการวิจยั
1) ปั จจัยลัก ษณะประชากรศาสตร์ อัน ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ ยต่ อ เดื อ น
อาชีพ และจํานวนสมาชิกภายในบ้านที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจว่าจ้างบริ ษทั รับสร้างบ้าน
เนอวานา โฮม ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกัน
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด อันได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย และด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด ที่ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจว่าจ้างบริ ษทั รับสร้ างบ้านเนอวานา โฮม
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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ขอบเขตของการวิจัย
การศึ ก ษาค้น คว้ามุ่ งเน้น เกี่ ยวกับ ตัว แปรปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด และลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ โดยประชากรที่ ต้อ งการศึ ก ษาในงานวิ จ ัย นี้ คื อ กลุ่ ม ผู บ้ ริ โ ภคที่ ส นใจและ
เข้าเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างในโครงการ ศูนย์รับสร้างบ้านและจุดประชาสัมพันธ์สินค้าเนอวานา โฮม
ของบริ ษทั เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) โดยไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน จึงคํานวณกลุ่ม
ตัว อย่างได้ จํานวน 400 คน โดยใช้ก ารกํา หนดเกณฑ์ แ บบการสุ่ ม ตัว อย่างโดยไม่ อ าศัย ความ
น่าจะเป็ น (Nonprobability Sampling) สุ่ มด้วยวิธีแบบสะดวก (Convenience Sampling)
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ปั จ จัย ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึ ง ลักษณะเฉพาะของแต่ ล ะบุ คคลที่ แตกต่ างกัน
ออกไปของกลุ่ มผูบ้ ริ โ ภคที่ ส นใจและเข้าเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างในโครงการ ศู น ย์รับ สร้ างบ้าน
โดยมีความสําคัญต่อการกําหนดตลาดเป้ าหมาย โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งส่ วนตลาด ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และจํานวนสมาชิกภายในบ้าน
ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึ ง เป็ นเครื่ องมื อ ทางการตลาดที่ ใ ช้ เป็ นกลยุ ท ธ์
เพื่อบรรลุผลสําเร็ จทางการตลาดในการจูงใจให้ผูท้ ี่ สนใจว่าจ้างบริ ษทั รับสร้างบ้านเนอวานา โฮม
ประกอบไปด้วย
การตัดสิ นใจว่ าจ้ างบริ ษัทรั บสร้ างบ้ านเนอวานา โฮม หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่
จะกระทําสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ หลังจากที่ได้พิจารณาทุกอย่างแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะต้อง
ตัดสิ นใจว่าจะว่าจ้างหรื อไม่ ถ้าการประเมินทางเลือกเป็ นที่พอใจ การว่าจ้างก็จะเกิดขึ้น
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กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
- อาชีพ
- จํานวนสมาชิกภายในบ้าน

การตัดสิ นใจว่าจ้างบริ ษทั รับสร้างบ้าน
เนอวานา โฮม ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps)
‐ ด้านผลิตภัณฑ์
‐ ด้านราคา
‐ ด้านการจัดจําหน่าย
‐ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
ผลการวิจยั เกี่ ยวกับปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจว่าจ้างบริ ษทั
รั บ สร้ างบ้านเนอวานา โฮม ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และสามารถ
นําผลการวิจยั ไปใช้เป็ นข้อมูลสนับสนุ นการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในการแบ่งส่ วนตลาด
ให้แก่กลุ่มเป้ าหมายให้สอดคล้องกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ และประกาศเป็ นนโยบายบริ ษทั
เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่ตอ้ งการสร้างบ้าน
ผลการวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่ งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ ายและด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจว่าจ้างบริ ษทั
รับสร้างบ้านเนอวานา โฮม ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล สามารถนําไปใช้
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ในการออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงกับความต้องการของผูท้ ี่ตอ้ งการว่าจ้างบริ ษทั รับสร้าง
บ้านเนอวานา โฮม ในแต่ละด้านเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือการตลาดของบริ ษทั ฯ
ผลการวิ จ ัย จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู ้ที่ เกี่ ย วข้อ งหรื อต้อ งการศึ ก ษาค้น คว้า ปั จ จัย
ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจว่ า จ้า งบริ ษ ัท รั บ สร้ า งบ้า นเนอวานา โฮม
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับลักษณะประชากรศาสตร์
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ว่าประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได้
อาชี พ ระดับการศึกษา ซึ่ งองค์ประกอบ เหล่านี้ เป็ นเกณฑ์ที่นิยมนํามาใช้ในการแบ่งส่ วนการตลาด
ลักษณะประชากรศาสตร์ เป็ นสิ่ งที่ สาํ คัญ และสถิติที่วดั ได้ของประชากรที่จะสามารถช่ วยกําหนด
ตลาดของกลุ่มเป้ าหมาย ทําให้ง่ายต่อการวัดผลมากกว่าตัวแปรทางด้านอื่น ๆ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์,
2550) ตัว แปรทางด้า นประชากรที่ สํ า คัญ ประกอบด้ว ย เพศ อายุ ลัก ษณะครอบครั ว รายได้
การศึกษา และอาชีพ
สามารถสรุ ปความหมายของ ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้ว่าหมายถึง การศึกษาถึงลักษณะ
ของบุคคลที่แตกต่างกันออกไปแต่ละสังคม ขึ้นอยูก่ บั ภูมิหลังของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันออกไป
ซึ่งในงานวิจยั ในครั้งนี้ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ อาชีพ และจํานวนสมาชิกภายในบ้าน โดย
การศึกษาปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์กเ็ พื่อกําหนดส่ วนแบ่งตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนัน่ เอง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
Kotler (2000) ได้ให้ความหมายของส่ วนประสมทางการตลาดไว้ว่าเป็ นกลุ่มของเครื่ องมือ
ทางการตลาดที่องค์กรใช้ในการปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งสอดคล้อง
กับ Boone and Kurtz (1989) ซึ่ งได้ให้ความหมายของส่ วนประสมทางการตลาดว่า หมายถึง ปั จจัย
ทางการตลาดที่ ควบคุมได้ที่กิจการจะต้องใช้ร่วมกันเพื่อสนองความต้องการของตลาดเป้ าหมาย
หมายถึ ง ความเกี่ ยวข้อ งกัน ของ 4 ส่ ว น คื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา การจัดจําหน่ าย และการส่ งเสริ ม
การตลาดถือว่าเป็ นเครื่ องมื อทางการตลาดที่ ธุรกิ จสามารถควบคุมได้ ต้องใช้ร่วมกันทั้ง 4 อย่าง
วัตถุประสงค์ที่ใช้เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า (ตลาดเป้ าหมาย) ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
ซึ่งประกอบด้วยตัวสิ นค้า ราคา การจัดจําหน่าย การแจกจ่ายตัวสิ นค้าและส่ งเสริ มการตลาด
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แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจ
ลฎาภา พูลเกษม (2550) ได้ให้ความหมายการตัดสิ นใจว่าเป็ นกระบวนการคิดโดยใช้เหตุผล
ในการเลือกสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งจากหลายทางเลือกที่มีอยูเ่ พื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุด และตอบสนองความ
ต้องการของตนเองให้มากที่สุด ในขณะที่ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2552, น.157) ได้ให้ความหมายของ
กระบวนการหรื อขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้อ ว่าเป็ นกระบวนการที่มีลาํ ดับขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภค ประกอบไปด้วย การรั บ รู ้ ปั ญ หา การค้น หาข้อ มู ล การประเมิ น ผลทางเลื อก การ
ตัดสิ นใจซื้ อและพฤติ กรรมภายหลังการซื้ อ และมานิ ต รั ตนสุ วรรณ และสมฤดี ศรี จรรยา (2554)
กระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อประกอบด้วย 6 ขั้นตอน เริ่ มตั้งแต่การรับรู ้ความต้องการและค้นหา
ข้อมูลที่ ตอ้ งการสิ นค้า ที่ ต้องการเปรี ยบเที ยบคุณภาพและราคา สุ ดท้ายจะเปิ ดทางเลื อกว่าเลื อก
สิ นค้าไหนที่ได้ตรงตาม ความต้องการจึงตัดสิ นใจซื้อ
จากการทบทวนความหมายจากนักวิชาการดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุ ปความหมายของ
กระบวนการตัดสิ นใจได้ว่า หมายถึ ง กระบวนการเลื อกทางเลื อกใดทางเลือกหนึ่ ง จากหลาย ๆ
ทางเลือกที่ได้พิจารณาอย่างดีแล้ว
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ไอยศิกา แซ่เอี๊ย (2556) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อบ้านจัดสรรของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
อายุ ระดับการศึ กษา และสถานภาพของประชากรศาสตร์ ที่แตกต่ างกัน มี การตัดสิ น ใจซื้ อบ้าน
จัดสรรที่ แตกต่ างกัน และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขายและด้านการตลาดทางตรงมี ผลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้อบ้านจัดสรรของผูบ้ ริ โภคอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เพ็ญประภา ทาใจ (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง “ปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ยวของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและเขตปริ มณฑล” ผลการศึกษาพบว่า
ปั จจัยทางด้าน ประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้ และการศึกษา มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ยวของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน ยกเว้นสถานภาพเพียงอย่างเดี ยว ส่ วนปั จจัย
การตลาดเชิงบูรณาการในด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โปรโมชัน่ และกระบวนการขาย มีผลต่อ
การตัดสิ น ใจซื้ อ บ้านเดี่ ยวที่ แตกต่ างกัน โดยกลุ่ มตัวอย่างให้ ค วามคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์มากที่สุด นอกจากนี้ ยังพบว่าปั จจัยด้านภาพลักษณ์สินค้าในเรื่ องของการมีบริ การที่
ดี ความภักดีของลูกค้าและความไว้วางใจในบ้านเดี่ยวมีผลต่อการตัดสิ นใจด้วยเช่นเดียวกัน
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วีณา ถิระโสภณ (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านจัดสรร
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” ผลการวิจยั พบว่า บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อบ้านจัดสรรมากที่สุดคือ ครอบครัว โดยเหตุผลสําคัญที่ใช้ประกอบการเลือกซื้ อบ้านจัดสรรคือ
ชื่ อเสี ยงของโครงการ รองมาคือ ทําเลที่ต้ งั เหมาะสมและการออกแบบของบ้าน ตามลําดับ สําหรับ
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านจัดสรรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มีจาํ นวน
5 ปั จจัย โดยเรี ยงตามลําดับความสําคัญจากมากไปน้อย คือ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านการบริ การ
ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม ปั จจัยด้านคุณภาพ และปัจจัยด้านความปลอดภัย ตามลําดับ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ในรู ป แบบการ
วิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่เข้าเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างในโครงการบ้านจัดสรร
ศูนย์รับสร้างบ้านเนอวานา โฮม ของบริ ษทั เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล และเนื่ องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น
คํานวณได้จากสู ตรที่ไม่ทราบขนาดกลุ่มตัวอย่างที่แน่นอนของ W.G. Cochran เท่ากับ 385 คน และ
ผูว้ ิจยั ต้องการเก็บแบบสอบถามเพิ่มเติ มจํานวน 15 คน ผูว้ ิจยั จึ งใช้กลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 400 คน
โดยใช้ ก ารกํา หนดเกณฑ์ แ บบการสุ่ ม ตัว อย่ า งโดยไม่ อ าศัย ความน่ า จะเป็ น (Nonprobability
Sampling) สุ่ มด้วยวิธีแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็ นการเลือกเก็บแบบสอบถาม โดย
อาศัยความสะดวกของผูว้ ิจยั การตรวจสอบเครื่ องมือในการวิจยั โดยการนําแบบสอบถามที่แก้ไข
ปรั บ ปรุ งแล้ว ไปทํา การทดลองกับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งจํา นวน 30 ตัว อย่ า ง ได้ค่ า ครอนบัค อัล ฟ่ า
(Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.899 ซึ่ งมากกว่า 0.7 ปั จจัยแสดงว่าแบบสอบถามมีความ
เชื่อมัน่ สามารถนําไปใช้ได้ (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา, 2549) (1) สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ (2) สถิติ
เชิงอนุมาน ได้แก่ t-test, One-Way Anova (F-test) และ การวิเคราะห์การถดถอยชิงเส้นพหุ คูณ (Multiple
Linear Regression Analysis)
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลลักษณะส่ วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย (ร้ อยละ 80.25) มีอายุ 36-45 ปี (ร้อยละ 60) มีสถานภาพ
สมรส (ร้อยละ 85.75) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 140,001 – 170,000 บาท (ร้อยละ 29.25) ประกอบอาชี พ
พนักงานบริ ษทั เอกชน (ร้อยละ 48.25) และมีจาํ นวนสมาชิกภายในบ้าน 3-5 คน (ร้อยละ 74.75)
ข้ อมูลความคิดเห็นเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดของบริษทั รับสร้ างบ้ านเนอวานา โฮม
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเห็ นเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X = 3.61) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการจัดจําหน่ายมีผลกับการตัดสิ นใจมากที่สุด
(X = 3.78) รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (X = 3.72) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (X =3.51) และน้อย
ที่สุด คือ ด้านราคา (X = 3.41) โดยรายละเอียดในแต่ละด้านมีดงั นี้
ข้ อมูลความคิดเห็นเกีย่ วกับการตัดสิ นใจว่ าจ้ างบริษทั รับสร้ างบ้ านเนอวานา โฮม
ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจว่าจ้างบริ ษทั รับสร้างบ้านเนอวานา โฮมอยูใ่ นระดับ
มาก (X =3.52) เมื่ อ พิ จ ารณารายข้อ พบว่ า ตั ด สิ นใจซื้ อโดยพิ จ ารณาจากความต้ อ งการสร้ า ง
ที่ อยู่อาศัย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X = 4.19) รองลงมาคือตัดสิ นใจซื้ อเพราะผลิตภัณฑ์มีความน่ าสนใจ
(X = 3.57) และน้อยที่สุดคือตัดสิ นใจซื้อจากรู ปแบบบ้านที่ตรงต่อความต้องการของท่าน (X = 3.10)
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านที่ 1 ปั จจัย ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ พบว่ า เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ เฉลี่ ย
ต่ อเดื อน อาชี พ และจํานวนสมาชิ กภายในบ้านที่ แตกต่ างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจว่าจ้างบริ ษทั
รับสร้างบ้านเนอวานา โฮม แตกต่าง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์
สมมติฐาน
เพศ
อายุ
สถานภาพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อาชีพ
จํานวนสมาชิกภายในบ้าน
* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

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

555

Sig.
0.000*
0.004*
0.004*
0.000*
0.000*
0.003*

ผลการทดสอบ
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ตารางที่ 2 การทดสอบปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
b
Std. Error
B
t
Sig.
ค่าคงที่
0.42
0.11
3.856
0.000*
ด้านผลิตภัณฑ์(X1)
0.17
0.04
0.18 4.561
0.000*
ด้านราคา(X2)
0.22
0.04
0.23 6.146
0.000*
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย(X3)
0.29
0.03
0.40 10.502
0.000*
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด(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 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัด
จําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์การตัดสิ นใจว่าจ้างบริ ษทั รับสร้างบ้านเนอ
วานา โฮม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยด้านที่มีอิทธิ พลมากที่สุดคือ ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่ าย (B=0.40) รองลงมาคื อด้านราคา (B=0.23) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (B=0.20) และ
น้อยที่สุดด้านผลิตภัณฑ์ (B=0.18) ตามลําดับ และมีอาํ นาจการพยากรณ์ร้อยละ 70.90
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์
1) เพศ พบว่า เพศชาย มีการตัดสิ นใจว่าจ้างบริ ษทั รับสร้างบ้านเนอวานา โฮมมากกว่าเพศ
หญิง อาจเป็ นเพราะเพศชายเป็ นเพศที่มีลกั ษณะที่ตอ้ งดูแลเพศหญิงและมีความรู ้ความเข้าใจในงาน
ก่อสร้างและวัสดุต่างๆ มากกว่าจึงมีโอกาสในการตัดสิ นใจด้วยตนเองมากกว่า ส่ วนเพศหญิ งอาจ
ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลหรื อปรึ กษาคนในครอบครัวก่อนทําการตัดสิ นใจ
2) อายุ เนื่ องจากอายุน้ นั บ่งบอกถึงวุฒิภาวะหรื ออายุเป็ นตัวเลขที่บ่งบอกถึงการสะสมและ
เพิ่มพูนความรู ้ ความเข้าใจสิ่ งต่าง ๆ ได้มากน้อยเพียงใดได้เช่นกัน ซึ่งถ้ายังอยูใ่ นวัยเด็กจะต้องมีการ
เรี ยนรู ้หลายสิ่ งหลายอย่างจากผูท้ ี่มีอายุมากกว่า เพราะการเรี ยนรู ้จากผูท้ ี่มีประสบการณ์ในเรื่ องนั้น
มาก่อนจะทําให้กระบวนการเรี ยนรู ้ที่รวดเร็ ว ซึ่ งในเรื่ องของอุปกรณ์เกี่ยวกับช่างฝี มือ เครื่ องกลไก
นั้นจะต้องอาศัยผูท้ ี่มีความรู ้ ความเข้าใจในแต่ละอุปกรณ์ หรื อคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เพื่อใช้ในการ
ซ่ อมแซ่ ม หรื อก่อสร้างสิ่ งต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์ ซึ่ งหากไม่มีความรู ้ทางด้านนี้ ก็จะไม่สามารถ
ตรวจสอบ หรื อคัดเลือกสิ่ งที่ดีที่สุดในด้านนี้ ได้ และจากผลการทดสอบรายคู่ยงั พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มี
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อายุ 26-35 ปี อายุ 36-45 ปี มีการตัดสิ นใจว่าจ้างบริ ษทั รับสร้างบ้านเนอวานา โฮม น้อยกว่าผูบ้ ริ โภค
ที่มีอายุ 46-55 ปี และยังพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 26-35 ปี อายุ 36-45 ปี อายุ 46-55 ปี มีการตัดสิ นใจ
ว่าจ้างบริ ษทั รับสร้างบ้านเนอวานา โฮม มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอายุมากกว่า 56 ปี ขึ้นไป แสดงให้เห็น
ว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุมากกว่า 56 ปี ขึ้นไป เป็ นช่ วงวัยที่เริ่ มเข้าสู่ วยั ผูส้ ู งอายุ จึงไม่มีความต้องการใน
การเปลี่ยนแปลงที่อยูอ่ าศัยเท่ากับวัยทํางานที่ตอ้ งการสร้างครอบครัว หรื อหากต้องการเปลี่ยนที่อยู่
อาศัยก็อาจให้บุตรหรื อสมาชิกภายในบ้านเป็ นผูต้ ดั สิ นใจ
3) สถานภาพ พบว่ า สถานภาพที่ แ ตกต่ า งกัน โดยผู ท้ ี่ มี ส ถานภาพโสดยังสั ง กัด อยู่ใ น
ครอบครัวของตนเอง ประกอบไปด้วย พ่อ แม่ พี่ น้อง ซึ่ งบางครั้งครอบครัวนั้นจะมีที่อยู่อาศัยอยู่
แล้ว หรื อไม่กอ็ าจจะยังไม่มีแหล่งอาศัยเป็ นหลักเป็ นแหล่งของตนเองหรื ออาจจะเช่าอาศัยอยู่ ฉะนั้น
จะสอดคล้องไปยังผูท้ ี่ มีสถานภาพสมรสหรื อมีครอบครัวที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปล้วนมีความ
ต้อ งการที่ อ ยู่ อ าศัย ที่ ม ั่น คง ซึ่ งในปั จ จุ บ ัน มี รู ป แบบของบ้ า นที่ มี ค วามหลากหลายมากกว่ า
แต่ก่อนโดยเน้นถึงความทันสมัยบนที่ดินของตนเองที่มีอย่างจํากัด เพื่อจัดสรรที่ดินให้เหมาะแก่การ
ใช้สอย ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านประชากรศาสตร์ ยังพบว่า จํานวนผูต้ อบ
แบบสอบถามที่ มีสถานภาพสมรสมี จาํ นวนมากที่ สุด และจากการเปรี ยบเที ยบเป็ นรายคู่ พบว่า
ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพโสด และสถานภาพสมรส มีการตัดสิ นใจว่าจ้างบริ ษทั รับสร้างบ้านเนอวานา
โฮม มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่ มีสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย เนื่ องจากผูท้ ี่ มีสถานภาพหย่าร้างนั้น อาจจะมี
สถานะเป็ นพ่อหรื อแม่ที่ตอ้ งเลี้ยงดูบุตรของตนเองด้วยตัวคนเดียว ซึ่งจะต้องแบกรับภาระมากขึ้นใน
เรื่ องของค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว รวมไปถึงค่าใช้จ่ายของบุตร ทางด้านการศึกษาเป็ นหลัก ทําให้
อาจจะทําให้ไม่มีเงินเก็บสะสมมากพอที่จะผ่อนหรื อซื้อที่อยูอ่ าศัยเพียงพอ
4) รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ในส่ วนของรายได้น้ ันแสดงถึงสภาพคล่องทางการเงินของแต่ละ
บุ คคล หรื อครอบครั ว ที่ มีความสามารถในการชําระเป็ นเงินสด หรื อเงิ นผ่อน อี กทั้งยังแสดงถึ ง
อํานาจในการตัดสิ นใจซื้ อที่อยูอ่ าศัยว่ามีมากน้อยเพียงใด ซึ่ งการกูซ้ ้ื อบ้านบางครั้งจําเป็ นจะต้องใช้
ฐานของเงินเดือนเป็ นหลักฐานในการขอกู้จากธนาคาร เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจให้กูแ้ ต่ ละ
บุคคลซึ่งหากมีรายได้ที่มากก็จะมีโอกาสที่ได้รับการอนุมตั ิวงเงินกูใ้ นการซื้อแหล่งอาศัย หรื อหากมี
รายได้ประมาณหนึ่ ง ทางธนาคารก็จะมีแนวทางให้กบั บุ คคลแต่ละระดับแตกต่างกันออกไป ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลจากการทดสอบรายคู่ ที่พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย มีการตัดสิ นใจ
ว่าจ้างบริ ษทั รับสร้างบ้านเนอวานา โฮม น้อยกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมาก
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5) อาชี พ เนื่ อ งจากในแต่ ล ะอาชี พ มี ก ารใช้ค วามรู ้ ค วามสามารถแตกต่ างกัน ขึ้ น อยู่ก ับ
ลักษณะของแต่ ละอาชี พ เช่ น อาชี พที่ มีความต้องการผูท้ ี่ มีความรู ้ ความสามรถมากหรื อความรู ้ ที่
เฉพาะทางทําให้มีการจํากัดจํานวนของตําแหน่ งงานนั้น ๆ และหากเป็ นอาชี พที่ ไม่ตอ้ งใช้ความรู ้
ความสามารถมากนักก็จะมีจาํ นวนที่มากกว่า เป็ นต้น อีกทั้งในปั จจุบนั กระแสการประกอบธุ รกิจ
ส่ วนตัวเข้ามามี บทบาทมากขึ้ น อี กทั้งยังสามารถสร้ างรายได้ให้กบั ตนเองมากกว่าเป็ นลูกจ้าง มี
อิสระในการทํางาน การตัดสิ นใจและในการใช้ชีวิต สอดคล้องกับผลจากการทดสอบรายคู่ยงั พบว่า
ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพประกอบธุ รกิจส่ วนตัว มีการตัดสิ นใจว่าจ้างบริ ษทั รับสร้ างบ้าน เนอวานา โฮม
มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริ ษทั เอกชน
6) จํานวนสมาชิ กภายในบ้าน เพราะว่า ครอบครัวจะประกอบไปด้วยคนตั้งแต่สองคนขึ้น
ไปที่มีความสัมพันธ์กนั ทําให้เกิดการเพิ่มจํานวนของสมาชิกครอบครัวจากสองคนเป็ นสามคนหรื อ
มากกว่าทําให้แหล่งที่อยุอ่ าศัยเดิมอาจเกิดความคับแคบหรื อไม่มีความเป็ นส่ วนตัวของแต่ละบุคคล
เช่น ลูกสาวเมื่อโตขึ้นจะมีสรี ระที่เปลี่ยนไปจึงมีความต้องการพื้นที่ส่วนตัวของตนเองจากครอบครัว
เป็ นต้น ทําให้การขยายหรื อย้ายที่ อ ยู่เป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรั บ การเติ บโตของครอบครั วที่ มีจาํ นวน
สมาชิกเพิ่มขึ้นตามลําดับ และสอดคล้องกับผลการทดสอบรายคู่ที่พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีจาํ นวนสมาชิก
ภายในบ้านมากกว่า 5 คนขึ้นไป มีการตัดสิ นใจว่าจ้างบริ ษทั รับสร้ างบ้านเนอวานา โฮม มากกว่า
ผูบ้ ริ โภคที่มีจาํ นวนสมาชิกภายในบ้าน 3-5 คน
ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เพ็ญประภา ทาใจ (2556) ผลการศึกษาพบว่า
ปั จจัยทางด้าน ประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้ และการศึกษา มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อบ้านเดี่ยวของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ไอยศิกา แซ่เอี๊ย
(2556) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านจัดสรร
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ ระดับการศึกษา และ
สถานภาพของประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้อบ้านจัดสรรที่แตกต่างกัน และปั จจัย
ด้านการส่ ง เสริ ม การขายและด้านการตลาดทางตรงมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ บ้านจัด สรรของ
ผูบ้ ริ โภคอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด สามารถอภิปรายตามค่านํ้าหนักได้ดงั นี้
1) ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจว่าจ้างบริ ษทั รับสร้างบ้าน
เนอวานา โฮม มากที่สุด แสดงให้เห็นถึงความต้องการช่องทางการรับข่าวสารหรื อข้อมูลการติดต่อ
กับบริ ษทั ฯ เพื่อรับรู ้ขอ้ มูลต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน เช่น ราคาขาย แบบบ้าน และรายการวัสดุที่ใช้ใน
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การก่อสร้าง เป็ นต้น ซึ่ งช่ องทางนั้นจะต้องเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ ว และเมื่อพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยพบว่า สามารถรับข้อมูลจากพนักงานขายได้หลากหลายช่องทาง และการให้คาํ แนะนํา หรื อ
อธิ บายเกี่ยวกับบ้านและขั้นตอนการดําเนินการต่างๆ ได้ชดั เจนเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เพราะ
ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ สิ นค้า นั้ นมี ค วามสํ า คัญ อย่ า งมากกั บ สิ นค้ า ที่ มี ร าคาสู ง ฉะนั้ น
กระบวนการให้ รายละเอี ยดข้อมู ลจะต้อ งชัดเจนและครบถ้วน เพื่ อให้ ผูบ้ ริ โภคเกิ ด ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณภาพของวัสดุ และขั้นการดําเนิ นงานต่าง ๆ ในการก่อสร้ าง ว่ามีข้ นั ตอนอย่างไร และ
ระยะเวลาในการดําเนิ นงานนานเพียงใด ดังนั้น การให้ขอ้ มูลต่าง ๆ จากพนักงานจึงเป็ นสิ่ งที่ ตอ้ ง
คํานึ งเป็ นอันดับแรก และจะต้องสามารถให้รายละเอียดข้อมูลในทุกช่ องทางได้อย่างชัดเจน และ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังต้องตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างทันทีทนั ใด
2) ด้านราคา เนื่ องจากราคาเป็ นเครื่ องมือที่สําคัญในการกําหนดต้นทุนค่าใช้จ่ายของ
ผู บ้ ริ โ ภคในรู ป แบบของเงิ น ผู บ้ ริ โ ภคจะตัด สิ น ใจว่ าจ้างบริ ษ ัท ฯ หรื อ ไม่ น้ ัน จะพิ จ ารณาจาก
ความสามารถทางเงินของตนเองเป็ นสําคัญ และนอกจากนี้ ยังพบว่าอัตราดอกเบี้ยบ้านของบริ ษทั มี
ความน่ าสนใจ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เพราะอัตราดอกเบี้ยที่ต่าํ ลงหรื อมีความสมเหตุสมผล จะช่วยให้
ผูบ้ ริ โภคมีภาระหนี้สิ้นที่นอ้ ยลงหรื ออัตราการผ่อนชําระต่อเดือนตํ่าลง
3) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด เป็ นโปรแกรมทางการสื่ อสารเพื่อให้ข่าวสาร และสามารถจูง
ใจผูบ้ ริ โภคให้เกิดความสนใจในตัวของกิจกรรมการสื่ อสารทางการตลาด หรื อการส่ งเสริ มการขาย
ของบริ ษทั และเมื่ อพิจารณาจากค่าเฉลี่ ยพบว่า การบริ การติ ดต่ อประสานงานต่ าง ๆ กับสถาบัน
การเงิน เช่ น การดําเนิ นการขอสิ นเชื่ อ มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด หากผูบ้ ริ โภคต้องดําเนิ นการติดต่อกับ
สถาบันการเงินเองจะต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเตรี ยมเอกสารและรอผลการอนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่อที่
ยืดยาว ดังนั้น การที่บริ ษทั มีกระบวนการในการติดต่อประสานงานกับสถานบันการเงินไว้รองรับ
เพื่อให้บริ การแก่ผบู ้ ริ โภค เพื่อลดกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ และทราบผลได้เร็ วขึ้น เพื่อทําให้การ
ตัดสิ นใจซื้อที่อยูอ่ าศัยของผูบ้ ริ โภคสมบูรณ์และลดความกังวลได้
4) ด้านผลิตภัณฑ์ มี เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ เป็ นในรู ปแบบของการก่อสร้างบ้าน
ทําให้ไม่มีผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรู ปไว้ให้ผบู ้ ริ โภคได้เข้ามาสัมผัสได้ก่อนการตัดสิ นใจซื้อ แต่จะจัดทําอยู่
ในรู ป แบบของโมเดลในความพิ วเตอร์ ห รื อ เป็ นแบบโมเดลที่ ส ร้ างขึ้ น เป็ นลัก ษณะ 3 มิ ติ เพื่ อ
ผูบ้ ริ โภคสามารถมองเห็ นถึงรู ปแบบของตัวบ้าน การจัดวางตําแหน่ งห้องต่าง ๆ รวมไปถึงการย่อ
สัดส่ วนของตัวบ้านทั้งหมดจากขนาดแบบบ้านจริ ง ๆ เพื่อทําให้ผบู ้ ริ โภคสามารถนํามาเปรี ยบเทียบ
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กับที่อยูอ่ าศัยเดิมที่ตนเองอยูไ่ ด้ ซึ่ งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ย พบว่า แบบบ้านมีความ โดดเด่นเหมาะสม
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ข้อ ค้น พบดังกล่ าวสอดคล้อ งกับ งานวิ จยั ของ ไอยศิ ก า แซ่ เอี๊ ย (2556) ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขายและด้านการตลาดทางตรงมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
บ้านจัดสรรของผูบ้ ริ โภคอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วีณา ถิระโสภณ
(2558) ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านจัดสรรในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล มีจาํ นวน 5 ปั จจัย โดยเรี ยงตามลําดับความสําคัญจากมากไปน้อย คือ ปั จจัยด้านราคา
ปั จจัยด้านการบริ ก าร ปั จ จัยด้านสิ่ งแวดล้อ ม ปั จจัยด้า นคุ ณ ภาพ และปั จจัยด้านความปลอดภัย
ตามลําดับ
ข้ อเสนอแนะ
ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์
1) เพศ จากการอภิปรายผลจะเห็นว่าเพศชายจะมีโอกาสตัดสิ นใจว่าจ้างบริ ษทั รับสร้างบ้าน
เนอวานา โฮมมากกว่าเพศหญิง เป็ นเพราะเพศชาย มีความรู ้และทักษะในงานก่อสร้างและวัสดุต่าง
ๆ ที่ มากกว่าจึ งสามารถวิเคราะห์ และตัดสิ น ใจเลื อกในสิ่ งที่ ดีและเหมาะสมได้เร็ วกว่าเพศหญิ ง
ในขณะที่ เพศหญิ ง จะต้ อ งศึ ก ษาหาข้อ มู ล จากคนรอบข้า ง ผู ้รู้ ห รื อหาข้อ มู ล ข่ า วสารต่ า ง ๆ
เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจ ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึ งควรเพิ่มช่ องทางของข้อมูลข่าวสารและพนักงาน
ควรมีการอธิ บายถึงขั้นตอนและวิธีการก่อสร้างที่ชดั เจน มีการจัดทําการเปรี ยบเทียบวัสดุท่ีใช้ราคา
ในแต่ ล ะคุ ณ ภาพวัส ดุ เพื่ อ ให้ ผู ้บ ริ โภคทราบถึ ง ข้อ ดี แ ละข้อ เสี ย ต่ า ง ๆ เพิ่ ม ทางเลื อ กในการ
ปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ให้ตรงตามความต้องการ และมีหน่ วยงานที่ คอยรับฟั งหรื อให้คาํ ปรึ กษาเขา
เพื่อให้ง่ายต่อการการตัดสิ นใจยิง่ ขึ้น
2) อายุ จากการอภิปรายผล ทําให้เห็นว่าผูท้ ี่มีการตัดสิ นใจในการว่าจ้างบริ ษทั รับสร้างบ้าน
บริ ษ ัท เนอวานา โฮม จะเป็ นวัย ที่ เริ่ ม มี อ ายุม ากขึ้ น จากผลการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ที่ พ บว่ าผู ต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ 36-45 ปี อีกทั้งการตัดสิ นใจส่ วนใหญ่ อายุ 46-55 ปี แสดงให้เห็นว่า
เป็ นวัยที่มีวุฒิภาวะและเริ่ มเข้าใกล้สู่วยั เกษียณอายุในการทํางาน ซึ่ งผูท้ ี่อยูใ่ นวัยนี้ จะมีเงินเก็บและมี
อํานาจในการตัดสิ นใจมากซึ่งหากมองในอนาคตจะพบว่าพวกเขาเหล่านี้อาจต้องการความปลอดภัย
ในชีวิตหรื อสิ่ งอํานวยความสะดวกเมื่อเข้าสู่ วยั ผูส้ ู งอายุ ฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ ควรจะมีการเพิ่มรู ปแบบ
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บ้านเพื่อรองรับความต้องการของผูส้ ู งอายุ หรื อสร้างทางเลือกให้กบั ผูส้ ู งอายุโดยเลือกให้ผสมผสาน
รู ปแบบบ้านได้ดว้ ยตนเองเพื่อให้สอดรับความต้องการของกลุ่มผูส้ ู งอายุ
3) สถานภาพ จากผลการวิจยั พบว่า ส่ วนใหญ่ผูท้ ี่ให้ความใส่ ใจในการว่าจ้างสร้างบ้านนั้น
เป็ นผูท้ ี่ มีสถานภาพสมรส เพราะเป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่จะเริ่ มค้นหาแหล่งที่ อยู่อาศัย ดังนั้น บริ ษทั ฯ
ควรจะมี การสน ท น าสอบ ถามเกี่ ยวกั บ ความต้ อ งการส่ วน ตั ว ส่ วน รวมของแต่ ละคู่
เพื่อนํามาเสนอขายให้แก่ลูกค้าให้มีความเห็นหรื อตกลงกันได้ในทิศทางเดียวกัน เพื่อทําให้เกิดการ
ตัดสิ นใจที่รวดเร็ ว และเกิดความพึงพอใจภายในคู่หรื อครอบครัวอีกด้วย
4) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน บริ ษทั ฯ ควรคํานึงถึงความแตกต่างของรายได้ของแต่ละบุคคล เพื่อ
ขยายฐานลูกค้าของธุรกิจของตน โดยการออกแบบบ้าน และการจัดเตรี ยมวัสดุที่มีราคาต่างกัน แต่
คุ ณภาพต้องไม่ต่างกันมากจนเกิ นไปจนทําให้รับรู ้ ถึงความด้อยคุณภาพของวัสดุ ไว้รองรั บกลุ่ม
ลูกค้าแต่ละระดับรายได้ให้เหมาะสม
5) อาชี พ เนื่ องจากงานวิจยั นี้ พบว่า ผูท้ ี่ประกอบอาชีพธุรกิจส่ วนตัวมีการตัดสิ นใจมากกว่า
อาชี พอื่นๆ ดังนั้น บริ ษทั ควรจะสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ เพื่อสร้ างความเติบโต
หรื อการบอกต่อหรื อแนะนําบริ ษทั ฯ ระหว่างเจ้าของธุรกิจกับเจ้าของธุรกิจด้วยกัน เพื่อสร้างโอกาส
ทางการตลาดต่อไป
6) จํานวนสมาชิ กภายในบ้าน บริ ษทั ฯ ควรมีแผนการรองรับจํานวนสมาชิ กภายในบ้านที่
แตกต่างกัน ซึ่งจํานวนครอบครัวในอนาคตอาจเพิ่มขึ้นได้ ฉะนั้นควรจะมีการแนะนําในแนวทางใน
การขยายเพิ่ ม หรื อต่ อ เติ ม บ้ า นอย่ า งไรให้ แ ก่ ผู ้ บ ริ โภคเพื่ อ จะสามารถออกแบบโมเดล
ที่สามารถสร้างส่ วนขยายหรื อจัดสัดส่ วนที่ ผูบ้ ริ โภคคาดว่าจะมีการเพิ่มเติมในอนาคต ยิ่งจะทําให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจกับความเอาใจใส่ ถึงความต้องการที่ยงั มาไม่ถึง ซึ่ งจะช่ วยยกระดับการ
ตัดสิ นใจที่จะว่าจ้างบริ ษทั ฯ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1) ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย บริ ษทั ฯ ควรพัฒ นาบุ คลากรที่ ท าํ หน้าที่ ในการติ ดต่ อให้
ข้อมูลแก่ลูกค้า โดยการจัดหลักสู ตรพัฒนาทักษะความสามารถและความพร้อม ในการให้ขอ้ มูลได้
อย่างถูกต้องและสามารถตอบคําถามอื่นๆที่ลูกค้าเกิดความสงสัยได้อย่างทันที เพื่อลดข้อบกพร่ อง
ในการให้ขอ้ มูลที่ผิดพลาดจากตัวพนักงานผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ให้ขอ้ มูล อีกทั้ง จะต้องมีการปรับปรุ งทักษะ
การสื่ อสาร เช่น ความสุ ภาพในการสนทนา การใช้น้ าํ เสี ยง เพื่อให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกได้รับการเอาใจใส่
จะช่วยทําให้ ผูบ้ ริ โภคนั้นเกิดความพึงพอใจจากการสนทนา
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2) ด้านราคา เนื่ องปั จจุบนั กลยุทธ์ทางการตลาด ในด้านราคาสําหรับสิ นค้าที่มีราคา สู งนั้น
นิ ย มให้ มี ก ารผ่ อ นดอกเบี้ ยในอัต รา 0 เปอร์ เซ็ น ต์ อ ยู่ แ ล้ว ดั ง นั้ นงานวิ จ ัย นี้ จึ ง ขอนํ า เสนอ
กลยุท ธ์ก ารสร้ างความสั มพัน ธ์ที่ ดีกับ สถานบัน ทางการเงิ น ที่ บ ริ ษ ทั ฯ ที่ ท าํ การติ ด ต่ อ มากที่ สุ ด
เพื่ อสร้ างความน่ าเชื่ อถื อ การไว้วางใจ และเชื่ อมัน่ ในความสามารถการดําเนิ น งานของบริ ษ ทั ฯ
เพื่ อผลประโยชน์ ในการขยายธุ รกิ จส่ ว นตัวหรื อ สามารถทําฐานข้อ มู ล การอนุ ม ตั ิ การกู้เงิ น เพื่ อ
ที่พกั อาศัยร่ วมกันเพือ่ ทําให้ขอ้ มูลที่ส่งผ่านกันนั้นเป็ นไปได้อย่างรวดเร็ ว
3) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด บริ ษทั ฯ ควรทําการพัฒนา ในเรื่ องของช่ องทางการสื่ อสาร
และระบบการสื่ อสาร ให้ทนั ต่อยุคสมัยหรื อพฤติกรรมที่ เปลี่ยนไปในปั จจุบนั อีกทั้งควรจะรักษา
เรื่ องของกระบวนการจัดการเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าที่จาํ เป็ นต้องใช้ประกอบในการซื้ อที่อยู่
อาศัยหรื อยืน่ กูก้ บั ทางสถานบันทางการเงิน ให้มีระบบที่ดี และรวดเร็ วอย่างสมํ่าเสมอ เพราะการลด
ขั้ น ตอน ต่ าง ๆ ที่ ยุ่ ง ยากให้ แก่ ผู ้ บ ริ โภ คนั้ น จะช่ วยทํ า ให้ เกิ ดความพึ งพ อใจ และอี ก
ทั้งการที่มีกระบวนการที่รวดเร็ วทําให้ทราบผลของการตัดสิ นใจนั้นได้เร็ วเช่นเดียวกัน
4) ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ บริ ษ ัท ฯ ควรมี ก ารส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารพัฒ นาในเรื่ อ งของแบบบ้านอยู่
สมํ่า เสมอ เพื่ อ ให้ ไ ด้รู ป แบบที่ ท ัน สมัย มากขึ้ น หรื อแม้ก ระทั่ง การนํา เทคโนโลยี ส มัย ใหม่
มาช่ ว ยในเรื่ อ งของการออกแบบ เช่ น การทําสมาร์ ท โฮม เป็ นต้น เพราะจะช่ ว ยประกอบการ
ตัดสิ นใจในการซื้ อที่ อยู่อาศัยได้มากขึ้ น อี กทั้งยังช่ วยสร้ างความแตกต่างในการแข่งขันระหว่าง
คู่แข่งได้อีกด้วย
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
1) ควรมีการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพเพิ่มเติมกับผูบ้ ริ หาร พนักงาน โดยการสัมภาษณ์เชิ งลึกหรื อ
สัมภาษณ์กลุ่ม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกมาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนากิจกรรมทางการตลาด
2) ควรศึ กษาปั จจัยอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับแบรนด์ เช่ น ภาพลักษณ์ ชื่ อเสี ยง ที่ ส่ งผลต่ อการ
ตัดสิ นใจว่าจ้างบริ ษทั ฯ ก่อสร้างบ้าน เพื่อทําให้องค์ความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องนี้มีความกว้างและลึกขึ้น
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสํ าอางนําเข้ าจากประเทศเกาหลีใต้
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ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผูบ้ ริ โภคที่มีบญั ชีการใช้งานทวิตเตอร์
ในประเทศไทย และ (2) เพื่ อ ศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่งผลต่ อ การตัดสิ น ใจซื้ อ
เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผูบ้ ริ โภคที่มีบญั ชีการใช้งานทวิตเตอร์ ในประเทศไทย
ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ที่มีบญั ชีการใช้
งานทวิตเตอร์ ในประเทศไทย ซึ่ งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่ นอน ทําการสุ่ มตัวอย่างโดยอาศัย
ความสะดวก (Convenience sampling) ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน การวิเคราะห์ ขอ้ มูลใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่า
ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้
สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test, One-Way Anova (F-test) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุ คูณ
(Multiple Regression Analysis) ผลการวิ จ ยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง
จํานวน 348 คน (ร้ อ ยละ 87.00)อายุต่ าํ กว่าหรื อ เท่ ากับ 20 ปี จํา นวน 219 คน (ร้ อ ยละ 54.75) มี
การศึกษาระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี จํานวน 236 คน (ร้อยละ 59.00) เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา จํานวน
218 คน (ร้อยละ 54.50) และมีรายได้ต่อเดือน ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท จํานวน 142 คน (ร้อย
ละ 35.50) ผลการวิ จ ัย เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
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เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผูบ้ ริ โภคที่มีบญั ชีการใช้งานทวิตเตอร์ ในประเทศไทย
พบว่าโดยมีภาพรวมอยู่ในระดับสําคัญมากทุกปั จจัย เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ให้ความสําคัญด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย และด้านราคา มีคะแนนเฉลี่ยสู งที่ สุด 4.39 รองลงมา
ได้แก่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ค่าเฉลี่ย 4.34 และ ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย 4.11 ตามลําดับ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปั จจัยประชากรศาสตร์ พบว่า อายุและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
(2) ปั จจัยปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่ ามี ปั จจัย 3 ด้าน ที่ มี อิ ทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผูบ้ ริ โภคที่ มีบญ
ั ชี การใช้งานทวิตเตอร์ ในประเทศไทย
ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านราคา และ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ทั้งนี้ ด้านที่มีที่มีอิทธิ พลมากที่สุด คือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (β = 0.278) รองลงมา คือ
ด้านช่องทางจัดจําหน่าย (β = 0.174) และน้อยที่สุด คือ ด้านราคา (β = 0.097) ตามลําดับ
คําสํ าคัญ : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด, การตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้
ABSTRACT
This independent study aimed to (1) study demographic factors influencing purchasing decision
of Korean cosmetics product for twitter users in Thailand and (2) marketing mix factors influencing
purchasing decision of Korean cosmetics product for twitter users in Thailand. The research population
was selected from the twitter users who selling Korean cosmetics product in Thailand (infinite
population) and Convenience sampling method with the questionnaire was used as a tool to collect 400
samples. Descriptive statistics included frequency, percentage, means, and standard deviation. Inferential
statistics include T-test, One-Way ANOVA (F-test), and Multiple Regression Analysis. Research results
showed characteristics of survey respondents as follows: 348 were female (87.00 percent), 219
uncompleted a bachelor degree (54.75 percent), 218 still a student. (54.50 percent); 142 received monthly
salary lower 10,000 Bath (35.50 percent). Regarding marketing mix factors affecting purchasing
decision of Korean cosmetics product for twitter users in Thailand, the overall findings showed that the
respondents gave “very important” rating in all factors. When considered individual aspects, it was found
that place and price had the highest mean (4.39). Other high level means included promotion (3.82) and
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product (3.70) respectively. The hypothesis testing showed the following results: (1) Demographic
factors, it was found that age and monthly salary differences affected customer purchasing decision of
Korean cosmetics product, the statistically significant differences between the comparing groups was
0.05. (2) Marketing mix factors, it was found that the three factors: price, place and promotion affected
consumer purchasing decision of Korean cosmetics product, the statistically significant differences
between the comparing groups was 0.05. The factors influencing purchase decision was at a high level
could be shown according to the beta as follows: promotion (β = 0.278), place (β = 0.174) and price (β
= 0.097) respectively.
Keyword : MARKETING MIX FACTORS, PURCHASING DECISION OF KOREAN
Keyword : COSMETICS PRODUCT
บทนํา
ในปั จจุบนั การสื่ อสารเป็ นแบบเสรี มีการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารถึงกันระหว่างประเทศทัว่
ทุกภูมิภาคของโลก การสื่ อสารยังเป็ นช่ องทางสําคัญที่ช่วยให้ขอ้ มูลและข่าวสารเหล่านั้นสามารถ
ส่ งต่อถึงกันได้ในระยะเวลาอันสั้นเมื่อเวลาผ่านไป มนุ ษย์มีการพัฒนาการสื่ อสารให้แพร่ ขยายไป
อย่างไร้ขอบเขตทัว่ โลกสามารถสื่ อสารกันได้อย่างไม่จาํ กัด(ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์, 2555) การใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์มีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนไทย และได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่ อย ๆ
จึ งกลายเป็ นทางเลื อ กสําคัญ ของการทําธุ รกิ จ ทวิต เตอร์ กลับ มาได้รับ ความนิ ยมอี ก ครั้ ง ศิ ล ปิ น
ต่ า งประเทศโดยเฉพาะประเทศเกาหลี ใ ต้ นิ ย มใช้ท วิ ต เตอร์ ม ากขึ้ น เพื่ อ เป็ นช่ อ งทางในการ
ติดต่อสื่ อสารกับแฟนคลับของตัวเอง ทําให้แฟนคลับ ตามมาเล่นทวิตเตอร์ กนั จํานวนมาก ประเทศไทย
ได้รับอิทธิพลจากประเทศเกาหลีใต้ ทั้งการฟั งเพลง แฟชัน่ การแต่งตัว หรื อแม้กระทัง่ เครื่ องสําอาง
เกาหลีใต้ (หนังสื อพิมพ์มติชนรายวัน, 2560) ผูว้ ิจยั เห็นว่าการใช้ช่องทางทวิตเตอร์ ในการทําธุรกิจ
ขายสิ นค้าออนไลน์เป็ นสิ่ งที่น่าสนใจ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการว่าผูบ้ ริ โภคคิดอย่างไรช่วยให้
ผูข้ ายสิ นค้าในทวิตเตอร์ประเภทเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ได้ขอ้ มูลที่จะนําไปใช้เป็ น
ประโยชน์ ในการวางแผน และพัฒ นากลยุท ธ์ท างการตลาดได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจนประสบ
ความสําเร็ จ
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
1) เพื่ อศึ กษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่ ส่งผลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางนําเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใต้ของผูบ้ ริ โภคที่มีบญั ชีการใช้งานทวิตเตอร์ ในประเทศไทย
2) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดมี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อ
เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผูบ้ ริ โภคที่มีบญั ชีการใช้งานทวิตเตอร์ในประเทศไทย
สมมติฐานของการวิจยั
1) ปั จจัยประชากรศาสตร์ อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผูบ้ ริ โภคที่มี
บัญชีการใช้งานทวิตเตอร์ในประเทศไทยต่างกัน
2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด อันได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางนําเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใต้ของผูบ้ ริ โภคที่มีบญั ชีการใช้งานทวิตเตอร์ ในประเทศไทย
ขอบเขตของการวิจัย
1) ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ประชากรที่ตอ้ งการศึกษาในงานวิจยั นี้ ผูท้ ี่ใช้งานทวิตเตอร์ ใน
ประเทศไทย ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน
2) กลุ่มตัวอย่าง สามารถคํานวณได้จากสู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดย
กําหนดระดับค่าความเชื่อมัน่ ร้อยละ95 และระดับค่าความคาดเคลื่อนร้อยละ5 (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา,
2549, น. 74) และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน
3) ด้านระยะเวลา อยู่ในช่ วงเวลาตั้งแต่ เดื อนพฤศจิ กายนพ.ศ.2560 ถึ งเดือนมีนาคม พ.ศ.
2561 เป็ นระยะเวลาทั้งหมด 4 เดือน
นิยามคําศัพท์ เฉพาะ
ปัจ จัย ประชากรศาสตร์ หมายถึง การแบ่งแยกลักษณะของประชากรที่มีความแตกต่างกัน
ในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้ต่อเฉลี่ยเดือน เป็ นเกณฑ์ที่ใช้ในการวิจยั เล่มนี้
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ปัจ จัย ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปั จจัยด้านต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องสําอางเกาหลีใต้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ นค้าประเภทเครื่ องสําอางจากประเทศ
เกาหลี ใต้ที่ต้องการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ มีบญ
ั ชี การใช้งานทวิตเตอร์ ในด้าน
ความหลากหลายของผลิ ตภัณฑ์เป็ นของแท้ที่มีคุณภาพ ตรายี่ห้อมี ชื่อเสี ยง เป็ นต้น ราคา (Price)
หมายถึง มูลค่าของเครื่ องสําอางจากประเทศเกาหลีใต้ จะต้องมีความเหมาะสมกับคุณภาพ สามารถ
เปรี ยบเทียบได้ และการระบุราคาไว้อย่างชัดเจน เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อ ช่องทางการจัดจําหน่าย
(Place) หมายถึ ง ช่ องทางการจําหน่ าย ในงานวิจยั นี้ คื อ ทวิตเตอร์ รวมถึ งวิธีการที่ จะนําพาไปสู่
ผูบ้ ริ โภคให้ท ันต่อความต้องการและเกิ ดค่ าใช้จ่ายน้อยที่ สุด เช่ น ความสามารถในการสั่งซื้ อได้
ตลอดเวลา ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็ นต้น การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
หมายถึง กิจกรรมเพื่อสื่ อสารถึงผูบ้ ริ โภค ให้สนใจสิ นค้ามากยิ่งขึ้น เช่น Sales promotion หรื อการ
ใช้พรี เซ็นเตอร์เครื่ องสําอางที่น่าสนใจ เป็ นต้น
การตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค หมายถึง สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคแสดงออกในการแสวงหาสําหรับการซื้อ
ซึ่งคาดหวังว่าจะทําให้ความต้องการของเขาได้รับความพอใจ
กรอบแนวความคิดงานวิจยั
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์

- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสํ าอางนําเข้ า
จากประเทศเกาหลีใต้ ของผู้บริโภค
ผ่ านร้ านค้ าในทวิตเตอร์

ปัจจัย ส่ วนประสมทางการตลาด

- ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย -ด้านการส่งเสริ มการตลาด

(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2552)

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4’Ps)
เป็ น เครื่ องมือทางการตลาดที่ สามารถควบคุมได้ นํามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการและ
สร้างความพึงพอใจให้กบั กลุ่มลูกค้าเป้าหมายดังนี้
1) ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) หมายถึ ง สิ่ งที่ เสนอขายโดยธุ รกิ จอาจจะมี ต ัวตนหรื อ ไม่ มี ก็ ได้
ผลิตภัณฑ์จึงประกอบไปด้วยสิ นค้า บริ การ ความคิด สถานที่ และองค์กรหรื อบุ คคล เพื่ อสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ (Utility) และมูลค่า (Value)
ในมุมมองของลูกค้า จึงจะสามารถขายผลิตภัณฑ์ได้
2) ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปของตัวเงิน ซึ่ งเป็ นต้นทุน (Cost) ของผูบ้ ริ โภค
จะเปรี ยบเทียบระหว่างมูลค่า (Value) กับราคาขาย (Price) หากผลิตภัณฑ์น้ นั มีมูลค่ามากกว่าราคา
ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้อ
3) การจัดจําหน่ าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่ องทางซึ่ งประกอบด้วย สถาบันและ
กิจกรรมใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ และบริ การจากองค์การไปยังตลาด และสถาบันที่นาํ ผลิตภัณฑ์
ออกสู่ ตลาดเป้ าหมาย คือ สถาบันการตลาด ส่ วนกิจกรรมเป็ นกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายสิ นค้า
ประกอบด้วย การขนส่ ง การคลังสิ นค้า และเก็บรักษาสิ นค้าคงคลัง
4) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึ ง การสื่ อ สารข้อมู ลทางการตลาดระหว่าง
ผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อ เพื่อสร้างทัศนคติและก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อ การสื่ อสารอาจใช้พนักงานทําการ
ขาย (Personal Selling) และใช้สื่อ (Non personal Selling) ดังนั้น ทั้ง 4 ประการจะต้องสอดคล้องเป็ นไป
ในทิศทางเดียวกันเพื่อให้สนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างกลมกลืน
ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ต่าง ๆ ส่ งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน ผูว้ ิจยั จึง
ได้นาํ แนวคิดนั้นมาใช้ประกอบเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการศึกษา เนื่ องจากปั จจัยแต่ละปั จจัยของ
บุคคลหนึ่งที่แตกต่างกัน ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ถือเป็ นพื้นฐานในการกําหนดพฤติกรรม
การตัดสิ นใจซื้อ
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจของผู้บริโภค
Schiffman and Kanuk (2007) เสนอว่า การตัดสิ น ใจซื้ อ ประกอบด้วยขั้น ตอนที่ มีค วาม
เกี่ยวข้องกัน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นปัจจัยนําเข้า ขั้นกระบวนการ และขั้นผลลัพธ์
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1) ขั้นปั จจัยนําเข้า (In put Stage) เป็ นปั จจัยภายนอกมีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภค ปั จจัยดังกล่าว ได้แก่ การดําเนินการของธุรกิจ และปั จจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง
การดําเนิ นการขององค์การธุ รกิ จต้องทําให้ผูบ้ ริ โภคตระหนักถึงความต้องการของตน โดยผ่าน
หลักการที่เรี ยกว่า ส่ วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4P) ซึ่ งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product)
ราคา (Price) ช่ องทางการจัดจําหน่ าย(Place) และการส่ งเสริ มการขาย (Promotion) ส่ วนปั จจัยด้าน
สังคมและวัฒนธรรม คือ ปั จจัยสิ่ งแวดล้อมรอบตัวผูบ้ ริ โภคที่ ส่งผล ได้แก่ ครอบครั ว ชนชั้นทาง
สังคม แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เป็ นต้น
2) ขั้น กระบวนการ (Process Stage) คื อ ขั้น ที่ แ สดงถึ ง กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค โดยมาจากปั จจัยด้านจิ ตวิทยาได้แก่ การรั บรู ้ การเรี ยนรู ้ แรงจูงใจ บุ คลิ กภาพทัศนคติ
ค่านิ ยม และวิถีชีวิตของผูบ้ ริ โภค จะมีอิทธิ พลต่อการตระหนักถึงความต้องการ การค้นหาข้อมูล
ก่อนการซื้อ และการประเมินทางเลือกก่อนการซื้อของผูบ้ ริ โภค
3) ขั้นผลลัพธ์ (Output Stage) คือ ขั้นสุ ดท้ายของกระบวนการซึ่ งเกี่ ยวข้องการซื้ อ การใช้
การกําจัดส่ วนที่เหลือ และการประเมินหลังการบริ โภค ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริ โภคอาจจะเป็ น
ความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจในตัวสิ นค้าหรื อบริ การก็ได้ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะถูกจดจําไว้เป็ น
ประสบการณ์ในการบริ โภค และส่ งผลต่อปัจจัยด้านจิตวิทยาของผูบ้ ริ โภคในระยะต่อไป
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ศุภาสิ นี โชคงาม (2553) ศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอาง
นําเข้าจากประเทศเกาหลี ในกรุ งเทพมหานคร การวิจยั ในครั้ งนี้ พบว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ จะ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สาํ หรับผิวหน้า และให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ในการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า อายุ สถานภาพ อาชี พ รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อ
เดือนที่ แตกต่างกัน จะมีการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีที่แตกต่างกัน และ
พบว่า ปั จจัยด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านบุ คคล/
พนักงาน มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี
อัญ ชลี ธี ร ะยุ ท ธสกุ ล (2553) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 26 – 30 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชี พพนักงาน
บริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน 10,001 - 20,000 บาทผูบ้ ริ โภคมี ท ัศนคติ ต่อส่ วนประสมทาง
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การตลาดโดยรวมและด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ ายอยู่ในระดับ ดี ด้าน
กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดอยูใ่ นระดับปานกลาง และปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางนําเข้า
จากประเทศเกาหลีแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
อังค์วรา อรรถเจริ ญพร (2558) ศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่ อพฤติ กรรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์
เครื่ องสําอางตราสิ นค้าหนึ่ งของไทย สําหรับผูห้ ญิงวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า 1ผูห้ ญิงวัยทํางานที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง
ตราสิ นค้าหนึ่ งของไทยแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผูห้ ญิงวัยทํางานที่มี
รายได้ต่ อเดื อ นแตกต่ างกัน มี พ ฤติ กรรมการซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์เครื่ อ งสําอางตราสิ น ค้าหนึ่ งของไทย
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ปิ ยมาภรณ์ ช่ วยชู ห นู (2559) ศึ กษา ปั จจัยที่ มีอิ ทธิ พ ลต่ อ การตัดสิ นใจซื้ อ สิ นค้าผ่านทาง
สังคมออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-33
ปี สถานภาพโสด ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน มีการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี และมี
รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นอยู่ ที่ 10,000-20,000 บาท ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า ปั จ จัย ด้า น
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ รายได้ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ไม่แตกต่าง กัน ส่ วนปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่
ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านสถานที่ ของร้ านค้า ทุ กปั จจัยส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าผ่านทางสังคมออนไลน์
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ประชากรในการศึกษาวิจยั
ั ชี การใช้งานทวิตเตอร์ ใน
ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ที่มีบญ
ประเทศไทย โดยไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่ นอน จึงทําการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร
ของ William G. Cochran เท่ า กับ จํา นวน 400 คน โดยใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น
เครื่ องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับ ค่าความเชื่อมัน่
Cronbach’s Alpha โดยรวมมีค่า 0.7 ขึ้นไป ซึ่งถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ข ้อ มู ล และทดสอบสมมติ ฐ านมี ด ังนี้ (1) การวิเคราะห์ ส ถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive
Statistics) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง โดยนําเสนอเป็ นตารางแจกแจงความถี่
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(Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพื่ อ ใช้ อ ธิ บ ายข้อ มู ล เบื้ อ งต้น (2) การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล สถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน (Inferential
Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ที่ ต้ งั ไว้ ได้แก่ t-Test, F-test และ การวิเคราะห์การถดถอย
เชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลลักษณะส่ วนบุคคล
ผลจากการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ปั จ จัย ประชากรศาสตร์ สรุ ปได้ ว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ต อบ
แบบสอบถามจํานวน 400 คน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 348 คน (ร้อยละ
87.00) มี อ ายุต่ าํ ว่ า หรื อ เท่ า กับ 20 ปี จํา นวน 219 คน (ร้ อ ยละ 54.75) มี ร ะดับ การศึ ก ษาตํ่ากว่ า
ปริ ญญาตรี จํานวน 236 คน (ร้ อยละ 59.00) และ เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา จํานวน 218 คน (ร้ อยละ
54.50) และรายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อ น ตํ่ากว่าหรื อเท่ ากับ 10,000 บาท จํานวน 142 คน (ร้ อยละ 35.50)
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับ ด้านราคาและด้านช่องทางการจัด
จําหน่ าย มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด ( = 4.39) รองลงมา คือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ( = 4.34) และด้าน
ผลิตภัณฑ์ ( = 4.11) ตามลําดับ โดยแต่ละด้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.11) เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับ ความคิ ด เห็ น ระดับมากที่ สุ ด ได้แก่ มี ผลิ ตภัณฑ์ให้ เลื อก
หลากหลาย มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด ( = 4.23, S.D. = 0.66) รองลงมา มี ระดับความคิดเห็ นระดับมาก
ได้แ ก่ สิ น ค้า มี คุ ณ ภาพ เป็ นของแท้ จ ากเกาหลี ใ ต้ ( = 4.12, S.D. = 0.79) และน้ อ ยที่ สุ ด คื อ
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค ( = 4.05, S.D. = 0.79)
2) ด้านราคา โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.39) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น ระดับมากที่ สุด ได้แก่ สามารถเปรี ยบเทียบราคาจาก
ร้านต่าง ๆ ในทวิตเตอร์ ได้ ( = 4.66, S.D. = 0.51) รองลงมา ราคาในทวิตเตอร์ ถูกกว่าการซื้ อรู ปแบบ
อื่น ( = 4.61, S.D. = 0.53) และน้อยที่สุด คือ มีราคาสิ นค้าระบุชดั เจน ( = 4.04, S.D. = 0.73)
3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.39)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น ระดับมากที่สุด ได้แก่ การสัง่ ซื้อ
สิ นค้าในทวิตเตอร์ สามารถทําได้ตลอดเวลา ( = 4.56, S.D. = 0.55) รองลงมา ความสะดวกในการ
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ค้นหาสิ นค้าที่ ตอ้ งการในทวิตเตอร์ ( = 4.48, S.D. = 0.54) และน้อยที่ สุด คื อ การติ ดต่อกับผูข้ ายได้
โดยตรงและรวดเร็ ว ( = 4.16, S.D. = 0.76)
4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.34)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น ระดับมากที่สุด ได้แก่ การสัง่ ซื้อ
สิ นค้าในทวิตเตอร์ สามารถทําได้ตลอดเวลา ( = 4.56, S.D. = 0.55) รองลงมา ความสะดวกในการ
ค้นหาสิ นค้าที่ ตอ้ งการในทวิตเตอร์ ( = 4.48, S.D. = 0.54) และน้อยที่สุด คือ การบริ การหลังการ
ขายที่เหมาะสม เช่น การเปลี่ยนคืนกรณี สินค้ามีปัญหาต่าง ๆ ( = 4.11)
การตัดสินใจซื้อ
ผูบ้ ริ โภคที่มีบญ
ั ชี การใช้งานทวิตเตอร์ ในประเทศไทย มีความคิดเห็ นต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.12) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ได้แก่ การเล่นทวิต
เตอร์ เป็ นประจําส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ( = 4.44, S.D. = 0.73) รองลงมา มีระดับความคิดเห็ นใน
ระดับมาก ได้แก่ การได้อ่านความคิดเห็นของผูอ้ ื่นส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ( = 4.13, S.D. = 0.80)
และน้อยที่สุด คือ การซื้อสิ นค้าผ่านทวิตเตอร์เป็ นที่นิยมส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ ( = 3.93)
การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 การทดสอบสมมติฐานปั จจัยประชากรศาสตร์
สถิติที่ใช้ในการ
ค่า
ผลการทดสอบ
ตัวแปรอิสระ
ทดสอบ
นัยสําคัญ
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
เพศ
t-test
0.067
ไม่สอดคล้อง
อายุ
F-test
0.022*
สอดคล้อง
ระดับการศึกษา
F-test
0.100
ไม่สอดคล้อง
อาชีพ
F-test
0.747
ไม่สอดคล้อง
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F-test
0.041*
สอดคล้อง
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 พบว่า อายุและรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนที่ แตกต่ างกันมีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผูบ้ ริ โภคที่มีบญั ชีการใช้งานทวิตเตอร์ ในประเทศไทย
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด

b

Std. Error

β

t

Sig

ค่าคงที่
1.232
0.453
2.721 0.007*
ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)
-0.031
0.054
-0.027
-0.563
0.574
ด้านราคา (X2)
0.122
0.060
0.097
2.030 0.043*
ด้านช่องทางจัดจําหน่าย(X3)
0.236
0.064
0.174
3.696 0.000*
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด(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 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย และ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางนําเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใต้ของผูบ้ ริ โภคที่มีบญั ชีการใช้งานทวิตเตอร์ ในประเทศไทย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และ มี อ าํ นาจพยากรณ์ ร้ อ ยละ13.50 ด้านที่ มี อิ ท ธิ พ ลมากที่ สุ ด คื อ ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด (β = 0.278) รองลงมา คือ ด้านช่องทางจัดจําหน่าย (β = 0.174) และน้อยที่สุดคือ ด้านราคา (β
= 0.097)
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
ปัจจัยประชากรศาสตร์
1) ด้านอายุ เพราะ อายุที่เพิ่มมากขึ้นสิ่ งที่ปรากฏให้เห็นก็คือ ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิด
ขึ้นกับร่ างกายใน ปั จจุบนั การให้ความสนใจในเรื่ องความสวยงาม มีเพิ่มมากขึ้น โดยการดูแลผิว
และการแต่งหน้าเปลี่ยนแปลงไปตามวัยที่แตกต่างกัน จากการเปรี ยบเทียบรายคู่พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มี
อายุมากกว่า 31 ปี ขึ้ นไปมี การตัดสิ น ใจซื้ อ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มีอายุต่ าํ กว่า แสดงให้เห็ น ถึ งว่า
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มคนวัยทํางาน มีการพบผูค้ นที่อยู่สังคมภายนอกมากขึ้น ต้องการเพิ่ม
ความมัน่ ใจให้ตวั เอง เพื่อสร้างความประทับใจให้กบั ผูท้ ี่พบเห็น ด้วยใช้เครื่ องสําอางในการเสริ ม
บุคลิกภาพให้แก่ตนเอง
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2) รายได้เฉลี่ ยต่ อ เดื อน เพราะเป็ นตัวบ่ งชี้ ความสามารถในการเลื อกใช้เครื่ องสําอางที่
ตอบสนองความต้องการของตนเองได้โดยไม่เกิดผลกระทบ โดยผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้มากก็จะตัดสิ นใจ
ซื้อสิ นค้ามากขึ้นตามรายได้ที่มีหลากหลายระดับ จากการเปรี ยบเทียบรายคู่พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้
ต่ อเดื อน 10,001- 30,000 บาท มี การตัดสิ นใจซื้ อมากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท
แสดงให้เห็ นถึง ผูบ้ ริ โภคที่ มีรายได้ 10,001- 30,000 บาท มีอาํ นาจในการซื้ อ และเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
ของเครื่ องสําอางเกาหลี ใต้ ที่ ตอ้ งการเครื่ องสําอางที่ ราคาไม่สูงจนเกิ นไป แต่ ผูท้ ี่ มีรายได้มากกว่า
30,000 บาทนั้น อาจให้ความสนใจกับเครื่ องสําอางแบรนด์อื่น ที่อาจจะดีกว่าเครื่ องสําอางจากเกาหลี
ใต้ อย่างเช่น เครื่ องสําอางที่นาํ เข้าจากประเทศแถบยุโรปซึ่งจะมีราคาที่สูงกว่า
สอดคล้องกับงานวิจยั ของอัญชลี ธี ระยุทธสกุล (2553) พบว่า ปั จจัยทางประชากรศาสตร์
ด้านอายุและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศ
เกาหลีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อังค์วรา อรรถเจริ ญพร (2558) พบว่า ผูห้ ญิงวัยทํางานที่มีอายุและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางตราสิ นค้าหนึ่ งของไทย แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด สามารถอภิปรายตามค่านํ้าหนักได้ดงั นี้
1) ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางนําเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใต้มากที่สุด เป็ นอันดับแรก ทั้งนี้ เนื่ องจาก ทวิตเตอร์ เป็ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ดี
ที่สุดอย่างหนึ่ ง ได้รับความนิ ยมอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่ นและวัยทํางาน ในการกระจายข้อมูล และเมื่อ
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า “สามารถสั่งซื้ อสิ นค้าในทวิตเตอร์ ได้ตลอดเวลา” มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด
เพราะ ทวิตเตอร์เป็ นช่องทางการจัดจําหน่ายที่เข้าถึงได้ตลอดเวลา โดยไม่มีเวลาปิ ด ประหยัดเวลาใน
การทําธุระอย่างอื่น สามารถให้ขอ้ มูลกับกลุ่มเป้ าหมายที่มีความสนใจในสิ นค้านั้น ๆ ดังนั้น ทวิต
เตอร์ จึงเป็ นช่องทางการจัดจําหน่าย ที่เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย
2) ด้านราคา มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้
เป็ นอันดับที่ สอง เนื่ องจาก ราคาเป็ นสิ่ งที่ผูบ้ ริ โภคต้องคํานึ งก่อน หากพิจารณาแล้วคุม้ ค่าจึงมีการ
ตัดสิ นใจซื้ อเกิ ดขึ้น จากค่าเฉลี่ยพบว่า “สามารถเปรี ยบเทียบราคาจากร้ านต่ าง ๆ ในทวิตเตอร์ ” มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด เพราะผูบ้ ริ โภคมีอิสระในการเปรี ยบราคาได้จากหลาย ๆ ที่ ดังนั้น ร้านค้าควรจะ
ตั้งราคาสิ นค้าให้เหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้า และไม่ควรตั้งราคาแพงกว่าร้านอื่น ๆ
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3) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มี ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางนําเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใต้ เป็ นอันดับที่ สาม เนื่ องจาก การแข่งขันของเครื่ องสําอางรุ นแรงขึ้น การตลาดที่
เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างรวดเร็ ว ทําให้เกิดตัดสิ นใจซื้ อได้มากยิ่งขึ้น และพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า
“ความน่ าสนใจของพรี เซ็นเตอร์ เครื่ องสําอาง” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เพราะผูท้ ี่ ใช้งานทวิตเตอร์ ส่วน
ใหญ่นิยมและชื่นชอบดาราและศิลปิ นเกาหลีใต้ อิทธิ พลของการโปรโมทเครื่ องสําอางด้วยดาราและ
ศิลปิ นเกาหลีใต้ ทําให้ผบู ้ ริ โภคมีแรงกระตุน้ ในการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางเกาหลี
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศุภาสิ นี โชคงาม (2553) การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสําอางนําเข้าจากประเทศเกาหลี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และ สอดคล้องกับงานวิจยั ปิ ยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัย
ด้านส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านสถานที่ ร้านค้า
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
1) ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ร้านค้าในทวิตเตอร์ ควรรักษาคุณภาพในด้านการตอบสนอง
ลูกค้าได้ตลอด 24 ชัว่ โมง เช่น ความสะดวกในการสั่งซื้ อ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม
และสามารถเพิม่ ฐานลูกค้าใหม่ได้ ซึ่งการเข้าถึงลูกค้าก่อนคู่แข่งทําให้เกิดการได้เปรี ยบมากกว่า
2) ด้านราคา ผูป้ ระกอบการจําเป็ นที่จะต้องมีการตั้งราคาของสิ นค้าอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมกับ
คุณภาพของสิ นค้า แสดงราคาขายที่ชดั เจน และตรวจสอบราคาของคู่แข่งรายอื่นอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งจะ
ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความรู ้สึกพึงพอใจ และทําให้ตดั สิ นใจซื้อได้ง่ายขึ้น
3) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ฐานผูใ้ ช้งานทวิตเตอร์ส่วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่ชื่นชอบศิลปิ นเกาหลีมี
และมีฐานแฟนคลับที่คอยติดตามจํานวนมาก ดังนั้น หากมีการ “Tie in” กับศิลปิ นเกาหลี ใช้ทวิตเตอร์
ในการทําแคมเปญก็จะได้ผลดี จะช่วยกระตุน้ และดึงดูดให้ผบู ้ ริ โภคสนใจในสิ นค้า
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ศึกษาเชิงคุณภาพเพิ่มเติม ในการเก็บข้อมูลเชิงลึก การสัมภาษณ์เชิงควบคู่ไปกับการแจก
แบบสอบถาม เพื่อรับรู ้ถึงความต้องการที่แท้จริ งของผูบ้ ริ โภคและนํามาพัฒนาให้เกิดประสิ ทธิภาพมาก
ขึ้นและตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้นต่อไป
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2) ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างออนไลน์อื่น ๆ เนื่ องจากการวิจยั ครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายคือผูใ้ ช้งานทวิต
เตอร์ ดังนั้นในการวิจยั ครั้งต่อไปเพิ่มกลุ่มเป้ าหมายเป็ นผูใ้ ช้งานเฟสบุ๊ค อินสตาแกรม เพื่อจะได้ทราบ
ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายอื่นและได้ขอ้ มูลที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น
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ปัจจัยจูงใจในการทํางานที่ส่งผลต่ อความผูกพันขององค์กรของพนักงาน บริษทั รังสิ ตพลาซ่ า จํากัด
MOTIVATION FACTORS INFLUENCING EMPLOYEE ENGAGEMENT OF RANGSIT
PLAZA CO., LTD.
ฉัตรแก้ ว รัชเศรษฐ์ ภญ
ิ โญ
Chatkaew.ratcha@gmail.com
นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
พัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
pashatai.c@rsu.ac.th
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับปั จจัยจูงใจในการทํางานและระดับความ
ผูกพันขององค์กรของพนักงาน บริ ษทั รังสิ ต พลาซ่า จํากัด (2) เพื่อศึกษาปั จจัยจูงใจในการทํางานที่
ส่ งผลต่อความผูกพันขององค์กรของพนักงาน บริ ษทั รังสิ ตพลาซ่ า จํากัด ที่ปฏิบตั ิงานประจําอยู่ที่
สํานักงานใหญ่ จํานวน 272 คน (ข้อมูลจากฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560)โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมู ล และหาค่าสถิ ติต่าง ๆ โดยใช้การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
การวิ เคราะห์ ส มมติ ฐ านทางสถิ ติ ใช้ ก ารวิ เคราะห์ ส มการถดถอยพหุ (Multiple Regression
Analysis) ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ คือ เพศหญิ งจํานวน 140 คน (ร้ อยละ
51.47) มีอายุ 20-37 ปี มากที่ สุด จํานวน 134 คน (ร้อยละ 49.26) มีอายุการทํางาน 1-3 ปี มากที่สุด
จํานวน 84 คน (ร้ อยละ 30.88) มี ระดับ การศึ กษาปริ ญ ญาตรี มากที่ สุด จํานวน 189 คน (ร้ อยละ
69.49) มี ต าํ แหน่ งเป็ นพนัก งานประจํา, ช่ างเทคนิ ค มากที่ สุ ด จํานวน 92 คน (ร้ อ ยละ 33.82) มี
สถานภาพโสดมากที่สุดจํานวน 139 คน (ร้อยละ 51.10) และอยูใ่ นด้านบริ หารอาคารและสถานที่
มากที่สุด จํานวน 143 คน (ร้อยละ 52.57) (1) ปั จจัยจูงใจในการทํางาน เรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยได้ดงั นี้ ด้านความรับผิดชอบของงาน ด้านการมีส่วนร่ วมในการทํางาน ด้านความก้าวหน้าใน
การทํางาน ด้านการได้รับการยกย่องนับถือ และด้านความสําเร็ จในหน้าที่การงาน ตามลําดับ และ
(2) ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ตามลําดับ ผลการทดสอบ
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สมมติฐานพบว่า (1) ปั จจัยจูงใจในการทํางาน ได้แก่ ด้านการได้รับการยกย่องนับถือ (B = 0.968)
และด้านความรับผิดชอบของงาน (B = 0.262) และ ส่ งผลต่อความผูกพันขององค์กรของพนักงาน
บริ ษทั รังสิ ตพลาซ่า จํากัด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : ปั จจัยจูงใจ, ความผูกพันขององค์กรของพนักงาน
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
องค์กรใดจะประสบความสําเร็ จตามเป้าหมายที่ได้กาํ หนดไว้ ต้องอาศัยปั จจัยที่สาํ คัญหลาย
ปั จจัย ทรัพยากรมนุ ษย์ก็ถือเป็ นปั จจัยสําคัญที่มีส่วนช่ วยในการผลักดันให้องค์กรสามารถดําเนิ น
กิจการให้มีประสิ ทธิภาพและเป็ นกําลังสําคัญในการนําพาองค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าสู่ เป้าหมายที่
ได้กาํ หนดไว้ จึงนับได้ว่าทรัพยากรมนุษย์เปรี ยบเสมือนขุมทรัพย์ที่มีค่ามหาศาล ดังนั้นจึงเป็ นสิ่ งที่
สําคัญอย่างยิง่ ที่องค์กรจะต้องให้ความสําคัญและตระหนักถึงการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ ทรั พยากรมนุ ษย์จึงถื อว่าเป็ นปั จจัยสําคัญ และมนุ ษย์เป็ นสิ่ งที่ มีชีวิตจิ ตใจ มี ความ
ต้องการ มีการแสดงออก และบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงในการทํางานต้องมีการ
แข่งขันเพื่อความโดดเด่น และความต้องการเป็ นที่ยอมรับของบุคคลอื่นแต่เมื่อได้รับความกดดันทั้ง
จากภายในร่ างกาย และสภาพแวดล้อ มภายนอกที่ ม ากระทบต่ อ จิ ต ใจและร่ า งกายก็ ท ําให้ เกิ ด
ความเครี ยดและความเบื่ อหน่ ายในการปฏิ บ ัติ งาน ซึ่ งปั ญ หาเหล่ านี้ อ าจจะทําให้เกิ ดปั ญ หาแก่
องค์กรได้ (ธัญรดา จิตสุ รผล, 2553; ปาริ ชาต บัวเป็ ง, 2554)
การสร้างแรงจูงใจในการทํางานนั้นเป็ นสิ่ งที่องค์กรควรตระหนักไว้อยูเ่ สมอ แรงจูงใจเป็ น
แรงปรารถนา ความเต็มใจที่ จะกําหนดชี้ นําทักษะและพฤติ กรรมของบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ งไปสู่
ความสําเร็ จตามเป้ าหมายที่ กาํ หนดไว้ เป็ นสิ่ งที่เป็ นพลังกระตุน้ ให้แต่ละบุคคลกระทําพฤติกรรม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละคน แรงจูงใจในการทํางานอาจเกิดจากลักษณะนิสยั ส่ วนบุคคล เช่น
การที่บุคคลนั้นมีความกระตือรื อร้น มีความมุ่งมัน่ ในตนเอง ต้องการความก้าวหน้าในชีวิต หรื อการ
มีทศั นคติที่ดีต่องาน ซึ่งอาจเนื่องมาจากมีความชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความถนัดเนื่ องจาก
งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความรู ้ความสามารถ มีเพื่อนร่ วมงานที่ดี รวมทั้งการมีทศั นคติที่ดีต่อ
องค์กร ซึ่ งอาจเกิ ดจากความภาคภูมิใจในชื่ อเสี ยงขององค์กร ความเชื่ อมัน่ ในนโยบายขององค์กร
ตลอดจนการมีความรักความผูกพันกับองค์กร ปั จจัยต่างๆเหล่านี้อาจส่ งให้พนักงานเกิดแรงจูงใจใน
การทํางานให้ประสบผลสําเร็ จ หรื ออาจกล่าวได้ว่าเป็ นสิ่ งกระตุน้ ให้บุคคลเกิดความมานะพยายาม
ทํางานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ ปั จจัยจูงใจในการทํางานตามหลักทฤษฎีสอง
ปั จจัย (Two Factors Theory) ของ Frederick Herzberg คือ ปั จจัยจูงใจและปั จจัยคํ้าจุน โดยปั จจัยจูงใจ
คือ ปั จจัยที่สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในองค์กรเพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดความพึงพอใจในงานที่
ทํา ซึ่ งก่ อให้ เกิ ดขวัญ กําลังใจและความเต็มใจในการสร้ างผลงานให้เกิ ดประสิ ท ธิ ผลได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่งขึ้ น ประกอบด้วย ความสําเร็ จ ในการทํางาน การได้รับ การยอมรั บ นับ ถื อ
ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า ส่ วนปั จจัยคํ้าจุนหรื อปั จจัยสุ ขอนามัย
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คือ ปั จจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ช่วยให้พนักงานยังคงทํางานอยูแ่ ละรักษาพวกเขา
ไว้ในองค์กร แต่เมื่อไม่ได้รับปั จจัยดังกล่าวก็จะเป็ นสาเหตุให้พนักงานเกิดความไม่พอใจและไม่มี
ความสุ ข ในการทํางาน ประกอบด้วย เงิ น เดื อ นและสวัส ดิ การ ความสัมพัน ธ์กับ ผูบ้ ังคับ บัญ ชา
สถานะของอาชีพ นโยบายและการบริ หารงาน สภาพการทํางาน ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว ความมัน่ คงในงาน
และวิธีการปกครองบังคับบัญชา (ภูรดา สุ นทรโกปาล, 2552)
จากความสําคัญของบุค ลากรขององค์กรดังกล่าวข้างต้น จะเห็ นได้ว่าหากองค์กรไม่ให้
ความสําคัญต่อปั จจัยที่เกี่ ยวแรงจูงใจในการทํางานรวมถึงการส่ งเสริ มความผูกพันต่อองค์กรย่อม
ส่ งผลเสี ยถึ งต้น ทุ น ที่ ต้องสู ญ เสี ยไป ไม่ ว่าจะเป็ นต้น ทุ น ในส่ วนของบุ ค ลากร ก็คื อ การสู ญ เสี ย
บุ คลากรที่ มีความรู ้ ความสามารถ ต้นทุ นในการสรรหาคัดเลื อก รวมถึงต้นทุ นการฝึ กอบรมและ
พัฒนาบุคลากร จึงทําให้ผูว้ ิจยั ต้องการศึกษาปั จจัยจูงใจในการทํางาน ที่ ส่งผลต่อความผูกพันของ
องค์กรของพนักงาน บริ ษทั รังสิ ตพลาซ่ า จํากัด หรื อไม่ เพื่อนําผลการศึกษาไปใช้เป็ นแนวทางใน
การกําหนดนโยบายและแผนงานต่ าง ๆ รวมถึ งปรั บ ปรุ งและพัฒ นารู ป แบบการบริ ห ารจัด การ
ทรัพยากรมนุ ษย์ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น เพื่อเสริ มสร้างความจงรักภักดี และความผูกพันต่ อ
องค์กร และเพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณค่าต่อองค์กรไว้ให้นานที่สุด
วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1) เพื่อศึกษาระดับปั จจัยจูงใจในการทํางานและระดับความผูกพันขององค์กรของพนักงาน
บริ ษทั รังสิ ต พลาซ่า จํากัด
2) เพื่ อศึ กษาปั จจัยจูงใจในการทํางานที่ มีความสัมพัน ธ์ต่ อความผูกพัน ขององค์กรของ
พนักงานบริ ษทั รังสิ ตพลาซ่า จํากัด
สมมติฐานของการวิจยั
ปั จจัยจูงใจในการทํางาน ประกอบไปด้วย ด้านความสําเร็ จในหน้าที่ การงาน ด้านความ
รับผิดชอบของงาน ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน ด้านการมีส่วนร่ วมในการทํางาน และด้านการ
ได้รับการยกย่อ งนับ ถื อ มี ความสัมพัน ธ์ต่ อความผูก พัน ขององค์กรของพนักงาน บริ ษ ทั รั งสิ ต
พลาซ่า จํากัด
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ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึ กษาครั้ งนี้ มีขอบเขตด้านประชากร คื อ พนักงาน บริ ษทั รั งสิ ตพลาซ่ า จํากัด ที่
ปฏิ บตั ิ งานประจําอยู่ที่ศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ ค จํานวน 272 คน ผูว้ ิจยั จึ งเลือกที่ จะใช้ประชากร
ทั้งหมดเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ จะศึกษา (ข้อมูลจากฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ณ เดื อนธันวาคม พ.ศ. 2560)
ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ปัจ จัย จูงใจในการทํางาน หมายถึง ปั จจัยที่กระตุน้ ให้เกิดทัศนคติที่ดีต่องาน ส่ งผลให้เกิด
ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางาน ได้แก่
ความสํ าเร็จในหน้ าที่การงาน หมายถึง การทํางานที่บรรลุเป้าหมายตามที่กาํ หนดไว้โดยใช้
ความรู ้ความสามารถที่มีในการแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
ความรั บผิด ชอบของงาน หมายถึ ง อํานาจและหน้าที่ ที่ อ ยู่ในความดู แลของผูท้ ี่ ได้รับ
มอบหมาย เพื่อให้งานสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร
ความก้ าวหน้ าในการทํางาน หมายถึง โอกาสในการเลื่อนขั้นหรื อปรับตําแหน่ งที่ สูงขึ้น
โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่เหมาะสมและยุติธรรม
การมีส่วนร่ วมในการทํางาน หมายถึง การได้รับการสนับสนุ นให้มีส่วนร่ วมและเสนอ
ความคิดใหม่ ๆ ในการทํางานและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร
การได้ รับการยกย่ องนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับ นับถือ ไว้ใจจากผูบ้ งั คับบัญชา
หัวหน้างาน และเพือ่ นร่ วมงาน
ความผูกพันต่ อองค์ กร หมายถึง ทัศนคติ ความรู ้ สึกในทางบวกที่ พนักงานมีต่อองค์กร
โดยมีการแสดงออกในรู ปแบบของการจงรักภักดี การมีส่วนร่ วม และรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยจูงใจในการทํางาน
1. ความสําเร็ จในหน้าที่การงาน
2. ความรับผิดชอบของงาน
3. ความก้าวหน้าในการทํางาน
4. การมีส่วนร่ วมในการทํางาน
5. การได้รับการยกย่องนับถือ

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริ ษทั รังสิ ตพลาซ่า จํากัด

รู ปที่ 1 กรอบแนวความคิดในงานวิจยั
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1) ผลงานวิจยั นี้เป็ นแนวทางให้กบั ผูบ้ ริ หาร บริ ษทั รังสิ ตพลาซ่า จํากัด เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาในการปรับปรุ ง สร้างออกแบบกลยุทธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพ และจัดกิจกรรม สัมมนาต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาพนักงานในองค์กร ให้เกิดความผูกพันในองค์กร
2) ผลงานวิจ ัย นี้ เป็ นแนวทางให้ ก ับ ผู ท้ ี่ ส นใจศึ ก ษาค้น คว้าวิ จยั เกี่ ยวกับ ความผูก พัน ต่ อ
องค์กร สามารถนําผลการวิจยั นี้ไปพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับแรงจูงใจในการทํางาน
Herzberg (1959 อ้า งถึ ง ใน สุ ข กมล ทรั พ ย์ดี ม งคล, 2553) ได้ศึ ก ษาทํา การวิ จ ัย เกี่ ย วกับ
แรงจูงใจในการทํางานของบุคคล ซึ่ งได้ศึกษาถึงการวิจยั เกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานของบุคคล
ซึ่ งได้ศึ ก ษาถึ ง ความต้อ งการของคนในองค์ก ารหรื อ การจู ง ใจจากการทํางาน คื อ ปั จ จัย จู งใจ
(Motivation Factors) หรื อปั จจัยกระตุ ้น เป็ นปั จจัยที่ กระตุ ้นจูงใจที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพ อันจะทําให้
พนักงานใช้ความพยายามเพื่อได้ผลงาน ปั จจัยจูงใจจึงเป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั งานโดยตรง
และสร้ างความรู ้สึกที่ดีกบั งาน ประกอบด้วย (1) ความสําเร็ จในงาน (Achievement) การที่ บุคคล
สามารถทํางานได้ลุล่วงและประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างดี มีความสามารถในการแก้ไขและรู ้จกั
ป้ องกันปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น ไปได้เสมอรวมถึ งการแสดงสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดที่ ส่งผลให้เห็ นถึ งผลงานของ
บุคคลย่อมจะรู ้สึกมีความพึงพอใจและปลื้มใจในผลสําเร็ จของงานนั้นอย่างยิ่ง ทําให้มีกาํ ลังใจจะ
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ทํางานอื่ นต่ อไป (2) ลักษณะของงาน (Work Itself) ความรู ้ สึกของบุ คคลที่ มีต่อลักษณะงาน เช่ น
งานประจํางานที่ตอ้ งอาศัยความรู ้ ความสามารถ คุณลักษณะของงานที่ยากหรื อง่าย รวมทั้งปริ มาณ
งานที่ มากหรื อน้อยเกิ นไป ถ้าเป็ นงานที่ น่าสนใจและท้าทายในความสามารถ เป็ นงานสําคัญที่ มี
คุณค่าเป็ นงานที่ตอ้ งใช้ความคิดงานประดิษฐ์คิดค้นสิ่ งใหม่ๆ แบบใหม่ๆ พนักงานจะรู ้สึกพอใจที่จะ
ทํางานในลักษณะนี้ (3) การได้รับการยอมรับ (Recognition) การที่ผบู ้ งั คับบัญชาเพื่อนร่ วมงานและ
บุ ค คลทั่ว ๆ ไปในสั ง คมให้ ค วามสํา คัญ ยกย่อ ง ชมเชย แสดงความชื่ น ชมยิน ดี ในผลงานและ
ความสามารถเมื่ อ ทํา งานบรรลุ ผ ลอัน เป็ นสิ่ ง ที่ ส ร้ า งความประทับ ใจ ทํา ให้ พ นั ก งานนั้ น เกิ ด
ความรู ้ สึกภาคภูมิใจมีกาํ ลังใจ มีผลในการกระตุน้ จูงใจให้ทาํ งานได้ดียิ่งขึ้น (4) ความก้าวหน้าใน
งาน (Advancement) ความพึงพอใจของบุคคลที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่ ง หน้าที่
ในการทํางาน ขึ้นเงินเดื อนค่าจ้างให้สูงขึ้ น อันจะเป็ นสิ่ งที่ ช่วยส่ งเสริ มกระตุน้ ให้พนักงานตั้งใจ
ทํางานให้มากยิ่งขึ้ น (5) ความรั บ ผิดชอบในงาน (Responsibility) การที่ บุ คคลได้รับ เกี ยรติ และ
ความไว้วางใจมอบหมายให้รับผิดชอบทํางานอย่างมีอิสระเสรี ให้โอกาสทํางานได้อย่างเต็มที่ โดย
ผูบ้ งั คับบัญชาไม่ตรวจตราควบคุมมากเกินไป พนักงานจะมีความพึงพอใจเป็ นอย่างมาก
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความผูกพันต่ อองค์ กร
อนันต์ชยั คงจันทร์ (2558) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กร เป็ นเรื่ องที่ได้รับความสนใจกัน
อย่างมากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการศึกษาวิจยั กันอย่างกว้างขวางเนื่ องจากความผูกพันต่อ
องค์กรมีความสําคัญ ดังนี้
1) ทฤษฎีต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นพื้นฐานของความผูกพันต่อองค์กรตลอดจนผลการวิจยั ต่าง ๆได้
ชี้ ให้เห็นว่าความผูกพันต่อองค์กรนี้ อาจใช้เป็ นเครื่ องพยากรณ์พฤติกรรมของพนักงานขององค์กร
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราการเปลี่ ยนงาน (Employee Turnover) อัตราการเข้าออกจากงานของ
พนักงานในองค์กร เนื่ องจากพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กร มีแนวโน้มที่จะอยู่กบั องค์กรนาน
กว่าและเต็มใจที่จะทํางานอย่างเต็มความสามารถ เพราะเมื่อคนมีความผูกพันต่อองค์กรก็จะมีการ
แสดงออกในรู ปแบบของพฤติกรรมที่ต่อเนื่อง มีความคงเส้นคงวาไม่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทาํ งาน
2) ความผูกพันต่อองค์กรเป็ นผลการศึกที่ ต่อเนื่ อง หรื อ พัฒนาขึ้นมาจากการศึกษาเรื่ อง
ความจงรักภักดี (Loyalty) ของพนักงานในองค์กรซึ่ งผูบ้ ริ หารต้องการให้เกิดขึ้ นในองค์เนื่ องจาก
ความผูกพัน ต่ อองค์กรมี เสถี ยรภาพมากกว่าความพึ งพอใจในงาน เพราะความพึ งพอใจในงาน
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สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากสภาพแวดล้อมที่ พนักงานในองค์กรต้องเผชิ ญในแต่ ละวัน แต่ ความ
จงรักภักดีเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นและค่อยๆพัฒนาไปอย่างช้า ๆ แบบมัน่ คง
3) การทําความเข้าใจเรื่ องความผูกพัน ต่ อองค์กร ช่ วยให้ศึกษาเข้าใจธรรมชาติ ของคน
ทัว่ ไปมากขึ้นกระบวนการหรื อขั้นตอนที่คนจะสร้างความผูกพัน หรื อเกิดความรู ้สึกว่าตนเป็ นส่ วน
หนึ่ งของสังคมย่อ ย ๆ ขึ้ น มาเนื่ อ งจากพฤติ ก รรมต่ าง ๆ ย่อ มมี ที่ มาเป็ นเรื่ องความมุ่ งหมายหรื อ
เป้าหมายของมนุษย์มีผลมาจาก การปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสิ่ งแวดล้อมซึ่งมีความแตกต่างกัน
ไปในด้านค่านิ ยม ทัศนคติ บุคลิกภาพ และ บทบาท ความเข้าใจในกระบวนการนี้ จะช่วยให้เข้าใจ
พฤติ ก รรมของคนได้ม ากขึ้ น ทั้งนี้ ความผูกพัน ทําให้ เกิ ด ประโยชน์ ที่ ต ามมาแก่ อ งค์ก รมากมาย
ดังต่อไปนี้
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
วารุ ณี คําแก้ว (2550) ศึกษาเรื่ อง “ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารไทยธนาคาร
(จํากัด) มหาชน สํานักงานใหญ่ ” ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุ คคลกับ
ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานพบว่า เพศ มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กรอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยเกี่ยวระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานพบว่าทุกปั จจัยเกี่ยวกับงาน เช่น งานที่
รั บ ผิด ชอบ ค่ าตอบแทน และสวัส ดิ การ โอกาสก้าวหน้า ความสั มพัน ธ์กับ เพื่ อ นร่ วมงาน และ
บรรยากาศที่ทาํ งาน ล้วนมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และเป็ นความสัมพันธ์ในทิศทางบวกระดับปานกลาง
จักรพันธ์ เทพพิท กั ษ์ (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อ องค์กรของ
พนักงานบริ ษทั ลําพูน ซิ งเดนเก็น จํากัด” ผลการศึกษาพบว่าพนักงานมีค วามผูกพัน ต่อ องค์ก ร
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก สําหรับปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กร ได้แก่ ระดับ
การศึกษาและระยะเวลาที่ทาํ งานในบริ ษทั ส่ วนเพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือนและตําแหน่ง
ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร สําหรับปั จจัยในด้านลักษณะงานที่ป ฏิบตั ิที่มีอิทธิพลต่อ
ระดับความผูกพัน ได้แก่ ความมีอิสระในการทํางาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณ์
ของงาน ผลป้อ นกลับ ของงานและงานที ่ม ีโ อกาสปฏิส ัม พ นั ธ์ก บั ผู อ้ ื ่น และปั จ จัย ในด้า น
ประสบการณ์ในงานที่มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันธ์ต่อองค์กรในระดับมาก ได้แก่ ความรู ้สึกว่า
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ตนมีค วามสํา คัญ ต่อ องค์ก ร ความรู ้สึ ก ว่าองค์ก รเป็ น ที ่พึ่ งพาได้ ความคาดหวัง ที ่จ ะได้รับ การ
ตอบสนองจากองค์กร และทัศนคติต่อเพื่อนร่ วมงานและองค์กร
ปาริ ชาติ ขําเรื อง (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ผลการวิจยั พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความผูกพันต่อ
องค์กรในระดับมาก และปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ประกอบด้วย 9 ปั จจัยที่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ (1) ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน (2)
เจตคติ ต่อองค์กร (3) การพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานอาชี พ (4) การบริ หารค่าตอบแทน (5)
การจัดสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล (6) นโยบายการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ (7) บรรยากาศ
องค์การ (8) วัฒนธรรมองค์การ และ (9) ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ดวงพร โพธิ์ สร (2558) ได้ศึกษาเรื่ อ ง “แรงจู งใจในการปฏิ บ ัติงานและความผูกพัน ต่ อ
องค์กรของครู ผดู ้ ูแลเด็ก ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา”
ผลการวิจยั พบว่า ครู ผดู ้ ูแลเด็ก มีความผูกพันต่อองค์กร เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่ามีแรงจูงใจใน
การปฏิ บตั ิ งานที่ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร คื อ ด้านการได้รับการยอมรับนับถื อ ด้านความ
รับผิดชอบ และด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยจูงใจในการทํางานที่ ส่งผลต่ อความผูกพันขององค์กรของพนักงาน
บริ ษทั รั งสิ ตพลาซ่ า จํากัด ประชากรที่ ใช้ในงานวิจยั คื อ พนักงาน บริ ษทั รั งสิ ตพลาซ่ า จํากัด ที่
ปฏิ บตั ิ งานประจําอยู่ที่ศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ ค จํานวน 272 คน ผูว้ ิจยั จึ งเลือกที่ จะใช้ประชากร
ทั้งหมดเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ จะศึกษา (ข้อมูลจากฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ณ เดื อนธันวาคม พ.ศ. 2560)
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบ Rating Scale ตามแบบของ Likert 5 ระดับ เพื่อเก็บข้อมูล
จากประชากร การทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) พบว่า ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ เกิน 0.7 ถือว่ามี
ความเชื่อได้สามารถนําไปเก็บข้อมูลได้ (Burns and Grove, 1997) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และทดสอบสมมติฐานแบ่งออกเป็ น การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
หาค่าร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้เทคนิคการคัดเลือกตัวแปรแบบ Enter
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลลักษณะส่ วนบุคคล
พนักงานจํานวน 272 คน ส่ วนใหญ่คือ เพศหญิงจํานวน 140 คน (ร้อยละ 51.47) มีอายุ 2037 ปี มากที่สุด จํานวน 134 คน (ร้อยละ 49.76) มีอายุการทํางาน 1-3 ปี มากที่สุด จํานวน 84 คน (ร้อย
ละ 30.88) มี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มากที่ สุด จํานวน 189 คน (ร้อยละ 69.49) มีตาํ แหน่ งเป็ น
พนักงานประจํา, ช่ างเทคนิ คมากที่ สุด จํานวน 92 คน (ร้ อยละ 33.82) มีสถานภาพโสดมากที่ สุด
จํานวน 139 คน (ร้อยละ 51.10) และอยู่ในด้านบริ หารอาคารและสถานที่ มากที่ สุด จํานวน 143
คน (ร้อยละ 52.57)
ปัจจัยจูงใจในการทํางานที่ส่งผลต่ อความผูกพันขององค์กรของพนักงานบริษทั รังสิตพลาซ่ า จํากัด
ประกอบด้ว ย ด้านความสํ า เร็ จ ในหน้ าที่ ก ารงาน ด้า นความรั บ ผิ ด ชอบของงาน ด้า น
ความก้าวหน้าในการทํางาน ด้านการมีส่วนร่ วมในการทํางาน และด้านการได้รับการยกย่องนับถือ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
1) ด้านความสําเร็ จในหน้าที่การงานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (µ = 3.68) เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ลําดับ แรกคื อ ท่ านคิ ดว่างานที่ ท่ านได้รับ มอบหมายมี ความสําคัญ ต่ อ ความสําเร็ จของ
องค์กร มีความคิดเห็นในระดับมาก (µ = 3.85) รองลงมาคือ ท่านได้รับโอกาสในการเรี ยนรู ้เพื่อการ
เติบโตที่จะประสบความสําเร็ จในชีวติ การทํางาน มีความคิดเห็นในระดับมาก (µ = 3.76)
2) ด้านความรับผิดชอบของงานโดยเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับมาก (µ = 3.90) เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า ลําดับแรกคือ ท่านรู ้วา่ ท่านถูกคาดหวังอะไรบ้างในการทํางาน มีความคิดเห็นในระดับมาก
(µ = 3.95) รองลงมาคือ ท่านมีโอกาสได้ทาํ งานที่ท่านมีความชํานาญความเชี่ยวชาญอย่างดีที่สุดทุก
วัน มีความคิดเห็นในระดับมาก (µ = 3.88) และลําดับสุ ดท้าย คือ ท่านได้รับการมอบอํานาจอย่าง
เหมาะสมเพียงพอที่จะทํางานให้สาํ เร็ จ มีความคิดเห็นในระดับมาก (µ = 3.88)
3) ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (µ = 3.71) เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า ลําดับแรกคือ ในช่ วงหกเดือนที่ผ่านมาหัวหน้างานพูดถึงความก้าวหน้าในงานของท่าน
(µ = 3.81) รองลงมาคื อ แผนกที่ ท่ านทําอยู่น้ ัน มี โอกาสพัฒ นาความรู ้ แ ละความสามารถเสมอ
หน่ วยงานที่ ท่านทําอยู่น้ นั มีโอกาสได้รับการเลื่อนตําแหน่ งอย่างต่อเนื่ อง มีความคิดเห็ นในระดับ
มาก (µ = 3.81) และลําดับสุ ดท้าย คือ องค์กรของท่ านมีวิธีการประเมินผลงานที่ทาํ ให้ท่านมุ่งมัน่
ทํางานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างเต็มความสามารถ มีความคิดเห็นในระดับมาก (µ = 3.51)
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4) ด้านการมีส่วนร่ วมในการทํางานโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (µ = 3.85) เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า ลําดับแรกคือ ท่านคิดว่าท่านมีเพื่อนร่ วมงานที่ดีในที่ทาํ งาน มีความคิดเห็นในระดับมาก
ที่ สุด (µ = 4.17) รองลงมาคื อ เพื่ อนร่ วมงานของท่ านให้ความร่ วมมื อ ทํางานร่ วมกันอย่างเต็มที่
เพื่อให้งานมีคุณ ภาพ มี ความคิดเห็ นในระดับมาก (µ = 4.01) และลําดับสุ ดท้าย คือ ที่ ทาํ งานของ
ท่านมีการช่วยเหลือหรื อสนับสนุนให้ท่านได้รับการพัฒนาในหน้าที่การงานด้วยกัน มีความคิดเห็น
ในระดับมาก (µ = 3.51) ตามลําดับ
5) ด้านการได้รับการยกย่องนับถือ โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (µ = 3.71) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ลําดับ แรกคื อ ท่ านได้รับ การยอมรั บ ในการทํางานจากผูบ้ ังคับ บัญ ชาและเพื่ อ นร่ วมงาน
(µ = 3.88) รองลงมาคื อ ท่ านมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด ทํา แผนงานและตัด สิ น ใจเรื่ อ งสํ าคัญ ๆของ
หน่วยงานร่ วมงาน มีความคิดเห็นในระดับมาก (µ = 3.81) และลําดับสุ ดท้าย คือ ท่านได้รับการยก
ย่องหรื อชมเชยในผลงานที่ทาํ ออกมาได้ดี มีความคิดเห็นในระดับมาก (µ = 3.43) ตามลําดับ
ความผูกพันขององค์กรของพนักงานบริษทั รังสิตพลาซ่ า จํากัด
ความผูกพันขององค์กรของพนักงานบริ ษทั รังสิ ตพลาซ่า จํากัด พบว่าโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มาก (µ = 3.87) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ลําดับแรกคือ ภูมิใจที่ได้เป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กรนี้ (µ =
4.13) รองลงมาคือ ทํางานโดยคํานึ งถึงชื่อเสี ยงขององค์กรที่ท่านทํางานอยูเ่ สมอ มีความคิดเห็นใน
ระดับมาก (µ = 4.03) และลําดับสุ ดท้าย คือ มีความสุ ขที่ได้ร่วมงานกับองค์กรแห่ งนี้ มีความคิดเห็น
ในระดับมาก (µ = 3.43)
การทดสอบสมมติฐาน
ปั จจัยจูงใจในการทํางาน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบของงาน และด้านการได้รับการยกย่อง
นับถือ ส่ งผลต่อความผูกพันขององค์กรของพนักงานบริ ษทั รังสิ ตพลาซ่ า จํากัด อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีความสัมพันธ์ในระดับสู ง ด้านที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของบริ ษทั รังสิ ต
พลาซ่ า มากที่ สุ ด คื อ ด้า นการได้รั บ การยกย่อ งนั บ ถื อ (B = 0.968) รองลงมา คื อ ด้า นความ
รับผิดชอบของงาน (B = 0.262) และสามารถอธิ บายความแปรปรวนที่ เกิดขึ้นในความผูกพันของ
พนักงานบริ ษทั รังสิ ตพลาซ่า จํากัดได้ ร้อยละ 50.8 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การทดสอบสมมติฐานปั จจัยจูงใจในการทํางาน
ค่าสัมประสิ ทธิ์
t-value
t-prob
ปั จจัยจูงใจในการทํางาน
b0

ค่าคงที่
1.989
14.699
0.000*
ด้านความสําเร็ จในหน้าที่การงาน (X1)
-0.240
-0.363
-1.143
0.254
ด้านความรับผิดชอบของงาน (X2)
0.186
0.262
2.646
0.009*
-0.070
0.098
-0.720
0.472
ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน (X3)
ด้านการมีส่วนร่ วมในการทํางาน (X4)
-0.023
-0.033
-0.529
0.597
ด้านการได้รับการยกย่องนับถือ (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
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผลการวิจัย
ปั จจัยจูงใจในการทํางาน ด้านความรับผิดชอบของงาน และด้านการได้รับการยกย่องนับถือ
ส่ งผลต่อความความผูกพันขององค์กรของพนักงานบริ ษทั รังสิ ตพลาซ่ า จํากัด ผูว้ ิจยั ขออภิปราย
ผลการวิจยั ตามข้อค้นพบ โดยเรี ยงลําดับตามค่านํ้าหนักของปั จจัย ดังนี้
1) ด้านการได้รับการยกย่องนับถื อส่ งผลต่ อความผูกพันขององค์กรของพนักงานบริ ษทั
รั งสิ ต พลาซ่ า จํากัด มากที่ สุด ตัวบ่ งชี้ ที่ สําคัญ มากที่ สุ ด คื อ ส่ วนร่ วมในการจัดทําแผนงานและ
ตัดสิ นใจเรื่ องสําคัญ ๆ ของหน่วยงาน ชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของตัวบุคคล ที่ได้รับการชมเชย ยกย่อง
เกิดความภาคภูมิใจงานที่ตนได้มีส่วนร่ วม ความภูมิใจในตนเองนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความรู ้สึกที่ดี
ต่อตนเอง เป็ นความรู ้สึกด้านบวก ซึ่ งเป็ นแรงผลักดันที่ดี การเสริ มแรงเชิงบวกทําได้โดยการมอบ
รางวัล การประกาศผ่านระบบภายองค์กร การชื่ นชมถึงความสามารถเพื่อให้พนักงานเกิ ดความ
ภาคภู มิ ใจในตนเอง ทั้ง นี้ การที่ พ นัก งานของบริ ษ ัท รั งสิ ต พลาซ่ า จํากัด มี โ อกาสได้รั บ การ
มอบหมายร่ วมจัดทําแผนงานที่มีความสําคัญที่ช่วยในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสําเร็ จ ทํา
ให้พนักงานเกิ ดความรู ้สึกว่าตนเองมีส่วนสําคัญกับองค์กรในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้บรรลุ
วัต ถุ ประสงค์ที่ บ ริ ษ ทั กําหนดไว้ ทําให้เกิ ดความรู ้ สึกได้รับ ภาคภูมิใจของการได้รับ การยอมรั บ
ยกย่อง จึงเป็ นเหตุผลที่ทาํ ให้พนักงานมีความรู ้สึกผูกพันกับองค์กร
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ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จักรพันธ์ เทพพิท กั ษ์ (2551) ผลวิจยั พบว่า
ปั จจัยในด้านลักษณะงานที่ป ฏิบตั ิที่มีอิทธิ พลต่อระดับ ความผูกพัน ได้แก่ ความมีอิสระในการ
ทํางาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน ผลป้ อนกลับ ของงานและงานที่มี
โอกาสปฏิส ัม พัน ธ์ก บั ผูอ้ ื ่น และปั จ จัยในด้านประสบการณ์ในงานที ่มีอิท ธิพ ลต่อ ระดับ ความ
ผูกพันต่อองค์กรในระดับมาก ได้แก่ ความรู ้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์กร ความรู ้สึกว่าองค์กร
เป็ นที่พ่ึงพาได้ ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์กร และทัศนคติต่อเพื่อนร่ วมงาน
และองค์กร และ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดวงพร โพธิ์สร (2558) ผลการวิจยั พบว่า ครู ผดู ้ ูแลเด็ก
มีความผูกพันต่ อองค์กร เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่ามี แรงจู งใจในการปฏิ บ ตั ิ งานที่ ส่งผลต่ อ
ความผูกพันต่อองค์กร คือ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ และด้านลักษณะ
ของงานที่ปฏิบตั ิ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
2) ด้านความรับผิดชอบของงานส่ งผลต่อความผูกพันขององค์กรของพนักงานบริ ษทั รังสิ ต
พลาซ่ า จํากัด รองลงมา เมื่อพิจารณาจากผลการวิจยั รายข้อของปั จจัยด้านความรับผิดชอบของงาน
พบว่า ตัวบ่งชี้ที่สาํ คัญมากที่สุด คือ การได้มีโอกาสได้ทาํ งานที่มีความชํานาญความเชี่ยวชาญอย่างดี
ที่สุดทุกวัน และได้รับการมอบอํานาจอย่างเหมาะสมเพียงพอที่จะทํางานให้สาํ เร็ จ ทั้งนี้ พนักงาน
บริ ษทั รังสิ ตพลาซ่ า จํากัด ได้ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มใจเพื่อทํางานให้บรรลุเป้ าหมาย หรื อจุดประสงค์
ขององค์ก ร โดยแต่ ล ะคนแต่ ล ะฝ่ ายแต่ ล ะแผนกปฏิ บ ัติ งานตามหน้าที่ ข องตนอย่างเต็ ม ที่ แ ละ
รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และมีความชํานาญความเชี่ยวชาญ เพื่อทํางานที่ตนเองได้รับให้
สําเร็ จตามความสามารถของตน เพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและความสําเร็ จในหน้าที่การงานของตน
เพราะทุกคนเชื่ อว่าการทํางานที่ นี่จะสามารถทําให้ตนเองมีความสําเร็ จและความก้าวหน้าในชี วิต
ได้มากขึ้น สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะกระตุน้ เป็ นรายบุคคล เป็ นกลุ่ม หรื อจัดระบบองค์การให้มีสภาพ
ที่ ก่อให้เกิ ดความต้องการในส่ วนของผูป้ ฏิ บตั ิงานที่จะใช้แรงกาย แรงใจ และความสามารถอย่าง
เต็มที่ เพื่อให้บงั เกิ ดความสําเร็ จในการทํางานตามที่ ได้รับมอบหมาย หรื อด้วยความคิดริ เริ่ มของ
ตนเองที่จะนําความสําเร็ จมาสู่ องค์กร ความต้องการ แรงกดดัน หรื อ ความปรารถนา ที่จะผลักดัน
ให้พนักงานพยายามดิ้นรน เพื่อให้บรรลุผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ พฤติกรรมของพนักงานจะถูก
กําหนดและควบคุมโดยการจูงใจต่าง ๆ แรงจูงใจเหล่านี้ ยงั มีลกั ษณะที่แตกต่างกันในแต่ละคนอีก
ด้วย วิธีการจูงใจที่ สําคัญ ต่ อการบริ หาร คื อ ความต้องการความรัก ความเอาใจใส่ ความต้องการ
อํานาจและความต้องการความสําเร็ จ
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ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วารุ ณี คําแก้ว (2550) ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัย
เกี่ ยวกับงานที่ รับผิดชอบ โอกาสก้าวหน้า ล้วนมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร อย่างมี
นัยสําคัญ ทางสถิติที่ ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับงานของ ปาริ ชาติ ขําเรื อง (2555) ผลการวิจยั
พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับมาก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการนําผลการศึกษาไปปฏิบตั ิ
1) ด้านการได้รับการยกย่องนับถือ เป็ นส่ วนที่จะทําให้เกิดความประทับใจที่ ดีต่อองค์กร
และหัวหน้างานของตน เป็ นด้านที่พาบริ ษทั รังสิ ตพลาซ่า จํากัด ควรให้ความสําคัญในการส่ งเสริ ม
ในการยกย่องพนักงานที่ทาํ งานดีเด่น หรื อทําประโยชน์ให้กบั สังคมโดยจัดทํารางวัลในรู ปแบบของ
เกียรติยศ เช่ น ประกาศนี ยบัตร ให้คาํ ชื่ นชม และการที่พนักงานได้มีส่วนร่ วมในการทําแผนสําคัญ
ในการดําเนินพันธกิจขององค์กรมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุด แสดงให้เห็นถึงพนักงานทุก
คนมีส่วนแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาและแก้ไขส่ วนต่าง ๆ นั้นทําให้การจัดการเรื่ องต่าง ๆ ได้
อย่างชัดเจน เนื่ องจากพนักงานทุกคนอาจจะประสบกับปั ญหานั้น ๆ ด้วยตนเองจึงนํามาเสนอในที่
ประชุ ม ดังนั้นผูบ้ ริ หารบริ ษทั รังสิ ตพลาซ่ า จํากัด ควรให้พนักงานทุกคนเข้าร่ วมประชุ มทุกไตร
มาสโดยให้ หัวหน้ารวบรวมเอกสารในการจัดทําแผนการประชุ มแต่ละแผนก เพื่อให้ได้ความคิด
ริ เริ่ ม ตามหั ว ข้อ การประชุ ม และแก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งต่ า ง ๆ ไตรมาสที่ ผ่ า นมา เพิ่ ม เสริ ม สร้ า ง
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานร่ วมกัน อีกทั้งพนักงานสามารถใช้ความรู ้ และความคิ ดสร้ างสรรค์ของ
ตนเองที่มีอยู่
2) ด้านความรั บ ผิด ชอบของงาน การที่ พนักงานได้ท าํ งานตนถนัด โอกาสที่ จะประสบ
ความสําเร็ จในการทํางานย่อมมีมาก ตรงกันข้ามหากได้ทาํ งานที่ตนเองไม่ถนัด นอกจากจะทําได้ไม่ดีแล้ว
อาจทําให้เกิ ดความเบื่ อหน่ ายในตัวงาน ขาดความสุ ขในการทํางานนั้น ๆ ซึ่ งการที่ พนักงานเกิ ด
ความรู ้สึกด้านลบกับงาน อาจมีผลให้เกิดปั ญหาการลาออกในองค์กรได้ ฉะนั้นเพื่อคงรักษาความ
ผูกพันที่เกิดจากด้านความรับผิดชอบของงานไว้ บริ ษทั รังสิ ตพลาซ่า จํากัด ควรนําแนวทางการคัดสรร
บุคลากร ที่ เป็ นการมอบหมายงานให้ถูกกับบุคคล โดยควรมีการเริ่ มต้นตั้งแต่กระบวนการแรกที่
บริ ษทั ไม่ใช่เป็ นผูเ้ ลือกพนักงานแต่เพียงอย่างเดียว แต่ควรให้ผสู ้ มัครมีสิทธิ เลือกในตัวงานด้วย เช่น
บริ ษทั แจ้งลักษณะงาน หน้าที่รับผิดชอบ รายละเอียดของงาน โดยสื่ อสารอย่างตรงประเด็น ไม่ออ้ มค้อม
ต้องแจ้งปั ญหาและอุปสรรคที่ ผูส้ มัครจะต้องได้เจออย่างแน่ นอนในการทํางาน เพื่อให้ทราบและ
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เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจ ว่าเหมาะสมกับงานนั้นหรื อไม่ เพื่อให้องค์กรได้คนที่ ตรงกับงานมาก
ที่สุดและส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในอนาคต
ข้ อเสนอแนะสําหรับงานวิจยั ครั้งต่ อไป
จากการศึกษาปั จจัยจูงในการทํางานที่ส่งผลต่อความผูกพันขององค์กรของพนักงาน บริ ษทั
รังสิ ตพลาซ่า จํากัด และเป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ฉะนั้นสําหรับงานวิจยั ชิ้น
ต่ อไปควรศึกษาปั จจัยอื่ น ๆ ที่ ส่งผลต่ อความผูกพันขององค์กรของพนักงาน เช่ น วัฒนธรรมใน
องค์กรที่ มีผลต่ อการทํางาน โครงสร้ างองค์กรที่ มีผลต่ อแรงจู งใจในการทํางาน คุ ณ ภาพชี วิตใน
องค์การที่ส่งผลต่อความสําเร็ จในการทํางาน เป็ นต้น เพื่อนําผลที่ได้มาปรับ และวิเคราะห์เพื่อเพิ่ม
ระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กรของพนักงานให้คงอยูใ่ นองค์กรต่อไป
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ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ ค (2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ค โดยคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มแบบสะดวก (Convenience Sampling) ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บ ข้อมู ลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน การวิเคราะห์ ขอ้ มูล ใช้สถิ ติพ รรณนา ได้แก่
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุ มานวิเคราะห์
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ Multiple Regression Analysis ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่คือ เพศหญิงจํานวน 295 คน (ร้อยละ 73.75) ส่ วนใหญ่สถานภาพโสด จํานวน 289 คน
(ร้อยละ 72.25) มีอยู่ในช่วงอายุ 18-22 ปี มากที่สุด จํานวน 155 คน (ร้อยละ 38.75) เมื่อจําแนกตาม
ระดับการศึ กษาพบว่า ส่ วนใหญ่ มีระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี มากที่ สุด จํานวน 324 คน (ร้อยละ
81.00) มีอาชีพเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษามากที่สุดจํานวน 162 คน (ร้อยละ 40.50) และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อ น น้อยกว่าหรื อเท่ ากับ 10,001 บาทมากที่ สุด จํานวน 173 คน (ร้ อยละ 43.25) ผลการวิจ ยั
เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ ส่งผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การศูนย์การค้า
ฟิ วเจอร์ พาร์ ค พบว่าโดยมี ภาพรวมอยู่ในระดับสําคัญ มากที่ สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด โดยมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 4.47 รองลงมา ได้แก่
ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 4.42 ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกทางกายภาพค่าเฉลี่ย 4.40 ด้านราคา
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ค่าเฉลี่ย 4.23 ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ค่าเฉลี่ย 4.18 ด้านบุคคลค่าเฉลี่ย 4.14 และน้อยที่สุดด้าน
ช่ องทางการจัดจําหน่ าย ค่าเฉลี่ย 4.10 ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า (1) ปั จจัยส่ วน
บุคคล อันได้แก่ อายุ และอาชี พที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การศูนย์การค้า
ฟิ วเจอร์ พาร์ คต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 (2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การ อันได้แก่ ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุ คคล ด้านสิ่ งอํานวย
ความสะดวกทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ คอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุดคือ ด้าน
ส่ วนประสมทางการตลาด และน้อยที่สุดคือ กระบวนการ
คําสํ าคัญ : ส่ วนประสมทางการตลาด, ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การศูนย์การค้า
ABSTRACT
Objective of this study, Factors affecting the Customers satisfaction of Future Park is to
study the demography factor influenced on customer satisfaction and to study that the marketing
mix factors affect to customer satisfaction. The sample population consisted of 400 customers
were drawn from infinite population by Cochran’s formula, at 95 percentage confidence level and
were selected by Convenience Sampling method. The study would explore by questionnaires. The
statistical analysis data information which is Frequency; Percentage; Mean and Standard
deviation. The statistical to test hypothesis which is Independent Sample t-Test; One Way
AnalysisofVariance;MultipleRegressionAnalysis. The Study found that the most sample group
were women, single status, the age was between 18 -2 2 years old, education was in bachelor
degree, almost occupation was student and personal income was less than or equal 10,001 baht.
The Marketing mix factors that the consumers gave the highest level of significant were
Promotion From the hypothesis, the results showed that the different age, occupation describe the
different of customer satisfaction. In addition, the marketing mix factors are
Place;Promotion;People; Physical Evident and Process affect to customer satisfaction which
statistical significance at level 0.05 and factors. Promotion is the highest level that affect to
customer satisfaction and the lowest level is Process.
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บทนํา
การค้าปลีกค้าส่ งจึงเป็ นธุรกิจที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศนอกจากจะเป็ นสาขา
ที่ทาํ รายได้สูงเป็ นอันดับสองรองจากภาคอุตสาหกรรม ธุ รกิจค้าปลีกจึงเป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมและเป็ นตัว
จัก รในการพัฒ นามาตรฐานการครองชี พ และคุ ณ ภาพชี วิต ของประชาชนโดยจะทําหน้าที่ เป็ น
ตัวกลางในการเชื่อมโยงและกระจายสิ นค้าจากผูผ้ ลิตและนําสู่ ผบู ้ ริ โภค (ประชาชาติธุรกิจ, 2557)
ศู น ย์ก ารค้า เป็ นการให้ บ ริ ก ารค้า ปลี ก รู ป แบบหนึ่ งที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ วิ ถี ชี วิ ต ของ
ผูบ้ ริ โภค โดยศูนย์การค้าในปั จจุบนั มีลกั ษณะการให้บริ การที่ครบวงจร กล่าวคือ ผูบ้ ริ โภคสามารถ
เข้ารับบริ การ หรื อหาซื้อสิ นค้าได้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้านพร้อมทั้งมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบย่าน
ชานเมืองที่ธุรกิจค้าปลีกมีการแข่งขันกันค่อนข้างรุ นแรง “รังสิ ต” ถือเป็ นหนึ่งสมรภูมิในลําดับต้น ๆ
ที่มีการแข่งขันรุ นแรง แต่จากการที่เมืองมีการขยายตัว ประกอบกับภาครัฐมีแผนที่จะพัฒนารถไฟ
ความเร็ วสู ง การขยายถนน และการพัฒนารถไฟฟ้าสายสี แดงเข้ม ช่วงบางซื่ อ-รังสิ ต ส่ งผลให้ยา่ น
รังสิ ตเริ่ มเป็ นที่จบั ตามองของผูป้ ระกอบการห้างค้าปลีกรายใหญ่ (โพสต์ทูเดย์ออนไลน์, 2561)
บริ ษัท รั ง สิ ต พลาซ่ า จํา กัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท บริ หารศู น ย์ก ารค้า มื อ อาชี พ ซึ่ งมี ค วามเชี่ ย วชาญ
ประสบการณ์ และมี ชื่อเสี ยงในวงการธุ รกิ จของประเทศไทยมาช้านาน โดยดําเนิ นธุ รกิ จในการ
บริ หารศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ คมาตั้งแต่เริ่ มก่อตั้ง และได้พฒั นาศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์คมาอย่าง
ต่อเนื่ องตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี แผนการดําเนิ นการได้มีแผนการก่อสร้ างเมืองแห่ งการค้าและ
บริ การที่ สมบู รณ์แบบ ภายใต้ชื่อ “ฟิ วเจอร์ ซิต้ ี” อย่างเต็มรู ปแบบ ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงเป็ นที่มาที่
ผูว้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ ค
เพื่อที่จะสามารถทําการปรับปรุ ง และกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งสามารถ
วางแผน และกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ค
2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การศูนย์การค้าฟิ วเจอร์พาร์ค
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สมมติฐานของการวิจยั
1) ปั จจัยส่ วนบุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชี พ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ คแตกต่างกัน
2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ อันได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกทางกายภาพและด้าน
กระบวนการ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ค
ขอบเขตของการวิจัย
ด้านเนื้ อ หา ศึ ก ษาค้น คว้า มุ่ ง เน้ น เกี่ ย วกับ ตัว แปรปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ ค และปั จจัยส่ วนบุคคล ประชากรที่ตอ้ งการศึกษาในการวิจยั นี้
คือผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาใช้บริ การศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ ค เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน
โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling Design)
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ปัจจัย ส่ วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของ ผูม้ าใช้บริ การศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ค
ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง กลยุทธ์การทางการตลาด 7 ด้าน ที่ ช่วยให้การดําเนิ น
ธุรกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์หรื อตามเป้าหมายของศูนย์การค้าฟิ วเจอร์พาร์ค
ความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ บริ ก าร หมายถึ ง ภาวะการแสดงออกที่ เกิ ด จากการประเมิ น
ประสบการณ์การซื้อและการใช้สินค้าและบริ การ
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ปัจจัย ส่ วนบุคคล

- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพ
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
ศูนย์ การค้ าฟิ วเจอร์ พ าร์ ค

ปัจจัย ส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
- ด้านบุคคล
- ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกทางกายภาพ
- ด้านกระบวนการ

รู ปที่ 1 กรอบแนวความคิดในงานวิจยั
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1) ผลงานวิจยั นี้ สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางให้กบั บริ ษ ทั รั งสิ ตพลาซ่ า จํากัด ในการ
ส่ งเสริ มและพัฒนาเครื่ องมือทางการตลาดให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การมากยิง่ ขึ้น
2) ผลงานวิจยั นี้ สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางให้กบั บริ ษ ทั รั งสิ ตพลาซ่ า จํากัด ในการ
ปรับปรุ งกลยุทธ์การให้การบริ การ เพื่อสร้างความประทับให้กบั ผูใ้ ช้บริ การให้เกิดความพึงพอใจ
มากยิง่ ขึ้น
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดบริการ
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Lovelock&Wright (2007) ได้กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ คือ เครื่ องมือหรื อ
ปั จจัยทางการตลาดที่ ควบคุ มได้ซ่ ึ งในส่ วนของธุ รกิ จต้อ งใช้ร่วมกัน เพื่ อตอบสนองสร้ างความ
ต้องการและความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ซึ่ งโดยมากแล้วหากเป็ นสิ นค้าจะมีส่วนประสม
4 ปั จจัย คือ สิ นค้า/บริ การ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย กิจกรรมการส่ งเสริ มการขาย แต่ส่วนผสม
ทางการตลาดบริ การนั้นจะมีความแตกต่างจากส่ วนประสมทางการตลาดของสิ นค้าธรรมดา นัน่ ก็
คื อ จะต้องมี การเน้นถึ งพนักงานผูใ้ ห้บ ริ การ กระบวนการการให้บริ การต่ างๆ และสิ่ งแวดล้อม
ทางด้านกายภาพหรื อสิ่ งอํานวยความสะดวก โดยปั จจัยทั้งสามส่ วนนี้ ผสมกันเป็ นหลักการของการ
ส่ งมอบบริ การ ซึ่งสําหรับตลาดธุรกิจบริ การนั้น จะมีการทําการตลาดในด้านปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดเพิ่ ม อี ก 3 ปั จจัย คื อ ผูใ้ ห้ บ ริ การ กระบวนการให้ บ ริ ก าร และสภาพแวดล้อ มในการ
ให้บริ การ ส่ วนประสมทางการตลาดสําหรับตลาดบริ การนั้นเป็ นกิจกรรมที่สนองความต้องการของ
ลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดแก่ลูกค้า ซึ่งก็คือ ส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps
แนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจ
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2553) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) ไว้
ว่า ความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้นจากการเปรี ยบเทียบคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การกับความคาดหวัง
ของลู กค้าที่ จะได้รั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ บริ การนั้น ๆ ซึ่ งมี ท้ งั ความรู ้ สึกพอใจและไม่ พ อใจ ซึ่ งหาก
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนั้นเป็ นไปตามความคาดหวังของลูกค้าก็จะส่ งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
แต่ถา้ หากผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนั้นไม่เป็ นไปตามที่ ลูกค้าคาดหวังก็จะทําให้ลูกค้าไม่เกิดความพึง
พอใจและผิ ด หวังในตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารนั้น ซึ่ งความคาดหวังนั้น จะได้รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
ประสบการณ์ในการซื้อ คําแนะนําจากเพือ่ น และคําแนะนําจากนักการตลาด ตลอดถึงข่าวสาร
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
วรฤทัย สุ ภ ัท รเกี ย รติ (2552) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความต้อ งการของลู ก ค้าใน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่ า รัชดา - พระราม 3” เก็บข้อมูลจาก ผูท้ ี่มาใช้บริ การกับทางศูนย์การค้า
เซ็นทรัล พลาซ่ า รัชดา - พระราม 3 จํานวน 400 ชุด พบว่าปั จจัยที่ มีผลต่อความต้องการของลูกค้า
พบว่า ลูกค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่ า รัชดา - พระราม 3 ส่ วนใหญ่จะมีความต้องการในด้าน
สถานที่ ลําดับต่อมาคือการบริ การ การส่ งเสริ มทางการตลาด พนักงานขาย ลักษณะทางกายภาพ
ด้านสิ นค้า สิ่ งอํานวยความสะดวก ช่ องทางการจัดจําหน่ าย และด้านราคาตามลําดับ ส่ วนความ
ต้องการของลูกค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่ ารัชดา - พระราม 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
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กลาง พบว่าลูกค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่ ารัชดา - พระราม 3 ส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็ น
ในด้านความปลอดภัย ลําดับต่อมาคือด้านร่ างกาย ด้าน ความต้องการการยอมรับนับถือจากผูอ้ ื่ น
ด้านความรั กและการเป็ นเจ้าของ และด้านความต้องการ ความเป็ นตัวตนอันแท้จริ งของตนเอง
ตามลําดับ เมื่อนํามาทดสอบสมมติ ฐานของงานวิจบั พบว่า ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ของ
ลูกค้าได้แก่ เพศอายุระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน
ไม่ มี ผ ลต่ อ ความต้อ งการของลู ก ค้าในศู น ย์ก ารค้าเซ็ น ทรั ล พลาซ่ า รั ช ดา - พระราม 3อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ มีความสัมพันธ์ต่อ
ความต้องการของลูกค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า รัชดา - พระราม 3ได้แก่ ปั จจัยด้านราคา ด้าน
การส่ งเสริ มทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านการบริ การ สําหรับปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ การที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการของลูกค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า
รัชดา – พระราม 3 ได้แก่ ปั จจัยด้านสิ นค้า ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านพนักงานขาย ด้านสิ่ ง
อํานวยความสะดวก และด้านสถานที่
ณัฐสิ นี อุ่นแก้ว (2557) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริ การ
ศู น ย์ก ารค้าเมกาบางนา” ในภาพรวม ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผ ลต่ อ การใช้บ ริ ก าร
ศูนย์การค้าเมกาบางนา อยูใ่ นระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านการจัดจําหน่าย(สถานที่)
รองลงมา คื อ ด้านผลิตภัณ ฑ์ ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผลการทดสอบสมติ ฐาน
พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ สถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริ การศูนย์การค้าเมกาบางนา ในภาพรวม
แตกต่างกัน ส่ วนผูใ้ ช้บริ การที่ มีเพศและอายุต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ที่มีผลต่อการใช้บริ การศูนย์การค้าเมกาบางนา ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
จิตตพัฒ น์ พรหมพงษ์ (2558) ศึ กษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่ อความพึงพอใจในการใช้
บริ การท่ าอากาศยานสุ ว รรณภู มิ” ผลการวิจยั พบว่าปั จ จัยส่ วนบุ ค คล ของผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ มีค วาม
แตกต่างกันในเรื่ องของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและอาชีพ สําหรับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างที่มี
รายได้เฉลี่ ยะน้อยกว่าหรื อ เท่ ากับ 25,000 บาท มี ค วามพึ งพอใจในการใช้บ ริ ก ารท่ าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิสูงสุ ดและสําหรั บอาชี พพบว่า อาชี พนักเรี ยนหรื อนักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้
บริ การท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิสูงที่สุด
กฤตภาคิ น มิ่ งโสภา (2560) ศึ ก ษาเรื่ อ ง“ปั จจัยที่ ท าํ นายความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บ ริ การ
ศูนย์บริ การ TOT แจ้งวัฒนะ” ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ 21600
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30 ปี มี รายได้ 20,001-30,000 บาท มี ระดับ การศึ กษาอยู่ในระดับ ปริ ญ ญาตรี มี อ าชี พ นักเรี ยน/
นักศึกษา/ สถานภาพโสด การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลส่ วนประสมทางการตลาดพบว่า สมมติ ฐานด้าน
ประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ สถานภาพสมรส อายุ อาชี พ และรายได้ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การศูนย์บริ การ TOT แจ้งวัฒนะแตกต่างกัน
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ ค ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่
เคยใช้บ ริ การศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ ค ซึ่ งไม่ท ราบจํานวนประชากรที่ แน่ นอน จึ งคํานวณกลุ่ ม
ตัวอย่างได้จากสู ตรคํานวณไม่ทราบขนาดประชากรของ W.G. Cochran ( (1953โดยเก็บข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน คน ใช้แบบสอบถาม 400(Questionnaire) เป็ นเครื่ องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale ระดับ ค่าความเชื่ อมัน่ 5 Cronbach’s Alpha โดยรวมมีค่า
ขึ้ นไป ซึ่ งถือว่าแบบสอบถามมี ความน่ าเชื่ อถื อ 0.7สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและทดสอบ
สมมติฐานแบ่งออกเป็ น การวิเคราะห์สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์
สถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ดัง นี้ (1) การวิ เคราะห์ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive
Statistics) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง โดยนําเสนอเป็ นตารางแจกแจงความถี่
(Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพื่ อ ใช้ อ ธิ บ ายข้อ มู ล เบื้ อ งต้น (2) การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล สถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน (Inferential
Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ที่ต้ งั ไว้ ได้แก่ t-Test, F-test และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ใช้ (Multiple Regression) โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลลักษณะส่ วนบุคคล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ คือ เพศหญิ งจํานวน 295 คน (ร้ อ ยละ 73.75) ส่ วนใหญ่
สถานภาพโสด จํานวน 289 คน (ร้อยละ 72.25 ) มีอายุอยูใ่ นช่วงอายุ 18-22 ปี มากที่สุด จํานวน 155
คน (ร้อยละ 38.75) เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มาก
ที่สุด จํานวน 324 คน (ร้อยละ 81.00) มีอาชีพเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษามากที่สุดจํานวน 162 คน (ร้อย
ละ 40.50) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 24,999 บาทมากที่สุด จํานวน177คน(ร้อยละ44.25)
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ โดยภาพรวมมี
คะแนนเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากที่ สุด ( X = 4.28) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านส่ งเสริ ม
การตลาดอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.47) รองลงมาคือด้านกระบวนการอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X
= 4.42, S.D.=0.44) รองลงมา ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกทางกายภาพ ( X = 4.40) อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด รองลงมา ด้านราคา ( X = 4.23) อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.18, S.D.=0.50) ด้านบุคคลอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.14) และน้อยที่สุดด้านช่องทางการ
จัดจําหน่ายอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.10) ตามลําดับ
ข้ อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการศูนย์การค้ าฟิ วเจอร์ พาร์ ค
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.28)
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านกระบวนการลําดับแรก
คือ พอใจกับสิ่ งอํานวยความสะดวกภายในศูนย์การค้าอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.56) รองลงมา
พอใจระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีของศูนย์การค้าอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.48) และน้อยที่สุด
คือ พอใจกับความสวยงามของการตกแต่งภายในและภายนอกอาคารของศูนย์การค้าอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.03) ตามลําดับ
การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 ตารางการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1
ตัวแปรอิสระ
สถิติที่ใช้ในการ
Sig.
ผลการทดสอบ
ปั จจัยส่ วนบุคคล
ทดสอบ
เพศ
t-test
0.836
ไม่สอดคล้อง
อายุ
F-test
0.001
สอดคล้อง
ระดับระดับการศึกษา
F-test
0.136
ไม่สอดคล้อง
สถานภาพ
F-test
0.145
ไม่สอดคล้อง
อาชีพ
F-test
0.048
สอดคล้อง
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F-test
0.531
ไม่สอดคล้อง
*มีนยั ยะสําคัญทางสถิติ 0.05
พบว่าอายุและอาชี พที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ ค
ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 2 ตารางการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2
ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดบริ การ
b
Std. Error
B
Constant
0.218
0.095
- ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ(x1)
0.066
0.088
0.086
- ด้านราคา (x2)
0.004
0.041
0.005
- ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (x3)
0.176
0.067
0.253
- ด้านส่ งเสริ มการตลาด (x4)
0.633
0.033
0.737
- ด้านบุคคล (x5)
0.387
0.032
0.434
- ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกทางกายภาพ(x6) 0.208
0.058
0.222
- ด้านกระบวนการ (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 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การได้แก่ ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกทางกายภาพ และด้านกระบวนการมี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การศูนย์การค้าฟิ วเจอร์พาร์คอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และมีอาํ นาจในการพยากรณ์ร้อยละ 84.9
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1) ด้านอายุ เพราะกลุ่มวัยทํางานเป็ นกลุ่มที่มีรายได้เป็ นของตัวเอง มีกาํ ลังซื้ อ ทําให้สามารถ
เข้าถึงสิ นค้าและบริ การได้มากกว่ากลุ่มนักเรี ยนและนักศึกษา โดยผลการเปรี ยบเทียบรายคู่ยงั พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ คที่มีอายุ 18 – 22 ปี มีความพึงพอใจในการใช้บริ การศูนย์การค้า
ฟิ วเจอร์ พาร์ ค น้อยกว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุ 23 – 29 ปี อายุ 30 – 39 ปี และ อายุ 45 – 49 ปี อาจเป็ น
เพราะว่า ผูใ้ ช้บริ การในช่วงอายุ 18-22 ปี ซึ่ งเป็ นกลุ่มนักเรี ยนนักศึกษา ยังไม่มีรายได้ประจําเดือน
เป็ นของตนเอง การเข้าถึงการบริ การหรื อสิ นค้า เน้นบริ โภคสิ นค้าบริ การทางด้านความบันเทิง เช่น
โรงภาพยนตร์ คาราโอเกะ เป็ นต้น ส่ งผลให้ไม่สามารถรับบริ การได้อย่างทัว่ ทุกประเภท จึงมีความ
พึงพอใจในการใช้บริ การศูนย์การค้าฟิ วเจอร์พาร์คน้อยกว่าวัยทํางาน
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2) ด้านอาชี พ เพราะอาชี พที่แตกต่างกัน การเลือกใช้บริ การด้านต่าง ๆ จึงมีความแตกต่าง
กัน โดยผลการเปรี ยบเทียบรายคู่ยงั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
พนักงานบริ ษทั เอกชน มีความพึงพอใจในการใช้บริ การศูนย์การค้าฟิ วเจอร์พาร์ค มากกว่า นักเรี ยน/
นักศึกษา และ อาชีพอิสระ ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากกลุ่มนักเรี ยน/นักศึกษา ส่ วนใหญ่จะเข้ามาใช้บริ การ
ศูนย์การค้า ในช่วงเวลาหลังเลิกเรี ยน หรื อวันหยุดเท่านั้น ส่ วนอาชี พอิสระอาจมีขอ้ จํากัดในเรื่ อง
ความสะดวกในการชําระบริ การ เช่ น การชําระค่าบริ การ สิ นค้าหรื อบริ การที่ มีโปรโมชัน่ ร่ วมกับ
บัตรเครดิต อีกทั้งอาชี พข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริ ษทั เอกชน มีกาํ ลังซื้ อที่
ค่ อ นข้า งแน่ น อน จึ ง ทํา ให้ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ที่ ง่าย มี ค วามพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก าร
ศูนย์การค้าฟิ วเจอร์พาร์ค
ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กฤตภาคิน มิ่งโสภา (2560) พบว่า อายุและ
อาชีพ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การศูนย์บริ การ TOT แจ้งวัฒนะแตกต่างกัน
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิตตพัฒน์ พรหมพงษ์ (2558) ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล
ด้านอาชีพของผูใ้ ช้บริ การที่มีความแตกต่างกัน อาชีพนักเรี ยนหรื อนักศึกษามีความพึงพอใจในการ
ใช้บริ การท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิสูงที่สุด
ปั จจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาดบริการ แยกอภิปรายผลตามค่านํ้าหนักดังนี้
1) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด เนื่ องจากพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ที่นิยมเดิน Event ใน
ห้าง เนื่ องจากมีที่จอดรถสะดวก ไม่ตอ้ งเสี่ ยงกับสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่สามารถคาดเดาได้ โดยทาง
ศู น ย์การค้าได้มี การจัดกิ จกรรมทางการตลาด (Event) มี ค วามน่ าสนใจ ดึ งดู ด มี ค วามน่ าสนใจ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย ไม่ว่าจะเป็ น กลุ่มวัยนักเรี ยน นักศึกษา กลุ่มคนทํางาน หรื อแม่บา้ น
โดยมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดทุก ๆ เดือน อีกทั้งในเรื่ องของการใช้สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์การค้าอย่างที่สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างทัว่ ถึงจากช่องทางการสื่ อสาร
ที่มีมากขึ้นโดยมีการปรับเปลี่ยนไปกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนไปมาใช้ Social media เยอะ
ขึ้ น โดยช่ อ งทางของการสื่ อ สารของ Social media ที่ ส ามารถเข้า ถึ ง ผู ้บ ริ โ ภคได้ก็ คื อ Line@
Facebook fanpage เป็ นต้น ทั้งนี้ ผลวิจยั ยังพบว่า “ความน่ าสนใจของสิ นค้าหรื อบริ การที่ นาํ มาลด
ราคา” มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด โดยความน่ า สนใจของสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารที่ น ํา มาลดราคา มี ค วาม
หลากหลาย และราคาดึงดูด โดยมีการจัดกิจกรรมลดราคาในทุก ๆ ไตรมาส การลดราคาสิ นค้าทําให้
ผูบ้ ริ โภคประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้า สิ่ งนี้ จึงส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความพึงพอใจในด้าน
ส่ งเสริ มการตลาดได้เป็ นอย่างดี
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2) ด้านบุ คคล เนื่ อ งจากพนักงานเป็ นส่ วนหนึ่ งของการให้บ ริ การและเป็ นตัวแทนของ
ศูนย์การค้าที่จะส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจ โดยด้านบุคคลของศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ ค
นั้นพบว่า พนักงานมีความพร้อมและเต็มใจ ใส่ ใจในการให้บริ การ อีกทั้งยังมีจาํ นวนที่เพียงพอต่อ
การให้บริ การในจุดต่าง ๆ ของพื้นที่ในศูนย์การค้า ไม่ว่าจะเป็ นพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่มี
ประจําทุ ก ชั้น การแต่ งกาย มารยาท ของพนักงานประชาสัมพันธ์ที่ พร้ อมให้บ ริ การข้อมู ล และ
อํานวยความสะดวกกับผูใ้ ช้บริ การ
3) ด้านช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย เนื่ องจากทําเลที่ ต้ งั ของศู น ย์คา้ ซึ่ งอยู่ในย่านธุ รกิ จของ
กรุ งเทพฯ ตอนเหนื อ เป็ นประตูด่านแรกที่จะเข้าสู่ กรุ งเทพฯ อีกทั้งยังตั้งอยูบ่ นจุดที่เชื่อมต่อระหว่าง
กรุ ง เทพฯ ไปสู่ ภ าคกลาง ภาคเหนื อ และภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ การจราจรโดยรอบที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพด้วยทางเข้า-ออก 4 ทาง พร้อมถนนรอบโครงการ 16 เลนจากถนนหลัก ระบบการ
คมนาคมที่ สามารถมาถึงศูนย์การค้าได้อย่างสะดวก มีจุดจอดรถตูโ้ ดยสารและป้ ายรถประจําทาง
หน้าศูนย์การค้า และในอนาคต โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสี แดง บางซื่ อ- รังสิ ต จะยิ่งส่ งเสริ ม
ให้สามารถให้ผูบ้ ริ โภคเข้าถึงศูนย์การค้าได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งที่ จอดรถ (Parking lot) มีจาํ นวนมาก
และเพียงพอกับผูใ้ ช้บริ การ โดยจอดรถมากที่ สุดถึง 8,400 คัน (10,000 คัน เมื่อจอดซ้อนคัน) จึ ง
ส่ งผลให้ผใู ้ ช้บริ การมีความความพึงพอใจในการใช้บริ การศูนย์การค้าฟิ วเจอร์พาร์ค
4) ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกทางกายภาพ เนื่ องจากความพฤติกรรมการใช้บริ การของ
ผูใ้ ช้บริ การในปั จจุบนั ที่มีต่อศูนย์การค้ามากกว่าการไปซื้ อสิ นค้าแล้วกลับบ้าน ผูบ้ ริ โภคใช้บริ การ
ศู น ย์ก ารค้าเพื่ อ รั บ บริ ก ารในด้านต่ าง ไม่ ว่ า จะเป็ นกิ จ กรรมการพัก ผ่ อ น การทํา กิ จ กรรมด้าน
การศึกษา การเงิน เป็ นต้น เมื่อผูบ้ ริ โภคใช้บริ การในศูนย์การค้ามากขึ้น ปั จจัยของบรรยากาศของ
สถานที่ การออกแบบตกแต่งที่ ทนั สมัย สวยงาม มีพ้ืนที่ส่วนกลางให้พกั ผ่อน ความสะอาด การมี
อุ ณ หภู มิ ที่ เหมาะสม แสงสว่างเพี ยงพอ จึ งเป็ นส่ วนที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ งพอใจของผู ใ้ ช้บ ริ ก าร
ศูนย์การค้าฟิ วเจอร์พาร์ค
5) ด้านกระบวนการ เนื่องจากความต้องการของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ต้องการความรวดเร็ ว
และความสะดวกสบายในการให้บริ การอันเนื่ องจากเวลาที่มีจาํ กัด ขั้นตอนการให้บริ การต่าง ๆ จึง
ต้องขั้นตอนกระบวนการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐสิ นี อุ่นแก้ว (2557) พบว่า ด้านการจัดจําหน่าย และ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีผลต่อการใช้บริ การ ศูนย์การค้าเมกาบางนา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของวรฤทัย สุ ภทั รเกียรติ (2552) พบว่า ลูกค้าส่ วนใหญ่จะมี
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ความต้องการในด้านสถานที่ และปั จจัยด้านพนักงานขาย ด้านกระบวนการ ด้านการสร้ างและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อความต้องการของลูกค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า รัชดา พระราม 3 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ ในธุรกิจ
1) ด้านอายุ เนื่ องจากผูใ้ ช้บ ริ การที่ มีอ ายุ 23 – 49 ปี เป็ นกลุ่ มวัยทํางานที่ มีรายได้ประจํา
แน่ นอน ทางศูนย์การค้าควรจัดกิจกรรมหรื อปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม สามารถดึงดูด
กลุ่มลูกค้าเหล่านี้ให้ได้มากที่สุด
2) ด้านอาชีพ นักเรี ยนนักศึกษา ซึ่งเป็ นกลุ่มที่ประสบการณ์การบริ โภคยังน้อย ยังไม่มีความ
เป็ นตัวของตัวเองมากนัก ใช้สินค้าตามกลุ่มเพื่อนหรื อกระแสสังคม ชอบแสวงหาสิ่ งแปลกใหม่
เสมอ โดยได้รับอิทธิ พลจากสื่ อสู ง โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย อีกทั้งชอบของดีมีคุณภาพ แต่ยงั ไม่ยึด
ติดกับแบรนด์ใหม่แบรนด์หนึ่ ง เริ่ มใส่ ใจสุ ขภาพตามเทรนด์ ซื้ อสิ นค้าโดยดูที่ราคาและความคุม้ ค่า
จึงควรนําจุดเด่ นในด้านพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์กบั ศูนย์การค้า ใน
เรื่ องของการสร้างกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาด จากที่คนกลุ่มนี้เป็ นกลุ่มที่ใช้โซเชียลมีเดียสู ง มาช่วย
ในโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า ผ่านกิจกรรมทางการตลาดของศูนย์การค้า
3) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูบ้ ริ หารหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทําการส่ งเสริ มการขาย
อย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากผลวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจกับสิ นค้าที่มีการนําลดราคา ฉะนั้น
ควรส่ งเสริ มให้มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายร่ วมกับสิ นค้าที่หลากหลายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4) ด้านบุ ค คล ศู น ย์ก ารค้าฟิ วเจอร์ รัก ษามาตรฐานจํานวนพนัก งานที่ มี เพี ย งพอต่ อ การ
ให้บริ การ จัดตารางการทํางานให้เหมาะสม ส่ วนเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนบริ การจราจรบริ เวณที่จอดรถซึ่ ง
เป็ นพนักงานจากบริ ษ ทั ภายนอก ควรมี การจัดอบรมร่ ว มกัน กับ พนักงานของพนัก งานภายใน
เพื่อให้มีการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน
5) ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ คมีพ้ืนที่ จอดรถที่ เพียงพอ โดยมี
พื้นที่ในการจอดรถมากกว่า 7,000 คัน แต่ควรมีการตรวจสอบปรับปรุ งในเรื่ องของสัญญาณที่จอด
รถว่าง เพิ่มช่องให้บริ การชําระค่าบริ การการจอดรถ และป้ ายแสดงช่องจอดที่ว่างในแต่ละชั้น เพื่อ
ความคล่องตัวในการจราจรภายในลานจอดรถ
6) ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผลการวิจยั พบว่าการออกแบบตกแต่งที่
สวยงาม ของศูนย์การค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจมากที่สุดดังนั้นควรรักษาไว้เพื่อเป็ นมาตรฐานที่ดี
และเพิม่ พื้นที่ส่วนกลางที่มีไว้สาํ หรับให้ลูกค้าพักผ่อนให้มากขึ้น
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7) ด้านกระบวนการ เพิ่มพนักงานให้เพียงพอและมีความพร้อมในการให้บริ การ โดยควรมี
พนักงานประจําจุดแต่ละชั้นทั้งในบริ เวณลานจอดรถและภายในศูนย์การค้า อีกทั้งควรจัดการอบรบ
เพิ่มความรู ้เพือ่ ให้สามารถตอบคําถามและช่วยเหลือผูใ้ ช้บริ การได้
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
1) ควรทําการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ให้สามารถวิเคราะห์
ถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริ งและตอบสนองความต้องการได้อย่างถูกต้อง
2) ควรทําการศึกษาโดยแยกกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภทบริ การของบริ ษทั รังสิ ตพลาซ่ า เช่ น
กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริ การ Future Arena กลุ่มลูกค้าศูนย์การค้า ZPELL เป็ นต้น
บรรณานุกรม
กฤตภาคิน มิ่งโสภา.(2560). ปั จจัยที่ทาํ นายความพึงพอใจของผู้ใ ช้ บริ การศูนย์ บริ การ TOT แจ้ ง
วัฒนะ. การค้นคว้าอิสระบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยรังสิ ต
จิตตพัฒน์ พรหมพงษ์. (2558). ปั จจัยที่มอี ิทธิ พลต่ อความพึงพอใจในการใช้ บริ การท่ าอากาศยาน
สุ ว รรณภู มิ .การศึ ก ษาค้ น คว้า อิ ส ระบริ หารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต คณะพาณิ ชยศาสตร์ แ ละ
การบัญชี,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณัฐสิ นี อุ่นแก้ว .(2557).ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริ การศูนย์การค้าเมกา
บางนา.การศึกษาค้นคว้าอิสระบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต, วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก.
ประชาชาติธุรกิจ. (2557). มองข้ ามช็อตปี หน้ าธุรกิจค้ าปลีกโต 10%.ข้อมูลองค์กรสื บค้นเมื่อ 10
มกราคม 2561, จาก https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1415697927.
โพสต์ทูเดย์. (2559). ส่ องสนามรบค้ าปลีกรั งสิ ต ยักษ์ ใ หญ่ ซ่ ุมรอสายสีแดง.สื บค้นเมื่อ 5 มกราคม
2561,จาก https://www.posttoday.com/market/news/471919.
วรฤทัย สุ ภทั รเกียรติ. (2552). ปั จจัยที่มผี ลต่ อความต้ องการของลูกค้ าในศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ลพลาซ่ า
รั ชดา-พระราม 3. การศึกษาค้นคว้าอิสระบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
อดุลย์ จาตุรงคกุล.(2553).พฤติกรรมผู้บริ โ ภค (พิมพ์ ครั้ งที่ 6).กรุ งเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Lovelocek,c.,&Wright, L.(2007) Service marketing(6thed.).New jersey: Prentic-Hall.
Cochran,W.G. (1953) Sampling Techniques. Experimental Designs, New York

607

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ปัจจัย ภาพลักษณ์ ร้านค้าและคุณค่ าตราสินค้ าส่ งผลต่ อความภักดีของผู้บริโภค
กูร์เมต์ มาร์ เก็ต กรณีศึกษา สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ
THE STORE IMAGE FACTORS AND BRAND EQUITY AFFECTING
THE LOYALTY OF GOURMET MARKET’S CUSTOMER
CASE STUDY OF THE MALL BANGKAPI
กิตติศักดิ์ นันทเกษตร
Kodear_01@hotmail.com
นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
สุ มาลี สว่ าง
sumalee.sa@rsu.ac.th
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ (1) ปั จจัยคุณลักษณะส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภค กูร์เมต์ มาร์ เก็ต กรณี ศึกษา สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ แตกต่างกัน
(2) ปั จจัยและภาพลักษณ์ร้านค้าที่ส่งผลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภค กูร์เมต์ มาร์ เก็ต กรณี ศึกษา สาขา
เดอะมอลล์บางกะปิ (3) ปั จจัยคุณค่าตราสิ นค้าที่ ส่งผลต่อความภักดี ของผูบ้ ริ โภค กูร์เมต์ มาร์ เก็ต
กรณี ศึกษา สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภค กูร์เมต์ มาร์ เก็ต สาขา
เดอะมอลล์บ างกะปิ ซึ่ งไม่ ท ราบจํานวนที่ แ น่ น อน โดยสุ่ ม ตัวอย่างด้วยวิ ธีก ารสุ่ ม แบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ผู ้วิ จ ัย ใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่า ง
จํา นวน 414 คน การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ใช้ส ถิ ติ พ รรณนา ได้แ ก่ ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิ ติเชิ ง
อนุ มาน ได้แก่ t-test, F-test และการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 212 คน (ร้อยละ 51.20) มีอายุ
21 – 30 ปี จํานวน 171 คน (ร้อยละ 41.30) มีสถานภาพโสด จํานวน 201 คน (ร้อยละ 48.55) มีระดับ
การศึกษา ปริ ญญาตรี จํานวน 257 คน (ร้อยละ 62.10) มีอาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 205
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คน (ร้อยละ 49.50) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท จํานวน 124 คน (ร้อย
ละ 30.00) ปั จจัยภาพลักษณ์ของร้านค้า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับจากมากไปน้อยได้ดงั นี้
ด้านการให้ บ ริ ก าร ด้านสภาพแวดล้อ มทางกายภาพ และด้านชื่ อ เสี ย ง ปั จ จัย คุ ณ ค่ าตราสิ น ค้า
โดยรวมอยู่ในระดับมากมากที่ สุด เรี ยงลําดับจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ด้านการเชื่ อมโยงตราสิ นค้า
ด้านการตระหนักรู ้ชื่อตราสิ นค้า และด้านคุณภาพที่รับรู ้ได้ และความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ กูร์เมต์
มาร์ เก็ต สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
(1) ปั จจัยคุณลักษณะส่ วนบุคคล พบว่า เพศ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อความ
ภักดีของผูใ้ ช้บริ การ กูร์เมต์ มาร์ เก็ต สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ 0.05 (2) ปั จจัยภาพลักษณ์ ของร้านค้า พบว่า ได้แก่ ด้านชื่ อเสี ยง ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และด้านการให้บริ การส่ งผลต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาเดอะมอลล์
บางกะปิ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอาํ นาจในการพยากรณ์ร้อยละ 60.6 (3) ปั จจัย
คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า พบว่า ด้า นการตระหนั ก รู ้ ชื่ อ ตราสิ น ค้า ด้านคุ ณ ภาพที่ รั บ รู ้ ไ ด้ และด้านการ
เชื่ อมโยงตราสิ นค้าส่ งผลต่ อความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การ กูร์เมต์ มาร์ เก็ต สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอาํ นาจในการพยากรณ์ร้อยละ 83.4
คําสํ าคัญ : ปั จจัยภาพลักษณ์ร้านค้า, ปั จจัยคุณค่าตราสิ นค้า, ความภักดีของผูบ้ ริ โภค
ABSTRACT
The independent study has the following objectives) .1 (Different personal factors affect
the loyalty of the customer .Difference The Mall Bangkapi) .2 (The image of the shop is related to
customer loyalty The Mall Bangkapi ) 3 ( Factors related to brand loyalty are correlated with
consumer loyalty The Mall Bangkapi .The population used in the research was the user of the
shopping mall in the Mall Bangkapi . The sample size was 414 persons .In analyzing data, the
researcher used both descriptive and inferential statistics . Descriptive statistics included
frequency, percentage, mean and standard deviation .Inferential statistics included t-Test, F-Test,
and multiple regression analysis . The results of the study revealed that 212 respondents )51.20
percent ( were 21-30 years old .They were 21-30 years old ) 41.30 percent .( There were 257
employees )62.10 percent (employed in the private sector, with 205 employees )49.50 percent (
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and average monthly income There were 124 )30.00 percent (of the image of the shop .Overall, it
was at a high level .Descending order is as follows .Service Physical environment And reputation
Brand value factor Overall, it was at the highest level .Descending order is as follows .Link
branding Brand awareness and the quality is perceived . And loyalty to the market in the Mall
Bangkapi Overall, at the highest level .The results of the hypothesis test showed) 1 (The personal
characteristics found that the difference in sex and monthly income affected the customer loyalty .
Gourmet market The Mall was different at the 0.05 level) .2 (The image of the store :Reputation
Physical environment and Service offering affected to customer loyalty .Gourmet market The
Mall Bangkapi was statistically significant at the 0.05 level and had the power to forecast 60.6
percent) . 3 ( Brand equity factors found that Brand awareness, Perceived quality, and Brand
association affected to customer loyalty .Gourmet market The Mall Bangkapi was statistically
significant at the 0.05 level and had the power to forecast 83.4 percent.
Key Word: STORE IMAGE, BRAND EQUITY, LOYALTY OF CUSTOMER
บทนํา
มนุษย์ดาํ รงชีวิตอยูไ่ ด้ดว้ ยปั จจัย 4 ประการ ได้แก่ อาหาร ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องนุ่งห่ม และยารักษา
โรค นับตั้งแต่ยคุ เริ่ มกําเนิดมนุษย์บนโลกใบนี้ จึงได้มีการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ มากมาย เพื่อตอบสนอง
ปั จจัย 4 ประการให้กบั ชีวิตมนุษย์ให้มีความสุ ข ความปลอดภัย และความมัน่ คง โดยในสังคมมนุษย์ได้
สั่งสมสิ่ งเหล่านี้ อย่างต่อเนื่ องหลายยุคหลายสมัยจากภูมิปัญญาของมนุ ษย์ (นิ ตยา กนกมงคล, 2552)
โดยในอดีต สังคมมนุ ษย์มีระบบเศรษฐกิ จแบบเลี้ยงตัวเอง แต่ ละครอบครัวสามารถผลิ ตพืชผลไว้
รับประทานในครัวเรื อนของตนได้ โดยอาศัยวัตถุดิบ ที่มีตามธรรมชาติเป็ นหลัก เมื่อมีปริ มาณที่มาก
เกินความต้องการ จึงนําผลผลิตส่ วนเกินนั้น ไปแลกเปลี่ยนกับสิ่ งของ หรื ออาหารที่ตนและครอบครัว
ไม่สามารถผลิตขึ้นมาได้ เป็ นการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลในชุมชน หรื อระหว่างเมือง จึงเกิดแหล่ง
ซื้ อขายแลกเปลี่ยนสิ นค้าในยุคสมัยนั้น ยังไม่มีสถานที่ ที่แน่ นอน ต่ อมาเมื่ อสังคมเจริ ญขึ้น มีสภาพ
เศรษฐกิจเป็ นสังคมเมือง ทําให้เกิดการขยายตัวส่ งผลให้ความต้องการสิ นค้าอุปโภคและบริ โภคมีมาก
ขึ้นตามด้วย จึงเกิดความจําเป็ นที่จะต้องมีแหล่งหรื อสถานที่สําหรับซื้ อขายสิ นค้าเหล่านั้น คือ ตลาด
ซึ่ งมักจะเป็ นที่ ที่ คนในสังคม หรื อชุ มชนนั้นรู ้ จกั และสามารถเดิ นทางไปมาได้สะดวก รวมทั้งเป็ น
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ศูนย์กลาง ขนาดของตลาดจะใหญ่หรื อเล็ก ขึ้นอยู่กบั ขนาดของชุ มชนที่ ตลาดนั้นตั้งอยู่ หรื อจํานวน
สิ นค้าที่นาํ มาวางจําหน่ ายในตลาดนั้น ๆ โดยสิ นค้าส่ วนใหญ่ที่เป็ นที่นิยมนํามาเสนอขายในตลาดนั้น
คือ วัตถุดิบ เช่น ผักสด เนื้อสัตว์ และอาหารปรุ งสําเร็ จ
จนเกิดแนวคิดในการผสมผสานควบรวมสิ นค้าไว้ในสถานที่ที่มีเป็ นประจําและมีสินค้าจะทัว่
ทุ กมุมของโลกมาไว้ในสถานที่ เดี ยว ที่ เหนื อกว่าตลาดทัว่ ไป โดยมุ่ งเน้น จําหน่ าย อาหารสด เช่ น
เนื้ อสัตว์ ผัก ผลไม้ อาหารแปรรู ป สิ นค้าเพื่อการบริ โภคภายในครัวเรื อน และสิ นค้าประเภทอุปโภคที่
จําเป็ นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ เป็ นหลัก เรี ยกว่า ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งในภาษาไทยเรี ยกว่า สรรพาหาร
ซึ่ งสถานที่ต้ งั ของซูเปอร์ มาร์ เก็ตในปั จจุบนั มีท้ งั ร้านค้าที่ต้ งั เป็ นอิสระ และตั้งอยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้า
โดยภาพรวมจากอุตสาหกรรมการค้าปลีกของกลุ่มอาหาร ใน พ.ศ. 2553 เติบโตร้อยละ 9.1 และเติบโต
สู งสุ ดได้ถึงร้อยละ 10.0 ใน พ.ศ. 2556 เมื่อพิจารณาเฉพาะซู เปอร์ มาร์ เก็ตจะทําให้เห็นได้ว่า ภาพรวม
ของอัตราการเติบโตส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นกลุ่มซูเปอร์มาร์ เก็ตจากตัวเลขใน พ.ศ. 2553 เติบโตขึ้นร้อย 8.8
จนถึง พ.ศ. 2559 มีอตั ราการเติบโตเพิม่ ขึ้นถึงร้อยละ 9.0 (ส่ องค้าปลีกปี 2553 – 2560, 2559)
พูลสุ ข นิ ลกิจศรานนท์ และปิ ยะนุ ช สถาพงศ์ภกั ดี (2560) ข้อมูลจากศูนย์วิจยั ของธนาคาร
กรุ งศรี แสดงให้เห็นว่า ซู เปอร์ มาร์ เก็ต มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง ทั้งในส่ วนของผูแ้ ข่งรายใหญ่
เช่ น Tops (ในเครื อ Central), Home Fresh Mart (ในเครื อ The Mall), Talad Lotus, และ Big C
Market และผู ้ป ระกอบการขนาดกลาง เช่ น Foodland, MaxValu, และ Villa Market ซึ่ งเกื อ บ
ทั้งหมดเป็ นการลงทุนเปิ ดสาขาใหม่ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล และมีสาขาและพื้นที่ ร้านค้า
จํานวน 448 แห่ งทัว่ ประเทศ เพิ่มขึ้นจาก 424 แห่ งใน ปี พ.ศ. 2558 โดยในปี 2559 ผูป้ ระกอบการที่
ลงทุนขยายสาขามาที่สุด คือ Tops ที่เปิ ดสาขาใหม่ถึง 10 สาขา ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงอัตราการขยายสาขาของอุตสาหกรรมซูเปอร์ มาร์ เก็ต
จํานวนสาขาที่เพิ่มขึ้น/ปี
รายชื่อซูเปอร์ มาร์เก็ต
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
Big C Market/Junior
18
30
37
55
Lotus-Talad
165
182
187
192
รวม
343
383
395
424
ที่มา: พูลสุ ข นิลกิจศรานนท์ และปิ ยะนุช สถาพงศ์ภกั ดี (2560)

2016
95
20
19
24
34
59
197
448

ธุ ร กิ จ ซู เปอร์ ม าร์ เก็ ต มี อ ัต ราการเติ บ โตดี ต่ อ เนื่ อ งสู ง กว่ า ธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก ประเภทอื่ น ๆ
เนื่ องจากมีระบบที่ทนั สมัย เน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และการคัดสรรผลิตภัณฑ์วางจําหน่ ายที่มี
คุณภาพและสดใหม่ จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการแข่งขันของธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตได้หนั มาให้
ความสนใจกับการรักษาภาพลักษณ์ และมูลค่าเพิ่มจากตราสิ นค้าที่ จะต้องมีคุณ ภาพที่ เป็ นที่ รับรู ้
และมี เอกลักษณ์ ที่ โดดเด่ นเข้ากับกลุ่ มเป้ าหมาย เป็ นเหตุให้ผูว้ ิจยั สนใจศึ กษาแนวทางการสร้ าง
ภาพลักษณ์ร้านค้าอีกทั้งการพัฒนาคุณค่าตราสิ นค้าของ กูร์เมต์ มาร์ เก็ต ในสาขาเดอะมอลล์บางกะปิ
เพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภาพในการแข่ งขัน กับ คู่ แ ข่ งขัน ในอุ ต สาหกรรมธุ ร กิ จ ซู เปอร์ มาร์ เก็ ต และทํา ให้
ผูใ้ ช้บริ การเกิดความภักดีและยินดีที่จะกลับมาใช้บริ การซํ้า
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจัย คุ ณ ลักษณะส่ วนบุ ค คลที่ ส่งผลต่ อความภักดี ของผูใ้ ช้บ ริ การ กู ร์เมต์
มาร์เก็ต สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ
2) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ภาพลัก ษณ์ ร้ า นค้า ที่ ส่ งผลต่ อ ความภัก ดี ข องผู ้ใ ช้ บ ริ การ กู ร์ เมต์
มาร์เก็ต สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ
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3) เพื่อศึ กษาปั จจัยคุณ ค่าตราสิ นค้าที่ ส่งผลต่อความภักดี ของผูใ้ ช้บ ริ การ กูร์เมต์ มาร์ เก็ต
สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ
สมมติฐานของการวิจยั
1) ปั จจัยคุ ณ ลักษณะส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา อาชี พ และ
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การ กูร์เมต์ มาร์ เก็ต สาขาเดอะ
มอลล์บางกะปิ แตกต่างกัน
2) ปั จจัยภาพลักษณ์ร้านค้า ได้แก่ ด้านชื่ อเสี ยง ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และด้าน
การให้บริ การส่ งผลต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ
3) ปั จจัยคุณค่าตราสิ นค้า ได้แก่ ด้านการตระหนักรู ้ชื่อตราสิ นค้า ด้านคุณภาพที่ รับรู ้ได้ และ
ด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้าส่ งผลต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ
ขอบเขตของการวิจยั
ขอบเขตด้านประชากร คือ ผูท้ ี่มาใช้บริ การ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ โดยไม่
ทราบจํานวนที่แน่นอน จึงใช้สูตรในการคํานวณกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบจํานวนประชากรแน่นอน ได้
เท่ ากับ 385 คน ผูว้ ิจยั ตั้งใจเก็บแบบสอบถามเพิ่ มเติ ม อี ก 15 ชุ ด เป็ น 400 คน แต่ เนื่ องจากมี ผูต้ อบ
แบบสอบถามเกิ นมาจํานวน 14 ชุ ด จึ งมี จาํ นวนตัวอย่างทั้งสิ้ น 414 คน และขอบเขตด้านสถานที่
ภายในซูเปอร์มาร์เก็ต กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาเดอะมอลล์บางกระปิ เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ปั จ จัย ภาพลักษณ์ ร้านค้ า (Store Image) หมายถึง ภาพลักษณ์ ของ กูร์เมต์ มาร์ เก็ต ซึ่ งเป็ น
ซู เปอร์ มาเก็ต ตั้งอยู่ในห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์บางกะปิ ซึ่ งมีภาพลักษณ์ทางด้านชื่ อเสี ยง เป็ น
ซูเปอร์ มาร์ เก็ตระดับไฮเอนด์ ที่ มีสินค้า และบริ การระดับพรี เมี่ยม โดยมุ่งเน้นการคัดสรรคุณภาพ
วัตถุดิบ และสิ นค้า และส่ งมอบการบริ การที่ มีคุณภาพเพื่อตอบสนองผูม้ าใช้บริ การให้มีความพึง
พอใจต่อร้านค้า อีกทั้งยังมีการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพไว้ให้บริ การอย่างครบครั้น โดย
แบ่ งออกเป็ น ด้านชื่ อเสี ยง (Reputation) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment)
และด้านการให้บริ การ (Service Offering)

613

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ปั จ จั ย คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า (Brand Equity) หมายถึ ง ตราสิ น ค้า กู ร์ เมต์ มาร์ เก็ ต ที่ มี ก าร
ออกแบบมาเพื่อยกระดับ และเพิ่มมูลค่าของตราสิ นค้าเพื่อให้เกิดการรับรู ้ และจดจํา คําว่า กูร์เมต์
นั้น ให้สะท้อนถึงซูเปอร์มาร์เก็ตที่การรวบรวม วัตถุดิบและสิ นค้าที่มีคุณภาพระดับชั้นนําทัว่ ทุกมุม
โลกไว้ในร้ านค้า และบริ การที่ ตรงกับคาดหวังของผูม้ าใช้บริ การ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่
ด้านการตระหนักรู ้ ชื่ อ ตราสิ น ค้า (Brand Awareness) ด้านคุ ณ ภาพที่ รับ รู ้ ได้ (Perceived Quality)
และด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้า (Brand Association)
ความภักดีของผู้ใช้ บริ การ หมายถึง ความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การทีมีต่อ กูร์เมต์ มาร์ เก็ต
โดยผ่านประสบการณ์ ในการใช้บริ การแล้วเกิ ดเป็ นความรู ้ สึกประทับ ใจในสิ นค้า วัตถุดิบ และ
บริ การของ กูร์เมต์ มาร์ เก็ต เกิดเป็ นความพึงพอใจ และเชื่อมัน่ ในร้านค้า จึงเกิดเป็ นความภักดีและ
เป็ นแรงจูงใจให้เกิดการกลับมาซื้อซํ้า
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัย คุณลักษณะส่ วนบุคคล
1) เพศ
4) ระดับการศึกษาสู งสุด
2) อายุ
5) อาชีพ
3) สถานภาพ 6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ปัจจัย ภาพลักษณ์ ร้านค้ า
(Store Image)
- ด้านชื่อเสี ยง (Reputation)
- ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
- (Physical Environment)
- ด้านการให้บริ การ (Service Offering)
(Leblance & Nguyen, 1996)

ความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ
กูร์เมต์ มาร์เก็ต
สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ

ปัจจัย คุณค่ าตราสินค้ า
(Brand Equity)
- ด้านการตระหนักรู ้ชื่อตราสิ นค้า
- (Brand Awareness)
- ด้านคุณภาพที่รับรู ้ได้
- (Perceived Quality)
- ด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้า

- (Brand Association)
(Aaker, 1991)
รู ปที่ 1 กรอบแนวความคิด
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ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1) ผลการวิ จ ยั นี้ สามารถทําให้ เข้า ใจถึ งความแตกต่ างของคุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลของ
ผูใ้ ช้บริ การ ใช้ในการกําหนดการตลาด หรื อแบ่งส่ วนทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม
2) ผลการวิจยั นี้ สามารถนําไปเสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั กูร์เมต์ มาร์ เก็ต เพื่อสะท้อน
ให้เห็นถึงความเป็ นเอกลักษณ์ของตราสิ นค้า สถานที่ และการบริ การที่ส่งมอบให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ
3) ผลการวิจยั นี้ ทาํ ให้ทราบถึงความสําคัญของปั จจัยคุณค่าตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อความภักดี
ของผูม้ าใช้บริ การ เพื่อจะนําไปกําหนดเป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดในการพัฒนาคุณค่าของตราสิ นค้า
ในมุมมองของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อตราสิ นค้าทําให้เกิดการตระหนักรู ้ รับรู ้ถึงคุณภาพที่ส่งมอบ และ
เชื่อมโยงตราสิ นค้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และกระตุน้ ให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความภักดี
4) สามารถใช้เป็ นแนวทางให้กบั ผูท้ ี่ สนใจศึกษา ค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความภักดี
ของผูบ้ ริ โภคในอุตสาหกรรมการค้าปลีก เพื่อใช้ในการศึกษาและวิจยั
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับภาพลักษณ์ ร้านค้ า
Martineau (1958) ได้กล่ าวไว้ว่า ภาพลักษณ์ ร้านค้า (Store Image) คื อ ลักษณ์ ของร้ านที่ ถูก
ตี ความจากมุ มมองของลู กค้า จากพื้ นฐานของคุ ณ สมบัติ ทางกายภาพ และทางจิ ตวิทยา โดยภาพ
ลักษณะของร้านค้าจะบ่งบอกถึงบุคลิกภาพ ที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน เพื่อดึงดูดลูกค้าในการตัดสิ นใจซื้อ
เน้นสร้างประสบการณ์ที่ดีให้เกิดความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรก เมื่อลูกค้าเกิดความพึงพอใจ จะทําให้
ลูกค้าสนับสนุนและภักดีต่อร้านค้าได้ นําไปสู่ กว่าบอกต่อในกลุ่มสังคม และกระตุน้ ให้เกิดการซื้ อซํ้า
ซึ่ ง Leblance and Nguyen (1996) ยังได้แ บ่ งปั จ จัย ที่ ก ระตุ ้น ให้ เกิ ด การรั บ รู ้ ข องลู ก ค้าที่ มี ผ ลต่ อ
ภาพลักษณ์ขององค์กรในธุรกิจการให้บริ การเป็ น 5 ด้าน คือ ด้านเอกลักษณ์ขององค์กร (Corporative
Identity) ด้านชื่ อเสี ยง (Reputation) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) ด้านการ
ให้บริ การ (Service Offering) และด้านการติดต่อระหว่างบุคคล (Contact Personal)
แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับคุณค่ าตราสินค้ า
Aaker (1991) ได้ท าการศึ กษาโมเดลเกี่ ยวกับ คุ ณ ค่ าตราสิ นค้า (Brand Equity Model) ซึ่ ง
อธิ บายเกี่ ยวกับคุ ณ ค่ าตราสิ นค้า ว่า คุ ณค่ าตราสิ นค้านั้นสามารถแบ่ งองค์ประกอบออกเป็ นด้าน
ใหญ่ๆ จํานวน 5 ด้าน ซึ่ งประกอบไปด้วย (1) ด้านการตระหนักรู ้ชื่อตราสิ นค้า (Brand Awareness)
เป็ นจุ ดเริ่ มต้นที่ จะทําให้เกิ ดพฤติ กรรมการซื้ อ เพราะการที่ ตราสิ นค้าจะสามารถเข้ามาอยู่ในใจ
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ผูบ้ ริ โภคได้ในขณะที่กาํ ลังนึกถึงสิ นคาประเภทนั้น ๆ (2) ด้านคุณภาพที่รับรู ้ได้ (Perceived Quality)
เป็ นความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคที่รับรู ้ถึงคุณภาพโดยรวม หรื อคุณภาพที่เหนื อกว่าสิ นค้าตราอื่น ๆ โดย
จะมีการคํานึ งถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานหรื อคุณสมบัติของสิ นค้านั้น (3) ด้านการเชื่อมโยงตรา
สิ นค้า (Brand Association) คื อ การสร้ างความสัมพันธ์ซ่ ึ งเชื่ อมโยงตราสิ นค้าเข้ากับ ความทรงจํา
ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งช่วยให้ผูบ้ ริ โภคสามารถดึ งข้อมูลเกี่ ยวกับตราสิ นค้าออกมาจากความทรงจํา (4)
ความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) หมายถึง ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค เป็ นสิ่ งสําคัญที่สุดที่
จะทําให้เกิดความภักดีต่อตราสิ นค้า เป็ นสิ่ งที่แสดงถึงความยึดมัน่ ต่อตราสิ นค้า และเกิดการซื้ออย่าง
ต่อเนื่ อง และ (5) สิ นทรัพย์ของตราสิ นค้า (Proprietary Brand Assets) เป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่ช่วย
สร้ างคุ ณ ค่ าให้เกิ ดแก่ ต ราสิ น ค้าได้ ซึ่ ง บริ ษ ทั เป็ นเจ้าของและเชื่ อ มโยงไปถึ งเรื่ อ งทางกฎหมาย
ทางการคือ เช่น สิ ทธิบตั ร เครื่ องหมายการค้า ลิขสิ ทธิ์ และมาตรฐานต่าง ๆ
แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับความภักดีของลูกค้ า
Mowen and Minor (1998) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ ความภักดีต่อตราสิ นค้า ไว้วา่ เป็ นระดับ
ของทัศนคติ เชิ งบวกของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อตราสิ นค้า โดยจะต้องมีความผูกพัน (Commitment) และมี
แนวโน้มในการซื้ อในอนาคตอย่างต่อเนื่ องอีกด้วย (Intend to Continue Purchasing in the Future) ซึ่ ง
ความภักดีต่อตราสิ นค้านั้นจะมีอิทธิ พล ต่อการสร้างความพึงพอใจหรื อความไม่พึงพอใจ (Consumer
Satisfaction/ Dissatisfaction) นอกจากนี้ (Assael, 1998) ยังกล่ าวว่ าเป็ นผลมาจากการเรี ย นรู ้ ข อง
ผูบ้ ริ โภคว่าตราสิ นค้าสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ และเป็ นสิ่ งที่แสดงถึงทัศนคติในเชิง
บวกต่อตราสิ นค้าใดตราสิ นค้าหนึ่งซึ่งผลจากทัศนคติ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ชลลดา ไชยกุล (2555) ศึกษาเรื่ อง ภาพลักษณ์องค์กร คุณค่าตราสิ นค้า และความพึงพอใจ
ในส่ ว นประสมทางการตลาดของธุ ร กิ จ บริ การ ที่ มี ผ ลต่ อ ความจงรั ก ภัก ดี ข องลู ก ค้า บริ ษ ัท
ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ผลการวิจยั ระดับการรั บรู ้ ภาพลักษณ์ องค์กร คุณค่าตราสิ นค้า และความพึง
พอใจในส่ วนประสมการตลาดบริ การมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
ชํานาญ รอดภัย และธรรมวิมล สุ ขเสริ ม (2556) ศึ กษาเรื่ อง การรับรู ้ ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรและส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความจงรักภักดีของหอพักของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล เช่น เพศ ชั้นปี การศึกษา คณะวิชาที่สงั กัด และรายรับ
ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อความจงรักภักดีของหอพักไม่แตกต่างกัน ส่ วนความสัมพันธ์ของการ
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รับรู ้ความรั บผิดชอบต่อสังคมขององค์กรกับความจงรั กภักดี ของหอพักเป็ นไปในทิ ศทางบวกและ
ทิ ศทางเดียวกัน เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การกับความจงรักภักดี
ของหอพัก
มะลิวลั ย์ แสงสวัสดิ์ (2556) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยความเชื่ อมัน่ และความภักดี ที่ มีอิทธิ พลต่ อ
การตัดสิ น ใจใช้บ ริ การห้างสรรพสิ นค้า กรณี ศึ กษาห้างสรรพสิ น ค้าชั้นนําในกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยความเชื่อมัน่ ด้านคุณภาพการให้บริ การ ด้านความไว้วางใจ ด้านภาพลักษณ์
องค์การและปั จจัยความภักดี ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคด้านความพึงพอใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
ใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ภูมิภทั ร รัตนประภา (2558) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสิ นค้า ส่ วนประสม
ทางการตลาดและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การบัตรเครดิตของธนาคารพาณิ ชย์ไทยที่มีอิทธิ พลต่อกล
ยุทธ์การสร้างความภักดีต่อตราสิ นค้า ผลการวิจยั พบว่า เพศ อายุ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี
ผลต่อกลยุทธ์การสร้ างความภักดี ต่อการใช้บริ การบัตรเครดิ ตที่ ต่างกัน และปั จจัยคุ ณค่าตราสิ นค้า
ได้แก่ ด้านการรับรู ้ตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้คุณภาพ และด้านการเชื่ อมโยงตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์
กับกลยุทธ์การสร้างความภักดีต่อการใช้บริ การบัตรเครดิตในทิศทางบวก ระดับ ปานกลางถึงมาก
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้การสํารวจ (Survey)
ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่มาใช้บริ การ กูร์เมต์ มาร์ เก็ต สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ ซึ่ ง
ผูว้ ิจยั ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรไม่ทราบขนาดของ
ประชากร (ธานิ นทร์ ศิลป์ จารุ , 2557) ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลจํานวน 414 คน ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ อ งใช้ ใ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับ การทดสอบความเชื่อมัน่ ด้วยครอน
บาค (Cronbach’s Alpha) โดยรวมมีค่าตั้งแต่ 0.707 ขึ้นไป ซึ่ งถือว่าแบบสอบถามมีความน่ าเชื่ อถือ
การวิ เคราะห์ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิ เคราะห์ ส ถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน
(Inferential Statistics) ดังนี้ (1) การวิเคราะห์สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ แจก
แจงความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เพื่อใช้อธิ บายข้อมูล และ (2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential
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Statistics) ได้แ ก่ Independent Sample T-Test และ One-Way ANOVA และ Multiple Regression
Analysis โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลปัจจัยคุณลักษณะส่ วนบุคคล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 212 คน (ร้อยละ 51.20) มีอายุ 21 – 30 ปี
จํานวน 171 คน (ร้อยละ 41.30) มีสถานภาพโสด จํานวน 201 คน (ร้อยละ 48.55) มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี จํานวน 257 คน (ร้อยละ 62.10) มีอาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 205 คน (ร้อยละ
49.50) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท จํานวน 124 คน (ร้อยละ 30.00)
ปัจจัยภาพลักษณ์ ร้านค้า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยภาพลักษณ์ของร้านค้า โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.20) และเรี ยงลําดับจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ด้านการให้บริ การ (X̅ = 4.38)
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (X̅ = 4.13) และ ด้านชื่อเสี ยง (X̅ = 4.10)
ปัจจัยคุณค่าตราสิ นค้า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยคุณค่าตราสิ นค้า โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมากมากที่สุด (X̅ = 4.38) และเรี ยงลําดับจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ด้านการเชื่ อมโยงตราสิ นค้า
(X̅ = 4.45) ด้านการตระหนักรู ้ชื่อตราสิ นค้า (X̅ = 4.39) และด้านคุณภาพที่รับรู ้ได้ (X̅ = 4.28)
ความภักดีของผู้ใช้ บริการ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความภักดี ต่อกูร์เมต์ มาร์ เก็ต สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.43) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับความเชื่อมันในคุณภาพของสิ นค้า กูร์เมต์ มาร์เก็ต มากที่สุด (X = 4.50)
รองลงมา ท่ านรู้ สึ กพึ งพอใจกับสิ นค้ า และการบริ การของ (X = 4.49) และน้อยที่สุด จะแนะนําให้
คนรู ้จกั ซื้อสิ นค้าของ กูร์เมต์ มาร์เก็ต (X = 4.35)
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การทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า เพศ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อ
ความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ กูร์เมต์ มาร์ เก็ต สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยคุณลักษณะส่ วนบุคคล
ค่านัยสําคัญ
ตัวแปร
สถิติ
t-Test
0.033*
เพศ
อายุ
F-Test
0.891
F-Test
0.300
สถานภาพ
0.673
F-Test
ระดับการศึกษา
F-Test
0.079
อาชีพ
F-Test
0.013*
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการทดสอบ
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง

ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยภาพลักษณ์ร้านค้า
ปั จจัยภาพลักษณ์รายค้า
b
Std. Error
B
t
(Constant)
1.200
0.137
8.792
ด้านชื่อเสี ยง (X1)
0.187
0.047
0.235 3.928
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (X2)
0.343
0.049
0.439 7.013
ด้านการให้บริ การ (X3)
0.590
0.042
0.598 14.125
R = 0.778 R2 = 0.606 Adj. R2= 0.603 SEE = 0.327 F = 210.055 Sig. = 0.000*
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Sig.
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

จากตารางที่ 2 พบว่า ด้านชื่อเสี ยง ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และด้านการให้บริ การส่ งผลต่อ
ความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การ กูร์เมต์ มาร์ เก็ต สาขาเดอะมอลล์บ างกะปิ อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 และมี อาํ นาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 60.6 โดยด้านที่ มีอิทธิ พลมากที่ สุด คือ ด้านการ
ให้บริ การ รองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และน้อยที่สุด คือ ด้านชื่อเสี ยง
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ตารางที่ 3 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยคุณค่าตราสิ นค้า
ปั จจัยคุณค่าตราสิ นค้า
b
Std. Error
B
t
Sig.
(Constant)
0.498
0.100
4.988 0.000*
ด้านการตระหนักรู ้ชื่อตราสิ นค้า (X4)
0.147
0.032
0.142 4.553 0.000*
ด้านคุณภาพที่รับรู ้ได้ (X5)
0.255
0.027
0.337 9.392 0.000*
ด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้า (X6)
0.494
0.037
0.502 13.506 0.000*
2
2
R = 0.913 R = 0.834 Adj. R = 0.832 SEE = 0.213 F= 684.821 Sig. = 0.000*
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่า ด้านการตระหนักรู ้ชื่อตราสิ นค้า ด้านคุณภาพที่รับรู ้ได้ และด้านการเชื่อมโยง
ตราสิ นค้าส่ งผลต่ อความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การ กูร์เมต์ มาร์ เก็ต สาขา เดอะมอลล์บางกะปิ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอาํ นาจในการพยากรณ์ร้อยละ 83.4 โดยด้านที่มีอิทธิ พลมาก
ที่สุด คือ ด้านการเชื่ อมโยงตราสิ น รองลงมาคือ ด้านคุณภาพที่รับรู ้ได้ และน้อยที่ สุด คือ ด้านการ
ตระหนักรู ้ชื่อตราสิ นค้า
อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
ปัจจัยคุณลักษณะส่ วนบุคคล
1) เพศ เนื่ องจาก เพศชาย และเพศหญิงจะมีลกั ษณะของอารมณ์ความรู ้สึกที่ต่างกัน ทําให้
เพศ มีความภักดีต่างกันออกไปในแต่ละด้าน โดยจะสังเกตได้ว่า เพศชายนั้นมีความภักดีมากกว่า
เพศหญิง อาจเป็ นเพราะ เพศชายโดยปกติจะมีการตัดสิ นใจที่รวดเร็ วกว่าเพศหญิง โดยจะสังเกตได้
จากพฤติกรรมการซื้อของเพศชายที่จะไม่ค่อยใส่ ใจเรื่ องของรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสิ นค้าหรื อแม้แต่
การเปรี ยบเที ยบราคา ส่ วนเพศหญิ ง เป็ นเพศที่ ใช้อารมณ์ ความรู ้ สึกนึ กคิดสู ง อี กทั้งการเลือกซื้ อ
สิ นค้าส่ วนใหญ่จะพิจารณาจากสิ่ งที่ดีที่สุดของสิ นค้านั้น และมีการตัดสิ นใจซื้ อได้ยากกว่าเพศชาย
โดยส่ วนใหญ่น้ นั เพศหญิงจะให้ความสําคัญกับสิ นค้าเพื่อการบริ โภค อีกทั้งเป็ นการซื้ อเพื่อบริ โภค
กับครอบครัวเป็ นหลัก และจะซื้อสิ นค้าในปริ มาณที่มากกว่าเพศชาย
2) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกูร์เมต์ มาร์เก็ตนั้น เป็ นซูเปอร์มาร์ เก็ตระดับไฮเอนด์ โดยเน้นสิ นค้า
และวัตถุดิบที่มีคุณภาพสู ง ทําให้มีราคาสู งตาม ฉะนั้น รายได้จึงเป็ นส่ วนสําคัญในการเลือกบริ โภค
ของลูกค้า หากพิจารณาทางธุ รกิจทําให้เห็ นว่า ลูกค้าที่ กูร์เมต์ มาร์ เก็ต คาดหวัง คือ กลุ่มลูกค้าที่มี
กําลังซื้ อปานกลางถึงสู ง นอกจากมีกาํ ลังซื้ อสู งแล้ว จะแสดงให้เห็นถึงรสนิ ยมในการเลือกบริ โภค
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มากกว่าราคาสิ นค้า แต่ กลับพบว่า กลุ่มที่ กูร์เมต์ มาร์ เก็ต ไม่คาดหวังกลับมีความภักดี ต่อการใช้
บริ การมากเท่ากับ กลุ่มที่ คาดหวัง แสดงว่า ผูใ้ ช้บริ การที่ มีฐานรายได้น้อยกว่าหรื อเท่ ากับ 15,000
บาท มีมุมมองแนวคิดที่ จะยกระดับตัวเอง เพื่อแสดงออกถึงความมีตวั ตนอยู่ในสังคมเดี ยวกันกับ
กลุ่มที่ กูร์เมย์ มาร์ เก็ต คาดหวัง อีกทั้งยังเป็ นพัฒนาคุณภาพการใช้ชีวิตโดยการคัดสรรสิ่ งที่ ดีที่สุด
ให้กบั ตนเอง
ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภูมิภทั ร รัตนประภา (2558) ผลการวิจยั พบว่า
เพศ ที่แตกต่างกันมีผลต่อกลยุทธ์การสร้างความภักดีต่อการใช้บริ การบัตรเครดิตที่ต่างกัน แต่แตกต่าง
กับงานวิจยั ของ ชํานาญ รอดภัย และธรรมวิมล สุ ขเสริ ม (2556) ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคล
เช่น เพศ และรายรับต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อความจงรักภักดีของหอพักไม่แตกต่างกัน
ปัจจัยภาพลักษณ์ ร้านค้า สามารถอภิปรายผลตามค่านํ้าหนักได้ดงั นี้
1) ด้านการให้บริ การ เนื่ องจากการบริ การเป็ นหัวใจสําคัญในการสร้างความประทับใจแก่
ผูใ้ ช้บริ การ เกิดเป็ นความพึงพอใจจากประสบการณ์ ของตนเอง เมื่อกลับมาใช้บริ การอีกครั้งก็จะ
รู ้สึกถึงการให้บริ การที่ดีอยูเ่ สมอ ดังนั้น การบริ การที่จะต้องมีความเอาใจใส่ แก่ผูใ้ ช้บริ การ จะต้อง
สอบถามความต้องการหรื อเข้าใจถึงความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ อีกทั้งทักษะการบริ การที่ดี เช่น
ความสุ ภาพในการให้บริ การ การให้ขอ้ มูลแก่ผใู ้ ช้บริ การได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังต้องแก้ปัญหาให้
ลูกค้าได้อย่างทันทีทนั ใด
2) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เป็ นสิ่ งที่ผูบ้ ริ โภคจับต้องได้เป็ นอย่างแรก โดยจากการ
มองเห็น ได้กลิ่นหรื อสัมผัส ซึ่ งมีส่วนสําคัญในการประเมินผลอย่างมาก หากสภาพแวดล้อมของ
ร้านค้าไม่สอดคล้องกับตําแหน่งของผลิตภัณฑ์จะทําให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดการปฏิเสธที่จะเข้าใช้บริ การ
ทั น ที โดย กู ร์ เมต์ มาร์ เก็ ต นั้ นเป็ นซู เปอร์ ม าร์ เก็ ต ชั้ นนํ า ที่ ใ ส่ ใจในการออกแบบให้ เป็ น
ซูเปอร์ มาร์เก็ต ที่มีความทันสมัย มีการจัดวางสิ นค้าและบริ การที่ผบู ้ ริ โภคสามารถเลือกใช้บริ การได้
อย่างสะดวกสบาย และเมื่ อ พิ จารณาจากค่ าเฉลี่ ย พบว่า สถานที่ ต้ งั ของ กูร์เมต์ มาร์ เก็ต มี ความ
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เพราะว่า เดอะมอลล์บางกะปิ เป็ นจุดศูนย์รวมของการช้อปปิ้ งโดยมี
ร้านค้าร้านอาหารให้เลือกมากมาย และในอนาคต พื้นที่ยา่ นบางกะปิ นั้น
3) ด้านชื่ อเสี ยง โดย กูร์เมต์ มาร์ เก็ต ตั้งอยู่ในเดอะมอลล์บางกะปิ ที่มีชื่อเสี ยงมาเป็ นเวลานาน
อี กทั้ง กูร์เมต์ มาร์ เก็ต เกิ ดจากการ รี แบรนด์ดิ้ง (Rebranding) จาก โฮม เฟรช มาร์ ท ซึ่ งผูใ้ ช้บริ การมี
ความจําเกี่ยวกับชื่ อเสี ยงก่อนการปรับเปลี่ยนชื่อตราสิ นค้าอยูแ่ ล้ว ทําให้การสร้างชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั แก่
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ผูบ้ ริ โภคเป็ นเรื่ องง่ าย อี กทั้งการพัฒนาเป็ น กูร์เมต์ มาร์ เก็ต ได้ทุ่ มทุ นในการขยายให้เห็ นถึ งความ
แตกต่างจากชื่อตราสิ นค้าเดิมอย่างมากทําให้ผใู ้ ช้บริ การรับรู ้ถึงระดับการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย
ปัจจัยคุณค่ าตราสิ นค้ า สามารถอภิปรายผลตามค่านํ้าหนักได้ดงั นี้
1) ด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้า เป็ นสิ่ งที่ร้านค้าพยายามเชื่อมโยงสิ่ งต่าง ๆ เข้ากับตราสิ นค้า
โดยแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติ ประโยชน์ และข้อมูลต่าง ๆ นําเสนอแก่ผใู ้ ช้บริ การ เมื่อพิจารณาจาก
ค่ าเฉลี่ ย พบว่า บรรจุ ภ ัณ ฑ์ข อง กู ร์เมต์ มาร์ เก็ต มี ค วามโดดเด่ น และเหมาะสมแก่ การพกพา มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทาง กูร์เมต์ มาร์ เก็ต ใช้น้ นั คํานึ งถึงคุณภาพ คุณประโยชน์ และการ
ใช้งาน ที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคมีความมัน่ ใจ ในบรรจุภณั ฑ์ของทาง กูร์เมต์ มาร์ เก็ต อีกทั้ง เมื่อผูบ้ ริ โภคซื้ อ
สิ นค้ากลับออกไปแล้ว ถุงที่ใช้สาํ หรับใส่ สินค้านั้น ก็มีตราผลิตภัณฑ์ของ กูร์เมต์ มาร์ เก็ต ติดอยู่ ทํา
ให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถพกพาได้อย่าง
2) ด้านคุ ณ ภาพที่ รับ รู ้ กูร์เมต์ มาร์ เก็ต มองเห็ น ความสําคัญ ของผูม้ าใช้บ ริ ก ารที่ จะเกิ ด
ความรู ้สึกมัน่ ใจในการใช้บริ การที่จะได้รับทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็ นคุณภาพของสิ นค้าที่มีความสดใหม่
สิ นค้าที่ มีคุณภาพจากประเทศไทยและสิ นค้านําเข้าจากต่างประเทศ การได้รับการบริ การที่ ดีจาก
พนักงาน ที่จะคอยแนะนํา และพร้อมให้บริ การลูกค้า และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย พบว่า ภายใน กูร์
เมต์ มาร์ เก็ ต มี ค วามสะอาด ทุ ก ครั้ งมาใช้บ ริ ก าร เพราะว่า ความสะอาด เป็ นสิ่ งสําคัญ สําหรั บ
ซู เปอร์ มาร์ เก็ตอย่างมาก เนื่ องจาก หากสกปรกก็จะมีสิ่งมี ชีวิตที่ ไม่พึงประสงค์มารบกวน สิ นค้า
และวัตถุดิบได้ ถ้าหากผูใ้ ช้บ ริ การ พบเห็ นจะทําให้เขานั้นหมดความภักดี ต่อร้ านค้าได้ อี กทั้งยัง
ส่ งผลกระทบต่ อ สั งคมที่ ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารสั งกัด อยู่ท้ ัง ในโลกออฟไลน์ และโลกออนไลน์ เพื่ อ จะ
แสดงออกถึงสิ่ งที่ตอ้ งเองพบเจอแล้วบอกต่อให้กบั บุคคลอื่น ๆ รับรู ้
3) ด้านการตระหนักรู ้ ชื่อตราสิ นค้า เป็ นประโยชน์ในทางธุ รกิ จเป็ นอย่างมาก เพื่อทําให้
ผูใ้ ช้บริ การนึ กถึงชื่ อตราร้ านค้าเป็ นอันดับแรก เมื่ อมี ความต้องการสิ นค้าใดสิ น ค้าหนึ่ งจะทําให้
ผูใ้ ช้บริ การเลือกที่จะค้นหาจากร้านค้าของเราเป็ นอันดับแรก โดยไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการคิดหรื อ
วิเคราะห์ และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย พบว่า สามารถจดจําตราสิ นค้า กูร์เมต์ มาร์เก็ต ได้เป็ นอย่างดี
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เนื่ องจาก กูร์เมต์ มาร์ เก็ต สาขาบางกะปิ นั้นตั้งอยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์
บางกะปิ ทําให้ผทู ้ ี่มาใช้บริ การสามารถพบเห็นตราสิ นค้าของ กูร์เมต์ มาร์เก็ตได้ง่าย และบ่อยครั้ง
ข้อค้นพบทั้งหมดสอดคล้องกับงานวิจยั ของ มะลิวลั ย์ แสงสวัสดิ์ (2556) ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัย
ด้านภาพลักษณ์ องค์การ และความเชื่ อมัน่ ด้านคุณภาพการให้บริ การมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การห้างสรรพสิ นค้า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชล
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ลดา ไชยกุล (2555) ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะทางกายภาพ การเชื่ อมโยงกับตราสิ นค้า และการ
ตระหนักรู ้ชื่อตราสิ นค้ามีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
1) ด้านเพศ ควรออกแบบโซนที่เป็ นที่นิยมของแต่ละเพศให้มีความชัดเจนโดดเด่น สะท้อน
ให้เห็นถึงตัวตนของแต่ละเพศ เช่น เพศชาย ในโซนเครื่ องดื่ม ควรจะมีการออกแบบของชั้นวาง แสง
ไฟ บรรยากาศ เพิ่มทําให้เขารู ้สึกถึงความเป็ นตัวของตัวเอง ส่ วนเพศหญิงเป็ นเพศที่ใช้เวลาในการซื้ อ
สิ นค้านาน เนื่องจากมีการค้นหาข้อมูล เปรี ยบเทียบคุณภาพ ราคา โดยแบ่งระดับความแตกต่างให้อย่าง
ชัดเจน เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกด้านข้อมูล และการเปรี ยบเทียบราคา
2) ด้านรายได้เฉลี่ ยต่ อ เดื อน กูร์เมต์ มาร์ เก็ต ควรให้ ความสําคัญ กับ ผูบ้ ริ โภคที่ มีร ายได้
30,001 – 40,000 บาท โดยการรักษากลุ่มลูกค้านี้ ให้เป็ นกลุ่มเป้าหมายหลักของ กูร์เมต์ มาร์ เก็ต โดย
ใช้การสื่ อสารการตลาดกับกลุ่มเป้ าหมายนี้ เช่น รายระเอียดของสิ นค้า ราคา และโปรโมชัน่ และ
สําหรั บ กลุ่ ม ผู ม้ ี ร ายได้ต่ าํ กว่าหรื อ เท่ ากับ 15,000 บาท ควรจะมี แนวทางในการกําหนดให้ เป็ น
กลุ่มเป้าหมายนี้ ให้เป็ นกลุ่มเป้าหมายรอง เนื่องจาก เป็ นกลุ่มที่ตอ้ งการเพิ่มระดับตนเองในสังคม
3) ด้านการให้บริ การ ควรให้ความสําคัญกับการให้บริ การด้านข้อมูลของพนักงานทั้งของ
กู ร์ เมต์ มาร์ เก็ ต หรื อ พนั ก งานจากเจ้า ของผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยต้อ งมี ก ารแนะนํา และอธิ บ าย ตาม
ความสําคัญเป็ นลําดับ และอาจจะพัฒนาเทคโนโลยีการให้ขอ้ มูลแทนการให้ขอ้ มูลของพนักงาน
เช่ น การติดตั้งเครื่ องมือสื่ อสารช่วยผูใ้ ช้บริ การค้นข้อมูลเกี่ยวกับตัวสิ นค้า โดยเลือกตราสิ นค้าให้
สะท้อนถึงความหรู หรา ตัวอย่างเช่น I pad ที่มีเอกลักษณ์ คือ เป็ นผูน้ าํ ทางด้านเทคโนโลยี
4) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เนื่องจาก กูร์เมต์ มาร์เก็ต ตั้งอยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้าเดอะ
มอลล์บ างกะปิ ซึ่ งเป็ นสถานที่ เดิ นทางสัญ จรสะดวก ถื อว่าเป็ นสภาพแวดล้อ มทางกายภาพที่ ดี
ดังนั้นควรมีการพัฒนาและรักษาสิ่ งแวดล้อมนี้ไว้
5) ด้านชื่ อเสี ยง ปั จจุบ นั กูร์เมต์ มาร์ เก็ต มี ชื่อเสี ยงเป็ นที่ รู้จกั และเริ่ มขยายสาขาไปตาม
จังหวัดที่ เป็ นแหล่ งเศรษฐกิ จที่ ผูใ้ ช้บ ริ การมี กาํ ลังซื้ อสู ง ควรมี การกระตุ ้นให้มีการรั บรู ้ เกี่ ยวกับ
ภาพลักษณ์ของ กูร์เมต์ มาร์ เก็ต อย่างต่อเนื่อง ผ่านทางสื่ อต่าง ๆ เช่น สื่ อสิ่ งพิมพ์ และออน์ไลน์ เพื่อ
ตอกยํ้าหรื อเตือนความจําของผูบ้ ริ โภค และควรใช้กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อช่วย
ขยายภาพทัศนคติที่ดีต่อ กูร์เมย์ มาร์เก็ต
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6) ด้านการเชื่ อมโยงตราสิ นค้า กูร์เมต์ มาร์ เก็ต ควรออกแบบกลยุทธ์การเชื่ อมโยงตราสิ นค้า
โดยการนําเสนอภาพลักษณ์ผ่านการประชาสัมพันธ์ โฆษณา ผ่านสื่ อต่าง ๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
โดยการพยายามเชื่อมโยงเข้ากับ สโลแกน “ครบ สด สะดวก ปลอดภัย” เพื่อทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการเข้าใจ
และรับรู ้ถึงคุณภาพของ กูร์เมต์ มาร์ เก็ต และควรจะให้ความสําคัญกับ บรรจุภณ
ั ฑ์ของ กูร์เมต์ มาร์ เก็ต
เนื่องจาก บรรจุภณั ฑ์จะช่วยอํานวยความสะดวกแล้วจะช่วยแสดงออกถึงภาพลักษณ์ของร้านค้า
7) ด้านคุณภาพที่ รับรู ้ได้ กล่าวได้ว่า ซู เปอร์ มาร์ เก็ตที่ดีนอกเหนื อจากการมีสินค้าอุปโภค
บริ โภคที่ ต อบสนองความต้อ งการซื้ อ จากลู ก ค้า ความสะอาด ยัง เป็ นสิ่ ง สํ า คัญ มากสํ า หรั บ
ซูเปอร์ มาร์ เก็ต เนื่ องจาก มีวตั ถุดิบ ของสด ดังนั้นควรสร้างทัศนคติร่วมกับคนในชุมชนให้เกิดการ
ช่ วยรั กษาความสะอาด จะเป็ นสิ่ งดี ในการทําให้คุณ ภาพของสิ นค้าและบริ การสร้ างความมัน่ ใจ
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้นไปด้วย
8) ด้านการตระหนักรู ้ชื่อตราสิ นค้า กูร์เมต์ มาร์ เก็ต ควรจะมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อ
เตื อนความจํา และตอกยํ้า ให้ตราสิ นค้านั้นเข้าไปอยู่ในใจของผูใ้ ช้บริ การ อี กทั้งควรจะมี กิจกรรม
ร่ วมกับผูใ้ ช้บริ การ โดยใช้ชื่อตราสิ นค้า ร่ วมกับสโลแกนของ กูร์เมต์ มาร์เก็ต เพื่อทําให้เกิดความคุน้ ชิน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1) การทําวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาความเปลี่ยนแปลง เมื่อมีรถไฟฟ้าสายสี เหลืองเปิ ดให้ใช้
บริ การ เพื่อตรวจสอบความโน้มเอียงของความภักดีต่อร้านค้า
2) ในการวิจ ัยในครั้ งต่ อ ไปควรศึ ก ษาวิ จ ัย เชิ งคุ ณ ภาพเพิ่ ม เติ ม ภายในกับ ผู บ้ ริ ห ารและ
พนักงาน เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก เพิม่ แนวทางในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของตราสิ นค้า
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บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้ งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์ (1) เพื่ อ ศึ กษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ส่งผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ ไบออส ไลฟ์ ซี (ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร) ของผูบ้ ริ โภคในประเทศไทย
(2) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ด้านส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ส่ งผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์
ไบออส ไลฟ์ ซี (ผลิ ต ภัณ ฑ์ เสริ ม อาหาร) ของผู ้บ ริ โ ภคในประเทศไทย กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใช้ใ น
การศึกษาคือ กลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้ อผลิตภัณฑ์ไบออส ไลฟ์ ซี (ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร) ในประเทศ
ไทย จํานวน 400 คน โดยมีแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาสถิติ
สมมติ ฐ านโดยใช้ ค่ า T-Test, F-Test (One Way ANOVA), Multiple Regression Analysis (MRA)
โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จํานวน 235 คน มีช่วงอายุ 21 – 30 ปี จํานวน 137 คน มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 126 คน
มีสถานภาพโสด จํานวน 221 คน ประกอบอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว จํานวน 198 คน และมีรายได้ต้ งั แต่
50,000 บาทขึ้นไป จํานวน 138 คน และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้าน
ราคา (Price) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านราคา โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่ สุด ด้านสถานที่ จ ัด จําหน่ าย (Place/ Channel Distribution) พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่างมี ค วามคิ ด เห็ น
เกี่ ยวกับปั จจัยด้านสถานที่ จดั จําหน่ าย โดยเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากที่ สุด ด้านบุ คคล (People) พบว่า
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กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จจัย ด้ า นบุ ค คลโดยเฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ด้ า น
กระบวนการ (Process) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านกระบวนการโดยเฉลี่ย
อยู่ในระดับ มากที่ สุด ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) พบว่า กลุ่ มตัวอย่างมี ความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ด้านลัก ษณะทางกายภาพโดยเฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด และปั จ จัย การ
ตัดสิ นใจซื้ อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับปั จจัยด้านการตัดสิ นใจซื้ อโดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐาน (1) ปั จจัยประชากรศาสตร์ พบว่า ด้านอายุ ด้านการศึกษา
ด้านสถานภาพ และด้านอาชี พ ที่ แตกต่ างกัน มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณ ฑ์ไบออส ไลฟ์ ซี
(ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร) ของผูบ้ ริ โภคในประเทศไทย ที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
(2) ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมการตลาด โดยภาพรวมพบว่า ด้านกระบวนการ ด้านการส่ งเสริ มทาง
การตลาด และด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ บออส ไลฟ์ ซี
(ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร) ของผูบ้ ริ โภคในประเทศไทย อย่างมีนยั สําคัญที่ 0.05
คําสํ าคัญ : ประชากรศาสตร์, ส่ วนประสมการตลาด, การตัดสิ นใจ
ABSTRACT
There were two purposes of this study: (1) to study the demographic factors affecting the
purchasing decision of Bios Life C (food supplements) of consumers in Thailand and (2) to study
the marketing mix factors that influence the decision to buy Bios Life C ( food supplements) of
consumers in Thailand. The research samples comprised 400 buyers who have bought Bios Life C
in Thailand. This study was operated by using the questionnaire to collect data. The obtained data
was analyzed by using the T-Test, F-Test (One Way ANOVA), Multiple Regression Analysis, with
a statistically significant level of 0.05. The study shows that the major samples are 235 women, 137
samples were in the age of 21-30, 126 samples got undergraduate degree, 221 samples were single,
198 samples were self-employed, and 138 samples earned more than 50,000 Baht per month. For
the marketing mix factors, this study shows that the samples were interested in product in the
highest level, the samples were interested in price in the highest level, the samples were interested in
place/channel distribution in the highest level, the samples were interested in people in the highest
level, the samples were interested in process in the highest level, the samples were interested in
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physical evidence in the highest level, and the samples were interested in decision making factors in
the highest level. The results of the hypothesis of the demographic factors indicate that different age,
education, status and occupation influence the Thai consumers’ decision making to buy Bios Life C
(food supplements) with statistical significance at the level of 0.05. The results of the hypothesis of
the overall marketing mix factors show that process, promotion and product were significantly
correlated with the decision making to purchase the Bios Life C ( food supplements) of Thai
consumers with statistical significance at the level of 0.05.
Key Word : DEMOGRAPHIC FACTOR, MARKETING MIX, DECISION MAKING
บทนํา
กลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable Diseases) หรื อโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง เป็ นสาเหตุการ
เสี ยชีวิตของประชากรถึง 38 ล้านคนทัว่ โลกในแต่ละปี หรื อคิด เป็ นร้อยละ 68 ของการเสี ยชีวิตของ
ประชากรโลกทั้งหมดใน พ.ศ. 2555 และมากกว่า 16 ล้านคน เป็ นผูท้ ี่เสี ยชีวิตในช่วงอายุต่าํ กว่า 70
ปี หรื อเรี ยกว่าเป็ นการเสี ยชีวิตก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะในกลุ่มของประเทศที่มีรายได้ต่าํ และปาน
กลาง มี ภ าระโรคจากการเสี ย ชี วิ ต ก่ อ นวัย อัน ควรนี้ มากถึ งร้ อ ยละ 82 ซึ่ งส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
เจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ โดยมีการประมาณความสู ญเสี ยทางเศรษฐกิ จในช่ วง 15 ปี ข้างหน้า ที่
ประมาณ 7 ล้านล้านดอลลาร์ สหรัฐ ในขณะที่ประเทศไทยนั้นก็เป็ นอีกประเทศที่มีคนจํานวนมากที่
ป่ วยเป็ นโรค NCDs (โรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง) ซึ่งเป็ นสาเหตุอนั ดับต้นๆของการเสี ยชีวิตของคนไทยทัว่
ประเทศ และมีอตั ราการเสี ยชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นได้จากรายงานสถิติสาธารณสุ ข
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 – 2557 อัตราการเสี ยชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อที่สําคัญ ได้แก่ โรคหัวใจและหลอด
เลือด โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิ ตสู ง และโรคเบาหวาน มีอตั รา
การเสี ยชี วิตเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องในทุกโรค (สํานักงานพัฒนานโยบายสุ ขภาพระหว่างประเทศ,
2558)
ดังนั้น เพื่ อ ต้อ งการลดอัต ราการเสี ย ชี วิ ต ก่ อ นวัยอัน ควร และลดอัต ราการสู ญ เสี ย ทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย เจ้าของของธุ รกิจอย่างบริ ษทั ยูนิซิต้ ี มาร์ เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จํากัด จึง
นําเสนอผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่ชื่อว่า ไบออส ไลฟ์ ซี (ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร) เพื่อตอบโจทย์ใน
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั โดยผลิตสารอาหารที่สามารถช่วยลดระดับของคลอเรสเตอรอล
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ไขมันเลว (LDL) เพิ่มไขมันดี (HDL) และลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในกระแสเลือด โดยได้รับความ
ไว้วางใจให้ถูกบรรจุอยูใ่ น PDR (PHYSICIANS' DESK REFERENCE) ซึ่งเป็ นแหล่งข้อมูลที่ได้รับ
การไว้วางใจมากที่สุดในการสั่งจ่ายยา หรื อให้คาํ แนะนําจากแพทย์ ที่ได้รับการรับรองจากองค์การ
อาหารและยา (FDA) ของสหรัฐอเมริ กาแล้ว PDR ส่ งตรงถึงมือแพทย์ และหัวหน้าเภสัชกรทัว่ ทั้ง
สหรัฐอเมริ กา ในปั จจุบนั มีการแข่งขันรุ นแรงมาก ธุ รกิจอาหารเสริ มของไทยมีมูลค่ามากกว่า 6.67
แสนล้านบาท โดยธุรกิจอาหารเสริ มนี้แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ อาหารเสริ มความงาม อาหาร
เสริ มสุ ขภาพและรักษาโรค และอาหารเสริ มเพิ่มสมรรถภาพทางร่ างกาย อาหารเสริ มสุ ขภาพ และ
รักษาโรคเป็ นตลาดที่มีมูลค่ามากที่ สุด ด้วยมูลค่ากว่า 518,000 ล้านบาทรองลงมาเป็ นอาหารเสริ ม
ความงาม มี มู ล ค่ า ตลาดประมาณ 142,000 ล้านบาท และอัน ดับ สุ ด ท้ายตลาดอาหารเสริ ม เพิ่ ม
สมรรถภาพทางร่ างกายมี มูลค่ าตลาด 66,700 ล้านบาท โดยคาดว่าปี 2017 ตลาดอาหารเสริ มจะ
เติ บโตเพิ่ มขึ้ น อี กประมาณ 11% เป็ น 738,000 ล้าน (เว็บ ไซต์ The Power Network, 2560) ดังนั้น
ผูผ้ ลิตจึงพยายามที่ จะแข่งขันกันเพื่อที่ จะนําธุ รกิ จให้ประสบความสําเร็ จ จึงจําเป็ นต้องหาวิธีการ
หรื อจําเป็ นจะต้องใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อย่าง หรื อ 7P’s ในการกําหนดกล
ยุทธ์การตลาด (เว็บไซต์กรุ งเทพธุรกิจ, 2560)
จากปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั เห็นถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อันจะส่ งผลเสี ยให้กบั มวลมนุษย์
ชาติ รวมถึงผลกระทบทางด้านของอัตราการเจริ ญเติบโตทางเศษฐกิจของประเทศ และผลิตภัณฑ์ที่
บริ ษทั ยูนิซิต้ ี มาร์ เก็ตติ้ ง (ไทยแลนด์) จํากัด ได้นาํ เสนอขายนั้นจะสามารถเข้ามาตอบโจทย์ของ
ปั ญหาที่ เกิดขึ้นในครั้งนี้ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความต้องการที่ จะศึกษางานวิจยั เรื่ องปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ ไบออส ไลฟ์ ซี (ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร) ของ
ผูบ้ ริ โภคในประเทศไทย เพื่อที่จะเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งเป็ นแนวทางให้กบั
บริ ษทั ในการที่ จะไปพัฒนากลยุทธ์การตลาด เพื่อให้ธุรกิ จสามารถที่ จะประสบความสําเร็ จ และ
สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ตรงตามความต้องการ
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ ไบออส
ไลฟ์ ซี (ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร) ของผูบ้ ริ โภคในประเทศไทย
2) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ ไบออส ไลฟ์ ซี (ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร) ของผูบ้ ริ โภคในประเทศไทย
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สมมติฐานของการวิจยั
1) ปั จ จัย ประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ อายุ การศึ ก ษา สถานภาพ อาชี พ และรายได้ ที่
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ ไบออส ไลฟ์ ซี (ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร) ของ
ผูบ้ ริ โภคในประเทศไทยต่างกัน
2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotions) ด้านบุคคล (People) ด้าน
กระบวนการ (Process) และด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มี ผลต่ อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ไบออส ไลฟ์ ซี (ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร) ของผูบ้ ริ โภคในประเทศไทย
ขอบเขตของการวิจยั
งานวิจยั นี้ ต้องการที่จะศึกษาปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกซื้ อ ผลิต ภัณ ฑ์ ไบออส ไลฟ์ ซี (ผลิต ภัณ ฑ์เสริ มอาหาร) ของผูบ้ ริ โภคในประเทศไทย และ
ขอบเขตในการวิจยั ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาครั้งนี้ ทาํ การเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน สิ งหาคม
พ.ศ. 2560 ถึงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง การศึกษาลักษณะของกลุ่มคนหรื อขนาดของ
จํานวนผูค้ นที่มีลกั ษณะที่แตกต่างกันออกไปที่จะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ ไบออส ไลฟ์
ซี (ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร) ของผูบ้ ริ โภคในประเทศไทย อันประกอบไปด้วย เพศ อายุ การศึกษา
สถานภาพ อาชีพ และรายได้
ส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่ เจ้าของธุ รกิ จผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารใช้ในการกําหนดทิศทาง และใช้ในการสร้างความสําเร็ จให้กบั เจ้าของธุรกิจ
ในด้านของตลาดบริ การ ซึ่ งประกบไปด้วย องค์ประกอบ 7 อย่าง ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotions) ด้าน
บุคคล (People) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
การตัดสิ นใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการที่เกิดจากการพิจารณาทางเลือกใด
ทางเลือกหนึ่งจากทางเลือกที่มีอยู่ ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการ โดยจะผ่านขั้นตอนการคิด
วิเคราะห์ หรื อประเมินทางเลือกนั้นมาอย่างดีแล้วว่าจะสามารถตอบสนองกับสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ
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ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารไบออส ไลฟ์ ซี เป็ นสารอาหารที่สกัดจากธรรมชาติ 100 เปอร์ เซ็นต์
เป็ นไฟเบอร์อยูใ่ นรู ปของผงบรรจุซอง โดยผ่านกระบวนการขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ และผ่านการ
ทดสอบทางการแพทย์ ว่าสามารถช่วยลดระดับของคลอเรสเตอรอล ไขมันเลว (LDL) เพิ่มไขมันดี
(HDL) และลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในกระแสเลือด
กรอบแนวคิด
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยประชากรศาสตร์
1) เพศ
2) อายุ
3) การศึกษา
4) สถานภาพ
5) อาชีพ
6) รายได้

การตัดสิ นใจซื้อผลิตไบออส ไลฟ์ ซี
(ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร) ของ
ผู้บริโภคในประเทศไทย

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s)
- ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
- ราคา (Price)
- ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด(Promotion)
- ด้านบุคคล (People)
- ด้านกระบวนการ (Process)
- ด้านลักษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence)

รู ปที่ 1 กรอบแนวความคิด
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1) ผลงานวิจยั นี้ สามารถนําไปเป็ นแนวทาง และเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาส่ วนประสม
ทางการตลาดให้กบั บริ ษทั ยูนิซิต้ ี มาร์ เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จํากัด เพื่อก่อให้เกิดการตอบสนองต่ อ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ ไบออส ไลฟ์ ซี (ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร)
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และเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบธุรกิจของบริ ษทั ยูนิซิต้ ี มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จํากัด ใน
การช่วยเพิ่มยอดขาย และสามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
2) ผลงานวิจยั นี้ทาํ ได้ขอ้ มูลที่สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์การตลาดที่
สอดคล้องกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ดา้ นต่าง ๆ
3) ผลงานนี้ สามารถนําไปเป็ นประโยชน์สาํ หรับผูท้ ี่ตอ้ งการจะทําการศึกษาวิจยั การตลาด
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยประชากรศาสตร์
ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ถือเป็ นความหลากหลายและแตกต่างเกี่ยวกับบุคคล เช่ น
เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสร้างของร่ างกาย ความอาวุโสในการทํางาน เป็ นต้น โดยจะ แสดงถึง
ความเป็ นมาของแต่ ละบุ คคลจากอดี ตถึ งปั จจุ บ ัน ซึ่ งความแตกต่ างและหลากหลายของบุ คคล นี้
สามารถบ่งชี้ ลกั ษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกัน การตัดสิ นใจที่ แตกต่างกันที่มีสาเหตุมา
จากความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ หรื อความเป็ นมาของบุคคลนัน่ เอง (วชิรวัชร งามละม่อม,
2558) และKotler and Keller (2009, p.255) ให้แนวคิดด้านประชากรศาสตร์น้ ี เป็ นแนวคิดการแบ่งกลุ่ม
ประชากรทางการตลาดที่มีหลักการความเป็ นเหตุเป็ นผล กล่าวคือ ประชากรที่มีลกั ษณะต่างกันจะมี
พฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ การซื้ อสิ นค้า และพฤติ กรรมอื่ น ๆ ต่ างกันโดยแบ่ งลักษณะประชากรเป็ น 5
ลักษณะ ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Age) การศึกษา (Education) และ5) รายได้ (Income)
แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s)
Kotler (1997, p. 92) ได้กล่าวไว้ว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คื อ ตัวแปร
หรื อเครื่ องมือทางการตลาดที่ สามารถควบคุมได้ บริ ษทั จะนํามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนอง ความพึง
พอใจและความต้องการของลูกค้าที่เป็ นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่ วนประสมการทางตลาดจะมี เพียงแค่ 4
ตัวแปรเท่ านั้น (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่ หรื อช่ องทางการ จัดจําหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ (Place) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ต่ อมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติ มขึ้นมา อีก 3 ตัว
แปร ได้แก่ บุ คคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process)
และศิริวรรณ เสรี รัตน์, ปริ ญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรี รัตน์ (2541, น. 337) ยังได้กล่าวไว้วา่ การเลือก
ทําเลที่ต้ งั (Location) ของธุรกิจนั้นมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการให้บริ การเนื่ องจาก
ทําเลที่ต้ งั ที่กิจการเลือกไว้น้ นั จะเป็ นตัวกําหนดกลุ่มลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริ การ ดังนั้นสถานที่ให้บริ การ
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จึงควรครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริ การกลุ่มเป้ าหมายให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ ความสําคัญของทําเลที่ต้ งั
(Location) จะมีความสําคัญมากน้อยแตกต่างกันไปตามลักษณะของธุรกิจ แต่ละประเภท
แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อ
การตัดสิ นใจ (Decision Making) หมายถึ ง กระบวนการเลื อกทางเลื อกใดทางเลือกหนึ่ ง
จากหลาย ๆ ทางเลือกที่ได้พิจารณา หรื อประเมินอย่างดีแล้วว่าเป็ นทางให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และ
เป้าหมายขององค์การ การตัดสิ นใจเป็ นสิ่ งสําคัญ และเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริ หาร หรื อการจัดการ
เกือบทุ กขั้นตอนไม่ว่าจะเป็ นการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทํางาน การประสานงาน
และการควบคุ ม การตัด สิ น ใจได้มี ก ารศึ ก ษามานาน ดัง ที่ บาร์ น าร์ ด (Barnard, 1983) ได้ใ ห้
ความหมายของการตัด สิ น ใจไว้ว่ า คื อ "เทคนิ ค ในการที่ จ ะพิ จ ารณาทางเลื อ กต่ าง ๆ ให้ เหลื อ
ทางเลือกเดียว" อ้างจาก ไพลิน ผ่องใส (2536:155)
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
นัทธมน เดชประภัสสร (2558) วิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารทางอินเทอร์ เน็ต” ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ทาง อินเทอร์เน็ต โดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้อย คือ ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ปั จจัยด้าน
ลักษณะทางกายภาพและกระบวนการ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปั จจัยด้านตรา
ผลิตภัณฑ์ และลักษณะบรรจุภณั ฑ์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ ม อาหารทางอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน โดยที่
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่สูงกว่าจะมีค่าเฉลี่ยของ การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่
สู งกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่ากว่า และผูบ้ ริ โภคที่มีระดับ การศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ย
ของการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารสู งกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่า
นิ ธิดา พระยาลอ (2558) วิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ สิ นค้าประเภท
ผลิตภัณฑ์อาหารในโครงการหนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคที่ ผลิ ตในจังหวัดขอนแก่น”
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมาก คือ เรื่ องคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ที่จะต้องมีความสะอาด และความปลอดภัยมีราคาที่เหมาะสม ที่ต้ งั ของร้านเข้าถึงได้
สะดวกและมีผลิตภัณฑ์อาหารให้ลองชิม และจากการทดสอบสมมติ ฐ านยัง พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว น
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุระดับการ ศึกษา อาชี พ รายได้ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้ อ และให้
ความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน
634

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ธนภัทร เรื องขาน (2558) วิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารเพื่อสุ ขภาพผ่านร้ านค้าออนไลน์” ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ อัน
ได้แก่ อายุ เพศ และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อ
สุ ขภาพผ่านร้านค้าออนไลน์ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่รดับ 0.05
ชญาดา สมศักดิ์ (2559) วิจยั เรื่ อง “ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่ มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ยี่ห้ออิเกีย ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล” ผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ายี่ห้ออิเกีย โดยเรี ยงลําดับ จากมากไปหาน้อย มีท้ งั หมด 5
ปั จจัย คือ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยลักษณะทาง กายภาพ ปั จจัยด้านตราสิ นค้าและ
การใช้งานของผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดและพนักงาน ในส่ วนของลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ พ บว่า ปั จจัยด้านอายุ สถานภาพครอบครั ว อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่ อ เดื อ นที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ายี่หอ้ เกียแตกต่างกัน โดยอาชีพธุรกิจส่ วนตัวหรื อค้าขาย
มีแนวโน้มที่จะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าอิเกียมากกว่ากลุ่มอาชีพอื่น และผูท้ ี่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า
15,000-30,000 บาท มีแนวโน้มที่ จะซื้ อสิ นค้ายี่ห้ออิเกียมากกว่าระดับรายได้อื่น แต่ปัจจัยด้านเพศ
และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ายีห่ อ้ อิเกียไม่แตกต่างกัน
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึ ก ษาวิ จ ัย ปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์
ไบออส ไลฟ์ ซี (ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร) ของผูบ้ ริ โภคในประเทศไทย โดยประชากรที่ใช้ในงานวิจยั
ครั้ งนี้ คื อ ผูบ้ ริ โภคที่ เคยซื้ อหรื อบริ โภคผลิตภัณ ฑ์ ไบออส ไลฟ์ ซี (ผลิ ตภัณ ฑ์เสริ มอาหาร) ใน
ประเทศไทยทั้งหมด ซึ่ งไม่ทราบจํานวนที่แน่นอน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรไม่ทราบ
ขนาดของประชากรจากสู ตรคอแครน (Cochran, 1977) ได้ท้ งั หมด จํานวน 384.16 ตัวอย่าง ดังนั้น
ผูว้ ิจยั จึงทําการเพิ่มจํานวนกลุ่มตัวอย่างอีก 15 คน ให้ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ใช้วิธีการสุ่ ม
ตัว อย่างแบบความสะดวก (Convenience sampling)โดยใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น
เครื่ องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Rating Scale 5 ระดับ การทดสอบ
ความเชื่ อ มั่น ด้ ว ยครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยรวมมี ค่ า ตั้ง แต่ 0.725 ขึ้ นไป ซึ่ งถื อ ว่ า
แบบสอบถามมี ความน่ าเชื่ อถื อ การวิเคราะห์ สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) และการ
วิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เชิ ง อนุ มาน (Inferential Statistics) ดั ง นี้ (1) การวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณ นา
(Descriptive Statistics) โดยใช้ แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย
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(Mean) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ (2) การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลสถิ ติ เชิ ง
อนุ มาน (Inferential Statistics) ได้แก่ t-Test และ F-test และ Multiple Regression Analysis โดยมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลปัจจัยประชากรศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จํานวน 235 คน (ร้ อยละ 58.7) มีช่วงอายุ 21 – 30 ปี
จํานวน 137 คน (ร้ อ ยละ 34.3) มี ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี จํานวน 126 คน (ร้ อ ยละ 31.5) มี
สถานภาพโสด จํานวน 221 คน (ร้อยละ 55.3) ประกอบอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว จํานวน 198 คน (ร้อย
ละ 49.5) และมีรายได้ต้ งั แต่ 50,000 บาทขึ้นไป จํานวน 138 คน (ร้อยละ 34.5)
ข้ อมูลปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s)
ผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มรี ะดับความคิ ดเห็นต่ อ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ใน
ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด (Xˉ = 4.35) โ ดยเรี ยงลําดั บ จากมาไปน้ อ ยในแต่ ล ะด้ านดังนี ้ ด้าน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) (Xˉ = 4.44) ด้า นราคา (Price) (Xˉ = 4.28) ด้า นสถานที่ จ ัด จําหน่ าย (Place/
Channel Distribution) (Xˉ = 4.27) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) (Xˉ = 4.43) ด้ า น บุ ค ค ล
(People) (Xˉ = 4.36) ด้านกระบวนการ (Process) (Xˉ = 4.42) ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ (Physical
Evidence) (Xˉ = 4.26) ตามลําดับ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารไบออส ไลฟ์ ซี
กลุ่มตัวอย่างมี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยด้านการตัดสิ นใจซื้ อโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (Xˉ = 4.49) โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับท่านตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารไบออส ไลฟ์ ซี
จากการตระหนักในเรื่ องของการดูแลสุ ขภาพ (Xˉ = 4.54) รองลงมา พอใจและมีความต้องการที่จะ
แนะนําผลิ ตภัณ ฑ์เสริ มอาหารออส ไลฟ์ ซี ต่อให้กบั ผูอ้ ื่ น (Xˉ = 4.52) และน้อยที่ สุด มีการค้นหา
ข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารไบออส ไลฟ์ ซี (Xˉ = 4.39)
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า อายุ การศึ ก ษา ถานภาพ อาชี พ และ
รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือนที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อผลิตภัณฑ์
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ไบออส ไลฟ์ ซี (ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร) ของผูบ้ ริ โภคในประเทศไทยแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
ผลการทดสอบสมมติฐาน

สถิติ

ค่านัยสําคัญ

เพศ

T-Test

.526

อายุ

F-Test

.000*

สอดคล้อง

ระดับการศึกษา

F-Test

.000*

สอดคล้อง

สถานภาพ

F-Test

.037*

สอดคล้อง

อาชีพ

F-Test

.000*

สอดคล้อง

รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน
F-Test
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

.000*

สอดคล้อง

ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์

สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ส่ วนประสมทางการตลาด
b
Std. Error
B
Constant
.803
.189
ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)
.221
.055
.212
ด้านราคา (X2)
.043
.062
.044
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (X3)
-.041
.051
-.044
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (X4)
.306
.050
.304
ด้านบุคคล (X5)
-.102
.062
-.095
ด้านกระบวนการ (X6)
.367
.065
.360
ด้านลักษณะทางกายภาพ (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 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด และด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ ไบออส ไลฟ์ ซี
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(ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร) ของผูบ้ ริ โภคในประเทศไทย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมี
อํานาจพยากรณ์ร้อยละ 54.6
อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
ปัจจัยประชากรศาสตร์
1) ด้านอายุ เนื่ องจากอายุจะบ่งบอกถึงวัยที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านร่ างกายและจิตใจ
ซึ่งจะส่ งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร เพื่อช่วยดูแลสุ ขภาพโดยผลิตภัณฑ์ ไบออส ไลฟ์
ซี (ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร) จะช่วยในเรื่ องของช่วยลดระดับของคลอเรสเตอรอล ไขมันเลว (LDL)
เพิ่มไขมันดี (HDL) และลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในกระแสเลือด ซึ่ งภาวะนี้ จะพบในผูท้ ี่ มีอายุมาก
ขึ้น แต่ในปั จจุบนั จะพบว่าในวัยช่วงอายุ 20 ปี กว่าๆก็จะเริ่ มมีภาวะไขมันสะสมแล้ว โดยผลการวิจยั
ยังพบว่า ผูท้ ี่ มี อายุ ตั้งแต่ 31 ปี ถึ ง มากกว่า 50 ปี มี การตัดสิ นใจสู งกว่าผูท้ ี่ มีอายุ ตํ่ากว่า21-30 ปี
โดยเฉพาะผูท้ ี่มีอายุ 41-50 ปี มีการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์มากที่สุด
2) ด้านการศึกษา เป็ นตัวชี้ วดั เรื่ องของระดับความรู ้ โดยระดับการศึกษาจะมีความรู ้ความ
เข้าใจแตกต่างกันออกไป โดยพบว่าผูท้ ี่มีการตัดสิ นใจบริ โภคผลิตภัณฑ์ ไบออส ไลฟ์ ซี (ผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร) มากที่สุด คือผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี แสดงให้เห็นถึง
ภาวะความรู ้ที่สูงขึ้นจะเป็ นตัวช่วยให้เข้าใจถึงวิธีการรักษาสุ ขภาพ
3) ด้านสถานภาพ แสดงให้เห็นถึงการดูแลตนเอง โดยเมื่อมีสถานภาพสมรสจะบ่งบอกถึง
การดู แลรั กษาตนเองเพื่ อ ครอบครั ว ซึ่ งแตกต่ างจากผูท้ ี่ มีส ถานภาพโสด และหย่าร้ าง โดยผูท้ ี่ มี
สถานภาพโสดนั้นจะไม่มีภาระผูกพัน ทําให้ดูแลตนเองน้อยกว่าผูท้ ี่มีสถานะภาพสมรส
4) ด้านอาชี พ ที่ มีลกั ษณะแตกต่างกันนั้นจะแสดงให้เห็ นถึงความแตกต่างของสิ่ งที่ ได้รับ
เช่ น สวัสดิการ โบนัส โดยกลุ่มอาชี พที่มีการทํางานเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา พนักงาน จะได้รับการ
ตรวจสุ ขภาพ ส่ วนผูท้ ี่ประกอบอาชี พธุ รกิจส่ วนตัว หรื อรับจ้างทัว่ ไปนั้นจะต้องตรวจสุ ขภาพด้วย
ตนเอง ประกอบด้วย ภาวะทางจิ ตใจในอาชี พธุ รกิ จส่ วนตัวนั้นจําเป็ นจะต้อ งดู แลรั กษาสุ ขภาพ
ตัวเองเป็ นพิเศษ เนื่ องจากเป็ นอาชี พที่มีรายได้เป็ นของตัวเอง และมีเวลาส่ วนตัวค่อนข้างน้อยจึงทํา
ให้ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารนั้นมีผลต่ออาชีธุรกิจส่ วนตัวมากที่สุด
5) ด้านรายได้ แสดงให้เห็ นถึงอํานาจในการตัดสิ นใจทางการเงิน โดยผูท้ ี่มีรายได้สูงจะมี
การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณ ฑ์เสริ มอาหารมากกว่าผูท้ ี่ มีรายได้น้อย โดยจากผลการวิจยั พบว่า ผูท้ ี่ มี
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รายได้ 40,000 บาท ถึงมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป มีการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารสู งที่สุด
และยังพบว่า ผูท้ ี่มีรายได้ 10,000-20,000 บาท มีการตัดสิ นใจสู งเช่นเดียวกัน อาจเป็ นเพราะการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารนี้มีราคาเหมาะสมต่อการบริ โภค
ข้อ ค้น พบดัง กล่ า วสอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ นิ ธิ ด า พระยาลอ (2558) จากทดสอบ
สมมติ ฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติ กรรมการซื้ อ และให้ความสําคัญ ต่ อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ แตกต่ างกัน อย่างมี
นัย สําคัญ ที่ ระดับ 0.05 และสอดคล้อ งกับ งานวิ จยั ของ ธนภัท ร เรื อ งขาน (2558) วิ จยั เรื่ อ ง ผล
การศึ กษาพบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ อันได้แก่ อายุ เพศ และรายได้ที่แตกต่ างกันมีผลต่ อ
ความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อสุ ขภาพผ่านร้านค้าออนไลน์ที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่รดับ 0.05
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด สามารถอภิปรายผลตามค่านํ้าหนักได้ ดังนี้
1) ด้านกระบวนการ เป็ นระบบของการจัดการ ของการส่ งมอบบริ การซึ่ งจะช่ วยอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผูซ้ ้ื อผลิ ตภัณฑ์ ไบออส ไลฟ์ ซี (ผลิตภัณ ฑ์เสริ มอาหาร) เพื่อจะทําให้การซื้ อ
ผลิตภัณฑ์น้ นั เป็ นไปโดยสะดวกและราบรื่ น ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ระบบการชําระเงิน
ค่าบริ การ และการตรวจสอบสิ นค้าก่อนส่ งมอบมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และยังพบว่าเทคโนโลยีทนั สมัย
และขั้นตอนการชําระเงิน มี ความรวดเร็ วมี ค่ าเฉลี่ ยอยูในระดับมากที่ สุดเช่ นกัน แสดงให้เห็ นถึ ง
ความสําคัญของด้านกระบวนการที่ตอ้ งมีความถูกต้องและรวดเร็ ว
2) ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
ไบออส ไลฟ์ ซี (ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร) ได้เข้าใจถึงข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพร่ างกาย โดยผ่าน
การแนะนําจากโฆษณา การประชาสัมพันธ์ หรื อแม้กระทัง่ การแนะนําบอกต่อจากตัวแทน เพื่อช่วย
ประกบการตัดสิ นใจบริ โภคผลิตภัณฑ์ โดยพบว่าการรับประกันสิ นค้าและหากไม่พอใจในตัวสิ นค้า
สามารถคื นเงิน ได้มีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด แสดงให้เห็ นถึงการกล้ารั บประกัน ของทางบริ ษทั เพื่ อให้
บริ โภคเกิดความเชื่อมัน่ ในตัวผลิตภัณฑ์และยินดีที่จะซื้อผลิตภัณฑ์น้ นั
3) ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ เสริ มอาหาร ไบออส ไลฟ์ ซี เป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ที่ ช่วยลดไขมันตัวที่ ไม่ ดี
(LDL) ไตรกี เซอไรด์ และเพิ่มไขมันดี (HDL) ซึ่ งช่ วยให้ผูบ้ ริ โภคนั้นสุ ขภาพดี ข้ ึ นจากการช่ วยลด
ไขมันที่ไม่ดี โดยจะพบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ไบออสไลฟ์ ซี จาก
การมีเครื่ องหมายการรับ รองคุ ณภาพมากที่ สุด แสดงให้เห็ นถึ งความสําคัญ ของเครื่ องหมายการ
รับรองคุณภาพของผลิตภัณฑืเสริ มอาหารที่มีต่อมุมมองของผูบ้ ริ โภค
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ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ชญาดา สมศักดิ์ (2559) ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ายี่ห้ออิเกีย ได้แก่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ นัทธมน เดชประภัสสร (2558) ผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารทาง อินเทอร์เน็ต ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัย
ั ฑ์ และด้านกระบวนการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
ด้านตราผลิตภัณฑ์และลักษณะบรรจุภณ
0.05
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจยั
ปัจจัยประชากรศาสตร์
1) อายุ ทางบริ ษทั ควรให้ความสําคัญ ผูท้ ี่ มีอายุต้ งั แต่ 31 ปี ถึ ง มากกว่า 50 ปี โดยให้เป็ น
กลุ่มเป้ าหมายหลักทางการตลาดของบริ ษทั เนื่ องจากกลุ่มนี้ มีความต้องการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร ไบออส ไลฟ์ ซี มากที่สุด และกําหนดกลุ่มเป้าหมายรองให้กบั ผูท้ ี่มีอายุ
2) การศึกษา ทางบริ ษทั ควรทําการส่ งเสริ มด้านความรู ้ให้กบั ผูท้ ี่มีการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี โดยให้ เห็ น ความสํา คัญ ของไขมัน ดี (HDL) และผลเสี ย ของไขมัน ไม่ ดี (LDL) โดยการจัด
กิจกรรมการส่ งเสริ มการตลาดตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อให้นกั ศึกษาเกิดความรู ้ความเข้าใจ และ
สามารถบอกต่อผูอ้ ื่นได้
3) สถานภาพ ควรสอบถามสถานภาพของผู ้บ ริ โ ภคที่ แ ตกต่ า งกัน โดยเฉพาะผู ้ที่ มี
สถานภาพสมรส เพื่อเพิ่มความรู ้ความเข้าใจให้กบั ครอบครัวในเรื่ องของความสําคัญในการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารชนิดนี้วา่ จะช่วยให้ครอบครัวมีสุขภาพที่ดีข้ ึน
4) อาชี พ ควรจะจัดจําเป็ นสวัส ดิ การให้แ ก่ พนัก งานหรื อ บุ ค ลากรในองค์ก รต่ าง ๆ ที่ มี
สภาวะไขมัน สู ง หรื อ แนะนําผูท้ ี่ ต ้อ การควบคุ มไขมัน โดยจัดเป็ นโปรแกรมร่ ว มกับ การตรวจ
สุ ขภาพของแต่ละบริ ษทั และกลุ่มอาชีพธุรกิจส่ วนตัวใหตระหนักถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารชนิดนี้
5) รายได้ โดยจากผลวิจยั พบว่า ผูท้ ี่บริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารนั้นมีรายได้ 40,000 บาท
ถึงมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป แสดงให้เห็นถึงผูบ้ ริ โภคที่ มีรายได้สูง ดังนั้น ทางบริ ษทั ควรมีการ
กําหนดตําแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารให้ตรงกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้สูง โดย
การกําหนดภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย
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ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
1) ด้านกระบวนการ ควรให้ความสําคัญกับการออกแบบกลยุทธ์การส่ งเสริ มทางการตลาด
ที่ เหมาะสมกับ ความต้อ งการของผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์ป ระกอบเรื่ อ งของ มี การ
ตรวจสอบสิ นค้าก่อนส่ งมอบให้ลูกค้าทุกครั้ง การมีระบบการรับชําระเงินและค่าบริ การถูกต้อง มี
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยเหมาะสมในการให้บริ การ และขั้นตอนในการชําระเงินและรับสิ นค้ามีความ
รวดเร็ ว เจ้าของกิ จการอาหารเสริ มหรื อผูป้ ระกอบการด้านธุ รกิ จอาหารเสริ มจึ งจําเป็ นต้องมีการ
ออกแบบหรื อพัฒนาด้านกระบวนการให้สอดคล้องกับการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเช่นกัน
2) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูป้ ระกอบการด้านธุ รกิจอาหารเสริ มจะต้องหันมาทุ่มเทใน
การทําการส่ งเสริ มการตลาดให้เหมาะสม โดยการส่ งเสริ มทางการตลาดที่ผตู ้ อบแบบสอบถามคิดว่า
มีความสําคัญ มากที่ สุด คื อ การออกแบบกลยุท ธ์การส่ งเสริ มทางการตลาดที่ เหมาะสมกับ ความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในองค์ประกอบเรื่ องของ มีการรับประกันสิ นค้า ผูบ้ ริ โภค
สามารถคืนเงินได้หากไม่พอใจ หรื อใช้ไม่ได้ผล การแนะนําผลิตภัณฑ์โดยผูท้ ี่ใช้สินค้าจริ งมายืนยัน
และการบริ การหลังการขาย ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรจะต้องไปทําการส่ งเสริ มทางการตลาดดังที่
กล่าวมาข้างต้นให้สอดคล้องกับการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
3) ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ จ้าของกิ จ การหรื อ ผู ้ป ระกอบการด้านธุ ร กิ จ อาหารเสริ ม จะต้อ งให้
ความสําคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์ประกอบเรื่ องของ
เครื่ องหมายการรับรองคุณภาพ การมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายขนาด มีฉลากระบุส่วนผสม, วิธี
บริ โภค, วันเดือนปี ผลิต และหมดอายุที่ชดั เจน และบรรจุภณั ฑ์สะอาด/มิดชิดปลอดภัย
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1) ปั จจัยด้านการสื่ อสารการตลาดที่จะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั
2) ศึ ก ษาเชิ งลึ กเกี่ ยวกับ การตัดสิ น ใจซื้ อ ของกลุ่ มผูบ้ ริ โภคใน เจนเนเรชั่น Z ซึ่ งเป็ นเจน
เนเรชัน่ ที่จะมีพลังแห่งโลกอนาคต
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานที่ มีความสัมพันธ์ต่อ
ความผูกพันองค์กร เพื่อ ทดสอบว่าปั จ จัยด้านแรงจูงใจมีความสัมพัน ธ์กบั ความผูก พันองค์กร
หรื อ ไม่ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นพนัก งานบริ ษ ทั นิ เด็ค ชิ บ าอุร ะ อีเล็ค โทรนิ ค ส์ (ประเทศไทย)
จํา กัด จัง หวัด ปทุม ธานี จํา นวน 250 คน ซึ่ ง รวบรวมข้อ มูล โดยใช้แ บบสอบถาม และ
วิเ คราะห์ข อ้ มูล โดยใช้ก ารแจกแจงความถี่ ร้ อ ยละ ค่า เฉลี่ย ค่า เบี ่ย งเบนมาตรฐาน T-test,
One-Way Anova, การวิเคราะห์สัมประสิ ท ธิ์ สหสัมพันธ์แ บบเพีย ร์ สัน ผลวิจยั พบว่าแรงจูงใจ
ในการปฏิบ ตั ิ งานด้านต่างๆ มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันองค์กรในระดับ มากทุกปั จจัย ใน
การศึกษางานวิจยั ครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถนําผลวิจยั ไปใช้ในการปรับปรุ งกลยุทธ์องค์กร เพื่อช่วย
ธํารงไว้เพือ่ พนักงานที่มีคุณภาพ และเพิ่มประสิ ทธิภาพในการบริ หารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
คําสํ าคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน, ความผูกพันองค์กร
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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 ถือเป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญในการดําเนิ นธุรกิจ หรื อในปั จจุบนั เรี ยกว่า “ทุนมนุษย์” มี
ส่ วนร่ วมในการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้งานต่ างๆขององค์กรดําเนิ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล สร้างความสําเร็ จและความก้าวหน้าให้แก่องค์กร ดังนั้น การบริ หารทรัพยกรมนุษย์จึงมี
ความสําคัญ และจําเป็ นอย่างยิ่งต่ อองค์กร เช่ น เรื่ องการสรรหา การพัฒ นา การรั กษา และการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลให้สามารถพัฒนาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุ รกิจและเทคโนโลยียุค
ใหม่ รวมถึงการตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคลากรให้มากที่สุดด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการด้าน
ต่างๆ (ดนัย เทียนพุฒ, 2546: 17)
ฝ่ ายงานบริ หารทรัพยากรบุคคลจึงจําเป็ นที่จะต้องเข้ามาดูแลแก้ไขการจัดสรรทรัพยากรบุคคล
หรื อ “ทุ นมนุ ษย์” ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด รั กษาและจูงใจพนักงานให้ภกั ดี และอยากจะทํางาน
ร่ วมกัน องค์ กร พร้ อ มที่ จะทุ่ ม เททั้งกายและใจในการทํางาน ดังนั้ นการจู งใจพนั กงานจึ งเป็ น
กระบวนการที่ ชกั นําโน้มน้าวให้บุคคลเกิ ดความมานะพยายามเพื่อที่ จะสนองตอบความต้องการบาง
ประการให้บรรลุผลสําเร็ จ (Lovell. 1980) เพราะหากพนักงานเกิดแรงจูงใจ มีใจพร้ อมที่ จะทํางานเพื่อ
บริ ษทั แล้ว สิ่ งที่ตามมาก็คือผลสําเร็ จขององค์กร องค์กรมีความก้าวหน้า บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
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อีกทั้งยังสามารถลดอัตราการลาออกของพนักงาน ลดค่าใช้จ่ายในการสรรหาและอบรมพนักงาน ถือเป็ น
อีกหนึ่งความสําเร็ จในการบริ หารงานของฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลด้วย
บริ ษทั นิ เด็ค ชิ บาอุระ อีเล็คโทรนิ คส์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตมอเตอร์ สําหรับ
เครื่ องซั กผ้าและแอร์ คอนดิ ชันเนอร์ เปิ ดดําเนิ นการตั้งแต่ ปี พ.ศ.2539 ปั จจุ บ ันในปี พ.ศ.2560 มี
พนักงานทั้งสิ้ น 553 คน (ข้อมู ลจากฝ่ ายบุ คคล เดื อนธันวาคม พ.ศ.2560) ปั จจุ บ ันผูท้ าํ งานวิจยั เป็ น
พนักงานในบริ ษทั แห่ งนี้ จึงมีความคิดที่จะศึกษาเรื่ อง “แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความผูกพันองค์กร : กรณี ศึกษาพนักงานบริ ษทั นิ เด็ค ชิ บาอุระ อีเล็คโทรนิ คส์ (ประเทศไทย) จํากัด”
เนื่ องจากผูว้ ิจยั ต้องการทราบว่าปั จจัยด้านแรงจูงใจมี ความสัมพันธ์มากน้อยเพี ยงใดต่ อความผูกพัน
องค์กร ปั จจัยใดสามารถจูงใจพนักงานได้ดีที่สุด และการแข่งขันในโลกธุ รกิจยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลง
ไป รวมถึ งกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่ างๆของภาครั ฐที่ มีเพิ่ มมากขึ้ น ทําให้ องค์กรต้องกลับมาคิ ดว่า
สิ่ งจูงใจต่างๆที่ทางบริ ษทั มีให้พนักงานนั้น เพียงพอต่อความต้องการของพนักงานแล้วหรื อไม่ และจะ
มีวิธีการแก้ไขอย่างไรเพื่อให้พนักงานมีใจรัก และความผูกพันต่อองค์กร ดังนั้นการจูงใจพนักงานเป็ น
สิ่ งที่สาํ คัญในการรักษาพนักงานให้อยู่ร่วมกับองค์กร เมื่อพนักงานเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรแล้ว
พนักงานจะปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ เสมือนหนึ่งว่าองค์กรคือครอบครัว ทุกคนสามารถมีส่วนร่ วมในการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรไปในทิศทางทีดีข้ ึน และก่อให้เกิดเป็ นองค์กรที่เข้มแข็ง มีความรัก ความผูกพันต่อ
องค์กรตามมา
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1) เพื่ อศึ กษาลั ก ษณ ะด้ า นประชากรศาสตร์ ซึ่ งประกอบด้ ว ย เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา ตําแหน่งงาน อัตราเงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานในองค์กร ของพนักงานบริ ษทั นิ
เด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด
2) เพื่ อศึ กษาแรงจู งใจในการทํางานของพนักงานบริ ษ ัท นิ เด็ ค ชิ บ าอุ ระ อี เล็ คโทรนิ คส์
(ประเทศไทย) จํากัด
3) เพื่ อศึ กษาความผู กพันต่ อองค์กรของพนั กงานบริ ษ ัท นิ เด็ ค ชิ บ าอุ ระ อี เล็ คโทรนิ คส์
(ประเทศไทย) จํากัด
4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพัน
องค์กร
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สมมติฐานของการวิจยั
1) ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน อัตรา
เงินเดื อน ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิ งานในองค์กร ของพนักงานบริ ษทั นิ เด็ค ชิ บาอุระ อี เล็คโทรนิ คส์
(ประเทศไทย) จํากัด ที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันองค์กร
2) แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันองค์กรของพนักงานบริ ษทั นิเด็ค
ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด ที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันองค์กร
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้ อหาของการศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานที่ มีความสัมพันธ์ต่อความ
ผูกพันองค์กรของพนักงานบริ ษทั นิ เด็ค ชิ บาอุระ อีเล็คโทรนิ คส์ (ประเทศไทย) จํากัด มี พนักงาน
ทั้งสิ้ น 553 คน (ข้อมูลจากฝ่ ายบุ คคล เดื อนธันวาคม พ.ศ.2560) แต่ ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ มี
จํานวน 250 คน โดยใช้สู ตรการคํานวนณขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane ในกรณี ที่ ประชากรมี
จํานวนแน่ นอน (Finite Population) เมื่อมีระดับนัยสําคัญทางสถิติเท่ากัน .05และที่ ระดับความเชื่ อมัน่
95%(Yamane,1970)
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1) แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน หมายถึง การใช้กลยุทธิ์หรื อปั จจัยด้านต่างๆ ในการกระตุน้ การ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ เต็มใจที่จะปฏิบตั ิงาน และผลการปฏิบตั ิงาน
นั้นจะต้องบรรลุวตั ถุประสงค์ที่องค์กรกําหนดไว้
2) ความผูกพันองค์กร หมายถึง ความเต็มใจของสมาชิ กในองค์กรที่ พร้ อมปฏิบตั ิงาน และ
มอบความจงรักภักดีให้กบั องค์กร
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กรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรต้ น (Independent Variable )

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
- เพศ - อายุ - ระดับการศึกษา - ตําแหน่งงาน
- อัตราเงินเดือน - ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานในองค์กร
ปัจจัยด้ านแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
- ความสําเร็ จในการทํางาน
- ลักษณะงาน
- ความรับผิดชอบ
- ความก้าวหน้าในการทํางาน
- การเป็ นที่ยอมรับของคนในองค์กร
- ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
- อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

ความสัมพันธ์ ต่อความผูกพัน
องค์ กรของพนักงานบริษทั
นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์
(ประเทศไทย) จํากัด

รู ปที่ 1 กรอบแนวความคิดในงานวิจยั
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1) ทราบถึงลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ของพนักงานบริ ษทั นิ เด็ค ชิ บาอุระ อีเล็คโทรนิ คส์
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อนําไปใช้จาํ แนกลักษณะของพนักงาน
2) ทราบถึ งแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานบริ ษทั นิ เด็ค ชิ บาอุ ระ อี เล็คโทรนิ คส์
(ประเทศไทย) จํากัดเพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุ งนโยบายบริ ษทั และแก้ไขปั ญหา ลดช่องโหว่ใน
เรื่ องของแรงจูงใจของพนักงานที่อาจขาดหายไป
3) ทราบถึงความสัมพันธ์ต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานบริ ษทั นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทร
นิ คส์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อนําไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นการบริ หารทรัพยกร
มนุษย์ให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ดแก่องค์กร
4) ผลวิจยั นี้สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนนโยบายของบริ ษทั อื่นได้
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แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
ศิริวรรณ เสรี รัตน์(2538,น.41) ได้กล่าวไว้ว่า ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ
อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้ต่อเดือน ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ มี
ความสําคัญอย่างมาก สามารถนําสถิติที่วดั ได้ของประชากรมาใช้ในการกําหนดตลาดเป้าหมาย ส่ วนใน
ด้านของจิตวิทยาและสังคมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู ้สึกของกลุ่มเป้าหมายนั้นได้ ในหน่วยงาน
หรื อองค์กรจะประกอบไปด้วยบุ คลากรในระดับต่ างๆเป็ นจํานวนมาก ซึ่ งบุ คคลแต่ ละบุ คคลจะมี
พฤติกรรมที่ แตกต่างกันออกไป พฤติกรรมที่ แตกต่างกันนี้ มีสาเหตุมาจากปั จจัยต่างๆ อันได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพระยะเวลาในการทํางานในองค์กร
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการปฏิบัตงิ าน
กิติพนั ธ์ รุ จิรกุล (2529,หน้า 58) ได้กล่าวเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานในองค์การว่า การปฏิบตั ิงาน
ในองค์การหรื อหน่ วยงานต่างๆ นอกจากจะมีการแบ่งระดับการปฏิบตั ิงานแล้ว ยังต้องมีการแบ่งส่ วน
งานที่จะต้องปฏิบตั ิออกเป็ นหน่ วยงานย่อยๆ ซึ่ งมีหัวหน้าหน่ วยหรื อผูน้ าํ หน่วย เป็ นผูร้ ับผิดชอบงาน
ตามลักษณะหน้าที่ของตนที่แตกต่างกันกันออกไป ในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างชนิ ดต่างหน้าที่ กนั ก็
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การหรื อหน่วยงานนั้น ซึ่ งจะทําให้ผนู ้ าํ มีความสนใจ มีทกั ษะ มีความรู ้
มีทศั นะ และมีบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2544, หน้า 123-129) ได้กล่าวเกี่ ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน มี
ส่ วนเกี่ ยวข้องกับปั จจัยต่ างๆ และปั จจัยเหล่ านี้ ใช้เป็ นเครื่ องมื อช่ วยบ่ งชี้ ถึงปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นเกี่ ยวกับ
แรงจูงใจในการทํางาน ซึ่ งมี ปัจจัยอยู่ 3 ประการ คือ ปั จจัยด้านบุ คคล (Personal Factors) ปั จจัยด้าน
งาน (Factors in the job) และ ปั จจัยด้านการจัดการ (Factors Controllable by Management)
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับความผูกพันองค์กร
ระพีพร เบญจาทิกุล (2540:11ให้ความหมายไว้ว่าความผูกพันต่อองค์กรหมายถึง การที่สมาชิก
แต่ ละคนในองค์กรมี ความรู ้ สึกที่ ดีต่อองค์กรมีความห่ วงใยในความสําเร็ จขององค์กรแสดงออกเป็ น
พฤติกรรมโดยการยอมรับเป้าหมายขององค์กร เต็มที่ในปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถและปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่จะเป็ นสมาชิกองค์กรต่อไป
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งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ก้องนภา ถิ่นวัฒนากูล (2556) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใจการปฏิบตั ิงานกับ
ความผูกพันองค์กรของพนักงานเทศบาล จังหวัดสระแก้ว พบว่า ปั จจัยด้านแรงจู งใจในด้านการ
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการได้รับ
การยอมรับนับถือ ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา และแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก
คือ ด้านความสําเร็ จในการทํางาน ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านเงินเดือน นอกจากนี้ยงั พบว่า เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน และประสบการณ์ทาํ งานที่แตกต่างกันของพนักงาน
เทศบาล ส่ งผลต่อความคิดเห็ นในเรื่ องความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน และพบว่าแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิ งาน ด้านความสําเร็ จในการทํางาน ด้านลักษณะของงานที่ ปฏิ บตั ิ ด้านความก้าวหน้าในงาน
ด้านความรั บผิ ดชอบ ด้านการได้รับการยอมรั บนับถื อ ด้านเงิ นเดื อน และด้านความสั มพันธ์ ก ับ
ผูบ้ งั คับบัญชา มีความสัมพันธ์กบั มีความผูกพันองค์กรอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
ั ญา จันทรมณี (2557) ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจและสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ มีผลต่อ
สุ กญ
ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของพนั ก งานบริ ษั ท ฮานา เซมิ ค อนดั ก เตอร์ (อยุ ธ ยา) จํากั ด พบว่ า
สภาพแวดล้อมในการทํางานมีความสัมพันธ์ในเชิ งบวกกับความผูกพันต่อองค์การทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
ความเชื่อถือ ความเต็มใจ และความปรารถนาผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มี
อายุต่ าํ กว่า 30 ปี มี ระดับการศึ กษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีระยะเวลาในการปฏิ บตั ิ งานน้อยกว่า 5 ปี มี
ความเห็ นต่อแรงจูงใจในการทํางาน มีค่าเฉลี่ ยเป็ น 3.13 สภาพแวดล้อมในการทํางาน มีค่าเฉลี่ ยเป็ น
3.14 ผลการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความผูกพันต่อองค์การ
รวม มี ค่าเฉลี่ ยเป็ น 3.17 และพบว่า บุ คลากรที่ มีระดับการศึ กษาและประสบการณ์ ในการทํางานที่
แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ปั จจัยแรงจูงใจในการทํางาน มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความผูกพันต่ อองค์การและด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์การ
ฐิ ติพร มัน่ สน (2559) ศึ กษาเรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิ งานที่ มีผลต่ อความผูกพันต่ออาชี พ
ของช่างแปรรู ปทองคํา พบว่า ความผูกพันของช่างแปรรู ปทองคําต่ออาชีพช่างแปรรู ปทองคําโดยรวม
มีความผูกพันต่ออาชี พอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.508
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัยเชิ งพรรณนา (Descriptive Research) และ การวิ จ ัยเชิ งปริ มาณ
(Quantitative Research) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพัน
องค์กรกรณี ศึกษาพนักงาน บริ ษทั นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย) จํากัด โดยใช้ขอ้ มูลใน
การวิ จ ัย ด้ ว ยแบบสอบถาม ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่ างมี จ ํานวนพนั ก งานทั้ งสิ้ น 250 คน ใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ
Likert Scale 5 ระดั บ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น Cronbach’s Alpha โดยรวมมี ค่ า 0.7 ขึ้ นไป ซึ่ งถื อ ว่ า
แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและทดสอบสมมติฐานแบ่งออกเป็ น
การวิ เคราะห์ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิ เคราะห์ ส ถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน
(Inferential Statistics) ดัง นี้ (1) การวิ เคราะห์ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้ องต้นของกลุ่มตัวอย่าง โดยนําเสนอเป็ นตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่า
ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ อ ใช้
อธิ บ ายข้อ มู ล เบื้ อ งต้น (2) การวิเคราะห์ ข อ้ มู ล สถิ ติ เชิ งอนุ ม าน (Inferential Statistics) ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ที่ต้ งั ไว้ ได้แก่ t-Test, F-test และการทดสอบสถิติสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สนั (PearsonProduct Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
2 ตัวที่เป็ นอิสระต่อกัน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลลักษณะส่ วนบุคคล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มี จาํ นวน 124 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 49.6 มี อายุ
ระหว่าง 25-30 ปี มีจาํ นวน 90 คนคิดเป็ นร้อยละ 36 มีการศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อ
ปวช. จํานวน 82 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 32 ปฏิ บ ัติ งานอยู่ ในตําแหน่ ง Maid /Gardener/Operator/Skill
Worker จํานวน 176 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 70.4 ได้รั บ อัตราเงิ นเดื อนระหว่ าง 10,000 - 20,000 บาท
จํานวน 177 คน คิดเป็ นร้อยละ 70 ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั แห่ งนี้ เป็ นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี จํานวน 63
คน คิดเป็ นร้อยละ 25.2
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ข้ อมูลเกีย่ วกับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.23 และมีค่าเบี่ยงเบนเท่ากับ 0.815 ซึ่ งหากพิจารณาเป็ นรายด้าน โดยเริ่ มจากค่าที่มากที่สุดไป
หาค่ าน้อยที่ สุด พบว่า ด้านความรั บผิดชอบ มี คะแนนเฉลี่ ยสู งที่ สุด โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.72 ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.000มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในระดับมาก ด้านลักษณะงาน มีคะแนน
เฉลี่ยรองลงมาเป็ นอันดับที่ 2 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.937มีแรงจูงใจใน
การปฏิ บตั ิ งานในระดับมาก ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา มี คะแนน
เฉลี่ยรองลงมาเป็ นอันดับที่ 3โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.992มีแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานในระดับปานกลาง ด้านความสําเร็ จในการทํางานมีคะแนนเฉลี่ยรองลงมาเป็ นอันดับที่ 4
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.858 มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในระดับปาน
กลาง ด้านการเป็ นที่ ยอมรับของคนในองค์กร มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมาเป็ นอันดับที่ 5 โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ 3.14ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ0.866มี แรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานในระดับปานกลาง ด้าน
ความก้าวหน้าในการทํางานมี คะแนนเฉลี่ ยรองลงมาเป็ นอันดับที่ 6 โดยมี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 2.97 ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.879มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในระดับปานกลาง ด้านอัตราเงินเดือนและ
สวัสดิการมีคะแนนเฉลี่ยรองลงมาเป็ นอันดับที่ 7 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.968มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในระดับปานกลาง
ข้ อมูลเกีย่ วกับความผูกพันองค์กร
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความผูกพันต่อองค์กรอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.08 และมีค่าเบี่ ยงเบนเท่ ากับ 0.929 ซึ่ งหากพิจารณาเป็ นรายด้าน โดยเริ่ มจากค่าที่ มากที่ สุดไปหาค่า
น้อยที่สุด พบว่า พนักงานตั้งใจจะทํางานในองค์กรแห่งนี้อย่างเต็มที่เต็มกําลัง เต็มความรู ้ ความสามารถ
ที่มี มีคะแนนเฉลี่ยสู งที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.44 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.174 มีแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานในระดับมาก พนักงานปฏิบตั ิหน้าที่โดยคํานึงถึงชื่อเสี ยงขององค์กรและจะรู ้สึกต่อต้าน
หากมีใครมาว่าร้ายองค์กร มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมาเป็ นอันดับที่ 2 เท่ากับ การเต็มใจที่จะทําเพื่อองค์กร
แม้จะนอกเหนื อจากหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายโดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.15ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ
1.104 และ ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 1.133ตามลําดับ มี แรงจูงใจในการปฏิ บ ตั ิ งานในระดับปานกลาง
พนักงานมีความภูมิใจที่ได้เป็ นพนักงานที่องค์กรแห่ งนี้ มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมาเป็ นอันดับที่ 3 โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ1.024 มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในระดับปานกลาง
พนักงานรู ้สึกว่าองค์กรแห่งนี้เหมาะสมกับท่านและเป็ นองค์กรที่ดีที่สุด มี ค ะแนนเฉลี่ ยรองลงมาเป็ น
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อันดับที่ 4 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ1.048 มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ในระดับปานกลาง พนักงานจะปฏิ บ ัติ งานที่ องค์กรแห่ งนี้ จนกว่าจะหมดอายุงาน มี คะแนนเฉลี่ ย
รองลงมาเป็ นอันดับที่ 5 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ1.129 มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานในระดับปานกลาง พนักงานไม่คิดจะลาจากองค์กรแห่ งนี้ แม้ว่าที่อื่นจะมอบโอกาสดีๆให้
ท่านมากกว่า มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมาเป็ นอันดับที่ 6 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 2.76ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ1.143 มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในระดับปานกลาง
การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 ตารางการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1
ตัวแปรอิสระ
สถิติที่ใช้ในการ
ปั จจัยส่ วนบุคคล
ทดสอบ
เพศ
t-test
อายุ
F-test
ระดับระดับการศึกษา
F-test
ตําแหน่งงาน
F-test
อัตราเงินเดือน
F-test
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
F-test
*มีนยั ยะสําคัญทางสถิติ 0.05

Sig.
0.276
0.006
0.005
0.000
0.000
0.538

ผลการทดสอบ
สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน

จากตารางที่ 1 พบว่าเพศ อายุ ระดับ การศึ กา ตําแหน่ งงาน อัต ราเงิ น เดื อ น ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความสัมพันธ์ต่อความผูกพันองค์กร ของพนักงานบริ ษทั นิเด็ค ชิบา
อุระ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 2 ตารางการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2
ปัจจัยด้ านแรงจูงใจ
r
Sig.
1.ด้านความสําเร็ จในการทํางาน
2.ด้านลักษณะงาน
3.ด้านความรับผิดชอบ
4.ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน
5.ด้านการเป็ นที่ยอมรับของคนในองค์กร
6.ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
และผูบ้ งั คับบัญชา
7.ด้านอัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
ผลรวมด้านความสําเร็ จในการทํางาน
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

0.679
0.769
0.674
0.752
0778
0.713
0.734
0.832

ระดับความสัมพันธ์
.000**
.000**
.000**
.000**
.000**
.000**
.000**
.000**

สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง

จากตารางที่ 2 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานในด้านลักษณะงาน ต่ อความ
ผู กพันองค์กร โดยใช้ค่ าสั มประสิ ทธิ์ สหสั มพันธ์ อย่างง่ ายของเพี ยรสั น (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient)พบว่าปั จจัยจู งใจมี ความสัมพันธ์เชิ งบวกในระดับสู งกับความผูกพันองค์กร
(r=0.832) อย่างมี นัยสําคัญที่ ระดับ 0.01 เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้านพบว่า มี ความสั มพันธ์เชิ งบวกใน
ระดับสู งระหว่างแรงจู งใจด้านความสําเร็ จในการทํางานกับความผูกพันองค์กร (r=0.679) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์เชิ งบวกในระดับสู งระหว่างแรงจูงใจด้านลักษณะงาน
กับความผูกพันองค์กร (r=0.769) อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.01มี ความสัมพันธ์เชิ งบวกใน
ระดับสู งระหว่างแรงจูงใจด้านความรับผิดชอบกับความผูกพันองค์กร (r=0.674) อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01มีความสัมพันธ์เชิ งบวกในระดับสู งระหว่างแรงจูงใจด้านความก้าวหน้าในการทํางาน
กับความผูกพันองค์กร (r=0.752) อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์เชิ งบวกใน
ระดับสู งระหว่างแรงจูงใจด้านการเป็ นที่ยอมรับของคนในองค์กรกับความผูกพันองค์กร (r=0778) อย่าง
มี นั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01มี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ งบวกในระดั บ สู งระหว่ างแรงจู งใจด้ าน
ความสั มพันธ์ ระหว่ างเพื่ อนร่ วมงานและผู ้บ ังคับ บัญ ชากับ ความผู กพันองค์กร (r=0.713) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสู งระหว่างแรงจูงใจด้านอัตราเงินเดือน
และสวัสดิการกับความผูกพันองค์กร (r=0.734) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1) เพศ พนักงานที่เป็ นเพศชาย มีจาํ นวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.6 เป็ นเพศหญิงจํานวน
126 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.4
2) อายุ พนั กงานส่ วนใหญ่ มี อ ายุระหว่ าง 25-30 ปี มี จ ํานวน 90 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 36
รองลงมาเป็ นพนักงานที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีจาํ นวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.6 เป็ นพนักงานที่มี
อายุนอ้ ยกว่า 25 ปี จํานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.6 เป็ นพนักงานที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จํานวน 35
คน คิดเป็ นร้อยละ 14 และเป็ นพนักงานที่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.8
3) ระดับการศึ กษา พนักงานส่ วนใหญ่ มีการศึ กษาอยู่ในระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย หรื อ
ปวช. จํานวน 82 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.8 รองลงมาคือพนักงานที่ มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรื อตํ่ากว่า จํานวน 63 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.2 พนักงานมีการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี
หรื อเที ยบเท่ า จํานวน 59 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 23.6 พนักงานที่ มีการศึ กษาอยู่ในระดับอนุ ปริ ญญาหรื
อปวส .จํานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.4 และพนักงานที่มีการศึกษาอยู่ในระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี
จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 2
4) ระดับตําแหน่งงานในปั จจุบนั พนักงานส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นตําแหน่ง Maid /Gardener
/Operator /Skill Worker จํานวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.4 รองลงมาคือพนักงานที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ น
ตําแหน่ง Foreman จํานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 10 พนักงานที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นตําแหน่ง Office Staff
/ Engineer จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.4 พนักงานที่ปฏิ บตั ิ งานอยู่ในตําแหน่ ง Manager จํานวน
14 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.6 คน พนักงานที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นตําแหน่ง Supervisor จํานวน 13 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 5.2 และพนักงานที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นตําแหน่ งสู งกว่าปริ ญญาตรี จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ
2.4
5) อัตราเงินเดือน พนักงานส่ วนใหญ่ได้รับอัตราเงินเดือนระหว่าง 10,000 - 20,000 บาท จํานวน
177 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 70.8 รองลงมาคื อพนักงานที่ ได้รับอัตราเงิ นเดื อนระหว่าง 20,001 – 30,000
บาท จํานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.4 พนักงานที่ได้รับอัตราเงินเดือนมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป
จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 6 พนักงานที่ได้รับอัตราเงินเดือนระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท จํานวน
7 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.8 พนักงานที่ได้รับอัตราเงินเดือนระหว่าง 40,001 – 50,000 บาท จํานวน 5 คน
คิดเป็ นร้อยละ 2
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6) ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานในบริ ษทั แห่ งนี้ พนักงานส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั แห่ งนี้
เป็ นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี จํานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.2 รองลงมาคือพนักงานที่ ปฏิ บตั ิงานใน
บริ ษทั แห่ งนี้ เป็ นระยะเวลามากกว่า 10 ปี จํานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.6 พนักงานที่ปฏิบตั ิงานใน
บริ ษทั แห่ งนี้ เป็ นระยะเวลา 1-3 ปี จํานวน 58 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.2 พนักงานที่ ปฏิ บตั ิงานในบริ ษทั
แห่ งนี้ เป็ นระยะเวลา 4-6ปี จํานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 18 พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั แห่ งนี้ เป็ น
ระยะเวลา 7-10 ปี จํานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 10
ปัจจัยด้ านแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
1) ด้านความสําเร็ จในการทํางาน มีความสัมพันธ์เชิ งบวกในระดับสู งระหว่างแรงจูงใจด้าน
ความสําเร็ จในการทํางานกับความผูกพันองค์กร (r=0.679) อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.01
ผลการวิจยั ด้านความสําเร็ จในการทํางานโดยรวมพบว่า พนักงานมีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง แต่
เมื่อแยกเป็ นรายข้อแล้วพบว่า โอกาสได้รับการพิจารณาเลื่อนตําแหน่ ง มีแรงจูงใจไปในทิศทางที่น้อย
มาก ด้วยเหตุน้ ี เองอาจทําให้พนักงานหมดกําลังใจที่จะทํางาน เนื่ องจากคิดว่าตนทํางานอย่างเต็มที่ เต็ม
ความสามารถ แต่ยงั ไม่ได้รับการเลื่อนตําแหน่ ง ตรงนี้ ทางผูบ้ ริ หารควรเข้ามาใส่ ใจให้มากขึ้น ต้องปรับ
เลื่อนตําแหน่งให้แก่พนักงานที่ทาํ งานเต็มที่ มิใช่พนักงานที่อยูน่ านแต่ไม่มีผลงาน
2) ด้านลักษณะงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสู งระหว่างแรงจูงใจด้านลักษณะงานกับ
ความผู กพันองค์กร (r=0.769) อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.01 ผลการวิ จ ัยด้านลักษณะงาน
โดยรวมพบว่า พนักงานมี แรงจู งใจในระดับมาก พนักงานรู ้ สึกว่างานที่ ตนทํานั้น มี ความสําคัญต่ อ
องค์กร ยังสนุกกับการทํางาน แต่กต็ อ้ งมีการพัฒนาวิธีการทํางาน เพื่อให้ไม่เกิดความซํ้าซากจําเจในการ
ทํางาน ต้องมี กิ จกรรมให้ พนักงานร่ วมกันคิ ดค้นวิ ธี การทํางานใหม่ ๆ ร่ วมกันเสนอแนวคิ ด เพื่ อ
ปรับปรุ งการทํางานให้ดียงิ่ ขึ้น
3) ด้านความรั บผิ ดชอบ มี ความสัมพันธ์เชิ งบวกในระดับสู งระหว่างแรงจู งใจด้านความ
รั บผิดชอบกับความผูกพันองค์กร (r=0.674) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 ผลการวิจยั ด้าน
ความรั บผิดชอบโดยรวมพบว่า พนักงานมี แรงจู งใจในระดับมากในทุ กข้อคําถาม แสดงให้เห็ นว่า
พนักงานมีความใส่ ใจในการทํางานที่ ตนได้รับมอบหมายอย่างมาก มีความกระตื อรื อร้ น และปฏิ บตั ิ
ตามข้อกําหนดขององค์กรอย่างเคร่ งครัด
4) ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสู งระหว่างแรงจูงใจด้าน
ความก้าวหน้าในการทํางานกับความผูกพันองค์กร (r=0.752) อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการวิจยั ด้านความก้าวหน้าในการทํางานโดยรวมพบว่า พนักงานมีแรงจูงใจในระดับปานกลางในทุก
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ข้อคําถาม ในปั จจัยด้านนี้ ผูศ้ ึ กษางานวิ จยั คิ ดว่า องค์กรควรให้ ความสนใจในการพัฒนาบุ คลากร
มากกว่านี้ เช่น ควรส่ งพนักงานไปอบรม เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทํางาน ร่ วมถึงเพื่อก้าวทันความรู ้
ใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงการเลื่อนตําแหน่งที่
ไม่เป็ นธรรม อาจทําให้พนักงานรู ้สึกว่าตนเองไม่มีโอกาสก้าวหน้าในองค์กรที่ตนเองปฏิบตั ิงานอยู่
5) ด้านการเป็ นที่ ยอมรั บของคนในองค์กร มี ความสั มพันธ์ เชิ งบวกในระดับสู งระหว่าง
แรงจูงใจด้านการเป็ นที่ยอมรับของคนในองค์กร กับความผูกพันองค์กร (r=0778) อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ผลการวิจยั ด้านการเป็ นที่ยอมรับของคนในองค์กรโดยรวมพบว่า พนักงานมีแรงจูงใจ
ในระดับปานกลางในทุ กข้อคําถาม ดังนั้น ทางองค์กรควรให้เกี ยรติหรื อแสดงความเอาใจใส่ ชื่ นชม
พนักงาน เมื่อคราวที่ทาํ เรื่ องดีๆ ให้กบั องค์กร เพื่อให้พนักงานมีกาํ ลังใจที่จะทําหน้าที่ต่อไป
6) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่ อนร่ วมงานและผูบ้ ังคับบัญชา มี ความสัมพันธ์เชิ งบวกใน
ระดับสู งระหว่างแรงจูงใจด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชากับความผูกพัน
องค์กร (r=0.713) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการวิจยั ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่ อน
ร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชาโดยรวมพบว่า พนักงานมีแรงจูงใจในระดับปานกลาง ดังนั้น ผูบ้ งั คับบัญชา
ควรปลูกฝังหรื อมีกิจกรรมให้พนักงานได้ทาํ ร่ วมกันมากขึ้น ให้พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาก
ขึ้น เช่น กิจกรรมกีฬาสี ท่องเที่ยวประจําปี เพราะเมื่อพนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้ว จะส่ งผลให้
ประสิ ทธิภาพการทํางานดียงิ่ ขึ้นด้วย
7) ด้านอัตราเงินเดือนและสวัสดิการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสู งระหว่างแรงจูงใจด้าน
อัตรา เงินเดือนและสวัสดิการกับความผูกพันองค์กร (r=0.734) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการวิจยั ด้าน อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ โดยรวมพบว่า พนักงานมีแรงจูงใจในระดับปานกลาง แต่
ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ อัตราเงินเดือนและสวัสดิการเพียงพอต่อการดํารงชีวิตในปั จจุบนั ซึ่ งตรง
นี้ ทางฝ่ ายบุคคลควรทําการสํารวจ บริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ว่าในปั จจุบนั มีการให้ผลตอบแทน
พนักงานเท่ าไหร่ เพี ยงพอต่ อการดํารงชี วิตประจําวันของพนักงานแล้วหรื อไม่ เนื่ องจากการจ่ าย
ผลตอบแทนพนักงานก็ถือเป็ นอีกหนึ่งเรื่ องสําคัญที่จะช่วยธํารงไว้ซ่ ึงพนักงาน
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรมีการศึกษาประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในบริ ษทั พนักงานบริ ษทั นิเด็ค
ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด
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2) ควรศึกษาลึกลงไปในแต่ ละตําแหน่ งหรื อแต่ละแผนกของบริ ษทั ให้มากขึ้น เพื่อจะได้นาํ
ข้อมูลที่ดีที่สุดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ มีวตั ถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ซึ่ ง
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ลักษณะงาน ระยะเวลาการทํางาน รายได้ ของ
บุ ค ลากรทางการแพทย์โ รงพยาบาลศิ ริ ร าช 2.เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ด้านสภาพแวดล้อ มที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศิริราช เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจ
(Survey Research) โดยมีแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทําการวิเคราะห์
ข้อ มู ล ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป จากบุ คลากรทางการแพทย์ จํานวน 380 คน ผลการศึ กษาพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุอยูร่ ะหว่าง 31-35 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
รายได้ระหว่างเดือน 25,001-35,000 บาท และ35,001-45,000 บาท มีลกั ษณะงานเป็ นผูช้ ่วยพยาบาล
และมีระยะเวลาการทํางาน 5-10 ปี
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ ดา้ น เพศ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน สถานภาพ ระยะเวลาการทํางานที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานที่ไม่แตกต่าง
กัน โดยมีเพียงอายุ และลักษณะงานที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางาน ส่ วนปั จจัยสภาพแวดล้อม
ประกอบด้วย ด้านการบริ หารงาน ด้านการบริ การทรัพยากรมนุษย์ ด้านทางกายภาพ ด้านการทํางาน
เป็ นทีม และด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของ
บุ ค ลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศิ ริ ร าช ซึ่ งเป็ นไปตามสมมุ ติ ฐ านที่ ก าํ หนด โดยเมื่ อ แยก
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วิเคราะห์รายด้าน พบว่ามีเพียง 2 ด้าน ที่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือด้านการบริ หารงาน กับ
ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
คําสํ าคัญ : ปั จจัยสภาพแวดล้อม, ประสิ ทธิภาพในการทํางาน,บุคลากรทางการแพทย์
ABSTRACT
The propose of this study aims to: 1. study the differences of individual factor such as
gender, age, status, education, working experiences, income of medical professionals of Siriraj
Hospital 2. Study environmental factors which affect to performance efficiency of medical
professionals of Siriraj Hospital. This study was survey research using questionnaires as tool for
data collection. The data analysis has been conducted by using computer program. The results
from 380 medical professional samples illustrated that the most respondents are female, ranged in
31-35 years old, bachelor’s degree, total income ranged in 25,001-35,000 and 35,001-45,000
baht, division is nursing assistant and working experiences ranged in 5-10 years.
The results of the hypotheses test expressed that individual factor such as gender,
education, income, status, working experiences have affected to performance is not different.
Only age, work that affects performance. The environmental factors which consisted of
administration, human resource management, physical, cooperation, and relationship between
colleagues, have relationships with performance of medical professionals of Siriraj Hospital.
When analyzing each side, there are only two sides. Conformed to the hypotheses (P=0.05) is the
administration and human resource management.
KEYWORDS: ENVIRONMENT FACTORS, PERFORMANCE EFFECTIVENESS,
MEDICAL PROFESSIONALS
บทนํา
ปั จ จุ บ ัน การเปลี่ ย นแปลงที่ รุ น แรงของสภาพแวดล้อ มต่ า ง ๆ ทั้ง ภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ องค์กรต่าง ๆ ต้องเผชิ ญกับสภาวะการแข่งขันที่ รุนแรง เป็ นปั จจัยที่ ส่งผลกระทบต่อ
บุ ค ลากรขององค์กร ก่ อให้เกิ ดความกดดัน และความเครี ยดในการทํางานอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ ได้
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องค์กรส่ วนใหญ่ จึงตระหนักถึ งความสําคัญ ในเรื่ องของการบริ ห ารจัดการในองค์กนั มากยิ่งขึ้ น
ความสําเร็ จขององค์กรจึงขึ้นอยู่กบั คุณภาพของบุคลากรที่ทาํ งาน ทั้งองค์กร และบุ คลากรจึงต้อง
พึ่งพาอาศัยกัน หากองค์กรนั้นสามารถที่จะพัฒนาส่ งเสริ มบุคลากรให้นาํ ศักยภาพที่ตนมีอยูน่ าํ มาใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรของตนได้ องค์กรนั้นก็จะเติบโตอย่างมีคุณภาพ การทํางานในองค์กร
หรื อหน่ วยงานนั้น จะมีวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายที่ ชดั เจน มี การแบ่ งงานตามหน้าที่ ตามความ
เหมาะสม ความรู ้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้าหมายที่กาํ หนดไว้ การทํางานที่
ได้รับค่าจ้างเป็ นค่าตอบแทนที่เป็ นแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้องค์กรเป็ นไปในทางทิศทาง
เดียวกัน และยังทําให้บุคลากรยึดมัน่ และผูกพันกับองค์กร เช่น สวัสดิการด้านต่าง ๆ ความก้าวหน้า
ในอาชี พการงาน บรรยากาศในการทํางาน ลักษณะของสถานที่ ท าํ งานหรื อทุ กสิ่ งทุ กอย่างที่ อยู่
รอบตัวในสถานที่ทาํ งาน นัน่ คือสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เนื่ องจากการใช้ชีวิตในแต่ ละวันอย่างน้อยหนึ่ งในสามที่ อยู่กบั การทํางาน ซึ่ งใช้เวลาในที่
ทํา งานพอ ๆ กับ อยู่ท่ี บ้าน หากมี ส ภาพแวดล้อ มที่ เหมาะสมสําหรั บ การทํา งานย่อ มมี ผ ลดี ต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน หากสภาพแวดล้อมการทํางานไม่เหมาะสม บุคลากรอาจเกิดความไม่
พอใจในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งเป็ นสิ่ งที่บนั่ ทอนทั้งร่ างกายและจิตใจ การดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่าง
มีความสุ ขควรประกอบด้วย การมีสุขภาพจิตดี ควบคุมอารมณ์ต่าง ๆ ได้ มีเพื่อนฝูง ปรับตัวเข้ากับ
สิ่ งแวดล้อมทั้งผูค้ น และธรรมชาติได้ตามสมควร มีรายได้เลี้ยงตัวเอง และครอบครัวได้อย่างยัง่ ยืน
มีคุณธรรม และจริ ยธรรม สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างเป็ นสุ ข
เช่ นเดียวกับ บุคลากรทางการแพทย์ เป็ นส่ วนที่มีความสําคัญกับทางสังคมไทยในปั จจุบนั มี
ภารกิจในการรักษา ดูแล และให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการพยาบาล โดยการสังเกต และบันทึ กความ
เปลี่ยนแปลงในคนไข้ ทราบถึงอาการของคนไข้ตามลักษณะโรคที่เป็ นทั้งร่ างกาย อารมณ์ และจิตใจ
ช่วยฟื้ นฟูสุขภาพของคนไข้ ช่วยคนไข้ให้ปรับตัวเข้ากับภาวะขัดข้องใด ๆ ที่อาจเกิดจากการเจ็บป่ วย
จัดให้คนไข้ มีสิ่งแวดล้อมที่ ถูกสุ ขอนามัย ป้ องกัน และควบคุมการเผยแพร่ ของโรคติ ดเชื้ อ สอน
คนไข้ และประชาชนทัว่ ไปให้รู้จกั การดูแลและส่ งเสริ มสุ ขภาพ (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จังหวัดนนทบุรี, 2555) และด้วยภาระงานที่แตกต่างกันทําให้บุคลากรทางการแพทย์มีความเหนื่อย
ล้า อาจจะเกิ ด ความเบื่ อ หน่ าย/ขาดความกระตื อรื อ ร้ น /และความรั บ ผิดชอบในการทํางานโดย
เฉพาะงานพิ เศษนอกเหนื อ จากหน้าที่ รับ ผิ ด ชอบ/แต่ อ ย่างไรก็ตามบุ คลากรทางการแพทย์จะมี
ประสิ ทธิ ภาพเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ/เช่น/การบริ หารงาน/วัฒนธรรมองค์กร/
การศึ กษา/ทักษะในงาน รายได้ ความสัมพันธ์ต่อผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน และสิ่ งแวดล้อม
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ภายในองค์กร/การศึกษาถึงความต้องการที่เกิ ดขึ้นภายในจิ ตใจของบุคลากร จะส่ งผลให้ผูบ้ ริ หาร
เห็นถึงความต้องการที่แท้จริ ง และสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้ ทําให้เกิดแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงาน/ส่ งผลให้การบริ การมีประสิ ทธิ ภาพ และให้บริ การด้วยความเต็มใจ/นอกจากนั้นยัง
ก่ อ ให้เกิ ด ความสามัค คี ในองค์กร/เกิ ด การช่ ว ยเหลื อ ซึ่ งกัน และกัน พร้ อ มใจกัน ทํางานเป็ นที ม /
ไว้วางใจกันระหว่างผูบ้ งั คับบัญ ชากับผูใ้ ต้บ ังคับบัญ ชาและเพื่อนร่ วมงาน//ทําให้การทํางานที่ มี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลเพิ่มมากขึ้น
จากที่ กล่ าวมาแสดงให้เห็ นว่าบุ คลากรทางการแพทย์มีความสําคัญ ต่ อการดําเนิ นชี วิตของ
ประชาชน/ดังนั้น ในฐานะผูว้ ิจยั ได้เห็นถึงที่มาและความสําคัญของปั ญหาดังกล่าว จึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษา ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้จะมีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนา ยกระดับ และสร้างมาตรฐาน
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม และเป็ นแนวทางให้กบั ผูบ้ ริ หารได้
ปรั บปรุ งสภาพแวดล้อมในการทํางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ในปั จจุบ ัน เพื่ อนําไปสู่ การ
บริ หารงานบุคลากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลให้การดําเนิ นงานโดยรวมของบุคลากร
ทางการแพทย์ประสบความสําเร็ จตามภารกิจที่ได้กาํ หนดไว้ต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ซึ่ งประกอบด้ว ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ลักษณะงาน ระยะเวลาการทํางาน รายได้ ของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศิริราช
2.เพื่อศึกษาปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของบุคลากร
ทางการแพทย์โรงพยาบาลศิริราช
สมมติฐานการวิจยั
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ลักษณะ
งาน ระยะเวลาการทํางาน รายได้ ของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศิริราช ที่แตกต่างกันส่ งผล
ต่อประสิ ทธิภาพในการทํางาน
ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลศิริราช
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้ อหาเป็ นการศึกษา ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ทํางานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศิริราช โดยประชากรที่เป็ นบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลศิริราช มีบุคลากรจํานวน 7,547 คน (ประวัติโรงพยาบาลศิริราช:2553) แต่ประชากรที่ใช้
ในการวิจยั ครั้งนี้ มีจาํ นวน 380 คน โดยใช้สูตรการคํานวนณขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane ในกรณี
ที่ประชากรมีจาํ นวนแน่ นอน (Finite Population) เมื่อมีระดับนัยสําคัญทางสถิติเท่ากัน .05และที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95 %
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. เพื่ อทราบถึ งปั จจัย ด้านประชากรศาสตร์ ที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภาพในการทํางานของ
บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศิริราช
2. เพื่ อ ทราบถึ งปั จ จัย ด้า นสภาพแวดล้อ มที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํา งานของ
บุ ค ลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศิ ริราช และนําผลที่ ได้เป็ นแนวทางในการนํา ไปปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมในการทํางาน เพือ่ ให้เกิดความเหมาะสมกับบุคลากรทางการแพทย์
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
-เพศ
-อายุ
-สถานภาพ
-ระดับการศึกษา
-ลักษณะงาน
-ระยะเวลาการทํางาน
-รายได้

ประสิ ทธิภาพในการทํางาน
ของบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลศิริราช

ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
-การบริ หารงาน
-การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
-ทางกายภาพ
-การทํางานเป็ นทีม
-ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
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ภาพที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดในการทําวิจยั
นิยามคําศัพท์ เฉพาะ
1. สภาพแวดล้ อมในการทํางาน/หมายถึง/องค์ประกอบต่าง ๆ ที่อยูล่ อ้ มรอบตัวผูท้ าํ งานทั้งที่มี
ชี วิต และไม่ มี ชี วิต/ทั้งที่ ม องเห็ น ได้ และมองไม่ เห็ น ได้ ซึ่ งมี ผลกระทบต่ อการปฏิ บ ตั ิ งาน และ
เอื้ อ อํา นวยให้ ก ารปฏิ บ ัติ ง านของพนั ก งานดํา เนิ น ไปด้ว ยดี ป ระกอบด้ว ย/3/ด้า น ได้แ ก่ ด้า น
สัมพันธภาพ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และด้านการคงไว้และการเปลี่ยนแปลงระบบงาน
2. บุ ค ลากรทางการแพทย์ หมายถึ ง หมายถึ ง เจ้าหน้ าที่ ที่ ป ฏิ บ ัติ งานในโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลทั้งเต็มเวลาและบางเวลา จําแนกเป็ น 4 ประเภทได้แก่
เจ้าหน้าที่ระดับบริ หาร หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับการบริ หาร โรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลในระดับสู ง และระดับรองลงมา
เจ้าหน้าที่รักษาพยาบาล หมายถึง เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานด้านการให้บริ การตรวจ และรักษาโรค
โดยตรง
เจ้าหน้ าที่ บ ริ ก ารทางการแพทย์ หมายถึ ง เจ้าหน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บ ัติ ง านด้านการให้ บ ริ ก ารทาง
การแพทย์ อื่ น ๆ นอกเหนื อจากการให้การตรวจรั กษาโรคโดยตรง เช่ น เจ้าหน้าที่ เอ็กซ์ เรย์ นัก
กายภาพบําบัด นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร โภชนากร และเจ้าหน้าที่ประจําในแผนกที่ให้บริ การ
ทางการแพทย์ เป็ นต้น
เจ้า หน้ าที่ บ ริ ก ารโรงพยาบาล หมายถึ ง เจ้าหน้ าที่ ที่ ป ฏิ บ ัติ ง านซึ่ งไม่ เกี่ ย วข้อ งกับ การ
รักษาพยาบาลหรื องานบริ การทางการแพทย์
3. ประสิ ทธิภ าพการทํางาน หมายถึง ความสามารถและทักษะในการกระทําของบุคคลของ
ตนเอง หรื อของผูอ้ ื่นให้ดีข้ ึน เจริ ญขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของตนเองและขององค์กร อันจะทํา
ให้ตนเอง ผูอ้ ื่นและองค์กร เกิดความพึงพอใจและสงบสุ ขในที่สุด (สิ ริวดี ชูเชิด, 2556)
4. การบริหารงาน หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่ วมมือกันดําเนิ นการ
เพื่ อ ให้ บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์อ ย่างหนึ่ งอย่างใดหรื อ หลาย ๆอย่างที่ บุ ค คลร่ ว มกัน กําหนดโดยใช้
กระบวนอย่างมีระบบและให้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิ คต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (สมศักดิ์ คงเที่ยง,
2542)
5. การบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษย์ หมายถึง กระบวนการบริ หารคน การคัดเลื อกบุ คลากรเข้า
ทํางาน การจัดวางตําแหน่ งของบุ คลากรให้เหมาะสมกับงานตลอดจนการจัดสวัสดิ การ การจ่าย
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เงินเดือนหรื อค่าตอบแทน การพิจารณาบทบาทหน้าที่และการควบคุมการทํางานของบุคลากรให้
ทํางานอย่างเต็มศักยภาพ
6. ทางกายภาพ หมายถึง สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ หรื อสิ่ งไม่มีชีวิต แบ่งออกเป็ น 2 ชนิ ด คือ
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพที่ มีอยู่ในธรรมชาติ ได้แก่ ดิน นํ้า อากาศ แสงแดด แร่ ธาตุ สิ่ งแวดล้อมที่
มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ อาคารบ้านเรื อน วัด โรงเรี ยน ถนน สะพาน สิ่ งก่อสร้างอื่น ๆ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม
7. การทํางานเป็ นทีม หมายถึง การร่ วมกันทํางานของสมาชิ กที่มากกว่า 1 คน โดยที่สมาชิ ก
ทุกคนนั้นจะต้องมีเป้ าหมายเดียวกันจะทําอะไรแล้วทุกคนต้องยอมรับร่ วมกัน มีการวางแผนการ
ทํางานร่ วมกัน การทํางานเป็ นที ม มี ค วามสําคัญ ในทุ ก องค์กรการทํางานเป็ นที ม เป็ นสิ่ งจําเป็ น
สําหรั บการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการบริ หารงานการทํางานเป็ นที ม มีบ ทบาท
สําคัญที่จะนําไปสู่ ความสําเร็ จของงานที่ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็ นอย่างดี
8. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างเพื่ อน หมายถึ ง การที่ ค นอยู่ ร่ ว มกัน มี ก ารโต้ต อบ และมี ก าร
ตอบสนองต่อกันและกัน ซึ่ งอาจเป็ นทั้งความสัมพันธ์ในทางที่ดีหรื อไม่ดีกไ็ ด้เช่น ความร่ วมมือ การ
แข่งขัน การต่อต้าน การต่อสู ้ เป็ นต้น
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิด และทฤษฎีปัจจัยเกีย่ วกับสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
สุ นนั ท์ ลิ้มรัตนพันธ์ (2553:33) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมในการทํางาน หมายถึง องค์ประกอบ
ต่ า ง ๆ ภายในขององค์ก รที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การปฏิ บ ัติ ง าน และมี ผ ลต่ อ การรั บ รู ้ ความรู ้ สึ ก ของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของแต่ละบุคคล และมีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของบุคคล
สิ่ งที่ ท ําให้ เกิ ด ความพึ งพอใจในการทํางานสู ง/สามารถปฏิ บ ัติ งานได้บ รรลุ ต ามเป้ าหมายของ
องค์การ/ได้แก่ /สภาพแวดล้อมทางกายภาพ บรรยากาศในการทํางาน/โครงสร้ างของหน่ วยงาน
ลัก ษณะของงานที่ ป ฏิ บ ัติ เป้ าหมายของหน่ วยงาน/ความผูกพัน ต่ อ หน่ วยงานวิธีการทํางานการ
ตัดสิ นใจ/การให้รางวัลการอบรมพัฒนาบุคลากรสวัสดิการ เพื่อนร่ วมงาน และผูบ้ งั คับบัญชา
แนวคิดสภาพแวดล้ อมการทํางานด้ านการบริหารงาน
สาคร สุ ขศรี วงศ์ (2553:47) กล่าวว่า เป็ นการเน้นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพทัว่ ทั้งองค์กร โดยมี
การปรั บ ปรุ งกระบวนการการบริ ห าร หลักการบริ ห ารมุ่ งเน้น ให้ค วามสําคัญ กับ ผูบ้ ริ ห าร และ
รู ปแบบการดําเนิ นงาน แนวความคิดนี้ เกิ ดจากความพยายามของนักคิด และนักวิชาการที่ คิดค้น
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กําหนดหลักการบริ หารให้ชดั เจนคือ มีการเริ่ มกําหนดกิจกรรมหลักในองค์กรธุรกิจ หน้าที่ทางการ
จัดการ คุณลักษณะของผูจ้ ดั การ และหลักการจัดการ
แนวคิดสภาพแวดล้ อมการทํางานด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554: 1-9) กล่าวว่า แนวคิดพื้นฐานในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ไม่วา่
จะเป็ นในเรื่ องของการดําเนินงานขององค์กรจะมีขนาดเล็กหรื อขนาดใหญ่ ย่อมต้องการบุคลากรที่มี
ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็ นพื้นฐาน เพื่อสามารถควบคุมการดําเนิ นงานให้ทนั กับ
การเปลี่ ย นแปลงด้านต่ าง ๆ ไม่ ว่าจะเป็ นด้านเศรษฐกิ จ ด้านสั งคม ด้านการเมื อ ง และในด้าน
เทคโนโลยี โดยจะต้องคํานึ งว่ามนุษย์น้ นั ไม่ใช่เครื่ องจักร แต่เป็ นผูส้ ร้างความสําเร็ จให้แก่องค์กรจึง
ต้อ งการขวัญ กําลังใจรวมทั้งแรงจู งใจในการปฏิ บ ัติ งานด้วยกัน ทุ ก คน ดังนั้น จึ งจําเป็ นที่ จะให้
บุคลากรในองค์กรได้แสดงความสามารถของตนเอง พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นใน
การปฏิบตั ิงาน เพื่อส่ งเสริ ม และสนับสนุนให้บุคลากรได้ใช้ความรู ้ ความสามารถอย่างเต็มที่
แนวคิดสภาพแวดล้ อมการทํางานด้ านกายภาพ
เทศ แกล้วกสิ กรรม (2544:336) กล่ าวว่า สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ในเรื่ องการวางแผนจัด
สภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ไว้ 4 ประการ ด้วยเช่นกัน ดังนี้
แสงสว่าง เป็ นสิ่ งจําเป็ นในการมองเห็ น แสงสว่างควรผ่านเข้าทางด้านข้างไม่แรงจ้าเกินไป
การควบคุมแสงสว่างเป็ นสิ่ งจําเป็ นต่อการทํางาน ซึ่ งจะช่ วยให้มองเห็นได้ชดั ความเมื่อยล้า และ
ความเครี ยดของประสาทตาก็จะไม่เกิดขึ้น
สี มี อิ ท ธิ พ ลและมี บ ทบาทต่ อ การใช้ชี วิ ต มาก เพราะสี มี ค วามสั ม พัน ธ์ ใกล้ชิ ด กับ มนุ ษ ย์
อิทธิ พลของสี ทาํ ให้คนเรามีความรู ้สึกสดชื่ นตื่นเต้นสงบ ยินดี หดหู่ เศร้ า แจ่มใส เบิ กบาน เร้าใจ
หรื อเฉยเมย
เสี ยง มีส่วนสําคัญในชี วิตประจําวัน ถือว่าเป็ นสภาพแวดล้อมอย่างหนึ่ งที่ มีอิทธิ พลต่อการ
พัฒนาของมนุ ษย์ เสี ยงเป็ นสิ่ งที่ไม่สามรถมองเห็นได้ แต่อนั ตรายที่เกิดขึ้นนั้นก็มีมาก อาจทําให้หู
หนวกได้
การถ่ายเทอากาศ อากาศเป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างยิง่ สําหรับชีวิตเรา เราได้ออกซิเจนจากอากาศ ร้อย
ละ 21 เพื่อมาใช้ฟอกเลือดในปอดให้เลือดดํากลายเป็ นเลือดแดง แล้วส่ งเลือดแดงไปเลี้ยงส่ วนต่าง ๆ
ของร่ างกาย ดังนั้นอากาศที่ตอ้ งการ คือ อากาศบริ สุทธิ์ ที่สดชื่น ไม่อบอ้าวร้อนจัดจนเกินไป มีการ
ถ่ายเทอากาศอยูเ่ สมอ
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แนวคิดสภาพแวดล้ อมการทํางานด้ านการทํางานเป็ นทีม
Luecke and Polzer (2549: 37) กล่ าวว่ า ที ม ที่ ส ามารถทํา งานให้ ป ระสบความสํ าเร็ จ ควร
ประกอบด้ ว ยความสามารถพิ เศษ ความรู ้ การมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความคิ ด ของคนในองค์ ก ร ทั้ ง
ประสบการณ์ และความรู ้ เกี่ ยวกับวิธีการทํางานในเชิ งเทคนิ คที่ จาํ เป็ นสําหรับการทํางานของที ม
โดยทีมที่ปฏิบตั ิงานได้ดีตอ้ งประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถ หากทีมมีจุดอ่อนหรื อขาดแคลน
ความสามารถ ก็จะเป็ นผลทําให้ทีมนั้นไม่สามารถไปถึงเป้าหมายที่ต้ งั ไว้ได้ ในกรณี น้ ีทีมต้องแก้ไข
จุดบกพร่ องของตนเองหรื อสรรหาสมาชิกที่มีความสามารถตรงกับความต้องการของทีม
แนวคิดสภาพแวดล้ อมการทํางานด้ านความสั มพันธ์ ระหว่ างเพื่อน
คเณศ จุลสุ คนธ์ (2554:12) กล่าวว่า สัมพันธภาพระหว่างบุคคล คือ การแสดงออกของแต่ละ
บุคคลที่ มีความสัมพันธ์ต่อกัน แสดงออกลักษณะที่ มีการร่ วมมือกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
การยอมรับซึ่งกันและกัน ตลอดจนสามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกับบุคคลอื่น ๆ ได้
แนวคิด และทฤษฎีปัจจัยเกีย่ วกับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
สมใจ ลักษณะ (2552) กล่าวว่า การมีประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของตัวบุคคลหมายถึงการ
ทํางานให้ เสร็ จ โดยเสี ยพลังงานน้อยที่ สุ ด ได้แก่ การทํางานที่ เร็ ว และได้งานที่ ดี บุ ค ลากรที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน เป็ นบุคลากรที่ต้ งั ใจในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ ใช้กลวิธี
หรื อเทคนิคการทํางานที่จะสร้างผลงานได้มาก เป็ นผลงานที่มีคุณภาพเป็ นที่น่าพอใจ โดยสิ้ นเปลือง
ต้นทุน ค่าใช้จ่ายพลังงาน และเวลาน้อยที่สุด
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทิวา ปฏิญาณสัจ (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางานใน
ทัศ นะของพนักงานบิ๊ กซี ซู เปอร์ เซ็ น เตอร์ สาขาสําโรง และเพื่ อ เปรี ย บเที ย บปั จจัยที่ ส่งผล ต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานในทัศนะของพนักงานบิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขาสําโรง จําแนกตาม ข้อ
มูลส่ วนบุคคลของพนักงาน พบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านบุคคลอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้านลักษณะงาน และด้าน
การจัดการ อยู่ในระดับปานกลาง เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ผลการเปรี ยบเที ยบ ปั จจัยที่
ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางาน เมื่อจําแนกตามข้อมูลส่ วนบุคคลพบว่าพนักงานที่มีสภาพ สมรส
ต่างกันให้ความสําคัญเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางาน ด้านบุคคล และภาพรวมทั้ง
3 ด้านแตกต่ างกัน อย่างมี นั ย สําคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 และพนั ก งานที่ มี อ ายุแ ตกต่ างกัน ให้
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ความสําคัญเกี่ยวกับปั จจัยที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานด้านการจัดการแตกต่างกันอย่าง มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ยุ ภ าวดี ภู ผ าหลวง (2553:บทคัด ย่ อ ) ได้ ศึ ก ษาเรื่ องปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ทธิ ภ าพการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลในเขตอําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น พบว่าปั จจัยได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรส่ วนใหญ่เป็ นการให้โอกาสบุคลากรทัศนศึกษานอกสถานที่ และอนุ ญาตให้
เดินทางไปศึกษาดูงานเป็ นการเพิ่มทักษะ และความรู ้ให้กบั บุคลากรผูบ้ ริ หารได้ให้ความสําคัญต่อ
การเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ ปั จจัยด้านความพึง พอใจใน
งาน ส่ วนใหญ่เพื่อนร่ วมงานให้ความช่วยเหลือในยามที่ตอ้ งการ และให้ความสนิทสนม เป็ นกันเอง
ส่ งผลให้บรรยากาศการทํางานดีมีโอกาสประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมายอีกทั้ง เป็ นการบ่งบอกถึง
ความสามัคคีของบุคลากรในองค์กรสามารถทํางานร่ วมกันได้เป็ นอย่างดี และปั จจัยด้านแรงจูงใจใน
การทํางาน ส่ วนใหญ่ คือได้รับ ความร่ วมมื อในด้านต่ าง ๆ จากบุ คลากรทั้งภายใน และภายนอก
องค์กรทําให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการทํางานให้สาํ เร็ จตามเป้าหมาย
ธริ นทร์ มาลา (2557) งานวิ จ ัย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาผลของวัฒ นธรรมองค์ ก ร
สภาพแวดล้อมในการทํางาน และการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีต่อคุณภาพชี วิตของพนักงานใน
องค์กร ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมขององค์กรในลักษณะสร้ างสรรค์มีผลต่อคุณภาพชี วิตการ
ทํางานของพนักงาน สภาพแวดล้อมทางสังคมไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน แต่
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพมีผลต่อคุณภาพชี วิตการทํางานของพนักงาน การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ด้านบรรยากาศองค์กรที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนา และการให้รางวัลตอบแทนอย่างยุติธรรม มีผลต่อ
คุณภาพชีวติ การทํางานของพนักงาน
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey Research) ซึ่ งเป็ นวิธีการศึกษา และรวบรวม
ข้อมูลโดยทัว่ ไป เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการทํางาน
ของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช โดยใช้ขอ้ มูลในการวิจยั ด้วยแบบสอบถาม ประชากร
และกลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 380 คน ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ ลิเคิร์ท (Likert technique) มี 5 ระดับ ค่าความเชื่ อมัน่
Cronbach’s Alpha โดยรวมมีค่า 0.7 ขึ้นไป ซึ่งถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และทดสอบสมมติฐานแบ่งออกเป็ น การวิเคราะห์สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive
Statistics) และการวิเคราะห์สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ดังนี้ (1) การวิเคราะห์สถิติเชิ ง
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พรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเบื้ องต้นของกลุ่มตัวอย่าง โดยนําเสนอ
เป็ นตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้อธิบายข้อมูลเบื้องต้น 2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิงอนุมาน
(Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ที่ ต้ งั ไว้ ได้แก่ t-Test, F-test และการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ใช้ (Multiple Regression Analysis) โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลลักษณะส่ วนบุคคล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จํานวน 248 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 65.3 มี อ ายุ
ระหว่าง 31-35 ปี มีจาํ นวน 198 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.1 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีจาํ นวน 233
คน คิดเป็ นร้อยละ 61.3 มีรายได้ 25,001-35,000 บาท และ35,001-45,000 บาท มีจาํ นวนคนเท่ากันที่
109 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.7 มีสถานภาพโสด มีจาํ นวน 208 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 54.7 ลักษณะงาน
เป็ นผูช้ ่ วยพยาบาล มีจาํ นวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.7 ส่ วนใหญ่ทาํ งานมาแล้ว 5-10 ปี มีจาํ นวน
203 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.4
ปัจจัยสภาพแวดล้ อมในการปฏิบตั งิ าน
พบว่าบุ คลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศิ ริ ราช มี ระดับสภาพแวดล้อมในการทํางานโดย
ภาพรวมทั้ง/5 ด้าน/อยู่ในระดับ มาก//(x̄ =3.85)//เมื่ อ พิ จารณา เป็ นรายด้าน//พบว่ าบุ ค ลากรทาง
การแพทย์โรงพยาบาลศิริราช ค่าเฉลี่ยสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านการบริ หารงาน อยูใ่ นระดับ
มาก//(x̄=3.88)//รองลงมา/คือ/ปั จจัยด้านทางกายภาพ//(x̄=3.87)//และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ปั จจัย
ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์//(x̄=3.80)/ตามลําดับ
การทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
รายได้
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สถิตทิ ี่ใช้

ค่ านัยสํ าคัญ

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

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

0.454
0.022*
0.378
0.589

ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
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สถานภาพ
F-Test
0.322
ไม่สอดคล้อง
ลักษณะงาน
F-Test
0.000*
สอดคล้อง
ระยะเวลาการทํางาน
F-Test
0.078
ไม่สอดคล้อง
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยสภาพแวดล้ อม
ด้านการบริ หารงาน
MRA
0.003*
สอดคล้อง
ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
MRA
0.001*
สอดคล้อง
ด้านทางกายภาพ
MRA
0.744
ไม่สอดคล้อง
ด้านการทํางานเป็ นทีม
MRA
0.607
ไม่สอดคล้อง
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
MRA
0.337
ไม่สอดคล้อง
จากสมมติฐานข้ อที่ 1 สามารถอภิปรายผลได้ว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคลกลุ่มตัวอย่างที่ มี เพศ รายได้ต่อ
เดือน ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาการทํางานที่ไม่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางาน โดยมี
เพี ย ง อายุ และลัก ษณะงานที่ แ ตกต่ า งกัน ที่ ร ะดับ นั ย สํ า คัญ 0.05 แสดงให้ เห็ น ว่ า มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิภาพการทํางาน
จากสมมติฐานข้ อที่ 2 สามารถอภิปรายผลได้ว่า ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
ในการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศิริราช อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่ งเป็ นไปตามสมมุติฐานที่ ต้ งั ไว้ โดยเมื่อแยกวิเคราะห์รายด้าน พบว่ามีเพียง 2 ด้าน ที่ มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือด้านการบริ หารงาน กับ ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทํางานโดยภาพรวมทั้ง/5 ด้าน/อยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน/พบว่า
ด้านการบริ หารงาน ผลจากการศึกษาพบว่า ระดับมากที่ สุดกับ “ท่ านมีความรู ้สึกพอใจใน
นโยบายของหน่ วยงานของท่ านเพราะทําให้การทํางานราบรื่ น” มี ค่าเฉลี่ ย 4.04 และมีค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน .796 และระดับน้อยที่ สุด “ผูบ้ งั คับบัญ ชาของท่ านให้คาํ แนะนํางานอย่างเหมาะสม” มี
ค่าเฉลี่ย 3.76 และค่าเบี่ยงเบน .714 ตามลําดับ
ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ผลจากการศึกษาพบว่า ระดับมากที่สุดกับ “ท่านได้รับการ
ฝึ กอบรมที่เป็ นการเพิ่มความรู ้ ทักษะต่าง ๆ และประสบการณ์อย่างต่อเนื่องมา” มีค่าเฉลี่ย 3.84 และ
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .708 และระดับน้อยที่สุด “ท่านได้รับมอบหมายตรงกับความรู ้ความสามารถ
ของท่าน” มีค่าเฉลี่ย 3.76 และค่าเบี่ยงเบน .667 ตามลําดับ
670

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ด้านทางกายภาพ ผลจากการศึกษาพบว่า ระดับมากที่สุดกับ “หน่วยงานของท่านมีการรักษา
ให้มีความสะอาดเรี ยบร้ อย ถู กสุ ขอนามัยอยู่สมํ่าเสมอ” มี ค่าเฉลี่ ย 3.94 และค่าเบี่ ยงเบน .739 และ
ระดับน้อยที่ สุ ด “หน่ วยงานมี ก ารจัดสภาพแวดล้อ มที่ ช่ วยกระตุ ้น ให้ เกิ ดการทํางานมากขึ้ น ” มี
ค่าเฉลี่ย 3.83 และค่าเบี่ยงเบน.718 ตามลําดับ
ด้านการทํางานเป็ นทีม ผลจากการศึกษาพบว่า ระดับมากที่สุดกับ “มีส่วนร่ วมในการประชุม
ร่ วมออกความคิดเห็น เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนิ นการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงาน” มีค่าเฉลี่ย
4.09 และค่าเบี่ยงเบน .742 และระดับน้อยที่สุด “หน่ วยงานของท่านให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการ
ปฏิบตั ิงานอยูส่ มํ่าเสมอ” มีค่าเฉลี่ย 3.71 และค่าเบี่ยงเบน .783 ตามลําดับ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ผลจากการศึกษาพบว่า ระดับมากที่สุดกับ “ท่านมักจะได้รับ
คําแนะนํา และความช่ วยเหลื อจากเพื่ อ นร่ วมงานเมื่อเกิ ดปั ญ หากับท่ าน” มี ค่าเฉลี่ ย 3.98 และค่ า
เบี่ยงเบน .742 และระดับน้อยที่สุด “สมาชิ กในหน่ วยงานของท่าน มักจะมีการติดต่อประสานงาน
กันอย่างเป็ นประจําสมํ่าเสมอ” มีค่าเฉลี่ย 3.76 และค่าเบี่ยงเบน .790 ตามลําดับ
ข้ อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจยั
ผูว้ ิจยั มี ขอ้ เสนอแนะ/และมีความคาดหวังว่าข้อมูลที่ ได้จะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาและ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น//ดังนี้
1. ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ัติ ง านของบุ คลากรทางการแพทย์โ รงพยาบาลศิ ริร าช ด้านการ
บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี ค่ าเฉลี่ ย ตํ่าที่ สุ ด คื อ ผูบ้ ังคับ บัญ ชาของท่ านให้ ค าํ แนะนํางานอย่า ง
เหมาะสม ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรในหน่ วยงานมีความเข้าใจในส่ วนต่าง ๆ ของงานมากขึ้น ควรจะ
ให้คาํ แนะนํามากขึ้นกว่าเดิม อธิ บายแต่ละหน่ วยงานอย่างละเอียด เพื่อให้การทํางานเป็ นไปอย่าง
ราบรื่ น
2. ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ัติ งานของบุ ค ลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศิ ริราช ด้านการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ท่านได้รับมอบหมายงานตรงกับความรู ้ความสามารถ
ของท่าน บางฝ่ ายอาจจะมีงานที่ หลากหลายลักษณะ จนอาจเกินความสามารถของบุคลากรในฝ่ าย
ของตน ดังนั้น อาจจะส่ งเสริ มสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการเรี ยนรู ้หรื อฝึ กฝนเพิ่มเติมเพื่อให้เกิด
ความเชี่ยวชาญ หรื อจัดแจงงานแต่ละฝ่ ายให้ชดั เจน
3. ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ัติ งานของบุ คลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศิ ริราช ด้านทาง
กายภาพ มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ หน่วยงานมีการจัดสภาพแวดล้อมที่ช่วยกระตุน้ ให้เกิดการทํางานมาก
ขึ้ น ดังนั้น ในหน่ วยงานอาจจะต้อ งปรั บ เปลี่ ยนสภาพแวดล้อ มในหน่ วยงานเล็ก น้อ ย อุ ป กรณ์
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เครื่ องมือจัดอยูใ่ นที่ที่เหมาะสม แสงสว่าง อากาศ ควรให้เหมาะสมกับบริ เวณนั้น ๆ จัดหรื อตกแต่ง
ให้สวยงาม สะอาดถูกสุ ขอนามัย เรี ยบร้อย เพื่อให้เกิดการกระตุน้ ในการทํางาน
4. ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศิริราช ด้านการทํางาน
เป็ นที ม มี ค่ าเฉลี่ ย ตํ่าที่ สุ ด คื อ หน่ วยงานของท่ านให้ บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บ ัติ งานอยู่
สมํ่าเสมอ แนะนําคื อ เมื่ อมี กิ จกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ ง เช่ น การจัดให้มี การออกไปอบรมให้ ก ับ
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู ้เพิ่มเติ มเกี่ยวกับการพยาบาล ได้ท้ งั การเสริ มสร้างทักษะแก่ตวั
ของบุคลากรเอง และได้ทาํ งานร่ วมกันมากขึ้น
5. ประสิ ทธิ ภ าพการปฏิ บ ั ติ ง านของบุ ค ลากรทางการแพทย์โ รงพยาบาลศิ ริ ราช ด้า น
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ สมาชิ กในหน่ วยงานของท่าน มักจะมีการติดต่อ
ประสานงานกันอย่างเป็ นประจําสมํ่าเสมอ ดังนั้น ควรให้มีการติดต่อสื่ อสารกันมากขึ้น พูดคุยกัน
มากขึ้น มีการประชุมหรื อกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ ให้แลกเปลี่ยนความคิดกัน
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรทําการศึกษาปั จจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน โดยเน้นปั จจัย
ด้านความพึงพอใจ ด้านแรงจูงใจเพื่อเป็ นการศึกษาให้ทราบถึงปั ญหาหรื ออุปสรรคในการทํางาน
ของบุคลากรทางการแพทย์
2. ควรศึกษาลึกลงไปในแต่ละตําแหน่ง ให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้ขอ้ มูลที่ดี และมีคุณภาพมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กรในภายภาคหน้าได้
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ปัจจัยที่มผี ลต่ อการตัดสิ นใจซื้อสินค้ าผ่ านเว็บไซต์ ออนไลน์ ของผู้ใช้ บริการลาซาด้ า (LAZADA)
ในประเทศไทย
FACTORS INFLUENCE CONSUMER DECISION OF ONLINE PURCHASING ON
LAZADA THAILAND
เรณุดา ป้องกัน
นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึ กษาเรื่ อง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้าผ่านเว็บ ไซต์อ อนไลน์ ของ
ผูใ้ ช้บริ การลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษา ปั จจัยประชากรศาสตร์
ปั จจัยด้านพฤติ กรรมการซื้ อที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ของผูใ้ ช้บริ การ
ลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย และเพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ของผูใ้ ช้บริ การลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย โดย
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดย
ใช้สถิติ t-Test, One Way Analysis of Variance และ Multiple regression analysis.
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ 21-30 ปี อาชี พพนักงาน
เอกชน ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีรายได้ 20,001-30,000 บาท การวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการซื้ อ
พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ซ้ื อ สิ น ค้า น้ อ ยกว่ า 1ครั้ ง/เดื อ น ประเภทสิ น ค้า ที่ ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อ คือ อิเล็กทรอนิ กส์ ค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ซ้ื อสิ นค้า คือ 1,001-2,000 บาท
และการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านราคา มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ น ค้าผ่านเว็บ ไซต์ออนไลน์ ของผูใ้ ช้บ ริ ก ารลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทยมากที่ สุ ด
รองลงมาคื อ ด้า นช่ อ งทางการจัด จําหน่ าย ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ และน้ อ ยที่ สุ ด คื อ ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด
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ผลการทดสอบสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และ
รายได้ต่อเดื อนที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่ อตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านเว็บ ไซต์ออนไลน์ ของผูใ้ ช้บริ การ
ลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติ ฐานปั จจัยพฤติ กรรมการซื้ อ พบว่า พบว่า ประเภทสิ นค้าที่ ซ้ื อ และ
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อต่อครั้ง ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ของ
ผูใ้ ช้บริ การลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แต่ความถี่ในการซื้อสิ นค้า ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ของผูใ้ ช้บริ การ
ลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย
ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด มี ผลต่ อ การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน
เว็บไซต์ออนไลน์ ของผูใ้ ช้บริ การลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยปั จจัยที่มีผลมากที่สุดคือ ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด รองลงมาคือ ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย และน้อยที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ มีอาํ นาจการพยากรณ์ร้อยละ 40.70
คําสํ าคัญ: ส่ วนประสมการตลาด, แรงจูงใจ, พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
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
ปั จจุบนั อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของทุกคน ทั้งทางตรง และทางอ้อม
รัฐบาลให้ความสําคัญกับกลุ่มดิจิทลั และสื่ อสารสนเทศ ตลาดพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ มีการปรับตัว
ไปทางทิ ศไปในทางที่ ดีข้ ึนอย่างต่ อเนื่ อง จากผลสํารวจของมูลค่าตลาดพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ปี
2559 (รายงานผลการสํารวจมูลค่าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2560 :สํานักยุทธศาสตร์
สํานักงานพัฒนาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม,2560) ระบุว่า ประเทศไทยนั้นสามารถกวาดรายได้จาก พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์แซงหน้าทุก
ประเทศในอาเซี ยน โดยสาเหตุ มาจากจํานวนการเข้าถึ งอิ นเทอร์ เน็ ตของคนไทย จํานวนการใช้
สมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้ระบบการใช้ระบบชําระเงินออนไลน์ผา่ นทางแอป
พลิเคชันต่าง ๆ ทั้งนี้ การค้าแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ได้เริ่ มทยอยเข้าสู่ สังคมออนไลน์ (Social
Media) เป็ นจํานวนมาก
จากการสํารวจข้อมูลการใช้อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย (รายงานผลการสํารวจพฤติกรรม
ผู ้ใ ช้ อิ น เทอร์ เน็ ต ในประเทศไทย ปี 2560 :สํ า นั ก ยุ ท ธศาสตร์ สํ า นั ก งานพัฒ นาธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิ จิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม,2560) พบว่า คนไทยมี
สัดส่ วนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตถึง 67% จากจํานวนประชากรทั้งหมดราว 69 ล้านคน ทั้งนี้คนไทยใช้
เวลาในการเล่นอินเทอร์ เน็ตผ่าน แล็ปท็อป หรื อ คอมพิวเตอร์ อยูท่ ี่ 4.35 ชัว่ โมงต่อวัน ในขณะที่ใช้
อิ น เทอร์ เน็ ต บนสมาร์ ท โฟนเฉลี่ ย ที่ 4.14 ชั่ว โมงต่ อ วัน จากผลสํ ารวจการเข้าเว็บ ไซต์ที่ ผู ้ใ ช้
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อิ นเทอร์ เน็ตในประเทศไทยนิ ยม 10 อันดับของคนไทยเมื่ อเดื อนมกราคม 2560 ที่ ผ่านมา มีดงั นี้
พบว่า อันดับที่ 1 คือ เว็บ ไซต์สังคมออนไลน์อย่าง เฟซบุ๊ก (Facebook.com) อันดับที่ 2 คื อ กูเกิ้ ล
ไทยแลนด์ (Google.co.th) เป็ นเว็บไซต์ประเภทโปรแกรมค้นหา (Search Engine) อันดับที่ 3 ได้แก่
เว็บไซต์เพื่อความบันเทิ ง ยูทูป (Youtube.com) อันดับที่ 4 เป็ นเว็บไซต์ประเภทโปรแกรมค้นหา
(Search Engine) คือ กูเกิ้ล (Google.com) อันดับที่ 5 เป็ นเว็บไซต์ของประเทศไทยที่เน้นเนื้อหาสาระ
และการตั้งกระทู ้ คือ พันทิป (Pantip.com) อันดับที่ 6 เว็บไซต์สนุ ก (Sanook.com) เว็บไซต์ไทยที่
รวบรวมข่ าวสาร และสาระต่ าง ๆ อันดับ ที่ 7 อิ นสตาแกรม (Instagram.com) และที่ น่ าสนใจคื อ
อันดับที่ 8 เว็บไซต์ซ้ื อขายของออนไลน์ ลาซาด้าประเทศไทย (Lazada.co.th) ซึ่ งเป็ นตลาดพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ (E –Commerce) ในประเทศไทยกําลังได้รับความนิ ยมอย่างสู ง อันดับที่ 9 เป็ นของ
กลุ่มสังคมออนไลน์ ทวิตเตอร์ (Twitter.com) และสุ ดท้ายอันดับที่ 10 เว็บไซต์ไลฟ์ (Live.com) ซึ่ ง
เป็ นเว็บไซต์การเช็คอีเมล์สาํ หรับผูใ้ ช้บญั ชีเมล์ของ Hotmail
จากรายละเอียดข้างต้น จะเห็นได้ว่าผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั มีพฤติกรรมในการซื้ อสิ นค้าผ่าน
ทางช่ องทางออนไลน์มากขึ้น ทําให้การสร้างเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์มีความสําคัญมากขึ้น
เพื่ อ เป็ นช่ อ งทางในการโฆษณา และจําหน่ ายสิ น ค้า และบริ ก าร อี ก ทั้งยังเป็ นช่ อ งทางที่ เข้าถึ ง
ผูบ้ ริ โภคที่ ง่าย มี ตน้ ทุ นตํ่า และเว็บไซต์ออนไลน์ ลาซาด้า (LAZADA) ถื อได้ว่าเป็ นเว็บไซต์ขาย
สิ นค้าออนไลน์ที่ได้รับการยอมรับ และเป็ นที่ นิยมในประเทศไทย ผูว้ ิจยั มี ความสนใจที่ จะศึกษา
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย
เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการธุรกิจสามารถนําผลวิจยั นี้มาวิเคราะห์ หรื อเป็ นแนวทางในการ ปรับปรุ ง และ
พัฒนาเว็บไซต์ของตนเองให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค และยังสามารถนํามาใช้เป็ นข้อมูล
พื้นฐาน หรื อแนวทางการเพิ่ มช่ องทางการตลาดของผูป้ ระกอบการ ให้มีประสิ ท ธิ ภาพ และเกิ ด
ประสิ ทธิผลได้อย่างสู งสุ ด
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย ประชากรศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ผ่ านเว็บ ไซต์
ออนไลน์ ของผูใ้ ช้บริ การลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาปั จจัยพฤติกรรมการซื้ อที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์
ของผูใ้ ช้บริ การลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์
ออนไลน์ ของผูใ้ ช้บริ การลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย
สมมติฐานของการวิจยั
1. ปั จจัยประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึ กษา และรายได้ต่อ
เดือน ที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ของผูใ้ ช้บริ การลาซาด้า
(LAZADA) ในประเทศไทย แตกต่างกัน
2. ปั จ จัย พฤติ ก รรมการซื้ อ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ผ่ า นเว็บ ไซต์
ออนไลน์ ของผูใ้ ช้บริ การลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย แตกต่างกัน
3. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมี ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์
ของผูใ้ ช้บริ การลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ศึกษาในงานวิจยั คือ กลุ่มผูท้ ี่เคยใช้บริ การซื้ อสิ นค้าผ่านระบบออนไลน์ ของ
ผูใ้ ช้บริ การลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูท้ ี่เคยใช้บริ การซื้ อสิ นค้าผ่านระบบออนไลน์ ของผูใ้ ช้บริ การลาซาด้า
(LAZADA) ในประเทศไทย เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน เนื่ องจากไม่ทราบจํานวน
ประชากรที่แน่ นอน จึงคํานวณได้จากสู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกําหนด
ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา, 2549)
3. เนื้อหาของงานวิจยั ตัวแปรที่ศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่
- ปั จจัยประชากรศาสตร์ : เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน
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- ปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้ อ: ความถี่ในการซื้ อ ประเภทสิ นค้าที่ซ้ื อ และค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อ
- ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด : ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านช่ อ งทางการจัด
จําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คื อ การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์
ของผูใ้ ช้บริ การลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย
กรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- ระดับการศึกษา
- รายได้ต่อเดือน
การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์
ออนไลน์ ของผูใ้ ช้บริ การลาซาด้า
(LAZADA) ในประเทศไทย

พฤติกรรมการซื้อ
- ความถี่ในการซื้อ
- ประเภทสิ นค้าที่ซ้ือ
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อให้ผูป้ ระกอบการธุรกิจทางเว็บไซต์ออนไลน์ LAZADA ได้รับทราบถึงความสําคัญ
ของปั จ จัย ต่ าง ๆ ได้แ ก่ ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติ ก รรมผู บ้ ริ โ ภค และส่ ว นประสม
การตลาด ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ผ่ า นเว็บ ไซต์ อ อนไลน์ ของผู ้ใ ช้ บ ริ การลาซาด้า
(LAZADA) ในประเทศไทย และผลจากการวิจยั เพื่ อผูป้ ระกอบการสามารถนํามาวิเคราะห์และ
พัฒนาเว็บไซต์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าต่อไป
2. ผูป้ ระกอบการธุ รกิจออนไลน์อื่น ๆ สามารถนําผลวิจยั มาเป็ นแนวทางในการออกแบบ
พัฒนา และปรับปรุ ง เว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของผูอ้ ุปโภคบริ โภคได้
3. ผู ้ป ระกอบการสามารถนํา ผลของการวิ จ ัย มาเป็ นข้อ มู ล พื้ น ฐาน และเพิ่ ม แนวทาง
การตลาด ผ่านสื่ อออนไลน์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อ
ผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกแนวคิด ทฤษฎีของ Euan Johnston (2016) และศิริวรรณ เสรี รัตน์ และ
คณะ (2541) มาใช้ ในการวิ จ ัย ซึ่ งสามารถสรุ ป ได้ว่ า กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อ ของผู บ้ ริ โ ภค
ประกอบด้ว ยการตระหนั ก ถึ ง ความต้อ งการ หรื อ ปั ญ หา การสื บ ค้น ข้อ มู ล ประเมิ น ทางเลื อ ก
ตัดสิ นใจซื้ อ และการประเมินหลังการซื้ อ การตัดสิ นใจของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน เพราะแต่ละ
คนมีทศั นคติ สิ่ งจูงใจ ประสบการณ์ การรับรู ้ หรื อสิ่ งกระตุน้ ทั้งภายใน และภายนอกที่แตกต่างกัน
ปั จจัยดังกล่าวจะนําไปสู่ กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ การตัดสิ นใจของ
ผูซ้ ้ือ เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจย่อย 9 ประการ ได้แก่ ระดับความต้องการของผูบ้ ริ โภค ประเภทของ
สิ นค้า/บริ การ ชนิ ดสิ นค้า รู ปแบบของผลิตภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ ความสะดวกสบาย และความง่าย
ในการเข้าถึงสิ นค้า ปริ มาณที่จะซื้อ และโอกาสในการซื้อ
2. แนวคิด และทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกแนวคิ ด และทฤษฎี ของอดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุ รงคกุล (2550)
อธิ บายได้ว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เป็ นสิ่ งที่มีความแตกต่างกันไปในผูบ้ ริ โภคแต่ละคน และถึงแม้จะ
เป็ นผูบ้ ริ โภคคนเดี ยวกัน ในเวลา หรื อสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป ก็อาจส่ งผลให้มีพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยก็ได้ จนอาจเรี ยกได้ว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคนั้น มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา อันเนื่ องมาจากทั้งปั จจัยทางด้านจิ ตวิท ยา ไม่ว่าจะเป็ นการรั บรู ้ การเรี ยนรู ้ การจู งใจ
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ทัศนคติ บุคลิกภาพ แนวคิดเกี่ยวกับตนเอง และแบบการดําเนินชีวิต หรื อปั จจัยด้านสังคม เช่น กลุ่ม
อ้างอิง ครอบครัว วงจรชีวิต ชั้นของสังคม วัฒนธรรม และปั จจัยทางการตลาด ได้แก่ ส่ วนประสม
ทางการตลาด ดังนั้น นักการตลาดควรศึกษาให้เข้าใจในพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอย่างลึกซึ้ง และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การที่ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจ
สู งสุ ด
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้คดั เลือกตัวแปรด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ความถี่ในการซื้ อสิ นค้า
ประเภทของสิ นค้า และค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง จากแนวคิด ทฤษฎีของอดุลย์ จาตุรงคกุล และดล
ยา จาตุรงคกุล มาเป็ นตัวแปรในการวิเคราะห์เพื่อหาปั จจัย และผลการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าบนเว็บไซต์
ออนไลน์ ของผูใ้ ช้บริ การลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย
3. แนวคิด และทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
ผู ้วิ จ ัย ได้ ค ั ด เลื อ กแนวคิ ด ของ Ahmad Kareh (2018) ได้ ว่ า ส่ วนประสมการตลาด
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด ไม่วา่ จะเป็ น การขายโดย
พนักงาน การส่ งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง การให้ข่าว และประชาสัมพันธ์ โดยปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดนั้นถือเป็ นปั จจัยที่สําคัญ ที่ใช้ในการกระตุน้ ให้ลูกค้าสามารถพิจารณา และ
ประเมินตัวเลือกจากความต้องการของตนเอง และนําไปสู่ การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า บริ การในที่สุด
ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงได้คดั เลือกตัวแปรด้านส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มาเป็ นตัวแปรในการวิเคราะห์
4. แนวคิด และทฤษฎีประชากรศาสตร์
ผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกแนวคิด และทฤษฎีของ ปรมะ สตะเวทิน (2546) กล่าวว่า แต่ละบุคคลมี
ความแตกต่างกันตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ถือเป็ นพื้นฐานในการกําหนดให้แต่ละบุคคล มี
ความรู ้สึกนึกคิด ทัศนคติ และมีการตัดสิ นใจซื้อที่แตกต่างกันได้
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้คดั เลือกตัวแปรด้านเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน
มาเป็ นตัวแปรในการวิเคราะห์เพื่อหาความแตกต่างต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าบนเว็บไซต์ออนไลน์
ของผูใ้ ช้บริ การลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย
ระเบียบวิธีการวิจยั
ประชากร คื อ ประชากรที่ เคยใช้บริ การ ซื้ อสิ นค้า ออนไลน์ ผ่านเว็บไซด์ LAZADA ใน
ประเทศไทย ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน
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กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มประชากรที่เคยใช้บริ การ ซื้อสิ นค้า ออนไลน์ ผ่านเว็บไซด์ LAZADA
ในประเทศไทย จํานวน 400 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไป
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ประกอบด้วย ประเภทสิ นค้าที่
เลือกซื้อ ความถี่ในการซื้อสิ นค้า และค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามด้านส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ส่ วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามด้านการตัดสิ นใจซื้อ
ส่ วนที่ 5 เป็ นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
สถิติที่ใช้ในการวิจยั
1. ข้อ มู ล ของผูต้ อบแบบสอบถามใช้สถิ ติ เชิ งพรรณนา เพื่ อ บรรยายลัก ษณะของข้อมู ล
วิเคราะห์โดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การทดสอบสถิ ติเชิ งอนุ มาน ใช้เป็ นสถิติที่ใช้ในการหาความแตกต่างของข้อมูล และ
ทดสอบสมมติฐานการวิจยั แบ่งการทดสอบเป็ น 3 ลักษณะคือ
2.1 สถิติ t-Test เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 กลุ่ม
2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
2 กลุ่มขึ้นไป หากพบความแตกต่างจะใช้วิธีเปรี ยบเทียบรายคู่แบบ LSD
2.3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ วิเคราะห์ปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิจยั ปั จจัยประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน
222 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.50 มีอายุ 21-30 ปี จํานวน 268 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.00 มีอาชีพพนักงาน
เอกชน จํานวน 236 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.00 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 222 คิดเป็ นร้อย
ละ 55.50 มีรายได้อยูใ่ นช่วง 20,001-30,000 บาท จํานวน 179 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.70
ผลการวิจยั ปั จจัยพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าผ่าน
เว็บไซต์ออนไลน์ลาซาด้า (LAZADA) น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน จํานวน 239 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.70
สิ นค้าที่ซ้ือส่ วนใหญ่เป็ นประเภทอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 155 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.80 ค่าใช้จ่ายต่อ
ครั้งที่ซ้ือสิ นค้าอยูใ่ นช่วง 1,001-2,000 บาท จํานวน 146 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.50
ผลการวิจยั ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์
ออนไลน์ ของผูใ้ ช้บ ริ การลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านราคามีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ม ากที่ สุด โดยมีค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.03 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.51
รองลงมาคื อ ด้า นช่ องทางการจัดจําหน่ าย มี ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.99 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.49
ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ มีค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.77 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.46 และน้อ ยที่ สุ ด คื อ ด้า น
การส่ ง เสริ ม การตลาด มีค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.65 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.57 ซึ่ งสามารถอธิบาย
แต่ละด้านได้ ดังนี้
ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ มี ผลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อสิ น ค้าผ่านเว็บ ไซต์ออนไลน์ ของผูใ้ ช้บริ การ
ลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.46
ด้านราคา ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ของผูใ้ ช้บริ การลาซาด้า
(LAZADA) ในประเทศไทย โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.51
ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ของ
ผูใ้ ช้บริ การลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.99
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49
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ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ของ
ผูใ้ ช้บริ การลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.65
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57
ผลการวิจยั การตัดสิ นใจซื้อ พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
และรายได้ต่ อ เดื อ น ที่ แ ตกต่ างกัน ที่ มีผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้าผ่า นเว็บ ไซต์อ อนไลน์ ของ
ผูใ้ ช้บริ การลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย แตกต่างกัน
ตารางที่ 1 ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1
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*
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
One Way ANOVA
0.000*
สมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยพฤติกรรมการซื้ อที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์
ออนไลน์ ของผูใ้ ช้บริ การลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย
ตารางที่ 2 ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2
สมมติฐาน
ความถี่ในการซื้อ
ประเภทสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายที่ซ้ือต่อครั้ง

สถิติ
One Way ANOVA
One Way ANOVA
One Way ANOVA
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Sig.
0.199
0.000*
0.000*
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
Standard
t
Sig
β
Error
Constant
0.153
0.222
ด้านผลิตภัณฑ์
0.202
0.050
0.177
4.075
0.000
ด้านราคา
0.206
0.048
0.200
4.323
0.000
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
0.238
0.049
0.243
5.316
0.000
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
0.260
0.039
0.282
6.632
0.000
2
2
R = 0.638 R = 0.407 Adj. R = 0.401 SEE = 0.405 F = 67.664 Sig = 0.000*
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางพบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทุกด้าน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่าน
ส่ วนประสมทางการตลาด

B

เว็บไซต์ออนไลน์ ของผูใ้ ช้บริ การลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05 โดยพิจารณาจากค่า Sig = 0.000
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณพิจารณาจาก R เท่ากับ 0.638 มีอาํ นาจในการพยากรณ์
ร้ อยละ 40.7 (R2 เท่ ากับ 0.407) มีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ ากับ 0.405 พิจารณาจากค่า SEE เท่ ากับ
0.405 โดยพบว่ า ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ มากที่ สุ ด ได้แ ก่ ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด
รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์เป็ นลําดับสุ ดท้าย
การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์
ของผูใ้ ช้บ ริ การลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย ที่ แตกต่ างกัน อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ 0.05 อภิปรายผลดังนี้ เพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนที่ แตกต่างกันมีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ของผูใ้ ช้บริ การลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย
ที่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่ องจากเพศที่ แตกต่างกัน มีความคิด การใช้
เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกิติมา สุ รสนธิ (2541) กล่าว
ว่า ลัก ษณะประชากร (Demographic Characteristics) ได้แ ก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสั งคมและ
เศรษฐกิ จ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส มีผลต่ อการรับรู ้ การตี ความ และการเข้าใจในการ
สื่ อสาร ส่ งผลต่อการประเมิน และการตัดสิ นใจ
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ปั จ จัย พฤติ ก รรมการซื้ อ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อสิ น ค้า ผ่ า นเว็ บ ไซต์ อ อนไลน์ ของ
ผูใ้ ช้บริ การลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย อถิปรายได้ดงั นี้
ความถี่ ในการซื้ อที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์
ของผูใ้ ช้บริ การลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย ไม่แตกต่ างกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ ในการ
ตัดสิ นใจซื้อ ผูบ้ ริ โภคอาจไม่ให้ความสําคัญในการประเมินเรื่ องความถี่ แต่ไปให้ความสําคัญในการ
ประเมินถึงความต้องการของตนเอง การหาสิ นค้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการ และการประเมิน
ทางเลื อกจากผลิ ตภัณ ฑ์ ราคา หรื อการส่ งเสริ มการตลาดมากกว่า ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ
วรรณรั ตน์ ขันจิ นา (2557) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง พฤติ กรรมการใช้แหล่งข้อมูลทางออนไลน์ และ
พฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารคลีนผ่านทางออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยพฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านทาง
ออนไลน์ ด้านปั จจัยในการเลือกซื้ อ วัตถุประสงค์ในการซื้ อ และงบประมาณในการซื้ อ ส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ ออาหารคลีนผ่านทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ประเภทสิ นค้าที่ซ้ือ และค่าใช้จ่ายในการซื้ อต่อครั้งที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ของผูใ้ ช้บริ การลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย แตกต่างกัน ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะ สิ นค้าประเภทที่ต่างกัน อาจมีราคา และความจําเป็ นในการใช้ที่แตกต่างกัน ส่ งผลให้
ก่อนที่ผูบ้ ริ โภคจะทําการซื้ อสิ นค้าแต่ละชนิ ด จะมีการวิเคราะห์ และประเมินทางเลือกก่อนทําการ
ตัดสิ นใจซื้ อด้วยระยะเวลาที่แตกต่างกันตามความจําเป็ น ราคา หรื อความสําคัญของสิ นค้านั้น ๆ ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ วรรณรั ต น์ ขัน จิ น า (2557) ได้ท ําการศึ ก ษาเรื่ อ ง พฤติ ก รรมการใช้
แหล่งข้อมูลทางออนไลน์ และพฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อ อาหารคลี น ผ่านทางออนไลน์ ข องผูบ้ ริ โ ภคในกรุ งเทพมหานคร ผลการศึ กษา พบว่า ปั จจัย
พฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านทางออนไลน์ ด้านปั จจัยในการเลือกซื้ อ วัตถุประสงค์ในการซื้ อ
และงบประมาณในการซื้ อ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารคลีนผ่านทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ของ
ผูใ้ ช้บริ การลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ของผูใ้ ช้บริ การลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศ
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ไทย เนื่ องจาก ในการซื้อสิ นค้าผ่านทางออนไลน์น้ นั ลูกค้าจะไม่สามารถจับต้องสิ นค้าได้จริ ง ลูกค้า
จึงมีความต้องการในการรับประกันสิ นค้า หรื อสื บหาความน่าเชื่อถือของสิ นค้า มีความคาดหวังที่จะ
ได้รับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ ว และการมีประสบการณ์ที่ดีในการซื้ อสิ นค้า สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ปรเมษฐ์ สิ ริพิ พฒ
ั น์ และฐติ กุล ไชยวรรณ์ (2559) ได้ท าํ การศึ กษาเรื่ อ ง ปั จจัยส่ วน
ประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าออนไลน์ของผูส้ ู งอายุคนไทย ผลการศึกษา พบว่า
กลุ่ มตัวอย่างให้ความสําคัญ มากในด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย รองลงมา คื อ ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ และด้านราคา ตามลําดับ โดยเมื่อวิเคราะห์ปัจจัย
ย่อยในด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย พบว่า ระบบติดตามสถานะของสิ นค้ามีความสําคัญมากที่สุด
รองลงมา คือ ความตรงต่อเวลาในการจัดส่ งสิ นค้า ส่ วนปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า
การได้รับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผูใ้ ช้สินค้ารายอื่นมีความสําคัญมากที่สุด รองลงมา คือการให้ส่วนลด
พิเศษ การสะสมแต้ม และการมีกิจกรรมร่ วมสนุกให้ลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ ปั จจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์/
บริ การ พบว่า รู ปแบบของเว็บไซต์/ความเข้าใจง่ายของเว็บไซต์มีความสําคัญมากที่สุด รองลงมา คือ
เว็บไซต์มีสินค้าหลากหลาย ปั จจัยย่อยด้านราคา พบว่า ราคาสิ นค้าตํ่า/ถูกกว่าราคาในท้องตลาดมี
ความสําคัญมากที่สุด รองลงมา คือ มีช่องทางการชําระเงินหลากหลาย
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั นี้ไปใช้
1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ การมีสินค้าที่หลากหลาย และสิ นค้ามีความน่าเชื่อถือ เป็ นสิ่ งที่ลูกค้าให้
ความสํ า คัญ อย่ า งมาก จึ ง ควรมี ก ารอัพ เดทสิ น ค้า ใหม่ ๆ อยู่ อ ย่ า งสมํ่า เสมอ และเพิ่ ม การให้
รายละเอี ยดในตัวสิ นค้า และรายละเอียดของผูข้ ายมากขึ้น เนื่ องจากลูกค้าที่ ทาํ การซื้ อสิ นค้าทาง
ออนไลน์น้ นั ลูกค้าจะมีเวลาที่ จะอ่าน และศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์มากกว่าลูกค้าตามหน้าร้ าน
ดังนั้น การมีขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วน เช่น สี รุ่ น ขนาด คุณสมบัติ หรื ออายุการใช้งาน จะ
เป็ นสิ่ งที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ตัวผลิตภัณฑ์ได้
1.2 ด้า นราคา ในการซื้ อ สิ น ค้า ผ่ า นทางออนไลน์ น้ ั น สิ่ ง ที่ ลู ก ค้า คาดหวัง คื อ สามารถ
เปรี ยบเทียบราคากับร้านค้าอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ ว ดังนั้นจึงควรมีการแสดงเปรี ยบเทียบ
ราคาให้ลูกค้าเห็ นอย่างชัดเจน โดยอาจแสดงป้ าย หรื อสัญลักษณ์ ถูกว่า เป็ นต้น และควรมีการนํา
ระบบธุรกรรมออนไลน์มาประยุกต์ใช้รวมกับการชําระเงินออนไลน์ เมื่อทําการสั่งซื้ อเลย เป็ นการ
ร่ วมมือกับองค์กรอื่น เพื่อเพิม่ ความสะดวกสบายให้กบั ลูกค้ามากขึ้น
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1.3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย รู ปแบบ การเข้าถึง และการใช้งานของเว็บไซต์ ใช้งานง่าย
อยูแ่ ล้ว แต่ควรมีการปรับปรุ งประเภทของสิ นค้าใหม่ ให้เหมาะสมมากยิง่ ขึ้น เช่น ประเภทสัตว์เลี้ยง
และสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ควรแยกทั้ง 2 ประเภท ออกจากกัน เนื่ องจากความเกี่ ยวเนื่ องกันยังไม่
เหมาะสมเท่าที่ควร
1.4 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ระบบสะสมแต้มในการซื้ อ และการบริ การหลังการขายยัง
ไม่ชดั เจน และไม่มากพอ จึงควรมีระบบหลังบ้านเก็บข้อมูลออเดอร์ของลูกค้าในทุก ๆ ครั้ง และอาจ
มีโค้ดเพื่อสะสมแต้ม หรื อเป็ นส่ วนลดในครั้งต่อไป เป็ นการสร้ างความพึงพอใจ และสร้ างความ
ภักดีต่อลาซาด้า (LAZADA) มากขึ้นด้วย นอกจากนี้อาจมีการให้ลูกค้ากรอกอีเมล หรื อเบอร์โทรทุก
ครั้งที่ ทาํ การสั่งซื้ อ และส่ งข้อมูลการประเมิน การบริ การหลังการขาย หรื อใช้เป็ นช่ องทางในการ
ประชาสัมพันธ์โปรโมชันต่าง ๆ เพิม่ เติมได้
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ผูว้ ิจยั เสนอแนะให้ทาํ การศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างเว็บไซต์ลาซาด้า (LAZADA) และ
เว็บไซต์อื่น ๆ เช่น Shopee เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้านการ
เข้าถึง ด้านความคาดหวัง ด้านความสะดวกในการใช้ และด้านกระบวนการ ได้แก่ ระบบการสั่งซื้ อ
สิ นค้า การชําระเงิน และการจัดส่ งสิ นค้า เพื่อนําข้อมูลมาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง และพัฒนา
เว็บไซต์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสู งสุ ด
2.2 ผูว้ ิจยั เสนอแนะให้ทาํ การศึ กษาเปรี ยบเที ยบระหว่างการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่านแพลตฟอร์ มที่แตกต่างกัน เช่น เว็บไซต์ Facebook Instgram Application เป็ นต้น อันเนื่ องมาจาก
กระแส และความนิ ยมในการใช้สื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดีย มีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
ตามเวลาที่ผา่ นไป ดังนั้น ในมุมของนักการตลาด หรื อผูท้ ี่ทาํ การตลาดออนไลน์ จึงควรมีการศึกษา
กระแส หรื อ พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคออนไลน์ อยู่อ ย่างเสมอ เพื่ อ สามารถนําเสนอสิ นค้าของตนใน
ช่องทางที่เหมาะสม แพลตฟอร์ มที่เหมาะสม รู ปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้เข้าถึงลูกค้า หรื อผูบ้ ริ โภค
ให้ได้มากที่สุด
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บทสรุ ป
จากการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ของผูใ้ ช้บริ การลาซาด้า
(LAZADA) ในประเทศไทย นั้นพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ใน
ทุก ๆ ด้าน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อที่แตกต่างกัน ส่ วนปัจจัยพฤติกรรมการซื้อมีเพียงด้านความถี่
ในการซื้อที่ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ของผูใ้ ช้บริ การลาซาด้า
(LAZADA) ในประเทศไทย แต่ในด้านประเภทสิ นค้า และค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ของผูใ้ ช้บริ การลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย
เนื่องจากลูกค้าจะให้ความสําคัญในเรื่ องของความต้องการของตนเองต่อสิ นค้า มากกว่าการคํานึงถึง
ความถี่ในการซื้อสิ นค้า นอกจากนี้ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ล้วนมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ของผูใ้ ช้บริ การลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย โดย
ด้านที่มีผลมากที่สุด คือด้านการส่ งเสริ มการตลาด
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ปัจจัยที่มีความสั มพันธ์ กบั ความผูกพันต่ อองค์ การของพนักงานฝ่ ายผลิต
บริษทั โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จํากัด
FACTORS RELATING ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF
MANUFACTURING TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD.
แพรวรรณ สารประดิษฐ์
นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กฤษฎา มูฮัมหมัด
อาจารย์ประจํา คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึ กษาปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่ อ
องค์การของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั โตชิ บา แคเรี ยร์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยกลุ่มตัวอย่าง 263
คน เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สถิติ
เชิงพรรณนา ค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน
ใช้สถิติเชิงอนุมาน t-test, F-test และค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจยั พบว่า การ
วิเคราะห์ลกั ษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 21–30
ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษามัธยมศึกษาปี ที่3/ปวช. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 1-5 ปี และ
ระดับเงินเดือนที่ได้รับ 10,001-20,000 บาท ปั จจัยจูงใจมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ
ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปั จจัยคํ้าจุนมีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสํ าคัญ: ความผูกพันต่อองค์การ, ปั จจัยจูงใจ, ปั จจัยคํ้าจุน
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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
ปั จจุบนั ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มีการแข่งขันกันมากขึ้นทั้งในด้านการบริ หารงาน
และบริ หารคน องค์การมีหน้าที่ ในบริ หาร ทั้งการจัดการองค์การ การจัดการบุ คลากร การจัดการ
ทรัพยากรในองค์การ ทั้งหมดนี้ ตอ้ งอาศัยบุคลากรเป็ นผูก้ าํ หนดเป้ าหมายการวางแผนจัดการในการ
ดําเนิ น ต่ าง ๆ ในองค์ก าร เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ าหมาย และวัต ถุ ป ระสงค์ที่ อ งค์ก ารตั้งไว้ (ศิ ริ ว รรณ
เสรี รัตน์, 2541, น. 94) แรงจูงใจมีความสําคัญต่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเพราะการปฏิบตั ิงาน
ใด ถ้าจะให้ ไ ด้ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลต้อ งประกอบไปด้ว ยส่ ว นสําคัญ 2 ประการ คื อ
ความสามารถ หรื อ ทักษะในการปฏิ บ ัติ งานของบุ คคล และการจู งใจเพื่ อ โน้มน้าวบุ ค คลให้ ใช้
ความสามารถหรื อทักษะในการปฏิบตั ิงาน
ความผูกพันของบุคลากรเป็ นความรู ้สึกโดยรวมที่มีต่องานและองค์การ โดยที่ความผูกพัน
เป็ นผลที่ เกิ ดจากความพึงพอใจ แล้วจึ งเชื่ อมโยงมาสู่ ความผูกพัน ความผูกพันต่อองค์การเป็ นสิ่ ง
สําคัญ ที่ คงไว้ซ่ ึ งการเป็ นบุ ค ลากรในองค์การนั้น การสร้ างความผูกพันต่ อองค์การ จะส่ งผลต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลขององค์การ เพราะหากพนักงานมี ค วามผูกพัน ต่ อ องค์ก ารมาก
จะส่ งผลให้มีพฤติ กรรมที่ จะทําให้องค์การบรรลุเป้ าหมายที่ องค์การกําหนดไว้ได้ การขาดความ
ผูกพันต่ อองค์การเป็ นปั ญ หาที่ สําคัญ มากสําหรั บ ทุ ก ๆ องค์การ ความผูกพันต่ อองค์การเป็ นสิ่ ง
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สําคัญต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลขององค์การ เพราะหากบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การ
จะมีพฤติกรรมที่ส่งผลให้องค์การประสบความสําเร็ จในเป้าหมายที่กาํ หนดไว้ (Steer, 1997, p. 46)
บริ ษทั โตชิ บา แคเรี ยร์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นบริ ษทั ร่ วมทุ นระหว่าง บริ ษทั โตชิ บ า
แคเรี ยร์ (ญี่ ปุ่ น) จํากัด กับ บริ ษทั แคเรี ยร์ (สหรั ฐอเมริ กา) จํากัด เมื่ อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2542
บริ ษทั โตชิ บ า แคเรี ยร์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยกําลังหลักขององค์การอยู่ที่ฝ่ายการผลิ ต โดยมี
พนักงานทั้งหมด 764 คน พบว่าในปั จจุบนั พนักงานฝ่ ายการผลิตมีการโยกย้าย และลาออก เพื่อไป
ประกอบอาชีพส่ วนตัวเป็ นจํานวนมาก สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันต่อองค์การที่มีระดับลดลงจาก
เดิ ม มาก ย่อ มก่ อ ให้ เกิ ด ผลเสี ย ต่ อ องค์ก าร ส่ งผลให้ เกิ ด การปฏิ บ ัติ ง านที่ ไ ม่ ต่ อ เนื่ อ ง และขาด
ประสิ ทธิภาพในการทํางาน
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจศึ กษาเรื่ องปั จจัยที่ มีค วามสัมพันธ์ก ับ ความผูกพัน ต่ อ องค์การของ
พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั โตชิ บา แคเรี ยร์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อนําผลการวิจยั ใช้ประโยชน์ใน
การเสนอแนะแนวทางการวางแผน ปรั บปรุ ง และแก้ไข การบริ หารทรั พยากรบุ คคลของบริ ษทั
โตชิบา แคเรี ยร์ (ประเทศไทย) จํากัด ให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสู งสุ ด
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั
โตชิบา แคเรี ยร์ (ประเทศไทย) จํากัด
2) เพื่อศึกษาปั จจัยจูงใจที่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ฝ่ ายผลิต
บริ ษทั โตชิบา แคเรี ยร์ (ประเทศไทย) จํากัด
3) เพื่อศึกษาปั จจัยคํ้าจุนที่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ฝ่ ายผลิต
บริ ษทั โตชิบา แคเรี ยร์ (ประเทศไทย) จํากัด
สมมติฐานของการวิจยั
1) ปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ ด้านอายุ ด้านเพศ ด้านสถานภาพ ด้านระดับ การศึ กษา ด้าน
ระยะเวลาการปฏิ บ ัติ งาน ด้านเงิ น เดื อ นที่ ไ ด้รั บ ที่ ต่ างกัน มี ผ ลต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก ารของ
พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั โตชิบา แคเรี ยร์ (ประเทศไทย) จํากัด ต่างกัน
2) ปั จจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านความสําเร็ จในการทํางาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้าน
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านลักษณะงานที่ทาํ ด้านความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั โตชิบา แคเรี ยร์ (ประเทศไทย) จํากัด
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3) ปั จจัยคํ้าจุน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริ หารขององค์การ ด้านการบังคับบัญชาและ
การควบคุ ม ดู แ ล ด้ า นความสั ม พัน ธ์ กับ หั ว หน้ า งาน ด้ า นความสั ม พัน ธ์ ก ับ เพื่ อ นร่ ว มงาน/
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ด้านตําแหน่งงาน ด้านความมัน่ คงในการทํางาน ด้านชี วิตส่ วนตัว ด้านสภาพการ
ทํางาน ด้านค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานฝ่ ายผลิต
บริ ษทั โตชิบา แคเรี ยร์ (ประเทศไทย) จํากัด
ขอบเขตของการวิจัย
1) ด้านเนื้ อ หา ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก ารของพนัก งาน
ฝ่ ายผลิต บริ ษทั โตชิบา แคเรี ยร์ (ประเทศไทย) จํากัด
1.1) ตัวแปรต้น ประกอบด้วย (1)ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน เงินเดือนที่ ได้รับ (2)ปั จจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านความสําเร็ จใน
การทํางาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านลักษณะงานที่
ทํา ด้านความรับผิดชอบ และ (3) ปั จจัยคํ้าจุน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริ หารงานขององค์การ
ด้านการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล ด้านความสัมพันธ์กบั หัวหน้างาน ด้านความสัมพันธ์กบั
เพื่อนร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ด้านตําแหน่ งงาน ด้านความมัน่ คงในการทํางาน ด้านชีวิตส่ วนตัว
ด้านสภาพการทํางาน ด้านค่าตอบแทน
1.2) ตัวแปรตาม คือ ความผูกพันต่ อองค์การของพนักงานฝ่ ายผลิ ต บริ ษทั โตชิ บา
แคเรี ยร์ (ประเทศไทย) จํากัด
2) ด้านประชากร
2.1) ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย คื อ พนั ก งานฝ่ ายผลิ ต บริ ษัท โตชิ บ า แคเรี ยร์
(ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 764 คน
2.2) ประชากรกลุ่ ม ตัว อย่างที่ ใช้ในการวิ จยั คื อ พนักงานฝ่ ายผลิ ต บริ ษทั โตชิ บ า
แคเรี ยร์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยเลือกสุ่ มกลุ่มตัวอย่างจํานวน 263 คน
3) ด้านพื้นที่ พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาวิจยั บริ ษทั โตชิบา แคเรี ยร์ (ประเทศไทย) จํากัด
4) ด้า นระยะเวลา ระยะเวลาในการศึ ก ษาวิ จ ยั ระหว่ างเดื อ นพฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2560 –
มกราคม พ.ศ. 2561
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กรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- ระดับการศึกษา
- อายุ
- ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
- สถานภาพ - เงินเดือนที่ได้รับ
ปัจจัยจูงใจ
- ด้านความสําเร็ จในการทํางาน
- ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
- ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
- ด้านลักษณะงานที่ทาํ
- ด้านความรับผิดชอบ
(Herzberg’s, 1959)

ความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานฝ่ ายผลิต
บริ ษทั โตชิบา แคเรี ยร์
(ประเทศไทย) จํากัด
(Porter, Steers, &
Mowday, 1974)

ปัจจัยคํ้าจุน
- ด้านนโยบายและการบริ หารขององค์การ
- ด้านการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล
- ด้านความสัมพันธ์กบั หัวหน้างาน
- ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน/
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
- ด้านตําแหน่งงาน
- ด้านความมัน่ คงในการทํางาน
- ด้านชีวิตส่ วนตัว
- ด้านสภาพการทํางาน
- ด้านค่าตอบแทน
(Herzberg’s, 1959)

รู ปที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1) นําผลการศึกษาที่ ได้เป็ นข้อมูลเสนอแนะผูบ้ ริ หารเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการ
บริ ห ารงานบุ ค คล ในด้านระบบการบริ ห ารงาน วิ ธี ในการปฏิ บ ัติ งาน กฏระเบี ย บต่ าง ๆ และ

695

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

สวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน จะส่ งผลให้
พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การ
2) นําผลการศึกษาที่ได้เป็ นข้อมูลเสนอแนะผูบ้ ริ หารเพื่อทราบถึงปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั
ความผูกพันต่อองค์การของบริ ษทั เพื่อนําปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การมาก
ที่สุด มาบริ หารให้เกิดผลที่ดีกบั องค์การยิง่ ขึ้น เพื่อรักษาให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ มี
ความจงรักภักดีต่อองค์การ และคงอยูก่ บั องค์การตลอดไป
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ทฤษฎี ส องปั จจัยของ เฮอร์ ซ เบิ ร์ก (Herzberg’s Two-Factor Theory) (ศิ ริวรรณ เสรี รัต น์
และคณะ, 2550) ทฤษฎี สองปั จจัย หรื อเรี ยกอี กอย่างหนึ่ งว่า ทฤษฎี การจูงใจและการธํารงรักษา
สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ปั จจัย คือ ปั จจัยจูงใจและปั จจัยคํ้าจุน โดยปั จจัยจูงใจจะทําให้เกิดทัศนคติใน
ทางบวก เป็ นตัวกระตุน้ ในการทํางาน และปั จจัยคํ้าจุน จะทําหน้าที่เป็ นป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พึง
พอใจในการปฏิบตั ิงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ปั จจัยจูงใจหรื อปั จจัยที่เป็ นตัวกระตุน้ ในการทํางาน (Motivation Factor or Motivators)
เป็ นปั จ จัย ภายในบุ ค คลที่ เป็ นตัว กระตุ ้น ให้ ท ํา งานด้ว ยความพึ งพอใจ เป็ นปั จ จัย ในทางบวก
ประกอบด้วยปั จจัย 5 ด้าน ดังนี้
1.1) ความสํ าเร็ จ ในการทํางาน (Achievement) คื อ การสามารถทํา งานสําเร็ จ ตาม
เป้ าหมาย มีส่วนร่ วมในการทํางาน สามารถแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ คือการได้ใช้ความรู ้ความสามารถ
ของตนปฏิบตั ิงานตามเป้าหมายที่ต้ งั ไว้ได้สาํ เร็ จ
1.2) การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) คื อ การได้รับการยอมรับจากบุคคล
รอบข้าง โดยได้รับการยกย่องชมเชยจากคนในองค์การ ความภาคภูมิใจในอาชีพ ได้รับการยอมรับ
จากเพื่อนร่ วมงาน ได้การยอมรับจากองค์การ และการมีเกียรติในอาชีพ
1.3) ความก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน (Advancement) คือ การได้รับการเลื่อนขั้นเมื่ อ
งานสําเร็ จ การได้รับตําแหน่งที่สูงขึ้น และการมีโอกาสได้รับการฝึ กอบรม ศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติม
1.4) ลัก ษณะงานที่ ท ํา (Work Itself) คื อ ลัก ษณะงานที่ ไ ด้รั บ มอบหมายมี ค วาม
น่ าสนใจ มีความสําคัญ มีคุณค่า มีความท้าทายในการทํางาน และมีความอิสระในการทํางาน ตรง
กับความถนัดและความรู ้ที่ศึกษามา
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1.5) ความรั บ ผิ ด ชอบ (Responsibility) คื อ มี ส่ ว นร่ วมในงานที่ ไ ด้รับ มอบหมาย มี
ความเหมาะสมของปริ มาณงาน ได้รับความไว้วางใจในงานที่ได้รับผิดชอบ และได้รับมอบหมาย
งานสําคัญ
2) ปั จจัยคํ้าจุ นหรื อปั จจัยที่ ช่ วยลดความไม่ พึ งพอใจในการปฏิ บ ัติงาน (Maintenance or
Hygiene Factor) เป็ นปั จจัยที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย
ปั จจัย 10 ด้าน ดังนี้
2.1) นโยบายการบริ หารขององค์การ (Company Policy and Administration) คือ การ
บริ หารงานขององค์การ ได้แก่ นโยบาย ระบบขั้นตอน ระเบี ยบข้อบังคับ วิธีการทํางาน วิธีการ
บริ หารงานขององค์การ ไม่ซบั ซ้อน เป็ นธรรม และชัดเจน
2.2) การบัง คับ บัญ ชาและการควบคุ ม ดู แ ล (Supervision) คื อ ความยุ ติ ธ รรมของ
ผู ้บ ั ง คั บ บั ญ ชา ความสามารถของผู ้บ ั ง คับ บั ญ ชาในการบริ หารงาน การให้ ค ํา แนะนํ า ต่ อ
ผูใ้ ต้บ ังคับ บัญ ชา การมอบหมายงานมี ค วามชัดเจน รั บ ฟั งความคิ ดเห็ น หรื อ ข้อเสนอแนะของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2.3) ความสัมพันธ์กบั หัวหน้างาน (Interpersonal Relations with Supervision) คือ การ
มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั หัวหน้างาน สามารถทํางานร่ วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีความสนิท
สนม ความจริ งใจ ความร่ วมมือ และการได้รับความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน
2.4) ความสัมพันธ์กบั เพื่ อ นร่ วมงาน (Interpersonal Relations with Peers) คื อ การที่
สามารถทํางานร่ วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีความสนิทสนม ความจริ งใจ ความร่ วมมือและ
การได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่ วมงาน
2.5) ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (Interpersonal Relations with Subordinators)
คื อ การที่ มีความสัมพันธ์อนั ดี ต่อกัน สามารถทํางานร่ วมกัน มีความเข้าใจซึ่ งกันและกัน มีความ
สนิทสนม ความจริ งใจ ความร่ วมมือและการได้รับความช่วยเหลือจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2.6) ตําแหน่ งงาน (Status) คื อ อาชี พ เป็ นที่ ย อมรั บ นับ ถื อ ของสั ง คม มี เกี ย รติ แ ละ
ศักดิ์ศรี งานมีความสําคัญต่อองค์การ
2.7) ความมัน่ คงในการทํางาน (Job Security) คื อ ความรู ้ สึกของบุ คคลที่ มีต่อความ
มัน่ คงในการทํางาน ความยัง่ ยืนในหน้าที่การงาน ความมัน่ คงขององค์การ ภาพพจน์ชื่อเสี ยง หรื อ
ขนาดขององค์การที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงาน
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2.8) ชี วิตส่ วนตัว (Personal Life) คื อ ความรู ้ สึกที่ ดีหรื อไม่ดีเป็ นผลที่ ได้รับ จากการ
ทํางาน ได้แก่ สภาพความเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ความสะดวก ในการเดินทางมาทํางาน
2.9) สภาพการทํางาน (Working Conditions) คื อ สภาพแวดล้อ มที่ ท าํ งาน เช่ น ห้อ ง
ทํางาน เสี ย ง แสงสว่ าง อุ ณ หภู มิ บรรยากาศในการทํางาน เวลาในการทํางาน รวมทั้งลัก ษณะ
สิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์เครื่ องมือต่าง ๆ
2.10) ค่ าตอบแทน (Compensations) และสวัส ดิ การ (Welfares) คื อ ผลตอบแทนที่
องค์การจ่ายให้แก่บุคลากร ในรู ปของเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เหมาะสม
การเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็ นไปอย่างเป็ นที่พอใจ หรื อเป็ นผลตอบแทนชนิดใดชนิดหนึ่งนอกเหนือจาก
เงินเดือน ค่าจ้าง ได้แก่สวัสดิการด้านสุ ขภาพและการประกันชีวิต วันหยุดพักผ่อนหรื อพักร้อน เงิน
ช่วยค่าครองชีพ เงินโบนัส
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความผูกพันต่ อองค์ การ
Porter (1982) เป็ นการศึกษาแนวคิดด้านทัศนคติมี 3 ลักษณะ ดังนี้
1) ความเชื่อมัน่ อย่างแรงกล้า การยอมรับเป้ าหมายและค่านิ ยมขององค์การ หมายถึง การที่
บุคลากรและเป้ าหมายขององค์การในทิ ศทางเดี ยวกัน เมื่อพิจารณาแล้วว่าบรรทัดฐานและระบบ
ค่านิ ยมขององค์การเป็ นที่ ยอมรับได้ ก็จะแสดงตนว่ามีความเห็ นด้วยและยอมรับจุดมุ่งหมายของ
องค์การ บุคคลจะประเมินองค์การและรู ้สึกต่อองค์การในทางที่ ดี รู ้ สึกยินดีและภาคภูมิใจในการ
เป็ นสมาชิ กขององค์การ ยินดี ที่จะเข้ามีส่วนร่ วมกับกิ จกรรมต่ าง ๆ ขององค์การ เชื่ อว่าองค์กรจะ
สามารถนําพาสู่ ความสําเร็ จได้และจะทําให้องค์การบรรลุเป้ าหมาย บุ คคลจะรู ้ สึกว่าได้อยู่ภายใต้
สภาวะที่มีโอกาส และสามารถประสบความสําเร็ จในการทํางานได้
2) ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบตั ิงานเพื่อองค์การ หมายถึง
การแสดงความพยายามอย่างเต็มที่ เต็มใจ และตั้งใจที่ จะอุทิศแรงกาย แรงใจในการทํางานซึ่ งจะ
แสดงออกในรู ปแบบของพฤติกรรมความสมํ่าเสมอในการทํางาน ใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อ
ตอบสนอง หรื อมุ่งสู่ เป้ าหมายขององค์การ จึงส่ งผลให้มีผลงานการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับที่ดี เมื่อ
เกิดปั ญหาขึ้นจะพยายามช่วยกันแก้ไขปั ญหา
3) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะดํารงรักษาความเป็ นสมาชิกขององค์การ หมายถึง การ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ต่อองค์การ ไม่ยา้ ยหรื อทําการเปลี่ยนแปลงที่ทาํ งาน พยายามที่
จะรักษาความเป็ นสมาชิ กภาพไว้ การแสดงให้เห็ นถึงความไม่เต็มใจ หรื อการปฏิเสธที่ จะลาออก
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จากองค์การหรื อเปลี่ยนงานไม่ว่าเป็ นการเพิ่มเงินเดือน รายได้ สถานภาพ ตําแหน่ง ความสัมพันธ์ที่
ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน เพื่อปฏิบตั ิงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปาริ ชาต บัวเป็ ง (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริ ษทั ไดกิ้ น อิ นดัสทรี ส์ ประเทศไทย (จํากัด)” มี วตั ถุป ระสงค์เพื่ อศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่ อความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั ไดกิ้น อินดัสทรี ส์ ประเทศไทย (จํากัด) และเพื่อศึกษาระดับ
ความผูกพันต่ อองค์กรของพนักงานบริ ษ ทั ไดกิ้ น อิ น ดัสทรี ส์ ประเทศไทย (จํากัด) ผลการวิจยั
พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแบ่งเป็ น 3 ลําดับ ด้านที่ มากที่สุด
คือ ด้านความรู ้สึก รองลงมาเป็ นด้านบรรทัดฐานทางสังคม และด้านความต่อเนื่อง ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ที่ต่างกัน มีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ชัยวัฒ น์ โอสถอํานวยโชค (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยจูงใจที่ มีความสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านระบบคอมพิวเตอร์ กรณี ศึกษาพนักงานที่ปรึ กษา
ด้านระบบคอมพิวเตอร์ แห่ งหนึ่ ง” มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวางนโยบายและวิธี
ปฏิ บ ัติ เพื่ อ รั กษาบุ คลากรขององค์ก ารให้ คงอยู่ต ลอดไป ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยคํ้าจุ น ในด้าน
เงินเดือน สวัสดิการ ความมัน่ คง ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อ
องค์การ ปั จจัยจูงใจด้านความก้าวหน้า ความสําเร็ จ และการได้รับการยอมรับ มีความสัมพันธ์กบั
ความผูกพันต่อองค์การ
ธนาคาร ขันธพัด (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยจูงใจ ปั จจัยคํ้าจุน และคุณภาพชี วิตในการ
ทํางานที่ ส่งผลต่อความจงรั กภักดี ของผูป้ ฏิ บตั ิ งานในองค์กร กรณี ศึกษา การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ ง
ประเทศไทย” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยจูงใจ ปั จจัยคํ้าจุน และคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีของผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กร กรณี ศึกษา การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย ผลการวิจยั
พบว่า ปั จจัยจูงใจทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการได้รับคําสรรเสริ ญ ด้านความเจริ ญก้าวหน้า และด้านการ
ได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างาน ไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการปฏิบตั ิงานของผูป้ ฎิบตั ิงาน
ระเบียบวิธีการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้การสํารวจ (Survey)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั โตชิ บา แคเรี ยร์ (ประเทศไทย) จํากัด
265 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale 5
ระดับ การทดสอบความเชื่อมัน่ ด้วยครอนบาค (Cronbach’s Alpha)โดยค่าสถิติที่ได้ไม่นอ้ ยกว่า 0.6
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ซึ่ งถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ วิเคราะห์สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้
แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) และวิ เคราะห์ สถิ ติ เชิ งอนุ ม าน (Inferential Statistics) โดยใช้การ
ทดสอบค่ า เฉลี่ ย t-test , การหาค่ า ความแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way Analysis of Variance:
ANOVA หรื อ F-Test) และสถิ ติ วิ เคราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson
Correlation)โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1) ข้อมูลการวิเคราะห์ลกั ษณะส่ วนบุคคล
การวิ เคราะห์ ล ัก ษณะส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตัวอย่าง พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ เป็ น
เพศหญิง จํานวน157 คน (ร้อยละ 59.7) ส่ วนใหญ่มีช่วงอายุ 21–30 ปี จํานวน 104 คน (ร้อยละ 39.5)
ส่ วนใหญ่สถานภาพสมรส จํานวน 126 คน (ร้อยละ 47.9) ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ปี ที่3/ปวช. จํานวน 124 คน (ร้อยละ 47.1) ส่ วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน1-5 ปี จํานวน 104
คน (ร้ อยละ 39.5) และส่ วนใหญ่ มีระดับ เงิ นเดื อนที่ ได้รับ 10,001-20,000 บาท จํานวน 168 คน
(ร้อยละ 63.9)
2) ข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจ
การวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ภาพรวมของปั จจัยจูงใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.04 และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ .435 อยู่ในระดับมาก เมื่ อพิ จารณารายด้าน พบว่า ด้าน
ความสําเร็ จในการทํางาน มี ค ะแนนเฉลี่ ย สู งสุ ด โดยมี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.10 และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .422 อยูใ่ นระดับมาก รองมาด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .602 อยูใ่ นระดับมาก และน้อยที่สุดด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .594 อยูใ่ นระดับมาก
3) ข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยคํ้าจุน
การวิเคราะห์ปัจจัยคํ้าจุนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ภาพรวมของปั จจัยคํ้าจุนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.02 และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ .439 อยู่ในระดับมาก เมื่ อ พิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.14
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .615 อยูใ่ นระดับมาก และด้านชีวิตส่ วนตัวมีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด
เท่ากัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .463 อยู่ในระดับมาก รองมา
ด้านตําแหน่ งงานมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.07 และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ .587 อยู่ในระดับมาก
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และน้อยที่สุดด้านสภาพการทํางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .707
อยูใ่ นระดับมาก
4) ข้อมูลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์การของกลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ ความผูกพันต่ องค์การของกลุ่ มตัวอย่าง พบว่า ภาพรวมของความผูกพันมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .436 อยูใ่ นระดับมาก พิจารณาเป็ นรายข้อ
ในข้อท่านภูมิใจที่ จะบอกกับใคร ๆ ว่าท่ านเป็ นพนักงานขององค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .633 อยูใ่ นระดับมากมีระดับค่าเฉลี่ยสุ งสุ ด รองลงมาในข้อเมื่อได้รับ
มอบหมายงานอย่างหนึ่ งท่านจะทุ่มเทให้กบั งานอย่างเต็มที่ทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .549 อยูใ่ นระดับมาก และน้อยที่สุดในข้อท่านไม่คิดลาออกแม้องค์การ
ประสบปั ญหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .673 อยูใ่ นระดับมาก
การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 .1 แสดงการสรุ ป สมมติ ฐ านข้อ ที่ 1 ปั จ จัย ส่ วนบุ ค คล ได้แ ก่ ด้านอายุ ด้านเพศ ด้าน
สถานภาพ ด้านระดับการศึกษา ด้านระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน ด้านเงินเดือนที่ได้รับ ที่ต่างกันมีผล
ต่ อ ความผูกพัน ต่ อ องค์ก ารของพนักงานฝ่ ายผลิ ต บริ ษ ัท โตชิ บ า แคเรี ยร์ (ประเทศไทย) จํากัด
ต่างกัน
สมมติฐาน
สถิติ
ผลการทดสอบ
เพศ
T-Test
สอดคล้อง
อายุ
F-Test
ไม่สอดคล้อง
สถานภาพ
F-Test
ไม่สอดคล้อง
ระดับการศึกษา
F-Test
ไม่สอดคล้อง
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
F-Test
ไม่สอดคล้อง
เงินเดือนที่ได้รับ
F-Test
ไม่สอดคล้อง
ตารางที่ 1.2 แสดงผลการสรุ ปสมมติ ฐานข้อที่ 2 ปั จจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านความสําเร็ จในการทํางาน
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน ด้านลักษณะ
งาน ที่ ท ํ า ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ ง บวกกั บ ความผู ก พั น ต่ อ
องค์การของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั โตชิบา แคเรี ยร์ (ประเทศไทย) จํากัด
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
สถิติ
ด้านความสําเร็ จในการทํางาน
Pearson Correlation
สอดคล้อง
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
Pearson Correlation
สอดคล้อง
ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
Pearson Correlation
สอดคล้อง
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ด้านลักษณะงานที่ทาํ
ด้านความรับผิดชอบ

Pearson Correlation
Pearson Correlation

สอดคล้อง
สอดคล้อง

ตารางที่ 1.3 แสดงผลการสรุ ปสมมติฐานข้อที่ 3 ปั จจัยคํ้าจุน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริ หารของ
องค์ ก าร ด้า นการบัง คับ บัญ ชาและการควบคุ ม ดู แ ล ด้า นความสั ม พัน ธ์ ก ับ หั ว หน้ า งาน ด้า น
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ด้านตําแหน่ งงาน ด้านความมัน่ คงในการทํางาน
ด้านชี วิตส่ วนตัว ด้านสภาพการทํางานด้านค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั โตชิบา แคเรี ยร์ (ประเทศไทย) จํากัด
สมมติฐาน
สถิติ
ผลการทดสอบ
ด้านนโยบายและการบริ หารองค์การ
Pearson Correlation
สอดคล้อง
ด้านการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล
Pearson Correlation
สอดคล้อง
ด้านความสัมพันธ์กบั หัวหน้างาน
Pearson Correlation
สอดคล้อง
ด้ าน ค ว าม สั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ น ร่ ว ม งาน / Pearson Correlation
สอดคล้อง
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
สอดคล้อง
ด้านตําแหน่งงาน
Pearson Correlation
ด้านความมัน่ คงในการทํางาน
Pearson Correlation
สอดคล้อง
ด้านชีวติ ส่ วนตัว
Pearson Correlation
สอดคล้อง
ด้านสภาพการทํางาน
Pearson Correlation
สอดคล้อง
ด้านค่าตอบแทน
Pearson Correlation
สอดคล้อง
การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
1) ผลการศึ กษาวิจยั ข้อ มู ลปั จจัยส่ วนบุ ค คลที่ ป ระกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน เงินเดือนที่ได้รับ ที่ ต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั โตชิบา แคเรี ยร์ (ประเทศไทย) จํากัด ต่างกัน พบว่ามี 1 ด้าน ที่ยอมรับ
สมมติฐาน คือ เพศ เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั
โตชิ บ า แคเรี ยร์ (ประเทศไทย) จํากัด แตกต่ างกัน อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.5 เพราะ
พนักงานที่ มีเพศแตกต่างกันมี การรับ รู ้ ความคิ ดที่ ไม่เหมือนกัน มีลกั ษณะในการดํารงชี วิต ที่ ไม่
เหมือนกัน จึงทําให้เกิดความผูกพันต่อองค์การที่ต่างกัน
2) ผลการศึ ก ษาวิ จ ัย ข้อ มู ล ปั จ จัย จู ง ใจที่ ป ระกอบด้ว ย ด้า นความสํ า เร็ จ ในการทํา งาน
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน ด้านลักษณะงานที่ ทาํ และ
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ด้านความรั บ ผิด ชอบ มี ค วามสัมพัน ธ์กบั ความผูกพัน ต่ อ องค์การของพนักงานฝ่ ายผลิ ต บริ ษ ทั
โตชิบา แคเรี ยร์ (ประเทศไทย) จํากัด ต่างกัน พบว่าทุกด้านยอมรับสมมติฐาน
3) ผลการศึ กษาวิจยั ข้อมูลปั จจัยคํ้าจุ นที่ ประกอบด้วย ด้านนโยบายและการบริ ห ารของ
องค์ ก าร ด้า นการบัง คับ บัญ ชาและการควบคุ ม ดู แ ล ด้า นความสั ม พัน ธ์ ก ับ หั ว หน้ า งาน ด้า น
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ด้านตําแหน่ งงาน ด้านความมัน่ คงในการทํางาน
ด้านชี วิตส่ วนตัว ด้านสภาพการทํางาน และด้านค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั โตชิ บา แคเรี ยร์ (ประเทศไทย) จํากัด ต่างกัน พบว่าทุกด้าน
ยอมรับสมมติฐาน
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
จากผลการสรุ ป และวิเคราะห์ ผลการวิจยั ทําให้ท ราบถึ งปั จจัยที่ มีความสัมพัน ธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั โตชิบา แคเรี ยร์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อนําข้อมูลที่
ได้นาํ ข้อมูลพื้นฐานในการปรั บปรุ ง แก้ไข วางแผน และพัฒนาระบบการบริ หารภายในองค์การ
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1) ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ควรเปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่มีความรู ้ความสามารถได้เลื่อน
ตําแหน่ งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น ส่ งเสริ มให้พนักงานมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยการให้
ทุ นศึ กษาต่อ หรื อจัดการฝึ กอบรม สัมมนา เพื่ อให้พนักงานได้มีการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ
เพิ่มเติมให้ตนเอง
2) ด้านความสัมพันธ์กบั หัวหน้างาน ควรจัดกิจกรรมที่ทาํ ให้พนักงานและหัวหน้างานได้ทาํ
กิจกรรมร่ วมกัน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เช่น การจัดงานสัมมนา การจัดงานกีฬาสี การ
จัดกิ จกรรมในวาระพิเศษต่าง ๆ เพื่อให้ได้ใช้เวลาร่ วมกัน ทําให้เกิ ดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของ
หัวหน้างานและลูกน้องรวมถึงเพือ่ นร่ วมงาน
3) ด้านสภาพการทํางาน องค์การควรจะมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน ที่ทนั สมัย
และเหมาะสมเพียงพอต่อการใช้งาน ปั จจุบนั มีรถในการรับส่ งพนักงานซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ดี แต่ควรจะมี
จํานวนที่ เพียงพอต่อความต้องการของพนักงาน และสิ่ งแวดล้อมที่ ดีในองค์การ ควรจะมีพ้ืนที่ให้
พนักงานได้พกั ผ่อน ผ่อนคลายในช่ วงเวลาพักอย่างเพียงพอ เพื่อพนักงานจะปฏิ บ ตั ิ งานได้อย่าง
เต็มที่เมื่อถึงช่วงเวลาปฏิบตั ิงาน
4) ด้านค่าตอบแทน องค์การควรมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับปริ มาณงาน เนื่ องจากพนักงาน
ที่มีภาระงานที่หนัก หรื อมีงานที่มาก ควรที่จะได้รับค่าตอบแทนให้เหมาะสม เพื่อที่จะเป็ นแรงจูงใจ
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ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานให้อยากที่จะปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ และในด้านของสวัสดิการ หรื อ
ค่าล่วงเวลา ควรที่จะมีการปรับให้เหมาะสม
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
จากผลสรุ ป ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะเพื่อเป็ นประโยชน์ในการวิจยั ครั้งต่อไป ดังนี้
1) ขยายขอบเขตด้านประชากรให้ครอบคลุมขึ้ น โดยการเก็บข้อมูลวิจยั ด้านประชากรจาก
ทุกๆ ฝ่ ายของบริ ษทั เพื่อจะได้ทราบปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การของบริ ษทั
อย่างแท้จริ ง
2) มี ก ารสํ า รวจข้อ มู ล จากคู่ แ ข่ ง หรื อธุ ร กิ จ ที่ มี ล ัก ษณะคล้า ยกัน เพื่ อ ทราบปั จจัย ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การของคู่แข่ง เพื่อนํามาเปรี ยบเทียบ และเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
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ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระครั้งนี้วตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อกระเป๋ าโมอิของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าโมอิของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และ (3) เพื่อ
ศึ กษาปั จจัยพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าโมอิ ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั และใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครที่ เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กระเป๋ าโมอิ ณ สถานที่ จดั จําหน่ ายของทางร้าน จํานวน
400 คน โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทําการทดสอบ
สมมติ ฐ านโดยใช้ ส ถิ ติ Independent Samples t-test , One Way ANOVA F-test ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สันโดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05 และสถิติถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ งมี อายุ 27-35 ปี มี สถานภาพโสด
มีการศึ กษาอยู่ในระดับ ปริ ญ ญาตรี มี อาชี พบริ ษทั เอกชนและมีรายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน 40,001บาท
ขึ้นไป ซึ่ งมีพฤติกรรมการเลือกซื้ อกระเป๋ าของผูบ้ ริ โภคด้านเหตุผลสําคัญในการซื้ อโดยดูจากการ
ออกแบบของกระเป๋ าเป็ นส่ วนใหญ่ ซ่ ึ งปั จ จัยส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้านผลิ ต ภัณ ฑ์
ด้า นราคา ด้านช่ อ งทางการจัด จําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด ด้านลัก ษณะกายภาพ ด้าน
บุคลากรผูใ้ ห้บริ การ ด้านกระบวนการโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อด้าน
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การรับรู ้ ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินผลทางเลือก ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ ด้านการ
ประเมินผลหลังการซื้ อโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เพศและระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าโมอิของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ วนเรื่ อง อายุ สถานภาพ อาชี พ
รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ที่ แ ตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ กระเป๋ าโมอิ ข องผู บ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสําคัญที่ 0.05 และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าโมอิ พบว่า มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้าง
สู งที่ 0.652 มีค่าความเชื่อมัน่ ของการพยากรณ์อยูท่ ี่ 0.426 มีความคลาดเคลื่อนอยูท่ ี่ 0.338 ซึ่งตัวแปร
ที่มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าโมอิมี 3 ตัวแปรคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และ ด้าน
กระบวนการ
ABSTRACT
The purpose of this research is to (1) Study personal factors influencing consumers in
MOEI bags purchasing decision in Bangkok Metropolitan area. ( 2) Study mixed marketing
strategies that influence consumers in MOEI bags purchasing decision. ( 3) Lastly, to study the
influences and the impact that MOEI bags have on buyers in terms of purchasing decision
Given 400 people in the Bangkok metropolitan area who actually choose to purchase
MOEI bags at MOEI bag stores as sample: the instrument used for data collection was a three
sectioned questionnaire. Data were analyzed for percentage, mean, standard deviation statistical
hypothesis method; independent samples T-test, One-way Anova F-test, and Pearson's
Correlation Coefficient are statistically significant at 0.05 levels as well as multiple regression
analysis.
The findings of the study indicate that : Most of the people in the sample group are
female age between 27-35 years, single, with bachelor’s degree and salary around 40,000 tend to
go for the design of the bag which has proven that mixed product marketing strategy, pricing,
distribution strategy, marketing support strategy, customer servicing strategy, and overall
marketing strategy have played a big part as well as purchasing decision making strategy,
purchasing evaluation in terms of values and reasonability, while sex and educational differences
do not have an impact on MOEI bags purchasing decision in the Bangkok metropolitan area. Age,
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salary, and marital status have a big impact on consumers’ MOEI bag purchasing decision in the
Bangkok metropolitan area which is significantly at .05 levels
Mixed marketing factors influences consumers’ purchasing decision at a high level of
0.652, purchasing evaluation at the level of 0.426 and 0.338 in deviation which has led to 3
variants that have the impact on consumers’ purchasing decision which are pricing, production,
and processing.
บทนํา
กระเป๋ าถือเป็ นสิ่ งจําเป็ นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่ งนอกจากจะมีประโยชน์ สําหรับใส่
สิ่ งของที่จาํ เป็ น ยังเป็ นส่ วนช่ วยในการเสริ มสร้างบุคลิกภาพ แสดงให้เห็นถึงรสนิ ยม ภาพลักษณ์
ความคิ ด และสั ง คมอี ก ด้ ว ย เนื่ อ งจากเวลาที่ เปลี่ ย นแปลงไปประกอบกับ เทคโนโลยี ที่ มี
ความก้าวหน้า ทันสมัยมากยิง่ ขึ้น ทําให้กระเป๋ าได้ถูกพัฒนาคุณภาพ และรู ปแบบอยูอ่ ย่างสมํ่าเสมอ
ซึ่งกระเป๋ าแฟชัน่ มีรูปแบบที่หลากหลาย ผลิตได้จากวัสดุที่มีท้ งั หนังสัตว์แท้ หนังเทียม ผ้า พลาสติก
ฯลฯ แต่ละวัสดุสามารถผลิตออกมาได้หลากหลาย แตกต่างกันตามดีไซน์ ตามแฟชัน่ ในแต่ละยุค
ทั้งนี้ ผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั มีการจับจ่ายใช้สอยลดลงกว่าแต่ก่อน เนื่ องจากมีการแข่งขันที่ สูงมากขึ้น
ผูบ้ ริ โภคหันมาเป็ นผูค้ า้ จํานวนมาก ทั้งในตลาดค้าปลีก ตลาดค้าส่ ง และตลาดออนไลน์ ต้องยอมรับ
ว่าตลาดออนไลน์เข้ามามี อิท ธิ พลกับ ธุ รกิ จการค้าในปั จจุบ นั เป็ นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อที่ จะดึ งดู ด
ผูบ้ ริ โภคให้จงรักภักดีต่อสิ นค้าของเรา จึงจําเป็ นต้องมีกระบวนการ และความเข้าใจในการตัดสิ นใจ
ซื้ อ ของผู บ้ ริ โ ภคอย่างลึ ก ซึ้ งการตอบสนองความต้อ งการของผู บ้ ริ โ ภคในปั จ จุ บ ัน ต้อ งเข้า ใจ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเสี ยใหม่ เพราะผูบ้ ริ โภคมีขอ้ มูลให้ศึกษาและเปรี ยบเที ยบมากมายจาก
โลกออนไลน์
ดังนั้นจึงเกิดความคิดที่อยากจะศึกษาแนวทางปฏิบตั ิกบั กระเป๋ าโมอิ เพื่อพัฒนาให้ตรงจุด
กับความต้องการของกลุ่มลู กค้าและเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งในแบรนด์สินค้า อี กทั้งต้องการ
พัฒนาศักยภาพแบรนด์และสิ นค้าให้มีคุณ ค่ามากขึ้น เพื่อที่ จะนําไปใช้กบั การวางแผนการตลาด
และสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อไปในอนาคต
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าโมอิ ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่ อศึ กษาปั จจัยพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคที่ ส่งผลต่ อ การตัดสิ น ใจซื้ อ กระเป๋ าโมอิ ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อกระเป๋ าโมอิ
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานของการวิจยั
ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พและรายได้ต่อเดื อนที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อกระเป๋ าโมอิ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
ปั จจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคประกอบไปด้วย เหตุผลสําคัญในการซื้อ ประเภทของกระเป๋ า
สถานที่ซ้ื อ โอกาสในการซื้อ ช่วงเวลาในการซื้ อ ค่าใช้จ่ายในการซื้อ ความถี่ในการซื้ อและสื่ อที่ทาํ
ให้ ได้รู้ จ กั กระเป๋ าส่ งผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ กระเป๋ าโมอิ ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การประกอบไปด้วย ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ด้านพนักงานขายและด้าน
ข่าวสารส่ งผลต่อการตัดสิ นใจกระเป๋ าแบรนด์โมอิ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจยั
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ เลื อกซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์
กระเป๋ าโมอิ ณ สถานที่ จดั จําหน่ ายของทางร้ าน เนื่ องจากไม่สามารถทราบจํานวนที่ แน่ นอนของ
ประชากร จึ งกําหนดค่ าระดับความเชื่ อมัน่ 95% ค่าความคาดเคลื่ อ นไม่ เกิ น 5 % (กัลยา วานิ ชย์
บัญชา 2545, น. 25-26) ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 385 คน สํารองไว้ 15 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
400 คน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การสุ่ มตัวอย่างใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบเลือกสุ่ มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience
Sampling) โดยเก็บตัวอย่างจากผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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พื้ น ที่ ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ ณ สถานที่ จ ัด จํา หน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ระเป๋ าโมอิ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ระยะเวลาการเก็บรวบรวมของมูลเชิงสํารวจด้วยแบบสอบถาม ตั้งแต่วนั ที่ 20 กรกฎาคม –
17 กันยายน พ.ศ.2560
นิยามศัพท์ เฉพาะ
พฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภคทําการค้นหาการคิด การซื้ อ การใช้
การประเมินผลในสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขาหรื อเป็ นขั้นตอน
ซึ่ งเกี่ยวกับ ความคิดประสบการณ์ การซื้ อ การใช้สินค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภค เพื่อตอบสนอง
ความต้องการ และความพึงพอใจของเขา
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ หมายถึง เครื่ องมือต่างๆ ทางการตลาดที่ กิจการใช้เพื่อ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดเป้ าหมาย ประกอบด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่สาํ คัญ เป็ น
ปั จจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่ วนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดปั จจัยที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้อกระเป๋ าโมอิ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านกระบวนการในการทํางาน ดังนี้
ด้ านผลิตภัณฑ์ หมายถึง กระเป๋ าที่นาํ เสนอเพื่อตอบสนองความจําเป็ นหรื อความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคให้ได้รับความพึงพอใจ
ด้ านราคา หมายถึง จํานวนเงินที่ ผูบ้ ริ โภคจะยอมจ่ายเพื่อแลกกับสิ นค้าหรื อการบริ หารที่
ผูบ้ ริ โภคพอใจ
ด้ านช่ องทางการจัด จําหน่ าย หมายถึง ประกอบด้วยทําเลที่ ต้ งั ของร้ านค้าหรื อสถานที่ ที่
ผูผ้ ลิตจัดเตรี ยมหรื อจัดหาไว้เพื่อขายสิ นค้าของผลิตภัณฑ์
ด้ านการส่ งเสริ ม การตลาด หมายถึ ง การที่ ผู จ้ ดั จําหน่ า ยสิ น ค้าเพิ่ ม ช่ อ งทางต่ าง ๆ เพื่ อ
เผยแพร่ สินค้าหรื อดึ งดูดผูบ้ ริ โภคให้สนใจในตัวสิ นค้ามากขึ้นเพื่อให้เกิดผลกําไรสู งสุ ดแก่สินค้า
เช่น การลดราคา การโฆษณา เป็ นต้น
ด้ านลั กษณะกายภาพ หมายถึ ง สิ่ ง แวดล้อ มที่ ม องเห็ น ได้ในร้ า นโมอิ เช่ น การที่ ผู จ้ ัด
จําหน่ายสิ นค้ามีการออกแบบ จัดวางสิ นค้า ให้เหมาะสมโดดเด่น พร้อมส่ งมอบทําให้ลูกค้าสนใจใน
ผลิตภัณฑ์และอยากเลือกซื้อเลือกหา
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ด้ านบุคลากรผู้ให้ บริ การ หมายถึง ผูบ้ ริ หารและพนักงานทั้งหมดที่คอยให้บริ การลูกค้าใน
เรื่ องต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการขาย การตอบคําถามทั้งหมดด้วย
ด้ านกระบวนการ หมายถึง การสร้างกระบวนการที่วางแผนมาเป็ นอย่างดีเพื่อให้พนักงาน
ทํางานได้สะดวก และมีแบบแผนเดียวกัน
พฤติกรรมการตัด สิ นใจซื้ อ หมายถึง การกระทําหรื อกิ ริยาอาการของผูท้ ี่ แสดงออกทาง
ความคิด และความรู ้ สึกของแต่ละบุคคล เกี่ ยวกับการซื้ อกระเป๋ าโมอิ ซึ่ งนํามาใช้ประกอบในการ
พิจารณาซื้อกระเป๋ าโมอิ
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กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ
-

ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

-

พฤติกรรมของผู้บริโภค
เหตุผลสําคัญในการซื้ อ
ประเภทของกระเป๋ าที่เลือกซื้ อ
สถานที่ในการซื้ อกระเป๋ า
โอกาสในการซื้อ
ช่วงเวลาที่เลือกซื้อ
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อ
ความถี่ในการซื้อ
สื่ อที่ทาํ ให้ได้รู้จกั กระเป๋ า

ตัวแปรตาม

การตัดสินใจซื้ อกระเป๋าโมอิของผู้บริโภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร

ปัจจัย ส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
- ด้านลักษณะทางกายภาพ
- ด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ
ประโยชน์
าดว่าจะได้ รับ
- ทด้าี่คนกระบวนการ
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ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อกระเป๋ าโมอิ ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อกระเป๋ าโมอิของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่ อ ให้ ท ราบถึ งปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ ส่ งผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
กระเป๋ าโมอิ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
4. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคและนําเป็ นใช้ให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
การศึกษาในครั้งนี้ ได้นาํ เครื่ องมือมาใช้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูศ้ ึกษา
ได้จัด ทําแบบสอบถามมาจาก การค้น คว้าเอกสาร ทฤษฎี ตํารา แนวคิ ด และการทบทวนงาน
ที่เกี่ยวข้องและนํามาประยุกต์ใช้เป็ นคําถาม
การวิเคราะห์สมมติฐานข้อที่ 1 ใช้สถิติเชิงอนุมาน ทําการทดสอบด้วย Independent Sample
T-test และทําการทดสอบ One-Way ANOVA และ LSD
การวิเคราะห์ สมมติ ฐานข้อ ที่ 2 และ ข้อที่ 3 ทําการทดสอบโดยใช้ Multiple Regression
Analysis เป็ นเครื่ องมือในการทําการทดสอบ
อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
ข้ อมูลปัจจัยคุณลักษณะส่ วนบุคคล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 311 คน (ร้อยละ 77.80) มีอายุ 27-35 ปี
(ร้ อยละ 61.50) มี สถานภาพโสด จํานวน 304 คน (ร้ อ ยละ 76.00) มี ระดับ การศึ กษา ปริ ญ ญาตรี
จํานวน 224 คน (ร้อยละ 56.00) มีอาชีพบริ ษทั เอกชน/ห้างร้าน จํานวน 172 คน (ร้อยละ 43.00) และ
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,000 บาทขึ้นไป จํานวน 97 คน (ร้อยละ 24.30)
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ข้ อมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อกระเป๋าของผู้ของผู้บริโภค
ด้ า นเหตุ ผ ลสํ า คั ญ ในการซื้ อผู ้ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ร ะดั บ ความเห็ น ต่ อ
การออกแบบกระเป๋ า จํานวน 224 คน (ร้ อยละ 56.00) ด้านประเภทของกระเป๋ าที่ เลื อกซื้ อผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ร ะดับ ความเห็ น ต่ อ หนั ง เที ย ม PU จํา นวน 187 คน (ร้ อ ยละ 46.80)
ด้านสถานที่ ในการซื้ อกระเป๋ าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีระดับความเห็ นต่ อ IG / Facebook
จํานวน 139 คน (ร้ อ ยละ 29.80) ด้านช่ ว งเวลาที่ เลื อ กซื้ อผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ระดับ
ความเห็นต่อ ช่วงเย็น จํานวน 240 คน (ร้อยละ 51.00) ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ อผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่มีระดับความเห็นต่อ ราคา 501-1,000 บาทจํานวน 180 คน (ร้อยละ 45.00) ด้านความถี่ใน
การซื้ อผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับความเห็นต่อ น้อยกว่าเดือนละ 1 ใบจํานวน 253 คน
(ร้อยละ 63.20) ด้านสื่ อที่ ทาํ ให้ได้รู้จกั กระเป๋ าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีระดับความเห็นต่อ
สื่ อโฆษณา จํานวน 168 คน (ร้อยละ 41.00)
ข้ อมูลปัจจัย ส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ด้านผลิตภัณฑ์ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับความเห็นต่อ รู ปแบบกระเป๋ ามีความ
ทันสมัยสวยงาม ในระดับ มาก (X = 4.30 , S.D=0.736) ด้านราคาผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี
ระดับความเห็ นต่ อ ราคาของกระเป๋ าโมอิ มีความเหมาะสมกับ คุ ณ ภาพของสิ น ค้า ในระดับ มาก
(X = 4.22 , S.D=0.718) ด้ า น ช่ อ งท างก ารจั ด จํ า ห น่ ายผู ้ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ าม ส่ วน ให ญ่
มีระดับความเห็นต่อ สถานที่ต้ งั ของร้านโมอิอยู่ในทําเลที่เป็ นแหล่งชอปปิ้ งชื่ อดังและสื่ อออนไลน์
Facebook/Instagram ของร้านโมอิสามารถเข้าถึงได้ง่าย ในระดับมาก (X = 4.20 , S.D=0.809 และ
X = 4.20 , S.D=0.901)ตามลําดับ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับ
ความเห็ น ต่ อ กระเป๋ าโมอิ มี ก ารรั บ ประกัน ความพอใจและสามารถเปลี่ ย นสิ น ค้า ได้ใ น 7 วัน
ในระดับมาก (X = 4.16 , S.D=0.731) ด้านลักษณะกายภาพผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับ
ความเห็ นต่ อ การจั ด วางกระเป๋ าโมอิ ใ นร้ า นมี รู ปแบบที่ น่ าสนใจดึ ง ดู ด ในระดั บ มาก
(X = 4.00 , S.D=0.748) ด้านบุ คลากรผูใ้ ห้บริ การผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีระดับความเห็ น
ต่ อ พนั ก งานขายมี ค วามเอาใจใส่ ใ นบริ ก าร ยิ้ม แย้ม แจ่ ม ใสและพนั ก งานขายมี ค วามรวดเร็ ว
ในการให้ บ ริ ก าร ในระดับ มาก (X = 4.06 , S.D=0.843 และ X = 4.06 , S.D=0.774)ตามลํา ดับ
ด้านกระบวนการผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับความเห็นต่อ ร้ านโมอิมีระบบการส่ งมอบ
ที่มีประสิ ทธิภาพ ในระดับมาก (X = 4.02 , S.D=0.786)
713

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ข้ อมูลกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับความเห็นต่อ ผูบ้ ริ โภคจะกลับไปซื้อกระเป๋ ารุ่ นอื่นอีก
ครั้งเมื่อเห็นว่ากระเป๋ าใช้ดีและมีคุณภาพ ในระดับมาก (X = 4.45 , S.D=0.737) รองลงมาผูบ้ ริ โภค
ซื้ อ กระเป๋ าโดยเลื อ กจากรู ป แบบและสี ที่ ช อบเป็ นสําคัญ ในระดับ มาก (X = 4.41 , S.D=0.760)
และน้ อ ยที่ สุ ด ผู ้บ ริ โภคซื้ อกระเป๋ าเพราะทํา ตามผู ้อื่ น หรื อ มี ค นแนะนํา ในระดับ ปานกลาง
(X = 3.04 , S.D=1.141)
การทดสอบสมมติฐาน
สถิติ
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อกระเป๋ าแบรนด์โมอิของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
กระเป๋ าโมอิที่แตกต่างกัน

Independent
Sample T-test

ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
กระเป๋ าโมอิที่แตกต่างกัน

One – way
ANOVA

สอดคล้องกับ
สมมติฐาน

สมมติฐาน

สถิติ

ผลการทดสอบ

สมมติฐานที่ 1.3

สถานภาพที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อกระเป๋ าโมอิที่แตกต่างกัน

One – way
ANOVA

สอดคล้องกับ
สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1.4

สถานภาพที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อกระเป๋ าโมอิที่แตกต่างกัน

One – way
ANOVA

ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1.5

อาชีพที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
One – way
สอดคล้องกับ
ซื้อกระเป๋ าโมอิที่แตกต่างกัน
ANOVA
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ One – way
สอดคล้องกับ
การตัดสิ นใจซื้อกระเป๋ าโมอิที่แตกต่างกัน
ANOVA
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อกระเป๋ า
แบรนด์โมอิของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
One – way
สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ 2.1 ด้านเหตุผลสําคัญในการซื้อที่แตกต่างกัน
ANOVA
สมมติฐาน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อกระเป๋ าโมอิที่
แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 2.2 ประเภทของกระเป๋ าที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อกระเป๋ าโมอิที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2.3 สถานที่ในการซื้อกระเป๋ าที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อกระเป๋ าโมอิที่
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2.4 โอกาสในการซื้อที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อกระเป๋ าโมอิที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2.5 ช่วงเวลาที่เลือกซื้อที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อกระเป๋ าโมอิที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2.6 ค่าใช้จ่ายในการซื้อที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อกระเป๋ าโมอิที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2.7 ความถี่ในการซื้อที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อกระเป๋ าโมอิที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2.8 สื่ อที่ทาํ ให้ได้รู้จกั กระเป๋ าที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อกระเป๋ าโมอิที่
แตกต่างกัน
สมมติฐาน

One – way
ANOVA
One – way
ANOVA

สอดคล้องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้องกับ
สมมติฐาน

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

สอดคล้องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้องกับ
สมมติฐาน
ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้องกับ
สมมติฐาน

สถิติ

ผลการทดสอบ

สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด ลักษณะทางกายภาพ บุคลากรผูใ้ ห้บริ การและกระบวนการมี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อกระเป๋ าโมอิ
สอดคล้องกับ
Multiple
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การมี
สมมติฐาน
Regression
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อกระเป๋ า
Analysis
โมอิ
ข้ อเสนอแนะ
1. ผลการวิจยั ครั้งนี้ ทาํ ให้ทราบว่า ด้านราคามี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อมากที่ สุด ด้วย
สภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั การใช้จ่าย การซื้ อสิ นค้าเรื่ องราคาทําให้ผบู ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจซื้ อได้เร็ ว
มากขึ้น โมอิจึงนําเรื่ องราคาขายมาปรับใช้ ขายสิ นค้าราคาไม่แพง แต่เมื่อเทียบกับคุณภาพแล้ววัสดุ
ที่ใช้แล้ว คุม้ ค่ากับเงินที่ผบู ้ ริ โภคจ่ายไปแน่นอน
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2. ผลจากการวิจยั พบว่าเมื่อผูบ้ ริ โภคนําสิ นค้าไปใช้ แล้วเกิดการบอกต่อภายในครอบครัว
ว่าสิ นค้าคุณภาพดี มีดีไซน์ที่สวยงาม โมอิจึงมุ่งพัฒนาดี ไซน์ของสิ นค้า เพื่อให้ตรงความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค
3. ผลจากการวิจยั พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 27-35 ปี ทางโมอิจึงปรับดีไซน์และ
ฟังชัน่ การใช้งานของกระเป๋ า ให้ตอบโจทย์และเข้าถึงลูกค้าให้มากขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรทําการศึกษาคุณค่าในตราสิ นค้าที่ส่งผลการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค เพื่อนํามาใช้
พัฒนาให้แบรนด์มีความแข็งแกร่ งมากยิง่ ขั้น
2. ควรศึ ก ษาถึ ง ปั จจัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลอื่ น ๆ ที่ ส่ งผลต่ อ การการตั ด สิ นใจซื้ อ เพื่ อ นํ า มา
เปรี ยบเทียบกับ ผลวิจยั และนําไปพัฒนาการบริ การต่อไป
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สุ่ มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บ ข้อมู ลจากกลุ่ ม ตัว อย่าง จํานวน 400 คนการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ใช้ส ถิ ติ พ รรณนา ได้แ ก่
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และใช้ส ถิ ติ เชิ งอนุ ม าน ได้แ ก่ t-test, One-Way Anova (F-test) และการวิ เคราะห์ ก าร
ถดถอยพหุ คูณ(Mutiple Regression Analysis) ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น
เพศชาย จํา นวน 308 คน (ร้ อ ยละ 77.00)มี อ ายุ 18 – 25 ปี จํา นวน 224 คน (ร้ อ ยละ 56.00)มี
สถานะภาพโสด จํานวน 383 คน (ร้อยละ 95.75)มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จํานวน
219 คน (ร้อยละ 54.75) มีเป็ น นักเรี ยน/นักศึกษา จํานวน 263 คน (ร้อยละ 65.75) และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 1,501 - 4,500 บาท จํานวน 97 คน (ร้อยละ 24.25)ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก โดยเรี ยงลําดับจากมาก กลาง น้อย ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ดา้ นช่องทางจัดจําหน่ายและด้าน
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ส่ งเสริ มการตลาดและปั จจัยทัศนคติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับจากมาก กลาง น้อย
ดังนี้ ด้านความเข้าใจด้านความรู ้สึกและด้านพฤติกรรม และการเลือกเติมเงินออนไลน์บนสมาร์ ท
โฟนโดยรวมอยูใ่ นระดับมากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปั จจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์
พบว่า อายุระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการเลือกเติมเงินเกมส์ใน
สมาร์ ทโฟนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2)
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดพบว่า ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาดมี
ความสัมพันธ์กบั การเลือกเติมเงินเกมส์ในสมาร์ ทโฟนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมี
นัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 มี อาํ นาจการพยากรณ์ ร้อยละ22.4 (3) ปั จจัยทัศนคติ พบว่า ความ
เข้าใจ และความรู ้สึกมีความสัมพันธ์กบั การเลือกเติมเงินเกมส์ในสมาร์ ทโฟนของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีอาํ นาจการพยากรณ์ร้อยละ28.6
คําสํ าคัญ: ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด, ปั จจัยทัศนคติ, การเลือกเติมเงินเกมส์ออนไลน์
ABSTRACT
The objective of independent study is to study followings; (1) to study the Factors
affecting the population in choosing pre-payment of consumers for game online on smartphone in
Bangkok area; (2) To study the marketing mix relation to the consumer in choosing pre-payment
for game online on smartphone in Bangkok area; and (3) To study the factors relation to the
attitude of consumer in choosing pre-payment for game online on smartphone in Bangkok area.
Purposive sample was used to draw sample groups of 400 game-online players. The questionnaire
was used to collect data from sample group. In analyzing data, the researcher used both
descriptive and inferential statistics. Descriptive statistics included frequency, percentage, mean
and standard deviation. Inferential statistics included t-Test, One way Anova (F-Test), Multiple
regression analysis. Research results showed characteristic of respondents as follows. 308 were
male (77.00 Percentage) which the age ranging from 18-25 years old. 224 (56.00Percentage),
status is single 383 (95.75Percentage) completed bachelor degree. 219 (54.75Percentage) were
secondary school's student. 263 (65.75Percentage)were university’s student. 97 (24.25Percentage)
were received the monthly average income between 1,501 – 4500 Baht. The result showed that
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the factor of marketing mix affecting to choose pare-payment for game online at the high level,
which the order is product, channel distribution and marketing program respectively. The result
showed that the factor of attitude to choose pre-payment for game on lime show the high level,
which the order is understanding, emotional and behavior respectively. The hypothesis testing
showed the following results. ( 1) Demographic: we found that difference of education and
average income affect in choosing prepayment online on smartphone in Bangkok area. The
statically significant differences between the comparing groups were 0.05. ( 2) Marketing Mix
factor: we found that product, price, place (channel distribution), promotion relation to in
choosing pre-payment online on smartphone in Bangkok area. The statically significant
differences between the comparing groups were 0.05. The prediction’s power of these predictors
is 22.4Percentage. ( 3) Attitude factor: we found that understanding and emotion relation to in
choosing pre-payment online on smartphone in Bangkok area. The statically significant
differences between the comparing groups were 0.05. The prediction’s power of these predictors
is 28.6Percentage.
Key Words: MARKETING MIX, ATTITUDE, CHOOSE PREPAYMENT ON GAME
SMARTPHONE
บทนํา
โลกปั จ จุ บ ัน เปลี่ ย นแปลงพัฒ นาตลอดเวลาทั้ง ด้า นเทคโนโลยี สั ง คม วัฒ นธรรม ที่
ขับเคลื่อนไปโดยระบบเศรษฐกิจ และกลายเป็ นระบบทุนนิ ยมที่หล่อหลอมมาจากโครงสร้างทาง
สังคมและโครงสร้ างภายนอก นั่นคื อคนในสังคมที่ มีการปฏิ สัมพันธ์กบั ผ่านการกระทําหรื อการ
ปฏิ บตั ิ แสดงออกโดยมี ร่างกายเป็ นสื่ อกลางการพัฒ นาของเทคโนโลยีการสื่ อสารได้พฒ
ั นาอย่าง
ต่อเนื่ องและรวดเร็ ว จึงทําให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ คิดค้น และออกแบบเทคโนโลยีที่จะช่ วยอํานวย
ความสะดวกในต่ าง ๆ อี ก ทั้งยังทําให้ เทคโนโลยีในรู ป แบบของความบัน เทิ งเติ บ โตตามด้ว ย
ประเทศไทยในปี พ.ศ.2558 อุตสาหกรรมดิจิทลั คอนเทนต์ พบว่า มีมูลค่าเพิ่มสู งขึ้นมาก จากปี พ.ศ.
2557 ที่มีมูลค่า 12,745.5 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นแอนิ เมชัน่ 3,851.1 ล้านบาท หรื อร้อยละ 9.9 เกมส์
มูลค่า 8,894.4 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 13.5 เนื่ องจากความต้องการบริ โภคสื่ อทางด้านความบันเทิ ง
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มากขึ้นทําให้ผปู ้ ระกอบการธุรกิจเร่ งพัฒนาตนเองเพื่อเตรี ยมรับมือกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น โดย
มาจากการนําเข้าจากต่างประเทศเป็ นหลัก อุตสาหกรรมเกมส์น้ นั มีมานานหลายปี แล้ว ตั้งแต่เป็ นใน
รู ปแบบออฟไลน์ที่ผบู ้ ริ โภคสามารถเล่นได้เพียงผูเ้ ดียว ต่อมาได้พฒั นาให้สามารถมีผเู ้ ล่นเพิ่มขึ้นได้
เพียงแค่ 2 คน เมื่อเข้าสู่ ยคุ โลกาวิวฒั น์ทาํ ให้เกิดโลกออนไลน์ที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ทวั่ ทั้งโลกทํา
ให้ เกิ ด โอกาสในการทํา ฉะนั้ น แล้ว โลกที่ เทคโนโลยี ที่ มี ก ารพัฒ นาสั ง คมก็ พ ัฒ นาให้ เข้า กับ
เทคโนโลยีปัจจุบนั นั้น ทําให้สิ่งบันเทิงเหล่าของถึงผูใ้ ช้สมาร์ ทโฟนได้ง่าย เพราะฉะนั้นแล้วสําหรับ
ผูพ้ ฒั นาเกมส์แล้วถือเป็ นช่องทางการพัฒนาเกมที่เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้เป็ นจํานวนมาก และการลงทุน
ลงขายในสมาร์ โ ฟนที่ ต่ าํ ถ้าเที ย บกับ อุ ต สหกรรมอื่ น ธุ ร กิ จ เกมส์ ใ นสมาร์ ท โฟนในส่ ว นแบ่ ง
การตลาดกับเกมในเครื่ องต่าง ๆ แล้ว มีส่วนแบ่งการตลาดถึงคิดเป็ นร้อยละ 42 เป็ นอันดับที่หนึ่ งใน
ปี 2017 เพราะสาเหตุน้ ีจึงเป็ นธุรกิจที่น่าสนใจในเทรนในปั จจุบนั ในการศึกษาการลงทุน ดังนั้นแล้ว
ปั จจุบนั นี้ ธุรกิจเกมส์ออนไลน์บนสมาร์ ทโฟนจึงเป็ นธุ รกิจที่มีความน่ าลงทุนสู ง แม้จะไม่สามารถ
คื น ทุ น ได้ใ นระยะเวลาอัน สั้ น แต่ ก็ มี แ นวโน้ ม ที่ ส ามารถทํา กํา ไรได้อ ย่า งดี ในระยะเวลายาว
เพราะฉะนั้น ผูว้ ิจยั วิจยั กลุ่มประชากรผูเ้ ติมเกมออนไลน์บนสมาร์ทโฟน กลุ่มนี้จากปั จจัย 3 ด้าน (1)
ปั จ จัย ด้า นลัก ษณะประชากรศาสตร์ (2) ส่ วนประสมทางการตลาด และ (3) ทัศ นคติ เพื่ อ หา
ความสัมพันธ์ ปั จจัยทั้ง 3 ด้านนี้
วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ด้านลัก ษณะประชากรศาสตร์ ที่ ส่ งผลต่ อ การเลื อ กเติ ม เงิ น เกมส์ ใ น
สมาร์ทโฟนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2) เพื่ อศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ การเลื อกเติ มเงิ นเกมส์ ใน
สมาร์ทโฟนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3) เพื่ อศึ กษาปั จจัยทัศ นคติ ที่ มีค วามสัมพัน ธ์การเลื อ กเติ มเงิ น เกมส์ ในสมาร์ ท โฟนของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานของการวิจยั
1) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ด้านลัก ษณะประชากรศาสตร์ ที่ ส่ งผลต่ อ การเลื อ กเติ ม เงิ น เกมส์ ใ น
สมาร์ทโฟนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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2) เพื่ อศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ การเลื อกเติ มเงิ นเกมส์ ใน
สมาร์ทโฟนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3) เพื่ อศึ กษาปั จจัยทัศ นคติ ที่ มีค วามสัมพัน ธ์การเลื อ กเติ มเงิ น เกมส์ ในสมาร์ ท โฟนของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครโดยอายุต้ งั แต่ 10 ปี
บริ บูรณ์ข้ ึนไปโดยไม่ทราบจํานวนประชากรแน่นอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจยั ในครั้งนี้ ท้ งั สิ้ น 400 คน
การวิจยั ครั้งนี้จะทําการศึกษาตัวแปรอิสระ ได้แก่ (1) ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ (2) ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด และ (3) ปั จจัยทัศนคติ และระยะเวลาในการศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.
2560 – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 รวมประมาณ 5 เดือน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ปัจจัย ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง กลุ่มของเครื่ องมือทางการตลาดของธุ รกิจเกมส์
ออนไลน์สมาร์ ทโฟนที่ใช้ร่วมกันในการวางแผน กลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการตลาด
ซึ่ งมี 4 ประการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย และด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด
ปัจจัย ทัศ นคติ หมายถึง ความคิด ความเข้าใจ และพฤติกรรมที่บุคคลมีต่อ การเลือกเติมเงิน
เกมส์ออนไลน์บนสมาร์ ทโฟน และเลือกการเติมเงินได้เหมาะสม กับการบริ การที่ได้รับ รวมไปถึง
ความคุม้ ค่าจากตัวเงิน สิ่ งของหรื อตัวละคร ภายในเกมส์ออนไลน์บนสมาร์ทโฟน
การเลือกเติมเงิน หมายถึงการเลือกเติมเงินเกมส์ออนไลน์บนสมาร์ ทโฟนเป็ นพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเลื อกเติมเงินเกมส์ ออนไลน์บนสมาร์ ทโฟนในด้านต่างๆ ได้แก่ วิธีการ
ชําระเงิน, บุคคลที่มีอิทธิพล, ระยะเวลาที่ใช้ในการตัดสิ นใจ และวัตถุประสงค์
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์
1. เพศ
4. ระดับการศึกษา
2. อายุ
5. อาชีพ
3. สถานภาพ 6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์ 2. ราคา
3. ช่องทางการจัดจําหน่าย
4. การส่ งเสริ มการตลาด

การเลือกเติมเงินเกมส์ ออนไลน์
บนสมาร์ ทโฟนของผู้บริโภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร

ปัจจัย ทัศนคติ
1. ความเข้าใจ
2. ความรู ้สึก
3. ด้านแรงจูงใจ
รู ปที่ 1 กรอบแนวความคิดในงานวิจยั
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1) ผลการวิจยั สามารถนําไปแบ่ งรู ปแบบการเติ มเงิน และพัฒ นาช่ องทางการเติ มเงิ นให้
เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภคแต่ละส่ วนได้ ทําให้การดําเนิ นธุรกิจมีประสิ ทธิ ภาพ เพิ่มกําไร อีกทั้งยังช่วย
ขจัดการลงทุนโดยไม่จาํ เป็ นอีกด้วย
2) ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จเกมส์ออนไลน์บนสมาร์ ทโฟน สามารถนําไปใช้ปรับกลยุทธ์ทาง
การตลาด เพื่อดึงดูดใจผูบ้ ริ โภคให้มีความสนใจที่จะจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาซึ่ งประโยชน์จากสิ่ งของ
ภายในของเกมส์ในด้านคุณสมบัติ และความสวยงาม อีกทั้งยังช่วยทําให้เห็นถึงระดับความคิดเห็นที่
มีต่อ เครื่ องด้านต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจพัฒนากลยุทธ์ของทางบริ ษทั
เกมส์ของท่านได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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3) ผลการวิจยั นี้ เป็ นประโยชน์ท างการศึ กษาในการเป็ นข้อ มู ล พื้ น ฐาน แนวทางในการ
ค้นคว้า วิจยั ให้แก่ผทู ้ ี่สนใจศึกษาเรื่ องการเติมเงินเกมส์ออนไลน์
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2545) ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรื อ 4P’s) หมายถึงตัวแปร
ทางการตลาดควบคุมได้ซ่ ึงบริ ษทั ใช้ร่วมกันเพือ่ สนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึงสิ่ งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
ให้พึงพอใจผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ผลิตภัณฑ์เป็ นส่ วนสําคัญที่สุด
ของส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยสิ น ค้าบริ การความคิ ด สถานที่ อ งค์การหรื อบุ ค คล
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีมูลค่า (Values) ในสายตาของลูกค้า
2) ราคา (Price) หมายถึ งคุ ณค่าผลิ ตภัณฑ์ในรู ปของตัวเงินราคาเป็ นต้นทุ นของผูบ้ ริ โภค
ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์ถา้ มูลค่าสู งกว่าราคาเขาก็จะตัดสิ นใจซื้อ
3) การจัดจําหน่าย (Place หรื อ Distribution) หมายถึงโครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วย
สถาบัน และกิ จ กรรมใช้เพื่ อ เคลื่ อ นย้ายผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก ารองค์ก ารไปยังตลาดสถาบัน ที่ นํา
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาดเป้ าหมายคือสถาบันตลาดส่ วนกิ จกรรมเป็ นกิ จกรรมที่ ช่วยในการกระจาย
สิ นค้าประกอบด้วยการขนส่ งการคลังสิ นค้าและการเก็บรักษาสิ นค้าคงคลังbและการจัดจําหน่าย
4) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการติ ดต่ อสื่ อสารระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ ายเพื่ อ
สร้ างทัศนคติและพฤติ กรรมการซื้ อการติ ดต่ อสื่ อสารอาจใช้พนักงานขายใช้สื่อเครื่ องมื อในการ
ติดต่อสื่ อสารมีหลายประเภทซึ่งอาจเลือกได้ดงั นี้
แนวคิดทฤษฎีด้านทัศนคติ
Schermerhorn (2000) ให้ ความหมายของทัศนคติ ไว้ว่า ทัศนคติ คื อ การวางแนวความคิ ด
ความรู ้สึก ให้ตอบสนองในเชิงบวกหรื อเชิงลบต่อคนหรื อต่อสิ่ งของ ในสภาวะแวดล้อมของบุคคล
นั้นๆ และทัศนคติน้ นั สามารถที่ จะรู ้ หรื อถูกตีความได้จากสิ่ งที่ คนพูดออกมาอย่างไม่เป็ นทางการ
หรื อจากการสํารวจที่เป็ นทางการ หรื อจากพฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้น
Gibson (2000) ให้ ค วามหมายของทัศ นคติ ไ ว้ว่า ทัศ นคติ คื อ ตัว ตัด สิ น พฤติ ก รรม เป็ น
ความรู ้ สึกเชิ งบวกหรื อเชิ งลบ เป็ นสภาวะจิตใจในการพร้ อมที่ จะส่ งผลกระทบต่อการตอบสนอง
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ของบุ คคลนั้น ๆ ต่อบุ คคลอื่น ๆ ต่อวัตถุหรื อต่อสถานการณ์ โดยที่ ทศั นคติ น้ ี สามารถเรี ยนรู ้ หรื อ
จัดการได้โดยใช้ประสบการณ์
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับแนวคิดกระบวนการตัดสินใจซื้อ
แนวความคิ ด ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ แนวคิ ด กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อ ของ Engel
Blackwell Miniard Model โดยโมเดลนี้ ประกอบด้วย 4 ส่ วนคือ (1) กระบวนการตัดสิ นใจ (2) สิ่ ง
นําเข้า (3) กระบวนการประมวลผลข้อมูลข่าวสาร (4) ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
โดยศูนย์กลางของโมเดลอยู่ที่กระบวนการตัดสิ นใจซึ่ งประกอบด้วยขั้นตอนหลักคือการ
ตระหนักถึ งความต้อ งการการค้น หาการประเมิ น ทางเลื อ กก่ อ นการซื้ อ การซื้ อ การบริ โภคการ
ประเมินหลังการซื้ อและการจัดการกับสิ่ งเหลือใช้สิ่งนําเข้าหมายถึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่จะถูก
นําไปสู่ ส่วนของการประมวลผลข้อมูลหลังจากที่ได้ผ่านไปถึงความทรงจําข้อมูลนั้นจะมีอิทธิ พล
เริ่ มแรกต่อขั้นตอนการตระหนักถึงความต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการเลือกทางเลือกกระบวนการ
ประมวลผลข้อมูลในขั้นตอนนี้ จะประกอบไปด้วยการเปิ ดรับความสนใจความเข้าใจการยอมรั บ
และการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับของผูบ้ ริ โภค

รู ปที่ 2 ปรับปรุ งจากแนวคิดการะบวนการตัดสิ นใจซื้อของ Engle Blackwell Miniard Model
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งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ประไพพรรณ ศุกระศร (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง “การจัดการและกลยุทธ์ทางการตลาดของผู ้
บริ การเกมส์ออนไลน์ออดิชนั่ ” ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ห้บริ การเกมส์ออนไลน์ออดิชนั่ มีการจัดการ
เกมส์ ออนไลน์ออดิ ชั่นตั้งแต่ การเลื อกและซื้ อสิ ท ธิ์ การให้บ ริ การเกมส์ จากนั้นเป็ นการทดสอบ
ระบบแปลภาษา เปิ ดให้ทดสอบระบบ เปิ ดให้บริ การ และดําเนิ นกิจกรรมเชิ งพาณิ ชย์ โดยรู ปแบบ
และเนื้ อหาของเกมส์จะเป็ นสิ่ งที่กาํ หนดเป้ าหมายทางการตลาด การวิจยั พบว่าแนวโน้มในอนาคต
จะมี การขยายฐานผูเ้ ล่นออกไปในทุกช่วงวัยตามจํานวนของผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ต และเป็ นทางเลื อก
ใหม่ ในการเป็ นสื่ อ โฆษณา นอกจากนี้ ยังมี แ นวโน้มที่ ผูป้ ระกอบการและภาครั ฐจะร่ วมมื อ กัน
ผลักดันให้เป็ นกีฬา อี-สปอร์ ต เหมือนประเทศอื่นๆ และสื่ อบันเทิงแนวใหม่ที่ได้รับความนิยมและ
เป็ นที่ยอมรับในปั จจุบนั
ถนอม ทยานุ วฆั น์ (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ มีผลต่อการเลือกเติมเงินเกมส์ ออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคในพื้นที่บริ เวณโดยรอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” จากการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการ
เลือกเติมเงินเกมส์ออนไลน์ ของผูบ้ ริ โภคในพื้นบริ เวณรอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่าผูต้ อบ
แบสอบถามให้ความสําคัญมาที่สุด ในเรื่ องความรวดเร็ ว และความถูกต้องการเติมเงิน และผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความเข้าใจในเรื่ องผลประโยชน์ ของการเติมเงิน และวิธีการเติมเงินเป็ นอย่างดีแล้ว
ในส่ วนปั จจัยด้านความรู ้สึก ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากกับความรู ้สึกได้รับสิ ทธิพิเศษ
ภายในเกมส์ออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้น และความรู ้สึกความคุม้ ค่าการเติ มเงิน ซึ่ งบ่งบอกได้ว่า หากผูต้ อบ
แบบสอบถามได้รับความพอพึงพอใจที่ตวั ต้องการแล้ว จะส่ งผลเลือกเติมเงินเกมส์ออนไลน์ตามมา
ภายหลัง
นันทยา ดวงภุมเมศ (2555) การศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยทางการตลาด และพฤติกรรมการเปิ ดรับ
เกมส์บน Facebookมี 3 ด้าน (1)ด้านปั จจัยทางการตลาด(2)ด้านพฤติกรรมการเล่นเกมส์ และ(3)ด้าน
พฤติกรรมการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกมส์ออนไลน์ดา้ นผลิตภัณฑ์”พบว่า ประเด็นเลือกเติม
เงินต่อการตัดสิ นใจของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด คือ “ความสวยงาม สมจริ งของกราฟิ ก ภายในเกมส์”
สอดคล้องกับทฤษฎีและแนวความคิดส่ วนประสมทางการตลาด เรื่ องความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
(Productdifferentiation)และความแตกต่างทางการแข่งขัน ซึ่งผูใ้ ห้บริ การเกมส์ตอ้ งนําเสนอถึงความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์ดา้ นราคา พบว่า ประเด็นเลือกเติมเงินต่อการตัดสิ นใจของกลุ่มตัวอย่างมาก
ที่สุด คือ “ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายในการเล่น”เนื่องจากเกมส์บน Facebook ในปั จจุบนั เป็ นระบบ Free Play
ดังนั้น ปั จจัยด้านราคาจึงไม่มีอุปสรรค์ในการเล่นเกมส์ แต่รายได้ส่วนใหญ่จะมาจากการขาย สิ่ งของ
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ภายในเกมส์ ในเกมส์ ซ่ ึ งผูเ้ ล่ น อาจจะซื้ อ หรื อ ไม่ ข้ ึ น อยู่ก ับ สิ่ งของภายในเกมส์ น้ ัน ๆ จะสามารถ
ตอบสนองความพอใจของผูเ้ ล่นได้มากเพียงใดสอดคล้องกับความหมายเรื่ อง
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลือกเติมเงินเกมออนไลน์บนสมาร์ ทโฟน ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ประชากรใน
ครั้งนี้ คื อ ผูท้ ี่ ใช้งานระบบออนไลน์เกมส์ บนสมาร์ ทโฟนที่ เคยทําการเติมเงินเกมส์ออนไลน์บ น
สมาร์ ทโพนเกมส์ใดเกมส์หนึ่ ง กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเนื่ องจากไม่ทราบจํานวนที่แน่ นอน
ของประชากรผูว้ ิจยั จึ งใช้สูต รW.G.Cochran (1967) เท่ ากับ จํานวน 400 คน โดยสุ่ มตัวอย่างด้วย
วิธีการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับค่าความเชื่อมัน่ Cronbach’s
Alpha พบว่ามี ค่า 0.7 ขึ้ น ไป ซึ่ งถื อ ว่าแบบสอบถามมี ความน่ าเชื่ อ ถื อ สถิ ติ ที่ ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลและทดสอบสมมติ ฐาน (1) การวิเคราะห์สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้ องต้นของกลุ่มตัวอย่าง โดยนําเสนอเป็ นตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่า
ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ อ ใช้
อธิ บ ายข้อ มู ล เบื้ อ งต้น (1) การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล สถิ ติ เชิ งอนุ ม าน (Inferential Statistics) ใช้ในการ
ทดสอบสมมติ ฐ าน ที่ ต้ ังไว้ ได้แ ก่ t-Test, F-test และการวิ เคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ใช้ (Multiple
Regression Analysis) โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลลักษณะส่ วนบุคคล
สรุ ปผลการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ปั จ จัย ด้ า นลัก ษณะประชากรศาสตร์ สรุ ป ได้ว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 308 คน (ร้อยละ 77.00) มีอายุ 18 – 25 ปี จํานวน 224
คน (ร้อยละ 56.00) มีสถานะภาพโสด จํานวน 383 คน (ร้อยละ 95.75) มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
หรื อเทียบเท่า จํานวน 219 คน (ร้ อยละ 54.75) มีเป็ น นักเรี ยน, นักศึกษา จํานวน 263 คน (ร้ อยละ
65.75) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1,501 - 4,500 บาท จํานวน 97 คน (ร้อยละ 24.25)
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด สรุ ปได้ว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อส่ วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.58)
โดยพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.93) รองลงมา คือ ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย ( X = 3.77) ด้านราคา ( X = 3.47) และน้อยที่สุด คือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
( X = 3.16)
ปัจจัยทัศนคติ
สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยทัศนคติ สรุ ปได้ว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับ
ความคิดเห็นต่อปั จจัยทัศนคติ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.39) โดยพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.24) รองลงมา คือ ด้านความรู ้สึก ( X = 3.11) และ
น้อยที่สุด ด้านพฤติกรรม ( X = 2.61)
การเลือกเติมเงินเกมส์ ในสมาร์ ทโฟน
สรุ ป ผลการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล การเลื อ กเติ ม เงิ น เกมส์ ใ นสมาร์ ท โฟน สรุ ป ได้ว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อการเลือกเติมเงินออนไลน์บนสมาร์ทโฟน โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.12) โดยพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามยืนยันที่จะเติมเงิน
เกมส์ออนไลน์ครั้งต่อไป มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด ( X = 4.26) รองลงมาคื อ ผูต้ อบแบบสอบถามมีการ
เปรี ยบเที ยบราคาในการเติ มเงิน ( X = 4.25) และน้อยที่ สุด คือ ผูต้ อบแบบสอบถามตระหนักถึ ง
ความต้องการสิ นค้าภายในเกมส์ ( X = 3.63)
การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์
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
รายได้ต่อเดือน
F-Test
0.026*
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ผลการทดสอบ
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
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จากตารางที่ 1 พบว่า อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อการเลือกเติม
เงินเกมส์ ในสมาร์ ทโฟนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ส่ วนประสมทางการตลาด
b
Std. Error
B
t
(Constant)
2.05
0.23
8.960
ด้านผลิตภัณฑ์(X1)
0.14
0.05
0.13
2.827
ด้านราคา(X2)
0.29
0.04
0.35
7.578
ด้านช่องทางจัดจําหน่าย(X3) 0.05
0.03
0.08
1.672
ด้านส่ งเสริ มการตลาด(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*
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Sig.
0.000*
0.005*
0.000*
0.095
0.008*

จากตารางที่ 2 สมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกเติมเงินเกมส์
ในสมาร์ ท โฟนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้านราคา และการ
ส่ งเสริ มการตลาด ส่ งผลต่ อ การเลื อ กเติ ม เงิ น เกมส์ ใ นสมาร์ ท โฟนของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอาํ นาจการพยากรณ์ร้อยละ 22.4
ตารางที่ 3 แสดงการทดสอบสมมติฐานปั จจัยทัศนคติ
ปั จจัยทัศนคติ
b
Std. Error
(Constant)
1.51
0.21
ด้านความเข้าใจ(X5)
0.04
0.05
ด้านความรู ้สึก(X6)
0.22
0.05
ด้านพฤติกรรม(X7)
0.04
0.04
2
2
R = 0.535 R = 0.286 Adj. R =0.281 SEE = 0.566 F=52.924
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

B

t
7.214
0.41
9.292
0.24
4.659
0.06
1.213
Sig. =0.000*

Sig.
0.000*
0.000*
0.000*
0.226

จากตารางที่ 3 สมมติฐานข้อที่ 3 ปั จจัยทัศนคติที่ส่งผลต่อการเลือกเติมเงินเกมส์ในสมาร์ ทโฟนของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ความเข้าใจ และความรู ้ สึก ที่ ส่งผลต่อการเลื อกเติ มเงิ น
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เกมส์ในสมาร์ ทโฟนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และมีอาํ นาจการพยากรณ์ร้อยละ 28.6
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
ปัจจัยด้ านลักษณะประชากรศาสตร์
1) อายุ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีอายุ 10 – 17 ปี และ 42 ปี ขึ้นไป มีการเลือกเติมเงิน
เกมส์ในสมาร์ ทโฟน น้อยกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 18 – 25 ปี และ 34 – 41 ปี เนื่ องจาก เด็ก
ในวัย 10 – 17 มีการเลือกเติมเงินเกมส์ออนไลน์ในมือถือน้อยอยู่ เนื่องจากเป็ นวัยที่มีวุฒิภาวะในการ
ตัดสิ นใจจับจ่ายใช้สอยตํ่า และการตัดสิ นใจส่ วนใหญ่มาจากผูป้ กครอง
(2) ระดับการศึกษา แสดงถึงสติปัญญา ซึ่ งจะสู งขึ้นเป็ นลําดับ ซึ่ งผูท้ ี่มีระดับการศึกษาใน
ระดับชั้นประถม ถึง มัธยมศึกษา เป็ นกลุ่มที่มีความต้องการสังคมของเพื่อนในวัยเรี ยนใกล้เคียงกัน
หรื อกลุ่มเดียวกันจะมีการเล่นเกมส์ออนไลน์บนสมาร์ ทโฟนเป็ นเกมส์เดียวกันเนื่ องจากต้องการมี
ความสัมพันธ์กนั ภายในกลุ่มและเกิดการแข่งขันกันเองเพื่อความสนุกและความบันเทิง เพื่อลดความ
ตรึ งเครี ยดจากการเรี ยน การทําการบ้าน แต่หากระดับการศึกษาสู งขึ้นมาในชั้นอุดมศึกษานั้นเริ่ มมี
การจริ งจังกับการเล่นเกมส์มาก เนื่องจากสังคมของนักศึกษานั้นจะมีความต้องการสังคมในวงกว้าง
และอยากได้รับการยอมรับจากเพื่อนต่างคณะ ต่างสาขาที่เรี ยน
(3) รายได้ต่อเดือน แสดงถึงความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยและอํานาจในการตัดสิ นใจ
ของแต่ละระดับรายได้ว่ามากหรื อน้อยต่างกันอย่างไร ความแตกต่างระหว่างผูต้ อบแบบสอบถามที่
มีรายได้จากการทํางานของตน กับผูท้ ี่มีรายได้จากผูป้ กครอง อย่างชัดเจน เนื่ องจากผูท้ ี่มีรายได้จาก
ผูป้ กครองเป็ นหลักจะมีการเก็บเงินที่ได้จากผูป้ กครองเพื่อใช้สอยในเรื่ องต่าง ๆ เช่น การเดินทางไป
กลับสถานที่ศึกษา ค่าใช้จ่ายในการบริ โภค เก็บออม และรวมไปถึงเพื่อเติมซื้ อไอเท็มภายในเกมส์
ออนไลน์ที่ตนสังกัดอยู่ แต่ผูท้ ี่มีรายได้จากการทํางานของตนเองนั้น จะสามารถคํานวณค่าใช้จ่าย
ของตนเองในแต่ ละเดื อนได้ อาจจะมี การแบ่ งส่ วน เป็ นหลาย ๆ ส่ วน และหนึ่ งในส่ วนที่ เก็บนั้น
อาจจะมีไว้เติมเงินเกมส์ออนไลน์บนสมาร์ ทโฟนที่ตนเองสังกัดอยู่ เพื่อความโดดเด่นภายในเกมส์
นั้น ๆ
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1) ด้านราคา มีอิทธิ พลต่อการเลือกเติมเงินเกมส์ ในสมาร์ ทโฟน มากที่สุด เนื่ องจาก ราคา
เป็ นต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ผเู ้ ล่นเกมส์ออนไลน์บนสมาร์ทโฟนจะต้องจ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเป็ น
ค่าเงินภายในเกมส์ จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยพบว่า ราคาในการเติมเงินใน เกมส์ออนไลน์บนสมาร์ท
โฟน เพื่อการแลกไอเทมพิเศษ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เนื่ องจาก ราคาในการเติมในเกมส์ออนไลน์บน
สมาร์ทโฟนนั้น สามารถนําเป็ นแลกไอเท็มพิเศษได้
2) ด้านผลิตภัณฑ์ คือ เกมส์ออนไลน์บนสมาร์ ทโฟนที่ออกแบบเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้เล่นเพื่อ
ความบันเทิง หรื อการแข่งขันให้เกิดพัฒนาด้านความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเกมส์ และทักษะของผู ้
เล่นในเกมส์ที่ตนสังกัดอยู่ อีกทั้งยังจะต้องสร้างให้ผเู ้ ล่นรู ้สึกว่าตนเองเป็ นส่ วนหนึ่งของเนื้ อหาของ
เกมส์น้ นั ๆ โดยเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยจะพบว่า ความสนุกของเกมส์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
3) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด เป็ นเครื่ องมือทางการตลาดเพื่อที่ จะจูงให้ผูเ้ ล่นเกิดการรับรู ้
ข้อ มู ล ของตัว เกมส์ น้ ัน ๆ อี ก ทั้งยังสามารถจู งใจให้ ผูเ้ ล่ น เกมส์ จ ากรู ป แบบของเกมส์ ที่ มี ค วาม
น่ าสนใจ ประกอบกับการมี การส่ งเสริ มการขายที่ มีประสิ ทธิ ภาพให้แก่ผูเ้ ล่นที่ ตอ้ งการเล่น และ
พบว่า การลดราคา เช่น เพรช ไอเทม มีผลต่อการเลือกเติมเงินบนเกมส์ออนไลน์บนสมาร์ ทโฟน มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ปัจจัยทัศ นคติ
1) ด้านความเข้าใจ เป็ นสิ่ งที่ผปู ้ ระกอบการสร้างขึ้นเพื่อดึงดูดผูเ้ ล่นให้เข้าสู่ โลกของเกมส์ที่
สร้ างขึ้นให้เหมือนกับว่าผูเ้ ล่นนั้นสามารถดําเนิ นเนื้ อเรื่ องภายในเกมส์ได้ดว้ ยตนเอง โดยกําหนด
เงื่อ นไขหรื อ กฎต่ าง ๆ เพื่ อให้ ผูเ้ ล่ น เล่ น เกมส์ ไปตามที่ ต นเองกําหนด อี กทั้งการเติ มเงิ น ภายใน
จําเป็ นจะต้องผ่านตัวกลางทางการเงินที่มีความน่ าเชื่อถือ เช่น บัตรเครดิต มาสเตอร์ การ์ ด ธนาคาร
หรื อแม้แต่แอพพลิเคชัน่
2) ด้านความรู ้สึก ในการเล่นเกมส์แต่ละเกมส์น้ นั มีรูปแบบแตกต่างกันออกไปและอารมณ์
ก็ต่างกันออกไปเล่นกัน ฉะนั้นผูเ้ ล่นเกมส์ ต่าง ๆ ต่างค้นหารู ปแบบเกมส์ที่ตนเองชื่ นชอบต่างกัน
ออกไปเช่นเดียวกัน และหากเกมส์น้ นั เป็ นเกมส์ที่ตรงกับความชื่นชอบของตนแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับ
ค่าเฉลี่ย ที่พบว่า ผูเ้ ล่นเกมส์มีความรู ้สึก อยากได้รับสิ ทธิพิเศษของภายในเกมส์หรื อตัวละครพิเศษ มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด
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ข้อค้นทั้งหมดสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นันทยา ดวงภุมเมศ (2555) ถนอม ทยานุวฆั น์ (2553) และ
ประไพพรรณ ศุกระศร(2551) พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และทัศนคติมีความสัมพันธ์
กับการเลือกเติมเงินอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ข้ อเสนอแนะ
1) อายุ ควรทําการแบ่ ง ส่ ว นการตลาดทาง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผู ้ที่ อ ายุ 10 – 17 ปี ให้
สอดคล้องกับวัยที่ ตอ้ งอยู่ภายใต้การตัดสิ นใจของผูป้ กครอง ให้มีความเข้าใจลักษณะของการเติม
เงินภายในเกมส์ หรื อให้รายละเอียดที่มีประโยชน์แก่กลุ่มนี้
2) ระดับการศึกษา ควรเข้าใจถึงลักษณะทางสังคมการศึกษาในแต่ละระดับ เพื่อที่จะเจาะ
ตลาดกลุ่มเป้ าหมายในแต่ละกลุ่มให้แตกต่างกัน อย่างเช่น การจัดกิจกรรมแข่งขันภายในโรงเรี ยน
หรื อมหาลัยให้มีความแตกต่างกันทั้งในด้านทักษะ และเงินรางวัล
3) รายได้ต่อเดือน ควรทําการแบ่งระดับของการเติมเงินให้แก่ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้แตกต่าง
กัน ระหว่าง ผูท้ ี่มีรายได้จากผูป้ กครองกับผูท้ ี่มีรายได้เป็ นรู ปแบบเงินเดือนจากการทํางาน อีกทั้งยัง
ต้องสามารถลดความเหลื่อมลํ้าระหว่างกลุ่มผูม้ ีรายได้ต่างกันด้วยเพื่อป้ องกันไม่เกิ ดความไม่พึง
พอใจ
4) ด้านราคา ควรกําหนดรู ปแบบ และเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนสิ ทธิพิเศษให้ชดั เจน และ
ควรที่ จะมีการแสดงราคาล่วงหน้าให้ผูบ้ ริ โภครับรู ้ อีกทั้งควรตั้งราคาให้เหมาะสมกับมูลค่าของ
สิ นค้าในเกมส์
5) ด้านผลิตภัณฑ์ ควรพัฒนาเนื้ อหาภายในเกมส์อยูต่ ลอดเวลา สามารถช่วยเพิ่มความสนุ ก
ของเกมส์ และการติดตามเนื้อหาของเกมส์ให้เป็ นผูบ้ ริ โภค รู ้ไม่น่าเบื่อกับเกมส์ที่ตนเองสังกัด
6) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ควรจัดโปรแกรมการส่ งเสริ มการขายให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ้น โดยแบ่งออกเป็ น เทศกาลของคนไทย เช่น วันเด็ก สงกรานต์ ลอยกระทง เป็ นต้น โดยการจัดทํา
การลดราคาให้กบั ไอเท็มพิเศษประจําเทศกาล อีกทั้งยังมีเทศกาลที่เกิดขึ้นไม่เป็ นประจํา
7) ด้านความเข้าใจ ควรมีการติดตาม และรับฟังปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการเติมเงิน เพื่อป้ องกัน
การผิดพลาดของระบบให้กบั ผูบ้ ริ โภค ช่วยลดความลังเล สงสัยให้กบั ผูบ้ ริ โภคอีกทั้งยังเกิ ดความ
เชื่อมัน่
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8) ด้านความรู ้สึก ควรมีการนําเสนอคุณสมบัติของไอเท็มพิเศษที่ ได้รับ รวมไปถึงการทํา
สื่ อนําเสนอให้กบั ผูเ้ ล่ น ทราบว่า หากท่ านได้รับ ไอเท็มที่ ได้แลกเปลี่ ยนมาจากการเติ มเงิ นนั้น มี
ความรู ้สึกพิเศษ หรื อแตกต่างอย่างไร โดยการทําเป็ น คลิปวีดิโอรี วิวตัวอย่างของไอเท็มในเกม
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
1) ควรศึกษาข้อจํากัด และความแตกต่างของการเติมเงินในแต่ละช่องทาง เนื่ องในแต่ละ
ช่องทางก็จะมีขอ้ จํากัดในแต่ละแพ็คเกจต่างกันออกไป
2) ควรศึกษาถึงสภาวะการแข่งของธุรกิจนี้ ในปั จจุบนั เพราะ เป็ นการแข่งขันในระดับโลก
ทําให้ทราบว่าคู่ แข่งไม่ ได้มีเพี ยงภายในประเทศเท่ านั้น แต่ มีทวั่ ทั้งโลก และมี การเปลี่ ยนแปลง
ตลอดเวลา
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ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่ อการจัดการตัดสินใจซื้อสินค้ าผ่ านสั งคมออนไลน์ (อินสตาแกรม)
ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
FACTORS AFFECTING TO GOODS PURCHASING DECISION VIA SOCIAL MEDIA
(INSTAGRAM) OF PEOPLE IN BANGKOK
สุ พชิ ญา ราชสิ งโห
นักศึกษาระดับปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ณกมล จันทร์ สม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแก
รม) ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร เพื่ อ ศึ กษาปั จ จัย ด้านทัศ นคติ ความไว้วางใจและ ส่ ว น
ประสมทางการตลาด ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร ตัวแปรต้นคือ ทัศนคติ ความไว้วางใจ และ
ส่ วนประสมทางการตลาด ตัวแปรตามคือการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม)
กลุ่มตัวอย่างคือประชากรในกรุ งเทพมหานคร ที่มีอายุต้ งั แต่ 22 ปี ขึ้นไป จํานวน 400 คน โดยวิธีการ
สุ่ มตัว อย่างแบบหลายขั้น ตอน (Multi-Stage Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม เพื่ อ รวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ ได้จดั เตรี ยมไว้ วิธีการทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions)
ผลการวิจยั พบว่า พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 2230 ปี มี ระดับการศึกษาระดับ ปริ ญ ญาตรี และประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ต่อ
เดือนที่ 20,001 - 30,000 บาท โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกซื้ อเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย ผ่าน
สังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) และส่ วนใหญ่ของผูต้ อบแบบสอบจะมีความถี่ในการซื้ อสิ นค้าผ่าน
อิ นสตาแกรม เดื อนละ 1 ครั้ง และส่ วนใหญ่ ซ้ื อสิ นค้าครั้ งละ 500-1,000 บาท ปั จจัยด้านทัศนคติ
ปั จจัยด้านความไว้วางใจ และปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
สําคัญมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้านทัศนคติ ปั จจัยด้านความไว้วางใจ และ
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ปั จ จัย ด้านส่ ว นประสมทางการตลาดมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้าผ่ านสั งคมออนไลน์
(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
คําสํ าคัญ: การตัดสิ นใจซื้อ, อินสตาแกรม, ทัศนคติ, ความไว้วางใจ, ส่ วนประสมทางการตลาด
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
สังคมไทยปั จจุบ นั ได้เปลี่ยนแปลงเป็ นสังคมโลกาภิ วฒ
ั น์ กล่าวคื อ สังคมที่ ไร้ พรมแดน
มนุ ษย์สามารถติ ดต่อ สื่ อสารกันอย่างสะดวกและรวดเร็ วมากยิ่งขึ้ น เนื่ องจากการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยี อุ ป กรณ์ ก ารสื่ อสารต่ า งๆ รวมไปถึ ง ระบบเครื อข่ า ยสั ญ ญาณต่ า งๆ จากความ
สะดวกสบายที่มนุษย์ได้รับจากเทคโนโลยีเหล่านี้ จึงไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ ได้
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เข้ามามี บ ทบาทในการดํา เนิ น ชี วิ ต ประจํา วัน ของมนุ ษ ย์เป็ นอย่ า งมาก ไม่ ว่ า จะเป็ นด้า นการ
ติดต่อสื่ อสาร การศึกษา การเข้าถึงแหล่งความรู ้ ความบันเทิง การทํางาน การทําธุรกรรมทางการเงิน
รวมถึงการซื้อขายสิ นค้าและบริ การผ่านช่องทางออนไลน์ เป็ นต้น
จากความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ วนี้เป็ นสาเหตุทาํ ให้ระบบการค้าในปั จจุบนั
มีความแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งในอดีตการทําการค้าจะเป็ นการขายผ่านทางหน้าร้านเท่านั้น จึงทําให้
ต้องใช้เงินลงทุนสู ง นอกจากนี้ การทําการค้าแบบเดิม ร้านค้านั้นๆ จะเป็ นที่รู้จกั และสามารถเข้าถึง
ได้เพียงลูกค้าในพื้นที่เท่านั้น แต่ในปั จจุบนั ได้มีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทําธุ รกิจการค้า
หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
ซึ่ งเป็ นการใช้อินเทอร์ เน็ ตเป็ นสื่ อกลางการค้าระหว่างผูค้ า้ กับกลุ่มลู กค้า พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
กําลังเป็ นที่นิยมอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีผลตอบแทนที่คุม้ ค่าเป็ นการทําการค้าที่ไม่ตอ้ งผ่านพ่อค้า
คนกลาง อีกทั้งยังเป็ นการทําการค้าที่ไร้พรมแดน ไม่มีขีดจํากัดของเวลาและสถานที่ ทําให้สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้โดยตรงและรวดเร็ วผูป้ ระกอบการในประเทศไทยได้เล็งเห็ นถึงประโยชน์
ของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ดังจะเห็นได้จากร้านค้าออนไลน์ที่มีจาํ นวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และ
หลากหลายธุ รกิจในประเทศไทยที่ หันมาใช้ช่องทางอีคอมเมิร์ซในการจําหน่ ายสิ นค้าและบริ การ
(สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร, 2556)
สื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) นับว่าเป็ นอีกรู ปแบบหนึ่ งของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่กาํ ลัง
ได้รับ ความนิ ยมในปั จ จุ บ ัน ระบบการค้าในปั จ จุ บ ัน มี การนํา Social Media ต่ างๆ ไม่ ว่าจะเป็ น
Facebook, Twitter, Instagram และ Line เข้ามาช่วยเพิ่มช่องทางการขาย เนื่ องจากสื่ อเหล่านี้ สามารถ
เข้าถึงคนจํานวนมากได้ง่ายและรวดเร็ ว ด้วยวิธีการหลากหลายรู ปแบบ เช่น การส่ งข้อความ การแชร์
รู ปภาพ หรื อวิดีโอ เป็ นต้น อีกทั้งยังสามารถโต้ตอบและสื่ อสารกันได้อย่างทันท่วงที ในการใช้งาน
ทัว่ ไปสื่ อสังคมออนไลน์เหล่านี้ สามารถใช้ติดต่อสื่ อสารกับคนที่มีความชอบในเรื่ องเดียวกัน ใช้ใน
การแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น หรื อแม้กระทัง่ รวมตัวกันทํากิจกรรมที่มีประโยชน์ นอกจากนี้ยงั
ใช้เป็ นแหล่งที่พดู คุยกับเพื่อนที่อยูไ่ กลกันหรื อไม่ได้เจอกันมานาน แต่หากจะกล่าวในทางธุรกิจด้วย
ความที่สังคมออนไลน์เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้รวดเร็ วและเป็ นช่องทางที่สามารถสื่ อสารกันได้
24 ชัว่ โมง จึงทําให้ร้านค้าใช้สื่อสังคมออนไลน์
ในการโปรโมทตนเอง โปรโมทสิ นค้า รวมถึงใช้เป็ นช่องทางการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
หรื อพูดคุยตอบข้อซักถามถึงสิ นค้า และบริ การ และจากที่กล่าวไปข้างต้นว่าในยุคปั จจุบนั มนุษย์เรา
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เข้าใช้งานอิ น เทอร์ เน็ ตซึ่ งรวมไปถึ งสื่ อออนไลน์ ผ่านทางโทรศัพท์มือถื อเป็ นส่ วนใหญ่ จึงทําให้
ร้านค้าและลูกค้ายิง่ สามารถติดต่อกันได้ง่ายขึ้นไม่เว้นแม้กระทัง่ ตอนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์
จากรายงานผลการสํารวจพฤติ กรรมผูใ้ ช้งานอิ น เทอร์ เน็ ต ในประเทศไทย ปี 2560 ของ
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ ETDA ที่มีสาํ รวจผ่านทางออนไลน์ในช่วงเดือน
มีนาคม – พฤษภาคม 2560 พบว่า ผูใ้ ช้งานอิ น เทอร์ เน็ ต มี ระยะเวลาการใช้งานเพิ่ มสู งขึ้ นจากผล
สํารวจปี 2559 โดยกิจกรรมยอดนิ ยมของผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตในอันดับที่ 1 ได้แก่ การใช้งานเพื่อ
ติดต่อสื่ อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) แบ่งตาม ลําดับความนิ ยมจากมากไป
น้อยได้ ดังนี้ ยูทิวบ์ (You Tube) ร้อยละ 97.1 เฟซบุ๊ก (Facebook) ร้อยละ 96.6 ไลน์ (Line) ร้อยละ
95.8 อิ นสตาแกรม (Instagram) ร้ อยละ 56.0 พัน ธุ์ทิพย์ (Pantip) ร้ อยละ 54.7 ทวิตเตอร์ (Twitter)
ร้อยละ 27.6 และวอทสแอพ (Whatsapp) ร้อยละ 12.1
อินสตาแกรม คื อ โปรแกรมที่ สามารถนํารู ป ที่ ถ่ายไว้ หรื อวิดีโอมาตกแต่ งด้วยฟิ ลเตอร์
(Filter) และเครื่ องมื อที่ มีอยู่ในอิ นสตาแกรมซึ่ งมีอยู่หลายรู ปแบบให้เลื อก แล้วนํารู ปไปแชร์ ให้
เพื่อนๆ ใน Social Media ได้ดู และในทางกลับกันเราก็สามารถเปิ ดดูในรู ปหรื อวิดีโอที่เพื่อนๆ ของเรา
แชร์ ไว้ได้ด ้วยเช่ นเดี ยวกัน จุ ดเด่ นที่ ท าํ ให้อิ น สตาแกรมได้รับ ความนิ ยมคื อ ใช้งานง่ าย สะดวก
รวดเร็ ว มีผใู ้ ช้งานร่ วมกันเยอะ ยิ่งมีดาราดังชอบใช้กนั ก็ยิ่งส่ งผลให้กระแสของอินสตาแกรมมีมาก
ขึ้นเรื่ อยๆ จนในปั จจุบนั มีผใู ้ ช้งานอินสตาแกรมในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ดังจะเห็น
ได้จากสถิติของ Zocial Inc. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ พฒั นาเครื่ องมือในการวิเคราะห์และจัดอันดับ Social
Network ต่ างๆ เผยว่ามี จาํ นวนผูใ้ ช้ งานอิ นสตาแกรมเพิ่มมากขึ้นถึ ง 546.52% จากที่ เคยมี จาํ นวน
ผูใ้ ช้งานเพียง 240,000 ราย ตอนนี้ เพิ่มขึ้นเป็ น 1,551,649 รายในปี 2558 (Zocial, Inc., 2016) ดังนั้น
อินสตาแกรมจึงเป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ประเภทหนึ่ งที่ร้านค้าต่างๆ เลือกใช้เป็ นช่องทางในการขาย
สิ นค้าและติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มลูกค้าอีกทั้งอินสตาแกรมจัดเป็ นเครื่ องมือในการทําการตลาดแบบ
บอกต่อ (Viral Marketing) ชั้นดีเนื่องจากเมื่อมีผใู ้ ช้งานมากด like ในรู ปต่างๆ ก็จะเกิดการกระจายและ
แบ่งปั นไปยังผูใ้ ช้ งานอื่นๆ อีกจํานวนมาก ซึ่ งถือเป็ นการบอกต่อและโปรโมทสิ นค้าได้อย่างรวดเร็ ว
ช่วยเพิ่มยอดขายสิ นค้าให้กบั ร้านค้านั้นๆ ด้วยความสะดวกสบาย ใช้งานง่าย และ ต้นทุนตํ่า จึงทําให้
ปั จจุบนั มีร้านค้าเกิดขึ้นบนอินสตาแกรมเป็ นจํานวนมาก (เอมิกา เหมมินทร์, 2556)
จากที่ กล่าวมาข้างต้น ทําให้ขา้ พเจ้าสนใจที่จะทําศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ “ปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่ อ การจั ด การตั ด สิ นใจซื้ อสิ นค้ า ผ่ า นสั ง คมออนไลน์ (อิ น สตาแกรม) ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร” เนื่ องจากเล็งเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาปั จจัยต่างๆ ที่จะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
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ซื้ อของประชากรในกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้ผูป้ ระกอบธุ รกิจขายสิ นค้าบนอินสตาแกรมนําข้อมูล
ไปปรับปรุ งคุณภาพและวางแผนกลยุทธ์การทําธุรกิจในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1) เพื่อศึกษาทัศนคติ ของประชากรในกรุ งเทพมหานครที่ มีผลต่อการจัดการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม)
2) เพื่อศึกษาถึงปั จจัยด้านความไว้วางใจของประชากรในกรุ งเทพมหานครที่มีผลต่อการ
จัดการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม)
3) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการจัดการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม)
4) เพื่อศึกษาถึงการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม)
การดําเนินการวิจยั
ในการวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่ อการจัดการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์
(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร” เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิ จ ัย คื อ ประชากรในกรุ งเทพมหานครที่ มี อ ายุต้ ังแต่ 22 ปี ขึ้ น ไป
เนื่องจากเป็ นช่วงวัยทํางานและมีกาํ ลังในการซื้อสิ นค้า
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เลือกจากประชากร โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
(Multi-Stage Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม เพื่ อรวบรวมข้อมู ลโดยใช้แบบสอบถามที่ ได้
จัดเตรี ยมไว้ และเนื่ องจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่ แน่ นอน จึงคํานวณจากสู ตรไม่ ทราบขนาด
ตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ 5 (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา, 2552 : 16) ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณ
ค่าร้อยละโดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 เพื่อความสะดวก ในการ
ประเมินผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง โดยขั้นตอนการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นที่ 1 ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก
เพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่าง จากการแบ่งตามเขตการปกครองของกรุ งเทพมหานคร 6 กลุ่มการปกครอง
โดยสุ่ มจับฉลากจาก 6 กลุ่มให้เหลือเพียง 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มรัตนโกสิ นทร์ กลุ่มบูรพา กลุ่มเจ้าพระยา
และกลุ่มกรุ งธนเหนือ
ขั้นที่ 2 ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนดให้
เลือกเก็บตัวอย่างจากทั้ง 4 กลุ่ม กลุ่มละ 1 เขต รวมเป็ น 4 เขต ได้แก่ เขตบางรัก เขตลาดพร้าว เขต
ดินแดง และเขตทวีวฒั นา เขตละ 100 ชุด รวมทั้งสิ้ น 400 ชุด
ขั้น ที่ 3 ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบกําหนดตัว อย่ า งโดยอาศัย ความสะดวก (Convenience
Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามจากผูท้ ี่สมัครใจตอบ และจะเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างตามจํานวน
ที่กาํ หนดไว้
การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามเป็ นขั้นตอนดังนี้
1) ผูว้ ิจยั ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีทางการตลาด จากตํารา เอกสาร
และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับทัศนคติ ความไว้วางใจ ส่ วนประสมทางการตลาดและการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร เพื่อเป็ นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถาม
2) สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด เพื่อใช้ในการวัดลักษณะประชากรศาสตร์ ทัศนคติ
ความไว้วางใจ ส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่าน
สังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งแบบสอบถามที่สร้างขึ้นนั้น
แบ่ งออกเป็ น 6 ส่ ว นใหญ่ ๆ โดยส่ ว นที่ 1-5 เป็ นคําถามแบบปลายปิ ด (Close-ended Response
Question) และส่ วนที่ 6 เป็ นคําถามแบบปลายเปิ ด (Openended Response Question) ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยเป็ นคําถาม
แบบให้เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว และคําถามในส่ วนนี้ประกอบด้วย ข้อมูลส่ วนบุคคลทั้งที่ใช้เป็ น
ตัวแปร รวมจํานวน 8 ข้อ
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามด้านทัศนคติของประชากรในกรุ งเทพมหานครที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจ
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ซื้ อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) โดยเป็ นคําถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
Scale Method) ในรู ปแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) โดยมีคาํ ตอบให้เลือก 5 ระดับ จํานวน 5 ข้อ
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามด้านความไว้วางใจของประชากรในกรุ งเทพมหานครที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) โดยเป็ นคําถามแบบมาตราส่ วนประมาณ
ค่ า (Rating Scale Method) ในรู ป แบบของลิ เคิ ร์ท (Likert’s Scale) โดยมี คาํ ตอบให้เลื อก 5 ระดับ
จํานวน 7 ข้อ
ส่ วนที่ 4 เป็ น แบ บสอบ ถามด้ า น ส่ วน ประสมทางการตลาดของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร ที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อิ นสตาแกรม) โดยเป็ น
คําถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale Method) ในรู ปแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale)
โดยมีคาํ ตอบให้เลือก 5 ระดับ จํานวน 10 ข้อ
ส่ วนที่ 5 เป็ นแบบสอบถามด้านการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม)
โดยเป็ นคําถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale Method) ในรู ปแบบของลิเคิร์ท (Likert’s
Scale) โดยมีคาํ ตอบให้เลือก 5 ระดับ จํานวน 6 ข้อ
ส่ วนที่ 6 เป็ นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อิ นสตาแกรม) เป็ นคําถามแบบปลายเปิ ด (Open-ended Response
Question)
3) นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อปรับปรุ งแก้ไข
4) ทําการปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษา และนําเสนอให้
อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาตรวจสอบความถู กต้องอี ก ครั้ งหนึ่ ง เพื่ อ ให้ อ าจารย์ที่ ป รึ ก ษาอนุ ม ตั ิ ก่อ นแจก
แบบสอบถาม
5) แจกแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปยังกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 ชุด
การตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การตรวจสอบเครื่ องมือว่ามีความเที่ยงตรง (Validity) และ
มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) มากน้อยเพียงใด
1) เพื่อให้แบบสอบถามมีความเที่ยงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้น เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหาและโครงสร้างแบบสอบถามให้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้
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2) เพื่อให้แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ (Reliability) ได้นาํ แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try
Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ มีลกั ษณะประชากรที่ มีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริ ง จํานวน 30 ราย
เพื่อหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability of the Test) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ า ของครอนบาช
(Alpha Cronbach Coefficient) ซึ่ งค่าอัลฟ่ าที่ ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่ของคําถาม โดยจะมีค่า
ระหว่ าง 0 ≤ α ≤1 ค่ าที่ ใกล้เคี ยงกับ 1 มากแสดงว่ ามี ค วามเชื่ อ มั่น สู ง โดยค่ าความเชื่ อ มั่น ของ
แบบสอบถามในแต่ละด้านได้ดงั นี้ ด้านทัศนคติ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .829 ด้านความไว้วางใจ มี
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .867 ด้านส่ วนประสมทางการตลาด มีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ .932 และด้าน
การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .854
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้ คือ
1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 400 คน
2) แหล่ งข้อ มู ล ทุ ติ ยภู มิ (Secondary Data) ได้จ ากการศึ กษาค้น คว้าเอกสารและงานวิ จยั ที่
เกี่ยวข้องและแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาดําเนินการ ดังนี้
1) การตรวจข้อมูล (Editing) ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบดูความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม
2) การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกต้องเรี ยบร้อยแล้วมาลงรหัสตามที่ได้ กําหนด
รหัสไว้ล่วงหน้าสําหรับแบบสอบถามที่เป็ นปลายปิ ด (Close-Ended)
3) การประมวลผลข้อ มู ล ข้อ มู ล ที่ ลงรหั ส แล้ว ได้นํามาบัน ทึ ก โดยใช้เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
ประมวลผลข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ของแบบสอบถามและเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดค่าสถิติสาํ หรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลไว้ดงั นี้ คือ
1) สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้เพื่ อบรรยายเกี่ ยวกับ ข้อมู ลทั่วไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสิ นค้า โดย
นําเสนอจํานวนและแจกแจงในรู ปของความถี่ (Frequencies) และคํานวณเป็ นค่าร้อยละ (Percentage)
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ส่ วนการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ของตัวแปรแบบสอบถามส่ ว นที่ 2-6 ใช้ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2552: 39)
2) สถิ ติ เชิ งอ้างอิ ง (Inferential Statistics) เป็ นการวิ เคราะห์ ก ารเปรี ยบเที ย บ และวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่วิจยั คือทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่าน
สังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ความไว้วางใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์
(อินสตาแกรม) และส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์
(อินสตาแกรม) โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis - MRA)
เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Dependent Variable) จํานวนหนึ่ง
ตัวแปรกับตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป เป็ นสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานโดยเมื่อทราบค่าตัวแปรหนึ่งก็จะสามารถทําอีกตัวแปรหนึ่งได้ (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2552 :
40)
ผลการวิจยั
ข้ อมูลทั่วไปเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถามใช้สถิ ติ เชิ งพรรณนา ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ เพื่ออธิ บายถึงลักษณะทัว่ ไปของตัวแปรข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามซึ่ ง
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
เพศ
จํานวน (คน)
ร้อยละ
ชาย
122
30.50
หญิง
278
69.50
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 1 พบว่า ด้านเพศของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่ของเป็ นเพศหญิง มีจาํ นวน 278
คน คิดเป็ นร้อยละ 69.50 ซึ่งมีจาํ นวนมากกว่าเพศชายที่มีจาํ นวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.50
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
อายุ
จํานวน (คน)
22-30 ปี
181
31-40 ปี
175
41-50 ปี
44
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ร้อยละ
45.25
43.75
11.00
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รวม
400
100.00
จากตารางที่ 2 ด้านอายุของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีช่วงอายุ
ระหว่าง 22-30 ปี จํานวน 181 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.25 รองลงมาคือ ผูท้ ี่มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี
จํานวน 175 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.75 ตามด้วยผูท้ ี่มีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี จํานวน 44 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 11.00
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา
ร้อยละ
ระดับการศึกษา
จํานวน (คน)
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
20
5.00
ปริ ญญาตรี
286
71.50
สู งกว่าปริ ญญาตรี
94
23.50
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 3 ด้านระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เป็ นผู ท้ ี่ มี ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี จํานวน 286 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 71.50 รองลงมาคื อ ผู ท้ ี่ มี
การศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จํานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.50 และน้อยที่สุดคือ ผูท้ ี่มีการศึกษา
ระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
จํานวน (คน)
ร้อยละ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
47
11.75
พนักงานบริ ษทั เอกชน
210
52.50
ธุรกิจส่ วนตัว / เจ้าของกิจการ
119
29.75
แม่บา้ น / พ่อบ้าน
8
2.00
อื่นๆ
16
4.00
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 4 ด้านอาชีพของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่คือ พนักงาน
บริ ษทั เอกชน จํานวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.50 รองลงมาคือ ผูท้ ี่ทาํ ธุรกิจส่ วนตัว /เจ้าของกิจการ
จํานวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.75 ตามด้วยผูต้ อบแบบสอบถามที่ เป็ นข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
จํานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.75 ตามด้วยผูต้ อบแบบสอบถามอาชีพอื่นๆ เช่น รับจ้าง จํานวน 16
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คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 4.00 และน้อ ยที่ สุด คื อ แม่ บ้าน / พ่ อ บ้าน จํานวน 8 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 2.00
ตามลําดับ
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน
จํานวน (คน)
ร้อยละ
ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 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
มากกว่า 50,001 บาทขึ้นไป
54
13.50
รวม
400
100
จากตารางที่ 5 ด้านรายได้ต่อเดือนของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่มี
รายได้ต่อเดือนที่ 20,001 - 30,000 บาท จํานวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.00 รองลงมา คือ 30,001
- 40,000 บาท จํานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.75 ตามด้วย 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 71 คน
คิดเป็ นร้อยละ 17.75 ตามด้วย มากกว่า 50,001 บาทขึ้นไป จํานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.50 ตาม
ด้ว ย 40,001 - 50,000 บาท จํานวน 40 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 10.00 และน้อ ยที่ สุ ด คื อ ตํ่ากว่า หรื อ
เท่ากับ 10,000 บาท จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของประเภทสิ นค้าที่เลือกซื้อผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแก
รม)
ประเภทสิ นค้าที่เลือกซื้อ
จํานวน (คน)
ร้อยละ
เครื่ องสําอาง
103
25.75
เสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย
189
47.25
อาหารเสริ ม
65
16.25
CD,DVD
10
2.50
GAMES
25
6.25
อื่นๆ
8
2.00
รวม
400
100
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จากตารางที่ 6 ด้า นประเภทสิ น ค้าที่ เลื อ กซื้ อ ผ่ านสั งคมออนไลน์ (อิ น สตาแกรม) ของผู ต้ อบ
แบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เลือกซื้ อเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย จํานวน 189 คน
คิดเป็ นร้อยละ 47.25 รองลงมาคือ เครื่ องสําอาง จํานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.75 ตามด้วย
อาหารเสริ ม จํานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.25 ตามด้วย GAMES จํานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ
6.25 ตามด้วย CD, DVD จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.50 และน้อยที่สุดคือเลือกซื้ อสิ นค้าชนิ ด
อื่นๆ จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.00 ตามลําดับ ซึ่ งสิ นค้าชนิ ดอื่นๆ ยกตัวอย่าง เช่น อุปกรณ์ไอที
นาฬิกา และเครื่ องประดับต่างๆ
ตารางที่ 7 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของความถี่ในการซื้อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม)
ความถี่ในการซื้อสิ นค้าผ่านอินสตาแกรม
จํานวน (คน)
ร้อยละ
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
70
17.50
สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง
62
15.50
เดือนละ 1 ครั้ง
112
28.00
เดือนละ 2-3 ครั้ง
81
20.25
ปี ละ 2-3 ครั้ง
75
18.75
รวม
400
100
จากตารางที่ 7 ด้านความถี่ในการใช้บริ การซื้อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ซ้ื อ สิ น ค้าผ่านอิ นสตาแกรมเดื อนละ 1 ครั้ ง
จํานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.00 รองลงมาคือ เดือนละ 2-3 ครั้ง จํานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ
20.25 ตามด้วยปี ละ 2-3 ครั้ง จํานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.75 ตามด้วยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จํานวน
70 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.50 และสุ ดท้ายคือสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง จํานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.50
ตามลําดับ
ตารางที่ 8 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของจํานวนเงินที่ซ้ื อสิ นค้าในแต่ละครั้ง
จํานวนเงินที่ซ้ือสิ นค้าในแต่ละครั้ง
จํานวน (คน)
น้อยกว่า 500 บาท
106
500-1,000 บาท
142
1,001-2,000 บาท
119
มากกว่า 2,000 บาทขึ้นไป
33
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รวม
400
100
จากตารางที่ 8 ด้านจํานวนเงิ น ที่ ซ้ื อ สิ น ค้าในแต่ ล ะครั้ งของผู ต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผู ต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ ซ้ื อ สิ น ค้าครั้ งละ 500-1,000 บาท จํานวน 142 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 35.50
รองลงมาคือ ซื้ อสิ นค้าครั้งละ1,001-2,000 บาท จํานวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.75 ตามด้วยซื้ อ
สิ นค้า ครั้งละน้อยกว่า 500 บาท จํานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.50 และน้อยที่สุดคือ ซื้ อสิ นค้า
ครั้งละมากกว่า 2,000 บาทขึ้นไป จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.25 ตามลําดับ
การวิเคราะห์ ด้านทัศ นคติของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
ใช้ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดระดับความคิดเห็นของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
เกี่ยวกับปั จจัยด้านทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม)
ตารางที่ 9 แสดงค่ าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยด้านทัศนคติ ที่ มี อิทธิ พลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้อผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม)
ทัศนคติของประชากรในกรุ งเทพมหานครที่มีต่อการ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน แปล
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม)
มาตรฐาน
ผล
1. ท่านรู ้สึกว่าการซื้อสิ นค้าผ่านอินสตาแกรมเหมาะสมกับ
วิถีชีวิตในปั จจุบนั ของท่าน
3.93
.902
มาก
2. ท่านคิดว่าการซื้อสิ นค้าผ่านอินสตาแกรมมีความสะดวก
เนื่องจากสามารถซื้อได้ 24 ชัว่ โมง
3.86
.853
มาก
3. ท่านคิดว่าขั้นตอนการซื้อสิ นค้าผ่านอินสตาแกรม
มีความง่ายไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน
3.78
.811
มาก
4. การที่ท่านเล่นอินสตาแกรมเป็ นประจํา ทําให้ท่านมี
ความรู ้สึกว่าการซื้ อสิ นค้าผ่านอินสตาแกรมเป็ นเรื่ องง่าย
3.77
.886
มาก
5. ท่านรู ้สึกเพลิดเพลินทุกครั้ง เมื่อได้ซ้ือสิ นค้าผ่านอินสตา
3.59
1.129
มาก
แกรม
เฉลี่ย
.916
มาก
3.79
จากตารางที่ 9 พบว่าปั จจัยด้านทัศนคติ โดยรวมอยูใ่ นระดับความสําคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 3.79 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .916 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรวมมาก
ที่สุดเป็ นอันดับแรก ได้แก่ การซื้ อสิ นค้าผ่านอินสตาแกรมเหมาะสมกับวิถีชิวิตในปั จจุบนั ของท่าน
มีค่าเฉลี่ย 3.93 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน .902 รองลงมาได้แก่ การซื้ อสิ นค้าผ่านอินสตาแกรมมีความ
สะดวกเนื่ องจากสามารถซื้ อได้ 24 ชัว่ โมง มีค่าเฉลี่ย 3.86 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .853 ตามด้วยท่าน
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คิ ด ว่ าขั้น ตอนการซื้ อ สิ น ค้าผ่ านอิ น สตาแกรมมี ค วามง่ า ยไม่ ยุ่งยากซับ ซ้ อ น ค่ าเฉลี่ ย 3.78 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .811 ตามด้วยการที่ ท่านเล่นอินสตาแกรมเป็ นประจํา ทําให้ท่านมีความรู ้ สึกว่า
การซื้ อสิ นค้าผ่านอินสตาแกรมเป็ นเรื่ องง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.77 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .886 ตามลําดับ
ส่ วนข้อที่ มีค่ าเฉลี่ ยน้อยที่ สุดคื อ ท่ านรู ้ สึกเพลิ ดเพลิ นจากการซื้ อสิ นค้าผ่านอิ น สตาแกรม โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.59 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.129
การวิเคราะห์ ด้านความไว้ วางใจของประชากรในกรุงเทพมหานคร
ใช้ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดระดับความคิดเห็นของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
เกี่ยวกับปั จจัยปั จจัยด้านความไว้วางใจที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตา
แกรม)
ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยด้านความไว้วางใจที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม)
แปลผล
ค่าเฉลี่ย
ส่ วน
ความไว้วางใจของประชากรในกรุ งเทพมหานครที่มีต่อการ
เบี่ยงเบน
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม)
มาตรฐาน
1. การซื้อสิ นค้าผ่านอินสตาแกรมมีความน่าเชื่อถือและ
3.52
.904
มาก
ไว้วางใจได้
2. สิ นค้าที่ขายผ่านอินสตาแกรมมีคุณภาพเป็ นไปตามที่ได้ลง
3.58
.713
มาก
ประกาศจริ ง
3. ผูข้ ายสิ นค้าผ่านอินสตาแกรมมีขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นค้า
3.69
.615
มาก
ครบถ้วน ถูกต้อง ตามคําบรรยายสิ นค้าที่ได้แจ้งให้กบั ลูกค้า
ทราบ
4. ผูข้ ายสิ นค้าผ่านอินสตาแกรมมีขอ้ ตกลง เงื่อนไข การ
3.36
1.00
ปาน
รับประกันในการสัง่ ซื้อสิ นค้าอย่างชัดเจน
กลาง
5. ผูข้ ายสิ นค้าผ่านอินสตาแกรมมีประสิ ทธิภาพในการจัดส่ ง
3.63
.761
มาก
สิ นค้าตรงตามเวลาที่กาํ หนด
6. ผูข้ ายสิ นค้าผ่านอินสตาแกรมมีการปรับปรุ งข้อมูลให้
3.74
.676
มาก
ทันสมัยอยูต่ ลอดเวลา
7. สิ นค้าที่ขายผ่านอินสตาแกรมมีราคาถูกกว่าตามร้านค้า
2.96
.942
ปาน
ทัว่ ไป
กลาง
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เฉลี่ย
3.50
.802
มาก
จากตารางที่ 10 พบว่า ปั จจัยด้านความไว้วางใจอยู่ในระดับความสําคัญ มาก โดยมี ค่าเฉลี่ ยรวม
เท่ากับ 3.50 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .802 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ประชากรมีความไว้วางใจ
ที่อยูใ่ นเชิงบวกมากที่สุดเป็ นอันดับแรก ได้แก่ ผูข้ ายสิ นค้าผ่านอินสตาแกรมมีการปรับปรุ งข้อมูลให้
ทันสมัยตลอดเวลา มีค่าเฉลี่ ย 3.74 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน .676 รองลงมาได้แก่ ผูข้ ายสิ นค้าผ่าน
อินสตาแกรมมีขอ้ มูลเกี่ ยวกับสิ นค้าครบถ้วน ถูกต้อง ตามคําบรรยายสิ นค้าที่ ได้แจ้งให้กบั ลูกค้า
ทราบ มี ค่ าเฉลี่ ย 3.69 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน .615 ตามด้ว ย ผู ข้ ายสิ น ค้าผ่ านอิ น สตาแกรม มี
ประสิ ทธิภาพในการจัดส่ งสิ นค้าตรงตามเวลาที่กาํ หนด มีค่าเฉลี่ย 3.63 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .761
ตามด้วยสิ นค้าที่ ขายผ่านอิ นสตาแกรมมี คุณภาพเป็ นไปตามที่ ได้ลงประกาศจริ ง มี ค่าเฉลี่ย 3.58
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .713 และการซื้ อสิ นค้าผ่านอินสตาแกรมมีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้
มีค่าเฉลี่ย 3.52 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .904 ตามลําดับ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สิ นค้าที่ขาย
ผ่านอินสตาแกรมมีราคาถูกกว่าร้านค้าทัว่ ไป ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ 2.96 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .942
การวิเคราะห์ ด้านส่ วนประสมทางการตลาดของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
ใช้ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดระดับความคิดเห็นของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
เกี่ ยวกับปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อผ่านสังคมออนไลน์
(อินสตาแกรม)
ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม)
ส่ วนประสมทางการตลาดของประชากรใน
กรุ งเทพมหานครที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่าน
สังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม)
ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
1. สิ นค้ามีคุณภาพตามที่ตอ้ งการ
2. ได้รับสิ นค้าตรงกับในรู ปที่เห็นในอินสตาแกรม
3. มีการบอกข้อมูลของสิ นค้าอย่างละเอียด
ด้ านราคา (Price)
4. สามารถเปรี ยบเทียบราคาได้
5. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
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ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

3.76
4.08
3.92
3.75

.806
.580
.825
.892

มาก
มาก
มาก
มาก

3.56

.880

มาก
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ด้ านช่ องทางจัดจําหน่ าย (Place)
3.98
.853
มาก
6. สามารถเลือกดูสินค้าทางอินสตาแกรมได้ตลอด 24
ชม.
7. ความตรงต่อเวลาในการจัดส่ งสิ นค้า
3.80
.804
มาก
8. ประหยัดเวลาในการเดินทาง
4.58
.572
มากที่สุด
ด้ านส่ งเสริมการขาย (Promotion)
4.47
.731
มากที่สุด
9. มีการบริ การจัดส่ งสิ นค้าฟรี
10. มีการประชาสัมพันธ์สินค้าอย่างสมํ่าเสมอ
4.04
.751
มาก
เฉลี่ย
3.99
.769
มาก
จากตารางที่ 11 พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 3.99 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .769 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรวมมาก
ที่สุดเป็ นอันดับแรกได้แก่ ประหยัดเวลาในการเดินทาง ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย 4.58 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
.572 รองลงมาได้แก่ มีการบริ การจัดส่ งสิ นค้าฟรี มีค่าเฉลี่ย 4.47 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน .731 ตาม
ด้วยได้รับสิ นค้าตรงกับในรู ปที่เห็นในอินสตาแกรม มีค่าเฉลี่ย 4.08 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .580 ตาม
ด้วยมีการประชาสัมพันธ์สินค้าอย่างสมํ่าเสมอ มีค่าเฉลี่ย 4.04 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .751 ตามด้วย
สามารถเลือกดูสินค้าทางอินสตาแกรมได้ตลอด 24 ชม. มีค่าเฉลี่ย 3.98 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .853
ตามด้วยมีการบอกข้อมูลของสิ นค้าอย่างละเอียด มีค่าเฉลี่ย 3.92 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .825 ตาม
ด้วยความตรงต่ อเวลาในการจัดส่ งสิ นค้า มี ค่ าเฉลี่ ย 3.80 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน .804 ตามด้วย
สิ นค้ามีคุณภาพตามที่ตอ้ งการ ค่าเฉลี่ย 3.76 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .806 และสามารถเปรี ยบเทียบ
ราคาได้ ค่าเฉลี่ย 3.75 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน .892 ตามลําดับ ส่ วนข้อที่ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุดคื อ
ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.56 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .880
ระดับการตัดสินใจซื้อผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
ใช้ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดระดับความคิดเห็นของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
เกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม)
ตารางที่ 12 แสดงค่ าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยด้านการตัดสิ นใจซื้ อผ่ านสั งคม
ออนไลน์ (อินสตาแกรม)
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การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม)

ค่าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

1. การดําเนินชีวติ ของท่านมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่าน
อินสตาแกรมเนื่องจากได้รับความสะดวกรวดเร็ ว
4.09
.911
มาก
2. จากการที่ท่านได้อ่านความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ส่ งผลให้ท่าน
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านอินสตาแกรม
3.92
1.022
มาก
3. จากการที่ท่านได้คน้ หาและเปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าด้วย
3.74
.970
มาก
ตัวเอง ส่ งผลให้ท่านตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านอินสตาแกรม
4. การประชาสัมพันธ์สินค้าและการอัพเดทข้อมูลอย่าง
3.39
.909
ปานกลาง
สมํ่าเสมอ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านอินสตาแกรม
5. รู ปลักษณ์และบรรจุภณั ฑ์ที่มีความสวยงาม มีผลต่อการ
3.54
1.049
มาก
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านอินสตาแกรม
6. ความสะดวก รวดเร็ ว และง่าย ในการซื้อสิ นค้า ส่ งผล
4.04
.737
มาก
ให้ท่านตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านอินสตาแกรม
เฉลี่ย
3.79
.933
มาก
จากตารางที่ 12 พบว่า พบว่าปั จจัยด้านการตัดสิ นใจซื้ อผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.79 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .933 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็ นอันดับแรก ได้แก่ การดําเนินชีวิตของท่านมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าผ่านอิ นสตาแกรมเนื่ องจากได้รับความสะดวกรวดเร็ ว ซึ่ งมี ค่าเฉลี่ ย 4.09 ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน .911 รองลงมาได้แก่ ความสะดวก รวดเร็ ว และง่ าย ในการซื้ อ สิ น ค้าส่ งผลให้ ท่ าน
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านอินสตาแกรม มีค่าเฉลี่ย 4.04 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .737 ตามด้วย จากการ
ที่ ท่านได้อ่านความคิดเห็ นของผูอ้ ื่น ส่ งผลให้ท่านตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านอินสตาแกรม มีค่าเฉลี่ย
3.92 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 1 .022 ตามด้วยจากการที่ ท่านได้คน้ หาและเปรี ยบเทียบราคาสิ นค้า
ด้ว ยตัว เอง ส่ ง ผลให้ ท่ านตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้าผ่ า นอิ น สตาแกรม มี ค่ าเฉลี่ ย 3.74 ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน .970 ตามด้วยรู ปลักษณ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีความสวยงาม มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
ผ่านอินสตาแกรม ค่าเฉลี่ย 3.54 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1 .049 ตามลําดับ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่ สุดคือ การประชาสัมพันธ์สินค้าและการอัพเดทข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าผ่านอินสตาแกรม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.39 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .909
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การทดสอบสมมติฐาน
เป็ นการทดสอบสมมติ ฐานเพื่ อ ทดสอบตัวแปรที่ ส่งผลต่ อ การตัดสิ น ใจซื้ อ สิ น ค้าผ่านสังคม
ออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 3 สมมติ ฐาน ตัวแปรอิสระ
ได้แก่ ทัศนคติ ความไว้วางใจ และส่ วนประสมทางการตลาด ตัวแปรตามคือ ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่าน
สังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ทําการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณ
(Multiple Regression Analysis)
ข้อ มู ล ด้านทัศ นคติ ความไว้วางใจ และส่ ว นประสมทางการตลาด ซึ่ งมี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
ตารางที่ 13 แสดงผลการวิเคราะห์ ต ัว แปรอิ สระ ทัศ นคติ ความไว้วางใจและส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ
B
Beta
t
Sig
.379
.000
ทัศนคติ
.348
7.652
.209
.000
ความไว้วางใจ
.236
5.913
.438
.000
ส่ วนประสมทางการตลาด
.354
8.696
Adjust R2 = .658, F = 262.020, p < 0.05
ผลการวิจ ยั ตามตารางที่ 13 แสดงผลการวิ เคราะห์ ปั จ จัย ด้านทัศ นคติ ปั จ จัย ด้านความ
ไว้วางใจ และปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดในภาพรวมแสดงให้เห็ นว่า ปั จจัยด้านทัศนคติ
ปั จจัยด้านความไว้วางใจ และปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 โดยพิจารณาจากค่า Significance ที่ 0.000
เมื่ อ พิ จารณานํ้าหนัก ของผลกระทบของปั จจัยที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัดสิ น ใจซื้ อ สิ น ค้าผ่านสั งคม
ออนไลน์ (อิ นสตาแกรม) ของประชากรในกรุ งเทพมหานครพบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทาง
การตลาด (Beta = .354) มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อิ นสตาแกรม)
ของประชากรในกรุ งเทพมหานครมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ปั จ จัย ด้านทัศ นคติ (Beta = .348) มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อสิ นค้า ผ่ า นสั ง คมออนไลน์ ((อิ น สตาแกรม) ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร ตามด้วย ปั จจัยด้านความไว้วางใจ (Beta = .236) มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุ งเทพมหานครตามลําดับ
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เมื่ อวิเคราะห์ ค่ าสัมประสิ ทธิ์ การกําหนด (Adjust R Square =.658) พบว่า ทัศ นคติ ความ
ไว้วางใจ และส่ วนประสมทางการตลาด ส่ งผลต่อตัวแปรตามคือ คือ ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสังคม
ออนไลน์ (อินสตาแกรม) รวม 65.8% ส่ วนที่เหลืออีก 34.2% มาจากปั จจัยด้านอื่นๆ ปั จจัยด้านส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ที่ t =
8.696 ปั จจัยด้านทัศนคติมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) t =
7.652 และปั จจัยด้านความไว้วางใจมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตา
แกรม) ที่ t = 5.913 การวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ F = 262.020 ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า
0.05 แสดงว่า ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม
สรุ ปได้วา่ ปั จจัยด้านทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแก
รม) ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร ปั จจัยด้านความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร และปั จจัยด้านส่ วนประสม
ทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากร
ในกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั ปั จจัยที่มีผลต่อการจัดการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแก
รม) ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ขอสรุ ปการอภิปรายผล ดังนี้
ประชากรในกรุ งเทพมหานครมีความคิดเห็ นเพิ่มเติ มอย่างไรต่อการซื้ อสิ นค้าผ่านสังคม
ออนไลน์ (อินสตาแกรม) ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูต้ อบแบบสอบถามจากที่มีผแู ้ สดง
ความคิดเห็ นเพิ่มเติ ม จํานวน 9 ชุ ด จากแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุ ด จากการแสดงความคิดเห็ น
เพิ่มเติมส่ วนใหญ่น้ นั พบว่า ในบางครั้งรู ปถ่ายของสิ นค้าที่เห็นในอินสตาแกรมที่ผูข้ ายนําเสนอดู
แล้วเกินความเป็ นจริ งมากกว่าสิ นค้าที่ได้รับ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อความคาดหวังของผูซ้ ้ือ เพราะอาจ
ทําให้ไม่เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อซํ้าในครั้งต่อไป และอื่นๆ ซึ่ งเป็ นข้อเสนอแนะเพิ่มเติ มที่ ทางผูต้ อบ
แบบสอบถามได้ทาํ การแนะนํามา ดังนี้ จํานวนคนติดตามมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าแต่ในทาง
ตรงกันข้ามยอด Like ไม่ ส่งผลใดๆ ต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ และทางร้ านควรมี ID Line เพื่ อเป็ นอี ก
ช่องทางหนึ่ งสําหรับการติดต่อ สื่ อสารกันระหว่างผูซ้ ้ือกับผูข้ าย นอกจากนี้ผตู ้ อบแบบสอบถามยัง
มีคาํ แนะนําอีกกว่า การรี วิวสิ นค้าที่ผซู ้ ้ือได้รับแล้วจะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของลูกค้าเป็ น
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อย่างดี จากการที่ ผูว้ ิจยั ศึกษาด้านทัศนคติ ด้านความไว้วางใจและด้านส่ วนประสมทางการตลาด
สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดังนี้
ปั จจัยด้านทัศนคติมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม)
ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผลการวิจ ัย สรุ ป ว่า ปั จจัยด้านทัศนคติ มี อิ ท ธิ พลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่า สิ่ งที่ประชากรในกรุ งเทพมหานครมี
ทัศนคติในเชิงบวกมากที่สุดเป็ นสามอันดับแรก ได้แก่ การซื้อสิ นค้าผ่านอินสตาแกรมเหมาะสมกับ
วิถีชีวิตในปั จจุบนั ของท่าน การซื้อสิ นค้าผ่านอินสตาแกรมมีความสะดวกเนื่ องจากสามารถซื้อได้ 24
ชัว่ โมง และขั้นตอนการซื้ อสิ นค้าผ่านอินสตาแกรม มีความง่ายไม่ยุ่งยากหลายขั้นตอน ผลดังกล่าว
สอดคล้องกับ แนวคิ ด ของ Schermerhorn (2000 : 75) ที่ ก ล่ า วว่ า ทัศ นคติ คื อ แนวความคิ ด และ
ความรู ้สึกที่ตอบสนองในเชิ งบวก หรื อลบต่อคนสิ่ งของในสภาวะแวดล้อมที่บุคคลนั้นๆ เผชิญอยู่
และทัศนคติสามารถรู ้หรื อถูกตีความคําพูดที่ไม่เป็ นทางการของคนที่พูดออกมา หรื อจากการสํารวจ
อย่างเป็ นทางการ หรื อจากการกระทําของบุคคลนั้นๆ และ จิระวัฒน์ วงส์สวัสดิวฒั น์ (2542 : 33) ได้
อธิ บายคําว่า ทัศนคติ คือเครื่ องมือใช้ในกําหนดรู ปแบบพฤติกรรมของบุ คคลที่ ตอบ สนองต่อสิ่ ง
หนึ่ งสิ่ งใด ซึ่ งความรู ้ สึกนั้นสามารถเป็ นได้ท้ งั พอใจหรื อไม่พอใจก็ได้ข้ ึ นอยู่กบั ความพร้อมของ
จิตใจหรื อประสาท ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ที่ได้รับ สภาวะความพร้อมจะเป็ นตัวกําหนดการกระทํา
ของบุคคลหรื อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น ทัศนคติเป็ นที่สามารถวัดได้จากความคิดเห็นหรื อ
จากภาษาที่แสดงออกมา และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของพิชญาวี คณะผล (2553 : 66-72) ได้ศึกษา
ทัศ นคติ ก ารใช้ ป ระโยชน์ แ ละความพึ ง พอใจของการสื่ อ สารผ่ า นเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์
กรณี ศึกษา: นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ. เพชรบูรณ์ พบว่า ส่ วนใหญ่มีทศั นคติ
ในเชิงบวกต่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยให้ความเห็นว่าสังคมออนไลน์เป็ นช่องทางที่เปิ ดกว้าง เป็ น
ช่องทางที่ไว้ให้คนได้แสดงความคิดเห็นได้ในหลากหลายแง่มุมสามารถค้นหาข้อมูลและตอบสนอง
ต่อความต้องการได้ง่าย และเป็ นการโต้ตอบสื่ อสารกันโดยอิสระไม่ว่าจะเวลาใด อยูท่ ี่ไหน มีการใช้
ประโยชน์จากสังคมออนไลน์เพื่อพูดคุยกับเพื่อน ค้นหาเพื่อนเก่าหรื อหาเพื่อนใหม่ เพื่อการติดตาม
ข่าวสารที่สนใจและเหตุการณ์ต่างๆ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของบงกช รัตนปรี ดากุล (2554 :
83-85) ทําการศึกษาเรื่ องอิทธิ พลของทัศนคติและบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงที่ มีต่อพฤติกรรมการซื้ อ
สิ นค้าและบริ การออนไลน์ของผูบ้ ริ โภควัยทํางาน ที่พบว่าทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคมมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าและบริ การออนไลน์ของผูบ้ ริ โภควัยทํางานตอนต้น และสอดคล้องกับ
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งานวิจยั ของนายธินพัฒน์ พงศ์ทองเมือง (2557 : 67-79) ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าผ่านสื่ อออนไลน์ ของผูบ้ ริ โภครุ่ นแซดในประเทศไทย เพื่อหา
แนวทางการตลาดดิ จิตอลที่ เหมาะสม พบว่า กลุ่มประชากรรุ่ นแซดในประเทศไทย ที่มี เพศ อายุ
และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีทศั นคติเกี่ยวกับการซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ อออนไลน์ และแนวโน้มการ
ซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ อออนไลน์แตกต่ างกัน ซึ่ งตามการวิจยั ครั้ งนี้ สามารถสรุ ปผลได้ว่าทัศนคติ จะมี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านอินสตาแกรม
ปั จจัยด้านความไว้วางใจมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแก
รม) ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผลการวิจยั สรุ ปว่า ปั จจัยด้านความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่า สิ่ งที่ประชากรในกรุ งเทพมหานคร
มีความไว้วางใจมากที่ สุดเป็ นสามอันดับแรก ได้แก่ ผูข้ ายสิ นค้าผ่านอินสตาแกรมมีการปรับปรุ ง
ข้อมูลให้ทนั สมัยตลอดเวลา ผูข้ ายสิ นค้าผ่านอินสตาแกรมมีขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นค้าครบถ้วน ถูกต้อง
ตามคําบรรยายสิ นค้าที่ได้แจ้งให้กบั ลูกค้าทราบ และผูข้ ายสิ นค้าผ่านอินสตาแกรมมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการจัด ส่ ง สิ น ค้า ตรงตามเวลาที่ ก ํา หนด ผลดัง กล่ า วสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ Moorman,
Deshpande & Zaltman (1992 : 314 อ้ า งใน ธี ร พงษ์ เที่ ย งสมพงษ์ , 2551 : 29) กล่ า วว่ า ความ
ไว้วางใจ คือ ความวางใจอย่างเต็มใจต่อหุ น้ ส่ วน รวมไปถึงการมีแนวความคิดว่าผูบ้ ริ โภคจําต้องเกิด
ความเชื่ อมัน่ ต่อองค์กรอันเกิดจากความสนใจในช่วงเวลาของการใช้บริ การความเชื่อมัน่ ที่กล่าวนี้ จะ
เกิดขึ้นต่อเมื่อผูบ้ ริ โภคพิจารณาผูใ้ ห้บริ การที่เป็ นทางเลือก 2 ประการ คือความน่ าเชื่ อถือมากที่สุด
และมีความซื่ อสัตย์จริ งใจอย่างสู ง และมีนา อ่องบางน้อย (2553 : 34) ที่ กล่าวไว้ว่า ความไว้วางใจ
คื อ ความสั ม พัน ธ์ ที่ ใ กล้ชิ ด อัน เกิ ด จากการติ ด ต่ อ ระหว่ า งผู ้ใ ห้ บ ริ การกั บ ลู ก ค้า ลู ก ค้า ที่ เกิ ด
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดจะเกิดความไว้วางใจ ส่ งผลให้เกิดความรู ้สึกมัน่ ใจต่อสิ นค้าหรื อบริ การ ความ
ไว้วางใจกลายเป็ นตัววัดทางสั มพัน ธภาพที่ ส ามารถจับ ต้องยากระหว่างองค์ก ารกับ ลู ก ค้า และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กุลเชษฐ วัฒนผล (2556 : บทคัดย่อ ) ทําการศึกษาเรื่ องความไว้วางใจต่อ
การซื้ อ ประกัน ชี วิต ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ของผูส้ ู ง อายุว ยั เกษี ย ณในเขตบางคอแหลม จากผล
การศึ กษาพบว่า ด้านความไว้วางใจในตราสิ นค้าให้ความ สําคัญ มากที่ สุดกับ ปั จจัยด้านมี ความ
ไว้วางใจในองค์กร นอกจากนี้ ยงั มีความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีผลต่ อความไว้วางใจต่อการซื้ อ
ประกันชีวิตธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณ โดยให้ความ สําคัญในด้านความพอใจในการ
ดูแลเอาใจใส่ ในประกันของธนาคารไทยพาณิ ชย์อยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับ
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มนต์ธิช า ทองคง (2557 : บทคัดย่อ) ทําการศึ กษาเรื่ อ ง ความไว้วางใจที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ
อะไหล่รถยนต์มือสองของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านรายได้ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์มือสอง ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณ ฑ์ และ ช่ องทางการจัดจําหน่ ายมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
อะไหล่รถยนต์มือสอง และปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความไว้วางใจ และความภักดีต่อตราสิ นค้ามีผลต่อการ
ตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ อะไหล่ รถยนต์มื อ สองที่ ร ะดับ นัย สําคัญ ทางสถิ ติ 0.05 ซึ่ งตามการวิ จ ยั ครั้ งนี้
สามารถสรุ ป ผลได้ว่าความไว้วางใจจะมี อิทธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสั งคมออนไลน์
(อินสตาแกรม)
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์
(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร โดยผลการวิจยั สรุ ปว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสม
ทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากร
ในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เมื่ อวิเคราะห์ เป็ นรายข้อพบว่า ส่ วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลในเชิ งบวกมากที่ สุดเป็ นสามอันดับแรก ได้แก่ ประหยัดเวลาในการ
เดินทาง มีการบริ การจัดส่ งสิ นค้าฟรี และได้รับสิ นค้าตรงกับในรู ปที่เห็นในอินสตาแกรม
ผลดังกล่ าว สอดคล้องกับ แนวคิ ดของ Kotler, P. (2000 : 99) ที่ กล่ าวว่ าส่ วนประสมทาง
การตลาดเป็ นกลุ่มของเครื่ องมือทางการตลาดที่ องค์กรใช้ในการปฏิบตั ิ ตามวัตถุประสงค์ทางการ
ตลาดกลุ่ ม เป้ าหมาย และเสรี วงษ์ม ณฑา (2547 : 17) ได้ใ ห้ ค วามหมายของส่ ว นประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix หรื อ 4Ps) ไว้ว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาด หมายถึ ง ตัว แปรทาง
การตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่ งบริ ษทั ใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมาย หรื อเป็ น
เครื่ องมือที่ใช้ร่วมกันเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ทางการติดต่อสื่ อสารขององค์การและ ฉัตรยาพร เสมอ
ใจ (2549 : 52-53) ที่ อธิ บายถึงส่ วนผสมทางการตลาดไว้ว่า คื อแนวคิดที่ เป็ นหลักในการพิจารณา
ส่ วนประกอบที่สําคัญเพื่อตอบสนองตลาดอย่างเหมาะสม โดยเริ่ มจากธุ รกิจต้องมีผลิตภัณฑ์ที่จะ
เสนอลูกค้า มีการตั้งราคาที่สมควร มีวิธีนาํ ส่ งไปยังลูกค้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีวิธีการสื่ อสาร
เพื่อทําการโปรโมทและดึงดูดให้เกิดการซื้อด้วยการส่ งเสริ มการตลาด และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
มไหศวรรย์ มหัท ธนาภิ วฒั น์ (2554 : 75-80) ทําการศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อ นํ้าข้าวกล้อ งงอกของผู ้บ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ซึ่งปั จจัยส่ วนประสมการตลาดทั้ง 4 ปั จจัยมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อทุกขั้นตอน ตั้งแต่ข้ นั
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การรับรู ้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสิ นใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการ
ซื้อ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ทามาศ จันทรถาวร (2556) ทําการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่ ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ นใจเลื อ กซื้ อสิ นค้ า บน Facebook ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ในด้านสิ นค้า ราคา และการบริ การ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าบน Facebook ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของปิ ยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559 : 183-185) ได้
ทําการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ผ่านทางสังคมออนไลน์ ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา อาชี พ รายได้ที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยด้าน
ส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านบุ คลากรและคุ ณภาพของสิ นค้า ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านภาพลักษณ์ของสิ นค้าและร้านค้า และด้านข้อมูลร้านค้า ข้อมูลสิ นค้า และกระบวนการ
ให้บริ การ ทุกปั จจัยส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ ซึ่ งตามการวิจยั ครั้งนี้
จากข้างต้น ที่ ก ล่ าวถึ งส่ วนประสมทางการตลาด สามารถทําให้เห็ น ได้ว่าถ้าธุ รกิ จต้อ งการที่ จะ
ประสบความสําเร็ จนั้นความเหมาะสมในการกําหนดส่ วนประสมการตลาดเป็ นเรื่ องสําคัญ
สําหรั บ ปั จจัยด้านการตัดสิ นใจพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญ 3 อันดับแรก
ได้แก่ การดําเนินชีวิตของท่านมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านอินสตาแกรมเนื่องจากได้รับความ
สะดวกรวดเร็ ว และความสะดวก รวดเร็ ว และง่าย ในการซื้ อสิ นค้าส่ งผลให้ท่านตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
ผ่านอินสตาแกรม สุ ดท้ายคือ จากการที่ท่านได้อ่านความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ส่ งผลให้ท่านตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าผ่านอินสตาแกรม ผลดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิ ดของ Kotler (2000 : 176-178) กล่าวว่า
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคเกิ ดจากปั จจัยภายใน คื อแรงจูงใจ การรั บรู ้ การเรี ยนรู ้ บุ คลิกภาพและ
ทัศนคติซ่ ึ งจะแสดงให้เห็ นถึงความต้องการ และตระหนักว่ามีสินค้าให้เลือกมากมาย กิจกรรมที่มี
ผูบ้ ริ โภคเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ข้อมูลที่ มีอยู่ หรื อข้อมูลที่ ฝ่ายผูผ้ ลิตให้มาและสุ ดท้ายคือ การ
ประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น และสอดคล้องกับแนวคิดของโกวิทย์ กังสนันท์ (2549 : 3) กล่าว
ว่า การตัด สิ น ใจ หมายถึ ง การที่ ผู ต้ ัดสิ น ใจมี ต ัวเลื อ กหลายๆ ตัว และต้อ งนําตัว เลื อ กต่ างๆ มา
เปรี ยบเทียบกัน ก่อนที่ จะตัดสิ นใจเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ ง เพื่อให้สําเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่
ต้อ งการ และยังสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของจตุ พ ล พงษ์วิท ยาภานุ (2554 : 73) ทําการศึ ก ษาเรื่ อ ง
อิทธิ พลของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม โดยรวบรวมข้อมูล
การศึกษาจากการการสอบถามผูท้ ี่ อยู่อาศัยในคอนโดมิเนี ยม ย่านกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูท้ ี่ อยู่
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อาศัยในคอนโดมิเนียมมีอตั ราการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารก่อนการตัดสิ นใจซื้อจากการใช้เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ในระดับที่มาก แต่อิทธิ พลของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการซื้อคอนโดมิเนียมอยู่
ในระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของปุลณัช เดชมานนท์ (2556 : 57-60) ได้ทาํ การ
ศึกษาเรื่ อง การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงเวลาจํากัด โดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า อายุมีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทุกด้าน
ส่ วนอาชี พมี ผลต่ อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่ และด้านส่ งเสริ มการขาย รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านส่ งเสริ มการ
ขายเพราะความสะดวกในการรับสิ นค้า ส่ วนเหตุผลของการซื้ อเลือก มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านส่ งเสริ มการขาย ในขณะที่วิธีการสั่งซื้ อและ
ระยะเวลาในการสั่งซื้ อ มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทุกด้าน นอกจากนี้ ยงั
สอดคล้องกับงานวิจยั ของสิ ริลกั ษณ์ เงินศิริ (2558 : 67-70) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ประเภทของสื่ อ
สังคมออนไลน์ที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในประเทศไทย พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ผศู ้ ึกษารวบรวมได้อตั ราส่ วนของเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย โดยส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง
26-35 ปี สถานภาพโสด มี การศึ ก ษาอยู่ในระดับ ปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่ า รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน
15,000 – 25,000 บาท โดยประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั (1) ลักษณะข้อมูลส่ วนบุคคลด้านอาชีพ
ที่ แตกต่ างกัน มีผลต่อแนวโน้มการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในประเทศไทยบนสื่ อสังคม
ออนไลน์ เฟซบุ๊ กที่ แ ตกต่ างกัน อย่างมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ 0.05 และ (2) ประเภทของสื่ อ สั งคม
ออนไลน์ที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด คือ อินสตาแกรม จึงสรุ ปได้ว่าการ
ตัดสิ นใจ เกิดจากการเลือกและเปรี ยบเทียบสิ่ งที่ตอ้ งการจากทางเลือกมากมายโดยนํามาพิจารณาด้วย
เหตุผลและผ่านหลายๆ ขั้นตอนก่อนการตัดสิ นใจเพื่อให้ได้สิ่งที่จะทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช้ ทางธุรกิจ
1. จากผลการวิจยั ด้านข้อมูลทัว่ ไป ผูป้ ระกอบการธุ รกิจเกี่ยวกับการขายสิ นค้าผ่านสังคม
ออนไลน์ ส ามารถนําข้อ มู ล ดังกล่ าวไปทําการวางแผนและกํา หนดกลยุท ธ์ เพื่ อ ดําเนิ น การทาง
การตลาดต่อไป เช่น การนําข้อมูลไปทําการส่ งเสริ มการขายหรื อการตั้งราคาให้เหมาะสมเพื่อที่จะ
ทําให้เกิดยอดขายที่เพิ่มมากยิง่ ขึ้น
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2. จากผลการวิจยั ด้านทัศนคติ พบว่าทัศนคติของผูซ้ ้ื อมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ดังนั้น ผูป้ ระกอบการจึงควรมีการสร้างการรับรู ้ของผูซ้ ้ือให้เกิด
ทัศนคติ ในเชิ งบวกต่อธุ รกิจของตนเอง ซึ่ งสามารถสร้ างได้โดยการสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดี เช่ น การ
บริ การที่ดี ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และความเต็มใจที่จะให้บริ การ สิ่ งเหล่านี้จะส่ งผลต่อทัศนคติของ
ผูบ้ ริ โภค
3. จากผลการวิจยั ด้านความไว้วางใจ พบว่าประชากรมี ความไว้วางใจที่ อยู่ในเชิ งบวกมาก
ที่สุดเป็ น
อันดับแรก ได้แก่ ผูข้ ายสิ นค้าผ่านอินสตาแกรมมีการปรับปรุ งข้อมูลให้ทนั สมัยตลอดเวลา ดังนั้น
ผูป้ ระกอบการจึง
ควรให้ความสําคัญกับการอัพเดทข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ผซู ้ ้ื อรู ้สึกสะดวกสบายในการค้นหา
ข้อมูล และยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตวั ธุรกิจเองด้วย
4. จากผลการวิจยั ด้านส่ วนประสมทางการตลาด พบว่าประชากรให้ความสําคัญในเรื่ องการ
ประหยัด เวลาในการเดินทางและบริ การจัดฟรี ซึ่งสิ่ งที่กล่าวมาเหล่านี้คือปั จจัยทางด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย ผูป้ ระกอบการจึงจําเป็ นที่จะต้องให้ความสําคัญกับด้านนี้มากเป็ นพิเศษ
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
เพื่อให้ผลการวิจยั ในครั้งนี้สามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างมากขึ้นอันจะเป็ นประโยชน์ใน
การอธิบายปรากฏการณ์และปั ญหาทางด้านการซื้อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) หรื อ
ปั ญหาอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน ผูว้ จิ ยั จึงขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจยั ครั้งต่อไปดังนี้
1. เลือกกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ ที่มีความแตกต่างจากการวิจยั ในครั้งนี้ เช่น การเลือกทําวิจยั กับ
ประชากรในจังหวัดอื่นๆ เพื่อจะได้เห็ นว่าผลการวิจยั เป็ นอย่างไร เหมือนหรื อมีความแตกต่างกัน
อย่างไร
2. ควรศึ กษาปั จจัยอื่ นๆ เพิ่ มเติ ม นอกเหนื อจากที่ ผูว้ ิจยั ได้ท าํ การศึกษา เพื่อให้งานวิจยั
กว้างขวางและสมบูรณ์มากขึ้น
3. ควรศึกษารายละเอียดแบบเจาะลึกในกลุ่มผูท้ ี่ยงั ไม่เคยซื้ อสิ นค้าผ่านทางสังคมออนไลน์
โดยอาจใช้วิธีสัมภาษณ์เป็ นรายบุคคลหรื อแบบกลุ่ม เพื่อนําข้อมูลต่างๆ มาปรับใช้กบั ธุ รกิจร้านค้า
ในสังคมออนไลน์ต่อไป
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ปัจจัยที่มผี ลต่ อความพึงพอใจของนักศึกษาต่ างชาติที่ใช้ บริการศูนย์บริการนานาชาติ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
Factors affecting the satisfaction of international students using the
International Service Center Rangsit University
ชัยวุฒ ิ คงพูน
นักศึกษาระดับปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ณกมล จันทร์ สม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้รูปแบบการวิจยั เชิ ง
สํารวจ (Survey Research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่างชาติที่เข้ารับการ
บริ การที่ศูนย์บริ การนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาต่างชาติระดับ
ปริ ญญาตรี จํานวน 237 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป 2) แบบวัด
ความพึงพอใจ 3) ข้อคําถามปลายเปิ ด ใช้สถิติเชิ งพรรณนาเพื่ออธิ บายลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
คือ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับ
ความพึงพอใจโดยรวม และความพึงพอใจแต่ละด้านใช้สถิติ Independent Sample T-test เพื่อทดสอบ
ความแตกต่ างระหว่างกลุ่ ม 2 กลุ่ ม และ ใช้สถิ ติ One-Way ANOVA เพื่ อ ทดสอบความแตกต่ าง
ระหว่างประชากรที่มากกว่า 2 กลุ่ม
จากผลจากการศึ กษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชายร้ อยละ 45.6 เป็ นเพศหญิ งร้ อยละ 54.4
ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริ การที่ศูนย์บริ การนานาชาติอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.13
และเมื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจในแต่ละด้านคือ ด้านหระบวนการหน้าที่ /ขั้นตอนการให้บริ การ ด้าน
บุคลากรที่ให้บริ การ ด้านสถานที่/สิ่ งอํานวยความสะดวก และด้านผลของการให้บริ การ พบว่าทุกด้านมี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน (x̄ = 4.08, 4.15, 4.14 และ 4.19 ตามลําดับ) เมื่อวิเคราะห์ปัจจัย
ส่ วนบุคคลต่อความพึงพอใจโดยรวมและความพึงพอใจในแต่ละด้านพบว่า เพศ ช่ วงอายุ ชั้นปี ที่กาํ ลัง
ศึกษา และเกรดเฉลี่ย มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แต่สัญชาติของนักศึกษา
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ที่ เข้ารั บบริ การที่ ต่างกันส่ งผลต่ อความพึ งพอใจแตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05
(p=0.036) โดยเมื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจในแต่ละด้านพบว่า ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริ การมี
ความแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p=0.037) ส่ วนด้านอื่นๆนั้นไม่มีความความ
แตกต่าง
ผลที่ ได้ดงั กล่ าวนี้ ท าํ ให้ทราบว่าสัญชาติ ที่ ต่างกันจะส่ งผลเกิ ดความพึงพอใจที่ แตกต่ างกัน
เนื่องมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ประสบการณ์ในแต่ละประเทศที่ได้รับมามีความแตกต่างกัน ทําให้
มีทศั นคติและค่านิยม ในการมองสิ่ งต่างๆแตกต่างกัน ซึ่งความรู ้ที่ได้จากการวิจยั นี้จะช่วยให้ผใู ้ ห้บริ การ
เกิดความเข้าใจ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับรู ปแบบการให้บริ การได้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ต่อผูร้ ับบริ การ ผูใ้ ห้บริ การ และองค์กร
คําสํ าคัญ : นักศึกษาต่ างชาติ, ศู นย์ บริการนักศึกษานานาชาติ, 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 (x̄ = 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 (x̄ = 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
ในปั จจุบนั การพัฒนาด้านการศึกษาของไทยมีความก้าวหน้า ทั้งยังมีความเป็ นสากลเพิ่ม
มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากระบบการศึกษาของไทยได้เป็ นระบบสองภาษา และได้ให้ความสําคัญกับ
ภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้น อีกทั้งด้วยสังคมที่เปิ ดกว้าง ระบบสารสนเทศเจริ ญก้าวหน้าและมีการ
แผ่ขยายอย่างทัว่ ถึง ทําให้คนเราเกิดการศึกษาเรี ยนรู ้ขา้ มวัฒนธรรมอย่างง่ายดาย อีกทั้งยังเกิดความ
ร่ วมมือกันระหว่างประเทศ อาทิเช่ น ประชาคมอาเซี ยน (ASEAN) ซึ่ งทําให้การเรี ยนรู ้แลกเปลี่ยน
ข้ามวัฒนธรรมเป็ นเรื่ องสําคัญ และไม่ควรมองข้าม สําหรับทางด้านการศึกษานั้น มีการแลกเปลี่ยน
นักเรี ยน นักศึกษา ในระหว่างประเทศ มีนกั เรี ยนนักศึกษาชาวต่างชาติเข้ามาเรี ยนที่ประเทศไทย ซึ่ ง
สิ่ งนี้ ส่งผลให้สถานศึกษาในประเทศไทย ต้องมี หน่ วยงานรองรั บ นักเรี ยนหรื อนักศึกษาต่างชาติ
เพื่ อเอื้ อ อํานวยความสะดวก และเป็ นแหล่ งรวมรวมข้อมู ล กระจายข่ าวสารให้แก่ นักเรี ยนหรื อ
นักศึกษาต่างชาติ จึงก่อให้เกิดศูนย์บริ การนานาชาติในบางอุดมศึกษาขึ้น
ผู ว้ ิ จ ัย ได้ท ําการวิ จ ัย ในหน่ ว ยงานศู น ย์บ ริ ก ารนานาชาติ ในส่ ว นงานบริ ก ารนั ก ศึ ก ษา
นานาชาติ เนื่ องจากส่ วนงานนี้ เกี่ยวข้องกับการบริ การนักศึกษาต่างชาติโดยตรง ดังนั้นเพื่อให้การ
บริ การเกิดประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาหาความพึงพอใจของนักศึกษาต่างชาติต่อการ
ให้บริ การของศูน ย์บริ การนานาชาติ และเนื่ องจากจัดตั้งศูนย์บริ การนานาชาติ มา ยังไม่เคยมีการ
ประเมินผลการดําเนิ นงานเกี่ยวกับการให้บริ การของศูนย์บริ การนานาชาติ ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่
จะประเมิ น การให้บ ริ การของศู น ย์บ ริ การนานาชาติ โดยใช้การประเมิ น จากความพึ งพอใจ ทั้ง
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ทางด้านการบริ การ บุคลากร สภาพแวดล้อม ผลการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อสามารถใช้เป็ นแนวทางในการ
วางแผน ปรับปรุ ง และพัฒนาการบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้ น ตลอดจนกําหนดนโยบายเพื่ อ
พัฒนาศู นย์บริ การนานาชาติ ต่อไป อี กทั้งผูว้ ิจยั เห็ นว่างานวิจยั ส่ วนใหญ่ น้ ันจะวัดระดับความพึ ง
พอใจของคนไทยมากกว่าชาวต่ างชาติ งานวิ จ ัย นี้ มี ก ารแปลแบบวัด ความพึ งพอใจเป็ นฉบับ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถนําไปเป็ นแนวทางในงานวิจยั อื่นๆได้
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1.1 เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษาต่างชาติต่อการให้บริ การของศูนย์บริ การ
นานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิ ต
1.2 เพื่ อให้ทราบถึ งปั จจัยที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ความพึ งพอใจของนักศึ กษาต่ างชาติ ที่ มีต่อการ
ให้บริ การของศูนย์บริ การนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1.3 เพื่อนําข้อมูลมาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาในการให้บริ การต่อไป
ขอบเขตของการวิจยั
1.1 ขอบเขตด้านประชากรที่ทาํ การศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาต่างชาติที่กาํ ลังศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต จํานวน 462 คน (ปี 2559)
1.2 ขอบเขตด้านเนื้ อหาและข้อมูล การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของ
นัก ศึ ก ษาต่ างชาติ ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของศู น ย์บ ริ ก ารนานาชาติ มหาวิ ท ยาลัย รั งสิ ต เป็ นรู ป แบบ
การศึ กษาแบบพรรณนา (Descriptive) โดยศึ กษาถึ งความพึงพอใจของนักศึ กษาต่ างชาติ รวมถึ ง
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาต่างชาติ ที่มีต่อการให้บริ การ
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กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่ วนบุคคล
-

ระดับความพึงพอใจ ใน 4 ด้าน
- ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
- ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ
- ด้านสถานที่และสิ่ งอํานวยความ
สะดวก
- ด้านผลของการให้บริ การ

เพศ
อายุ
ระดับชั้นปี ที่กาํ ลังศึกษา
ผลการเรี ยนสะสม
สัญชาติ

สมมติฐานการวิจยั
1.1 เพศที่ แ ตกต่ า งกัน มี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมและความพึ ง พอใจใน 4 ด้า น คื อ ด้า น
กระบวนการ/ขั้นตอน ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ ด้านสถานที่และสิ่ งอํานวยความสะดวก และด้าน
ผลของการให้บริ การ ต่อการเข้ารับบริ การที่ศูนย์บริ การนานาชาติแตกต่างกัน
1.2 ช่ วงอายุที่ แตกต่ างกันมีความพึงพอใจโดยรวมและความพึงพอใจใน 4 ด้าน คื อด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอน ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ ด้านสถานที่และสิ่ งอํานวยความสะดวก และด้าน
ผลของการให้บริ การ ต่อการเข้ารับบริ การที่ศูนย์บริ การนานาชาติแตกต่างกัน
1.3 ระดับชั้นปี ที่กาํ ลังศึกษาที่ต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวมและความพึงพอใจใน 4 ด้าน
คื อด้านกระบวนการ/ขั้นตอน ด้านบุ คลากรที่ ให้บริ การ ด้านสถานที่ และสิ่ งอํานวยความสะดวก
และด้านผลของการให้บริ การ ต่อการเข้ารับบริ การที่ศูนย์บริ การนานาชาติแตกต่างกัน
1.4 ผลการเรี ยนสะสมที่ต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวมและความพึงพอใจใน 4 ด้าน คือ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ ด้านสถานที่และสิ่ งอํานวยความสะดวก และ
ด้านผลของการให้บริ การ ต่อการเข้ารับบริ การที่ศูนย์บริ การนานาชาติแตกต่างกัน
1.5 สัญชาติที่ต่างกันของนักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและความพึงพอใจใน 4 ด้าน คือ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ ด้านสถานที่และสิ่ งอํานวยความสะดวก และ
ด้านผลของการให้บริ การ ต่อการเข้ารับบริ การที่ศูนย์บริ การนานาชาติแตกต่างกัน
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ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1.1 ทราบถึ งความพึ งพอใจของนักศึ ก ษาต่ างชาติ ที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ การของศู น ย์บ ริ การ
นานาชาติ สามารถนําไปใช้ในการทํางานให้เกิดประสิ ทธิภาพ
1.2 ทราบถึงปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องต่อการให้บริ การของศูนย์บริ การนานาชาติ ซึ่ งสามารถเข้า
ใจความแตกต่างของนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามารับบริ การ และสามารถให้บริ การได้อย่างเหมาะสม
1.3 สามารถนําข้อมูลที่ได้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานให้มี
ศักยภาพยิง่ ขึ้นไป
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการให้ บริการ
จากการศึ กษาค้นคว้างานเอกสารเรื่ องแนวคิ ดและทฤษฎี การให้บริ การนั้น มี ผูว้ ิจยั และ
ผลการวิจยั ที่ได้ให้ความหมายของการบริ การไว้ ดังนี้
Lehtinen (1983) การบริ การ คือกิจกรรมหรื อชุ ดของกิจกรรมหลายอย่างที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลหรื ออุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทําให้อีกฝ่ ายเกิดความพึงพอใจ
Groonroos (1990) ได้นิ ยามไว้ว่า การบริ การ หมายถึ ง กิ จกรรมหนึ่ งหรื อ กิ จกรรมหลาย
อย่างที่มีลกั ษณะไม่อาจจับต้องได้ โดยทัว่ ไปไม่จาํ เป็ นต้องทุกกรณี ที่เกิดขึ้นจากการปฏิสมั พันธ์
Kotler (1997) กล่าวว่า การบริ การหมายถึง กิจกรรมหรื อการปฏิบตั ิใดๆที่กลุ่มบุคคลหนึ่ ง
สามารถนําเสนอให้อีกกลุ่มบุ คคลหนึ่ ง ซึ่ งไม่สามารถจับ ต้องได้ และไม่ได้ส่งผลของความเป็ น
เจ้าของสิ่ งใด ทั้งนี้การกระทําดังกล่าวอาจจะรวมหรื อไม่รวมอยูก่ บั สิ่ งของหรื อสิ นค้าที่มีตวั ตนได้
พจนานุ กรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ (2530) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริ การหมายถึงการปฏิบตั ิรับ
ใช้ การให้ ค วามสะดวก การกระทํา ที่ เปี่ ยมไปด้ว ยความช่ ว ยเหลื อ และการดํา เนิ น การที่ เป็ น
ประโยชน์กบั ผูอ้ ื่น
สมิต สัชฌุกร (2542) ให้ความหมายว่า การบริ การเป็ นการปฏิ บตั ิงานที่กระทําหรื อติดต่อ
เกี่ ยวข้อ งกับ ผูใ้ ช้บ ริ การ การให้ บุ คคลต่ าง ๆ ได้ใช้ ประโยชน์ ในทางใดทางหนึ่ ง ทั้งด้วยความ
พยายามใด ๆ ก็ต ามด้ว ยวิ ธีก ารหลากหลายในการทํา ให้ บุ ค คลต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งได้รั บ ความ
ช่วยเหลือจัดได้ว่าเป็ นการให้บริ การทั้งสิ้ น การจัดอํานวยความสะดวก การสนองความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริ การก็เป็ นการให้บริ การ การให้บริ การจึงสามารถ ดําเนินการได้หลากหลายวิธี จุดสําคัญคือ
เป็ นการช่วยเหลือและอํานวยประโยชน์แก่ผใู ้ ช้บริ การ
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บุ ษ ยมาศ แสงสี เงิ น (2559) การบริ การ (Service) หมายถึ ง กระบวนการของการปฏิ บ ัติ
เพื่อให้ผูร้ ับบริ การได้รับความสุ ข ความสะดวก ความสบาย ความพึงพอใจอันเป็ นการกระทําที่เกิด
จากจิตใจที่เปี่ ยมไปด้วยความปรารถนาดี การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความเอื้ออาทร ความมีน้ าํ ใจไมตรี
การให้ความเป็ นธรรมเสมอภาคอาจรวมไปถึงการไม่เลือกปฏิบตั ิ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วกับความพึงพอใจ
Vroom (1964) ความพึงพอใจ คือผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้ามีส่วนร่ วมกับสิ่ งนั้น ผลบวก
คือความพึงพอใจ ผลลบคือความไม่พึงพอใจ
Good (1973) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึงสภาพคุณภาพ หรื อระดับความ
พึงพอใจ ซึ่งเป็ นผลมาจากความสนใจต่างๆ และทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่ งที่ทาํ อยู่
Powell (1983) ความพึงพอใจเป็ นสภาพอารมณ์ ความรู ้ สึกด้านบวกของบุ คคลที่ พบหรื อ
ได้รับการตอบสนองจากประสบการณ์
Kotler (2000) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจไว้ว่า เป็ นความรู ้สึกส่ วนบุคคลที่เมื่อได้รับ
สิ่ งที่ตอ้ งการหรื อความผิดหวัง ซึ่ งเกิดจากการเปรี ยบเทียบการรับรู ้กบั ความคาดหวัง ถ้าการรับรู ้ต่อ
สิ่ งที่ตอ้ งการเหมาะสมกับความคาดหวัง บุคคลจะเกิดความพึงพอใจ
พจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณ ฑิ ต สถาน (2542) ได้ให้ ค วามหมายของความพึ งพอใจไว้ว่า
หมายถึง ความรู ้สึกรัก ชอบใจ พอใจ และพึงใจ
ทรงสมร คชเลิศ (2543)ได้ให้ความหมายความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ
อารมณ์ ความรู ้ สึก และทัศ นคติ ของแต่ ละบุ คคล อัน เนื่ อ งมาจากสิ่ งเร้ าและแรงจู งใจ ซึ่ งปรากฏ
ออกมาทางพฤติกรรมว่ารู ้สึกชอบ รู ้สึกพอใจ และมีทศั นคติที่ดีต่อสิ่ งนั้นๆ
ประภาส เกตุ แ ก้ว (2546) ความพึ งพอใจ หมายถึ ง ความรู ้ สึก ของมนุ ษ ย์ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ
อารมณ์ เมื่อได้รับการตอบสนองตามความต้องการ โดยแสดงออกมาทางพฤติกรรม สังเกตได้จาก
สายตา คําพูด และการแสดงออกทางพฤติกรรม
สุ ชี รา ฐิ ติ ภูมิเดชา (2548) กล่ าวว่า ความพึ งพอใจคื อ ความรู ้ สึกที่ เกิ ดจากการได้รับ การ
ตอบสนองต่อความต้องการเป็ นอย่างดีหรื อสมบูรณ์ที่สุด
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งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ยุวดี เพชระ (2554) ศึ กษาความพึงพอใจของผูร้ ั บบริ การต่ อห้องสมุดวิทยาลัยขอนแก่ น
ผลการวิจยั พบว่า ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจต่อบริ การของหอสมุดกลางอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.06) จําแนกเป็ นด้านคือด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริ การ ด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากร
ด้านบริ การของห้องสมุด ด้านสถานที่/สิ่ งอํานวยความสะดวก และด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า
ทุกด้านมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
วรรณวิมล จงจรวยสกุล (2551) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของนักศึ กษาในการให้บริ การ
ของงานทะเบี ยนและวัดผล โดยจําแนกตามเพศและคณะ พบว่าโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับ
มาก นักศึกษาชายพอใจมากกว่านักศึกษาหญิงในเรื่ องของการต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุ ภาพ ยิ้ม
แย้มแจ่มใส ที่ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ส่ วนนักศึกษาหญิ งพอใจมากกว่านักศึกษาชายในเรื่ องของผู ้
ให้บริ การมีความรู ้ความเข้าใจ ให้คาํ ปรึ กษาและข้อแนะนํา
ชะเอิ้น พิศาลวัชริ นทร์ (2553) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุ รกิ จ
บัณฑิ ตย์ที่มีต่อการให้บริ การงานกิจการนักศึกษา ซึ่ งพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์มี
ความพึ งพอใจในระดับ มากในหน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้ง 4 ด้า นคื อ ด้า นกระบวนการ/ขั้น ตอนการ
ให้ บ ริ ก าร ด้านบุ ค ลากรที่ ให้ บ ริ ก าร ด้านสถานที่ แ ละสิ่ งอํานวยความสะดวก ด้านผลของการ
ให้บริ การ เมื่อหาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลต่อความพึงพอใจพบว่า เพศหญิงและเพศชาย
มีความพึงพอใจงานบริ การกิจการนักศึกษาไม่แตกต่างกัน รวมถึงชั้นปี ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจ
ในงานบริ การกิจการนักศึกษาไม่แตกต่างกันเช่นกัน โดยเมื่อดูปัจจัยคณะวิชานั้น พบว่า นักศึกษาพึง
พอใจในงานบริ การกิจการนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรที่ใช้ศึกษาในการวิจยั นี้ ได้แก่ นักศึกษาต่างชาติที่กาํ ลังศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในปี การศึกษา 2559 จํานวน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั นี้คือ นักศึกษาต่างชาติ
ที่กาํ ลังศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต 462 คน จากการใช้สูตร Taro Yamane ทําให้
ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 215 คนเพื่อป้ องกันความผิดพลาดของข้อมูล เพิ่ มขนาดกลุ่มตัวอย่างขึ้ น
10% ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ให้ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 237 คน เนื่ องจากนักศึกษาต่างชาติที่ติดต่อที่ศูนย์บริ การนานาชาติมีความหลากหลาย และ
ผูว้ จิ ยั ต้องการกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริ การจริ ง จึงเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มาติดต่อที่ศูนย์บริ การนานาชาติ
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั นี้ เป็ นแบบสอบถามประกอบไปด้วย 3 ส่ วนคือ คําถามเกี่ ยวกับ
ข้อมูลส่ วนบุคคลทัว่ ไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นปี ที่ศึกษา ผลการเรี ยนสะสม และสัญชาติ ส่ วนที่ 2
จะเป็ นคําถามเกี่ยวกับการวัดระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านของการให้บริ การของศูนย์บริ การ
นานาชาติ และส่ วนที่ 3 เป็ นคําถามแบบปลายเปิ ด ให้ผูต้ อบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็ น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของงานในศูนย์บริ การนานาชาติ
เป็ นลักษณะคําถามที่ใช้มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 1 = พอใจน้อยที่สุด และ 5 = พอใจมาก
ที่ สุ ด ) แบบสอบถามที่ ส ร้ า งได้ ท ดลองแจก 30 ชุ ด ได้ ค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ อัล ฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ของแบบวัดทั้งชุดเท่ากับ 0.97 ซึ่ งแปลได้ว่าแบบสอบถามชุดนี้ มีค่า
ความเชื่อมัน่ ในระดับสู ง สามารถนํามาวัดในการวิจยั ได้
การวิเคราะห์ ข้อมูล (Data Analysis)
ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้อง แล้วนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
ดังนี้
1.1 ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ในด้านข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และในด้านความพึงพอใจ ได้แก่ ค่าตํ่าสุ ด ค่าสู งสุ ด
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.2 ใช้ส ถิ ติ เพื่ อ วิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ที่ มี ต่ อ การ
ให้ บ ริ ก ารที่ ศู น ย์บ ริ การนานาชาติ จําแนกตามปั จจัยส่ ว นบุ ค คล คื อ สถิ ติ t-test และ one-way
Anova
ผลการวิจยั
การวิ จ ัย แบ่ งเป็ น 3 ส่ ว น ได้แ ก่ ส่ ว นที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ทั่ว ไปเกี่ ย วกับ ผู ้ต อบ
แบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ ชั้นปี ที่ กาํ ลังศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม สัญชาติ ส่ วนที่ 2 ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่างชาติที่มีต่อศูนย์บริ การนานาชาติ และ
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีต่อความพึงพอใจ
ในแต่ละด้าน ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
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ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามรวม 237 คน เป็ นเพศชาย 108 คน เพศหญิ ง 129
คน คิดเป็ นร้อยละ 45.6 และร้อยละ 54.4 ตามลําดับ ช่วงอายุส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามคือ ช่วง
อายุ 21-25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 55.7 รองลงมาคือช่วงอายุนอ้ ยกว่า 20 ปี ร้อยละ 24.1 ช่วงอายุ 26-30 ปี
ร้ อ ยละ 15.2 ชั้น ปี ที่ ก าํ ลังศึ ก ษา พบว่า ส่ ว นใหญ่ ก าํ ลังศึ ก ษาอยู่ในระดับ ชั้น ปี ที่ 4 ร้ อ ยละ 29.5
รองลงมาคือ ปี 3 ปี 1 และปี 2 ร้อยละ 26.2 ร้อยละ 25.7 และร้อยละ 18.6 ตามลําดับ สําหรับเกรดเฉลี่ย
สะสม ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยูใ่ นช่วง 3.01-3.50 จํานวน 95 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 40.1 สัญชาติของผูต้ อบแบบสอบถาม จากข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ได้จาํ แนก
เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือกลุ่มที่มีสัญชาติอยูใ่ นประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มที่มีสญ
ั ชาติ
ในประเทศที่อยูน่ อกเหนือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คิดเป็ นร้อยละ 38.4 และร้อยละ 61.6 ตามลําดับ
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจ
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาต่างชาติที่
เข้ารั บ การบริ ก ารที่ ศู น ย์บ ริ ก ารนานาชาติ เท่ ากับ 4.13 คื อมี ค วามพึ งพอใจมาก และจากการหา
ค่ าเฉลี่ ยความพึ งพอใจในแต่ ละด้านนั้น พบว่าความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านภาระหน้าที่ /
ขั้นตอนการให้บริ การ ด้านบุคลากรที่ ให้บริ การ ด้านสถานที่ และสิ่ งอํานวยความสะดวก ด้านผล
ของการให้บริ การ มีความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.08, 4.15, 4.14 และ 4.19 ตามลําดับ
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่ างระหว่างกลุ่ม
จากผลการวิเคราะห์ ความพึ งพอใจด้านแรกคื อ ด้านภาระหน้าที่ /ขั้นตอนการให้บริ การ
พบว่าตัวแปรต้นแต่ละประเภท ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี ที่ ศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม และสัญชาติ ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบช่วงอายุที่แตกต่างกันต่อความพึงพอใจโดยรวม และความพึง
พอใจในแต่ละด้านนั้นพบว่า ช่วงอายุที่ต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวมและความพึงพอใจในแต่ละ
ด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผลการวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บชั้น ปี ที่ ก าํ ลังศึ ก ษาที่ แ ตกต่ างกัน พบว่ า มี ค วามพึ ง พอใจ
โดยรวม และความพึงพอใจในแต่ละด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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ผลการวิเคราะห์เกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกันส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจโดยรวมและ
ความพึงพอใจในแต่ละด้านนั้น การวิเคราะห์พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมที่ แตกต่างส่ งผลต่อความพึง
พอใจทั้งโดยรวมและความพึงพอใจในแต่ละด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผลการวิเคราะห์สัญชาติของนักศึกษาต่างชาติ นั้นพบว่า กลุ่มนักศึกษาต่างชาติที่มีสัญชาติ
อยูใ่ นกลุ่มเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้และกลุ่มนักศึกษาต่างชาติที่อยู่ในประเทศนอกเหนื อจากเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ มีความพึงพอใจโดยรวมต่อศูนย์บริ การนานาชาติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อวิเคราะห์แยกแต่ละด้านของความพึงพอใจ พบว่า ในด้านภาระหน้าที่
ขั้นตอนการให้บริ การ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลพบว่าเพศที่ ต่างกันส่ งผลต่ อความพึงพอใจไม่แตกต่ างกันนั้น
สามารถอธิ บ ายได้ว่ า เพศไม่ ไ ด้เป็ นตัว แปรชี้ วัด ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ที่ มี ต่ อ
ศู น ย์บ ริ การนานาชาติ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ การวิ จ ยั ของอุ ไ ร ดวงระหว้า (2554) ที่ ศึ ก ษาปั จ จัยที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อคุณภาพการให้บริ การศูนย์บริ การ One Stop Service ช่วงอายุของนักศึกษาต่างชาติ
ที่เข้ารับบริ การที่ต่างกันก็ไม่มีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อการเข้ารับบริ การที่ศูนย์บริ การนานาชาติ
เช่นกัน ผลที่ได้น้ ี สอดคล้องกับการวิจยั ของ มณี รัตน์ แตงอ่อน (2551) ที่ศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบ
ต่อทัศนคติการรับบริ การของนักศึกษาปริ ญญาตรี กรณี ศึกษาสํานักบริ การการศึกษามหาวิทยาลัยอีส
เทิร์นเอเชีย ชั้นปี ที่กาํ ลังศึกษาและเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาต่างชาติที่เข้ารับบริ การที่ต่างกันนั้น
ก็ไม่มีผลต่อความพึงพอใจเช่นกัน ซึ่งผลที่ได้ไม่สอดคล้องกับการวิจยั ของ พรพิมล คงฉิ ม (2552) ที่
ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าที่ ได้รับบริ การจากบริ ษทั เอ็มเอชที -ดี แมก
จํากัด อาจเนื่องมาจากการบริ การของศูนย์บริ การนานาชาติเป็ นการเอื้ออํานวยความสะดวกโดยรวม
แก่นกั ศึกษาตั้งแต่เข้าศึกษาตลอดจนถึงจบการศึกษา ทําให้นกั ศึกษาทุกชั้นปี ได้รับการรับบริ การที่
เหมื อ นกัน ทําให้ ปั จ จัย นี้ ไม่ ส่ ง ผล รวมถึ ง ช่ ว งอายุอ าจจะไม่ ไ ด้แ ตกต่ า งกัน มากเนื่ อ งจากเป็ น
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทําให้ผลที่ได้ไม่แตกต่างกัน รวมถึง ศูนย์บริ การนานาชาติจะดูแลในเรื่ อง
ของการอยูอ่ าศัยในประเทศไทย ทําให้ผลการเรี ยน หรื อเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาไม่มีผลต่อความพึง
พอใจต่อการเข้ารับบริ การ ซึ่ งเกรดเฉลี่ยสะสมนี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรพิมล คงฉิ ม (2552) ที่
พบว่าระดับการศึกษาที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกันอ่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ
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สําหรับการวิเคราะห์เรื่ องสัญ ชาติ กบั ความพึงพอใจนั้น พบว่าสัญชาติที่ต่างกันส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจต่อศูนย์บริ การนานาชาติต่างกัน ทั้งความพึงพอใจโดยรวม และความพึงพอใจในด้าน
ภาระหน้าที่/ขั้นตอนการให้บริ การ โดยผูว้ ิจยั ได้จบั กลุ่มสัญชาติเป็ น 2 ประเภทคือ กลุ่มที่มีสัญชาติ
อยู่ในประเทศในเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้ และกลุ่ มที่ มี สั ญ ชาติ อ ยู่น อกเหนื อ ประเทศในเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่ งสามารถอธิ บายได้ว่า แต่ละสัญชาติมีวฒั นธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่ งประเทศใน
กลุ่มเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ถือว่าเป็ นกลุ่มประเทศที่มีวฒั นธรรมใกล้เคียงกันมากที่สุด ภูมิประเทศ
ที่ อยู่ใกล้กนั ทําให้มีการเรี ยนรู ้ ทัศนคติ การใช้ชีวิตที่คล้ายคลึงกัน ซึ่ งผลที่ ได้น้ ี สอดคล้องกับการ
วิจยั ของวิไลลักษณ์ สิ ริตระกูล (2555) ที่ พบว่านักท่ องเที่ ยวจากทัว่ ทุกภูมิภาค โดยธรรมชาติจะมี
ความพึงพอใจต่อองค์ประกอบต่างๆแตกต่างกัน เพราะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจง
และประสบการณ์ จากสถานการณ์ในประเทศของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรพร ฉายกี่
(2556) ที่ศึกษาเรื่ องนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีสถานภาพทางสัญชาติ ต่างกันมีความพึงพอใจที่ มีต่อ
การเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรี สัชนาลัย อําเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุ โขทัย โดยรวมแตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
จากการศึกษาครั้งนี้น้ นั ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า ในการวิจยั ศึกษาครั้งต่อไป ควรหาปั จจัยจากผู ้
ให้บริ การ ว่าปั จจัยของผูใ้ ห้บริ การแบบใด ที่ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อผูร้ ับบริ การ เพื่อสามารถ
นํามาปรับใช้ ปรับปรุ ง และเกิดประโยชน์ต่อการทํางานที่สมบูรณ์
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ปัจจัยด้ านโลจิสติกส์ ที่ส่งผลต่ อความพึงพอใจ กรณีศึกษาการท่ องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ
LOGISTICS FACTORS THAT AFFECT CUSTOMER SATISFACTION
SAMUTPRAKAN TOURISM CASE STUDY
สุ ภรพล เผ่ าจินดา
นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
พัฒ น์ พิสิษฐเกษม
รองคณบดีฝ่ายบริ หารและวิเทศสัมพันธ์ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้มีการกําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้ 2 ข้อ ด้วยกันคือ (1)
เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวในจังหวัดสมุทรปราการ (2)
เพื่อศึกษาปั จจัยด้านโลจิสติกส์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการผูว้ ิจยั
จึงเลือกที่จะใช้ประชากรทั้งหมดเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาจํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั เป็ นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ ขอ้ มูล โดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนาได้แก่ ค่ าร้ อยล่ ะ ค่าความถี่
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิ งอนุ มานที่ ใช้ในทดสอบสมมติฐาน คือ T-Test , F-Test
(One Way ANOVA) และ Multiple Regression Analysis เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
2 ชุด หรื อตัวแปร 2 ตัว ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในการหาค่าความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตาม
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
ชาย มี อ ายุ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 26 - 30 ปี มี ส ถานภาพโสด ส่ วนใหญ่ ป ระกอบอาชี พ เป็ นพนั ก งาน
บริ ษทั เอกชน มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี โดยมีรายได้ 15,001-25,000 บาทต่อเดือน
โดยผลการศึกษาปั จจัยด้านโลจิสติ กส์พบว่า ด้านการไหลทางกายภาพนักท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่พึง
พอใจในเรื่ องความปลอดภัย ในสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วมากที่ สุ ด ด้า นการไหลของสารสนเทศ
นักท่องเที่ ยวส่ วนใหญ่พึงพอใจในเรื่ องข้อมูลด้านที่ พกั มากที่ สุด ด้านการให้บริ การนักท่ องเที่ ยว
ส่ วนใหญ่พึงพอใจในเรื่ องสถานที่ ท่องเที่ ยวมี ความสะอาด สะดวก สบาย มากที่ สุด ด้านสถานที่
นักท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่ พึงพอใจในเรื่ องการเดิ นทางมี ความสะดวกและมี ป้ายสัญลักษณ์ บอกทาง
776

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ชัด เจนมากที่ สุ ด ด้านบุ ค ลากรนัก ท่ อ งเที่ ยวส่ ว นใหญ่ พึ ง พอใจในเรื่ อ งพนัก งานดู แ ลเอาใจใส่
กระตือรื อร้น และเต็มใจให้บริ การ มากที่สุด ด้านค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่พึงพอใจในเรื่ อง
ราคาที่พกั มีความเหมาะสมมากที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐานด้านปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศและอายุที่
แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการไม่แตกต่าง
กันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แต่ปัจจัยด้านสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน
มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการแตกต่างกันที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 และปั จจัยด้านโลจิสติ กส์มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวพบว่า
ด้านการไหลทางกายภาพ และด้านบุคลากรไม่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวใน
จังหวัดสมุทรปราการที่ ระดับนัยสําคัญ 0.05 แต่ดา้ นการไหลของสารสนเทศ ด้านการให้บริ การ
ด้า นสถานที่ และด้า นค่ า ใช้จ่ า ย มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าเที่ ย วในจัง หวัด
สมุทรปราการที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
คําสํ าคัญ : นักท่ องเที่ย ว ความพึงพอใจ ปัจจัยด้ านโลจิสติกส์
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 1500125. 000 baht per month study component logistics were found. Physical factors on the flow of
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tourists, mostly satisfied with the security in most destinations. The flow of information, most
tourists satisfied with the information about the hotel. Most tourists personnel satisfaction in
caring staff eager and willing to serve, most tourists satisfied with the accommodation prices are
very reasonable as possible.
The hypothesis testing found that personal factors. Personal factors of gender and age
differences do not affect the satisfaction of tourists visiting Samutprakan significance level of
0.05. However, the current status Education, occupation and income differences affect the
satisfaction of tourists visiting Samutprakan at the 0.05 significance level. And the logistics
factors were found.The physical flow and the Staff does not affect the satisfaction of tourists
visiting Samutprakan, the significance level of 0.05. But factor in the flow of information,
service ,location and cost affect the satisfaction of tourists visiting Samutprakan, the significance
level of 0.05.
Keywords: TOURIST, FACTORS THE LOGISTICS ,SATISFACTION
บทนํา
จังหวัดสมุ ท รปราการตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย ที่ บ ริ เวณปลายสุ ดของแม่น้ ํา
เจ้ า พระยา ติ ด ชายฝั่ ง ทางด้ า นเหนื อ ของอ่ า วไทย เป็ นจัง หวัด ขนาดเล็ ก บริ เวณชานเมื อ ง
กรุ งเทพมหานคร มีชื่อเรี ยกอื่นๆ อีกว่า “เมืองปากนํ้า” และ “เมืองพระประแดง” มีคาํ ขวัญประจํา
จังหวัดว่า “ป้ อมยุทธนาวี พระเจดียก์ ลางนํ้า ฟาร์ มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระ
ประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณี รับบัว ครบถ้วนทัว่ อุตสาหกรรม” คนทัว่ ไปอาจจะมองเห็นว่า
สมุทรปราการเป็ นเมืองอุตสาหกรรม แต่อนั ที่จริ งแล้วจังหวัดสมุทรปราการมีทรัพยากรในด้านการ
ท่องเที่ยวมากมาย และหลากหลายรู ปแบบ มีกิจกรรมท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม ที่โดดเด่น คือ การเยีย่ มชมวัดต่างๆ สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ชา้ ง
เอราวัณ ฟาร์ มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ สําหรับผูท้ ี่ชื่นชอบธรรมชาติและการเที่ยวชมวิถี
ชีวิต มีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ ดูนกชายเลนและนกทะเล กินอาหารทะเลสดๆ ริ มชายทะเล ที่สถาน
ตากอากาศบางปู เที่ยวตลาดนํ้า พักโฮมสเตย์ พายเรื อและล่องเรื อชมธรรมชาติริมแม่น้ าํ เจ้าพระยา
ชมบ้านทรงไทยอายุกว่า 100 ปี และขี่จกั รยานเที่ยวชมสวนผลไม้
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ภาวการณ์ ท่ อ งเที่ ยวของจังหวัดสมุ ท รปราการในปี 2559 ยังคงมี การเจริ ญ เติ บ โตอย่าง
ต่อเนื่ องทั้งนี้ ปัจจัยที่กระตุน้ กระแสการเดินทางท่องเที่ยวมาจากการความสะดวกด้านการเดินทาง
เนื่ องจากอยู่ไม่ไกลจากกรุ งเทพมหานคร อีกทั้งสมุทรปราการมี สถานที่ ท่องเที่ ยวที่ มีชื่อเสี ยงอยู่
หลายแห่ ง นอกจากนี้ ในช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมและต้นเดือนพฤศจิกายน จะมีการจัดงาน
พระสมุท รเจดี ยห์ รื อที่ เรี ยกกันว่า "งานเจดี ย"์ เป็ นเวลา 12 วัน 12 คื น ซึ่ งเป็ นงานประจําจังหวัด
สมุทรปราการ จัดขึ้นบริ เวณใจกลางเมืองของตัวอําเภอเมืองฯ นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของที่พกั แบบ
โฮมสเตย์ก็ มี ส่ ว นผลัก ดัน ให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ชื่ น ชอบความงามตามธรรมชาติ แ ละกิ จกรรมทาง
ธรรมชาติเช่น กิจกรรมปลูกป่ าชายเลน ก็มีส่วนผลักดันให้นักท่องเที่ยวเดินทางหลัง่ ไหลเข้ามาใน
พื้นที่เป็ นจํานวนมาก
โลจิสติกส์ท่องเที่ยว คือ “การจัดการประสานงานระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ (Activities) เพื่อ
ทําให้การไหลของนักท่ องเที่ ยว (Physical Flow) จากต้นทางไปสู่ ปลายทางโดยไม่มีขอ้ ผิดพลาด
และยังทําให้นกั ท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจสู งสุ ด”
การท่องเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวนั้น มีหลายปั จจัยเข้ามามีส่วนในการตัดสิ นใจเป็ นอย่าง
มาก เช่น ระยะเวลาในการเดินทางทั้งไปและกลับในการท่องเที่ ยวแต่ละครั้ง การคํานวณวันหยุด
พัก ผ่อนประจําปี ของนักท่ อ งเที่ ยว เช่ น การลาพักร้ อน หรื อ วัน หยุดตามเทศกาลต่ างๆ เป็ นต้น
นักท่ องเที่ ยวบางคน ไม่ต้องการที่ จะเดิ น ทางไปท่ องเที่ ยวไกลจากที่ อยู่อาศัยจนเกิ นไป อาจเป็ น
เพราะเบื่ อเรื่ องการเดิ นทาง เบื่ อเรื่ องการขับรถระยะทางไกลๆ เบื่ อเรื่ องจํานวนที่ พกั ที่ อาจจะเต็ม
ในช่วงวันหยุดตามเทศกาล เบื่อจํานวนคนที่พลุกพล่าน เป็ นต้นดังนั้นการนํามาหลักการด้านโลจิส
ติกส์มาใช้กบั การท่องเที่ยวก็สามารถทําได้
จากข้อมูลและสถานการณ์ขา้ งต้น ผูว้ ิจยั จึงต้องการศึกษาปั จจัยด้านโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อ
ความพึ งพอใจ กรณี ศี ก ษาการท่ องเที่ ยวจังหวัด สมุ ท รปราการ เพื่ อ ทราบถึ งภาพรวมของหลัก
โลจิสติ กส์ การท่องเที่ ยวในจังหวัดสมุทรปราการในปั จจุบนั และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
เพื่อเชื่อมโยงกับการกลับมาเที่ยวซํ้าของนักท่องเที่ยว รวมทั้งศึกษาแนวคิดการพัฒนาโลจิสติกส์การ
ท่ อ งเที่ ยวในมุ ม มองของผูเ้ กี่ ยวข้องโดยตรงเพื่ อ นําผลที่ ได้มาเป็ นแนวทางในการพัฒ นาระบบ
โลจิสติกส์การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของจังหวัดสมุทรปราการต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1.1เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วในจัง หวัด
สมุทรปราการ
1.2 เพื่อศึกษาปั จจัยด้านโลจิสติกส์ที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในจังหวัด
สมุทรปราการ
ขอบเขตของการวิจยั
ในการศึกษางานวิจยั ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบเขตดังนี้ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวใน
จังหวัดสมุทรปราการ
ศึกษาในด้านปั จจัยส่ วนบุคคลเช่น เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ และ ปั จจัย
ด้านโลจิสติกส์ เช่น ด้านการไหลทางกายภาพ ด้านการไหลของสารสนเทศ ด้านการให้บริ การ ด้าน
สถานที่ ด้านบุคลากร และด้านค่าใช้จ่าย เพื่อวัดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัด
สมุทรปราการ
ศึกษาข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2560 ในสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรปราการเช่น ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ เมืองโบราณ สถานตากอากาศบางปู วัด
บางพลีใหญ่กลาง พิพิธภัณฑ์ชา้ งเอราวัณ โฮมสเตย์บา้ นขุนสมุทรจีน เป็ นต้น
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
ปัจจัยด้านโลจิสติกส์
- การไหลทางกายภาพ
- การไหลของสารสนเทศ
- การให้บริ การ
- สถานที่
- บุคลากร
- ค่าใช้จ่าย

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในจังหวัดสมุทรปราการ

780

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

สมมติฐานการวิจยั
1.1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างกัน
1.2 ปั จจัยด้านโลจิสติกส์มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1.1 ประโยชน์ทางวิชาการ ให้รายงานฉบับนี้ เป็ นฐานข้อมูล ได้แก่ นักวิจยั และผูท้ ี่สนใจ
เพื่อนําข้อมูลนี้ไปใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาและทําวิจยั ต่อไป
1.2 ประโยชน์ทางด้านการนําไปปฏิบตั ิ เมื่อทราบปั จจัยองค์ประกอบ และการจัดการโลจิ
สติกส์ ดา้ นการท่องเที่ ยว ทําให้นักท่ องเที่ ยวพอใจ และนําไปพัฒ นาได้ดีข้ ึน ช่ วยให้นักท่ องเที่ ยว
กลับมาเที่ยวซํ้ามากขึ้น ก่อให้เกิดรายได้ให้กบั ภาครัฐและภาคเอกชนได้
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัย ส่ วนบุคคล
ความหมายของปัจจัยส่ วนบุคคล
ปั จจัยส่ วนบุคคลประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้อาชีพ
การศึ กษา เหล่านี้ เป็ นเกณฑท์ ที่ นิยมใช้ในการแบ่ ง ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่
สําคัญและสถิติที่วดั ได้ของประชากรที่ช่วยกําหนดตลาดเป็ นเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่า
ตัวแปรอื่นๆ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ 2538, หน้า 41-42)
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542, หน้า 44-52) ได้กล่าวถึงแนวความคิดด้านประชากรนี้เป็ นทฤษฎี
ที่ใช้หลักการของความเป็ นเหตุเป็ นผลกล่าวคือพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกิดขึ้นตามแรงบังคับจาก
ภายนอกมากระตุน้ เป็ นความเชื่อที่ว่าคนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมที่
แตกต่ างกันไปด้วย ซึ่ งแนวความคิ ดนี้ ตรงกับ ทฤษฎี กลุ่ มสังคม (Social Categories Theory) ของ
Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) ที่อธิ บายว่าพฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวข้องกับลักษณะต่างๆของ
บุ คคลหรื อลักษณะทางประชากรซึ่ งลักษณะเหล่านี้ สามารถอธิ บายเป็ นกลุ่ มๆได้ คื อ บุ คคลที่ มี
พฤติกรรมคล้ายคลึงกันมักจะอยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน ดังนั้นบุคคลที่อยูใ่ นลําดับชั้นทางสังคมเดียวกันจะ
เลือกรับ และตอบสนองต่อเนื้อหา ข่าวสารในแบบเดียวกันและทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล
(Individual Differences Theory) ซึ่ งทฤษฎีน้ ี ได้รับการพัฒนาจากแนวความคิดเรื่ องสิ่ งเร้าและการ
ตอบสนอง (Stimulus-Response) หรื อ ทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R Theory) ในสมัย ก่ อ นและได้นํา มา
ประยุกต์ใช้อธิ บายเกี่ยวกับการสื่ อสารว่าผูร้ ับสารที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน จะมีความสนใจตอ
ข่าวสารที่แตกต่างกัน
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แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับองค์ ประกอบของการท่ องเที่ยว
องค์ ประกอบของการท่ องเที่ยว
การท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย ได้ให้คาํ จํากัดความขององค์ประกอบในการท่องเที่ ยวไว้
ดังนี้ (กองวิชาการและฝึ กอบรม การท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย 2546 : 7) องค์ประกอบของการ
ท่องเที่ยวหรื ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ องค์ประกอบต่าง ๆ 8 ประการ ประกอบด้วย การ
คมนาคมขนส่ ง (ซึ่ งหมายถึ ง ทั้ง การคมนาคมขนส่ ง ทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ), ที่ พ ัก ,
ร้านอาหารและภัตตาคาร, บริ การนําเที่ยว, สิ่ งดึงดูดใจให้เกิดการท่องเที่ ยว เช่น ทะเล ภูเขา แม่น้ าํ
รวมทั้งประเพณี วัฒ นธรรม และโบราณสถาน (กล่าวคือ สิ่ งที่ ทาํ ให้นักท่ องเที่ ยวเกิ ดความสนใจ
และต้องการมาเยี่ยมชม ซึ่ งอาจเป็ นสิ่ งที่ มีอยูแ่ ล้วในธรรมชาติ หรื อสิ่ งที่มนุ ษย์สร้างขึ้นก็ได้), ร้ าน
ขายของที่ระลึกและสิ นค้าพื้นเมือง, ความปลอดภัย, การเผยแพร่ และโฆษณา
เนาวรัตน์ พลายน้อย และคณะ (2538 : 4) เสนอว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวนั้น
มักจะกล่าวถึง ปั จจัยที่ทาํ ให้บุคคลตัดสิ นใจในการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่ งได้แก่ ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
ท่ องเที่ ยว เวลาสําหรั บ การท่ องเที่ ยว และความตั้งใจที่ จะท่ องเที่ ยว ซึ่ งทั้ง 3 องค์ป ระกอบนี้ เป็ น
ตัวกําหนดที่ สําคัญ ยิ่งต่ อ การเดิ น ทางท่ องเที่ ยวเพื่ อตอบสนองความอยากรู ้ อยากเห็ น ของมนุ ษย์
องค์ประกอบเหล่านี้ จึงเป็ นกรอบกําหนดทิศทางและขนาดของพฤติกรรมการท่องเที่ยวให้แตกต่าง
ออกไปตามข้อจํากัดที่แต่ละบุคคลมีอยู่ กล่าวคือ บุคคลที่ มีรายได้ต่าํ มีเวลาน้อย หรื อไม่ต้ งั ใจที่จะ
ท่องเที่ยว ย่อมสามารถท่องเที่ยวได้ใกล้ และในเวลาสั้นเท่านั้น ขณะที่คนที่มีรายได้สูงมีเวลามาก
และมีความตั้งใจที่จะท่องเที่ยวสถานที่ที่ทนั สมัยและมีคุณภาพเหนือกว่า เป็ นต้น
โครงการศึ ก ษาวิ จ ยั การจัด การมนุ ษ ย์ก ับ สิ่ งแวดล้อ มและสถาบัน ดํารงราชานุ ภ าพ ได้
สรุ ปว่า การท่องเที่ยวประกอบกันขึ้นจากองค์ประกอบสําคัญ 5 ประการ ซึ่งต่างก็มีความสัมพันธ์กนั
ประกอบด้วย นัก ท่ องเที่ ยว (การท่ อ งเที่ ยวแห่ งประเทศไทย) แบ่ งนัก ท่ องเที่ ยวภายในประเทศ
ออกเป็ น 3 ประเภท คือ นักท่องเที่ยวภายในประเทศ (domestic visitor) นักท่องเที่ยวภายในประเทศ
ที่ ค ้างคื น (domestic tourist) หมายถึ ง นัก ท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศที่ ไ ปค้างคื น นอกที่ พ ัก อาศัย
ปั จจุบนั แต่ละครั้งอย่างน้อย 1 คืน นักท่องเที่ยวภายในประเทศที่ไม่คา้ งคืน(domestic excursionist)
การตลาดท่ อ งเที่ ยว หมายถึ ง ความพยายามที่ จะทําให้นักท่ องเที่ ยวกลุ่มเป้ าหมายเดิ นทางเข้ามา
ท่ องเที่ ยวในแหล่งท่องเที่ ยวของตน แล้วใช้สิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่ องเที่ ยวและบริ การ
ท่ องเที่ ยวในแหล่งท่ องเที่ ยวนั้น โดยการตลาดท่ องเที่ ยวอาจทาได้ 2 วิธี คื อ การให้บริ การข้อมูล
ข่าวสารการท่องเที่ยว และการโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การขนส่ ง หมายถึง การจัด
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ให้มีการเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวด้วยยานพาหนะประเภทต่าง ๆ จากภูมิลาเนาไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่
ต้องการและกลับสู่ ภูมิลาเนา โดยการขนส่ ง แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ การขนส่ งทางรถยนต์ การ
ขนส่ งทางรถไฟ การขนส่ งทางเรื อ และการขนส่ งทางเครื่ องบิน ทรัพยากรการท่องเที่ ยว หมายถึง
สิ่ งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เกิดการเดินทางไปเยือนหรื อไปท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยว
แห่ งประเทศไทยได้แบ่งทรัพยากรท่องเที่ ยวออกเป็ น 3 ประเภท คือ ทรัพยากรท่องเที่ ยวประเภท
ธรรมชาติ ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์โบราณสถาน และทรัพยากรท่องเที่ยวประเภท
ศิ ลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม สิ่ งอํานวยความสะดวกทางการท่ องเที่ ยว เป็ นสรรพสิ่ งที่
รองรั บการเดิ นทางท่ องเที่ ยวของนักท่ องเที่ ยว เพื่อให้การเดิ นทางและการท่ องเที่ ยวเป็ นไปด้วย
ความสะดวกสบายและปลอดภัย โดยสรุ ปกล่ าวได้ว่า การท่ องเที่ ยวมี องค์ประกอบสําคัญ หลาย
ประการ ได้แก่ นักท่องเที่ยวตลาดการท่องเที่ยว การขนส่ ง ทรัพยากรการท่องเที่ยว สิ่ งอํานวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยวซึ่งองค์ประกอบที่กล่าวมานั้น มีกระบวนการที่ขบั เคลื่อน สอดคล้องกันไป
คื อ เริ่ มจากนักท่ องเที่ ยวสนใจที่ จะท่ องเที่ ยว ต่ อมาก็หาข้อมูลแหล่งท่ องเที่ ยว การเดิ นทางจะไป
อย่างไร และแหล่งท่องเที่ยวนั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง พร้อมพิจารณาถึงสิ่ งอํานวยความสะดวกที่มี
ให้แก่นกั ท่องเที่ยวด้วย
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วกับความพึงพอใจ
จากการศึกษาความหมายของความพึงพอใจจากเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า ได้มีนกั วิชาการ
หลายท่านได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ ดังนี้
กูด (Good 1973 P. 13) ได้ให้ความหมายของความพึ งพอใจไว้ว่า หมายถึ ง คุณภาพ หรื อ
ระดับความพึงพอใจ ซึ่งเป็ นผลมาจากความสนใจและทัศนคติของบุคคลที่มีต่อคุณภาพของสิ่ งนั้น
ทิฟฟิ น (Tiffin 1973 P. 384) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึก (feeling)
มีความสุ ข เมื่อคนเราได้รับผลสําเร็ จตามจุดมุ่งหมาย (goals) ความต้องการ (wants) หรื อแรงจูงใจ
(motivation)
วอลแมน (Wolman 1973 P. 384) ให้ ค วามหมายว่า ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก
(feeling) มีความสุ ข เมื่อคนเราได้รับผลสําเร็ จตามจุดมุ่งหมาย (goals) ความต้องการ (wants) หรื อ
แรงจูงใจ (Motivation)
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กฤษณะ สิ นธุเดชะ (2538 น. 20) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นแรงจูงใจของมนุษย์ที่ต้ งั อยูบ่ น
ความต้อ งการด้านพื้ น ฐาน (Basic Need) มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกัน อย่างใกล้ชิ ด กับ ผลสั ม ฤทธิ์ และ
สิ่ งจูงใจ (Incentive)
วิมลสิ ทธิ์ หรยางกูร (2549) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นการให้ค่าความรู ้ สึกของคนเรามี
ความสัมพันธ์กบั โลกทัศน์ที่เกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดล้อม ค่าความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมจะแตกต่างกัน เช่น ความรู ้สึกดี-เลว พอใจ-ไม่พอใจ สนใจ-ไม่สนใจ เป็ นต้น
พจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณ ฑิ ต สถาน (2542) ได้ให้ ค วามหมายของความพึ งพอใจไว้ว่า
หมายถึง ความรู ้สึกรัก ชอบใจ พอใจ และพึงใจ
Pearce (1988) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจหรื อการบรรลุความคาดหวังอาจจะขึ้นอยู่กบั ว่า
บุคคลให้คุณค่าหรื อตีค่าผลลัพธ์ของความคาดหวังนั้นมากน้อยแค่ไหน หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ งก็คือ
ความพึงพอใจของคนเราขึ้ นอยู่กบั ค่ านิ ยมหรื อความเชื่ อต่ าง ๆ และได้พบว่าความพึ งพอใจของ
นักท่องเที่ยว ขึ้นอยูก่ บั ความชอบที่นกั ท่องเที่ยวมีต่อแหล่งท่องเที่ยวก่อนจะเดินทาง ความชอบที่ว่า
นี้ส่งผลต่อการประเมินความรู ้สึกต่อแหล่งท่องเที่ยวภายหลังจากการเดินทางไปเยือนแล้ว โดยพบว่า
ถ้าความชอบในแหล่ งท่ อ งเที่ ยวมี อยู่มากเป็ นทุ นเดิ มก่ อนการเดิ นทาง จะส่ งผลให้นักท่ องเที่ ยว
ประเมิ นความพึงพอใจ หลังความเดิ นทางไปในทางบวกและสรุ ปเป็ นทฤษฎี ว่า ถ้านักท่ องเที่ ยว
ได้รั บ ความพึ งพอใจ นั ก ท่ อ งเที่ ย วอาจกลับ มาเยือ นแหล่ งท่ อ งเที่ ย วนั้น ซํ้า หรื อ แนะนําแหล่ ง
ท่ องเที่ ยวแก่นักท่ องเที่ ยวคน อื่น หรื อแสดงออกทางคําพูดด้วยการชื่ นชมในแหล่งท่ องเที่ ยวนั้น
ในทางตรงกันข้ามถ้านักท่องเที่ยว ไม่พอใจ นักท่องเที่ยวก็อาจจะไม่กลับมาเยือนแหล่งท่องเที่ยวนั้น
อีก และอาจจะไม่แนะนําให้ นักท่องเที่ยวอื่นมาเที่ยว หรื ออาจจะพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นทางด้าน
ลบ และทําให้แหล่งท่องเที่ยว ได้รับความเสี ยหายทางด้านตลาดได้
Hughes (1991) นักท่ อ งเที่ ยวผูซ้ ่ ึ งความคาดหวังได้รับ การตอบสนองด้วยประสบการณ์
ต่าง ๆ จะเกิดความพึงพอใจ และในทางตรงกันข้ามนักท่องเที่ยวที่ได้ประสบการณ์ที่ไม่ตอบสนอง
ต่ อ ความคาดหวัง ก็ จ ะเกิ ด ความไม่ พึ งพอใจ ยิ่ง ช่ อ งว่ าง (disparity) ระหว่ างความคาดหวัง กับ
ประสบการณ์ ที่ได้มีมากเท่ าไหร่ ก็จะส่ งผลให้ความไม่พอใจเกิดมากขึ้นเท่ านั้น โดยมีการจําแนก
ความพึ งพอใจทางด้านบวกเป็ น 3 ระดับ ได้แ ก่ พอใจอย่างยิ่ง (very satisfied) พอใจมาก (quite
satisfied) และพอใจ (satisfied) ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความคาดหวังได้รับการตอบสนอง
เท่าที่หวังเอาไว้หรื อเกินกว่าที่หวังไว้ (Shames และ Glover (1988) )
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งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
นริ น ทิ พ ย์ ศรี ชัย (2551) ศึ ก ษาแหล่ งท่ อ งเที่ ยวในจังหวัดสมุ ท รสงคราม เพื่ อศึ กษาและ
เปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริ การท่องเที่ยวโฮมสเตย์ในอําเภออัมพวา
จังหวัดสมุ ท รสงคราม พบว่า นักท่ องเที่ ยวมี ความพึงพอใจต่อการให้บริ การท่ องเที่ ยวโฮมสเตย์
โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก นักท่องเที่ ยวที่เป็ นเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อการ
บริ ก ารโฮมสเตย์ใ นอําเภออัม พวา จังหวัด สมุ ท รสงคราม โดยรวมทุ ก ด้านแตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจในการให้บริ การท่องเที่ยวโฮมสเตย์
ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุ ทรสงคราม แตกต่ างกัน อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติ นักท่ องเที่ ยวที่ มี
สถานภาพต่ างกันมีความพึงพอใจในการให้บริ การท่ องเที่ ยวโฮมสเตย์ในอําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ และนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน
มี ค วามพึ งพอใจในการให้ บ ริ ก ารท่ องเที่ ย วโฮมสเตย์ในอําเภอ อัม พวา จังหวัด สมุ ท รสงคราม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นาวิน วิไลเลิ ศ (2549 น. 99) ศึ กษาเรื่ องความพึ งพอใจของนักท่ องเที่ ยวชาวไทยต่ อ การ
ท่องเที่ยวในโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม จังหวัดอุบลราชธานี พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในโครงการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศภูฝอยลมที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
พึงพอใจในการท่องเที่ยวในโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การศึ ก ษาวิ จ ยั ครั้ งนี้ ได้ท ําการคัด เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่างแบบสะดวก โดยเก็ บ ข้อ มู ล ในวัน
พฤหัสบดีถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 -18.30 น. ของทุกวัน โดยเก็บจากจํานวนนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ที่ ม าเที่ ย วในสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วจัง หวัด สมุ ท รปราการเช่ น ฟาร์ ม จระเข้แ ละสวนสั ต ว์
สมุทรปราการ เมืองโบราณ สถานตากอากาศบางปู วัดบางพลีใหญ่ กลาง พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
โฮมสเตย์บา้ นขุนสมุทรจีน เป็ นต้น โดยแบ่งจํานวนแบบสอบถามทั้งหมดเป็ นจํานวนเท่าๆ กัน รวม
ทั้งสิ้ น 400 ชุด
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่จะใช้ในงานวิจยั นี้ คือ การใช้แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยคําถามทั้งแบบปลาย
ปิ ดและแบบปลายเปิ ดเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็บ ข้อ มู ล ทั้งนี้ แบบสอบถามแบ่ งออกเป็ น 3 ส่ ว น
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ประกอบด้วย ส่ วนที่ 1 ข้อมู ลทั่วไปของนักท่ องเที่ ยวในจังหวัดสมุ ท รปราการได้แก่ เพศ, อายุ,
สถานภาพ, การศึกษา, อาชีพ, รายได้ ส่ วนที่ 2 ประกอบด้วยข้อคําถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านโลจิสติกส์
ได้แก่ การไหลทางกายภาพ การไหลของสารสนเทศ การให้บริ การ สถานที่ บุคลากร และค่าใช้จ่าย
ส่ วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ
การวิเคราะห์ ข้อมูล (Data Analysis)
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เก็บรวบรวมได้จากการใช้แบบสอบถามสําหรับงานวิจยั ในครั้งนี้
โดยใช้สถิติสาํ หรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล และสามารถจําแนกออกได้เป็ น 2 รู ปแบบ
สถิติเชิงพรรณนา ใช้สาํ หรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการบรรยายคุณลักษณะของ
ข้อมูลที่ได้รับจากผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย
(Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สถิติเชิ งอนุ มาน ใช้สาํ หรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลสําหรับการทดสอบความสมมุติฐานที่ตั ้งไว้
ประกอบไปด้ วย Independent-Sample T-Test One-Way ANOVA หรื อ F-Test
ผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย ส่ วนบุคคล จากการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่
คือ เพศชายจํานวน 223 คน (ร้อยละ 55.7) อยูใ่ นช่วงอายุ 26 - 30 ปี จํานวน 196 คน (ร้อยละ 49) มี
สถานะโสด จํานวน 321 คน (ร้ อยละ 80.25) มีระดับการศึกษาสู งสุ ดในระดับปริ ญญาตรี จํานวน
326 คน (ร้อยละ 81.5) ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชนจํานวน 201 คน (ร้อยละ 50.2) และ
เป็ นผูท้ ี่มีรายได้ 15,001 – 25,000 บาทต่อเดือน จํานวน 225 คน (ร้อยละ 56.25)
ผลการวิเคราะห์ ข้ อมู ลเกี่ย วกับปั จ จัย ด้ านโลจิสติกส์ ต่ อปั จ จัย ต่ างๆ พบว่า กลุ่ มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปั จจัยด้านโลจิสติกส์ในภาพรวมอยู่ในระดับ
“ปานกลาง” โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า สถานที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ
3.49 รองลงมาคือการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 และการไหลของสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.35 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์ ข้ อมูลเกี่ย วกับระดับความพึงพอใจของนักท่ องเที่ย วพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ ยวที่ ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อ ปั จจัยโลจิสติ กส์ ในด้านความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับ“มาก” โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ท่านมีความพึง
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พอใจในความสะดวกในการเดิ น ทางจากสถานที่ ท่ องเที่ ยวหนึ่ งไปยังอี กสถานที่ ท่ อ งเที่ ยวหนึ่ ง
ภายในจังหวัดสมุทรปราการมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 3.69 รองลงมาคือ ท่านมีความพึงพอใจในความ
หลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว (เช่นแหล่งธรรมชาติ แหล่งวัฒนธรรม ฯลฯ)มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68
และท่านมีความพึงพอใจในความเหมาะสมของราคาที่พกั และบริ การที่ได้รับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62
ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมุตฐิ าน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วยเพศ, อายุ, สถานภาพ, การศึกษา, อาชี พ, รายได้ ที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่
ไปท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการต่างกันมีตวั แปรอิสระทั้งหมด 4 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อตัว
แปรตามที่มีค่านัยสําคัญน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 ได้แก่ ด้านสถานภาพ ด้านระดับการศึกษา ด้าน
อาชีพ และด้านรายได้ต่อเดือน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านโลจิสติกส์มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโลจิสติกส์ที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว มี
ตัวแปรอิสระของด้านโลจิสติกส์ที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวทั้งหมด 4 ตัว
แปรที่มีความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตามที่ มีค่านัยสําคัญน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 ได้แก่ ด้านการไหล
ของสารสนเทศ ด้านการให้บริ การ ด้านสถานที่ และด้านค่าใช้จ่าย
อภิปรายผล
การศึกษาปั จจัยด้านโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ กรณี ศึกษาการท่องเที่ ยวจังหวัด
สมุทรปราการ สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
เพศ อายุ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ปเที่ ย วในจัง หวัด
สมุทรปราการไม่ต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็ นเพศชายหรื อเพศหญิง ช่วงอายุ
แตกต่างกัน หากมีความพึงพอใจต่อสถานที่ท่องเที่ยว สภาพแวดล้อม และการเลือกใช้บริ การแล้ว
ได้รับการบริ การที่มีคุณภาพ มีความสะดวกสะบายในการเดินทางที่เสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่
เลือกปฏิบตั ิ จะก่อให้เกิดความพึงพอใจกับนักท่องเที่ยว ทําให้อยากกลับมาเที่ยวซํ้า จึงเป็ นเหตุให้
เพศ และอายุไม่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ
787

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

สถานภาพ, การศึกษา, อาชีพ, รายได้ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ที่ ไปท่ องเที่ ยวจังหวัดสมุ ท รปราการแตกต่ างกันซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ นริ นทิ พ ย์ ศรี ชัย
(2551) ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในองค์พระปฐมเจดียจ์ งั หวัดนครปฐมเพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบความ
พึ ง พอใจของนัก ท่ อ งเที่ ย วต่ อ การให้ บ ริ ก ารท่ อ งเที่ ย วโฮมสเตย์ในองค์พ ระปฐมเจดี ย ์ จังหวัด
นครปฐม พบว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแตกต่างกันมี ความพึงพอใจต่อการให้ บริ การท่องเที่ยว
โฮมสเตย์ ในองค์พระปฐมเจดีย ์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
งานวิจยั ของ นาวิน วิไลเลิศ (2549 : 99) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการ
ท่องเที่ยวในโครงการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานี พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในโครงการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศภูฝอยลมที่ มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึง
พอใจในการท่องเที่ยวในโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดับ 0.05 งานวิ จ ัย ของ พิ ษ ณุ วงศ์ เกษม (2548) ได้ท ํา การศึ ก ษาเรื่ อ งความพึ ง พอใจของ
นักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศในเขตป่ าอนุ รักษ์ภูพระบาท อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ผลการศึกษาพบว่า การเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิง นิเวศ
ใน 4 ด้าน ตามลักษณะพื้นฐานบางประการของนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีความแตกต่าง
กัน อย่างมี นั ย สํ าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 งานวิ จ ัย ของ นริ น ทิ พ ย์ ศรี ชัย (2551) ศึ ก ษาแหล่ ง
ท่องเที่ ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อ
การให้บริ การท่องเที่ ยวโฮมสเตย์ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า นักท่องเที่ ยวที่ มี
รายได้แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การท่ องเที่ ยวโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จจัยโลจิสติกส์ ด้านการไหลทางกายภาพ และด้านบุคลากร ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ ยวจังหวัดสมุทรปราการ อาจเป็ นเพราะนักท่องเที่ ยวมีพฤติกรรมต่อปั จจัย
ด้านการไหลทางกายภาพ และปั จจัยด้านบุคลากรแตกต่างกัน หากเมื่อมีความปลอดภัยในสถานที่
ท่ อ งเที่ ยว และสามารถเข้าถึ งแหล่ งอาหารและเครื่ อ งดื่ มได้ง่าย รวมทั้งพนัก งานดู แ ลเอาใจใ ส่
กระตือรื อร้น และเต็มใจให้บริ การ บริ การด้วยความสุ ภาพและเป็ นมิตร ก่อให้เกิดความพึงพอใจกับ
นักท่องเที่ยว จึงเป็ นเหตุให้ปัจจัยด้านการไหลทางกายภาพ และปั จจัยด้านบุคลากรไม่มีผลต่อความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ
ปั จ จัยโลจิ ส ติ ก ส์ ด้านการไหลของสารสนเทศ การให้ บ ริ ก าร สถานที่ และค่ าใช้จ่ ายมี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
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ของ รัฐทิตยา หิ รัณยหาด (2544) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริ มศักยภาพ หมู่บา้ นวัฒนธรรม
เพื่อการท่องเที่ยว : กรณี ศึกษาบ้านหนองขาว อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า
ศักยภาพของการท่องเที่ยวด้านความปลอดภัย การประชาสัมพันธ์ และพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวอยู่
ในระดับสู ง แต่ศกั ยภาพด้านความพร้อมของบุคลากรต้องมีการปรับปรุ งเนื่ องจากบุคลากรมีความ
พร้อมน้อย รวมทั้งเพิ่มเติมในด้านสาธารณูปโภคขั้นสู งในสิ่ งต่าง ๆ เช่น ร้านค้าขายอาหาร ร้านขาย
ของที่ ระลึ ก สุ ขาสําหรั บ นักท่ อ งเที่ ยว และศู นย์บ ริ การนักท่ อ งเที่ ยว งานวิจยั ของ สุ ธดี ชิ ดชอบ
(2548) ศึกษาถึงทัศนคติและความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด ในด้านแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย ว ด้านการประชาสั ม พัน ธ์ ด้านที่ พ ัก ด้า นการบริ ก าร และด้า นความสะดวกสบายใน
ภาพรวม นักท่ อ งเที่ ยวมี ค วามพึ งพอใจอยู่ในเกณฑ์ป านกลาง นอกจากนี้ แนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุ ง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาให้กิ่งอําเภอเกาะช้างมีชื่อเสี ยง เป็ นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ด้านความสะดวกสะบาย ประกอบด้วย การเพิ่มถังขยะ ที่
จอดรถสาธารณะ ขยายเส้นทางให้กว้างขึ้น ประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ วและข้อมูลทันสมัย ครอบคลุม
ความต้อ งการของนัก ท่ อ งเที่ ย วและไฟฟ้ าสาธารณะ ด้า นการพัฒ นาปรั บ ปรุ งแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว
ประกอบด้วย การรักษาความสะอาด ราคาห้องพัก เพิ่มการให้บริ การด้านคมนาคม ความปลอดภัย
และพัฒนาจุดชมวิวให้มากขึ้นเพื่อความสะดวกสบายแก่นกั ท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับ
และอเดย์ และ แอนเดอร์ สัน (Aday and Anderson 1978 : 283-292) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องความพึง
พอใจของประชาชนที่มาท่องเที่ยวในสวนสาธารณะในมลรัฐแคริ ฟอร์ เนี ย ประเทศสหรัฐอเมริ กา
จํานวน 1,240 คน ผลการศึ กษาพบว่า ความพึ งพอใจต่ อ การให้บ ริ การด้านสถานที่ อาํ นวยความ
สะดวก สภาพภูมิอากาศ และการจัดการโดยทัว่ ไป ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรที่จะศึกษาจังหวัดอื่นๆ เพื่อที่จะได้ศึกษาเปรี ยบเทียบผลการศึกษา
กับ นักท่ องเที่ ยวในจังหวัดอื่ นๆ เพื่ อขยายผลการวิจยั ให้กว้างขึ้ นจะทําให้ เกิ ดประโยชน์ ในการ
กําหนดปั จจัยทางโลจิสติกส์ในรู ปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
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การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ทีม่ ผี ลกระทบต่ ออัตราผลตอบแทนทีผ่ ดิ ปกติในกลุ่มมีเดีย
DEMISE OF KING RAMA 9 AND ABNORMAL RETURNS IN MEDIA
SECTOR : EVIDENCE FROM THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND
กันตพัฒ น์ สํ าราญบํารุง
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กุลบุตร โกเมนกุล
อาจารย์ประจํา สาขาวิชาการเงินและการลงทุน คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ในหลวงรั ชกาลที่ 9 ที่ มีผลกระทบต่ อราคาหุ ้นในกลุ่ มมี เดี ย ครั้ งนี้ มี วตั ถุป ระสงค์เพื่ อศึ กษาการ
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีผลกระทบต่อ
อัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุ่มมีเดีย การศึกษาวิจยั เรื่ องนี้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ ทุก
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในกลุ่มหุ ้นมีเดีย 27 บริ ษทั เป็ นการศึกษา
แบบเหตุการณ์ที่น่าสนใจ (Event Study) โดยใช้ขอ้ มูลอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ และนําไป
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ t-Test ซึ่งผลการวิจยั ปรากฏดังนี้
ราคาหุ ้ น ในกลุ่ มมี เดี ย 27 บริ ษ ัท ที่ จ ดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย มี
ค่าเฉลี่ยดังนี้
ก่อนเกิดเหตุ 15 วัน มีอตั ราผลตอบแทนที่ผดิ ปกติในกลุ่มมีเดียอยูท่ ี่ -.0153%
วันเกิดเหตุ (13 ตุลาคม 2559) มีอตั ราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุ่มมีเดียอยูท่ ี่ 0.0018% หลังวันเกิด
เหตุ 15 วัน มีอตั ราผลตอบแทนที่ผดิ ปกติในกลุ่มมีเดียอยูท่ ี่ 0.0134%
หลังวันเกิดเหตุ 30 วัน มีอตั ราผลตอบแทนที่ผดิ ปกติในกลุ่มมีเดียอยูท่ ี่ -0.0014%
หลังวันเกิดเหตุ 45 วัน มีอตั ราผลตอบแทนที่ผดิ ปกติในกลุ่มมีเดียอยูท่ ี่ 0.0004%
หลังวันเกิดเหตุ 60 วัน มีอตั ราผลตอบแทนที่ผดิ ปกติในกลุ่มมีเดียอยูท่ ี่ -0.0002%
หลังวันเกิดเหตุ 75 วัน มีอตั ราผลตอบแทนที่ผดิ ปกติในกลุ่มมีเดียอยูท่ ี่ 0.088%
หลังวันเกิดเหตุ 90 วัน มีอตั ราผลตอบแทนที่ผดิ ปกติในกลุ่มมีเดียอยูท่ ี่ -.0050%
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หลังวันเกิดเหตุ 105 วัน มีอตั ราผลตอบแทนที่ผดิ ปกติในกลุ่มมีเดียอยูท่ ี่ 0.0018%
หลังวันเกิดเหตุ 120วัน มีอตั ราผลตอบแทนที่ผดิ ปกติในกลุ่มมีเดียอยูท่ ี่ 0.0007%
หลังวันเกิดเหตุ 135 วัน มีอตั ราผลตอบแทนที่ผดิ ปกติในกลุ่มมีเดียอยูท่ ี่ 0.0000%
หลังวันเกิดเหตุ 150 วัน มีอตั ราผลตอบแทนที่ผดิ ปกติในกลุ่มมีเดียอยูท่ ี่ 0.0495%
หลังวันเกิดเหตุ 165 วัน มีอตั ราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุ่มมีเดียอยูท่ ี่ 0.0004% และหลังวันเกิด
เหตุ 180 วัน มีอตั ราผลตอบแทนที่ผดิ ปกติในกลุ่มมีเดียอยูท่ ี่ 0.0056%
การทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า วันเกิดเหตุ (13 ตุลาคม 2559) หลังวันเกิดเหตุ 180 วัน ของ
การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม่มีผลกระทบ
ต่อราคาหุน้ ในกลุ่มมีเดีย
คําสํ าคัญ : การสวรรคต, ในหลวงรัชกาลที่ 9, ราคาหุน้ , กลุ่มมีเดีย
ABSTRACT
Research: DEMISE OF KING RAMA 9 AND ABNORMAL RETURNS IN MEDIA
SECTOR: EVIDENCE FROM THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND
Purpose: to study the abnormal earnings yields the media and entertainment stock market
after the passing of the late king Rama IX
The populace included in this study are all registered public media and Entertainment
Company listed in 27 media and entertainment stocks. This study is an event study by analyzing
the earning yields abnormal fluctuations after his majesty’s passing through t-test hypotheses and
the results are as follows:
The stock price fluctuation of 27 media and entertainment stocks:
15 days before the passing the averages are at -0.153% abnormal earnings yields
The day of the passing (Oct 13 2016), There is 0.0018% abnormal earnings yields
15 days after the passing, There is 0.0134% abnormal earnings yields
30 days after the passing, There is -0.0014% abnormal earnings yields
45 days after the passing, There is 0.0004% abnormal earnings yields
60 days after the passing, There is -0.0002% abnormal earnings yields
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75 days after the passing, There is -0.0050% abnormal earnings yields
90 days after the passing, There is 0.0018%abnormal earnings yields
105 days after the passing, There is 0.0007% abnormal earnings yields
120 days after the passing, There is 0.0000% abnormal earnings yields
135 days after the passing, There is 0.0495% abnormal earnings yields
150 days after the passing, There is 0.0007% abnormal earnings yields
165 days after the passing, There is 0.0004% abnormal earnings yields
180 days after the passing, There is 0.0004% abnormal earnings yields
The test, in comparison to the hypotheses yields that the day of the passing and 180 days after the
passing of the late king Rama IX have no effect to the media and entertainment stock prices.
Keywords : DEMISE OF KING RAMA 9 AND ABNORMAL RETURNS IN MEDIA
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปั จจุบนั การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องตาม
ทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจ และนอกจากนี้ ยงั มีจาํ นวนบริ ษทั จดทะเบียนเพิ่มขึ้นอีกมากมาย
ทําให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากมาย และเป็ นทางเลือกให้แก่
นักลงทุนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้ภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มี
การขยายตัวเพิ่มมากขึ้นด้วย แต่ท้ งั นี้เนื่องจากราคาของหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย มักจะมีความผันผวนตามภาวะของตลาดหลักทรัพย์ จึงถือได้ว่าการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย นั้นเป็ นการลงทุนที่มีความเสี่ ยงสู ง โดยภาวะของตลาดหลักทรัพย์ฯนั้น
มักจะเกิ ดจากผลกระทบด้านปั จจัยทางด้านเศรษฐกิ จ ปั จจัยทางด้านการเมือง และปั จจัยภายนอก
ต่างๆ ซึ่ งถือได้ว่ามี ความเสี่ ยงอย่างมากสําหรับผูล้ งทุ นที่ ซ้ื อขายหลักทรัพย์ แต่ อย่างไรก็ตามการ
ลงทุ นในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ก็ยงั ได้รับความนิ ยมอย่างสู งในกลุ่ มผูล้ งทุ น ทั่วไป
เนื่ องจากการลงทุนในหลักทรัพย์น้ นั ได้รับผลตอบแทนที่สูงภายในเวลาอันรวดเร็ ว อีกทั้งดัชนีการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ยงั เป็ นตัวชี้วดั ที่สาํ คัญในการวัดระดับความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในรู ปของการวัดการลงทุนอีกด้วย (ณัฐณิ ชา สว่างศรี , 2556)
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ปั จจุบนั ราคาหุน้ จะถูกกําหนดขึ้นด้วย 2 ปั จจัยหลัก ๆ คือ 1) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
ทั้งในรู ปของเงินปั นผลและส่ วนต่างราคา 2) ความเสี่ ยงที่ผลู ้ งทุนจะต้องเผชิญจากการลงทุนในหุ ้น
โดยผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและความเสี่ ยงที่ผลู ้ งทุนจะต้องเผชิญจากการลงทุนในหุ น้ จะเป็ น
ตัวกําหนดมูลค่าที่ แท้จริ งของหุ ้น และมูลค่าที่ แท้จริ งของหุ ้นจะส่ งผลต่อราคาตลาดของหุ ้น โดย
ปั จจัยต่าง ๆ ที่ กาํ หนดราคาหุ ้น เป็ นพื้นฐานสําคัญที่สามารถจัดกลุ่มเป็ น 3 ปั จจัยใหญ่ ๆ คือ ภาวะ
เศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และผลการดําเนินงานของบริ ษทั (ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย,
2558)
หุน้ ในกลุ่มมีเดีย เป็ นหุ น้ กลุ่มหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนสู งกว่าตลาดประมาณ 10% ซึ่งราคาหุ น้
หลายตัวในกลุ่มนี้ มีราคาเพิ่มสู งขึ้นในเวลาที่ รวดเร็ ว จึ งทําให้นักลงทุ นหลายคนได้กาํ ไรเป็ นเงิน
จํานวนมาก เพราะกลุ่มนี้ มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ แต่ก็มีอีกหลายคนที่ ยงั รอดูสถานการณ์ เพราะไม่
แน่ ใจว่า ราคาหุ ้นวันนี้ สมเหตุสมผลหรื อไม่ เนื่ องจากเม็ดเงินค่าโฆษณา จะไม่กระจายตัวในทุกสื่ อ
เหมือนในอดี ต เพราะพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค และเทคโนโลยีมีการเปลี่ ยนแปลง ทําให้สื่อแบบใหม่
(New Media) มีความน่ าสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะสื่ อโฆษณา ดิ จิทลั จําพวก Facebook YouTube
และ Line รวมไปถึงสื่ อโฆษณานอกบ้าน ซึ่ งเติบโตตามการขยายตัวของชุ มชนเมื องกับเส้นทาง
รถไฟฟ้า สื่ อโฆษณาโรงภาพยนตร์ที่จะเติบโตตามแผนเพิ่มโรงภาพยนตร์ และการฉายภาพยนตร์ ที่
น่ าสนใจ และที วีดิจิทลั ที่ มี เรตติ้ งสู ง ขณะที่ สื่อแบบเก่ าไม่ว่าจะเป็ น ที วีอะนาล็อก วิทยุ สิ่ งพิมพ์
หรื อนิ ตยสาร ไม่ อ าจเข้ า ถึ ง ผู ้บ ริ โภคได้ ม ากเหมื อ นในอดี ต (www.moneychannel.co.th/
news_detail/20287, สื บค้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560)
เมื่ อวันที่ 13 ตุ ลาคม พ.ศ. 2559 ซึ่ งเป็ นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
พระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทําให้ทางรัฐบาลกําหนดไว้ทุกข์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ใน
พระบรมโกศโดยการลดธงครึ่ งเสาเป็ นเวลา 30 วัน รวมทั้งงดงานรื่ น เริ งเป็ นเวลา 30 วัน รวม
อุตสาหกรรมมีเดียต่าง ๆ อาทิ สถานี โทรทัศน์ของไทย รวมถึงสื่ อออนไลน์ ฯลฯ ต้องอยูใ่ นโหมด
ของการไว้ทุกข์ โดยเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ ในรู ปแบบของภาพสี ขาวดํา อีกทั้งสถานีโทรทัศน์
ของไทยยังถูกงดการเผยแพร่ รายการที่แสดงถึงความรื่ นเริ งเป็ นเวลา 30 วัน และไม่การโฆษณาใด ๆ
ทั้งสิ้ นอี กด้วย ทําให้ให้สถานี โทรทัศน์ข องไทย รวมถึ งสื่ อออนไลน์ ฯลฯ ขาดรายได้ในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับการโฆษณา และอาจส่ งผลให้ราคาหุน้ ในกลุ่มมีเดียลดตํ่าลงอีกด้วย
จากความสําคัญของปั ญหาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงดําเนิ นการศึกษาปั จจัยการสวรรคตของ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่ หั ว ในพระบรมโกศ ในหลวงรั ช กาลที่ 9 ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ อัต รา
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ผลตอบแทนที่ ผิดปกติ ในกลุ่มมีเดีย เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับปั จจัย
ดังกล่าว และเพื่อจะได้นาํ ข้อมูลอันเป็ นประโยชน์ที่สามารถนําไปเป็ นแนวทางในการลงทุนหุ ้นใน
กลุ่มมีเดียต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อศึกษาเหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุ่มมีเดีย ในช่วงก่อนและหลังเหตุการณ์
กรอบแนวคิดของการวิจยั
วัน

-15

13 ต.ค.

+15

+30

........

+180

สมมติฐานการวิจยั
การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในหลวงรั ชกาลที่ 9 มี
ผลกระทบต่อราคาหุน้ ในกลุ่มมีเดีย
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ทราบถึงปั จจัยการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศในหลวง
รัชกาลที่ 9 ที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุ่มมีเดีย
2. สามารถนําข้อมูลไปใช้เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาหุ ้นในกลุ่มมีเดีย
ให้แก่นกั ลงทุน และยังสามารถนําไปใช้เป็ นข้อมูลในการกํากับดูแลราคาหุน้ ของบริ ษทั ในกลุ่มมีเดีย
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการกําหนดราคาหุ้น
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (2558) ได้กล่าวไว้ว่า การหามูลค่าที่แท้จริ งของหุ ้น เกิด
จากความเชื่อที่ว่า ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการลงทุนในหุ ้นวันนี้ ย่อมคาดหวังผลประโยชน์หรื อผลตอบแทน
ที่ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตจากการลงทุนในหุ ้นดังกล่าว ดังนั้น ราคาหุ ้นที่ผลู ้ งทุนยอมจ่ายในวันนี้ จึง
เป็ นราคาสําหรับสิ่ งที่คาดหวังว่าจะได้รับในอนาคตนัน่ เอง และราคาหุน้ ที่เปลี่ยนแปลงไป น่าจะเกิด
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จากที่ผลู ้ งทุนคาดการณ์ว่าสิ่ งที่ตนจะได้รับในอนาคต ทั้งในรู ปของเงินปั นผล และส่ วนต่างราคาที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ถ้าผูม้ ีผคู ้ าดการณ์วา่ การลงทุนในหุ น้ ABC จะได้รับผลตอบแทนในรู ป
ของเงินปั นผลมาก ก็จะทําให้บุคคลนั้นยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้ อหุ ้น ABC ในราคาที่สูงขึ้น ราคาหุ ้น
ABC ก็จะปรับตัวสู งขึ้น แต่ในทางกลับกันถ้าผูล้ งทุนทุกคนคาดการณ์ว่าหากลงทุนในหุ ้น ABC ณ
ปั จจุบนั โดยถือไปอีก 2-3 เดือน แล้วขายต่อ อาจจะได้ราคาขายต่อน้อยกว่าตอนที่ซ้ือมา ผูล้ งทุนคน
นั้นก็จะไม่ยอมจ่ายเงินเพื่อซื้ อหุ ้น ABC ณ ราคาปั จจุบนั แต่จะยอมจ่ายในราคาที่ต่าํ กว่า เพื่อชดเชย
กับความเสี่ ยงที่คาดว่าตนอาจจะเผชิญในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า ราคาหุน้ ABC ก็จะปรับตัวลดลง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการลงทุน
เพชรี ขุมทรัพย์ (2544) (อ้างถึงในวศิน โตตระกูลพิทกั ษ์, 2552) การลงทุน หมายถึง การซื้ อ
อสังหาริ มทรั พย์ หรื อสังหาริ มทรั พย์ของบุ คคลหรื อสถาบัน ซึ่ งให้ผลตอบแทนเป็ นสัดส่ วนกับ
ความเสี่ ยงตลอดเวลาอันยาวนานประมาณ 10 ปี แต่อย่างตํ่าไม่เกิน 3 ปี โดยการลงทุนแบ่งออกเป็ น
ประเภทใหญ่ ๆได้ 3 ประเภท ได้แก่ การลงทุนเพื่อการบริ โภค (Consumer Investment) การลงทุน
ในธุ รกิจ (Business or Economic Investment) และการลงทุนในหลักทรัพย์ (Financial or Securities
Investment)
แนวคิดและทฤษฎีความเสี่ ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์
วศิน โตตระกูลพิทกั ษ์ (2552) ได้กล่าวว่า ความเสี่ ยงจากการลงทุน คือ ความน่าจะเป็ นหรื อ
โอกาสที่ การลงทุนจะได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ หากผลตอบแทนจริ งแตกต่าง
จากหรื อเบี่ยงเบนจากค่าที่ผลู ้ งทุนคาดหวังมากก็จะมีความเสี่ ยงสู งหากแตกต่างหรื อเบี่ยงเบนน้อยก็
จะมีความเสี่ ยงตํ่า และสิ่ งที่ นักลงทุนต้องหลีกเลี่ยงโดยส่ วนมากนักลงทุ นต้องการมีผลตอบแทน
ชดเชยหากเกิดความเสี่ ยงขึ้นมา ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ ยงเรี ยกว่าส่ วนชดเชยความ
เสี่ ยง (Risk Premium) ซึ่ งก็คือผลต่างระหว่างผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ ยงกับผลตอบแทนที่ได้รับ
อีกทางเลือกหนึ่งที่นกั ลงทุนนิ ยมใช้หลีกเลี่ยงความเสี่ ยงคือการกระจายการลงทุน (Diversification)
โดยการลงทุ นในหลักทรัพย์ที่หลากหลายซึ่ งมีคุณลักษณะและอัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยง
ต่ างกันไปทําให้ความเสี่ ยงน้อยลง โดยประเภทของความเสี่ ยงนั้น ประกอบด้วย ความเสี่ ยงจาก
ปั จจัยมหภาค (Macro Factors) และความเสี่ ยงจากปั จจัยจุลภาค (Micro Factors/Unsystematic Risk)
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสินใจในการซื้อขายหลักทรัพ ย์
อุรสา บรรณกิจโศภณ (2553) ได้กล่าวไว้ว่า การตัดสิ นใจซื้ อขายหุ ้น ผูล้ งทุนจะต้องอาศัย
ปั จจัยต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสิ นใจ อาทิ การใช้ปัจจัยพื้นฐานในการวิเคราะห์หุ้นก่อนตัดสิ นใจ
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ซื้ อหรื อขาย การสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ การตลาดที่ ดูแลการซื้ อขายหลักทรัพย์ การติดตาม
ข้อมู ลข่าวสารของบริ ษทั จดทะเบี ยนผ่านสื่ อต่ างๆ โดยแนวคิ ดในการวิเคราะห์ห ลักทรั พย์ เป็ น
เครื่ องมื อ ที่ ช่ ว ยในการตัด สิ นใจในการซื้ อขายหลัก ทรั พ ย์ ซึ่ งประกอบด้ ว ย การวิ เคราะห์
ปั จจัยพื้นฐาน และการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ลลิตา เอื้ออํานวยชัย (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง ผลกระทบของเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น
ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553 ต่ ออัตราส่ วนทางการเงิน โดยเลื อกภาคธุ รกิ จบริ การที่ ป ระกอบด้วย
หมวดธุ รกิจการท่องเที่ ยวและสันทนาการ หมวดธุ รกิจการขนส่ งและโลจิสติกส์ และหมวดธุ รกิจ
พาณิ ช ย์ วิเคราะห์ ผลโดยใช้อ ตั ราส่ วนทางการเงิ น มาเป็ นตัวชี้ วดั ผลกระทบของเหตุ การณ์ ท าง
การเมืองที่มีต่อธุรกิจ ซึ่ งประกอบด้วยอัตราส่ วนทางการเงินที่ใช้วดั ทั้งความเสี่ ยงและความสามารถ
ในการทํากําไร โดยใช้วิธีการทดสอบ t-test เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่าง โดยผลการทดสอบ พบว่า
เหตุการทางการเมืองส่ งผลกระทบต่อความเสี่ ยงที่เพิ่มขึ้นและความสามารถในการทํากําไรที่ลดลง
อย่างมีนยั สําคัญของหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ และหมวดธุรกิจการขนส่ งและโลจิ
สติกส์ ในทางกลับกัน ความเสี่ ยงที่ลดลง และความสามารถในการทํากําไรที่เพิ่มสู งขึ้นของหมวด
ธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์ ซึ่ งเป็ นการเปลี่ ย นแปลงที่ ส วนทางกับ อี ก สองหมวดธุ ร กิ จ ข้า งต้น นั้ น ไม่ ไ ด้มี
ผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น โดยอัตราส่ วนทางการเงินที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มี
การเปลี่ ยนแปลงอย่างชัดเจน ซึ่ งส่ งผลมาจากเหตุ การณ์ ทางการเมืองที่ เกิ ดขึ้น นั่นคื อ อัตราส่ วน
มูลค่าตลาดของผูถ้ ือหุน้ ต่อหนี้สินรวม และอัตราส่ วนกําไรจากการดําเนินงานต่อทรัพย์สินรวม
วิรัญญา โลหะผล (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์หมวดการท่องเที่ยว
และสันทนาการ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ นาํ มาศึกษาในมี 3 บริ ษทั คื อ บริ ษทั แชงกรี -ล่าโฮเต็ล จํากัด
(มหาชน) บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
โดยปั จจัยที่นาํ มาศึกษา ประกอบด้วย จํานวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ อัตราการเข้าพักแรมของ
ทั้งประเทศไทย และเหตุ การณ์ การชุ มนุ มทางการเมื อง จากการศึ กษาพบว่า ปั จจัยที่ นาํ มาศึ กษา
ประกอบด้วย จํานวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ อัตราการเข้าพักแรมของทั้งประเทศไทย และ
เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองไม่มีผลต่อต่อราคาหลักทรัพย์หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ
เนื่องมาจากธุรกิจโรงแรมเป็ นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปั จจัยภายนอกที่อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุ มของบริ ษทั โดยเฉพาะปั จจุ บ ัน ซึ่ งประสบปั ญ หาวิกฤตเศรษฐกิ จโลก รวมถึ งปั ญ หาด้าน
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การเมืองของประเทศไทยที่ยงั คงไม่เสถียรภาพซึ่ งล้วนส่ งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจในการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศและส่ งผลไปยังอัตราการเข้าพักแรมด้วย โดยเหตุการณ์การ
ชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง ปั จจัย นี้ ไม่ มีผ ลต่ อ ราคาหลักทรั พ ย์ข องบริ ษ ทั ในหมวดการท่ องเที่ ยวและ
สันทนาการ เนื่ องจากความไม่มนั่ คงทางการเมืองภายในประเทศอันเนื่ องมาจากเหตุการณ์ชุมนุ ม
ของกลุ่ ม คนที่ ไม่ พ อใจการทํางานของรั ฐบาลเป็ นปั จจัยที่ ก ดดัน การดําเนิ น งานของธุ รกิ จอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้และเหตุการณ์ การชุ มนุ มทางการเมืองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปี 2549 มีความถี่
มากขึ้นในปี 2551 ถึงกลางปี 2553 ทําให้นกั ท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
น้อยลงและรวมไปถึงอัตราการเข้าพักแรมย่อมลดตํ่าลงไปด้วย ซึ่ งอาจส่ งผลทําให้เศรษฐกิจชะลอ
ตัวลงและส่ งผลกระทบไปสู่ ราคาหลักทรั พ ย์ในหมวดการท่ อ งเที่ ยวและสัน ทนาการลดลง แต่
ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองไม่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในหมวด
การท่องเที่ยวและสันทนาการ ทั้งนี้ เนื่ องจากรัฐบาลมีแนวนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ลงทุนเพื่อให้นกั ลงทุนเกิดความเชื่อมัน่ ในช่วงเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง
ระเบียบวิธีวจิ ยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ ทุกบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยในกลุ่ มหุ ้นมี เดี ย 27 บริ ษทั และต้องอยู่ในตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทยในช่ วงปี พ.ศ.
2559-2560
ขอบเขตการวิจยั
ในการศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย การสวรรคตของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุ่ม
มีเดีย โดยการใช้ขอ้ มูลหุ น้ ของกลุ่มมีเดียที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยเป็ น
ข้อมูลราย 15 วัน ดังนี้
ก่อนการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9
จํานวน 15 วัน
ภายหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่
9 จํานวน 180 วัน
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ศึกษาหุ ้นในกลุ่มมีเดียที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยทุกบริ ษทั ยกเว้น
บริ ษทั ที่เพิ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
เครื่ องมือในการศึกษาวิจยั
เครื่ องมือในการวิจยั ครั้งนี้ คือ การศึกษาแบบเหตุการณ์ที่น่าสนใจ (Event Study) โดยใช้
ข้อมูลอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ และนําไปทดสอบสมมติฐานทางสถิติ (t-test) เพื่อทดสอบ
ความแปรปรวนของหลักทรัพย์ในแต่ละช่วงเวลา จากนั้นทําการสรุ ปผลของข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ในหลวงรั ช กาลที่ 9 ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ อัต ราผลตอบแทนที่ ผิ ด ปกติ ในกลุ่ ม มี เดี ย มี ข้ นั ตอนการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1) คํานวณราคาหุน้ ในกลุ่มมีเดีย
2) การคํานวณผลตอบแทนของหลักทรัพย์
3) การคํานวณหาผลตอบแทนที่เกินปกติ
4) การคํานวณหาผลตอบแทนที่เกินปกติสะสม
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ก่อนเกิดเหตุ 15 วัน ผลการวิเคราะห์ t-Test มีค่า -4.514 จึงปฏิเสธ
สมมติ ฐาน วันเกิดเหตุ (13 ตุลาคม 2559) ผลการวิเคราะห์ t-Test มีค่า 0.135 จึงยอมรับสมมติฐาน
หลังวันเกิดเหตุ 15 วัน ผลการวิเคราะห์ t-Test มีค่า 4.978 จึงยอมรับสมมติฐาน หลังวันเกิดเหตุ 30
วัน ผลการวิเคราะห์ t-Test มีค่า -0.785 จึงปฏิเสธสมมติฐาน หลังวันเกิดเหตุ 45 ผลการวิเคราะห์ tTest มีค่า 0.170 จึงยอมรับสมมติฐาน หลังวันเกิดเหตุ 60 วัน ผลการวิเคราะห์ t-Test มีค่า -0.073 จึง
ปฏิเสธสมมติฐาน หลังวันเกิดเหตุ 75 วัน ผลการวิเคราะห์ t-Test มีค่า 1.095 จึงยอมรับสมมติฐาน
หลังวันเกิดเหตุ 90 วัน ผลการวิเคราะห์ t-Test มีค่า -0.584 จึงปฏิเสธสมมติฐาน หลังวันเกิดเหตุ 105
วัน ผลการวิเคราะห์ t-Test มีค่า 0.724 หลังวันเกิดเหตุ 120 วัน ผลการวิเคราะห์ t-Test มีค่า 0.408 จึง
ยอมรับสมมติฐาน หลังวันเกิดเหตุ 135 วัน ผลการวิเคราะห์ t-Test มีค่า 0.014 จึงยอมรับสมมติฐาน
หลังวันเกิ ดเหตุ 150 วัน ผลการวิเคราะห์ t-Test มีค่า 0.903 จึ งยอมรับสมมติ ฐาน หลังวันเกิดเหตุ
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165 วัน มีผลการวิเคราะห์ t-Test มีค่า 0.266 จึงยอมรับสมมติฐาน หลังวันเกิดเหตุ 180 วัน ผลการ
วิเคราะห์ t-Test มีค่า 1.621 จึงยอมรับสมมติฐาน
ผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจยั
จากผลการวิ เคราะห์ พบว่ า ราคาหุ ้ น ในกลุ่ ม มี เดี ย 27 บริ ษัท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มีค่าเฉลี่ยแต่ละช่วงเวลาดังนี้ ก่อนเกิดเหตุ 15 วัน มีค่าเฉลี่ยราคาหุน้ ใน
กลุ่มมีเดีย -.0153 วันเกิดเหตุ (13 ตุลาคม 2559) มีค่าเฉลี่ยราคาหุ ้นในกลุ่มมีเดีย 0.0018 หลังวันเกิด
เหตุ 15 วัน มีค่าเฉลี่ยราคาหุน้ ในกลุ่มมีเดีย 0.0134 หลังวันเกิดเหตุ 30 วัน มีค่าเฉลี่ยราคาหุ ้นในกลุ่ม
มีเดีย -0.0014 หลังวันเกิดเหตุ 45 วัน มีค่าเฉลี่ยราคาหุ ้นในกลุ่มมีเดีย 0.0004 หลังวันเกิดเหตุ 60 วัน
มีค่าเฉลี่ยราคาหุ น้ ในกลุ่มมีเดีย -0.0002 หลังวันเกิดเหตุ 75 วัน มีค่าเฉลี่ยราคาหุน้ ในกลุ่มมีเดีย 0.088
หลังวันเกิ ดเหตุ 90 วัน มี ค่าเฉลี่ ยราคาหุ ้นในกลุ่ มมี เดี ย -.0050 หลังวันเกิ ดเหตุ 105 วัน มีค่าเฉลี่ ย
ราคาหุ ้นในกลุ่มมีเดีย 0.0018 หลังวันเกิดเหตุ 120 วัน มีค่าเฉลี่ยราคาหุ ้นในกลุ่มมีเดีย 0.0007 หลัง
วันเกิดเหตุ 135 วัน มีค่าเฉลี่ยราคาหุ ้นในกลุ่มมีเดีย 0.0000 หลังวันเกิดเหตุ 150 วัน มีค่าเฉลี่ยราคา
หุ น้ ในกลุ่มมีเดีย 0.0495 หลังวันเกิดเหตุ 165 วัน มีค่าเฉลี่ยราคาหุน้ ในกลุ่มมีเดีย 0.0004 และหลังวัน
เกิดเหตุ 180 วัน มีค่าเฉลี่ยราคาหุน้ ในกลุ่มมีเดีย 0.0056
จากการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ก่อนเกิ ดเหตุ 15 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีผลกระทบต่อราคาหุ ้นในกลุ่มมีเดีย วันเกิดเหตุ
(13 ตุลาคม 2559) การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่
9 ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ ้นในกลุ่มมีเดีย หลังวันเกิดเหตุ 15 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ ้นในกลุ่มมีเดีย หลังวัน
เกิดเหตุ 30 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9
มี ผลกระทบต่ อราคาหุ ้นในกลุ่มมี เดี ย หลังวันเกิ ด เหตุ 45 การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ ้นในกลุ่มมีเดีย หลังวันเกิด
เหตุ 60 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มี
ผลกระทบต่อราคาหุ ้นในกลุ่มมีเดี ย หลังวันเกิดเหตุ 75 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ ้นในกลุ่มมีเดีย หลังวันเกิด
เหตุ 90 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มี
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ผลกระทบต่อราคาหุ ้นในกลุ่มมีเดีย หลังวันเกิดเหตุ 105 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ ้นในกลุ่มมีเดีย หลังวันเกิด
เหตุ 120 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม่
มีผลกระทบต่อราคาหุ ้นในกลุ่มมีเดีย หลังวันเกิดเหตุ 135 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ ้นในกลุ่มมีเดีย หลังวันเกิด
เหตุ 150 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม่
มีผลกระทบต่อราคาหุ ้นในกลุ่มมีเดีย หลังวันเกิดเหตุ 165 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ ้นในกลุ่มมีเดีย และหลังวัน
เกิดเหตุ 180 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุน้ ในกลุ่มมีเดีย
การอภิปรายผล
จากผลการศึกษา พบว่า ช่วงเวลา 14 เหตุการณ์ที่ทาํ การวิเคราะห์ ซึ่ งได้แก่ ก่อนเกิดเหตุ 15
วัน วันเกิดเหตุ (13 ตุลาคม 2559) หลังวันเกิดเหตุ 15 วัน หลังวันเกิดเหตุ 30 วัน หลังวันเกิดเหตุ 45
วัน หลังวันเกิดเหตุ 60 วัน หลังวันเกิดเหตุ 75 วัน หลังวันเกิ ดเหตุ 90 วัน หลังวันเกิดเหตุ 105 วัน
หลังวันเกิดเหตุ 120 วัน หลังวันเกิดเหตุ 135 วัน หลังวันเกิดเหตุ 150 วัน หลังวันเกิ ดเหตุ 165 วัน
และหลังวันเกิดเหตุ 180 วัน มีช่วงเวลาที่ ยอมรับสมมติฐาน 10 เหตุการณ์ และมีช่วงเวลาที่ปฏิเสธ
สมมติฐาน 4 เหตุการณ์ ทําให้สามารถสรุ ปได้ว่า การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ใน
พระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ ้นในกลุ่มมีเดีย ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า
เหตุการณ์การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวเป็ นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง อีก
ทั้งการเกิ ดเหตุ การณ์ ดงั กล่าวส่ งผลกระทบกับสื่ อต่าง ๆ เพียงชัว่ คราว เนื่ องจากการสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทางรัฐบาลได้กาํ หนดไว้ทุกข์
โดยการลดธงครึ่ งเสาเป็ นเวลา 30 วัน รวมทั้งงดงานรื่ นเริ งเป็ นเวลา 30 วัน และอุตสาหกรรมมีเดีย
ต่าง ๆ อาทิ สถานีโทรทัศน์ของไทย รวมถึงสื่ อออนไลน์ ฯลฯ ต้องอยูใ่ นโหมดของการไว้ทุกข์ โดย
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ ในรู ปแบบของภาพสี ขาวดํา อีกทั้งสถานี โทรทัศน์ของไทยยังถูกงด
การเผยแพร่ รายการที่ แสดงถึงความรื่ นเริ งเป็ นเวลา 30 วัน และไม่การโฆษณาใด ๆ ทั้งสิ้ นอีกด้วย
ส่ งผลให้สถานี โทรทัศน์ของไทย รวมถึงสื่ อต่าง ๆ ขาดรายได้ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาไป
เพียงชัว่ คราวเท่านั้น และเมื่อสิ้ นสุ ดช่วงเวลาของการไว้ทุกข์ สื่ อต่าง ๆ ก็กลับมาสู่ สภาวะปกติ จึง
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ทําให้การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในหลวงรั ชกาลที่ 9 ไม่มี
ผลกระทบต่อราคาหุน้ ในกลุ่มมีเดียนัน่ เอง
จากการศึกษา พบว่า ก่อนเกิ ดเหตุการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระ
บรมโกศ ในหลวงรั ช กาลที่ 9 15 วัน มี ผ ลกระทบต่ อ ราคาหุ ้ น ในกลุ่ ม มี เดี ย แต่ ภ ายลังการเกิ ด
เหตุการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 180 วัน ไม่
มีผลกระทบต่อราคาหุ ้นในกลุ่มมีเดีย ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าในช่วงก่อนเกิดเหตุการณฺ ดังกล่าวกลุ่ม
นักลงทุนอาจได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับการสวรรคต จึงมีการขายหุ ้นต่าง ๆ เป็ นจํานวนมาก เพื่อป้ องกัน
ความเสี่ ยงจากการลงทุ น แต่ เมื่ อเกิดเหตุการณ์ ดงั กล่าวขึ้น การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้นกลับไม่ได้มีผลกระทบกับราคาของหุ ้นในกลุ่ม
มีเดีย
ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั ครั้งนี้
จากการศึกษา พบว่า การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ใน
หลวงรัชกาลที่ 9 ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ ้นในกลุ่มมีเดีย ดังนั้นนักลงทุนควรใช้ขอ้ มูลอื่น ๆ เพื่อใช้
ในการประกอบการตัดสิ น ใจลงทุ น หุ ้ น ในกลุ่ ม มี เดี ยในช่ วงสถานการณ์ ต่ าง ๆ ที่ ไม่ ไ ด้เกิ ด ขึ้ น
บ่อยครั้ง อาทิ ปั จจัยทางการเมือง ปั ยจัยทางเศรษฐกิจ เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการศึกษา ปั จจัยการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในพระ
บรมโกศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ มีผลกระทบต่ ออัตราผลตอบแทนที่ ผิดปกติ ในกลุ่มมีเดี ย ในครั้ ง
ต่ อไปควรศึกษา ปั จจัยการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในหลวง
รัชกาลที่ 9 ที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในกลุ่มอื่น ๆ ที่อาจส่ งผลกระทบ เช่น หุ ้น
ในกลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ เป็ นต้น
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ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจใช้ บริการเว็บไซต์ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ (TTM)
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ณัฏฐ์ ชิญามณฑ์ การดําริห์, ธิดา แก้ วเก่ ง
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
พิษณุ สมบูรณ์
อาจารย์ประจํา สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั มีวตั ถุประสงค์ 4 ด้านเพื่อศึกษาความแตกต่างด้านปั จจัยประชากรศาสตร์
ที่ส่งผลต่อทัศนคติในการเลือกใช้บริ การเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจใช้บริ การเว็บไซต์ไทยทิคเก็ต
เมเจอร์ เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อคุณภาพในการให้บริ การของเว็บไซต์
ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ และเพื่อศึกษาความแตกต่างด้านปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การเว็บไซต์ไทยทิ คเก็ตเมเจอร์ กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นประชากรผูท้ ี่ ใช้บริ การ
เว็บไซต์ไทยทิ คเก็ตเมเจอร์ จาํ นวน 400 คนแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ช่วงอายุของผูใ้ ช้บริ การ
ส่ วนใหญ่ อ ยู่ระหว่าง 20–29 ปี ระดับ การศึ ก ษาของผูใ้ ช้บ ริ การส่ วนใหญ่ อยู่ในระดับ การศึ กษา
ปริ ญญาตรี มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้ของผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ มีรายได้ 10,000–
20,000 บาท ใช้บริ การจองบัตรคอนเสิ ร์ต/การแสดง/มิวสิ คลั เป็ นส่ วนใหญ่ความถี่ที่ใช้บริ การส่ วน
ใหญ่ใช้บริ การปี ละ 1–3 ครั้ง และราคาที่ใช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นจํานวนเงิน 1,000–5,000บาท/ครั้ง
ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ ย ปรากฏว่า ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ น ใจใช้บริ การเว็บไซต์
ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ในแต่ละด้าน พบว่า ด้านทัศนคติที่ผูใ้ ช้บริ การเลือกใช้ ได้แก่ ความน่าเชื่ อถือต่อ
การใช้บริ การด้านของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การเว็บไซต์
ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ได้แก่ มีบริ การหลายช่องทางทั้งเคาน์เตอร์ บริ การและเว็บไซต์ ด้านของคุณภาพ
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การบริ การที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัดสิ น ใจใช้บ ริ ก ารเว็บ ไซต์ไทยทิ ค เก็ตเมเจอร์ ได้แก่ การบริ การ
สามารถให้ความไว้วางใจได้ และสุ ดท้ายด้านของการตัดสิ นใจใช้บริ การเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
ได้แก่ ตัดสิ นใจใช้บริ การจากการนําเสนอโปสเตอร์การแสดง รู ปภาพที่แสดงบนเว็บไซต์น่าสนใจ
คําสํ าคัญ : อิทธิพล, การตัดสิ นใจใช้บริ การ, เว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
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 100500 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 ยกรรมออนไลน์ หมายถึ ง การทําธุ ร กรรมผ่ า นสื่ อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ในทุ ก ๆ
ช่ องทางที่ เป็ นอิเล็กทรอนิ กส์ ได้แก่ อินเทอร์ เน็ต และระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์สมาร์ ท
โฟน การพาณิ ช ย์อิ เล็กทรอนิ กส์ (Electronic commerce) หรื อ อี ค อมเมิ ร์ซ (e-Commerce) ทําให้
รู ปแบบการซื้ อ ขาย บริ การ ในปั จจุบนั เปลี่ยนไป จากผลสํารวจของสํานักงานพัฒนาธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรื อ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เผยพฤติกรรมผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต ปี 2560 พร้อมผลสํารวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซไทยปี 2560 ชี้ ยอด
การซื้ อสิ นค้าและบริ การทางออนไลน์เติ บโตต่ อเนื่ องพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าและการใช้บริ การ
ออนไลน์ของคนไทยที่ตดั สิ นใจเข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์ขายของออนไลน์ต่างๆ คิดเป็ น 55.9% จากการ
สํารวจยังพบว่า คนส่ วนใหญ่ ใช้บ ริ ก ารออนไลน์ เกี่ ย วกับ การบริ การด้านความบัน เทิ งและการ
เดินทางท่องเที่ยว 17.9%
ข้อ มู ลจากเว็บ ไซต์ไทยทิ ค เก็ต เมเจอร์ ได้อ ธิ บ ายไว้ว่า บริ ษ ทั ไทยทิ ค เก็ ต เมเจอร์ จํากัด
ดําเนิ น ธุ รกิ จให้ บ ริ การเป็ นตัวแทนให้บ ริ การโดยเน้น บริ ก ารในรู ป แบบ “Online Realtime” มุ่ ง
สร้างสรรค์บริ การรู ปแบบใหม่ เป็ นตัวแทนจําหน่ ายบัตรเข้าชมการแสดงบริ การจองห้องพัก เช่ า
รถทัวร์ จองแพคเกจทัวร์ รวมถึงเป็ นตัวแทนจําหน่ ายสิ นค้า จากการดําเนิ นงานที่ผ่านมาทํา บริ ษทั
ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จํากัด ได้เป็ นตัวแทนจําหน่ายบัตรมากกว่า 800 งานแสดง โดยออกบัตรให้ ผูถ้ ือ
บัตรที่ออกโดยไทยทิคเก็ตเมเจอร์ มากกว่า 8 ล้านใบทําให้ บริ ษทั ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จํากัด เป็ นผูน้ าํ
การให้บริ การตัวแทนจําหน่ายสิ นค้าและบริ การออนไลน์
จากข้อมูลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงมีแนวความคิดที่อยากศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ (TTM) เพื่อเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ช่องทางที่เหมาะสมต่อ
การดําเนิ นธุ รกิจในรู ปแบบออนไลน์ เพื่อการประกอบธุ รกิจได้ตรงตามเครื่ องมือสื่ อสารออนไลน์
ของกลุ่มลูกค้าอย่างแท้จริ งและเพื่อวางแผนการตลาดในการเพิ่มยอดขาย ขายธุรกิจรู ปแบบบริ การ
ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคเพื่อให้การดําเนิ นธุ รกิจประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายใน
อนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการวิจยั
1. เพื่อศึกษาความแตกต่ างด้านปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อทัศนคติในการเลือกใช้
บริ การเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
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2. เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดใน
การตัดสิ นใจใช้บริ การเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
3. เพื่ อศึ กษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่ แตกต่ างกันส่ งผลต่ อคุ ณ ภาพในการให้บ ริ การของ
เว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
4. เพื่ อศึ กษาความแตกต่ างด้านปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่ ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
เว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่ แตกต่ างกันส่ งผลต่ อทัศ นคติ ในการเลื อกใช้บ ริ การเว็บไซต์
ไทยทิคเก็ตเมเจอร์แตกต่างกัน
2. ปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่ แตกต่ างกันส่ งผลต่ อทัศ นคติ ในการเลื อกใช้บริ การเว็บไซต์
ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ แตกต่างกัน ปั จจัยประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกันส่ งผลต่อทัศนคติในการเลือกใช้
บริ การเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์แตกต่างกัน
3. ปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่ แตกต่ างกันส่ งผลต่ อคุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก ารของเว็บไซต์
ไทยทิคเก็ตเมเจอร์แตกต่างกัน
4. ปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การเว็บไซต์ไทยทิคเก็ต
เมเจอร์แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ตัวแปรต้น ปั จจัยด้านปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ เช่ น เพศ อายุ ระดับ การศึ กษา อาชี พ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตัวแปรตาม ส่ งผลด้านทัศนคติ ด้านส่ วนประสมทางการตลาด ด้านคุ ณภาพบริ การ และ
ด้านการตัดสิ นใจใช้บริ การ
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรที่ใช้บริ การเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
กลุ่มตัวอย่างผูว้ ิจยั จะทําการคํานวณหาตัวอย่างตามสถิติ โดยการใช้สูตรการคํานวณของ
W.G.cochran กําหนดจํานวนของกลุ่มตัวอย่างโดยกําหนดระดับ ค่าความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 96 และ
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ระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ผลจากคํานวณ คือ 400 คนเนื่องจากไม่ทราบจํานวนประชากร
ที่แท้จริ ง
3. ด้านขอบเขตด้านพื้นที่กระจายแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้บริ การ Google Form เพื่อ
ต้องการให้เข้าถึงประชากรกลุ่มตัวอย่าง
4. ด้านขอบเขตด้านเวลาระยะเวลาในการศึกษาวิจยั ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์–เมษายน 2561
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ”
มีกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม
1. ด้านทัศนคติ
2. ด้านส่ วนประสมทางการตลาด
3. ด้านคุณภาพบริ การ
4. ด้านการตัดสิ นใจใช้บริ การ

ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ

1. เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการให้บริ การเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
2. เพื่อนําข้อมูลจากการศึกษางานวิจยั ไปพัฒนาการบริ การเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
3. เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับผูใ้ ห้บริ การในการสร้างความเชื่อมัน่ เพื่อให้ตอบสนองกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ผู้บริโภค หมายถึง ผูท้ ี่ใช้บริ การเว็บไทยทิคเก็ตเมเจอร์
2. การตัดสิ นใจใช้ บริการ หมายถึง กระบวนการในการศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลทางเลือก
เพื่อใช้บริ การที่ตรงกับความต้องการ
3. ทัศ นคติ หมายถึ ง แนวความคิ ด ความรู ้ สึกนึ กคิ ดของผูใ้ ช้บ ริ การเว็บ ไซต์ไทยทิ คเก็ต
เมเจอร์
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4. ปั จ จัย ส่ วนบุคคล หมายถึง ลักษณะพื้นฐานของผูใ้ ช้บริ การ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ รายได้ของผูใ้ ช้บริ การเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
5. ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง ราคา รู ปแบบของบริ การ บริ การ การส่ งเสริ ม
การขายในเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
6. เว็ บ ไซต์ ไทยทิ ค เก็ ต เมเจอร์ เป็ นเว็บ ไซต์ ที่ มี ธุ ร กิ จ ในรู ป แบบการรั บ จองบัต รชม
ภาพยนตร์ บัตรคอนเสิ ร์ต มิวสิ คลั ออนไลน์ช็อปปิ้ ง เป็ นต้น
7. ราคา หมายถึง สิ่ งที่ ผูร้ ับบริ การใช้จ่ายเพื่อแลกกับบริ การหรื อสิ นค้าในเว็บไซต์ไทยทิ ค
เก็ตเมเจอร์ แสดงเป็ นมูลค่าในรู ปแบบของเงินตราลักษณะต่างๆ ได้แก่ ราคาของตัว๋ ชมคอนเสิ ร์ต
ราคาของสิ นค้า ราคาห้องพัก ราคาแพคเกจทัวร์ เป็ นต้น
8. บริการ หมายถึง สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคได้รับเมื่อทํารายการบนเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
9. รู ปแบบบริ การ หมายถึง บริ การต่างๆ ที่มีให้บริ การบนเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เช่ น
จองบัตรคอนเสิ ร์ต จองห้องพัก ช็อปปิ้ ง เป็ นต้น
10. ความถี่ในการใช้ บริ การ หมายถึง จํานวนความบ่ อย หรื อจํานวนครั้งที่ ผูใ้ ช้บริ การทํา
รายการบนเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
11. ด้ านส่ งเสริ ม การตลาดหมายถึ ง รู ป แบบในการกระตุ ้น หรื อ นําเสนอให้ผูใ้ ช้บ ริ การ
เว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เห็นถึงบริ การ
12. ออนไลน์ หมายถึง สื่ อที่ ผูใ้ ช้บริ การใช้เป็ นตัวแทนสื่ อสารกับผูใ้ ห้บริ การปั จจุบนั การ
สื่ อสารแบบนี้จะทําผ่านอินเตอร์เน็ตหรื อโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
13. บั ต รชมคอนเสิ ร์ ต หมายถึ ง บัต รชมคอนเสิ ร์ต ที่ เปิ ดให้ ซ้ื อ บนเว็บ ไซต์ไ ทยทิ ค เก็ต
เมเจอร์
14. บริการเช่ ารถ หมายถึง บริ การที่ผใู ้ ช้บริ การจองรถเช่าผ่านเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
15. บริ การจองห้ องพัก หมายถึง ห้องพักที่ผูใ้ ช้บริ การทําการจองผ่านเว็บไซต์ไทยทิ คเก็ต
เมเจอร์
16. แพคเกจทัวร์ หมายถึง การจองแพคเกจทัวร์ ของผูใ้ ช้บริ การผ่านเว็บไซต์ไทยทิ คเก็ต
เมเจอร์
17. ช็อปปิ้ ง หมายถึง การเลือกซื้อสิ นค้าบนเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
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18. บริการจัดส่ งบัตร หมายถึง บริ การส่ งบัตรต่างๆ ที่ผใู ้ ช้บริ การชําระเงินแล้วทางเว็บไซต์
จัดส่ งบัตรให้ทางไปรษณี ย ์
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์ (2540 : 2) ได้ให้ความหมายของการตัดสิ นใจ หมายถึง กระบวนการ
เลื อ กทางปฏิ บ ัติ ท างใดทางหนึ่ งจากทางเลื อ กต่ างๆ เพื่ อ ให้ บ รรลุ จุ ดมุ่ งหมายที่ ต้องการโดยใช้
หลักเกณฑ์บางประการพิจารณาและตัดสิ นใจ
โกวิทย์ กังสนันท์ (2549 : 3) กล่าวว่า การตัดสิ นใจ หมายถึง การที่ ผูต้ ดั สิ นใจมีต วั เลื อก
หลายๆ ตัวและต้องนําตัวเลือกต่างๆ มาเปรี ยบเทียบกัน ก่อนที่จะตัดสิ นใจเลือกตัวเลือกใดตัวเลือก
หนึ่งเพื่อให้สาํ เร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
แนวคิ ดความคิ ด ของทัศ นคติ หมายถึ ง แนวความคิ ดที่ มีค วามสําคัญ มากแนวหนึ่ งทาง
จิตวิทยาสังคม และการสื่ อสาร และมีการใช้คาํ นี้กนั อย่างแพร่ หลาย สําหรับการนิ ยามคําว่า ทัศนคติ
นั้น ได้มีนกั วิชาการหลายท่านให้ความหมายไว้ดงั นี้
โรเจอร์ (Roger, 1978 : 208–209 อ้างถึงใน สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533 : 122) ได้กล่าวถึง
ทัศนคติวา่ เป็ นดัชนี ช้ ีว่าบุคคลนั้นคิดและรู ้สึกอย่างไรกับคนรอบข้างวัตถุหรื อสิ่ งแวดล้อมตลอดจน
สถานการณ์ต่างๆ โดย ทัศนคติ นั้นมีรากฐานมาจากความเชื่อที่อาจส่ งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้
ทัศนคติจึงเป็ นเพียงความพร้ อมที่ จะตอบสนองต่อสิ่ งเร้าและเป็ นมิติของการประเมินเพื่อแสดงว่า
ชอบหรื อไม่ ช อบต่ อ ประเด็ น หนึ่ งๆ ซึ่ งถื อ เป็ นการสื่ อสารภายในบุ คคล (Interpersonal
Communication) ที่เป็ นผลกระทบมาจากการรับสารอันจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป
เคลเลอร์ (Howard H. Kendler ,1963 : 572) กล่าวว่าทัศนคติ หมายถึง สภาวะความพร้อม
ของบุคคลที่ จะแสดงพฤติ กรรมออกมาในทางสนับสนุ นหรื อต่อต้านบุคคล สถาบัน สถานการณ์
หรื อ แนวความคิด
นอร์ แ มน แอลมุ น (Norman L. Munn ,1971 : 71) กล่ า วว่า ทัศ นคติ คื อ ความรู ้ สึ ก และ
ความคิดเห็ นที่ บุคคลมี ต่อสิ่ งของบุ คคลสถานการณ์ สถาบันและข้อเสนอใดๆ ในทางที่จะยอมรับ
หรื อปฏิเสธซึ่ งมี ผลทําให้บุคคลพร้ อมที่ จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองด้วยพฤติ กรรมอย่างเดี ยวกัน
ตลอด
ส่ วนผสมการตลาด หมายถึง เครื่ องมือหรื อปั จจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ ที่ธุรกิจต้องใช้
ร่ วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรื อเพื่อกระตุน้
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ให้กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเกิ ดความต้องการสิ นค้าและบริ การ ประกอบไปด้วย 4 ประการ หรื อ 4P
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเป็ นหรื อความ
ั ฑ์ สี ราคา
ต้องการของลูกค้าให้เกิ ดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่ งที่ สัมผัสไม่ได้ เช่ น บรรจุ ภณ
คุณภาพ ตราสิ นค้า บริ การและชื่อเสี ยงของผูข้ าย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็ นสิ นค้าบริ การสถานที่บุคคล
หรื อความคิ ดผลิ ตภัณ ฑ์ที่ เสนอขายอาจจะมี ต วั ตนหรื อ ไม่ มีต วั ตนก็ได้ สิ น ค้า บริ การ ความคิ ด
สถานที่ องค์กรหรื อบุคคล ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์มีคุณค่าในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผล
ทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้, ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรื อสิ่ งอื่นๆ ที่มีความจําเป็ นต้อง
จ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรื อคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ราคาเป็ นตัว P ตัวที่สองที่เกิดถัดจาก
P Produce ราคาเป็ นต้นทุนของลูกค้า ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กบั ราคา
ของผลิตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคา ผูบ้ ริ โภคก็จะตัดสิ นในซื้ อหรื อใช้บริ การการจัดจําหน่ าย
(Place) หมายถึง โครงสร้างของช่ องทางซึ่ งประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมที่ ใช้เพื่อเคลื่อนย้าย
ผลิตภัณฑ์และบริ การจากองค์กรยังตลาดสถาบันที่ นาํ ผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาดเป้ าหมายคือ สถาบัน
การตลาด ส่ วนกิ จกรรมที่ ช่วยในการกระจายตัวสิ นค้าประกอบด้วย การขนส่ ง การจัดเก็บรวมถึง
คลังสิ นค้า การจัดจําหน่ าย, การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่ องมือการสื่ อสารเพื่อ
สร้างความพึงพอใจต่อตราสิ นค้าหรื อบริ การ รวมทั้งส่ งเสริ มความคิดของตัวบุคคลเพื่อจูงใจให้เกิด
ความต้องการเพื่อเตือนความทรงจําในผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ โดยคาดว่าจะมีอิทธิ พลต่อความรู ้สึก
ความเชื่ อและพฤติกรรมการซื้ อ หรื ออีกอย่างเพื่อเป็ นการติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ าย
กับ ผูซ้ ้ื อ หรื อ เป็ นการติ ดต่ อ สื่ อสารเกี่ ยวกับ ข้อ มู ลระหว่างผูข้ ายกับ ผูซ้ ้ื อ เพื่ อ สร้ างทัศ นคติ และ
พฤติกรรมการซื้อ
คุณภาพบริ การ หมายถึง ขั้นตอนกระบวนการในการบริ การของผูใ้ ห้บริ การโดยทําการ
เปรี ยบเที ยบระหว่างการบริ การที่ คาดหวัง (expectation service) กับบริ การที่ รับรู ้ จริ ง (perception
service) จากผูใ้ ห้บริ การ ซึ่ งหากผูใ้ ห้บริ การสามารถให้บริ การที่ สอดคล้องตรงตามความต้องการ
ของผูร้ ั บ บริ ก ารหรื อสร้ างการบริ การที่ มีระดับ สู งกว่าที่ ผูร้ ั บ บริ การได้ค าดหวัง จะส่ งผลให้การ
บริ การดังกล่าวเกิดคุณภาพการให้บริ การ
การตัดสิ นใจ หมายถึง กระบวนการเลือก จากหลายๆ ปั จจัยที่ได้พิจารณาหรื อประเมินอย่าง
ดี แล้วว่า เป็ นทางให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กร การตัดสิ นใจเป็ นสิ่ งสําคัญและ
เกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริ การ หรื อการจัดการเกือบทุกขั้นตอน ไม่วา่ จะเป็ นการวางแผน การจัดการ
องค์กร การจัดการคนเพื่อให้เข้ากับงาน การประสานงาน และการควบคุม การตัดสิ นใจ
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งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
MISS YANG LAN และ ผศ.ดร.รุ จาภา แพ่งเกษร (2559) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารทางอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารทางอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร
ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้จากการออกแบบสอบถามประชาชนวัยทํางาน ที่มีอายุระหว่าง 15– 60
ปี ขึ้นไปในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ
31–35 ปี มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั สถานภาพสมรสแล้ว วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีรายได้
เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 15,001–20,000 บาท จากการศึ ก ษาปั จจัย พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธนาคารทาง
อิ น เตอร์ เน็ ต ประกอบด้ว ยสื่ อ กลางที่ ใช้ในการทําธุ รกรรมผ่านเครื อ ข่ ายอิ น เตอร์ เน็ ต ประเภท
ธุ รกรรมที่ ใช้บ ริ การ จํานวนเงิ นที่ ท าํ ธุ รกรรม มี ผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ การธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตที่แตกต่างกัน
กฤษฎา การี หว่าง และ ดร.สุ มาลี สว่าง (2559) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางการตลาดที่มี
ผลกระทบต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า แฟชั่ น สตรี ทางออนไลน์ ใ นเขตจัง หวัด ปทุ ม ธานี มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี ทางออนไลน์
ในเขตจังหวัดปทุมธานี ซึ่ งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้จากแบบสอบถามเก็บข้อมูลกับกลุ่มผูบ้ ริ โภค
ซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี ออนไลน์ ในเขตจังหวัดปทุ มธานี จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่าส่ วน
ใหญ่ผใู ้ ช้บริ การอายุอยูใ่ นช่วง 21–30 ปี และมีสถานภาพโสด และระดับการศึกษาส่ วนใหญ่มีระดับ
การศึ กษาในระดับปริ ญ ญาตรี และอาชี พนักเรี ยนนักศึกษา รายได้ส่วนบุ คคลต่อเดือนอยู่ในช่ วง
10,001–20,000 บาท พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า
แฟชัน่ สตรี ออนไลน์ที่แตกต่างกัน ส่ วนด้านอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ส่วนบุคคลต่อ
เดือนที่ แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี ออนไลน์ที่ไม่แตกต่างกัน ปั จจัยทาง
การตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชั่นสตรี ออนไลน์ พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อแตกต่างกัน
รุ่ ง สงสกุล และ ดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง (2559) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยความไว้วางใจใน
การทําธุรกรรมบริ การธนาคารออนไลน์ธนาคารไทยพาณิ ชย์ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่าง
ทางด้านปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความไว้วางใจในการทําธุรกรรมบริ การธนาคารออนไลน์
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ ซึ่ งได้จากการแบบสอบถามเก็บข้อมูลของลูกค้าที่ มาใช้บริ การธนาคารไทย
พาณิ ชย์สาขาฟิ วเจอร์ พาร์ครังสิ ต จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ส่ วนใหญ่ผใู ้ ช้บริ การเป็ นเพศ
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หญิง ช่ วงอายุอยูร่ ะหว่าง 31–40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีรายได้อยูร่ ะหว่าง
20,000–30,000 บาท มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายใน
การเดิ น ทางไปธนาคารมากที่ สุด และขั้น ตอนการใช้บ ริ การง่ ายไม่ ซับ ซ้อ น มี บ ริ การครบถ้วน
ครอบคลุม ลดเวลาในการไปทําธุรกรรมที่สาขา มีการแจ้งข้อมูลตอบกลับทุกครั้ง มีความปลอดภัย
ในการใช้บริ การ
ระเบียบวิธีวจิ ยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรที่ใช้บริ การเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ กลุ่ม
ตั ว อย่ า ง (Sampling) ซึ่ งไม่ ท ราบจํา นวนประชากรที่ แ น่ น อน จึ ง ใช้ สู ตรการคํา นวณของ
W.G.cochran เพื่อกําหนดจํานวนของกลุ่มตัวอย่างโดยกําหนดระดับค่าความเชื่อมัน่ ร้อยละ 96 และ
ั ชา, 2544) ซึ่ งสู ตรในการคํานวณที่ ใช้ใน
ระดับค่าความคลาดเคลื่ อนร้ อยละ 5 (กัลยา วานิ ชย์บญ
การศึกษาครั้งนี้ คือ
สู ตร n = P(1-P)Z2
E2
เมื่อ

n แทนค่าขนาดตัวอย่าง
P แทนสัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั กําลังสุ่ ม .05
Z แทนระดับความเชื่อมัน่ ที่ผวู ้ ิจยั กําหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ

95 (ระดับ .05)
E ค่าความผิดพลาดสู งสุ ดที่เกิดขึ้น = .05
แทนค่า

n = (0.5)(1-5)1.962
(.05)2
= 384.16
ใช้ขนาดตัวอย่าง อย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาด

ไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 5 ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น ร้ อ ยละ 95 เพื่ อ ความสะดวกในการประเมิ น ผลและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่ งถือว่าผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไข
วิธีการสุ่ มตัวอย่างผูว้ ิจยั เลือกใช้แบบตามความสะดวก (Convenience Sampling)
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ “แบบสอบถาม (Questionnaire)” โดยมีองค์ประกอบ
และรายละเอียดของแบบสอบถาม จํานวน 30 ข้อ แบ่งเป็ น 5 ส่ วนรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบ แบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน บริ การที่ใช้ ความถี่ในการใช้บริ การ จํานวนค่าใช้จ่ายที่ใช้ใน
แต่ละครั้งในการใช้บริ การเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ระดับข้อคําถามเป็ นข้อมูลระดับนามบัญญัติ
ส่ วนที่ 2 ด้านทัศ นคติ ในการใช้บ ริ การ ประกอบไปด้วย ความเชื่ อ ถื อ ในการใช้บ ริ การ
ทัศนคติ ที่ดีในการใช้บริ การ การรั บ รู ้ มาตรฐาน ความสะดวก รู ป แบบบริ การที่ หลากหลายของ
เว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
ส่ วนที่ 3 ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบไปด้วย ความหลากหลายของ
รู ป แบบการให้บ ริ การ บริ การที่ ตรงตามความต้องการ มี การแสดงผังที่ นั่ง/ราคาที่ ชัดเจน มี การ
ให้บริ การทั้งเคาน์เตอร์ บริ การและเว็บไซต์ มีการให้บริ การทั้งในและต่ างประเทศ ความรู ้ ในการ
ให้บริ การของพนักงาน และระบบการชําระเงินที่รวดเร็ ว ถูกต้อง ทันสมัย
ส่ วนที่ 4 ด้านคุณภาพการบริ การ ประกอบไปด้วย ความไว้วางใจในการบริ การ ความง่าย
ในการใช้บริ การ ความรวดเร็ วในบริ การ มีการรับประกันบริ การ และการบริ การเลือกที่นงั่ /ห้องพัก
ตามความต้องการของลูกค้า
ส่ วนที่ 5 ด้านการตัดสิ น ใจใช้บ ริ การ ประกอบไปด้วย การตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารเพราะมี
บริ การจัดส่ งบัตรทางไปรษณี ย ์ เพราะได้รับข้อมูลครบถ้วน เพราะการนําเสนอข้อมูลบริ การตาม
ความเป็ นจริ ง เพราะการนําเสนอโปสเตอร์การแสดงที่น่าสนใจ และการตัดสิ นใจที่จะแนะนําบุคคล
อื่นให้มาใช้บริ การ
การวัดระดับ ของแบบสอบถามส่ วนที่ 2–5 เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating Scales)
ตามแบบของ Likert แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังต่อไปนี้
5

หมายถึง

เห็นด้วยมากที่สุด

4

หมายถึง

เห็นด้วยมาก

3

หมายถึง

เห็นด้วยปานกลาง

2

หมายถึง

เห็นด้วยน้อย

1

หมายถึง

เห็นด้วยน้อยที่สุด
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เกณฑ์ที่ใช้ในการตีความค่าเฉลี่ยการวิเคราะห์ผลการประเมินความคิดเห็นของนักวิชาการ
ประคอง กรรณสู ต
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ/เห็นด้วยมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4 .50 หมายถึง มีความพึงพอใจ/เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ/เห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ/เห็นด้วยน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ/เห็นด้วยน้อยที่สุด
การวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ดําเนิ น การวิเคราะห์ ข ้อมู ล โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ทางสถิ ติ ตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1. ข้อ มู ล สถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ อ บรรยายคุ ณ ลัก ษณะของข้อ มู ล
ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการหาค่าจํานวนและ
ค่าร้อยละของเพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษาสู งสุ ด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน วิเคราะห์ขอ้ มูล
พฤติ กรรมการเลื อกใช้บ ริ การเว็บ ไซต์ไทยทิ คเก็ตเมเจอร์ โดยใช้สถิ ติ เชิ งพรรณนาในการหาค่ า
จํานวนและค่าร้อยละ วิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนประสมการตลาด โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการ
หาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ข้อ มู ล สถิ ติ เชิ งอนุ ม าน (Interferential Statistics) เพื่ อ ใช้ใ นการทดสอบสมมติ ฐ านที่
กําหนดไว้โดยในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ในการทดสอบสมมติฐานจะใช้สถิติ ดังนี้ ทดสอบสมมติฐาน
ข้อที่ 1 คือ การรับข้อมูลจากปั จจัยประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ
อาชี พ สถานภาพ ระดับการศึกษาสู งสุ ด ระดับรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างจะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
มาตรส่ วน (Rating Scale) และคําถามแสดงความคิดเห็นเติมคําลงในช่องว่าง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั เลือกใช้การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้บริ การ Google Form เพื่อต้องการให้
เข้าถึงประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บริ การเว็บไซต์ไทยทิ คเก็ตเมเจอร์ จํานวน 400 คน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จํานวน 236 คน คิดเป็ นร้อยละ 59 และเพศชาย จํานวน
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164 คน คิดเป็ นร้อยละ 41 ช่วงอายุของผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ อยูร่ ะหว่าง 20–29 ปี มีจาํ นวน 131 คน
คิดเป็ นร้อยละ 32.8 ในด้านระดับการศึกษาของผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี มี จาํ นวน 265 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 66.3 อาชี พ ของผูใ้ ช้บ ริ การส่ วนใหญ่ มีอาชี พ เป็ นพนักงาน
บริ ษทั เอกชน มีจาํ นวน 199 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.8 ด้านรายได้ของผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มีรายได้
10,000–20,000 บาท มีจาํ นวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 38 ด้านพฤติ กรรมของผูใ้ ช้บริ การเว็บไซต์
ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ มีจาํ นวน 400 คน พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ใช้บริ การ จองบัตรคอนเสิ ร์ต/การ
แสดง/มิวสิ คคัล มีจาํ นวน 227 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.8 ด้านความถี่ที่ใช้บริ การส่ วนใหญ่ใช้บริ การปี
ละ 1–3 ครั้ง มีจาํ นวน 247 คน คิดเป็ นร้ อยละ 61.8 ด้านราคาที่ ใช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นจํานวนเงิน
1,000–5,000 บาท/ครั้ง มีจาํ นวน 321 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.3
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ ยปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การเว็บไซต์ไทยทิ คเก็ต
เมเจอร์ ในแต่ละด้าน พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
1. ด้านทัศนคติ ที่ ผูใ้ ช้บ ริ การเลื อกใช้อนั ดับ 1 ได้แก่ ความน่ าเชื่ อ ถื อต่ อการใช้บริ การ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.78 อันดับ 2 ได้แก่ การเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เกิดความสะดวกมากขึ้น ค่าเฉลี่ย
อยูท่ ี่ 4.60
2. ด้านของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การเว็บไซต์
ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ อันดับ 1 ได้แก่ มีบริ การหลายช่องทางทั้งเค้าเตอร์บริ การและเว็บไซต์มีค่าเฉลี่ย
นอยู่ที่ 4.49 อันดับ 2 ได้แก่ การมีระบบการชําระเงินที่ รวดเร็ ว ถูกต้อง และทันสมัย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่
4.47
3. ด้านของคุณภาพการบริ การที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การเว็บไซต์ไทยทิ คเก็ต
เมเจอร์ อันดับ 1 ได้แก่ การบริ การสามารถให้ความไว้วางใจได้ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.58 อันดับ 2 ได้แก่
การให้บริ การมีความรวดเร็ ว ครบถ้วน ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.55
4. ในด้านของการตัดสิ นใจใช้บริ การเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ อันดับ 1 ได้แก่ ตัดสิ นใจ
ใช้บริ การจากการนําเสนอโปสเตอร์ การแสดง รู ปภาพที่ แสดงบนเว็บไซต์น่าสนใจ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่
5.52 อันดับ 2 ได้แก่ การนําเสนอข้อมูลบริ การตามความเป็ นจริ ง ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.51
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ รายละเอียดดังต่อไปนี้
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1. ด้านทัศนคติพบว่า เพศที่ แตกต่ างกันส่ งผลต่อทัศนคติในการใช้บริ การไม่แตกต่างกัน
ด้านอายุพบว่า อายุที่แตกต่ างกันส่ งผลต่ อทัศนคติในการใช้บริ การไม่แตกต่างกัน ด้านการศึกษา
พบว่า การศึกษาที่แตกต่างกันส่ งผลต่อทัศนคติในการใช้บริ การไม่แตกต่างกัน ด้านการอาชีพพบว่า
การอาชีพที่แตกต่างกันส่ งผลต่อทัศนคติในการใช้บริ การไม่แตกต่างกันด้านรายได้พบว่า รายได้ที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อทัศนคติในการใช้บริ การแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า เพศที่แตกต่างกันส่ งผลในการใช้บริ การด้าน
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ไม่แตกต่างกัน ด้านอายุพบว่า อายุที่แตกต่างกันส่ งผลในการใช้
บริ การ ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้านการศึ กษาพบว่า การศึ กษาที่ แตกต่ างกันส่ งผลในการใช้บ ริ ก ารด้านปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ไม่แตกต่างกัน ด้านการอาชีพพบว่า การอาชีพที่แตกต่างกันส่ งผลในการใช้บริ การด้าน
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านรายได้
พบว่า รายได้ที่แตกต่างกันส่ งผลในการใช้บริ การ ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ด้านคุณภาพการบริ การ พบว่า เพศที่แตกต่างกันส่ งผลในการใช้บริ การด้านคุณภาพที่ไม่
แตกต่างกัน ด้านอายุพบว่า อายุที่แตกต่างกันส่ งผลในการใช้บริ การด้านคุณภาพที่แตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการศึกษาพบว่า การศึกษาที่แตกต่างกันส่ งผลในการใช้บริ การ
ด้านคุณภาพที่ ไม่แตกต่างกัน ด้านการอาชี พพบว่า การอาชี พที่แตกต่างกันส่ งผลในการใช้บริ การ
ด้านคุณภาพที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านรายได้พบว่า รายได้ที่แตกต่าง
กันส่ งผลในการใช้บริ การด้านคุณภาพที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ด้านการตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก าร เพศที่ แ ตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อ การตัดสิ น ใจใช้บ ริ ก ารที่ ไ ม่
แตกต่างกัน ด้านอายุพบว่า อายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจใช้บริ การแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการศึกษาพบว่า การศึกษาที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
ใช้บริ การแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการอาชี พพบว่า อาชี พที่แตกต่าง
กันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การไม่แตกต่างกัน ด้านรายได้พบว่า รายได้ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจใช้บริ การที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อภิปรายผลการวิจยั
จากการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารเว็บ ไซต์ไ ทยทิ ค เก็ ต เมเจอร์
จํานวน 400 คน พบว่า แต่ละด้านมีความสําคัญสามารถนํามาอภิปรายผลการศึกษาได้ดงั ต่อไปนี้
1. ด้านทัศนคติ พบว่า รายได้ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อทัศนคติในการใช้บริ การแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลข้างต้นได้พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วน
ใหญ่ใช้บริ การจองบัตรคอนเสิ ร์ต/การแสดง/มิวสิ คลั เป็ นหลัก ซึ่ งบริ การดังกล่าวมีระดับของราคา
หลายระดับเพื่อตอบสนองตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ โดยราคาที่สูงที่สุดจะนัง่ อยู่ในโซนที่
ใกล้ที่สุดของการแสดงนั้นๆ และราคาตํ่าที่ สุดจะอยู่ในระยะที่ นั่งที่ ไกลที่ สุดของการแสดงนั้นๆ
ทั้งนี้ เป็ นเพราะรายได้ที่ไม่เท่ากันของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ส่ งผลต่อการเลือกราคาบัตรที่ชมการ
แสดงที่แตกต่างกัน โดยผูม้ ีรายได้มากจะเลือกบัตรการแสดงที่มีราคาสู งกว่าผูท้ ี่มีรายได้รองลงมา
2. ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า เพศที่แตกต่างกันส่ งผลในการใช้บริ การด้าน
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากผูใ้ ช้บริ การทั้งเพศชายและหญิ ง
เลือกใช้บริ การเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จากความชื่นชอบส่ วนบุคคล โดยเลือกชมการแสดงจากผู ้
แสดงเป็ นหลัก โดยเลื อกชมจากศิ ล ปิ น ดารา การแสดงโปรดเป็ นหลัก ซึ่ งเพศที่ แตกต่ างกัน ไม่
เกี่ยวข้องกับประสมทางการตลาดของการใช้เว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
3. ด้านคุ ณ ภาพการบริ ก าร พบว่า ด้านอาชี พ ที่ แ ตกต่ างกัน ส่ งผลในการใช้บ ริ ก ารด้าน
คุณภาพที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่ องมาจากผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนที่มี
ทัศคติต่อมาตรฐานคุณภาพการบริ การแตกต่างกันจึงส่ งผลต่อการใช้บริ การด้านคุณภาพ
4. ด้านการตัดสิ นใจใช้บริ การ พบว่า ด้านอายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
แตกต่ างกัน โดยผูใ้ ช้บ ริ การส่ วนใหญ่ มีช่วงอายุ อยู่ระหว่าง 20–29 ปี ทั้งนี้ เนื่ องมาจากกลุ่ มคน
ดังกล่าวอยู่ในช่วง Generation Y เป็ นกลุ่มมีลกั ษณะนิ สัยชอบการแสดงออกจะให้ความสําคัญกับ
ความสนุกสนานและความสุ ขของตัวเอง
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจยั
1. จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างผูต้ อบสอบถามส่ วนใหญ่พบปั ญหา
ด้านการบริ การบนเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ที่ไม่สามารถรองรับการเข้าถึงเว็บไซต์ได้พร้อมๆ กัน
ในเวลาเดี ยวกันจึ งทําให้เว็บไซต์ลม้ บ่ อยครั้ งเมื่ อมี การจองบัตรงานแสดงใหญ่ ๆ ดังนั้นทางผูใ้ ห้
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บริ การเว็บไซต์ควรมีการวางแผนพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถรองรับการเข้าชมได้ในปริ มาณมาก ๆ ใน
เวลาเดียวกันเพื่อเป็ นการรองรับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
2. พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่พบปั ญหาในเรื่ องบริ การเสริ ม ทิคเก็ตโพรเท็คที่ผซู ้ ้ื อบัตรจะ
ได้รับคืนค่าตัว๋ กรณี ไม่สามารถมาเข้าชมการแสดงได้เพราะอุบตั ิเหตุต่างๆ เป็ นบริ การที่ดีแต่นาํ เสนอ
ข้อ ความไม่ ชัด เจนทําให้ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารบางคนเข้าใจผิ ด และกดยอมรั บ บริ ก าร และโดนเรี ย กเก็ บ
ค่าบริ การเสริ มที่หลัง ดังนั้นผูใ้ ห้บริ การเว็บไซต์ควรมีการปรับปรุ งขั้นตอนในการใช้บริ การเสริ มให้
เด่นชัดตามกรณี ต่างๆ
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจยั ครั้งต่อไปควรจะทําการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่ องพฤติกรรม
สําหรับผูท้ ี่ ไม่เคยใช้บริ การบนเว็บไซต์ไทยทิ คเก็ตเมเจอร์ เพื่อที่จะทราบถึงสาเหตุที่ไม่ใช้บริ การ
และยังใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนในรู ปแบบการบริ การต่อไป
2. ข้อ เสนอแนะสํ า หรั บ งานวิ จ ัย ครั้ งต่ อ ไปควรขยายขอบเขตการวิ จ ัย โดยศึ ก ษาจาก
ผูใ้ ช้บริ การไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ที่ใช้บริ การด้านช่องทางอื่นๆ เพื่อที่จะทราบถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจใช้บริ การจองบัตรกับไทยทิคเก็ตเมเจอรด้านช่องทางนั้นๆ
บรรณานุกรม
กฤษฎา การี หว่าง และ ดร.สุ มาลี สว่าง (2559) “ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลกระทบต่ อการตัดสิ นใจ
ซื้อเสื้อผ้ าแฟชั่ นสตรี ทางออนไลน์ ในเขตจังหวัดปทุมธานี” วารสารการวิจยั ทางธุรกิจและ
การบริ หารปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
นฤมล ศรี ขาํ กูล และ ผศ.ดร.รุ จาภา แพ่งเกษร (2559) “ปัจจัยที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้ า
ของผู้บริโภคในร้ านแฟมิลมี่ าร์ ทในเขตจังหวัดนนทบุรี” วารสารการวิจยั ทาง ธุ ร กิ จ แ ล ะ
การบริ หารปี ที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559)
เบญจมาส แก้วสําอางค์และ ผศ.ดร.รุ จาภา แพ่งเกษร (2559) “ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ าร้ านวัตสั นในเขตกรุ งเทพมหานคร” วารสารการวิจยั ทางธุ รกิ จ
และการบริ หารปี ที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559)
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รุ่ ง สงสกุล และ ดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง (2559) “ปัจจัยความไว้ วางใจในการทํา ธุ ร ก ร ร ม บ ริ ก า ร
ธนาคารออนไลน์ ธนาคารไทยพาณิชย์” วารสารการวิจยั ทาง ธุ ร กิ จ และการบริ หารปี ที่ 4
ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559)
MISS YANG LAN และ ผศ.ดร.รุ จาภา แพ่งเกษร (2559) “ปั จจัยที่มี ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลือกใช้
บริ การธนาคารทางอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร” วารสารการวิจยั ทางธุ รกิจ และ
การบริ หารปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
ข้ อ มู ล การพาณิ ชยกรรมออนไลน์ ธนาคารแห่ งประเทศไทย [ออนไลน์ ]. เข้ า ถึ ง ได้ จ าก :
guru.sanook.com
ข้อมูลการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ธนาคารแห่งประเทศไทย [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : guru.sanook.com
ข้อมูลความหมายของทัศนคติ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : www.novabizz.com
ข้อมูลพฤติกรรมผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต สํานักงานพัฒนาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ [ออนไลน์]. เข้าถึง
ได้จาก : www.etda.or.th
ข้อมูลเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : www.thaiticketmajor.com
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ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการสถานีบริการนํา้ มัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60
CUSTOMER SATISFACTION WITH SERVICE OF PTT GAS STATION
CHACHOENGSAO KM.60
วริศรา มหาโภคา, ณัชรัญ จันทร์ เมฆา
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ภัสส์ ศิรัส ศรีอําพัน
อาจารย์ประจํา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อความ
พึ ง พอใจของผู ้ใ ช้บ ริ ก าร สถานี บ ริ ก ารนํ้า มัน ปตท. ฉะเชิ ง เทรา กม.60 โดยจํา แนกตามด้า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านบริ การ ด้านบุคลากร และด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้
วิธีการสุ่ มตัวอย่างเป็ นแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ การสุ่ มตัวอย่างตามจํานวนผูใ้ ช้บริ การ
สถานี บริ การนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิ งเทรา กม.60 ผูว้ ิจยั จึงกําหนดกลุ่มประชากรศาสตร์ ข้ ึน ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา และอาชี พ การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณโดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างคือ
ผูใ้ ช้บริ การสถานี บริ การนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 จํานวน 400 คน ซึ่ งใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้วยการใช้ t-test ,F-test
จากการศึ กษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง ช่ วงอายุส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง
25-35 ปี ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่อยู่ที่ ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. และอาชีพส่ วนใหญ่ เป็ นนักเรี ยน/
นักศึกษา และส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บริ การมากกว่า 6 ครั้งแล้วกลับมาใช้บริ การซํ้าอีก ซึ่ ง
การเติมนํ้ามันต่อครั้งอยูท่ ี่ประมาณ 300-800 บาท อีกทั้งเหตุผลในการใช้บริ การ คือ ความน่าเชื่อถือ
ของ ปตท. และสิ่ งอํานวยความสะดวกที่มีคนเลือกใช้บริ การมากที่สุดคือ 7-Eleven
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ดา้ น เพศ อายุ การศึกษา และ
อาชีพที่มีความแตกต่างกัน ส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ สถานี บริ การนํ้ามัน ปตท.
ฉะเชิงเทรา กม.60 มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
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เกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก าร สถานี บ ริ ก ารนํ้า มัน ปตท. ฉะเชิ งเทรา กม.60 ในด้า น
ผลิตภัณฑ์ในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
เกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ สถานีบริ การนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 ในด้านบริ การ
ในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และการวิเคราะห์ความคิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ ยวกับ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ สถานี บริ การนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิ งเทรา กม.60 ในด้านบุ คลากรใน
ภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความ
พึ งพอใจของผูใ้ ช้บ ริ การ สถานี บ ริ ก ารนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิ งเทรา กม.60 ในด้านสิ่ งอํานวยความ
สะดวกในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51
คําสํ าคัญ : ความพึงพอใจ ,ผูใ้ ช้บริ การ, สถานีบริ การนํ้ามัน 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
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) หรื อ ปตท. มี ชื่อเดิ ม คื อ การปิ โตรเลี ยมแห่ งประเทศไทย
ปตท. จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 โดยการแปลงสภาพจากการปิ โตรเลียมแห่ ง
ประเทศไทย โดยรับโอนกิจการ สิ ทธิ หนี้ ความรับผิดชอบ สิ นทรัพย์ และพนักงานทั้งหมด ภายใต้
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ปตท.มีทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 20,000 ล้านบาท แบ่งเป็ น
หุ น้ สามัญจํานวน 2,000 ล้านหุน้ มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท โดยได้ทาํ การซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยวันแรก ในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2544 และมีกระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
การประกอบธุ รกิ จของ ปตท. นั้น มี ท้ ัง ปตท. ดําเนิ นกิ จการเอง และ ปตท. ลงทุ น ผ่าน
บริ ษทั ในกลุ่ ม โดยหนึ่ งในธุ รกิ จที่ ท าง ปตท. ดําเนิ น กิ จการเอง นั่นคื อ ธุ รกิ จนํ้ามัน หรื อ สถานี
บริ การนํ้ามัน โดย ปตท. มีสถานี บริ การนํ้ามันมากมายครอบคลุมอยูท่ วั่ ประเทศไทย อีกทั้งยังมีการ
บริ การเสริ มที่ ปตท.ให้มากกว่าสถานี บริ การนํ้ามัน เพื่อตอบสนอง Lifestyle ของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่
โดยใช้แนวคิด One Stop Service อีกทั้งภายในสถานีบริ การนํ้ามัน ของ ปตท. ยังมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกอย่างครบ ครัน อาทิเช่น ร้านกาแฟ Amazon, ร้านสะดวกซื้อ 7-11 เป็ นต้น
[ที่มา : http://www.pttplc.com/th]
นาย เจริ ญ มหาโภคา เป็ นผูป้ ระกอบการกิ จการ สถานี บริ การนํ้ามันมากว่า 20 ปี และได้
ประกอบกิจการสถานีบริ การนํ้ามันมาหลายสถานี อาทิเช่น สถานีบริ การนํ้ามันเชลล์ เอสโซ่ เรื่ อยมา
จนปั จจุบนั ได้ดาํ เนิ นกิจการสถานี บริ การนํ้ามัน ภายใต้ชื่อ ปตท. หรื อ PTT จึงได้ตกลงซื้อที่ดินกว่า
6 ไร่ บนถนน สุ วินทวงศ์ (จ.ฉะเชิ งเทรา กม.60) โดยบริ หารกิ จการสถานี บริ การนํ้ามันแบบครบ
วงจร ซึ่ งพื้นที่จาํ นวน 4 ไร่ เป็ นสถานี ให้บริ การนํ้ามัน และใช้พ้ืนที่จาํ นวน 1 ไร่ ร่ วมกับปตท. เปิ ด
ให้บริ การร้านสะดวกซื้อ 7-11 และ ร้านกาแฟ Amazon พื้นที่ส่วนที่เหลือเปิ ดเป็ นพื้นที่เช่าจํานวน 6
ร้าน โดยมีร้าน เจ้าสัว 2 ห้อง , ร้านก๋ วยเตี๋ยว 1 ห้อง , ร้านอาหารอีสาน 1 ห้อง , ร้านอาหาร 2 ห้อง ,
ร้ านขนมจีน 1 ห้อง และ ร้านข้าวมันไก่ 1 ห้อง โดยเหตุผลในการร่ วมดําเนิ นธุ รกิจของ คุณเจริ ญ
มหาโภคา เนื่องจาก ปตท.เป็ นของรัฐฯ และมีความมัน่ คง
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จากการศึกษาความเป็ นมาที่กล่าวข้างต้นนั้น ส่ งผลให้ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะทําการศึกษา
เรื่ อง ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ สถานี บริ การนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60 เพื่อใช้เป็ นข้อมูล
ด้านความพึงพอใจของลูกค้า ในการกําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินธุรกิจ ของสถานีบริ การ
นํ้ามันแห่ งที่ 2 ซึ่ งอยูห่ ่ างจากสถานี บริ การนํ้ามันปั จจุบนั ประมาณ 20 กม.อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดย
ใช้ลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centric)
วัตถุประสงค์ ในการวิจยั
เพื่อศึกษาลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60 ที่แตกต่างกัน
สมมติฐานการวิจยั
ลัก ษณะทางด้า นประชากรศาสตร์ ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ ระดับ ความพึ ง พอใจ ด้า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านบริ การ ด้านบุคลากร และด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกที่แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ มุ่ ง ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารสถานี บ ริ การนํ้ามัน ปตท.
ฉะเชิงเทรา กม. 60 โดยมีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ตัวแปรอิสระ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ ช้บริ การสถานี บริ การนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
ตัวแปรตาม
ความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บ ริ การสถานี บ ริ การนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิ งเทรา กม. 60 ที่ มีต่อด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านบริ การ ด้านบุคลากร และด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แ ก่ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารสถานี บ ริ ก ารนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิ งเทรา กม. 60 ทุ ก หน่ ว ย
ประชากร

827

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เนื่องจาก ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ใน
การมาใช้บริ การ จึงใช้สูตร ไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran ที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95%
โดยได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน
3. ขอบเขตด้านพื้นที่
สถานที่ ในการเก็บข้อมูล และทําการศึกษาวิจยั คือ สถานี บริ การนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิ งเทรา
กม. 60
4. ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการศึกษาวิจยั ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2561
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ

ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการสถานี
นํา้ มัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านบริ การ
3. ด้านบุคลากร
4. ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
ทําให้ทราบระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริ การ ด้านบุคลากร
และด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ของสถานีบริ การนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกหรื อทัศนคติที่ดีของบุคคล มักเกิดขึ้นหลังจากได้รับ
บริ การที่ตอบสนองความต้องการ เป็ นความรู ้สึกด้านบวกที่แสดงถึงความชอบ หรื ออาการถูกใจต่อ
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ที่กระตุน้ ให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดการจดจํา และเกิดการอยากซื้อซํ้า
2. พฤติกรรม หมายถึง สิ่ งที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ งแสดงออกมาเพื่อบ่งบอกลักษณะการใช้
บริ การของบุคคลนั้น
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3. ผู้ใช้ บริ การ หมายถึง ผูท้ ี่ มีความต้องการใช้สินค้าหรื อบริ การ โดยมีเงินเป็ นตัวกลางใน
การจับจ่ายใช้สอย เพื่อแลกกับสิ นค้าหรื อบริ การ
4. สถานีบริการนํา้ มัน หมายถึง สถานที่ให้บริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงแก่ยานพาหนะ
5. ผลิต ภัณ ฑ์ หมายถึง ผลิ ตผลที่ ได้จากกระบวนการกลัน่ นํ้ามันดิ บโดยใช้ความร้ อนสู ง
หรื อผ่านการปรุ งแต่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลัน่ นํ้ามันโดยตรง จนได้เป็ นผลิตภัณฑ์
ต่ างๆ ออกมาเช่ น ดี เซลปาล์ม E20 E85 Gasohol95 Gasohol91 และนํ้ามัน ชนิ ดอื่ น ๆ ที่ ให้บ ริ การ
ภายในปั๊ ม ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60
6. การบริการ หมายถึง การกระทําเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริ การใน
สถานีบริ การนํ้ามัน ให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ด
7. บุคลากร หมายถึง พนักงานที่ปฏิบตั ิงานภายในปั๊ ม ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60
8. สิ่ งอํานวยความสะดวก หมายถึ ง สถานที่ หรื อบริ การที่ จดั สร้ างขึ้ นเพื่ ออํานวยความ
สะดวกให้แก่ ผูใ้ ช้บริ การภายในสถานี บริ การนํ้ามัน อาทิ เช่ น ห้องนํ้า 7-Eleven ศูนย์อาหาร และ
Cafe Amazon ที่เปิ ดให้บริ การภายในปั๊ ม ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 และยังรวมถึงการเป็ นจุดพักรถ
อีกด้วย
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ
วรู ม (Vroom, 1964 อ้างถึงใน กัลยา รุ่ งเรื อง, 2546, หน้า 16) กล่าวว่า ทัศนคติและความพึง
พอใจในสิ่ งหนึ่งสามารถใช้แทนกันได้เพราะทั้งสองคํานี้จะหมายถึง ผลที่ได้จากการที่ บุคคลเข้าไป
มีส่วนร่ วมในสิ่ งนั้น ทัศนคติดา้ นบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจสิ่ งนั้นและ ทัศนคติดา้ น
ลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พอใจนั้นเอง จากความหมายของความพึงพอใจที่ มีผูใ้ ห้ไว้ตาม
กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั พอสรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกหรื อทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มี
ต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งหรื อมีความชื่ นชอบ พอใจต่อการที่บุคคลอื่นกระทําการสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งตอบสนอง
ความต้องการของบุ คคลหนึ่ งที่ ปรารถนา ให้กระทําในสิ่ งที่ ตอ้ งการ ซึ่ งจะเกิ ดขึ้นก็ต่อเมื่ อสิ่ งนั้น
สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคล นั้นได้ แต่ท้ งั นี้ ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมี
ความแตกต่างกันหรื อมีความพึงพอใจมากน้อย ขึ้นอยูก่ บั ค่านิ ยมของแต่ละบุคคลและความสัมพันธ์
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ของปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดความพึงพอใจตลอดจน สิ่ งเร้าต่างๆ ซึ่ งอาจสามารถทําให้ระดับความพึงพอใจ
แตกต่างกันได้ เช่น ความสะดวกสบายที่ได้รับ ความสวยงาม ความเป็ นกันเอง ความภูมิใจ การยก
ย่อง การได้รับการตอบสนองในสิ่ งที่ตอ้ งการและ ความศรัทธา เป็ นต้น
คอทเลอร์ (Kotler, 1994, อ้างถึ งใน กิตติ ยา เหมันค์, 2548, หน้า 12)ได้กล่ าวว่า ความพึ ง
พอใจว่า เป็ นระดับความรู ้สึกที่มีผลมาจากการเปรี ยบเทียบระหว่างการรับรู ้ผลจากการทํางาน หรื อ
ประสิ ทธิ ภาพกับความคาดหวังของลูกค้าโดยลูกค้าได้รับบริ การหรื อสิ นค้าตํ่ากว่าความคาดหวัง จะ
เกิ ด ความไม่ พึ งพอใจแต่ ถ ้าตรงกับ ความคาดหวังลู ก ค้า จะเกิ ด ความพอใจและถ้าสู งกว่า ความ
คาดหวังจะเกิดความประทับใจ
ลักษณวรรณ พวงไม้มิ่ง (2545, หน้า 9) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพของจิ ตที่
ปราศจากความเครี ยด ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของมนุษย์น้ นั มีความต้องการ ถ้าความต้องการนั้นได้รับ
การตอบสนองทั้งหมดหรื อบางส่ วนความเครี ยดจะน้อยลงความพึงพอใจก็จะเกิ ดขึ้นและในทาง
กลับกัน ถ้าความต้องการนั้นไม่ได้รับการตอบสนองความเครี ยดและความไม่พึงพอใจจะเกิดขึ้น
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับคุณภาพการบริการ
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) การบริ การ หมายถึง การปฏิบตั ิรับใช้ การให้
ความสะดวกต่างๆ
สุ นนั ทา ทวีผล (2550, หน้า 13) กล่าวถึงการให้บริ การ สรุ ปได้ดงั นี้
1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุ คคลส่ วนใหญ่ กล่ าวคื อ ประโยชน์และ
บริ การที่องค์การจัดให้น้ นั จะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลเป็ นส่ วนใหญ่หรื อทั้งหมดมิใช่
เป็ นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแล้วนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ในการเอื้ อ อํานวยประโยชน์ และบริ ก ารแล้วยังไม่ คุ ้ม ค่ ากับ การดําเนิ น งานนั้น ๆ 2. หลัก ความ
สมํ่าเสมอ กล่าวคือ การให้บริ การต้องดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ องและสมํ่าเสมอ มิใช่ทาํ ๆ หยุดๆ ตาม
ความพอใจของผูบ้ ริ การหรื อผูป้ ฏิบตั ิ 3. หลักความเสมอภาค บริ การที่ จดั นั้นจะต้องให้แก่ผูม้ าใช้
บริ การทุ กคนอย่างเสมอภาค และเท่ าเที ยมกัน 4. หลักความประหยัด ค่าใช้จ่ายที่ ต้องใช้ในการ
บริ การจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะได้รับ 5. หลักความสะดวก บริ การที่จดั ให้แก่ผูร้ ับบริ การ
จะต้องเป็ นไปในลักษณะปฏิบตั ิได้ง่าย สะดวก สบาย สิ้ นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็ น
การสร้างภาระ ยุง่ ยากใจให้แก่ผบู ้ ริ การ หรื อผูใ้ ช้บริ การมากจนเกินไป
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สมิต สัชฌุกร (2542, หน้า 13 อ้างถึงใน สุ นันทา ทวีผล, 2550, หน้า 14) ให้ความหมายว่า
การบริ การเป็ นการปฏิบตั ิงานที่กระทําหรื อติดต่อเกี่ยวข้องกับผูใ้ ช้บริ การ การให้บุคคลต่างๆ ได้ใช้
ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ ง ทั้งด้วยความพยายามใดๆ ก็ตามด้วยวิธีการหลากหลายในการทําให้
บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความช่วยเหลือจัดได้ว่าเป็ นการให้บริ การทั้งสิ้ น การจัดอํานวยความ
สะดวก การสนองความต้อ งการของผูใ้ ช้บ ริ การก็เป็ นการให้ บ ริ ก าร การให้บ ริ การจึ งสามารถ
ดําเนินการได้หลากหลายวิธี จุดสําคัญคือ เป็ นการช่วยเหลือและอํานวยประโยชน์แก่ผใู ้ ช้บริ การ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ภานุ พงศ์ คงคาน้อย (2552 : บทคัดย่อ) การศึ กษาครั้ งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์คือ 1. เพื่ อศึ กษา
ระดับ ความพึ งพอใจของลู กค้าที่ เข้ามาใช้บ ริ การสถานี บ ริ การนํ้ามัน ปตท. ในเขตพื้ น ที่ จตุ จกั ร
กรุ งเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาเปรี ยบเที ยบระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การสถานี
บริ การนํ้ามัน ปตท.ในเขตพื้นที่จตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคล การศึกษา
เป็ นการศึกษาเชิ งสํารวจ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
ข้อมูล นําข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติเพื่อหาค่าทางสถิติ ซึ่ งสถิติที่ใช้คือ
ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบด้ว ยค่ า สถิ ติ T (t-test) การวิ เคราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA หรื อ F-test) และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี
ของ LSD (Least Significant Difference) กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 25-30 ปี
มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด มีอาชีพรับจ้าง/พนักงานบริ ษทั เป็ นส่ วนใหญ่ มีรายได้ระหว่าง
10,001-30,000 บาท ความถี่ ในการเติ มนํ้ามันอยู่ที่ 1 ครั้งต่ อสัปดาห์ จํานวนเงินที่ เติมต่อครั้ ง 300500 บาท ส่ วนใหญ่เติมนํ้ามันประเภท ดีเซล ชําระเงินโดยเงินสด เหตุผลหลักที่เข้ามาใช้บริ การ คือ
ใกล้แหล่งธุ รกิ จ/ที่ พกั อาศัย ส่ วนใหญ่ใช้บริ การเสริ มคือ ซื้ อสิ นค้าในมินิมาร์ ท และส่ วนใหญ่พกั
อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ระดับความพึงพอใจโดยรวมมีระดับความพึง
พอใจมาก โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ในด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือด้านกระบวนการในการ
ให้บริ การ ส่ วนความพึงพอใจด้านการส่ งเสริ มการตลาดน้อยที่ สุด และพบว่าอายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนมีผลต่อระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่แตกต่าง
กัน การศึกษาชี้ให้เห็นวาควรมีการศึกษาเพิม่ เติมจากสถานีบริ การนํ้ามัน ปตท.ในเขตพื้นที่อื่นๆ ด้วย
เพื่อจะได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของลูกค้าในภาพรวมของสถานี บริ การนํ้ามัน ปตท.และ จัด
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ฝึ กอบรมให้แก่ผูป้ ระกอบการและพนักงานเป็ นสิ่ งสําคัญเพื่อปรับปรุ งการบริ การซึ่ งคาดว่าจะเพิ่ม
ระดับความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้
ภูเด่น แก้วภิบาล, วไลพร สุ ขสมภักดิ์, กฤติกา จินาชาญ, เกศกุฎา โกฏิกุล, กฤษณภรณ์ บุญ
วงค์, นิ ธิพฒั น รัตนบุร (2559 : บทคัดย่อ) การวิจยั นี้ การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้ปั๊มนํ้ามัน เขต
พื้นที่ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมและปั จจัยที่
ส่ งผลต่อการการเลือกใช้ป้ ั มนํ้ามัน และเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์และปรับปรุ งรู ปแบบ
ในการบริ หาร กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ประชากรที่ อยู่ในเขตพื้นที่ อําเภอทุ่งสง โดยทํา
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20-25 ปี อาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา ระดับการศึกษามัธยมศึกษา,
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 5,000 บาท ที่อยูอ่ าศัย ต.ถํ้าใหญ่ ผลการ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคต่อ เพศ อายุ ศาสนา รายได้ ยานพาหนะ ด้าน
สถานที่ให้บริ การ มีผลต่อระดับความต้องการ ด้านราคานํ้ามัน และด้านผลิตภัณฑ์ที่ไม่แตกต่างกัน
ส่ วนด้านสถานที่ ให้บริ การปั๊ มนํ้ามัน ด้านการให้บริ การของพนักงาน ด้านส่ งเสริ มการขาย ด้าน
ความปลอดภัย มีระดับความต้องการที่แตกต่างกัน
วรอมาตย์ อมาตยกุล (2553 : บทคัดย่อ) การวิจยั ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากลยุทธ์ และ
ประสิ ทธิ ผลการประชาสัมพันธ์สถานี บ ริ การนํ้ามัน พี ที ที ไลฟ์ สเตชั่น ของบริ ษทั ปตท. จํากัด
(มหาชน) ตลอดจนการเปิ ดรั บและจดจําข่าวสารซึ่ งมี ผลต่ อการตัดสิ นใจใช้บ ริ การสถานี บริ การ
นํ้ามันของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีอายุระหว่าง 18-50 ปี การวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
คือ การวิจยั เชิงคุณภาพโดยศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ผูเ้ กี่ยวข้องโดยตรงและการวิจยั เชิงปริ มาณ
โดยใช้ แ บบสอบถามจํา นวน 400 ชุ ด และประมวลผลโดยใช้ โ ปรแกรม SPSS for Windows
ผลการวิจยั พบว่า สื่ อ มวลชน อัน ได้แก่ สื่ อ โทรทัศน์ และสื่ อ วิท ยุ เป็ นสื่ อ ที่ ก ลุ่ มตัวอย่างเปิ ดรั บ
ข่าวสารเกี่ยวกับสถานี บริ การนํ้ามัน พีทีที ไลฟ์ สเตชัน่ มากที่สุด สื่ อชนิ ดต่างๆ มีผลต่อพฤติกรรม
การตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารนํ้ามัน ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร การเปิ ดรั บ ข่ า วสารการ
ประชาสัมพันธ์สถานี บริ การนํ้ามัน พีทีที ไลฟ์ สเตชัน่ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ใช้บริ การสถานี บริ การนํ้ามัน พีทีที ไลฟ์ สเตชัน่ ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครและการ
จดจําข่ าวสารการประชาสัม พัน ธ์สถานี บ ริ การนํ้ามัน พี ที ที ไลฟ์ สเตชั่น ไม่ มีค วามสัมพันธ์ก ับ
พฤติ กรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การสถานี บ ริ การนํ้ามัน พี ที ที ไลฟ์ สเตชั่น ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร
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ระเบียบวิธีวจิ ยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรของงานวิจยั คือ ผูใ้ ช้บริ การสถานี บริ การนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิ งเทรา กม. 60 ทุ ก
หน่ วยประชากร การสุ่ มตัวอย่างเป็ นแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามจํานวนผูใ้ ช้บ ริ การ
สถานี บริ การนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิ งเทรา กม.60 เนื่ องจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่ นอนในการ
เข้ามาใช้บ ริ การ จึ งใช้สูตรการหาขนาดกลุ่ มตัวอย่าง กรณี ไม่ ทราบจํานวนประชากรของ W.G
Cochran ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ในครั้งนี้ คือ จํานวน 400 คน
โดยคํานวณได้จากสู ตร

n

P 1

P 𝑍
𝑑

กําหนดให้
n คือ จํานวนตัวอย่างที่ตอ้ งการ

P คือ สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการสุ่ ม โดยใช้สดั ส่ วน 30% หรื อ 0.30
Z คือ ระดับความมัน่ ใจที่กาํ หนด หรื อระดับนัยสําคัญทางสถิติ (มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95%)
d คือ สัดส่ วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (ระดับ 0.05)
ดังนั้น จะสามารถคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ดงั นี้
n

0.3 1

0.3 1.96
0.05
0.3 0.7 3.8416
0.0025
0.807
0.0025
= 323

ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คาํ นวณได้เท่ากับ 323 ตัวอย่าง เพื่อป้ องกันการสู ญเสี ยของ
แบบสอบถาม เนื่ อ งจากอาจมี คุ ณ สมบัติ ข องแบบสอบถามไม่ ค รบถ้วนสมบู รณ์ จึ งทําการเก็ บ
ตัวอย่างเพิ่ม รวมทั้งหมด 400 ตัวอย่าง
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสถานี บริ การนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60
ผูว้ ิจยั ได้เลื อกใช้เครื่ องมื อ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มู ลในลักษณะของแบบสอบถามโดยมี การนํา
เนื้ อ หาที่ ไ ด้จ ากการรวบรวมข้อ มู ล ทฤษฎี และงานวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ งมาประยุก ต์ใช้ใ นการสร้ าง
แบบสอบถามในครั้งนี้ เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหา และวัตถุประสงค์ในการวิจยั ที่ตอ้ งการประมวลผล
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชี พ ลักษณะคําถามเป็ นคําถามแบบปลาย
ปิ ดมีท้ งั หมด 4 ข้อ คําถามในแต่ละข้อจะมีหลายคําตอบให้เลือก โดยให้ผตู ้ อบสามารถเลือกตอบได้
เพียงข้อเดียว
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้สถานี บริ การนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60 เป็ นการสอบถาม
ข้อมู ลเกี่ ยวกับ ความถี่ ในการใช้บริ การ จํานวนเงินที่ ใช้ในการเติ มนํ้ามันในแต่ ละครั้ ง เหตุ ผลที่
เลื อกใช้บริ การในครั้งต่ อไป และสิ่ งอํานวยความสะดวกที่ เลื อกใช้ในสถานี บริ การนํ้ามัน ปตท.
ฉะเชิ งเทรา กม.60 โดยลักษณะคําถามเป็ นแบบมี ห ลายคําตอบให้ เลื อ ก โดยให้ ผูต้ อบสามารถ
เลือกตอบได้เพียงข้อเดียว
ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจในการใช้บริ การสถานี บริ การนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 เป็ น
คําถามที่ให้ผตู ้ อบแสดงระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริ การ เพื่อวัดระดับความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านผลิตภัณ ฑ์ ด้านบริ การ ด้านบุ คลากร และด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก โดยแบ่ งระดับ
ความพึงพอใจแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ

คะแนน

มากที่สุด

5

มาก

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยที่สุด

1
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การวิเคราะห์ หาค่ าเฉลีย่
ผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณ
ค่า (Raiting Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) จากตําราของ บุญชม ศรี สะอาด (2553 : 120 - 121)
ดังนี้
คะแนน 4.21 - 5.00 หมายถึง

ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริ การมากที่สุด

คะแนน 3.41 - 4.20 หมายถึง

ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริ การมาก

คะแนน 2.61 - 3.40 หมายถึง

ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริ การปานกลาง

คะแนน 1.81 - 2.60 หมายถึง

ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริ การน้อย

คะแนน 1.00 - 1.80 หมายถึง

ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริ การน้อยที่สุด

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
จากการเก็ บ รวบรวมได้กลุ่ ม ตัว อย่าง 400 ชุ ด ผู ว้ ิ จ ัยได้ใ ช้วิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา ของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ผลวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี้
ปัจจัยด้ านต่ างๆ
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านการบริ การ
ด้านบุคลากร
ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก
รวมทั้ง 4 ด้าน

Cronbach’s Alpha
0.908
0.879
0.932
0.924
0.939

N of items
5
5
4
4
18

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เริ่ มเก็บข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 17 กุมภาพันธ์–10 มีนาคม 2561 รวมเป็ นเวลา
ทั้งหมด 22 วัน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อ มูล ด้านประชากรศาสตร์ จากกลุ่มผูใ้ ช้บริ การสถานี บริ การนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิ งเทรา
กม. 60 จํานวน 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 231 คน คิดเป็ นร้อยละ
57.8 และเพศชาย จํานวน 169 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 42.3 มี ช่ วงอายุส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 25-35 ปี
จํานวน 188 คน คิดเป็ นร้อยละ 47 ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่ อยู่ที่ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จํานวน
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168 คน คิดเป็ นร้อยละ 42 และอาชี พ ส่ วนใหญ่จะเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา จํานวน 142 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 35.5 รองลงมาคือ พนักงานบริ ษทั จํานวน 141 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.3
ส่ วนของพฤติกรรมการใช้บริ การสถานี บริ การนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60 ส่ วนใหญ่
จะเป็ นกลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บริ การมากกว่า 6 ครั้งแล้วกลับมาใช้บริ การซํ้าอีก จํานวน 202 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 50.5 ซึ่ งการเติมนํ้ามันต่อครั้ง อยู่ที่ประมาณ 300-800 บาท จํานวน 185 คน คิดเป็ นร้อยละ
46.3 อีกทั้งเหตุผลหลักในการใช้บริ การ คือความน่ าเชื่อถือของ ปตท. เป็ นจํานวน 216 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 54 และสิ่ งอํานวยความสะดวกที่มีคนเลือกใช้บริ การมากที่สุด คือ 7-Eleven จํานวน 234 คน
คิดเป็ นร้อยละ 58.5
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา
กม. 60 การศึกษาระดับความพึงพอใจนั้น เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านการบริ การ ด้านบุ คลากร และด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก สามารถสรุ ปได้ว่า ด้านผลิตภัณฑ์
ผู ใ้ ช้บ ริ ก ารมี ค วามพึ งพอใจต่ อ การใช้บ ริ ก ารมากที่ สุ ด ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.54 ในด้านผลิ ต ภัณ ฑ์
ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจมากที่สุด เป็ นอันดับที่ 1 เท่ากัน 2 อันดับ คือ ชื่ อเสี ยงของสถานี บริ การ
นํ้ามัน ปตท. และคุณภาพของนํ้ามันเชื้ อเพลิง ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.59 รองลงมา คือ มาตรฐานความ
ปลอดภัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ด้านการบริ การ ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจต่อการใช้บริ การมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.30 ในด้านการบริ การ ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจมากที่ สุด อันดับที่ 1 คือ สร้าง
ความไว้วางใจในการบริ การ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 อันดับที่ 2 คือ มีมาตรฐานการให้บริ การ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.38 ด้านบุคลากร ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจต่อการใช้บริ การมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31
โดยด้านบุ คลากร ผูใ้ ช้บ ริ การมี ค วามพึ งพอใจมากที่ สุด อัน ดับที่ 1 คื อ ด้านการเอาใจใส่ ต่อ การ
ปฏิบตั ิหน้าที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 รองลงมา คือ ด้านการแต่งกายสะอาด สุ ภาพ เหมาะสม ค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ 4.33 ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ผูใ้ ช้บ ริ การมี ค วามพึ งพอใจต่ อ การใช้บ ริ การมากที่ สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ในด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจมากที่สุด อันดับที่ 1
คื อที่ จอดรถกว้างขวาง ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.56 อันดับที่ 2 คื อ ทําเลที่ ต้ งั สะดวกในการมาใช้บริ การ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55
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อภิปรายผลการวิจยั
จากสมมติฐาน ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจทาง
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริ การ ด้านบุ คลากร และด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ที่ แตกต่างกัน จากการ
ทดสอบสมมติฐานสามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
ผลการวิจยั พบว่า เพศที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อระดับความพึงพอใจทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์
ด้านบริ การ ด้านบุคลากร และด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก แต่ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ด้านอายุ
นั้นมีผลต่อระดับความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์และด้านบุคลากร แต่ไม่มีผลต่อระดับความพึงพอใจ
ทางด้านบริ การและสิ่ งอํานวยความสะดวก ส่ วนระดับ การศึ กษานั้นมี ผลต่ อความพึ งพอใจด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านบริ การ ด้านบุ คลากร และด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และส่ วนอาชี พนั้นมีผลต่อ
ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร และด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก แต่ไม่มีผลต่อระดับ
ความพึงพอใจทางด้านบริ การ ซึ่ งมีนัยสําคัญทางสถิ ติอยู่ที่ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้
บางส่ วน แสดงว่าตัวแปรเหล่านี้ เป็ นปั จจัยที่มีความสําคัญด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริ การ ด้านบุคลากร
และด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก โดยอธิบายได้ดงั นี้
สาเหตุที่มีผูม้ าใช้บริ การ สถานี บริ การนํ้ามัน ปตท. ฉะเชิ งเทรา กม.60 เป็ นส่ วนใหญ่ ใน
ด้านผลิตภัณฑ์ คิดเป็ นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.54 เมื่อนํามาเปรี ยบเที ยบแล้วอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด ทั้งนี้ เนื่ องมาจาก ชื่อเสี ยงของสถานี บริ การนํ้ามัน ปตท. และคุณภาพของนํ้ามันเชื้ อเพลิงที่ได้
มาตรฐาน ในด้านบริ การ คิดเป็ นค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.30 อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมากที่สุด เนื่ องมาจาก
การสร้างความไว้วางใจในการบริ การ ส่ วนด้านบุคลากร คิดเป็ นค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.31 อยูใ่ นระดับความ
พึงพอใจมากที่ สุด เนื่ องมาจาก การเอาใจใส่ ต่อการปฏิบตั ิ หน้าที่ ของบุคลากร และด้านสิ่ งอํานวย
ความสะดวก อยู่ใ นระดับ 4.51 อยู่ ใ นระดับ ความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด เนื่ อ งมาจากมี ที่ จ อดรถ
กว้างขวาง สะดวกสบาย
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจยั
ผลจากการศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ งความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้บ ริ ก าร สถานี บ ริ ก ารนํ้ามัน ปตท.
ฉะเชิ งเทรา กม.60 ทําให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริ การ
ด้านบุ คลากร และด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อการกําหนดนโยบายและวาง
แผนการดําเนินธุรกิจ โดยมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
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1. ให้เพิ่ มจํานวนร้ านอาหาร ให้มากขึ้ นเนื่ องจากลูกค้าที่ มาแวะสถานี บริ การนํ้ามันส่ วน
ใหญ่มาใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามันแล้วยังแวะรับประทานอาหาร หรื อเบเกอรี่ อีกด้วย
2. เพิ่มการอบรมพนักงานให้มี Service mind กับลูกค้ามากขึ้น วางแผนเตรี ยมความพร้อม
ในการทําธุรกิจ Plug-in ที่จะมีข้ ึนในอนาคต โดยแยกเป็ นสัดส่ วนกับสถานีบริ การนํ้ามัน
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรเพิ่มลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น
2. ควรเพิ่มปั จจัยด้านความพึงพอใจ (ตัวแปรตาม) ให้มีความหลากหลายมากขึ้น
ควรเพิ่มด้านความต้องการของลูกค้าลงไปในแบบสอบถาม เพื่อสํารวจสิ่ งที่ลูกค้าต้องการที่แท้จริ ง
และจะได้นาํ มาพัฒนาเพิ่มเติมสิ่ งที่ลูกค้าต้องการ
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ปัจจัย ที่ส่งผลต่ อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์ เนมมือสอง โดยผ่ าน Instagram
FACTORS AFFECTING CHOOSING DECISION BUYING OF USED BRAND NAME
HANDBAGS BY INSTAGRAM
กฤตยชญ์ โฆษิตพล, ศกลรัตน์ จาบไชยภูมิ
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
เบญจา สันติธนานนท์
อาจารย์ประจํา สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การจัดทําวิจยั ในครั้งนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยการตัดสิ นใจ
ซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมมือสองโดยผ่าน instagram กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูท้ ี่นิยมเลือกซื้ อ
กระเป๋ าแบรนด์ เนมมื อ สอง และเลื อ กซื้ อทาง Instagram จํา นวน 400 คน เก็ บ ข้อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ ข้อ มู ล ทดสอบสมมติ ฐ าน คื อ T-Test, F-Test (One WAY
ANOVA) และMultiple Regression Analysis เพื่ อ ทดสอบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ างข้อ มู ล ที่ ร ะดับ
นัยสําคัญ 0.05 ในการหาค่าความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
จากการศึกษาพบว่า การตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมมือสอง โดยผ่าน instagram ผูต้ อบ
แบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 373 คน (ร้อยละ 93.30) อายุ 25-30 ปี จํานวน 373 คน
(ร้อยละ 93.3) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001–30,000 บาท จํานวน 192 คน (ร้อยละ 48.00) มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 317 คน (ร้อยละ 79.3) ส่ วนใหญ่มีอาชีพพนักงานเอกชน จํานวน 276
คน (ร้อยละ 69.0) และมีสถานภาพโสด จํานวน 310 คน (ร้อยละ 77.5)
ผลจากการวิเคราะห์และศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นลูกค้าที่เคยซื้อสิ นค้าแบรนด์เนมโดย
ผ่าน Instagram จํานวน 399 คน (ร้อยละ 99.08) ในหนึ่งเดือนพบว่า ส่ วนใหญ่จะเลือกซื้อกระเป๋ าแบ
รนด์เนมมือ 2 อยู่ที่ราคา 10,001-50,000 บาท จํานวน 278 คน (ร้อยละ 69.05) จํานวนเฉลี่ยในการ
ซื้ อกระเป๋ าใบใหม่ หนึ่ งเดือนครั้ง จํานวน 211 (ร้อยละ 52.08) ช่วงเวลาส่ วนใหญ่ในการเลือกซื้ อ
พบว่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่ ไม่แน่ นอน จํานวน 267 (ร้อยละ 66.08) คุณสมบัติกระเป๋ าที่มีผลต่อการ
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ตัดสิ นใจซื้ อ คือ วัสดุ จํานวน 270 คน (ร้อยละ 68.00) ผูท้ ี่เลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมมือสองส่ วน
ใหญ่มีความสนใจ กระเป๋ าแบรนด์ Louis Vuitton จํานวน 275 (ร้อยละ 73.08)
คําสํ าคัญ : พฤติกรรม, ปั จจัยการตัดสิ นใจซื้อ, กระเป๋ าแบรนด์เนมมือสอง, อินสตาแกรม
ABSTRACT
The object of research is to know customers behavior and factors of buying second hand
brandname bag from instagram. Survey by questionair to 400 people used brand name bags by
instagram. Questionnaire is the tool data collection. Statistics for data analysis are percentage,
mean and standard deviation. Statistics for hypotheses testing is T-Test, F-Test (One WAY
ANOVA) and Multiple Regression Analysis. To test the hypotheses testing at the 0.5 To find the
difference between the independent variable and the dependent variable.
From the survey most of respondents are ladies is 373 ( 93.30%) .age between 25-30
years total 3 7 3 (9 3 .3 0%) monthly income 20,001–30,000 total 192 (48.00%). most of them
graduate bachelor degree is 317 people (79.30%),and working in general company is about 276
people (69.00%) and most of the are single 310 (77.5%)
The survey found people who is buy second hand brandname bags they used instagram to
a purchase totally 399 ( 99.08%) significant levels were as follows, In 1 month is most
respondents are buying of used brand name bags cost 10,001-50,000 THB . the research is total
278 (69.05%).Purchase volume buying of used brand name bags 1 month , the research is total
211 (52.08%) Most of the time to the purchase is found to be in uncertain times total 2 6 7
(66.08%) Bag properties that affect purchasing decisions are material. total 270 (68.00%) Those
who buy the most second hand brand name bags are interested Louis Vuitton total 275 (73.08%)
KEYWORDS : BEHAVIOR, DECISION MAKING, SECONDE HAND BRANDNAME
BAGS, INSTAGRAM
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บทนํา
ปั จจุบนั นี้ ความสําคัญของกระเป๋ ากลายเป็ นธุรกิจสร้างมูลค่ามหาศาล หลายคนยอมทุ่มทุน
เพื่อซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมราคาแพงแสนแพง กระเป๋ าแต่ละรุ่ นจะเป็ นที่รู้จกั มากขึ้นก็จากภาพของ
เหล่าดารา นางแบบชื่ อดังจากฮอลลีวูล ถือออกมาเฉิ ดฉายกันทั้งในทีวีและหน้าหนังสื อพิมพ์หรื อ
นิตยสารต่างๆ และหลายๆ คน และอยากจะได้มาครอบครองเนื่องจากถือว่า เป็ นกระเป๋ าคุณภาพสู ง
ดีไซน์ที่ไม่ตกยุคสามารถถือได้ตลอดแทบทุกโอกาส และปั จจุบนั นี้ มีความนิ ยมสิ นค้ากระเป๋ าแบ
รนด์เนมมากขึ้น แต่กไ็ ม่ได้ยดึ ติดอีกต่อไปแล้ว ว่าต้องเป็ นของ “มือหนึ่ง” เท่านั้น สิ นค้าจะผ่านการ
มีเจ้าของมาก่อนก็ได้ ไม่ได้รู้สึกเสี ยเกียรติที่จะใช้ ภาพสะท้อนการเติบโตของกระเป๋ าแบรนด์เนม
มือสอง พร้อมการให้นิยามใหม่ในตลาด คือ บรรดาร้านขายของแบรนด์เนมมือสองที่ผดุ ขึ้น สิ นค้า
มือสอง มีจุดเริ่ มต้นในการขายสิ นค้าระหว่าง ‘ผูใ้ ช้ ถึง ผูใ้ ช้ ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดย
ตัวจุดตลาดให้โต คือ กระแสการบอกปากต่อปาก (Word of Mouth) และความน่ าเชื่ อถือของร้ าน
นั้นในความเป็ น “Authentic” หรื อ ของแท้ ของจริ ง ไม่มีของปลอมมาหลอกขายให้ลูกค้า (กรุ งเทพ
ธุรกิจ, 2018)
ในปั จจุบนั มีการขายของออนไลน์ในประเทศไทยมีสัญญาณการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง โดย
คาดว่า ในปี 2557 มู ล ค่ าตลาดน่ าจะมากกว่ า 100,000 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2556 ที่ มี มู ล ค่ า
การตลาดประมาณ 90,000 ล้านบาท จากการใช้งานที่เพื่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ ว จึงเกิดธุ รกิ จที่เรี ยก
กว่า E-Commerce หรื อที่เรารู ้จกั กันในชื่อว่า ขายของออนไลน์ ซึ่ งในปั จจุบนั ถือเป็ นธุ รกิจที่มาแรง
กว่ า อาชี พ อื่ น ๆ E-Commerce หรื อ พาณิ ชย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ คื อ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ โดยใช้ สื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายทางธุ รกิจที่ได้วางไว้ เช่น การซื้ อขายสิ นค้าและบริ การ การ
โฆษณาผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ไม่ว่าจะเป็ นโทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ หรื อแม้แต่อินเตอร์ เน็ต โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพื่มประสิ ทธิ ภาพขององค์กร โดยการลดบทบาทองค์ประกอบ
ทางธุ รกิจลง เช่น ทําเลที่ต้ งั อาคารประกอบการ โกดังเก็บสิ นค้า ห้องแสดงสิ นค้า รวมถึงพนักงาน
จึงลดข้อจํากัดของระยะทาง และเวลาลงได้ (MTHAINEW,2014) Instagram ปั จจุบนั นี้ อินสตาแก
รม สํ า หรั บ การเล่ น IG นั้ น ไม่ ใช่ เพื่ อ ความสนุ ก หรื อ เล่ น เพื่ อ ให้ ท ัน ตามยุค ตามสมัย เท่ า นั้ น
เพราะว่า Instagram ถื อว่าเป็ นอี กหนึ่ งช่ องทางในการทํามาหากิ นของใครหลายๆ คนเมื่ อมัน คื อ
Social media และคือ สถานที่ เว็บไซต์ หรื อ Application ที่มีคนมากมาย รวมตัวกันอยูใ่ นนั้น พูดคุย
แบ่ งปั นข้อมูล ข่าวสาร ดังนั้นเมื่อมี คนเข้าไปรวมตัวกันอยู่มากๆ เราก็สามารถที่ จะสร้างการรับรู ้
ประชาสัมพันธ์ สิ่ งที่เราต้องการได้ขายสิ นค้าผ่านเนื้อหา และการเล่าเรื่ องบน Instagram สําหรับการ
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ขายสิ นค้าบน Instagram ควรที่จะต้องขยันสร้างเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็ นเนื้อหาสั้นๆ หรื อเนื้อหายาวๆ ก็
ตาม นอกจากการโพสต์ภาพธรรมดาแล้ว เราสามารถเลือกที่จะแต่งภาพก่อน โดยใส่ อกั ษรลงไป
เป็ นการเล่าเรื่ องในระดับหนึ่ง และบรรยายใต้ภาพและเพิ่มเติมรายละเอียดหลักของสิ นค้า (watchara
manisri, 2015)
ผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยการตัดสิ นใจซื้อกระเป๋ าแบ
รนด์เนมมือสอง โดยผ่าน Instagram
วัตถุประสงค์ ในการวิจยั
เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าแบรนเนมด์มือ
สอง โดยผ่าน Instagram ที่แตกต่างกัน
สมมติฐานการวิจยั
ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าแบรนเนมด์มือสอง
โดยผ่าน Instagram ที่แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์
ผูท้ ี่ นิยมกระเป๋ าแบรนด์เนมมือสอง และเลือกซื้ อทาง Instagram ผูท้ ี่ นิยมกระเป๋ าแบรนด์
เนมมือสอง และเลือกซื้อทาง Instagram
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ใช้ตวั แปร ในการศึกษามีดงั นี้
2.1 ตัว แปรอิ ส ระ ประกอบด้ว ย ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล อายุ เพศ การศึ ก ษา อาชี พ
รายได้ และ สถานภาพ
2.2 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ปั จจัยการตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมมือสอง
โดยผ่าน Instagramประกอบด้วย
2.2.1 ข้อมูลด้านตัวสิ นค้า
2.2.2 ข้อมูลด้านรู ปแบบ Instagram
2.2.3 ข้อมูลด้านการบริ การ
3. ขอบเขตด้านสถานที่
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ผู ว้ ิ จ ัย ใช้ก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ในการสุ่ ม ตัว อย่างโดยใช้แ บบสอบถาม google form
แบบสอบถามสุ่ มตัวอย่างทางอินเตอร์ เน็ต
4.ขอบเขตด้านเวลา
การศึกษาในครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามและนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุ ปข้อมูล และรายงาน โดยได้ดาํ เนินการวิจยั ตั้งแต่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 10 มีนาคม
2561
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล

การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ า
1. ข้อมูลด้านตัวสิ นค้า
2. ข้อมูลด้านรู ปแบบ Instagram
3. ข้อมูลด้านบริ การ

1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้
6. สถานภาพ
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ

1. เพื่ อ ทราบถึ ง พฤติ ก รรมและการตัด สิ น ใจซื้ อ กระเป๋ าแบรนด์เนมมื อ สอง โดยผ่ า น
instagram
2. เพื่อทราบถึงความต้องการ และเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริ งของผูซ้ ้ือ
3. เพื่ อทราบถึ งข้อมูล และนํามาศึ กษามาปรั บใช้ ยังสามารถประกอบกิ จการค้าขายผ่าน
อินเตอร์เน็ตได้ต่อไป
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. สั งคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง เป็ นเว็บไซต์ที่ทาํ งานบนเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต
โดยมีผใู ้ ช้เป็ นผูส้ ื่ อสารเล่าประสบการณ์เรื่ องราว รู ปภาพ หรื อวีดีโอ แล้วนํามาแบ่งปันให้ผอู ้ ื่นซึ่งอยู่
บนเครื อข่ายของตน การซื้ อสิ นค้าผ่านทางออนไลน์ หมายถึง การซื้อสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภค
ที่มีการเสนอขายผ่านทางร้านค้าออนไลน์หรื อเว็บไซต์โดยมีอินเตอร์เน็ตเป็ นสื่ อกลางในการสื่ อสาร
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2. Application Instagram หมายถึ ง Application บน Social Media ที่ มี ผู ้ค นใช้ม ากมาย
รวมตัวกันอยู่ เพื่อพูดคุย แบ่งปั นข้อมูล ข่าวสารเล่าเรื่ องราวในหน้าเพจของตัวเอง รวมถึงธุรกิจร้าน
ขายของออนไลน์หลากหลายสิ นค้า
3. ด้ านราคา หมายถึง จํานวนเงินที่บุคคลต้องจ่ายเพื่อตอบแทนเพื่อแลกกับสิ นค้า หรื อใน
อีกความหมายหนึ่ง คือ สื่ อกลางในการแลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การในรู ปเงินตรา
4. พฤติกรรมการเลื อกซื้ อ หมายถึง พฤติ กรรมซึ่ งบุคคลทําการค้นหา เลือกซื้ อเพื่อสนอง
ความต้องการ และการประเมินความสามารถในการใช้จ่าย โดยใช้การตัดสิ นใจ
5. กระเป๋าแบรนด์ เนม หมายถึง กระเป๋ า Design ที่มีลกั ษณะเฉพาะเป็ นที่ ยอมรับกันในวง
กว้างว่า สวยงามน่ าสนใจ น่ าดึ งดู ดเป็ นที่ ห ลงไหลของคนทัว่ โลกหรื อ ออกแบบโดยดี ไซน์เป็ น
เอกลักษณ์ ตวั สิ นค้ามี คุณภาพดีมีความเหมาะสม ผลิตจากวัตถุดิบที่ ดีไม่สามารถหาทัว่ ไปได้ตาม
ท้องตลาดผ่านการคัดสรรเลือกเฟ้นมาเป็ นอย่างดีพร้อมทั้งมีการผลิตด้วยความปราณี ตและใส่ ใจใน
คุณภาพมากกว่าปริ มาณ ส่ งเสริ มในรสนิ ยมของผูใ้ ช้ว่า เป็ นผูท้ ี่มีรสนิ ยมที่ดี เลือกใช้ในสิ นค้าที่ดี มี
คุณภาพที่ดี
6. กระเป๋าแบรนด์ เนมมือสอง หมายถึง สิ นค้าแบรนด์เนมที่มีราคาสู งและที่ผ่านการใช้งาน
มาแล้ว ที่ยงั สามารถสร้างมูลค่าไม่ให้เสี ยเปล่า ผูใ้ ช้นาํ มาแลกเปลี่ยนเป็ นเงินได้ และเป็ นสิ นค้าที่มี
ราคาถูกกว่าสิ นค้ามือหนึ่ง
7. ประชากร หมายถึง ผูท้ ี่นิยมกระเป๋ าแบรนด์เนมมือสอง และเลือกซื้อทาง Instagram
8. การตั ด สิ น ใจซื้ อ หมายถึ ง กระบวนการในการเลื อ กที่ จ ะกระทําสิ่ งใดสิ่ ง หนึ่ งจาก
ทางเลื อกต่ างๆ ที่ มี โดยที่ จะเลื อกสิ นค้าหรื อบริ การตามข้อมูลและข้อจํากัดของสถานการณ์ เป็ น
กระบวนการการตัดสิ นใจที่สาํ คัญและอยูภ่ ายในจิตใจของผูบ้ ริ โภค
9. คุณภาพและความคุ้มค่ า หมายถึง กระเป๋ ามีราคาสู งมีความพิถีพิถนั กระบวนการในการ
ตัดเย็บและมีความคงทนสู ง ใช้งานได้หลายปี
10. การนําเสนอโฆษณา หมายถึง (ดร.เสรี วงษ์มณฑา) ได้ให้ความหมายไว้วา่ การโฆษณา
คือ กิจกรรมสื่ อสารมวลชนที่เกิดขึ้น เพื่อจูงใจให้ผบู ้ ริ โภค มีพฤติกรรมอันเอื้ออํานวยต่อความเจริ ญ
ของธุ รกิ จ การขายสิ นค้าหรื อบริ การ โดยอาศัยจากเหตุ ผล ซึ่ งมีท้ งั กลยุทธ์ จริ งและเหตุผลสมมติ
ผ่านทางสื่ อโฆษณาที่ตอ้ งรักษาเวลาและเนื้อที่ ที่มีการระบุบอกผูโ้ ฆษณาอย่างชัดแจ้ง
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11. ให้ บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายถึง การบริ การ ถาม-ตอบ สิ นค้า ยินดีให้บริ การทุกวัน
ตลอด 24 ชัว่ โมง เพือ่ ความสะดวกสบายและรวดเร็ วเพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
12. บริ การหลังการขาย หมายถึง การติดตามผลและการบริ การหลังการขาย การกระทําที่
เกิดขึ้นหลังจากได้เปิ ดการขายแล้ว ไม่ว่า กิจกรรมที่มีโอกาสที่จะสร้าง สัมพันธภาพที่ดี ซึ่งสามารถ
ก่อให้เกิดผลดีในอนาคต
13. การจัด ส่ งสิ นค้ า หมายถึง การจัดส่ งสิ นค้า ผ่านบริ ษทั จัดส่ งของ โดยบริ ษทั ผูร้ ั บ ส่ ง
สิ นค้าเป็ นผูก้ ระจายให้ถึงผูบ้ ริ โภคกับมือ
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาวิจยั ในเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมมือสอง โดยผ่าน
Instagram มีแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ดังนี้
พฤติกรรมผู้บริ โภค (Consumer behavior role) หมายถึง บทบาทของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวข้อง
กับการตัดสิ นใจซื้อ จากการศึกษาบทบาทพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค นักการตลาดได้นาํ มาประยุกต์ใช้
ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาด โดยเฉพาะกลยุทธ์การโฆษณาและผูแ้ สดงโฆษณา (Presenter) ให้
บทบาทใดบทบาทหนึ่ง เช่น ผูร้ ิ เริ่ ม ผูม้ ีอิทธิ พล ผูต้ ดั สิ นใจซื้อ ผูซ้ ้ื อ และผูใ้ ช้โดยทัว่ ไปมี 5 บทบาท
คือธวัลวรัตน์ อินทนนชัย (2552)
ทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสินใจซื้อ
ความหมายของการตัดสินใจ
1. การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทําสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่ งจากทางเลื อกต่างๆ ที่ มีอยู่ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมักจะต้องตัดสิ นใจในทางเลือกต่ างๆ ของสิ นค้าและ
บริ การอยู่เสมอ โดยที่ เขาจะเลื อกสิ นค้าหรื อบริ การตามข้อมูลและข้อจํากัดของสถานการณ์ การ
ตัดสิ นใจจึงเป็ นกระบวนการที่สาํ คัญและอยูภ่ ายในจิตใจของผูบ้ ริ โภค ฉัตยาพร เสมอใจ, (2550:46)
2. ขั้น ตอนการตัด สิ น ใจ (Buying Decision Process) เป็ นลําดับ ขั้น ตอนในการตัดสิ นใจ
ของผูบ้ ริ โภคโดยมีลาํ ดับกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ 5 ขั้นตอนของบริ โภค
ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541: 145)
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ภาพแสดง กระบวนการการตัดสิ นใจซื้อ 5 ขั้นตอนของผูบ้ ริ โภค คอทเลอร์ (Kotler, 1997)
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
1. กระบวนการตัดสิ นใจของผู้บริ โภค (Decision Process) แม้ผูบ้ ริ โภคจะมีความแตกต่าง
กัน มี ค วามต้อ งการแตกต่ า งกัน แต่ ผู ้บ ริ โ ภคจะมี รู ป แบบการตัด สิ น ใจซื้ อ ที่ ค ล้า ยคลึ ง กัน ซึ่ ง
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
เมื่อเกิดปั ญหา ผูบ้ ริ โภคก็ตอ้ งแสวงหาหนทางแก้ไข โดยหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการ
ตัดสิ นใจ จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้
2. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative)
เมื่อผูบ้ ริ โภค ได้ขอ้ มูลจากขั้นตอนที่ 2 แล้ว ก็จะประเมินทางเลือกและตัดสิ นใจเลือกทางที่
ดี ที่ สุด วิธีการที่ ผูบ้ ริ โภคใช้ในการประเมิ นทางเลื อกอาจจะประเมิน โดยการเปรี ยบเที ยบข้อมู ล
เกี่ยวกับคุณสมบัติของแต่ละสิ นค้าและคัดสรรในการที่จะตัดสิ นใจเลือกซื้อจากหลากหลายตรายี่ห้อ
ให้เหลือเพียงตรายี่หอ้ เดียว อาจขึ้นอยูก่ บั ความเชื่อนิ ยมศรัทราในตราสิ นค้านั้นๆ หรื ออาจขึ้นอยูก่ บั
ประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคที่ผา่ นมาในอดีตและสถานการณ์ของการตัดสิ นใจรวมถึงทางเลือกที่มีอยู่
ด้วยทั้งนี้ มีแนวคิดในการพิจารณา เพื่อช่วยประเมินแต่ละทางเลือก เพื่อให้ตดั สิ นใจได้ง่ายขึ้น
3. การตัดสินใจซื้อ (Decision Marking)
โดยปกติแล้วผูบ้ ริ โภคแต่ ละคนจะต้องการข้อมูลและระยะเวลาในการตัดสิ นใจสําหรั บ
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน คือ ผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องการข้อมูลมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการ
เปรี ยบเทียบนาน แต่บางผลิตภัณฑ์ผบู ้ ริ โภคก็ไม่ตอ้ งการระยะเวลาการตัดสิ นใจนาน
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4. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase Behavior)
หลังจากมีการซื้อแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะได้รับประสบการณ์ในการบริ โภค ซึ่ งอาจจะได้รับความ
พอใจหรื อไม่พอใจก็ได้ ถ้าพอใจผูบ้ ริ โภคได้รับทราบถึงข้อดีต่างๆ ของสิ นค้าทําให้เกิดการซื้อซํ้าได้
หรื ออาจมีการแนะนําให้เกิดลูกค้ารายใหม่ แต่ถา้ ไม่พอใจ ผูบ้ ริ โภคก็อาจเลิกซื้ อสิ นค้านั้นๆ ในครั้ง
ต่อไปและอาจส่ งผลเสี ยต่อเนื่องจากการบอกต่อ ทําให้ลูกค้าซื้อสิ นค้าน้อยลงตามไปด้วย
ความหมายของกระเป๋าแบรนด์ เนม
กระเป๋ าแบรนด์เนม หมายถึง สิ นค้าที่มีคุณสมบัติแยกออกมาได้เป็ นข้อๆ ดังต่อไปนี้
1. สิ นค้าที่ จะเรี ยกได้ว่า Brand Name นั้น Design คื อ สิ่ งสําคัญโดยจะต้องเป็ น Design ที่
โลกเป็ นที่ ยอมรับกันในวงกว้างว่า สวยงามน่ าสนใจ น่ าดึ งดูดเป็ นที่ หลงไหลของคนทัว่ โลกหรื อ
ออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ช้ นั นําที่มีชื่อเสี ยงในระดับโลก
2. ตัวสิ นค้ามีคุณภาพดีมีความเหมาะสม ผลิตจากวัตถุดิบที่ ดีไม่สามารถหาทัว่ ไปได้ตาม
ท้องตลาดผ่านการคัดสรรเลือกเฟ้นมาเป็ นอย่างดีพร้อมทั้งมีการผลิตด้วยความปราณี ตและใส่ ใจใน
คุณภาพมากกว่าปริ มาณ
3. ส่ งเสริ มในรสนิ ยมของผูใ้ ช้ว่า เป็ นผูท้ ี่มีรสนิ ยมที่ดีเลือกใช้ในสิ นค้าที่ดี มีคุณภาพที่ดี มี
ดีไซน์ดี
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
กัญ ญ์ วรา ศิริผ่ อง (2558) ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อกระเป๋ าถือสตรี แบ
รนด์เนมมื อ สองของผูบ้ ริ โภคสตรี ในกรุ งเทพมหานคร จุ ดมุ่ งหมายการวิจ ัยเพื่ อ ศึ ก ษาลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ส่ วนประสมทางการตลาด และรู ป แบบการดําเนิ น ชี วิต ที่ มีความสัม พัน ธ์กบั
พฤติ กรรมการซื้ อกระเป๋ าถือสตรี แบรนด์เนมมือสองของผูบ้ ริ โภคสตรี ในกรุ งเทพมหานคร กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคสตรี ในกรุ งเทพมหานครที่เคยซื้ อกระเป๋ าถือสตรี แบรนด์เนม
มือสอง
สุ วิตรา จักร์ แก้ ว และ วรั ท วินิจ (2558) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาส่ วนประสมการตลาดที่มี
ผลต่อผูบ้ ริ โภคเจนเนอเรชัน่ วายในอําเภอเมืองเชี ยงใหม่ ในการซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศ
มือสอง ซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 300 ตัวอย่าง ทําการเก็บตัวอย่างข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เลือกยี่ห้อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง 5
อันดับแรก ดังนี้ Louis Vuitton, Chanel, Prada, Gucci และ Hermes โดยซื้ อผ่านช่องทางการฝากคน
รู ้จกั ซื้ อจากต่างประเทศ, ร้านค้ากระเป๋ าเเบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง โดยเลือกซื้ อเฉลี่ยตํ่ากว่า 2
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ชิ้นต่อปี วางงบประมาณในการซื้ อ ระหว่าง 25,001-40,000บาท/ชิ้น โดยระบุว่า เหตุผลในการซื้ อ
กระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง เพราะ มีราคาถูกกว่าของมือหนึ่ ง 50-70% ขึ้นกับสภาพการ
ใช้งาน ความชอบส่ วนตัว/เก็บสะสม ขายต่อแล้วราคาไม่ตก/ขายต่อได้กาํ ไรและเปลี่ยนกระเป๋ าที่ใช้
บ่อย
นพเก้ า พงษ์ อมรพรหม (2553) ได้ศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมใน
จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า กลุ่มลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง โดยร้อยละ 56.70 มีอายุระหว่าง 21-40 ปี
และมีร้อยละ 21.19 มี รายได้เฉลี่ยต่ อเดื อนมากกว่า 35,000 บาท พบว่า ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 42.68 มี
ความถี่ ใ นการเลื อ กซื้ อกระเป๋ าแบรนด์ เนมของแท้ ปี ละ 1 ครั้ ง และมั ก ซื้ อจากร้ า นค้ า ใน
ห้างสรรพสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ 38.95 และกระเป๋ าใบเก่าที่ไม่ได้ใช้มกั จะเก็บไว้คิดเป็ นร้อยละ 62.00
สําหรับปั จจัยในการเลือกซื้ อนั้น พบว่า บุคคลที่ ไม่เคยใช้กระเป๋ าแบรนด์เนมมาก่อน มีโอกาสจะ
เลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมถึงร้อยละ 51.91 ปั จจัยที่พบรองลงมา คือ รายได้ของผูซ้ ้ื อมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 41.03 และปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการเลือกซื้ อกระเป๋ าแบ
รนด์เนมเพิ่มขึ้นในช่ วงร้ อยละ 20-30 ได้แก่ การศึกษา อาชี พ และคุณภาพและความทนทานของ
กระเป๋ า
ระเบียบวิธีวจิ ยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ผูท้ ี่ นิยมกระเป๋ าแบรนด์เนมมือสอง และเลือกซื้ อทาง Instagram เนื่ องจากผูว้ ิจยั ไม่ทราบ
จํานวนประชากรที่แน่นอน จึงกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยได้คาํ นวณจากสู ตรที่ไม่ทราบจํานวน
ประชากรที่แน่นอน ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดสู ตรการหาค่า
โดยใช้ สู ตรของ W.G. Cochran, 1953 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%ที่ความคลาดเคลื่อน ± 5%
จึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน
n

P(1  P)Z 2
d2

n = จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
p = สัดส่ วนประชากรที่ผวู ้ ิจยั ต้องการจะสุ่ มสามารถนําค่าสถิติในอดีตมาใช้แทนได้
z= ความมัน่ ใจที่ผวู ้ จิ ยั ก าหนดไว้ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ นัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 มีค่าเท่ากับ 1.96 (มัน่ ใจ 95%)
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p= สัดส่ วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอ่ มเกิดขึ้นได้
จะได้ n = (0.5)(0.5) 1.962 / (0.05)2 = 385
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่นิยมกระเป๋ าแบรนด์เนมมือสอง
และเลือกซื้ อทาง Instagram เพราะฉะนั้นเพื่อความชัดเจนของข้อมูล จึ งกําหนดจํานวนของกลุ่ม
ตัวอย่างในงานวิจยั นี้ เผื่อไว้ในจํานวนเท่ากับ 400 การสุ่ มแบบออนไลน์โดยใช้วิธีการกลุ่มตัวอย่าง
แบบสะดวกสบาย (Convenience)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
การเก็บข้อมูลสอบถามและนํามาวิเคราะห์แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป แบ่ งออกเป็ น เพศ อายุ อาชี พ การศึกษา สถานภาพ รายได้ คําถาม
อื่นๆ ใช้ศึกษาพฤติกรรม เป็ นแบบสอบถามที่มีหลายคําตอบให้เลือก (Multiple Choices Questions)
(รวม 14 ข้อ)
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลด้านปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า เป็ นคําถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมมือสองของผูต้ อบแบสอบถาม ซึ่งใช้คาํ ถามแบบปลายปิ ด โดย
ให้คะแนนนํ้าหนัก (Multiple Rating List Scale Questions) และเป็ นระดับการวัดข้อมูลแบบอันตร
ภาคชั้น (Interval Scale) (รวม 15 ข้อ) แบ่งเป็ น
1. ข้อมูลด้านตัวสิ นค้า 6 ข้อ
2. ข้อมูลด้านรู ปแบบของ Instagram 3 ข้อ
3. ข้อมูลด้านการบริ การ 6 ข้อ
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลด้านพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้า เป็ นแบบสอบถามที่ มีหลายคําตอบให้เลื อก
(Multiple Choices Questions) (รวม 2 ข้อ)
จากนั้นนําค่าเฉลี่ยการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสอดคล้องกับความเป็ น
จริ ง ผูว้ ิจยั จึงกําหนดเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามหลักเกณฑ์ของประคอง กรรณ
สู ต (2528,70) ดังนี้
4.50 – 5.00

หมายถึง

อยูใ่ นระดับมากที่สุด

1.50 – 4.49

หมายถึง

อยูใ่ นระดับมาก

2.10 – 3.49

หมายถึง

อยูใ่ นระดับปานกลาง

1.50 – 2.49

หมายถึง

อยูใ่ นระดับน้อย
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1.00 – 1.49

หมายถึง

อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั เก็บ รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
จากการสุ่ มตัวอย่าง จํานวน 400 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary
Data) จากแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่างๆ
สําหรับกระบวนการและขั้นตอนการเก็บข้อมูลมีดงั นี้
1. ผู ้วิ จ ัย ได้ท ํา การสุ่ ม ตัว อย่ า งผู ้ที่ นิ ย มกระเป๋ าแบรนด์ เนมมื อ สอง และเลื อ กซื้ อ ทาง
Instagram จํานวน 400 คน
2. ผูว้ ิจยั ได้ท าํ การชี้ แจงถึ งวัตถุ ป ระสงค์ข องการทําวิจยั รวมถึ งหลักเกณฑ์ ในการตอบ
แบบสอบถาม เพื่อให้ผตู ้ อบแบบสอบถาม มีความเข้าใจในข้อคําถาม และความต้องการของงานวิจยั
3. ทําการแจกแบบสอบถามออนไลน์ จํานวน 400 ชุ ด ไปยังร้านแบรนด์เนมมือสอง ทาง
Instagram
4. นําแบบสอบถามที่ได้มา นํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติดว้ ยเครื่ องมือทางคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์และถูกต้อง
สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ อ ใช้บ รรยายคุ ณ ลักษณะของข้อมู ล โดย
แสดงผลเป็ นความถี่ ค่ า ร้ อ ยล่ ะ (Percentage) ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม
2. สถิ ติ เชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) เพื่ อ ใช้ในการทดสอบสมมติ ฐานที่ กาหนดไว้
โดยในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ ANOVA
สรุ ปผลการวิจยั
จากการศึกษาข้อมูลเพื่อการอธิบายและการเปรี ยบเทียบสมมุติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรแต่
ละตัว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้ น 400 ชุด
ผลการวิจยั ดังนี้
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามและนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปข้อมูล และ
รายงาน โดยได้ดาํ เนินการวิจยั ตั้งแต่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 10 มีนาคม 2561 ระยะเวลา
รวม 22 วัน
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อ มู ล ด้านประชากรศาสตร์ ของผูท้ ี่ ต ดั สิ น ใจซื้ อ กระเป๋ าแบรนด์เนมมื อ สอง โดยผ่าน
Instagram พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 373 คน (ร้อยละ 93.30) อายุ
25-30 ปี จํานวน 373 คน (ร้อยละ 93.3) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001–30,000 บาท จํานวน 192 คน
(ร้ อยละ 48.00) มี ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี จํานวน 317 คน (ร้ อ ยละ 79.3) ส่ วนใหญ่ มีอ าชี พ
พนักงานเอกชน จํานวน 276 คน (ร้อยละ 69.0) และมีสถานภาพโสด จํานวน 310 คน (ร้อยละ 77.5)
จากการศึกษาปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าแบรนเนมด์มือสอง โดยผ่าน
Instagram พบว่า เป็ นลูกค้าที่เคยซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมโดยผ่าน Instagram จํานวน 399 คน (ร้อยละ
99.08) ในหนึ่ งเดือนพบว่า ส่ วนใหญ่จะเลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมมือ 2 อยู่ที่ราคา 10,001-50,000
บาท จํานวน 278 คน (ร้อยละ 69.05) จํานวนเฉลี่ยในการซื้ อกระเป๋ าใบใหม่ หนึ่ งเดือนครั้ง จํานวน
211 (ร้อยละ 52.08) ช่วงเวลาส่ วนใหญ่ในการเลือกซื้อพบว่า จะอยูใ่ นช่วง เวลาที่ไม่แน่นอน จํานวน
267 (ร้ อยละ 66.08) คุ ณ สมบัติกระเป๋ าที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ คื อ วัสดุ จํานวน 270 (ร้ อยละ
68.00) ผู ท้ ี่ เลื อ กซื้ อ กระเป๋ าแบรนด์เนมมื อ สองส่ ว นใหญ่ มี ค วามสนใจ กระเป๋ าแบรนด์ Louis
Vuitton จํานวน 275 (ร้อยละ 73.08)
ปั จจัย ที่ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อกระเป๋ าแบรนเนมด์มือสอง โดยผ่าน Instagram สรุ ปเป็ น
ด้านๆ ดังนี้
ด้านข้อมูลด้านตัวสิ นค้า และเมื่อพิจารณาเป็ นข้อๆ พบว่า ราคาสิ นค้า ถูกกว่าการซื้ อจาก
แหล่งอื่นจํานวน 310 คน (ร้อยละ 77.05) ให้คะแนนความเห็นด้วยอยู่ ในระดับมาก ความสะดวก
ในการเปรี ยบเที ยบราคาของสิ นค้าจํานวน 369 คน (ร้อยละ 92.03) ให้คะแนนความเห็นด้วยอยู่ใน
ระดับมาก มีขอ้ มูล รู ปภาพ และรายละเอียดสิ นค้าอย่างชัดเจน จํานวน 354 คน (ร้อยละ 88.5) ให้
คะแนนความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก มีสินค้าหลากหลายแบรนด์จาํ นวน 327 คน (ร้อยละ 81.08)
ให้คะแนนความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก คุณภาพสิ นค้าตรงตามที่โฆษณาจํานวน 356 คน (ร้อยละ
89.00) ให้คะแนนความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ความหลากหลายของสิ นค้าจํานวน 360 คน (ร้อย
ละ 90.00)
ข้อมูลด้านรู ปแบบของ instagram และเมื่อพิ จารณาเป็ นข้อๆ พบว่า โครงสร้ างของหน้า
Instagram มี ความสวยงามจํานวน 341 คน (ร้ อยละ 85.03) ให้คะแนนความเห็ นด้วยอยู่ในระดับ
มาก มีการโพสต์ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์อย่างสมํ่าเสมอจํานวน 357 คน (ร้อยละ 89.03) ให้คะแนน
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ความเห็ น ด้วยอยู่ในระดับ มาก มี ก ารประชาสั มพัน ธ์ และโฆษณาที่ ดี จํานวน 344 คน (ร้ อ ยละ
86.00) ให้คะแนนความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก
ข้อมูลด้านการบริ การและเมื่อพิจารณาเป็ นข้อๆ พบว่า ความสะดวกในการให้บริ การ ซื้ อ
สิ นค้าและบริ การตลอด 24 ชัว่ โมง จํานวน 361 คน (ร้อยละ 90.03) ให้คะแนนความเห็นด้วยอยู่ใน
ระดับ มาก สามารถซื้ อ สิ น ค้าได้ไ ม่ จ าํ กัด สถานที่ จํา นวน 344 คน (ร้ อ ยละ 86.00) ให้ ค ะแนน
ความเห็ น ด้ว ยอยู่ใ นระดับ มาก สามารถตรวจสอบความคื บ หน้ า ของสิ น ค้า และการจัด ส่ ง ได้
ตลอดเวลา จํานวน 355 คน (ร้อยละ 88.00) ให้คะแนนความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก มีการโต้ตอบติ ด ต่ อ -สอบถามผ่านหน้า page ภายใน 24 ชั่ว โมง จํานวน 350 คน (ร้ อ ยละ 84.00) ให้ ค ะแนน
ความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก มีการกําหนดระยะเวลาในการจัดส่ งที่แน่นอน จํานวน 340 คน (ร้อย
ละ 84.08) ให้คะแนนความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก มีบริ การหลังการขาย สอบถามข้อมูล ปรึ กษา
ข้อ มู ลต่ างๆ ของสิ น ค้าเพิ่ มเติ ม จํานวน 345 คน (ร้ อ ยละ 86.05) ให้ค ะแนนความเห็ น ด้วยอยู่ใน
ระดับมาก
ข้อมูลด้านพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าหลังการขาย พบว่า ส่ วนใหญ่กลับ มาซื้อซํ้า จํานวน 359
คน (ร้อยละ 89.08) และมีการแนะนําบอกต่อ จํานวน 398 คน (ร้อยละ 99.05)
การทดสอบสมมุตฐิ านสามารถจําแนกคุณลักษณะส่ วนบุคคลได้ ดงั นี้
ผลการวิเคราะห์ สมมุตฐิ าน
สมมุติฐานที่ 1 ลูกค้าที่ ซื้อกระเป๋ าแบรนเนมด์มือสอง โดยผ่าน Instagram ที่มีเพศแตกต่าง
กัน มีการตัดสิ นใจซื้อและบริ การไม่แตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 2 ลูกค้าที่ ซื้ อกระเป๋ าแบรนเนมด์มือสอง โดยผ่าน Instagram ที่มีอายุแตกต่าง
กัน มีการตัดสิ นใจซื้อและบริ การไม่แตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 3 ลูกค้าที่ ซื้ อกระเป๋ าแบรนเนมด์มือสอง โดยผ่าน Instagram ที่ มีสถานภาพ
แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้อและบริ การไม่แตกต่างกัน
สมมุ ติ ฐ านที่ 4 ลู ก ค้า ที่ ซื้ อ กระเป๋ าแบรนเนมด์ มื อ สอง โดยผ่ าน Instagram ที่ มี อ าชี พ
แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้อและบริ การไม่แตกต่างกัน
สมมุ ติ ฐ านที่ 5 ลู ก ค้าที่ ซื้ อ กระเป๋ าแบรนเนมด์มื อ สอง โดยผ่ าน Instagram ที่ มี ร ายได้
แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้อและบริ การไม่แตกต่างกัน
สมมุ ติ ฐ านที่ 6 ลู กค้าที่ ซื้ อ กระเป๋ าแบรนเนมด์มื อ สอง โดยผ่าน Instagram มี การศึ ก ษา
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การไม่แตกต่างกัน ส่ วนการศึกษาที่ต่างกันส่ งผล
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ต่อรู ปแบบการขายแตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า มี 1 คู่ ประกอบด้วย 1. ปริ ญญาตรี กับ
สู งกว่าปริ ญญาตรี ค่าทางสถิติอยูท่ ี่ระดับ 0.45
อภิปรายผลการวิจยั
ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าแบรนเนมด์มือสอง
โดยผ่าน Instagram ที่ แตกต่างกัน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ หญิง จํานวน 373
คน (ร้ อยละ 93.30) อายุ 25-30 ปี จํานวน 373 คน (ร้ อยละ 93.3) มี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 20,001–
30,000 บาท จํานวน 192 คน (ร้อยละ 48.00) มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 317 คน (ร้อยละ
79.3) ส่ ว นใหญ่ มี อ าชี พ พนัก งานเอกชน จํา นวน 276 คน (ร้ อ ยละ 69.0) และมี สถานภาพโสด
จํานวน 310 คน (ร้อยละ 77.5) ส่ งผลต่อปั จจัยการตัดสิ นไม่ต่างกันมีการศึกษา แตกต่างกันมีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การไม่แตกต่างกัน ส่ วนการศึกษาที่ต่างกันส่ งผลต่อรู ปแบบการขาย
แตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า มี 1 คู่ ประกอบด้วย 1.ปริ ญญาตรี กับ สู งกว่าปริ ญญาตรี
ค่าทางสถิติอยูท่ ี่ระดับ 0.45
ปั จจัยด้านตัวสิ นค้าพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญโดยรวมมีค่าเฉลี่ย เห็นด้วยอยู่
ในระดับมาก ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชิโนรส
กรี ธาดํารงเดช (2548) ปั จจัยด้านผลิ ต ภัณ ฑ์มี อิท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ กระเป๋ าแบรนด์เนม
ต่างประเทศของนักศึกษาปริ ญาตรี ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยด้านรู ปแบบ Instagram พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญโดยรวมมีค่าเฉลี่ย
เห็ นด้วยอยู่ ในระดับมากโครงสร้ างของหน้า instagram มีความสวยงามจํานวน 341 คน (ร้อยละ
85.03) ให้คะแนนความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก มีการโพสต์ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์อย่างสมํ่าเสมอ
จํานวน 357 คน (ร้อยละ 89.03) ให้คะแนนความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก มีการประชาสัมพันธ์ และ
โฆษณาที่ ดี จํานวน 344 คน (ร้อยละ 86.00) ให้คะแนนความเห็นด้วยอยู่ในระดับมากแต่พบว่าไม่
สอดคล้องกับงานวิจยั อื่น
ด้านการบริ การ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญโดยรวมมีค่าเฉลี่ย เห็นด้วยอยู่ ใน
ระดับมาก พบว่า ผูซ้ ้ื อให้ความสําคัญต่อความสะดวกในการให้บริ การ ซื้ อสิ นค้าและบริ การตลอด
24 ชัว่ โมง สามารถซื้อสิ นค้าได้ผา่ นทาง อินเตอร์เน็ตได้ทุกสถานที่ สามารถตรวจสอบความคืบหน้า
ของสิ น ค้าและการจัดส่ งได้ตลอดเวลา มี การโต้ตอบ-ติ ดต่ อ -สอบถามผ่านหน้า page ภายใน 24
ชัว่ โมง มีการกําหนดระยะเวลาในการจัดส่ งที่แน่นอนมีบริ การหลังการขาย สอบถามข้อมูล ปรึ กษา

854

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ข้อมูลต่างๆ ของสิ นค้าโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นพเก้า พงษ์
อมรพรหม (2553) ในด้านปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ข้อมูลด้านพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าหลังการขาย พบว่า ส่ วนใหญ่ กลับ มาซื้ อซํ้า บอกต่ อ
แนะนําจากคนรู ้จกั
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจยั
1. ด้านตัวสิ นค้า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่แล้วเป็ นผูห้ ญิงมากกว่าผูช้ าย (ร้ อยละ 93.30) ส่ วน
ใหญ่ที่ให้ความสนใจจะอยูร่ าวอายุ 25-30 ปี ผูป้ ระกอบการควรที่จะศึกษาความต้องการลูกค้า สิ นค้า
ประเภท ยี่ห้อ ศึ กษา ให้ต รงจุ ดต่ อความต้อ งการ และลู กค้ามี ค วามต้อ งการสิ น ค้าที่ ห ลากหลาย
สภาพสิ นค้าที่ต่างกัน ไม่ควรให้สินค้าอยูใ่ นมือนานจนเกินไป การให้ความสําคัญในระดับมาก ใน
เรื่ อง ข้อมูล รู ปภาพ และรายละเอียดสิ นค้าอย่างชัดเจน
2. ด้านรู ปแบบ Instagram ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญต่อรู ปแบบใหม่ๆ การหาจุด
ด้อยไปพัฒนารู ปแบบการขายให้สมบูรณ์ดียงิ่ ขึ้น การนําเสนอข้อมูลที่เป็ นประโยชน์อย่างสมํ่าเสมอ
3. ด้านการบริ การ ลูกค้าค่อนข้างให้ความคําคัญต่อความสะดวกในการให้บริ การ ซื้อสิ นค้า
ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญต่อการตอบสนองความต้องการ รวมถึงความรวดเร็ วต่อการสัง่ ซื้อ
สามารถตรวจสอบความคื บ หน้าของสิ น ค้าและการจัด ส่ งได้ต ลอดเวลา มี การโต้ต อบ-ติ ดต่ อ สอบถามผ่านหน้า page ภายใน 24 ชัว่ โมง มีการกําหนดระยะเวลาในการจัดส่ งที่แน่นอน มีบริ การ
หลังการขาย สอบถามข้อมูล และให้คาํ ปรึ กษา
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. เพิ่มการศึกษาความเชื่อมัน่ ของการตัดสิ นใจซื้อกับร้านค้าที่จดทะเบียนอิเล็กทอรนิกส์
2. เพิ่มการศึกษาการรับรู ้และการเข้าถึงรู ปแบบหน้าต่าง Instagram การเข้าถึงให้ง่ายขึ้นเพื่อ
พัฒนาและแก้ไข
3. เพิ่มการศึกษารู ปแบบแนวทางการชําระเงิน ที่ส่งผลต่อการเชื่อมัน่
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แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของพนักงาน กรณีศึกษา :
บริษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชั่น ไฮเวย์ จํากัด (UIH)
WORK MOTIVATION OF EMPLOYEES:
CASE STUDY OF UNITED INFORMATION HIGHWAY CO., LTD.
วริศรา วงษ์ วจิ ิตร, สุ มนิ ตรา ธรรมธร
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ณกมล จันทร์ สม
อาจารย์ประจํา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และ ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ที่มี
ผลต่อแรงจูงใจ ด้านปั จจัยจูงใจ และด้านปั จจัยคํ้าจุนในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั ยูไนเต็ด
อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัดซึ่ งกลุ่มประชากรที่ ศึกษาได้แก่ พนักงานบริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชัน่
ไฮเวย์ จํากัด (UIH) จํานวน 234 ตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็บ รวบรวม
ข้อมูลจากการศึกษาพบว่า
ปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ที่ ป ระกอบไปด้ว ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา
ตําแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน มีผลต่อปั จจัยจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชั่น ไฮเวย์ จํากัด พบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคลด้านสถานภาพ
รายได้ต่ อ เดื อ น และระยะเวลาในการปฏิ บ ัติ งาน ที่ แ ตกต่ า งกัน ไม่ มี ผ ลต่ อ ปั จ จัย จู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด ส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ
อายุ ระดับ การศึ ก ษา และตํา แหน่ งงานที่ แ ตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อ ปั จ จัย จู งใจในการปฏิ บ ัติ งานของ
พนักงาน บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 แสดงว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหน่งงานที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อปั จจัยจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด
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ปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ที่ ป ระกอบไปด้ว ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา
ตําแหน่ งงาน รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยคํ้าจุนใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน
สถานภาพ ตําแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อปั จจัยคํ้าจุนในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด ส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน เพศ
อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนที่ แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยคํ้าจุนในการปฏิ บตั ิงานของ
พนักงาน บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 แสดงว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อปั จจัยคํ้าจุนใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด
คําสํ าคัญ : แรงจูงใจ, ปั จจัยจูงใจ, ปั จจัยคํ้าจุน, การปฏิบตั ิงาน
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
กลุ่ ม บริ ษ ัท เบญจจิ น ดา เป็ นกลุ่ ม บริ ษ ัท ที่ ด าํ เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารสื่ อ สารโทรคมนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้การบริ หารและดําเนิ นงานโดยที มงานที่ มีประสบการณ์ ในธุ รกิ จมา
ยาวนานกว่า 50 ปี ด้วยปณิ ธานมุ่งมัน่ ที่ จะใช้ประสบการณ์ ในการบริ หารพัฒนาธุ รกิ จต่างๆ ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและเติบโตควบคู่ไปกับความก้าวหน้าของประเทศ โดยบริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชัน่
ไฮเวย์ จํากัด เป็ นหนึ่งในกลุ่มบริ ษทั เบญจจินดา
บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด ผูน้ าํ ธุ รกิ จเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร มี
บริ การด้านไอทีหลากหลายมาพร้อมโซลูชนั่ ให้เลือกมากมายตามความต้องการของแต่ละประเภท
ธุ รกิ จ โดย บริ ษ ทั ยูไนเต็ด อิ น ฟอร์ เมชั่น ไฮเวย์ จํากัด เป็ นเจ้าของเครื อข่ายสื่ อ สารทั่วประเทศ
ครอบคลุมทุกพื้นที่เศรษฐกิจทัว่ ประเทศไทยระดับตําบล และมีการบริ หารจัดการระบบเครื อข่าย
ทั้งหมดด้วยตนเอง ทั้งยัง สามารถเชื่ อมต่อเครื อข่ายระหว่างประเทศเพื่อสื่ อสารไปยังกลุ่มประเทศ
AEC อาทิ ลาว พม่า กัมพูชา มาเลเซี ย เวียดนาม หรื อไปยังประเทศอื่นๆ กว่า 120 ประเทศทัว่ โลก
ผ่านบริ การ Global Connectivity และ PoP (Point of Presence) ที่ประเทศสิ งคโปร์ และฮ่องกง ซึ่ งมี
ประสบการณ์ทาํ งานในธุ รกิ จมายาวนานกว่า 20 ปี ซึ่ งบริ ษทั จําเป็ นต้องมีบุคลากรที่ มีความรู ้ รอบ
ด้านในการบริ การ มีประสบการณ์และเข้าถึงความต้องการของลูกค้าองค์กร มีความเชี่ยวชาญพร้อม
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Certificated เฉพาะด้าน ดังนั้นทรั พยากรบุ คคลจึ งเป็ นหนึ่ งในตัวแปรสําคัญที่ มีผลต่ อการดําเนิ น
ธุรกิจให้ประสบความสําเร็ จ หนึ่ งในเครื่ องมือสําหรับการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้อยู่
กับองค์กรก็คือ การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานที่ดีให้กบั บุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดความรัก
ต่อองค์กร ซึ่ งจะส่ งผลให้องค์กรมีประสิ ทธิ ภาพ ลดการขาดแคลนบุคลากร เพราะหากเกิดปั ญหา
ขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพแล้ว อาจจะส่ งผลให้การดําเนินงานในองค์กรหยุดชะงัก และต้องปิ ด
ตัวลงในที่สุด
จากที่ กล่าวมาข้างต้น ผูศ้ ึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญของทรั พยากรบุ คคล จึงมี ความ
สนใจที่จะศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ซึ่ งมีทฤษฎีแรงจูงใจหลายทฤษฎีที่จะ
ช่ ว ยวิ เคราะห์ ว่ า ปั จจัย ด้า นใดบ้ า งที่ ส่ ง ผลให้ บุ ค ลากรรั ก องค์ ก ร และปฏิ บ ั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ เพราะว่าปั จจุบนั องค์กรประสบปั ญหาขาดแคลนทรัพยากรบุคคล เนื่องจากบุคลากร
โยกย้ายเปลี่ยนงานบ่ อย อัตราการเข้าออกสู ง ทําให้ส่งผลกระทบต่ อประสิ ทธิ ภาพการทํางานใน
องค์กรทั้งนี้ เพื่อนําผลการศึกษามาเป็ นข้อมูลให้องค์กรนําไปปรับปรุ งพัฒนาและใช้สร้างแรงจูงใจ
ให้กบั บุคลากรได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์ ในการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานบริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชั่น
ไฮเวย์ จํากัด
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด
สมมติฐานการวิจยั
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา: ในการศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ งานของพนักงาน บริ ษทั
ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด สําหรับตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ
ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, การศึกษา, ตําแหน่ งงาน, รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน และระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานตัวแปรตาม ได้แก่ แรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจ และแรงจูงใจด้านปั จจัยคํ้าจุน
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2. ขอบเขตด้านพื้นที่ : ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ ได้แก่ พนักงานระดับปฏิ บตั ิงาน
และระดับหัวหน้างาน ของบริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด จํานวน 600 คน กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้กาํ หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย ใช้ตารางสําเร็ จรู ปของเครจซี่และมอร์แกน
(Krejcie & Morgan) จํานวน 234 ตัวอย่าง ใช้เทคนิ ควิธีการสุ่ มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่ าจะ
เป็ น (Nonprobability Sampling) โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา: ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา กุมภาพันธ์ 2561 ถึง มีนาคม 2561
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. ระดับตําแหน่งงาน
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
7. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน

แรงจูงใจด้ านปัจจัยจูงใจ
- ด้านความสําเร็ จของงาน
- ด้านการยอมรับนับถือ
- ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
- ด้านความรับผิดชอบ
แรงจูงใจในด้ านปัจจัยคํา้ จุน
- ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน
- ด้านนโยบายและการบริ หาร

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อทราบถึงระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชัน่
ไฮเวย์ จํากัด เพื่อให้บริ ษทั นําไปพัฒนาและปรับใช้ให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
2. เพื่ อ ทราบถึ งปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของ
พนักงานบริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด
3. เพื่อนําผลงานวิจยั ที่ได้ ไปเป็ นแนวทางในการวางนโยบายการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์
ขององค์กรและการเสริ มสร้ างแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานให้กบั พนักงานบริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์
เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด
นิยามศัพท์ เฉพาะ
เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจที่ ตรงกันในการทําวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั จึงขอกําหนดความหมาย และ
ขอบเขตของนิยามศัพท์เฉพาะที่มีอยูใ่ นงานวิจยั ดังต่อไปนี้
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1. บริษทั หมายถึง บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด
2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง แรงผลักดันหรื อเงื่อนไขต่ างๆ ที่ มีอยู่ภายในและ
ภายนอกตัวบุคคลที่กระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมการทํางาน ทิศทางในการกระทํา เพื่อไปยังจุดมุ่งหมาย
ที่ตอ้ งการ
3. ปั จ จัย จูงใจ หมายถึง เป็ นปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจให้คนชอบและรัก
งานปฏิ บตั ิ เป็ นการกระตุน้ ให้เกิ ดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การ ให้ปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
4. ความสํ าเร็ จ ของงาน หมายถึ ง การที่ บุ ค คลสามารถทํางานได้เสร็ จสิ้ น และประสบ
ความสําเร็ จอย่างดี เป็ นความสามารถในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ การรู ้ จกั ป้ องกันปั ญหาที่ จะเกิดขึ้น
เมื่อผลงานสําเร็ จจึงเกิดความรู ้สึกพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็ จของงานนั้นๆ
5. การยอมรั บนั บถื อ หมายถึง การได้รับการยอมรับ นับ ถื อไม่ว่าจากผูบ้ งั คับบัญ ชา การ
ยอมรับนี้ อาจจะอยู่ในการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้กาํ ลังใจหรื อการแสดงออกอื่นใดที่
ส่ อให้เห็ น ถึ งการยอมรั บ ในความสามารถ เมื่ อ ได้ท าํ งานอย่างหนึ่ งอย่างใดบรรลุ ผลสําเร็ จ การ
ยอมรับนับถือจะแฝงอยูก่ บั ความสําเร็ จในงานด้วย
6. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่ตอ้ งอาศัยความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ท้าทายให้ตอ้ งลงมือทํา หรื อเป็ นงานที่ มีลกั ษณะสามารถกระทําได้ต้ งั แต่ตน้ จนจบโดยลําพังแต่ ผู ้
เดียว
7. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
งานใหม่ๆ และมีอาํ นาจในการรับผิดชอบได้อย่างดี ไม่มีการตรวจหรื อควบคุมอย่างใกล้ชิด
8. ความก้ าวหน้ า หมายถึ ง ได้รับ การเลื่ อ นตําแหน่ งสู งขึ้ น ของบุ คคลในองค์การ การมี
โอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู ้เพิ่มเติมหรื อได้รับการฝึ กอบรม
9. ปั จ จั ย คํ้ า จุ น หมายถึ ง ปั จ จัย ที่ จ ะคํ้า จุ น ให้ แ รงจู ง ใจในการทํา งานของบุ ค คลมี อ ยู่
ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรื อมีในลักษณะไม่สอดคล้องกับบุคคลในบริ ษทั บุคคลในบริ ษทั จะเกิดความไม่
ชอบงานขึ้น และปั จจัยที่มาจากภายนอกบุคคล
10. เงินเดือนและค่ าตอบแทน หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือน และสวัสดิการ
ต่างๆ ในตําแหน่งงานที่รับผิดชอบ เป็ นที่พอใจของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน
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11. นโยบายและการบริ ห ารงาน หมายถึ ง การจัด การและการบริ ห ารของบริ ษ ัท การ
ติดต่อสื่ อสารภายในบริ ษทั
12. ความมั่น คงในการทํ างาน หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก ของบุ ค คลที่ มีต่ อ ความมัน่ คงในการ
ทํางาน ความยัง่ ยืนของอาชีพ หรื อความมัน่ คงขององค์การ
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
การจูงใจของ Frederick Herzberg ได้คิดค้นทฤษฎีการจูงใจในการทํางาน ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับ
กัน อย่างกว้างขวางในวงการบริ ห าร ชื่ อทฤษฎี ข อง Herzberg มี ชื่ อ เรี ยกแตกต่ างกัน ออกไป คื อ
“motivation-maintenance theory” หรื อ “dual factor theory”หรื อ “the motivation-hygiene theory”
ในการเริ่ มต้นค้นคว้าเพื่อสร้างทฤษฎี Herzberg ได้ดาํ เนิ นการสัมภาษณ์นกั วิศวกรและนัก
บัญ ชี ซึ่ งจุ ดมุ่ งหมายของการค้น คว้า เพื่ อ ศึ ก ษาทัศ นคติ ที่ เกี่ ยวกับ งานเพื่ อ ที่ จ ะให้ มีห นทางเพิ่ ม
ผลผลิต ลดการขาดงาน และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทํางาน และเพื่อประโยชน์ทวั่ ไปสําหรับ
ทุกๆ คนก็คือ ความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลต่างๆ ที่จะมีส่วนช่วยในการปรับปรุ งขวัญ และกําลังใจ ที่
จะส่ งผลให้ทุกคนมีความสุ ขกายสบายใจและมีความพึงพอใจมากยิง่ ขึ้น
จากการวิเคราะห์คาํ ตอบจากข้อความที่ผถู ้ ูกสัมภาษณ์ตอบมา ปรากฏว่า ปั จจัยหลายๆ อย่าง
ที่แตกต่างกันมีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับความรู ้สึกที่ดีและที่ไม่ดีที่เกิดขึ้น ปั จจัยต่างๆเหล่านี้สามารถ
แยกออกได้เป็ นสองกลุ่มใหญ่ ๆ คือ ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับเหตุการณ์ ที่ดีและมีผลเกี่ ยวกับ ความพึง
พอใจเกี่ยวกับงานที่ทาํ ก็คือ ความสําเร็ จ (achievement) การยอมรับ (recognition) ความรับผิดชอบ
ความก้าวหน้า และคุณลักษณะของงานที่ทาํ อยู่ คือ ฐานะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับหัวหน้า
งาน กับเพื่อนร่ วมงานกับลูกน้อง เทคนิ คในการบังคับบัญชา นโยบายของบริ ษทั และการบริ หาร
ความมัน่ คงในงาน สภาพการทํางาน เงินเดือน และเรื่ องราวส่ วนตัวที่ถูกกระทบโดยสภาพของงาน
Herzberg ให้ ชื่ อ ปั จจั ย กลุ่ ม หลั ง นี้ ว่ า “ปั จจั ย ที่ เกี่ ย วกั บ การบํ า รุ งรั ก ษาจิ ต ใจ” (hygiene or
maintenance factors) เหตุ ผ ลที่ เรี ยกชื่ อ เช่ น นี้ เพราะปั จจัยต่ างๆ เหล่ านี้ ล้ว นแต่ เป็ นปั จจัย ที่ มี ผ ล
ในทางป้องกันเป็ นส่ วนใหญ่ กล่าวคือ ปั จจัยเหล่านี้จะไม่สามารถสร้างแรงจูงใจได้ แต่อาจป้องกันมิ
ให้แรงจูงใจเกิดขึ้นมาได้ การต้องสนใจติดตามดูปัจจัยที่จาํ เป็ นเพื่อการรักษาจิตใจนี้ จึงนับว่าเป็ น
เรื่ องที่ จาํ เป็ น แต่ปัจจัยกลุ่มนี้ เพียงกลุ่มเดี ยวย่อมไม่เป็ นการเพี ยงพอ สําหรั บที่ จะให้เป็ นเงื่อนไข
สําหรับการสร้างแรงจูงใจ
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1. ปั จจัยจูงใจ (Motivation Factor)
2. ปั จจัยคํ้าจุน (Maintenance Factor)
ปั จจัยจูงใจ เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจให้คนชอบและรักงานปฏิบตั ิ เป็ น
การกระตุน้ ให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การ ให้ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมาก
ขึ้น เพราะปั จจัยที่ สามารถสนองตอบความต้องการภายในบุคคลได้ดว้ ยกัน ได้แก่ ความสําเร็ จใน
การทํางานของบุคคล, การได้รับการยอมรับนับถือ, ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ, ความรับผิดชอบ และ
ความก้าวหน้า
ปั จจัยคํ้าจุนหรื ออาจเรี ยกว่า ปั จจัยสุ ขอนามัย หมายถึง ปั จจัยที่จะคํ้าจุนให้แรงจูงใจในการ
ทํางานของบุคคลมีอยูต่ ลอดเวลา ถ้าไม่มีหรื อมีในลักษณะไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การ บุคคล
ในองค์การจะเกิดความไม่ชอบงานขึ้น และปั จจัยที่มาจากภายนอกบุคคล ได้แก่ เงินเดือน, โอกาสที่
จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต , ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน,
สถานะของอาชี พ, นโยบายและการบริ ห ารงาน, สภาพการทํางาน, ความเป็ นอยู่ส่วนตัว, ความ
มัน่ คงในการทํางาน, วิธีการปกครองของผูบ้ งั คับบัญชา
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
กฤษฎา ตันเปาว์ , น้ าทิพ ย์ จันนา และอนันตโชค รั ตนการุ ณย์ พ งศ์ . (2559 ; บทคัดย่ อ) ได้
วิจยั เรื่ อง กรณี ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานของบริ ษทั ดีไลน์ คอนสตรัคชัน่
จํากัด กล่าวว่า กรณี ศึกษามีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของพนักงานต่อแรงจูงใจที่มีผล
ต่ อการปฏิ บตั ิ งาน บริ ษ ทั ดี ไลน์ คอน สตรัคชั่น จํากัด ประชากรที่ ศึกษา ได้แก่ พนักงานบริ ษทั
ดีไลน์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด จํานวน 288 คน เครื่ องมือที่ใช้เป็ น แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ด้วยสถิติ
ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานต่อแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงาน พบว่า พนักงาน
ส่ วนใหญ่ของกลุ่มตัวแปรให้ความเห็นต่อแรงจูงใจ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยให้คะแนนใน
ด้า นของเงิ น เดื อ นและสวัส ดิ ก าร รองลงมาคื อ ด้า นความมั่น คง ด้า นสภาพการทํา งาน ด้า น
ความสําเร็ จของงาน และด้านการยอมรับนับถือ ซึ่งอยูใ่ นระดับค่าเฉลี่ยสถิติวิเคราะห์ขอ้ มูล ที่เก็บมา
ได้จากจํานวนตัวอย่างทั้งหมด ส่ วนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านนโยบายและการบริ หาร
ด้านความรั บ ผิด ชอบ และด้านลักษณะงานที่ ป ฏิ บ ัติ น้ ัน ค่ าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยการ
ทดสอบสมมุติฐานพบว่าพนักงานที่ มีปัจจัยส่ วนบุคคลเรื่ อง เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษาและรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความคิดเห็นต่อแรงจูงในที่แตกต่างกัน ยกเว้น
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ระยะเวลาการทํางานที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อแรงจูงใจที่แตกต่างกัน ที่แตกต่างกัน
การทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า พนักงานที่ มีปัจจัยส่ วนบุ คคลเรื่ องเพศ อายุ สถานภาพการสมรส
การศึกษา และรายได้ต่อเดือนต่างกันจะมีความคิดเห็นด้าน แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 เป็ นไปตามสมมติฐาน ยกเว้นระยะเวลาการท างานที่แตกต่าง กันไม่
ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
อัทธเมศร์ อัครชัย วรานนท์ และเกสรา สุ ขสว่ าง. (2557; บทคัดย่ อ) ได้วิจยั เรื่ อง แรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานขายอิสระ ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า การวิจยั ครั้งนี้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบระดับแรงจูงใจในการ ปฏิบตั ิงานของพนักงานขาย จําแนก
ตามข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงานขายอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา และ
รายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานขาย อิสระ เขตงานขายธุรกิจลูกค้าบุคคล จํานวน 294 คน
เครื่ องมือ ที่ ใช้เก็บรวบรวมข้อ มูลเป็ น แบบสอบถามที่ มีค่าความเชื่ อมัน่ .927 สถิ ติ ที่ใช้วิเคราะห์
ข้อ มู ล ได้แ ก่ ค่ าความถี่ ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่ า ที (t-test) การ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) และ การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’
test
ยุทธศิลป์ อุทโธ. (2559; บทคัดย่ อ) ได้วิจยั เรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ
สัสดี ในเขตพื้นที่ จงั หวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การศึ กษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มี วตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งาน ของข้าราชการสัสดี ในเขตพื้นที่ จงั หวัดมหาสารคาม เพื่อ
เปรี ยบเทียบระดับแรงจูงใจในการ ปฏิบตั ิงานของข้าราชการสัสดีในเขตพื้นที่จงั หวัดมหาสารคาม
จําแนกตามระดับชั้นยศ และ ศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ
สัสดีในเขตพื้นที่จงั หวัด มหาสารคาม โดยศึกษาจากประชากร คือ ข้าราชการสัสดีที่ปฏิบตั ิงานใน
เขตพื้ น ที่ จ ังหวัด มหาสารคาม จํานวน 60 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการเก็ บ ข้อ มู ล ในการศึ ก ษาคื อ
แบบสอบถาม มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) แบ่งออกเป็ น
5 ระดับ ทั้งหมด 3 ตอน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิ ติค่าความถี่ ค่าร้ อยละค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
และ พรรณนาวิเคราะห์
ระเบียบวิธีวจิ ยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นพนักงานของบริ ษทั ยูไนเต็ด อิ นฟอร์ เมชั่น ไฮเวย์
จํา กัด จํานวน 600 คน ใช้วิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งโดยใช้ห ลัก ความน่ า จะเป็ น (Probability Random
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Sampling) โดยเลื อกวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่ งชั้น (Stratified Random Sampling) แบ่ งกลุ่ มตาม
ตําแหน่ งงานที่ คล้ายคลึงกัน และสุ่ มเลื อกตัวอย่างจากแต่ละกลุ่ม โดยไม่ใช้หลักความน่ าจะเป็ น
(Non probability Random Sampling) วิ ธี ก ารเลื อ กตั ว อย่ า งแบบบั ง เอิ ญ (Accidental Sampling)
กําหนดขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่าง 234 คน มาจากการใช้ต ารางสําเร็ จรู ป ของเครจซี่ แ ละมอร์ แ กน
(Krejcie & Morgan) ตารางนี้ ใช้ในการประมาณค่าสัดส่ วนของประชากร และกําหนดให้สัดส่ วน
ของลักษณะที่ สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ ยอมรับได้ 5% และระดับ
ความเชื่อมัน่ 95%
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั แบ่งตามลําดับตําแหน่งงาน ดังนี้
1. ระดับหัวหน้างาน กลุ่มตัวอย่าง 32 คน จากประชากร 83 คน
2. ระดับปฏิบตั ิงาน กลุ่มตัวอย่าง 202 คน จากประชากร 517 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือในการศึกษาวิจยั นี้ คือ แบบสอบถามจํานวน 234 ฉบับ ประกอบด้วย 2 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของพนักงานบริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด เป็ นแบบ
เลื อ กตอบ (Check list) ประกอบด้ว ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา ระดับ ตําแหน่ งงาน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
ส่ วนที่ 2 แรงจูงใจในการปฏิ บ ัติงาน แบ่ งออกเป็ นด้านปั จจัยจู งใจ และด้านปั จจัยคํ้าจุ น
คําถามมีจาํ นวน 21 ข้อ ซึ่งเป็ นคําถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) ตามมาตรประมาณ
แบบลิเคิร์ท (Likert) โดยแต่ ละคําถามจะมีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย และ น้อย ที่สุด โดยแบ่งเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
ระดับ 5

หมายถึง

เห็นด้วยมากที่สุด

ระดับ 4

หมายถึง

เห็นด้วยมาก

ระดับ 3

หมายถึง

เห็นด้วยปานกลาง

ระดับ 2

หมายถึง

เห็นด้วยน้อย

ระดับ 1

หมายถึง

เห็นด้วยน้อยที่สุด

เกณฑ์การตีความที่แต่ละระดับชั้นมีค่าเท่ากัน ซึ่งได้มาจากสู ตร
คะแนนสู งสุ ด-คะแนนตํ่าสุ ด

=

จํานวนชั้น

5-1
5

ดังนั้นการตีความจะเป็ น
866

=

0.8
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4.21 - 5.00

หมายถึง

เห็นด้วยมากที่สุด

3.41 - 4.20

หมายถึง

เห็นด้วยมาก

2.61 - 3.40

หมายถึง

เห็นด้วยปานกลาง

1.81 - 2.60

หมายถึง

เห็นด้วยน้อย

1.00 - 1.80

หมายถึง

เห็นด้วยน้อยที่สุด

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจํานวน
234 ชุด ได้มีการนําข้อมูลที่ได้มาทําการทดสอบความเชื่ อมัน่ โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการหาค่า
ความเชื่ อมัน่ โดยใช้เกณฑ์สัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้
ค่ าเท่ ากับ 0.908 ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ ที่ ค่ าระดับ ความเที่ ย ง อัล ฟ่ า ( α ) มากกว่ า 0.08 จึ ง สรุ ป ได้ว่ า
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ มีความเชื่อมัน่ (Reliability) อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
ปัจจัยด้ านต่ างๆ
ด้านความสําเร็ จของงาน
ด้านการยอมรับนับถือ
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความก้าวหน้า
ด้านเงินเดือน และค่าตอบแทน
ด้านนโยบายและการบริ หาร
รวมทั้ง 7 ด้าน

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

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การดําเนินการจัดเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการจัดเก็บข้อมูลโดยนําแบบสอบถามไปแจก
ให้แก่ พนังงานบริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด ในช่ วงเดื อน กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.
2561 จํานวน 234 ชุ ด โดยมีการชี้ แจงถึงวัตถุประสงค์ของการทําวิจยั และหลักเกณฑ์ในการตอบ
แบบสอบถาม เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดด้วยตนเอง
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ผลการวิจยั
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน 234 คน สามารถจําแนกข้อมูลส่ วนบุคคลได้ดงั นี้ ผูต้ อบ
แบบสอบถามเป็ นเพศชายจํานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.2 เป็ นเพศหญิงจํานวน 126 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 53.8 ส่ วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี มากที่สุด จํานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 41 น้อยที่สุดอายุ 51 ปี
ขึ้นไป จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.1 มีสถานภาพโสดมากที่สุด จํานวน 154 คน คิดเป็ นร้อยละ
65.8 สถานภาพสมรส จํานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.8 และสถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู/่ หม้าย
จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.4 เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด จํานวน 169 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.2 สู งกว่าปริ ญญาตรี จํานวน
58 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 24.8 และตํ่า กว่ า ปริ ญญาตรี จํา นวน 7 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 3.0 ผู ้ต อบ
แบบสอบถามอยูใ่ นระดับตําแหน่งงานปฏิบตั ิงานมากที่สุด จํานวน 201 คน และอยูใ่ นระดับหัวหน้า
งานจํานวน 33 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 14.1 มีรายได้ต่อเดื อน 25,001-35,000 มากที่ สุด จํานวน 74 คน
คิดเป็ นร้อยละ 31.6 และน้อยที่สุดมีรายได้ต่อเดือน ตํ่ากว่า 15,000 จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.1
มีอายุการทํางาน 4-6 ปี มากที่สุด จํานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.5 รองลงมาอายุงาน 10 ปี ขึ้นไป
จํานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.5 และอายุงาน 7-9 ปี น้อยที่สุด จํานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.8
ในการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยจูงใจที่ มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัดประกอบด้วยด้านความสําเร็ จของงาน ด้านการยอมรับ
นับ ถื อ ด้านลัก ษณะงานที่ ป ฏิ บ ัติ ด้านความรั บ ผิ ด ชอบ และด้านความก้าวหน้า พบว่า ผู ต้ อบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานด้านความสําเร็ จของ
งาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.07) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ลําดับที่ 1 ท่านสามารถ
ปฏิ บตั ิ งานที่ ได้รับ มอบหมายสําเร็ จตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ มี ความคิ ดเห็ นในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย = 4.13) รองลงมาคือ ท่านสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบตั ิงานได้สําเร็ จ มีความ
คิดเห็ นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.07) และลําดับสุ ดท้ายคือ ท่ านรู ้ สึกภูมิใจในผลงานของท่ าน มี
ความคิดเห็ นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.04) ด้านการยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย = 3.92) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ลําดับที่ 1 ท่านรู ้ สึกพึงพอใจเมื่อได้รับการยอมรับจาก
เพื่ อนร่ วมงาน มี ความคิดเห็ นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.92) และลําดับ สุ ดท้ายคื อ ท่ านได้รับคํา
ชมเชยและความไว้วางใจจากผูบ้ ังคับ บัญ ชาว่ามี ความรู ้ ความสามารถเหมาะสมกับ งานที่ ได้รับ
มอบหมาย มีความคิดเห็นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.63) ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.66) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ลําดับที่ 1 งานที่ได้รับมอบหมายเหมาะสม
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กับ ความรู ้ และความสามารถของท่ าน มี ความคิ ดเห็ นในระดับ มาก (ค่ าเฉลี่ ย = 3.74) และลําดับ
สุ ด ท้ายคื อ หน้าที่ ข องท่ านส่ งเสริ ม ให้มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ มี ค วามคิ ด เห็ น ในระดับ มาก
(ค่ า เฉลี่ ย = 3.56) ด้า นความรั บ ผิ ด ชอบ มี ค่ า เฉลี่ ย รวมอยู่ ใ นระดับ มาก (ค่ า เฉลี่ ย = 3.98) ด้า น
ความก้าวหน้า มี ค่าเฉลี่ ยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่ าเฉลี่ ย = 2.91) เมื่ อพิ จารณารายข้อ พบว่า
ลําดับที่ 1 บริ ษทั ส่ งเสริ มในด้านการฝึ กอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มทักษาและความรู ้ให้แก่ท่าน มีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.05) และลําดับสุ ดท้ายคือ บริ ษทั สนับสนุนให้ศึกษาต่อ เพื่อ
เพิ่มวุฒิการศึกษาในการเลื่อนตําแหน่ ง มีความคิดเห็ นในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.7)โดยเมื่อ
วิ เ คราะห์ ร วมทุ ก ด้ า นของปั จจั ย จู ง ใจมี ค่ า เฉลี่ ย รวม อยู่ ใ นระดั บ มาก (ค่ า เฉลี่ ย = 3.67)
ในการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยคํ้าจุนที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
บริ ษทั ยูไนเต็ด อิ นฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด ประกอบด้วยด้านเงินเดื อนและค่าตอบแทน นโยบาย
และการบริ หาร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยคํ้าจุนที่ มีผลต่อการ
ปฏิ บตั ิ งานด้านเงินเดื อนและค่ าตอบแทน โดยเฉลี่ ยอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.05) เมื่ อ
พิจารณารายข้อพบว่า ลําดับที่ 1 ท่านได้รับสวัสดิการต่ างๆ เหมาะสมกับตําแหน่ งหน้าที่ มี ความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.29) และลําดับสุ ดท้ายคือ เงินเดือนที่ท่านได้รับเพียงพอกับ
ค่ าครองชี พในปั จจุ บ นั มี ความคิ ดเห็ น ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 2.8) ด้านนโยบายและการ
บริ หาร โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.12) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ลําดับที่ 1 บริ ษทั
มีการกําหนดชัว่ โมงการทํางานอย่างเหมาะสม มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.56)
และลําดับสุ ดท้ายคือ ในแต่ละหน่ วยงานมีการสื่ อสาร และทํางานร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ มีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.84) โดยเมื่อวิเคราะห์รวมทุกด้านของปั จจัยคํ้าจุนมีค่าเฉลี่ย
รวม อยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.09)
ในการศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลประกอบไปด้ว ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา
ตําแหน่ งงาน รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ที่ แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน
สถานภาพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อปั จจัยจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัดส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหน่ งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
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0.05 แสดงว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหน่งงานที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อปั จจัยจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด
ในการศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลประกอบไปด้ว ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา
ตําแหน่ งงาน รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยคํ้าจุนใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน
สถานภาพ ตําแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อปั จจัยคํ้าจุนในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด ส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน เพศ
อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนที่ แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยคํ้าจุนในการปฏิ บตั ิงานของ
พนักงาน บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 แสดงว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อปั จจัยจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด
ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจด้านความสําเร็ จของงาน ด้าน
การยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าไม่แตกต่างกัน ส่ วนเพศที่แตกต่าง
กันมีผลต่อแรงจูงใจด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน และด้านนโยบายและ
การบริ หารแตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจด้านความสําเร็ จของงาน ด้าน
การยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบไม่แตกต่างกัน ส่ วนอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจด้าน
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ แตกต่างกันและหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่ามี 2 คู่ประกอบด้วย (1) 20- 30 ปี
กับ41-50 ปี และ (2) 41-50 ปี กับ 51 ปี ขึ้นไป อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจด้านความก้าวหน้า
แตกต่างกันและหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า มี 1 คู่ คือ 20-30 ปี กับ 31-40 ปี อายุที่แตกต่างกันมีผล
ต่อแรงจูงใจ ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน แตกต่างกันและหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า มี 1 คู่ คือ
20-30 ปี กับ 31-40 ปี และอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจด้านนโยบายและการบริ หารแตกต่าง
กันและหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่ามี 3 คู่ประกอบด้วย (1) 20-30 ปี กับ 31-40 ปี (2) 20-30 ปี กับ
41-50 ปี และ (3) 20-30 ปี กับ 51 ปี ขึ้นไป
ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจด้านความสําเร็ จของ
งาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า ด้าน
เงินเดือนและค่าตอบแทน และด้านนโยบายและการบริ หารไม่แตกต่างกัน
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ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจด้านความสําเร็ จ
ของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ และด้านความรับผิดชอบไม่แตกต่างกัน
ส่ วนระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจด้านความก้าวหน้าแตกต่างกันและหากวิเคราะห์
เป็ นรายคู่พบว่า มี 1 คู่ คือ ปริ ญญาตรี กับ สู งกว่าปริ ญญาตรี ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อ
แรงจูงใจด้านเงินเดื อนและค่าตอบแทนแตกต่างกันและหากวิเคราะห์ เป็ นรายคู่ พบว่า มี 1 คู่ คื อ
ปริ ญญาตรี กับ สู งกว่าปริ ญญาตรี และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจด้านนโยบาย
และการบริ หารแตกต่ างกันและหากวิเคราะห์ เป็ นรายคู่ พบว่า มี 1 คู่ คื อ ปริ ญ ญาตรี กับ สู งกว่า
ปริ ญญาตรี
ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน ระดับตําแหน่ งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจความสําเร็ จ
ของงาน ด้านการยอมรั บ นับ ถื อ ด้านความรั บ ผิ ด ชอบ ด้า นความก้าวหน้ า ด้า นเงิ น เดื อ นและ
ค่าตอบแทน และด้านนโยบายและการบริ หารไม่แตกต่างกันส่ วนระดับตําแหน่งงานที่แตกต่างกันมี
ผลต่อแรงจูงใจด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิแตกต่างกัน
ผลการวิ เคราะห์ ส มมติ ฐ าน รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจด้า น
ความสําเร็ จของงาน ด้านการยอมรั บนับถือ ด้านลักษณะงานที่ ปฏิ บตั ิ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ความก้าวหน้า และด้านเงินเดือนและค่าตอบแทนไม่แตกต่างกัน ส่ วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่าง
กันมีผลต่อแรงจูงใจนโยบายและการบริ หารแตกต่างกันและหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่
ประกอบด้วย (1) 15,000–25,000 บาทกับ 25,001–35,000 บาท และ (2) 15,000–25,000 บาท กับ
มากกว่า 45,001 บาท
ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจด้าน
ความสําเร็ จของงาน ด้านการยอมรั บนับถือ ด้านลักษณะงานที่ ปฏิ บตั ิ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ความก้าวหน้า ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน และด้านนโยบายและการบริ หารไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน กรณี ศึกษา : บริ ษทั ยูไนเต็ด
อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด (UIH) สามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี้
ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู งใจด้านปั จ จัย จู งใจของพนัก งานบริ ษ ัท
ยูไ นเต็ด อิ น ฟอร์ เมชั่น ไฮเวย์ จํากัด จากการวิจยั พบว่า เพศที่ แ ตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อ แรงจู งใจด้าน
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิที่แตกต่างกันอาจเนื่ องมาจากเพศชายและเพศหญิง มีลกั ษณะงานที่แตกต่างกัน
เพศชายส่ วนมากในบริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด จะเป็ นในส่ วนของช่างเทคนิคที่ตอ้ ง
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ใช้ความรู ้ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านมากกว่า ซึ่ งส่ งผลในด้านลักษณะการปฏิบตั ิงานที่ยากกว่าเพศ
หญิ ง อายุแ ตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อ แรงจู งใจด้านลัก ษณะงานที่ ป ฏิ บ ัติ แตกต่ างกัน อาจเนื่ อ งมาจาก
พนักงานที่ อายุน้อย อาจมีประสบการณ์ ในการทํางานไม่เพียงพอ ขาดความอดทนกับการทํางาน
พนักงานที่อายุมาก อาจเพราะคิดว่าตนเองอายุมาก ผ่านการทํางานมามากมาย ไม่เปิ ดรับการทํางาน
แบบใหม่ๆ จึงส่ งผลต่อการแรงจูงใจในด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผล
ต่อแรงจูงใจด้านความก้าวหน้าแตกต่างกัน อาจเนื่ องมาจากพนักงานที่ จบการศึกษาระดับสู งกว่า
ปริ ญญาตรี ไม่ได้รับการสนับสนุ นให้เลื่อนตําแหน่ ง หรื อพนักงานที่ จบการศึกษาปริ ญญาหรื อตํ่า
กว่าปริ ญญาตรี ได้รับการสนับสนุน ส่ งเสริ มในด้านการฝึ กอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มทักษะและความรู ้
ไม่เพียงพอและตําแหน่งงานที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อปั จจัยจูงใจด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิแตกต่างกัน
อาจเนื่ อ งมาจากระดับ หัว หน้างาน งานที่ ได้รับ มอบหมาย ความรั บ ผิ ด ชอบและความเป็ นผูน้ ํา
แตกต่างจากพนักงานระดับปฏิบตั ิงาน
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ มี ผลต่ อ แรงจู งใจด้านปั จจัย คํ้าจุ น ของพนักงาน บริ ษ ัท
ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด จากการวิจยั พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผล
ต่ อ แรงจู งใจด้านเงิ น เดื อนและค่ าตอบแทน และด้านนโยบายและการบริ ห ารแตกต่ างกัน อาจ
เนื่ องมาจาก เพศชายและเพศหญิง มีลกั ษณะงานที่แตกต่างกัน เพศชายส่ วนมากในบริ ษทั ยูไนเต็ด
อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด จะเป็ นในส่ วนของช่างเทคนิคที่ตอ้ งใช้ความรู ้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มากกว่า และด้วยฐานเงินเดือนของช่างวิศวะโทรคมนาคมค่อนข้างสู ง และด้านนโยบายและการ
บริ ห ารทั้งเพศและอายุที่ แ ตกต่ างกัน อาจทําให้ เกิ ด ช่ อ งว่ างในการสื่ อ สารงานภายในได้ ระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันอาจส่ งผลให้ความคิด และมุมมองในการทํางานแตกต่างกัน รายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อนที่ แตกต่ างกัน มี ผลต่ อแรงจู งใจด้านนโยบายและการบริ ห าร อาจเนื่ องมาจากนโยบายของ
บริ ษทั อาจยังไม่ชดั เจน ค่าตอบแทนไม่เหมาะสมกับชัว่ โมงการทํางาน
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจยั
จากผลการวิจยั แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์
จํากัด ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา เป็ นตัวแปรสําคัญที่
มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด ทั้งด้าน
ปั จ จัย จู งใจ และปั จ จัย คํ้าจุ น ควรศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ หาความสั ม พัน ธ์ ให้ ไ ด้ข ้อ มู ล เชิ ง ลึ ก ยิ่งขึ้ น
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2. บริ ษทั ควรมีการวางแนวทางในการส่ งเสริ มพนักงานอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมัน่ ให้
พนักงานเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ตามเป้าหมายที่บริ ษทั ตั้งไว้
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ศึกษาเปรี ยบเที ยบเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ งานกับกลุ่มธุ รกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย
เพื่อหาปั จจัยที่เหมาะสมกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
2. การวิ จ ยั ในครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาเชิ งสํารวจ ดังนั้น ในการศึ ก ษาครั้ งต่ อ ไป ควรศึ ก ษา
เพิ่มเติมในส่ วนของการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อเป็ นการเจาะข้อมูลเชิงลึก
3. ควรมี การศึ กษาแรงจู งใจในการทํางานตามกรอบแนวคิ ดทฤษฎี อื่ น ที่ น อกเหนื อ จาก
การศึกษาครั้งนี้เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
บรรณานุกรม
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CUSTOMER SATISFACTION, THE BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY
LIMITED RATCHAWAT BRANCH
โสรญา จ้ อยโทน, ว่ านสวรรค์ รุ จริ ภานันท์
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ชนะเกียรติ สมานบุตร
อาจารย์ประจํา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการ
ใช้บริ การธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจใน
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สาขาราชวัตร จํานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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(มหาชน) สาขาราชวัตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความพึ ง
พอใจของลูกค้าที่ใช้บริ การธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร อยูใ่ นระดับมาก ทั้ง
3 ด้าน ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ และ ด้านสิ่ งอํานวย
ความสะดวก
คําสํ าคัญ : ความพึงพอใจ, การให้บริ การ, พนักงานธนาคาร
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ABSTRACT
The purpose of this research is to study customer satisfaction level in banking service,
the Bank of Ayudhya Public Company Limited, Ratchawat branch. We want to compare the
satisfaction of using the services in Bank of Ayudhya Public Company Limited, Ratchawat
branch by gender, age, education, regular contact and frequency of service. The sample consisted
of 400 people using the questionnaire as a tool to collect data.
The results have showed that the satisfaction of customers in using the service of Bank of
Ayudhya Public Company Limited, Ratchawat branch The overall level is very high. When
considering each aspect, it was found that the satisfaction of the customers used in the Bank of
Ayudhya Public Company Limited (Ratchawat) is at a high level in all three areas: First staff and
process providers, Second service procedures and Third facilities.
KEYWORDS : SATISFACTION, SERVICES, BANK STAFF
บทนํา
ในสถาบันการเงิน ซึ่ งเป็ นสื่ อกลางทางการเงิ น ธนาคารพาณิ ชย์ถือได้ว่า เป็ นสถาบันที่ มี
ความสําคัญมากที่สุด และมีบทบาทมากที่ สุดต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะสามารถสร้าง
เครดิตได้ซ่ ึงส่ งผลต่อปริ มาณเงินในระบบของประเทศ
สถาบัน การเงิ นเป็ นอี กสถาบัน หนึ่ งที่ มี บ ทบาทสู งในการดําเนิ น ธุ รกิ จ กล่ าวคื อ มี ส่วน
สนับสนุนให้เกิดการลงทุนในธุรกิจประเภทต่างๆ ซึ่ งส่ งผลต่อสภาพความเป็ นอยูแ่ ละมาตรฐานการ
ครองชีพของประชาชนในประเทศ โดยให้บริ การทางการเงินในรู ปแบบต่างๆ เช่น การรับฝากเงิน
การโอนเงิน การให้สินเชื่ อการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริ การตัว๋ แลกเงิน ตลอดจนบริ การ
รั บ ชํา ระค่ า สาธารณู ป โภค ซึ่ งแต่ ล ะสถาบัน การเงิ น ต่ า งต้อ งแข่ ง ขัน กัน ในการให้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชนในรู ปแบบต่างๆ ทําให้แต่ละแห่ งเกิดการทุ่มเททรัพยากรเพื่อการพัฒนาหน่วยงานของตน
เพื่อให้บริ การที่ ดีกว่าคู่แข่งขัน เช่ น มี การเปลี่ ยนแปลงเทคโนโลยีบรรยากาศของหน่ วยงาน เพื่อ
ดึงดูดลูกค้าโดยการนําวิธีการต่างๆ เช่น การบริ หารคุณภาพโดยรวม, องค์การมาตรฐานสากล เป็ น
ต้น มาปรังปรุ งคุณภาพการบริ การ มีการขยายสาขาเพื่อขยายการบริ การให้รอบคลุมในท้องถิ่นต่างๆ
(สมชาย กิจยรรยง 2540:41)
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เนื่ องจากงานบริ การของสถาบันการเงินเป็ นหัวใจสําคัญ ของการแตกต่ างในด้านการใช้
บริ การของสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อให้เป็ นที่พึงพอใจแก่ผใู ้ ช้บริ การในปั จจุบนั ดังนั้นการปรับปรุ ง
การให้บริ การในด้านต่างๆ ของสถาบันการเงินให้เป็ นที่พึงพอใจของลูกค้าถือเป็ นสิ่ งสําคัญ เพื่อให้
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ และเพื่อมุ่งสู่ ความ
เป็ นเลิ ศ ตามวิสัยทัศ น์ มุ่งมัน่ ด้วยจิ ตสํานึ ก ในการสร้ างความเป็ นเลิ ศ เพื่ อสร้ างสรรค์ผลงานและ
บริ การที่ดีที่สุด
เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าเกิดความรู ้สึกที่ดีและประทับใจต่อการให้บริ การที่พวกเขาได้รับจาก
หน่ ว ยงานที่ ให้ บ ริ ก ารเมื่ อ นั้น การมาใช้บ ริ ก ารของลู ก ค้าของธนาคารนอกจะเพิ่ ม มากขึ้ น และ
บ่อยครั้งขึ้นรวมทั้งยังมีการบอกต่อไปยังบุคคลใกล้ชิดด้วยสอดคล้องกับคํากล่าวที่ว่า “หัวใจสําคัญ
ของการบริ การที่แท้จริ งอยูท่ ี่คุณภาพของการบริ การที่สามารถสร้างความประทับใจอย่างแนบแน่ น
ให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ” (จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์ 2543:60)
จากข้อมูลข้างต้นผูศ้ ึกษามีความสนใจที่ จะศึกษาในเรื่ อง ความพึงพอใจในการใช้บริ การ
ของธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร เพื่อที่จะสามารถนําข้อมูลในการวิจยั ไป
ปรับปรุ ง แก้ไข และพัฒนาการให้บริ การแก่ผใู ้ ช้บริ การในครั้งต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการวิจยั
เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร
สมมติฐานการวิจยั
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความถี่ ส่ งผลต่อความพึงพอใจ
ในการให้บริ การของธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
ที่แตกต่างกัน
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความถี่ ส่ งผลต่อความพึง
พอใจในการให้บริ การของธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริ การที่แตกต่างกัน
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2. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความถี่ ส่ งผลต่อความพึง
พอใจในการให้บ ริ การของธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ด้านสิ่ งอํานวย
ความสะดวกที่แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่ในการใช้ถามแบบสอบถามคือธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขา ราชวัตร
2. ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้รับความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามจาก
ลูกค้าที่มาใช้บริ การกับธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขา ราชวัตร จํานวน 400 ชุด
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการจัดทําวิจยั ตั้งแต่วนั ที่ 17 มกราคม 2561–วันที่ 30 เมษายน 2561 ระยะเวลา
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561–วันที่ 7 มีนาคม 2561
4. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การค้น คว้าอิ สระครั้ งนี้ มุ่ งศึ กษาหาความพึ งพอใจในการให้บ ริ การของธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ทําการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริ การของธนาคารกรุ ง
ศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตรโดยจําแนกเป็ นด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริ การ และด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ความถี่

ความพึงพอใจในการให้ บริการ
- ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
- ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริ การ
- ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก
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ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ความถี่
ตัวแปรตาม
ตัวแปรตามในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ความพึงพอใจของลูกค้าที่ มาใช้บริ การของธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร แบ่ งเป็ น 3 ด้านดังนี้ ด้านเจ้าหน้าที่ ผูใ้ ห้บริ การด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ และ ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
เพื่อนําไปเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งและพัฒนาการให้บริ การของธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ให้มีประสิ ทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึก หรื อ ทัศนคติของลูกค้าหลังได้รับบริ การหรื อระหว่าง
การใช้บริ การได้บรรลุเป้ าหมาย หรื อได้รับการบริ การที่ตรงกับสิ่ งที่ลูกค้าคาดหวัง หรื อดีเกิ นกว่า
ความ คาดหวังของลูกค้า ซึ่งอาจสังเกตได้จากการแสดงออกทางสายตา คําพูด หรื อพฤติกรรมต่างๆ
2. ลูกค้ า หมายถึง ผูใ้ ช้บริ การธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร
3. พนักงาน หมายถึง พนักงานธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร
4. ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผู้ให้ บริการ หมายถึง พนักงานธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขา
ราชวัตร
5. การให้ บริ การ หมายถึง พนักงานธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร
การให้บริ การในด้านต่างๆ แก่ลูกค้า อย่างเหมาะสม
6. ด้ านกระบวนการขั้ น ตอนการให้ บริ การ หมายถึ ง เป็ นวิ ธีก ารดําเนิ น งานขององค์กร
เพื่อให้เกิดการบริ การที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ทําให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจ
7. ด้ านสิ่ งอํานวยความสะดวก หมายถึ ง พนักงานธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
สาขาราชวัตร ให้บริ การแก่ลูกค้า ด้านความสะดวกสบาย ทางด้านอุปกรณ์ความทันสมัยของข้อมูล
รวมไปถึงสถานที่ให้บริ การด้วย
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การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ได้นาํ เสนอเป็ น
หัวข้อตามลําดับ ดังนี้
เกีย่ วกับความพึงพอใจ
Blum and Naylor (1968: 365) ได้ให้ ท ัศ นะว่า คําว่า เจตคติ ข องผู ป้ ฏิ บ ัติ งาน (Employee
Attitude) ความพึ ง ใจในการทํา งาน (Job Satisfaction) สั บ สนกัน และได้ใ ห้ ข ้อ คิ ด เห็ น ไว้ว่ า มี
ความหมายไม่เหมือนกันโดยให้เหตุผลว่า เจตคติก่อให้เกิดความพึงพอใจในงานความพึงพอใจใน
งานก่อให้เกิดขวัญดี และได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการทํางานว่าเป็ นผลรวมของเจตคติ
ต่างๆ ของบุคคลที่มีต่อองค์ประกอบของงาน
Locke (1976: 160) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน หมายถึง ความรู ้ความเข้าใจ
(Cognitive) ความรู ้ สึก (Affective) และการประเมิ น ปฏิ กิริยาโต้ต อบ (Evaluative Reaction) ของ
บุคคลแต่ละคนที่มีต่อการปฏิบตั ิงานของตน
Robbins (1982: 78) กล่าวว่า การที่จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงานของบุคลากร คือ
การจูงใจ ซึ่ งเป็ นแนวทางที่จะทําให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ผูม้ ีความพอใจในการ
ทํางานสู งเท่าใดแสดงว่า บุคคลนั้นมีทศั นคติที่ดีต่อการทํางานสู งขึ้นเท่านั้น
Davis and Newstrom (1985: 112) กล่าวถึง ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน หมายถึง ความ
พึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ที่มีต่องานกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ
สมยศ นาวีการ (2533: 222–224) กล่าวถึง ความพอใจในการทํางาน คือ ความรู ้สึกที่ดีโดย
ส่ วนรวมของคนต่องานของพวกเขา เมื่อเราพูดว่าคนมีความพึงพอใจในงานสู งเราจะ หมายถึง สิ่ งที่
คนชอบและให้คุณค่ากับงานของเขาสู งและมีความรู ้สึกที่ดีต่องานของเขาด้วย
วิชยั โถสุ วรรณจินดา (2535: 111) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน คือ ภาวการณ์มี
อารมณ์ ในทางบวกที่ เกิ ดขึ้นจากการประเมินประสบการณ์ ในงานของบุ คคล ความพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานจะส่ งผลถึงขวัญของบุคคล อันเป็ นพลังผลักดันต่อการทํางานในอนาคต
ศิ ริวรรณ เสรี รั ต น์ (2541: 24) กล่ าวว่า ความพึ งพอใจในการปฏิ บ ัติ งานของบุ ค คลเป็ น
ทัศนคติความพึงพอใจ หรื อไม่พึงพอใจ หรื อเป็ นความแตกต่างระหว่างรางวัลของแรงงานที่ได้รับ
และจํานวนรางวัลที่เขาเชื่อว่าเขาควรจะได้รับ บุคคลที่เกิดความพึงพอใจจะมีผลผลิตมากกว่าบุคคล
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ที่ไม่พึงพอใจ และยังเกี่ยวข้องกับการขาดงาน หรื อการลาออกจากงานด้วยจึงอาจกล่าวได้ว่า ความ
พึงพอใจในการปฏิบตั ิงานจะสะท้อนถึงทัศนคติมากกว่าพฤติกรรม
จอห์ น ดี มิ ลเล็ต (John D.Millet. 1954 : 397-400) ได้กล่าวเกี่ ยวกับความพึ งพอใจในการ
บริ การ (Satisfactory Service) หรื อความสามารถที่จะพิจารณาว่า บริ การนั้นเป็ นที่พึงพอใจหรื อไม่
โดยวัดจาก
1. การให้บริ การอย่างเท่าเทียม (Equitable Service) คือการบริ การที่มีความยุติธรรม
2. เสมอภาคและเสมอหน้า ไม่วา่ จะเป็ นใคร
3. การให้บริ การรวดเร็ ว ทันต่อเวลา (Timely Service) คือการให้บริ การตามลักษณะความ
จําเป็ นรี บด่วน
4. การให้บริ การอย่างเพียงพอ (Ample Service) คือความต้องการเพียงพอใจด้านสถานที่
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
5. การให้บริ การอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) จนกว่าจะบรรลุผล
6. การให้บริ การที่มีความก้าวหน้า (Progressive Service) คือการพัฒนางานบริ การทางด้าน
ปริ มาณ และคุณภาพให้มีความเจริ ญก้าวหน้าไปเรื่ อยๆ
สรชัย พิศาลบุตร (2549 : 8-12) อธิบายว่า วิธีวดั ความพึงพอใจ โดยทัว่ ไปสามารถวัด
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การได้ 2 วิธี คือ
1. วิธีวดั ความพึงพอใจจากความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การ โดยวัดจากการสอบถามความคิด
เป็ นของผูใ้ ช้บริ การที่เลือกมาเป็ นตัวอย่างจํานวนหนึ่ง เกี่ยวกับบริ การแต่ละด้านและบริ การรวมทุก
ด้านที่ได้รับจากผูใ้ ห้บริ การ โดยที่ ผูใ้ ช้บริ การจะต้องมีประสบการณ์ในการใช้บริ การมาเป็ นระยะ
เวลานานมากพอที่จะประเมินคุณภาพของบริ การที่ได้รับในแต่ละด้านได้
2. วิธีวดั ความพึงพอใจจากข้อมูลที่ สามารถสะท้อนระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
โดยวัดจากเกณฑ์ที่ต้ งั ขึ้นสําหรับวัดระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อบริ การแต่ละด้านและ
บริ การรวมทุ กด้านของสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ เช่ น การวัดความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่ มีต่อ
ความรวดเร็ วในการให้บริ การฝากหรื อถอนเงินจากธนาคาร เกณฑ์ที่ต้ งั ขึ้นในการวัดระดับความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การฝากหรื อถอนเงิน คือ สอบถามระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ผใู ้ ช้บริ การแต่ละรายได้รับ
บริ การเสร็ จผูบ้ ริ โภคจะมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กบั ความต้องการของตนว่า ได้รับ
การตอบสนองมากน้อยเพียงไร หากได้รับการตอบสนองมากก็จะก่อให้เกิดความจงรักภักดีและเกิด
การสื่ อสารแบบปากต่อปากแต่ถา้ ได้รับการตอบสนองน้อยก็จะรู ้สึกในแง่ลบ
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งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ภัทรพล มงคลพาณิ ชยกิจ (2557). ศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริ การของธนาคารกสิ กร
ไทยสาขาธนบุรีจากการศึก ษา พบว่า ผูใ้ ช้บ ริ ก ารส่ วนใหญ่เป็ น เพศชายมากกว่าเพศหญิงมีอ ายุ
ระหว่าง 41-50 ปี สถานภาพสมรส มีอาชีพ พนัก งานบริ ษ ทั มีระดับ การศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
และมีรายได้ 30,000 บาทขึ้ นไป ใช้บ ริ การธนาคารกสิ กรไทยสาขาธนบุรีมากที่สุด นอกจากนี้
ผูใ้ ช้บริ การยังมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริ การธนาคารกสิ กรไทยสาขาธนบุรีโดยรวมอยู่
ในระดับ มากที่สุด โดยผูใ้ ช้บ ริ ก ารมีค วามพึงพอใจมากที่สุ ด ในด้า นลัก ษณะกายภาพภายนอก
รองลงมา ได้แ ก่ ด้า นการส่ งเสริ ม การตลาดและมีค วามพึงพอใจน้อ ยที่สุด ในด้า นคุณ ภาพการ
บริ การ
วัชราภรณ์ จัน ทร์ สุวรรณ. (2555). ศึกษาความพึงพอใจในการให้บ ริ การของพนักงาน
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาพูนผล ภูเก็ต จากการศึกษาพบว่า การพึงพอใจของ
ลูกค้าในการใช้บริ การธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาพูนผล ภูเก็ตโดยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก ด้านรู ป ลัก ษณ์เป็ นด้านที่ลูก ค้า มาให้บ ริ การพึง พอใจมากที่สุด รองลงมาเป็ นความ
น่ าเชื่ อถือ และความไว้วางใจ ส่ วนด้านที่ลูกค้ามีค วามพึงพอใจน้อ ยที่สุด คือ การดูแลเอาใจใส่
ลูก ค้า เป็ นรายบุค คล โดยเมื ่อ ทํา การเปรี ย บเทีย บความพึง พอใจของลูก ค้า ตามลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้ามีความแตกต่างกัน
ระเบียบวิธีวจิ ยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ ใช้ในครั้งนี้ เป็ นประชากรที่ มีจาํ นวนนับไม่ได้ (Infinite population) กล่าวคือ
เป็ นประชากร ที่ไม่สามารถนับหรื อแสดงเป็ นตัวเลขได้อย่างชัดเจน ซึ่ งประชากรเป็ นเป้ าหมายใน
การวิจยั ครั้งนี้ คือ ความพึงพอใจของการให้บริ การธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราช
วัตร
การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จะคํานวณจากลูกค้าที่ มาใช้บริ การกับธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ซึ่ งเป็ นประชากรขนาดใหญ่ที่ไม่ทราบจํานวนชัดเจน ดังนั้น
การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างสําหรับการศึกษาครั้งนี้ จะใช้วิธีการสุ่ มใช้ความสะดวก ในการ
ตอบแบบสอบถามของผูใ้ ช้บริ การที่ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ซึ่ งได้จาก
สู ตรการคํานวณกลุ่มตัวอย่างจากสู ตร (กัลยา วาณิ ชย์ บัญชา)
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สู ตร n = Z2/4E2
เนื่องจากไม่ทราบค่า P และไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน
เมื่อ n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
Z แทน ระดับความเชื่อมัน่ ที่ผวู ้ จิ ยั กําหนดไว้ มีค่าเท่ากับ 95%
E แทน ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับให้เกิดขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.05
สําหรับการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั กําหนดสัดส่ วนของประชากรที่สนใจศึกษาเท่ากับ 50% หรื อ
.50 และต้อ งการความเชื่ อ มั่น 95% นี่ คื อ ยอมให้ ค ลาดเคลื่ อ นได้ 5% (0.5) ดัง นั้ น จึ งแทนค่ า ได้
ตัวอย่าง ดังนี้
N=

.
.

= 384.16
≈ 385
ผูว้ ิจยั ได้เผื่อการสู ญเสี ยของแบบสอบถาม 4% เท่ ากับ 15 ตัวอย่าง ดังนั้นขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างสําหรับการวิจยั ครั้งนี้เท่ากับ 400
วิธีการสุ่ มตัวอย่าง การวิจยั ครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่ าจะเป็ น เป็ น
การสุ่ มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก ทําการศึกษาในช่วง 30 วัน วันละ 20 คน ในพื้นที่ ธนาคารกรุ ง
ศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็ นอุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยสร้าง
แบบขึ้นให้สอดคล้องครบคลุมปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพด้านการบริ การที่มีผลกระทบต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ซึ่ ง
ประกอบไปด้วย
ส่ ว นที่ 1 เป็ นแบบสอบถามลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องลู ก ค้าที่ เข้ามาใช้บ ริ การ
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา เรื่ องที่ติดต่อ
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามในส่ วนของระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตรส่ วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด
โดยกําหนดการให้คะแนนสําหรับระดับของคําตอบ ดังนี้
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ระดับมากที่สุด

เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน

ระดับมาก

เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน

ระดับปานกลาง

เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน

ระดับน้อย

เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน

ระดับน้อยมาก

เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน

เกณฑ์ความหมายของค่าเฉลี่ย โดยการหาค่าพิสัยและอันตรภาคชั้นและนําผลต่างที่ได้มา
กําหนดเกณฑ์การวัดระดับค่าเฉลี่ย โดยผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดโดยใช้สูตรต่อไปนี้ (Best, 1977:174)
สู ตรการกําหนดช่วงคะแนน
ช่วงคะแนน (I) =
I

คะแนนสู งสุ ด คะแนนตํ่าสุ ด
จํานวนช่วง

=

= 0.8
จะได้ช่วงคะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจ 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 พึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ศึกษาวิจยั ข้อมูลปฐมภูมิผ่านการออกแบบสอบถามสําหรับลูกค้า
ที่มาใช้บริ การธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร จํานวน 400 คน โดยดําเนินการ
เก็บ รวบรวมข้อ มู ล และขอความร่ วมมื อ ในการตอบแบบสอบถามกลุ่ ม ตัว อย่าง ที่ ม าใช้บ ริ การ
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เป็ นข้อมูลที่ผศู ้ ึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจยั งานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง ข้องมูลจากอินเตอร์เน็ต และแห่ งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําข้อมูลมาใช้เป็ นแนวทาง
ในการทําวิจยั ในครั้งนี้

884

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจํานวน
400 ชุ ด ได้มีการนําข้อมูลที่ ได้มาทําการทดสอบคามเชื่ อมัน่ โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการหาค่า
ความเชื่อมัน่ โดยใช้เกณฑ์สัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach ‘ s Alpha Coefficient) ได้
ค่าเท่ากับ 0.977 ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ที่ค่าระดับความเที่ยง อัลฟ่ า มากกว่า 0.08 จึงสรุ ปได้ว่า เครื่ องมือที่
ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ มีความเชื่อมัน่ (Reliability) อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
Cronbach ‘ s Alpha
0.522

N of Item
4

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ

0.533

4

ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก

0.535

4

รวมทั้ง 3 ด้าน

0.977

12

ปัจจัยด้ านต่ างๆ
ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การ

วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ดําเนินการดังนั้นขั้นตอนต่อไปนี้
1. นําแบบสอบถามที่ได้รับกลับ มาทําการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
2. ทําการบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
3. ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS (Statistical Package)
สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ ลกั ษณะประชากรศาสตร์ ของกลุ่ มตัวอย่างที่ ตอบแบบสอบถามด้วยความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิ เคราะห์ ร ะดับ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้าที่ ม าใช้บ ริ ก ารด้ว ยความถี่ ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย
(Arithmetic Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
สรุ ปผลการวิจยั
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน สามารถจําแนกข้อมูลส่ วนบุคคลได้ดงั นี้ ผูต้ อบ
แบบสอบถาม เป็ นเพศชายจํานวน 250 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.5 เป็ นเพศหญิงจํานวน 150 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 37.5 ส่ วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี มากที่สุด จํานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.3 น้อยที่สุดมีอายุ
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ตํ่ากว่า 20 ปี จํานวน 22 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 5.5 เมื่ อ จําแนกตามระดับ การศึ ก ษา พบว่ า ผู ต้ อบ
แบบสอบถามมี ระดับการศึ กษาปริ ญ ญาตรี มากที่ สุดจํานวน 296 คนคิ ดเป็ นร้ อ ยละ 74.0 ตํ่ากว่า
ระดับปริ ญญาตรี จํานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.5 และสู งกว่าปริ ญญาตรี จํานวน 11 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 2.8 เรื่ องที่ติดต่อเป็ นประจําเป็ นชําระค่าบริ การ จํานวน 314 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.5 ติดต่อ
ธุ ระกรรม ฝาก–ถอน จํานวน 230 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 57.5 ความถี่ ในการใช้บ ริ การมากที่ สุด 1-2
ครั้ง/เดือน จํานวน 212 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.0 3–4 ครั้ง/เดือน น้อยที่สุด 5–6 ครั้ง/เดือน จํานวน 25
คน คิดเป็ นร้อยละ 6.3
ในการศึ กษาระดับความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับความพึ งพอใจต่ อการใช้บริ การธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร พบว่า ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ โดยเฉลี่ย อยู่
ในระดับมาก มีค่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 พบว่า ในลําดับที่ 1 ให้บริ การด้วยความสุ ภาพ อัธยาศัยดี เป็ น
มิตร มีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ลําดับที่ 2 การแต่งการสุ ภาพเหมาะสมอยู่
ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.39 การให้บริ การด้วยความเต็มใจ รวดเร็ ว และเอาใจใส่ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ให้คาํ แนะนํา ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้อง อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 สุ ดท้ายสามารถแก้ไขปั ญหา อุปสรรค ได้อย่างเหมาะสม อยูใ่ นระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34
ในการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริ การของธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร พบว่า ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ
อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 โดยลําดับที่ดีที่สุดในด้านความพึงพอใจในระยะเวลาในการ
ให้ บ ริ ก ารเหมาะสม ถู ก ต้อ ง รวดเร็ ว อยู่ใ นระดับ มาก มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.40 มี ก ารให้ บ ริ ก าร
ตามลําดับ ก่อน–หลัง ระดับ มาก มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.39 เท่ ากับ ขั้น ตอนในการให้บ ริ การมี ความ
เหมาะสมระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39
ในการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริ การของธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร พบว่า ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกในการใช้บริ การอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 สถานที่สะอาด เป็ นระเบียบอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42
มีเครื่ องมือ/อุปกรณ์ ในการให้บริ การมีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.41 ลําดับ
สุ ดท้ายมีที่นงั่ รอให้บริ การสําหรับผูม้ าติดต่ออยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40
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อภิปรายผลการวิจยั
ผลการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
สาขาราชวัตร พบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจพี่แตกต่างกัน โดยพบว่า ลูกค้า ที่มีเพศ
แตกต่างกันมีความพึงพอใจโดยภายรวมและรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริ การ และด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ไม่แตกต่างกัน แต่ ลูกค้าธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด
(มหาชน) สาขาราชวัตร ที่มีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การแตกต่างกัน
ทั้งนี้ ลูกค้าที่ใช้บริ การที่ มีเพศแตกต่างกัน มีความต้องการในการใช้บริ การได้อย่างถูกต้องแม่นยํา
แต่งกายสุ ภาพเหมาะสม รวมถึงมีสิ่งอํานวยความสะดวกได้อย่างครบครัน
1. อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจที่แตกต่างกัน โดยพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจ
โดยภายรวมและรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ ผูใ้ ห้บริ การ ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บ ริ การ และด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ไม่ แตกต่ างกันดังนั้นอธิ บายได้ว่า อายุที่แตกต่ างกัน
ได้รับการบริ การที่เท่าเทียมกันจึงทําให้ผลการสํารวจมีความพึงพอใจในระดับเดียวกัน
2. การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขา
ราชวัตรเรื่ องระดับการศึกษาแตกต่างกันมี ผลต่อความพึงพอใจที่ ไม่แตกต่างกัน พบว่า ลูกค้าที่ มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจโดยภายรวมและรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู ้
ให้บริ การ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ และด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ไม่แตกต่างกัน
เนื่องจากไม่วา่ ลูกค้าระดับการศึกษาระดับใดใช้บริ การย่อมได้รับการให้บริ การอย่างดีที่สุดทุกราย
3.การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราช
วัตร พบว่า ลูกค้าที่มีความถี่ในการใช้บริ การแตกต่างกันมีความพึงพอใจโดยภายรวมและรายด้าน
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ และด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ไม่แตกต่าง
กัน ความถี่ในการใช้บริ การด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การส่ งผลถึงความพึงพอในที่แตกต่างกันเนื่องจาก
ลูกค้าที่ใช้บริ การเป็ นประจําสมํ่าเสมอและบ่อยครั้งจะมีความสนิทสนมกับทางเจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การ
จึงสามารถพูดคุยและเกิดความรู ้สึกที่ดีมากขึ้นจึงส่ งผลให้เกิดความพึงพอใจที่มากขึ้นตาม
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจยั
1. งานวิจยั นี้จดั ทําเพื่อให้เป็ นแนวทางที่ให้ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราช
วัตร ได้นาํ ไปปรับปรุ งการให้บริ การที่ดียงิ่ ๆ ขึ้นไป
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2. งานวิจยั นี้ เพื่อเป็ นแนวทางให้ผูใ้ ช้บริ การได้มนั่ ใจการใช้บริ การครั้ งต่ อๆ ไป และเป็ น
การเพิ่มฐานของลูกค้าของทางธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ให้เพิ่มมากขึ้น
กว่าเดิม
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อทําการเปรี ยบเทียบคุณภาพในการให้บริ การ
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร ด้านความน่ าเชื่ อถื อของเจ้าหน้าที่ เพื่อทําให้ลูกค้าที่ ใช้บริ การได้
มัน่ ใจในการให้บริ การว่า จะได้รับบริ การที่ถูกต้องและไว้วางใจในการใช้บริ การทางธนาคารมาก
ขึ้น
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ความผูกพันของพนักงานที่มตี ่ อบริษทั ผู้ประกอบการในธุรกิจสื่ อสารและโทรคมนาคมแห่ งหนึ่ง
EMPLOYEE COMPANIONSHIP OF A COMMUNICATION AND
TELECOMMUNICATION COMPANY
วิรันภัทร์ ธนันศรีวฒ
ั น์ , แก้ วตา นิ่มเรื อง
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ณกมล จันทร์ สม
อาจารย์ประจํา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
งานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ ที่มีผล
ต่อความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริ ษทั ผูป้ ระกอบการในธุรกิจสื่ อสารและโทรคมนาคมแห่งหนึ่ ง
ทําการเก็บ รวบรวมข้อ มู ลโดยใช้แ บบสอบถามแบบปิ ด กลุ่ ม ตัว อย่างที่ ใช้ในการวิ จยั ครั้ งนี้ คื อ
พนั ก งานระดับ หั ว หน้ า ส่ ว นงาน (Chief) จนถึ ง พนั ก งานระดับ ปฏิ บ ัติ ก าร (Staff) ของบริ ษ ัท
ผูป้ ระกอบการในธุ รกิจสื่ อสารและโทรคมนาคมแห่ งหนึ่ งจากขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 222
คน ผลการศึกษาพบว่าความผูกพันของพนักงานที่ มีต่อบริ ษทั ผูป้ ระกอบการในธุ รกิ จสื่ อสารและ
โทรคมนาคมแห่ งหนึ่ งในภาพรวมอยู่ในระดับจริ งนอกจากนี้ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า อายุ
ประสบการณ์ ใ นการทํา งาน และเงิ น เดื อ นมี ผ ลต่ อ ความผู ก พัน ของพนั ก งานที่ มี ต่ อ บริ ษัท
ผูป้ ระกอบการในธุรกิจสื่ อสารและโทรคมนาคมแห่ งหนึ่งอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : 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
การเปลี่ยนแปลงของธุ รกิจในปั จจุบนั ได้ถูกเปลี่ยนกลายเป็ นการแข่งขันกันทัว่ โลกทั้งด้าน
การลงทุนและการค้าประกอบกับความเจริ ญก้าวหน้าในระบบการสื่ อสารโทรคมนาคมคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศช่วยให้การติดต่อธุรกิจทัว่ โลกสะดวกและรวดเร็ วมากยิ่งขึ้นทําให้ตอ้ งมีการ
ปรับนโยบายการบริ หารกฎหมายต่างๆ ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ (ดวงมณี โกมารทัต,
2554) การที่ อ งค์ก รจะสามารถแข่ งขัน ในสภาพปั จจุ บ ัน ได้น้ ัน จะต้องอาศัยปั จจัยอย่างหนึ่ งที่ มี
ความสําคัญมากนั่นก็คือ บุคลากรภายในองค์กร ซึ่ งเป็ นปั จจัยหลักที่ทาํ ให้องค์กรสามารถปรับตัว
และแข่งขันกับสถานการณ์ของธุรกิจในปัจจุบนั ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ปั จจัยทางด้านทรัพยากรบุคคลนั้นมีความสําคัญต่อความสําเร็ จขององค์กรซึ่ งความผูกพัน
ต่อองค์กรนั้นเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่เป็ นความรู ้สึกบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กรเป็ นผูท้ ี่ตอ้ งการจะ
อยู่กบั องค์กรต่อไปและมีความรู ้สึกว่าตนเองนั้นเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กรซึ่ งมีความต้องการที่จะ
ตอบแทนให้องค์กรโดยแสดงออกของพฤติกรรมต่างๆ ตามความสามารถและศักยภาพที่ ตนเองมี
เพื่อส่ งเสริ มให้องค์กรมีประสิ ทธิผล (Riggio, 2002)
สิ่ งที่ สําคัญอย่างหนึ่ งที่องค์กรคาดหวังอยู่เสมอ นั่นก็คือ ความจงรักภักดี ของบุคลากรใน
องค์กรเนื่ องจากว่าความจงรักภักดีน้ นั เป็ นสิ่ งสะท้อนออกมาในรู ปแบบของพฤติกรรมของบุคลากร
นั้นๆ ในระยะยาวซึ่งบุคลากรมีความภาคภูมิใจจากการเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กรและมีความรู ้สึกที่ดี
รวมถึงการทุ่มเทแรงใจแรงการในการปฏิ บตั ิ งานให้สําเร็ จตามเป้ าหมายที่ องค์กรได้ต้ งั ไว้หากแต่
บุ ค ลากรไม่ มี ค วามจงรั กภักดี ต่ อ องค์ก รก็จะส่ งผลให้ บุ ค ลากรมี ก ารปฏิ บ ัติ งานได้อ ย่างไม่ เต็ม
ความสามารถทําให้การปฏิบตั ิงานไม่มีประสิ ทธิ ภาพจึงส่ งผลให้เกิดการลาออกของบุคลากรสู งขึ้น
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และในที่สุดการปฏิบตั ิงานก็จะหยุดชะงักเกิดความล่าช้าส่ งผลให้องค์กรไม่สามารถดําเนิ นการได้
อย่างราบรื่ นต่อไป (สุ ธิดา ม่วงรุ่ ง, 2552)
ผู ้วิ จ ัย จึ ง เล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คัญ ของความผู ก พัน ของพนั ก งานภายในองค์ ก รจึ ง ได้
ทําการศึกษาปัจจัยเหล่านี้เพื่อให้ผบู ้ ริ หารผูป้ ระกอบการหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องสามารถนําผลการวิจยั นี้ไป
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในองค์กร ให้บุคลากรเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรและเป็ นประโยชน์
ต่อการดําเนินธุรกิจวางแผนธุรกิจและการศึกษาวิจยั เพิ่มเติมในครั้งต่อๆ ไป
วัตถุประสงค์ ในการวิจยั
เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานที่
มีต่อบริ ษทั ผูป้ ระกอบการในธุรกิจสื่ อสารและโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง
สมมติฐานการวิจยั
ลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่ างกันส่ งผลต่ อความผูกพันของพนักงานที่ มีต่อบริ ษทั
ผูป้ ระกอบการในธุรกิจสื่ อสารและโทรคมนาคมแห่ งหนึ่งที่แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร คือ พนักงานของบริ ษทั ผูป้ ระกอบการแห่ งหนึ่ งในธุรกิจสื่ อสาร
และโทรคมนาคมแห่ งหนึ่ งซึ่ งมีประชากรทั้งหมด 400 คนในระดับพนักงานระดับหัวหน้าส่ วนงาน
(Chief) จนถึงพนักงานระดับปฏิบตั ิการ (Staff)
2. ขอบเขตด้ า นเนื้ อหา ในการศึ ก ษาเรื่ องความผู ก พั น ของพนั ก งานที่ มี ต่ อ บริ ษั ท
ผู ้ป ระกอบการในธุ ร กิ จ สื่ อสารและโทรคมนาคมแห่ งหนึ่ งโดยเปรี ยบเที ย บกั บ ลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ในด้านเพศ อายุตาํ แหน่งงาน ประสบการณ์การทํางาน และเงินเดือน
3. ขอบเขตด้านสถานที่ การวิจยั ครั้ งนี้ กาํ หนดพื้นที่ เฉพาะบริ ษทั ผูป้ ระกอบการในธุ รกิ จ
สื่ อสารและโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง
4. ขอบเขตด้ า นเวลา การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ั ย ได้ ท ํ า การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามและการทําวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปข้อมูล และรายงาน โดยดําเนิ นการวิจยั ศึกษาตั้งแต่
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 7 พฤษภาคมพ.ศ. 2561
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5. ขอบเขตด้านตัวแปร ประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ซึ่ งตัวแปรต้นในที่ น้ ี คือ
ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ตําแหน่ งงาน ประสบการณ์ในการทํางาน และเงินเดือน
ส่ วนตัวแปรตาม คื อ ความผูกพันของพนักงานที่ มีต่อบริ ษทั ผูป้ ระกอบการในธุ รกิ จสื่ อสารและ
โทรคมนาคมแห่งหนึ่ง
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. ตําแหน่งงาน
3. อายุ
4. ประสบการณ์ในการทํางาน
5. เงินเดือน

ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
บริ ษทั ผูป้ ระกอบการในธุรกิจ
สื่ อสารและโทรคมนาคมแห่ง
หนึ่ง

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อทราบถึงปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
บริ ษทั ผูป้ ระกอบการในธุรกิจสื่ อสารและโทรคมนาคมแห่งหนึ่งเพื่อนําไปใช้พฒั นาบุคลากรภายใน
องค์กรให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2. เพื่อนําผลงานวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการปรับกลยุทธ์ขององค์การ ในการวางแผนและ
การกําหนดนโยบายด้านงานบริ หารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหา การคัดเลือก และการกําหนด
ค่ า ตอบแทน เพื่ อ ลดอัต ราการลาออกของพนั ก งาน รวมถึ ง เพื่ อ การธํา รงรั ก ษาพนั ก งานที่ มี
ประสิ ทธิภาพในอนาคต
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ความผูกพัน หมายถึง ทัศนคติของพนักงานซึ่ งเป็ นความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อองค์การ
ในลักษณะของการมีส่วนร่ วมและเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์การโดยมีความปรารถนาแรงกล้าที่จะอุทิศ
ตนเองในการทํางานเพื่อบรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่ องตลอดจนการแสดงออกใน
รู ปแบบของพฤติกรรมว่า จะทํางานอยูใ่ นองค์การนั้นต่อไป หรื อไม่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทาํ งาน
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2. พนั กงาน หมายถึ ง พนักงานของบริ ษ ทั ผูป้ ระกอบการแห่ งหนึ่ งในธุ รกิ จสื่ อสารและ
โทรคมนาคมในระดับพนักงานระดับ หัวหน้าส่ วนงาน (Chief) จนถึ งพนักงานระดับ ปฏิ บ ตั ิ การ
(Staff)
3. บริษทั หมายถึง บริ ษทั ผูป้ ระกอบการในธุรกิจสื่ อสารและโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
ทฤษฎีความผูกพัน
Meyer & Allen (1997) กล่าวว่า ความผูกพันต่ อองค์กรนั้น ประกอบด้วย 3 องค์ป ระกอบ
ดังนี้
1. ความผูก พัน ต่ อ องค์ก รด้านความรู ้ สึ ก หมายถึ ง ความผูก พัน ที่ เกิ ด ขึ้ น จากความรู ้ สึ ก
ภายใน รู ้สึกว่า ตนมีส่วนร่ วมในองค์กรและเต็มใจที่ จะอุทิศตนให้กบั องค์กรความปรารถนาอย่าง
แรงกล้าของบุคคลที่ จะทํางานเพื่อองค์กรอย่างต่อเนื่ องเป็ นความแข็งแกร่ งของความสัมพันธ์ทาง
จิตใจที่ บุคคลรู ้ สึกว่า เป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร มีความรู ้สึกว่า เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ในการ
ทํางานของตนเองมีความสอดคล้องกับองค์กร
2. ความผูกพันต่อองค์กรด้านความต่อเนื่อง หมายถึง ความผูกพันที่เกิดขึ้นจากผลตอบแทน
ที่บุคคลได้รับจากองค์กรและการคิดคํานวณของบุคคลที่อยูบ่ นพื้นฐานของการลงทุนที่บุคคลให้กบั
องค์กรโดยจะแสดงออกในรู ปแบบของพฤติกรรมต่อเนื่องว่าจะทํางานอยูก่ บั องค์กรนั้นต่อไปหรื อ
จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทาํ งานการที่บุคคลมีแนวโน้มที่จะทํางานในองค์กรอย่างต่อเนื่ องนั้นมอง
ว่า เป็ นความผู ก พัน รู ป แบบของพฤติ ก รรมที่ บุ ค คลปฏิ บ ัติ ต่ อ องค์ก รมี ค วามสมํ่าเสมอในการ
ปฏิ บ ัติงานไม่ เปลี่ ยนแปลงโยกย้ายที่ ท าํ งานเกิ ดจากการที่ บุ คคลนั้นพิ จารณาอย่างถี่ ถว้ นถึ งผลดี
ผลเสี ยของการละทิ้งองค์กร การที่บุคลากรเป็ นสมาชิกขององค์กรนานเท่าใดเท่ากับว่า บุคคลนั้นได้
ลงทุนกับองค์กรมากขึ้นความยึดมัน่ ผูกพันจะเพิม่ ขึ้นตามระยะเวลาในการลงทุนกับองค์กร
3. ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานทางสังคม หมายถึง บรรทัดฐานภายในจิตใจของ
บุ คคลที่ ตอ้ งการทําให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายเป็ นความผูกพันที่ เกิดขึ้ นจากค่านิ ยมของสังคมเป็ น
ความจงรักภักดีและตั้งใจที่จะอุทิศตนให้กบั องค์กรเป็ นข้อผูกมัดด้านจริ ยธรรมภายในของบุคลากร
ที่ มีต่อองค์กร คื อ การปฏิบตั ิที่มีความรู ้ สึกว่า เมื่อเป็ นสมาชิ กขององค์กรแล้วก็ตอ้ งมีความยึดมัน่
ผูกพันต่อองค์กร
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Etzioni (1999) ได้กล่าวว่า เมื่อบุคคลเข้าไปอยู่ในองค์กรจะเกิดความรู ้ สึกทั้งทางบวกและ
ทางลบ ความรู ้สึกทางบวก เรี ยกว่า ความผูกพันต่อองค์กร ส่ วนความรู ้สึกทางลบ เรี ยกว่า ความรู ้สึก
แปลกแยกหรื อแยกตัวออกห่ าง ความผูกพันต่อองค์กรจึงเป็ นการแสดงความรู ้สึกของบุคคลเมื่อเข้า
ไปอยูใ่ นองค์กรและรับเอาบรรทัดฐานขององค์กรเข้าไว้อย่างซึมซับ
จารุ นันท์ อิทธิ อาวัชกุล (2553) ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์กรว่า เป็ นความ
เต็มใจของบุคลากรในการรักษาสมาชิกภาพอยูใ่ นองค์กรต่อไปรวมไปถึงทัศนคติไปในทางบวกต่อ
องค์กรโดยที่บุคลากรยอมสละความสุ ขบางส่ วนของตนเองเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายตามที่ต้ งั
ไว้
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
นงค์เยาว์ แสวงผล (2557) ได้วิจยั เรื่ อง อิทธิ พลของแรงจูงใจ ความผูกพันในองค์กร การมี
ส่ วนร่ วมและสมรรถนะบุคลากรที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั กาสะ
ลองเซรามิ คส์ จํากัด จังหวัดลําปาง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ ความคิดเห็ นด้านอิ ทธิ พลของ
แรงจูงใจความผูกพันในองค์กร การมีส่วนร่ วม สมรรถนะบุคลากรและประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิการ
ตลอดจนศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจ ความผูกพันในองค์กร การมีส่วนร่ วม และสมรรถนะบุคลากร
ที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั กาสะลอง เซรามิคส์ จํากัด จังหวัดลําปาง
กลุ่มตัวอย่างคื อ พนักงานบริ ษทั จํานวน 185 คน เครื่ องมื อคื อ แบบสอบถามและสถิ ติพรรณนา
วิเคราะห์ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วย
เทคนิ ค SMART PLS–Graph 3.0 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นในระดับ
มากทุกปั จจัย โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการมีส่วนร่ วม ด้านสมรรถนะบุคลากร
ด้านประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน ด้านแรงจูงใจ และด้านความผูกพันในองค์การ การวิเคราะห์ตวั
แบบสมการโครงสร้างพบว่า สมรรถนะบุคลากรมีอิทธิ พลทางตรงต่อประสิ ทธิภาพ การปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานมากที่ สุด รองลงมาคื อ การมี ส่ วนร่ วมมี อิ ท ธิ พ ลต่ อสมรรถนะบุ ค ลากร ส่ วนด้าน
แรงจู งใจมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ สมรรรถนะบุ ค ลากรและความผูกพัน ในองค์ก รมี อิ ท ธิ พลต่ อสมรรถนะ
บุคลากร
ศุภชัย รุ่ งเจริ ญ สุ ขศรี (2559) ได้วิจยั เรื่ อง 1) การศึ กษาความผูกพันในองค์กรที่ ส่งผลต่ อ
ความจงรักภักดี ของพนักงานระดับปฏิ บตั ิ การของบริ ษทั เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร 2) เพื่ อ
ศึ ก ษาการพัฒ นาความก้า วหน้ า ในสายอาชี พ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความจงรั ก ภัก ดี ข องพนั ก งานระดับ
ปฏิบตั ิการของบริ ษทั เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในสวัสดิการ
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พนั ก งานที่ ส่ ง ผลต่ อ ความจงรั ก ภัก ดี ข องพนั ก งานระดับ ปฏิ บ ัติ ก ารของบริ ษ ัท เอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การรวบรวมเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
รวบรวมทําวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานระดับปฏิบตั ิการของบริ ษทั เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั
ได้คาํ นวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้การวิเคราะห์
ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันในองค์กรมีผลต่อ
ความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบตั ิการของพนักงานบริ ษทั เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชี พมี ผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบตั ิ การของ
พนักงานบริ ษทั เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร และความพึงพอใจในสวัสดิการพนักงานมีผลต่อ
ความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบตั ิการของพนักงานบริ ษทั เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระเบียบวิธีวจิ ยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานของบริ ษทั ผูป้ ระกอบการในธุ รกิจสื่ อสาร
และโทรคมนาคมแห่ งหนึ่ งโดยใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่ อมัน่
95% ซึ่ งได้กลุ่ มตัวอย่างจํานวน 222 คนจากพนักงานทั้งหมด 400 คน ในระดับ พนัก งานระดับ
หัวหน้าส่ วนงาน (Chief) จนถึงพนักงานระดับปฏิบตั ิการ (Staff)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมู ลผูศ้ ึ กษาวิจยั ได้ทาํ การสร้ างเครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั
โดยการออกแบบสอบถามแบบปิ ด ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการเก็บข้อมู ลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ ซ่ ึ ง
แบบสอบถามนั้น มาจากการรวบรวมข้อ มู ล ทฤษฎี และงานวิจ ัย ที่ เกี่ ยวข้อ ง เพื่ อ ให้ค รอบคลุ ม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น2ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จจั ย ส่ วนบุ ค คล เป็ นคํ า ถามเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณ ะ
ประชากรศาสตร์ (สถานภาพทั่ ว ไปของพนั ก งาน) ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ ตํา แหน่ ง งาน
ประสบการณ์การทํางาน และเงินเดือน จํานวน 5 ข้อ
ส่ วนที่ 2 เป็ นคําถามเกี่ยวกับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เป็ นข้อมูลความผูกพันของพนักงานของ
บริ ษทั ผูป้ ระกอบการในธุ รกิ จสื่ อสารและโทรคมนาคมแห่ งหนึ่ งเป็ นคําถามซึ่ งประกอบด้วย 10
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คําถาม โดยมีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายปิ ด แบบใช้มาตราส่ วนประมาณค่าแบบตัวเลข (Rating Scale)
ตามแบบของ Likert แบ่งเป็ น 6 ระดับ ซึ่งมีระดับของคะแนน ดังนี้
จริ งที่สุด

มีระดับคะแนนเท่ากับ 6 คะแนน

จริ ง

มีระดับคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน

ค่อนข้างจริ ง

มีระดับคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน

ค่อนข้างไม่จริ ง มีระดับคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน
ไม่จริ ง

มีระดับคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน

ไม่จริ งที่สุด

มีระดับคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน

เกณฑ์การตีความที่แต่ละระดับชั้นมีค่าเท่ากัน ซึ่งจะได้มาจากสู ตร
ค่าพิสยั

คะแนนสูงสุด คะแนนตํ่าสุด

6 1

จํานวนชั ้น

6

= 0.83

การตีความจะเป็ นดังนี้
5.16 - 6.00

หมายถึง

พนักงานมีความผูกพันจริ งที่สุดต่อองค์กร

4.33 - 5.15

หมายถึง

พนักงานมีความผูกพันจริ งต่อองค์กร

3.50 - 4.32

หมายถึง

พนักงานมีความผูกพันค่อนข้างจริ งต่อองค์กร

2.67 - 3.49

หมายถึง

พนักงานมีความผูกพันค่อนข้างไม่จริ งต่อองค์กร

1.84 - 2.66

หมายถึง

พนักงานมีความผูกพันไม่จริ งต่อองค์กร

1.00 - 1.83

หมายถึง

พนักงานมีความผูกพันไม่จริ งที่สุดต่อองค์กร

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลของวิจยั นี้ ประกอบด้วยแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จาก
แบบสอบถามที่ได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 222 คน และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่
ได้จากแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ รวมถึงงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องสําหรับกระบวนการและขั้นตอนการเก็บ
ข้อมูลมีดงั นี้
1. ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสุ่ มกลุ่มตัวอย่างจากพนักงานของบริ ษทั ผูป้ ระกอบการในธุ รกิจสื่ อสาร
และโทรคมนาคมแห่ งหนึ่ ง ที่ จะตอบแบบสอบถาม จํานวน 222 คน ซึ่ งเป็ นพนักงานในระดับ
ปฏิบตั ิการจนถึงหัวหน้าส่ วนงาน
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2. ผูว้ ิจัยได้ท าํ การชี้ แ จงถึ งวัตถุ ป ระสงค์ของการทําวิจยั รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการตอบ
แบบสอบถาม เพื่อให้พนักงานของบริ ษทั ดังกล่าว มีความเข้าใจในข้อคําถามและความต้องการของ
งานวิจยั
3. ทําการแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ให้กบั พนักงานของบริ ษทั ผูป้ ระกอบการใน
ธุรกิจสื่ อสารและโทรคมนาคมแห่ งหนึ่ง ครบจํานวน 222ชุด
4. นําแบบสอบถามที่ ได้มาทําการตรวจสอบความถู กต้องสมบู รณ์ และนําไปวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติดว้ ยเครื่ องมือทางคอมพิวเตอร์ต่อไป
นํ า แบบสอบถามจํา นวน 222 ชุ ด ที่ ไ ด้ จ ากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง มาทดสอบค่ า ความเชื่ อ มั่น
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีของครอบบาค (Cronbach’s Alpha) ได้ดงั นี้ ดังตารางที่ 1
จํานวนคําถามของความผูกพันของพนักงาน

Cronbach’s Alpha

10

.910

ตารางที่ 1 ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้วิธีของครอบบาค (Cronbach’s Alpha)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิคราะห์ ข้อมูลด้ านประชากรศาสตร์
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์ พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 161 คน
คิดเป็ นร้อยละ 72.5 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จํานวน 157 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.7 ตําแหน่ งงานเป็ น
ฝ่ ายงานด้าน Engineering จํานวน 200 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 90.1 ประสบการณ์ ในการทํางานอยู่
ระหว่าง 1-3 ปี จํานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.5 มีเงินเดือน 15,000-30,000 บาท จํานวน 162 คน
คิดเป็ นร้อยละ 73
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลของความผูกพันของพนักงานที่มตี ่ อบริษทั ผู้ประกอบการในธุรกิจสื่ อสาร
และโทรคมนาคมแห่ งหนึ่ง
ความผูกพันของพนักงานที่ มีต่อบริ ษทั ผูป้ ระกอบการในธุ รกิจสื่ อสารและโทรคมนาคม
แห่ งหนึ่ งในภาพรวม อยู่ในระดับ จริ ง หากนํามาวิเคราะห์ แบบค่ าเฉลี่ ย พบว่า ค่ าเฉลี่ ยมากที่ สุด
เท่ ากับ 5.01 ในเรื่ องการทุ่ มเทในการปฏิ บตั ิ อย่างเต็มที่ เพื่อให้บริ ษทั บรรลุเป้ าหมายและค่าเฉลี่ย
น้อ ยที่ สุ ดเท่ ากับ 3.85 ในเรื่ อ งความยิน ดี ที่ จะทํางานให้ ก ับ บริ ษ ทั โดยไม่ อ ยากลาออกไปอยู่ก ับ
องค์กรอื่นดังตารางที่ 2
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ความผูกพันของพนักงาน

ค่ าเฉลีย่

ระดับ
ค่ าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.896

แปลค่ า

1) ท่านภูมิใจที่จะบอกกับคนอื่นว่า ท่านเป็ น
4.69
จริ ง
พนักงานของบริ ษทั นี้
2) ท่านทุ่มเทในการปฏิบตั ิอย่างเต็มที่ เพือ่ ให้
5.01
.902
จริ ง
บริ ษทั บรรลุเป้าหมาย
3) แม้จะได้รับค่าตอบแทนไม่สูงมากนัก แต่ท่าน
4.74
.944
จริ ง
ก็จะทํางานอย่างเต็มความสามารถ
4) ท่านรักและรู ้สึกห่ วงใยบริ ษทั นี้เวลาที่ประสบ
4.58
.918
จริ ง
ปั ญหาความยากลําบากในการประกอบธุรกิจ
5) หากได้รับมอบหมาย ท่านเต็มใจที่จะทํางาน
4.70
1.009
จริ ง
นอกเหนือความรับผิดชอบ
6) ท่านยินดีที่จะทํางานให้กบั บริ ษทั โดยไม่
3.85
1.161
ค่อนข้างจริ ง
อยากลาออกไปอยูก่ บั องค์กรอื่น
7) หากพบว่ามีใครพูดถึงบริ ษทั ในทางลบ เมื่อมี
4.38
.947
จริ ง
โอกาส ท่านจะพยายามเข้าไปพูดเพือ่ แก้ไข
ภาพลักษณ์ของบริ ษทั ทันที
8) ท่านมักจะกล่าวถึงบริ ษทั ในทางที่ดีเสมอ
4.52
.800
จริ ง
4.36
1.179
จริ ง
9) ท่านรู ้สึกว่าการทํางานในบริ ษทั นี้ มี
ความสําคัญต่อความสําเร็ จในอาชีพการงานของ
ท่าน
10) ท่านมีความยินดี หากจะสามารถสร้าง
4.82
.844
จริ ง
ชื่อเสี ยงให้กบั บริ ษทั ได้
รวม
4.57
0.96
จริง
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
การทดสอบสมมุตฐิ าน
ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
บริ ษทั ผูป้ ระกอบการในธุรกิจสื่ อสารและโทรคมนาคมแห่ งหนึ่งไม่แตกต่างกัน หากนํามาวิเคราะห์
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แบบค่าเฉลี่ย พบว่า เพศชาย มีความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุดในเรื่ อง การทุ่มเทในการปฏิบตั ิอย่าง
เต็มที่ เพื่อให้บริ ษทั บรรลุเป้าหมาย เท่ากับ 5.04 และมีความผูกพันต่อองค์กรน้อยที่สุดในเรื่ องความ
ยินดีที่จะทํางานให้กบั บริ ษทั โดยไม่อยากลาออกไปอยู่กบั องค์กรอื่น เท่ากับ 3.91 ส่ วนเพศหญิง มี
ความผูกพันต่ อองค์กรมากที่ สุดในเรื่ อง การทุ่ มเทในการปฏิ บ ัติอย่างเต็มที่ เพื่ อ ให้บ ริ ษ ทั บรรลุ
เป้ าหมาย เท่ ากับ 4.92 และมี ความผูกพันต่อองค์กรน้อยที่สุดในเรื่ องความยินดีที่จะทํางานให้กบั
บริ ษทั โดยไม่อยากลาออกไปอยูก่ บั องค์กรอื่น เท่ากับ 3.70
อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันของพนักงานที่ มีต่อบริ ษทั ผูป้ ระกอบการในธุ รกิ จ
สื่ อสารและโทรคมนาคมแห่ งหนึ่งแตกต่างกัน หากนํามาวิเคราะห์แบบค่าเฉลี่ย พบว่า อายุ 20-30 ปี
มีความผูกพันต่อองค์กรมากที่ สุดในเรื่ อง การทุ่ มเทในการปฏิ บ ตั ิอย่างเต็มที่ เพื่อให้บริ ษทั บรรลุ
เป้ าหมาย เท่ ากับ 4.89 และมีความผูกพันต่ อองค์กรน้อยที่ สุดในเรื่ องความยินดี ที่จะทํางานให้กบั
บริ ษทั โดยไม่ อยากลาออกไปอยู่กบั องค์กรอื่ น เท่ ากับ 3.65 ส่ วนอายุ 31-40 ปี มี ค วามผูกพัน ต่ อ
องค์กรมากที่ สุดในเรื่ อง การทุ่ มเทในการปฏิ บตั ิ อย่างเต็มที่ เพื่อให้บริ ษทั บรรลุเป้ าหมาย เท่ ากับ
5.31 และมีความผูกพันต่อองค์กรน้อยที่สุดในเรื่ องความยินดีที่จะทํางานให้กบั บริ ษทั โดยไม่อยาก
ลาออกไปอยูก่ บั องค์กรอื่น เท่ากับ 4.34
ตําแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริ ษทั ผูป้ ระกอบการใน
ธุรกิจสื่ อสารและโทรคมนาคมแห่ งหนึ่งไม่แตกต่างกัน หากนํามาวิเคราะห์แบบค่าเฉลี่ย พบว่า ฝ่ าย
งานด้านการขาย มีความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุดในเรื่ อง ความยินดี หากจะสามารถสร้างชื่อเสี ยง
ให้กบั บริ ษทั ได้ เท่ ากับ 5.17 และมีความผูกพันต่อองค์กรน้อยที่ สุดในเรื่ องความยินดีที่จะทํางาน
ให้ กับ บริ ษ ทั โดยไม่ อ ยากลาออกไปอยู่กับ องค์กรอื่ น เท่ ากับ 3.83 ฝ่ ายงานด้าน Engineer ความ
ผูกพันต่อองค์กรมากที่สุดในเรื่ อง การทุ่มเทในการปฏิบตั ิอย่างเต็มที่ เพื่อให้บริ ษทั บรรลุเป้ าหมาย
เท่ากับ 5.07 และมีความผูกพันต่อองค์กรน้อยที่สุดในเรื่ องความยินดีที่จะทํางานให้กบั บริ ษทั โดยไม่
อยากลาออกไปอยูก่ บั องค์กรอื่น เท่ากับ 3.85 ฝ่ ายงานด้านบัญชี /การเงินความผูกพันต่อองค์กรมาก
ที่สุดในเรื่ อง ความยินดี หากจะสามารถสร้างชื่อเสี ยงให้กบั บริ ษทั ได้ เท่ากับ 5.00 และมีความผูกพัน
ต่อองค์กรน้อยที่สุดในเรื่ องความยินดีที่จะทํางานให้กบั บริ ษทั โดยไม่อยากลาออกไปอยูก่ บั องค์กร
อื่น เท่ากับ 3.67 ฝ่ ายการตลาดและราคาความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุดในเรื่ อง หากพบว่า มีใครพูด
ถึงบริ ษทั ในทางลบ เมื่อมีโอกาส ท่านจะพยายามเข้าไปพูดเพื่อแก้ไขภาพลักษณ์ของบริ ษทั ทันที
เท่ากับ 4.33 และมีความผูกพันต่อองค์กรน้อยที่สุดในเรื่ อง ความยินดี หากจะสามารถสร้างชื่อเสี ยง
ให้กบั บริ ษทั ได้ เท่ากับ 3.67 ฝ่ ายงานด้านรัฐกิจสัมพันธ์ความผูกพันต่อองค์กร เท่ากับ 6.00 ฝ่ ายงาน
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ด้านจัดซื้ อและบริ หารทรัพย์สินความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุดในเรื่ อง ความภูมิใจที่จะบอกกับคน
อื่นว่า เป็ นพนักงานของบริ ษทั นี้ เท่ากับ 5.00 และมีความผูกพันต่อองค์กรน้อยที่ สุดในเรื่ องความ
ยินดี ที่จะทํางานให้กบั บริ ษทั โดยไม่ อยากลาออกไปอยู่กบั องค์กรอื่น เท่ ากับ 2.00 ฝ่ ายทรั พยากร
บุ ค คล ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก รมากที่ สุ ด ในเรื่ อ ง หากได้รั บ มอบหมาย ท่ านเต็ ม ใจที่ จ ะทํา งาน
นอกเหนื อความรับผิดชอบ เท่ากับ 5.25 และมีความผูกพันต่อองค์กรน้อยที่สุดในเรื่ อง หากพบว่า มี
ใครพูดถึงบริ ษทั ในทางลบ เมื่อมีโอกาส ท่านจะพยายามเข้าไปพูดเพื่อแก้ไขภาพลักษณ์ของบริ ษทั
ทันที เท่ากับ 4.25 และฝ่ ายงาน อื่นๆ มีความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุดในเรื่ อง หากได้รับมอบหมาย
ท่ านเต็มใจที่ จะทํางานนอกเหนื อความรั บผิดชอบ เท่ ากับ 5.00 และมีความผูกพันต่อองค์กรน้อย
ที่ สุดในเรื่ อ ง แม้จะได้รับ ค่ าตอบแทนไม่ สูงมากนัก แต่ ท่ านก็จะทํางานอย่างเต็มความสามารถ
เท่ากับ 3.75
ประสบการณ์ในการทํางานที่ แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันของพนักงานที่ มีต่อบริ ษทั
ผูป้ ระกอบการในธุ รกิ จสื่ อสารและโทรคมนาคมแห่ งหนึ่ งแตกต่ างกัน หากนํามาวิเคราะห์ แบบ
ค่าเฉลี่ย พบว่า ประสบการณ์ ในการทํางาน 1-3 ปี มี ความผูกพันต่ อองค์กรมากที่ สุดในเรื่ อง การ
ทุ่ ม เทในการปฏิ บ ัติอ ย่างเต็มที่ เพื่อให้บ ริ ษ ทั บรรลุ เป้ าหมาย เท่ ากับ 4.77 และมี ค วามผูกพันต่ อ
องค์กรน้อยที่สุดในเรื่ องความยินดีที่จะทํางานให้กบั บริ ษทั โดยไม่อยากลาออกไปอยูก่ บั องค์กรอื่น
เท่ากับ 3.59 ประสบการณ์ในการทํางาน 4-6 ปี มีความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุดในเรื่ อง การทุ่มเท
ในการปฏิบตั ิอย่างเต็มที่ เพื่อให้บริ ษทั บรรลุเป้าหมาย เท่ากับ 5.10 และมีความผูกพันต่อองค์กรน้อย
ที่สุดในเรื่ อง ความยินดีที่จะทํางานให้กบั บริ ษทั โดยไม่อยากลาออกไปอยูก่ บั องค์กรอื่น เท่ากับ 4.00
และประสบการณ์ในการทํางาน 7-9 ปี มีความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุดในเรื่ อง การทุ่มเทในการ
ปฏิบตั ิอย่างเต็มที่ เพื่อให้บริ ษทั บรรลุเป้ าหมาย เท่ากับ 5.51 และมีความผูกพันต่อองค์กรน้อยที่สุด
ในเรื่ อง ความยินดีที่จะทํางานให้กบั บริ ษทั โดยไม่อยากลาออกไปอยูก่ บั องค์กรอื่น เท่ากับ 4.32
เงินเดื อนที่ แตกต่ างกันมี ผ ลต่ อความผูกพันของพนักงานที่ มีต่อบริ ษทั ผูป้ ระกอบการใน
ธุ ร กิ จ สื่ อ สารและโทรคมนาคมแห่ ง หนึ่ งแตกต่ างกัน หากนํา มาวิ เคราะห์ แ บบค่ าเฉลี่ ย พบว่ า
เงิน เดื อน 15,000-30,000 บาท มี ความผูกพันต่ อองค์กรมากที่ สุดในเรื่ อง การทุ่ มเทในการปฏิ บ ัติ
อย่างเต็มที่ เพื่อให้บริ ษทั บรรลุเป้ าหมาย เท่ากับ 4.90 และมีความผูกพันต่อองค์กรน้อยที่สุดในเรื่ อง
ความยินดีที่จะทํางานให้กบั บริ ษทั โดยไม่อยากลาออกไปอยู่กบั องค์กรอื่น เท่ ากับ 3.70 เงินเดือน
30,001-40,000 บาท มีความผูกพันต่อองค์กรมากที่ สุดในเรื่ อง การทุ่ มเทในการปฏิบตั ิ อย่างเต็มที่
เพื่อให้บริ ษทั บรรลุเป้าหมาย เท่ากับ 5.25 และมีความผูกพันต่อองค์กรน้อยที่สุดในเรื่ องความยินดีที่
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จะทํางานให้กบั บริ ษทั โดยไม่อยากลาออกไปอยู่กบั องค์กรอื่น เท่ ากับ 4.31 และเงินเดือน 40,00150,000 บาท มีความผูกพันต่อองค์กรมากที่ สุดในเรื่ อง การทุ่ มเทในการปฏิ บตั ิ อย่างเต็มที่ เพื่อให้
บริ ษทั บรรลุเป้ าหมาย เท่ ากับ 5.56 และมีความผูกพันต่ อองค์กรน้อยที่ สุดในเรื่ องความยินดี ที่จะ
ทํางานให้กบั บริ ษทั โดยไม่อยากลาออกไปอยูก่ บั องค์กรอื่น เท่ากับ 4.00
อภิปรายผลการวิจยั
ความผูกพันของพนักงานที่ มีต่อบริ ษทั ผูป้ ระกอบการในธุ รกิจสื่ อสารและโทรคมนาคม
แห่ งหนึ่งในภาพรวมอยูใ่ นระดับจริ ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Meyer & Allen (1997) ที่กล่าวว่า
ความผูกพันต่อองค์กรนั้นประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ความผูก พัน ต่ อ องค์กรด้า นความรู ้ สึ ก หมายถึ ง ความผูก พัน ที่ เกิ ดขึ้ น จากความรู ้ สึ ก
ภายใน รู ้สึกว่า ตนมีส่วนร่ วมในองค์กรและเต็มใจที่ จะอุทิศตนให้กบั องค์กร เป็ นความแข็งแกร่ ง
ของความสัมพันธ์ทางจิตใจที่บุคคลรู ้สึกว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร มีความรู ้ สึกว่า เป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ในการทํางานของตนเองมีความสอดคล้องกับองค์กร จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า
พนักงานรู ้สึกภูมิใจที่จะบอกกับคนอื่นว่า เป็ นพนักงานของบริ ษทั นี้ และพนักงานมีความยินดี หาก
จะสามารถสร้างชื่ อเสี ยงให้กบั บริ ษทั ได้ รวมถึงหากพนักงานพบว่า มีใครพูดถึงบริ ษทั ในทางลบ
เมื่อมีโอกาสจะพยายามเข้าไปพูดเพื่อแก้ไขภาพลักษณ์ของบริ ษทั ทันที
2. ความผูกพันต่อองค์กรด้านความต่อเนื่ อง หมายถึง ความผูกพันที่เกิดขึ้นจากผลตอบแทน
ที่ บุคคลได้รับจากองค์กร และการคิ ดคํานวณของบุ คคลที่ อยู่บ นพื้นฐานของการลงทุ นที่ บุคคล
ให้กบั องค์กร โดยจะแสดงออกในรู ปแบบของพฤติ กรรมต่ อเนื่ องว่า จะทํางานอยู่กบั องค์กรนั้น
ต่ อไปหรื อจะโยกย้ายเปลี่ ยนแปลงที่ ท าํ งาน เกิ ดจากการที่ บุ คคลนั้นพิ จารณาอย่างถี่ถว้ นถึ งผลดี
ผลเสี ยของการละทิ้ งองค์กร จากผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูล พบว่า พนักงานมี ความยินดี ที่จะทํางาน
ให้กบั บริ ษทั โดยไม่อยากลาออกไปอยู่กบั องค์กรอื่น มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดนัน่ เป็ นเพราะในช่ วงเวลา
ของการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากพนักงานของบริ ษทั ผูป้ ระกอบการในธุรกิจสื่ อสาร
และโทรคมนาคมแห่ งหนึ่ งกําลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ขององค์กรในทุกๆ ด้าน เช่ น
ด้านการบริ หารจัดการ กระบวนการทํางาน ค่าตอบแทน เป็ นต้น แต่มีพนักงานบางส่ วนมีความคิด
ว่า แม้จะได้รับค่าตอบแทนไม่สูงมากนัก ก็จะทํางานอย่างเต็มความสามารถ
3. ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานทางสังคม หมายถึง บรรทัดฐานภายในจิตใจของ
บุคคลที่ ตอ้ งการทําให้องค์กรบรรลุเป้ าหมาย เป็ นความผูกพันที่ เกิดขึ้นจากค่านิ ยมของสังคมเป็ น
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ความจงรักภักดีและตั้งใจที่ จะอุทิศตนให้กบั องค์กร จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า พนักงานมี
ความทุ่ ม เทในการปฏิ บ ัติ งานอย่างเต็มที่ เพื่ อ ให้บ ริ ษทั บรรลุ เป้ าหมาย มี ค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด และ
สอดคล้องกับแนวคิ ดของจารุ นันท์ อิทธิ อาวัชกุล (2553) ที่ ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อ
องค์กรว่า เป็ นความเต็มใจของบุ คลากรในการรั กษาสมาชิ กภาพอยู่ในองค์กรต่ อ ไป รวมไปถึ ง
ทัศนคติไปในทางบวกต่อองค์กร โดยที่บุคลากรยอมสละความสุ ขบางส่ วนของตนเองเพื่อให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายตามที่ต้ งั ไว้จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า หากได้รับมอบหมาย พนักงานเต็มใจที่
จะทํางานนอกเหนื อความรับผิดชอบ เพื่อให้งานนั้นบรรลุตามเป้ าหมายและสําเร็ จภายในเวลาที่
กําหนด
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจยั
1. งานวิ จยั นี้ เป็ นแนวทางให้องค์ก รสามารถนําไปพัฒ นาศัก ยภาพของพนักงานระดับ
ปฏิ บตั ิ การได้ให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยการส่ งเสริ มให้พนักงานเรี ยนรู ้ จากสิ่ งเพิ่มเติ มจากภายนอก
เพื่ อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ และนําไปปรั บ ปรุ งพัฒ นาการทํางานให้ ดียิ่งขึ้ นและสามารถนําไปพัฒ นา
ความก้าวหน้าในสายอาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2. งานวิจยั นี้เป็ นแนวทางให้ผบู ้ ริ หารหรื อบริ ษทั ควรให้ความสําคัญเกี่ยวกับความผูกพันต่อ
องค์กรมากยิ่งขึ้น ควรมีนโยบายในการช่วยแนะแนวทางในการปฏิบตั ิงานให้พนักงานมีส่วนร่ วม
ในบริ ษทั มากยิ่งขึ้น เพื่อให้พนักงานมีความรู ้สึกว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของบริ ษทั มีความสําคัญต่อบริ ษทั
จะส่ ง ผลให้ เกิ ด แรงบัน ดาลใจให้ พ นัก งานปฏิ บ ัติ ห น้ าที่ ข องตนในบริ ษ ัท นั้ น ต่ อ ไปได้อ ย่างมี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
3. งานวิจยั นี้ เป็ นแนวทางให้บ ริ ษทั ตระหนักถึ งการจัดสรรอัตราค่าตอบแทนให้มีความ
ยืดหยุ่นและเพิ่มความเหมาะสม เพื่อที่ พนักงานจะได้รู้สึกถึ งความมัน่ คงในชี วิตการทํางานซึ่ งจะ
ส่ งผลให้บริ ษทั สามารถที่จะรักษาพนักงานที่ดี มีประสิ ทธิ ภาพ ให้อยูก่ บั บริ ษทั ต่อไปเกิดเป็ นความ
จงรักภักดีกบั บริ ษทั
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. หากมีโอกาส ควรมีการสํารวจบริ ษทั ผูป้ ระกอบการในธุ รกิ จสื่ อสารและโทรคมนาคม
แห่ งหนึ่งนี้อีกครั้ง โดยประเมินว่า ควรสํารวจบริ ษทั ดังกล่าวในช่วงเวลาที่ผา่ นการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญ่น้ นั ไปแล้ว
2. ควรมีการสํารวจบริ ษทั ที่มีธุรกิจคล้ายๆ กัน เพื่อให้ทราบว่าปั จจัยใดบ้างที่ทาํ ให้พนักงาน
เกิดความผูกพันต่อบริ ษทั เพื่อนํามาเปรี ยบเทียบเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้น
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พฤติกรรมและปัจจัยในการบริโภคอาหารเสริมของคนที่ออกกําลังกาย
BEHAVIOR AND FACTORS IN CONSUMPTION OF DIETARY SUPPLEMENTS
วิภาดา เกือ้ กูล, โสภิชา แก้ วยอดเขา
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ชนะเกียรติ สมานบุตร
อาจารย์ประจํา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
งานวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มของคน
ที่เล่นฟิ ตเนส โดยใช้เครื่ องมือในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถามและมีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน
ผลการศึกษาพบว่า บุ คคลของการบริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มของคนที่ ออกกําลังกาย
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายคิดเป็ นร้อยละ 69.7 มีอายุระหว่าง 25-31 ปี คิดเป็ นร้อยละ 55.3 มีสถานภาพ
โสดคิดเป็ นร้อยละ 85.5 เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษาคิดเป็ นร้อยละ 74 มีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000
บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 89.8 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ พกั อาศัยอยู่คอนโดคิ ดเป็ นร้ อยละ 57.8
ความถี่ของการซื้ อผลิตภัณฑ์คิดเป็ นร้อยละ 79.8 สถานที่ ที่ตอ้ งการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บุคคลส่ วน
ใหญ่ เลือกสั่งซื้ อทางอินเตอร์ เน็ตคิ ดเป็ นร้ อยละ 91.3 สําหรั บความสัมพันธ์ตามสมมุ ติฐานพบว่า
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ เงินที่ได้รับเฉลี่ยต่อเดือน และลักษณะ
ที่พกั อาศัยในปั จจุบนั ไม่ส่งผลต่อปั จจัยการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
คําสํ าคัญ : พฤติกรรม, อาหารเสริ ม, 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
การรั กษาสุ ขภาพและการออกกําลังกายได้รับ ความนิ ยมเป็ นอย่างมากในสังคมปั จจุ บ นั
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีการเปลี่ยนแปลงและหันมาใส่ ใจในด้านสุ ขภาพ การรับประทาน การบริ โภค
การออกกําลังกายและดูแลสุ ขภาพมากกว่าอดี ตที่ ผ่านมา ซึ่ งในปั จจุ บนั อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพ
สําหรับคนออกกําลังกายเป็ นที่นิยมและแพร่ หลายในตอนนี้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร เช่น
วิตามินต่างๆ ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งสมอง ผลิตภัณฑ์ลดนํ้าหนัก ผลิตภัณฑ์เพิ่มนํ้าหนัก เป็ นต้น (การศึกษา
พฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์เสริ มอาหารเพื่อเสริ มสร้ างกล้ามเนื้ อ (เวย์โปรตี น) ของกลุ่มคน
ออกกําลังกาย, วิรัญชนา แพรกปาน, ธีระวัฒน์ จันทึก, 2559)
ในกลุ่มของคนที่ ออกกําลังกายไม่ใช่ แค่อยากมีร่างกายแข็งแรงเท่านั้น แต่ สิ่งที่ สําคัญ คื อ
การออกกําลังกายที่คุม้ ค่า และมีประโยชน์ต่อร่ างกาย อย่างเช่น กลุ่มคนที่ออกกําลังกายก็ตอ้ งการ
เสริ มสร้างกล้ามเนื้อเป็ นพิเศษเพื่อให้ดูมีกล้ามที่สวยงาม บุคคลเหล่านั้นก็จะเลือกรับประทานอาหาร
ประเภทโปรตี นมากเป็ นพิเศษ เพราะโปรตีนมีหน้าที่ ช่วยซ่ อมแซมส่ วนที่ กล้ามเนื้ อถูกทําลายไป
อาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีน ได้แก่ ไข่ ถัว่ เนื้อสัตว์ และนม ส่ วนผลิตภัณฑ์ที่เป็ นที่นิยมของกลุ่มคน
ออกกําลังกายหรื อที่เรี ยกว่า กลุ่มคนที่ฟิตเนส คือ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเวย์โปรตีนและผลิตภัณฑ์
อกไก่ ปั่ น ที่ มี คุ ณ สมบัติ ช่ ว ยเพิ่ ม มวลกล้ามเนื้ อ ให้ ก ับ ร่ างกาย ดื่ ม ได้ส ะดวกสบาย ผู ท้ ี่ ต้อ งการ
รับประทานอาหารเสริ มเวย์โปรตีน หรื อ อกไก่ปั่นและต้องการได้รับคุณค่าต่อสุ ขภาพอย่างแท้จริ ง
จึ งควรศึ ก ษารายละเอี ยดให้ ดี แทนการหลงเชื่ อ โฆษณาเกิ น จริ ง ควรเลื อ กทานให้ เหมาะสมกับ
906

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ร่ างกายตนเอง และการขยายตัวทางธุรกิจมีมากขึ้นทําให้เกิดการแข่งขันกันเป็ นจํานวนมาก จึงทําให้
ผูบ้ ริ โภคมีทางเลือกที่หลากหลายในการเลือกซื้ อ แต่ทางเลือกเหล่านี้ เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดข้อมูล
ทางด้านที่ ดี เท่ านั้น ทําให้ ผูบ้ ริ โ ภคที่ เลื อ กซื้ อ สิ น ค้าก็จะมี ก ารพิ จ ารณาเป็ นอย่างมากก่ อ นที่ จ ะ
ตัด สิ น ใจซื้ อ จึ งเกิ ด ข้อ สั ง เกตว่ า กลุ่ ม คนที่ อ อกกําลังกายส่ ว นใหญ่ ที่ อ อกกําลังเพื่ อ เสริ ม สร้ าง
กล้ามเนื้ อซึ่ งจัดว่าเป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีกาํ ลังซื้ อสู ง จะเลือกซื้ อและเลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริ มเพื่ อเสริ มสร้ างกล้ามเนื้ อ อย่างไรและมี ปั จจัยอะไรที่ ท าํ ให้เลื อกซื้ อเลื อกบริ โภคผลิ ตภัณ ฑ์
อาหารเสริ มนั้นๆ เพื่ อเป็ นประโยชน์ในด้านการศึ กษาพฤติ กรรมและปั จจัยในการเลื อกบริ โภค
ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารเสริ ม และเป็ นแนวทางในการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารเสริ ม เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
กล้ามเนื้ อ ให้ ต รงกับ ความต้อ งการของกลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคต่ อ ไป (ปั จ จัย ที่ มีผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจและ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเวย์โปรตีนในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
และจังหวัดเพชรบุรี, ศิริวรรณยังอยู,่ ปริ ญญาบรรจงมณี , 2560)
สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ผูท้ าํ การวิจยั ต้องการที่จะศึกษาและมุ่งเน้นถึงพฤติกรรมและปั จจัย
ในการบริ โภคอาหารเสริ มของคนที่ออกกําลังกาย และเห็นว่า การศึกษาในด้านนี้ จะเป็ นประโยชน์
ต่อผูท้ ี่เล่นฟิ ตเนส และผูบ้ ริ โภคอาหารเสริ ม เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจยั มาใช้เป็ นแนวทาง
ในการดํารงชี วิตอย่างถูกต้อง การบริ โภคอาหารเสริ มให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
และบริ โภคอย่างมีประสิ ทธิภาพ และยังเป็ นแนวทางให้กบั ผูท้ ี่สนใจในเรื่ องนี้นาํ ไปใช้ประโยชน์ได้
ตามต้องการ
วัตถุประสงค์ ในการวิจยั
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มของคนที่เล่นฟิ ตเนส D-Work out
โรบิ นสันศรี สมานและฟิ ตเนสมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประกอบด้วย พฤติกรรมในการบริ โภคอาหาร
เสริ ม รวมถึงปั จจัยที่มีต่อการบิริโภคอาหารเสริ ม
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการบริ โภค
อาหารเสริ ม ปั จจัยที่มีผลต่อการบริ โภคอาหารเสริ มในภาพรวมที่แตกต่างกัน
สมมติฐานการวิจยั
ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคและพฤติกรรม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ เงิน
ที่ได้รับเฉลี่ยต่อเดือน และ ลักษณะที่พกั อาศัยในปั จจุบนั ที่ต่างกัน มีการตัดสิ นใจการเลือกบริ โภค
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มของคนที่ออกกําลังกายแตกต่างกัน
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ บุ ค คลที่ เข้า มาใช้ บ ริ การสถานที่ อ อกกํา ลัง กายใน
มหาวิทยาลัยรังสิ ต และ สถานที่ออกกําลังกาย D-Work out โรบินสันศรี สมาน ซึ่ งไม่ทราบจํานวน
ประชากรที่แน่นอน ดังนั้นจึงกําหนดกลุ่มประชากรจํานวน 400 คน
2. ขอบเขตด้านพื้นที่
งานวิจยั นี้ ทาํ การศึกษากับผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การสถานที่ออกกําลังกายในมหาวิทยาลัยรังสิ ต
และ สถานที่ออกกําลังกาย D-Work out โรบินสันศรี สมาน
3. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรต้น คื อ ข้อมู ลด้านบุ คคล ประกอบด้วย เพศ อาชี พ อายุ เงิ นที่ ได้รับ
เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ ลักษณะที่พกั อาศัยในปั จจุบนั
3.2 ตัว แปรตาม คื อ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรม ประกอบด้ว ยปั จ จัย ด้า น
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อาชีพ
3. อายุ
4. เงินที่ได้รับเฉลี่ยต่อเดือน
5. สถานภาพ
6. ลักษณะที่พกั อาศัยในปั จจุบนั

ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่ อพฤติกรรม
1. ปั จจัยด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
2. ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ทําให้ทราบถึงการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคจะมีผลโดยตรงต่อตลาดอาหารเสริ มพร้อมสร้างแรง
ดึงดูดใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยเฉพาะความสําคัญของการบริ โภคอาหารเสริ ม
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2. ผลการศึกษาสามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาให้ธุรกิ จที่ ทาํ การผลิตอาหาร
เสริ มได้เหมาะสมกับพฤติกรรมการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคอาหารเสริ ม
3. ผู ้ที่ ส นใจในการศึ ก ษาเรื่ อ งพฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารเสริ ม สามารถนํ า ไปใช้
ประโยชน์ในการศึกษาและทําการวิจยั ในอนาคต
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. พฤติกรรม หมายถึ ง การกระทําหรื ออาการที่ แสดงออกทางกล้ามเนื้ อ ความคิ ด และ
ความรู ้สึก เน้นที่การกระทําของมนุษย์
2. อาหารเสริม หมายถึง อาหารที่ให้รับประทานเพิ่มเติมนอกเหนือจากอาหารหลัก (อาหาร
มีประโยชน์ 5 หมู่) โดยการให้อาหารเสริ มมีวตั ถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อช่วยให้สุขภาพแข็งแรง เพื่อ
เพิ่มพลังงานให้กบั ร่ างกาย หรื อเพื่อช่วยให้ร่างกายมีการเจริ ญเติบโตที่ดี
3. ออกกําลังกาย หมายถึง การเคลื่อนไหวร่ างกายหรื อการกระตุน้ ให้ส่วนต่างๆ ของร่ างกาย
ทํางานกว่าภาวะปกติ อย่างเป็ นระบบระเบี ยบโดยคํานึ งถึ งความเหมาะสมของเพศวัย และสภาพ
ร่ างกายของแต่ละบุคคลเป็ นสําคัญจนส่ งผลให้ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรง และนอกจากนี้ ยงั ทํา
ให้มีสุขภาพกายสุ ขภาพจิตดีอีกด้วย
4. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เสริ ม อาหาร คื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารเสริ มที่ ใ ช้ รั บ ประทานเพื่ อ เสริ มการ
รั บ ประทานอาหารหลัก ที่ ใช้รับประทานโดยตรงนอกเหนื อไปจากการรั บประทานอาหารหลัก
ตามปกติทุกวัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริ มอาหารและให้สารอาหารแก่ผทู ้ ี่ไม่ใช่ผปู ้ ่ วย บางประเทศ
จัดว่า ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเป็ นอาหาร ขณะที่บางประเทศจัดว่า เป็ นยา
5. การรั บรู้ คือ การรับรู ้ท้ งั 5 ประการ ได้แก่ การได้ยินได้ฟังด้วยหู การลิ้มชิ มรสด้วยปาก
การสั ม ผัส จับ ต้อ งด้ว ยมื อ การเห็ น ด้ว ยตา การดมด้ว ยจมู ก เป็ นปั จ จัย การรู ้ (Awareness) ที่ มี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
6. ผลิตภัณฑ์ (Product) ในการศึกษานี้กาํ หนดให้ผลิตภัณฑ์ หมายถึง อาหารเสริ ม
7. ราคา (Price) หมายถึง คุ ณ ค่ าผลิ ตภัณ ฑ์ในรู ปตัวเงิน เพื่อใช้ในการเปรี ยบเที ยบความ
คุม้ ค่าระหว่างสิ นค้าแต่ละประเภท
8. เวย์ โปรตีน คือ โปรตีนที่ สกัดได้มาจากนมวัว โดยนํานํ้านมวัวที่ คดั แยก จากกระบวน
การทําเนยแข็งมา สกัดส่ วนที่เป็ น คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน ออกให้เหลือส่ วนที่เป็ นโปรตีนบริ สุทธิ์ ที่
เข้มข้น จากนั้นนํามาผ่านกระบวนการทําให้แห้งเพื่อให้อยู่ ในรู ปผงพร้อมชงดื่ม เวย์โปรตีน
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การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการออกกําลังกาย
มนัส ยอดคํา (2548) ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึ ง การประกอบกิ จกรรมใด ที่ ทาํ ให้
ร่ างกายหรื อส่ วนต่างๆ ของร่ างกายเกิดการเคลื่อนไหวและมีผลให้ระบบต่างๆ ของร่ างกายเกิดความ
สมบูรณ์แข็งแรง และทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ที มงานทรู ป ลูกปั ญ ญา (2558) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การออกกําลังกาย หมายถึ ง การที่
ร่ างกายมีการเคลื่อนไหว ทําให้กล้ามเนื้ อแข็งแรงทนทาน ช่วยให้ร่างกายเจริ ญเติบโต อวัยวะต่างๆ
ทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จิตใจสบาย อารมณ์มนั่ คง การออกกําลังกายเป็ นสิ่ งจําเป็ นและสําคัญ
สําหรับชี วิตของทุ กคน ในชี วิตประจําวันของคนเรามีการบริ โภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย
เพื่อให้พลังงานและเสริ มสร้างการเจริ ญเติบโต และควรได้รับการกระตุน้ ระบบต่างๆ ของร่ างกาย
ให้ทาํ งานอย่างมีประสิ ทธิภาพโดยการออกกําลังกาย
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 18) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง กระบวนการ หรื อ พฤติ กรรม
การตัด สิ น ใจ การซื้ อ การใช้ และการประเมิ น ผลการใช้สิ น ค้าหรื อ บริ ก ารของบุ ค คล ซึ่ ง จะมี
ความสําคัญต่อการซื้อสิ นค้าและบริ การทั้งในปั จจุบนั และอนาคต
สุ ปัญญา ไชยชาญ (2550: 51) พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทําหรื ออาการที่
แสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิด และความรู ้สึกเพื่อตอบสนองสิ่ งเร้า
อดุ ลย์ จาตุ รงคกุล (2546) ได้ให้ความหมายของพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค ว่า บุ คคลต่ างๆ ที่ มี
ความสามารถในการซื้อ หรื อทุกคนที่มีเงินตรา มีความเต็มใจที่จะซื้อสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ชัย วัฒ น์ สิ งห์ หิ รั ญ นุ ส รณ์ และ อรุ ณ รั ต น์ อรุ ณ เมื อ ง (2556, บทคัด ย่อ ) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรี ยน
ในเขตตรวจราชการที่ 2 กระทรวงสาธารณสุ ข ผูบ้ ริ โภคส่ วนมากจะซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารตาม
ข้อมูลที่ได้รับจากสื่ อโฆษณาและบุคคลรอบข้างโดยไม่ได้ศึกษาข้อมูลที่ถูกต้อง จนบางครั้งตกเป็ น
เหยื่อของการโฆษณา การวิจยั เชิ งสํารวจนี้ จึงมี วตั ถุป ระสงค์เพื่อศึ กษาช่ องทางการรั บรู ้ ข่าวสาร
เกี่ ยวกับผลิ ตภัณ ฑ์เสริ มอาหาร ศึ กษากลุ่มอ้างอิ งที่ มีผลต่ อการตัดสิ น ใจบริ โภคผลิ ตภัณ ฑ์เสริ ม
อาหาร ศึกษาความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารและพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
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เปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารตามตัวแปร เพศ การเป็ นสมาชิ ก
อย.น้อ ย ผลการเรี ยนเฉลี่ ยของนักเรี ยน และศึ กษาความสัมพัน ธ์ระหว่างพฤติ กรรมการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารกับความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผูป้ กครอง
และรายได้เฉลี่ ยต่ อ วัน ของนักเรี ยน โดยทําการศึ ก ษาในกลุ่ มตัวอย่างจํานวน 1,450 คน ซึ่ งเป็ น
นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรี ยนในเขตตรวจราชการที่ 2 กระทรวงสาธารณสุ ข ใน 4
จัง หวัด ได้แ ก่ ชัย นาท สิ ง ห์ บุ รี ลพบุ รี และอ่ างทอง เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ตั้ง แต่ เดื อ นมี น าคมถึ ง
สิ งหาคม 2553 โดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิ ติเชิ งอ้างอิง ได้แก่ การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์สนั ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการ
รับรู ้ข่าวสารเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารผ่านทางโทรทัศน์และกลุ่มอ้างอิงที่มีผลสู งสุ ดต่อการ
ตัดสิ นใจบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร คือ พ่อแม่ นอกจากนี้ยงั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารและมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมที่ถูกต้องในการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
อยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่า เพศชายมีพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่ ถูกต้อง
มากกว่ า เพศหญิ ง อย่า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ทั้ง ยัง พบว่ า พฤติ ก รรมการบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่ถูกต้องมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับตํ่ากับทั้งความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผูป้ กครองและรายได้เฉลี่ยต่อวัน
ของกลุ่ มตัวอย่าง อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่ งผลการวิจยั ครั้ งนี้ จะสามารถนํา ไป
ประยุกต์ใช้ในกิ จกรรมต่ างๆ ในการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ โภคและการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคของเขต
ตรวจราชการที่ 2 กระทรวงสาธารณสุ ขและสํา นักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสามารถใช้
เป็ นแนวทางให้ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากลวิธีการลดพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารอย่างไม่สมเหตุสมผล
ศิริวรรณ ยังอยู่ และ ปริ ญญา บรรจงมณี (2560, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเวย์โปรตีนในจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเพชรบุรีการวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเวย์โปรตี นของสุ ภาพบุ รุษในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และ
จังหวัดเพชรบุ รี 2) ศึ กษาระดับของการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์อาหารเสริ มเวย์โปรตี นของ
สุ ภ าพบุ รุษ ในจังหวัดประจวบคี รีข ัน ธ์ และจังหวัด เพชรบุ รี 3) เปรี ยบเที ยบปั จจัยที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเวย์โปรตีนของสุ ภาพบุรุษ
911

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเพชรบุรีซ่ ึ งจําแนกตามคุณลักษณะส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค
และ 4) หาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเวย์โปรตีนของสุ ภาพบุรุษในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรที่ตดั สิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเวย์โปรตีนของสุ ภาพบุรุษใน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ. 2559 จํานวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วยสถิ ติพรรณนา หาค่าความถี่ ค่าร้ อยละ
ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่ า เอฟการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวน (One-way
ANOVA) กรณี ที่มีนัยสําคัญ จะทดสอบแบบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธีของ Scheffe และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลความสัมพันธ์ โดยใช้ค่าทดสอบไคสแควร์ ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาปริ ญญาตรี มีรายได้ 15,000-25,000 บาท และ
มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน 1) พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเวย์
โปรตีนของสุ ภาพบุรุษ ส่ วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกซื้ อเพื่อเสริ มสร้างรู ปร่ างที่ดีเลือกซื้ อประเภท
เวย์โปรตีนคอนเซนเทรท (WPC) มีความถี่ในการเลือกซื้ อ 1 เดื อน/ครั้ง เลือกซื้ อช่ วงเช้าเลือกซื้ อ
ผ่านช่องทางออนไลน์ผา่ นอินเทอร์เน็ต เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าในราคา 2,001-2,500 บาท/ครั้งและ
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้ อ คือ เพื่อน 2) ระดับของการตัดสิ นใจในเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริ มเวย์โปรตี นของสุ ภาพบุรุษ โดยรวมมีความคิดเห็ นต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีการตัดสิ นใจซื้ ออยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการรับรู ้ปัญหา และ
ด้านการประเมิ นผลหลังการซื้ อ 3) เปรี ยบเที ยบปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจและพฤติ กรรมของ
ผูบ้ ริ โภคในเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเวย์โปรตีนของสุ ภาพบุรุษซึ่งจําแนกตามคุณลักษณะส่ วน
บุ คคลของผูบ้ ริ โภค พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มีสถานภาพระดับการศึ กษา และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มี
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเวย์โปรตีนของสุ ภาพบุรุษแตกต่างกัน
ส่ วนผูบ้ ริ โภคที่ มีอายุและอาชี พต่างกัน มีปั จจัยที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจในการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์
อาหารเสริ มเวย์โปรตีนของสุ ภาพบุรุษ ไม่แตกต่างกัน 4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจและพฤติกรรมในการเลือกซื้ อผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มเวย์โปรตี นของสุ ภาพบุรุษใน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเพชรบุรี มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หากพิจารณาตามราย
ด้าน พบว่า พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเวย์โปรตีนมีความสัมพันธ์
6 ด้าน ได้แก่ แหล่งที่เลือกซื้ อ ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเวย์โปรตีนที่เลือกซื้ อราคาในการ
เลือกซื้อเหตุผลในการเลือกซื้อ ความถี่ในการเลือกซื้อและช่วงเวลาที่เลือกซื้อ
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พิ ม ลัก ษณ์ สวัส ดิ โ อ (2552, บทคัด ย่อ ) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ งพฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจบริ โ ภค
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เสริ ม อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพของลู ก ค้าในเขตหลัก สี่ ก รุ งเทพมหานคร การวิ จ ยั เรื่ อ งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและการตัดสิ นใจบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อสุ ขภาพของ
ลูกค้าในเขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานครและเพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพของลู กค้าในเขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานครกลุ่ มตัวอย่าง จํานวน 152 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารทุกวัน
ร้อยละ 93.42 สาเหตุที่ซ้ือเพื่อรับประทานเอง ร้อยละ 76.32 มีวิธีดูแลสุ ขภาพโดยการบริ โภคอาหาร
ที่ มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ร้ อยละ 59.21 บริ โภคเป็ นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี ร้ อยละ 53.29 ซื้ อจาก
ห้างสรรพสิ นค้า ร้อยละ 44.74 ผูบ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อสุ ขภาพ ใน
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน
เรี ยงลําดับจากค่ามากที่ สุดคือ ด้านราคา ด้านช่ องทางจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และ
ด้านผลิตภัณฑ์ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
มากที่ สุดจํานวน 1 รายการ คื อ คุ ณค่าของผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหาร ด้านราคาอยู่ในระดับมากที่ สุด
จํานวน 1 รายการ คือ ราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดอยู่ในระดับ
มากที่สุดจํานวน 1 รายการ คือ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ด้านช่องทางจัดจําหน่ายอยูใ่ นระดับมาก
จํานวน 2 รายการ คือ ความสะดวกในการซื้อ และการวางจําหน่ายอย่างแพร่ หลาย
ระเบียบวิธีวจิ ยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากร ได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การ พฤติกรรมและปั จจัยในการบริ โภคอาหารเสริ มของคนที่ออก
กําลังกาย กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั เนื่ องจากไม่ทราบจานวนของผูใ้ ช้บริ การ พฤติกรรมและ
ปั จจัย ในการบริ โ ภคอาหารเสริ ม ของคนที่ อ อกกําลัง กายสถานที่ ฟิ ตเนสมหาวิ ท ยาลัย รั งสิ ต ที่
แน่ นอนดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณแบบไม่ทราบ
จานวนประชากร โดยใช้สูตรกําหนดขนาด ตัวอย่าง สู ตร W.G. Cochran (1953) ดังนี้
n

P(1  P)Z 2
d2

n = จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
p = สัดส่ วนประชากรที่ผวู ้ ิจยั ต้องการจะสุ่ มสามารถนําค่าสถิติในอดีตมาใช้แทนได้
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z = ความมัน่ ใจที่ผวู ้ ิจยั กําหนดไว้ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
มีค่าเท่ากับ 1.96 (มัน่ ใจ 95%)
p = สัดส่ วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอ่ มเกิดขึ้นได้ จะได้
n = (0.5)(0.5) 1.962 / (0.05)2 = 385
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงกําหนดจํานวนของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั นี้ เท่ากับ 400 จํานวนเพื่อความ
แม่นยําของข้อมูลในการเก็บตัวอย่าง แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริ การฟิ ต
เนสของมหาวิทยาลัยรังสิ ต และ D-Work out โรบิ นสันศรี สมาน ผูว้ ิจยั จึ งทําการเก็บตัวอย่างจาก
แบบสอบถาม 400 ตัวอย่าง ตั้งแต่วนั ที่ 30 กุมภาพันธ์ 2561–วันที่ 16 มีนาคม 2561
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การศึกษานี้ เป็ นการศึกษาวิจยั ในเชิ งปริ มาณ (Quantitative research) โดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งได้เป็ น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึ กษา รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน สถานที่ พกั ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นคาถามที่ มีสอง
ทางเลื อก (Two-Ways Question) และหลายคําตอบ (Multiple Choices Questions) ใช้การวัดแบบ
นามบัญญัติ (Norminal Scale) และเรี ยงลําดับ (Ordinal Scale)
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามพฤติกรรมและปั จจัยในการบริ โภคอาหารเสริ มของคนที่ออก
กําลังกาย ได้แก่ กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ ระยะเวลา และด้านราคาในการตัดสิ นใจซื้ออาหารเสริ ม
ตอนที่ 3 เป็ น แบบสอบถามการให้ความสําคัญ กับปั จจัยในด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ได้แก่ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ การส่ งเสริ ม การขาย และ ลัก ษณะทาง
กายภาพ ลัก ษณะคําตอบเป็ นแบบมาตรวัด ลิ ค เคิ ร์ ต (Likert Scale) ประมาณค่ า 5 ระดับ โดยมี
หลักเกณฑ์ค่าคะแนนดังนี้
ระดับคะแนน 5 คะแนน คือ

ระดับความสําคัญมากที่สุด

ระดับคะแนน 4 คะแนน คือ

ระดับความสําคัญมาก

ระดับคะแนน 3 คะแนน คือ

ระดับความสําคัญปานกลาง

ระดับคะแนน 2 คะแนน คือ

ระดับความสําคัญน้อย

ระดับคะแนน 1 คะแนน คือ

ระดับความสําคัญน้อยที่สุด

สําหรับการแบ่งระดับความสําคัญทําได้โดยใช้สมการแสดงความกว้างอันตรภาคชั้น ดังนี้
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ความกว้างอันตรภาคชั้น

ค่าพิสยั

จํานวนชั้น
เมื่อค่าพิสยั มีค่าเท่ากับ 5-1 = 4 และจํานวนชั้นเท่ากับ 5 จะได้ความกว้างอันตรภาคชั้นเท่ากับ 0.80
จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายค่าระดับคะแนนเฉลี่ยได้ดงั นี้
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 มีระดับความสําคัญน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับความสําคัญมากที่สุด
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิผ่านการอกแบบสอบถามสา
หรับบุคคลที่ใช้บริ การของฟิ ตเนสมหาวิทยาลัยรังสิ ต และฟิ ตเนส D–Work out โรบินสันศรี สมาน
จํานวน 400 คน โดยดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลและขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างที่ มาใช้บริ การของฟิ ตเนสมหาวิทยาลัยรังสิ ต และฟิ ตเนส D–Work out โรบิ นสันศรี
สมาน
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary source) เป็ นข้อมูลที่ผศู ้ ึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากการ
วิจยั ที่เกี่ยวข้อง บทความ ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ที่เกี่ยวข้องเพื่อนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็ นแนวทาง
ในการทําวิจยั ในครั้งนี้
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะส่ วนบุ คคลของการบริ โภคผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มของคนที่ ออก
กําลังกายพบว่า จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 278 คนคิด
เป็ นร้ อ ยละ 69.7 มี อ ายุร ะหว่าง 25-31 ปี จํานวน 221 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 55.3 มี ส ถานภาพโสด
จํานวน 342 คนคิดเป็ นร้อยละ 85.5 เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษาที่ออกกําลังกายและบริ โภคอาหารเสริ ม
จํานวน 296 คน คิดเป็ นร้อยละ 74 มีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาทจํานวน 359 คนคิดเป็ นร้อย
ละ 89.8 โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่พกั อาศัยอยูค่ อนโด จํานวน 231 คนคิดเป็ นร้อยละ 57.8
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มของคนที่ออกกําลังกาย
พบว่า จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ความถี่ของการซื้ อผลิตภัณฑ์ จํานวน 319 คน คิด
เป็ นร้อยละ 79.8 มูลค่าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มที่จ่ายแต่ละครั้ง 2,001-3,000 บาท จํานวน 278 คน
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คิดเป็ นร้อยละ 69.5 บุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารส่ วนใหญ่ ตนเอง จะมีผล
ต่อการตัดสิ นใจ มีจาํ นวน 338 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.5 ส่ วนสถานที่ที่ตอ้ งเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บุคคล
ส่ วนใหญ่เลือกสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 365 คน คิดเป็ นร้อยละ 91.3
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มของคนที่
ออกกําลังกายพบว่า จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ผูบ้ ริ โภคได้รับอาหารที่มีประโยชน์
เพี ยงพอต่ อความต้อ งการอยู่ในระดับ มาก ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.06 ผูบ้ ริ โภคพึ งพอใจรู ป ลักษณ์ ของ
ตนเองอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 ผูบ้ ริ โภคพึงพอในสุ ขภาพโดยรวมของตนเองอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ผูบ้ ริ โภคได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพออยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 ผูบ้ ริ โภคได้ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมออยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97
ผูบ้ ริ โภคต้องการมีกล้ามเนื้ อเพิ่มมากขึ้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ผูบ้ ริ โภคอาศัยอยูใ่ น
สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มของคนที่ออก
กําลังกายพบว่าจากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน มี ราคาที่ ถูกกว่ายี่ห้ออื่ นที่ เคยซื้ ออยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ผลิตจากผูผ้ ลิตที่มีคุณภาพน่ าเชื่อถืออยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.96 สถานที่หรื อเว็บไซต์ที่จาํ หน่ายมีความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ผูข้ ายหรื อ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความรู ้น่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ผลิตภัณฑ์สามารถหาซื้อได้ง่ายอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ผลิตภัณฑ์มีการจัดโปรโมชัน่ ชิ งโชค หรื อแจกแถมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสี ยงหรื อเป็ นที่รู้จกั ทัว่ ประเทศอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ผลิตภัณฑ์มีระบบรับประกันความพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.04
ผลการทดสอบสมมุตฐิ าน
เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจด้านปั จจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคและปั จจัยที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มที่ไม่แตกต่างกัน
อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจด้านปั จจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคและปั จจัยที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มที่ไม่แตกต่างกัน
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อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจด้านปั จจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคและปั จจัยที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มที่ไม่แตกต่างกัน
เงินเดือนที่ได้รับเฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจด้านปั จจัยพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มที่ไม่แตกต่างกัน
สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจด้านปั จจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคและปั จจัย
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มที่ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจยั
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมและปั จ จัย ในการบริ โ ภคอาหารเสริ ม ของคนที่ อ อกกําลัง กาย มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มของคนที่เล่นฟิ ตเนส D-Work
out โรบินสันศรี สมานและฟิ ตเนตมหาลัยรังสิ ต ประกอบด้วย พฤติกรรมในการบริ โภคอาหารเสริ ม
รวมถึงปั จจัยที่ มีต่อการบิ ริโภคอาหารเสริ มและศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน ที่
ส่ งผลต่อพฤติกรรมในการบริ โภคอาหารเสริ ม ปั จจัยที่มีผลต่อการบริ โภคอาหารเสริ มในภาพรวมที่
แตกต่างกัน
จากข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มของคนที่ออกกําลังกาย
ส่ วยใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง จะสังเกตได้ว่า บุคคลที่มาออกกําลังกายจะมีอายุในช่วง 2531 ปี เพราะเพศชาย ต้องการมีร่างกายแข็งแรง รู ปร่ างสวยงาม มีกล้าม และต้องการมีความมัน่ ใจใน
ตัวเอง
จากข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มของคนที่ออกกําลังกาย บุคคล
ส่ วนใหญ่ ที่ออกกําลังกายก็จะซื่ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มมารับประทานเพื่อควบคู่ไปกับการออก
กําลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง มีกล้าม ราคาในการสั่งซื้ อก็จะไม่แพงมากจนเกินไป และจะเลือก
ซื้อด้วยตนเองโดยการสัง่ ซื้อผ่านทางอินเตอร์เน็ต
จากผลสมมุติฐานพบว่า ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อายุ สถานภาพ
อาชี พ เงินที่ ได้รับเฉลี่ยต่อเดื อน และ ลักษณะที่ พกั อาศัยในปั จจุบนั ไม่ส่งผลต่อปั จจัยพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อปั จจัยการซื้ อผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพราะว่าอาหารเสริ มเป็ นเรื่ องของคุณภาพ สถานที่
การจําหน่าย และสามารถหาซื้อได้ง่ายมากกว่าความรู ้สึก
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ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจยั
1. ใช้ได้ในฟิ ตเนส D-Work out โรบิ น สัน ศรี ส มาน และ ฟิ ตเนสมหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ถ้า
นําไปใช้ในเขตพื้นที่อื่นพฤติกรรมที่ได้กจ็ ะแตกต่างออกไป
2. คนที่รู้จกั ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มอาจแตกต่างกันไป มีความรู ้ในตัวผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง
กัน
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ให้ความรู ้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มให้กบั บุคคลที่ตอบแบบสอบถาม
2. กําหนดตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ
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พฤติกรรมและส่ วนประสมทางการตลาดในการบริโภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ในเขตนนทบุรี
BEHAVIORS AND MARKETING MIXES OF ALCOHOLIC COMSUMPTION IN
NONTHABURI
วศินี ศรีวจิ ารณ์ , สมชาย ประยงค์พนั ธ์
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ณกมล จันทร์ สม
อาจารย์ประจํา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
ผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยมีประมาณถึง 40% ของประชากร โดยเพศ
ชายนิ ยมดื่มมากกว่าเพศหญิง มูลค่าการตลาดของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มีมากกว่า 2 แสนล้านบาท
ทําให้มีธุรกิจบริ การที่ เกี่ ยวข้องเกิ ดขึ้นมาเป็ นจํานวนมาก เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค งานวิจยั นี้จึงได้ศึกษาถึงพฤติกรรมและส่ วนประสมทางการตลาดในการบริ โภค โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาถึงปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ส่งผลต่อส่ วนประสมทางการตลาด
ในการบริ โภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ของประชากรในเขตจังหวัดนนทบุรี ภายใต้สมมุติฐานที่ ว่า
แตกต่างกันทางด้านประชากรศาสตร์จะส่ งผลต่อปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่าง
กัน ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดนนทบุรีมีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์
ร้อยละ 80 เป็ นเพศชายร้อยละ 54.1 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 59.9 มีรายได้ ต่อเดือน 10,00150,000 ร้ อยละ 52.1 โดยนิ ยมใช้บริ การเป็ นระยะทาง น้อยกว่า 3.00 กม. และ 5.00–10.00 กม. คิด
เป็ นร้ อยละ 29 สําหรั บความสัมพันธ์ตามสมมุติฐานพบว่า เพศที่ แตกต่ างกันส่ งผลต่ อปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านลักษณะทางกายภาพ ที่แตกต่างกัน พฤติกรรมการดื่ม
ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การและด้านลักษณะ
ทางกายภาพที่แตกต่างกัน และรายได้ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ที่แตกต่างกัน
คําสํ าคัญ : พฤติกรรม, ส่ วนประสมทางการตลาด, การบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
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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
เนื่ องจากตลาดการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยยังคงเปิ ดกว้าง ปริ มาณการ
บริ โภคทั้งประเทศมากกว่า 3,000 ล้านลิตร และเพราะมีผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นจํานวน
มากและมีหลายกลุ่มอายุท้ งั เพศชายและหญิง https://www.hfocus.org รายงานผลการสํารวจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไปเมื่อปี พ.ศ. 2557 พบว่า
การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ในประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้ น ไป ในช่ ว งเวลา 1 ปี ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ร้อยละ 38.9 เป็ นชายร้อยละ 55.9 และหญิงร้อยละ 23 มีสัดส่ วนของผูด้ ื่มใกล้เคียงกัน
ทุกกลุ่มอายุ กล่าวคือกลุ่มอายุ 15-29 ปี ดื่มร้อยละ 44.4 และสัดส่ วนนี้ สูงสุ ดในกลุ่มอายุ 30-44 ปี ถึง
ร้อยละ 46.0
ศูนย์วิจยั ปั ญหาสุ รา ระบุวา่ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่คนไทยนิยมดื่ม ได้แก่ เบียร์ ร้อยละ 60.9
สุ รา ขาวหรื อสุ รากลัน่ ร้อยละ 42.7 สุ ราสี ยี่ห้อไทยร้อยละ 23.6 สุ ราสี ยี่ห้อต่างประเทศร้อยละ 4.7
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ขณะที่ กลุ่ม เยาวชน 15-19 ปี นิ ยมดื่มเบี ยร์ ร้ อยละ 74.5 สุ ราขาวหรื อสุ รากลัน่ ร้อยละ 37.6 สุ ราสี
ยี่ห้อไทยร้อยละ 25 สุ ราสี ยี่ห้อต่างประเทศร้อยละ 2.8 ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบความนิ ยมบริ โภคของทั้ง
สองกลุ่ มนี้ พบว่า เยาวชน นิ ยมดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ร่วมสมัยมากขึ้ น และบริ โภคเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ที่มีภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมดั้งเดิมลดลง จะเห็นได้อย่างเด่นชัดมากขึ้น คือ ในช่วงต้น
เดื อน พฤศจิ กายนของทุ กๆ ปี จะมี ลานเบี ยร์ หรื อหลายๆ คนอาจเรี ยกว่า เทศกาลเบี ยร์ การ์ เด้น
เกิดขึ้นตามใจกลางเมือง ห้างสรรพสิ นค้า และ ย่านช้อปปิ้ งตามสถานที่ ต่างๆ เพื่อเป็ นการกระตุน้
ยอดขายและกระตุน้ ตลาดในช่ วงท้ายปี แต่เนื่ องจาก เทศกาลนี้ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ จึงทํา
ให้ไม่สามารถจะโฆษณาประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อได้ จึงต้อง อาศัยการบอกต่อ โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก
ของเทศกาลนี้ ก็คือ นักศึกษาและคนวัยทํางาน ซึ่ งอาศัยช่ วงเลิ ก เรี ยน เลิกงาน มานั่งดื่ มเพื่อผ่อน
คลายความตึ งเครี ยด และถื อเป็ นจุ ดนัดพบสังสรรค์พูด คุ ยกัน อี ก ที่ ห นึ่ ง นอกจากจะมี เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ห ลากหลายยี่ห้ อ ให้ ไ ด้เลื อ กดื่ ม กัน แล้ว ยัง มี ก ารจัด คอนเสิ ร์ ต จากศิ ล ปิ นที่ เปลี่ ย น
หมุนเวียนกันมาตลอด เพื่อเป็ นการเรี ยกลูกค้าและคืนกําไรให้กบั ผูท้ ี่มาใช้บริ การ
ผลการวิเคราะห์ ปั จจัยส่ งเสริ มการตลาดพบว่า นักศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี มหาวิทยาลัย
เอกชน ให้ความสําคัญต่อปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่ สุด โดยนักศึกษาให้ความสําคัญต่อปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย และด้าน
ราคา เป็ นอันดับแรก ตามลําดับ ให้ความสําคัญต่อปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ เป็ นอันดับรองลงมา และให้
ความสําคัญต่อปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม การขาย เป็ นอันดับสุ ดท้าย เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่
ละปั จ จัย พบว่ า ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ พบว่ า นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี มหาวิ ท ยาลัย เอกชน ให้
ความสําคัญต่อปั จจัย ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก โดยนักศึกษาให้ ความสําคัญในเรื่ องยีห่ ้อหรื อตราสิ นค้า เป็ นอันดับแรก ให้ความสําคัญในเรื่ อง
รสชาติ และกลิ่น เป็ นอันดับ รองลงมา และให้ความสําคัญในเรื่ องรู ปแบบ รู ปทรงของผลิตภัณฑ์
เป็ นอันดับสุ ดท้าย ด้านราคา พบว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชน ให้ความสําคัญ
ต่อปั จจัยด้านราคาที่ มีอิทธิ พลต่อการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด โดย
นักศึกษาให้ความสําคัญ ในเรื่ องราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย พบว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชน
ให้ ความสําคัญต่อปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจําหน่ ายที่ มีอิทธิ พลต่อการดื่มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์
โดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด โดยนักศึกษาให้ความสําคัญในเรื่ องมีบริ การที่ดี น่าประทับใจ เป็ น
อันดับแรก ให้ความสําคัญในเรื่ องสถานที่บรรยากาศดี เป็ นอันดับรองลงมา และให้ความสําคัญใน
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เรื่ อ งสถานที่ จ าํ หน่ ายที่ สะดวก หาซื้ อ ง่ าย เป็ นอัน ดับ สุ ด ท้าย ด้า นการส่ งเสริ ม การขาย พบว่า
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชน ให้ความสําคัญ ต่อปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขายที่มี
อิทธิ พลต่อการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย นักศึกษาให้ความสําคัญใน
เรื่ องการโฆษณาเชิงประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า เป็ นอันดับแรก ให้ความสําคัญในเรื่ อง
การโฆษณาสิ นค้าผ่านสื่ อต่างๆ เป็ นอันดับรองลงมา และให้ความสําคัญในเรื่ องมี กิจกรรมน่าสนใจ
เช่น มีของแถม หรื อให้ชิมฟรี เป็ นอันดับสุ ดท้าย
มูลค่าตลาดของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เฉพาะเบียร์ ในปี 2559 มีมูลค่ากว่า 1.8 แสนล้านบาท
(ประชาชาติธุรกิจ) ทําให้การประกอบธุรกิจการให้บริ การร้านเหล้าที่มีความน่าสนใจในการลงทุน
อยูอ่ ย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีมีผปู ้ ระกอบการจํานวนมากสนใจในการเข้ามาลงทุนในการเปิ ดสถานที่
ให้บริ การจําหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ บ้างประสบความสําเร็ จ บ้างก็ประสบภาวะขาดทุนจนต้อง
เลิ ก กิ จ การไป ดัง นั้ นเพื่ อ เป็ นข้อ มู ล สํ า หรั บ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ในด้ า นการจํา หน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์จึงเป็ นที่มาของการศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรใน
เขตจังหวัดนนทบุรีเพื่อให้ทราบถึงปริ มาณยีห่ ้อแหล่งที่มาและรู ปแบบของสถานที่ให้บริ การรวมถึง
ค่าใช้จ่ายต่อครั้งต่อคนที่ออกมาใช้บริ การของสถานที่ที่จดั ไว้ให้เป็ นที่ดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ได้
วัตถุประสงค์ ในการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรมในการตัด สิ น ใจบริ โภคและเลื อ กประเภทของเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ของประชากรในเขตจังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อศึกษาถึงปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ส่งผลต่อส่ วนประสมทางการตลาด ในการ
บริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ของประชากรในเขตจังหวัดนนทบุรี
สมมติฐานการวิจยั
ในการศึ ก ษานี้ มี ส มมุ ติ ฐ านที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ตัว แปรต้น คื อ ข้อ มู ล ประชากรศาสตร์ ข อง
ผูบ้ ริ โภคกับตัวแปรตามหรื อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด โดยความแตกต่างกันของตัวแปรต้น
จะส่ งผลต่อปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ที่ศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่ที่จาํ หน่ายเครื่ องดื่มทีมีแอลกอฮอล์ของประชากรในเขตจังหวัด
นนทบุรี โดยศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ได้แก่ เพศ
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อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วยปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาดรวมถึง
ศึกษาการรั บรู ้พฤติกรรมในการตัดสิ นใจ เช่ น ช่ วงเวลา ระยะเวลา และชนิ ดของเครื่ องดื่มที่ เลือก
บริ โภค
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ในการศึกษา ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดกรอบแนวคิดของงานวิจยั ไว้ดงั นี้
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านการส่ งเสริ มการขาย
3. ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ
4. ด้านลักษณะทางกายภาพ

1. เพศ
2. อายุ
3. พฤติกรรมการดื่ม
4. รายได้
5. ระยะทางจากที่พกั อาศัย
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ

1. เพื่ อ ทราบถึ ง พฤติ ก รรมในการตัด สิ น ใจบริ โภคและเลื อ กประเภทของเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ของประชากรในเขตจังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อเพื่อทราบถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด กับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่
ให้บริ การที่จาํ หน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ของประชากรในเขตจังหวัดนนทบุรี
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. พฤติกรรม หมายถึง การกระทําซึ่ งเป็ นการแสดงออกถึงความรู ้สึกนึ กคิด ความต้องการ
ของจิตใจที่ ตอบสนองต่อสิ่ งเร้าทั้งขณะที่ ผูก้ ระทํารู ้ สึกตัวและไม่รู้สึกตัวและยังหมายรวมทั้งการ
กระทําที่สามารถสังเกตได้หรื อสังเกตไม่ได้กต็ าม
2. พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและใช้สินค้าและ
บริ การทางเศรษฐกิ จการแสดงออกของบุ คคลแต่ละบุ คคลในการค้นหา การเลือกซื้ อ การใช้การ
ประเมินผลหรื อการจัดการกับสิ นค้าและบริ การ
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3. เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ หมายถึ ง เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี เอทิ ล แอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) เป็ น
ส่ วนผสมที่ ออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาทอันได้แก่ วิสกี้ บรั่นดี ว้อดก้า รัม เตอกีร่า คอกเทล ไวน์ เบี ยร์
ประเภทต่างๆ
4. ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึ ง ตัว แปรหรื อ เครื่ อ งมื อ ทางการตลาดที่ ส ามารถ
ควบคุมได้ มักจะนํามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนอง ความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าที่เป็ น
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัดจําหน่าย และ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ผลิต ภัณฑ์ (Product) หมายถึง ในการศึกษานี้ กาํ หนดให้ผลิตภัณฑ์ หมายถึง เครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน เพื่อใช้ในการเปรี ยบเที ยบความ
คุม้ ค่าระหว่างสิ นค้าแต่ละประเภท
6. ช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่ งแวดล้อม
ในการนําเสนอบริ การให้แก่ลูกค้า
7. การส่ งเสริ ม การตลาด (Promotion) หมายถึ ง เครื่ องมื อ ในการติ ด ต่ อ สื่ อสารกั บ
ผูใ้ ช้บริ การ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรื อชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม
8. นนทบุรี หมายถึง จังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย จังหวัดนนทบุรีจดั เป็ นพื้นที่
ในเขตปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานคร มีขนาดเนื้ อที่ใหญ่เป็ นอันดับที่ 75 ของประเทศ มีประชากร
หนาแน่นที่สุดเป็ นอันดับที่ 2 รองจากกรุ งเทพมหานคร
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
ความหมายของพฤติกรรมและพฤติกรรมการบริโภค
พฤติ กรรม ตามความหมายทางจิ ต วิท ยา หมายถึ ง การกระทําซึ่ งเป็ นการแสดงออกถึ ง
ความรู ้ สึกนึ กคิด ความต้องการของจิตใจที่ ตอบสนองต่อสิ่ งเร้า ซึ่ งอาจสังเกตได้โดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อ ม (ลัก ขณา สริ ว ฒ
ั น์ , 2544) นอกจากนี้ พฤติ ก รรมยัง หมายถึ ง การกระทํา ของอิ น ทรี ย ์
(Organism) หรื อสิ่ งมีชีวิต การกระทําที่ว่านี้ รวมทั้งการกระทําที่เกิดขึ้นทั้งที่ผกู ้ ระทํารู ้สึกตัวและไม่
รู ้สึกตัวในขณะทํา และยังหมายรวมทั้งการกระทําที่สามารถสังเกต ได้หรื อสังเกตไม่ได้กต็ าม (สิ ทธิ
โชค วรานุ สันติกูล, 2546) พฤติกรรม (Behavior) คือ กริ ยาอาการที่แสดงออกหรื อปฏิกิริยาโต้ตอบ
เมื่อเผชิญกับสิ่ งเร้า (Stimulus) หรื อสถานการณ์ต่างๆ อาการแสดงออกต่างๆ เหล่านั้น อาจเป็ นการ
เคลื่อนไหวที่สังเกตได้หรื อ วัดได้ เช่น การเดิน การพูด การเขียน การคิด การเต้นของหัวใจ เป็ นต้น
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(พฤติกรรมมนุ ษย์, 2552) สกินเนอร์ (Skinner, 1904) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับ
สิ่ งแวดล้อมว่า สิ่ งแวดล้อมเป็ นสิ่ งเร้า ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนั้น และการ
ที่ จะเข้าใจพฤติกรรมของใครก็ตาม จําเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องรู ้ ถึงผลที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของ
บุคคลนั้นๆ เสี ยก่อน จากนั้นถ้าต้องการที่จะปรับพฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้นก็สามารถ ที่จะทําได้
โดยการนําผลนั้นมาเป็ นตัววางเงื่อนไขให้บุคคลเหล่านั้นแสดงพฤติ กรรมที่ พึงปรารถนา ประภา
เพ็ญ สุ วรรณ (2536, หน้า 43) ได้กล่าวถึ ง พฤติ กรรม ว่า เป็ นปฏิ กิริยาหรื อกิ จกรรมทุ กชนิ ดของ
สิ่ งมีชีวิต พฤติกรรมของคน หมายถึง ปฏิกิริยาต่างๆ ที่บุคคลแสดงออกทั้งภายนอกและภายในตัว
บุ คคล ทั้งที่ สังเกตได้และ สังเกตไม่ได้ และแตกต่ างกันออกไปตามสภาพสังคมวัฒ นธรรมโดย
มักจะได้อิท ธิ พลจากความกดดัน ความคาดหวัง ของบุ คคลรอบตัวสถานการณ์ ในขณะนั้นและ
ประสบการณ์ในอดีตพฤติกรรมของมนุษย์
ในส่ วนของคําว่าความหมายของพฤติ กรรมการบริ โภค ซึ่ งมี ค วามหมายว่า ปฏิ กิริยาที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและใช้สินค้าและบริ การทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ของ
การตัดสิ น ใจซึ่ งเกิ ดก่ อนและเป็ นตัวกําหนดปฏิ กิริยาต่ างๆ เหล่ านั้น (อดุ ลย์ จาตุ รงคกุ ล, 2539)
พฤติกรรมบริ โภคยังสามารถนิ ยามได้อีกว่า คือ พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลใน
การค้นหา การเลือกซื้ อ การใช้การประเมินผลหรื อการจัดการกับสิ นค้าและบริ การ ซึ่งผูบ้ ริ โภคคาด
ว่า จะสามารถตอบสนองความต้อ งการของตนเองได้ (เสรี วงษ์ม ณฑา, 2548) หรื อ หมายถึ ง
พฤติกรรมเกี่ ยวกับ การซื้ อ การใช้ผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคอันจะนําไปสู่ ความพึงพอใจตามความ
ต้อ งการตามความคิ ดและตามประสบการณ์ ของผูบ้ ริ โภค การศึ กษาของผูบ้ ริ โภคจะก่ อให้เกิ ด
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อและการใช้ผลิตภัณฑ์ (ภาณุ พงศ์ นาคจู, 2555) โดยรวมแล้วสามารถสรุ ป
ได้ว่า พฤติกรรม คือ การกระทําหรื อการแสดงอาการหรื อ อากัปกิริยาของบุคคล ทั้งที่สงั เกตได้หรื อ
ไม่ได้ ที่ผ่านการใคร่ ครวญแล้วหรื อเป็ นไปอย่างไม่รู้ตวั และพฤติกรรมการบริ โภค คือ การกระทํา
หรื อ การแสดงออกของบุคคลในการเสาะหา ซื้อ ใช้ ประเมินผล หรื อการบริ โภคผลิตภัณฑ์ บริ การ
ที่สามารถ ตอบสนองความต้องการของตนเองได้
ความหมายและประเภทเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ หรื อสุ รา
เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ ห รื อ สุ ร า มี ก ารให้ ค วามหมายที่ แ ตกต่ า งกัน จึ ง มี ก ารอธิ บ าย
ความหมายไว้ดังนี้ สุ รา หรื อเครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์ ในทางวิท ยาศาสตร์ หมายถึ ง เครื่ อ งดื่ มที่ มี
เอทิ ลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) เป็ นส่ วนผสม ได้มาจากการหมักข้าว ข้าวโพด และผลไม้ต่างๆ
ด้วยยีสต์ ปริ มาณของ แอลกอฮอล์ที่มีอยูใ่ นสุ ราแต่ละชนิดแตกต่างกัน สังเกตได้จากจํานวนดีกรี ของ
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สุ ราแต่ละชนิ ดถ้าดีกรี สูง แสดงว่าปริ มาณแอลกอฮอล์สูง (ราชบัณฑิ ตยสถาน, 2525 และ สุ รา ยัง
หมายถึง เครื่ องดื่มที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ ผสมอยูใ่ นปริ มาณไม่เกิน 80% ซึ่ งถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่ คน
สามารถใช้ดื่มได้ (เครื อข่ายกาญจนาภิเษก, 2549 อ้างใน ประภัสสร สุ วรรณบงกช, 2549) โดยสุ รา
ถือเป็ นยาหรื อสารที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาทโดยจะออกฤทธิ์ ต่อระบบประสาทส่ วนกลาง (สมภพ
เรื องตระกุล, 2543)เครื่ องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ หรื อ สุ ราแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ (เทพินทร์
พัชชานุรักษ์, 2541) คือ
1. สุ ราประเภทที่กลัน่ แล้ว (Distilled Liquors) คือ สุ ราที่เกิดจากการเอาน้ าส่ า (แป้งหรื อน้ า
ตาลหมัก ด้วยยีสต์จนเกิดมีแอลกอฮอล์) มากลัน่ อาจจะตามด้วยการเติมสี ปรุ งกลิ่นแต่งรส ด้วยสาร
ปรุ งแต่งอื่นๆ ลงไป เพื่อให้ถูกใจผูด้ ื่ม สุ รากลัน่ ของไทยส่ วนมากที่มีจ าหน่ าย คือ สุ ราขาว (เหล้า
โรงงาน) สุ ราผสม สุ ราผสมพิเศษ (เหล้าเหลือง) สุ ราไทยนิ ยมใช้สารปรุ งแต่ง เช่นน้ าเชื้อ (Essence
หรื อ Flavos) นํ้า ยาสกัด (Extract) สี ผสมลง ไปด้ว ย สําหรั บ สุ ร าต่ า งประเทศ เช่ น บรั่ น ดี วิ ส กี้
2. สุ ราหมัก (Fermented Liquors) หรื อสุ ราแช่ คือ สุ ราที่ ได้จากการหมักส่ า ทําให้เกิ ดเป็ น
นํ้าเมาแต่ ไม่มีการกลัน่ มักจะหมักส่ าจากเมล็ดธัญพืช แป้ งจากพืช ผลไม้ และน้ าตาลจากพืช เช่ น
เบี ยร์ กระแช่ นํ้าขาว นํ้าตาลเมา สาโท อุ เป็ นต้น สุ ราไม่กลัน่ ของไทยที่ มีจาํ หน่ ายส่ วนใหญ่ คื อ
เบียร์ ไวน์ โดยเบียร์ ไทยจะมีปริ มาณแอลกอฮอล์สูงและแรงกว่าเบียร์ ต่างประเทศ ส่ วนนํ้าขาวกระ
แช่ นํ้าตาลเมา อุ สาโท ชาวบ้านมักจะทําเอง ซึ่ งเมื่ อ ก่ อนจะผิ ด กฎหมาย แต่ ปั จ จุ บ ัน รั ฐบาลได้
สนับสนุนให้เป็ นหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ชุมชนสามารถผลิตจําหน่ายได้โดยไม่ผดิ กฎหมาย
ส่ วนประสมทางการตลาดสํ าหรับธุรกิจบริการ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) ได้อา้ งถึงแนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริ การ
(Service Mix) ของ Philip Kotler ไว้ว่า เป็ นแนวคิดที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จที่ ให้บริ การซึ่ งจะได้ส่วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix) หรื อ 7Ps ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่ งประกอบด้วย
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งซึ่ งสนองความจําเป็ นและความต้องการของมนุ ษย์ได้
คือ สิ่ งที่ผูข้ ายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
โดยทัว่ ไปแล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ และ ผลิตภัณฑ์ที่จบั
ต้องไม่ได้
2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรี ยบเที ยบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของบริ การกับราคา (Price) ของบริ การนั้น ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคาลูกค้าจะตัดสิ นใจซื้อ
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ดังนั้น การกําหนดราคาการให้บริ การควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริ การชัดเจน และง่าย
ต่อการจําแนกระดับบริ การที่ต่างกัน
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place) เป็ น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่ งแวดล้อม
ในการนําเสนอบริ การให้แก่ลูกค้า ซึ่ งมีผลต่อการรับรู ้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของ
บริ การที่ นําเสนอ ซึ่ งจะต้องพิ จ ารณาในด้านทําเลที่ ต้ งั (Location) และช่ อ งทางในการนําเสนอ
บริ การ (Channels)
4. ด้ า นส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมื อ หนึ่ งที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารให้ ผู ้ใ ช้บ ริ ก าร โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ที่ แ จ้ง ข่ าวสารหรื อ ชัก จู งให้ เกิ ด ทัศ นคติ แ ละ
พฤติกรรม การใช้บริ การและเป็ นกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
5. ด้านบุคคล (People) หรื อพนักงาน (Employee) ซึ่ งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึ กอบรม
การจู งใจ เพื่ อ ให้ ส ามารถสร้ างความพึ งพอใจให้ กบั ลู ก ค้าได้แ ตกต่ างเหนื อ คู่ แข่ งขัน เป็ นความ
สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ใ ห้ บ ริ การและผู ้ใ ช้ บ ริ การต่ า งๆ ขององค์ ก ร เจ้า หน้ า ที่ ต ้อ งมี
ความสามารถ มีทศั นคติที่สามารถตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ มีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถในการ
แก้ไขปั ญหาสามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กร
6. ด้านการสร้ างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)
เป็ นการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพให้กบั ลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้ง
ทางด้านกายภาพและรู ปแบบการให้บริ การเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ นด้านการแต่งกาย
สะอาดเรี ยบร้อย การเจรจาต้องสุ ภาพอ่อนโยน และการให้บริ การที่รวดเร็ ว หรื อผลประโยชน์อื่นๆ
ที่ลูกค้าควรได้รับ
7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิใน
ด้านการบริ การ ที่นาํ เสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การอย่างถูกต้องรวดเร็ ว และทําให้
ผูใ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ
จากปั จจัยทางการตลาดข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่า ปั จจัยทางการตลาดที่เหมาะสมสามารถ
ทําให้ธุรกิ จประสบผลสําเร็ จได้ สร้ างความพึ งพอใจให้กบั ลูกค้าและลูก ค้าเกิ ดความประทับ ใจ
ส่ งผลให้เกิดความภักดีต่อธุรกิจ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
กรณี ศึ ก ษาแรกเป็ นการศึ ก ษาส่ ว นประสมการตลาดบริ ก ารและพฤติ ก รรมใช้บ ริ ก าร
ร้ านอาหารญี่ ปุ่นย่าน Community Mall ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร(กนกพรรณ, 2557)โดย
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กลุ่ ม ตัว อย่างคื อ ผู บ้ ริ โ ภคที่ อ าศัย อยู่ในกรุ งเทพมหานครที่ เคยใช้บ ริ ก ารร้ านอาหารญี่ ปุ่ นย่า น
Community Mall จํานวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ chisquare teast, Cramer’s V และ Somers’d ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 25-34 ปี ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001
บาทขึ้นไป มีความถี่ในการใช้บริ การร้ านอาหารญี่ ปุ่นเฉลี่ยต่อเดือน 1-3 ครั้ งต่อเดือน มีค่าใช้จ่าย
โดยเฉลี่ยครั้งละ 300-499 บาท ช่วงวันในการใช้บริ การคือวันเสาร์ -อาทิ ตย์ และรู ปแบบบริ การที่
นิ ย มมากที่ สุ ด คื อ อาหารชุ ด ผู ต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ป ระเมิ น ลัก ษณะส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การของร้านอาหารญี่ปุ่น ย่าน Community Mall ด้านกระบวนการในระดับมากที่สุด
และประเมินลักษณะทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่ งเสริ มการขาย ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การและด้าน
ลักษณะทางกายภาพอยูใ่ นระดับมาก
ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า
1. ความถี่ ในการใช้บ ริ การร้ านอาหารญี่ ปุ่ นเฉลี่ ยต่ อเดื อน มีความสัมพันธ์กบั อายุ อาชี พ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลิตภัณฑ์ การส่ งเสริ มการขาย พนักงานผูใ้ ห้บริ การ รักสนะทางกายภาพและ
กระบวนการ
2. ค่ า ใช้ จ่ า ยในแต่ ล ะครั้ ง มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ อายุ อาชี พ รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น และ
ผลิตภัณฑ์
3. ช่วงวันในการใช้บริ การ มีความสัมพันธ์กบั เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยนต่อเดือน
กรณี ศึกษาที่ สอง เป็ นการศึกษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้ านเอสแอนด์พี
ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (รัตติยา, 2559) ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ในการเลือกใช้บริ การร้านเอสแอนด์พีโดยมีขอบเขตงานวิจยั ของกลุ่มตัวอย่างคือ ผูท้ ี่เคยใช้บริ การ
ร้านเอสแอนด์พีและอาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่ งผูว้ ิจยั ใช้วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อ มู ล แบบเฉพาะเจาะจงจากกลุ่ ม ตัว อย่าง ตั้ง แต่ ว นั ที่ 7 ตุ ล าคม-7 พฤศจิ ก ายน 2559 โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ และมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 402 คน นอกจากนี้สมมุติฐานในการงานวิจยั ได้
ครอบคลุมปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7 Ps) โดยประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน
ราคา ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านบุ คคล ปั จจัย
ด้านการสร้ างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และปั จจัยด้านกระบวนการ รวมถึ งปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ซึ่ งได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ โดยมีสมมุติฐานว่า ปั จจัย
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ดังกล่าวมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ เลือกใช้บริ การร้านเอสแอนด์พีสาํ หรับผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเอสแอนด์พีของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลได้แก่ ปั จจัยด้านราคาและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่ อต่างๆ ปั จจัยด้านบุคคลและ
กระบวนการปั จจัยด้านการสร้าง และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ปั จจัยด้านเพศตภัณฑ์ และปั จจัย
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย รวมถึงปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ในส่ วนของอาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่ างกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัดสิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ การร้ านเอสแอลพี โดยผูท้ ี่ มี อ าชี พ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/นักเรี ยน/นักศึกษา และผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสู งกว่า 60,000 บาท จะมี
ระดับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเอสแอนด์พีมากกว่าผูบ้ ริ โภคในกลุ่มอื่นๆ
กรณี ศึกษาที่ สาม เป็ นศึ กษาปั จจัยที่ มีผ ลต่ อความต้องการของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การ
ร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ (กริ ชฐา และคณะฯ 2560) โดยกําหนดให้ประชากร
เป็ นผูบ้ ริ โภคหรื อผูท้ ี่เคยใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุ งเทพมหานคร
กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเปรี ยบเทียบกลุ่มตัวอย่างของ Yamane ได้จาํ นวน 400
ตัวอย่าง สถิ ติ ที่ ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่ าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าการแจกแจงแบบที (t-tase) แบบกลุ่มตัวอย่างทั้งสองเป็ นอิสระแก่กนั การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดี ย ว การวิ เคราะห์ ถ ดถอยอย่า งง่ า ยและการวิ เคราะห์ ท ดถอยเชิ ง พาหุ ที่ ร ะดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดด้านราคามากที่สุด ซึ่ งความคิดเห็นในด้านการตระหนักถึงปั ญหา กลุ่มตัวอย่างเห็ น
ด้ว ยมากที่ สุ ด กับ การเลื อ กรั บ ประทานอาหารญี่ ปุ่ นเพราะต้อ งการเปลี่ ย นบรรยากาศในการ
รั บประทานอาหาร ส่ วนด้านการค้น หาข้อมูล กลุ่ มตัวอย่างเห็ นด้วยมากที่ สุดกับการที่ สอบถาม
บุคคลใกล้ชิดก่อนตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ในด้านการประเมินทางเลือก กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก
ที่สุดกับการเลือกใช้บริ การโดยพิจารณาจากราคาและความคุม้ ค่าเป็ นสําคัญและความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การ พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการได้รับความคุม้ ค่าของเงินได้จ่ายไปมากที่สุด
ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพและ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันจะมีความต้องการในการใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์แตกต่างกัน การให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาดของผูบ้ ริ โภค ที่มีอิทธิพลต่อความต้องการในการ
ใช้บริ การอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และการตระหนักถึงปั ญหา การค้นหาข้อมูลและ
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การประเมิ น ทางเลื อ กของผูบ้ ริ โภคมี ผ ลต่ อ ความต้อ งการในการใช้บ ริ ก ารร้ านอาหารญี่ ปุ่ นใน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ที่ระดับ 0.05
ระเบียบวิธีวจิ ยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่างของการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้แก่ บุ ค คลที่ อ ยู่อ าศัยในเขตจังหวัด
นนทบุรี และเป็ นบุคคลที่ บริ โภคเครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์โดยเลือกการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ได้ใช้
หลักความน่ าจะเป็ น (Non probabilistic Sampling) สําหรั บ การเลื อกประชากรใช้ห ลัก การเลื อ ก
ตามที่มีอยู่ หรื อเลือกตัวอย่างโดยบังเอิญ
กลุ่มประชากรเป้าหมาย
ประชากร (Population) ที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคคลที่พกั อาศัยอยู่
ในเขตจังหวัดนนทบุ รี ซึ่ งมีอยู่ท้ งั สิ้ น 1,229,735 คน แยกเป็ นเพศชาย 574,500 คน และเพศหญิ ง
655,235 คน ซึ่ งเมื่อพิจารณาจากสัดส่ วนของผูท้ ี่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 38.90 คิดเป็ นขนาด
กลุ่มประชากรเป้าหมายเท่ากับ 478,367 คน หรื อประมาณ 500,000 คน
การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ห ลักการของ Yamane Taro ที่ พิจารณาขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างจากจํานวนประชากรและความคลาดเคลื่อนของการยอมรับ
𝑛

1

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

โดยที่

𝑁
𝑁𝑒 2

N = จํานวนประชากรทั้งหมด และ
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการยอมรับ
เมื่อกําหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการยอมรับที่ 5% พบว่า ขนาดของกลุ่มประชากรเท่ากับ 400
คน
การสุ่ มตัวอย่ าง
วิธีการสุ่ มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับลูกค้าที่เข้ามา
ใช้บ ริ ก ารในสถานที่ ที่ จ าํ หน่ ายแอลกอฮอล์ และวิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่างแบบสะดวก (Convenient
Sampling) กับบุคคลทัว่ ไปในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี ให้ได้ครบ 400 คน
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การศึกษานี้ เป็ นการศึกษาวิจยั ในเชิ งปริ มาณ (Quantitative research) โดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งได้เป็ น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานที่และระยะห่ างจากที่พกั
ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นคําถามที่ มีสองทางเลือก (Two-Ways Question) และหลายคําตอบ
(Multiple Choices Questions) ใช้การวัดแบบนามบัญญัติ (Norminal Scale) และเรี ยงลําดับ (Ordinal
Scale)
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามพฤติ ก รรมการบริ โภคเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ ได้ แ ก่
กระบวนการตัดสิ นใจด้านเวลา ระยะเวลา และโอกาสในการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮฮล์ลกั ษณะ
ของแบบสอบถามเป็ นคําถามที่มีสองทางเลือก (Two-Ways Question) ใช้การวัดแบบนามบัญญัติ
(Norminal Scale)
ตอนที่ 3 เป็ น แบบสอบถามการให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทาง การตลาด ได้แก่
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ การส่ งเสริ มการขาย พนักงานด้านผูใ้ ห้บริ การ และ
ลักษณะทางกายภาพลักษณะคําตอบเป็ นแบบมาตรวัดลิคเคิร์ต (Likert Scale) ประมาณค่า 5 ระดับ
โดยมีหลักเกณฑ์ค่าคะแนนดังนี้
ระดับคะแนน 5 คะแนน คือ ระดับความสําคัญมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 คะแนน คือ ระดับความสําคัญมาก
ระดับคะแนน 3 คะแนน คือ ระดับความสําคัญปานกลาง
ระดับคะแนน 2 คะแนน คือ ระดับความสําคัญน้อย
ระดับคะแนน 1 คะแนน คือ ระดับความสําคัญน้อยที่สุด
สําหรับการแบ่งระดับความสําคัญทําได้โดยใช้สมการแสดงความกว้างอันตรภาคชั้น ดังนี้

เมื่อค่าพิสยั มีค่าเท่ากับ 5-1 = 4 และจํานวนชั้นเท่ากับ 5
จะได้ความกว้างอันตรภาคชั้นเท่ากับ 0.80
จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายค่าระดับคะแนนเฉลี่ยได้ดงั นี้
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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 มีระดับความสําคัญน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับความสําคัญมากที่สุด
จากนั้นนําเอาข้อมูลที่ได้รับมาตรวจสอบความเที่ยง (Reliability test) ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์
เนื้อหาที่มีผลู ้ งรหัสหลายคน โดยเปรี ยบเทียบการลงรหัสที่เหมือนกันกับจํานวนชิ้นเนื้อหาที่วดั โดย
ใช้การคํานวณด้วยวิธี Cronbach’s Alpha
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่ อนําเอาข้อมู ลที่ ได้จากแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความเที่ ยงโดยวิธี พบว่า มี
ความน่ าเชื่ อถือ Cronbach’s Alpha R =0.904 ซึ่ งควรมากกว่า 0.8 จึงจะยอมรับว่า เครื่ องมือมีความ
เที่ ยง ผลการวิเคราะห์ ลกั ษณะส่ วนบุ คคลของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ในจังหวัดนนทบุ รี
พบว่า จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 462 คน มีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์ 360 คน คิดเป็ นร้อยละ
80 ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 250 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.1 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จํานวน 276
คน คิดเป็ นร้อยละ 59.9 มีรายได้ ต่อเดือน 10,001-50,000 บาท จํานวน 231 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.1
โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่นิยมใช้บริ การอยูห่ ่ างจากที่พกั อาศัยเป็ นระยะทาง น้อยกว่า 3.00
กม. 125 คน คิดเป็ นร้อยละ 29 และ ระยะทาง 5.00–10.00 กม.125 คน คิดเป็ นร้อยละ 29
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดนนทบุรี พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามจํานวนทั้งหมด 462 คน ส่ วนใหญ่จะไม่บริ โภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ทุกวัน
จํานวน 307 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.9 โดยจะบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในช่ วงเวลาหลังเลิกเรี ยน
หรื อเลิกงาน จํานวน 280 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.9 ใช้เวลาในการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอออล์ เฉลี่ย
3-4 ชัว่ โมง/ครั้ง จํานวน 296 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.4 นิ ยมบริ โภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ในจังหวัด
นนทบุ รี จํา นวน 230 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 52.7 ส่ ว นใหญ่ นิ ย มบริ โ ภคครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ต าม
สถานที่นอกบ้าน จํานวน 310 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.8 บริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ตามการชักชวน
ของเพื่อ นหรื อคนรู ้จกั จํานวน 317 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 72.5 บริ โภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ เฉพาะ
พบปะสังสรรค์ตามงานต่างๆ จํานวน 314 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.9 เมื่อมีเวลาว่างมักจะชวนเพื่อนคน
รู ้จกั ดื่มแอลกอฮอล์ จํานวน 231 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.9 ส่ วนใหญ่นิยมบริ โภคเคื่องดื่มแอลกอฮอล์
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เพื่อผ่อนคลายความเครี ยดจากการเรี ยน หรื อ การทํางาน จํานวน 286 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.1 และ
มักจะบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอออล์เมื่อมีโปรโมชัน่ ต่างๆ จํานวน 225 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.5
ผลการวิเคระห์ขอ้ มูลส่ วนประสมทางการตลาด จํานวนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 462
คน ข้อมูลในด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคชอบดื่มเครื่ องดื่มแอลกอออล์ที่ผลิตในประเทศ อยูใ่ น
ระดับมาก ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.50 ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญ กับการดื่ มเบี ยร์ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.62 ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับการดื่มสุ รา อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 และ
ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับการดื่ม Cocktail อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 เมื่อพิจารณา
ในภาพรวมของส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่ามีจาํ นวน 438 คน มีค่าเฉลี่ย 3.45
หมายถึง มีระดับความสําคัญมาก
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนประสมทางการตลาด จํานวนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 462
คน ข้อมูลในด้านส่ งเสริ มการขาย พบว่า ให้ความสําคัญในการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อมี
โปรโมชั่นพิเศษตามเทศกาล อยู่ในระดับ ปานกลาง ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.38 ให้ความสําคัญ ในการ
บริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอออล์ เมื่อมีกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย เช่น มีการจัดบูท อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญในการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอออล์ เมื่อมีการลเราคา
หรื อ ได้ข องแถม อยู่ในระดับ ปานกลาง ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.21 และ ผูบ้ ริ โภคชื่ นชอบการยริ โภค
เครื่ องดื่มแอลกอออล์ ร้านที่มี Website หรื อ Social media แจ้งข้อมูลทางร้าน อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18
ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลส่ วนประสมทางการตลาด จํานวนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 462 คน
ข้อมูลในด้านพนักงานและบริ การ พบว่า ผูบ้ ริ โภคชอบบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอออล์ ร้านที่มีนกั งาน
มี ค วามสามารถแนะนําเกี่ ย วกับ รายการเครื่ อ งดื่ ม อยู่ในระดับ ปานกลาง ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.30
ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากในการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ร้านที่มีพนักงานเสิ ร์ฟเครื่ องดื่มถูกต้อง
และรวดเร็ ว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมาก ในการดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ใน
ร้านที่มีพนักงานจํานวนเพียงพอต่อการให้บริ การลูกค้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญ
มากในการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอออล์ในร้านที่พนักงานบริ การด้วยความเต็มใจ พูดจาสุ ภาพ ค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ 3.76 และ ผูบ้ ริ โภคให้ค วามสําคัญ มาก ในการดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอออล์ในร้ านที่ มีความ
แม่นยํา ในการคิดเงิน และไม่เกิดความผิดพลาด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.64
ผลการวิเคระห์ขอ้ มูลส่ วนประสมทางการตลาด จํานวนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 462
คน ข้อ มู ล ในด้า นลัก ษณะกายภาพ พบว่ า ผู ้บ ริ โ ภคให้ ค วามสํ า คัญ มากในการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
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แอลกอฮอล์ในร้านที่มีการตกแต่งและมีการสร้างบรรยากาศในร้าน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ผูบ้ ริ โภคให้
ความสําคัญในระดับปานกลางในการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอออล์ร้านที่เป็ นห้องปรับอากาศ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.34 ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากในการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอออล์ประเภทร้านที่มีขนาด โต๊ะ
เก้าอี้ มีความหลากหลาย และเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 และ ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากใน
การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอออล์ร้านทีมีสถานที่จอดรถทีมีความเหมาะสมหรื อเพียงพอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.68
สรุ ปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์สมมุติฐาน เพศที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้าน
ส่ งเสริ มการขาย และ ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การที่ ไม่แตกต่ างกัน ส่ วนเพศที่ แตกต่ างกันส่ งผลต่ อ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านลักษณะทางกายภาพ ที่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์สมมุติฐาน อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้านส่ งเสริ มการขาย ด้านพนักงานผูใ้ ห้ บ ริ การ และ ด้านลักษณะทางกายภาพ ที่ ไม่
แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์สมมุติฐาน พฤติกรรมการดื่มที่แตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านส่ งเสริ มการขาย ไม่แตกต่างกัน ส่ วนพฤติกรรมการดื่มที่แตกต่าง
กัน ส่ งผลต่ อ ปั จ จัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านพนัก งานผู ใ้ ห้ บ ริ การ และด้านลักษณะทาง
กายภาพ ที่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์สมมุติฐาน รายได้ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่ งเสริ มการขาย ด้านพนักงานให้บริ การ ไม่แตกต่างกัน ส่ วนรายได้ที่แตกต่าง
กัน ส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ ที่แตกต่างกัน หากวิเคราะห์
เป็ นรายคู่พบว่า มี สองคู่ประกอบด้วย (1) น้อยกว่า 10,000 บาท กับ 10,001-30,000 บาท และ (2)
น้อยกว่า 10,000 กับ มากกว่า 50,000 บาท
ผลการวิเคราะห์สมมุติฐาน ระยะทางจากที่พกั อาศัยไปยังสถานที่ให้บริ การมีผลต่อปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด ด้าน ผลิตภัณฑ์ ด้านส่ งเสริ มการขาย ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ และ ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ที่ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจยั
การศึกษาพฤติกรรมและส่ วนประสมทางการตลาดในการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ใน
เขตนนทบุรี ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคและปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์
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ส่ งผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดนั้น ผลที่ ได้รับพบว่าในด้านเครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั มี ความ
น่าเชื่อถือ โดยผลของการวัดโดยวิธี Cronbach’s Alpha มีค่าR = 0.904
ในด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 462 คน มีพฤติกรรมดื่ม
คิดเป็ นร้อยละ 80 ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 54.1 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ
59.9 มีรายได้ ต่อเดือน 10,001-50,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 52.1 โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
นิยมใช้บริ การอยูห่ ่ างจากที่พกั อาศัยเป็ นระยะทาง น้อยกว่า 3.00 กม. และ ระยะทาง 5.00–10.00 กม.
นอกจากนี้ยงั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะไม่บริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ทุกวัน คิดเป็ นร้อยละ 69.9
โดยร้ อยละ 63.9 จะบริ โภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ในช่ วงเวลาหลังเลิกเรี ยนหรื อเลิกงาน เฉลี่ย 3-4
ชั่ว โมง/ครั้ ง และส่ ว นใหญ่ นิ ย มบริ โภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ต ามสถานที่ น อกบ้านในจังหวัด
นนทบุรี และส่ วนใหญ่บริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ตามการชักชวนของเพื่อนหรื อคนรู ้จกั ส่ วน
ใหญ่ยงั คงดื่มเฉพาะพบปะสังสรรค์ตามงานต่างๆ เมื่อมีเวลาว่างมักจะชวนเพื่อนหรื อคนรู ้จกั ดื่มเพื่อ
ผ่อนคลายความเครี ยดและมักจะบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอออล์เมื่อมีโปรโมชัน่ ต่างๆ
จากข้อมูลพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค พบว่า เพศชายเป็ นเพศที่ มีพฤติ กรรมดื่มแอลกอฮอล์
มากกว่าเพศหญิ ง สอดคล้อ งกับ รายงานผลการสํา รวจเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์ของประชากรไทยอายุของผูท้ ี่นิยมดื่มแอลกอฮอล์เป็ นช่วงวัยที่เรี ยนจบ และหาเงินเอง
ได้ย งั ไม่ มี ค รอบครั ว จึ ง มี เวลาในการพบปะสั ง สรรค์แ ละเนื่ อ งจากหลี ก เลี่ ย งไม่ ให้ โ ดนจับ กุ ม
เนื่ องจากบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างขับรถจึงนิยมบริ โภคในร้านที่ไม่ไกลบ้านพักมาก
นักและบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ตามงานเลี้ยงเพื่อผ่อนคลายความเครี ยดจากการทํางานหรื อการ
เรี ยน ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลที่ สําคัญสําหรับผูป้ ระกอบการหรื อผูท้ ี่ มีความสนใจในธุ รกิ จด้าน
บริ การที่จาํ หน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ในด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดสี่ ดา้ น พบว่า ด้านแรกคือ ในด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า
ส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศมากกว่าต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานผลการสํารวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชากรไทยและเมื่อ
เรี ยงลําดับตามประเภทพบว่า เบียร์ และสุ ราเป็ นตัวเลือกแรกแรกของผลิตภัณฑ์ในการบริ โภคใน
ด้านที่สองเป็ นด้านส่ งเสริ มการขายนั้นผูบ้ ริ โภคไม่ค่อยให้ความสําคัญมากนัก ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการ
จัดบู ธ โปรโมชัน่ หรื อการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลทาง Website สําหรั บส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านการให้บริ การ พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับจํานวนพนักงาน ความสุ ภาพ และความถูกต้อง
แม่นยําในงานบริ การ ส่ วนประสมทางด้านที่สี่ คือ ส่ วนประสมการตลาดด้านกายภาพ ผูบ้ ริ โภคให้
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ความสําคัญกับบรรยากาศและความหลากหลายของโต๊ะ เก้าอี้ และจํานวนที่จอดรถที่เพียงพอ ข้อมูล
ดังกล่ าวชี้ ให้ เห็ น ว่า ส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการขายมี ผ ลต่ อความรู ้ สึก ของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนนทบุรีไม่มากนัก ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นการ
บริ โภคโดยสมัครใจ ไม่ใช่ปัจจัยในการใช้ชีวิต เป็ นเพียงส่ วนเติมเพื่อความบรรเทิง หากพอใจที่จะ
บริ โภคจะไม่คาํ นึงถึงเรื่ องของการส่ งเสริ มการขาย แต่จะคํานึ งถึงตัวผลิตภัณฑ์ การบริ การ และด้าน
กายภาพ
สําหรับปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า เพศที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านกายภาพที่แตกต่างกัน
ทั้งนี้ มีความเป็ นไปได้เนื่องจากเพศชายและหญิงมีความชอบในรสชาติและลักษณะของบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่ แตกต่ างกัน รวมทั้งบรรยากาศของร้ านที่ แตกต่ างกัน และปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ดา้ น
พฤติกรรมการดื่มที่แตกต่างกัน จะส่ งผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การกับ
ลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากพฤติกรรมคือปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ได้รับและใช้สินค้าและบริ การทางเศรษฐกิจการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการค้นหา การ
เลือกซื้ อ การใช้การประเมินผลหรื อการจัดการกับสิ นค้าและบริ การ ดังนั้นจึงส่ งผลต่อส่ วนประสม
ทางการตลาดด้านที่อ่อนไหวต่อความรู ้สึกส่ วนตัวมากที่สุด นัน่ ก็คือด้านการให้บริ การและลักษณะ
ทางกายภาพของสถานบริ การ เช่นเดียวกับปั จจัยประชากรศาสตร์ ดา้ นรายได้ที่แตกต่างกันจะส่ งผล
ถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ แต่ไม่ส่งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้านราคา และด้านการบริ ก าร ทั้งนี้ เนื่ อ งจากผู บ้ ริ โ ภครายได้ม ากมี
ความสามารถในการจ่ายเงินเพื่อเลือกสถานที่หรื อสถานบริ การที่มีการตกแต่งสวยงาม มากกว่าผูม้ ี
รายได้นอ้ ยที่มีทางเลือกน้อยกว่า
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจยั
1. ในการตอบแบบสอบถามอาจไม่ ไ ด้ข ้อ มู ล ที่ เป็ นข้อ เท็ จ จริ ง เนื่ อ งจากเป็ นการตอบ
แบบสอบถามในสื่ อออนไลน์
2. แบบสอบถามที่จดั ทําเป็ นการสํารวจข้อมูลเฉพาะกลุ่มเป้ าหมายที่อยากทราบข้อมูลและ
พฤติกรรมของการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เท่ านั้น อาจมีขอ้ มูลบางด้านที่ไม่สามารถอธิ บาย
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่น
3. ข้อ มู ลประชากรศาสตร์ ด้าน คุ ณ วุฒิ และอาชี พ ซึ่ งไม่ ได้มีก ารสอบถาม อาจมี ผ ลกับ
รายละเอียดของส่ วนประสมทางการตลาดได้
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ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรจั ด ทํ า แบ บ สอบถามโดยใช้ ก ารสั ม ภาษ ณ์ มากกว่ า วิ ธี Self-Administered
Questionaired เนื่องจากบางคําถามอาจต้องมีการอธิบายก่อนตอบคําถาม
2. แบบสอบถามในส่ วนที่ 3 ที่เป็ นข้อมูลด้านส่ วนประสมทางการตลาด ต้องให้มีขอ้ มูลให้
ละเอียดชัดเจนมากขึ้นในแต่ละด้านของส่ วนประสม และอาจจะต้องหาข้อมูลจากผูป้ ระกอบการใน
พื้นที่เพื่อเป็ นข้อมูลก่อนจัดทําแบบสอบถาม
3. ควรเพิ่ ม ข้อ มู ล ด้ า นประชากรศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ อาชี พ และ คุ ณ วุ ฒิ และหา
ความสัมพันธ์กบั ส่ วนประสมทางการตลาด
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ความพึงพอใจต่ อการใช้ บริการร้ าน Freshy Superbike
SATISFACTION WITH USING FRESHY SUPERBIKE
ณัฐกาญจน์ แสงสุ วรรณ, ทินมณี อรุณรัติยากร
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ชนะเกียรติ สมานบุตร
อาจารย์ประจํา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จ ัย ในครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ การใช้ บ ริ ก ารซื้ อ
รถบิ๊กไบค์มือสองของร้าน Freshy Superbikeได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน400 คน
โดยจําแนกตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชี พ โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 ชุ ด และใช้โปรแกรม
ทางคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ เข้ามาใช้บ ริ ก ารร้ าน Freshy Superbike มี ระดับ
ความพึงพอใจในการบริ การทั้ง 7 ด้าน คือ (1) ด้านราคาอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1087 (2)
ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3844 (3) ด้านช่ องทางการจําหน่ าย อยู่ในระดับ
มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ 3.6896 (4) ด้านบุ ค คล อยู่ ในระดับ มาก มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.2788 (5) ด้า น
ลักษณะทางกายภาพ อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.1704 (6) ด้านกระบวนการ อยูใ่ นระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3865 (7) ด้านการส่ งเสริ มการตลาดอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0535
คําสํ าคัญ : ความพึงพอใจ, รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มือสอง
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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
ปั จจุบนั สภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก ความเจริ ญก้าวหน้าเกิดขึ้น
ทุกแห่งโดยเฉพาะในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มีการพัฒนาในด้านต่างๆ ไปอย่างรวดเร็ ว
เป็ นศู น ย์ร วมทางเศรษฐกิ จ ที่ สํ า คัญ ของประเทศ มี ผู ป้ ระกอบการ นัก ลงทุ น ทั้ง ชาวไทยและ
ชาวต่ างชาติ ที่ ท ําธุ ร กิ จ อยู่ม ากมายส่ งผลให้ ผู ค้ นจากต่ างจังหวัด เข้ามาทํางานหารายได้ในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ ม ณฑลเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ เพื่ อ ให้ เพี ย งพอต่ อ ค่ าครองชี พ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น และ
ตอบสนอง ความต้อ งการของตนเอง คนที่ มี ร ายได้ป านกลางจนถึ ง ฐานะดี ก็ ต ้อ งการความ
สะดวกสบายในการเดินทาง จึงหันมาซื้ อรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลเพื่อใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่
ทํางานและสถานที่ ท่องเที่ ยวกันมากขึ้น ประกอบกับบริ ษทั ผูผ้ ลิต นําเข้า และจําหน่ ายรถยนต์นั่ง
ส่ วนบุ คคลเอง ก็มีการจัดโปรโมชั่น การส่ งเสริ มการขายต่ างๆ เพื่ อสร้ างความได้เปรี ยบเหนื อคู่
แข่ งขัน และเพิ่ มยอดจําหน่ าย นับ วันยิ่งทวีค วามรุ นแรงมากขึ้ น ทําให้ค นที่ มีรายได้พ อที่ จะซื้ อ
รถยนต์นั่งส่ วนบุ คคลมาใช้น้ นั เพิ่มจํานวนเร็ วมากเช่ นกัน ส่ งผลโดยตรงกับสภาพการจราจรบน
ท้องถนนในปั จจุบนั อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในใจกลางเมือง ย่านธุ รกิจ หรื อแหล่ง
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ท่องเที่ยวที่สาํ คัญต่างๆ ผูใ้ ช้รถใช้ถนน จึงต้องเสี ยเวลากับปั ญหาการจราจรที่ติดขัด และสถานที่จอด
รถที่คบั แคบและไม่เพียงพออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน ทําให้คนที่เบื่อหน่ ายกับปั ญหาการจราจร
ในแต่ละวัน หาทางหลีกเลี่ยงปั ญหา ดังกล่าวโดยการหันมาใช้รถจักรยานยนต์เป็ นพาหนะในการ
เดิ นทางกันมากขึ้น เพราะมี ความคล่องตัว ในการเดิ นทางมากกว่ารถยนต์ วิ่งในทางแคบได้ หาที่
จอดง่ายกว่า ประหยัดนํ้ามัน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบํารุ งรักษา และยังช่ วยประหยัดเวลาการ
เดินทางในแต่ละวันด้วยเหตุน้ ี จึงมีผูป้ ระกอบการที่นาํ เข้ารถมอเตอร์ ไซค์เข้ามาจําหน่ ายกันมากขึ้น
ทั้ง รถจักรยานยนต์สาํ หรับเป็ นพาหนะทัว่ ไป และรถจักรยานยนต์ประเภทบิ๊กไบค์ในปั จจุบนั นับว่า
ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นรถจักรยานยนต์ประเภทสปอร์ ตหรื อรถจักรยานยนต์
ประเภทช็อปเปอร์ เช่น Harley-Davidson STEED-DRAGSTAR-SHADOW 400Keeway เป็ นต้น ก็
ได้รับความนิยมไม่แพ้กนั สําหรับผูท้ ี่มีใจรักและหลงใหลการขับขี่รถบิ๊กไบค์เป็ นชีวิตจิตใจนั้น ก็จะ
ชอบการแต่งรถดัดแปลงให้มีความสวยงามดังใจต้องการ ที่สาํ คัญต้องสวยในแบบที่ไม่เหมือนใคร
เท่ ห์ เป็ นในแบบที่ ตวั เองชอบ ชอบของตกแต่ งที่ เป็ นงานฝี มื อ สะท้อนความเป็ นตนเองได้จาก
อุปกรณ์ตกแต่งที่หลากหลาย ซึ่ งอุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์เหล่านี้ มีอยูห่ ลายอย่างด้วยกัน เช่น
ล้อ โช๊คก้ามเบรก ท่อสู ตร ปลายท่อ เป็ นต้น ซึ่ งความต้องการของสิ นค้าแต่งรถมีอยู่อย่างต่อเนื่ อง มี
ทั้งสิ นค้าที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ ผลิตจากโรงงานในประเทศไทย และ สิ นค้าที่เป็ นงานฝี มือ เพราะ
ผูบ้ ริ โภคสามารถมีส่วนร่ วมในการออกแบบรู ปทรงเพื่อให้ เข้ากับรถได้ตามต้องการ
ปั จจุบนั ธุ รกิจนี้ เริ่ มมีการแข่งขันสู งขึ้น รถบิ๊กไบค์ได้รับความนิ ยมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็ นมือ
หนึ่ งหรื อมือสอง อีกทั้งยังมีการขยายช่ องทางการติ ดต่อสื่ อสาร และจัดจําหน่ ายเพื่อให้เข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายได้อย่างสะดวกมากยิง่ ขึ้น และเป็ นช่องทางให้ผบู ้ ริ โภคค้นหาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ
เพื่อเป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจ อีกทั้งยังสามารถสัง่ ซื้อสิ นค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย
จากข้อมูลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจต่อการเลือกใช้บริ การซื้ อ
รถบิ๊ กไบค์มื อ สองของร้ าน Freshy Superbike ปั จจัยที่ มีผ ลต่ อ การตัดสิ น ใจซื้ อ ซึ่ งจะเป็ นข้อ มู ล
สําคัญที่เป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุ ง พัฒนาสิ นค้าและบริ การ เพื่อที่จะสามารถนําข้อมูลจากการ
วิจยั ดังกล่าวไปปรับปรุ งแก้ไข และพัฒนาการให้บริ การลูกค้าที่มาใช้บริ การในครั้งต่อไป (นายศิว
รักษ์ทองรอด (2554))
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วัตถุประสงค์ ในการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ ความพึ งพอใจของลู ก ค้าในการให้ บ ริ ก ารของร้ านบิ๊ ก ไบค์มื อ สอง
(Freshy Superbike) ประกอบไปด้วย ความพึ งพอใจด้านราคา ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้านช่ อ งทางการ
จําหน่ าย ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการและด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่
แตกต่างกัน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการ
ให้บริ การประกอบไปด้วย ความพึงพอใจด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่ องทางการจําหน่ าย ด้าน
บุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการและด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกัน
สมมติฐานการวิจยั
ประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริ การ ประกอบไปด้วย
ความพึงพอใจในด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจําหน่ าย ด้านบุคคล ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ด้านกระบวนการและด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
ผูว้ ิ จ ัยใช้ก ารวิ จยั เชิ งปริ ม าณสําหรั บ การศึ ก ษาในครั้ งนี้ โดยเลื อ กใช้วิ ธีก ารสํา รวจด้ว ย
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นและได้กาํ หนดขอบเขตของการวิจยั ไว้ดงั นี้คือ
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริ การร้าน Freshy superbike ของลูกค้าที่เข้ามาใช้ใน
บริ การ ร้าน Freshy superbike ในรู ปแบบการให้บริ การใน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านช่องทางการจําหน่ าย ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ประชากรที่สนใจรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้น
ไป เนื่องจากเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่สามารถทําใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ได้
ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเลือกจากคนที่สนใจรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มือสอง และชื่นชอบการแต่ง
รถ โดยวิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งแบบสะดวก และใช้จ าํ นวน 400 คน ช่ ว งระยะเวลาในการทํา วิ จ ัย
กุมภาพันธ์–มีนาคม 2561
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ในการศึกษา ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดกรอบแนวคิดของงานวิจยั ไว้ดงั นี้
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการร้ าน
Freshy Superbike
1. ด้านราคา
2. ด้านผลิตภัณฑ์
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4. ด้านบุคคล
5. ด้านลักษณะทางกายภาพ
6. ด้านกระบวนการ
7. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. อายุ
2. เพศ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได้
5. อาชีพ

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุ งแก้ไขในการให้บริ การกับผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การให้ดีข้ ึน
2. ทําให้ทราบระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริ การร้านบิ๊กไบค์มือสองของ
ร้าน Freshy Superbike
3. เพื่ อ ใช้เป็ นข้อ มู ล ในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และเป็ นการสร้ า ง
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการบริ การลูกค้า
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. รถจักรยานยนต์ Bigbike หมายถึง รถจักรยานยนต์ (รย.12) ที่มีความจุของกระบอกสู บ
ตั้งแต่ 151 CC ขึ้นไป โดยตามความหมายของกรมการขนส่ งทางบกดังนี้ รถจักรยานยนต์ (รย.12)
หมายถึง รถที่เดินด้วยกําลังเครื่ องยนต์หรื อกําลังไฟฟ้าและมีลอ้ ไม่เกินสองล้อ ถ้ามีพ่วงข้างมีลอ้ เพิ่ม
อีกไม่เกินหนึ่งล้อ และให้หมายความรวมถึงรถจักรยานที่ติดเครื่ องยนต์ดว้ ยต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน
1.10 เมตร ยาวไม่เกิน 2.50 เมตร ถ้ามีพ่วงข้างรถพ่วงของรถจักรยานยนต์ตอ้ งมีขนาดกว้าง ไม่เกิน
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1.10 เมตร ยาวไม่เกิน 1.75 เมตร และเมื่อนํามาพ่วงกับรถจักรยานยนต์แล้ว ต้องมีขนาดกว้างวัดจาก
ล้อหลังของรถจักรยานยนต์ถึงล้อของรถพ่วงของรถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 1.50 เมตร
2. ลูกค้ า หมายถึง บุคคลที่ทาํ การติดต่อซื้อสิ นค้ากับทางร้าน Freshy Superbike
3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกหรื อทัศนคติของลูกค้าหลังได้รับบริ การหรื อ ระหว่าง
การใช้บริ การได้บ รรลุเป้ าหมายหรื อได้รับบริ การได้ตรงตามที่ ลูกค้าคาดหวัง อาจสังเกตได้ จาก
สายตาคําพูด หรื อพฤติกรรมต่างๆ
4. ปั จ จั ย ด้ านราคา หมายถึ ง ราคาของรถจัก รยานยนต์บิ๊ ก ไบค์ ที่ มี ค วามเหมาะสมกับ
คุณภาพของตัวรถ และความต้องการของผูบ้ ริ โภค
5. ปั จ จัย ด้ านผลิต ภัณ ฑ์ หมายถึง ตัวรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ สี ของตัวรถ ราคาของตัวรถ
คุณภาพของตัวรถ การบริ การของศูนย์บริ การ และชื่อเสี ยงของผูใ้ ห้บริ การ ที่ตรงตามความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค
6. ด้ านช่ องทางจัดจําหน่ าย หมายถึง ช่องทางการจัดจําหน่ายออนไลน์ที่หลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็ น Facebook page, Line, Website เป็ นต้น
7. ด้ านบุคคล หมายถึง บุ คลากร พนักงานที่ ให้บริ การลูกค้า ใส่ ใจในเรื่ องมนุ ษย์สัมพันธ์
การให้ขอ้ มูล ครบถ้วนและเป็ นประโยชน์
8. ด้ านลักษณะทางกายภาพ หมายถึ ง การแนะนําและความเชี่ ยวชาญในการให้บริ การ
เกี่ยวกับรถบิ๊กไบค์
9. ด้ านกระบวนการ หมายถึง มีการให้คาํ แนะนําขั้นตอนการดูแลรักษาสภาพรถบิ๊กไบค์ อีก
ทั้งยังตรวจเช็คตัวเครื่ องของรถก่อนมีการจําหน่าย
10. ด้ านการส่ งเสริมการตลาด หมายถึง การสื่ อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผบู ้ ริ โภค
ต่อตราสิ นค้าหรื อบริ การ เพือ่ จูงใจให้เกิดความต้องการในการซื้อรถจักรยานยนต์
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ องกับความพึงพอใจ
คอตเลอร์ (Kotler, 2000)กล่าวว่าความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกของบุคคลซึ่งมีระดับความพึง
พอใจที่ เป็ นผลมาจากการเปรี ยบเที ยบการทํางานของผลิ ตภัณ ฑ์ต ามที่ เห็ น และเข้าใจกับ ความ
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คาดหวัง ดังนั้นระดับความพอใจจึงเป็ นปั จจัยของความแตกต่างระหว่างการทํางานที่มองเห็นและ
ความเข้าใจกับ ความคาดหวัง หากบุ ค คลเห็ น และเข้าใจการทํางานของผลิ ต ภัณ ฑ์ ต่ าํ กว่าความ
คาดหวัง จะส่ งผลให้บุคคลนั้นเกิดความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) แต่หากระดับของความเห็ น
และเข้า ใจการทํางานของผลิ ต ภัณ ฑ์ ว่ า ตรงกับ ความคาดหวัง บุ ค คลนั้ น จะเกิ ด ความพึ ง พอใจ
(Satisfaction) และถ้าผลที่ ได้รับจากการทํางานของผลิตภัณฑ์ว่าสู งกว่าความคาดหวังจะทําให้เกิด
ความประทับใจ (Delight) ซึ่ งจะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อซํ้าของลูกค้า และประชาสัมพันธ์ถึงสิ่ งดี
ของผลิตภัณฑ์ต่อบุคคลอื่นต่อไป
ฉัตยาพร เสมอใจ (2547) ได้กล่าวถึง ประโยชน์จากการจัดการความพึงพอใจของลูกค้าว่า
ธุรกิจสามารถที่จะนําความพึงพอใจที่ลูกค้ามีมาใช้ประโยชน์กบั ธุรกิจได้ดงั นี้
1. สร้างผลประโยชน์เพิ่มให้แก่ธุรกิจโดยการเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าให้มากขึ้น
เพื่อเป็ นการนําไปสู่ การสร้างความภักดีของลูกค้า
2. สร้างผลกําไรในระยะยาว ถ้าธุรกิจสามารถรักษาลูกค้าที่ดีไว้ในปริ มาณมากๆ จะสร้างผล
กําไรมากกว่าการหาลูกค้าใหม่เข้ามาทดแทนลูกค้าเก่าที่จากไปอยูเ่ สมอ
3. ลูกค้าที่มีความพึงพอใจมากๆ จะช่วยในการกระจายข่าวแบบปากต่อปาก ทําให้คนรู ้จกั
มากขึ้น ซึ่งเป็ นแหล่งข้อมูลสําคัญสําหรับลูกค้าใหม่ที่ใช้ในการตัดสิ นใจ
4. ลูกค้าที่มีความพึงพอใจมากๆ เป็ นการประกันความเสี่ ยงจากการเกิดความผิดพลาดใน
การบริ การ ลูกค้าระยะยาวมี แนวโน้มที่ จะให้อภัยกับเหตุการณ์ ที่เกิ ดความผิดพลาดของธุ รกิ จได้
มากกว่า
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วกับการบริการ
Zeithamal, Parasuraman & Berry (1990) ได้กาํ หนดเครื่ องมือในการวัดระดับคุณภาพการ
ให้บริ การ (Service Quality) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบของคุณภาพการให้บริ การ คือ
1. รู ป ลักษณ์ (Tangible) ได้แ ก่ ความทัน สมัยของอุ ป กรณ์ สภาพแวดล้อ มของสถานที่
บริ การ การแต่งกายของพนักงาน เอกสารเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการบริ การ
2. ความน่ าเชื่อถือ (Reliability) ได้แก่ ความสามารถของพนักงานในการให้บริ การได้ตรง
ตามที่สญ
ั ญาไว้ การเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า และการข้อมูลมาใช้ในการให้บริ การลูกค้าการทํางาน
ไม่ ผิดพลาด การบํารุ งรั กษาอุ ป กรณ์ และเครื่ องมื อให้พร้ อมใช้งานเสมอ การมี จาํ นวนพนักงาน
เพียงพอต่อการให้บริ การ
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3. การตอบสนอง (Responsiveness) ได้แก่ มีระบบการบริ การที่ให้บริ การได้รวดเร็ วความ
พร้อมของพนักงานในการให้คาํ แนะนําปรึ กษากับลูกค้า ความรวดเร็ วในการทํางานของพนักงาน
ความพร้อมของพนักงานในการบริ การลูกค้าได้ทนั ทีที่ตอ้ งการ
4. การให้ ค วามมัน่ ใจ (Assurance) ได้แ ก่ ความรู ้ ค วามสามารถของพนักงานในการให้
ข้อมู ลข่าวสารเกี่ ยวกับการบริ การ การสร้ างความปลอดภัย และเชื่ อมัน่ ในการรั บบริ การความมี
มารยาทและความสุ ภาพของพนักงาน พฤติ กรรมของพนักงานในการสร้ างความเชื่ อมัน่ ในการ
ให้บริ การของบริ ษทั
5. การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) ได้แก่ การให้ความสนใจและเอาใจใส่ ลูกค้า แต่ละคนของ
พนักงาน เวลาในกรเปิ ดให้บริ การความสะดวกแก่ลูกค้า โอกาสในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วกับกับส่ วนผสมการตลาด 7P’s (Marketing Mix)
Marketing Mix หรื อส่ วนประสมทางการตลาด ได้ถูกคิ ดค้นขึ้นโดย Kotler (2003) โดยมี
แนวคิดที่ว่านักการตลาดหรื อผูท้ ี่ ทาํ การวางแผนการตลาดจําเป็ นที่ จะต้องให้ความสําคัญกับส่ วน
ประสมทางการตลาดทั้งในด้านของผูบ้ ริ โภคและด้านบริ การทั้งที่ มองเห็นได้และมองไม่เห็ นไป
ด้วยกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ความหมายของส่ วนประสมการตลาด
Kotler (2003) ได้ให้ ค วามหมายไว้ว่า ส่ วนประสมทางการตลาดเป็ นตัวแปรที่ ส ามารถ
ควบคุ ม ได้ โดยการตอบสนองหรื อ ความต้อ งเป็ นตัวหนึ่ งที่ ต้อ งมี ก ารควบคุ ม เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า โดยส่ วนประสมทางการตลาดมี
องค์ ประกอบดังนี้
1. Product หรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เป็ นสิ่ งที่ ธุรกิ จนําเสนอให้ กับ ลู ก ค้าเพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความ
จําเป็ นหรื อความต้องการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ดงั ที่คาดหวังหรื อ
เกินสิ่ งที่คาด และต้องมีการพัฒนาให้มีศกั ยภาพในการแข่งขัน ซึ่ งผลิตภัณฑ์อาจมีตวั ตนหรื อไม่มี
ตัวตนก็ได้
2. Price หรื อ ราคา หมายถึง มูลค่าของสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ในรู ปของตัวเงินเพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนและให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับโดยการเปรี ยบเทียบของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งธุ รกิจจําเป็ นที่จะต้องนําเสนอผลิตภัณฑ์ให้ผูบ้ ริ โภคยอมรับให้เกิดการรับรู ้ว่า มีมูลค่า
สู งกว่าราคาที่ต้ งั ไว้และต้องสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ผลิตภัณฑ์
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3. Place หรื อ สถานที่ หรื อ ที่ต้ งั ในการจัดวางและจําหน่ายสิ นค้า เพื่อให้เกิดการเคลื่อนตัว
ของสิ น ค้าไปยังตลาดและส่ งต่ อถึ งผูบ้ ริ โภคดังนั้นการกําหนดทําเล ที่ ต้ งั และช่ องทางในการจัด
จําหน่ ายจึงเป็ นสิ่ งสําคัญเพราะหากลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายก็จะเป็ นอีกช่องทางหนึ่ งในการเพิ่ม
แรงจูงใจในการซื้อของลูกค้า
4. Promotion หรื อ การส่ งเสริ มทางการตลาด เป็ นการสื่ อสารหรื อส่ งข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้า
และผลิตภัณฑ์ออกไปยังผูซ้ ้ื อเพื่อสร้างแรงจูงใจ หรื อให้เกิดการรับรู ้เพื่อกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรม
การซื้ อซึ่ งประกอบด้วยเครื่ องมือต่างๆ เช่ น การโฆษณา การใช้พนักงานขาย การส่ งเสริ มการขาย
การประชาสัมพันธ์ ซึ่งเครื่ องมือเหล่านี้จะต้องทํางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. Process หรื อ กระบวนการในการให้บ ริ การ เป็ นการส่ งต่ อคุ ณ ภาพหรื ออํานวยความ
สะดวกในการให้บริ การการซื้ อขาย เพื่อให้ผทู ้ ี่ได้รับบริ การเกิดความพอใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กบั ธุรกิจ
6. People หรื อ พนักงานผูใ้ ห้บริ การจําเป็ นต้องมีทกั ษะ ไหวพริ บ และความสามารถรวมถึง
ค่ านิ ย มในการปฏิ บ ัติ ต่ อ ลู ก ค้าเพื่ อ ให้ เกิ ด ความพอใจ และสามารถสร้ างความแตกต่ า งในการ
ให้บริ การได้
7. Physical Evidence เป็ นสิ่ งที่ ลูกค้าสามารถมองเห็ นได้เช่ น สภาพแวดล้อม การตกแต่ ง
ภายใน ความสะอาดความสวยงาม ของสถานที่ๆ ให้บริ การซึ่ งจะต้องสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของ
สิ นค้าหรื อบริ การที่ทาํ เสนอเพื่อกระตุน้ ให้เกิดความเข้าใจหรื อการรับรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ
ของธุรกิจได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น
เพื่อให้สามารถวางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพนักการตลาดควรที่จะศึกษาและ
ทํ า ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ทฤษฎี ส่ วนประสมทางการตลาดเพราะความแตกต่ า งทางด้ า น
ประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคนั้น ส่ งผลต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคด้วยเช่นกัน เพื่อให้สามารถ
กําหนดกลุ่มเป้าและทิศทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมกับสิ นค้าหรื อบริ การของธุรกิจ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
กรชนก ดิษฐเล็ก (2558, บทคัดย่อ) การศึกษาฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาส่ วนประสม
ทางการตลาด คุณค่าตราสิ นค้าและแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์
ของคนในจังหวัดนนทบุ รีกลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรที่ สนใจรถจักรยานยนต์บิ๊ กไบค์ในจังหวัด
นนทบุ รี ที่ มี อ ายุ ต้ ัง แต่ 15 ปี ขึ้ นไปเนื่ อ งจากเป็ นกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ส ามารถทํา ใบอนุ ญ าตขับ ขี่
รถจัก รยานยนต์ ไ ด้ ทํา การสุ่ ม ตัว อย่า งแบบสะดวก จํา นวน 400 ชุ ด โดยมี เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ คื อ
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แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.900 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิ ติเชิ งอ้างอิ ง โดยใช้การวิเคราะห์ การ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เพศชาย ร้อยละ 84.0 มีอายุ 25-34 ปี ร้อยละ 52.0
มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 27.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001–20,000 บาท ร้อยละ 43.3 มี
อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน ร้อยละ 39.7 ต้องการซื้ อรถบิ๊กไบค์ยี่ห้อ Kawasaki ร้อยละ 49.3 และ
ต้องการซื้ อรถบิ๊ กไบค์ประเภท Sport ร้ อยละ 37.0 โดยให้ความสําคัญ กับ ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด โดยรวมในระดับมาก ซึ่ งให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ มากที่สุดรองลงมาคือ
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดและปั จจัยด้านราคา ส่ วนใน
ด้านคุณค่าตราสิ นค้า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญโดยรวมในระดับมาก ซึ่ งให้ความสําคัญกับการ
รู ้จกั ตราสิ นค้ามากที่สุด รองลงมาคือ คุณภาพที่ถูกรับรู ้ ความสัมพันธ์กบั ตราสิ นค้า และความภักดี
ต่ อ ตราสิ น ค้า และมี แรงจู งใจที่ เกิ ดจากตัวผลิ ต ภัณ ฑ์อ ารมณ์ และอุ ป ถัม ภ์ร้ านค้า ในระดับ มาก
สําหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า แรงจูงใจและคุณค่าตราสิ นค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในจังหวัดนนทบุรี ร้อยละ 53.7 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ศิวรักษ์ ทองรอด (2554, บทคัดย่อ) การค้นคว้าอิสระนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อศูนย์บริ การรถยนต์ค็อกพิทในเขตลาดพร้ าวและเขตรามอินทราจังหวัด
กรุ งเทพมหานครได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการสํารวจสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Independent Samples t-test และ One-Way ANOVA
(F-test) กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสัดส่ วนเพศชายเพศหญิงแตกต่างกัน ประกอบด้วยเพศ
ชาย 334 คนและเพศหญิ ง 66 คนอายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี มี
รายได้ต่อเดือนคือ 10,001-20,000 บาทต่อเดือน มีประเภทรถยนต์ที่ใช้บริ การคือรถยนต์นงั่ ส่ วนบุ
คลและมีอายุการใช้งานของรถ 1-5 ปี ระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อศูนย์บริ การรถยนต์ค็
อกพิทอยู่ในระดับน้อยกับทุกด้านได้แก่ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับความสําคัญต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อ
ศูนย์บริ การรถยนต์คอ็ กพิทขึ้นกับปั จจัย เพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทรถยนต์ที่
ใช้บริ การอายุการใช้งานของรถอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ระเบียบวิธีวจิ ยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากร คือ ประชากรที่ทาํ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้าที่ใช้บริ การร้าน
Freshy superbike ที่ มี อ ายุต้ ัง แต่ 15 ปี ขึ้ น ไป และเป็ นคนที่ มี ค วามชื่ น ชอบในรถบิ๊ ก ไบค์ ทั้ง นี้
เนื่องจากผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้เป็ นผูท้ ี่มีสิทธิในการสอบขอใบขับขี่รถจักรยานยนต์ถูกต้องตามกฎหมาย
กลุ่มตัวอย่าง การศึ กษาค้นคว้าครั้ งนี้ ศึกษาเฉพาะกลุ่ มผูบ้ ริ โภคหรื อลู กค้าที่ เข้ามาใช้บริ การร้ าน
Freshy superbikeโดยคัด เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่างจํานวน 400 คน โดยใช้สู ต รในการคํานวณชุ ด กลุ่ ม
ตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากรใช้สูตรกําหนดขนาด ตัวอย่าง สู ตร W.G. Cochran (1953)
ดังนี้
n

= P ( 1 – P ) Z2
E2

N คือ จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P คือ สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการจะสุ่ ม
Z คือ ความมันใจที่ผวู ้ จิ ยั กําหนดไว้ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตที่ 0.05
E คือ สัดส่ วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
สําหรับการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ต้องสุ่ มตัวอย่างเป็ น 50% จากประชากรที่เข้ามาใช้บริ การร้าน
Freshy superbike ทั้งหมดโดยที่ ต อ้ งการความเชื่ อมัน่ ใจ 95% และยอมรั บเคลื่ อนจากตัวอย่างจะ
คํานวณได้อีก 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
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เพื่อความแม่นยําของข้อมูลในการเก็บตัวอย่าง แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าใน
การ ให้บริ การของร้ าน Freshy Superbike ผูว้ ิจยั จึงทําการเก็บตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง ตั้งแต่
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561–วันที่ 16 มีนาคม 2561
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมู ล เป็ นแบบสอบถามที่ ผูว้ ิ จยั สร้ างขึ้ น โดยศึ กษา
แนวคิดจากเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพความพึงพอใจต่อ
การใช้บริ การร้ าน Freshy superbike ใน 7 ด้าน คือ 1. ด้านราคา 2. ด้านผลิตภัณฑ์ 3. ด้านช่องทาง
การจําหน่ าย 4. ด้านบุ คคล 5. ด้านลักษณะทางกายภาพ 6. ด้านกระบวนการ 7. ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด
สําหรั บ งานวิ จ ยั นี้ เป็ นงานวิ จ ัย เชิ ง สํารวจ (Survey Reserch) ที่ มีรู ป แบบการวิจ ัยโดยใช้
แบบสอบถามแบบปลายปิ ดที่ ประกอบด้วยปั จจัยพื้ นฐานได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ
รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ประเภทการบริ การที่ ส นใจ ยี่ ห้ อ รถที่ ใ ช้ ห รื อ สนใจ ประเภทของรถ
มอเตอร์ ไซค์ที่ใช้หรื อสนใจรู ้จกั ร้ าน Freshy Superbike มาจากที่ใด ได้สร้ างขึ้นเพื่อเป็ นการศึกษา
ความพึ ง พอใจของลู ก ค้าในการให้ บ ริ ก ารของร้ า น Freshy Superbike โดยแบ่ ง แบบสอบถาม
ออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปสําหรับผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ
รายได้ต่อเดือน ประเภทการบริ การที่สนใจ ยีห่ อ้ รถที่ใช้หรื อสนใจ ประเภทของรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้
หรื อสนใจ รู ้จกั ร้าน Freshy Superbike มาจากที่ใด
ส่ วนที่ 2 ข้ อ มู ล ความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้ บ ริ การร้ า น Freshy superbike โดยให้ ผู ้ต อบ
แบบสอบถามเลือกระดับความพึ่งพอใจที่ตรงกับตัวเองมากที่ สุด การวัดระดับความพึงพอใจตาม
แบบมาตราลิเกิร์ต (Likert Scale) โดยใช้มาตราวัดประเภทอันตรภาค (Interval Scale) 5 ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ในแบบสอบถามส่ วนที่ 2 ซึ่ งวัดระดับความพึงพอใจ ได้แก่ ความพึงพอใจ ด้านราคา ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจําหน่าย ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการและด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด โดยมีระดับการวัดความพึงพอใจดังนี้
ระดับ

คะแนน

มีความพึงพอใจมากที่สุด

5

มีความพึงพอใจมาก

4
950
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มีความพึงพอใจปานกลาง

3

มีความพึงพอใจน้อย

2

มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

1

จากนั้นนําค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์แปลความหมายของประคองกรรณสู ตร
(2549) ที่กาํ หนดไว้ดงั นี้
อยูใ่ นระดับมากที่สุด

ระดับค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00
3.50 - 4.49

อยูใ่ นระดับมาก

2.50 - 3.49

อยูใ่ นระดับปานกลาง

1.50 - 2.49

อยูใ่ นระดับน้อย

1.00 - 1.49

อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
ในแบบสอบถามส่ วนที่ 3 เป็ นคําถามปลายเปิ ด (Open–ended question) เพื่ อรั บทราบถึ ง
ข้อเสนอแนะจากผูใ้ ช้บริ การร้าน Freshy superbike เพื่อนําไปปรับปรุ งการบริ การในด้านต่างๆ ให้ดี
ขึ้น
การทดสอบเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
จากการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามที่จดั ทําขึ้นมาหาค่าของ
Validity จะแสดงให้เห็ นว่าค่า Cronbach’s Alpha ของร้ าน Freshy Superbike อยู่ในเกณฑ์ 0.81 ซึ่ ง
แสดงว่าค่าของร้าน Freshy Superbike อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึ กษาข้อมูลปฐมภูมิผ่านการอกแบบสอบถามสา
หรับลูกค้าที่ มาใช้บริ การของร้าน Freshy Superbike จํานวน 400 คน โดยดําเนิ นการเก็บรวบรวม
ข้อ มู ล และขอความร่ ว มมื อ ในการตอบแบบสอบถามกลุ่ ม ตัว อย่างที่ ม าใช้บ ริ ก ารร้ าน Freshy
Superbike
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary source) เป็ นข้อมูลที่ศึกษาได้รวบรวมข้อมูล จากวิจยั ที่
เกี่ยวข้องอ้างบทความข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ตที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็ นแนวทางใน
การทําวิจยั ในครั้งนี้

951

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

สรุ ปผลการวิจยั
จากผลงานวิจยั พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง สามารถจําแนกได้ดงั นี้
ส่ วนใหญ่ผตู ้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย จํานวน 352 คน คิดเป็ น 88% มีอายุระหว่าง 25-34 ปี คิด
เป็ น 69.8% มี การศึ กษาอยู่ในระดับ ปริ ญ ญาตรี จํานวน 215 คน คิ ดเป็ น 53.8% มี อ าชี พ พนักงาน
บริ ษทั เอกชน จํานวน 193 คน คิดเป็ น 48.3% มีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท มีจาํ นวน 279
คน คิดเป็ น 69.8% ประเภทของการบริ การที่สนใจคือ ปรึ กษา มีจาํ นวน 244 คน คิดเป็ น 61% ยี่ห้อ
รถที่ ใช้หรื อสนใจ Kawasaki จํานวน 256 คน คิดเป็ น 64% ประเภทของรถมอเตอร์ ไซค์ที่ใช้หรื อ
สนใจคื อ Naked (เน็ คเก็ด) จํานวน 221 คน คิ ดเป็ น 55.3% คุ ณ รู ้ จกั ร้ าน Freshy Superbike มาจาก
การแนะนําของเพื่อน 270 คน คิดเป็ น 67.5%
จากผลงานวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การร้าน Freshy superbike หากวิเคราะห์
เป็ นรายข้อได้ดงั นี้
ด้านราคา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.1087 และหากวิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่า
ด้านที่มีความพึงพอใจสู งสุ ด คือ ราคาสิ นค้าอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.21 รองลงมาราคา
สิ นค้าเทียบกับคุณภาพมีความคุม้ ค่าอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.13 และด้านที่ มีความพึง
พอใจน้อยสุ ด คือ มีการจัดสิ นค้าแบบโปรโมชัน่ อยูใ่ นระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.03 ตามลําดับ
ด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.3844 และหากวิเคราะห์เป็ นรายข้อ
พบว่า ด้านที่ มีค วามพึ งพอใจสู งสุ ด คื อ มี สิ น ค้าให้เลื อ กหลากหลายอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด โดยมี
ค่ าเฉลี่ ย อยู่ที่ 4.92 รองลงมาคื อ มี ค วามเชื่ อ ถื อ ต่ อ ร้ า น Freshy superbike อยู่ใ นระดับ มากโดยมี
ค่ าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.43 และด้านที่ มีความพึ งพอใจน้อยที่ สุด คื อ มี การแก้ไขปั ญ หาหรื อคื น สิ น ค้าที่ มี
ปั ญหาอยูใ่ นระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.03
ด้านช่องทางการจําหน่าย ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.6896 และหากวิเคราะห์
เป็ นรายข้อพบว่า ด้านที่ มีความพึงพอใจสู งสุ ด คือ มี ช่องทางในการเลือกซื้ อที่ หลากหลายอยู่ใน
ระดับ มากโดยมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ที่ 4.01 รองลงมา คื อ ความสะดวกในการเข้า ถึ ง ของร้ า น Freshy
superbike อยู่ในระดับมากโดยมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.79 และด้านที่ มีความพึ งพอใจน้อยที่ สุด คื อ ห้อง
รับรองลูกค้าที่เป็ นสัดส่ วนอยูใ่ นระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.34
ด้านบุ คคล ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากมี ค่าเฉลี่ ย 4.2788 และหากวิเคราะห์ เป็ นรายข้อ
พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจสู งสุ ด คือ การอธิ บายให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตัวสิ นค้าอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.59 รองลงมา คือ การดูแลเอาใจใส่ ลูกค้าอยูใ่ นระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.48
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และด้านที่ มีความพึงพอใจน้อยที่ สุด คื อ การแนะนําสิ นค้าและโปรโมชั่นอยู่ในระดับมากโดยมี
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.10
ด้านลักษณะทางกายภาพ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.1704 และหากวิเคราะห์
เป็ นรายข้อ พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจสู งสุ ด คือ ความสะดวกในการให้บริ การอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.50 รองลงมา คือ ให้คาํ แนะนําปรึ กษาเกี่ยวกับรถบิ๊กไบค์อยูใ่ นระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.31 และด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ความพอใจในการให้บริ การอยูใ่ น
ระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.85
ด้านกระบวนการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.3865 และหากวิเคราะห์เป็ นราย
ข้อพบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจสู งสุ ด คือ การมีมนุษย์สมั พันธ์ของลูกค้าอยูใ่ นระดับมากที่สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.62 รองลงมา คือ มีการแนะนําขั้นตอนการดูแลรักษารถอยู่ในระดับมากที่ สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.51 และด้านที่ มีความพึงพอใจน้อยที่ สุด คือ มีการตรวจเช็ครถก่อนทําการส่ งมอบ
ให้กบั ลูกค้าและการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับรถและสิ นค้าให้กบั ลูกค้ามีระดับความพึงพอใจเท่ากัน
อยูใ่ นระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.18
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.0535 และหากวิเคราะห์
เป็ นรายข้อพบว่า ด้านที่ มีความพึงพอใจสู งสุ ด คือ การโฆษณาโปรโมชัน่ ในแผ่นป้ ายอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.15 รองลงมา คือ การรับรู ้จากการโฆษณาราคาสิ นค้าอยูใ่ นระดับมากโดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.15 และด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การจัดโปรโมชัน่ ต่างๆ อยูใ่ นระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.96
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ส มมติ ฐาน เพศที่ แ ตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อ ความพึ งพอใจในด้านราคา ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจําหน่ าย ด้านบุ คคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ และ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดไม่แตกต่างกัน
ผลการวิ เคราะห์ ส มมติ ฐาน อายุที่ แ ตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อ ความพึ งพอใจในด้านราคา ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ และด้านการส่ งเสริ มการตลาดไม่แตกต่างกัน
ส่ วนอายุที่ แตกต่างกันส่ งผลต่ อความพึ งพอใจในด้านช่ องทางการจําหน่ ายแตกต่ างกันและหาก
วิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ ประกอบด้วย (1) 15-24 ปี กับ 25-34 ปี และ (2) 15-24 ปี กับ 35-49
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ปี และด้านบุคคลแตกต่างกันและหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า มี 2 คู่ (1) 15-24 ปี กับ 35-49 ปี และ
(2) 25-34 ปี กับ 35-49 ปี
ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในด้านราคา
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจําหน่ าย ด้านบุ คคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ
และด้านการส่ งเสริ มการตลาดไม่แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน อาชีพที่แตกต่างกันมีผล
ต่ อ ความพึ งพอใจในด้านราคา ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้านลัก ษณะทางกายภาพ และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดไม่แตกต่างกัน ส่ วนอายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจในด้านช่องทางการจําหน่าย
แตกต่ างกัน และหากวิ เคราะห์ เป็ นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ ประกอบด้ว ย (1) นัก เรี ยน/นัก ศึ ก ษา กับ
พนักงานบริ ษทั เอกชน และ (2) พนักงานบริ ษทั เอกชน กับ ธุรกิจส่ วนตัว/เจ้าของกิจการ ด้านบุคคล
แตกต่ า งกัน และหากวิ เคราะห์ เป็ นรายคู่ พบว่ า มี 2 คู่ (1) นั ก เรี ยน/นั ก ศึ ก ษา กับ พนั ก งาน
บริ ษัท เอกชน และ (2) พนั ก งานบริ ษัท เอกชน กับ ธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว /เจ้า ของกิ จ การ และด้ า น
กระบวนการแตกต่ า งกัน และหากวิ เคราะห์ เป็ นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ (1) นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา กับ
พนักงานบริ ษทั เอกชน และ (2) พนักงานบริ ษทั เอกชน กับ ธุรกิจส่ วนตัว/เจ้าของกิจการ
ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในด้าน
ราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ และด้านการส่ งเสริ มการตลาดไม่
แตกต่างกัน ส่ วนอายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจในด้านช่องทางการจําหน่ ายแตกต่างกัน
และหากวิเคราะห์ เป็ นรายคู่ พบว่า มี 4 คู่ ประกอบด้วย (1) ตํ่ากว่าหรื อ เท่ ากับ 10,000 บาท กับ
มากกว่ า 50,001 บาทขึ้ น ไป (2) 10,001-20,000 บาท กับ 20,001-30,000 บาท (3) 20,001-30,000
บาท กับ 30,001-40,000 บาท และ (4) 20,001-30,000 บาท กับ มากกว่า 50,001 บาทขึ้นไป และด้าน
บุ คคลแตกต่ างกัน และหากวิเคราะห์ เป็ นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ (1) 10,001-20,000 บาท กับ 20,00130,000 บาท และ (2) 20,001-30,000 บาท กับ 30,001-40,000 บาท
อภิปรายผลการวิจยั
ผลการวิจยั เรื่ อ ง ความพึ งพอใจต่ อ การใช้บ ริ การซื้ อ รถบิ๊ กไบค์มือ สองของร้ าน Freshy
Superbike โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจ ของลูกค้า
ในการให้บริ การของร้าน Freshy Superbike อยูร่ ะดับมาก 7 ด้านโดย เรี ยงตามลําดับความพึงพอใจ
ในภาพรวม ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา ด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด และด้านช่องทางการจําหน่ ายซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ศิวรักษ์ ทอง
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รอด (2554,บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อศูนย์บริ การรถยนต์คอ็ กพิทในเขต
ลาดพร้าวและเขตรามอินทรา จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
เมื่อเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริ การของร้าน Freshy Superbike
ตามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ โดยจําแนกตามอายุที่แตกต่างกันพบว่า ความพึงพอใจในด้านการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การของร้าน Freshy Superbike แตกต่างกัน ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะลูกค้าที่มาใช้บริ การ มีหลาย ช่วงอายุและมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน โดยลูกค้าที่มีอายุ
ระหว่าง 25-34 ปี ให้ความพึงพอใจมากที่ สุด ทั้งนี้ เนื่ องจากลูกค้าที่ มีอายุระหว่าง 25-34 ปี ซึ่ งอยู่
ในช่วงวัยทํางานและมีประสบการณ์จากการใช้บริ การมามาก จึงเกิดความเข้าใจ ความคุน้ ชินและพึง
พอใจกับการบริ การที่ได้รับอยูเ่ ป็ นประจํามากกว่าลูกค้าในช่วงวัยอื่นๆ ที่มีประสบการณ์ในการใช้
บริ การเกี่ยวกับรถบิ้กไบค์นอ้ ย จึงทําให้ความพึงพอใจแตกต่างกันในด้านการบริ การ ซึ่ งสอดคล้อง
กับนายศิวรักษ์ ทองรอด (2554,บทคัดย่อ) ที่ ศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อศูนย์บริ การ
รถยนต์ค็อกพิทในเขตลาดพร้าวและเขตรามอินทรา จังหวัดกรุ งเทพมหานครต่างกัน สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้อย่างมีนยั สําคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.5
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจยั
1. จากผลที่ ได้จากการวิจยั สามารถนําไปเป็ นข้อ มู ลในการคัดเลื อ กบุ ค ลากรที่ จะเข้ามา
ทํางาน เพือ่ การบริ การที่มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพมากขึ้น
2. จากผลที่ได้จากการวิจยั สามารถนําไปเป็ นข้อมูลที่จาํ เป็ นสําหรับวางแผนพัฒนาปรับปรุ ง
การให้บริ การอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริ การอย่างแท้จริ ง
และ เกิดความพึงพอใจสู งสุ ด
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างร้านอื่น เพื่อเปรี ยบเทียบการให้บริ การในด้านต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการซื้ อขายรถบิ๊กไบค์ เพื่อศึกษาถึงจุดเด่นจุดด้อย และข้อปรับปรุ งแก้ไขได้อย่างชัดเจน
ยิง่ ขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร้าน Freshy Superbike และกลุ่มลูกค้าผูเ้ ข้ารับบริ การ
2. ควรมีการเก็บข้อมูลจากลูกค้าที่มาใช้บริ การแต่ละประเภทอย่างเป็ นสัดส่ วนและอาจเพิ่ม
การสัมภาษณ์ลูกค้ามาประกอบด้วยเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่แท้จริ งและหลากหลายมากขึ้น เพื่อจะได้
ทราบข้อมูลและความต้องการของการบริ การแต่ละด้านที่ชดั เจนเพิม่ มากขึ้น
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BEHAVIOR AND MARKETING FACTORS AFFECTING THE PURCHASE DECISION
OF FACIAL SKIN CARE PRODUCTS
ยุพนิ กะสิ นัง, วรางคณา สุ ขสํ าราญ
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ณกมล จันทร์ สม
อาจารย์ประจํา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้าของ
บุคคลทัว่ ไปในเขตกรุ งเทพมหานคร และเพื่อศึกษาข้อมูลทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่ งผล
ต่ อปั จจัยทางการตลาด ในด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ จาํ หน่ าย และด้านโปรโมชั่นที่
แตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในงานวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400
คน เป็ นการวิ จัย เชิ งสํารวจ เก็บ ข้อ มู ล เชิ งปริ ม าณด้ว ยการใช้แ บบสอบถามที่ เป็ นเอกสาร และ
แบบสอบถามออนไลน์ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ทดสอบสมมติฐานระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยใช้ค่า t-test,
F-test
จากการศึกษาพบว่า ตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีอายุ 20-29 ปี มีสถานสภาพโสด และ
มีอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน รายได้ 15,001-25,000 บาทต่อเดือน มีสภาพผิวผสมมากที่สุด มีความ
กังวลเรื่ องสิ ว, ผด, ผื่นมากที่สุด ในด้านประเภทผลิตภัณฑ์ให้ความสําคัญกับครี มกันแดด และเลือก
ซื้อในราคา 801-1,100 บาทมากที่สุด ในด้านสถานที่จดั จําหน่ายจะเลือกซื้ อในห้างสรรพสิ นค้ามาก
ที่สุด และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ คือ ตัวเอง
ผลจากการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ ประกอบไปด้วย เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อพฤติกรรมและปั จจัย
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ทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ํา รุ ง ผิ ว หน้ า ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
คําสํ าคัญ : พฤติกรรม, ปัจจัยทางการตลาด, การตัดสิ นใจ, ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า
ABSTRACT
The objective of this research is to study the behavior in skin care products selections of
people in Bangkok, and to study the different demographic data affect marketing factors, which
include product, price, place, and promotion. A number of 400 people who lived in Bangkok were
participated. Data collection method used in this research is questionnaire. The data were
analyzed by descriptive statistics. Research tools include: Frequency distribution, Finding
Percentage, Standard Deviation, and hypotheses testing between the variables and the variables
using the t-test, F-test.
The study found that most of the participants are female. The ages are in a range of 20-29
years old. The marital status is single. The career is in private sectors. The income of the
participants is in the range of 15,001-25,000 baht per month. Most of them have combination
skin. The most concerned skin problem are acne, papule and rash. In terms of product type, most
of participants focus on sunscreen, and tend to buy skin care products which have the price in the
range of 801-1,100 Baht. In the field of distribution, most participants prefer to buy skin care
products in department stores. Finally, a person who influences the decision to buy is themselves.
The results of the hypothesis testing showed that demographic factors, which consists of gender,
age, marital status, education level, occupation and income, influences behaviors and marketing
factors affecting the purchase decision of facial skin care products.
KEYWORDS : BEHAVIOR, MARKETING FACTORS, DECISION, FACIAL SKIN CARE
PRODUCTS
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บทนํา
เนื่ องจากในปั จจุบนั การดูแลตนเองและสุ ขภาพเป็ นเรื่ องที่ ทุกคนให้ความสําคัญ รวมกับ
ผูค้ นต้องการความมัน่ ใจในการดําเนินชีวิต จึงพยายามเลือกผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ดีและตอบโจทย์กบั
สภาพผิวของตนเอง แต่ ก ารเลื อ กผลิ ต ภัณ ฑ์ให้เหมาะกับ สภาพผิ ว ของแต่ ล ะคนนั้น เป็ นเรื่ องที่
ค่อนข้างยาก เพราะในปั จจุบนั มีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหลายรู ปแบบอีกทั้งยังมีคาํ โฆษณาชวนเชื่อ ทําให้
หลายๆ คนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผิด ก่อให้เกิดปั ญหาต่างๆ ตามมา อาทิ การใช้ครี มที่มีส่วนผสมของ
สารอันตราย เช่ น ปรอท สเตี ยรอยด์ไฮโดรควิโนน เป็ นต้น (พูนศิ ริ อัตราภรณ์ ประดิ ษฐ์ (2558),
ผลิตภัณฑ์เวชสําอํางบํารุ งผิวสารสกัดจากฟั กข้าว) การเลือกผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ไม่เหมาะกับสภาพ
ผิ ว หรื อ ช่ ว งอายุ และการใช้ค รี ม ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การแพ้ห รื อ การระคายเคื อ ง นอกจากนี้ ยัง มี ส่ ว น
เกี่ยวเนื่ องกับพฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้าของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันออกไป
บางคนเลื อ กใช้ต ามคํา แนะนําของคนรู ้ จ ัก คนสนิ ท บางคนดู ต ามรี วิ ว สิ น ค้า และบล็ อ กเกอร์
เครื่ องสําอาง แต่ถึงอย่างไรก็ตาม สภาพผิวหน้าของแต่ละบุคคลมีความแตกต่าง และความจําเพาะที่
ไม่ เหมื อ นกัน การจะเลื อ กผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เหมาะกับ สภาพผิว และดี ที่ สุ ด สําหรั บ เราจึ งเป็ นเรื่ องที่
ค่อนข้างยาก ส่ งผลให้มีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์อยู่บ่อยครั้ง ผลิตภัณฑ์บางชิ้นใช้เพียงไม่กี่ครั้งก็ตอ้ ง
หยุดใช้ เพราะเกิดปั ญหาผิวตามมา เป็ นต้น
ดังนั้น เราจึ งเลื อ กศึ ก ษาพฤติ ก รรมและปั จ จัย ทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า โดยใช้หลักประชากรศาสตร์ เพื่อสํารวจความต้องการของแต่ละคนในการ
ใช้ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้าโดยศึกษาถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภคต้องการผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวแบบ
ใด ปั จจัยใดที่ มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกซื้ อประเภทของผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวที่ตอ้ งการ สถานที่จดั
จําหน่ าย ราคาและปริ มาณที่ เหมาะสมต่อความต้องการ (ฟิ ลลิป คอตเลอร์ (Phillip Kotler))โดยมี
กลุ่มเป้ าหมาย คื อ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน เพื่ อนําข้อมูลที่ ได้ มาศึกษา
วิเคราะห์ และกําหนดเป้ าหมายทางตลาดว่า ควรผลิตผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวประเภทใด เหมาะสําหรับ
บุคคลกลุ่มใด หรื อผูท้ ี่ ตอ้ งการใช้ผลิตภัณฑ์น้ ันๆ มีพฤติกรรมแบบใด เพื่อให้ผูป้ ระกอบการหรื อ
ผูผ้ ลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์บ ํารุ งผิ ว ทราบถึ ง แนวโน้ม และกลุ่ ม เป้ าหมายที่ ถู ก ต้อ ง ชัด เจน สามารถบอก
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้าได้ตอบโจทย์กบั ความต้องการของกลุ่มคนที่เราได้ศึกษามา
และนําข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่อไป
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วัตถุประสงค์ ในการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเลื อ กใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ บ ํา รุ ง ผิ ว หน้ า ของบุ ค คลทั่ว ไปในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยทางการตลาดที่แตกต่างกัน
ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จดั จําหน่าย และด้านโปรโมชัน่
สมมติฐานการวิจยั
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยทางการตลาดที่แตกต่างกัน ในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จดั จําหน่าย และด้านโปรโมชัน่
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร
บุคคลทัว่ ไปอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป ที่ใช้ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า จํานวน 400 คน ที่อาศัยอยู่
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ขอบเขตด้านตัวแปร
2.1 ตัวแปรอิ สระ คื อ ข้อ มู ลทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ ระดับ
การศึกษา และรายได้ต่อเดือน
2.2 ตัวแปรตาม คือ ปั จจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่
จัดจําหน่าย และด้านโปรโมชัน่
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า มีกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยได้กาํ หนดตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม
เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการค้นคว้าวิจยั เพื่อหาคําตอบ โดยกําหนด ดังนี้
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ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม
ปัจจัยทางการตลาด (4P)
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านสถานที่จดั จําหน่าย
4. ด้านโปรโมชัน่

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. อายุ
2. เพศ
3. สถานภาพ
4. อาชีพ
5. ระดับการศึกษา
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ

1. เพื่ อ ทราบถึ งพฤติ ก รรมการเลื อ กใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ บ าํ รุ งผิ วหน้าของบุ ค คลทั่ว ไปในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อทราบถึงปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า
ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จดั จําหน่าย และด้านโปรโมชัน่
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. พฤติกรรมผู้บริ โภค คือ กระบวนการหรื อพฤติกรรมการตัดสิ นใจ การซื้ อ การใช้ และ
การประเมินการใช้สินค้าหรื อบริ การของบุคคล ซึ่ งจะมีความสําคัญต่อการซื้ อสิ นค้าและบริ การใช้
ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้าทัว่ ไป
2. ปั จ จัย ส่ วนผสมทางการตลาด คื อ เครื่ องมื อ ทางการตลาดที่ สามารถควบคุ มได้ ซึ่ งมี
กิจกรรมการผสมผสานเครื่ องมือให้สามารถตอบสนองความต้องการ และยังสามารถสร้างความพึง
พอใจให้กบั ลูกค้าเป้ าหมาย ซึ่ งประกอบไปด้วยทุ กสิ่ งอย่าง ที่ มีกิจการเพื่อให้มีอิทธิ พลโน้มน้าว
ความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ ส่ วนประสมทางการตลาดแบ่งออกได้เป็ น 4 กลุ่ม หรื อ 4P คือ
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการขาย
3. ปั จ จัย ด้ านผลิต ภัณ ฑ์ คือ สิ่ งที่ ธุรกิ จนําเสนอขายให้แก่ผูบ้ ริ โภคหรื อตลาด เพื่อให้เกิ ด
ความสนใจและต้องการเป็ นเจ้าของที่ จะนํามาใช้หรื อบริ โภค เพื่อสนองความต้องการและความ
จําเป็ นให้ได้รับความพึงพอใจ ตัวผลิตภัณฑ์จะประกอบด้วย รู ปแบบ ลักษณะ สี สัน ตราสัญลักษณ์
ชื่อยีห่ อ้ การให้บริ การ และการรับประกัน ซึ่งธุรกิจสามารถพัฒนาปรับปรุ งได้อยูเ่ สมอ
4. ปัจจัย ด้ านราคา คือ มูลค่าในการแลกเปลี่ยนซื้ อขายผลิตภัณฑ์ และเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคใช้
พิ จ ารณาประกอบการตัด สิ น ใจซื้ อ ดังนั้น การตั้ง ราคาจึ งควรให้ อ ยู่บ นความเหมาะสมกับ ตัว
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ผลิตภัณฑ์ ธุ รกิจจึงต้องพิจารณาถึงการเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของราคาผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งที่สามารถ
ควบคุมได้
5. ปัจ จัย ด้ านช่ องทางการจําหน่ าย คือ โครงสร้างของช่องทางการจัดจําหน่ าย (Channel of
Distribution) ที่ประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมต่างๆ ที่จะนําผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาดเป้ าหมาย ซึ่ ง
ถื อว่า เป็ นกิ จกรรมที่ ช่วยในการเคลื่ อนย้ายกระจายตัวผลิ ตภัณ ฑ์จากผูผ้ ลิ ตไปสู่ ผูบ้ ริ โภค ธุ รกิ จ
สามารถเลือกสถานที่หรื อช่องทางการจําหน่ายให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้
6. ปัจ จัย ด้ านโปรโมชั่น คือ กิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยในการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ และเป็ นการ
แจ้งให้ผูบ้ ริ โภคทราบว่า มีผลิตภัณฑ์ออกจําหน่ายในตลาด นอกจากนี้ การส่ งเสริ มการตลาดยังทํา
หน้าที่ศึกษาวิจยั กระบวนการติดต่อสื่ อสารให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างผูผ้ ลิตกับผูบ้ ริ โภค เพื่อ
นําไปใช้ในการชักชวนผูบ้ ริ โภคให้ซ้ื อผลิตภัณฑ์ หรื อเพื่อเตือนความทรงจําให้แก่ผูบ้ ริ โภค โดย
อาศัยเครื่ องมือต่างๆ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย และการขายโดยใช้
พนักงานขาย
7. การตัดสิ นใจซื้ อ คือ สิ่ งที่ผูบ้ ริ โภคนํามาใช้ประกอบในการพิจารณาซื้ อผลิตภัณฑ์บาํ รุ ง
ผิวหน้า
8. ผลิตภัณฑ์ บํารุ งผิวหน้ า คือ ผลิตภัณฑ์สาํ หรับทาบริ เวณใบหน้า เพื่อช่วยให้ผิวสุ ขภาพดี
มีฤทธิ์ในการบํารุ ง และเป็ นประโยชน์ต่อผิวหน้า
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
ข้ อมูลธุรกิจผลิตภัณฑ์ ความงาม
ส่ วนแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์ความงาม แบ่งเป็ นตลาดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสกินแคร์ และเมคอัพ
สําหรับประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็ นตลาดที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซี ยน โดยในประเทศไทย
ตลาดในกลุ่มสกิ นแคร์ ที่เป็ นตลาดที่ ใหญ่ ที่สุด คือ สกิ นแคร์ ดูแลผิวหน้า มีส่วนแบ่ งตลาดมากถึง
68% ของตลาดกลุ่มสกินแคร์ ท้ งั หมด และมีการเติบโตในครึ่ งปี แรกถึง 4.6% มูลค่าตลาดกลุ่มสกิน
แคร์ 35,752 ล้านบาท กลุ่มเมคอัพ 12,393 ล้านบาท กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 17,346 ล้านบาท
กลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุ ขอนามัย 9,925 ล้านบาท และกลุ่มประเภทนํ้าหอม 2,305 ล้านบาท (ลอ
รี อลั , 2557 Marketeer)
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การเลือกซื้ อเครื่ องสําอางของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั จะให้ความสนใจกับคําโฆษณาชวนเชื่ อ
คําโฆษณาบรรยายสรรพคุณเกินจริ งโดยเฉพาะผูบ้ ริ โภคที่มีปัญหาในเรื่ องของผิวหน้า ต้องทําความ
เข้าใจและต้องศึกษาส่ วนผสม วิธีการใช้ ข้อควรระวังให้ดีก่อนที่จะนําผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมาใช้กบั
ผิวหน้า ซึ่ งผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะเข้าใจว่า ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้าที่ บรรยายสรรพคุณว่า มีส่วนผสม
จากธรรมชาติ 100 เปอร์ เซ็นต์น้ นั ดีต่อผิว ไม่ก่อให้เกิดการแพ้หรื อการระคายเคือง แต่มีผลิตภัณฑ์
บํารุ งผิวบางชนิ ดที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติท้ งั หมด หรื อจากการผลิตโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน และ
บางชนิ ด หรื อบางผลิ ตภัณ ฑ์ไม่ ได้ท าํ มาจากธรรมชาติ 100 เปอร์ เซ็ น ต์ ยกตัวอย่าง ครี มที่ อยู่ใน
รู ปแบบ เซรั่ม เจล โลชัน่ โทนเนอร์ ก็ตอ้ งมีเบสเพื่อตั้งตํารับครี ม เบสเหล่านั้นจัดเป็ นสารเคมี จะ
สังเกตจากผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดตรงตาม อย. จะมีส่วนผสมที่ยาวและอ่านไม่ออก เนื่ องจากชื่ อ
บางชื่ อเป็ นโครงสร้ างทางเคมี เช่ น หมู่ Function บอกตําแหน่ งคาร์ บอน และ ส่ วนท้ายจะเป็ นชื่ อ
สารสกัดจากธรรมชาติเป็ นส่ วนผสม อยูป่ ระมาณ 2-3 ตัว หรื อบางยี่ห้อก็มีถึง 5-6 ตัว ซึ่ งถือได้ว่า มี
ปริ มาณความเข้มข้นของสารสกัดที่มาจากธรรมชาติเพียงเล็กน้อย ถ้าเมื่อเทียบกับส่ วนผสม ที่มาจาก
สารสกัด จากสารเคมี แต่ ส ารเคมี ที่ นํามาผลิ ต ต่ างก็ต้อ งได้รับ อนุ ญ าตให้ ใช้ในเครื่ อ งสําอางได้
(หรรษา มหามงคล 2554)
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยทางส่ วนประสมการตลาด
ฟิ ลลิป คอตเลอร์ (Phillip Kotler) ได้กล่าว เรื่ องส่ วนผสมทางการตลาด หมายถึง เครื่ องมือ
ทางการตลาดที่ สามารถควบคุ มได้ ซึ่ งมี กิจกรรมการผสมผสานเครื่ องมื อให้สามารถตอบสนอง
ความต้อ งการ และยังสามารถสร้ างความพึ งพอใจให้ ก ับ ลู กค้าเป้ า หมาย และส่ วนประสมทาง
การตลาด ซึ่ งประกอบไปด้ว ย ทุ ก สิ่ งอย่างที่ มี กิ จ การเพื่ อ ให้ มี อิ ท ธิ พ ลโน้ ม น้า วความต้อ งการ
ผลิ ตภัณ ฑ์ของกิ จการ ส่ วนประสมทางการตลาดแบ่ งออกได้เป็ น 4 กลุ่ม หรื อ 4P คื อ ผลิ ตภัณ ฑ์
ราคา การจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการขาย
การตลาดแบบ 4 P เป็ นแนวคิด ทางการตลาดที่มีการให้ความสําคัญกับมุมมองของ ผูผ้ ลิต
เป็ นหลัก ส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix แบบ 4P) นั้นจะถูกนําไปขยายจนกลายเป็ นกล
ยุทธ์ที่สามารถสร้างขึ้นเพื่อทําให้ผผู ้ ลิต และผูจ้ ดั จําหน่ายอยูร่ อดเป็ นหลัก และหลักการคิดกลยุทธ์
นั้นมีฐานความคิด คือ
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) คื อ ผูผ้ ลิต ควรคิ ดว่า ควรจะผลิ ตสิ นค้าอะไรเพื่อป้ อนเข้าสู่ ตลาด
โดยที่ สินค้าที่ จะผลิตขึ้นมานั้นจะต้องเป็ นสิ นค้าที่ สามารถจะขายได้ เพื่อที่ จะทําให้กระบวนการ
ผลิตนั้นสามารถดําเนินไปได้โดยที่จะไม่ขาดช่วง
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2. ราคา (Price) คื อ การกําหนดด้านราคาขาย โดยจะถู ก ตั้งเพื่ อ ให้ ไ ด้ร าคาที่ จ ะทําให้
โรงงานผลิตสิ นค้า โดยไม่ขาดทุน และในขณะที่ผขู ้ ายสิ นค้านั้น ก็ตอ้ งคิดว่า ควรที่จะบวกราคาเพิ่ม
เท่าไร ถึงจะทําให้ตวั เองไม่ขาดทุนและสามารถอยูร่ อดได้
3. การจัดจําหน่าย (Place) คือ ทั้งโรงงาน และผูข้ าย ต้องมองภาพในการกระจายสิ นค้านั้น
ควรจะมีการกระจายไปสู่ จุดขายให้ได้มากที่สุด และเพื่อที่จะทําให้ผบู ้ ริ โภคได้เห็นสิ นค้า และจะเข้า
มาซื้อสิ นค้า
4. การส่ งเสริ มการขาย (Promotion) คื อ การที่ จะสร้ างกลยุท ธ์การส่ งเสริ มการตลาดนั้น
จะต้องเน้นที่การบอกกล่าวให้ผูบ้ ริ โภคนั้นได้รับรู ้ ทางร้านตอนนี้ มีสินค้าประเภทใดบ้างที่วางขาย
ในตลาด และการลด แลก แจก แถม นั้น ถื อ ได้ว่าก็ เป็ นเครื่ อ งมื อ หลัก ที่ ใช้ก ระตุ ้น ให้ เกิ ด การ
ตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
กลยุทธ์ที่มีส่วนประกอบทั้ง 4 นั้น คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย และ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด จะได้ผลเป็ นที่ น่าพอใจต่ อโรงงาน หรื อผูผ้ ลิ ตและผูจ้ ดั จําหน่ าย และ
จนกระทัง่ วงล้อของการเปลี่ยนแปลงเริ่ มหมุน ที่ เข้าสู่ จุดสมดุลใหม่ในราวปลายทศวรรษที่ 1980
ยามที่ มีการวางกลยุท ธ์ การตลาด แบบที่ มองความอยู่รอดของผูผ้ ลิ ต และผูข้ ายเป็ นหลักเริ่ มเสี ย
สมดุล และเนื่องจากในเวลาที่เกิด ความสามารถของโรงงาน หรื อผูผ้ ลิต ผูจ้ ดั จําหน่ายได้เริ่ มมีความ
คล้ายคลึ งกัน มากขึ้ น จนทําให้ สิ น ค้า และบริ การเริ่ ม ที่ มีค วามเหมื อ นกัน และซึ่ งก็ ไม่ ใช่ แ ค่ ใน
ประเทศเจ้าตํารั บ อย่าง เช่ น สหรั ฐ อเมริ ก า เท่ า นั้น ที่ ป ระสบกับ เหตุ ก ารณ์ แต่ ใ นกระแสความ
เหมือนกันนั้นเกิดขึ้นกันทัว่ โลก นัน่ คือ จะผลิตจากที่ไหนที่มีสินค้า ก็แทบจะไม่มีความแตกต่างกัน
หรื อแม้สามารถผลิ ตสิ นค้าได้เหมือน หรื อ ใกล้เคียงกันไปหมด และ ในขณะที่ มีสินค้าที่ ผลิตขึ้ น
เหมือนกันนั้นก็จะถูกจัดจําหน่ายไปในร้านค้าที่มีรูปแบบเหมือนกัน
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
นุ สรา ไกรวัฒนวงศ์ และดร.วรรณรพี บานชื่ นวิจิตร (2559) เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางค์ยี่ห้อ Shiseido ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งการศึกษาใน
ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยลักษณะทาง ประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด และปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์และทัศนคติ ส่ วนบุคคล ที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางค์ยี่ห้อ Shiseido ในเขต กรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ทํา
การสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่ าจะเป็ น โดยเลือกวิธีแบบตามสะดวก ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ คือ
ผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางค์ยี่ห้อ Shiseido จํานวน 400 คน ใช้ แบบสอบถามเป็ น
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เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล (สถิติพรรณนา) คือ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุ ด และค่าสู งสุ ด ส่ วนสถิติที่ ใช้ทดสอบสมมติฐาน
(สถิ ติเชิ งอนุ มาน) คือ ใช้สถิ ติ One Way ANOVA ในการคํานวณหาค่า t-test และ F-test ที่ ระดับ
นัยสําคัญ 0.05
เพ็ญ พิ ชญา วิริยะอ่ องศรี และผศ.ดร.พัฒ น์ พิ สิษฐเกษม (2557) เรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเวชสําอางในร้านวัตสันเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปั จจัยส่ วน
บุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อเวชสําอางในร้านวัตสันเขตกรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาดที่ มีผลต่ อ การตัดสิ น ใจใน การซื้ อ เวชสําอางในร้ านวัตสัน เขต
กรุ งเทพมหานคร ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ ของร้านวัตสันที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการซื้ อเวชสําอาง
ในร้านวัตสันเขตกรุ งเทพมหานคร
ภัสส์ศิรัส ศรี อาํ พัน (2558) เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคลินิกรักษาผิว
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร กรณี ศึกษา พรเกษมคลินิกสาขาสยามเซ็นเตอร์ งานวิจยั ครั้งนี้
มี จุดมุ่ งหมายเพื่ อศึ กษาพฤติ กรรมการใช้บ ริ การและปั จจัยทางการตลาดทางด้าน บริ การ ราคา
สถานที่ ให้บ ริ การ และการส่ งเสริ มการตลาดที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ การคลิ นิกรักษา
ผิวพรรณ กรณี ศึกษา พรเกษม คลินิก ในเขตกรุ งเทพมหานคร สาขาสยามเซ็นเตอร์
ระเบียบวิธีวจิ ยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง บุคคลทัว่ ไปอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป ที่ใช้ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า
ในเขตกรุ งเทพมหานครโดยการเก็บข้อมูลในวันที่ 26 กุมภาพันธ์–วันที่ 16 มีนาคม 2561 ซึ่ งปริ มาณ
ประชากรที่ ใช้น้ ันได้ค าํ นวนโดยตามสู ตรกรณี ไม่ท ราบจํานวนปะชากรเพื่ อหาขนาดประชากร
ตัวอย่าง โดยใช้สูตร W.G. Cochran (1953) ดังนี้
N
เมื่อ

P 1

N = จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ

P Z
e

P = สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการจะสุ่ ม
Z = ระดับความมัน่ ใจที่กาํ หนด หรื อระดับนัยสําคัญทางสถิติ โดย
Z ที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 เท่ากับ 1.65 (ความเชื่อมัน่ 90%) >> Z = 1.65
Z ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เท่ากับ 1.96 (ความเชื่อมัน่ 95%) >> Z = 1.96
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Z ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 เท่ากับ 2.58 (ความเชื่อมัน่ 99%) >> Z = 2.58
E = สัดส่ วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
ระดับความเชื่อมัน่ 90% สัดส่ วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.10
ระดับความเชื่อมัน่ 95% สัดส่ วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
ระดับความเชื่อมัน่ 99% สัดส่ วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.01
ผูว้ ิจยั ต้องสุ่ มตัวอย่างเป็ น 50% จากประชากรทั้งหมด โดยต้องการความเชื่อมัน่ ที่ 95% และ
สัดส่ วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
จากสู ตร

P

N

P Z
e

แทนค่า P = 0.50, Z = 1.96 และ e = 0.05
จะได้

N

.

.

.

.

N = 384.16 หรื อ 384 ตัวอย่าง
เพื่อความแม่นยําของข้อมูลในการเก็บตัวอย่าง แบบสอบถามเพื่อการศึกษาพฤติกรรมและ
ปั จจัยทางการตลาดที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์บ าํ รุ งผิวหน้า ผูว้ ิจยั จึ งเลื อกเก็บตัวอย่าง
จํานวน 400 ตัวอย่าง ในเขตกรุ งเทพมหานคร ตั้งแต่วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์–วันที่ 16 มีนาคม 2561
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยมีข้ นั ตอนในการสร้างเครื่ องมือ ซึ่ งแบบสอบถามเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นจากการสํารวจวรรณกรรม
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเครื่ องมือออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และข้อมูลทัว่ ไปของ
บุคคลทัว่ ไป จํานวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 แบบการประเมินพฤติกรรมของผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า โดยให้ตอบ
คําถามโดยการเติมเครื่ องหมายถูกลงในช่องสี่ เหลี่ยม
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
บํารุ งผิวหน้า ในด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ จดั จําหน่ าย และด้านโปรโมชั่น โดยข้อ
คําถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ มีรายละเอียดการให้คะแนน ดังนี้
1 คะแนน หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามด้วยน้อยที่สุด
2 คะแนน หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยน้อย
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3 คะแนน หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยปานกลาง
4 คะแนน หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยมาก
5 คะแนน หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด
โดยกําหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย

แปลความหมาย

1.00 – 1.49

ระดับตํ่ามาก

1.50 – 2.49

ระดับตํ่า

2.50 – 3.49

ระดับปานกลาง

3.50 – 4.49

ระดับสู ง

4.50 – 5.00

ระดับสู งมาก

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เลื อกใช้การเก็บข้อมูลสําหรับวิจยั ในครั้งนี้ ดว้ ยตนเอง แบ่งออกเป็ น 2 ช่ องทาง คื อ
การเก็บแบบสอบถามรู ปแบบเอกสาร และการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ (กูเกิ้ล ฟอร์ ม) โดยขอ
ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามจากบุคคลทัว่ ไป ในเขตกรุ งเทพมหานคร รวมทั้งสิ้ น 400
ตัวอย่าง ซึ่งเริ่ มการแจกแบบสอบถามตั้งแต่วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์–วันที่16 มีนาคม พ.ศ.2561
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้ อมูล
รายละเอียดของขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1 ขอความร่ วมมือจากบุคคลทัว่ ไปในเขตกรุ งเทพมหานครเพื่อทําแบบสอบถาม
ทั้งทางแบบสอบถามที่เป็ นเอกสาร และแบบสอบถามออนไลน์
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมเก็บแบบสอบถาม และประเมินจํานวนแบบสอบถามที่ ได้ว่ามีความ
สมบูรณ์ และมีจาํ นวนครบตามที่ออกแบบไว้ คือ 400 ชุด หรื อไม่
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข อ้ มู ล ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ ต อบแบบสอบถามโดยใช้สถิ ติจากข้อ มู ล
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ร้อยละ 74.50 เป็ นเพศหญิง มีจาํ นวน 298 คน และ
ที่ เหลื อ ร้ อ ยละ 25.50 เป็ นเพศชายมี จ ํา นวน 102 คน ด้ า นอายุ พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ต อบ
แบบสอบถามมีอายุต่าํ กว่า 20 ปี จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.0 มีอายุ 20-29 ปี จํานวน 291 คน คิด
เป็ นร้อยละ 72.80 อายุ 30-39 ปี จํานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 อายุ 40-49 ปี จํานวน 11 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 12.80 และมี อายุต้ งั แต่ 50 ปี ขึ้ นไป จํานวน 10 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 2.5 ด้านสถานภาพ
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พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวน 340 คน คิดเป็ นร้อยละ
85.00 รองลงมามีสถานภาพสมรส จํานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.30 และน้อยที่สุดมีสถานภาพ
หย่า/ หม้าย/ แยกกันอยู่ จํา นวน 3 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 0.8 ด้านอาชี พ พบว่า กลุ่ มตัว อย่างที่ ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชนจํานวน 145 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.30 ด้าน
ระดับการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อ
เที ย บเท่ าจํานวน 25 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 72.00 ด้า นรายได้ต่ อ เดื อ น พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้ 15,001-25,000 บาท จํานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.5
จากการเก็บข้อมูลพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค เพื่อศึกษาการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า
ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร 400 คน ผลปรากฏว่า (1) สามารถแบ่งสภาพผิวได้ 3 ลําดับ คือ มี
สภาพผิวผสมมากที่สุด 46.5% ผิวมัน 25.5% และผิวแห้ง 17.4% (2) ปั ญหาที่กงั วลมากที่สุด 3 ลําดับ
คื อ สิ ว , ผด, ผื่ น 49.7% รู ขุม ขนกว้าง 37.8% และ ผิ วหมองคลํ้า, สี ผิ ว ไม่ ส มํ่าเสมอ 37.2% (3)
ประเภทของผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้าที่ใช้เป็ นประจํา 3 ลําดับแรก คือ กันแดด (sunscreen) 71.8% ให้
ความชุ่มชื้น (Moisturizer) 61.4% ทําความสะอาดผิว (cleanser) 57.3% (4) ราคาที่จะเลือกซื้ อในแต่
ละครั้ง 3 ลําดับแรก คือ ราคา 501-800 บาท 40.6% ราคา 801-1,100 บาท 35.0% ราคาไม่เกิน 500
บาท 33.5% (5) ยี่ห้ อของผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ดีและเหมาะสมกับ ผูต้ อบแบบสอบถาม 3 ลําดับ แรก คื อ
คลินิกซ์, ชิ เชโด้, ลังโคม, เอสเต้ ลอเดอร์ , เกอร์ แลง, เอสเคทู 42.5% ลาโรช โพเซย์, วิชชี่, ยูเซอรี น,
โปรวาเมด 34.8% พอนส์, บีโอเร, กานี เย่, โอเลย์, สมูธ อี, สเนลไวท์ 30.4% (6) สถานที่ที่เลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า 3 ลําดับแรก คือ ห้างสรรพสิ นค้า (เคาน์เตอร์ แบรนด์) 65.8% เชนสโตร์ (วัต
สัน, บูท, อีฟแอนด์บอย ฯ) 61.8% ออนไลน์ (เว็บไซด์, FB, IG ฯ) 22.3% (7) บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อ 3 ลําดับแรก คือ ตัวเอง 80.9% เพื่อน 37.8% ดารา,บล็อกเกอร์ 25.3% (8) ระยะเวลา
ที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เดิม 3 ลําดับแรก คือ 6 เดือน-1 ปี 43.1% 1-2 ปี และน้อยกว่า 6 เดือน 19.1%
จากการวิเคราะห์พบว่า ปั จจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ จากข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่า เนื้ อครี มมี กลิ่ น หอมอยู่ในระดับ ปานกลางมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.15 เป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ที่ นําเข้าจาก
ต่างประเทศอยูใ่ นระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.31 บรรจุภณ
ั ฑ์ที่สวยงามอยูใ่ นระดับปานกลางมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.27 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองจากแพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านผิวหนังอยูใ่ นระดับสู งมีค่าเฉลี่ย
อยูท่ ี่ 4.45 ความมีชื่อเสี ยงของผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับสู งมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.3 ความคาดหวังผลลัพธ์จาก
การใช้ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารอยูใ่ นระดับสู ง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.27
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ปั จจัยด้านราคา จากข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพอยู่
ในระดับสู งมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.37 ราคามีความเหมาะสมกับปริ มาณอยูใ่ นระดับสู ง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.17
ปั จจัยด้านการจัดจําหน่าย จากข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ความน่าเชื่อถือของสถานที่
จัดจําหน่ ายอยู่ในระดับสู ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.34 มีผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านผิวพรรณ/แพทย์ผิวหนัง/เภสัชกร
คอยให้คาํ ปรึ กษา/แนะนํา อยูใ่ นระดับสู ง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.06 ขายในห้างสรรพสิ นค้า (เคาน์เตอร์แบ
รนด์) อยู่ใ นระดับ สู ง มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ที่ 3.94 ขายในเชนสโตร์ (บู ธ วัต สั น อี ฟ แอนด์บ อย) อยู่ใ น
ระดับสู ง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.93 ขายผ่านช่องทางออนไลน์ อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.03
ขายผ่านตัวแทนจําหน่ายอยูใ่ นระดับกลางมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.80
ปั จจัยด้านโปรโมชัน่ จากข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า การแจกสิ นค้าทดลองใช้อยูใ่ น
ระดับสู ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.77 การมีบตั รสมาชิกและสะสมแต้มอยู่ในระดับสู ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.63
การโฆษณาผ่านสื่ อ ประเภทต่ างๆ เช่ น โทรทัศ น์ วิท ยุ นิ ต ยสาร อิ น เตอร์ เน็ ต อยู่ในระดับ สู ง มี
ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.69 การให้ความรู ้ ผ่านบทความในวารสาร/นิ ตยสาร อยู่ในระดับสู ง มีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่
3.74 การลดราคาหรื อการจัดโปรโมชั่นอยู่ในระดับสู ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.06 ช่ องทางการติ ดต่ อแบ
รนด์ที่เข้าถึงได้ง่าย เช่นเว็บไซต์ อยูใ่ นระดับสู ง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.88
จากนั้นนําเอาข้อมูลที่ได้รับมาตรวจสอบความเที่ยง (Reliability test) ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์
เนื้อหาที่มีผลู ้ งรหัสหลายคน โดยเปรี ยบเทียบการลงรหัสที่เหมือนกันกับจํานวนชิ้นเนื้อหาที่วดั โดย
ใช้การคํานวณด้วยวิธี Cronbach’s Alpha
ผลการวิจยั
เมื่ อนําเอาข้อมู ลที่ ได้จากแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความเที่ ยงโดยวิธี พบว่ามี
ความน่ าเชื่ อถือ Cronbach’s Alpha R = 0.85 ซึ่ งควรมากกว่า 0.8 จึงจะยอมรับว่า เครื่ องมือมีความ
เที่ยง
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิเคราะห์สมมติ ฐาน เพศที่ แตกต่ างกันมีผลต่อปั จจัยทางการตลาดด้านผลิ ตภัณ ฑ์
ด้า นราคา ด้านสถานที่ ไม่ แ ตกต่ างกัน ส่ ว นเพศที่ แ ตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อ ปั จ จัย ด้านโปรโมชั่น ที่
แตกต่างกัน
อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา ไม่แตกต่างกัน
ส่ วนอายุที่ แตกต่างกันส่ งผลต่ อปั จจัยทางการตลาดด้านสถานที่ จาํ หน่ ายที่ แตกต่ างกัน และหาก
วิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่ามี 5 คู่ ประกอบด้วย (1) ตํ่ากว่า 20 ปี กับ 40-49 ปี (2) ตํ่ากว่า 20 ปี กับ 50 ปี
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ขึ้นไป (3) 20-29 ปี กับ 40-49 ปี (4) 20-29 ปี กับ 50 ปี ขึ้นไป และ (5) 30-39 ปี กับ 50 ปี ขึ้นไป และ
อายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยทางการตลาดด้านโปรโมชัน่ แตกต่างกัน และหากวิเคราะห์ขอ้ มูล
เป็ นรายคู่ พบว่า มี 4 คู่ ประกอบด้วย (1) ตํ่ากว่า 20 ปี กับ 50 ปี ขึ้นไป (2) 20-29 ปี กับ 40-49 ปี (3)
20-29 ปี กับ 50 ปี ขึ้นไป และ (4) 30-39 ปี กับ 50 ปี ขึ้นไป
สถานภาพที่ แ ตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อ ปั จ จัย ทางการตลาดด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ และด้านราคา ไม่
แตกต่างกัน ส่ วนสถานภาพที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยทางการตลาดสถานที่จดั จําหน่ายที่แตกต่าง
กัน และหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 1 คู่ คือ โสดกับสมรส และสถานภาพที่แตกต่างกันส่ งผล
ต่อปั จจัยทางการตลาดด้านโปรโมชั่นที่แตกต่างกัน และหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 1 คู่ คือ
โสดกับสมรส
ระดับ การศึ กษาที่ แ ตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อ ปั จจัยทางการตลาดด้านผลิ ภ ณ
ั ฑ์ ด้านราคา ด้าน
สถานที่ และด้านโปรโมชัน่ ที่ไม่แตกต่างกัน
อาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ปั จ จัย ทางการตลาดด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา และด้า น
โปรโมชั่น ไม่ แตกต่ างกัน ส่ วนอาชี พ ที่ แตกต่ างกันส่ งผลต่ อ ปั จจัยทางการตลาดด้านสถานที่ ที่
แตกต่ างกัน และหากวิเคราะห์ เป็ นรายคู่พบว่า มี 6 คู่ ประกอบไปด้วย (1) นักเรี ยน/นักศึกษากับ
พนักงานบริ ษทั เอกชน (2) นักเรี ยน/นักศึกษากับ ธุ รกิ จส่ วนตัว (3) พนักงานบริ ษทั เอกชนกับรั บ
ราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ (4) พนั ก งานบริ ษ ัท เอกชนกับ แม่ บ้า น (5) ธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว กับ รั บ ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ และ (6) ธุรกิจส่ วนตัวกับแม่บา้ น
รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา ไม่แตกต่าง
กัน ส่ วนรายได้ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยทางการตลาดสถานที่จดั จําหน่ายที่แตกต่างกัน และหาก
วิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 6 คู่ ประกอบด้วย (1) ไม่เกิน 15,000 บาท กับ 45,001-55,000 บาท (2)
ไม่ เกิ น 15,000 บาท กับ 55,001 บาทขึ้ น ไป (3) 15,001-25,000 บาท กับ 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 และรายได้ที่แตกต่างกันส่ งผลต่ อปั จจัยทางการตลาด
ด้านโปรโมชั่นที่ แตกต่ างกัน และหากวิเคราะห์ เป็ นรายคู่ พบว่า มี 4 คู่ ประกอบด้วย (1) ไม่เกิ น
15,000 บาท กับ 55,001 บาทขึ้ น ไป (2) 15,001-25,000 บาท กับ 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
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อภิปรายผลการวิจยั
ผลการวิจยั เรื่ อง : พฤติกรรมและปั จจัยทางการตลาดที่ มีผลตอ่การตัดสิ นใจซื้ อผลติ ภณ
ั ฑ์
บํารุ งผิวหน้า โดยสามารถอภิ ปรายผลได้ด้ งั นี้ จากผลการสํารวจ 400 คน ในด้านพฤติ กรรมของ
บุคคลทัว่ ไปมีสภาพผิวผสมมากที่สุด อาจเนื่ องมาจากผูค้ นส่ วนใหญ่เป็ นคนไทย ซึ่งจะมีสภาพผิวที่
เป็ นผิวผสมอยูม่ าก ปั ญหาที่มีความกังวลมากที่สุด คือ ในเรื่ องของสิ ว, ผด, ผื่น มากที่สุด รองลงมาก
คือ เรื่ องของรู ขมุ ขน โดยในสองปั ญหานี้ ถือได้วา่ เป็ นปั ญหาหลัก อาจะเป็ นเพราะสภาพผิวของคน
เอเชี ยที่ ตอ้ งเจอกับปั ญ หาทางมลภาวะ ฝุ่ นควัน และสารเคมี ที่ ก่อให้เกิดปั ญหา ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ พูนศิริ อัตราภรณ์ประดิษฐ์ (2558), ผลิตภัณฑ์เวชสําอํางบํารุ งผิวสารสกัดจากฟั กข้าว
คือ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ดีและตอบโจทย์กบั สภาพผิวของตนเอง แต่การเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับ
สภาพผิว ของแต่ ล ะคนนั้น เป็ นเรื่ อ งที่ ค่ อ นข้างยาก เพราะในปั จจุ บ ัน มี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ดู แลผิ วหลาย
รู ปแบบ อีกทั้งยังมีคาํ โฆษณาชวนเชื่ อ ทําให้หลายๆ คนเลื อกใช้ผลิ ตภัณฑ์ที่ผิด ก่อให้เกิ ดปั ญหา
ต่างๆ ตามมา อาทิ การใช้ครี มที่มีส่วนผสมของสารอันตราย เช่น ปรอท สเตียรอยด์ไฮโดรควิโนน
ด้านปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า จากผลการสํารวจ
400 คน จะเห็ นว่า ในด้านผลิตภัณฑ์คนทัว่ ไปให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองจากแพทย์
ผู เ้ ชี่ ย วชาญด้านผิ ว หนังอยู่ใ นระดับ สู ง และความมี ชื่ อ เสี ยงของผลิ ต ภัณ ฑ์ อ ยู่ในระดับ สู ง อาจ
เนื่องมาจากผูค้ นทัว่ ไปต้องการความเชื่อมัน่ ในผลิตภัณฑ์ เพราะจากการจะตัดสิ นใจซื้อนั้น นอกจาก
ผลิตภัณฑ์จะตอบโจทย์กบั ตนเองแล้ว ความน่ าเชื่อถือจึงเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญอย่างยิ่ง ซึ่ งสอดคล้องกับ
นุ สรา ไกรวัฒนวงศ์ และดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร (2559) เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกซื้ อผลิตภัณ ฑ์เครื่ องสําอางค์ยี่ห้อ Shiseido ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งการศึกษาในครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยลักษณะทาง ประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด และปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์และทัศนคติส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
ในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางค์ยี่ห้อ Shiseido ในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านราคาซึ่ งราคามี
ความเหมาะสมกับคุณภาพอยูใ่ นระดับสู ง อาจเนื่องมาจากความคุม้ ค่าในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ใน
แต่ละครั้ง ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีของ ฟิ ลลิป คอตเลอร์ (Phillip Kotler) การกําหนดด้านราคาขาย
โดยจะถูกตั้งเพื่อให้ได้ราคาที่จะทําให้ โรงงานผลิตสิ นค้า โดยไม่ขาดทุน และในขณะที่ผขู ้ ายสิ นค้า
นั้น ก็ตอ้ งคิ ดว่าควรที่ จะบวกราคาเพิ่มเท่ าไร ถึงจะทําให้ตวั เองไม่ขาดทุ นและสามารถอยู่รอดได้
ด้านสถานที่ จ ัด จําหน่ ายความน่ าเชื่ อ ถื อ ของสถานที่ จ ัด จําหน่ ายอยู่ในระดับ สู ง และมี
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านผิวพรรณ/แพทย์ผิวหนัง/เภสัชกรคอยให้คาํ ปรึ กษา/แนะนํา อยู่ในระดับสู ง อาจ
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เนื่ องมาจากความน่ าเชื่ อถือของสถานที่ จดั จําหน่ าย ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีของ ฟิ ลลิป คอตเลอร์
(Phillip Kotler) ผูข้ ายต้องมองภาพในการกระจายสิ นค้านั้น ควรจะมีการกระจายไปสู่ จุดขายให้ได้
มากที่สุด และเพื่อที่จะทําให้ผูบ้ ริ โภคได้เห็นสิ นค้า และจะเข้ามาซื้อสิ นค้า ด้านโปรโมชัน่ การแจก
สิ น ค้า ทดลองใช้ อ ยู่ ใ นระดับ สู ง และการมี บ ัต รสมาชิ ก และสะสมแต้ม อยู่ ใ นระดับ สู ง อาจ
เนื่องมาจากการรู ้สึกคุม้ ค่า และมัน่ ใจในการใช้สินค้า รวมถึงได้รับโปรโมชัน่ ที่เหมาะสม ก่อให้เกิด
แรงจูงใจในการซื้ อ ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีของ ฟิ ลลิป คอตเลอร์ (Phillip Kotler) การที่จะสร้างกล
ยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาดนั้น จะต้องเน้นที่การบอกกล่าวให้ผูบ้ ริ โภคนั้นได้รับรู ้ ทางร้านตอนนี้ มี
สิ นค้าประเภทใดบ้างที่วางขายในตลาด และการลด แลกแจก แถม นั้นถือได้ว่าก็เป็ นเครื่ องมือหลัก
ที่ใช้กระตุน้ ให้เกิดการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจยั
1. จากงานวิจยั นี้ สามารถนําไปเป็ นข้อมูลพื้นฐานในธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า
ได้
2. สามารถนําข้อมูลที่ได้ไปพัฒนา และต่อยอดทั้งทางด้านพฤติกรรม และในด้านปั จจัยทาง
การตลาดให้เข้ากับผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า ได้อย่างเหมาะสม
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการกระจายการสํารวจออกนอกเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร เพราะจะทําให้เห็นถึง
ความแตกต่างของงานวิจยั ในครั้งต่อไป
2. ควรศึ กษาในเชิ งลึ ก เช่ นโดยการสัมภาษณ์ เพราะความต้องการของแต่ ละบุ คคลนั้นมี
ความแตกต่างกันมาก เนื่องจากข้อมูลทัว่ ไปที่แตกต่างกัน จึงมีรายละเอียดที่ลึกและชัดเจนกว่านี้
3. ในเรื่ องพฤติกรรมควรมีหัวข้อในการเลือกที่กระชับมากขึ้น หรื ออาจจะเปลี่ยนเป็ นการ
สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ตรงประเด็นมากขึ้น

972

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

บรรณานุกรม
ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ ม Orem, สื บค้นจาก : https://www.gotoknow.org เมื่อวันที่ 1 มีนาคม
2561
นุสรา ไกรวัฒนวงศ์ และดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร (2559) เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เครื่ อ งสําอางค์ยี่ห้อ Shiseido ในเขตกรุ งเทพมหานคร, สื บ ค้น จาก :
http://www.thaiejournal.com เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
เพ็ญพิชญา วิริยะอ่องศรี และผศ.พัฒน์พิสิษฐเกษม (2557) เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเวช
สํ า อางในร้ า นวัต สั น เขตกรุ ง เทพมหานคร, สื บ ค้น จาก : http://www.thaiejournal.com
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
พูนศิริ อัตราภรณ์ประดิษฐ์(2558), ผลิตภัณฑ์เวชสําอํางบํารุ งผิวสารสกัดจากฟักข้าว
ภัสส์ศิรัส ศรี อาํ พัน (2558) เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคลินิกรักษาผิว ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร กรณี ศึกษา พรเกษมคลินิกสาขาสยามเซ็นเตอร์ , สื บค้น
จาก : http://www.thaiejournal.com/ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ลอรี อลั (2557), Marketeer, สื บค้นจาก : https://www.marketingoops.comเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561
วิทยาลัยพาณิ ชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบู รพา (2558), การศึ กษาระดับความสําคัญ ในมิ ติดา้ นต่างๆ
ต่ อการลงทุ นของกองทุ นรวมที่ มีผลต่ อ พฤติ กรรมการลงทุ นของนักลงทุ น รายย่อยผ่าน
กองทุนรวมในกรุ งเทพมหานคร, ขนาดประชากร และกลุ่มตัวอย่าง, สื บค้นจาก :
http://www.ex-mba.buu.ac.th เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

973

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ความพึงพอใจของลูกค้ าที่ใช้ บริการในร้ านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขา บขส.จันทบุรี
CUSTOMER’S SATISFACTION FOR SERVICES OF 7-ELEVEN STORE
AT CHANTHABURI TRANSPORT COMPANY LIMITED BRANCH
ปุญญพัฒ น์ ลิม้ สุ วฒ
ั นกุล, อัณศยา ปิ ยถาวรอนันต์
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ชนินทร เลิศรัตประภากร
อาจารย์ประจํา คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริ การในร้าน
สะดวกซื้ อ 7-Eleven สาขา บขส.จันทบุรี โดยจําแนกตามปั จจัยด้านประชากรณ์ศาสตร์ ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และความถี่โดยเฉลี่ยที่ใช้บริ การการวิจยั ใน
ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง สํา รวจ (Survey Reserch) โดยใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ
รวบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่า งจํา นวน 400 ชุ ด และใช้โ ปรแกรมทางคอมพิ ว เตอร์ ใ นการ
ประมวลผล
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การในร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven สาขา บขส.
จันทบุ รี มี ระดับความพึงพอใจในการบริ การทั้ง 4 ด้านดังนี้ (1) ด้านขั้นตอนการให้บริ การอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 (2) ด้านบุคลากรที่ให้บริ การอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37
(3) ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 แต่ (4) ความพึงพอใจด้าน
เวลาอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90
คําสํ าคัญ : ความพึงพอใจ, ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven
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ABSTRACT
The purposes of this research are to measure the customers’ satisfaction level for service
of 7-Eleven store at Chanthaburi Transport Company Limited branch. Classifying by
Demographic factors such as gender, age, the highest education level, occupation, average
monthly income and The average frequency of service utilization. This study is a survey research.
The 400 sets questionnaires were used as a research tool to collected data and processed by a
computer program.
The results of the research found out that clients, respondents that using the services at
7-Eleven store at Chanthaburi Transport Company Limited branch have the services’ satisfaction
level in 4 factors such as (1) Service procedure was at a high level with the mean of 4.20, (2)
Staffs that provided services were highly satisfied with the mean of 4.37, (3) Facilities was highly
satisfied with the mean of 4.16, But (4) Satisfaction of the time used was moderately satisfied
with the mean of 3.90.
KEYWORDS : SATISFACTION, 7-ELEVEN CONVENIENCE STORE
บทนํา
แนวโน้มธุ รกิ จร้ านสะดวกซื้ อในจังหวัดจันทบุ รี แบรนด์ 7-Eleven (บมจ.ซี พีออลล์) ถื อ
เป็ น ธุรกิจที่ดาํ เนินการได้ดีตลอดช่วงเวลาหลายปี ที่ผา่ นมา มีสัดส่ วนการถือครองตลาดมากที่สุดใน
จังหวัด และครองใจผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหนี ยวแน่นโดยมีจุดเด่น คือ ความสะดวกและรวดเร็ วมุ่งเน้น
คุณภาพของสิ นค้าและบริ การ อีกทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ตลอด 24 ชม. จากปั จจัย
ดังกล่าวจึงทําให้ 7-Eleven มีอตั ราการเติบโตทั้งด้านรายได้และจํานวนสาขาที่ค่อนข้างโดดเด่นเมื่อ
เที ยบกับ ร้ านค้าปลี ก แบรนด์อื่น ๆ ส่ วนหนี่ งอาจเป็ นเพราะปั จจัยสนับ สนุ นจากพฤติ กรรมของ
ผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ที่ตอ้ งการความสะดวกรวดเร็ วและนิยมซื้ อสิ นค้าใกล้บา้ นบวกกับจํานวนสาขา
ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่สะท้อนจากผลการดําเนินงานของ 7-Eleven (บมจ.ซีพีออลล์) ที่ครองส่ วนแบ่ง
ตลาดมากกว่าครึ่ งหนึ่ งของมูลค่าตลาดทั้งหมดโดยพิจารณาจากรายได้จากการขายสิ นค้าและอัตรา
การขยายสาขา (ปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล, 2555)
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จากอัต ราการเจริ ญ เติ บ โตทางรายได้ที่ สู งอย่างต่ อ เนื่ อ งประกอบกับ ไม่ มี อุ ป สรรคด้าน
กฎหมายผังเมืองเหมือนการขยายสาขาขนาดใหญ่ทาํ ให้ในช่ วงปี ที่ผ่านมาได้เห็นความเคลื่อนไหว
การเข้ามาลงทุนในธุรกิจ 7-Eleven ในตัวจังหวัดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในย่านชุมชน ได้แก่ บริ เวณ
หน้าโรงเรี ยนศรี ยานุ สรณ์ บริ เวณตลาดโบว์ลิ่ง บริ เวณวัดใหม่เมืองจันทบุรี และบริ เวณหน้าบริ ษทั
ขนส่ งจํากัด หรื อ บขส. ซึ่ งเป็ นสาขาที่เราเปิ ดให้บริ การในปั จจุบนั หรื อแม้กระทัง่ ผูป้ ระกอบการ
ร้านสะดวกซื้ อแบรนด์ อื่นๆ ที่หันมารุ กตลาดค้าปลีกขนาดเล็กกันมากขึ้นทําให้ทิศทางการแข่งขัน
ของธุรกิจยิง่ ทวีความรุ นแรงส่ งผลให้การดําเนินธุรกิจเริ่ มมีแนวโน้มถูกกดดันและเป็ นปัจจัยลบ
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็ นได้ว่า ในอนาคตอันใกล้น้ ี ย่อมมีคู่แข่งธุ รกิ จร้ านสะดวกซื้ อเกิ ด
ขึ้นมาอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็ นธุรกิจร้านสะดวกซื้อแบรนด์ 7-Eleven หรื อจากแบรนด์อื่นๆ ทําให้
ผูว้ ิจยั มีความสนใจในการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขา บขส.
ว่า ปั จจุบนั มีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด หรื อมีขอ้ บกพร่ องในด้านไหนที่ ควรปรั บ ปรุ ง เพื่ อ
ผูว้ ิจยั จะได้ นําข้อบกพร่ องไปปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาให้ดีข้ ึน เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ
และความพึงพอใจของลูกค้าอย่างแท้จริ ง อีกทั้งเป็ นการสร้ างความประทับใจและความจงรักภักดี
ต่อแบรนด์ร้านสะดวก ซื้ อ 7-Eleven สาขา บขส. อีกด้วย โดยหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าลูกค้าที่มาใช้บริ การ
จะเกิดความประทับใจ และกลับมาใช้บริ การใหม่อีกครั้งในสาขานี้ เมื่อทราบถึงความพึงพอใจและ
ข้อ บกพร่ อ งที่ มี ต่ อ ร้ าน สะดวกซื้ อ 7-Eleven สาขา บขส. แล้ว ผลการวิ จ ัย นี้ ยัง สามารถใช้เป็ น
แนวทางในการปรับปรุ ง และพัฒนาธุ รกิจให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้านสะดวก
ซื้ อ และเป็ นแนวทางในการดําเนิ นกิ จการของเจ้าของร้ าน 7-Eleven สาขาอื่นๆ และผูท้ ี่ สนใจใน
ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ
วัตถุประสงค์ ในการวิจยั
1. เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven สาขาบขส.
จันทบุรี
2. เพื่ อศึ กษาความแตกต่ างระหว่างปั จจัยส่ วนบุ คคลกับระดับ ความพึ งพอใจของการใช้
บริ การร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาบขส.จันทบุรี
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สมมติฐานการวิจยั
ลูกค้าที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และความถี่ในการใช้บริ การที่แตกต่างกัน
มีความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาบขส.จันทบุรี แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิงสํารวจ (survey reserch) ที่ศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกค้าที่มา
ใช้บริ การในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาบขส.จันทบุรี โดยจําแนกเป็ น 2 ตอนข้อมูลทัว่ ไป
1. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และความถี่โดยเฉลี่ยที่มาใช้บริ การ
2. ขอบเขตด้านศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า ที่มาใช้บริ การในร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven
สาขาบขส.จันทบุรีประกอบด้วย ความพึงพอใจด้านเวลา ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริ การ
ความพึงพอใจด้านบุ คลากรที่ ให้บริ การและความพึงพอใจด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก โดยการ
ศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด โดยดําเนินการ
วิจยั ตั้งแต่วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์-วันที่ 16 มีนาคม 2561
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ในการศึ กษาวิจยั เรื่ อง ความพึ งพอใจของลูกค้าที่ ใช้บริ การร้ านสะดวกซื้ อ 7-Eleven สา
ขาบขส.จันทบุรี มีกรอบแนวนิ ดในการวิจยั โดยมี การกําหนดตัวแปรต้นและตัวแปรตามเพื่อเป็ น
เครื่ องมือในการศึกษาวิจยั ดังนี้
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้ านบุคคล

ความพึงพอใจในการใช้ บริการ
1. ด้านเวลา
2. ด้านขั้นตอนการใช้บริ การ
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ
4. ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก

1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้
6. ความถี่ในการใช้บริ การ
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ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ได้รับ ทราบถึ งระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่ ใช้บริ การร้ านสะดวกซื้ อ 7-Eleven สา
ขาบขส.จันทบุรี
2. ได้รับทราบเกี่ยวกับปั ญหาและอุปสรรคในการใช้บริ การลูกค้าที่ใช้บริ การร้านสะดวกซื้อ
7-Eleven สาขาบขส.จันทบุรี
3. ผูท้ ี่เกี่ยวข้องสามารถนําข้อเสนอแนะต่างๆ ของผูใ้ ช้บริ หารไปปรับปรุ งแก้ไขให้ดียงิ่ ขึ้น
4. ร้ านสะดวกซื้ อ 7-Eleven สาขาบขส.จัน ทบุ รี สามารถตอบสนองความต้อ งการของ
ผูใ้ ช้บริ การได้ตรงตามเป้าหมาย
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ตัวแปรมากําหนดคํานิ ยามศัพท์เพื่อนําไปสู่ การสร้างเครื่ องมือวิจยั ให้ได้คาํ ตอบ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการดังต่อไปนี้
1. ร้ านสะดวกซื้ อ 7-Eleven สาขาบขส.จัน ทบุ รี หมายถึ ง ร้ านสะดวกซื้ อ 7-Eleven ที่ ต้ งั
สาขาอยูบ่ ริ เวณบขส.จันทบุรี
2. ความพึง พอใจ หมายถึ ง ความรู ้ สึกของบุ ค คลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ
ความสุ ขใจต่อร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven สาขาบขส.จันทบุรี
3. การใช้ บริการ หมายถึง ผูท้ ี่มาใช้บริ การร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาบขส.จันทบุรี
4. บริ การ หมายถึง เป็ นกระบวนการที่กระทําโดยเพื่อก่อให้เกิดอรรถประโยชน์หรื อคุณค่า
แก่ลูกค้าที่มาใช้บริ การ
5. เพศ หมายถึง เพศของผูต้ อบแบบสอบถาม
6. อายุ หมายถึ ง ช่ ว งเวลาที่ ด ํา รงชี วิ ต อยู่ นั บ ตั้ งแต่ เกิ ด มาจนถึ ง ปั จจุ บ ั น ของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม
7. การศึ กษา หมายถึ ง วุฒิ ก ารศึ ก ษาสู งสุ ดที่ ผูต้ อบแบบสอบถามได้รั บ โดยแบ่ งเป็ น 5
ระดับ คือ ระดับประถมศึ กษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอนุ ปริ ญ ญา ระดับปริ ญ ญาตรี และระดับ
ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
8. อาชี พ หมายถึง ที่ บุคคลทําเพื่อการดํารงชี วิต โดยใช้ความรู ้ ทักษะ และความสามารถ
ของตนที่ได้รับจากการศึกษาและฝึ กอบรมหรื อเรี ยนรู ้สืบทอดมา เช่น นักเรี ยน/นักศึกษาพนักงาน,
บริ ษทั ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ, เจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระและอื่นๆ เป็ นต้น
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9. ความพึงพอใจด้ านเวลา หมายถึง ผูท้ ี่ มาใช้บริ การมีความพึงพอใจในการให้บริ การใน
เรื่ องของความรวดเร็ วในการให้บริ การในด้านต่างๆ
10. ความพึงพอใจด้ านขั้นตอนการใช้ บริ การ หมายถึง ผูท้ ี่มาใช้บริ การมีความพึงพอใจใน
การให้บริ การในเรื่ องของขั้นตอนในการให้บริ การที่เข้าใจง่ายมีความเหมาะสมและไม่ซบั ซ้อน
11. ความพึงพอใจด้ านบุคลากรที่ให้ บริ การ หมายถึง ผูท้ ี่ มาใช้บริ การมีความพึงพอใจใน
การให้บริ การในเรื่ องของบุคลากรหรื อพนักงานผูใ้ ห้บริ การ เช่น ความรู ้ความสามารถในการทํางาน
ของพนักงาน การแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย รวมถึงมีความสุ ภาพและมีความเต็มใจในการให้บริ การ
เป็ นต้น
12. ความพึงพอใจด้ านสิ่ งอํานวยความสะดวก หมายถึง ผูท้ ี่มาใช้บริ การมีความพึงพอใจใน
การให้บริ การในเรื่ องของความสะดวกในการเข้ามาใช้บริ การ มี ป้ายบอกตําแหน่ งชัดเจน ความ
สะอาดของสถานที่ให้บริ การ รวมถึงความชัดเจนของป้ายบอกราคาและรายละเอียดสิ นค้า เป็ นต้น
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วกับความพึงพอใจ
จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์ (2539: 19-20) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคไว้ว่า
ภาวะการแสดงถึ งความรู ้ สึกในทางบวกที่ เกิ ดจากการประเมิ น เปรี ยบเที ย บประสบการณ์ ได้รับ
บริ การที่ตรงกับสิ่ งที่ลูกค้าคาดหวัง หรื อดีเกินกว่าความคาดหวังของลูกค้า ในทางตรงกันข้าม ความ
ไม่พึงพอใจ หมายถึง ภาวะการแสดงออกถึงความรู ้สึกในทางลบที่เกิดจากการประเมินเปรี ยบเทียบ
ประสบการณ์การได้รับบริ การที่ต่าํ กว่าความคาดหวังของลูกค้า
ดารา ที ปะปาล (2542, 33) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ผลที่ ผูซ้ ้ื อได้รับความพึงพอใจจาก
การซื้ อ สิ น ค้า ทําให้ เกิ ด ผลตามที่ ค าดหวังไว้ เปรี ยบเที ย บระหว่างผลประโยชน์ จากคุ ณ สมบัติ
ผลิตภัณฑ์ หรื อการทํางานของผลิตภัณฑ์กบั การคาดหวังของลูกค้า ระดับความพอใจของลูกค้าจะ
แตกต่างระหว่างผลประโยชน์ จากผลิตภัณฑ์และความคาดหวังของบุคคลการคาดหวังของบุคคล
เกิดจากประสบการณ์และความรู ้ในอดีตของผูซ้ ้ื อ ส่ วนผลประโยชน์จากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
หรื อการทํางานของผลิตภัณฑ์เกิ ดจากนักการตลาดและฝ่ ายอื่นๆ การสร้างคุ ณค่าเพิ่มเกิดจากการ
ผลิตและจากการตลาดรวมทั้งมีการทํางานร่ วมกันกับฝ่ ายต่างๆ โดยยึดหลักการสร้างภาพรวม คุณค่า
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เกิดจากความแตกต่างทางการแข่งขัน คุณค่าที่มอบให้กบั ลูกค้าจะต้องมากกว่าต้นทุนลูกค้า ต้นทุน
ของลูกค้าส่ วนใหญ่กค็ ือ ราคาสิ นค้า
อุทยั พรรณ สุ ดใจ (2545) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้ สึกรักชอบยินดีเต็มใจหรื อมีเจต
คติที่ดีของบุคคลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ความพอใจจะเกิดเมื่อได้รับตอบสนองความต้องการทั้งด้านวัตถุ
และด้ า นจิ ต ใจ ความพึ ง พอใจเป็ นเรื่ อ งเกี่ ย วกับ อารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก และทั ศ นะของบุ ค คลอัน
เนื่ องมาจากสิ่ งเร้ าและสิ่ งจูงใจโดยอาจเป็ นไปในเชิ งประเมินค่าว่า ความรู ้ สึกหรื อทัศนคติ ต่อสิ่ ง
เหล่านั้นเป็ นไปในทางบวกหรื อทางลบ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2549) ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกหลังการซื้ อหรื อรับบริ การ
ของบุคคลซึ่ งเป็ นผลมาจากการเปรี ยบเทียบระหว่างการรับรู ้ต่อการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ห้บริ การหรื อ
ประสิ ทธิ ภาพของสิ นค้ากับการให้บริ การที่ เขาคาดหวัง โดยถ้าผลที่ ได้รับจากสิ นค้าหรื อตํ่ากว่าที่
คาดหวังของลูกค้าทําให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ แต่ถา้ ระดับของผลที่ได้รับจากสิ นค้าหรื อบริ การ
ตรงกับความคาดหวังของลูกค้าที่ ต้ งั ไว้ก็จะทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ซึ่ งผูข้ ายจะต้องทําให้
ผลิตภัณฑ์แตกต่างจากคู่แข่ง
กชกร เบ้าสุ วรรณและคณะ (2550) ความพึงพอใจ หมายถึง สิ่ งที่ ควรจะเป็ นไปตามความ
ต้องการ ความพึงพอใจเป็ นผลของการแสดงออกของทัศนคติ ของบุ คคลอีกรู ปแบบหนึ่ งซึ่ งเป็ น
ความรู ้ สึกเอนเอียงของจิตใจที่ มีประสบการณ์ ที่มนุ ษย์เราได้รับอาจจะมากหรื อน้อยก็ได้และเป็ น
ความรู ้ สึกที่ มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นไปได้ท้ งั ทางบวกและทางลบ แต่ ก็เมื่ อใดสิ่ งนั้น สามารถ
ตอบสนองความต้องการ หรื อ ทําให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู ้สึกบวกเป็ นความรู ้สึกที่พึง
พอใจ แต่ ในทางตรงกันข้ามถ้าสิ่ งนั้นสร้ างความรู ้ สึกผิดหวังก็จะทําให้เกิ ดความรู ้สึกทางลบเป็ น
ความรู ้สึกไม่พงึ พอใจ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วกับการบริการ
จินตนา บุ ญ บงการ (2539,15) ได้ให้ความหมายของการบริ การว่า เป็ นสิ่ งจับต้องสัมผัส
แตะต้องอาศัยได้ยาก และเสื่ อมสู ญสภาพไปได้ง่าย บริ การจะทําขึ้นทันทีและส่ งมอบให้ผรู ้ ับบริ การ
ทันทีหรื อเกือบจะทันที ดังนั้นการบริ การจึงเป็ นกระบวนการของกิจกรรมของการส่ งมอบบริ การ
จากผูใ้ ห้ไปยังผูร้ ับบริ การ ไม่ใช่ สิ่งที่ จบั ต้องได้ชดั เจน แต่ออกมาในรู ปของเวลา สถานที่ รูปแบบ
และที่ สําคัญ เป็ นสิ่ งที่ เอื้ อ อํานวยทางจิ ต ใจ ทําให้ เกิ ด ความพึ งพอใจ คําว่ า การบริ ก าร ตรงกับ
ภาษาอังกฤษว่า SERVICE ซึ่ งถ้าหากหาความหมายดี ๆ ให้กบั อักษรภาษาอังกฤษ 7 ตัวนี้ อาจได้
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ความหมายของการบริ การที่ สามารถยึดเป็ นหลักการปฏิบตั ิได้ตามความหมายของอักษร ทั้ง 7 นี้
คือ
S = Smiling & Sympathy ยิ้มแย้มและเอาใจเขามาใส่ ใจเรา เห็ นอกเห็ นใจต่อความลําบาก
ยุง่ ยากของผูม้ ารับการบริ การ
E = Early Response ตอบสนองต่อความประสงค์จากผูร้ ับบริ การอย่างรวดเร็ ว
R = Respectful แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติผรู ้ ับบริ การ
V = Voluntariness Manner การให้บริ การที่ทาํ อย่างสมัครใจเต็มใจทําไม่ใช่ทาํ งานอย่างเสี ย
ไม่ได้
I = Image Enhancing การรักษาภาพลักษณ์ของผูใ้ ห้บริ การและภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย
C = Courtesy ความอ่อนน้อม อ่อนโยน สุ ภาพมีมารยาทดี
E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรื อร้น ขณะให้บริ การและให้บริ การมากกว่า
ผูร้ ับบริ การคาดหวังเอาไว้
วีระพงษ์ เฉลิมวิระรัตน์ (2542,7) “การบริ การ” เป็ นสิ่ งที่ จบั สัมผัส แตะต้องได้ยาก และ
เป็ นสิ่ ง ที่ เสื่ อ มสู ญ สลายไปได้ง่ า ย บริ ก ารจะได้รั บ การทํา ขึ้ น (โดยจากบริ ก ร) และส่ งมอบสู่
ผูร้ ั บ บริ การ (ลู กค้า) เพื่ อ ใช้ส อยบริ ก ารนั้น ๆ โดยทันที ห รื อในเวลาเกื อ บจะทัน ที ท ัน ใดที่ มีการ
ให้บริ การนั้น
วัชราภรณ์ สุ ริยาภิวฒั น์ (2546,15) “การบริ การ” หมายถึง กิจกรรมที่หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดขึ้นเพื่อให้แก่สมาชิ กตามความสามารถและหน้าที่ของแต่ละหน่ วยงาน โดยอาศัยความต้องการ
ของสมาชิ กที่ ได้รับบริ การจากหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง เป็ นแนวทางในการดําเนิ นโครงการในระยะ
ต่อไป พร้อมทั้งให้เกิดความพอใจแก่สมาชิก
ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2549,18) “การบริ การ” หมายถึ ง กิจกรรมของกระบวนการส่ ง
มอบสิ นค้าที่ ไม่มีตวั ตน (Intangible goods) ของธุ รกิจให้กบั ผูร้ ับบริ การโดยสิ นค้าที่ ไม่มีตวั ตนนั้น
จะต้องตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การจนนําไปสู่ ความพึงพอใจได้
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
พริ ษฐ์ อนุ กูลธนาการ (2546) ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่ องความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคต่อการใช้
บริ การร้านอาหารจิฟฟี่ คิทเช่นท็บายอปส์ในสถานีบริ การนํ้ามันเจ็ท พบว่า ผูใ้ ช้บริ การในร้านอาหาร
มี ความพึ งพอใจในการให้บ ริ การโดยรวมและรายด้านในระดับ มาก ผูบ้ ริ โภคที่ มีเพศ อายุ และ
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สถานภาพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริ การโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่นยั และใน
ส่ วนผูบ้ ริ โภคที่มาใช้บริ การที่มีอาชีพการศึกษารายได้ต่างกันผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ. 05
สุ นทรี ศิลปศร (2551) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของนักศึ กษาที่ ใช้บริ การ
ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา ผลการวิจยั พบว่า (1) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้
บริ การศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทาโดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง (2)
การเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้บริ การศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุ นนั ทา จําแนกตาม เพศ ระดับชั้นปี สภาพการเรี ยน คณะที่ศึกษาและความถี่ในการเข้าใช้บริ การต่อ
สัปดาห์ (2.1) นักศึกษาที่ มีเพศต่ างกัน มีความพึงพอใจในด้านราคา ด้านสถานที่ และสิ่ งแวดล้อม
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ส่ วนด้านคุณภาพและการบริ การ
นักศึกษาที่เพศต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านค้าในโรงอาหาร โรงเรี ยนเซนต์หลุยส์
โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ทางสถิติที่ระดับ.05 (2.2) นักศึกษาที่ช้ นั ปี
ต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านค้าในโรงอาหารโรงเรี ยนเซนต์หลุยส์โดยรวมและราย
ด้านทุ กด้านแตกต่ างกัน อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 (2.3) นักศึกษาที่ มีสภาพการเรี ยน
ต่ างกัน มี ความพึงพอใจต่ อการใช้บ ริ การร้ านค้าในโรงอาหาร โรงเรี ยนเซนต์หลุยส์ แตกต่ างกัน
โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (2.4) นักศึกษาที่
ศึกษาในคณะที่ต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านค้าในโรงอาหาร โรงเรี ยนเซนต์หลุยส์
โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2.5) นักศึกษาที่ใช้
บริ การต่อสัปดาห์ความถี่ต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านค้าในโรงอาหาร โรงเรี ยน
เซนต์หลุยส์โดยรวมและรายด้านทุกด้าน มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
ธี ระพงษ์ แสงวิเศษ (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริ การร้านสะดวก
ซื้ อเซเว่นอีเลฟเว่นที่มีต่อการจัดวาง Layout ในสาขาที่ได้รับการปรับปรุ งร้าน โดยมีวตั ถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจในปั จจัยด้านการออกแบบร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่น ที่ได้รับการปรับปรุ งร้าน (2) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความ
พึงพอใจในปั จจัยด้านการตลาดของร้าน เซเว่นอีเลฟเว่นที่ได้รับการปรับปรุ งร้านกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจยั คือ กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การร้าน เซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิ บายลักษณะทัว่ ไปของข้อมูล
ด้วยสถิ ติการแจกแจงความถี่ ร้ อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
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(Standard Deviation) ผลจากการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การร้านเซเว่นอีเลฟเว่น มี
ความพึ งพอใจต่ อ ปั จจัยด้านการออกแบบ Layout ร้ านประกอบด้วยประโยชน์ ใช้ส อยทางด้าน
กายภาพ และปั จจัยด้านความงามอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.94)
นภาพร สู นาสวน (2559) การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้า และ (2) ศึกษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสิ นค้าและบริ การร้ านเซเว่น
อี เลฟเว่นและร้ านแฟมิ ลี่มาร์ ท ใน จังหวัดนครปฐมโดยกรอบแนวคิ ดของงานวิจยั ประยุกต์จาก
แนวคิดตามแบบจําลอง American Customer Satisfaction Index Model (ACSI) วิธีการสํารวจ เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย จํานวน 621 คน จากลูกค้าที่ เลือกซื้ อสิ นค้าและใช้
บริ การในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและร้านแฟมิลี่มาร์ ทในจังหวัดนครปฐม เพื่อตอบแบบสอบถามและ
วิเคราะห์ ข อ้ มู ลด้วยการวิเคราะห์ ตวั แปรทวินาม (Bivariate Analysis) ประกอบด้วย t-test, F-test
และการวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Correlation) ผลการวิจยั พบว่า 1) ลูกค้ามีความพึงพอใจ
ต่อสิ นค้าและบริ การของร้านแฟมิลี่มาร์ ทสู งกว่าร้ าน เซเว่นอีเลฟเว่น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 2)
ความคาดหวัง คุณภาพ และคุณค่าของสิ นค้าและบริ การมี ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของลูกค้า
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติและ 3) ความพึงพอใจและ ข้อเสนอแนะของลูกค้ามีความสัมพันธ์กบั ความ
จงรักภักดีอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ผลดังกล่าวสามารถ ตีความได้วา่ ลูกค้าที่มีความจงรักภักดีจะให้
ข้อเสนอแนะต่อธุรกิจเพือ่ ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุ งสิ นค้า และบริ การ
ระเบียบวิธีวจิ ยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากร ได้แก่ ความพึงพอใจของลูกค้าที่ มีต่อสิ นค้าและบริ การของร้ านสะดวกซื้ อ 7Eleven สาขา บขส.จันทบุ รี โดยการสุ่ มตามความสะดวก (Convenience Sampling) เป็ นการเลื อก
กลุ่มตัวอย่างตามความสะดวกในเรื่ องที่ศึกษาเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เนื่องจากประชากรมี
จํานวนมากและไม่อาจทราบจํานวนผูท้ ี่มาใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven สาขาบขส.จันทบุรีที่
แท้จริ งได้ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเลือกใช้สูตรของ W.G. Cochran ดังนี้
n

เมื่อ

P(1  P)Z 2
d2

n = ขนาดตัวอย่าง
P = สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ ิจยั ต้องการสุ่ ม (0.05)
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Z = ระดับเชื่อมัน่ ที่ผวู ้ ิจยั กําหนดหรื อระดับนัยสําคัญทางสถิติโดย Z ที่ระดับนัยสําคัญ0.05
เท่ากับ 1.96 (ความเชื่อมัน่ 95%) >> Z = 1.96
d คื อ ค่ าความผิดพลาดสู งสุ ดที่ เกิ ดขึ้ น เช่ นระดับความเชื่ อมัน่ 95% สัดส่ วนความคลาด
เคลื่อนเท่ากับ 0.05
แทนค่าสู ตร

n

P(1  P)Z 2
d2

n

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

= 384.16 หรื อ 385 คน
ดังนั้น ควรใช้จาํ นวนตัวอย่างในการวิจยั ปริ มาณ 385 คน โดยมีความผิดพลาดได้ไม่เกิ น
ร้ อยละ 5% ที่ ระดับ ความเชื่ อมัน่ ที่ 95% และเพื่อสะดวกและความแม่นยําของข้อมูลจากการเก็บ
ตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างผูว้ ิจยั จะทําการเก็บข้อมู ลโดยการใช้แบบสอบถามจากประชากรกลุ่ ม
ตัวอย่างจํานวน 400 คน ในวันที่ 26 กุมภาพัน-วันที่ 16 มีนาคม 2561
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
งาน วิ จ ั ย นี้ เป็ น งาน วิ จ ั ย เชิ งสํ า รวจ (Survey Reserch) ที่ มี รู ป แบ บ การวิ จ ั ย โดยใช้
แบบสอบถามแบบปลายปิ ด (Close-end Questionnaire) ที่ประกอบด้วยปั จจัยพื้นฐานได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่โดยเฉลี่ยที่มาใช้บริ การ และคําถามเกี่ยวกับตัว
แปรที่ตอ้ งการวิจยั ได้แก่ ระดับความพึงพอใจในด้านเวลา ด้านขั้นตอนการให้บริ การ ด้านบุคลากร
ที่ ให้บริ การและด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก เป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล ตามรายละเอียด
ดังนี้
แบบสอบถาม (Questionnaire) มีท้ งั หมด 3 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยพื้น ฐาน ข้อมู ลทัว่ ไปสําหรับ ผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและความถี่โดยเฉลี่ยที่มาใช้บริ การ
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยด้านความพึงพอใจข้อมูลปั จจัยด้านความพึงพอใจ ได้แก่
2.1 ความพึ งพอใจด้านเวลา ประกอบด้วย ความรวดเร็ ว ในการให้ บ ริ ก ารของ
พนักงานและระยะเวลารอคิวในการใช้บริ การ
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2.2 ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริ การ ประกอบด้วย ขั้นตอนแรกให้บริ การ
เหมาะสมและราบรื่ น และขั้นตอนการให้บริ การเข้าใจง่าย
2.3 ความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริ การ ประกอบด้วย ความเหมาะสมในการ
แต่ งกายของผูใ้ ห้ บ ริ การ ความเต็ม ใจและความพร้ อ มในการให้ บ ริ ก ารอย่างสุ ภ าพ และความรู ้
ความสามารถในการให้บริ การ เช่น สามารถตอบคําถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คาํ แนะนําได้ เป็ นต้น
2.4 ความพึงพอใจด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ประกอบด้วย ความชัดเจนของป้ าย
สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริ การต่างๆ จุด/ช่องการให้บริ การมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้
สะดวก และความสะอาดของสถานที่ให้บริ การ
ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับผูต้ อบแบบสอบถาม
ระดับการวัดความพึงพอใจมีดงั นี้
ระดับความพึงพอใจ

คะแนน

สู งมากที่สุด

5

มาก

4

พอใช้

3

น้อย

2

น้อยที่สุด

1

ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดค่าอันตรภาคชั้นสําหรับการแปลผลข้อมูลโดยคํานวณค่าอันตรภาคชั้นเพื่อ
กําหนดช่วงชั้น ด้วยการใช้สูตรคํานวณและคําอธิบายสําหรับแต่ละช่วงชั้นดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ ,
2548)

ค่าสู งสุ ด

อันตรภาคชั้น

ค่าตํ่าสุ ด

จํานวนชั้น

5

1
5

ช่วงชั้นของค่าคะแนน

0.80
คําอธิบายสําหรับการแปลผล

1.00 - 1.80

ความพึงพอใจน้อยที่สุด
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1.81 - 2.60

ความพึงพอใจน้อย

2.61 - 3.40

ความพึงพอใจพอใช้

3.41 - 4.20

ความพึงพอใจมาก

4.21 - 5.00

ความพึงพอใจมากที่สุด

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บข้อมูลโดยจําแนกตามเกณฑ์ที่ใช้จาํ แนก ซึ่ งจําแนกเป็ น 2 ประเภท
ได้แก่
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที่ ผูว้ ิจยั รวบรวมจากแหล่งของข้อมูลโดยตรง
โดยผูว้ ิจยั เริ่ มเก็บข้อมูลที่ ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขา บขส. จันทบุรี ตั้งแต่วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์–
วันที่ 16 มีนาคม 2561 ระยะเวลาทั้งสิ้ น 19 วัน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลที่อยูใ่ นลักษณะของเอกสารต่างๆ ที่มีบุคคล
อื่ นได้เก็บรวบรวมไว้แล้ว ข้อมูลทุ ติยภู มิมีความสะดวกประหยัดเวลา โดยข้อมู ลทุ ติยภูมิจะเป็ น
ทางเลือกสุ ดท้ายในการเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั
สรุ ปผลการวิจยั
ผลการศึ กษาเรื่ องความพึ งพอใจของลู กค้าที่ ใช้บ ริ การร้ านสะดวกซื้ อ 7-11 สาขาบขส.
จันทบุรี ผูว้ จิ ยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจํานวน 218 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.5
อายุ 20-40 ปี จํานวน 147 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.8 มีระดับการศึกษาสู งสุ ดคือปริ ญญาตรี จาํ นวน 149
คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 37.3 อาชี พเจ้าของกิ จการ/อาชี พอิสระ จํานวน 151 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 37.8 มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-10,000 บาท จํานวน117 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.3 และความถี่โดยเฉลี่ย
ที่มาใช้บริ การ 4-7 ครั้งต่อเดือนจํานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.8
ความพึงพอใจด้านเวลา ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.90 โดยพบว่า
ความรวดเร็ วในการให้บริ การของพนักงานมีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.43 และระยะเวลาการรอคิวในการใช้บริ การอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38
ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริ การ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20
โดยพบว่า ขั้นตอนการให้บริ การเหมาะสมและราบรื่ นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และ
ขั้นตอนการให้บริ การเข้าใจง่ายอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34
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ความพึงพอใจด้านบุ คลากรที่ ให้บริ การ ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.37
โดยพบว่า ความเหมาะสมในการแต่ งกายของผูใ้ ห้บริ การอยู่ในระดับ มาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.34
ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริ การอย่างสุ ภาพอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และ
ความรู ้ความสามารถในการบริ การ เช่น สามารถตอบคําถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คาํ แนะนําได้อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24
ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.16 โดยพบว่า
ความชัดเจนของป้ าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริ การต่างๆ อยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ 4.03 จุดหรื อช่ องการให้บ ริ การมี ความเหมาะสมและเข้าถึ งได้สะดวกอยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และความสะอาดของสถานที่ให้บริ การอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20
ผลการทดสอบสมมติฐาน
เพศที่ แ ตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อ ความพึ งพอใจของลู ก ค้าที่ มี ต่ อ การใช้บ ริ ก ารด้านเวลา ด้าน
ขั้นตอนการให้บริ การ และด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกที่ไม่แตกต่างกัน ส่ วนเพศที่แตกต่างกันมีผล
ต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริ การด้านบุคลากรที่ให้บริ การแตกต่างกัน
อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกไม่แตกต่างกัน ส่ วนอายุ
ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจด้านเวลาแตกต่างกัน และหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่
ประกอบด้วย (1) อายุต่าํ ว่า 20 ปี กับอายุ 41-60 ปี และ (2) อายุ 41-60 ปี กับอายุ 60 ปี ขึ้นไป อายุที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริ การแตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่
พบว่า มี 2 คู่ ประกอบด้วย (1) อายุต่าํ ว่า 20 ปี กับอายุ 41-60 ปี และ (2) อายุ 41-60 ปี กับอายุ 60 ปี ขึ้น
ไป และอายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริ การแตกต่างกัน หากวิเคราะห์
เป็ นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ ประกอบด้วย (1) อายุต่าํ ว่า 20 ปี กับอายุ 41-60 ปี และ (2) อายุ 20-40 ปี กับ
อายุ 41-60 ปี
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจด้านเวลาแตกต่างกันหากวิเคราะห์เป็ น
รายคู่ พบว่ า มี 5 คู่ ประกอบด้ ว ย (1) ประถมศึ ก ษากับ มัธ ยมศึ ก ษา/ปวช.หรื อเที ย บเท่ า (2)
ประถมศึ กษากับ ปริ ญ ญาตรี (3) ประถมศึ ก ษากับ สู งกว่าปริ ญ ญาตรี (4) มัธยมศึ กษา/ปวช.หรื อ
เทียบเท่ากับปริ ญญาตรี (5) อนุ ปริ ญญา/ปวส.หรื อเทียบเท่ากับสู งกว่าปริ ญญาตรี ระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริ การแตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่
พบว่า มี 4 คู่ ประกอบด้วย 4 คู่ ประกอบด้วย (1) ประถมศึกษากับมัธยมศึกษา/ปวช.หรื อเทียบเท่า
(2) ประถมศึ ก ษากับ อนุ ป ริ ญญา/ปวส.หรื อเที ย บเท่ า (3) ประถมศึ ก ษากับ ปริ ญญาตรี (4)
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ประถมศึกษากับสู งกว่าปริ ญญาตรี ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจด้านบุคลากร
ที่ ให้บริ การแตกต่ างกัน หากวิเคราะห์ เป็ นรายคู่ พบว่า มี 5 คู่ ประกอบด้วย (1) ประถมศึ กษากับ
มัธ ยมศึ ก ษา/ปวช.หรื อเที ย บเท่ า (2) ประถมศึ ก ษากับ อนุ ป ริ ญญา/ปวส.หรื อเที ย บเท่ า (3)
ประถมศึ กษากับ ปริ ญ ญาตรี (4) ประถมศึ ก ษากับ สู งกว่าปริ ญ ญาตรี (5) มัธยมศึ กษา/ปวช.หรื อ
เทียบเท่ากับปริ ญญาตรี และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจด้านสิ่ งอํานวยความ
สะดวกแตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 6 คู่ ประกอบด้วย (1) ประถมศึกษากับปริ ญญา
ตรี (2) ประถมศึกษากับสู งกว่าปริ ญญาตรี (3) มัธยมศึกษา/ปวช.หรื อเทียบเท่ากับสู งกว่าปริ ญญาตรี
(4) อนุ ปริ ญ ญา/ปวส.หรื อเที ยบเท่ ากับ ปริ ญ ญาตรี (5) อนุ ปริ ญญา/ปวส.หรื อเที ยบเท่ ากับสู งกว่า
ปริ ญญาตรี และ (6) ปริ ญญาตรี กบั สู งกว่าปริ ญญาตรี
อาชี พที่ แตกต่ างกันมีผ ลต่ อความพึงพอใจด้านเวลาแตกต่ างกัน หากวิเคราะห์ เป็ นรายคู่
พบว่า มี 4 คู่ ประกอบด้วย (1) นักเรี ยน/นักศึ ก ษากับ พนักงานบริ ษ ทั (2) นักเรี ยน/นักศึ กษากับ
เจ้าของกิจการ/อาชี พอิสระ (3) นักเรี ยน/นักศึกษากับอื่นๆ (4) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจกับ
อื่นๆ อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริ การแตกต่างกัน หากวิเคราะห์
เป็ นรายคู่ พบว่ า มี 4 คู่ ประกอบด้ว ย (1) นัก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษากับ พนั ก งานบริ ษ ัท (2) นัก เรี ย น/
นักศึกษากับข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (3) นักเรี ยน/นักศึกษากับเจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ
(4) นักเรี ยน/นักศึกษากับอื่นๆ อาชีพที่ แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริ การ
แตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 5 คู่ ประกอบด้วย (1) นักเรี ยน/นักศึกษากับพนักงาน
บริ ษทั (2) นักเรี ยน/นักศึกษากับข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (3) นักเรี ยน/นักศึกษากับเจ้าของ
กิจการ/อาชีพอิสระ (4) นักเรี ยน/นักศึกษากับอื่นๆ (5) พนักงานบริ ษทั กับเจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ
และอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกแตกต่างกัน หากวิเคราะห์
เป็ นรายคู่ พบว่า มี 5 คู่ ประกอบด้วย (1) นัก เรี ยน/นักศึ กษากับ เจ้าของกิ จการ/อาชี พ อิ สระ (2)
นักเรี ยน/นักศึ กษากับ อื่นๆ (3) พนักงานบริ ษทั กับอื่ นๆ (4) ข้าราชการ/พนักงานรั ฐวิสาหกิ จกับ
เจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ (5) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจกับอื่นๆ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจด้านเวลาแตกต่างกัน หากวิเคราะห์
เป็ นรายคู่ พบว่า มี 8 คู่ ประกอบด้วย (1) น้อยกว่า 5,000 บาทกับ 5,000-10,000 บาท (2) น้อยกว่า
5,000 บาทกับ 20,000-30,000 บาท (3) น้อยกว่า 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) 20,001988
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30,000 บาทกับ 30,001-40,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจด้าน
ขั้นตอนการให้บริ การแตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 6 คู่ประกอบด้วย (1) น้อยกว่า
5,000 บาทกับ 5,000-10,000 บาท (2) น้อยกว่า 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 รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนที่
แตกต่ างกันมี ผลต่ อความพึงพอใจด้านบุ คลากรที่ ให้บริ การแตกต่ างกัน หากวิเคราะห์ เป็ นรายคู่
พบว่า มี 6 คู่ประกอบด้วย (1) น้อยกว่า 5,000 บาทกับ 5,000-10,000 บาท (2) น้อยกว่า 5,000 บาท
กับ 20,001-30,000 บาท (3) น้อยกว่า 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 และรายได้เฉลี่ยต่ อเดื อนที่ แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจด้านสิ่ งอํานวย
ความสะดวกแตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 5 คู่ ประกอบด้วย (1) น้อยกว่า 5,000 บาท
กับ 5,000-10,000 บาท (2) น้อยกว่า 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
ความถี่โดยเฉลี่ยที่ มาใช้บริ การมีผลต่อความพึงพอใจด้านเวลาแตกต่างกัน หากวิเคราะห์
เป็ นรายคู่พบว่า มี 2 คู่ ประกอบด้วย (1) น้อยกว่าเดือนละครั้งกับ 1-3 ครั้งต่อเดือน (2) 1-3 ครั้งต่อ
เดือนกับมากกว่า 7 ครั้งต่อเดือน ความถี่โดยเฉลี่ยที่มาใช้บริ การมีผลต่อความพึงพอใจด้านขั้นตอน
การให้บริ การแตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 3 คู่ ประกอบด้วย (1) น้อยกว่าเดือนละ
ครั้งกับ 1-3 ครั้งต่อเดือน (2) น้อยกว่าเดือนละครั้งกับ 4-7 ครั้งต่อเดือน (3) มากกว่า 7 ครั้งต่อเดือน
กับ 1-3 ครั้งต่อเดือน ความถี่โดยเฉลี่ยที่มาใช้บริ การมีผลต่อความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริ การ
แตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 4 คู่ ประกอบด้วย (1) น้อยกว่าเดือนละครั้งกับ 1-3 ครั้ง
ต่อเดือน (2) น้อยกว่าเดือนละครั้งกับ 4-7 ครั้งต่อเดือน (3) น้อยกว่าเดือนละครั้งกับมากกว่า 7 ครั้ง
ต่อเดือน (4) 4-7 ครั้งต่อเดือนกับมากกว่า 7 ครั้งต่อเดือน และความถี่โดยเฉลี่ยที่มาใช้บริ การมีผลต่อ
ความพึ งพอใจด้า นสิ่ ง อํา นวยความสะดวกแตกต่ า งกัน หากวิ เคราะห์ เป็ นรายคู่ พบว่ า มี 2 คู่
ประกอบด้วย (1) น้อยกว่าเดือนละครั้งกับ 1-3 ครั้งต่อเดือน (2) 1-3 ครั้งต่อเดือนกับมากกว่า 7 ครั้ง
ต่อเดือน
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั เรื่ อง ความพึ งพอใจของลู กค้าที่ ใช้บริ ก ารในร้ านสะดวกซื้ อ 7-Eleven สาขา
บขส. จังหวัดจันทบุรี เมื่อพิจารณาถึงด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ
ด้านขั้นตอนการให้บริ การ และด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และรองลงมาคือความพึงพอใจด้าน
เวลาโดยลูกค้ามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยสามารถอภิปรายได้ดงั นี้
ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ ด้านขั้นตอนการให้บริ การและด้านบุคลากรที่ให้บริ การ ความพึง
พอใจอยู่ในระดับ มาก ผลการศึ ก ษาพบว่า ลู กค้ามี ค วามพึ งพอใจในการบริ ก ารด้านบุ ค ลากรที่
ให้บริ การอยู่ในระดับมากทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะความรู ้ ความสามารถของพนักงานในการให้บริ การ
เช่ น สามารถตอบคําถาม ชี้ แจงข้อสงสัยให้คาํ แนะนําได้ มีความพร้อมในการให้บริ การด้วยความ
สุ ภาพเรี ยบร้อย รวมถึงการแต่งกายสุ ภาพเหมาะสมของผูใ้ ห้บริ การ หากพนักงานบริ การแต่งกาย
เรี ยบร้อย และพฤติกรรมการให้บริ การดี ย่อมเป็ นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ วราวรรณ อนันตรัตน์ (2549) พบว่า ความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อ คือ พนักงานขายมีความสุ ภาพยิม้
แย้มแจ่มใสเป็ นมิตร การแต่งกายของพนักงานขายเหมาะสมและสะอาด ความรวดเร็ วถูกต้องในการ
ให้บริ การของพนักงานขาย ด้านขั้นตอนการให้บริ การพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจในด้านขั้นตอน
การให้บริ การอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เป็ นเพราะขั้นตอนการให้บริ การมีความเหมาะสมและราบรื่ น
รวมถึงขั้นตอนการให้บริ การมีความเข้าใจง่าย พร้อมกับการให้บริ การด้วยนวัตกรรมที่ทนั สมัยและ
เหมาะสําหรับชี วิตของคนยุคใหม่ในปั จจุบนั และด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ผลการศึกษาพบว่า
ลูกค้ามีความพึงพอใจในด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เป็ นเพราะจุด/ช่ องการ
ให้บริ การมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก ความชัดเจนของป้ าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์
บอกจุ ด บริ การต่ า งๆ ให้ กับ ลู ก ค้า อย่ า งชั ด เจน รวมถึ ง ความสะอาดของสถานที่ ใ ห้ บ ริ การ
เช่นเดียวกับผลงานวิจยั ของ นิ คม สะอาดเอี่ยม (2539) ธนาคารกรุ งเทพสาขาซี คอนแสควร์ ซึ่ งศึกษา
ความพึ งพอใจของลู กค้า ปั จจัยที่ ท าํ ให้ ลูก ค้าไม่ พ อใจ คื อ ความล่ าช้าของบริ ก ารหรื อ ความไม่
สะดวกบริ การ
ด้านเวลา ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจในด้านเวลาอยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะการให้บริ การของพนักงานมีความล่าช้า อาจะเป็ นเพราะอยู่ในช่วงเวลาที่ลูกค้าเยอะ
หรื ออยูใ่ นชัว่ โมงเร่ งด่วนเช่น ในตอนเช้าที่ทุกคนก็ต่างเร่ งรี บไปทํางาน หรื อตอนเย็นทุกคนเลิกงาน
รวมถึงนักเรี ยนที่ ไปโรงเรี ยนและเลิกเรี ยนในเวลาที่ใกล้เคียงกัน เมื่อปริ มาณลูกค้ามาก ก็ส่งผลให้
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เกิดความล่าช้าในการให้บริ การของพนักงาน ส่ งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในด้านเวลาอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจยั
1. จากผลการวิจยั สามารถนําไปเป็ นข้อมูลในการคัดเลือกหรื อสรรหาบุคลากรที่จะเข้ามา
ทํางาน เพือ่ การบริ การที่มีคุณภาพและมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2. จากผลการวิจยั ทําให้ได้ขอ้ มูลที่จาํ เป็ นสําหรับการวางแผนพัฒนาปรับปรุ งการให้บริ การ
อย่างเหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริ การอย่างแท้จริ ง
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. การวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริ การในร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven
สาขา บขส. จังหวัดจันทบุรี ด้านเวลา ด้านขั้นตอนการให้บริ การ ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ และด้าน
สิ่ งอํานวยความสะดวกในภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นหากมีการทําวิจยั ที่ใกล้เคียงกับงานวิจยั เรื่ องนี้ ทาง
เราเห็ นว่า ควรเก็บข้อมูลความพึงพอใจในด้านอื่นที่ นอกเหนื อจาก 4 ด้านเหล่านี้ ได้แก่ ความพึ ง
พอใจด้านเวลา ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริ การ ความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ ให้บริ การ
และความพึงพอใจด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก
2. การเก็บข้อมูลในการวิจยั เรื่ องนี้ คือ เก็บข้อมูลของลูกค้าที่มาใช้บริ การร้านสะดวกซื้อ 7Eleven สาขาบขส. จังหวัดจันทบุรี ซึ่ งอยู่ในเขตเมือง จึงควรเก็บข้อมูลในเขตอื่นด้วย เช่น ในเขตที่
อยูต่ ่างอําเภอ หรื อในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้ บริการร้ านอาหารบุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่าง ในเขตรังสิ ต
FACTORS OF MARKETING MIX IN CHOOSING GRILLED BUFFET RESTAURANT
IN RANGSIT DISTRICT
นฤเบศร์ ศิริธราธิวตั ร, ภาคภูมิ มาขุนทศ
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ชนินทร เลิศรัตประภากร
อาจารย์ประจํา คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึ กษาวิจยั ในครั้ งนี้ มีวตั ถุป ระสงค์เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการ
เลือกใช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่าง ในเขตรังสิ ต โดยจําแนกตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการ
วิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ชุด และใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการประมาลผล
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ เลือกใช้บริ การร้ านอาหารบุ ฟเฟ่ ต์ปิ้งย่าง ในเขต
รั งสิ ต มี ระดับ ความพึ งพอใจทั้ง 7 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านผลิ ตภัณ ฑ์อ ยู่ในระดับ มากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.88 (2) ด้านราคาอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 (3) ด้านสถานที่จดั จําหน่ายอยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 (4) ด้านการส่ งเริ มการตลาดอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.88 (5) ด้านบุคคลอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 (6) ด้านกระบวนการอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 (7) ด้านกายภาพการนําเสนออยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.07
คําสํ าคัญ : ส่ วนประสมทางการตลาด, ร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่าง
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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
จากวิถีการใช้ชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบนั ส่ งผลให้พฤติกรรม ค่านิยมการ
บริ โภคอาหารของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปด้วย การเลือกใช้ร้านอาหารนอกบ้านเป็ นหนทางหนึ่ งที่
ช่ วยอํานวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิตประจําวัน หรื อแม้แต่ในโอกาสพิเศษต่ างๆ ร้ านอาหารจึง
เสมือนเป็ นจุดนัดพบ พูดคุ ยสังสรรค์ ระหว่างแฟน เพื่ อน คนในครอบครั วในหลายโอกาส เมื่ อ
ความต้องการใช้บริ การที่เพิ่มขึ้น ความหลากหลายในการนํา เสนอบริ การของร้านอาหารก็มีหลาย
รู ปแบบมากขึ้นเช่นกัน
ร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ (Buffet) เป็ นรู ปแบบการขายพร้อมการบริ การอาหารซึ่ งมีเอกลักษณ์ ที่
โดดเด่น คือ ผูซ้ ้ื อสามารถเลือกตักอาหารรับประทานได้เองตามปริ มาณและความพอใจ มีการคิด
ค่าบริ การเป็ นรายวัน ปั จจุบนั ร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์กม็ ีการนําเสนออาหารและบริ การหลายรู ปแบบ เช่น
บุฟเฟ่ ต์อาหารไทย บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ บุฟเฟต์อาหารปิ้ งย่าง บุฟเฟ่ ต์ชาบู บุฟเฟ่ ต์ขนมจีน บุฟ
เฟ่ ต์ผลไม้ฯ (รวิวรรณ อาจสําอาง และสุ พรรณี เทพอรุ ณรัตน, 2557 : 44-46)
ร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์สไตล์ปิ้งย่างเผยแพร่ เข้ามาสู่ ประเทศไทยเมื่อ 10 กว่าปี ที่แล้ว ซึ่ งเดิมอาจ
รู ้จกั กันในชื่อ ร้านหมูกระทะ ร้านเนื้อย่างเกาหลี ต่อมาก็มีการพัฒนาตลาดโดยการนําเสนอวัตถุดิบ
ที่หลากหลาย มีคุณภาพสู งขึ้น ทําให้ร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างได้รับความนิ ยมจากผูบ้ ริ โภคมาอย่าง
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ต่อเนื่ องเห็ นได้จากอัตราการเติบโตของตลาดที่ มีการเติ บโตเฉลี่ยปี ละ 10% และตลาดยังคงมีการ
แข่งขันทั้งจากผูแ้ ข่งขันรายเก่าและการเข้ามาของผูแ้ ข่งขันรายใหม่
จากข้อ มู ล ข้างต้น ทําให้ ผูว้ ิ จ ัยสนใจที่ จ ะศึ กษาปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดในการ
เลือกใช้บริ การร้ านอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่าง ในเขตรังสิ ต เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่ แท้จริ งของ
ผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่าง และเพื่อผูป้ ระกอบการธุ รกิ จที่ เกี่ยวข้อง
สามารถนํา ผลสรุ ป จากการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ไปใช้ให้ เกิ ด ประโยชน์ ในด้านการปรั บ ปรุ งการบริ ก าร
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากที่สุดต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการวิจยั
เพื่อศึกษาความแตกต่างปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการ
เลือกใช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างในเขตรังสิ ต
สมมติฐานการวิจยั
ปั จจัยส่ วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้ง
ย่าง ในเขตรังสิ ตแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร : การศึกษาครั้งนี้ กลุ่มประชากรเป้ าหมาย คือ ผูบ้ ริ โภคที่ เคยใช้
บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างในเขตรังสิ ต
2. ขอบเขตด้านเนื้ อหา : การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาในเรื่ องของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดในการเลือกใช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่าง ในเขตรังสิ ต ซึ่งมีตวั แปรในการวิจยั คือ
2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้าน
กายภาพการนําเสนอ
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา : การศึกษาครั้งนี้ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
และทํา การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล สรุ ป ผล และรายงานผล โดยดําเนิ น การวิ จ ัย ศึ ก ษาตั้ง แต่ วัน ที่ 26
กุมภาพันธ์–วันที่ 16 มีนาคม 2561
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. ระดับการศึกษา
3. อายุ
4. อาชีพ
5. สถานภาพ
6. ระดับรายได้

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านบุคลากร
3. ด้านราคา
4. ด้านสถานที่
5. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ผูป้ ระกอบธุรกิจหรื อผูท้ ี่สนใจประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างสามารถ
นํา ผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ มีผลต่อการเลือกใช้บริ การร้านอาหารบุ ฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างในเขต
รังสิ ตไปใช้ในการวางแผนหรื อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดได้
2. ผูป้ ระกอบธุรกิจหรื อผูท้ ี่สนใจประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างสามารถ
นํา ผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์
ปิ้ งย่างในเขตรังสิ ตไปใช้ในการวางแผนหรื อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดได้
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. อาหารบุ ฟ เฟ่ ต์ หมายถึ ง อาหารสด หรื อ อาหารปรุ ง สํ า เร็ จ ที่ ถู ก จัด วางไว้ใ ห้ อ ย่า ง
หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริ การเป็ นผูเ้ ดินไปตักอาหารต่างๆ นั้นด้วยตนเอง
2. ร้ านอาหารบุฟ เฟ่ ต์ ปิ้งย่ าง หมายถึ ง รู ปแบบการขายพร้ อมการบริ การอาหาร คือ ผูซ้ ้ื อ
สามารถเลือกตักอาหารรับประทานได้เองตามปริ มาณและความพอใจ มีการคิดค่าบริ การเป็ นรายวัน
3. ผู้บริโภค หมายถึง ลูกค้าที่ เป็ นผูท้ ี่ใช้หรื อเคยใช้บริ การในร้ านอาหารปุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่าง ใน
เขตรังสิ ต
4. ส่ วนประสมการตลาด หมายถึง เครื่ องมือในการดําเนินทางการตลาดของร้านอาหารบุฟ
เฟ่ ต์ปิ้งย่าง
4.1 ด้ านผลิตภัณฑ์ หมายถึง รายการอาหาร คุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ รสชาติอาหาร ความ
หลากหลายของเมนูอาหาร และการปรับเปลี่ยนรายการอาหารที่ให้บริ การ
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4.2 ด้ านราคา หมายถึง ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร ความหลากหลายในระดับ
ของราคา และความชัดเจนในราคาอาหาร
4.3 ด้ านสถานที่จัดจําหน่ าย หมายถึง ทําเล ที่ต้ งั ใกล้แหล่งชุมชน ที่อยู่อาศัย ที่ทาํ งาน การ
เดินทางสะดวก และมีที่จอดรถเพียงพอต่อความต้องการ
4.4 ด้ านการส่ งเสริมการตลาด หมายถึง ส่ วนลดพิเศษสําหรับสมาชิ ก การจัดกิจกรรมช่วง
เทศกาลต่างๆ การโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ และการแจกคูปองส่ วนลด
4.5 ด้ านบุคคล หมายถึง การดูแลเอาใจใส่ ความกระตือรื อร้นของพนักงาน คําแนะนําจาก
พนักงาน การแต่งกายของพนักงาน และพนักงานมีความเพียงพอต่อการให้บริ การ
4.6 ด้ านกระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนในการบริ การต่างๆ การรับออเดอร์อาหาร การเสิ ร์ฟ
อาหาร และการชําระเงิน มีความรวดเร็ วและถูกต้อง
4.7 ด้ านกายภาพและการนํ าเสนอ หมายถึ ง ความสะอาดของร้ าน บรรยากาศและการ
ตกแต่งร้าน รู ปลักษณ์ของอาหาร และความสะอาดของห้องนํ้า
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps)
เสรี วงษ์มณฑา (2542, น. 11) ได้กล่าวไว้ว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
หมายถึง การที่กิจการมีสินค้าและ/หรื อบริ การไว้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย
สามารถสร้ างความพึงพอใจให้แก่พวกเขาได้ ทั้งนี้ ราคาของสิ นค้าและ/หรื อบริ การอยู่ในระดับที่
ผูบ้ ริ โภคยอมรับได้และยินยอมที่จะจ่าย (Willing to pay) มีช่องทางการจัดจาหน่ายที่เหมาะสมลูกค้า
สามารถเข้า ถึ งได้อ ย่า งสะดวกสบาย อี ก ทั้ง มี ค วามพยายามจู ง ใจเพื่ อ ให้ ลู ก ค้าเกิ ด ความสนใจ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าและ/หรื อบริ การอย่างถูกต้อง
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ และคณะ (2552, น. 80-81) ได้ก ล่ า วไว้ว่ า ส่ ว นประสมการตลาด
หมายถึ ง ตัว แปรทางการตลาดที่ ค วบคุ ม ได้ ซึ่ งบริ ษ ัท ใช้ร่ ว มกัน เพื่ อ สนองความพึ ง พอใจแก่
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเครื่ องมือดัง ต่อไปนี้
ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่ งที่บริ ษทั นาเสนอออกขายเพื่อก่อให้เกิ ด
ความสนใจ โดยการบริ โภคหรื อ การใช้ บ ริ การนั้ นสามารถทาให้ ลู ก ค้า เกิ ด ความพึ ง พอใจ
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(Armstrong and Kotler, 2009, p. 616) โดยความพึงพอใจนั้นอาจจะมาจากสิ่ งที่ สัมผัสได้และ/หรื อ
สั ม ผัส ไม่ ไ ด้ เช่ น รู ป แบบบรรจุ ภ ณ
ั ฑ์ กลิ่ น สี ราคา ตราสิ น ค้า คุ ณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์ ความมี
ชื่ อเสี ยงของผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จําหน่ าย นอกจากนี้ ตัวผลิตภัณฑ์ที่นาํ เสนอขายนั้น สามารถเป็ นได้ท้ งั
ในรู ปแบบของการมีตวั ตนและ/หรื อการไม่มีตวั ตนก็ได้ เพียงแต่ ว่าผลิตภัณฑ์น้ ันๆ จําเป็ นต้องมี
อรรถประโยชน์ (Utility) และมี คุ ณ ค่ า (Value) ในสายตาของลู ก ค้าซึ่ งเป็ นผู บ้ ริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์
เหล่านั้น ทั้งนี้ การกําหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ควรจะต้องคํานึ งและให้ความสําคัญเกี่ยวกับปั จจัย
ด้านต่างๆ ดังนี้
1. ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product/Service Differentiation) หรื อ ความความแตกต่าง
ทางการแข่ งขัน (Competitive Differentiation) เพื่ อ ให้ สิ น ค้าและ/หรื อ บริ การของกิ จการมี ค วาม
แตกต่างอย่างโดดเด่น
2. องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์พ้ืนฐาน
คุณภาพ รู ปร่ างลักษณะ การบรรจุภณั ฑ์ตราสิ นค้า เป็ นต้น
3. การกําหนดตําแหน่ งผลิตภัณ ฑ์ (Product Positioning) เป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อ
แสดงตําแหน่งของผลิตภัณฑ์วา่ อยูใ่ นส่ วนใดของตลาด ซึ่งจะมีความแตกต่าง (Differentiation) และ
มีคุณค่า (Value) ในจิตใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อทาให้ผลิตภัณฑ์มีความใหม่ โดยการ
ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น (New and Improved) อย่ า งสมํ่า เสมอ ทั้ งนี้ จะต้ อ งคํา นึ งถึ ง
ความสามารถของบริ ษทั ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียงิ่ ขึ้นไปเรื่ อยๆ
5. กลยุทธ์เกี่ยวกับส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ (Product Line)
ด้ านราคา (Price) ราคา หมายถึง จํานวนเงินตราที่ ตอ้ งจ่ายเพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์ สิ นค้า
และ/หรื อบริ การของกิจการ หรื ออาจเป็ นคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู ้ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จาก
การใช้ผลิ ตภัณ ฑ์สินค้าและ/หรื อบริ การนั้นๆ อย่างคุ ม้ ค่ ากับ จานวนเงิ นที่ จ่ายไป (Armstrong &
Kotler, 2009, pp. 616-617) นอกจากนี้ ยังอาจหมายถึ ง คุ ณค่าของผลิ ตภัณ ฑ์ในรู ปของตัวเงิน ซึ่ ง
ลูกค้าใช้ในการเปรี ยบเทียบระหว่างราคา (Price) ที่ตอ้ งจ่ายเงินออกไป กับคุณค่า (Value) ที่ลูกค้าจะ
ได้รับกลับมาจากผลิตภัณฑ์น้ นั ซึ่ งหากว่าคุณค่าสู งกว่าราคา ลูกค้าก็จะทําการตัดสิ นใจซื้ อ (Buying
Decision) ทั้งนี้ กิจการควรจะคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ ในขณะที่การกําหนดกลยุทธ์ดา้ นราคา ดังนี้
1. สถานการณ์ สภาวะ และรู ปแบบของการแข่งขันในตลาด
2. ต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ นค้าและ/หรื อบริ การ
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3. คุณค่าที่รับรู ้ได้ในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
4. ปั จจัยอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง
ด้ านช่ องทางการจั ด จํ า หน่ าย (Place/Channel Distribution) ช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย
หมายถึง ช่ องทางการจําหน่ ายสิ นค้าและ/หรื อบริ การรวมถึงวิธีการที่ จะนําสิ นค้าและ/หรื อบริ การ
นั้นๆ ไปยังผูบ้ ริ โภคเพื่อให้ทนั ต่อความต้องการ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ตอ้ งพิจารณาว่า กลุ่มเป้าหมาย คือ
ใคร และควรกระจายสิ นค้าและ/หรื อบริ การสู่ ผูบ้ ริ โภคผ่านช่ องทางใดจึงจะเหมาะสมมากที่ สุด
(THbusinessinfo, 2558)
1. จัดจําหน่ายสิ นค้าสู่ ผบู ้ ริ โภคโดยตรง (Direct)
2. จัดจําหน่ายสิ นค้าผ่านผูค้ า้ ส่ ง (Wholesaler)
3. จัดจําหน่ายสิ นค้าผ่านผูค้ า้ ปลีก (Retailer)
4. จําหน่ายสิ นค้าผ่านผูค้ า้ ส่ งและผูค้ า้ ปลีก (Wholesaler and Retailer)
5. จําหน่ายสิ นค้าผ่านตัวแทน (Dealer)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์, ปริ ญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรี รัตน์ (2541, น. 337) ได้กล่าวไว้ว่า การ
เลือกทําเลที่ต้ งั (Location) ของธุ รกิจนั้นมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุ รกิจการให้บริ การ
เนื่ องจากทําเลที่ ต้ งั ที่ กิจการเลื อกไว้น้ ัน จะเป็ นตัวกาหนดกลุ่ มลู กค้าที่ จะเข้ามาใช้บ ริ การดังนั้น
สถานที่ ให้ บ ริ ก ารจึ งควรครอบคลุ ม พื้ น ที่ ในการให้ บ ริ ก ารกลุ่ ม เป้ าหมายให้ ได้ม ากที่ สุ ด ทั้งนี้
ความสําคัญของทําเลที่ต้ งั (Location) จะมีความสําคัญมากน้อยแตกต่างกันไปตามลักษณะของธุรกิจ
แต่ละประเภท โดยในส่ วนของการกําหนดช่องทางการจัดจําหน่ายจะต้องคํานึ งถึงปั จจัยทั้ง 3 ส่ วน
ดังนี้
1. ลักษณะและรู ปแบบของการดําเนินธุรกิจ
2. ความจําเป็ นในการใช้คนกลาง (Intermediary) เพื่ อจัดจาหน่ ายสิ นค้าและ/หรื อบริ การ
ของธุรกิจ
3. ลูกค้าที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ
ด้ านการส่ งเสริ ม การตลาด (Promotion) การส่ งเสริ มการตลาด หมายถึ ง เครื่ อ งมื อ การ
สื่ อสารทางการตลาด เพื่อสร้ างความจูงใจ (Motivation) ความคิด (Thinking) ความรู ้ สึก (Feeling)
ความต้องการ (Need) และความพึงพอใจ (Satisfaction) ในสิ นค้าและ/หรื อบริ การ โดยสิ่ งนี้จะใช้ใน
การจู งใจลู ก ค้ากลุ่ ม เป้ าหมายให้ เกิ ด ความต้อ งการหรื อ เพื่ อ เตื อ นความทรงจํา (Remind) ในตัว
ผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยคาดว่า การส่ งเสริ ม การตลาดนั้น จะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความรู ้ สึ ก (Feeling) ความเชื่ อ
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(Belief) และพฤติกรรม (Behavior) การซื้อสิ นค้าและ/หรื อบริ การ (Etzel, Walker, & Stanton, 2007,
p. 677) หรื ออาจเป็ นการติดต่อสื่ อสาร (Communication) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผูข้ ายกับผู ้
ซื้อก็เป็ นได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการใช้เครื่ องมือสื่ อสารทางการตลาดในรู ปแบบต่างๆ อย่างผสมผสานกัน
หรื อเรี ยกได้ ว่ า เป็ นเครื่ องมื อ สื่ อสารการตลาดแบบบู ร ณาการ (IMC: Integrated Marketing
Communication) ซึ่งการจะใช้เครื่ องมือในรู ปแบบใดนั้น จะขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายด้วย (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2546) โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการส่ งเสริ มการตลาดแบบ
บูรณาการจะประกอบไปด้วย 5 เครื่ องมือหลัก ดังนี้
1. การโฆษณา (Advertising) หมายถึ ง กิ จกรรมการเผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสาร เพื่อเป็ นการ
สร้างแรงจูงใจและความต้องการซื้อสิ นค้าและ/หรื อบริ การ แก่ผทู ้ ี่ได้รับสารจากโฆษณาดังกล่าว ซึ่ ง
การโฆษณาสามารถทําได้ในหลากหลายช่ อ งทางการสื่ อ สาร เช่ น โทรทัศน์ วิท ยุ ป้ ายโฆษณา
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต ตามแต่ละพฤติกรรมของกลุ่มที่เป็ นลูกค้าเป้าหมาย
2. การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) การให้ข่าว หมายถึง
การนําเสนอแนวความคิดของบุคคลที่มีต่อสิ นค้าและ/หรื อบริ การ ซึ่ งอาจจะมีท้ งั ในรู ปแบบของการ
จ่ า ยเงิ น เพื่ อ เป็ นค่ า ตอบแทน หรื อไม่ ต้ อ งมี ก ารจ่ า ยเงิ น เป็ นค่ า ตอบแทนก็ ไ ด้ สํ า หรั บ การ
ประชาสั ม พัน ธ์ หมายถึ ง ความพยายามในการสื่ อสารข้อ มู ลจากผูส้ ่ งสารไปยัง ผูร้ ั บ สารที่ เป็ น
กลุ่มเป้ าหมาย โดยอาจจะเป็ นจากองค์กรถึงผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป หรื อ จากองค์กรถึงองค์กรด้วยกัน เป็ น
ต้น
3. การขายโดยพนักงาน (Personal Selling) หมายถึง การขายสิ นค้าที่ มีการสื่ อสารทั้งสอง
ทาง (Two-ways Communication) หรื อ การขายแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) ซึ่ งผูข้ ายและผูซ้ ้ือจะ
ได้พบหน้ากัน มีการสอบถาม แลกเปลี่ยนข้อมูล และเสนอขายสิ นค้าและ/หรื อบริ การกันโดยตรง
4. การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) หมายถึ ง กิ จกรรมทางการตลาดที่ จะช่ วยเพิ่ ม
ปริ มาณการขายสิ นค้าและ/หรื อบริ การ ให้มากขึ้น โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่ น การลดราคา การแลก
สิ นค้าสมนาคุณ การแจกสิ นค้าตัวอย่าง การแถมสิ นค้า ทั้งนี้เพื่อกระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่
มีต่อสิ นค้าและ/หรื อบริ การ และก่อให้เกิดพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อในท้ายที่สุด
5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง ช่ องทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคเป้าหมายได้โดยตรงเพื่อนําเสนอสิ นค้าและ/หรื อบริ การ โดยไม่มีความจําเป็ นในการใช้คน
กลางเพื่อทําหน้าที่ ประสานงาน ซึ่ งรู ปแบบของช่ องทางการตลาดทางตรง ได้แก่ การตลาดทาง
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โทรศัพท์ จดหมายอีเล็กทรอนิ กส์ (E-mail) ข้อความผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ จดหมายตรง เป็ น
ต้น
ด้ านบุคคล (People) ด้านบุคคล หรื อบุคลากร หมายถึง พนักงานที่ทางานเพื่อก่อประโยชน์
ให้แก่องค์กรต่างๆ ซึ่งนับรวมตั้งแต่เจ้าของกิจการ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูบ้ ริ หารระดับกลาง ผูบ้ ริ หาร
ระดับล่างพนักงานทัว่ ไป แม่ บา้ น เป็ นต้น โดยบุ คลากรนับได้ว่าเป็ นส่ วนผสมทางการตลาดที่ มี
ความสําคัญ เนื่องจากเป็ นผูค้ ิด วางแผน และปฏิบตั ิงาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็ นไปในทิศทางที่
วางกลยุทธ์ไว้ นอกจากนี้ บทบาทอีกอย่างหนึ่ งของบุ คลากรที่ มีความสําคัญ คือ การมีปฏิ สัมพันธ์
และสร้างมิตรไมตรี ต่อลูกค้า เป็ นสิ่ งสําคัญที่จะทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และเกิดความผูกพัน
กับองค์กรในระยะยาว
ด้ านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ด้านลักษณะทางกายภาพ หมายถึ ง สิ่ งที่
ลู กค้าสามารถสัมผัส ได้จากการเลื อกใช้สิน ค้าและ/หรื อ บริ การขององค์กร เป็ นการสร้ างความ
แตกต่างอย่างโดดเด่น และมีคุณภาพ เช่ น การตกแต่งร้าน รู ปแบบของการจัดจานอาหาร การแต่ง
กายของพนักงานในร้าน การพูดจาต่อลูกค้า การบริ การที่ รวดเร็ ว เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ จาํ เป็ นต่อการ
ดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุรกิจทางด้านการบริ การ ที่ควรจะต้องสร้างคุณภาพในภาพรวม ซึ่ ง
ก็คือ ในส่ วนของสภาพทางกายภาพที่ ลูกค้าสามารถมองเห็ นได้ ลักษณะทางกายภาพที่ ลูกค้าให้
ความพึงพอใจ และความแปลกใหม่ของสภาพทางกายภาพที่ แตกต่ างไปจากผูใ้ ห้บ ริ การรายอื่ น
เช่ นเดี ย วกันกับ สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2546, น. 106) กล่าวไว้ว่า ลักษณะกายภาพเป็ นสิ่ งที่ ลูกค้า
สามารถสัมผัสจับต้องได้ในขณะที่ยงั ใช้สินค้าและ/หรื อบริ การ อยู่ นอกจากนี้ อาจหมายความถึง
สัญลักษณ์ที่ลูกค้าเข้าใจความหมายในการรับข้อมูลจากการทําการสื่ อสารทางการตลาดออกไปใน
สาธารณะ
ด้ านกระบวนการ (Process) ด้านกระบวนการ หมายถึง เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ
วิธีการและงานปฏิบตั ิ ในด้านการบริ การที่ นาเสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การอย่าง
ถูกต้องรวดเร็ ว โดยในแต่ละกระบวนการสามารถมีได้หลายกิ จกรรม ตามแต่รูปแบบและวิธีการ
ดํา เนิ น งานขององค์ ก ร ซึ่ งหากว่ า กิ จ กรรมต่ า งๆ ภายในกระบวนการมี ค วามเชื่ อ มโยงและ
ประสานกัน จะทําให้กระบวนการโดยรวมมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ทั้งนี้
กระบวนการทํางานในด้านของการบริ การจําเป็ นต้องมีการออกแบบกระบวนการทํางานที่ชดั เจน
เพื่อให้พนักงานภายในองค์กรทุกคนเกิดความเข้าใจตรงกัน สามารถปฏิบตั ิ ให้เป็ นไปในทิ ศทาง
เดียวกันได้อย่างถูกต้องและราบรื่ นเช่นเดียวกับที่ กนกพรรณ สุ ขฤทธิ์ (2557, น. 33) ได้กล่าวไว้
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งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ฐิ ติ ม า ศรี พิ นิ จ (2553) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ งพฤติ ก รรมและปั จ จัยที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจของ
ผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิในอําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี โดยการศึกษาครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การร้ านอาหารญี่ปุ่นฟูจิใน
อําเภอศรี ราชา จังหวัด ชลบุ รี 2) พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การร้ านอาหารญี่ ปุ่นฟูจิใน
อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 3) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
ในการใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิในอําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 4) ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
ส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคกับพฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิในอําเภอศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรี โดยสุ่ มตัว อย่างผูใ้ ช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิใน อําเภอศรี ราชา จํานวน 400 ตัวอย่าง โดย
ใช้แบบสอบถามกับผูใ้ ช้บริ การ และนําข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิ งพรรณนา หาค่าความถี่
ค่าร้อยละ และทดสอบสมมติฐานด้วยค่าไคสแควร์ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล
กับพฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ
กิจติมา ลุมภักดีและไกรชิ ต สุ ตะเมือง (2555) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ของผูบ้ ริ โภควัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ศึกษาจากกลุ่มตัว
อย่างจากประชาชนที่ เป็ นกลุ่มวัยทํางานที่ มีอายุ 20 ขึ้ นไป ที่ ใช้บ ริ การร้ านอาหารบุ ฟเฟ่ ต์ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน tTest F-Test และ MRA ผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุ ค คลด้าน เพศ อายุ อาชี พ รายได้ ระดับ
การศึ กษา สถานภาพ ที่ แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้ านอาหารบุ ฟเฟ่ ต์
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จิตรลดา ฟั กป้ อมและนิ เวศน์ ธรรมมะ (2556) ศึกษาเรื่ องการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การบุ ฟ
เฟ่ ต์อาหารญี่ ปุ่นในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ศึ กษาจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มีอายุระหว่าง 15-60 ปี จํานวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
สถิติ และหาความสัมพันธ์ดว้ ยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ จาการศึกษาพบว่าปั จจัย ส่ วนบุคคลด้าน
เพศ อาชี พ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพการสมรสของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันมี
ปั จจัยการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การบุ ฟเฟ่ ต์อาหารญี่ ปุ่นในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลไม่
แตกต่างกัน ยกเว้น อายุ และประสบการณ์ในการรับประทานบุฟเฟ่ ต์อาหารญี่ปุ่นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ระเบียบวิธีวจิ ยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นประชากรที่มีจาํ นวนนับไม่ได้ (Infinite Population) ซึ่ งเป็ น
ประชาชนที่เคยใช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างในเขตรังสิ ต
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ตัวแทนผูท้ ี่เคยเลือกใช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้ง
ย่างในเขตรังสิ ต ซึ่ งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอนของกลุ่มนี้ ดังนั้นจึงใช้การคํานวณจํานวน
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคํานวณแบบไม่ทราบจํานวนประชากรของ W.G Cochran (บุญชม ศรี
สะอาด, 2558, น.38) ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่าง
5% และเพื่อให้การเก็บข้อมูลของแบบสอบถามครอบคลุมสมบูรณ์ จึงเพิ่มจํานวนตัวอย่าง 4% ของ
กลุ่มตัวอย่าง (385 x 4% = 15.4) หรื อสํารอง 15 คน โดยนับรวมเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้เท่ากับ 400 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ผูว้ ิจยั เลือกใช้ คือ การสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการวัดปั จจัยที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างในเขตรังสิ ต โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน
ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลและพฤติ ก รรมของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม เป็ นลักษณะคําถามแบบให้เลือกตอบเพียงคําตอบเดียวและเป็ นคําถามแบบปลายปิ ด
(Close-ended Question) จํานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 เป็ นคําถามเกี่ ยวกับ ปั จจัย ส่ ว นประสมการตลาดที่ มีผ ลต่ อ การเลื อ กใช้บ ริ การ
ร้ านอาหารปุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่าง ในเขตรังสิ ต โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
scale method : Likert scale questions) จํานวน 25 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค
ชั้น (Interval scale) มี 5 ระดับ
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็ นคําถามปลายเปิ ดที่ตอ้ งการให้ผตู ้ อบแบบสอบถามได้แสดงความ
คิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะอื่นๆ ได้อย่างอิสระ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ได้ทาํ การรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท คือ
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1. ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลทัว่ ไป ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการ
เลือกใช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่าง ในเขตรังสิ ต และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผูบ้ ริ โภค การ
รวบรวมข้อมูลโดยการเก็บแบบสอบถามจํานวนทั้งหมด 400 ชุด
2. ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี เอกสารงานวิจยั
บทความที่เกี่ยวข้อง จากสารสนเทศต่างๆ ทั้งที่เป็ นของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
สรุ ปผลการวิจยั
ผลจากการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ปั จ จัยด้า นประชากรศาสตร์ ส รุ ป ได้ว่า กลุ่ ม ตัว อย่างที่ ต อบ
แบบสอบถามจํานวน 400 คน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 233 คน (ร้อยละ
58.3) มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จํานวน 269 คน (ร้อยละ 67.3) สถานภาพโสด จํานวน 310 คน (ร้ อย
ละ 77.5) การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 269 คน (ร้ อยละ 67.3) ประกอบอาชี พเป็ นนักเรี ยน/
นักศึกษา จํานวน 313 (ร้ อยละ 78.3) และรายได้ต่อเดื อน ระหว่าง 9,000-15,000 บาท จํานวน 308
คน (ร้อยละ 77.0)
ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การ
ร้ านอาหารร้ านอาหารบุ ฟเฟ่ ต์ปิ้ งย่างจากผลการศึ กษา พบว่า ปั จจัยด้านผลิ ตภัณ ฑ์ที่มีผ ลต่ อการ
เลื อ กใช้บ ริ ก ารมากที่ สุ ด คื อ รสชาติ อ ร่ อ ยอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด มี ค่ าเฉลี่ ย = 4.94 รองลงมาคื อ
วัตถุดิบที่ ใช้มีคุณภาพดี สด สะอาดอยู่ในระดับมากที่ สุดมี ค่าเฉลี่ย = 4.93 ปรั บรายการอาหารอยู่
เสมออยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ย = 4.85 และมีเมนูอาหารให้เลือกหลากหลายอยู่ในระดับมากที่สุดมี
ค่าเฉลี่ย = 4.81 ตามลําดับ
ด้านราคา จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านราคาที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การมากที่สุด คือ
ราคาเหมาะสมกับ คุ ณ ภาพอาหารอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย = 4.90 รองลงมาคื อ มี ค วาม
หลากหลายในระดับ ราคาอยู่ในระดับ มากที่ สุดมี ค่ าเฉลี่ ย = 4.85 เมนู อ าหารมี ราคาระบุ ไว้อย่าง
ชัดเจนอยูใ่ นระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย = 4.77 ตามลําดับ
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ ายที่มี
ผลต่อการเลือกใช้บริ การมากที่สุดคือ ทําเล ที่ต้ งั ใกล้แหล่งชุมชน ที่พกั อาศัย ที่ทาํ งานอยู่ในระดับ
มากที่สุดมีค่าเฉลี่ย = 4.92 รองลงมาคือ กรเดินทางสะดวกอยูใ่ นระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย = 4.90 มีที่
จอดรถสะดวกสบาย และเพียงพออยูใ่ นระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย = 4.85 ตามลําดับ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านการส่ งเริ มการตลาดที่มีผลต่อ
การเลื อ กใช้บ ริ ก ารมากที่ สุด คื อ มี การจัด โปรโมชั่น แจกคู ป องส่ ว นลดอยู่ในระดับ มากที่ สุด มี
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ค่าเฉลี่ย = 4.90 รองลงมาคือ มีส่วนลดพิเศษสําหรับสมาชิกอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย = 4.88 มี
การจัดกิ จกรรมพิ เศษในโอกาสเทศกาลต่ างๆ อยู่ในระดับ มากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ย = 4.87 และมี การ
โฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ อยูใ่ นระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย = 4.87 ตามลําดับ
ด้านบุคคล จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านบุคคลที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การมากที่สุด
คื อ พนัก งานเพี ยงพอต่ อความต้องการอยู่ในระดับ มากที่ สุดมี ค่ าเฉลี่ ย = 4.93 พนักงานแต่ งกาย
สะอาด สุ ภาพเรี ยบร้อยอยูใ่ นระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย = 4.93 รองลงมาคือ พนักงานมีความรู ้ ความ
เชี่ยวชาญ สามารถให้คาํ แนะนําลูกค้าได้อยูใ่ นระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย = 4.90 และการดูแลเอาใจใส่
ความกระตือรื อร้นของพนักงานอยูใ่ นระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย = 4.90
ด้านกระบวนการ จากผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัยด้านกระบวนการที่ มีผลต่ อการเลื อกใช้
บริ การมากที่ สุด คื อ ขั้น ตอนในการชําระเงิ นมี ความรวดเร็ วและถู กต้องอยู่ในระดับ มากที่ สุดมี
ค่าเฉลี่ ย = 4.78 รองลงมาคือ ขั้นตอนการเสิ ร์ฟอาหารมี ความรวดเร็ วและถูกต้องอยู่ในระดับมาก
ที่สุดมีค่าเฉลี่ย = 4.77 และขั้นตอนการรับออเดอร์ อาหารมีความรวดเร็ วและถูกต้องอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุดมีค่าเฉลี่ย = 4.70 ตามลําดับ
ด้านกายภาพและการนําเสนอ จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านกายภาพและการนําเสนอที่
มีผลต่อการเลือกใช้บริ การมากที่สุด คือ รู ปลักษณ์ของอาหารสวยงาม น่ ารับประทานอยูใ่ นระดับ
มากมีค่าเฉลี่ย = 4.15 รองลงมาคือ ความสะอาดของร้านอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย = 4.12 ห้องนํ้า
สะอาดอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย = 4.03 บรรยากาศและการตกแต่งร้านสวยงามอยูใ่ นระดับมากมี
ค่าเฉลี่ย = 4.00 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพศที่ แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
สถานที่ จาํ หน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุ คคล ด้านกระบวนการ และด้านกายภาพการ
นําเสนอไม่แตกต่างกัน
อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านสถานที่จาํ หน่ าย
ด้านการส่ งเศริ มการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านกายภาพกานําเสนอไม่แตกต่างกัน ส่ วนอายุที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกันและหากวิเคราะห์
เป็ นรายคู่ พบว่ามี 2 คู่ ประกอบด้วย (1) ตํ่ากว่า 20 ปี กับ 20-30 ปี และ (2) 20-30 ปี กับ 46-60 ปี
และอายุที่ แตกต่างกันส่ งผลต่ อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านบุ คคลแตกต่างกัน และหาก
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วิเคราะห์ เป็ นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ ประกอบด้วย (1) ตํ่ากว่า 20 ปี กับ 31-45 ปี และ (2) 20-30 ปี กับ
31-45 ปี
สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านสถานที่จาํ หน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านกายภาพการ
นําเสนอไม่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านสถานที่ จ าํ หน่ าย ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด ด้านบุ ค คล ด้า นกระบวนการ และด้าน
กายภาพการนําเสนอไม่แตกต่างกัน
อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านสถานที่จาํ หน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล และด้านกายภาพการนําเสนอไม่แตกต่ างกัน ส่ วนอาชี พที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกันและหากวิเคราะห์
เป็ นรายคู่ พบว่า มี 4 คู่ ประกอบด้วย (1) นักเรี ยน/นักศึกษา กับ พนักงานบริ ษทั เอกชน (2) นักเรี ยน/
นักศึกษา กับ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (3) พนักงานบริ ษทั เอกชน กับ ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และ (4) นักเรี ยน/นักศึกษา กับ เจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้าน
สถานที่ จาํ หน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุ คคล ด้านกระบวนการ และด้านกายภาพการ
นําเสนอไม่ แ ตกต่ างกัน ส่ วนรายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อ ปั จ จัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกันและหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 4 คู่ ประกอบด้วย (1) น้อย
กว่า 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
อภิปรายผลการวิจยั
ผลการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์
ปิ้ งย่าง ในเขตรังสิ ต เมื่อพิจารณาถึงด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านบุคคล ด้านช่องทางการ
จัด จํา หน่ าย ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้านการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้า นราคา และด้า นกระบวนการ และ
รองลงมาคื อ ด้านกายภาพการนําเสนอ โดยลูกค้ามี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยสามารถ
อภิปรายได้ดงั นี้
ด้านบุ คคล ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้านผลิตภัณ ฑ์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
ราคา และด้านกระบวรการ ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้ามีความพึง
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พอใจในด้านบุคคลอยูใ่ นระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ ร้านอาหารมีพนักงานเพียงพอต่อความ
ต้องการ แต่งกายสะอาดสุ ภาพเรี ยบร้อย และมีความรู ้ ความเชียวชาญ สามารถแนะนํา แก้ไขปั ญหา
ต่างๆ ให้ลูกค้าได้ ด้านสถานที่จดั จําหน่ายพบว่า ลูกค้ามีความพึ่งพอใจในด้านสถานที่จดั จําหน่ายอยู่
ในระดับ มากที่ สุด ทั้งนี้ เป็ นเพราะร้ านอาหารตั้งอยู่ใกล้แหล่ งชุ มชุ น ที่ พ กั อาศัย ลู กค้าสามารถ
เดินทางได้สะดวก และมีที่จอดรถเพียงพอต่อความต้องการ ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ลูกค้ามีความพึง
พอใจในด้านผลิ ตภัณ ฑ์อ ยู่ในระดับ มากที่ สุด ทั้งนี้ เป็ นเพราะ วัตถุ ดิบ ที่ ใช้มีความสด สะอาด มี
เมนู อาหารให้เลือกรับประทานหลากหลาย และมีการปรับเปลี่ยนรายการอาหารอยูส่ มํ่าเสมอ ด้าน
การส่ งเสริ มการตลาดพบว่า ลูกค้ามี ความพึงพอใจในด้านการส่ งเสริ มการตลาดอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้ เป็ นเพราะมีการจัดโปรโมชัน่ ที่หลากหลาย คูปองส่ วนลด ส่ วนลดพิเศษสําหรับสมาชิ ก
และกิจกรรมพิเศษในช่ วงเทศกาลต่างๆ ด้านราคาพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจในด้านราคาอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้ เป็ นเพราะ ด้วยราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร มีความหลากหลายใน
ระดับราคา และมีการระบุราคาไว้อย่างชัดเจน ด้านกระบวนการพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจในด้าน
กระบวนการอยูใ่ นระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็ นเพราะ ร้านอาหารมีข้ นั ตอนในการให้บริ การโดยรวมที่มี
คุณภาพ เช่น ขั้นตอนในการชําระเงิน ขั้นตอนการเสิ ร์ฟอาหาร และขั้นตอนในการรับออเดอร์ลูกค้า
มีความรวดเร็ ว ถูกต้อง แม่นยํา และด้านกายภาพการนําเสนอ ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้ามีความพึง
พอใจในด้านกายภาพการนําเสนออยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้ เป็ นเพราะ ร้ านอาหารสะอาด อาหารมี
รู ปลักษณ์ ที่น่ารับประทาน และบรรยากาศ การตกแต่งร้ านที่ สวยงามรวมไปถึงความสะอาดของ
ห้องนํ้า
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย
จากผลการวิจยั ผูป้ ระกอบธุรกิจหรื อผูท้ ี่สนใจประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้ง
ย่างสามารถนํา ผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การร้านอาหารบุฟ
เฟ่ ต์ปิ้งย่าง ไปใช้ในการวางแผนหรื อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ดียงิ่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาความต้องการของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับสิ นค้า และการให้บริ การของร้ านอาหาร
บุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่าง เพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการของผูบ้ ริ โภคในอนาคต
2. ศึกษาตัวแปรอิสระอื่นที่สามารถนําไปหาความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ร้านอาหารบุฟเฟต์
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ความพึงพอใจของลูกค้ าในการให้ บริการของธนาคารกสิ กรไทย สํ านักงานพหลโยธิน
CUSTOMER’S SATISFACTION IN RECEIVING SERVICE FROM KASIKORN BANK,
PHAHOLYOTHIN BRANCH
โสรญา วงษ์ สวาท, พรพรรณ เจริญมิตร
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ณกมล จันทร์ สม
อาจารย์ประจํา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริ การ
ของธนาคารกสิ กรไทย สํานักงานพหลโยธิ นเพื่อศึกษาข้อมู ลทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่ อความพึ งพอใจในด้านความพึงพอใจในภาพรวมด้านการรับ รู ้ ถึงคุณ ค่ าด้านการรั บรู ้ ถึ ง
คุณภาพ ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ด้านความจงรักภักดี และด้าน
ภาพลัก ษณ์ ที่ แ ตกต่ า งกัน การวิ จ ัย ในครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัย เชิ ง สํ า รวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 ชุ ด และใช้โปรแกรม
ทางคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล
จากการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ างส่ ว นใหญ่ เพศหญิ ง มี อ ายุร ะหว่ า ง 31-40 ปี ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ นลูกจ้างพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000
บาท และช่วงเวลาที่ใช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นช่ วงกลางวัน 11.00 น.-13.00 น.ประเภทการใช้บริ การ
ส่ วนใหญ่เป็ นการฝาก-ถอนเงิน ผลการวิจยั พบว่า (1) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจ
ของลูกค้าในการให้บริ การของธนาคารกสิ กรไทย สํานักงานพหลโยธิน อยูใ่ นระดับมาก 6 ด้าน โดย
เรี ยงตามลําดับได้แก่ ด้านความพึงพอใจในภาพรวม ด้านการรับรู ้ถึงคุณค่า ด้านการรับรู ้ถึงคุณภาพ
ด้านความน่ าเชื่ อถื อและไว้วางใจ ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และด้านภาพลักษณ์ ส่ วนที่ อยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ ด้านความจงรักภักดี
คําสํ าคัญ : ความพึงพอใจ, ธนาคารกสิ กรไทย
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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
ในยุคปั จจุบนั ธนาคารพาณิ ชย์ในภาวะที่มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุ นแรง เนื่องจากลูกค้า
มีช่องทางเลือกในการใช้บริ การมากขึ้นซึ่ งทําให้ธนาคารต่างๆและบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ต่างๆ
ต้อ งแข่ งขัน กัน ในการให้บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนในรู ป แบบต่ างๆ ทําให้ แต่ ล ะแห่ งเกิ ด การทุ่ ม เท
ทรัพยากรเพื่อการเปลี่ยนแปลงหน่ วยงานของตนเพื่อให้บริ การที่ดีกว่าคู่แข่ง เช่น การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีบรรยากาศของหน่ วยงาน เพื่อดึงดูดลูกค้าโดยการนําวิธีการต่างๆ มาปรับปรุ งคุณภาพ
การบริ ก ารมี ก ารขยายสาขาเพื่ อ ขยายการบริ ก ารให้ ค รอบคลุ ม ในพื้ น ที่ ต่ า งๆ ทางการเงิ น ได้
หลากหลาย ธนาคารพาณิ ชย์จึงจําเป็ นต้องหาวิธีการต่างๆ เพื่อจะตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เพื่อให้ธนาคารสามารถที่จะครองส่ วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากที่สุด อันจะนํามาซึ่ งกําไรจะเป็ น
เป้ าหมายสู งสุ ดของการประกอบธุ รกิจ การหาลูกค้าใหม่เพิ่มเติ ม รวมทั้งการรักษาลูกค้าเดิ มของ
ธนาคารเป็ นสิ่ งที่สถาบันการเงินทุกแห่ งพยายามดําเนิ นการ โดยพยายามให้การบริ การที่ทาํ ให้ลูกค้า
เกิดความสะดวกสบาย รวดเร็ ว รวมทั้งสร้ างความเป็ นเองกับลูกค้า และมีการนําเทคโนโลยีต่างๆ
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เข้ามาช่วยให้เกิดความน่ าเชื่อถือ รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั ธนาคารทั้งยังพยายามขยายการ
ให้บริ การทางการเงินต่างๆ ให้ครบวงจร (ธารี นี แก้วจันทรา, 2553)
ธนาคารกสิ กรไทยก่อตั้งเมื่ อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ด้วยทุ นจดทะเบี ยน 5 ล้านบาท
โดยมีสาขาสํานักถนนเสื อป่ าในปั จจุบนั เป็ นที่ทาํ การแห่ งแรก ซึ่ งเริ่ มด้วยพนักงานเพียง 21 คน แต่
เพียงงวดบัญชีแรกที่สิ้นสุ ดหรื อเพียง 6 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2488 ก็มียอดเงินฝากสู งถึง
12 ล้านบาท และมี สินทรั พ ย์ 15 ล้านบาท ตลอดหลายทศวรรษที่ ผ่านมา ธนาคารมุ่ งมัน่ พัฒ นา
องค์กรและผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่อย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้บริ การที่เป็ นเลิศ ภายใต้คาํ ขวัญ บริ การ
ทุกระดับประทับใจ
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผูศ้ ึกษามีความสนใจที่จะศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของลูกค้าใน
การให้บริ การของธนาคารกสิ กรไทย สํานักงานพหลโยธิ น เพื่อที่จะสามารถนําข้อมูลจากการวิจยั
ดังกล่าวไป ปรับปรุ ง แก้ไข และพัฒนาการให้บริ การลูกค้าที่มาใช้บริ การในครั้งต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ในการให้ บ ริ ก ารของธนาคารกสิ ก รไทย
สํานักงานพหลโยธิ น ประกอบไปด้วยความพึงพอใจในภาพรวม การรั บรู ้ ถึ งคุ ณ ค่า การรั บรู ้ ถึ ง
คุณภาพ ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ความจงรักภักดี และภาพลักษณ์ที่
แตกต่างกัน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ด้านประชากรศาสตร์ ที่ แ ตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อ ความพึ งพอใจในการ
ให้บริ การประกอบไปด้วย ความพึงพอใจในภาพรวม การรับรู ้ถึงคุณค่า การรับรู ้ถึงคุณภาพ ความ
น่าเชื่อถือและไว้วางใจ ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ความจงรักภักดี และภาพลักษณ์ที่แตกต่างกัน
สมมติฐานการวิจยั
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริ การประกอบ
ไปด้ว ย ความพึ งพอใจในภาพรวม การรั บ รู ้ ถึ งคุ ณ ค่ า การรั บ รู ้ ถึงคุ ณ ภาพ ความน่ าเชื่ อ ถื อ และ
ไว้วางใจ ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ความจงรักภักดี และภาพลักษณ์ที่แตกต่างกัน
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ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) ที่ศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกค้าใน
การให้บริ การของธนาคารกสิ กรไทย สํานักงานพหลโยธิ น โดยจําแนกการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของ
ประชากรที่มารับบริ การประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ประเภทธุรกรรม
ช่ วงเวลาที่ เข้ามาใช้บริ การ ส่ วนที่ สอง ทําการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริ การของ
ธนาคารกสิ กรไทย สํานักงานพหลโยธิ น โดยจําแนกเป็ นด้านความพึงพอใจในภาพรวม ด้านการ
รับรู ้ถึงคุณค่า ด้านการรับรู ้ถึงคุณภาพ ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก
ด้านความจงรักภักดี ด้านภาพลักษณ์
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปั จจัยด้านบุคคล ประกอบด้วย
1. เพศ
2. อายุ
3. รายได้การศึกษา
4. อาชีพ
5. เวลาที่ติดต่อกับธนาคาร
6. ประเภทธุรกรรม

ความพึงพอใจในการให้บริ การ
1. ความพึงพอใจในการให้บริ การ
2. การรับรู ้ถึงคุณค่า
3. การรับรู ้ถึงคุณภาพ
4. ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ
5. ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก
6. ความจงรักภักดี
7. ภาพลักษณ์

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ทําให้ท ราบระดับ ความพึ งพอใจของลู ก ค้าในการให้ บ ริ การของธนาคารกสิ ก รไทย
สํานักงานพหลโยธิน
2. เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขการให้บริ การ เพื่อเพิ่มศักยภาพของธนาคารให้ดี
ขึ้น
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ความพึงพอใจในภาพรวม หมายถึง ความรู ้สึกหรื อทัศนคติของลูกค้าหลังได้รับบริ การ
หรื อระหว่างการใช้บ ริ การได้บรรลุเป้ าหมาย หรื อได้รับบริ การได้ตรงตามที่ ลูกค้าคาดหวัง อาจ
สังเกตได้จากสายตาคําพูดหรื อพฤติกรรมต่างๆ
2. การรั บรู้ ถึงคุณค่ า หมายถึง การที่ผูบ้ ริ โภครับรู ้ถึงคุณค่าของคุณภาพของตราสิ นค้าและ
บริ การส่ งผลต่อความพึงพอใจและความเชื่อมัน่ ของลูกค้า
3. การรั บ รู้ ถึ ง คุ ณ ภาพ หมายถึ ง คุ ณ ลัก ษณะที่ เป็ นไปตามความเหมาะสม ปราศจาก
ข้อผิดพลาดทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี และสามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจ
4. ความน่ าเชื่ อและไว้ ว างใจ หมายถึ ง การที่ พ นัก งานสามารถให้ บ ริ ก ารลู ก ค้าได้อ ย่าง
ถูกต้องและตรงตามที่สัญญาที่ให้ไว้กบั ลูกค้า
5. ความจงรักภักดี หมายถึง ทัศนคติที่ดีของลูกค้าที่มีต่อสิ นค้าและบริ การ จนทําให้ลูกค้า
เกิดการใช้บริ การซํ้า
6. สิ่ งอํานวยความสะดวก หมายถึง สิ่ งที่สร้างความสะดวกหรื อทําให้การประกอบกิจกรรม
ต่างๆ กระทําได้รวดเร็ วขึ้น
7. ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจของคนเราอาจหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งสร้างให้เกิดขึ้น
แก่จิตใจ และความประทับใจ ซึ่ งทัศนคติและการกระทําใดๆ ที่คนเรามีต่อสิ่ งนั้นจะมีความเกี่ยวพัน
อย่างสู งกับภาพลักษณ์ต่อสิ่ งนั้น
8. ผู้ใช้ บริการ หมายถึง บุคคลทัว่ ไปที่มาใช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย สํานักงานพหลโยธิน
9. การให้ บริ การ หมายถึง การให้ลูกค้าได้สิ่งที่ตอ้ งการในเวลาที่ลูกค้าต้องการสิ่ งเหล่านั้น
ซึ่งประกอบไปด้วย การดูแลเอาใจใส่ และเข้าใจในการบริ การนั้น
10. ความพึงพอใจของลูกค้ า หมายถึง ภาวการณ์ แสดงออกถึงความรู ้ สึกในทางบวกของ
บุคคลอันเป็ นผลจากเปรี ยบเทียบการรับรู ้สิ่งที่คาดหวังเกี่ยวกับบริ การนั้น
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ องกับความพึงพอใจ
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Michael Beer (1965 อ้างถึงใน สมหมาย เปี ยถนอม, 2551 : 7) ได้ให้ความหมายของความ
พึงพอใจไว้วา่ เป็ นทัศนคติของคนที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งซึ่งหมายถึง แรงจูงใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ต่อการกระทําสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง เช่น ต่อการประเมินผลงานขององค์กรที่เกี่ยวกับชี วิตความเป็ นอยู่ของ
ตน หรื อแรงจูงใจที่บุคคลจะเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมขององค์กรใดจะเป็ นผลที่เกิดจากทัศนคติ
องค์กร หรื อการทํางานขององค์กรนั้นรวมกัน ความคาดหวังที่เขาคาดหมายไว้ ถ้ามีทศั นคติที่ดีต่อ
องค์กรต่ อผลงานขององค์กร และได้รับ การตอบสนองทั้งรู ปธรรมและนามธรรมเป็ นไปตามที่
คาดหมายไว้ แรงจูงใจที่จะมีความรู ้สึกพึงพอใจก็จะสู ง แต่ในทางกลับกัน ถ้ามีทศั นคติในเชิงลบต่อ
งาน และการตอบสนองไม่เป็ นไปตามที่คาดหวังไว้แรงจูงใจที่จะมีความรู ้สึกพอใจก็จะตํ่าไปด้วย
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นปฏิ กิริยาของบุคคลที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและ การใช้
สิ นค้าและบริ การทางเศรษฐกิ จ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ของการตัดสิ นใจซึ่ งเกิดก่อนและเป็ น
ตัวกําหนดปฏิกิริยาต่างๆ เหล่านี้ (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2536, หน้า 5)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งซึ่ งเกี่ยวข้องโดย ตรงกับ
การจัดหาให้ได้มา และการใช้ซ่ ึงสิ นค้าและบริ การ ทั้งนี้ หมายรวมถึง กระบวนการตัดสิ นใจซึ่งมีมา
อยูก่ ่อนแล้ว และซึ่งมีส่วนในการกําหนดให้มีการกระทําดังกล่าว (ธงชัย สันติวงษ์, 2540, หน้า 29)
ปั จ จัย ด้า นจิ ต วิ ท ยา (psychological factor) ปั จ จัย ทางจิ ต วิ ท ยาที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
ประกอบด้วย แรงจูงใจการรับรู ้ การเรี ยนรู ้ ความเชื่อและทัศนคติ
แรงจูงใจ (motivation) คื อ ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความต้องการที่ มากเพี ยงพอที่ ก ระตุ ้น ให้บุ ค คล
กระทําเพือ่ ตอบ สนองความต้องการ โดยที่ความต้องการของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไป
การรั บ รู ้ (perception) การรั บ รู ้ ข องแต่ ล ะบุ ค คลมี ค วามแตกต่ า งกัน และสิ่ ง แวดล้อ มที่
แตกต่างกันก็จะทําให้การแปลความหมายของการรับรู ้ของแต่ละคนแตกต่างกันไป
การเรี ยนรู ้ (learning) คือ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในความนึกคิดของผูบ้ ริ โภคตอบสนองหรื อ
พฤติกรรมอันเป็ นผลมาจากได้ปฏิบตั ิ ประสบการณ์ หรื อเกิดขึ้นของสัญชาตญาณ หรื อ ความรู ้ที่ได้
จากการรับรู ้สิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นมาก่อนนั้นเองดังนั้น การตลาดจะใช้แนวคิดนี้ มาเป็ นประโยชน์ดว้ ย
การโฆษณาซํ้าๆ เพื่อให้เกิดการจูงใจซื้อ
ความเชื่ อ และทัศ นคติ (belief and attitude) ความรู ้ สึ ก ของบุ ค คลต่ อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ งใน
ทางบวกหรื อลบซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการ รับรู ้ และพฤติกรรมการตัดสิ นใจของแต่ละบุคคล
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งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
วัชราภรณ์ จันทร์สุวรรณ (2555, บทคัดย่อ) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการ
ใช้บ ริ การธนาคารกรุ งศรี อ ยุธ ยา สาขาพู น พล จังหวัดภู เก็ต โดยเครื่ อ งมื อที่ ใช้ในการวิจยั ได้แ ก่
แบบสอบถาม โดยผูต้ อบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นหญิง อายุ 21-30 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี
อาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนหรื อลูกจ้าง รายได้ 15,001-30,000 บาทต่อเดื อน ส่ วนมากติดต่อ
ธนาคารในช่ วงเช้าก่อน 11.00 น.โดยทําธุ รกรรมในด้านการฝากถอนเงินที่ มากสุ ดและใช้เวลาใน
การทําธุ รกรรมกับธนาคารน้อยกว่า 15 นาทีโดยรวมอยู่ระดับที่มากคือ ด้านภาพลักษณ์เป็ นด้านที่
ลูกค้าพอใจมากที่สุด รองลงมาเป็ นความน่ าเชื่ อถือและความไว้วางใจส่ วนที่ ลูกค้าพอใจน้อยที่สุด
คือ ด้านการดูแลเอาใจใส่ ในรายบุคคลส่ วน ด้านธุรกรรมด้านอื่นของธนาคารไม่แตกต่างกัน
ปั ณณวัชร์ พัชราวลัย (2558, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การ
และการรั บรู ้ ภาพลักษณ์ ธนาคารที่ ส่งผลต่ อความภักดี ในการใช้บริ การธนาคารเฉพาะกิ จในเขต
กรุ ง เทพมหานคร โดยใช้ แ บบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยผู ้ต อบ
แบบสอบถามทั้งหมดมีจาํ นวน 400 คน เป็ นเพศชาย 400 คน และเพศหญิง 236 คน ส่ วนใหญ่มีอายุ
20-30 ปี จํานวน 248 คน จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี 242 คน มีสถานภาพของผูร้ ับบริ การเป็ น
พนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 162 คน รายได้ 20,000-50,000 บาท/ เดือน จํานวน 171 คน และรู ้จกั
ธนาคารออมสิ นมากที่สุด 288 คน ไม่รู้จกั ธนาคารเพื่อการนําเข้าและส่ งออกมากที่สุด 112 คน ผล
การวิเคราะห์พบว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การของผูบ้ ริ โภคแต่ละด้านส่ งผลต่อความภักดี
ของผูใ้ ช้บริ การธนาคารเฉพาะกิ จ เมื่ อพิจารณารายด้านพบว่า ความเชื่ อถื อ ความมัน่ ใจ ด้านการ
สร้างบริ การให้เป็ นรู ปธรรม ด้านความใส่ ใจ และด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้าส่ งผล
ต่อความภักดีในการใช้บริ การของลูกค้าผูใ้ ช้บริ การ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05
เบญจมาศ ศรี อมรรัตนกุล (2560, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคาร
ไทยพาณิ ช ย์ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่ อศึ กษาอิ ท ธิ พ ลทางตรง ทางอ้อม และอิ ท ธิ พ ลโดยรวม
ภาพลักษณ์ ความคาดหวัง การรับรู ้คุณค่า และการรับรู ้คุณภาพต่อความพึงพอใจ โดยกรอบแนวคิด
ของงานวิจยั ประยุกต์จากแบบจําลองดัชนี ช้ ี วดั ความพึงพอใจ ACSI วิธีการสํารวจข้อมูลแบบการ
สุ่ มหลายขั้นตอนวิธีการศึกษาใช้การเก็บข้อมูลจากลูกค้าธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํานวน 532 ราย และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าสถิตเชิ งพรรณนาผลการวิจยั พบว่า 1) การรับรู ้ คุณค่าและการรับรู ้คุณ ภาพ
ส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การอย่างมีนยั สําคัญ 2) ความพึงพอใจและภาพลักษณ์ส่งผลต่อ
ความจงรักภักดี ผลดังกล่าวสามารถตีความได้ว่าผูบ้ ริ หารธนาคารไทยพาณิ ชย์ ควรมุ่งเน้นและให้
1016

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ความสําคัญด้านคุณภาพการให้บริ การ ด้านการรับรู ้คุณค่า ซึ่ งเป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารไทยพาณิ ชย์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ระเบียบวิธีวจิ ยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากร ได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การ ความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริ การของธนาคารกสิ กร
ไทย สํานักงานพหลโยธิ น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เนื่ องจากไม่ทราบจํานวนของผูใ้ ช้บริ การ
ความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริ การของธนาคารกสิ กรไทย สํานักงานพหลโยธิ น ที่ แน่นอน
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณแบบไม่ทราบจํานวน
ประชากร โดยใช้สูตรกําหนดขนาด ตัวอย่าง สู ตร W.G. Cochran (1953) ดังนี้
เมื่อ

n

คือ

จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ

P

คือ

สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ ิจยั ต้องการสุ่ ม (0.05)

Z

คือ

ระดับความมัน่ ใจที่กาํ หนดหรื อระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

เท่ากับ 0.05 (ความเชื่อมัน่ 95%) >> Z = 1.96
d

คือ

ค่ า ความผิ ด พลาดสู ง สุ ด ที่ เกิ ด ขึ้ น เช่ น ระดับ ความเชื่ อ มั่น 95%

สัดส่ วน
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
ดังนั้น n

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

เพื่อความแม่นยําของข้อมูลในการเก็บตัวอย่าง แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าใน
การให้บริ การของธนาคารกสิ กรไทย สํานักงานพหลโยธิ นผูว้ ิจยั จึงทําการเก็บตัวอย่างจํานวน 400
ตัวอย่าง ตั้งแต่วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561– วันที่ 16 มีนาคม 2561
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เป็ นการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริ การของธนาคารกสิ กรไทย สํานักงาน
พหลโยธิน โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
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ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปสําหรับผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนและช่วงเวลาที่เข้ามาใช้บริ การ
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยระดับความพึงพอใจ ได้แก่ ความพึงพอใจในภาพรวม การรับรู ้ถึงคุณค่า การ
รั บ รู ้ ถึ ง คุ ณ ภาพ ความน่ า เชื่ อ ถื อ และไว้ว างใจ ด้า นสิ่ ง อํา นวยความสะดวก ความจงรั ก ภัก ดี
ภาพลักษณ์ โดยมีระดับการวัดความพึงพอใจดังนี้
ระดับคะแนน

ความพึงพอใจ

5

มากที่สุด

4

มาก

3

ปานกลาง

2

น้อย

1

น้อยที่สุด

จากนั้นนําค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์แปลความหมายของ ประคอง กรรณ
สู ตร (2549) ที่กาํ หนดไว้ดงั นี้
ระดับค่าเฉลี่ย

การแปลผล

4.50 – 5.00

ความพึงพอใจมากที่สุด

3.50 – 4.49

ความพึงพอใจมาก

2.50 – 3.49

ความพึงพอปานกลาง

1.50 – 2.49

ความพึงพอใจน้อย

1.00 – 1.49

ความพึงพอใจน้อยที่สุด

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. แหล่งข้อมูลปฐมภู มิ (Primary Data) ศึ กษาข้อมูลปฐมภูมิผ่านการกรอกแบบสอบถาม
สําหรั บ ลู กค้าที่ มาใช้บ ริ การของธนาคารกสิ กรไทย สํานักงานพหลโยธิ น จํานวน 400 คน โดย
ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลและขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ มาใช้
บริ การธนาคารกสิ กรไทย สํานักงานพหลโยธิน
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary source) เป็ นข้อมูลที่ผูศ้ ึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากการ
วิจยั ที่เกี่ยวข้อง บทความ ข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต ที่เกี่ยวข้องเพื่อนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็ นแนวทาง
ในการทําวิจยั ในครั้งนี้
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สรุ ปผลการวิจยั
ลักษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจํานวน 215 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 53.8 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.0 ระดับการศึกษา ปริ ญญา
ตรี จํานวน 339 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.8 อาชี พ ลูกจ้างพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 244 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 61.0 และมี รายได้ต่อเดื อน 15,001-30,000 บาท จํานวน 188 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.0
ช่วงเวลาที่ใช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นช่วงกลางวัน 11.00 น.-13.00 น. จํานวน 219 คน คิดเป็ นร้อยละ
54.8 ประเภทการใช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นการฝาก-ถอนเงิน จํานวน 315คน คิดเป็ นร้อยละ 78.8
ด้านความพึงพอใจในภาพรวม ของผูใ้ ช้บริ การพบว่า อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47
โดยพบว่า ความมีความพึงพอใจในด้านพนักงานมากที่ สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ส่ วนด้านอาคาร
สถานที่ อยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.42 และด้านระบบการให้บริ การของธนาคารก็อยู่ใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48
ด้านการรับรู ้ถึงคุณค่าในภาพรวมของผูใ้ ช้บริ การพบว่า อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.31 โดยพบว่า การบริ การที่ คุม้ ค่าเมื่อเที ยบกับค่าธรรมเนี ยมที่ เสี ยไป มีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ส่ วนเรื่ องความเหมาะสมของค่าธรรมเนี ยมประเภทต่างๆ
มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และเรื่ องอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ มีความพึง
พอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39
ด้านการรับรู ้ถึงคุณภาพในภาพรวมของผูใ้ ช้บริ การพบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 โดยพบว่า ที่ต้ งั สาขาหาได้ง่ายสะดวกในการเดินทางมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ความถูกต้องแม่นยําในการให้บริ การมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่ สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.59 ระยะเวลาของการให้บริ การมี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.30
อุ ป กรณ์ ในการให้ บ ริ ก ารมี ค วามทัน สมัย มี ค วามพึ งพอใจในระดับ มาก มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.11
พนักงานให้การดูแลเอาใจใส่ เป็ นอย่างดีอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03
ด้านความน่ าเชื่ อถือและไว้วางใจในภาพรวมของผูใ้ ช้บริ การพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 โดยพบว่า พนักงานสามารถให้บริ การได้ตรงตามข้อกําหนดของ
ธนาคารมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 จํานวนพนักงานมีเพียงพอต่อการ
ให้บริ การของลูกค้าอยูใ่ นระดับพึงพอใจในระดับมาก มี่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และพนักงานให้บริ การ
ได้อย่างถูกต้องและแม่นยําทําให้ผใู ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21
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ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.30 โดยพบว่า ช่องการบริ การมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก มีความพึงพอใจในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์และจุดบริ การอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.07 และด้านความสะอาดของสถานที่มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01
ด้านความจงรั กภักดี ในภาพรวมมี ระดับความพึ งพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง มี ค่ าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.74 โดยพบว่า ผูใ้ ช้บริ การนึ กถึงธนาคารสาขานี้ เป็ นอันดับแรกเมื่อต้องการใช้บริ การจาก
ธนาคาร อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ผูใ้ ช้บริ การมีความยินดีที่จะแนะนําให้คนอื่น
มาใช้บริ การธนาคารสาขานี้ อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66
ด้านภาพลักษณ์ ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54
โดยพบว่า ธนาคารมี ความน่ าเชื่ อถื ออยู่ในระดับมากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.27 ธนาคารมี ความ
เสถียรภาพและมัน่ คงอยู่ในระดับมากที่ สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.72 ธนาคารมีการดูแลและเอาใจใส่
ลูกค้า อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพศที่ แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในด้านภาพรวม ด้านการรั บรู ้ ถึงคุณค่า ด้านการ
รั บ รู ้ ถึ งคุ ณ ภาพ ดานความน่ าเชื่ อ ถื อ และไว้ว างใจ ดานสิ่ งอํา นวยความสะดวก และด้านความ
จงรักภักดี ไม่แตกต่างกัน ส่ วนเพศที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจ ด้านภาพลักษณ์ ที่แตกต่าง
กัน
อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในภาพรวม ที่แตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่
พบว่า มี 2 คู่ ประกอบไปด้วย (1) อายุ 21-30 ปี กับ 41-50 ปี (2) อายุ 31-40 ปี กับ 41-50 ปี ส่ วนอายุ
ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจด้านการรับรู ้ถึงคุณค่าที่แตกต่างกันและหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่
พบว่า มี 3 คู่ ประกอบไปด้วย (1) อายุไม่เกิ น 20 ปี กับ 41-50 ปี (2) อายุ 21-30 ปี กับ 41-50 ปี (3)
อายุ 31-40 ปี กับ 41-50 ปี ส่ วนอายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอในด้านการรับรู ้ ถึงคุณภาพ
หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 3 คู่ (1) อายุไม่เกิน 20 ปี กับ 41-50 ปี (2) อายุ 21-30 ปี กับ 41-50 ปี
(3) 31-40 ปี กับ 41-50 ปี ส่ วนอายุที่ แตกต่ างกันส่ งผลต่อความพึ งพอใจด้านความน่ าเชื่ อถื อและ
ไว้วางใจ และหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ ประกอบไปด้วย (1) อายุ 21-30 ปี กับ 41-50 ปี
(2) อายุ 31-40 ปี กับ 41-50 ปี ส่ วนอายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจด้านสิ่ งอํานวยความ
สะดวก หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 3 คู่ ประกอบไปด้วย (1) อายุไม่เกิน 20 ปี กับ 31-40 ปี (2)
อายุ 21-30 ปี กับ 41-50 ปี (3) อายุ 41-50 ปี กับ อายุไม่เกิ น 20 ปี ส่ วนอายุที่ แตกต่ างกันส่ งผลต่ อ
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ความพึงพอใจด้านความจงรักภักดี หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 3 คู่ ประกอบไปด้วย (1) อายุไม่
เกิน 20 ปี กับ 31-40 ปี (2) อายุ 21-30 ปี กับ 41-50 ปี (3) อายุ 41-50 ปี กับ อายุไม่เกิน 20 ปี ส่ วนอายุ
ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจด้านภาพลักษณ์ หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า มี 4 คู่ ประกอบ
ไปด้วย (1) อายุไม่เกิน 20 ปี กับ 31-40 ปี (2) อายุ 21-30 ปี กับ 41-50 ปี (3) อายุไม่เกิน 20 ปี กับ 4150 ปี (4) อายุ 21-30 ปี กับ 31-50 ปี
ระดับ การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในด้า นภาพรวม และด้า นความ
น่าเชื่อถือและไว้วางใจ ไม่แตกต่างกัน ส่ วนระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอในด้าน
การรับรู ้ถึงคุณค่า หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ ประกอบไปด้วย (1) ปริ ญญาตรี กับ สู งกว่า
ปริ ญญาตรี (2) ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี กับ สู งกว่าปริ ญญาตรี ส่ วนระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ความพึงพอใจในด้านคุ ณภาพ หากวิเคราะห์ เป็ นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ ประกอบไปด้วย (1) ตํ่ากว่า
ปริ ญญาตรี กับ สู งกว่าปริ ญ ญาตรี (2) ปริ ญ ญาตรี กับ สู งกว่าปริ ญ ญาตรี ส่ วนระดับการศึ กษาที่
แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในด้านความสะดวกสบาย หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 1 คู่
ประกอบไปด้วย (1) ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี กับ สู งกว่าปริ ญญาตรี ส่ วนระดับการศึกษาที่ แตกต่างกันมี
ผลต่อความพึงพอใจในด้านความจงรักภักดี หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ ประกอบไปด้วย
(1) ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี กับ ปริ ญญาตรี (2) ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี กับ สู งปริ ญญาตรี ส่ วนระดับการศึกษา
ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในด้า นภาพลัก ษณ์ หากวิ เคราะห์ เป็ นรายคู่ พ บว่ า มี 2 คู่
ประกอบไปด้วย (1) ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี กับ ปริ ญญาตรี (2) ปริ ญญาตรี กับ สู งกว่าปริ ญญาตรี
อาชี พที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในด้านภาพรวม การรับรู ้ถึงคุณค่า และด้านการ
รับรู ้ถึงคุณภาพ ไม่แตกต่าง ส่ วนอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในด้านสิ่ งอํานวยความ
สะดวก หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 1 คู่ ประกอบไปด้วย (1) นักเรี ยน,นักศึกษา กับ ข้าราชการ,
รัฐวิสาหกิ จ ส่ วนอาชี พที่ แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในด้านความจงรักภักดี หากวิเคราะห์
เป็ นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ ประกอบไปด้วย (1) นักเรี ยน, นักศึ กษา กับ ข้าราชการ,รั ฐวิส าหกิ จ (2)
นักเรี ยน, นักศึกษา กับ ลูกจ้างพนักงานบริ ษทั เอกชน ส่ วนอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจ
ในด้านภาพลักษณ์ หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ ประกอบไปด้วย (1) นักเรี ยน, นักศึกษา กับ
ธุรกิจส่ วนตัว, ค้าขาย (2) นักเรี ยน, นักศึกษา กับ ลูกจ้างพนักงานบริ ษทั เอกชน
รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในด้านภาพรวมที่แตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็ น
รายคู่ พบว่า มี 6 คู่ ประกอบไปด้วย (1) ตํ่ากว่า 15,000 บาท กับ 30,001-40,000 บาท (2) ตํ่ากว่า
15,000 บาท กับ 50,001-60,000 บาท (3) ตํ่ากว่า 15,000 บาท กับ สู งกว่า 60,000 บาท (4) 15,0011021
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30,000 บาท กับ 50,001-60,000 บาท (5) 30,001-40,000 บาท กับ 40,001-50,000 บาท (6) 30,00140,000 บาท กับ 50,001-60,000 บาท ส่ วนรายได้ที่แตกต่างกันมี ผลต่อความพึงพอใจในด้านการ
รับรู ้ถึงคุณค่า หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 6 คู่ ประกอบไปด้วย (1) ตํ่ากว่า 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 ส่ ว นรายได้ที่ แ ตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อ ความพึ งพอใจในด้า นการรั บ รู ้ ถึ งคุ ณ ภาพ หาก
วิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 4 คู่ ประกอบไปด้วย (1) ตํ่ากว่า 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 ส่ วน
รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในด้านความน่ าเชื่อถือและไว้วางใจ หากวิเคราะห์เป็ น
รายคู่ พบว่า มี 2 คู่ ประกอบไปด้วย (1) 15,001-30,000 บาท กับ 50,001-60,000 บาท (2) 30,00140,000บาท กับ 50,001-60,000 บาท ส่ วนรายได้ที่ แตกต่างกันมี ผลต่ อความพึ งพอใจในด้านสิ่ ง
อํานวยความสะดวกที่แตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ ประกอบไปด้วย (1) ตํ่ากว่า
15,000 บาท กับ 15,001-30,000 บาท (2) 15,001-30,000 บาท กับ 50,001-60,000 บาท ส่ วนรายได้ที่
แตกต่ างกัน มี ผลต่ อความพึ งพอใจในด้านความจงรั กภักดี หากวิเคราะห์ เป็ นรายคู่ พบว่า มี 3 คู่
ประกอบไปด้วย (1) ตํ่ากว่า 15,000 บาท กับ 15,001-30,000 บาท (2) ตํ่ากว่า 15,000 บาท กับ
30,001-40,000 บาท (3) 15,001-30,000 บาท กับ 50,001-60,000 บาท ส่ วนรายได้ที่แตกต่างกันมีผล
ต่อความพึงพอใจในด้านภาพลักษณ์ หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 3 คู่ ประกอบไปด้วย (1) ตํ่า
กว่า 15,000 บาท กับ 40,001-50,000 บาท (2) ตํ่ากว่า 15,000 บาท กับ 50,001-60,000 บาท (3)
30,001-40,000 บาท กับ 40,001-50,000 บาท
อภิปรายผลการวิจยั
ผลการวิ จ ัย เรื่ อง ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ในการให้ บ ริ ก ารของธนาคารกสิ ก รไทย
สํานักงานพหลโยธิ น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจ
ของลูกค้าในการให้บริ การของธนาคารกสิ กรไทย สํานักงานพหลโยธิน อยูใ่ นระดับมาก 6 ด้าน โดย
เรี ยงตามลําดับได้แก่ ด้านความพึงพอใจในภาพรวม ด้านการรับรู ้ถึงคุณค่า ด้านการรับรู ้ถึงคุณภาพ
ด้านความน่ าเชื่ อถื อและไว้วางใจ ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และด้านภาพลักษณ์ ส่ วนที่ อยู่ใน
ระดับปานกลาง คื อ ด้านความจงรั กภักดี ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ (ปริ ญญา เพชรรุ่ งฟ้ า,
2553) ที่ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจและพฤติกรรมของลูกค้าต่อการบริ การของธนาคารออมสิ น สาขา
บ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
1022

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

เมื่ อเปรี ยบเที ยบระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริ การของธนาคารกสิ กรไทย
สํานักงานพหลโยธิน ตามข้อมูลข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ โดยจําแนกตามอายุที่แตกต่างกันพบว่า
ความพึงพอใจในด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกของลูกค้าที่ มีต่ อการให้บริ การธนาคารกสิ กรไทย
สํานักงานพหลโยธิ นแตกต่างกันทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะลูกค้าที่มาใช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย มีหลาย
ช่างอายุและมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน โดยที่ลูกค้าที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีความพึงพอใจที่สูงกว่า
ลูกค้าที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี ทั้งนี้เนื่องจากลูกค้าที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ซึ่ งอยูใ่ นช่วงวัยทํางานและมี
ประสบการณ์จากการใช้บริ การมากจึงเกิดความคุน้ ชิ นและพึงพอใจกับการบริ การที่ได้รับอยู่เป็ น
ประจํามากกว่าลูกค้าที่อายุไม่เกิน 20 ปี ที่มีประสบการณ์ในการใช้บริ การธนาคารไม่มาก ซึ่ งเป็ น
ช่ วงอายุที่ มีความพึ งพอใจน้อยที่ สุด อาจเพราะยังอยู่ในช่ วงวัยรุ่ น ต้องการความสะดวก รวดเร็ ว
ระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัย จึงทําให้ความพึงพอใจแตกต่างกันในด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ซึ่ ง
สอดคล้องกับ (หทัยรัตน์ บันลือ, 2556) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การของ
ธนาคารออมสิ น สาขาสวนจิตรลดาต่างกัน สอดคล้องกับสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตที่ระดับ 0.5
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจยั
1. จากผลที่ ได้จากการวิจยั สามารถนําไปเป็ นข้อ มู ลในการคัดเลื อ กบุ ค ลากรที่ จะเข้ามา
ทํางาน เพือ่ การบริ การที่มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพมากขึ้น
2. จากผลที่ได้จากการวิจยั สามารถนําไปเป็ นข้อมูลที่จาํ เป็ นสําหรับวางแผนพัฒนาปรับปรุ ง
การให้บริ การอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริ การอย่างแท้จริ ง
และเกิดความพึงพอใจสู งสุ ด
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริ การของธนาคารกสิ กรไทยมากว่าหนึ่ง
สาขา เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลที่แท้จริ งในภาพรวมของการให้บริ การธนาคารกสิ กรไทยมากยิง่ ขึ้น
2. ควรมีการเก็บข้อมูลจากลูกค้าที่มาใช้บริ การแต่ละประเภทอย่างเป็ นสัดส่ วนและอาจเพิ่ม
การสัมภาษณ์ลูกค้ามาประกอบด้วยเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่แท้จริ งและหลากหลายมากขึ้น เพื่อจะได้
ทราบข้อมูลและความต้องการของบริ การแต่ละด้านที่ชดั เจนเพิม่ ขึ้น
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ความพึงพอใจและพฤติกรรมผู้บริโภคนํา้ พริก ร้ านนํา้ พริกแม่ นิภา ในเขตอําเภอบ้ านไร่
จังหวัดอุทยั ธานี และพืน้ ทีใ่ กล้ เคียง
CUSTOMER SATISFACTION AND BEHAVIOR OF NAM PRIK MAE NIPA SHOP IN
BAN RAI DISTRICT OF UTHAI THANI PROVINCE AND VICINITY
ธารียะ มาลา, ธนพร แท่ นบัลลัง
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ภัสส์ ศิรัส ศรีอําพัน
อาจารย์ประจํา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งปริ มาณมี วตั ถุ ประสงค์ (1) เพื่ อศึ กษาพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค
นํ้าพริ ก (2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์น้ าํ พริ ก ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (3) เพื่อศึกษาความ
แตกต่างด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการบริ โภคนํ้าพริ ก ร้านนํ้าพริ กแม่นิภา ใน
เขตอําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี และพื้นที่ใกล้เคียง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ คือ กลุ่มตัวอย่างที่ เคยทานนํ้าพริ กแม่นิภาที่ อยู่ในเขต
อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี และพื้นที่ ใกล้เคียง จํานวน 400 ตัวอย่าง เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั
เป็ นแบบสอบถาม และวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล โดยการใช้โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ (SPSS) สถิ ติ
พรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ตํ่าสุ ด ค่ าสู งสุ ด ส่ วนสถิ ติอา้ งอิ งที่ ใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน t-Test และ F-Test (ANOVA) ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 51-60 ปี มีสถานภาพสมรส
เป็ นอาชีพเกษตรกร มีรายได้ต่อเดือน 15,001–25,000 บาท
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา และด้านส่ งเสริ มการตลาดไม่แตกต่างกัน แต่เพศ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจ
ด้านช่ อ งทางการจําหน่ ายที่ แ ตกต่ างกัน ส่ วนข้อ มู ล ด้านประชากรศาสตร์ ที่ ป ระกอบด้วย อายุ
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สถานภาพ อาชี พ และรายได้ ที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ส่ งเสริ มการตลาด และด้านช่องทางการจําหน่ายที่แตกต่างกัน
คําสํ าคัญ : ความพึงพอใจ, พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค, นํ้าพริ ก
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
“นํ้าพริ ก” เป็ นอาหารคาวที่ ค นไทยนิ ยมกิ นมาช้านาน พจนานุ กรมฉบับ บัณ ฑิ ต ยสถาน
ฉบับ พ.ศ ๒๕๕๔ ให้ความหมายของอาหารชนิ ดนี้ ว่า “อาหารชนิ ดหนึ่ งปรุ งด้วย กะปิ กระเที ยม
พริ กขี้หนู มะนาว เป็ นต้น ใช้เป็ นเครื่ องจิ้มหรื อคลุกข้าวกิน ใช้น้ าํ ปลาหรื อนํ้าปลาร้าแทนกะปิ ก็มี ใช้
ของเปรี้ ยวอื่นๆ เช่ น มะขาม มะดัน มะม่วงแทนมะนาวก็มี เรี ยกชื่ อต่างกันไปตามเครื่ องปรุ ง เช่ น
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นํ้ าพริ กมะขาม นํ้ าพริ กมะดั น นํ้ าพริ กมะม่ ว ง” (ราชบั ณ ฑิ ตยสถาน พจนานุ กรมฉบั บ
ราชบัณฑิ ตยสถาน ฉบับ พ.ศ ๒๕๕๓ พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุ งเทพมหานคร : ศิริวฒั นาอินเตอร์ พริ นท์
จํากัด (มหาชน).๒๕๕๖, หน้า ๖๒๘.)
ร้ านนํ้าพริ กแม่ นิภา ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ ที่ 2 ตําบลหนองบ่ มกล้วย อําเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทยั ธานี เป็ นร้านนํ้าพริ กขนาดเล็กที่ผลิตและจําหน่ายทั้งปลีกและส่ ง มานานถึง 12 ปี เป็ นที่รู้จกั กัน
ดี ในเขตอําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น สุ พรรณบุรี และ ชัยนาท เป็ นต้น ทํา
ให้ผลิตภัณฑ์ “นํ้าพริ ก” มีมูลค่าและการจําหน่ ายเพิ่มมากขึ้น ปั จจุบนั ทางร้านประสบปั ญหาหลาย
ประการ เนื่ องจากเป็ นผูผ้ ลิตและการจําหน่ ายขนาดเล็ก ไม่เป็ นที่ รู้จกั ในตลาดขนาดใหญ่ และมี
คู่แข่งทางการค้าที่เพิ่มมากขึ้น จึงเป็ นเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้ยอดการจําหน่ายในช่วงนี้ เริ่ มลดลงอย่างเห็น
ให้ชดั
ด้ว ยเหตุ ดังกล่ าวข้า งต้น ผู ้วิ จ ัย จึ งดําเนิ น การศึ ก ษาความพึ ง พอใจและพฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริ โภคนํ้าพริ ก ร้านนํ้าพริ กแม่นิภา ในอําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ว่า มีความ
พึงพอใจและพฤติกรรมต่อผลิตภัณฑ์น้ าํ พริ กแม่นิภา อยูใ่ นระดับใด ซึ่งผลการวิจยั จะทําให้ทราบถึง
พฤติกรรมการบอกต่อ และการกลับมาบริ โภคซํ้าของผูบ้ ริ โภค และทําให้ทราบถึง ระดับความพึง
พอใจของผูบ้ ริ โภค อันจะทําให้ได้ขอ้ มูลมาใช้ในการปรับปรุ ง และพัฒนากระบวนการผลิตและ
จําหน่ายให้มีคุณภาพที่ดียงิ่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ในการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โ ภคนํ้า พริ ก ร้ านนํ้าพริ ก แม่ นิ ภ า ในเขตอําเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทยั ธานีและพื้นที่ใกล้เคียง
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์น้ าํ พริ กร้านนํ้าพริ กแม่นิภา ใน
เขตอําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี และพื้นที่ ใกล้เคียงใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
3. เพื่ อศึ กษาความแตกต่ างด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่ อความพึงพอใจในการบริ โภค
นํ้าพริ กแม่นิภา ในเขตอําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี และพื้นที่ใกล้เคียง
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สมมติฐานการวิจยั
ข้อมูลประชากรศาสตร์ ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ และรายได้ ที่
แตกต่างกัน ส่ งผลให้ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคนํ้าพริ ก ร้านนํ้าพริ กแม่นิภา ในเขตอําเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทยั ธานีและพื้นที่ใกล้เคียงแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคนํ้าพริ ก ร้านนํ้าพริ กแม่นิภา ในเขตอําเภอ
บ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี และพื้นที่ใกล้เคียง
โดยจะทํ า การศึ ก ษาเฉพ าะตั ว แป รที่ สํ า คั ญ คื อ ตั ว แป รอิ ส ระ ในที่ นี่ คื อ ข้ อ มู ล
ประชากรศาสตร์ ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชี พ และรายได้ ตัวแปรตามคือ
ความพึ งพอใจของผูบ้ ริ โภค ที่ ประกอบไปด้วย ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้าน
ช่องทางการจําหน่ าย (Place) และด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง
ที่เคยทานนํ้าพริ กแม่นิภาที่อยูใ่ นเขตอําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี และพื้นที่ใกล้เคียง จํานวน 400
ตัวอย่าง ซึ่ งคํานวณจากสู ตรไม่ทราบประชากรที่ แน่ นอนของ W.G. Cochran (1953) ระยะเวลาใน
การดําเนินการวิจยั ตั้งแต่เ ดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ข้ อมูลประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพการสมรส
4. อาชีพ
5. รายได้

ความพึงพอใจของผู้บริโภคนํา้ พริก
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4. ด้านส่ งเสริ มการตลาด
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ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. เพื่ อ นํา ผลของข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษาไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ เพื่ อ ให้
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่สุด
2. เพื่ อ ให้ ผู ป้ ระกอบการธุ รกิ จ สามารถนําผลจากการวิจ ยั ไปปรั บ ใช้ในการสร้ า งความ
ได้เปรี ยบกับคู่แข่งและพัฒนากระบวนการผลิตและจําหน่ายให้มีคุณภาพที่ดียงิ่ ขึ้น
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ผู้บริโภค หมายถึง ผูท้ ี่เคยบริ โภคนํ้าพริ กร้านนํ้าพริ กแม่นิภา ในเขตอําเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทยั ธานี และพื้นที่ใกล้เคียง
2. ความพึงพอใจของผู้บริ โภค หมายถึง ความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคนํ้าพริ กแม่นิภา ในแต่ละ
ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจําหน่าย และด้านส่ งเสริ มการตลาด
ั ฑ์ ที่
3. ด้ านผลิต ภัณ ฑ์ หมายถึง คุณภาพในด้านความสะอาด รสชาติ กลิ่น และบรรจุภณ
ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
4. ด้ านราคา หมายถึง ราคาที่จาํ หน่าย และความคุม้ ค่าของปริ มาณที่เทียบกับราคา
5. ด้ านช่ องทางการจําหน่ าย หมายถึง ความสะดวกของสถานที่จดั จําหน่าย และสถานที่ขาย
ใกล้บา้ นและน่าเชื่อถือ
6. ด้ านส่ งเสริ ม การตลาด หมายถึง การประชาสัมพันธ์ที่ ทาํ ให้ผูค้ นรู ้ จกั และการบริ การ
โดยรวม
7. ร้ านนํา้ พริกแม่ นิภา หมายถึง ร้านนํ้าพริ กที่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ 68 หมู่ 2 ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้าน
ไร่ จ.อุทยั ธานี
8. พื้นที่ใกล้ เคียง หมายถึง พื้นที่ที่เป็ นเขตติดต่อกับอําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี ซึ่ งได้แก่
อําเภอเนินขาม อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และอําเภอด่านช้าง จังหวัดสุ พรรณบุรี
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ (2538) อ้า งถึ ง ใน ชัย ณรงค์ ทรายคํา (2552) ทฤษฎี ด้า นพฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภคเป็ นการศึ กษาถึ งเหตุจูงใจที่ ทาํ ให้ตดั สิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการเกิ ดสิ่ ง
กระตุ ้น ที่ ท ํา ให้ เกิ ด ความต้อ งการ สิ่ งกระตุ ้น ที่ ผ่ านเข้า มาทางความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ของผูบ้ ริ โ ภค
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เปรี ยบเสมือนกล่องดํา ซึ่ งผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้ความรู ้สึกนึ กคิดของผูบ้ ริ โภคจะ
ได้รับอิทธิ พลจากลักษณะต่างๆของผูซ้ ้ื อ หรื อการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ จุดเริ่ มต้นอยูท่ ี่มีสิ่งมากระตุน้
ทําให้เกิดความต้องการก่อนแล้วทําให้เกิดการตอบสนอง
ฉั ต ยาพร เสมอใจ (2550) พฤติ ก รรม ได้ ก ล่ า วไว้ว่ า “พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โภค หมายถึ ง
กระบวนการ หรื อ พฤติ กรรมการตัดสิ นใจ การซื้ อ การใช้ และการประเมินผลการใช้สินค้าหรื อ
บริ การของบุคคลซึ่งจะมีการความสําคัญต่อการซื้อสิ นค้าและบริ การทั้งในปั จจุบนั และอนาคต”
สุ วฒั น์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สวนพลู (2552) ได้กล่าวไว้วา่ “พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง
ความต้องการ ความคิด การกระทํา การประเมินผล การตัดสิ นใจซื้ อ และการใช้สินค้าหรื อบริ การ
บุคคล เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลนั้นๆ”
สรุ ปได้ว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ การแสดงอาการที่เป็ นกระบวนการเกี่ยวกับพฤติกรรม
การซื้ อ การใช้ การประเมินผลสิ นค้าหรื อบริ การ จากการได้มาตามความต้องการและคาดหวังของ
ผูบ้ ริ โภค
แนวคิดและทฤษฎีด้านความพึงพอใจ
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิ ตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า พึง
พอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ
ดิเรก (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่ มีต่อสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่ ง เป็ นความรู ้ สึกหรื อทัศนคติ ที่ดีต่ องานที่ ทาํ ของบุ คคลที่ มีต่องานในทางบวก ความสุ ขของ
บุคคลอันเกิดจากการปฏิบตั ิงานและได้รับผลเป็ นที่พึงพอใจ ทําให้บุคคลเกิดความกระตือรื อร้น มี
ความสุ ข ความมุ่งมัน่ ที่จะทํางาน มีขวัญและมีกาํ ลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจ
ในความสําเร็ จของงานที่ ทาํ และสิ่ งเหล่านี้ จะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ภาพผลในการ
ทํางานส่ งผลต่อถึงความก้าวหน้าและความสําเร็ จขององค์การอีกด้วย
สรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจ คื อ ความรู ้ สึกที่ดีหรื อทัศนคติ ที่ดีของบุคคลซึ่ งมักเกิ ดจากการ
ได้รั บ การตอบสนองตามที่ ต นต้องการ ก็ จะเกิ ด ความรู ้ สึ กที่ ดี ต่ อ สิ่ งนั้น ตรงกัน ข้ามหากความ
ต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พงึ พอใจก็จะเกิดขึ้น
แนวคิดและทฤษฎีด้านปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
Philip Kotler (1984) ได้มีการแบ่งระดับของแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตลาดออกเป็ น
ระดับแรก การตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) โดยการตลาดแบบนี้มีจุดมุ่งหมายหลัก คือ
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การสร้างความตระหนักในตราสิ นค้า (brands) แบบที่เคยมุ่งเน้นกันมา โดยการตลาดที่อยู่ในระดับ
ขั้นนี้จะมุ่งให้ความสําคัญกับส่ วนประสมการตลาด
อดุ ล ย์ จาตุ ร งคกุ ล (2543) กล่ า วในเรื่ อ ง ตัว แปรหรื อ องค์ป ระกอบของส่ ว นผสมทาง
การตลาด (4P’s) ว่า เป็ นตัวกระตุน้ หรื อสิ่ งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
โดยแบ่งออกได้ดงั นี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Products) มีคุณภาพและรู ปแบบดีไซน์ตรงตามความต้องการของลูกค้า หรื อ
สิ นค้าหรื อบริ การที่ บุคคลและองค์กรซื้ อไปเพื่อใช้ในกระบวนการผลิ ตสิ นค้าอื่ นๆ หรื อในแนว
ทางการประกอบธุรกิจ หรื อหมายถึงสิ นค้าหรื อบริ การที่ผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การที่ผูซ้ ้ื อไปเพื่อใช้ใน
การผลิต การให้บริ การ หรื อดําเนินงานของกิจการ
ณัฐ อิรนพไพบูลย์ (2554) หรื อแม้ผลิตภัณฑ์จะเป็ นองประกอบตัวเดียวในส่ วนประสมของ
การตลาดก็ต าม แต่ เป็ นตัว สําคัญ ที่ มี ร ายละเอี ย ดที่ จ ะต้อ งพิ จารณาอี ก มากมาย ดังนี้ เช่ น ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ (Produce Variety) ชื่ อตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ (Brand Name) คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ (Quality) การรับประกันผลิตภัณฑ์ (Warranties) และการรับคืนผลิตภัณฑ์ (Returns)
2. ราคา (Pricing) เหมาะสมกับตําแหน่งทางการแข่งขันของสิ นค้า และสร้างกําไรในอัตรา
ที่เหมาะสมสู่ กิจการ หรื อจํานวนเงินที่ถูกเรี ยกเก็บเป็ นค่าสิ นค้าหรื อบริ การหรื อผลรวมของมูลค่าที่ผู ้
ซื้อทําการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์จากการมีหรื อการใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การ
หรื อนโยบายการตั้งราคา (Pricing Policies)
ณัฐ อิรนพไพบูลย์ (2554) หรื อ มูลค่าของสิ นค้าและบริ การที่วดั ออกมาเป็ นตัวเงิน กิจการ
ไม่สามารถกําหนดราคาสิ นค้าเองได้ตามใจชอบ การพิจารณาราคาจะต้องกําหนดต้นทุนการผลิต
สภาพการแข่งขัน กําไรที่คาดหมาย ราคาของคู่แข่งขัน ประเด็นสําคัญจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับราคา
ได้แก่ ราคาสิ นค้าที่ระบุในรายการหรื อราคาที่ระบุ (List Price) ราคาที่ให้ส่วนลด (Discounts) ราคา
ที่ มีส่วนยอมให้ (Allowances) ราคาที่ มีช่วงระยะเวลาที่ การชําระเงิน (Payment Period) และราคา
เงื่อนไขให้สินเชื่อ (Credit Terms)
3. ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ภูดินนั ท์ อดิทิพยางกูร (2555) ช่องทางการกระจายสิ นค้า
ที่ ค รอบคลุ ม และทั่วถึ ง สามารถเข้าถึ งกลุ่ ม ลู ก ค้าเป้ าหมายทุ กส่ วนได้เป็ นอย่างดี ห รื อ เป็ นช่ อ ง
ทางการจัดจําหน่ ายเป็ นเส้นทางเคลื่อนย้ายจากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้า ซึ่ งอาจผ่านคนกลาง
หรื อไม่ ผ่ า นก็ ไ ด้ ในช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ยประกอบด้ว ย ผู ้ผ ลิ ต ผู ้บ ริ โภค หรื อผู ้ใ ช้ ท าง
อุ ตสาหกรรม (Industrial User) หรื อลู กค้าทางอุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลาง
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(Middleman) โลจิ สติ กส์ ทางการตลาด เป็ นการวางแผนการปฏิ บตั ิ ตามแผนและการควบคุ มการ
เคลื่อนย้ายสิ นค้าจากจุดเริ่ มต้นไปยังจุดที่ตอ้ งการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมุ่งผล
กําไร การกระจายสิ นค้าเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวสิ นค้า จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภค
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ส่งเสริ มการขายและ
การตลาดโดยตรง มุ่งเน้นทางด้านของการสร้างประสบการณ์ที่ดีน่าประทับใจให้กบั ลูกค้า นําไปสู่
การสร้างความผูกพันต่อผูบ้ ริ โภคที่ดีข้ ึน
ชานนท์ รุ่ งเรื อง (2555) เครื่ อ งมื อการสื่ อสารเพื่ อ สร้ างความพึ งพอใจต่ อ ตราสิ นค้าหรื อ
บริ การ ต่อบุคคลโดยใช้เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการเพื่อเตือนความทรงจํา ในผลิตภัณฑ์โดยคาดว่า
จะมีอิทธิพลต่อความรู ้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ อง ศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของผูท้ ี่เคยบริ โภคนํ้าพริ ก ร้านนํ้าพริ ก
แม่นิภา ในเขตอําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี และพื้นที่ ใกล้เคียง จากการศึกษาทําวิจยั ในครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคนํ้าพริ ก ร้านนํ้าพริ กแม่นิภา ใน
เขตอําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี และพื้นที่ใกล้เคียง โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลผูเ้ คย
บริ โภคนํ้าพริ ก ร้ านนํ้าพริ ก แม่ นิ ภ า ในเขตอําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุ ท ัยธานี โดยใช้กลุ่ม ตัว อย่าง
จํานวน 400 คน ซึ่ งจะมุ่งเน้นศึกษาเกี่ ยวกับ ความต้องการ ความพึ งพอใจและทัศนคติ ขอ้ คิดเห็ น
ตลอดจนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนํ้าพริ ก
จินตนา สัมปั ชชลิต (2546) ได้ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคต่อการให้บริ การของ
ร้านมนต์นมสดสาขากรุ งเทพมหานครโดยทําการสุ่ มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริ การร้านมนต์ นมสด
จํานวน 400 รายพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของร้านมนต์นมสดด้านผลิตภัณฑ์
และบริ การด้านราคาและด้านการส่ งเสริ มการตลาดอยู่ในระดับพึงพอใจส่ วนด้านการจัดจําหน่ าย
ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
จงจิ ต ระวัง ทุ ก ข์ (2549) ได้ท ํา การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการ
ตัดสิ นใจ ซื้ อเครื่ องดื่ มขิ งผงสําเร็ จรู ปตราฮอทต้า ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านการผลิต และราคาอยูใ่ นระดับปานกลาง ด้านผลิตภัณฑ์
ให้ความสําคัญกับความสะอาดมากที่ สุด รองลงมาคือรสชาติ กลิ่น ความสะดวกในการดื่ม บรรจุ
ภัณ ฑ์แสดงส่ วนประกอบระบุ วันผลิ ต/วันหมดอายุ การมีเครื่ องหมาย อย. และชื่ อเสี ยงของตรง
สิ น ค้าฮอทต้าความสําคัญ ในเรื่ องราคาที่ เหมาะสมกับ ปริ มาณและคุ ณ ภาพ ด้านช่ องทางการจัด
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จําหน่ ายผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญ กับ ทําเลที่ ต้ งั ของร้ านค้าที่ มีความสะดวกหาซื้ อง่ายและด้านการ
ส่ งเสริ ม การตลาด ผูบ้ ริ โภคให้ ค วามสําคัญ กับ การมี โฆษณาผ่านสื่ อ ที่ น่ าสนใจ โดยเฉพาะการ
โฆษณาผ่ านสื่ อ โทรทัศ น์ วิท ยุ และนิ ต ยสาร ซึ่ งสามารถเข้าถึ งกลุ่ ม ผูบ้ ริ โ ภคได้รวมทั้งการให้
ส่ วนลด ณ จุดขายจะทําให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อง่ายขึ้นสําหรับการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาํ ผลงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการอ้างอิงและเป็ นแนวทางใน
ศรี อนงค์ คูณชัยพาณิ ชย์ (2550) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารนิ วทรี ไลท์ของผูบ้ ริ โภค เขตบางพลัด กรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารนิ ว
ทรี ไลท์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ส่ วนด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด จํานวน 3 รายการ ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อ
การตัดสิ น ใจซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์เสริ มอาหารนิ วทรี ไลท์ พบว่า ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ผูบ้ ริ โภคที่ มีอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และผลการเปรี ยบเที ยบพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์และผลการเปรี ยบเที ยบ
พฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารนิ วทรี ไลท์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และ 0.05
ระเบียบวิธีวจิ ยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรและกลุ่ มตัวอย่างในการวิจยั คื อ ผูบ้ ริ โภคนํ้าพริ ก ร้ านนํ้าพริ กแม่นิ ภา ในเขต
อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี และพื้นที่ใกล้เคียงที่เคยบริ โภคนํ้าพริ กจากร้านมาก่อน ซึ่ งเป็ นกลุ่ม
ประชากรที่ ไม่ทราบจํานวนที่ แน่ นอน ผูว้ ิจยั จึ งใช้สูตรคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง กรณี ไม่ทราบ
จํา นวนประชากรของ W.G Cochran (1953) โดยกํา หนดความเชื่ อ มั่น เป็ น 95% และมี ค วาม
คลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% โดยใช้สูตรคํานวณ ดังนี้
n

เมื่อ

n

P(1  P)Z 2
d2

แทน จํานวนสมาชิกกลุ่มตัวอย่าง
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P

แทน สัดส่ วนของประชากร ที่ผวู ้ ิจยั กําหนดจะสุ่ มเท่ากับ .50

Z

แทน ระดับ ความเชื่ อ มัน่ ที่ ผูว้ ิจยั กําหนดไว้ Z มี ค่าเท่ ากับ 1.96 ที่ ระดับความ

เชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (ระดับ .05)
d

แทน ค่าความผิดพลาดสู งสุ ดที่เกิดขึ้นเท่ากับ .05

แทนค่า

n

=

(.05)(1-.50)(1.96)²
(.05)²

=

384.16

จะได้ n = 384.16 หรื อประมาณ 385 ตัวอย่าง แต่ท้ งั นี้ ผูว้ ิจยั ได้สาํ รองความคลาดเคลื่อนไว้
อีก 15 ตัวอย่าง จึงเท่ากับ 400 ตัวอย่าง เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล
การสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง (Random) ที่ ใช้การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เลือกกลุ่มตัวอย่างจากผูท้ ี่เคยทาน
นํ้าพริ กแม่นิภา ที่อยูใ่ นเขตอําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อความสะดวกของ
ผูว้ ิจยั เป็ น และง่ายต่อการรวบรวมข้อมูล จึ งได้ดาํ เนิ นการสุ่ มแบบตัวอย่างจากการสุ่ มตามความ
สะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามให้แก่ผูบ้ ริ โภคนํ้าพริ ก ร้านนํ้าพริ กแม่
นิภา ในเขตอําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี และพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งหมด 400 ชุด ตามที่ได้กาํ หนดไว้
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ การศึ ก ษาวิ จ ัย ใน คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) เรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อนํ้าพริ กแม่นิภา อําเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุ ท ั ย ธานี และพื้ น ที่ ใ กล้เคี ย ง ซึ่ งเป็ นเครื่ องมื อ วิ จ ัย เชิ ง ปริ มาณ (Quantitative Research) โดย
แบบสอบถามประกอบไปด้วย 3 ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ โดยเป็ นแบบสอบถามทีมีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ จังหวัดอุทยั ธานี และพื้นที่ใกล้เคียง
ส่ ว นที่ 2 และข้อ มู ลเกี่ ยวกับ พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โ ภคนํ้าพริ กร้ านแม่ นิ ภ า อําเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทยั ธานี และพื้นที่ใกล้เคียง
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อตัดสิ นใจบริ โภคนํ้าพริ ก ร้าน
นํ้าพริ กแม่นิภา อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี และพื้นที่ใกล้เคียง และระดับการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งมี
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating scale) ซึ่ งมีเกณฑ์ในการกําหนดนํ้าหนักของ
การประเมินเป็ น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Five-Point Likert Scale) ดังนี้
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ระดับคะแนน

ระดับความพึงพอใจของบริโภค

5

พึงพอใจมากที่สุด

4

พึงพอใจมาก

3

พึงพอใจปานกลาง

2

พึงพอใจน้อย

1

พึงพอใจน้อยที่สุด

โดยมีการแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ในแต่ละระดับความคิดเห็นและการ
ตัดสิ นใจบริ โภค โดยเกณฑ์การตีความของนักวิชาการ (ประคอง กรรณสู ต, 2542)
ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค

ช่ วงคะแนน
4.51 - 5.00

พึงพอใจมากที่สุด

3.51 - 4.50

พึงพอใจมาก

2.51 - 3.50

พึงพอใจปานกลาง

1.51 - 2.50

พึงพอใจน้อย

1.00 - 1.50

พึงพอใจน้อยที่สุด

ข้อมูลที่ ได้จากแบบสอบถามครบถ้วนสมบู รณ์ ท้ งั สิ้ น 400 ชุ ด สามารถสรุ ปค่าเฉลี่ ยและ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในการบริ โภคนํ้าพริ ก เพื่อตรวจสอบความเที่ยงขอ
แบบสอบถามความพึ ง พอใจ โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาครอนบัค (Cronbach’s alpha
coefficient) ซึ่ งเกณฑ์ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความเที่ ยง (Reliability coefficient) ที่ ยอมรับได้คือ 0.50
ขึ้นไป (สุ จิตรา บุญยรัตพันธุ์, 2557) ทั้งนี้ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาครอนบัค ของความพึงพอใจในการ
บริ โภคนํ้าพริ ก ร้านนํ้าพริ กแม่นิภา โดยภาพรวมอยูท่ ี่ 0.768 ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ที่สูง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการ
ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ มีประสบการณ์ ในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อนํ้าพริ กแม่
นิ ภา อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี และพื้นที่ใกล้เคียง โดยผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการแจกแบบสอบถาม
หน้าร้านในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ลักษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 316 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 79 อายุ 51-60 ปี เพศชาย จํานวน 164 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41 สถานภาพสมรส จํานวน 227
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คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 56.8 อาชี พ เกษตรกร จํา นวน 281 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 70.3 รายได้ต่ อ เดื อ น
15,001-25,000 บาท จํานวน 194 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.5
พฤติกรรมการบริ โภคนํ้าพริ ก ร้านนํ้าพริ กแม่นิภา ส่ วนใหญ่พบว่า ความถี่ในการบริ โภค
นํ้าพริ กอยูท่ ่ี 1-2 ครั้ง/เดือน คิดเป็ นร้อยละ 55.8 ซึ่งมีการบริ โภคนํ้าพริ กเผามากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
42.3 โดยมีการซื้ อนํ้าพริ กครั้งละ 10-20 บาท คิดเป็ นร้อยละ 36.8 โดยส่ วนใหญ่รู้จกั นํ้าพริ กแม่นิภา
จากการเข้ามาสอบถามผูข้ ายในร้าน คิดเป็ นร้อยละ 43.3 ซึ่งมีเหตุผลในการเลือกทานนํ้าพริ กแม่นิภา
เพราะมีความอร่ อย คิดเป็ นร้อยละ 57.3 ส่ วนมากมีการกลับมาซื้ อซํ้าแน่ นนอน คิดเป็ นร้อยละ 96.8
และมี ความต้องการในการบริ โภคนํ้าพริ กเป็ นอย่างมาก คิ ดเป็ นร้ อยละ 72.3 บรรจุ ภ ณ
ั ฑ์ที่ กลุ่ ม
ตัว อย่างส่ วนมากต้อ งการ คื อ ถุ งพลาสติ ก คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 92.8 และจะมี การแนะนําผลิ ต ภัณ ฑ์
นํ้าพริ กแม่นิภาให้แก่ผอู ้ ื่นทราบแน่นอน คิดเป็ นร้อยละ 96.8
จากการศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคนํ้าพริ ก ร้านนํ้าพริ กแม่นิภา อําเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทยั ธานี และพื้นที่ใกล้เคียง พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมผูบ้ ริ โภครวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ มากที่ สุ ด มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.73 โดยมี ค วามพึ งพอใจมากที่ สุ ด คื อ ความสะอาด ถู ก หลัก
อนามัยอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.88 รองลงมาคือ ความพึงพอใจในรสชาติน้ าํ พริ กอยูใ่ น
ระดับ มากที่ สุด มี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.81 ความสมํ่าเสมอของรสชาติ น้ ําพริ กอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด มี
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.71 มีฉลากชัดเจนแสดงข้อมูล ส่ วนผสมและวันหมดอายุอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.70 และความพึงพอใจในกลิ่นอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.57 ตามลําดับ
ด้านราคา ในภาพรวมผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90
โดยพบว่า ความพึงพอใจ ราคาที่จาํ หน่ายมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.91 และความคุม้ ค่าของปริ มาณ
เมื่อเทียบกับราคาอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.90
ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ในภาพรวมผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 โดยพบว่า ความพึงพอใจ สถานที่ขายใกล้บา้ นและน่ าเชื่ อถืออยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.68 และความสะดวกของสถานที่จาํ หน่ายอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่
4.56
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ในภาพรวมผูบ้ ริ โภคมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ สุด มี
ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.52 โดยพบว่า ความพึ งพอใจในด้านการบริ ก ารลู ก ค้าอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด มี
ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.93 รองลงมาคื อ การประชาสัมพันธ์ ของร้ านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.40
และร้านนํ้าพริ กแม่นิภาเป็ นที่รู้จกั อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.29 ตามลําดับ
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ผลการวิเคราะห์ สมมติฐาน
เพศที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา และด้า นส่ ง เสริ ม
การตลาดไม่แตกต่างกัน แต่เพศที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจด้านช่องทางการจําหน่ ายที่
แตกต่างกัน
อายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็ นราย
คู่ พบว่า มี 5 คู่ ประกอบด้วย (1) 20-30 ปี กับ 31-40 ปี (2) 20–30 ปี กับ 41-50 ปี (3) 20–30 ปี กับ
51–60 ปี (4) 20–30 ปี กับ 60 ปี ขึ้ น ไป และ (5) 41–50 ปี กับ 51–60 ปี อายุที่ แตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อ
ความพึงพอใจด้านราคาที่แตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 8 คู่ ประกอบด้วย (1) 20–30
ปี กับ 31–40 ปี (2) 20–30 ปี กับ 51–60 ปี (3) 20–30 ปี กับ 60 ปี ขึ้นไป (4) 31–40 ปี กับ 41–50 ปี (5)
31–40 ปี กับ 60 ปี ขึ้ นไป (6) 41-50 ปี กับ 51–60 ปี (7) 41–50 ปี กับ 60 ปี ขึ้ นไป และ (8) 51–60 ปี
กับ 60 ปี ขึ้นไป อายุที่แตกต่ างกันส่ งผลต่ อความพึงพอใจด้านช่ องทางการจําหน่ ายที่ แตกต่างกัน
หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 6 คู่ ประกอบด้วย (1) 20–30 ปี กับ 31–40 ปี (2) 20–30 ปี กับ 41–
50 ปี (3) 31–40 ปี กับ 60 ปี ขึ้นไป (4) 31–40 ปี กับ 51–60 ปี (5) 41–50 ปี กับ 51–60 ปี และ (6) 41–
50 ปี กับ 60 ปี ขึ้นไป อายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจด้านส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกัน
หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 4 คู่ ประกอบด้วย (1) 31–40 ปี กับ 51–60 ปี (2) 31–40 ปี กับ 60 ปี
ขึ้นไป (3) 41–50 ปี กับ 51–60 ปี และ (4) 41–50 ปี กับ 60 ปี ขึ้นไป
สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน หาก
วิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ ประกอบด้วย (1) โสด กับ สมรส และ (2) โสด กับ หม้าย, หย่าร้าง,
แยกกันอยู่ สถานภาพการสมรสที่ แตกต่ างกันส่ งผลต่ อความพึงพอใจด้านราคาแตกต่างกัน หาก
วิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ ประกอบด้วย (1) โสด กับ สมรส และ (2) สมรส กับ หม้าย, หย่า
ร้ าง, แยกกันอยู่ สถานภาพการสมรสที่ แตกต่ างกันส่ งผลต่ อความพึงพอใจด้านช่ องทางการขาย
แตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ ประกอบด้วย (1) โสด กับ สมรส และ (2) สมรส
กับ หม้าย, หย่าร้าง, แยกกันอยู่ สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจด้านส่ งเสริ ม
การตลาดแตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 3 คู่ (1) โสด กับ สมรส (2) โสด กับ หม้าย,
หย่าร้าง, แยกกันอยู่ และ (3) สมรส กับ หม้าย, อย่าร้าง, แยกกันอยู่
อาชีพที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็ น
รายคู่ พบว่า มี 3 คู่ ประกอบด้วย (1) นักเรี ยน, นักศึ กษา กับ เจ้าของกิ จการ, ค้าขาย (2) นักเรี ยน,
นักศึกษา กับ เกษตรกร และ (3) เจ้าของกิจการ, ค้าขาย กับ เกษตรกร อาชีพที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ
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ความพึ ง พอใจด้า นราคาที่ แ ตกต่ างกัน หากวิ เคราะห์ เป็ นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ ประกอบด้ว ย (1)
นักเรี ยน, นักศึ กษา กับ เจ้าของกิจการ, ค้าขาย และ (2) นักเรี ยน, นักศึกษา กับ เกษตรกร อาชี พที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจด้านช่องทางการจําหน่ ายที่แตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่
พบว่า มี 2 คู่ ประกอบด้วย (1) นักเรี ยน, นักศึกษา กับ เกษตรกร และ (2) เจ้าของกิจการ, ค้าขาย กับ
เกษตรกร อาชี พที่ แตกต่ างกันส่ งผลต่ อความพึ งพอใจด้านส่ งเสริ มการตลาดที่ แตกต่ างกัน หาก
วิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 1 คู่ ดังนี้ (1) เจ้าของกิจการ, ค้าขาย กับ เกษตรกร
รายได้ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็ น
รายคู่ พบว่า มี 5 คู่ ประกอบด้วย (1) น้อ ยกว่า 5,000 บาท กับ 15,000–25,000 บาท (2) น้อ ยกว่า
5,000 บาท กับ 25,001-35,000 บาท (3) น้อยกว่า 5,000 บาท กับ มากกว่า 35,001 บาท (4) 15,000–
25,000 บาท กับ มากกว่ า 35,001 บาท และ (5) 25,001–35,000 บาท กับ มากกว่ า 35,001 บาท
รายได้ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจด้านราคาที่แตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี
3 คู่ ประกอบด้วย (1) น้ อ ยกว่า 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 มากกว่า 35,000 บาท รายได้ที่แ ตกต่ างกัน
ส่ งผลต่อความพึงพอใจด้านช่ องทางการจําหน่ ายแตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 3 คู่
ประกอบด้วย (1) น้อยกว่า 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 มากกว่า 35,001 บาท และรายได้ที่แตกต่างกันส่ งผล
ต่ อ ความพึ ง พอใจด้า นส่ ง เสริ มการตลาดที่ แ ตกต่ า งกัน หากวิ เคราะห์ เป็ นรายคู่ พบว่ า มี 5 คู่
ประกอบด้ ว ย (1) น้ อ ยกว่ า 5,000 บาท กับ 15,001–25,000 บาท (2) น้ อ ยกว่ า 5,000 บาท กั บ
25,001–35,000 บาท (3) 15,000–25,000 บาท กับ 25,001–35,000 บาท (4) 15,000–25,000 บาท กับ
มากกว่า 35,001 บาท และ (5) 25,001–35,000 บาท กับ มากกว่า 35,001 บาท
อภิปรายผลการวิจยั
งานวิจยั นี้ พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส
และรายได้ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการบริ โภคนํ้าพริ กร้านแม่นิภาแตกต่างกัน ทั้งนี้
เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ มีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่ สุด ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่ อ งทางการจํา หน่ า ยและด้านการส่ งเสริ มการตลาด มี เพี ย งด้านการบริ ก ารลู ก ค้าเท่ านั้น ที่ ไ ม่
สอดคล้องกับงานวิจยั โดยผลการวิเคราะห์ขอ้ มู ลสอดคล้องกับ การศึ กษาของ อารี ยา คหาปนะ
(2553) ที่ ได้ทาํ การศึกษา ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคจําแนกตามเพศ อายุและสถานภาพสมรสที่
ั ฑ์น้ าํ พริ กคัว่ สับปะรด
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความพึงพอใจต่อลักษณะของผลิตภัณฑ์และบรรณจุภณ
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ภูเก็ตสําเร็ จรู ปไม่แตกต่างกัน คื อ ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่ สุดทุ กรายการ โดย
ผูบ้ ริ โภคให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ คือควรปรับด้านรสชาติเท่านั้น
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย
1. จากผลการวิจยั ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ผูป้ ระกอบการควรทําการขอและปิ ดฉลาก อย. ที่ มีวนั
เดือน ปี ที่ผลิตภัณฑ์ และวันหมดอายุอย่างชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมัน่ ใจ และเลือกบริ โภคใน
ผลิตภัณฑ์มากขึ้น
2. จากผลการวิจยั ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูป้ ระกอบการควรมีการประชาสัมพันธ์ทาง
สื่ อต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น สื่ อวิทยุชุมชน สื่ ออินเตอร์ เน็ต เพื่อให้กลุ่มลูกค้าได้รู้จกั ผลิตภัณฑ์อย่าง
ทัว่ ถึงมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรทําการวิจยั ให้ครอบคลุมในภูมิภาคต่าง เพื่อให้เห็นความแตกต่างของความพึงพอใจ
และพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคในภู มิภาคนั้น ๆ ว่า มี ค วามพึ งพอใจและพฤติ ก รรมในการบริ โภค
นํ้าพริ กเป็ นอย่างไร
2. ควรศึกษาวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
เพื่อหาความแตกต่างกันทางด้านประชากรศาสตร์ ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด หรื อปั จจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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พฤติกรรมและปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ าของแบรนด์ กะรัต
(KARAT_Boutique) ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
BEHAVIORS AND MARKETING MIX FACTORS THAT INFLUENCE THE DECISION
TO BUY KARAT_BOUTIQUE BRAND OF CLOTHING IN BANGKOK
METROPOLITAN REGION
รัตนศักดิ์ คําอาจ, ธมณภัทร สุ ดเสียง
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
เขมจิรา บุญลือ
อาจารย์ประจํา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
งานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งปริ มาณมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติ กรรมและปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าของแบรนด์กะรัต (KARAT_Boutique) ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลโดยใช้ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด 4 ด้าน ได้แก่ ปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
รวมถึง ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและอาชีพเพื่อเป็ น
ข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจ และใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคได้อย่างแท้จริ งเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม โดยประชากรที่ใช้ทาํ การศึกษา
คือ ประชากรที่อยูอ่ าศัย ทํางานหรื อกําลังศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยเป็ นผูท้ ี่
เคยซื้ อและสวมใส่ เสื้ อผ้าแบรนด์กะรัต (KARAT_Boutique) จํานวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย เลขคณิ ต ค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่ าตํ่าสุ ด ค่ าสู งสุ ด
วิเคราะห์ ความสัมพันธ์โดยใช้ค่า Sig ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อายุ
ระหว่าง 31-40 ปี มี สถานภาพโสด มี ระดับการศึ กษาปริ ญ ญาตรี ประกอบอาชี พธุ รกิ จส่ วนตัว มี
รายได้ต่ อเดื อน 20,001-30,000 บาท ทั้งนี้ ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ
เสื้ อผ้าแบรนด์กะรัต (KARAT_Boutique) ในภาพรวมพบว่า ให้ความสําคัญด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ใน
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ระดับ มาก สําหรั บ ด้า นราคา ด้านช่ อ งทางการจัด จําหน่ าย และด้า นการส่ งเสริ ม การตลาด ให้
ความสําคัญอยูใ่ นระดับปลางกลาง
คําสํ าคัญ : พฤติกรรม, ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด, การตัดสิ นใจซื้อ, เสื้ อผ้าของแบรนด์กะรัต
ABSTRACT
This research was a quantitative research. The purpose of this study was to investigate
behavior and marketing mix factors for purchasing decision for KARAT_Boutigue brand in
Bangkok Metropolitan Region by 4 factors which were product factor, price factor, channel factor
and marketing promotion factors including demographic characteristics, educational level,
monthly income, and occupation were the information for decision making and improving to
meet the real needs of customers. The instrument used was by questionnaire. The population was
people, living, working or studying in Bangkok and its vicinity. They were the ones who bought
and wore clothes of KARAT_Boutigue 400 samples. The statistics used were frequency,
percentage, arithmetic mean, standard deviation, minimum and maximum values. Analyzing
relationships used Sig. Major research findings indicated most consumers were women between
the ages of 3 1 - 4 0 years old with a bachelor degree working as personal business earnings per
month 2 0 ,0 0 1 -3 0 , 0 0 0 Baht. The marketing mix factors that influenced the decision to buy
KARAT_Boutigue clothes in overall, the customers focused on product factor which was very
high. For the price, the channel and the promotion of marketing were at medium level.
KEYWORDS:
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บทนํา
พิชามญชุ์ มะลิขาว (2554) เสื้ อผ้าเครื่ องนุ่ งห่ มถือเป็ นหนึ่ งในปั จจัยสี่ ซึ่ งมีความจําเป็ นต่อ
การดํารงชี วิต นอกจากจะเป็ นประโยชน์ในการป้ องกันความร้อน ความเย็น และป้ องกันอันตราย
จากภายนอกแล้ว เสื้ อ ผ้าเครื่ อ งนุ่ งห่ ม ยังช่ ว ยเสริ มสร้ างบุ ค ลิ ก ภาพแสดงให้ เห็ น ถึ งรสนิ ยม ซึ่ ง
สามารถบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ และสถานภาพทางสังคมของผูส้ วมใส่ ดว้ ย ปั จจุบนั เสื้ อผ้าได้มีการ
พัฒนาคุณภาพและรู ปแบบที่ทนั สมัย มีให้เลือกตามความต้องการของผูใ้ ช้ โดยมีท้ งั การสั่งตัดเย็บ
ตามร้านตัดเสื้ อทัว่ ไป การสั่งตัดโดยเฉพาะจากดีไซน์เนอร์ ที่มีชื่อเสี ยง และการซื้ อเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาํ ให้เกิดการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของโลกฝั่งตะวันตกและ
ตะวันออกสิ นค้าเสื้ อผ้าแฟชั่นจึงเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และยังมี การออกแบบใหม่ในทุ ก
ฤดูกาลอีกด้วย บุคคลที่ทนั สมัยนิ ยมจึงได้รับอิทธิ พลจากแฟชัน่ ใหม่ๆ อยู่เสมอ และมักจะมีความ
ต้องการสวมใส่ เสื้ อผ้าที่มีรูปแบบตรงตามสมัยนิยม
ธุรกิจประเภทเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี เป็ นธุรกิจที่ให้ความพึ่งพอใจต่อลูกค้าที่มาใช้บริ การ ไม่ว่า
จะเป็ นการออกแบบเสื้ อผ้าให้นาํ สมัยการปรังปรุ งรู ปแบบร้ าน การจัดวางสิ นค้าให้น่าซื้ อ การคัด
สรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ตลอดจนการตัดเย็บที่มีความปราณี ตและได้มาตรฐาน เพื่อดึงดูดให้ลูกค้า
เข้ามาใช้บริ การในร้านของเรา และเนื่องจากในปั จจุบนั ธุรกิจประเภทเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี มีการแข่งขัน
ที่รุนแรงมากขึ้นมีคู่แข่งขันเกิดขึ้นมากมาย มีรูปแบบการจําหน่ ายสิ นค้าและการบริ การแตกต่างกัน
ออกไป เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ทนั สมัยนิยม ในการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ถือได้วา่ เป็ นผูบ้ ริ โภคกลุ่มนําสมัย ซึ่งเป็ นกลุ่มคนที่ตอ้ งการเป็ นผูน้ าํ สมัยได้รับความนิยมทางสังคม
และชอบลองสิ่ งใหม่ๆ ซึ่ งถือเป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความคิดเห็นต่อการตลาดเป็ นอย่างยิ่ง เนื่ องจาก
จะเป็ นกลุ่มแรกที่เลือกซื้อสิ นค้าเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี แบบใหม่ที่ออกวางจําหน่าย เป็ นเสมือนผูเ้ บิกทาง
ทําให้สินค้าเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี แบบใหม่เป็ นที่ รู้จกั ของคนทัว่ ไปได้ดี สิ นค้าเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี จะมี
กระแสนิ ยมเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล เช่น ฤดูร้อน ฤดูหนาว เป็ นต้น หรื อกระแสนิ ยมเปลี่ยนไป
ตามสไตล์ที่อาจเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่ ง เช่น วินเทจ ดิสโก้ เป็ นต้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าสตรี ที่รัก
สวยรั กงามต้องการให้ตนเองดู ดี เพราะปั จจุบนั เพศหญิ งเข้ามามีบ ทบาทในสังคมมากขึ้น หากผู ้
ประกอบธุรกิจเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี สามารถคิดค้นแฟชัน่ นําสมัย แตกต่างจากคู่แข่งขันที่สามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าสตรี น้ ีได้ยอ่ มหมายถึงผลประกอบการที่ดีต่อธุรกิจของตน(พิชามญชุ์ มะลิขาว ,2554)
ด้วยสาเหตุการแข่งขันที่รุนแรงและคู่แข่งขันเกิดใหม่มากขึ้นของธุรกิจเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี ที่
กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็ นถึงปั ญหาและปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
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เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมและความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อแบรนด์กะรัต (KARAT_Boutique)
และเข้าใจถึงปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไป
ใช้เป็ นแนวในการวางแผนและตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ ในการวิจยั
1. เพื่อสํารวจพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าแบรนด์กะรัต (KARAT_Boutique) ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลของลูกค้าที่แตกต่างกัน มีการให้ความคิดเห็นต่อส่ วนประสม
ทางการตลาดที่ใช้ประกอบการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแบรนด์กะรัต (KARAT_Boutique) แตกต่างกัน
สมมติฐานการวิจยั
ในการศึ กษาพฤติ กรรมและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อ
เสื้ อผ้าของแบรนด์กะรัต (KARAT_Boutique) ผูศ้ ึกษาได้กาํ หนดสมมติฐานของการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของลู ก ค้าแตกต่ างกัน มี ก ารให้ ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่ใช้ประกอบการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแบรนด์กะรัต (KARAT_Boutique) แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. เนื้อหาของการวิจยั ประกอบด้วยปั จจัยส่ วนบุคคลของลูกค้าที่เคยซื้ อเสื้ อผ้าแบรนด์กะรัต
(KARAT_Boutique) การรั บ รู ้ พ ฤติ ก รรมส่ ว นบุ ค คลของลู ก ค้า ที่ เคยซื้ อเสื้ อผ้า แบรนด์ ก ะรั ต
(KARAT_Boutique) ก าร รั บ รู ้ ส่ ว น ป ร ะ ส ม ท างก าร ต ล าด ข อ งเสื้ อ ผ้ า แ บ ร น ด์ ก ะ รั ต
(KARAT_Boutique)
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ เขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มลฑล
3. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยทางด้ านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้ (ต่อเดือน)

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ได้ทราบพฤติ กรรมการซื้ อเสื้ อผ้าแบรนด์กะรัต (KARAT_Boutique) ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
2. ได้ทราบปั จจัยส่ วนบุคคลของลูกค้าที่แตกต่างกัน มีการให้ความคิดเห็นต่อส่ วนประสม
ทางการตลาดที่ใช้ประกอบการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแบรนด์กะรัต (KARAT_Boutique) แตกต่างกัน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. แฟชั่ น หมายถึ ง กระแสนิ ยมที่ เปลี่ ยนไปตามกาลเวลาแต่ ละยุคสมัยและสมัยซึ่ งอาจ
เกิดขึ้นจากกระแสสังคม การดําเนิ นชี วิตประจําวันและเสื้ อผ้าของแต่ละบุ คคลที่ จะมีการเกี่ ยวกับ
ข้องกับเทรนด์ในการแต่งตัว โดยแฟชัน่ ไม่ได้มีความหมายเดียวแต่จะแตกต่างกันไป สําหรับคนแต่
ละกลุ่มแต่ละช่วงเวลาแต่ละสถานที่หรื อบริ บท
2. แบรนด์ หมายถึ ง ตราหรื อยี่ห้อของสิ นค้าที่ เป็ นรู ปแบบของภาพพจน์แนวความคิ ดใน
รู ปอัต ลั ก ษณ์ โ ดยเป็ นเรื่ องที่ เกี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพ ความน่ าเชื่ อ ถื อ ความมั่ น ใจ สถานภาพ
ประสบการณ์และความสัมพันธ์
3. เสื้ อผ้ าแฟชั่น หมายถึง เครื่ องนุ่ มห่ ม เครื่ องแต่งกาย ที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มผูบ้ ริ โภค
จํานวนมาก ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ต้องมีกระแสนํา และมีทิศทางที่จะต้องทําให้ผคู ้ นยอมรับ และ
บริ โภค เสื้ อผ้าแฟชัน่ ผูกพันกับวิถีชีวิต (Lifestyle) ของผูค้ นทุกระดับทัว่ โลก นับแต่ อดีต ปั จจุบนั
และอนาคต
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4. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่ งที่นาํ เสนอแก่ตลาดเพื่อให้เกิดความสนใจ การซื้อ การใช้ หรื อการ
บริ โภค ซึ่งสามารถตอบสนองความจําเป็ นและความต้องการได้
5. ราคา หมายถึง ความเหมาะสมของราคาเสื้ อผ้าแฟชัน่ ที่จาํ หน่ายที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้ อ ได้แก่ คุณภาพคุม้ ค่ากับราคา มีหลากหลายราคาให้เลือกซื้ อ มีการแสดงราคาของเสื้ อผ้าอย่าง
ชัดเจน สามารถต่อรองราคาได้ ราคาสิ นค้าถูกกว่าการซื้อวิธีอื่น
6. ช่ องทางการจัด จําหน่ าย หมายถึ ง ช่ อ งทางการจัดจําหน่ ายกลุ่ มบุ ค คลหรื อ องค์ก รที่
สัมพันธ์ระหว่างกัน ในกระบวนการนําผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตไปยงผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ กลุ่มบุคคลหรื อ
องค์กรที่ทาํ หน้าที่ต่างๆ
7. การโฆษณา หมายถึง การสื่ อสารในรู ปแบบใดๆ ซึ่ งเจตนาที่จะกระตุน้ ผูท้ ี่มีศกั ยภาพใน
การซื้อและการส่ งเสริ มในด้านการจําหน่ายสิ นค้าและบริ การ รวมถึงการสร้างประชามติ การกระทํา
การ เพื่อก่อให้เกิ ดการสนับสนุ นทางการเมือง การขาย ความคิ ดหรื อการเสนอความคิดเห็ น หรื อ
สาเหตุ ต่างๆ และการกระทํา เพื่ อให้ประชาชนเห็ นคล้อ ยตาม หรื อ ปฏิ บ ตั ิ ไปในทางที่ ผูโ้ ฆษณา
ประสงค์
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั ในหัวข้อ “พฤติกรรมและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ของแบรนด์ KARAT_Boutique” ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาทฤษฎีและแนวคิดงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั ดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
จากรู ปแบบจําลองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค จะพบว่า ส่ วนประสมทางการตลาด เป็ นสิ่ งกระตุน้
ภายนอก ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจของซื้ อผูบ้ ริ โภคสอดคล้องกับ Kotler (2012) ที่ได้ให้ความหมาย
ของส่ วนประสมทางการตลาดไว้ว่า เป็ นกลุ่มของเครื่ องมือทางการตลาดที่องค์กรใช้ในการปฏิบตั ิ
ตามวัตถุ ป ระสงค์ท างการตลาดกลุ่ มเป้ าหมาย และชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2548, น.63-80) ซึ่ ง
กล่ าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด) (Marketing Mix) ของสิ น ค้าและบริ การเป็ นเครื่ อ งมื อ ทาง
การตลาด ประกอบไปด้วย 7P’sได้แก่
ปัจ จัย ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ นค้าหรื อบริ การ ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของลู กค้าและสามารถทําให้ลู กค้าเกิ ดความพึ งพอใจได้ ประกอบด้วย สิ่ งที่ สัมผัสได้ และสิ่ งที่
สัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภณั ฑ์ ตราสิ นค้า ขนาด สี หรื อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น
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ปัจจัย ด้ านราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของจํานวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายออกไปเพื่อให้ได้มา
ซึ่ งผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยลู ก ค้ามัก มี ก ารเปรี ยบเที ย บระหว่างคุ ณ ค่ า (Value) ของผลิ ต ภัณ ฑ์ และราคา
(Price) ของผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะทําการตัดสิ นใจซื้อ
ปั จ จัย ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place or Channel Distribution) หมายถึง เส้นทางที่
ผลิตภัณฑ์ถูกเคลื่อนย้ายจากองค์การไปสู่ ตลาด เช่น ร้านค้า ผูแ้ ทนจําหน่าย หรื อผูบ้ ริ โภค ซึ่งรวมไป
ถึงช่องทางและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดว้ ย
ปั จ จัย ด้ านการส่ งเสริ ม การตลาด (Promotion) หมายถึ ง เครื่ องมื อ การสื่ อสารเพื่ อ สร้ าง
ความพึ งพอใจให้กบั ลูกค้า โดยใช้เพื่ อ จูงใจให้ลูกค้าเกิ ดความต้องการ โดยสามารถทําได้หลาย
รู ปแบบ ทั้งที่ เป็ นตัวเงิน และไม่ใช่ ตวั เงิน เช่น การลดแลกแจกแถม การโฆษณา กิจกรรมส่ งเสริ ม
การขายต่างๆ เป็ นต้น
ปัจจัย ด้ านบุคคล (People) หมายถึง บุคลากรทั้งหมดที่มีส่วนในการขาย หรื อให้บริ การกับ
ลู กค้า ซึ่ งเป็ นองค์ป ระกอบสําคัญ ที่ ส ามารถทําให้ ลู ก ค้าเกิ ด ความประทับ ใจ และส่ งผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้อของลูกค้าได้
ปั จ จั ย ด้ า นกระบวนการ (Process) หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ระเบี ย บวิ ธี ก าร
ดําเนินงานในด้านการให้บริ การ ที่นาํ เสนอให้กบั ลูกค้า เพื่อมอบการบริ การที่ดีถูกต้อง รวดเร็ วและ
น่าประทับใจให้กบั ลูกค้า เช่น การให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กบั ลูกค้า การชําระเงิน
ปั จ จัย ด้ านกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ลักษณะ และสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
รวมถึงรู ปแบบการให้บริ การ ที่สามารถสร้างคุณค่า และตอบสนองต่อความต้องการให้กบั ลูกค้าได้
เช่น การตกแต่งภายในร้าน ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปิ ยมาภรณ์ ช่ วยชู หนู (2559 บทคัดย่ อ) การค้นคว้าอิสระนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อสิ นค้า ผ่ า นทางสั ง คมออนไลน์ ผลของการศึ ก ษาจะช่ ว ยให้
ผูป้ ระกอบการที่ทาํ ธุรกิจการขายสิ นค้าผ่านทางสังคมออนไลน์สามารถนําข้อมูลที่ได้ไปใช้วางแผน
ปรับปรุ งหรื อพัฒนาธุ รกิจต่อไปได้ งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งปริ มาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูท้ ี่เคยซื้ อ
สิ นค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติเชิงพรรณา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิ งปริ มาณประกอบด้วย Independent Sample ttest, One-way ANOVA, Factor Analysis และRegression ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
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ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 26-33 ปี สถานภาพโสด ประกอบอาชี พ พนั ก งาน
บริ ษทั เอกชน มี การศึ กษาอยู่ในระดับปริ ญ ญาตรี และมี รายได้เฉลี่ ยต่ อเดือนอยู่ที่ 10,000-20,000
บาท เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ซ้ื อสิ นค้าบ่อยที่สุด คือ Facebook ประเภทสิ นค้าที่ ซ้ื อบ่อยที่สุด
คือ สิ นค้าแฟชัน่ โดยจะซื้อเดือนละ 2-3 ครั้ง และจํานวนเงินเฉลี่ยที่ใช้ในการซื้อแต่ละครั้ง จะตํ่ากว่า
1,000 บาท ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชี พ รายได้ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ไม่
แตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านบุคลากรและคุณภาพของสิ นค้า
ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านภาพลักษณ์ของสิ นค้าและร้านค้า และด้านข้อมูลร้ านค้า
ข้อมูลสิ นค้าและกระบวนการให้บริ การทุ กปั จจัยส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางสังคม
ออนไลน์
ธนานันท์ โตสัมพันธ์ มงคล (2558 : บทคัดย่อ) งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ้า แบรนด์ยูนิ โ คล่ ข องผู บ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล โดยใช้ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้าน
ราคา ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัย
ด้านกระบวนการ และปั จจัยด้านกายภาพรวมถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน และอาชี พ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจ และใช้เป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ และสามารถตอบสนองกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างแท้จริ ง
โดยประชากรที่ ใช้ทาํ การศึกษา คือ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลที่เคยซื้ อและ
สวมใส่ เสื้ อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ โดยทําการสํารวจและเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถาม จํานวน 422 ชุ ด
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ได้แก่ ปั จจัยด้านบุ คคลและบริ การหลังการขาย ปั จจัยด้านราคา
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด และปั จจัยด้านความสะดวกรวดเร็ วในการ
ชําระเงิน สําหรับในส่ วนของลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มีอาชี พ และรายได้
เฉลี่ยต่ อเดื อนที่ แตกต่างกัน จะมีระดับตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ที่แตกต่างกัน โดยผูท้ ี่ มี
อาชีพรัฐวิสาหกิจ และผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 30,001-40,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยของระดับ
การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่มากกว่าผูบ้ ริ โภคในกลุ่มอื่ น ในขณะที่ ผูบ้ ริ โภคที่ มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน จะมีการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแบรนด์ยนู ิโคล่ในระดับที่ไม่แตกต่างกัน
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วิภ าวรรณ มโนปราโมทย์ (2556 : บทคัดย่ อ) การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์อินสตาแกรมของประชากรในกรุ งเทพมหานคร เพื่อศึกษา
ความไว้วางใจและ ปั จจัยด้านทัศนคติส่ วนประสมทางการตลาด ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
ตัวแปรต้น คือ ทัศนคติ ความไว้วางใจและส่ วนประสมทางการตลาด ตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรในกรุ งเทพมหานคร ที่มี
อายุต้ ังแต่ 23 ปี ขึ้ น ไป จํานวน 400 คน โดยวิ ธีก ารสุ่ ม ตัว อย่า งแบบหลายขั้น ตอน (Multi-Stage
Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม เพื่ อรวบรวมข้อ มู ลโดยใช้แบบสอบถามที่ ได้จดั เตรี ยมไว้
วิธีการทางสถิ ติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ สมการถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regressions) ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 23- 30 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และประกอบ
อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ต่อเดือนที่ 20,001-30,000 บาท โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ เลือกซื้ อเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกายผ่านสังคมออนไลน์(อินสตาแกรม) และส่ วนใหญ่ ของผูต้ อบ
แบบสอบจะมีความถี่ในการซื้ อสิ นค้าผ่านอินสตาแกรมเดือนละ 1 ครั้ง และส่ วนใหญ่ซ้ือสิ นค้าครั้ง
ละ 500-1,000 บาท ปั จจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านความไว้วางใจ และปั จจัยด้านส่ วนประสมทาง
การตลาด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสําคัญมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้าน
ทัศ นคติ ปั จ จัย ด้า นความไว้ว างใจ และปั จ จัย ด้านส่ ว นประสมทางการตลาดมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้าผ่านสั งคมออนไลน์ (อิ น สตาแกรม) ประชากรในกรุ งเทพมหานครอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ระเบียบวิธีวจิ ยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจยั
ลักษณะของประชากรการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และการเลือกกลุ่มตัวอย่างกลุ่ม
ประชากร เป้าหมายประชากร (Population) ที่อยูใ่ นกลุ่มเป้าหมายในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ประชากร
ที่อยูอ่ าศัย ทํางานหรื อกําลังศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยเป็ นผูท้ ี่เคยซื้อและสวม
ใส่ เสื้ อผ้าแบรนด์กะรัต (KARAT_Boutique) ซึ่งถือได้ว่า จํานวนประชากรทั้งหมดมีขนาดใหญ่มาก
อี กทั้ง ผูว้ ิ จยั ไม่ ส ามารถทราบจํานวนที่ แ น่ น อนของผูท้ ี่ เคยซื้ อ และสวมใส่ เสื้ อ ผ้าแบรนด์ก ะรั ต
(KARAT_Boutique) ซึ่ ง ผู ว้ ิ จ ยั ได้ใช้สู ต รการคํานวณขนาดตัว อย่าง โดยได้ก าํ หนดระดับ ความ
แปรปรวนสู งสุ ด คือ p = 0.5 และ q = 0.5 ที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95%
ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงสามารถคํานวณได้จาก
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n=
โดยที่n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
z = ค่าสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (มีค่าเท่ากับ 1.96)
p = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรื อสัดส่ วนของคุณลักษณะที่สนใจในกลุ่มตัวอย่าง
q = โอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์เท่ากับ 1- p ในกรณี ของกลุ่มตัวอย่าง
e = ค่าเปอร์ เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้โดยในงานวิจยั นี้ กาํ หนด
ความเชื่อมัน่ ที่ระดับ 95% (กําหนด e มีค่า 0.05) และเมื่อแทนค่า จะได้วา่
n=
n=

.

.

.

.

384.16

จากการคํานวณพบว่า ในกรณี ที่ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ณ ระดับความเชื่อมัน่
ที่ 95% จะได้ขนาดของกลุ่ มตัวอย่างที่ เหมาะสม เท่ ากับ 385 ตัวอย่าง อย่างไรก็ตามเพื่ อเป็ นการ
ป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั จึงได้จดั ทําแบบสอบถามสําหรับกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นอีก 5% รวมเป็ นทั้งหมด 405 ตัวอย่าง
การเก็บข้ อมูล
เนื่ องจากผูว้ ิจยั ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่ นอนว่ามีจาํ นวนเท่าใด ทางผูว้ ิจยั จึงเลือกใช้
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Judgmental or Purposive Sampling) คือ การเลือกแจก
แบบสอบถามเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ อาศัยอยู่ ทํางาน หรื อกําลังศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ที่เคยซื้ อเสื้ อผ้าแบรนด์กะรัต (Karat_Boutique) ซึ่ งเป็ นวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่
ใช้ ค วามน่ าจะเป็ น (Non probability Sampling) ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยทํ า การแจก
แบบสอบถามทางหน้าร้าน และ ออนไลน์เนื่องจากเป็ นวิธีที่กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
อีกทั้งยังเป็ นการลดระยะเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อการศึ ก ษาวิ จ ั ย คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) เรื่ อ งพฤติ กรรมและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อ
เสื้ อผ้าแบรนด์กะรัต (KARAT_Boutique) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่ ง
เป็ นเครื่ องมื อ ในการวิ จ ัย เชิ ง ปริ มาณ (Quantitative Research) โดยสร้ า งขึ้ นจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
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ส่ วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามที่ มี
ลักษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ Check-List
ส่ วนที่ 2 คําถามคัดกรอง และข้อมูลเกี่ ยวกับพฤติกรรมการเลื อกซื้ อเสื้ อผ้าแบรนด์กะรั ต
(KARAT_Boutique) โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ Check-List)
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแบ
รนด์กะรั ต (KARAT_Boutique) และระดับการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งมี ลกั ษณะแบบสอบถามเป็ นแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่ งมี เกณฑ์ในการกําหนดนํ้าหนักของการประเมินเป็ น 5
ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Five-Point Likert Scales) ดังนี้
ระดับคะแนน

ระดับความเห็นการตัดสิ นใจซื้อ

5

เห็นด้วยมากที่สุด

4

เห็นด้วยมาก

3

เห็นด้วยปานกลาง

2

เห็นด้วยน้อย

1

เห็นด้วยน้อยที่สุด

โดยมีการในการแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ในแต่ละระดับความคิดเห็น
และการตัดสิ นใจซื้อ ดังนี้
ระดับค่าคะแนนเฉลี่ย

ความหมาย

4.21 – 5.00

เห็นด้วยมากที่สุด

3.41 – 4.20

เห็นด้วยมาก

2.61 – 3.40

เห็นด้วยปานกลาง

1.81 – 2.60

เห็นด้วยน้อย

1.00 – 1.80

เห็นน้อยที่สุด

เมื่อนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความเที่ยง โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบัค
(Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่ งเกณฑ์ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความเที่ ยง (Reliability coefficient) ที่
ยอมรับได้ คือ 0.80 ขึ้นไป ทั้งนี้ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาครอนบัคของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแบรนด์กะรัต (Karat_Boutique) โดยภาพรวมอยู่ที่ 0.808 ซึ่ งอยูใ่ น
เกณฑ์ที่สูง
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ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการ
ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการตัดสิ นใจเลือกซื้อเสื้ อผ้าแบรนด์
กะรั ต (KARAT_Boutique) ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการแจก
แบบสอบถามหน้ า ร้ านและส่ งแบบสอบถามออนไลน์ ผ่ านทาง Social Network ในช่ ว งเดื อ น
กุมภาพันธ์ 2561–เดือนมีนาคม 2561
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ลักษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 390 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 97.5 อายุ 31-40 ปี จํานวน 177 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.3 สถานภาพโสดจํานวน 201 คน คิด
เป็ นร้อยละ 50.2 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จาํ นวน 216 คน คิดเป็ นร้อยละ 54 อาชี พธุ รกิจส่ วนตัว
จํานวน 173 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 43.3 รายได้ต่อเดื อน 20,001-30,000 บาท จํานวน 116 คน คิ ดเป็ น
ร้อยละ 29
พฤติ ก รรมการซื้ อ ของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ส่ ว นใหญ่ ต ัด สิ น ใจซื้ อ ด้วยตนเองมี
จํานวน 241 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.3 ได้รับข้อมูลข่าวสารจาก Facebook จํานวน 99 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 24.8 มี ค วามถี่ ใ นการสั่ งซื้ อ น้อ ยกว่ า 2 ครั้ งต่ อ เดื อ นจํา นวน 225 ครั้ ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 56.3 มี
ค่าใช้จ่ายในการสัง่ ซื้อต่อครั้งอยูร่ ะหว่างน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1,500 บาท คิดเป็ นร้อยละ 37.8
จากการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อเสื้ อผ้าแบรนด์
กะรั ต (KARAT_Boutique) พบว่า ด้านผลิ ตภัณ ท์ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากมี ค่าเฉลี่ย = 4.1070
โดยพบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณท์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด คือ เสื้ อผ้ามีคุณภาพดีมีการตัด
เย็บอย่างประณี ตอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ย = 4.3700 รองลงมาคือ เสื้ อผ้ามีเอกลักษณ์มีการออกแบบ
ที่ โดดเด่ นอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ ย = 4.3175 เสื้ อผ้ามี ความทันสมัยอยู่ในระดับมากมี ค่าเฉลี่ ย =
4.1775 มีความหลากหลายของเสื้ อผ้าอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ย = 4.1575 และ แบรนด์มีชื่อเสี ยงและ
ได้รับความนิยมอยูใ่ นระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย = 3.5125 ตามลําดับ
ด้านราคา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย = 3.8167 โดยพบว่า ปั จจัยด้านราคาที่
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด คือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ย =
4.0725 รองลงมาคือ ราคาสิ นค้าถูกกว่าแหล่งจําหน่ ายอื่นๆ ทัว่ ไปอยูใ่ นระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย =
3.6950 มีป้ายราคาสิ นค้ากําหนดไว้ชดั เจนอยูใ่ นระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย = 3.6825 ตามลําดับ
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ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลางมี ค่าเฉลี่ ย = 3.7925 โดย
พบว่าปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อมากที่สุดคือ ลูกค้าสามารถติดต่อ
ทางร้านได้สะดวกอยูใ่ นระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย = 3.9400 รองลงมาคือ ทําเลที่ต้ งั ของร้านสะดวก
ต่อการเดินทางอยูใ่ นระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย = 3.7275 ความทันสมัยของรู ปแบบร้านอยูใ่ นระดับ
ปานกลางมีค่าเฉลี่ย = 3.7100 ตามลําดับ
ต้านการส่ งเสริ มการตลาด ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย = 3.3808 โดยพบว่า
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่ สุด คื อ มี การส่ งเสริ มการขายที่
น่ าสนใจอยู่ระดับปานกลางมี ค่าเฉลี่ย = 3.8475 รองลงมาคือ ใช้ดาราหรื อบุคคลมีชื่อเสี ยงในการ
โฆษณาสิ นค้าทางโซเซี ยลมีเดียอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย = 3.3125 การจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดอย่างสมํ่าเสมออยูใ่ นระดับพอใช้มีค่าเฉลี่ย = 2.9835 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์ สมมติฐาน
เพศแตกต่ างกัน ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ้า แบรนด์ ก ะรั ต (Karat_Boutique) ด้า น
ผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาดไม่แตกต่ างกัน ส่ วนเพศ
แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแบรนด์กะรัต (Karat_Boutique) ด้านราคาแตกต่างกัน
อายุแตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแบรนด์กะรัต (Karat_Boutique) ด้านราคา
ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาดไม่ แตกต่ างกัน ส่ วนอายุแตกต่ างกัน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแบรนด์กะรั ต (Karat_Boutique) ด้านผลิ ตภัณฑ์แตกต่างกัน หาก
วิเคราะห์ เป็ นรายคู่ พบว่า มี 3 คู่ ประกอบด้วย (1) 21-30 ปี กับ 31-40 ปี (2) 21-30 ปี กับ 41-50 ปี
และ (3) 21-30 ปี กับ มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป
สถานภาพแตกต่ างกันส่ งผลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ้าแบรนด์กะรั ต (Karat_Boutique)
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาดไม่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษาแตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแบรนด์กะรัต (Karat_Boutique)
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดไม่แตกต่างกัน ส่ วนระดับการศึกษาแตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เสื้ อผ้าแบรนด์กะรัต (Karat_Boutique) ด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 4
คู่ (1) ตํ่ากว่ามัธยมปลาย กับ อนุ ป ริ ญ ญา/ปวส. (2) มัธยมปลาย/ปวช. กับ อนุ ป ริ ญ ญา/ปวส. (3)
อนุ ป ริ ญ ญา/ปวส. กับ ปริ ญ ญาตรี (4) อนุ ปริ ญ ญา/ปวส. กับ สู งกว่าปริ ญ ญาตรี ระดับ การศึกษา
แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแบรนด์กะรัต (Karat_Boutique) ด้านราคาแตกต่างกัน
หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 4 คู่ (1) ตํ่ากว่ามัธยมปลาย กับ อนุ ปริ ญญา/ปวส. (2) ตํ่ากว่ามัธยม
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ปลาย กับ ปริ ญ ญาตรี (3) มัธ ยมปลาย/ปวช. กับ อนุ ป ริ ญ ญา/ปวส. (4) มัธ ยมปลาย/ปวช. กับ
ปริ ญญาตรี ระดั บ การศึ ก ษาแตกต่ า งกั น ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า แบรนด์ ก ะรั ต
(Karat_Boutique) ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ ายแตกต่างกันหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 4 คู่ (1)
ตํ่ากว่ามัธยมปลาย กับ อนุ ป ริ ญ ญา/ปวส. (2) มัธยมปลายปลาย/ปวช. กับ อนุ ป ริ ญ ญา/ปวส. (3)
มัธยมปลายปลาย/ปวช. กับ ปริ ญญาตรี (4) มัธยมปลายปลาย/ปวช. กับ สู งกว่าปริ ญญาตรี
อาชีพแตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแบรนด์กะรัต (Karat Boutique) ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดไม่แตกต่ างกัน ส่ วนอาชี พแตกต่างกันส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแบรนด์
กะรั ต (Karat Boutique) ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ตกต่ า งกั น หากวิ เคราะห์ เ ป็ นรายคู่ พบว่ า มี 4 คู่
ประกอบด้วย (1) นักเรี ยน/นักศึกษา กับ กลุ่มอื่นๆ (2) ข้าราชการ กับกลุ่มอื่นๆ (3) ธุรกิจส่ วนตัวกับ
กลุ่มอื่นๆ (4) แม่บา้ น/พ่อบ้าน กับกลุ่มอื่นๆ อาชี พแตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแบ
รนด์ ก ะรั ต (Karat Boutique) ด้ า นราคาแตกต่ า งกั น หากวิ เคราะห์ เป็ นรายคู่ พบว่ า มี 6 คู่
ประกอบด้วย (1) นักเรี ยน/นักศึกษา กับพนักงานบริ ษทั (2) นักเรี ยน/นักศึกษา กับกลุ่มอื่นๆ (3)
ข้าราชการกับ กลุ่ ม อื่ น ๆ (4) พนัก งานบริ ษ ัท กับ กลุ่ ม อื่ น ๆ (5) ธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว กับ กลุ่ ม อื่ น ๆ (6)
แม่ บ้าน/พ่ อบ้าน กับ กลุ่ มอื่ น ๆ อาชี พ แตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อเสื้ อผ้าแบรนด์กะรั ต
(Karat Boutique) ด้านช่ อ งทางการจัด จําหน่ ายแตกต่ างกัน หากวิเคราะห์ เป็ นรายคู่ พบว่า มี 6 คู่
ประกอบด้วย (1) นักเรี ยน/นักศึกษา กับกลุ่มอื่นๆ (2) ข้าราชการ กับกลุ่มอื่นๆ (3) พนักงานบริ ษทั
กับ ธุ รกิ จส่ วนตัว (4) พนักงานบริ ษทั กับ กลุ่ มอื่ นๆ (5) ธุ รกิ จส่ วนตัว กับ กลุ่มอื่ นๆ (6) แม่ บ้าน/
พ่อบ้าน กับกลุ่มอื่นๆ
รายได้แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแบรนด์กะรัต (Karat Boutique) ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดไม่แตกต่างกัน ส่ วนรายได้แตกต่ างกันส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแบรนด์
กะรั ต (Karat Boutique) ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ตกต่ า งกั น หากวิ เ คราะห์ เป็ นรายคู่ พบว่ า มี 5 คู่
ประกอบด้วย (1) ไม่เกิน 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 บาทขึ้ น ไป (4) 30,001-40,000 บาท กับ 40,00150,000 บาท (5) 30,001-40,000 บาท กับ 50,000 บาทขึ้ นไป รายได้ แ ตกต่ า งกัน ส่ งผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแบรนด์กะรัต (Karat Boutique) ด้านราคาแตกต่ างกัน หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่
พบว่า มี 6 คู่ ประกอบด้วย (1) ไม่เกิน 10,000 บาท กับ 20,001-30,000 บาท (2) ไม่เกิน 10,000 บาท
กับ 30,001-40,000 บาท (3) 10,001-20,000 บาท กับ 20,001-30,000 บาท (4) 10,001-20,000 บาท
กับ 30,001-40,0000 บาท (5) 20,001-30,000 กับ 50,000 บาทขึ้ นไป (6) 30,001-40,000 กับ 50,000
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บาทขึ้นไปรายได้ แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแบรนด์กะรัต (Karat Boutique) ด้าน
ช่ องทางการจัดจําหน่ ายแตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า มี 3 คู่ ประกอบด้วย (1) ไม่เกิน
10,000บาท กับ 20,001-30,000 บาท (2) 10,001-20,000 บาท กับ 20,001-30,000 บาท (3) 20,00130,000บาท กับ 50,000 บาทขึ้นไป
อภิปรายผลการวิจยั
จากข้อมูลประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 31-40
ปี ประกอบอาชี พธุ รกิจส่ วนตัว มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และมีรายได้ 20,001-30,000 บาท ซึ่ ง
เป็ นกลุ่ ม ลู ก ค้าที่ มี ค วามสนใจในเรื่ อ งแฟชั่น และใช้เทคโนโลยีใ นการซื้ อ สิ น ค้าผ่ านช่ อ งทาง
ออนไลน์ ซึ่ งสอดคล้องกับของ พิชามญชุ์ มะลิขาว (2554 : บทคัดย่อ) ทําการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี ผา่ นสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค
จากข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของส่ วนพฤติกรรมการซื้ อของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า
ส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อด้วยตนเองมีจาํ นวน 241 คน ได้รับข้อมูลข่าวสารจาก Facebook มีความถี่ใน
การสั่งซื้ อน้อยกว่า 2 ครั้งต่อเดื อน มีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ อต่อครั้งอยู่ระหว่างน้อยกว่าหรื อเท่ากับ
1,500 บาท ซึ่งสอดคล้องกับของ ปิ ยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านทางสังคมออนไลน์
จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อเสื้ อผ้า
แบรนด์กะรัต (KARAT_Boutique) โดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้อย คือ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัย
ด้านราคา ปั จ จัย ด้า นช่ อ งทางการจัด จําหน่ า ย และปั จ จัย ด้านส่ ง เสริ ม การตลาดตามลําดับ ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ ของ พัชราภรณ์ พร่ อ งพรมราช (2559 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาปั จจัยที่ ส่งผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าพรี เมี่ยมแบรนด์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มลฑล
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจยั
1. จากผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนบุคคลสามารถนําข้อมูลที่ได้จากผลการวิเคราะห์ กําหนด
กลุ่มเป้ าหมายลู กค้าที่ ตอ้ งการให้มีค วามชัดเจนและเหมาะสมกับความแตกต่ างกันตามเพศ อายุ
อาชีพ ระดับรายได้ และระดับการศึกษา
2. จากผลการวิ จ ัย ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดสามารถนําข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากผลการ
วิเคราะห์ไปปรับปรุ งและพัฒนาแผนการตลาด ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ตดั สิ นใจ
ซื้อเสื้ อผ้าแบรนด์กะรัต (Karat_Boutique) ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
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ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. เนื่ องจากขอบเขตงานวิจยั ครั้ งนี้ จํากัดการศึ ก ษาเฉพาะในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
ปริ ม ณฑล ดัง นั้ นจึ ง ควรศึ ก ษาขยายขอบเขตการวิ จัย ในการตัด สิ น ซื้ อ เสื้ อผ้า แบรนด์ ก ะรั ต
(Karat_Boutique) ไปสู่ จงั หวัดอื่นๆ เพื่อนําผลมาเปรี ยบเทียบกับผลการวิจยั นี้ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อ
ผูป้ ระกอบการในธุรกิจแบรนด์เสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี
2. ใน ก ารวิ จ ั ย ค รั้ งต่ อ ไป ค วรศึ ก ษ าเรื่ อ งค วาม พึ่ งพ อ ใจที่ มี ต่ อ แบ รน ด์ ก ะรั ต
(Karat_Boutique) ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
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พฤติกรรมและความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ ยูนิซิตขี้ องผู้บริโภค
ในเขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
CONSUMER BUYING BEHAVIOR AND SATISFACTION TOWARDS UNICITY IN
HUAI KHWANG DISTRICT, BANGKOK
วรรณิศา สมดวง, ศิริขวัญ ขอนพันธ์
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
เขมจิรา บุญลือ
อาจารย์ประจํา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ยูนิ ซิ ต้ ี ข อง
ผูบ้ ริ โภคและความพึงพอใจในด้านส่ วนประสมทางการตลาดของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ยูนิซิต้ ี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชาชนทัว่ ไปที่อาศัยอยูใ่ นเขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
และเคยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยนู ิซิต้ ี จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่
ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบความแตกต่าง
เป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD
ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนเป็ นเพศหญิ งมีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพสมรส มี
การศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี โดยส่ วนใหญ่ มีอาชี พ พนักงานบริ ษทั และมี รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อ น
20,001-30,000 บาท พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยนู ิซิต้ ีของผูบ้ ริ โภค พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
มีสถานะเป็ นผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ยนู ิ ซิต้ ีสาํ หรับตนเอง บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการเลือก
ซื้ อผลิตภัณ ฑ์ยูนิซิต้ ี มากที่ สุดส่ วนใหญ่ คือ ตนเอง ความถี่ในการซื้ อผลิตภัณฑ์ยูนิซิต้ ี ไม่แน่ นอน
จํานวนค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งในการซื้อผลิตภัณฑ์ยนู ิ ซิต้ ีส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย 1,001-2,000 บาท ซื้ อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ยูนิ ซิ ต้ ี โ ดยผ่านยูนิ ซิ ต้ ี ช็ อ ป ประเภทของกลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ผูบ้ ริ โ ภคซื้ อ มากที่ สุ ด คื อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม เหตุผลสําคัญในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ยูนิซิต้ ี คือผลิ ตภัณฑ์มีคุณภาพและ
พิสูจน์ได้จริ ง
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ผลการศึกษาความพึงพอใจในด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อผลิ ตภัณฑ์ยูนิซิต้ ี
พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีระดับความพอใจในด้านส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
คําสํ าคัญ : ความพึงพอใจ, พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค, ผลิตภัณฑ์ยนู ิซิต้ ี
ABSTRACT
The objective of this study was to investigate the consumer buying behavior for Unicity
products and satisfaction towards marketing mix affecting Unicity products. The sample of this
study was 4 0 0 general people living in Huai Khwang district, Bangkok who have ever bought
Unicity products. The questionnaire was used as the instrument to collect data. Data were then
analyzed by using percentage, mean, and standard deviation. A pair wise comparison was
conducted with LSD.
The result of this study indicated that the respondents mostly were females; those aged
2 1 -3 0 years; married people; those graduated with a bachelor’s degree; those worked as
employee; and those with average monthly income of 20,001-30,000 Baht. In terms of consumer
buying behavior, it was found that the respondents were general consumers who bought Unicity
products for themselves. The influential person affecting buying behavior for Unicity products
was oneself. The frequency of buying Unicity products was uncertain. They spent 1,001-2,000
Baht to but Unicity products per time. They bought Unicity products via Unicity shop.
Supplemental diet product was the most popular product bought by most of respondents. High
quality and proven product was the reason behind consume buying behavior.
In terms of consumer satisfaction with marketing mix, it was found that the respondents
had a high level of overall satisfaction with marketing mix affecting Unicity products.
KEYWORDS : SATISFACTION, CONSUMER BEHAVIOR, UNICITY PRODUCTS
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บทนํา
ธุ รกิจการขายตรงในประเทศไทยเริ่ มเข้ามามี บทบาทต่อวงการตลาดเมื่อราว 40 ปี ที่ แล้ว
โดยเฉพาะธุ ร กิ จ ขายตรงประเภทสิ นค้ า อุ ป โภคบริ โภคซึ่ งเป็ นสิ นค้ า ที่ มี ค วามจํา เป็ นต่ อ
ชี วิตประจําวันเป็ นธุ รกิจรู ปแบบหนึ่ งที่มีการนําเสนอการขายสิ นค้าผ่านตัวแทนจําหน่ ายอิสระใน
ลักษณะอธิ บายและสาธิ ตสิ นค้าเป็ นหลัก ที่เห็นเด่นๆ ก็คือ การขายประกันชี วิต นอกนั้นธุรกิจด้าน
อื่ น ก็ ใช้ก ัน อย่างประปรายไม่ จ ริ งจังมากนัก หลังจากนั้น ธุ ร กิ จ ขายตรงได้ค่ อ ยๆ พัฒ นาขึ้ น มา
ตามลําดับ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วิธีการขายตรงก็มีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องใช้ไฟฟ้ า เครื่ องกรองนํ้า
เครื่ องสําอาง ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเครื่ องใช้ในชี วิตประจําวันและต้องใช้แล้วหมดไป (หนังสื อพิมพ์
บ้านเมือง, 2556)
บริ ษ ัท ยูนิ ซิ ต้ ี ม าร์ เก็ ต ติ้ ง (ไทยแลนด์) จํากัด ได้เริ่ ม ก่ อ ตั้ง ในประเทศไทยเมื่ อ วัน ที่ 27
สิ งหาคม พ.ศ. 2002 ภายใต้คาํ มัน่ สัญญาที่ ยูนิซิต้ ีมีต่อนักธุ รกิ จอิสระและผูบ้ ริ โภคทุกท่าน คือ ทํา
ชี วิต ให้ดี ข้ ึ น (Make Life Better) ยูนิ ซิต้ ี ได้รับ การยอมรั บ จากทั่วโลกว่า เป็ นบริ ษ ทั หนึ่ งใน 500
บริ ษทั ที่ เติบ โตเร็ วที่ สุดแห่ งทศวรรษ และอยู่อนั ดับที่ 87 ในระดับ ชาติ เป็ นผูน้ าํ ในด้านการผลิต
ผลิ ตภัณ ฑ์เสริ มอาหาร การดู แลสุ ขภาพ ที่ ยูนิซิต้ ี เราเล็งเห็ นถึงความสําคัญ ในทุ กๆ ด้าน (ยูนิซิต้ ี ,
2561)
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นรวมทั้งผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะเป็ นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยนู ิ
ซิต้ ี ประกอบกับในสภาวะการแข่งขันธุรกิจขายตรงในปั จจุบนั ที่กาํ ลังเติบโตอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้
การแข่งขันต้องคํานึงถึงกลยุทธ์และพฤติกรรมของเป็ นสําคัญทั้งนี้เผื่อที่จะส่ งผลสําเร็ จของธุรกิจ จึง
ทําให้ผวู ้ ิจยั ต้องศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยนู ิซิต้ ีในเขตห้วย
ขวาง ซึ่งนําไปสู่ การพัฒนาปรับปรุ งแผนงานและทางการตลาดเพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการวิจยั
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยนู ิซิต้ ีของผูบ้ ริ โภคในเขตห้วยขวาง
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในด้านส่ วนประสมทางการตลาดของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
ยูนิซิต้ ีในเขตห้วยขวาง
3. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในด้านส่ วนประสม
ทางการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์ยนู ิซิต้ ีที่แตกต่างกัน
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สมมติฐานการวิจยั
ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ค วามพึ ง พอใจในด้านส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์ยนู ิซิต้ ีแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
ยูนิซิต้ ี ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และความพึงพอใจในด้านส่ วนประสมทางการตลาดของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตห้วยขวาง
2. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชาชนทัว่ ไปที่อาศัยอยูใ่ นเขตห้วยขวาง
3. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้คือ ประชาชนทัว่ ไปที่อาศัยอยูใ่ นเขตห้วยขวางที่
เคยเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ยูนิ ซิ ต้ ี จํานวน 400 คนโดยใช้วิธีการสุ่ ม ตัว อย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) และตามด้วยการสุ่ มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)
4. ตัวแปรที่ในการศึกษาวิจยั คือ
4.1 ตัวแปรอิสระ ข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์
4.2 ตัวแปรตาม ความพึงพอใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยนู ิซิต้ ีของผูบ้ ริ โภค
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. ระดับรายได้
6. อาชีพ

ความพึ ง พอใจในด้ านส่ วนประสม
ทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. ช่องทางการจัดจําหน่าย
4. การส่ งเสริ มการขาย

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ทราบถึ งปั จ จัยทางด้านส่ ว นประสมการตลาดอัน ได้แ ก่ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ระดับ ราคา ช่ อ ง
ทางการจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการขาย ที่มีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ยนู ิซิต้ ีของผูบ้ ริ โภค
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2. ทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ อนั ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้
ของครัวเรื อน อาชี พ สถานภาพการสมรส และถิ่นที่อยู่ ที่มีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจใน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยนู ิซิต้ ีของผูบ้ ริ โภค
3. เพื่ อ นําผลการศึ ก ษาวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางสําหรั บ ผูบ้ ริ ห ารธุ รกิ จค้าปลี กทั่วไปและ
ผูป้ ระกอบการที่จาํ หน่ายสิ นค้าผ่านระบบขายตรง ในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ยูนิซิตี้ หมายถึง บริ ษทั ยูนิซิต้ ีมาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จํากัด และเป็ นบริ ษทั หนึ่งในหลาย
สาขาในประเทศต่างๆ ทัว่ โลกของบริ ษทั ยูนิซิต้ ี อินเตอร์ เนชัน่ แนล อิงค์ รัฐยูท่าห์ ดําเนิ นธุรกิจขาย
ตรงสิ นค้าประเภทอุปโภคบริ โภค
2. ผลิตภัณฑ์ ยูนิซิ ตี้ หมายถึง ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริ โภคต่างๆ โดยนําเสนอการขายผ่านทาง
ยูนิซิต้ ีช็อป หรื อนักธุรกิจยูนิซิต้ ี แบ่งออกเป็ น 5 ประเภทดังนี้
2.1 ผลิตภัณฑ์The bios life basics
2.2 ผลิตภัณฑ์ Healthy life cleanse
2.3 ผลิตภัณฑ์ Healthy life nourish
2.4 ผลิตภัณฑ์ Healthy life target
2.5 ผลิตภัณฑ์ Essence of beauty
3. พฤติ กรรมการเลื อกซื้ อ หมายถึ ง พฤติ กรรมที่ ผูบ้ ริ โ ภคแสดงออกในการค้น หา การ
ตัด สิ น ใจและการซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ยูนิ ซิ ต้ ี โดยมี ปั จ จัย ภายในและภายนอกเป็ นสิ่ งกระตุ ้น ในการ
ตัดสิ นใจซื้อ
4. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ยนู ิซิต้ ี โดย
การเปรี ยบเที ยบคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์กบั สิ่ งที่ผูบ้ ริ โภคได้รับและสิ่ งที่ผูบ้ ริ โภคคาดหวังไว้
แบ่งออกเป็ น 4 ด้านดังนี้
4.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ป้ ายฉลากและบรรจุภณ
ั ฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์ยนู ิซิต้ ี
4.2 ราคา (Price) คื อ ราคาของผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี ค วามเหมาะสมกับ คุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่ผบู ้ ริ โภคจะได้รับ รวมถึงการแสดงราคาของผลิตภัณฑ์ไว้อย่างชัดเจน
4.3 ช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place) คือ ความหลากหลายของช่ องทางในการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ยนู ิซิต้ ี
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4.4 การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) คือ การสาธิ ตผลิตภณฑ์ การจัดงานแสดง
ผลิตภัณฑ์ การโฆษณาผลิตภัณฑ์
5. ผู้บริ โภคในเขตห้ วยขวาง หมายถึง บุคคลทัว่ ไปที่ เคยซื้ อผลิตภัณฑ์ยูนิซิต้ ี ที่อาศัยอยู่ใน
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดเกีย่ วกับส่ วนประสมการตลาด
แนวคิ ด ทฤษฎี ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรื อ 4P’s) หมายถึ ง ตัว แปรทาง
การตลาดที่ ค วบคุ ม ได้ซ่ ึ งบริ ษ ัท ใช้ร่ ว มกัน เพื่ อ สนองความพึ ง พอใจแก่ ก ลุ่ มเป้ า หมาย โดยนํา
เครื่ องมือด้านการตลาดมาเป็ นตัวกระตุน้ พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค 4 ด้านดังนี้ คือ (ศิริวรรณ
เสรี รัตน์และคณะ, 2546)
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
ให้พึงพอใจผลิตภัณฑ์ อาจจะมีตวั ตน หรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ผลิตภัณฑ์เป็ นส่ วนสําคัญที่สุดของส่ วน
ประสมทางการตลาด ประกอบด้วย สิ นค้า บริ การ สถานที่ องค์การหรื อบุ คคล ผลิ ตภัณ ฑ์ต้องมี
ประโยชน์มีมูลค่าในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์ขายได้
2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปของตัวเงิน ราคาเป็ นต้นทุนของผูบ้ ริ โภค
ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์ถา้ มูลค่าสู งกว่าราคา เขาก็จะตัดสิ นใจซื้ อ
ดังนั้นผูก้ าํ หนดกลยุทธ์ดา้ นราคา ต้องคํานึงถึงการยอมรับของลูกค้าในมูลค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสู งกว่า
ราคาของผลิตภัณฑ์
3. การจั ด จํ า หน่ าย (Place หรื อ Distribution) หมายถึ ง โครงสร้ า งของช่ อ งทางซึ่ ง
ประกอบด้วยสถาบัน และกิจกรรม ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริ การองค์การไปยังตลาด
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการติ ดต่ อสื่ อสารระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ ายเพื่ อ
สร้ างทัศนคติและพฤติ กรรมการซื้ อ การติ ดต่อสื่ อสารอาจใช้พนักงานขายใช้สื่อ เครื่ องมือในการ
ติดต่อสื่ อสารมีหลายประเภทหรื อกลยุทธ์การสื่ อสารความหมายภายใต้ตลาดเป้ าหมายได้ทราบถึง
ผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การที่ตอ้ งการจะจําหน่าย ณ สถานที่ใดระดับใด
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
อุทัย พรรณ สุ ดใจ (2545) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจว่า เป็ นความรู ้สึกรักชอบยินดีเต็มใจ
หรื อมีเจตคติที่ดีของบุคคลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ความพอใจจะเกิดเมื่อได้รับตอบสนองความต้องการ ทั้ง
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ด้านวัตถุและด้านจิตใจ ความพึงพอใจเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู ้สึก และทัศนะของบุคคล อัน
เนื่ องมาจากสิ่ งเร้าและสิ่ งจูงใจ โดยอาจเป็ นไปในเชิ งประเมินค่า ว่าความรู ้ สึกหรื อทัศนคติ ต่อ สิ่ ง
เหล่านั้น เป็ นไปในทางลบหรื อบวก
ราชบัณ ฑิ ต สถาน (2546) ได้ก ล่ า วถึ ง ความหมายของคํา ว่ า ความพึ ง พอใจ ดัง นี้ คํา
ว่า “พึง” เป็ นคํากริ ยาอื่น หมายความว่า ยอมตาม เช่ น พึงใจ และคําว่า “พอใจ” หมายถึง สมชอบ
ชอบใจ
กชกร เป้ าสุ วรรณ และคณะ (2550) ได้กล่าวถึง ความหมายของความพึงพอใจว่า สิ่ งที่ควร
จะเป็ นไปตามความต้องการ ความพึงพอใจเป็ นผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุ คคลอี ก
รู ปแบบหนึ่ง ซึ่ งเป็ นความรู ้สึกเอนเอียงของจิตใจที่มีประสบการณ์ที่มนุษย์เราได้รับอาจจะมากหรื อ
น้อยก็ได้ และเป็ นความรู ้สึกที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ซึ่งเป็ นไปได้ท้ งั ทางบวกและทางลบ แต่กเ็ มื่อได้สิ่ง
นั้น สามารถตอบสนองความต้องการ หรื อทําให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู ้สึกบวก เป็ น
ความรู ้ สึ ก ที่ พึ ง พอใจ แต่ ใ นทางตรงกัน ข้า ม ถ้า สิ่ ง นั้ นสร้ า งความรู ้ สึ ก ผิ ด หวัง ก็ จ ะทําให้ เกิ ด
ความรู ้สึกทางลบ เป็ นความรู ้สึกไม่พึงพอใจ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ศิ วพงศ์ บุต รดาวงศ์ และ อําไพวรรณ เอีย้ วสุ วรรณ (2556) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องความพึง
พอใจและพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์แอมเวย์ของผูบ้ ริ โภคในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาครผล
การศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอายุระหว่าง 20-30 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,00120,000 บาท เป็ นผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป เลือกซื้อผลิตภัณฑ์แอมเวย์สาํ หรับตนเอง บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์แอมเวย์ คื อ ตนเอง ความถี่ ในการซื้ อ ผลิ ตภัณ ฑ์แอมเวย์ไม่ แน่ นอน
จํานวนค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งในการซื้ อผลิตภัณฑ์แอมเวย์ 1,001-2,000 บาท โดยซื้ อผ่านนักธุ รกิจ
แอมเวย์ ประเภทของผลิตภัณฑ์มากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์เสริ มสุ ขภาพ เหตุผลสําคัญที่สุดในการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์แอมเวย์ คือ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและพิสูจน์ได้จริ ง ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในด้าน
ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์แอมเวย์พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีระดับความพึงพอใจรวมอยูใ่ น
ระดับมาก
ประธาน ขาวแก้ ว (2552) ได้ ท ํา การศึ ก ษาเรื่ องพฤติ ก รรมการซื้ อและการประเมิ น
ความสําคัญต่อส่ วนประสมทางการตลาดของนักศึกษาชายที่ซ้ื อโฟมล้างหน้าเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาชายเขตกรุ งเทพมหานครที่ซ้ื อโฟมล้างหน้าโดยส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง
20-24 ปี การศึ ก ษาปริ ญญาตรี และรายได้ส่ ว นบุ ค คลเฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 5,000-10,000 บาท ด้า น
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พฤติกรรมการพบว่า โฟมล้างหน้าที่ ซ้ื อมากที่ สุด คื อ โฟมล้างหน้าชนิ ดมี ฟอง ยี่ห้อที่ นิยมซื้ อคื อ
Nivea เหตุผลที่สําคัญที่ซ้ื อเพื่อทําความสะอาดผิวหน้า ซื้ อ 1 ครั้งต่อเดือน นิ ยมซื้ อจากร้านสะดวก
ซื้อ ขนาดที่ซ้ือ คือ 100 กรัม ซื้อครั้งละ 1 หลอด และมีค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งเฉลี่ย 203 บาทการ
ประเมิ นความสําคัญต่อส่ วนผสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ย 3.68 ด้านราคามี ค่าเฉลี่ย
3.96 ด้านช่องทางจัดจําหน่ ายมีค่าเฉลี่ย 3.64 และด้านส่ งเสริ มการตลาดมีค่าเฉลี่ย 3.49โดยเมื่อแปล
ความหมายแล้วอยูใ่ นระดับมีความสําคัญมาก ทั้ง 4 ด้านและพบว่า หัวข้อย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดอยู่
ในด้านผลิ ตภัณ ฑ์ คื อ ประสิ ท ธิ ภาพในการทําความสะอาดมี ค่าเฉลี่ ยสู งที่ สุด 4.36 โดยเมื่ อ แปล
ความหมายแล้วอยูใ่ นระดับมีความสําคัญมากที่สุด
ณัฐนันท์ มิมะพันธุ์ (2556) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ บนเว็บไซต์
เฟซบุ๊กของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครศึกษาทัศนคติที่มีต่อระดับความสําคัญของปั จจัยทาง
การตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อผ้า แฟชั่น บนเว็บ ไซต์เฟซบุ๊ ก ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้คื อ แบบสอบถาม กลุ่ ม ตัว อย่าง ได้แ ก่ ประชาชนที่ อ ยู่ในเขต
กรุ งเทพมหานคร 400 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบค่าที และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่
บนเว็บไซต์เฟสบุ๊คส่ วนใหญ่เป็ นการซื้ อเสื้ อผ้าลําลองเนื่ องจากต้องการความสะดวกสบาย โดยใช้
จ่ายประมาณ 500 -1,000 บาทต่อครั้ง แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างก็มีความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพ
ของสิ นค้าไม่ตรงตามที่ ได้ระบุ ไว้ หรื อมีตาํ หนิ ประชาชนมีทศั นคติ โดยรวมต่อการซื้ อเสื้ อผ้าบน
เว็บไซต์เฟซบุ๊กอยูใ่ นระดับมาก
ระเบียบวิธีวจิ ยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชาชนทัว่ ไปที่อาศัยอยู่ใน
เขตห้วยขวางและเคยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยนู ิซิต้ ี เนื่องจากไม่ทราบค่าประชากรที่แท้จริ ง ดังนั้นจึงใช้
การคํานวณขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากร โดยใช้สูตรของ W.G. Cochran
n
เมื่อ

n คือ จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
p คือ สัดส่ วนของประชากรที่ ผูว้ ิจยั ต้องการสุ่ ม (โดยทัว่ ไปนิ ยมใช้สัดส่ วน 30%

หรื อ 0.30)
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z คือ ระดับความเชื่อมัน่ ที่กาํ หนดไว้ที่ระดับนัยความสําคัญทางสถิติ
มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
e คือ สัดส่ วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
สําหรับการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั กําหนดสัดส่ วนของประชากรเท่ากับ 0.50 ที่ระดับความเชื่อมัน่
95% และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ 5%
แทนค่าในสู ตรเพื่อคํานวณหาจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
p = 0.50
z = 1.96 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
e = 0.05
ดังนั้น

n=

.

=

.

.

.

.
.

.

.

= 384.16
ดังนั้น ต้องกําหนดขนาดตัวอย่างจํานวน 384 ตัว อย่างแต่เนื่ องจากการเก็บแบบสอบถาม
บางตัวอย่างอาจเกิดความไม่สมบูรณ์ ผูว้ ิจยั จึงได้สาํ รองไว้ 16 ตัวอย่าง รวมเป็ นจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ มีจาํ นวน 400 ตัวอย่าง ซึ่ งผูว้ ิจยั จะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามที่ได้จดเตรี ยมไว้นาไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ครบจํานวน 400 ตัวอย่าง
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บข้อมูลในงานวิจยั ครั้งนี้ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
แบ่งแบบสอบถามเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูล ทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้
ส่ วนที่ 2 คําถามเกี่ ยวกับพฤติ กรรมการเลือกผลิตภัณฑ์ยูนิซิต้ ี ลักษณะแบบสอบถามเป็ น
แบบเลือกตอบ (Check-List) มีจาํ นวนคําถามทั้งหมด 8 ข้อ ดังนี้
1. ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยนู ิซิต้ ีในสถานะใด
2. ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยนู ิซิต้ ีสาํ หรับใคร
3. บุคคลใดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยนู ิซิต้ ีของท่านมากที่สุด
4. ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยนู ิซิต้ ีบ่อยครั้งเพียงใด
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5. ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยนู ิซิต้ ีต่อครั้งเป็ นจํานวนเงินเท่าใด
6. ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยนู ิซิต้ ีผา่ นช่องทางใดมากที่สุด
7. กลุ่มผลิตภัณฑ์ยนู ิซิต้ ีใดที่ท่านเลือกซื้อมากที่สุด
8. เหตุผลสําคัญที่สุดที่ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยนู ิซิต้ ี
ส่ วนที่ 3 คํา ถามเกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจในด้า นส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ
ผลิตภัณฑ์ยูนิซิต้ ีได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) มีจาํ นวนคําถาม
ทั้งหมด 24 ข้อ ซึ่ งเป็ นคําถามที่แสดงถึงระดับความพึงพอใจมากที่ สุดจนถึงความพอใจน้อยที่สุด
โดยแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็ น 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนดังต่อไปนี้
คะแนน 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
คะแนน 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
คะแนน 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับการให้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับชั้นใช้สูตรการคํานวณช่วงกว้างของชั้น ดังนี้
(วิสาข์ เกษประทุม, 2539: 16)
อันตรภาคชั้น

=

คะแนนสูงสุ ด คะแนนตํ่าสุ ด
จํานวนชั้น

=
= 0.8
โดยกําหนดเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อส่ วนประสมทางการตลาด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจมากต่อส่ วนประสมทางการตลาด
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจปานกลางต่อส่ วนประสมทางการตลาด
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจน้อยต่อส่ วนประสมทางการตลาด
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจน้อยที่สุดต่อส่ วนประสมทางการตลาด
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่ครบถ้วนสมบูรณ์ท้ งั สิ้ น 400 ชุด สามารถสรุ ปค่าเฉลี่ยและ
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิ ดเห็ นต่อความพึงพอในด้านส่ วนประสมทางการตลาด
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เพื่อตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาครอนบัค (Cronbach’s
Alpha coefficient) ซึ่ งเกณฑ์ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความเที่ยง (Reliability coefficient) ที่ยอมรับได้คือ
0.80 ขึ้ นไป ทั้งนี้ ค่าสัมประสิ ท ธิ์ แอลฟาครอนบัคของพฤติ กรรมและความพึงพอใจในด้านส่ วน
ประสมทางการตลาดที่ผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยนู ิซิต้ ีโดยภาพรวมอยูท่ ี่ 0.928 ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ที่
สู ง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนํามาวิเคราะห์ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามใน
การเก็ บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่างจํา นวน 400 ชุ ด ซึ่ งผู ว้ ิ จ ัย จะดําเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จาก
ประชาชนทัว่ ไปที่อาศัยอยูใ่ นเขตห้วยขวางและเคยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยนู ิซิต้ ี
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวมรวมข้อมูลจากวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในอดีต เอกสารวิชาการ วารสาร หนังสื อพิมพ์และข้อมูลที่เผยแพร่ ทางอินเตอร์เน็ต
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
สรุ ปผลวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามกลุ่มประชากรส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิ งจํานวน 264 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.0 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จํานวน 134 คน คิด
เป็ นร้อยละ 33.5 สถานภาพสมรสจํานวน 202 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.5 มีการศึกษาในระดับปริ ญญา
ตรี จํานวน 179 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.8 โดยส่ วนใหญ่มีอาชี พพนักงานบริ ษทั จํานวน 132 คน คิด
เป็ นร้อยละ 33.0 มีรายได้ 20,001-30,000 บาท มีจาํ นวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.5
พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ยูนิ ซิ ต้ ี ข องผู บ้ ริ โภคมี ร ายละเอี ยดดัง นี้ สถานะของ
ผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ยนู ิซิต้ ี พบว่า ส่ วนใหญ่มีสถานะเป็ นผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป จํานวน 192
คน คิดเป็ นร้อยละ 48.0 บุคคลที่ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยนู ิซิต้ ีสาํ หรับตนเองจํานวน 215 คน คิด
เป็ นร้อยละ 53.8 บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ยูนิซิต้ ีมากที่สุด ส่ วนใหญ่เป็ นตนเอง
จํานวน 140 คนคิดเป็ นร้อยละ 35.0 ความถี่ในการซื้ อผลิตภัณฑ์ยนู ิ ซิต้ ีไม่แน่ นอน จํานวน 121 คน
คิดเป็ นร้อยละ 30.3 จํานวนค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งในการซื้ อผลิตภัณฑ์ยูนิซิต้ ีส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย
1,001-2,000 บาท จํานวน 148 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.0 ช่องทางในการซื้ อผลิตภัณฑ์ยูนิซิต้ ีผบู ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่ ซ้ื อผ่านยูนิซิต้ ี ช็อป จํานวน 193 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 48.3 ประเภทของกลุ่มผลิ ตภัณ ฑ์ที่
ผูบ้ ริ โภคซื้ อมากที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม จํานวน 293 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.3 เหตุผลสําคัญ
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ในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ยูนิซิต้ ี พบว่า ผูบ้ ริ โภคซื้ อผลิตภัณฑ์เนื่ องจาก ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและ
พิสูจน์ได้จริ งมี จํานวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.5
จากการศึกษาความพึงพอใจในด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ยูนิซิต้ ี
พบว่า ในด้านผลิตภัณฑ์มีภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 หากวิเคราะห์เป็ นราย
ข้อ พบว่า ปั จจัยที่ มีผลต่ อการเลื อ กซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์มากที่ สุด คื อ คุ ณ ภาพของผลิ ตภัณ ฑ์ มี ค่ าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.27 ตํ่าที่สุด คือ ความประหยัดในการใช้ปริ มาณน้อยและใช้ได้นานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10
ด้านราคาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 หากวิเคราะห์เป็ นรายข้อพบว่า
ปั จจัยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์มากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์มีราคาพิเศษจาก
การจัดโปรโมชัน่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ตํ่าที่สุด คือ การกําหนดราคาเป็ นมาตรฐานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.03
ด้า นช่ อ งทางการจัด จําหน่ า ยในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.16 หาก
วิเคราะห์ เป็ นรายข้อ พบว่า ปั จจัยด่ านช่ อ งทางการจัด จําหน่ ายที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์มากที่ สุด คื อ การซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ผ่านยูนิซิต้ ีช็อป มีค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.23 ตํ่าที่ สุด คื อ การ
สัง่ ซื้อผ่านโทรศัพท์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18
ด้านการส่ งเสริ ม ทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.11 หาก
วิเคราะห์เป็ นรายข้อ พบว่า ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มาก
ที่ สุด คื อ คะแนนสะสมเมื่ อซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์และส่ วนลดพิ เศษจากราคาขายปลี กสําหรั บ สมาชิ ก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ตํ่าที่สุด คือ การโฆษณาและการจัดแสดงสิ นค้ายูนิซิต้ ีและการแจกตัวอย่าง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03
ผลการทดสอบสมมติฐาน
เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจด้านส่ วนประสมทางการตลาดของด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดไม่แตกต่างกัน ส่ วนเพศที่แตกกันส่ งผลต่อความพึงพอใจ
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายแตกต่างกัน
อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจด้านส่ วนประสมทางการตลาดของด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดไม่แตกต่างกัน
สถานภาพที่ แตกต่ างกันมี ผลต่ อความพึ งพอใจด้านส่ วนประสมทางการตลาดของด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดไม่แตกต่างกัน
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ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจด้านส่ วนประสมทางการตลาดของด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ ายไม่แตกต่างกัน ส่ วนระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่ อความพึงพอใจด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดที่ แตกต่างกันและหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่
พบว่า มี 1 คู่ คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อ ตํ่ากว่ากับอนุปริ ญญา/ปวส.
อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจด้านส่ วนประสมทางการตลาดของด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดไม่แตกต่างกัน
รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจด้านส่ วนประสมทางการตลาดของด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจยั
จากข้อมูลประชากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิ ง มี อายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพสมรส มี การศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี ส่ วนใหญ่ มี
อาชี พพนักงานบริ ษทั มีรายได้ 20,000-30,000 บาท ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของศิวพงษ์ บุตร
ดาวงศ์และนางสาวอําไพวรรณ เอี้ยวสุ วรรณ (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง “ความพึงพอใจและพฤติกรรม
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แอมเวย์ของผูบ้ ริ โภคในเขตห้วยขวางอําเภอเมืองสมุทรสาคร
จากการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ยูนิ ซิ ต้ ี ข องผู บ้ ริ โ ภคในเขตห้ ว ยขวาง
กรุ งเทพมหานครพบว่าส่ วนใหญ่ ผูบ้ ริ โภคมีสถานะเป็ นผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปจํานวน 192 คน แสดงให้
เห็นว่าผูบ้ ริ โภค ที่เคยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยนู ิซิต้ ีส่วนใหญ่ไม่ได้เป็ นสมาชิกและนักธุรกิจยูนิซิต้ ี อาจมี
สาเหตุ มาจากปั จจัยทางสั งคมและวัฒ นธรรมที่ แตกต่ างกัน ส่ งผลทําให้ผูบ้ ริ โภคมี บ ทบาทและ
สถานะในสังคมที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทางด้านปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคของศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2546:199-216)
จากการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ยนู ิซิต้ ี โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด และทฤษฏี เกี่ ยวกับ ส่ ว น
ประสมทางการตลาดของศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2546: 53-55)
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจยั
1. ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ จากผลการศึ กษาพบว่ า ผูบ้ ริ โภคมี ค วามพึ งพอใจในด้านผลิ ต ภัณ ฑ์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น บริ ษทั ยูนิซิต้ ีมาร์ เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จํากัด ควรให้ความสําคัญใน
ด้านการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
1069

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

2. ด้านราคา จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในด้านราคาโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ดังนั้น บริ ษทั ยูนิซิต้ ีมาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จํากัด ควรให้ความสําคัญในการวางแผนกล
ยุทธ์ทางด้านราคา โดยการกําหนดราคาให้เหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของกลุ่มผูบ้ ริ โภค
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. เนื่องจากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามเพียงด้านเดียว
ซึ่งอาจมีผลสําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล ทําให้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลอาจไม่ตรงตามความเป็ นจริ ง ใน
การวิจยั ครั้งต่อไป ควรใช้วธิ ีการเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะการสัมภาษณ์ควบคู่กบั แบบสอบถาม
เพื่อให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลมีความถูกต้องมากที่สุด
2. ควรเพิ่มพื้นที่ที่ทาํ การศึกษา ซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างใน
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานครเท่านั้น จึงควรเพิ่มพื้นที่ที่ทาํ การศึกษาเป็ นจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
เพื่อให้ขอ้ มูลที่ได้จากการวิจยั ครอบคลุมกับกลุ่มตัวอย่างที่ทาํ การศึกษามากที่สุด
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ปัจจัยทีก่ าํ หนดราคาคอนโดมิเนียมมือสองย่ านศูนย์กลางทางธุรกิจในกรุงเทพมหานคร
Factors Determining Prices of Second-hand Condominiums
in Bangkok Central Business District
ศจีทพิ ถวิลหวัง
อาจารย์ประจําสาขาวิชาการเงินและการลงทุน คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาปั จจัย ที่ ก ํา หนดราคาคอนโดมิ เนี ย มมื อ สองย่ า นศู น ย์ก ลางทางธุ ร กิ จ ใน
กรุ งเทพมหานครมีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยโดยอาศัยแนวคิดของแบบจําลองราคาแอบแฝง
(Hedonic price) เพื่อหาความสัมพันธ์ของราคาสิ นทรัพย์กบั คุณลักษณะต่าง ๆ ของสิ นทรัพย์แต่ละ
ชิ้ น ที่ มี ค วามแตกต่ า งกัน โดยจํา แนกเป็ น 3 ปั จ จัย หลัก คื อ ปั จจัย ด้ า นโครงสร้ า ง ปั จ จัย ด้ า น
สภาพแวดล้อม และปั จจัยด้านทําเลที่ต้ งั จากการเก็บข้อมูลที่ได้จากการประกาศและการสอบถาม
เกี่ยวการขายคอนโดมิเนี ยมมือสองของเจ้าของคอนโดมิเนี ยมต่าง ๆ ที่ต้ งั อยู่ในย่านศูนย์กลางทาง
ธุ รกิ จ ของกรุ งเทพมหานครซึ่ งครอบคลุ มพื้ น ที่ เขตบางรั กสาทร วัฒ นา ปทุ มวัน และคลองเตย
จํานวน 264 โครงการมาวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) พบว่าปั จจัยเรื่ องระยะเวลาการ
ใช้งานหรื ออายุของโครงการ (AGE) ซึ่ งเป็ นปั จจัยด้านโครงสร้าง (Structure attributes) มีนยั สําคัญ
ทางสถิติในทิศทางตรงข้ามกับราคาขาย ในขณะที่ปัจจัยเรื่ องขนาดของห้องชุด (AREA) และขนาด
พื้นที่ของโครงการ (SPACE) ซึ่ งเป็ นปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม (Enviroment attributes) มีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติในทิ ศทางเดี ยวกับ ราคาขาย สําหรั บปั จจัยด้านทําเลที่ ต้ งั (Location attribute) คื อ ทําเลที่
เจ้าของคอนโดมิเนียมนําห้องชุดออกปล่อยเช่า (RENT) มีนยั สําคัญทางสถิติในทิศทางเดียวกับราคา
ขาย
ผลที่ ได้จ ากการศึ ก ษานี้ สามารถนําไปใช้เป็ นข้อ มู ล อ้างอิ งอัน เป็ นประโชน์ ต่ อ เจ้า ของ
คอนโดมิ เนี ยมในฐานะผูก้ าํ หนดราคาขายและผูซ้ ้ื อเพื่ อใช้ในการเจรจาต่อรองและตัดสิ นใจซื้ อ
ตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมซื้อขายได้อย่างสมเหตุสมผล
คําสํ าคัญ: 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
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บทนํา
โดยทัว่ ไปภาครัฐและเอกชนมักมีการนําราคาที่อยูอ่ าศัยมาใช้เป็ นเครื่ องมือชี้วดั สภาพตลาด
อสังหาริ มทรั พย์ซ่ ึ งเป็ นถือว่าเป็ นภาคเศรษฐกิ จที่ สําคัญ ต่ อระบบเศรษฐกิ จของประเทศโดยรวม
ทั้งนี้ เพราะที่ อยู่อาศัยเป็ นหนึ่ งในปั จจัยสี่ ซ่ ึ งจําเป็ นต่ อการดํารงชี วิตของทุ กครัวเรื อน นอกจากนี้
ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ยงั สามารถส่ งผลกระทบในวงกว้างต่อภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น ตลาดแรงงาน
และภาคบริ การโดยเฉพาะภาคการเงินและการธนาคารเนื่ องจากเป็ นการเสนอบริ การที่มีมูลค่าสู ง
ทําให้ตอ้ งใช้เงินลงทุนจํานวนมากทั้งฝ่ ายผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์และฝ่ ายผูซ้ ้ื ออสังหาริ มทรัพย์ ดัง
เห็นได้จากในปี 2559 ธนาคารแห่ งประเทศไทยรายงานว่าสัดส่ วนของสิ นเชื่ออสังหาริ มทรัพย์ของ
ธนาคารพาณิ ชย์มีมูลค่าสู งถึง 2,708,755 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 27.58 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (ธนาคารแห่ งประเทศไทย, 2561) โดยเฉพาะอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารชุ ดหรื อ
เรี ยกกันทัว่ ไปว่าคอนโดมิเนี ยม (condominium) ที่มีสัดส่ วนการจดทะเบียนมากกว่าครึ่ งคือร้อยละ
54 ของจํานวนที่อยูอ่ าศัยทุกประเภทรวมกัน โดยเฉพาะในกรุ งเทพมหานครเพียงจังหวัดเดียวมีการ
จดทะเบียนถึง 34,490 หน่วย หรื อคิดเป็ นร้อยละ 48 ของจํานวนที่อยูอ่ าศัยทัว่ ประเทศ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เครื่ องชี้ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ปี 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

บ้านจัดสรร

33,827

31,742

30,834

แฟลตและอาคารชุด

67,628

72,886

59,791

ปลูกสร้างเอง

22,375

21,915

20,407

การขอจดทะเบียนอาคารชุดทั้งประเทศ (หน่วย)
กรุ งเทพมหานคร
จังหวัดอื่น ๆ
ที่อยูอ่ าศัยจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
(หน่วย)

สิ นเชื่ออสังหาริ มทรัพย์ของธนาคารพาณิ ชย์ (ล้านบาท)
สิ นเชื่อผูป้ ระกอบการ

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

สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยส่ วนบุคคล

594,944

626,528

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

แหล่งที่มา : http://www2.bot.or.th/statistics/
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ด้ ว ยเหตุ ที่ อ สั ง หาริ มทรั พ ย์เ ป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ล ั ก ษณ ะต่ า งกั น ในแต่ ล ะชิ้ น
(Heterogeneous Product) อีกทั้งไม่มีการซื้ อขายบ่อยในตลาด และค่านิ ยมที่จะซื้ อบ้านใหม่ทาํ
ให้การซื้ อขายบ้านมือสองของไทยยังมีขนาดเล็ก การซื้อขายที่อยู่อาศัยส่ วนใหญ่จึงยังเป็ นบ้าน
มือหนึ่ ง ทําให้การติดตามความเคลื่อนไหวและการสร้างดัชนี ราคาอสังหาริ มทรัพย์มือสองทํา
ได้ยาก (นพดล, 2547) ในปั จจุบนั นี้มีหน่วยงานภาครัฐไม่กี่แห่ งที่จดั ทําข้อมูลเกี่ยวกับราคาที่อยู่
อาศัย ได้แก่ ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริ มทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ซ่ ึ งจัดทําดัชนี ราคาห้อง
ชุดรายไตรมาสโดยทําการสํารวจราคาขายของโครงการอาคารชุดสร้างใหม่ที่ยงั อยูร่ ะหว่างการ
ขายโดยใช้ปี 2555 มาคํานวณเป็ นปี ฐาน และไม่มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลแก่สาธาณชนโดยให้เฉพาะ
สมาชิกที่เสี ยค่าบริ การข้อมูลเท่านั้นจึงมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 2 ขณะที่ธนาคาร
แห่ งประเทศไทยมีการจัดทําดัชนี ราคาที่ อยู่อาศัยโดยใช้ฐานข้อมูลจากการปล่อยสิ นเชื่ อของ
ธนาคารพาณิ ชย์ดว้ ยวิธี hedonic regression มาคํานวณราคาโดยใช้ปี 2551 เป็ นปี ฐาน ดังแสดง
ในตารางที่ 3 เห็ นได้ว่าเครื่ องชี้ วดั สถานการณ์ ตลาดอสังหาริ มทรั พย์ประเภทอาคารชุ ดหรื อ
คอนโดมิเนี ยมมีความหลากหลายและถูกคํานวณขึ้นจากบรรทัดฐานที่ต่างกัน อีกทั้งเป็ นข้อมูล
ที่ เน้น โครงการเกิ ดใหม่ ทําให้ประชาชนทั่วไปและภาคเอกชน รวมทั้งภาครั ฐเองเกิ ดความ
สับสนในการนําข้อมูลมาใช้
ตารางที่ 2 ดัชนีราคาที่อยูอ่ าศัยห้องชุดใหม่ในกรุ งเทพฯ – ปริ มณฑล ปี 2560
1/2560 2/2560 3/2560
กรุ งเทพฯ
124.9
126.8
131.9
แหล่งที่มา : ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริ มทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

4/2560
133.1

ตารางที่ 3 ดัชนีราคาที่อยูอ่ าศัยประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2560
2557
2556
ดัชนีราคาอาคารชุด
132.1
143.8
แหล่งที่มา : http://www2.bot.or.th/statistics/

2558
155.6

2559
166.2

2560
171.0

จากสถานการณ์ตลาดคอนโดมิเนี ยมในปั จจุบนั ที่ราคาขายโครงการใหม่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ วตามปั จจัยต้นทุนที่ดินที่เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสําคัญ โดยเฉพาะย่านศูนย์กลางทางธุ รกิจ
ในกรุ งเทพมหานครที่ได้รับผลดีจากแนวรถไฟฟ้าโครงการส่ วนต่อขยายวิง่ ผ่าน ในขณะที่ที่ดินเปล่า
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รอการพัฒนานับวันจะเหลือน้อยลง อีกทั้งมีการแก้ไขกฏระเบียบเกี่ยวกับการใช้ที่ดินในเขตตัวเมือง
ให้เข้มงวดขึ้น ส่ งผลให้โครงการคอนโดมิเนี ยมใหม่ ๆ มีราคาขายสู งเกินกําลังซื้ อจนความต้องการ
ถดถอยลงเรื่ อย ๆ ดังเห็ นได้จากยอดจดทะเบี ยนที่อยู่อาศัยประเภทแฟลตและอาคารชุ ดในปี 2559
ลดลงจาก 72,886 หน่วย เหลือ 59,791 หน่วยในปี 2560 ในขณะที่มียอดสิ นเชื่ออสังหาริ มทรัพย์ของ
ธนาคารพาณิ ชย์เพิ่มขึ้นจาก 2,568,965 ล้านบาทเป็ น 2,708,755 ล้านบาท ดังแสดงในตารางที่ 1 ทํา
ให้มีความต้องการซื้ อเข้ามาในตลาดคอนโดมิเนี ยมมือสองซึ่ งถือเป็ นสิ นค้าทดแทน อย่างไรก็ตาม
หากผู ้ซ้ื อ ผู ้ข าย และหน่ ว ยงานรั ฐ ที่ เกี่ ย วข้อ ง เช่ น กรมที่ ดิ น กรมสรรพากร นํ า ดัช นี ร าคา
คอนโดมิเนี ยมที่เน้นอ้างอิงแหล่งข้อมูลจากโครงการเกิดใหม่ ทําให้การตัดสิ นใจซื้ อ-ขายหรื อทํา
ธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับราคาคอนโดมิเนี ยมมือสองเกิดคลาดเคลื่อน จึงควรพิจารณาแยกออก
จากราคาคอนโดมิเนียมสร้างใหม่ดว้ ยเหตุผลหลักดังต่อไปนี้
1. อสังหาริ มทรั พย์แต่ ละรายการไม่เหมือนกัน (Heterogeneous) มีความแตกต่ างเรื่ องทําลที่ ต้ งั
อายุอาคาร วัสดุที่ใช้ สภาพแวดล้อม เป็ นต้น
2. มีการซื้อขายไม่บ่อยนัก การหาราคาอ้างอิงที่เหมาะสมจึงทําได้ยาก
3. ดัชนี ราคาที่ อยู่อาศัยส่ วนมากรวมเอาโครงการคอนโดมิเนี ยมสร้ างใหม่ที่กาํ ลังเสนอขายด้วย
ราคาสู งมากตามต้นทุ นราคาที่ ดิน อาจทําให้ดชั นี ราคาสู งเกิ นความเป็ นจริ งหากนํามาใช้กบั
ราคาซื้อขายคอนโดมิเนียมมือสอง
4. คอนโดมิเนี ยมมือสองบางแห่ งได้ก่อสร้างมานานแล้ว ถึงแม้ยงั สามารถใช้งานได้ดีเนื่องจากมี
การบูรณะซ่ อมแซม แต่กม็ ีระยะเวลานานกว่าปี ที่หน่วยงานภาครัฐนํามากําหนดเป็ นปี ฐานเพื่อ
ใช้คาํ นวณดัชนีราคาคอนโดมิเนียมในปั จจุบนั
5. ราคาของคอนโดมิเนียมมือสองไม่ได้รับอิทธิพลจากกิจกรรมด้านการตลาดที่ผพู ้ ฒั นาโครงการ
คอนโดมิเนี ยมใหม่ ๆ จัดให้มีข้ ึนเพื่อจูงใจให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อ หากแต่ข้ ึนอยู่กบั ปั จจัยของ
คุณลักษณะที่ มีอยู่ภายในผลิตภัณฑ์และภายนอกที่เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์น้ นั อย่างแท้จริ งตาม
หลักของของแบบจําลอง Hedonic price (Mok, 1995: 37-48)
วัตถุประสงค์ การวิจยั
การศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ก ํา หนดราคาคอนโดมิ เนี ย มมื อ สองย่ า นศู น ย์ก ลางทางธุ ร กิ จ ใน
กรุ งเทพมหานครมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
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1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะและปั จจัยต่าง ๆ กับราคาคอนโดมิเนียม
มือสองที่ต้ งั อยูใ่ นย่านศูนย์กลางทางธุรกิจของกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาราคาซื้ อ ขายคอนโดมิ เนี ย มมื อ สองที่ เหมาะสม สามารถนํามาใช้เป็ น
ตัวแทนในการพิจารณาเลือกซื้อหรื อขายคอนโดมิเนียมมือสอง
สมมติฐานของการวิจยั
สมมติฐานที่ใช้ในการศึกษานี้เป็ นการนําปั จจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของคอนโดมิเนี ยมมือ
สองย่านศูนย์กลางทางธุรกิจในกรุ งเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยปั จจัยหลัก 3 ประการ ดังนี้
1. ปั จจัยที่เกี่ยวกับโครงสร้าง (structural attributes) ได้แก่
1.1. อายุการใช้งาน (ปี ) ของคอนโดมิเนี ยมมือสองโดยนับตั้งแต่ปีที่จดทะเบียนจัดตั้งอาคารชุด
จนถึงปี ปั จจุบนั (2561) ใช้สญ
ั ลักษณ์วา่ AGE
1.2. ขนาดพื้นที่ของห้องชุดที่ประกาศขาย (ตารางเมตร) ใช้สญ
ั ลักษณ์วา่ AREA
2. ปั จจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม (environment attributes) ได้แก่
2.1. สิ่ งอํานวยความสะดวกสบายและสันทนาการที่มีอยูใ่ นโครงการ เช่น สระว่ายนํ้า ห้องออก
กําลังกายและกีฬา ห้องซาวน่าหรื อห้องอบไอนํ้า ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เน็ต ห้องเล่นเกมส์
ห้องคาราโอเกะ ตลอดจนลานจอดเฮลิคอปเตอร์ (นับจากจํานวนประเภทสิ่ งอํานวยความ
สะดวกสบาย) ใช้สญ
ั ลักษณ์วา่ FACILITY
2.2. ขนาดพื้นที่ท้ งั หมดภายในโครงการ (ตารางเมตร) ใช้สญ
ั ลักษณ์วา่ SPACE
2.3. ความแออัด หนาแน่ น ของผู พ้ กั อาศัยร่ ว ม ใช้ต ัว แทนคื อ จํานวนห้ อ งชุ ดทั้งหมดที่ มี อ ยู่
โครงการ (ยูนิต) ใช้สญ
ั ลักษณ์วา่ UNITS
2.4. มีชาวต่างชาตินิยมอยูอ่ าศัยด้วยแบบถาวร ใช้ตวั แทนคือสัดส่ วนการถือกรรมสิ ทธิ์ ในห้อง
ชุดของโครงการคอนโดมิเนียมนั้น ใช้สญ
ั ลักษณ์วา่ FOREIGN
3. ปั จจัยที่เกี่ยวกับทําเลที่ต้ งั (locational attribute) ได้แก่
3.1. เป็ นทําเลที่ นักลงทุ นนิ ยมซื้ อเพื่อปล่อยเช่ า ใช้ตวั แทนคืออัตราค่าเช่ ารายเดื อนต่ อตาราง
เมตร ใช้สัญลักษณ์วา่ RENT
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การศึกษานี้ ไม่คาํ นึ งถึงปั จจัยเกี่ยวกับระยะห่ างจากสถานี รถไฟฟ้าซึ่ งแตกต่างจากผลการศึกษา
ของปั ญญวัฒน์ (2559) เนื่ องจากขอบเขตการศึกษาอยูใ่ นเขตกรุ งเทพชั้นในที่มีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านถึง 2
สายคือ รถไฟลอยฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
จากปั จจัยที่กล่าวข้างต้น นํามาสร้างสมการเพื่อทดสอบสมมุติฐานได้ดงั นี้
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการศึ ก ษานี้ มุ่ งวิเคราะห์ ราคาของอสังหาริ มทรั พ ย์ป ระเภทคอนโดมิ เนี ยม
เฉพาะที่ มีการประกาศขายโดยเจ้าของห้องที่ ซ้ื อมาจากเจ้าของโครงการหรื อซื้ อมาจากเจ้าของคน
ก่อน แต่ไม่รวมถึงการเสนอขายดาวน์ และคอนโดมิเนี ยมที่สนใจศึกษาเป็ นโครงการที่ได้มีการจด
ทะเบี ย นอาคารชุ ด ย่านศู น ย์ก ลางทางธุ รกิ จ ในกรุ งเทพฯ (Central Business District หรื อ CBD)
ตั้งอยูบ่ ริ เวณถนนสี ลม สาทร เพลินจิต วิทยุ และสุ ขุมวิท ถึงแม้ว่าปั จจุบนั มีแนวโน้มจะย้ายไปย่าน
ถนนรั ชดาภิเษกและจตุ จกั รในอนาคต เนื่ องจากเริ่ มมีโครงการอาคารสํานักงานขนาดใหญ่ และ
คอนโดมิเนี ยมไปตั้ง รวมถึงระบบขนส่ งมวลชนตัดผ่าน (Risinee, 2015) แต่การศึกษานี้ ยงั ใช้ CBD
ที่ครอบคลุมพื้นที่ 5 เขตคือ เขตวัฒนา เขตสาทร เขตบางรัก เขตปทุมวัน และเขตคลองเตย ซึ่ งยังมี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสู ง เป็ นที่ต้ งั ของอาคารสํานักงาน ศูนย์การค้าชั้นนํา โรงแรมและที่
พักอาศัยระดับบน ตลอดจนมี ระบบการคมนาคมขนส่ งที่ สะดวกรวดเร็ วอันได้แก่ รถไฟลอยฟ้ า
BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
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กรอบแนวคิดการวิจยั
1. ปั จจัยด้านโครงสร้าง (structural attributes)
1.1. อายุของอาคาร (ปี )
1.2. พื้นที่ของห้องชุด (ตารางเมตร)
2. ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม (environmental attributes)
2.1. จํานวนห้องชุดทั้งหมดในโครงการ (ยูนิต)
2.2. เนื้อที่ท้ งั หมดในโครงการ (ตารางเมตร)
2.3. สิ่ งอํานวยความสะดวกในอาคาร (จํานวนประเภท)
3. ปั จจัยด้านทําเลที่ต้ งั
3.1. ค่าเช่ารายเดือน (บาทต่อตารางเมตร)
3.2. สัดส่ วนชาวต่างชาติที่เป็ นเจ้าของห้องชุดใน
โครงการ (ร้อยละ)
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
การศึกษานี้ ช่วยให้ผูซ้ ้ื อและนักลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนี ยมมือสอง
ทราบว่ ามี ปั จ จัย ใดบ้างที่ ม ากํา หนดราคา อี ก ทั้ง ช่ ว ยให้ ส ามารถคาดการณ์ แ นวโน้ ม ราคาของ
คอนโดมิเนียมมือสอง
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นทรัพย์สินที่มีความแตกต่างกันในเชิงคุณภาพและทําเลที่ต้ งั การหาดัชนี
ราคาที่พิจารณาเชิงคุณภาพของอสังหาริ มทรัพย์ที่ได้รับความนิยมในขณะนี้มี 3 วิธี ได้แก่
1. Hedonic method
แนวคิดพื้นฐานของวิธีน้ ีเป็ นการหาความสัมพันธ์ของราคาสิ นทรัพย์กบั คุณลักษณะต่าง ๆ ของ
สิ นทรัพย์น้ นั ซึ่ งประกอบด้วย ลักษณะด้านโครงสร้าง ลักษณะด้านสิ่ งแวดล้อม และลักษณะ
ด้านทําเลที่ ต้ งั เช่ น ความสัมพันธ์ระหว่างราคาบ้านกับแบบบ้าน ขนาดที่ ดิน ถนนหรื อแนว
รถไฟฟ้ารอบๆ อสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้น
2. Repeat-sales method
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มี ก ารนํ า วิ ธี น้ ี มาใช้ แ ทน Hedonic method โดย Bailey, Muth, and Nourse (1963) และใช้
แพร่ หลายมากขึ้นในระยะหลัง วิธีน้ ี ไม่พิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ของบ้าน แต่ใช้ขอ้ มูลจาก
การปล่ อ ยสิ น เชื่ อ และมี เพี ยงข้อ มู ล ราคาบ้านที่ มี การซื้ อ ขายในช่ วงสองเวลาเท่ านั้น โดยมี
สมมติฐานว่าบ้านหลังนั้น ๆ มีสภาพคงที่ ไม่มีการปรับปรุ งต่อเติมใหม่ ไม่มีการเสื่ อมสภาพ
3. Mix-adjustment method
วิธีการนี้ คือ การจัดบ้านเป็ นกลุ่ มโดยให้บ้านที่ มีลกั ษณะและทําเลที่ ใกล้เคี ยงกันอยู่ในกลุ่ ม
เดี ยวกัน แล้วใช้ราคาเฉลี่ ยในแต่ ละกลุ่ มมาถ่ วงนํ้าหนักเป็ นราคาเฉลี่ ยที่ ป รั บ คุ ณ ภาพ (Mixadjusted price) วิธีน้ ีไม่คาํ นึงถึงการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของที่อยูอ่ าศัย หากมีการเปลี่ยน
องค์ประกอบจะทําให้จาํ นวนตัวอย่างของแต่ละกลุ่มเปลี่ยนแปลง
จากหลัก การทั้ง 3 วิ ธี จะเห็ น ได้ว่าวิ ธี ที่ 1 คื อ hedonic method เหมาะกับ การใช้ห าราคา
อสังหาริ มทรัพย์สาํ หรับประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุ งเทพฯ มากที่สุด ทั้งนี้ เพราะยังมีการ
เปลี่ ยนแปลงเชิ งคุ ณ ภาพเกิ ดขึ้ นตลอดเวลาเนื่ องจากเป็ นตลาดเกิ ดใหม่ (Emerging) ที่ มีการขยาย
เมืองออกไปและยังอยูใ่ นช่วงมีการก่อสร้างและขยายระบบสาธารณู ปโภค อีกทั้งยังมีนกั ลงทุนกลุ่ม
หนึ่งที่นิยมลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์มือสองมารื้ อสร้างใหม่ให้กลายเป็ นบ้านหลังใหม่บนที่ดินผืน
เดิม เหล่านี้ ทาํ ให้ลกั ษณะเชิ งคุณภาพของอสังหาริ มทรัพย์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไป ในขณะที่
อี ก 2 วิธีที่เหลื อมี สมมุติ ฐานเหมื อนกันคื ออสังหาริ มทรัพย์ไม่ มีการเปลี ยนแปลงเชิ งคุ ณ ภาพ จึ ง
เหมาะกับตลาดอสังหาริ มทรัพย์โตเต็มที่ (Mature) อย่างในประเทศที่พฒั นาแล้ว เนื่ องจากการซื้ อ
ขายบ้านส่ วนใหญ่เป็ นบ้านมือสองที่คงสภาพเดิม และไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะด้าน
สิ่ งแวดล้อมและทําเลที่ต้ งั แล้ว
Abbasov (2014) กล่าวว่ามีการนําวิธีแบบจําลองราคา (Hedonic price method) มาใช้ต้ งั แต่ปี
2003 โดย Haurin ในครั้ งนั้น เป็ นศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงของราคารถยนต์ ต่ อ มาได้น ํา แนวคิ ด
พื้นฐานมาใช้ในการหาความสัมพันธ์ของราคาสิ นทรัพย์กบั คุณลักษณะที่แตกต่างของสิ นทรัพย์น้ นั
มักมีลกั ษณะเป็ นสิ นค้าที่เกี่ยวกับความสุ ขสบายและความพึงพอใจ เช่ น ราคาบ้านกับคุณลักษณะ
ของบ้านซึ่งเป็ นสิ นค้าที่เคลื่อนย้ายได้ไม่ง่ายนอกจากนี้ยงั มีการนําเอาเทคนิคราคาแอบแฝง (Hedonic
Pricing Method) มาวิเคราะห์ ดา้ นที่ การประเมิ นมูลค่ าการใช้จ่ายจากลักษณะและคุ ณ สมบัติของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม เช่น การหาปั จจัยที่กระทบต่อจานวนเงินที่ใช้จ่ายได้อีกด้วย เช่นการประเมิน
หามูลค่าภาษีสังคมต่างโดยวัดจากจํานวนซองภาษีสังคมที่มองว่าเป็ นต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายได้ดว้ ย
เช่น บจากงานมงคล (งานแต่งงาน) งานศพ และงานบุญ
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ในปั จจุบนั ธนาคาคารแห่ งประเทศไทยก็ได้นาํ แบบจําลองราคา (Hedonic price) เพื่อสร้าง
และประมาณสมการราคาที่อยู่อาศัยในปี ที่ ใช้อา้ งอิงในการจัดทําราคาจัดทําดัชนี ราคาที่ อยู่อาศัย
ประเภทบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์โดยใช้ราคาที่อยูอ่ าศัยต่อตารางเมตร (ธนาคาคารแห่งประเทศไทย,
2547)
ระเบียบวิธีการวิจยั
1. ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาปั จจัยที่กาํ หนดราคาคอนโดมิเนียมมือสองย่านศูนย์กลางทางธุรกิจในกรุ งเทพมหานคร
ใช้ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
1.1. ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร ได้แก่รายชื่อโครงการคอนโดมิเนี ยมที่มีการจดทะเบียนอาคารชุด
ตามเขตต่างๆ ในกรุ งเทพฯ ครอบคลุมพื้นที่ซ่ ึงถือว่าเป็ น CBD ของกรุ งเทพฯ
1.2. ข้อมูลเกี่ ยวกับตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิ สระได้แก่ ปัจจัยต่าง ๆ ที่ เป็ น
คุณลักษณะทั้ง 3 ประการตามแนวคิด hedonic price model คือปั จจัยด้านโครงสร้าง ด้าน
สภาพแวดล้อม และด้านทําเลที่ ต้ งั ส่ วนตัวแปรตามได้แก่ราคาเสนอขายคอนโดมิเนี ยม
ของเจ้าของห้องชุดที่ไม่ใช่เจ้าของโครงการ
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจยั นี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่งคือ
2.1. แหล่ ง ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) เป็ นแหล่ ง ที่ ไ ช้ ใ นการสํ า รวจราคาเสนอขาย
คอนโดมิเนี ยมมือสองย่าน CBD ซึ่ งผูเ้ ป็ นเจ้าของห้องชุดหรื อตัวแทนประกาศขาย แต่เนื่ องจาก
ผูท้ าํ การวิจยั ไม่สามารถเดินสํารวจเก็บข้อมูลราคาจากหาผูข้ ายตามโครงการหรื อสถานที่ทวั่ ไป
ได้ จึงใช้วิธีสาํ รวจผ่านทางหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นพื้นที่สื่อกลางผ่านออนไลน์ระหว่างผูซ้ ้ื อ
และผูข้ ายคอนโดมิเนียมที่เข้ามาประกาศขซื้อ-ขายด้วยตนเอง รวมทั้งตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง
หรื อได้รับอนุญาตจากผูข้ ายและผูซ้ ้ือ ซึ่งแสดงข้อมูลทั้งราคาเสนอขาย ผูเ้ สนอขาย ชื่อโครงการ
ขนาดพื้นที่ ฯลฯ โดยเว็บไซต์ที่เป็ นแหล่งข้อมูล ได้แก่
2.1.1.

acuterealty.com

2.1.2. baania.com
2.1.3. ddproperty.com
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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. ข้ อ มู ล ทุ ติ ยภู มิ (Secondary Data) เป็ น แห ล่ ง ข้ อ มู ลที่ รวบ รวมรายชื่ อโครงการ
คอนโดมิเนี ยมทั้งหมดที่มีการจดทะเบียนอาคารชุดตามเขตต่าง ๆ ในกรุ งเทพฯ ตลอดจน
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนั้น ๆ เช่น ชื่อโครงการ ที่ต้ งั โครงการ ปี ที่จดทะเบียนอาคาร
ชุ ด เนื้ อที่และจํานวนห้องชุ ดทั้งหมดในโครงการ ขนาดพื้นที่และห้องชุ ดที่ ถือครองโดย
ต่ างชาติ ตลอดจนสิ่ งอํานวยความสะดวกที่ มีในโครงการ นอกจากนั้น ยังเป็ นแหล่ ง
สําหรับค้นคว้าทฤษฎีงานวิจยั ศึกษาเกี่ยวกับสภาพตลาดคอนโดมิเนียมมือสองและปั จจัยที่
กําหนดราคา ได้แก่ วารสาร วิทยานิพนธ์ และสารสนเทศออนไลน์ต่างๆ
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษานี้ ได้แก่โครงการคอนโดมิเนี ยมทั้งหมดที่ จดทะเบี ยนอาคารชุ ดกับ
กรมที่ ดิ น ในเขต CBD ของกรุ ง เทพฯ ซึ่ งประกอบด้ว ยเขตบางรั ก (54 โครงการ) สาทร (34
โครงการ) วัฒ นา (67 โครงการ) ปทุ ม วัน 3(7 โครงการ) และคลองเตย (72 โครงการ) คิ ด เป็ น
จํานวนรวมทั้งสิ้ น 264 โครงการดังรายละเอียดในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 รายชื่ อ โครงการคอนโดมี เนี ย มในย่าน CBD กรุ งเทพฯ ที่ จ ดทะเบี ย นอาคารชุ ด
ระหว่างปี 2524-2561
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ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่ออาคารชุด
เดอะไรซ์
บ้านสราญ
เดอะไฮท์
เลอ รัฟฟิ เน่ ชมพูทวีป
วิลล่า สิ กขรา
คลิ๊ก คอนโด
เดอะนิช สุ ขมุ วิท 49
สุ ขมุ วิท ซิต้ ี รี สอร์ท
วิสต้า การ์เด้นท์
เดอะไพร์ม 11
ศุภาลัย พรี เมียร์เพลส
ไลฟ์ แอด สุ ขมุ วิท
แกรนด์ พาร์ควิว อโศก
49 พลัส คอนโมิเนียม
มาโณ ทาวเวอร์
อเวนิว 61 คอนโดมิเนียม
ซิต้ ี ลิฟวิง่
ควอทโทร บาย แสนสิ ริ
บลอคส์ 77
เลอนิส เอกมัย
แม็กซ์วิน
ดับเบิ้ลยู 8 คอนโดมิเนียม
วาโพล คอนโดมิเนียม
อัพเพอร์ สวีส สุ ขมุ วิท23
เอท ทองหล่อ เรสซิเด้นส์เซส
โนเบิล รี วลิ
ไทดีทองหล่อ
ไอดีโอ เวริ์ ฟ สุ ขมุ วิท
ชีล บาย แสนสิ ริ
เดอะ เครส สุ ขมุ วิท 49
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ปี ที่จดทะเบียน
2551
2549
2549
2551
2552
2552
2551
2550
2551
2552
2549
2552
2553
2548
2533
2548
2553
2554
2554
2554
2536
2553
2554
2554
2553
2554
2554
2554
2555
2555
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

แบงค์คอก เฟลิซ สุ ขมุ วิท 69-1
เลอรัก คอนโดมิเนียม อาคารบี (สกายวอล์ค)
เอวา คอนโดมิเนียม สุ ขมุ วิท 49
ไทดี ทองหล่อ
เวีย 31
โว้ค คอนโดมิเนียม สุ ขมุ วิท 31
เบเวอรี่ 33 คอนโดมิเนียม
เดอะคลาส เรสซิเด้นท์ สุ ขมุ วิท 19
ไชมิส จอยญ่า
เดอะมาร์เวล เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ 5
เดอะบลูม สุ ขมุ วิท 71
เดอะ เพรสซิเด้นท์ สุ ขมุ วิท อาคารบี
เดอะรู ม สุ ขมุ วิท 21
เดอะ เพรสซิเด้นท์ สุ ขมุ วิท อาคารเอ
ดี 25 ทองหล่อ คอนโดมิเนียม
ลิฟแอทไพท์
โซซิโอ เรฟเฟอร์เรนซ์ 61
พีพี พลัส สุ ขมุ วิท 71
ไฮด์ สุ ขมุ วิท
15 สุ ขมุ วิท เรสซิเดนเซส
เลอโคเต้ ทองหล่อ 8
ลิฟ แอท ฟอร์ต้ ีนาย
เดอะรู ม สุ ขมุ วิท 69
ฮาสุ เฮาส์
อินเตอร์ ลักส์ พรี เมียร์ สุ ขทุ วิท 13
ดาซเซิล สุ ขมุ วิท 7
เดอะ ไลน์ สุ ขมุ วิท 71
เดอะ ลอฟท์ เอกมัย
เอ็ม ทองหล่อ 10
เดอะ เทอร์ทีไนน์
เพนท์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม 2
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2555
2555
2554
2554
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2557
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2560

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

มาร์ค สุ ขมุ วิท
อัพเพอร์ สวีท สุ ขมุ วิท 25
เดอะ เพลสทีจ 49
โมริ เฮาส์
แอชตัน เรสซิเดนซ์ 41
พาร์ค คอร์ท สุ ขมุ วิท 77
คอนโด วัน สยาม
บ้านเกษมสันต์ 1
ดิ แอดเดรส ชิดลม
หลังสวนวิลล์
พรี น บาย แสนสิ ริ
สมคิดการ์เด้นส์
ออลซีซนั่ แมนชัน่
ชิดลมเพลส
ปทุมวัน โอเอซิส
ฤดีเพลส คอนโดมิเนียม
ลาเมซอง ร่ วมฤดี
อรกานต์
เดอะโคโลนี ลุมพินี ปาร์ค
เพลินจิตคอนโดมิเนียม
แอทธีนี เรสซิเด้นซ์
ร่ วมฤดี ทาวเวอร์
บ้าน ณ วรางค์ คอนโดมิเนียม
โนเบิล ซีโรไนน์
โอทูฮิป
เดอะพาร์ค ชิดลม
พัฒนาการคอมเพล็กซ์เฮ้าซ์ อาคาร 1
พัฒนาการคอมเพล็กซ์เฮ้าซ์ อาคาร 7
เดอะเทมโป ร่ วมฤดี
บ้านกลางกรุ ง สยาม-ปทุมวัน
ปทุมวันเพลส
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2560
2559
2535
2560
2560
2560
2551
2540
2552
2544
2552
2534
2541
2531
2552
2539
2534
2526
2553
2527
2551
2541
2547
2548
2553
2550
2535
2535
2553
2550
2528

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

เดอะ เครสท์ ร่ วมฤดี
เดอะซี้ด เมมโมรี่ สยาม
โซซิโอ ร่ วมฤดี
เดอะ เนสท์ เพลินจิต
185 ราชดําริ
สิ ทธาคาร
เดอะ รี เชิร์ฟ
เดอะรู ม พระราม 4
คลาส หลังสวน
โนเบิล เพลินจิต
98 ไวร์เลส
ซิงค์ เนเจอร์ สยาม
บ้านนันทสิ ริ
ลุมพินี เพลส สวนพลู-สาทร
ลุมพินีเพลส สาทร ซี-ดี
ลุมพินีเพลส สาทร เอ-บี
ศุภาลัย โอเรี ยนทัลเพลส
สี ลม เทอเรส
สุ พรี ม การ์เด้นท์
สุ พรี ม คลาสสิ ค
สุ ขสาธร
สุ พรี ม วิลล์
เมเปิ้ ลเฮ้าส์
ลุมพินีทาวเวอร์
เดอะ สเตชัน่
ลุมพินีเพลสพระราม3เจริ ญกรุ ง
ลุมพินี พาร์ควิว คอนโดมิเนี่ยม
ลุมพินี วิลล์ รามคําแหง26
สุ พรี ม เรสซิเดนซ์
ลุมพินี วิลล์ พระแม่มารี -สาทร
สาธรการ์เด้น
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2554
2554
2554
2556
2556
2527
2558
2558
2559
2559
2559
2560
2549
2546
2545
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2549
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2540
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2535
2552
2547
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2540
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124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

สาธรแฮปปี้ แลนด์ทาวเวอร์
ไทยมณี คอนโดมิเนียม
สาทร เฮอริ เทจ เรสซิเดนเซล
เกรส ไอวอรี่
เดอะ ซี๊ด มิงเกิล
เซ็นทริ ค สาทร-เซ็นหลุยส์
ริ ธ่ ึม สาทร-นราธิวาส
ฟิ วส์ จันทน์-สาทร
ฟลอเลส สาทร เรสซิเด้นซ์
ศุภาลัย เอลีท สาทร-สวนพูล
เดอะรู ม สาทร-เซนหลุยส์
เดอะ แบงค็อค สาทร
อิสสระ คอลเลคชัน่ สาทร
นารา 9
คอนโดสุ วรรณสวัสดิ์
บ้านสิ ริสีลม
สาธรเฮ้าส์
สี ลม สวีท
สี ลม แกรนด์เทอเรส
พัชรเพลส 1
พัชรเพลส 2
พัชรเพลส 4
กรี นพอยท์ สี ลม
จิวเวลรี่ เทรดเซ็นเตอร์
ดิ อินฟิ นิต้ ี
ดิ เอ็มไพร์ เพลส
ศาลาแดง โคโลเนด
พิกลุ เพลส
ยมราช
เดอะ แนเชอรัล เพลส สวีท งามดูพลี
เมโทร เพลส
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2539
2546
2554
2555
2556
2557
2557
2558
2558
2559
2559
2560
2560
2560
2560
2549
2540
2540
2549
2536
2536
2536
2541
2539
2551
2551
2540
2541
2540
2539
2539
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155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

ดิ เอ็กเซ็คคิวทีฟ เฮ้าส์
บ้านพฤกษาสิ ริ 2
สี ลม พาร์ควิว
บางรักคอนโดมิเนียม
เซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอเรส
เดอะ เม็ท
ไอวี่ สาทร
สุ รวงษ์วฒั นาคาร
มาร์ชเทียนเซี้ยง
ปภาดา สี ลม
เดอะ รอยัล ศาลาแดง
สามภูมิ การ์เด้น
สาธรนคร ทาวเวอร์
ควอด สี ลม
ศาลาแดง เรสซิเดนเซส
วิช แอท สามย่าน
สุ รวงศ์ ซิต้ื ี รี สอร์ท
เดอะ สุ รวงศ์
เอส.แอล.ดี คอนโดมิเนียม
เลอ ชาโต
พีทรัชดา คอนโดมิเนียม
โฟคัส ออน ศาลาแดง
คอลเลซซิโอ สาทร-พิพฒั น์
ดิแอดเดรส สาทร
เวอร์ทีค
ควอด สาทร
คอนโดเลต ไลท์ คอนแวนต์
เอ็ม สี ลม
เดอะ ฮัดสัน
ริ ธ่ ึม สาทร
คลาส สี ลม

2527
2540
2541
2526
2549
2552
2552
2536
2540
2549
2549
2540
2540
2554
2554
2554
2554
2553
2528
2540
2537
2554
2555
2555
2556
2556
2556
2557
2557
2558
2558
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186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

ศุภาลัย พรี มา ริ วา
เดอะรู ม สาทร
ไอดีโอ คิว-จุฬา-สามย่าน
เดอะ ดิโพลแมท สาทร
เดอะรู ม เจริ ญกรุ ง 30
มหานคร
โนเบิล รี โว สี ลม
อาคาร เอ อี เฮ้าส์
บ้านภูมิสิทธิ์
โดมัส 18
โดมัส 16
พรี เมียร์คอนโดมิเนียม
บ้านสิ ริสุขมุ วิท ซอย13
เดอะวอเตอร์ฟอร์ด รามา 4/3
บ้านสิ ริสุขมุ วิท ซอย10
เอื้ออมรสุ ข
บ้านจันทร์
สิ ริ ออน เอท
คอนโดวัน สุ ขมุ วิท 67 คอนโดมิเนียม
เดอะ วอเตอร์ฟอร์ด สุ ขมุ วิท 50/2
เดอะ วอเตอร์ฟอร์ด สุ ขมุ วิท 50/1
เดอะ วอเตอร์ฟอร์ด สุ ขมุ วิท 50/3
เพรสิ เด้น พาร์ ค ฮาร์ เบอร์ วิว-มะฮอกกานี ทาว
เวอร์
คอนโด สุ ขมุ วิท 52 คอนโดมิเนียม
เลค อเวนิวคอนโดมิเนียม
สิ ริเรสซิเด้นซ์ คอนโดมิเนียม
อกัสตัน สุ ขมุ วิท 22
คอนโดซิต้ ี สมาร์ท สุ ขมุ วิท18
อโศก เพลซ
38 แมนชัน่
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2559
2558
2559
2559
2560
2536
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216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246

ศุภาลัย เพลส
สุ ขมุ วิทสวีท
ซิต้ ี รี สอร์ท สุ ขมุ วิท49
คาซ่า วีวา่
กรี นทาวเวอร์
เซ็นจูรี่ไฮทส์ 1
อาคาดาเมียร์ แกรนด์ ทาวเวอร์
แกรนด์วลิ ล์เฮ้าส์ 1
สิ รินรัตน์
มิลเลนเนียม เรสซิเดนท์
เอื้ออมรสุ ข
มอนเทอเรย์ เพลซ
ธนาพัฒน์ 24
เอส.เอส.พี. 2
ดิแอดเดรส สุ ขมุ วิท 28
เอส 16 เรสซิเด้นท์
33 ทาวเวอร์
คาลิสต้าแมนชัน่
เดอะลิ้งค์ 5
ดิ แอดเดรส สยาม
ปทุมวัน รี สอร์ท
เอ็กซ์วีโอ เดอะซิกซ์ทีน คอนโดมิเนียม
เพริ์ ล เรสซิเดน
ไดมอนด์ สุ ขมุ วิท
เลอโคเต้ สุ ขมุ วิท 14
โนเบิล รี ไฟน์
วินน์ เรสซิเดนซ์
วายน์ สุ ขมุ วิท
ไบร์ท สุ ขมุ วิท 24
เอ็กซ์วีไอ เดอะซิกซ์ทีน คอนโดมิเนียม
ริ ธ่ ึมสุ ขมุ วิท 50
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247
เดอะ เครสท์ สุ ขมุ วิท 24
248
แอสปาย พระราม 4
249
ซีณิธ เพลส สุ ขมุ วิท 42
250
เดอะรู ม สุ ขมุ วิท 40
251
มาดี โฮม สุ ขมุ วิท 50
252
มอนต์โรสคอร์ต
253
ริ ธ่ ึม สุ ขมุ วิท 44/1
254
โนเบิล รี มิกซ์
255
เมโทร ลักซ์ พระราม 4
256
ริ ธ่ ึม สุ ขมุ วิท 36-38
257
เดอะ ลุมพินี 24
258
พาร์ค 24 นิติบุคคลอาคารชุด 1
259
ทรี คอนโด สุ ขมุ วิท 50
260
ริ ธ่ ึม สุ ขมุ วิท 42
261
ไลฟ์ สุ ขมุ วิท 48
262
แวร์เด
263
เมย์แฟร์ เพลส สุ ขมุ วิท 50
264
เดอะ นิช โมโน สุ ขมุ วิท 50
แหล่งที่มา สํานักส่ งเสริ มธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ กรมที่ดิน

2556
2556
2556
2556
2561
2556
2556
2553
2559
2559
2559
2560
2560
2559
2560
2560
2561
2561

4. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและขั้นตอนในการวิเคราะห์
การศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ก ํา หนดราคาคอนโดมิ เนี ย มมื อ สองย่ า นศู น ย์ก ลางทางธุ ร กิ จ ใน
กรุ ง เทพมหานครใช้ แ บบจํา ลอง Hedonic Price มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ับ การวิ เคราะห์ ก ารถดถอย
(Regression Analysis) มีข้ นั ตอนในการวิเคราะห์ดงั นี้
4.1. นําข้อมูลประชากรทั้งหมด 264 โครงการเข้าโปรแกรมทางสถิติ ทําการตรวจสอบข้อมูลและ
แก้ไขข้อมูลที่ผดิ พลาด นําโครงการซึ่งไม่มีขอ้ มูลราคาขายที่ประกาศโดยเจ้าของรายย่อยออกไป
ได้แก่ โครงการที่ สร้างเสร็ จและจดทะเบี ยนอาคารชุ ดแล้วแต่เพิ่งโอนให้ผูซ้ ้ื อรายย่อย ทําให้
เจ้าของยังไม่ทนั ประกาศขาย โครงการที่ มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุป ระสงค์ในการจดทะเบี ยน
อาคารชุ ดจากคอนโดมิ เนี ยมเป็ นอาคารสํานักงานในภายหลัง และโครงการที่ มีรายละเอี ยด
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โครงการที่สาํ คัญไม่สมบูรณ์ เช่น เนื้ อที่ท้ งั หมดของโครงการ คิดเป็ นข้อมูลที่นาํ ออกทั้งสิ้ น 22
โครงการ นอกจากนี้ ยังนําโครงการที่เป็ นค่านอกเกณฑ์ (outlier) ออกอีก 1 โครงการคือ 98 ไวร์
เลส ของกลุ่มแสนสิ ริ ที่ต้ งั อยูใ่ นเขตปทุมวัน เนื่องจากใช้วสั ดุเกรดพรี เมี่ยมราคาสู งและกําหนด
กลุ่มเป้ าหมายระดับบนสุ ด ทําให้มีราคาขายสู งถึง 616,541 บาทต่อตารางเมตร ขณะที่ค่าเฉลี่ย
ของราคาขายทุ กโครงการในย่าน CBD อยู่ที่ 136,489.58 บาทต่ อตารางเมตรเท่ านั้น จึ งเหลื อ
นํามาใช้ในการวิเคราะห์ท้ งั สิ้ น 241 โครงการ
4.2. ใช้สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) ร้ อยละ
(Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)
4.3. ใช้สถิติอนุ มานหรื ออ้างอิง

(Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าทางสถิติเพื่อใช้หารู ป

แบบจําลอง ค่าสัมประสิ ทธิ์ที่ได้จากการประมาณค่า (coefficient) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของตัวประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์ (Std.Error) การใช้ค่าทางสถิติเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจเลือกรู ป
แบบจําลอง โดยให้ค่าสหสัมพันธ์ R-Squared (R2) จะมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 – 1 การพิจารณาค่า R2
ให้พิจารณาว่าค่า R2 ยิง่ วิ่งเข้าใกล้ 1 ยิง่ ดี และทําการทดสอบค่าทางสถิติตามข้อสมมุติฐานโดย
นําตัวแปรอิสระเข้าสมการทีละตัวด้วยวิธี stepwise
4.4. จากการนําแบบจําลอง hedonic price มาประยุกต์ใช้กบั การศึกษานี้ สามารถกําหนดสมการหรื อ
แบบจําลองได้ดงั นี้
P = f (S, N, L)
เมื่อ

P

คือราคาขายต่อตารางเมตรของคอนโดมิเนียมมือสอง (หน่วย: บาท)

S

คือปัจจัยที่เป็ นคุณลักษณะด้านโครงสร้าง (structural attributes) ของ
คอนโดมิเนียมมือสองในย่าน CBD กรุ งเทพ

N

คือปัจจัยที่เป็ นคุณลักษณะด้านสภาพแวดล้อม (environment attributes)
ของคอนโดมิเนียมมือสองในย่าน CBD กรุ งเทพ

L

คือปัจจัยที่เป็ นคุณลักษณะด้านทําเลที่ต้ งั (locational attributes) ของ
คอนโดมิเนียมมือสองในย่าน CBD กรุ งเทพ
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5.

สมมติฐานในการวิจยั
สมมติ ฐานที่ใช้ในการศึกษานี้ เป็ นการนํามีปัจจัยที่ เกี่ยวกับคุณลักษณะของคอนโดมิเนี ยมมื อ

สองย่านศูนย์กลางทางธุรกิจในกรุ งเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยปั จจัยหลัก 3 ประการ ดังนี้
5.1. ปั จจัยที่เกี่ยวกับโครงสร้าง (structural attributes) ได้แก่
5.1.1. อายุการใช้งาน (ปี ) ของคอนโดมิ เนี ยมมื อ สองโดยนับ ตั้งแต่ ปี ที่ จดทะเบี ยนจัดตั้ง
อาคารชุดจนเดือนเมษายน 2561 ใช้สญ
ั ลักษณ์วา่ AGE
5.1.2. ขนาดพื้นที่ของห้องชุดที่ขาย (หน่วยเป็ นตารางเมตร) ใช้สญ
ั ลักษณ์วา่ AREA
5.2. ปั จจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม (environmental attributes)ได้แก่
5.2.1. ความแออัดของจํานวนผูอ้ ยูอ่ าศัยภายในโครงการ โดยวัดจากจํานวนห้องชุดทั้งหมด
ที่มีอยูโ่ ครงการ ใช้สญ
ั ลักษณ์วา่ UNITS
5.2.2. ขนาดพื้นที่ท้ งั หมดของโครงการ (หน่วยเป็ นตารางเมตร) ใช้สญ
ั ลักษณ์วา่ SPACE
5.2.3. จํานวนประเภทของสิ่ งอํานวยความสะดวกสบายและสันทนาการที่โครงการจัดให้มี
ซึ่ งถือว่ารวมอยู่ในต้นทุนของห้องชุ ดที่ เจ้าของโครงการใช้กาํ หนดราคาขาย ได้แก่
สระว่ายนํ้า ห้องออกกําลังกายและกีฬา ห้องซาวน่าหรื อห้องอบไอนํ้า ห้องสมุด ห้อง
อิ น เตอร์ เน็ ต ห้ อ งชมภาพยนต์ ห้ อ งเล่ น เกมส์ ห้ อ งคาราโอเกะ และลานจอด
เฮลิคอปเตอร์ ใช้สญ
ั ลักษณ์วา่ FACILITY
5.2.4. สภาพแวดล้อมที่มีชาวต่างชาติอยูอ่ าศัยด้วย ใช้ตวั แทนคือสัดส่ วนการถือกรรมสิ ทธิ์
ในห้องชุดของโครงการคอนโดมิเนียมนั้น ให้สญ
ั ลักษณ์วา่ FOREIGN
6. ปั จจัยที่เกี่ยวกับทําเลที่ต้ งั (locational attributes) ได้แก่
6.1. ทําเลที่ นักลงทุ นนิ ยมซื้ อคอนโดมิ เนี ยมเพื่ อปล่ อยเช่ า ใช้ตวั แทนคื อค่ าเช่ ารายเดื อนต่ อ
ตารางเมตร ให้สญ
ั ลักษณ์วา่ RENT
การศึกษานี้ แตกต่างจากการศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างราคากับคุณลักษณะที่ เป็ นปั จจัย
กําหนดราคาโดยใช้วิธี hedonic price อื่น ๆ ที่ผ่านมาคือไม่คาํ นึ งถึงปั จจัยเกี่ยวกับทําเลที่ต้ งั ในเรื่ อง
การคมนาคมอย่างเช่ น การศึ กษาของปั ญ ญวัฒ น์ (2559) ที่ นาํ ระยะห่ างจากแนวรถไฟฟ้ ามาเป็ น
ปั จ จัย อิ ส ระ และการศึ ก ษาของบุ ห ลัน (2547) ที่ นําความกว้างของถนนมาใช้เป็ นปั จ จัย อิ ส ระ
เนื่ องจากขอบเขตการศึกษานี้ อยูใ่ นเขตกรุ งเทพชั้นในย่าน CBD ที่มีระบบการคมนาคมเต็มพื้นที่อยู่
แล้ว โดยเฉพาะแนวรถไฟฟ้าวิ่งผ่านย่าน CBD ถึง 2 สายคือ รถไฟลอยฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน
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MRT ผูว้ ิจยั จึงนําปั จจัยเรื่ องนี้ออก แต่เพิ่มปั จจัยด้านทําเลที่ต้ งั คือทําเลที่มีการนําห้องชุดปล่อยเช่ามา
สร้างสมการ ทั้งนี้เพราะอัตราค่าเช่าน่าจะมีความสัมพันธ์กบั ราคาขายห้องชุดค่อนข้างมาก เนื่องจาก
ใช้เป็ นฐานในการคํานวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ในทางกลับกันหากมี
ผูน้ ิ ยมนําห้องชุดในโครงการคอนโดมิเนี ยมออกปล่อยเช่ าก็ทาํ ให้มีการซื้ อขายหลายรอบ ส่ งผลให้
ราคาซื้อขายสู งขึ้นตามมา อีกทั้งไม่พบว่ามีการศึกษาในประเด็นนี้เลย
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการนําปั จจัยที่เป็ นคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ที่เป็ นคุณลักษณะทั้ง 3 ด้านมากําหนดราคา
ขายคอนโดมิเนียมมือสองในย่าน กรุ งเทพฯ ด้วยวิธีวิเคราะห์ถดถอย ด้วยโรแกรมทางสถิติ ได้ผล
การวิเคราะห์ดงั นี้
1. จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

พบว่าค่าเฉลี่ยราคาขาย

คอนโดมิเนียมมือสองในย่าน CBD กรุ งเทพฯ อยูท่ ี่ 136,489.58 บาทต่อตารางเมตร โดยเฉลี่ยแต่
ละโครงการได้ก่อตั้งและจดทะเบียนอาคารชุดมานานกว่า 10 ปี และมีอายุนานที่สุดถึง 37 ปี คือ
โครงการแกรนด์วลิ ล์เฮ้าส์ 1 ตั้งอยูใ่ นเขตคลองเตย ทั้งนี้โครงการส่ วนใหญ่มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกหลัก ๆ อยู่ 1-2 ประเภทคือ สระว่ายนํ้าและฟิ ดเนส และมีความหนาแน่นของจํานวน
ห้องชุดโดยเฉลี่ย 232 ห้องในโครงการ อย่างไรก็ดี ยังมีโครงการจํานวนหนึ่งที่มีจาํ นวนห้องชุด
เพียงไม่กี่หอ้ งโดยทําเป็ นเพ้นท์เฮ้าส์และมักได้แก่โครงการที่ต้ งั มานานแล้ว ทั้งนี้เพราะต้นทุน
ที่ดินในสมัยก่อนยังไม่แพงมากเท่าขณะนี้ อีกทั้งค่านิยมของคนไทยในสมัยนั้นยังไม่คุน้ เคยกับ
การอยูอ่ าศัยในแนวตั้งซึ่งมีพ้นื ที่แคบและไม่มีบริ เวณรอบตัวบ้าน นอกจากนี้ การศึกษานี้ยงั
พบว่าอัตราค่าเช่าโดยเฉลี่ยให้ผลตอบแทนจากการลงทุนต่อปี ที่ร้อยละ 5.51 โดยคิดจากค่าเฉลี่ย
ของค่าเช่าต่อตารางเมตรเทียบกับค่าเฉลี่ยของราคาขายต่อตารางเมตร ดังแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
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. ผลการวิเคราะห์ถดถอย (Regression analysis)
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระเพื่อตรวจสอบภาวะร่ วมหรื อความ
แปรปรวนซ้อนทับ (Collinearity) ก่อนที่จะสร้างสมการพยากรณ์จาํ ลองเชิงเส้นโดยอาศัยข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (r) มีค่าระหว่าง .370 ถึง -.015 ซึ่งไม่สูงกว่า .75
แสดงว่าไม่พบความแปรปรวนซ้อนทับ (ดังแสดงในตารางที่ 6) จึงสรุ ปว่าสามารถนําตัวแปรอิสระ
ทั้งหมดมาสร้างสมการถดถอยได้
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ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
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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จากการวิ เคราะห์ ถ ดถอยแบบ stepwise พบว่ า มี ก ารวิ เคราะห์ ท้ ั งหมด 4 ตั ว แปร
ประกอบด้วย อายุ (AGE) ค่าเช่า (RENT) พื้นที่ห้องที่ขาย (AREA) และพื้นที่ท้ งั หมดของโครงการ
(SPACE) มีความสัมพันธ์กบั ราคาของคอนโดมิเนียมมือสองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และสามารถ
นํามาสร้ างสมการโดยทําให้ค่า R square มีค่าที่ ดีข้ ึนเรื่ อย ๆ และสู งที่ สุดที่ .302 หมายความว่าตัว
แปรดังกล่าวทั้งหมดสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาคอนโดมิเนียมมือสองได้ร้อยละ 30.2
ดั ง แสดงในตารางที่ 8 Model summary และนํ า ตั ว แปรอิ ส ระที่ เหลื อ ออกเนื่ องจากไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั ราคาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ได้แก่ ปั จจัยสิ่ งอํานวยความสะดวกภายในโครงการ
(FACILITY) ทั้ งนี้ เพราะเกื อ บทุ ก โครงการมี สิ่ ง อํา นวยความสะดวกอย่ า งน้ อ ย 1 อย่ า งและ
เหมือนกันคือสระว่ายนํ้า ทําให้ไม่มีผลต่อราคาคอนโดมิเนี ยมมือสอง ปั จจัยจํานวนห้องชุดทั้งหมด
ในโครงการ (UNITS) แสดงว่าจากการตัดสิ นใจซื้ อและการตั้งราคาขายไม่ได้พิจารณาถึ งความ
หนาแน่ นของจํานวนผูอ้ ยู่อาศัยในโครงการ ทั้งนี้ น่าจะมีสาเหตุจากกฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุ ดที่
กําหนดพื้นที่ ส่วนกลางขั้นตํ่าไว้ อีกทั้งสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยร่ วมกันในอาคารแนวตั้งทําให้
โครงการไม่ดูแออัดจนเกินไป จึงไม่ส่งผลต่อการกําหนดราคาซื้ อขาย เช่นเดียวกับปั จจัยสัดส่ วนการ
ครอบครองกรรมสิ ทธิ์ในห้องชุดของต่างชาติ (FOREIGN) ก็เป็ นปั จจัยที่ไม่ส่งผลต่อราคาเช่นกัน
จากตารางที่ 7-10 จากค่าสัมประสิ ทธิ์ (coefficients) ที่ได้มา พบว่าตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อ
ราคาคอนโดมิ เนี ย มมื อ สองมากที่ สุ ด คื อ อายุข องโครงการ (AGE) กล่ าวคื อ ให้ ค่ า Beta ที่ เป็ น
มาตรฐานสู ง ที่ สุ ด คื อ -.466 รองลงมาได้แ ก่ ค่ า เช่ า (RENT) พื้ น ที่ ห้ อ งชุ ด ที่ มี ก ารประกาศขาย
(AREA) และพื้นที่ท้ งั หมดของโครงการ (SPACE) ซึ่ งให้ค่า Beta ที่เป็ นมาตรฐานคือ .195 .190 และ
.109 ตามลําดับ และสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติได้วา่
- เมื่อโครงการมีอายุมากขึ้น 1 ปี จะทําให้ราคาลดลง 2,993.66 บาทต่อตารางเมตร
- เมื่อค่าเช่าเพิม่ ขึ้น 1 บาทตารางเมตร จะทําให้ราคาเพิม่ ขึ้น 17.70 บาทต่อตารางเมตร
- เมื่อพื้นที่หอ้ งชุดใหญ่ข้ ึน 1 ตารางเมตร จะทําให้ราคาเพิ่มขึ้น 121.42 บาทต่อตารางเมตร
- เมื่อโครงการมีพ้นื ที่ใหญ่ข้ ึน 1 ตารางเมตร จะทําให้ราคาเพิ่มขึ้น 0.29 บาทต่อตารางเมตร
และจากสมการสุ ดท้ายด้วยการวิเคราะห์แบบ stepwise สรุ ปเป็ นแบบจําลองได้ดงั นี้
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/Removed a
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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จากการวิเคราะห์ ถ ดถอยแบบ stepwise แบบจําลองทุ กแบบจึ ง มี นัยสําคัญ ทางสถิ ติ โดยเฉพาะ
แบบจําลองที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร AGE RENT AREA SPACE ได้ค่า Beta ที่ลดน้อยที่สุด
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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ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาปั จจัยที่กาํ หนดราคาคอนโดมิเนียมมือสองย่านศูนย์กลางทางธุรกิจในกรุ งเทพ
มหานครยังมีปัจจัยที่เป็ นคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ควรนํามาศึกษาเพิ่มเติมได้อีก รวมทั้งรู ปแบบการขาย
ยังมีหลากหลาย เช่น การขายพร้อมผูเ้ ช่า การขายหรื อให้เช่าในเวลาเดียวกัน หรื อแม้แต่วิธีการขาย
ผ่านตัวแทนซึ่งผูข้ ายจะถูกหักค่านายหน้าในขณะที่การขายด้วยตัวเองไม่ตอ้ งเสี ยค่านายหน้า เป็ นต้น
นอกจากนี้การศึกษาในอนาคตควรสํารวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุวา่ ทําไมยิง่ พื้นที่มากถึงทําให้ราคา
ต่อตารางเมตรยิง่ สู ง เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังอาจสามารถทําการศึกษาโดยขยายขอบเขตครอบคลุม
พื้นที่ให้กว้างกว่าเดิม เนื่องจากคอนโดมิเนียมในย่าน CBD อาจยังไม่ใช่ตวั แทนที่ดีสาํ หรับราคาของ
คอนโดมิเนียมในทุกเขตของกรุ งเทพฯ หรื อสําหรับทัว่ ประเทศ
บทสรุ ป
การศึกษาปั จจัยที่กาํ หนดราคาคอนโดมิเนียมมือสองย่านศูนย์กลางทางธุรกิจในกรุ งเทพ
มหานครสามารถใช้แบบจําลอง hedonic price มาประยุกต์ใช้ได้ และสามารถหาความสัมพันธ์
ระหว่างราคาขายต่อตารางเมตรกับปัจจัยที่เป็ นคุณลักษณะ 3 ประการตามแนวคิด hedonic price นัน่
คือ อายุโครงการ ค่าเช่ารายเดือนต่อตารางเมตร พื้นที่หอ้ งชุดที่บอกขาย และพื้นที่โดยรวมทั้ง
โครงการ และสามารถใช้สมการปั จจัยคํานวณหาราคาดังนี้
P = 143,231.927 – 2,993.664 AREA + 17.695 RENT + 121.422 AREA + .289 SPACE
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แนวทางการปรับกลยุทธ์ ของธุรกิจ SMEs โลจิสติกส์ เพื่อเพิม่ ความสามารถในการแข่ งขันในยุค
โลจิสติกส์ 4.0
Strategic Changes in Logistic SMEs for increasing competitiveness in Digital Logistic 4.0
era.
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บทคัดย่อ
บทความนี้ เป็ นบทความวิชาการที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อนําเสนอแนวทางในการปรับกลยุทธ์
ของธุรกิจ SMEs โลจิสติกส์ในไทย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ในยุคโลจิสติกส์ 4.0 จาก
ปั จจัยต่างๆ ที่ได้ศึกษามา ไม่ว่าจะเป็ นอิทธิ พลจากธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ที่กาํ ลังเติบโตแบบ
ก้าวกระโดด ที่ ผูบ้ ริ โ ภคหั น มาซื้ อ ขายกัน ผ่านช่ อ งออนไลน์ ที่ ส ะดวกและง่ ายมากขึ้ น ยิ่งธุ รกิ จ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์เติบโตมากเท่าใด ความต้องการส่ งมอบสิ นค้าไปยังลูกค้าก็จะเพิ่มสู งขึ้นตาม
ไปด้วย อี กทั้งรั ฐบาลกําลังจัดทําโครงการพัฒนาระเบี ยงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor : EEC) ซึ่ งเป็ นแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่
ต่ อยอดความสําเร็ จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิ จภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) ทําให้ธุรกิ จผู ้
ให้บริ การด้านโลจิสติ กส์ขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากโครงการนี้ มุ่งหวังที่ จะพัฒนาโครงสร้าง
ด้านการขนส่ งทุกประเภท และนอกจากนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่เปลี่ยนผ่านไปสู่ โลจิสติกส์ 4.0
ที่ เน้นเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่ วยบริ หารจัดการระบบด้านโลจิ สติ กส์ จากปั จจัยทั้งหลายนี้
ผูป้ ระกอบการ SMEs โลจิสติกส์ ควรมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ เพื่อปรับกลยุทธ์
ตามการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า แนวทางในการปรับกลยุทธ์ของธุรกิจ SMEs โล
จิสติกส์ในไทยที่เหมาะสมได้แก่ การผันตัวเองมาเป็ นผูใ้ ห้บริ การ Order Fulfillment แบบครบวงจร
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การเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ ระบบ E-Logistics การสร้างเครื อข่ายเพื่อหาพันธมิตรในธุ รกิจการ
ขนส่ ง การจัดการห่ วงโซ่อุปทานให้มีประสิ ทธิ ภาพด้วยการขนส่ งแบบรวม และมุ่งเน้นการพัฒนา
บุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้พร้อมสู่ ยคุ โลจิสติกส์ 4.0
คําสํ าคัญ: โลจิสติกส์ 4.0, ผูใ้ ห้บริ การด้านโลจิสติกส์ E-Logistics, การปรับกลยุทธ์ 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
สถานการณ์โลจิสติกส์ในประเทศไทยกําลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจที่
ขยายตัวขึ้น จากการลงทุนของภาครัฐที่เปรี ยบเสมือนเป็ นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย
ประกอบการส่ งออกที่เริ่ มฟื้ นตัวและเป็ นผลมาจากปริ มาณความต้องการสิ นค้าจากประเทศไทยนั้น
มีมากขึ้นตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก ส่ งผลทําให้สถานการณ์โลจิสติกส์ได้รับอานิสงส์ตามไป
ด้วย ธุรกิจโลจิสติกส์กาํ ลังเติบโตได้เป็ นอย่างดีท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุ นแรงของผูป้ ระกอบการ
ที่มุ่งแสวงหาโอกาสจากตลาดที่มีทิศทางการเติบโต โดยรู ปแบบการให้บริ การโลจิสติกส์โดยอาศัย
Third Party Logistics Provider หรื อ 3PL ซึ่ งเป็ นการให้บริ การอย่างเป็ นระบบและครบวงจร จาก
ปริ มาณความต้องการขนส่ งสิ น ค้าที่ เพิ่ มขึ้ น ส่ งผลไปยังธุ รกิ จโลจิ สติ กส์ ท้ งั ระบบ ทั้งธุ รกิ จการ
ขนส่ งสิ นค้าทางบก ซึ่ งเป็ นการขนส่ งหลักภายในประเทศที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิ จที่ มีการฟื้ นตัว ทั้งจากการลงทุนภาครัฐบาลและภาคเอกชน รวมถึงการส่ งออกสิ นค้าที่มี
ทิ ศ ทางเติ บ โตขึ้ น จากปี ที่ ผ่า นมา ทําให้ สิ น ค้าที่ มีแ นวโน้ม การขนส่ งเพิ่ ม ขึ้ น ได้แ ก่ สิ น ค้าวัส ดุ
ก่อสร้าง สิ นค้าเกษตรและเกษตรแปรรู ป เป็ นต้น ส่ วนธุรกิจคลังสิ นค้านั้นก็มีแนวโน้มเติบโตควบคู่
ไปกับการขยายตัวของภาคโลจิสติ กส์ต่างๆด้วย นอกจากนั้นธุ รกิจไปรษณี ยภัณฑ์ที่ขยายตัวอย่าง
โดดเด่นก็ได้รับแรงผลักดันจากพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce) เป็ นปั จจัยหลักและคาดว่าใน
อนาคตธุรกิจไปรษณี ยภัณฑ์และรับส่ งสิ นค้านี้น่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องยิง่ ขึ้นไปอีก
นโยบายประเทศไทย 4.0 เป็ นแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่มีวิวฒั นาการจากยุค
1.0 ซึ่ งเป็ นยุค เกษตรกรรม จากนั้ นกลายเป็ นยุ ค 2.0 เป็ นยุ ค ของอุ ต สาหกรรมเบา ที่ มี ก ารนํา
เครื่ อ งจัก รเข้ามาช่ ว ยในการผลิ ต สิ น ค้า ทําให้ ป ระเทศเริ่ มมี ศ ัก ยภาพในการผลิ ต สิ น ค้า มากขึ้ น
ในขณะที่ ยุค 3.0 เป็ นยุค อุ ต สาหกรรมหนักที่ เน้น การส่ งออกและมี ก ารลงทุ น จากต่ างชาติ ด้ว ย
อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิ จในยุค 3.0 ก็ยงั ไม่ สามารถทําให้ประเทศไทยก้าวข้ามความเป็ นประเทศ
รายได้ปานกลางไปได้ ดังนั้น ประเทศไทย 4.0 จึงเน้นที่การแก้ปัญหาให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดัก
รายได้ปานกลาง โดยต้องพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่เรี ยกว่า New Economy Model มีการใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประชาชนสามารถสร้างรายได้ได้ดว้ ยตนเอง และต้องมีการปฏิรูป
ทั้งโครงสร้างในทุกมิติและเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจที่เน้นการผลิตโดยใช้แรงงาน เครื่ องจักรและ
ทรัพยากรมาเป็ นการผลิ ตบนฐานความรู ้ ดา้ นเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ นค้าและ
บริ การ นโยบายประเทศไทย 4.0 นี้ เป็ นปั จจัยสนับสนุ นสําคัญต่อธุ รกิ จโลจิสติ กส์ ให้เปลี่ยนผ่าน
ไปสู่ โลจิ สติ กส์ 4.0 เนื่ องจากธุ รกิ จโลจิ สติ กส์ เป็ นธุ รกิ จบริ การที่ อาศัยการเชื่ อมโยงข้อมู ลดิจิทลั
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ระหว่างกันในการทํางานเป็ นหลัก จึงสอดรับกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทลั ของไทยที่
อยู่ในระดับ ที่ ดี เพราะฉะนั้นจากการเปลี่ ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิ จและแนวทางการพัฒ นา
ประเทศที่จะส่ งผลต่อระบบโลจิสติกส์ และผูป้ ระกอบการโลจิสติกส์โดยตรงนั้น ผูศ้ ึกษาจึงมีความ
ประสงค์ที่ จ ะสรุ ป แนวทางในการปรั บ กลยุท ธ์ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ งขัน ให้ ก ับ
ผูป้ ระกอบการโลจิสติกส์ในยุคโลจิสติกส์ 4.0
ปัจจัยทีช่ ่ วยสนับสนุนและเพิม่ โอกาสให้ กบั ธุรกิจ SMEs โลจิสติกส์
1. อิทธิพลจากการขยายตัวของพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
ถึงแม้ว่าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์จะเข้าเปลี่ยนรู ปแบบการค้าปลีกไปเป็ นการซื้อขายและ
ชําระสิ นค้าเงินเทคโนโลยีบนโลกออนไลน์ แต่การส่ งมอบสิ นค้าจากผูข้ ายไปยังลูกค้ายังต้องพึ่งพา
การขนส่ งสิ นค้าทุ กรู ป แบบ ถ้ามี การซื้ อขาย และการชําระเงิ นเงิ นอย่างสะดวก ง่ ายดายบนโลก
ออนไลน์มากเท่าใด ก็ยิ่งทําให้มีความต้องการใช้บริ การขนส่ งสิ นค้าไปยังลูกค้ามากขึ้นเท่านั้น จาก
แบบรายงานผลการสํ า รวจมู ล ค่ า พาณิ ช ย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นประเทศไทย ประจํา ปี 2560 โดย
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในปี ที่ผา่ นมา
ทําให้เห็ นว่าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ในประเทศไทยกําลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ งจากขนาดตลาดที่
ใหญ่ ข้ ึ นเป็ นอัน ดับ หนึ่ งของอาเซี ยน จึ งเป็ นโอกาสที่ ดีสําหรั บ ธุ รกิ จ SMEs โลจิ สติ กส์ ที่ จะเพิ่ ม
โอกาสทางการค้าและพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่ งสอดรับกับ
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ข องประเทศไทย ฉบั บ ที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
ยุท ธศาสตร์ ที่ 1 กลยุท ธ์ ที่ 2 ที่ ต ้อ งการเชื่ อ มโยงการค้า สู่ รู ป แบบพาณิ ช ย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ECommerce) โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises :
SMEs) ให้สามารถค้าขายสิ นค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ได้อย่างมืออาชีพ เพื่อขยายตลาด สร้าง
โอกาสทางธุ รกิจ ส่ งเสริ มพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ในกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันการเกษตร และสหกรณ์ ภาคการเกษตร ในการ
ปรั บ ปรุ งกระบวนการทางธุ ร กิ จ การค้า การบริ การ การเข้าถึ งตลาดผูบ้ ริ โภค และยกระดับ ขี ด
ความสามารถในการแข่ ง ขัน โดยสร้ า งความรู ้ ค วามเข้า ใจให้ แ ก่ ผู ้ป ระกอบการด้านพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิ กส์ บ่มเพาะและเป็ นที่ปรึ กษาแก่ผูป้ ระกอบการให้สามารถค้าขายสิ นค้าออนไลน์อย่าง
ครบวงจรทั้ง แบบ B2B B2C และ C2C จัด ทํา คู่ มื อ สํ า หรั บ การค้า ขายออนไลน์ ส่ ง เสริ ม และ
สนั บ สนุ น ให้ ผู ้ผ ลิ ต สิ น ค้า หรื อ ผู ้ป ระกอบการสามารถเชื่ อ มโยงการค้า สู่ ต ลาดออนไลน์ (E1107
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Marketplace) ทั้งระดับ ประเทศและระดับ โลก พร้ อมเพิ่มประสิ ท ธิ ภาพการจัดส่ งสิ นค้าระหว่าง
ผู ผ้ ลิ ต และผู บ้ ริ โ ภคโดยตรงด้ว ยการเชื่ อ มโยงกับ ผู ใ้ ห้ บ ริ ก ารขนส่ งสิ น ค้าออนไลน์ ท้ ังแบบผู ้
ให้บริ การขนส่ ง (E-Delivery) และผูใ้ ห้บริ การคลังสิ นค้าพร้อมจัดส่ ง (E-Fulfillment) สนับสนุนการ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพและความปลอดภัยของระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ (E-Payment) ลด
เงื่อนไขหรื อกฎระเบียบที่ เป็ นอุปสรรคต่อการนําระบบมาใช้ในการดําเนิ นธุ รกิจ นอกจากนี้ ควร
เตรี ยมความพร้ อ มของโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นระบบการชํา ระเงิ น ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
ผูป้ ระกอบการเพื่อรองรับการค้ารู ปแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
ธุ ร กิ จ SMEs โลจิ ส ติ ก ส์ ในไทยยัง ได้รั บ โอกาสในการขยายธุ ร กิ จ อี ก มากจากพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์แบบธุรกิจกับผูบ้ ริ โภค (B2C) และพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B)
- พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์แบบธุรกิจกับผูบ้ ริ โภค (B2C) นั้นกําลังเป็ นที่น่าสนใจและ
น่าจับตามองเป็ นอย่างมากเนื่ องจากเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ โภคโดยตรงและเป็ นจํานวน
มาก โดยสามารถเข้าผูบ้ ริ โภคเหล่านี้ ได้ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ทําให้การค้าขาย
ออนไลน์ เป็ นตลาดที่ มี ข นาดใหญ่ ม าก เต็ม ไปด้ว ยผู บ้ ริ โ ภค ผู ้ข าย และสิ น ค้า
มากมาย ก่อให้เกิดบริ การโลจิสติกส์รูปแบบใหม่ที่นาํ เอาอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์
(E-Logistics) มาเชื่อมต่อแพลตฟอร์ มของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ทําให้การขนส่ ง
ที่ระบบเชื่ อมต่อกันแบบเรี ยลไทม์ และนอกจากนั้นยังนําแอพพลิเคชัน่ บนมือถือ
มาใช้อีกด้วย
- พาณิ ช ย์อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ แบบธุ ร กิ จ กับ ธุ รกิ จ (B2B) ในอนาคตข้างหน้าน่ าจะมี
บทบาทมากขึ้น เนื่ องจากเทคโนโลยีดิจิทลั จะช่วยทําให้หาคู่คา้ ที่ตอบสนองความ
ต้องการให้แก่ภาคธุรกิจได้ดีที่สุดและยังช่วยให้ผปู ้ ระกอบการไทยสามารถเข้าถึง
การค้าระหว่างประเทศได้ง่ายขึ้นและมีตน้ ทุนที่ต่าํ กว่าการค้าระหว่างประเทศแบบ
ดั้งเดิม
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ที่ ม า: รายงานผลการสํารวจมู ล ค่ าพาณิ ช ย์อิ เล็กทรอนิ กส์ ในประเทศไทย ปี 2560 โดย
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2. สถานการณ์ การแข่ งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ ในยุคโลจิสติกส์ 4.0
ธุ รกิ จโลจิ สติ กส์ ในไทยยุค นี้ มี การแข่ งขันที่ รุน แรงอย่างต่ อ เนื่ อ ง ด้วยรู ป แบบการ
ดําเนิ นธุ รกิจที่ ตอ้ งมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาและการได้รับผลกระทบจากผูป้ ระกอบการโลจิสติ
กส์ รายใหญ่จากต่างชาติ ที่เข้ามาตีตลาดอย่างหนักที่ ลว้ นแต่มีรูปแบบการบริ การด้านโลจิสติ กส์ ที่
หลากหลายและสามรถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปั จจุบนั ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
เนื่ องจากมีความได้เปรี ยบด้านเทคโนโลยีที่สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบ รวดเร็ ว ถูกต้องแม่นยํา
มากยิง่ ขึ้น ทําให้ผูป้ ระกอบการไทยต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการให้บริ การเพื่อเพิ่มความสามารถ
ด้านการแข่งขัน ซึ่ งผูป้ ระกอบการรายใหญ่ในไทยที่มีความพร้อมก็สามารถรับมือกับผลกระทบที่
เกิดขึ้นได้เป็ นอย่างดี
สํ า หรั บ ผู ้ป ระกอบการโลจิ ส ติ ก ส์ ข นาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) ซึ่ งเป็ น
ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ ของธุ รกิ จโลจิ สติ กส์ ไทยนั้น ได้มีค วามพยายามในการปรั บ ตัวเพื่อ ผัน
ตนเองไปเป็ นผูใ้ ห้บริ การรับเหมาช่วง (Sub-Contractors)ให้กบั บริ ษทั โลจิสติกส์รายใหญ่ เนื่ องจาก
มีขอ้ จํากัดทางด้านการลงทุน ซึ่ งนับเป็ นกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนที่ น่าสนใจ เนื่ องจากธุ รกิจโลจิ
สติกส์มีลกั ษณะเฉพาะของการดําเนิ นธุรกิจกล่าวคือ เป็ นธุรกิจที่มีระดับความร่ วมมือระหว่างกันที่
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สู ง เพราะการเป็ นพันธมิตรในการขนส่ งและจัดการสิ นค้าร่ วมกันในบางเส้นทาง หรื อบางประเภท
สิ นค้าตามความชํานาญจะทําให้เกิดความคุม้ ค่ามากกว่าการขนส่ งเองทั้งหมด
อย่ า งไรก็ ต าม ข้อ จํา กัด ทางด้า นข้อ มู ล ซึ่ งเกิ ด จากการเชื่ อ มโยงข้อ มู ล ระหว่ า ง
ผูป้ ระกอบการที่ ไม่เป็ นไปอย่างทัว่ ถึง รวดเร็ ว และต่ อเนื่ อง อาจทําให้เกิ ดข้อจํากัดระหว่างความ
ร่ ว มมื อ ของพัน ธมิ ต ร ส่ ง ผลให้ ส ถานการณ์ ก ารแข่ ง ขัน ที่ รุ น แรงไม่ ไ ด้ล ดลง ดังนั้น หากจะมี
เครื่ องมือหรื อกลยุทธ์ใดที่จะทําให้ขอ้ จํากัดทางด้านการเชื่อมโยงข้อมูลหมดไป ก็น่าจะส่ งผลให้การ
แข่งขันในธุรกิจโลจิสติกส์ของไทยปรับสู่ สถานการณ์ที่ดีข้ ึนได้
3. โลจิสติกส์ 4.0 กับโอกาสสํ าคัญของธุรกิจ SMEs
โลจิสติ กส์ 4.0 หมายถึงการนําเทคโนโลยีดิจิทลั เข้ามาใช้ในกระบวนการจัดการโลจิ
สติกส์และห่ วงโซ่อุปทาน โดยมีอินเทอร์ เน็ตเป็ นสื่ อกลางในการสื่ อสารเชื่อมต่อทุกๆ กระบวนการ
ขนส่ งเข้าด้วยกันส่ งผลให้การจัดการโลจิสติกส์และห่ วงโซ่ อุปทานทั้งระบบมีความลื่นไหลและมี
ประสิ ทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น (เกียรติพงษ์, 2560)
โลจิ สติ กส์ 4.0 คื อกระบวนการ Digital Supply Chain Management หรื อการจัดการ
ห่ วงโซ่ อุปทานที่ เชื่ อมโยงกับระบบดิ จิทลั (Digital) ซึ่ งเป็ นการนําเทคโนโลยีดิจิท ลั เข้ามาใช้ใน
กระบวนการจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ ท้ ัง ระบบ ผ่านสภาพแวดล้อ มที่ สื่ อ สารกัน ได้โ ดยอิ น เทอร์ เน็ ต
(Internet of Things หรื อ IoT) นํามาซึ่ งการบูรณาการข้อมูลในห่ วงโซ่ อุปทานแบบเรี ยลไทม์ (Realtime) โดยห่ วงโซ่ อุปทานจะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและทํางานได้ในทันที ซึ่ งการ
ประมวลผลทั้งหมดจะดําเนิ นการโดยผ่านระบบคลาวด์ (Cloud Computing) ที่ มีความสามารถใน
การจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เอาไว้ได้ ทําให้เกิดความคล่องตัวของการขนส่ งสิ นค้าและ
การจัดการคลังสิ น ค้าผ่านระบบต่ างๆ เช่ น ระบบคํานวณเส้น ทางการขนส่ ง ระบบจัดการเที่ ยว
รถบรรทุ ก ระบบจัดการคลังสิ นค้า เป็ นต้น นอกจากนี้ ระบบคลาวน์ยงั สามารถวิเคราะห์ ขอ้ มู ล
ร่ วมกับข้อมูลภายนอก เช่น สภาพการจราจร ราคานํ้ามัน ข้อมูลการจัดส่ งสิ นค้าของบริ ษทั พันธมิตร
ซึ่ งสามารถนํามาวางแผนการขนส่ งที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพเพื่ อการดําเนิ นงานที่ มีศ กั ยภาพยิ่งขึ้ นของ
ผูป้ ระกอบการโลจิสติกส์ (กุลลดา, 2560)
หากจะนิ ยาม โลจิสติกส์ 4.0 ตามแนวคิดของอุตสาหกรรม 4.0 นั้น อาจจะกล่าวได้ว่า
โลจิสติกส์ 4.0 คือการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิต การบริ การ หรื อการส่ งสิ นค้า โดยการเชื่อมต่อกับ
เทคโนโลยีดิจิทลั การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารกับเครื่ องจักรที่ ใช้ในการขนส่ ง การที่ เครื่ องจักร
สามารถสื่ อสารกันได้เอง การผลิตสิ นค้าและจัดส่ งแบบอัตโนมัติตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค ทํา
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ให้สามารถตอบสนองถึงระดับรายบุคคลได้โดยยังรักษาคุณภาพการขนส่ งที่รวดเร็ ว ถูกต้อง และมี
ประสิ ทธิภาพสู ง
โลจิ สติ กส์ 4.0 จะสามารถแก้ปั ญ หาด้านข้อจํากัดการเชื่ อมโยงข้อมู ลซึ่ งเป็ นหัวใจ
สําคัญของปั ญ หาของธุ รกิ จโลจิสติ กส์ ในปั จจุบนั ได้ โดยนับเป็ นเครื่ องมื ออัจฉริ ยะที่ นอกจากจะ
สามารถเชื่ อ มโยงห่ ว งโซ่ อุ ป ทานห่ ว งต่ างๆ เข้าด้ว ยกัน ยังจะสามารถลดปั ญ หาการขาดความ
เชื่ อมโยงของพันธมิตรโลจิสติกส์ลงได้ โดยการเป็ นตัวกลางในการใช้ทรัพยากรร่ วมกันอย่างเกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด เช่น ใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมโยงข้อมูลการขนส่ งของแต่ละบริ ษทั พันธมิตร เพื่อ
ช่วยลดความสู ญเสี ยจากพื้นที่ว่างเปล่า ส่ งผลในการบริ หารเที่ยวรถแต่ละรอบมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
เป็ นต้น โลจิ สติ กส์ 4.0 จะสนับ สนุ นกลยุทธ์ ของผูป้ ระกอบการ SMEs โลจิ สติ กส์ ในการเป็ นผู ้
ให้บริ การรับเหมาช่วงของผูป้ ระกอบการรายใหญ่มีประสิ ทธิ ภาพขึ้นเนื่ องจากเทคโนโลยีจะส่ งผล
ให้เกิดความเชื่ อมโยงข้อมูลแบบเรี ยลไทม์เข้ากันกับระบบโลจิสติกส์ของผูป้ ระกอบการรายใหญ่
โดยผูป้ ระกอบการ SMEs จําเป็ นต้องพัฒนาระดับเทคโนโลยีของตนให้สอดคล้องกับบริ ษทั ราย
ใหญ่ที่จะเข้าไปรับเหมาช่วงการขนส่ ง อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์น้ ีจะทําให้ผปู ้ ระกอบการ SMEs พัฒนา
ระบบเพียงเฉพาะระบบที่จะเชื่อมต่อกับบริ ษทั รายใหญ่เท่านั้น ซึ่ งนับเป็ นการลงทุนที่นอ้ ยกว่า เมื่อ
เที ยบกับ การที่ ต้อ งพัฒ นาระบบโลจิ สติ กส์ 4.0 เองทั้งหมดซึ่ งรวมถึ งการพัฒ นาซอฟต์แวร์ การ
บริ หารงานขนส่ งทั้งหมด หรื อการเช่าพื้นที่คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ เป็ นต้น
นอกจากนั้น เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ ทนั สมัยจะนําไปสู่ การบริ หารจัดการโลจิ
สติกส์ที่ดีข้ ึนซึ่ งสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้ สภาพแวดล้อมแบบดิจิทลั ซึ่ งส่ งผลให้
เกิดการจัดการโลจิสติกส์ โดยรวมที่มีประสิ ทธิ ภาพจะนํามาซึ่ งต้นทุนที่ ต่ าํ ลงของผูใ้ ห้บริ การและ
ผูร้ ับบริ การ โลจิสติกส์ อีกทั้งการเชื่อมโยงทางด้านข้อมูลโลจิสติกส์ที่จะทําให้เกิดความร่ วมมือทาง
พัน ธมิ ต รการขนส่ ง ที่ ดี และจะส่ ง ผลให้ ก ารแข่ ง ขัน ทางด้า นราคาลดความรุ น แรงลง ดัง นั้ น
ผูป้ ระกอบการ SME ที่ สามารถปรับตัวเพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งของโลจิสติ กส์ 4.0 ได้สําเร็ จจะสามารถ
คว้าโอกาสทางธุรกิจเอาไว้ได้
4. โครงการพัฒ นาระเบีย งเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอซี ี)
ภูมิภาคเอเชียถือว่าเป็ นผูน้ าํ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอีกภูมิภาคหนึ่ง ทั้งด้านการ
ลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีหลายประเทศในเอเชียรวมทั้งอาเซี ยนที่เป็ นหัวใจหลักใน
การขับเคลื่อน ประเทศไทยถือเป็ นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงกับกลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย ทั้งจาก
เหนื อจรดใต้ต้ งั แต่จีนลงสู่ อินโดนี เซี ย และทั้งจากตะวันออกมายังตะวันตกตั้งแต่เวียดนามข้ามไป
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จนถึงพม่า ประเทศไทยยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ของอาเซี ยนในด้านการผลิต การค้า การส่ งออกและ
การขนส่ ง จากจุดเด่นนี้จึงเกิดเป็ นโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่ ง
เป็ นแผนยุท ธศาสตร์ ภ ายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒ นาเชิ งพื้ นที่ ที่ ต่ อยอดความสําเร็ จมาจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) ซึ่ งดําเนิ นมาตลอดกว่า 30 ปี ที่ผ่านมา โดย
ในระยะแรกจะเป็ นการยกระดับพื้นที่ ในเขต 3 จังหวัดคือ ชลบุ รี ระยอง และฉะเชิ งเทรา ให้เป็ น
พื้นที่ เขตเศรษฐกิ จพิเศษภาคตะวันออกเพื่อรองรั บการขับเคลื่อน เศรษฐกิ จอย่างเป็ นระบบและมี
ประสิ ทธิ ภาพผ่านกลไกการบริ หารจัดการภายใต้การกํากับดูแลของ คณะกรรมการนโยบายพื้นที่
เขตเศรษฐกิ จพิ เศษภาคตะวัน ออกโดยมี นายกรั ฐมนตรี เป็ นประธาน (สํานักงานเพื่ อการพัฒ นา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก,2560)
จากโครงการนี้เองทําให้รัฐบาลมีแผนที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ไม่
ว่าเป็ นการสนับ สนุ น ให้ท่ าเรื อ แหลมฉบังเป็ นประตู เศรษฐกิ จของ CLMV และอนุ ภู มิภ าค เพื่ อ
พัฒ นาท่ าเรื อ แหลมฉบัง และท่ าเรื อ มาบตาพุ ด ให้ ร องรั บ ปริ ม าณสิ น ค้าได้อ ย่า งพอเพี ย ง การ
สนับสนุนให้ท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็ นศูนย์กลางและเมืองการบินของภูมิภาค เพื่อพัฒนาท่าอากาศ
ยานอู่ตะเภาให้เป็ นศูนย์กลางการบินและอุตสาหกรรมอากาศยาน การยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการพัฒนา EEC เพื่อพัฒนาระบบขนส่ งทั้งทางบก ทางนํ้าและทางอากาศ ให้สามารถ
รองรับการพัฒนาพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกได้อย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
เพราะฉะนั้นจากการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานด้านโลจิสติ กส์ ดงั กล่าวจะเป็ นปั จจัย
สําคัญที่ช่วยส่ งเสริ มและผลักดันให้ธุรกิจ SMEs โลจิสติกส์มีโอกาสในการขยายธุรกิจเนื่องจากจะมี
ปริ มาณความต้องการในขนส่ งสิ นค้าที่ เพิ่ มขึ้ น ผูป้ ระกอบธุ รกิ จ SMEs โลจิ สติ กส์ ท้ งั หลายควร
เตรี ยมความพร้อมเพื่อรับมือกับโครงการนี้โดยเร็ ว
แนวทางในการปรับกลยุทธ์ ของธุรกิจ SMEs โลจิสติกส์
จากการศึกษาปั จจัยต่างๆที่ กล่าวมานั้นทําให้เห็ นโอกาสที่ จะต่ อยอดธุ รกิ จในหลาย
ด้าน เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าที่
เปลี่ยนแปลงไป ทําให้เล็งเห็นแนวทางในพัฒนาและปรับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจเพื่อให้ทนั ต่อ
สถานการณ์และเพื่อต่อยอดธุรกิจให้ประสบความสําเร็ จมากยิง่ ขึ้น
1. การผันตัวเองมาเป็ นผู้ให้ บริ การ Order Fulfillment แบบครบวงจร จากการเติ บ โต
ของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบก้าวกระโดด อัตราการเติบโตมีแนวโน้มเป็ นธุ รกิจแบบ B2C
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มากขึ้น ผูบ้ ริ โภคหันมาซื้ อสิ นบนโลกออนไลน์มากขึ้น ทําให้การทําธุรกิจในปั จจุบนั มีช่องการขาย
ผ่านออนไลน์ ม ากขึ้ น หลายเท่ าตัว ธุ ร กิ จผูใ้ ห้บ ริ การด้านโลจิ ส ติ กส์ ค วรที่ จะผัน ตัวเองมาเป็ นผู ้
ให้บ ริ การ Order Fulfillment ด้วย เพื่อรองรั บเจ้าของธุ รกิ จออนไลน์ที่เพิ่ มสู งขึ้ นเป็ นจํานวนมาก
เจ้าของธุรกิจออนไลน์ลว้ นแล้วแต่ตอ้ งเผชิ ญกับปั ญหาในการหาพื้นที่ในการจัดเก็บ การบรรจุหีบ
ห่ อเพื่อส่ งสิ นค้าหลายรายการต่อวัน เพราะฉะนั้นหากมีผูบ้ ริ หารจัดการแทนให้ ก็เป็ นทางเลือกที่
ตอบโจทย์อ ย่างมาก ซึ่ งผู ใ้ ห้ บ ริ ก าร Order Fulfillment เป็ นบริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ เพื่ อ อํานวยความ
สะดวกให้ผูป้ ระกอบการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ อย่างครบวงจร โดยครอบคลุมถึ งการให้บริ การ
พื้นที่เก็บสิ นค้า การจัดการการสัง่ ซื้อ การหยิบและบรรจุหีบห่ อ รวมถึงการจัดส่ งจนถึงมือลูกค้า ซึ่ ง
ทุ กกระบวนการจะควบคุ มด้วยระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ และเชื่ อ มโยงกับ แพลตฟอร์ มของพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อให้การทํางานในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องไปในทิ ศทางเดียวกัน ช่ วยให้ธุรกิ จ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์มีประสิ ทธิภาพในการดําเนิ นงานที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านการบริ การและการ
ลดต้นทุนของธุรกิจ
หน้ าทีข่ องผู้ให้ บริการ Order Fulfillment
1.1. บริ การพื้ น ที่ เก็บสิ น ค้ า (Storage and Warehouse) โดยมี พ้ื น ที่ ในการเก็ บ สิ น ค้าให้ กับ
เจ้าของธุ รกิ จ โดยเจ้าของธุ รกิ จสามารถให้ผูผ้ ลิ ต สิ นค้าส่ งสิ น ค้ามายังคลังสิ นค้าของผู ้
ให้บริ การได้โดยตรง โดยผูใ้ ห้บริ การจะดูแลการเก็บรักษาสิ นค้าตั้งแต่ ข้ นั ตอนของการ
รั บ เข้า ตรวจนับ ควบคุ มปริ มาณสิ น ค้าเข้าออกคลังส้นค้าด้วยโปรแกรมบริ หารจัดการ
สิ นค้าคงคลัง (Warehouse Management System) ที่จะช่วยให้สามารถบริ หารจัดการสิ นค้า
ได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและสามารถตรวจสอบปริ มาณสิ น ค้าได้แ บบเรลไทม์ ที่ ไหน
เมื่อไหร่ ก็ได้ ช่วยลดปั ญหาการหาสิ นค้าไม่เจอ หรื อไม่มีพ้ืนที่ในการจัดเก็บสิ นค้าไปได้
นอกจากนั้นยังช่วยควบคุมปริ มาณสิ นค้าที่เหมาะสมภายในคลังอีกด้วย ทําให้เจ้าของธุรกิจ
สามารถควบคุมต้นทุนให้อยูใ่ นรู ปแบบของต้นทุนแปรผันได้ กล่าวคือ มีการเสี ยค่าใช้จ่าย
ในการจัดเก็บสิ นค้าแบบจ่ายตามจริ งที่ใช้
1.2. บริ การหยิบและบรรจุหีบห่ อ (Pick & Pack) เมื่อเจ้าของธุ รกิ จมี ความต้องที่ จะส่ งสิ นค้า
ตามรายการสิ นค้าของลูกค้าที่สงั่ เข้ามา ผูใ้ ห้บริ การจะบริ หารจัดการการหยิบสิ นค้าจากชั้น
วางและนํามาบรรจุหีบห่ อตามเงื่อนไขที่ ได้ตกลงกันไว้ โดยให้บริ การบรรจุสินค้าตาม
ขนาดของสิ นค้าด้วยบรรจุภณั ฑ์ตามมาตรฐานของไปรษณี ย ์ รวมถึงมีอุปกรณ์ป้องกันการ
กระแทกหรื อแตกหักเสี ยหายระหว่างการขนส่ ง บริ การนี้ จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจลดปั ญหา
การเสี ยเวลาในการบรรจุหีบห่อลงไปได้
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1.3. บริ การจัด ส่ ง (Delivery) ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารจะเป็ นผู ด้ าํ เนิ น การนําสิ น ค้าที่ บ รรจุ หี บ ห่ อ เสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้วไปส่ งให้กบั ผูใ้ ห้บริ การด้านการขนส่ งที่เจ้าของธุ รกิจสามารถเลือกรู ปแบบ
ของการขนส่ งและผูใ้ ห้บริ การการขนส่ งเองได้ เช่ น ไปรษณี ยไ์ ทย Kerry DHL เป็ นต้น
บริ การนี้ จะทําให้เจ้าของกิจการลดภาระการนําสิ นค้าไปส่ งและต้องเสี ยเวลาในการต่อคิว
เป็ นเวลานานลงไปได้
ในประเด็ น นี้ ถื อ เป็ นโอกาสดี แ ละเป็ นข้อ ได้เปรี ย บสํ า หรั บ ธุ ร กิ จ SMEs โลจิ ส ติ ก ส์
เนื่ องจากว่าเป็ นผูป้ ระการขนาดขนาดกลางและขนาดย่อมที่ มีความสามารถในการปรับตัวเข้าหา
ผูบ้ ริ โภคและตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดได้ได้ดีกว่าผูป้ ระกอบการรายใหญ่ หรื ออาจจะกล่าวได้
ว่าผูป้ ระการขนาดขนาดกลางและขนาดย่อมมีความยืดหยุน่ มากกว่าและสามารถปรับตามรู ปแบบ
ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ วกว่า
2. การเตรี ย มความพร้ อมเพื่อเข้ าสู่ ระบบ E-Logistics อย่ างครบวงจร ถึงแม้ว่ารู ปแบบ
การค้าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จะสามารถซื้ อขายและชําระเงินผ่านแพลตฟอร์ มออนไลน์ได้อย่าง
สะดวกสบาย แต่สาํ หรับกระบวนการส่ งมอบสิ นค้าจากผูข้ ายไปยังผูร้ ับยังคงต้องอาศัยวิธีการขนส่ ง
อยู่ โดยกระบวนการขนส่ งดั ง กล่ า วจํา เป็ นต้ อ งใช้ ร ะบบ E-Logistics ที่ เชื่ อ มต่ อ หรื อผ่ า น
แพลตฟอร์ มออนไลน์เดียวกันกับระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อให้การจัดส่ งสิ นค้าเกิ ดขึ้นได้
ทันทีหลังเสร็ จสิ้ นการซื้อขายและถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ ว ถูกต้อง และตรวจสอบได้ซ่ ึงนับเป็ นสิ่ งที่
ท้าทายเนื่ องจากการจัดส่ งสิ นค้าทางกายภาพมีปัจจัยแวดล้อมเกี่ยวข้องหลายประการ (เกียรติพงษ์,
2560)
E-Logistics คื อ กลุ่มของระบบสารสนเทศที่ จดั การกับ ปั จจัยต่ างๆ ที่ จะเข้ามาสู่ การผลิ ต
และนําสิ นค้าไปส่ งถึ งยังลูกค้าโดยมี การติ ดต่ อและจัดส่ งสิ นค้าที่ สะดวกรวดเร็ วเพื่อให้สามารถ
จัดส่ งสิ นค้าถึงมือลูกค้าได้เร็ วที่สุดและสะดวกที่สุด ประหยัดค่าขนส่ งที่สุดและเกิดความผิดพลาด
น้อยที่ สุด นอกจากนั้นยังเป็ นระบบที่ ช่วยให้เกิ ดการทํางานที่ มีคุณภาพมากขึ้น เกิ ดความเสี ยหาย
น้อยลง ใน E-Logistics นั้นจะประกอบด้วยระบบสารสนเทศที่ บริ หารจัดการด้านการขนส่ งและ
จัดเก็บสิ นค้า ดังนี้
2.1. TMS (Transportation Management System) โปรแกรมที่ ใช้ในการบริ ห ารการขนส่ ง
แบบออนไลน์ที่ช่วยในการจัดการระบบงานและเก็บข้อมูลต่างๆในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ คส์
ครอบคลุมระบบงานต่าง ๆในธุรกิจขนส่ ง
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2.2. WMS (Warehouse Management System) ระบบบริ หารคลังสิ นค้า การควบคุมคุณภาพ
ของการเก็บ การหยิบสิ นค้า การป้ องกัน ลดการสู ญเสี ยจากการดําเนิ นงานเพื่อให้ตน้ ทุน
การดําเนินงานตํ่าที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่
2.3. Phase Management System ระบบบริ ห ารการขนส่ งเป็ นการเจาะเน้ น ค่ า บริ ห ารการ
ขนส่ งในแต่ละรู ปแบบ
2.4. CMS (Container Yard Management System) รู ปแบบการจัดการกับลานตู ้ Container
2.5. SMS (Ship Management System) การจั ด การสิ น ค้ า ใน เรื อ เพื่ อให้ การขน ถ่ า ยมี
ประสิ ทธิภาพ
2.6. MMS (Maintenance Management System) การบริ การการจัดการการซ่อมบํารุ งควบคุม
อะไหล่ ปริ มาณช่างประวัติการซ่อม
2.7. LMS (Logistics Management System) เป็ นระบบการบริ ก ารการจัด การ Logistics ใน
รู ปแบบของ One stop service
ประโยชน์ ของ E-Logistics
2.1. ช่ วยให้การทําธุ รกรรมและกระบวนการทํางานขององค์การเป็ นไปอย่างอัตโนมัติ ทําให้
เกิดความถูกต้องรวดเร็ ว
2.2. ช่ วยทําให้เกิดการทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ทั้งการจัดการระบบข้อมูล การจัดการ
ขั้นตอนในการขนส่ ง และทําให้สามารถส่ งสิ นค้าไปถึงที่หมายอย่างถูกต้องและทันเวลา
2.3. ช่วยให้การบริ การที่รวดเร็ วขึ้น ตอบสนองความต้องการได้สูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่
นิยมเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน ช่วยสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้เป็ นอย่าง
ดี
2.4. ได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารครบถ้ว น รวดเร็ ว ทํ า ให้ ก ารดํา เนิ น งานทั้ งสองฝ่ ายสามารถ
ประสานกันได้ง่าย
2.5. ช่ วยให้เกิดการพัฒนาด้านการขนส่ งอย่างต่อเนื่ องและมีความทันสมัย สามารถเชื่ อมต่อ
ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.6. ก่อให้เกิดการแข่งขันทางธุ รกิจมากขึ้น สร้างช่ องทางการขายและจัดจําหน่ ายมากขึ้นเพิ่ม
ความได้เปรี ยบกับคู่แข่งทางการค้า
อย่างไรก็ดี ยังคงมีความท้าทายอยู่มากในยุค E-Logistics เพราะมีการเข้ามาให้บริ การโลจิ
สติ ก ส์ จ ากผู ้ป ระกอบการต่ า งชาติ ร ายใหญ่ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญทางด้ า นนวัต กรรม ดัง นั้ น
ผูป้ ระกอบการ SME โลจิสติกส์ของไทยจําเป็ นต้องตั้งรับและปรับตัวให้ทนั ในทุกด้าน โดยเฉพาะ
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การพัฒ นาด้า นเทคโนโลยี เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เกิ ด ข้อ จํา กัด ในการเข้า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในตลาดพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ สําหรับกลยุทธ์ที่สาํ คัญของผูป้ ระกอบการ SME โลจิสติกส์น้ นั คือการเข้าไปมีส่วน
ร่ วมในห่ วงโซ่ อุป ทานของพาณิ ช ย์อิ เล็กทรอนิ กส์ ตามแต่ ความพร้ อ มทางด้านเทคโนโลยีข อง
ผูป้ ระกอบการแต่ละรายจะเอื้ออํานวย โดยผูป้ ระกอบการที่มีความพร้ อมทางด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอาจพัฒนาตัวเองในฐานะธุรกิจ Start Up เพื่อบริ การด้านโลจิสติกส์ให้แก่ผปู ้ ระกอบการ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบวงจร
สําหรั บผูป้ ระกอบการ SME โลจิสติ กส์รายที่ ยงั มีขอ้ จํากัดด้านเงินลงทุน อาจเริ่ มปรับตัว
โดยการพัฒนาเทคโนโลยีข้ นั ต้นที่สอดคล้องกับผูป้ ระกอบการรายใหญ่ เพื่อความสะดวกในการเข้า
ไปรับเหมาช่วงหรื อรวมเป็ นพันธมิตรกับผูป้ ระกอบการรายอื่น เช่น ระบบ GPS เพื่อบอกตําแหน่ ง
ของรถขนสิ น ค้า ระบบ RFID เพื่ อ ใช้ Tag สิ น ค้า และความสะดวกในการกระจายสิ น ค้า ทั้ง นี้
ธุรกิจโลจิสติกส์น้ นั มักดําเนิ นการเป็ นพันธมิตรระหว่างกันอยูแ่ ล้ว เนื่ องจากหลักการดําเนิ นธุ รกิจ
ตั้งอยูบ่ นการบริ หารการขนส่ งให้เกิดความรวดเร็ วและต้นทุนที่ต่าํ ที่สุด
3. การสร้ างเครื อข่ ายเพื่ อหาพันธมิตรในธุรกิจ การขนส่ ง (ชนนิ กานต์, 2554) ธุ รกิจการ
ขนส่ งสิ นค้าของไทยไม่วา่ จะเป็ นการขนส่ งทางบก ทางเรื อ หรื อทางอากาศส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบ
ขนาดเล็กและขนาดย่อม ยังไม่มีศกั ยภาพในการให้บริ การได้ครบวงจร ทําให้เสี ยเปรี ยบบริ ษทั ข้าม
ชาติที่มีศกั ยภาพสู งทั้งด้านเงินทุนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะฉะนั้นแนวทางนี้ จะใช้แนวคิด
พันธมิตรเชิ งกลยุทธ์ (Strategic Alliance) เป็ นแนวคิดที่ มีความแตกต่างจากแนวคิดเดิ มที่ เน้นของ
การแข่งขัน ทางด้านธุ รกิ จ เป็ นแนวคิ ดที่ เน้นการเสริ มสร้ างความร่ วมมื อในการดําเนิ นธุ รกิ จกับ
บริ ษทั คู่แข่งเพื่อที่จะช่ วยให้สามารถแก้ปัญหาในด้านของข้อจํากัดทางด้านทรัพยากร ความรู ้และ
ความเชี่ยวชาญในการดําเนินงาน เป็ นการส่ งเสริ มและเผยแพร่ แนวคิดที่เอื้อประโยชน์ต่อการทํางาน
ทั้ ง 2 ฝ่ าย เช่ น การรวมท รั พ ยากรระห ว่ า งกั น เพื่ อ เป็ นการใช้ ท รั พ ยากรร่ วมกั น อย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ หรื อ ร่ ว มกัน ดํา เนิ น การในธุ ร กิ จ แต่ ใ ช้ ค วามเชี่ ย วชาญและชํา นาญที่ ต นเองมี
ความสามารถส่ ง เสริ ม กัน และกัน ทํา ให้ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ซึ่ งรู ป แบบของ
ความสัมพันธ์มีหลายลักษณะเช่นการสร้างพันธมิตรในธุรกิจ การลงทุนร่ วมกัน (Joint Venture) การ
สร้างเครื อข่าย (Networks) เป็ นต้น การสร้างเครื อข่ายนั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้สามารถบริ การลูกค้า
ได้ครบวงจร มีโอกาสได้เสนองานได้เท่าเทียมกับบริ ษทั รายใหญ่ รวมถึงทําให้คุณภาพการบริ การมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถที่ จะออกไปรับงานในต่างประเทศได้
และยังช่วยให้ลดต้นทุนในการดําเนินงานเนื่องจากแชร์ทรัพยากรร่ วมกันและใช้อุปกรณ์
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4. การจัดการห่ วงโซ่ อุปทานให้ มีประสิ ทธิภ าพด้ วยการขนส่ งแบบรวม (Consolidation
Solution) กลยุทธ์น้ ี เป็ นการขนส่ งแบบรวมเที่ ยว รวบรวมสิ นค้าหลายหลายประเภท หลากหลาย
ลูกค้าในรถขนส่ งคันเดี ยวกัน เมื่อมีคาํ สั่งซื้ อของลูกค้า ผูใ้ ห้บริ การขนส่ งจะเข้ารับสิ นค้าที่ ตน้ ทาง
หลายต้นทาง แล้วขนส่ งมารวมไว้ที่ศูนย์กระจายสิ นค้า (Central Distribution center) เพื่อจัดเส้นทาง
การขนส่ งใหม่ และเติมเต็ม (Truck Utilization) ของรถขนส่ งแต่ละคันให้ได้มากที่สุด คําสั่งซื้ อที่มี
ปลายทางอยู่ในเส้ น ทางเดี ยวกัน หรื อ ใกล้เคี ยงกัน จะถู ก รวบรวมให้ อ ยู่ในรถขนส่ งคัน เดี ยวกัน
จากนั้นรถขนส่ งแต่ละคันจะกระจายส่ งสิ นค้าตามเส้นทางที่วางแผนไว้ กลยุทธ์น้ ี ไม่ใช่กลยุทธ์ใหม่
เพียงแต่ในฐานะที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านโลจิสติกส์ตอ้ งมีหลักการในการบริ หารต้นทุนและมีทกั ษะใน
การบริ หารจัดการของคําสัง่ ซื้ อของลูกค้าที่แตกต่างแหละหลากหลายได้ (กุลลดา,2560)
การขนส่ งแบบรวมจะประสบความสําเร็ จได้จะต้องอาศัยการบริ ห ารจัดการอย่างมี
ประสิ ทธิภาพตลอดทั้งซัพพลายเชน ดังต่อไปนี้
4.1. การมีเครื อข่ ายด้ านการขนส่ งที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ การมีเครื อข่ายนี้ ก็เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดและเพื่อจํานวนรถขนส่ งที่เพียงพอ การ
สร้างศูนย์กระจายสิ นค้า ตามจุดยุทธศาสตร์ ต่างๆ ทําให้สามารถบริ หารจัดการเส้นทางการ
ขนส่ งที่ ดี ที่ สุ ดได้ นอกจากนี้ การวางแผนผัง ภายในศู น ย์ก ระจายสิ นค้ า ก็ มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิภาพในการทํางานด้วย การออกแบบเส้นทางการโยกย้ายสิ นค้าจากรถขนส่ งขาเข้า
(Inbound) เพื่อแยกหรื อรวมเส้นทาง สําหรับการขนส่ งขาออก (Outbound) จําเป็ นต้องใช้
พื้นที่ที่เหมาะสมและสะดวกรวดเร็ ว ไม่ทาํ ให้เกิดความวุ่นวายหรื อทําให้เกิดปั ญหาคอขวด
ในการดําเนิ นงาน เพราะมีความเสี่ ยงต่อสิ นค้าแตก/เสี ยหาย/หยิบสิ นค้าไม่ถูกต้อง และทุก
นาทีที่ดาํ เนินงานช้ากว่าแผน/KPI จะส่ งผลกระทบต่อ Process ถัดไปอีกด้วย
4.2. การนําเทคโนโลยีเข้ ามาพัฒ นากระบวนการทํางานให้ มีประสิ ทธิภาพ ระบบงานต่างๆ
ที่ใช้ในการบริ หารจัดการขนส่ งแบบรวมจะถูกเชื่อมต่อกันเพื่อให้กระบวนการทํางานเป็ น
แบบอัตโนมัติ ลดขั้นตอนการทํางานแบบที่เสี ยเวลาในการดําเนิ นงานและมีความเสี่ ยงต่อ
ความผิดพลาด ตัวอย่างเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการขนส่ งแบบรวม ได้แก่
4.2.1. Transportation Management System (TMS) เป็ นระบบจัด การขนส่ ง โดย
รั บ คํา สั่ ง ซื้ อ จากลู ก ค้า มาจัด เส้ น ทางการขนส่ งที่ เหมาะสมที่ สุ ด (Route
Optimization) รวบรวมสิ น ค้าในแต่ ละรอบการขนส่ ง และจัดทําเอกสาร
ประกอบการขนส่ ง
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4.2.2. Warehouse Management system (WMS) เป็ นระบบจัดการสิ นค้าคงคลัง รับ
สิ นค้าเข้าคลังสิ นค้าหรื อศูนย์กระจายสิ นค้า เพื่อจัดเก็บสิ นค้าเข้าชั้นวางแบบ
อัต โนมัติ แ ละสามารถทํา งานร่ วมกับ ระบบยกขนแบบอัต โนมัติ ไ ด้
(Automated Storage and Retrieval System-ASRS) นอกจากนั้นระบบนี้ จะ
กําหนดตําแหน่งหรื อพื้นที่ในการจัดเก็บสิ นค้าให้เหมาะสมสําหรับสิ นค้าแต่
ละประเภท
4.2.3. Consolidation Management System (CMS) เป็ นระบบติ ดตามสถานะของ
การขนส่ งสิ นค้าแบบรวมเที่ยว โดยแสดงสถานะรถขนส่ งทั้งหมด (รถว่าง/
รถบรรทุ ก สิ น ค้า/รถเสี ย ) รายการเที่ ยวขนส่ งในแต่ ล ะวัน (by shipment)
รู ป ภาพสิ น ค้าที่ จ ัด ส่ ง ถึ ง ปลายทาง เพื่ อ การสอบทานสิ น ค้า เสี ย หายใน
อนาคต รายการแจ้งเตือนกรณี รถขนส่ งทําผิดกฎระเบียบ เช่น ขับรถเร็ วเกิน
60 กม/ชม เป็ นต้น)
4.2.4. Delivery Management System (DMS) เป็ นระบบจัดการการขนส่ งสําหรั บ
พนักงานขับรถแบบ Mobile Application ซึ่ งจะแสดงรายการขนส่ งทั้งหมด
ในแต่ละวันและในแต่ละเที่ยวขนส่ งจะแสดงที่อยูข่ องปลายทางที่ตอ้ งขนส่ ง
ระบบจะแนะนํา เส้ น ทางการขนส่ ง แบบอัต โนมัติ แต่ พ นั ก งานขับ รถ
สามารถปรั บ เปลี่ ย นลํา ดับ สถานที่ ป ลายทางในการขนส่ ง ตามความ
เหมาะสมได้ เมื่อพนักงานขับรถถึงปลายทาง สามารถแสกนบาร์ โค๊ดของ
ร้านค้าปลายทาง เพื่อยืนยันสถานที่ ส่งสิ นค้าที่ถูกต้องได้ ซึ่ งรวมถึงการแส
กนบาร์ โค้ดของสิ นค้าที่ ขนส่ ง เพื่ อ ป้ องกันการขนส่ งสิ นค้าสลับ หรื อ ผิด
ปลายทาง
4.3. การจัดกระบวนการทํางานให้ สมบูรณ์ แบบที่สุด การขนส่ งแบบรวม มีกระบวนการ
ทํางานหลายขั้นตอน เช่น การคัดแยกสิ นค้า การวางแผนเส้นทางการขนส่ ง การหยิบและ
การบรรจุหีบห่ อสิ นค้าให้ถูกต้องตามคําสั่งซื้อ ฯลฯ ซึ่งต้องอาศัยแรงงานคนในการวางแผน
และใช้ระบบในการจัดการ ดังนั้น ผูเ้ กี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องดําเนิ นการตามมาตรฐานการ
ทํางานที่กาํ หนดไว้อย่างเคร่ งครัด โดยมีตวั ชี้วดั (KPI) เป็ นเครื่ องมือควบคุมและติดตามใน
แต่ละกระบวนการและปรับปรุ งกระบวนการเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดเวลาการทํางาน
และเพิม่ คุณภาพการบริ การ ซึ่งเป็ นสิ่ งสําคัญที่ตอ้ งพิจารณาแล้วลงมือทําเช่นกัน
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4.4. การสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ ลูกค้ าเป็ นหัวใจสํ าคัญ ของการบริ การ ความพึงพอใจของ
ลูกค้าเป็ นสิ่ งที่ผูใ้ ห้บริ การต้องบริ หารจัดการด้วยเช่นกัน การสํารวจความพึงพอใจหลังจบ
การให้บริ การ เป็ นวิธีหนึ่งที่ธุรกิจส่ วนใหญ่นาํ มาใช้ แต่วิธีการแก้ไขปั ญหาทีลูกค้าร้องเรี ยน
จนลูกค้าพอใจ (Corrective Action) และการป้ องกันการเกิดปั ญหาซํ้า (Preventive Action)
เป็ นเรื่ องยาก แต่ผใู ้ ห้บริ การจะต้องเร่ งพัฒนาและดําเนินการอย่างรวดเร็ ว
5. มุ่งเน้ นการพัฒ นาบุคลากรด้ านโลจิสติกส์ ให้ พร้ อมสู่ ยุคโลจิสติกส์ 4.0 การดําเนินธุรกิจ
ยุคนี้ อาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทที่ สําคัญ ทําให้
ผูป้ ระกอบการทุกด้านต้องปรับตัวเพื่อเตรี ยมความพร้อม แต่อีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนสําคัญขององค์กร
ก็คือ บุ คลากร ถึงแม้ว่าในอนาคตอาจจะมีการปรับลดการใช้แรงงานคนและนําเอาหุ่ นยนต์หรื อ
เครื่ องมาทดแทน แต่การดําเนิ นธุรกิจก็ยงั ต้องการบุคลากรที่สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหา
ได้อยู่ ผูบ้ ริ หารองค์กรในยุคนี้ ควรเปิ ดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วมในการกําหนดกลยุทธ์
ขององค์กร โดยเฉพาะในส่ ว นที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การบริ ห ารงานทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อ ให้พ นักงาน
สามารถปฏิ บ ัติ ง านบรรลุ ผ ลตามแผนกลยุท ธ์ ข ององค์ก รที่ ว างไว้ รวมถึ งการนําเทคโนโลยีที่
ทันสมัย (Modern Technology) มาใช้เสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพการทํางานของบุคลากร หากองค์กร
ใดมี ก ารเตรี ยมความพร้ อ มเพื่ อ พัฒ นาทัก ษะของพนั ก งานให้ ส ามารถรองรั บ กับ สิ่ ง ที่ ก ํา ลัง
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วแล้วละก็จะยิง่ ได้เปรี ยบคู่แข็ง อย่างน้อยบุคลากรที่จะต้องเตรี ยมรับมือการ
ยุคดิจิทลั นี้ จะต้องมีทกั ษะดังต่อไปนี้ (ปิ ยะฉัตร,2560) (อาคม,2556)
5.1. การแก้ ปัญหาที่ซับซ้ อน (Complex Problem Solving) ซึ่งจะเป็ นการนําความรู ้ ทักษะ
และประสบการณ์ ที่มีมาใช้ในการตัดสิ นใจและการแก้ไขปั ญหาภายใต้เงื่อนไขที่ มีความ
ซับซ้อนอย่างเป็ นระบบให้สาํ เร็ จลุล่วง
5.2. การคิ ด เชิ ง วิพ ากษ์ (Critical Thinking) จะเป็ นความสามารถในการคิ ด พิ จ ารณา
ประเมิน และตัดสิ นใจภายใต้ขอ้ สงสัยหรื อข้อโต้แย้งต่างๆที่เกิดขึ้น โดยพยายามหาคําตอบ
โดยคิ ด อย่างมี เหตุ ผ ล และสื บ ค้น หาความจริ ง ซึ่ งใช้ข ้อ มู ล ที่ ห ลากหลายประกอบการ
ตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผล
5.3. ความคิด สร้ างสรรค์ (Creativity) ทักษะด้านนี้ กลายเป็ นทักษะด้านแรงงานที่ จาํ เป็ น
ที่สุด เนื่ องจากคิดค้นริ เริ่ มการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ดว้ ยเทคโนโลยีใหม่ หรื อวิธีการทํางาน
ใหม่ พนัก งานจะต้อ งมี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ม ากขึ้ น เพื่ อ ที่ จ ะได้รับ ประโยชน์ จ ากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่ งหุ่ นยนต์อาจช่วยให้ไปถึงในสิ่ งที่เราต้องการได้เร็ วขึ้น แต่หุ่นยนต์
ก็ไม่สามารถสร้างสรรค์ได้เหมือนมนุษย์
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5.4. การจัดการบุคคล (People Management) ทักษะด้านนี้ จะต้องมีวิธีการจัดการบุคคล
ด้ว ยความเข้า ใจในความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล โดยเฉพาะพฤติ ก รรมการทํา งานแต่
ละ Generation ในขณะที่ องค์กรต้องเผชิ ญ กับ จํานวนผูส้ ู งอายุที่จะมี เพิ่มสู งขึ้น ส่ งผลให้
องค์กรต้องสู ญเสี ยองค์ความรู ้ ประสบการณ์ เทคนิ ค เคล็ดลับที่ส่ังสมจากกลุ่มผูส้ ู งอายุไป
ทําให้รอยต่อการทํางานจะสะดุดลง ดังนั้น จึงควรมีกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู ้จาก
รุ่ นเก่าไปสู่ รุ่นใหม่ นอกจากนี้ กลุ่มคนวัยทํางานรุ่ นใหม่ Gen Y , Gen Z จะเริ่ มมีจาํ นวนที่
น้อยลง เนื่องจากนิยมทํางานแบบอิสระ รับทํางานหลายชิ้นงาน เป็ นต้น
5.5. การประสานงานกับผู้อื่น (Coordinating with others) ซึ่ งต้องใช้ทกั ษะการสื่ อสารที่
เป็ นเลิศเพื่อสร้ างความเข้าใจที่ ตรงกันและทําหน้าที่ ของตนให้สอดคล้องกับผูอ้ ื่นได้โดย
ปราศจากข้อขัดแย้ง ซึ่ งในยุค 4.0 การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการประสานทํางานจึงทําให้
ทักษะทางด้านภาษาและการสื่ อสารจําเป็ นต้องดี
5.6. การเจรจาต่ อรอง (Negotiation) เพื่อบรรลุการลดข้อขัดแย้ง ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ หุ่นยนต์ไม่
สามารถทําแทนมนุษย์ได้ เนื่องจากการเจรจาต่อรองนั้นเป็ นทั้งศาสตร์และศิลป์ โดยศาสตร์
คือ การที่แม่นในหลักวิชาการ ส่ วนศิลป์ คือ ศิลปะของแต่ละบุคคลในการดําเนินการพูดคุย
ใช้ในงานให้สาํ เร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
5.7. ความยืดหยุ่นทางปัญญา (Cognitive Flexibility) หรื อความสามารถในการปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์ได้โดยไม่ยึดติดกับความสําเร็ จในอดีต โดยส่ วนใหญ่ผูบ้ ริ หารมักจะยึด
ติดมากกว่าการยืดหยุ่นต่อการปรับตัวกับการทํางาน ดังนั้น การลดกฎเกณฑ์ ยกเลิกความ
เป็ นตัวตนลง และเปิ ดใจรับวิธีการทํางานใหม่ๆ
ผูป้ ระกอบการจะต้องตระหนักว่า ควรจะพัฒนาทักษะบุคลากรโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ด้านใด จะวางระบบเทคโนโลยีลกั ษณะใดที่จะให้มนุษย์สามารถทํางานร่ วมกับหุ่ นยนต์ได้ เพื่อลด
ต้นทุนและเพิ่มประสิ ทธิภาพในระบบการทํางานในขณะที่ยงั สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นอย่างดี
สรุ ป
ธุรกิจ SMEs โลจิสติกส์ในประเทศยังมีโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจเพื่อเติบโตและ
ต่อยอดให้สามารถขยายธุ รกิจต่อไปได้ เนื่ องจากได้รับโอกาสและแรงขับเคลื่ อนจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่มีความ
พร้อมและได้เปรี ยบหลายประเทศในแทบภูมิภาคเอเชี ย รวมถึงความพร้อมที่จะพัฒนาและรวมตัว
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กันเพื่อสร้างเครื อข่ายของผูป้ ระกอบการ SMEs ที่ พร้ อมจะผนึ กกําลังเพื่อส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วน
ก้าวหน้าไปพร้อมกัน การปรับตัวครั้งสําคัญนี้ จะสําเร็ จได้หรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่กบั ความพร้อมที่จะรับ
กับสิ่ งใหม่ การเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว รวมถึงเทคโนโยลีสารสนเทศที่สาํ คัญที่
จะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ทําให้ผปู ้ ระกอบการ SMEs จําเป็ นต้องปรับตัวและพร้ อมที่จะพัฒนา
ทักษะด้านต่างๆ ทัว่ ทั้งองค์กร การปรับตัวเข้าหาสภาพการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ ยคุ ดิจิทลั
พร้ อ มทั้งพัฒ นาตนเองให้ มี คุ ณ ค่ าอยู่เสมอน่ าจะเป็ นแนวทางที่ จ ะสามารถรั ก ษาส่ ว นแบ่ งทาง
การตลาดเอาไว้ได้ ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในธุ รกิจโลจิสติกส์ ดังนั้น ผูป้ ระกอบการ SMEs
จําเป็ นต้องตื่นตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
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สุ ขพงษ์ สุ ขพิพฒ
ั น์
อาจารย์ประจําสาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ 1) ศึ ก ษาระดับ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก รของบุ ค ลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2) และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับความผูกพัน
ต่ อ องค์กรของบุ คลากรสถาบัน อุ ดมศึ กษาเอกชน กลุ่ มตัว อย่างที่ ใช้ในการศึ ก ษาวิ จยั ครั้ งนี้ เป็ น
บุ ค ลากรจํานวน 400 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการวิจยั คื อ แบบสอบถาม สําหรั บ สถิ ติ ที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและสมมติฐาน ผูว้ ิจยั ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ โดยแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ 1)สถิติเชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การคํานวณค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2) การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส ประสบการณ์การทํางาน (อายุงาน) ตําแหน่ งงาน โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างด้วย tTest และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรอยูใ่ นระดับมาก คือด้านความภาคภูมิใจ
ที่ ได้ร่วมงานกับสถาบัน รองลงมาคือ บุคลากรพร้ อมที่ จะปกป้ องชื่ อเสี ยงของสถาบันหากได้รับ
ข่าวสารหรื อข้อมูลที่ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเสี ยชื่ อเสี ยง และน้อยที่สุดคือ ด้านขวัญและกําลังใจใน
ด้านการได้รับการยกย่องชมเชยเมื่ อมีผลงานที่ ดีในการทํางาน โดยระดับความผูกพันต่ อองค์กร
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์การทํางาน ไม่มีผลต่อความ
ผูกพัน แต่สาํ หรับ ตําแหน่งงาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
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คําสํ าคัญ 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
สถาบันอุดมศึ กษาเอกชน เป็ นสถาบันการศึกษาเอกชนระดับอุดมศึกษา ที่ไม่แสวงหาผล
กําไร และมีการเปิ ดหลักสู ตรการเรี ยนการสอนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนให้มากขึ้ น และเป็ นทางเลื อกสําคัญ สําหรับผูเ้ รี ยนที่ ตอ้ งการศึ กษาต่ อในระดับอุดมศึ กษา
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน เป็ นองค์ก ารที่ มี พ นักงานปฏิ บ ัติ งานเป็ นจํานวนมาก ซึ่ งการ
บริ หารดําเนิ นงานของสถาบันอุดมศึกษาส่ วนใหญ่ ลว้ นได้รับ การยกย่องในสังคมเป็ นอย่างดี มี
หลักสู ตรการเรี ยนการสอนตั้งแต่ระดับ ปริ ญญาตรี จนถึงปริ ญญาเอก รวมไปถึงหลักสู ตรนานาชาติ
1124

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

มี บ ทบาทสําคัญ ในการจัดการศึ ก ษาเพื่ อสร้ างและผลิ ตบุ คลากรในสาขาอาชี พด้านต่ างๆให้เกิ ด
คุณภาพที่สูงสุ ด ซึ่ งถือเป็ นภารกิจสําคัญของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แต่การจะบริ หารสถาบันให้
ประสบความสํ า เร็ จ ได้รั บ การยอมรั บ ทั้งจากผู ้เรี ย น หรื อ จากผู ใ้ ช้บ ัณ ฑิ ต เมื่ อ นัก ศึ ก ษาสํ าเร็ จ
การศึกษาออกไปแล้วนั้น จึงเป็ นหน้าที่สาํ คัญของผูบ้ ริ หารที่จะพัฒนาองค์กรให้กา้ วหน้าต่อไปนั้น
ปั จจัยที่มีความสําคัญมากที่สุดประการหนึ่ ง คือ ปั จจัยด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่ งถือเป็ นปั จจัยหลักที่
จะเชื่อมโยงและนําทรัพยากรด้านอื่นๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ดังนั้นการที่จะพัฒนาองค์กร
ให้ก้าวหน้าต่ อ ไปได้น้ ัน จะต้อ งมี การให้ความสําคัญ กับ ทรั พ ยากรบุ ค คลเป็ นอย่างมาก เพื่ อให้
บุคลากรมีความรักและความผูกพันกับองค์กรและพร้ อมจะใช้ความรู ้ ความสามารถของตนเองให้
เป็ นประโยชน์กบั องค์กรมากที่สุด ผูว้ ิจยั จึงให้ความสําคัญกับการศึกษาถึงปั จจัยสําคัญที่จะส่ งผลให้
บุ คคลากรในองค์การโดยเฉพาะในสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชนให้เกิ ดความผูกพันต่ อองค์การเพื่ อ
ร่ วมกันสร้างความก้าวหน้าอย่างเข็มแข็งให้กบั องค์การต่อไป
วิธีการดําเนินการวิจยั
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การศึกษาครั้งนี้ ได้กาํ หนดวิธีการสุ่ มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่ าจะเป็ น (Non Probability
Sampling) โดยมี วิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งแบบพบโดยบังเอิ ญ หรื อ แบบตามสะดวก (Accidental or
Convenience Sampling) คือ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จํานวน คน 400
2.เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั คือแบบสอบถามที่ประกอบด้วย 3 ส่ วนสําคัญคือ
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคล ส่ วนที่ 2 ข้อมูลด้านปั จจัยความสัมพันธ์และแรงจูงใจ และ
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลด้านความผูกพันขององค์การแบ่งเป็ นสเกล 5 ระดับ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 : ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านประชากรศาตร์ ที่มอี ทิ ธิพลต่ อความผูกพันองค์ กรของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 237 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.25 เพศหญิ ง จํานวน 163
คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 40.75 มี ช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี จํานวน 136 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 34 อัน ดับ
รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 51-60 ปี จํานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.50 มีระดับการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี จํานวน 201 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50.25 อัน ดับ รองลงมาคื อ มี ก ารศึ ก ษาระดับ สู งกว่า
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ปริ ญญาตรี จํานวน 181 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.25 มีสถานภาพสมรส จํานวน 215 คน คิดเป็ นร้อยละ
53.75 อัน ดับ รองลงมาคื อ มี ส ถานภาพโสด จํานวน 156 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 39 มี ต าํ แหน่ งเป็ น
เจ้าหน้าที่ ปฏิบตั ิการ จํานวน 250 คนคิดเป็ นร้อยละ 62.50 อันดับรองลงมามีตาํ แหน่ งเป็ นอาจารย์
จํานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.75 มีประสบการณ์การทํางาน 11-20 ปี จํานวน154 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 38.50 อันกับรองลงมาคือ 5-10 ปี จํานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.50
ส่ วนที่ 2 : สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้ อมู ลเกี่ย วกับปั จ จัย ด้ านความสั ม พัน ธ์ ที่ ดีต่ อองค์ กรและเพื่ อน
ร่ ว มงาน และปั จ จัย ด้ านแรงจูง ใจในการทํางานที่ สถาบั นอุ ด มศึ กษาเอกชนที่มีอิทธิ พ ลต่ อความ
ผูกพันองค์ กรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พบว่าในด้านปั จจัยด้านความสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่ วมงานที่มีอิทธิ พลต่อความ
ผูกพันองค์กรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือการได้รับการยอมรับ ได้รับความช่วยเหลือ
และได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจากเพื่อนร่ วมงาน จํานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 35 รองลงมาคือ
การได้รับการสนับสนุนส่ งเสริ มให้เกิดการพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ จํานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 32
ในด้านปั จจัยด้านแรงจู งใจในการทํางานที่ สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชนที่ มีอิท ธิ พลต่ อความผูกพัน
องค์กรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือสวัสดิการที่ได้รับสามารถทําให้ชีวติ ความเป็ นอยูด่ ี
ขึ้นได้ เช่น วันลา วันหยุด การเบิกค่ารักษาพยาบาล การเบิกค่าเล่าเรี ยนบุตร เป็ นต้น จํานวน 152 คน
คิ ดเป็ นร้ อยละ38 รองลงมาคื อ มีการจ่ ายเงินพิ เศษให้แก่ พนักงานอย่างเหมาะสม เช่ น ค่ าทําวาน
ล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยงต่างๆ เป็ นต้น จํานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.30
ส่ วนที่ 3 : สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้ อมูลเกี่ย วกับความคิดเห็นที่มีอิทธิพ ลต่ อความผูกพันองค์ กรของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พบว่ า ความคิ ด เห็ นส่ วนใหญ่ ที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อ ความผู ก พั น องค์ ก รของบุ คลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ บุคลากรส่ วนใหญ่รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย 4.12 คะแนน มี ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.82 รองลงมาคื อ พร้ อ มที่ จะ
ปกป้ องชื่อเสี ยงของสถาบัน หากได้ยนิ ข่าวสารหรื อข้อมูลที่ส่งผลให้สถาบันเสี ยชื่อเสี ยง มีคะแนน
เฉลี่ย 3.79 คะแนน มีค่าเปี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.81
ดังนั้นผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้องจะต้องมีการให้โอกาสบุคลากรในการทํางาน มีการ
จัดอบรม ฝึ กทักษะให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องแม่นยําและมีความคิดสร้างสรรค์ใน
การทํางาน และควรจัดให้มีกิจกรรมที่ สามารถทําร่ วมกันทั้งสถาบัน ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อ
ส่ งเสริ มความสามัคคีในการทํางาน เนื่ องจากต้องมีการประสานงานและทํางานร่ วมกันอยูบ่ ่อยครั้ง
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ซึ่ งการทํางานด้วยความเต็มใจ เต็มกําลัง และเต็มความสามารถนั้นย่อมส่ งผลดีต่อองค์กร และยัง
ส่ งผลให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้นด้วย
ส่ วนที่ 4 : ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึ กษา สถานภาพ
สมรส ตําแหน่งงาน และประสบการณ์การทํางาน ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของ
บุ คลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ ระดับนัยสําคัญ 0.0786 ,3.1893 ,0.1458 ,0.0139 ,0.0151และ
2.1972 ตามลําดับ
โดยเพศหญิงมีคะแนนความผูกพันองค์กรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากกว่า
เพศชาย โดยเพศหญิงมีคะแนนความผูกพัน 3.99 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 และเพศชาย
มีคะแนนความผูกพัน 3.61 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 ดังนั้น เพศที่แตกต่างไม่มีอิทธิ พลต่อความ
ผูกพันองค์กรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ช่วงอายุที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากที่สุดคือ ช่วงอายุ น้อยกว่า 30 ปี มีคะแนนความผูกพัน 3.73
คะแนน มี ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.42 และช่ วงอายุที่ มีคะแนนความผูกพันองค์กรของบุ คลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้อยที่ สุดคือ ช่ วงอายุ 41-50 ปี มีคะแนนความผูกพัน 3.16 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.40 ดั ง นั้ น อายุ ที่ แตกต่ า งไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผู ก พั น องค์ ก รของบุ ค ลากร
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ระดั บ การศึ ก ษาที่ มี อิ ท ธิ พ ลความผู ก พั น องค์ ก รของบุ ค ลากร
สถาบัน อุ ด มศึ กษาเอกชนมากที่ สุ ดคื อ ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี มี ค ะแนนความผูก พัน 3.44
คะแนน มี ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.44 และระดับ การศึ กษาที่ มีคะแนนความผูกพัน องค์กรของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้อยที่สุดคือ ระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีคะแนนความ
ผูกพัน 3.30 มีค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.44 ดังนั้น ระดับการศึ กษาที่ แตกต่ างไม่ มีอิทธิ พลต่อความ
ผู ก พัน องค์ก รของบุ ค ลากร สถานภาพสมรสที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผู ก พัน องค์ก รของบุ ค ลากร
สถาบัน อุ ดมศึ กษาเอกชนมากที่ สุดคื อ โสด มี คะแนนความผูกพัน 3.50 คะแนน มี ค่ าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 0.50 และสถานภาพสมรสที่ มีคะแนนความผูกพัน องค์ก รของบุ คลากรน้อยที่ สุดคื อ
สมรส มีคะแนนความผูกพัน 3.29 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 ดังนั้น สถานภาพสมรสที่แตกต่างมี
อิทธิ พลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตําแหน่ งงานที่มีอิทธิ พลต่อ
ความผูกพันองค์กรของบุคลากรมากที่สุดคือ ตําแหน่งผูบ้ ริ หาร มีคะแนนความผูกพัน 3.61 คะแนน
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 และตําแหน่งงานที่มีคะแนนความผูกพันองค์กรของบุคลากรน้อยที่สุด
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คือ ตําแหน่งอาจารย์ มีคะแนนความผูกพัน 3.25 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 ดังนั้น ตําแหน่งงานที่
แตกต่างมีอิทธิ พลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประสบการณ์การ
ทํางานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากที่สุดคือ ช่วงอายุ
งานน้อยหว่า 5 ปี มีคะแนนความผูกพัน 3.73 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 และอายุงานที่มี
คะแนนความผูกพันองค์กรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้อยที่สุดคือ ช่วงอายุงาน 10-20 ปี
มีคะแนนความผูกพัน 3.21 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 ดังนั้น ประสบการณ์การทํางานที่แตกต่าง
ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร
สมมติฐานที่ 2: ปั จจัยด้านความสัมพันธ์ที่มีต่อองค์กรและเพื่อนร่ วมงาน และแรงจูงใจที่แตกต่าง
กันมีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของการทํางานที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ พ บว่า ปั จจัยด้านความสัม พัน ธ์ที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่ อความผูกพัน องค์ก รของ
บุคลากรมากที่สุดคือ ด้านที่ ได้รับการสอนงานในด้านที่ไม่ถนัดหรื อไม่เคยทํามาก่อนโดยหัวหน้า
หรื อ เพื่ อ นร่ ว มงาน มี ค ะแนนความผู ก พัน 3.40 มี ค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.36 และปั จ จัย ด้า น
ความสัมพัน ธ์ที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่ อความผูกพัน องค์กรของบุ คลากรน้อยที่ สุด คื อ หน่ วยงานมี การจัด
กิจกรรมเพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้ทาํ กิจกรรมร่ วมกันอย่างสมํ่าเสมอ มีคะแนนความผูกพัน 3.32
คะแนน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 ดังนั้นปั จจัยด้านความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อ
ความผูกพันองค์กรของบุ คลากรต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญ ที่ ระดับ 0.9792 ปั จจัยด้านแรงจูงใจที่ มี
อิ ทธิ พลต่ อความผูกพันองค์กรของบุ คลากรสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน มากที่ สุดคื อ สวัสดิ การที่
ได้รับสามารถทําให้ชีวิตความเป็ นอยูด่ ีข้ ึนได้ เช่น วันลา วันหยุด การเบิกค่ารักษาพยาบาล การเบิก
ค่าเล่าเรี ยนบุตร และผลตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมกับตําแหน่งและความรับผิดชอบ มีคะแนนความ
ผูกพัน 3.43 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 และ 0.49 ตามลําดับ และปั จจัยด้านแรงจูงใจที่มีอิทธิ พล
ต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้อยที่สุด คือ มีการจ่ายเงินพิเศษให้แก่
พนักงานอย่างเหมาะสม เช่น ค่าทํางานล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยงต่างๆ เป็ นต้น มีคะแนนความผูกพัน 3.28
คะแนน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 ดังนั้นปั จจัยด้านแรงจูงใจที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อความ
ผูกพันองค์กรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.4828
สรุ ปผลและอภิปรายผลการวิจยั
การศึกษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อความผูกพันองค์กรของบุ คลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
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สมมติฐ านที่ 1 ปั จ จัย ด้ านประชากรศาสตร์ ที่ประกอบด้ วยเพศ อายุ ระดับการศึ กษา สถานภาพ
สมรส ตําแหน่ งงาน และประสบการณ์ การทํางาน ที่แตกต่ างกันมีอิทธิพ ลต่ อความผูกพันองค์ กร
ของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สมมติ ฐ านที่ 1.1 เพศที่ แ ตกต่ า งกัน ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผู ก พัน องค์ก รของบุ ค ลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.0786
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน เนื่ องจากปั จจุบนั เพศหญิงและเพศชายต่างก็มีประสิ ทธิภาพและมี
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน ดังจะเห็นได้ในบางองค์กรที่ เพศหญิงเป็ นผูบ้ ริ หาร
เช่นเดียวกันกับเพศชายที่เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าํ ในการทํางานเช่นเดียวกัน
สมมติ ฐ านที่ 1.2 อายุ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผู ก พั น องค์ ก รของบุ ค ลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ผลการวิ เคราะห์ พ บว่ า ช่ ว งอายุ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผู ก พั น องค์ ก รของบุ ค ลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากที่สุดคือ ช่วงอายุ น้อยกว่า 30 ปี มีคะแนนความผูกพัน 3.73 คะแนน มี
ค่ า เบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.42 และช่ วงอายุ ที่ มี ค ะแนนความผู ก พั น องค์ ก รของบุ ค ลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้อยที่ สุดคือ ช่ วงอายุ 41-50 ปี มีคะแนนความผูกพัน 3.16 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.40
ดังนั้นอายุที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ที่ระดับนัยสําคัญ 3.1893
สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ระดับการศึ กษาที่ มีอิทธิ พลความผูกพันองค์กรของบุ คลากรมาก
ที่ สุดคือ ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีคะแนนความผูกพัน 3.44 คะแนน มีค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
0.44 และระดับการศึกษาที่มีคะแนนความผูกพันองค์กรของบุคลากรน้อยที่สุดคือ ระดับการศึกษา
สู งกว่าปริ ญญาตรี มีคะแนนความผูกพัน 3.30 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44
ดังนั้นระดับการศึ กษาที่ แตกต่ างกันไม่มีอิ ทธิ พลต่ อความผูกพันองค์กรของบุ คลากร ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.1458
สมมติ ฐ านที่ 1.4 สถานภาพสมรสที่ แ ตกต่ างกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผู ก พัน องค์ก รของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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ผลการวิเคราะห์พบว่า สถานภาพสมรสที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรมาก
ที่ สุดคือ โสด มี คะแนนความผูกพัน 3.50 คะแนน มี ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.50 และสถานภาพ
สมรสที่มีคะแนนความผูกพันองค์กรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้อยที่สุดคือ สมรส มี
คะแนนความผูกพัน 3.29 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38
ดัง นั้ นสถานภาพสมรสที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผู ก พัน องค์ ก รของบุ ค ลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.0139
แสดงว่า สถานภาพสมรส หรื อการมีครอบครั วมี ผลต่ อความผูกพันต่ อองค์กรของบุ คลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่ งจะเห็นว่า บุคลากรที่ เป็ นโสด มีความผูกพันต่อองค์กรมากที่ สุด นั่น
อาจเกิดจากการที่บุคคลเหล่านั้นยังไม่มีครอบครัว หรื อยังไม่มีภาระให้ตอ้ งรับผิดชอบมากเท่ากับ
บุคลากรที่มีครอบครัวแล้ว การทํางานที่นี่จึงเป็ นสิ่ งที่เขาเหล่านั้นพึงพอใจ เพราะวัฒนธรรมองค์กร
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็ นการอยูร่ ่ วมกันแบบครอบครัว บุคลากรที่มีความอาวุโสกว่าจะให้
การดู แลบุคลากรที่ มีความอาวุโสน้อยกว่า บุ คลากรที่ นี่จึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุ ข อีกประการ
หนึ่ งคือ การที่บุคลากรส่ วนใหญ่ครองสถานะเป็ นโสด นัน่ อาจเป็ นผลมาจากปั จจัยทางสังคมอื่นๆ
อีกด้วย เพราะปั จจุบนั คนในสังคมไม่ได้ให้ความสําคัญกับการมีครอบครัวมากเท่าการมีงานที่มนั่ คง
และการมีเงินเดือนที่พอเพียงต่อการใช้จ่ายและเก็บออม ส่ วนบุคลากรที่สมรสแล้วนั้น บางรายเลือก
ที่จะลาออกจากงานเพื่อไปสร้างครอบครัว บางคนเลือกที่จะเปลี่ยนงาน ย้ายงาน เพื่อชีวิตครอบครัว
ที่ราบรื่ น
สมมติฐานที่ 1.5 ตําแหน่ งงานที่ แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ผลการวิ เคราะห์ พ บว่ า ตํา แหน่ งงานที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผู ก พัน องค์ก รของบุ ค ลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากที่สุดคือ ตําแหน่ งผูบ้ ริ หาร มีคะแนนความผูกพัน 3.61 คะแนน มีค่า
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.52 และตํา แหน่ ง งานที่ มี ค ะแนนความผู ก พั น องค์ ก รของบุ ค ลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้อยที่ สุดคือ ตําแหน่ งอาจารย์ มีคะแนนความผูกพัน 3.25 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.39
ดั ง นั้ น ตํ า แห น่ งงาน ที่ แตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อความผู ก พั น องค์ ก รของบุ คลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.0151
แสดงว่าตําแหน่ งงานที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรต่างกัน โดย
บุคลากรที่ดาํ รงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หาร มีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าบุคลากรที่ดาํ รงตําแหน่งอื่นๆ
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ภายในสถาบัน นั่นอาจมีสาเหตุมาจาก กว่าบุ คคลเหล่านั้นจะได้รับคัดเลือกให้เป็ นผูบ้ ริ หาร บุคล
เหล่านั้นมาอายุงานที่ยาวนาน กล่าวคือ ทํางานที่นี่มาเป็ นเวลานาน ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจในการ
ทํางาน จนได้รับความเชื่อมัน่ จากเหล่าบุคลากร และจากสภามหาวิทยาลัย จนได้รับการคัดเลือกให้
เป็ นผูบ้ ริ หาร การที่บุคคลเหล่านั้นทํางานด้วยจิตใจที่มุ่งหวังจะพัฒนามหาวิทยาลัยฯให้กา้ วเดินไป
ข้างหน้า นั้นย่อมแสดงให้เห็ นว่า เหล่าผูบ้ ริ หาร มีความรักและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยฯเป็ น
อย่างสู ง
สมมติฐานที่ 1.6 ประสบการณ์ การทํางานที่ แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความผูกพันองค์กร
ของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ผลการวิเคราะห์ พ บว่า ประสบการณ์ ก ารทํางานที่ มีอิ ทธิ พลต่ อความผูกพัน องค์กรของ
บุ คลากรสถาบันมากที่ สุดคื อ ช่ วงอายุงานน้อยหว่า 5 ปี มีคะแนนความผูกพัน 3.73 คะแนน มี ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 และอายุงานที่มีคะแนนความผูกพันองค์กรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนน้อยที่สุดคือ ช่วงอายุงาน 10-20 ปี มีคะแนนความผูกพัน 3.21 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32
ดังนั้น ประสบการณ์ ก ารทํางานที่ แ ตกต่ างกัน ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผู ก พัน องค์ก รของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ระดับนัยสําคัญ 2.1972
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้ านความสั มพันธ์ ที่มีต่อองค์ กรและเพื่อนร่ วมงาน และแรงจูงใจที่แตกต่ างกัน
มีอทิ ธิพลต่ อความผูกพันองค์ กรของการทํางานที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่ างกัน
สมมติฐานที่ 2.1 ปั จจัยด้านความสัมพันธ์ที่มีต่อองค์กรและเพื่อนร่ วมงานที่ มีอิทธิ พลต่ อ
ความผูกพันองค์กรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ผลการวิเคราะห์ พ บว่า ปั จจัยด้านความสัม พัน ธ์ที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่ อความผูกพัน องค์ก รของ
บุคลากรมากที่สุดคือ ด้านที่ ได้รับการสอนงานในด้านที่ไม่ถนัดหรื อไม่เคยทํามาก่อนโดยหัวหน้า
หรื อ เพื่ อ นร่ ว มงาน มี ค ะแนนความผู ก พัน 3.40 มี ค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.36 และปั จ จัย ด้า น
ความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้อยที่สุด คือ
หน่ วยงานมี ก ารจัด กิ จกรรมเพื่ อ ให้ บุ ค ลากรในองค์กรได้ท าํ กิ จกรรมร่ วมกัน อย่างสมํ่าเสมอ มี
คะแนนความผูกพัน 3.32 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94
ดังนั้น ปั จ จัย ด้านความสั ม พัน ธ์ ที่ แ ตกต่ า งกัน ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผู ก พัน องค์ก รของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.9792
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สมมติ ฐ านที่ 2.2 ปั จ จัย ด้า นแรงจู งใจที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผู ก พัน องค์ก รของบุ ค ลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ผลการวิเคราะห์พบว่า ปั จจัยด้านแรงจูงใจที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร
มากที่สุดคือ สวัสดิการที่ได้รับสามารถทําให้ชีวิตความเป็ นอยูด่ ีข้ ึนได้ เช่น วันลา วันหยุด การเบิก
ค่ารักษาพยาบาล การเบิกค่าเล่าเรี ยนบุตร และผลตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมกับตําแหน่งและความ
รับผิดชอบ มีคะแนนความผูกพัน 3.43 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 และ 0.49 ตามลําดับ และปั จจัย
ด้านแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้อยที่สุด คือ
มีการจ่ายเงินพิเศษให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม เช่ น ค่าทํางานล่วงเวลา เบี้ ยเลี้ยงต่างๆ เป็ นต้น มี
คะแนนความผูกพัน 3.28 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35
ดังนั้นปั จจัยด้านแรงจูงใจที่ แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันองค์กรของบุ คลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.4828
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อความผูกพันองค์กรของบุ คลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
สมมติฐ านที่ 1 ปั จ จัย ด้ านประชากรศาสตร์ ที่ประกอบด้ วยเพศ อายุ ระดับการศึ กษา สถานภาพ
สมรส ตําแหน่ งงาน และประสบการณ์ การทํางาน ที่แตกต่ างกันมีอิทธิพ ลต่ อความผูกพันองค์ กร
ของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สมมติ ฐ านที่ 1.1 เพศที่ แ ตกต่ า งกัน ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผู ก พัน องค์ก รของบุ ค ลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.0786
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน เนื่ องจากปั จจุบนั เพศหญิงและเพศชายต่างก็มีประสิ ทธิภาพและมี
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน ดังจะเห็นได้ในบางองค์กรที่ เพศหญิงเป็ นผูบ้ ริ หาร
เช่นเดียวกันกับเพศชายที่เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าํ ในการทํางานเช่นเดียวกัน
สมมติ ฐ านที่ 1.2 อายุที่ แ ตกต่ า งกัน ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผู ก พัน องค์ก รของบุ ค ลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ระดับนัยสําคัญ 3.1893
ไม่ เป็ นไปตามสมมติ ฐาน เนื่ องจากอายุไม่ใช่ ตวั แปรที่ สําคัญ นักในการทํางาน ปั จจุ บนั
พนักงานหรื อบุคลากรที่มีอายุมาก ต่างก็ได้รับการฝึ กอบรมและพัฒนาทักษะการทํางานให้ทนั ยุค
ทันสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่นาํ มาใช้ในการทํางาน เช่นเดียวกับ
พนัก งานหรื อ บุ ค ลากรที่ มี อ ายุน้อ ยกว่า ที่ ต ้อ งเร่ งมื อ ในการทําผลงาน หรื อ สร้ า งสรรค์งานที่ มี
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คุณภาพเช่ นกัน การทํางานในปั จจุบนั ไม่ได้เน้นวัดกันที่ อายุของพนักงาน แต่เน้นวัดกันที่ ผลงาน
หรื อผลการปฏิบตั ิงาน
สมมติฐ านที่ 1.3 ระดับ การศึ กษาที่ แตกต่ างกันไม่ มีอิ ท ธิ พลต่ อความผูกพันองค์กรของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.1458
ไม่เป็ นไปตามสมมติ ฐาน เนื่ องจากการทํางานในปั จจุบนั มีการแข่งขันที่ สูง ซึ่ งต้องอาศัย
ทัก ษะความชํานาญ ในการทํา งาน บุ ค ลากรบางคนไม่ ไ ด้จ บการศึ ก ษาที่ สู ง มาก แต่ มี ค วามรู ้
ความสามารถในการปฏิ บ ัติงานให้เกิ ดผลสําเร็ จได้ เฉกเช่ น เดี ยวกับ บุ ค ลากรที่ มีการศึ ก ษาสู งๆ
การศึ ก ษาจะเป็ นเพี ย งใบเบิ ก ทางในการเข้า ทํา งาน แต่ สิ่ ง ที่ สํ า คัญ ที่ สุ ด ในการที่ จ ะประสบ
ความสําเร็ จในการทํางานคื อ ประสิ ท ธิ ภ าพของงานที่ เราได้รับ มอบหมาย การทํางานให้บ รรลุ
เป้าหมายจึงเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญมาก และส่ วนใหญ่มาจากการสั่งสมประสบการณ์เสี ยมากกว่า
สมมติฐานที่ 1.4 สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของ
บุ คลากรสถาบัน อุ ดมศึ กษาเอกชน ที่ ระดับ นัยสําคัญ 0.0139 เนื่ องจากบุ ค คลทุ กสถานภาพจะมี
ระดับพื้นฐานที่แตกต่างกันด้านการปฏิบตั ิงานจึงส่ งผลให้ระดับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
สอดคล้องกับ วรารักษ์ ลีนธ์ (2557) ที่ศึกษาพบว่าปั จจัยด้านสถานภาพไม่มีผลต่อความผูกพันของ
องค์การ
สมมติ ฐ านที่ 1.5 ตํา แหน่ ง งานที่ แ ตกต่ า งกัน ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผู ก พัน องค์ก รของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.0151
เป็ นไปตามสมมติฐาน เนื่องจากตําแหน่งงานที่ต่างกัน ของบุคลากรที่เป็ นผูบ้ ริ หาร อาจารย์
หรื อเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ มีระดับความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของสม
จิตร จันทร์เพ็ญ (2557) ที่พบว่า ตําแหน่งงานไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันขององค์การ
สมมติฐานที่ 1.6 ประสบการณ์การทํางานที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กร
ของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ระดับนัยสําคัญ 2.1972
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน เนื่องจากประสบการณ์การทํางานที่สูงขึ้น ไม่ได้เป็ นตัวการันตีวา่
บุคคลนั้นจะมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้นตามไปด้วย เพราะบางคนทํางานมาตั้งแต่เริ่ มต้น ทํามา
ตั้งแต่อายุยงั น้อย เมื่ออายุมากขึ้น ก็ไม่อยากที่จะเปลี่ยนงาน หรื อย้ายงาน ในทางกลับกัน ใช่วา่ คนที่
มีอายุงานน้อยๆ หรื อเพิ่งเริ่ มต้นทํางาน จะไม่มีความผูกพันต่อองค์กร เพราะส่ วนใหญ่บุคลากรที่นี่
เป็ นศิษย์เก่าที่จบไปแล้วกลับมาทํางาน
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สมมติฐานที่ 2: ปั จจัยด้านความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่างกัน
สมมติฐ านที่ 2.1 ปั จจัยด้านความสัมพันธ์ที่ ดีต่อองค์กรและเพื่ อนร่ วมงานมี อิท ธิ พ ลต่ อ
ความผูกพันองค์กรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.9792
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ความสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่ วมงานไม่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร การที่บุคคลในองค์กรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้น ไม่ได้หมายความ
ว่า เขาจะต้องมีความผูกพันต่อองค์กร การที่บุคคลมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็ นเพื่อนร่ วมงานที่ดี
ต่อกัน นั่นเป็ นเหตุผลหนึ่ งที่ทาํ ให้เขาเหล่านั้นยังคงเดินหน้าปฏิบตั ิงาน เป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร
ต่อไป แต่ไม่ได้หมายความว่าเขามีความผูกพันต่อองค์กรมากมายอย่างที่องค์กรให้ความคาดหวัง
สมมติ ฐ านที่ 2.2 ด้านแรงจู ง ใจที่ แ ตกต่ างกัน ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผู ก พัน องค์ก รของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.4828
ไม่ เป็ นไปตามสมมติ ฐ าน เนื่ อ งจาก แรงจู ง ใจต่ า งๆ ที่ อ งค์ก รมอบให้ แ ก่ บุ ค ลากรนั้ น
บุคลากรมองว่า เป็ นเพียงสวัสดิการที่ เขาควรได้รับ สวัสดิการเหล่านั้นแลกมาด้วยการที่ บุคลากร
ทํางานให้แก่องค์กรด้วยความทุ่มเทและความตั้งใจ รวมถึงสวัสดิการที่บุคลากรได้รับจากองค์กรนั้น
ครอบคลุมไว้ดว้ ยกฎหมาย สิ ทธิและเสรี ภาพต่างๆตามที่กระทรวงแรงงานกําหนด บุคลากรจึงไม่ได้
รู ้ สึกว่าสวัสดิ การที่ได้รับนั้นเป็ นสิ่ งที่ พิเศษหรื อเหนื อกว่าองค์กรอื่น อีกทั้งสิ่ งที่ บุคลากรต้องการ
จริ งๆจากองค์กรคื อ การขึ้ น เงิ น เดื อน การเลื่ อ นขั้น เลื่ อ นตําแหน่ ง เพราะสิ่ งเหล่ านั้น ยัง่ ยืน กว่า
สวัส ดิ ก ารที่ ได้รั บ เป็ น ดังนั้น การให้ ส วัส ดิ ก ารที่ ดีแ ก่ บุ ค ลากร ไม่ ส ามารถทําให้ บุ ค ลากรเกิ ด
ความรู ้สึกถึงความผูกพันที่มีต่อองค์กรได้
ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาในเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่างกัน
1. จากผลการวิจยั ด้านประชากรศาสตร์ ลักษณะของประชากรศาสตร์ ในด้าน เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ตําแหน่งงาน และประสบการณ์การทํางาน ล้วนมีความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้วยกันทั้งสิ้ น
2. จากผลการวิจยั ด้านความสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่ วมงาน และแรงจูงใจ พบว่า
ความผูกพันองค์กรจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อมีการทํางานร่ วมกัน มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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การช่ วยเหลือกันในการทํางาน การมองเห็นถึงประโยชน์ขององค์กรหรื อหน่ วยงานเป็ นที่ ต้ งั การ
ยอมรับฟั งความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สวัสดิการที่องค์กรมอบให้แก่บุคลากร ต้องเป็ นสิ่ งที่สามารถ
ยึดเหนี่ยวให้บุคลากรอยากทํางานร่ วมกับองค์กรต่อไปได้ในระยะยาว ทําให้บุคลากรมีความเชื่อมัน่
ในองค์กร ว่าองค์กรจะหยิบยื่นสิ่ งที่ ดีให้แก่ บุ คลากร เป็ นการตอบแทนที่ บุค ลากรทํางานให้กบั
องค์กร รวมถึงการรักษาวัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดถือปฏิบตั ิกนั มายาวนาน นัน่ คือ มององค์กรให้
เหมื อ นบ้ า น บ้ า นที่ เราทุ ก คนอยู่ ร่ ว มกัน ต่ า งก็ มี ห น้ า ที่ ต ้อ งรั บ ผิ ด ชอบ การทํา งานอาจมี ก าร
กระทบกระทัง่ กันบ้าง เป็ นเรื่ องธรรมดาในการทํางานร่ วมกัน แต่ที่สาํ คัญก็คือ การที่เรารู ้จกั ให้อภัย
จะส่ งผลให้เราทํางานร่ วมกันได้อย่างมีความสุ ข
ข้ อเสนอแนะในการทําการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรทําการสํารวจในหั วข้อ อื่ น ที่ มีค วามน่ าสนใจและเป็ นประโยชน์ ต่ อ องค์ก ร เช่ น
การศึกษาเรื่ องการสื่ อสารภายในองค์กร เป็ นต้น
2. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่ องของความพึงพอใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ
นักศึกษาที่กาํ ลังศึกษาอยูท่ ี่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อนําข้อมูลที่ได้ ไปใช้ประกอบการพัฒนา
และปรับปรุ งหลักสู ตรให้ตรงตามความต้องการของผูเ้ รี ยน
3. ควรศึ กษาถึ งสภาพแวดล้อมที่ ส่งผลต่อ การดําเนิ นธุ รกิ จการศึ กษาในประเทศไทยใน
ปั จจุบนั เพื่อที่จะได้เตรี ยมความพร้อมในการปรับปรุ งและพัฒนาองค์กรให้สามารถดํารงอยูต่ ่อไป
ได้ในยุคสมัยที่การแข่งขันทางด้านธุรกิจการศึกษากําลังก้าวสู่ สภาวะอิ่มตัวและถดถอยลงเรื่ อยๆ
บรรณานุกรม
กัณทิมา คุณาวงศ์ (2556), ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง,
ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ ม ห าบั ณ ฑิ ต ห ลั ก สู ต ร รั ฐ ป ร ะ ศ าส น ศ าส ต ร์ ส าข าวิ ช าก าร จั ด ก าร
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ธัญญาภรณ์ เต็งน้อย (2556), ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร วิทยาลัยอาชี วศึกษาดุสิตพณิ ชย
การ, วิทยานิพนธ์หลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต วิทยาลัยดุสิตพณิ ชยการ
นํ้าทิ พย์ แซ่ เฮ้ง (2557), ปั จจัยส่ วนบุคคล ภาวะผูน้ าํ สภาพแวดล้อมในการทํางานที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กร, การค้นคว้าอิสระตามหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
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ประดิ ษฐพงษ์ สร้ อยเพชร (2557), ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั โทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่ งหนึ่ ง ส่ วนงานวิศวกรรมที่ทาํ งานในเขตกรุ งเทพมหานคร, การค้นคว้า
อิสระตามหลักสู ตรปริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชัน่
ปิ ยาภรณ์ เพิ่มสิ น (2556), การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านลักษณะงานกับความผูกพันต่อ
องค์กร กรณี ศึกษา ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน), การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามหลักสู ตร
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
วราลักษ์ ลีเลิศพันธุ์(2557), ปั จจัยที่มีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั เนชัน่
บรอสแคสติ้ง คอร์เปอร์เรชัน่ จํากัด (มหาชน), การค้นคว้าแบบอิสระหลักสู ตรปริ ญญาบริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชัน่
วัน วิส าข์ โพธิ์ สุ วรรณ (2556), ปั จจัยที่ มีผ ลต่ อ ความผูกพัน ต่ อ องค์ก รของพนัก งาน กรณี ศึ ก ษา
ธนาคารเกี ยรติ น าคิ น สํานักงานใหญ่ (สํานักอัมริ น ทร์ ), การศึ ก ษาค้น คว้าด้วยตนเองหลักสู ตร
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สมจิตร จันทร์ เพ็ญ (2557), ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่พฒั นาองค์กรชุ มชน (องค์การ
มหาชน), การศึกษางานวิชาการค้นคว้าอิสระหลักสู ตรศิลปะศาสตร์ มหาบัณฑิต (การบริ หารพัฒนา
สังคม) คณะพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
โสมย์สิ รี มู ล ทองทิ พ ย์ (2556), ความผู กพัน ต่ อ องค์ก รของบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บ ัติ งานในโรงเรี ย น
มัธยมศึ กษา อําเภอท่ ามะกา, วิท ยานิ พ นธ์ห ลักสู ตรปริ ญ ญาศิ ลปะศาสตร์ ม หาบัณ ฑิ ต สาขาการ
จัดการวิชาภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ภาวะผู้นําเชิงปฏิรูป กับ การบริหารในยุคปฏิรูปการศึกษา
Transformational leadership and Managing in Educational Reform Era
เฉลิมพร เย็นเยือก
อาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
การศึกษาปั จจัยสําคัญที่ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้ประสบความสําเร็ จอย่างต่อเนื่ อง
และยัง่ ยืน ปั จจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะพบมากคือปั จจัยด้าน “การศึกษา” (Education) ซึ่งถือได้
ว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความต้องการพัฒนา การสร้างสรรค์ความเจริ ญก้าวหน้าทั้งต่อตนเอง สังคม
และประเทศชาติ ให้เป็ นไปอย่างมีคุณภาพและมีคุณค่า โดยเฉพาะการศึกษาที่เกิดจากความเข้าใจ
อย่างแท้จริ งในสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้น้ นั จะติดตัวไปตลอดและจะยิ่งพัฒนาองค์ความรู ้เพิ่มมากขึ้นเมื่อได้มี
การนําความรู ้น้ นั ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มเติม อันเนื่องจากการได้รับอบรม ฝึ กฝนทักษะ
รวมถึ งการเข้ารั บ การศึ กษาที่ สอดคล้องและตอบสนองต่ อความต้องการของบุ คคลเพิ่มเติ มจาก
แหล่งเรี ยนรู ้ที่มีการจัดการเรี ยนการสอนและสังคมได้อย่างมีคุณภาพและหลากหลาย โดยการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพควรสร้างความร่ วมมือจากภาคส่ วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสําคัญ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ที่มีคุณภาพตรงตามนโยบายบริ หารประเทศด้านการศึกษา ทั้งนี้ ผูน้ าํ หรื อผูบ้ ริ หารทางการศึกษาที่มี
บทบาทสําคัญ ในการขับ เคลื่ อ นนโยบายด้า นการศึ ก ษา ถื อ เป็ นผูม้ ี ค วามสําคัญ ต่ อ การบริ ห าร
การศึกษาให้เป็ นไปอย่างมีคุณค่า สร้ างความเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืนของประเทศไทย ดังแสดงได้เห็ น
จากการที่ ป ระเทศไทยได้มี พ ระราชบัญ ญัติ การศึ กษามาแล้วจํานวน 7 ฉบับ โดยฉบับ แรกเป็ น
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2478 และในฉบับปั จจุบนั คือ พระราชบัญญัติ การศึกษา
แห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 และมีแผนพัฒ นาการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับแรกเริ่ มในปี พ.ศ. 2504 2509 และฉบับปั จจุบนั คือ แผนพัฒนาการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ระดับอุดมศึกษาได้มี
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) โดยพระราชบัญญัติทุกฉบับและ
แผนพัฒนาการศึกษาทุกฉบับดังกล่าวต่างให้ความสําคัญกับการศึกษาด้านการพัฒนาการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบนั โดยเฉพาะเป้ าหมายเมื่อสิ้ นสุ ดแผนพัฒนา
การศึ กษาระยะยาวฉบับ ที่ 2 ในปี พ.ศ.2565 การศึ กษาไทยจะต้อ ง “สามารถยกระดับ คุ ณ ภาพ
การศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอด
ชี วิต พัฒนาศักยภาพการศึกษาในการสร้างความรู ้ และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
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แข่งขันของประเทศในโลกาภิวฒั น์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของ
ธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และการสร้างเครื อข่ายการศึกษา บนพื้นฐานของเสรี ภาพ
ทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิ งระบบ” อีกทั้งปั จจุบนั การเปิ ดกว้างของโลกที่ ไร้
ขอบเขต มีเสรี ภาพมากขึ้นในการแลกเปลี่ยนปั จจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศทั้งแรงงาน ทั้งองค์
ความรู ้ ถือเป็ นความท้าทายความสามารถของประเทศในการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
บริ บทสากล จึงส่ งผลต่อการวางแผนด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับ สากล โดยการกําหนดกรอบการวางแผนด้า นการศึ ก ษาปั จจุ บ ัน จะเน้น แนวทางเชิ งรุ ก
(Proactive) เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ลดอุปสรรคปรับให้เป็ น
โอกาส เสริ มความเข้มแข็งจากสิ่ งที่ เป็ นอยู่ให้ต่อยอดออกไปได้อย่างมีคุณค่า จากการมีส่วนร่ วม
จากทุ กภาคส่ วนของประเทศ เช่ นเดี ยวกับการจัดการศึกษาของประเทศไทย ที่ ต้องเริ่ มจากการ
วางแผนจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่ วมจากประชาคมการศึกษา และ ทุกภาคส่ วนในสังคม พร้อมกับ
สร้ างเครื อข่ ายการศึ ก ษาเพื่ อนําไปสู่ การพัฒ นาประเทศ และยังเป็ นการสร้ างพลังขับ เคลื่ อ นให้
การศึกษาเป็ นกําลังสําคัญหลักในการพัฒนาประเทศตั้งแต่การศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน ทุกรู ปแบบ
ไม่วา่ จะเป็ นการศึกษาตามอัธยาศัย หรื อการศึกษาในรู ปแบบวิชาชีพต่างๆ ให้พฒั นาเป็ นสังคมแห่ ง
การเรี ยนรู ้ หรื อสังคมอุดมปั ญญา (Wisdom Social)
ทั้งนี้ การในการกําหนดนโยบายด้านการศึกษาจะต้องดําเนิ นการโดย “ผูน้ าํ ” (Leader) ที่มี
ความรู ้ ความสามารถ และเข้าใจในธรรมชาติของคนและความแตกต่างในบริ บทของการศึกษาแต่
ละรู ปแบบอย่างแท้จริ ง เนื่องจากรู ปแบบการจัดการศึกษาของประเทศไทยมีต้ งั แต่ข้ นั การศึกษาภาค
บังคับ การศึ กษาขั้นพื้ น ฐาน การศึ กษาในระดับ อุ ดมศึ กษา รวมถึ งรู ป แบบการจัดการศึ กษาใน
หน่วยงานต่างๆ อาทิ การจัดการศึกษาของโรงเรี ยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า การจัดการศึกษาของ
พระภิกษุสงฆ์ การจัดการศึกษาของวิทยาลัยพระปกเกล้า ซึ่ งต่างมีการางแผนการจัดการศึกษาโดย
มุ่ ง หวังองค์ค วามรู ้ ต ามแต่ ล ะบริ บ ทของแต่ ล ะสถานศึ ก ษา เช่ น เดี ย วกับ การจัด การศึ ก ษาของ
สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ซึ่ งได้มีหน่ วยงานให้ความรู ้อบรมข้าราชการตํารวจเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ
ในการปฏิบตั ิงานเพื่อประชาชนให้มากยิง่ ขึ้น โดยในแต่ละศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการตํารวจได้มีผนู ้ าํ
หน่วยเป็ นผูร้ ับนโยบายสําคัญในการจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน์หลักสําคัญในการพัฒนาสํานักงาน
ตํารวจแห่ งชาติให้สอดคล้องกับเป้ าหมายหลักในการประเทศตามนโยบายการบริ หารแผ่นดินของ
รั ฐบาล ถึ งแม้จะมี การกําหนดกฎ ระเบี ยบต่างๆ เกี่ ยวกับการจัดการศึกษาให้เป็ นไปในรู ปแบบ
เดียวกัน แต่ถา้ ผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าํ ที่ขาดวิสัยทัศน์ (Vision) ก็อาจจะส่ งผลต่อความล่าช้าไม่สามารถ
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รับมือได้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสถานการณ์ ดา้ นต่างๆ ดังนั้น หากผูน้ าํ โดยเฉพาะผูน้ าํ ทาง
การศึกษาที่เปรี ยบได้ว่าเป็ นผูน้ าํ ที่จะผลักดันให้เกิดผลผลิตเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ เป็ น
ปั จจัยหลักสําคัญในการพัฒนาประเทศ เป็ นผูน้ าํ ที่มีคุณลักษณะภาวะผูน้ าํ ในการมองเห็น และ มอง
เป็ น สามารถพิจารณาให้การช่วยเหลือ สนับสนุ น แนะนําตามหลัก Supervision ของผูน้ าํ จะถือได้
ว่าเป็ นกําลังสําคัญที่จะช่วยทําให้ประเทศชาติไทยเราเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืนในอนาคตได้อย่างแน่นอน
การนําเสนอบทความในครั้งนี้ ได้กาํ หนดวัตถุประสงค์สําคัญ 3 ประการ คือ 1) เพื่อนําเสนอถึ ง
สถานการณ์การศึกษาภาพรวมในบริ บทของประเทศไทย 2) เพื่อนําเสนอให้ทราบถึงคุณลักษณะ
ของผูน้ าํ โดยเฉพาะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งเน้นเฉพาะประเด็นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา
และ 3) เพื่ อ นําเสนอแนวทางจัด การศึ ก ษาผ่ านการขับ เคลื่ อ นของผูน้ ําทางการศึ ก ษา ดังจะได้
นําเสนอเป็ นลําดับดังต่อไปนี้
สถานการณ์ ด้านการศึกษาภาพรวมในบริบทของประเทศไทย
การให้ความสําคัญกับการศึกษาของรัฐบาลเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง มีการศึกษา วิเคราะห์ ปรับ
แผนงานเพื่ อให้สอดคล้องกับบริ บทของการพัฒ นาประเทศในแต่ ละยุคสมัย รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาซึ่ งถือได้ว่าเป็ นอัตราส่ วนที่มากกว่างบประมาณประเภท
อื่ น เป็ นจํานวนมาก แต่ ผลการดําเนิ น การด้านการศึ กษาของประเทศไทยโดยเปรี ยบเที ยบดัช นี
คุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน กับปรากฎผลดังตารางต่อไปนี้
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การจัดอันดับ การศึ กษาโดย World Economic Forum ได้จดั ทํารายงานประจําปี “Global
Competitiveness Report 2014-2015” แสดงการเปรี ยบเทียบระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ของประเทศต่างๆ รวม 144 ประเทศ โดยสามารถสรุ ปได้ว่าขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
ประเทศไทยอยู่ในอันดับ ที่ 31 จาก 144 ประเทศ โดยมีป ระเทศสิ งคโปร์ ซ่ ึ งเป็ นประเทศในกลุ่ม
อาเซี ยนเช่นเดียวกับประเทศไทย อยูใ่ นอันดับที่ 2 และประเทศมาเลเซี ย อยูใ่ นอันดับที่ 20 และเมื่อ
เปรี ยบเที ยบในกลุ่มประเทศอาเซี ยนด้วยกัน พบว่า ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 3 (ที่ มา : Global
Competitiveness Report 2014-2015)
ในประเทศไทยมี ค วามพยายามจัดสรรงบประมาณให้ กับ การศึ กษาให้ เยาวชนเป็ นผูม้ ี
ความรู ้ และนําความรู ้ น้ ัน มาเป็ นพลังสําคัญ ในการขับ เคลื่ อนประเทศ แต่ ผ ลลัพ ธ์ที่ ออกมาจาก
โครงการประเมินผลนักเรี ยนระดับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment)
หรื อ PISA ซึ่ งเป็ นโครงการที่ ด ํา เนิ น การโดยองค์ ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ และพัฒ นาเศรษฐกิ จ
(Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) โด ย PISA จะป ระเมิ น
สมรรถนะการศึกษาด้านการใช้ความรู ้และทักษะที่จาํ เป็ นในชี วิตจริ ง 3 ด้าน ได้แก่ การรู ้เรื่ องด้าน
การอ่ า น (Reading Literacy) การรู ้ เรื่ องคณิ ตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู ้ เรื่ อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) โดยจุดเน้นการประเมินจะมุ่งเน้นประเมินว่านักเรี ยนสามารถใช้
ความรู ้ที่ได้เรี ยนจากโรงเรี ยนมาใช้ในชีวิตจริ งได้เพียงใด ซึ่ งทําให้ผลที่ได้นอกจากจะได้ความรู ้และ
ทักษะของเยาวชนแล้ว ยังรวมถึงข้อมูลภูมิหลังของนักเรี ยนและโรงเรี ยน เพื่อให้สามารถตี ความ
และแปลความผลการประเมินในบริ บทที่กว้างกว่าการเรี ยนการสอนเท่านั้น ซึ่ งสะท้อนถึงศักยภาพ
ของพลเมืองกับความสามารถการแข่งขันในอนาคต โดยวัตถุประสงค์สาํ คัญทัว่ ไปของการจัดสรร
งบประมาณทางการศึ ก ษานั้น เพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ น ําไปสู่ คุ ณ ภาพในระดับ บุ ค คล
คุณภาพสังคม คุณภาพของประเทศไทยในอนาคต การคํานึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุนทางด้าน
การศึกษาได้มีนกั วิชาการได้ทาํ การศึกษาและเสนอว่า การลงทุนทางการศึกษาเป็ นการลงทุนเพื่อมุ่ง
พัฒนาคุณภาพของบุคคลให้ดีข้ ึน ส่ งผลต่อคุณภาพการทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพขึ้น ซึ่งมีผลต่อการ
พัฒ นาสั ง คมและเศรษฐกิ จ อย่ า งมาก หรื อ อาจกล่ า วได้ว่ า สภาพทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมมี
ความสั ม พัน ธ์ อ ย่างมากกับ ผลการเรี ย น (Schultz (1961), Dension (1962) Fiske & Ladd (2000) ,
วิทยากร เชียงกูร, 2548 ) เมื่อการศึกษามีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เป็ นประเด็นที่
ยากจะปฏิเสธได้ว่ามีความสัมพันธ์กนั ระหว่างการลงทุนทางการศึกษาจากภาครัฐ และ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษาที่ ได้รับการสนับสนุ นการศึกษาจากภาครั ฐที่ ได้ลงทุ นไปนั้นกับคุณ ภาพการศึ กษาที่
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เกิ ดขึ้ น มีความสัมพันธ์ต่อกันในระดับมาก ดังนั้น การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนอกจากจะเป็ น
หน้าที่หลักของผูน้ าํ ในสถานศึกษาแล้ว ทุกภาคส่ วนควรต้องช่วยกันขับเคลื่อนให้บุคคลได้มีโอกาส
เข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ
ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น จากความพยายามในการยกระดับ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาดังแสดงจากการ
พิจารณาศักยภาพจากผลการแข่งขันทางการศึกษาของเยาวชนไทย จะพบว่าขีดความสามารถในการ
แข่งขันจากการจัดอันดับ โดยพิจารณาใน 4 หมวด คือ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประสิ ทธิ ภาพของ
ภาครั ฐ ประสิ ท ธิ ภ าพของภาคธุ ร กิ จ และ โครงสร้ า งพื้ น ฐาน โดยผลจากการประกาศของ
International Institute for Management Development หรื อ IMD ซึ่ งการสํ า รวจและจั ด อั น ดั บ
ความสามารถในการแข่งขัน ทั้งหมด 61 เขตเศรษฐกิจทัว่ โลกประจําปี 2558 ซึ่ งปี นี้ สหรัฐอเมริ กา
ยังคงอันดับอยูท่ ี่ 1 ฮ่องกงอยูใ่ นอันดับที่ 2 และสิ งคโปร์อนั ดับที่ 3 ในขณะที่ประเทศไทยอยูอ่ นั ดับ
ที่ 30 ลดลงจากปี ที่ แล้วซึ่ งอยู่ที่อนั ดับที่ 29 โดยประเทศไทย ทําอันดับได้ดีข้ ึนใน 3 หมวด และมี
หมวดสถานะทางเศรษฐกิ จ ที่ ป รั บ ลดลง ซึ่ งเป็ นผลมาจากภาวะเศรษฐกิ จ ในประเทศที่ ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก ปั จจัยหลักที่ส่งผลต่ออันดับในหมวดนี้ คือ อัตราการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่มีความเกี่ยวพันกับประเด็นอื่นๆ อีกหลายประเด็น อย่างไรก็ดี ผลที่ดีข้ ึนในอีก 3 หมวด
คือ ประสิ ทธิ ภาพของภาครัฐ ประสิ ทธิภาพของภาคธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน ถือเป็ นสัญญาณที่
ดีเนื่องจากตัวชี้วดั ในหมวดเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็ นพื้นฐานในการสร้างความสามารถในการแข่งขันใน
ระยะยาว
ภาพแสดงภาพรวมของความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ
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จากผลข้างต้น สามารถวิเคราะห์ ได้ว่า ประเทศไทยกําลังประสบปั ญ หาความอ่ อ นด้อ ย
ทางด้านศัก ยภาพในการแข่ งขัน ทางการศึ ก ษาของเยาวชน ถึ งแม้ว่ ารั ฐ บาลจะได้มี ก ารจัด สรร
งบประมาณเพื่ อสนับสนุ นการศึ กษาไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 4 ของผลิ ตภัณ ฑ์มวลรวมของประเทศ
(GDP) ซึ่ งมากกว่าประเทศเกาหลี จีน ญี่ ปุ่น ฟิ ลิปปิ นส์ และ อินโดนี เซี ย (UNESCO. Statistical
Yearbooks 2015. Paris, UNESCO Publishing & Bernan Press, 2015.) ดังรู ปแสดงผลการจัดอันดับ
ความสามารถทางการแข่งขันในภาพรวมดังต่อไปนี้
ภาพแสดงผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่ งขันโดยรวม (Overall Performance)

นอกจากนี้ ยังกล่าวได้วา่ ปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยที่สาํ คัญคือ ด้าน
คุ ณ ภาพหลัก สู ตรและระบบการจัดการเรี ยนการสอน ด้านคุ ณ ภาพผูส้ อน ด้านคุ ณ ภาพผูเ้ รี ยน
(สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ (2557) รวมถึ งการบริ หารจัดการ การกระจายอํานาจการ
บริ ห าร และการกระจายโอกาสการศึ ก ษา (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2557) รวมถึ ง ปั จ จัย ด้า น
เทคโนโลยี การเมือง และวัฒนธรรม (เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ 2558) ซึ่งเมื่อองค์ประกอบดังกล่าว
ข้างต้นมีรูปแบบการดําเนินการที่ดีมีคุณภาพจะส่ งผลให้ประเทศชาติกจ็ ะดียงิ่ ขึ้นตามไป
ดังได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั้น เป็ นการแสดงถึงบริ บทด้านการศึกษาของประเทศไทยใน
ภาพรวม ซึ่ งต่ อ ไปนี้ จะได้น ํ า เสนอการจัด การศึ ก ษาของสํ า นั ก งานตํา รวจแห่ งชาติ โดย
กองบัญชาการศึกษา ซึ่ งได้กาํ หนดรู ปแบบการจัดการศึกษาผ่านศูนย์ฝึกอบรมทัว่ ประเทศ ซึ่ งเป็ น
ศูนย์ฝึกอบรมการศึกษา เป็ นหน่ วยงานระดับกองบังคับการ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ มี
ภารกิจหลักในการจัดการศึกษาและฝึ กอบรมใน 2 ลักษณะที่ สาํ คัญ คือ ฝึ กอบรมให้กบั ข้าราชการ
ตํารวจเพื่อเตรี ยมเข้ารับตําแหน่ง และ จัดการศึกษาและฝึ กอบรมข้าราชการตํารวจประจําการ (Preservice-Training) ให้มีความรู ้ ความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่งงานที่จะปฏิบตั ิ หรื อจะไปปฏิบตั ิ
(In-service-Training) นอกจากนี้ ยงั มีภารกิจพิเศษที่ ได้รับมอบหมายจากสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ
เพิ่มเติ ม ในการจัดการฝึ กอบรมหลักสู ตรต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของข้าราชการตํารวจ ให้เป็ นผูม้ ี
ความสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้อย่างมีคุณค่า
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รู ปแบบการจัดการศึกษาของสํ านักงานตํารวจแห่ งชาติ
หน่วยงานหลักที่มีหน้าที่สาํ คัญด้านการจัดการศึกษาของสํานักงานตํารวจแห่ งชาติที่สาํ คัญ
คือ กองบัญชาการศึกษา และ โรงเรี ยนนายร้อยตํารวจ ซึ่ งมีภารกิจสําคัญ 2 บทบาทสําคัญ คือ เป็ น
หน่ วยงานตํารวจหน่ วยงานหนึ่ งที่ ปฏิบตั ิ หน้าที่ ดา้ นความมัน่ คงตามภารกิ จของสํานักงานตํารวจ
แห่ งชาติ และอีกบทบาทหนึ่งเป็ นหน่วยงานที่เป็ นสถาบันการศึกษาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่
ปฏิบตั ิงานในด้านการศึกษาให้ความรู ้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสู ตรที่มีฐานะแตกต่างกัน
ไป โดยเฉพาะด้านงบประมาณของสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่มีการจัดงบประมาณด้านการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาดังนี้
ตารางแสดงงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาของหน่วยงานหลัก สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
รายการ

ค่ าใช้ จ่ายทางตรง

ค่ าใช้ จ่ายทางอ้ อม

รวม

ร้ อยละ

กองบัญชาการศึกษา

465,822,687.32

62,253,300.47

528,075,987.79

0.52

โรงเรี ยนนายร้อย

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
ของหน่วยงานหลัก
สํานักงานตํารวจ
แห่ งชาติ
ที่มา : สํานักงบประมาณ (2560)
ทั้งนี้ จากการรั บ ผิ ดชอบในภารกิ จควบคู่ ไปใน 2 บทบาทดังกล่ าวข้างต้น ของผูน้ ํา ที่ มี
บทบาทเป็ นผูบ้ งั คับ บัญ ชา และ มีบทบาทเป็ น อาจารย์ ผูป้ ระสาทวิชาความรู ้ ให้กบั ผูเ้ ข้ารั บการ
อบรม ผ่านรู ปแบบการกําหนดการบริ หารจัดการการศึ กษาเพื่ อมุ่ งเน้นประโยชน์ในองค์ความรู ้
ให้กับ ข้าราชการตํารวจทุ กระดับ อย่างเท่ าเที ย มกัน ดังนั้น ผูน้ ําในสถานศึ กษา จะต้อ งเป็ นผูม้ ี
ความสามารถ ในการบริ ห ารให้ ส อดคล้อ งในทุ ก บทบาท อี ก ทั้ง ยังต้อ งเป็ นผู น้ ําที่ มี วิสั ย ทัศ น์
สามารถวิเคราะห์ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ทีเกิดขึ้น เพื่อเตรี ยมพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด และยังต้องเป็ นหลักสําคัญ ในฐานะ
Supervision ของหน่วยงาน ในการให้การสนับสนุน ส่ งเสริ ม แนะนํา ช่วยเหลือตามความเหมาะสม
เพื่ อ ให้ ส ามารถไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการทํา งานในหน้ า ที่ ต่ อ ไปได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ง นี้
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คุณลักษณะผูน้ าํ ที่สามารถนําองค์การให้เป็ นองค์การแห่ งคุณภาพการเรี ยนรู ้ องค์การแห่ งปั ญญาได้
จักได้นาํ เสนอต่อไปนี้
แนวคิดเกีย่ วกับภาวะผู้นํา (Leadership Concepts)
แนวคิดเกีย่ วกับ “ผู้นํา” (Leader) ได้มีนกั วิชาการทําการศึกษาเพื่ออธิบายรู ปแบบของผูน้ าํ ที่ประสบ
ความสําเร็ จเป็ นจํานวนมาก ควบคู่ กบั การศึ กษาประเด็น “ภาวะผูน้ าํ ” (Leadership) ซึ่ งเป็ นหลัก
พิ จารณาคุ ณ ลักษณะของบุ คคลที่ มีบทบาทสําคัญ ในองค์การไม่ ว่าจะเป็ นระดับ ใดก็ต าม ผูน้ าํ มี
บทบาทสําคัญ ที่ ต้องดําเนิ นกิ จกรรมต่างๆ ให้ตอบสนองต่ อเป้ าหมาย (Goal) และวัตถุ ป ระสงค์
(Objective) ภายใต้เงื่อนไขปั จจัยทั้งภายใน (Internal conditions) อาทิ ทรัพยากรที่ มีอยู่อย่างจํากัด
กฎ ระเบียบ นโยบายขององค์การ และเงื่อนไขภายนอก (External conditions) องค์การ ซึ่งกล่าวได้
ว่าเป็ นเงื่อนไขที่อยู่นอกเหนื อการควบคุม (Over control) หรื อความสามารถในการจัดการของผูน้ าํ
องค์การ ทั้งนี้ ถ้ายิ่งเป็ นองค์การที่อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ และมี
ระดับของผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นจากการเปลี่ยนแปลงนั้นมี ความรุ นแรงต่ อองค์การและการปฏิ บตั ิ
หน้าที่ บ ทบาทผูน้ ํา คุ ณ ลัก ษณะของผูน้ ําจึ งจําเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้อ งมี คุ ณ ลักษณะสําคัญ ในการ
ตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น นั้น ได้อ ย่า งเหมาะสม ดังนั้น ภาวะผูน้ ําแบบ ปฏิ รู ป
(Transformational Leadership) จึ ง กล่ า วได้ว่ าเป็ นภาวะผู ้นํา ที่ มี ค วามสอดคล้อ งกับ การบริ ห าร
การศึกษาในยุคของการปฏิรูปการศึกษาอย่างมาก
แนวโน้มการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ ที่ได้เริ่ มมีนกั วิชาการศึกษามาโดยเริ่ มจากการศึกษาถึง
คุณลักษณะของผูน้ าํ (Traits) ที่ส่งผลให้เกิดความสําเร็ จในการทํางานในองค์การ จะต้องเป็ นอย่างไร
บ้าง และในการศึกษาต่อมาได้ให้ความสําคัญกับพฤติกรรมผูน้ าํ (Behavioral theory) ซึ่ งได้จาํ แนก
พฤติกรรมของผูน้ าํ ออกเป็ นรู ปแบบต่างๆ คือ ผูน้ าํ แบบเผด็จการ (Autocratic leadership) ผูน้ าํ แบบ
ประชาธิ ปไตย (Democratic leadership) หรื อผูน้ าํ แบบตามสบาย (Laissez-faire Leadership) ที่ ทาํ
ให้รูปแบบผูน้ าํ ที่สาํ คัญคือ แบบมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Consideration) และ มุ่งเน้นผล
การปฏิ บตั ิ งาน (Initiating structure) และในยุคต่อมาให้ได้ความสําคัญ ในการศึกษาภาวะผูน้ าํ กับ
สถานการณ์ (Contingency theory) ซึ่ งอาจเป็ นไปตามแนวคิดที่ ว่า “สถานการณ์ เป็ นตัวสร้ างผูน้ าํ ”
โดยมีองค์ประกอบสําคัญในการศึกษาภาวะผูน้ าํ เชิงสถานการณ์คือ ผูน้ าํ (Leader) ผูต้ าม (Follower)
และสถานการณ์ (Situation) ซึ่ งทําให้ทราบถึงความแตกต่างในแต่ละสถานการณ์ก็จะส่ งผลให้เกิด
รู ปแบบผูน้ าํ ที่ มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ แต่ละสถานการณ์ น้ ันๆ โดยไม่ยึดติดว่าต้องเป็ น
บุ ค คลคนเดี ย วเท่ า นั้ น และยัง ได้มี ก ารศึ ก ษาภาวะผู ้น ํา ที่ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ กับ สภาพแวดล้อ ม
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(Environment theory) เป็ นสําคัญ เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของสภาพแวดล้อมในยุค
ปั จจุบนั ที่มีอย่างรวดเร็ วนัน่ เอง ซึ่ งแต่ละแนวทางตามหลักการเชิงทฤษฎีจะมีองค์ประกอบเพื่อการ
วิเคราะห์ สําหรับการศึกษาที่ แตกต่ างกันไป โดยปั จจุบนั พบว่ายังไม่มีการนิ ยามความหมายของ
ภาวะผูน้ าํ ได้อย่างสมบูรณ์ แบบ เนื่ องจากมี องค์ประกอบสําคัญหลายประการ อาทิ กลุ่มบุคคลทั้ง
ผู ้ นํ า และผู ้ต าม (Leader and Follower) บริ บท (Context) ,วัฒ นธรรม (Cultural) สถานการณ์
(Situational) และสภาพแวดล้อม (Environment) ที่แตกต่างกัน ทําให้การศึกษารู ปแบบภาวะผูน้ าํ
เพี ยงแบบเดี ยวจึ งไม่ ส ามารถอธิ บ ายประสิ ท ธิ ภ าพผูน้ ําในทุ ก สถานการณ์ ได้ ดังนั้น ควรศึ ก ษา
ร่ วมกับสถานการณ์ที่หลากหลายและการดําเนินบทบาทของผูน้ าํ ภายใต้สถานการณ์น้ นั ให้องค์การ
หรื อหน่ วยงานประสบผลสําเร็ จจากตัวบ่งชี้ ที่สามารถวัดได้อย่างชัดเจน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด
ภาวะผูน้ าํ เชิงปฏิรูป (transformational leadership) เป็ นสําคัญ
ภาวะผู้นําเชิงปฏิรูป (transformational leadership)
การศึกษาภาวะผูน้ าํ เชิงปฏิรูป (Transformational leadership) มุ่งเน้นศึกษาถึงคุณลักษณะที่เกิดจาก
ตัวของผูน้ ําเอง เป็ นคุณ ลักษณะที่ ผูอ้ ื่ นสามารถรั บรู ้ สัมผัสได้ มี การแสดงออกทางพฤติ กรรมที่
เหมาะสมสอดคล้อ งกับ สถานการณ์ ต่ างๆ เพื่ อ ให้ ก ารดําเนิ น งานสามารถบรรลุ เป้ าหมายหรื อ
วัต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก าร โดยการแสดงออกของ “ภาวะผู ้น ํ า เชิ ง ปฏิ รู ป (Transformational
Leadership)” มี นักวิชาการนําเสนอคุ ณ ลักษณะสําคัญ 4 แบบ คื อ (1) เป็ นผูม้ ี บ ารมี (Charisma)
หรื อความสามารถพิเศษที่จะโน้มน้าวชักจูงบุคคลอื่น (2) เป็ นผูส้ ร้ างแรงจูงใจจากแรงบันดาลใจ
(Inspirational Motivation) มุ่ งสนับ สนุ น ให้ บุ ค คลเกิ ด แรงบัน ดาลใจในการทํางานให้บ รรลุ ต าม
เป้ าหมายอย่างมีคุณค่าและรักษาแรงบันดาลใจนั้นให้คงอยู่ (3) เป็ นผูใ้ ห้ความสําคัญกับความเป็ น
ปั จเจกบุ คคล (Individual Consideration) จากลักษณะบุคคลที่มีความแตกต่างหลากหลายตามทาง
กายภาพ และสั งคม โดยให้ ค วามเคารพและให้ เกี ย รติ ในความเป็ นปั จ เจกบุ ค คลนั้น และ (4)
สามารถกระตุน้ ทางปั ญญาและความคิดของผูต้ ามได้ (Intellectual Stimulation) เพื่อให้เกิดความคิด
ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ พึ่ ง พาตนเอง และเป็ นที่ พ่ ึ ง พาของผู ้อื่ น ได้ โดยมี ก ารกระตุ ้น ให้ ผู ้ต ามหรื อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้ใช้ความคิดอยูอ่ ย่างต่อเนื่ องและสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ การนําหลักแนวคิดภาวะ
ผู้นําเชิ งปฏิรูปมาประยุกต์ ใช้ นี้ จึงควรประยุกต์ ใช้ ควบคู่กับหลักคําสอนของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยู่หัว รั ชกาลปัจจุบันที่ได้ ทรงพระมหากรุ ณาธิคุณพระราชทานโอวาทให้ กับข้ าราชการเกี่ยวกับ
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การ “ครองตน ครองคน และ ครองงาน” ที่สําคัญโดยยึดหลักคุณธรรม จริ ยธรรมควบคู่ไปกับการ
บริ หารงานอย่างมีวิสัยทัศน์ จะสามารถทําให้ ผ้ นู ําเป็ นผู้นําที่มีคณ
ุ ค่ าได้ รับการยอมรั บในทุกระดับ
ภาวะผู้นําเชิงปฏิรูป กับ การบริหารในยุคปฏิรูปการศึกษา (Transformational leadership and
Managing In Educational Reform Era)
จากการนําเสนอแนวคิ ด หลักการสําคัญ ทั้งด้านการศึ กษาและภาวะผูน้ ําดังได้กล่ าวมา
ข้างต้นนั้น จึงอาจกล่าวโดยสรุ ปถึงภาวะผูน้ าํ ได้ว่าผูน้ าํ เชิ งปฏิรูป (Transformational Leadership)
จะมุ่ ง เน้ น ให้ ผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชาได้ ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ที่ ต นเองรั บ ผิ ด ชอบโดยให้ ไ ด้ม าซึ่ งผลลัพ ธ์
(Outcome) ในงานมากกว่ า ที่ ผู ้น ํา ได้ ค าดหวัง ไว้ โดยผู ้น ํา ได้ส ร้ า งความรู ้ ความเข้า ใจให้ กับ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผ่านรู ปแบบหรื อช่องทางการสื่ อสารทั้งรู ปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
เพื่อมุ่งหวังให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้รับรู ้อย่างชัดเจนในเป้ าหมาย หรื อวัตถุประสงค์ของผูบ้ ริ หารใน
การปฏิบตั ิงานตามเป้ าหมายทั้งในระดับองค์การและในระดับหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง และยังได้
สนับ สนุ น กระตุ ้น ให้ ไ ด้ใช้ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ใหม่ ๆ ในการออกแบบการทํา งานร่ ว มกัน ให้
สอดคล้อง เหมาะสมกัน (Fit) ระหว่างคุณลักษณะของงาน (Task characteristics) และ ปั จเจกบุคคล
(Individual) อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากการรับรู ้อย่างถ่องแท้ถึงแนวทางการดําเนิ นงานของ
องค์การตามเป้าหมายที่ได้เกิดขึ้นจากการกําหนดแนวทางการทํางานร่ วมกัน และร่ วมรับผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นภายหลังการดําเนินการเพื่อนําไปสู่ การปฏิรูปต่อไป
รู ปแบบการกระตุน้ ให้เกิดการปฏิบตั ิงานโดยเฉพาะด้านการปฏิรูปการศึกษาเป็ นไปด้วยดี
ประสบความสํา เร็ จ ได้ต ามที่ ไ ด้ต้ ัง ใจไว้ นอกจากหลัก สํ า คัญ ที่ เกิ ด จากผู ้นํา ของสถานศึ ก ษา
แสดงออกถึงภาวะผูน้ าํ ที่มุ่งเน้นการปฏิรูปโดยให้การสนับสนุ นทรัพยากรสําคัญในการปฏิบตั ิงาน
แทนการสั่ ง การ (Command) การบั ง คั บ บั ญ ชา (Order) และการควบคุ ม (Control) เพื่ อ ให้
ผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชาได้ป ฏิ บ ัติ งานในหน้ า ที่ ใ ห้ ก ารปฏิ รู ป สํ าเร็ จ ลุ ล่ ว งได้ด้ว ยดี อาทิ การให้ ก าร
สนับสนุ นด้านงบประมาณการจัดการศึกษาของสํานักงานตํารวจแห่ งชาติที่กาํ หนดค่าใช้จ่ายด้าน
การฝึ กอบรมในปี 2560 จํานวน 731,385,483.60 บาท จากงบประมาณทั้งสิ้ น 116,870,908,716.66
บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 8.55 ซึ่ งกล่าวได้ว่าเป็ นการให้ความสําคัญถึงความเป็ นปั จเจกบุคคลของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยกระตุน้ ให้ลูกน้องได้เรี ยนรู ้จากการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อให้บุคลากร
ได้เกิ ดแรงบันดาลใจ เกิ ดการคิดสร้ างสรรค์ควบคู่ไปกับหลักคุ ณธรรมในการครองตน ครองคน
และ ครองงาน ทําให้ผลสําเร็ จเกิดขึ้นในงานได้ไม่ยากจากการได้รับการฝึ กอบรมเพิ่มเติม
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ทั้งนี้ การนําเสนอภาวะผูน้ าํ เชิ งปฏิรูปในยุคปฏิ รูปการศึกษา ครั้งนี้ ผูเ้ ขียนจึงได้นาํ เสนอ
แนวคิดของ ภาวะผูน้ าํ ในศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการตํารวจ ซึ่งเป็ นหน่วยงานราชการที่มุ่งให้การศึกษา
ร่ วมกับการปฏิบตั ิหน้าที่ในบทบาทของข้าราชการตํารวจตามพันธกิจสําคัญของสํานักงานตํารวจ
แห่ งชาติ ค วบคู่ ไปด้วย โดยศู น ย์ฝึ กข้าราชการตํารวจเป็ นสถานศึ กษาที่ ได้ด าํ เนิ น กิ จกรรมตาม
หลักประกันคุณภาพการศึกษา และต้องดําเนิ นตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องในการบริ หารจัดการศึกษาในทุกระบบอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ การดําเนินการ
ของภาวะผู ้นํา เชิ ง ปฏิ รู ป ได้ก ํา หนดแนวทางการปฏิ บ ัติ ร่ ว มกัน จากบุ ค ลากรในองค์ก ารโดย
ครอบคลุมในทุกตําแหน่ง ทุกระดับในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่ วม
ในการตัดสิ น ใจอย่างสร้ างสรรค์เพื่ อ การแก้ปั ญ หาและตัดสิ น ใจร่ วมกัน ทั้งในระดับ ผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษาระดับสู ง ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาระดับกลาง รวมถึงผูป้ ฏิบตั ิงานในระดับต้น โดยผูเ้ ขียน
ได้นําเสนอการประยุกต์ใช้รูป แบบภาวะผูน้ ําเชิ งปฏิ รูป ในยุค การปฏิ รูป การศึ กษา ซึ่ งผูม้ ี ห น้าที่
รับผิดชอบ หรื อมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจะเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ทักษะ ที่จะทําการ
ปฏิรูปให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์กนั ทั้งสิ้ น ดังนั้น ในการครองคนที่มีวฒ
ุ ิภาวะจึงควร
เป็ นไปในเชิ งสร้างสรรค์ มิใช่ การออกคําสั่ง ซึ่ งอาจส่ งผลเสี ยมากกว่าผลดีจะเกิ ดขึ้น ดังนั้น การ
ประยุกต์ใช้รูปแบบภาวะผูน้ าํ เชิงปฏิรูป ผูเ้ ขียนจึงเห็นควรพิจารณาตามหลักการสําคัญดังต่อไปนี้
1) ผู ้นํ า เชิ ง ปฏิ รู ปในการปฏิ รู ปการศึ ก ษา ควรเป็ นผู ้นํ า ที่ ส ร้ า งการมี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญ ชาอย่างมี อุดมการณ์ (Idealized Influence) หรื อเป็ นการแสดงออกถึงความเป็ นผูม้ ี
บารมีจากการมีคุณลักษณะพิเศษ (Charisma Leadership) โดยการที่ ผูน้ าํ ได้นาํ เสนอสาระสําคัญที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปศึกษาให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้รับรู ้ รับทราบอย่างต่อเนื่ อง และสมํ่าเสมอ
โดยจะต้องเป็ นข้อมูลที่ช้ ีแสดงให้เห็นถึงปั ญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นถ้าเรามองข้ามปั ญหานั้นไป
คิ ด ว่ า ไม่ ส่ งผลกระทบถึ งศู น ย์ฝึ กอบรมการศึ ก ษา โดยต้อ งแสดงออกถึ งความตั้ง ใจจริ งอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ผ่ านรู ป แบบการสื่ อ สารในช่ อ งทางต่ างๆ ทั้ง รู ป แบบที่ เป็ นทางการ (Formal channel)
หรื อไม่เป็ นทางการ (Informal channel) เพื่อให้สามารถเข้าถึงผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ได้มากที่สุด โดย
สื่ อให้ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับได้รับรู ้ และเข้าใจถึงความมุ่งมัน่ เกาะติดกับการดําเนิ นกิจกรรม
ด้านการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเน้นประโยชน์สาํ คัญให้กบั ผูร้ ับการศึกษาเป็ นสําคัญ โดยทําตนเองเป็ น
แบบอย่างที่ ดีตามแนวปฏิ บตั ิ การปฏิ รูปการศึ กษาให้ผูใ้ ต้บ งั คับบัญชารั บทราบ และ ดําเนิ นตาม
หลักการที่ผนู ้ าํ ได้นาํ ให้เกิดการทําตาม โดยได้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่สัมฤทธิ์ผล เพื่อสร้างความ
มัน่ ใจในการดําเนิ น งานตามหลังผูน้ ํา ซึ่ งนอกจากจะได้รับ การเชื่ อ มัน่ จากผูใ้ ต้บ ังคับ บัญ ชาใน
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หน่วยงานแล้ว เมื่อมีผลงานเป็ นที่ประจักษ์ชดั ออกไปภายนอก จะส่ งผลให้ได้รับการยอมรับ ยก
ย่อง เป็ นที่ เคารพนับถื อ ศรั ทธา ไว้วางใจ และทําให้ ผูใ้ ต้บงั คับบัญ ชาเกิ ดความภาคภูมิใจในตัว
ผูบ้ งั คับบัญชา ยินดีที่จะปฏิบตั ิงานร่ วมด้วยด้วยความเต็มใจ และยังส่ งผลให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะ
มุ่งประพฤติปฏิบตั ิตามตัวแบบผูบ้ งั คับบัญชาที่มีคุณค่าต่อไปอีกด้วย
2) ผู ้นํ า เชิ ง ปฏิ รู ปในการปฏิ รู ปการศึ ก ษา ควรเป็ นผู ้นํ า ในการสร้ า งแรงบั น ดาลใจ
(Inspiration Motivation) ให้ เกิ ดขึ้ นกับ ผูใ้ ต้บ ังคับ บัญ ชา ซึ่ งรวมถึ งผูเ้ รี ยนในหน่ วยงาน โดยแรง
บัน ดาลใจอาจกล่ า วได้ว่าเป็ นพลังในตัว บุ ค คล (self-power) ที่ ช่ วยขับ เคลื่ อ นความคิ ดผ่านการ
แสดงออกทางพฤติกรรมที่ตอ้ งการ และยอมรับของสังคม เพื่อให้บรรลุผลตามที่ได้ต้ งั เป้ าหมายไว้
โดยอาจเริ่ มจากการใช้คาํ สั่งในเชิ งร้ องขอที่ แสดงให้ทราบถึงข้อมูลสาระสําคัญ เพื่อกระตุน้ ความ
กระตือรื อร้นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยมุ่งเน้นให้เห็ นถึงคุณค่าจากผลสําเร็ จที่ เกิ ดขึ้นสร้ างความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง เน้นการมีส่วนร่ วมให้เกิดการปรู ปการศึกษาจากการสร้างแรงบันดาลใจ ส่ งผลให้
ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้น ขั้นตอนแรกของการสร้างแรงบันดาลใจให้
เกิดขึ้นเป็ นหน้าที่ สาํ คัญของผูน้ าํ โดยผลต่อมาคือผูใ้ ต้บงั คับบัญชารู ้สึกยินดีกบั ผลสําเร็ จที่เกิดขึ้น
จากความมุ่งมัน่ ในการศึกษาของตน ผ่านการแสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆ จะเป็ นแรงเร่ งให้เกิด
แรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นกับผูอ้ ื่น เมื่อผูอ้ ื่นรับรู ้ได้ถึงผลสําเร็ จที่เกิดจากการศึกษา ซึ่งแรงจูงใจดังกล่าว
เป็ นการสร้างแรงจูงใจจากภายใน (Internal Motivation) จากการแสดงออกอย่างมีความหมายและ
เป็ นประเด็นท้าทายที่ผนู ้ าํ สามารถบริ หาร ทํางานได้สาํ เร็ จ เมื่อผูน้ าํ ตระหนักว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเริ่ ม
ให้ความสําคัญและดําเนินพฤติกรรมตามผูบ้ งั คับบัญชาในการให้ความสําคัญกับการศึกษาแล้ว ผูน้ าํ
ควรเพิ่ มระดับความท้าทายต่ อการปฏิ บ ัติงานในหน้าที่ ต ามที่ ได้พิจารณาแล้วเห็ นว่าไม่เกิ นกว่า
ความสามารถของลูกน้อง และเมื่องานที่ทา้ ทายนั้น สามารถสําเร็ จลงได้ จะเป็ นการสร้างความมัน่ ใจ
ในตนเองเพิ่มมากขึ้น และผูน้ าํ ต้องแสดงให้ลูกน้องทราบว่าผูน้ าํ ให้ความสําคัญและความเชื่อมัน่ ใน
ลูกน้องเพียงใด ซึ่ งจะส่ งผลให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเกิดความภาคภูมิใจในการทํางานตามมา ส่ งผลให้
เกิดการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ดว้ ยความกระตือรื อร้น มีความสุ ขในการทํางาน มุ่งเน้นปฏิบตั ิงานเพื่อ
ส่ วนร่ วม โดยไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็ นสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิบตั ิงานใน
หน้าที่ ของตน เป็ นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของศูนย์ฝึกอบรม เป็ นจุดเริ่ มต้นถึงความผูกพัน
(Commitment) และค่านิยม (Value) ที่ดีต่อการปฏิบตั ิงาน ซึ่งถือเป็ นการแสดงออกถึงความรู ้สึกของ
บุคคลจากการตระหนักรู ้ หรื อเรี ยนรู ้ และทําการประเมินค่าในสิ่ งที่ตนเองหรื อพบเห็นผูอ้ ื่นทํา แล้ว
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ปรากฏผลว่ าดี เป็ นที่ ย อมรั บ จากส่ ว นรวม ก็ จ ะส่ งผลให้ เกิ ด แรงบัน ดาลใจให้ ก ับ ผู อ้ ื่ น ในการ
ประพฤติปฏิบตั ิตามโดยไม่มีขอ้ สงสัยใดใด
3) ผูน้ ําเชิ งปฏิ รูป ในการปฏิ รูป การศึ ก ษา ควรสร้ างการกระตุ ้น ทางปั ญ ญา (Intellectual
Stimulation) ให้เกิ ดขึ้ น กับ ผูใ้ ต้บ ังคับ บัญ ชา ให้ได้รับ รู ้ ตระหนักรู ้ ถึ งความสําคัญ ในการปฏิ รูป
การศึกษาจากสภาพการณ์ที่ประเทศไทยมีรายงานผลการศึกษาที่อยูใ่ นอันดับท้ายๆ เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับประเทศในกลุ่มประเทศต่างๆ ทั้งนี้ ในความหมายของภาวะผูน้ าํ เชิ งปฏิ รูป ในประเด็น การ
กระตุน้ ทางปั ญญานั้นหมายถึง ผูน้ าํ ควรแสดงออกถึงวิธีที่จะกระตุน้ ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาได้ตระหนัก
รับรู ้ ถึงปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นจากการจัดการศึกษาว่าตนมี ส่วนเกี่ยวข้องจากบทบาทหน้าที่ ของตนอย่าง
แท้จริ ง ดังนั้น ในศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการตํารวจ ผูน้ าํ ทุกระดับจึงควรกระตุน้ ให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ทุกระดับ รวมถึงข้าราชการตํารวจที่เข้ารับการศึกษาด้วย ให้ได้ตระหนักถึงความสําคัญในปั ญหา
ด้านการศึกษา ที่ ส่งผลกระทบมากกว่าที่ ตนเองได้คิดไว้ แต่ท้ งั นี้ ไม่ได้หมายถึงมุ่งให้เห็ นถึงแต่
ปั ญหา แต่มุ่งให้คิดวิธี แนวทางการแก้ไขปั ญหาที่ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานในแต่ละระดับได้พบเห็นมา และ
ผ่านการคิด วิเคราะห์ถึงที่มาและความสําคัญของปั ญหาแล้วว่า ควรต้องรี บดําเนิ นการจัดการแก้ไข
อย่างรวดเร็ ว เพือ่ ให้ประเทศไทยได้เป็ นผูน้ าํ ทางการแข่งขันในระดับอาเซียนได้อย่างแท้จริ ง
โดยการกระตุ ้น ของผู ้น ําเชิ งปฏิ รู ป ในที่ น้ ี ควรกระตุ ้น ให้ ผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชาคิ ด วิ เคราะห์ แ นว
ทางแก้ไขในเชิงสร้างสรรค์ ที่อาจแตกต่างจากหลักการเดิม แต่ผลลัพธ์ที่ได้เป็ นไปอย่างสร้างสรรค์
และคุ ้ม ค่ า ในทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งจํา กัด และเมื่ อ ได้ แ นวทางสร้ า งสรรค์ ใ นการนํ า ไปสู่
กระบวนการปฏิรูปการศึกษาแล้ว อาจจัดทําข้อสรุ ปจากการดําเนินงานที่เกิดขึ้น แล้วนํามากําหนด
สมมติ ฐานใหม่ เพื่อเป็ นการแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ต่ อไป เป็ นการเตรี ยมพร้ อมรับ มื อกับ การ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต
4) ผูน้ าํ เชิงปฏิรูปในการปฏิรูปการศึกษา ควรให้ความสําคัญโดยการตระหนักถึงความเป็ น
ปั จเจกบุ ค คล (Individualized Consideration) ของผูใ้ ต้บ ังคับ บัญ ชาอย่างเท่ าเที ย มกัน และมี วิธี
ปฏิบตั ิต่อบุคคลที่สอดคล้องกับความเป็ นปั จเจกบุคคลนั้น ภายใต้หลักเหตุผล (Rational activity) ที่
เหมาะสม โดยผูน้ าํ อาจใช้รูปแบบความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทั้งในรู ปแบบความสัมพันธ์ที่
เป็ นทางการ หรื อความสัมพันธ์ที่ไม่เป็ นทางการ ในการใส่ ใจ ปฏิบตั ิกบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในฐานะ
ผูน้ ําที่ เหมาะสม โดยมุ่ งเน้น สร้ างคุ ณ ค่ าในความรู ้ สึ ก ของผูใ้ ต้บ ังคับ บัญ ชาที่ มีต่ อ ตัวผูน้ ํา ใน
รู ป แบบต่ างๆ อาจจะเป็ นการสอนงาน แนะนํา สนับ สนุ นให้ ผูใ้ ต้บ ังคับ บัญ ชาได้มีการพัฒ นา
ตนเอง ผ่านรู ปแบบต่างๆ เช่น การอบรม การเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมศักยภาพของบุคคล
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การตระหนักถึงความเป็ นปั จเจกบุคคลของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่ผนู ้ าํ ให้ความสําคัญต่อการประยุกต์ใช้
ในการปฏิ รูปการศึ กษาครั้ งนี้ อาจกล่ าวได้ว่า ผูน้ าํ จะมี ความสามารถในการพิ จารณา วิเคราะห์
เข้าใจถึ งศักยภาพ ความสามารถ และความเชี่ ยวชาญ รวมถึ งความตั้งใจ ยินดี ในการปฏิ บ ัติงาน
ร่ วมกันทํากิจกรรมเพื่อมุ่งให้บรรลุเป้ าหมายของการปฏิรูปการศึกษา โดยให้ความตระหนักถึงการ
เริ่ มต้นการปฏิรูปจากหน่ วยงานของเราก่ อน ซึ่ งอาจเกิ ดผลลัพธ์ที่ ดี จนเกิ ดเป็ นต้นแบบ (Model)
ให้กบั หน่วยงานสถานศึกษาอื่นใช้เป็ นแบบอย่างในการดําเนิ นกิจกรรมปฏิรูปการศึกษาให้ประสบ
ความสําเร็ จ ซึ่ งจะส่ งผลต่ อความรู ้ สึกมี คุณ ค่ าในตนเอง จากความสําเร็ จในการปฏิ บ ัติงาน และ
ความมีคุณค่าที่ได้รับการยอมรับ ยกย่องจากบุคคลอื่น โดยเฉพาะจากผูบ้ งั คับบัญชา และยังเป็ นการ
ยกพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอีกด้วย
ทั้งนี้ ความเป็ นปั จเจกบุคคลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทุกระดับ อาจมีความเป็ นปั จเจกบุคคลอยูใ่ น
ระดับสู ง อันเนื่ องจากการมีตาํ แหน่ งบริ หารการศึกษาอาทิ ผูอ้ าํ นวยการ ครู ใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่จะตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ดา้ นการปฏิรูปการศึกษาได้ดีอยูแ่ ล้ว ดังนั้น ผูน้ าํ จึงควร
ต้องสร้ างการมี ส่วนร่ วม หรื อการร่ วมมื อปฏิ รูปอย่างจริ งจัง เข้มแข็ง ซึ่ งจะทําให้สามารถบรรลุ
ความสําเร็ จในการปฏิ รูป การศึ กษาได้ภายใต้รูป แบบภาวะผูน้ ําที่ ส่งผลให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมให้เป็ นไปในเชิงสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับหลักคุณธรรม (Integrity) และ
จริ ยธรรม (Ethical) และเพื่อให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้เกิ ดความเคารพ เชื่ อถื อและศรัทธา และยินดี
ปฏิบตั ิงานด้วยความจริ งใจในทุกกิจกรรมทั้งในปั จจุบนั และในอนาคตต่อไป
บทสรุ ป
การปฏิบตั ิงานในส่ วนของศูนย์ฝึกข้าราชการตํารวจ ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานหนึ่ งในสํานักงาน
ตํารวจแห่ งชาติ ผูน้ ําของศู นย์ฝึกอบรมนอกจากจะต้องยึดหลักนโยบายของผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจ
แห่ งชาติ เป็ นหลัก สําคัญ ในการปฏิ บ ัติ งานตามหน้าที่ แ ล้ว ยังต้อ งปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ในฐานะผูน้ ํา
สถานศึกษาที่เป็ นหน่ วยสร้าง พัฒนาศักยภาพของบุคลากรตํารวจให้เป็ นผูท้ ี่รับใช้สังคมด้วยความ
ถู กต้อง ตามหลักคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ถึ งแม้การจัด การศึ ก ษาจะมี แนวโน้มที่ ส่งผลกระทบต่ อ
คุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ในเกณฑ์ต่างๆ เมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตาม การ
ยึ ด หลัก ปฏิ บ ั ติ ต ามหลัก ภาวะผู ้นํ า เชิ ง ปฏิ รู ป (Transformational leadership) ในยุ ค การปฏิ รู ป
การศึกษา ถือได้วา่ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิสาํ คัญประการหนึ่งที่จะมุ่งพัฒนาคุณค่าทางการศึกษาให้เพิ่ม
มากขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลต่อศักยภาพของผูเ้ ข้ารับการศึกษา ให้เป็ นผูป้ ฏิ บตั ิงานตามนโยบายหลักของ
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หน่ วยงาน ให้บรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลต่อไปอีกด้วย
อีกทั้งวัฒนธรรมสําคัญของสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ คือการให้ความสําคัญที่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีต่อ
ผูบ้ งั คับบัญ ชาด้วยความเคารพ เชื่ อมัน่ ไว้วางใจ ด้วยความจริ งใจอย่างแท้จริ ง ซึ่ งส่ งผลต่อการ
ปฏิบตั ิตามคําสั่งด้วยความเคร่ งครัด จึงอาจกล่าวได้ว่า ผูบ้ งั คับบัญชาของสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ
เป็ นผูท้ ี่มีอาํ นาจ อิทธิ พลในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูบ้ งั คับบัญชาจึง
ควรต้องครองตนให้เป็ นแบบอย่างปฏิบตั ิที่ดีในการดําเนินกิจกรรมในหน้าที่ และ การมุ่งมัน่ ปฏิบตั ิ
ตนต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ให้เป็ นไปตามความเป็ นปั จเจกบุคคลที่ไม่ทาํ ให้ผูอ้ ื่นเดือดร้อนแต่อย่างใด
และยังควรมุ่งกระตุน้ ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาให้เป็ นผูค้ ิดอย่างสร้างสรรค์ ทําอย่างตั้งใจ ซึ่งจะส่ งผลต่อ
ความกระตื อ รื อ ร้ น มุ่ ง มั่น ในผลแห่ งความสํา เร็ จ ในการปฏิ บ ัติ งานให้ เกิ ด ขึ้ น ในระดับ สู งเต็ ม
ศักยภาพของตนเอง และเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาใน
ประเทศไทยได้เป็ นผลสําเร็ จ และรักษาผลลัพธ์แห่งการปฏิรูปนั้นให้เป็ นไปได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป
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กลยุทธ์ เพื่อสร้ างความได้ เปรีย บในเชิงการแข่ งขันของการตลาดบริการ
Strategy for creating a Competitive Advantage of Service Marketing
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขั้นสู ง คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
พัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
บทความวิ ช าการนี้ นํา เสนอกลยุท ธ์ ก ารสร้ า งความได้เปรี ย บในเชิ ง การแข่ ง ขัน ของ
การตลาดบริ การในยุ ค ศตวรรษที่ 21 ที่ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว จาก
สภาพแวดล้อ มภายนอก อัน นํา ไปสู่ ก ารปรั บ ตัว อย่า งรวดเร็ ว ให้ เท่ า ทัน กับ การเปลี่ ย นแปลง
ท่ามกลางยุคเทคโนโลยีสารสนเทศในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และสังคม เพื่อให้
เกิดศักยภาพในการแข่งขัน และการสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ สร้ า งความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ ความหมายของการบริ ก าร ผู ท้ ี่ เกี่ ย วข้อ งในธุ ร กิ จ บริ ก าร
ลักษณะของการบริ การ การวางตําแหน่ง และการทําให้บริ การมีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน และกลยุทธ์
การบริ การสําหรับธุรกิจบริ การ
คําสํ าคัญ: กลยุทธ์ การสร้างความได้เปรี ยบในเชิงการแข่งขัน ตลาดบริ การ
บทนํา
ท่ ามกลางความเปลี่ ยนแปลงของกระแสโลกาภิ วตั น์ (Globalization) ผลักดันให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและความสัมพันธ์ท้ งั ในด้านเศรษฐกิจการค้า สังคม วัฒนธรรม การพัฒนา
ทางเทคโนโลยี บริ ษทั ข้ามชาติ สถาบัน ระหว่างประเทศ และอื่ น ๆ เชื่ อมโยงกันจนเป็ นโลกไร้
พรมแดน ดังนั้น โลกาภิวตั น์จึงเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ใดที่หนึ่ งบนโลกใบนี้ และส่ งผลกระทบต่อ
กันเป็ นลูกโซ่ไปทัว่ โลก (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2560, น. 11) ประเทศใดจะได้เปรี ยบทางการค้า
จะต้อ งมี ค วามเร็ ว ในการเข้า สู่ ต ลาด มี ก ารจัด กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ด้ว ยความเร็ ว (Speed of
Economy) และแม้ว่าจะใช้ความเร็ ว แต่สินค้ายังคงมาตรฐานเหมือนเดิมหรื อสู งกว่า และต้องทําให้
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ผลิตภัณฑ์/บริ การมีความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด (Porter, 1998, อ้างถึงใน ประเวศน์ มหารัตน์
สกุล, 2560, น. 19) ผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั มีทางเลือกในการบริ โภคสิ นค้าและบริ การที่หลากหลาย
เนื่ องจากมี สินค้าและบริ การในตลาดจํานวนมหาศาลให้เลือกใช้ ดังนั้นองค์กรผูผ้ ลิ ตสิ นค้าและ
บริ การจึงต้องพยายามหาแนวทางและกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ จะสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายเพื่ อให้
จดจําสิ นค้าได้ รวมถึงเข้าไปนัง่ อยูใ่ นจิตใจของผูบ้ ริ โภค (ณฐวัฒน์ คณารักสมบัติ, 2560)
การตลาดในยุคใหม่มีความแตกต่างจากการตลาดในยุคแรกซึ่งจะเน้นการผลิตและตัวสิ นค้า
เป็ นหลัก เป็ นการผลิตให้ได้สินค้ามากขึ้น เพื่อทําให้ตน้ ทุนการผลิตต่อหน่วยตํ่า การพัฒนาคุณภาพ
สิ นค้าเพื่อการยอมรับของลูกค้า การสร้างตราสิ นค้าให้เป็ นที่รู้จกั เพื่อการขยายสายผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
การส่ งเสริ มการตลาดเพื่อสร้างให้ลูกค้าเกิดความต้องการซื้อ แต่ปัจจุบนั มีผผู ้ ลิตจํานวนมากรายผลิต
สิ นค้าเข้ามาแข่งขัน เกิ ดการลอกเลี ยนแบบสิ นค้าและการพัฒ นาสิ นค้าแข่งกับ คู่แข่ งขัน ในเวลา
อัน รวดเร็ ว ดังนั้น กลยุท ธ์ ก ารแข่ งขัน เพื่ อ ให้ ไ ด้เปรี ย บในเชิ งการแข่ งขัน กับ คู่ แ ข่ งขัน คื อ การ
ให้บริ การที่ ดี ไม่ว่าจะเป็ นขายสิ นค้าโดยเพิ่มการบริ การเข้าไป รวมทั้งการให้บริ การตอบคําถาม
ติดตั้ง และรับประกัน จนทําให้บริ การเป็ นส่ วนหนึ่ งของทุกธุรกิจ ทั้งนี้ ในยุคปั จจุบนั เป็ นโลกของ
ข้อมูลข่าวสารและความทันสมัย ธุรกิจมีอตั ราการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ องและรวดเร็ ว ผลมาจาก
เทคโนโลยีและความเปิ ดกว้างทางการค้า ธุรกิจบริ การสามารถทํากําไรให้กบั ผูป้ ระกอบการได้อย่าง
มหาศาล แต่ขณะเดียวกันก็ดึงดูดผูป้ ระกอบการจํานวนมากเข้าสู่ ธุรกิจบริ การ (ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์,
2546, น. 15; จิตตินนั ท์ นันทไพบูลย์, 2551, น. 13)
การตลาดบริ การ จึงเป็ นธุรกิจที่เราคุน้ เคยเป็ นอย่างดี และต่างก็เป็ นลูกค้าที่ซ้ือบริ การกันอยู่
เสมอ ๆ ในชีวิตประจําวัน เช่น โรงพยาบาล โรงเรี ยน โรงแรม โรงภาพยนตร์ สถานบันเทิง บริ การ
โทรศัพท์ เป็ นต้น ทั้งนี้ การตลาดในยุคปั จจุบนั จึงเป็ นธุ รกิจที่เน้นการให้บริ การโดยเฉพาะเจาะจง
มากขึ้น เนื่ องจากลูกค้ามีรายได้มากขึ้น และมีความต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น จึงแสวงหา
สิ่ งที่จะมาตอบสนองความต้องการนั้น โดยลูกค้าไม่ตอ้ งดําเนินการเอง เช่น จ้างซักรี ดเสื้ อผ้า โทรสัง่
อาหารมาทาน จ้างคนตกแต่ งสวน จ้างคนทําความสะอาดบ้าน ไปทานร้ านอาหารนอกบ้านที่ มี
บริ การเสริ ฟนํ้าและอาหารให้ถึงโต๊ะ เป็ นต้น การบริ การจึงเสมือนหนึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์อีกสายหนึ่ งที่
จําเป็ นสําหรับลูกค้า ดังนั้น การบริ การจึงเป็ นการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค ด้วยการให้
ประโยชน์เพิ่มขึ้นในสายตาของผูบ้ ริ โภค ทําให้รู้สึกคุม้ ค่า มีความพึงพอใจกว่าการเสนอสิ นค้าอย่าง
เดียว ทั้งที่ความเป็ นจริ งมีการบวกค่าบริ การรวมไปในสิ นค้านั้นแล้ว เช่น การซื้ อเครื่ องปรับอากาศ
ในราคา 20,000 บาท ทางร้ านจะคิ ดราคาค่ าติ ดตั้งประมาณ 2,000 บาท รวมเงิ นที่ ต้องจ่ ายทั้งหมด
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22,000 บาท แต่หากลูกค้าจัดหาช่างมาทําการติดตั้งเอง อาจต้องจ่ายค่าติดตั้ง 2,500 บาท และลูกค้า
ต้องแบกรับความเสี่ ยงกับการติดตั้งของช่ างที่ไม่เคยใช้บริ การกันมาก่อน ซึ่ งแตกต่างจากกรณี ที่มี
ช่างจากร้านค้าที่ให้ความมัน่ ใจในการรับประกันการติดตั้งเครื่ องปรับอากาศ
ดังนั้น การบริ การจึ งมีความสําคัญ ต่ อธุ รกิ จ คื อ (1) มี รายได้เพิ่ มขึ้ นจากการที่ ลูกค้ายินดี
จ่ายเงินมากขึ้น เพื่อได้รับการบริ การที่ ดีข้ ึน (2) มี รายได้อย่างต่อเนื่ อง และลดต้นทุ นการสู ญเสี ย
ลูกค้า จากการบริ การหลังการขาย เพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่ อง (3) มีความสามารถในการอยู่รอด
(Business Survival) และการสร้างกําไรในระยะยาว อันเนื่ องจากการให้บริ การลูกค้าที่เป็ นเลิศ และ
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ก็จะบอกต่อและแนะนําความพึงพอใจที่ได้รับให้แก่คนอื่นทราบ ธุรกิจก็จะ
ได้ลูกค้ารายใหม่ แบบปากต่ อปาก (Word of mouth) ของลูกค้ารายเก่ า (4) การมี ภ าพลักษณ์ และ
ชื่ อเสี ยงที่ดีจากการให้บริ การที่ดี สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันได้ (5) มีความได้เปรี ยบเชิ งการ
แข่งขัน (Competitive Advantage) จากคู่แข่งขันที่มุ่งเน้นการบริ การ เนื่องจากการบริ การที่มีคุณภาพ
เป็ นสิ่ งที่ ลอกเลียนแบบได้ยาก ต้องใช้เวลานานและลงทุนสู ง จึงยากที่ คู่แข่งขันจะลอกเลียนแบบ
และแย่งลูกค้าได้ในเวลาอันสั้น (ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์, 2546, น. 32-33)
ความหมายของการบริการ (Definition of Service)
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของคําว่าการบริ การ (Service) ไว้ดงั นี้
การบริ การ หมายถึ ง กิ จกรรมหรื อชุ ดของกิ จกรรมซึ่ งโดยทั่วไปไม่ ส ามารถจับ ต้อ งได้
ตามปกติ มกั เกิดขึ้นเมื่อมีการติดต่อระหว่างลูกค้ากับผูใ้ ห้บริ การ และ/หรื อกับทรัพยากรที่มีตวั ตน
หรื อ สิ น ค้า และ/หรื อ ระบบของผู ้ใ ห้ บ ริ ก าร ซึ่ งช่ ว ยในการแก้ไ ขปั ญ หาให้ ก ับ ลู ก ค้า นั่ น เอง
(Grounroos, 1990)
การบริ ก าร หมายถึ ง กิ จ กรรมของกระบวนการส่ งมอบสิ น ค้าที่ ไม่ มี ต ัว ตน (intangible
goods) ของธุรกิจให้กบั ผูร้ ับบริ การ โดยสิ นค้าที่ไม่มีตวั ตนนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของ
ผูร้ ับบริ การ จนนําไปสู่ ความพึงพอใจได้ (ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์, 2546)
การบริ การ หมายถึง การกระทํา พฤติกรรม หรื อการปฏิบตั ิการที่ฝ่ายหนึ่ งเสนอให้อีกฝ่ าย
หนึ่ง โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นนั้น อาจมีตวั สิ นค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่โดยเนื้ อแท้ของสิ่ งที่เสนอนั้น
เป็ นการกระทํา พฤติ กรรม หรื อการปฏิ บ ัติการ ซึ่ งไม่ สามารถนําไปเป็ นเจ้าของได้ (วีระรั ตน์ กิ จเลิ ศ
ไพโรจน์, 2556)
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ดั ง นั้ น อาจสรุ ปได้ ว่ า การบริ การ (Service) หมายถึ ง กิ จ กรรม ชุ ด ของกิ จ กรรม
ผลประโยชน์ หรื อความพึงพอใจ ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อเสนอขาย หรื อกิจกรรมที่จดั ทําขึ้นรวมกับการขาย
สิ น ค้า เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ มี ก ารติ ด ต่ อ ระหว่ างลู ก ค้ากับ ผู ใ้ ห้ บ ริ ก าร โดยสิ น ค้าที่ ไ ม่ มี ต ัว ตนนั้น จะต้อ ง
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
จากความหมายดังกล่าว สามารถอธิบายได้วา่ การบริ การแบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ ได้แก่
1) ผลิตภัณฑ์บริ การ เป็ นกิจกรรม ชุดของกิจกรรม ผลประโยชน์ หรื อความพึงพอใจที่
ผูใ้ ห้บริ การจัดทําขึ้นเป็ นผลิตภัณฑ์บริ การรู ปแบบหนึ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการให้กบั ผูบ้ ริ โภค
เช่น การจัดที่พกั ในธุ รกิจโรงแรมหรื อรี สอร์ ท การให้ความรู ้ในธุรกิจการศึกษา การรักษาคนไข้ใน
ธุรกิจโรงพยาบาล การนวดในธุรกิจนวดแผนโบราณ เป็ นต้น
2) การบริ การส่ วนควบ เป็ นกิจกรรม ชุดของกิจกรรม ผลประโยชน์ หรื อความพึงพอใจที่ผู ้
ให้บริ การจัดทําขึ้น เพื่อเสริ มหรื อรวมกับสิ นค้า เพื่อให้การขายและการใช้สินค้ามีประสิ ทธิภาพมาก
ขึ้น ช่ วยตอบสนองความต้องการให้กบั ผูบ้ ริ โภค เช่ น การบริ การติ ดตั้ง การรับประกันซ่ อมแซม
สิ นค้าหลังการซื้อ การให้คาํ แนะนําในการใช้งาน เป็ นต้น
ผู้ทเี่ กีย่ วข้ องในธุรกิจบริการ
จากความหมายของการบริ ก าร ดัง ได้ก ล่ า วมาแล้ว จะเห็ น ได้ว่ า ผู ้ที่ เกี่ ย วข้อ งในธุ ร กิ จ บริ ก าร
ประกอบด้วย 2 ส่ วนหลัก (ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์, 2546, น. 26-27) คือ
1. ผูใ้ ห้บริ การ ได้แก่ ธุ รกิจที่ ดาํ เนิ นการในรู ปบริ ษทั หรื อห้างร้ านในการให้บริ การ ซึ่ งผู ้
ให้บริ การคือ พนักงานทุกระดับในธุ รกิจ ตั้งแต่ เจ้าของธุ รกิจ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับ คน
เป็ นปั จจัยหลักสําคัญในธุรกิจบริ การ คุณภาพบริ การมาจากพนักงานที่มีคุณภาพ
หน้าที่ ของผูใ้ ห้บริ การ คื อ การส่ งมอบบริ การให้แก่ลูกค้า ซึ่ งการส่ งมอบที่ ดีตอ้ งมาจาก
พนักงานทุกคนในบริ ษทั ตั้งแต่ผูบ้ ริ หารที่กาํ หนดนโยบายในการให้บริ การที่เน้นลูกค้าเป็ นสําคัญ
และแผนกงานต่าง ๆ จะต้องประสานงานกันเพือ่ ส่ งมอบบริ การที่เป็ นเลิศให้แก่ลูกค้า
2. ผูร้ ั บบริ การ ได้แก่ ลูกค้าที่ เข้ามาใช้บริ การ ผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การจะต้องมี ความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ตลอดเวลา ตั้งแต่ก่อนซื้อ ขณะซื้อ และหลังการซื้อ
หน้ า ที่ ข องผู ้รั บ บริ ก าร คื อ การสร้ างรายได้ใ ห้ กับ ธุ ร กิ จ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารนั้ น ๆ ลู ก ค้า เป็ น
ตัวกําหนดทิศทางการอยูร่ อดของธุรกิจการตลาดบริ การ
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ลักษณะของการบริการ (Nature of Services)
สิ นค้าเป็ นวัตถุที่สามารถจับต้องได้ แต่บริ การเป็ นพฤติกรรม การกระทํา หรื อการปฏิบตั ิ
ซึ่งมีลกั ษณะของการบริ การดังนี้ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2545, น. 11-12; ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์, 2546,
น. 26-27; วารุ ณี ตันติวงศ์วาณิ ช และคณะ, 2554, น. 140)
1. ไม่ สามารถจับต้ องได้ (Intangibility) หมายความว่า บริ การไม่สามารถจับต้องหรื อ
สัมผัสได้ ก่อนที่จะมีการซื้ อ กล่าวคือ ผูซ้ ้ื อหรื อลูกค้าไม่อาจรับรู ้การบริ การล่วงหน้าหรื อก่อนตกลง
ใจซื้อเหมือนซื้อสิ นค้า แต่อาศัยประสบการณ์เดิมที่ได้รับจากการซื้อบริ การนั้น ๆ
1.1 สถานที่ ตัวอาคารโรงแรมต้องหรู หรา โอ่ อ่า สวยงาม สะอาด และตั้งอยู่ใน
ทําเลที่ลูกค้าสะดวก
1.2 บุคคล พนักงานโรงแรมต้องมีคุณลักษณะของพนักงานที่ดี 7 ประการ และมี
พนักงานเพียงพอในการให้บริ การ
1.3 เครื่ องมือ มีเครื่ องมือที่พร้อมสําหรับการปฏิบตั ิงานทุกอย่างครบครัน
1.4 ตราสิ นค้า สัญลักษณ์ เลือกใช้สิ่งที่ แสดงถึงบริ การที่เป็ นเลิศ และบุคลากรที่มี
ประสิ ทธิภาพ
1.5 ราคา โฆษณาให้ลูกค้าเห็ นว่าการเลือกใช้บริ การของโรงแรมนั้นคุม้ กับเงินที่ จ่าย
ไป
ไม่สามารถจับต้อ งได้ (Intangibility) เป็ น บริ การที่ไม่สามารถมองเห็น เกิดความรู ้สึก รู ้
รสชาติ หรื อสัมผัสได้ ซึ่ งแตกต่างจากสิ นค้าที่จบั ต้องได้ สามารถพิจารณาสิ นค้าได้ก่อนการซื้อ ช่วย
ให้ผูบ้ ริ โภคมีขอ้ มูลในการตัดสิ นใจได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่ น เมื่อเราซื้ อสบู่คพั เค้ก พวกเรามองเห็ น
รู ้ สึก ได้รับกลิ่ นหอม หรื อ นําไปใช้ทาํ ความสะอาดได้อย่างมีป ระสิ ท ธิ ภาพ หรื อเมื่ อเราต้องจ่าย
ค่าลงทะเบี ยนเรี ยนในมหาวิทยาลัย เราจะต้องจ่ ายเพื่อให้ได้รับความรู ้ ทักษะ และการศึ กษา ซึ่ ง
อาจารย์เป็ นผูส้ ั่งสอนพวกเรา การสอนเป็ นบริ การที่ไม่สามารถจับต้องได้ หรื อในกรณี ที่เราเดินทาง
โดยเครื่ องบิน ประโยชน์ที่ได้รับคือการบริ การอย่างหนึ่ ง (การขนส่ ง) แต่มีดา้ นที่มีตวั ตน สัมผัสได้
คือ เครื่ องบินที่ใช้เดินทาง (Boeing, Avro, Concorde, etc.) รวมถึงการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
2. ไม่ สามารถแบ่ งแยกได้ (Inseparability) โดยปกติบริ การจะต้องผลิตและบริ โภคพร้อมๆ
กัน การให้บริ การเป็ นลักษณะที่ไม่อาจแยกออกจากตัวบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การนั้นๆ ได้ การผลิต
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และการบริ โภคการบริ การขึ้นในขณะเดียวกัน นัน่ คือ ผูข้ ายบริ การหนึ่งรายสามารถให้บริ การลูกค้า
ในขณะนั้นได้หนึ่งราย
การบริ การเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบการผลิตที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการบริ โภค เนื่องจาก
มีขอ้ จํากัดในเรื่ องของผูใ้ ห้บริ การที่เป็ นบุคคลและเวลา ซึ่ งทําให้สามารถให้บริ การได้เพียงครั้งละ
หนึ่ งราย ขณะที่สินค้าสามารถผลิตได้จาํ นวนมาก สามารถแบ่งแยกออกเป็ นหน่ วยย่อยและขายให้
ผู บ้ ริ โ ภคได้พ ร้ อ มกัน หลาย ๆ ราย ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เป็ นสิ น ค้า (Tangible Goods) การผลิ ต และการ
บริ โภคจะแยกออกกันอย่างชัดเจน แต่ บ ริ การจะไม่สามารถแบ่ งแยกกระบวนการผลิ ต และการ
บริ โภคออกจากกันได้ ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกัน เพื่อผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ร่ วมกันเรี ยกว่าเป็ น Co-Production Services
ลักษณะของบริ การจึงไม่แน่นอนขึ้นอยูก่ บั ว่าผูข้ ายเป็ นใคร จะให้บริ การเมื่อใด ที่ไหน และ
อย่างไร บริ การถูกสร้ างขึ้นและถูกบริ โภคไปพร้อมๆ กันโดยผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ ณ จุดที่
เกิดการปฏิสัมพันธ์ทางการค้า เช่น บริ การนวดที่ ผูใ้ ห้บริ การนําเสนอพร้ อมๆ กับที่ ผูร้ ับบริ การได้
บริ โภคความสบายจากการนวดไปพร้อมๆ กัน คุณลักษณะนี้ทาํ ให้ผคู ้ า้ ต้องพิจารณาใส่ ใจอย่างยิง่ ถึง
การบริ หารเหตุการณ์เฉพาะหน้าและการสร้างความพึงพอใจ ณ จุดที่เกิดการค้าทันที
3. บริ ก ารจั ด ทํ า มาตรฐานได้ ย ากหรื อ ความแตกต่ า งในการให้ บริ ก ารแต่ ล ะครั้ ง
(Heterogeneity or Variability) เนื่องจากปั จจัยหลักในการให้บริ การ คือ “คน” การสร้างมาตรฐาน
โดยอาศัยการจัดการคนให้มีมาตรฐานเดียวกันจึงเป็ นเรื่ องยาก จะเห็นว่าบริ การมีความหลากหลาย
สู งขึ้น อยูก่ บั ว่าใครเป็ นผูใ้ ห้บริ การ จะให้บริ การเมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไร บริ การจึงมีความแตกต่างกัน
โดยคุณภาพของการบริ การขึ้นอยู่กบั หลายปั จจัย ซึ่ งส่ วนใหญ่ตอ้ งอาศัยความพร้อมของพนักงาน
หากพนักงานเกิ ดความไม่ พ ร้ อ มไม่ ว่าจะด้านจิ ตใจหรื อร่ างกาย ก็อาจส่ งผลถึ งคุ ณ ภาพของการ
บริ การไปด้วย
คนเป็ นปั จจัยสําคัญของการให้บริ การ การจัดมาตรฐานโดยการจัดการคนเป็ นเรื่ องยาก จะเห็น
ว่าบริ การมีความหลากหลายสู งขึ้น อยูก่ บั ว่าใครเป็ นผูใ้ ห้บริ การ จะให้บริ การเมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไร
บริ การจึงมีความแตกต่างกัน ในขณะที่การผลิตสิ นค้าสามารถจัดทํามาตรฐานได้ชดั เจน ทั้งรู ปแบบ คุณภาพ
และปริ มาณ โดยอาศัยปั จจัยสําคัญ คือวัตถุดิบและเครื่ องจักรที่ทาํ ให้การควบคุมคุณภาพของสิ นค้า
ทํา ได้ง่ า ยกว่ า ดัง นั้ น จึ ง ไม่ ส ามารถกํา หนดกฎเกณฑ์ ใ ห้ ง านบริ ก ารทุ ก ชิ้ น ออกมามี ล ัก ษณะ
เหมือนกันแบบกรณี การผลิตสิ นค้าได้ งานบริ การจากพนักงานคนเดียวกันจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้ น อยู่กับ เวลา สถานที่ และปั จ จัยแวดล้อ ม ตัว อย่างเช่ น การเข้าไปรั บ ประทานอาหารในร้ าน
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เดียวกัน แต่ต่างเวลากันก็อาจไม่ได้รับประทานอาหารที่รสชาติเหมือนกันได้ หรื อการเลือกตัดผม
กับ ช่ างผมคนเดี ย วกัน ก็ อ าจตัด ผมได้ไ ม่ เหมื อ นกัน ในแต่ ล ะครั้ ง เป็ นต้น ดังนั้น คุ ณ ภาพการ
ให้บริ การอาจเปลี่ ยนแปลงได้ข้ ึนอยู่กบั ว่าใครเป็ นผูใ้ ห้บริ การ ให้บริ การเมื่อไร ให้บริ การที่ ไหน
และให้บริ การอย่างไร
4. ไม่ สามารถรักษาเก็บไว้ ได้ (Perishability)
บริ การไม่สามารถผลิตแล้วเก็บไว้ได้เหมือนสิ นค้าอื่นได้ เมื่อไม่มีความต้องการใช้บริ การ
จะเกิดความสู ญเปล่า บริ การจึงมีความสู ญเสี ยค่อนข้างสู ง ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการใช้ในบริ การในแต่ละ
ช่วงเวลา
4.1 ด้านอุปสงค์ (Demand) คือการปรับความต้องการซื้อ สามารถทําได้ดงั นี้
4.1.1 ตั้งราคาให้แตกต่างกัน ตั้งราคาสู งเมื่อความต้องการซื้อมาก เช่น สถานบันเทิงตั้ง
ราคาตํ่าเมื่อความต้องการน้อย
4.1.2 จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย ช่วงที่มีความต้องการซื้อน้อย
4.1.3 การให้บริ การเสริ มตามธนาคาร และศู นย์บริ การต่ าง ๆ ช่ วงเวลาที่ คนแน่ นจะ
จัดบริ การเสริ มให้ลูกค้า เพือ่ ให้บริ การแก่คนรอ เช่น การมีกาแฟ มีทีวี เป็ นต้อน
4.1.4 ระบบการจอง เพื่อปรับระดับความต้องการให้เหมาะสม
4.2 ด้านอุปทาน (Supply) คือ การปรับการให้บริ การ สามารถทําได้ดงั นี้
4.2.1 เพิ่มพนักงานชัว่ คราว
4.2.2 ให้ผูบ้ ริ โภคมีส่วนร่ วมในการให้บริ การ เช่น การให้ลูกค้ากรอกข้อมูลในการใช้
บริ การธนาคาร เป็ นต้น
4.2.3 การให้บริ การร่ วมกัน ระหว่างผูข้ ายบริ การ เช่น การให้บริ การ ATM ร่ วมกันของ
ธนาคาร
การบริ การผลิตได้เพียงครั้งละหนึ่ งหน่ วย และจะเกิ ดขึ้ นได้ก็ต่อเมื่อเกิ ดการซื้ อและรับ
บริ การในขณะเดียวกัน แต่ปัญหาของธุ รกิ จบริ การคงจะไม่เกิดขึ้น หากความต้องการซื้ อกับความ
ต้องการขายมีปริ มาณที่ตรงกัน ในขณะที่ธุรกิจสิ นค้า ผูผ้ ลิตสามารถทําการคาดคะเนล่วงหน้าและ
ทําการผลิ ตเก็บ ไว้ได้ เพื่ อรองรั บ ปริ มาณความต้องการซื้ อ สิ น ค้าที่ เพิ่ มขึ้ น หรื อลดลงได้ แต่ การ
บริ การไม่สามารถทําได้ ความสู ญสลายจากการได้รับบริ การมาพร้อมกับการใช้ไป คุณลักษณะนี้ทาํ
ให้ ลู ก ค้าหลายรายเกิ ด ความลังเลในการตัดสิ น ใจใช้จ่ ายเงิ น เพื่ อ ซื้ อ บริ ก าร เพราะท้ายที่ สุ ด ไม่
สามารถนําอะไรติดตัวกลับไปได้ นอกจากความพึงพอใจจากการได้รับบริ การ ผูค้ า้ จึงควรวางแผน
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ให้ลูกค้าเห็นว่าแม้จะไม่มีอะไรติดไม้ติดมือแต่สิ่งที่ได้คือความประทับใจจากบริ การที่จะอยูใ่ นความ
ทรงจําไปไม่มีวนั ลืมเลือน ตัวอย่างเช่น สวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์ที่ตอกยํ้าความสําคัญของความทรงจํา
ดี ๆ ที่ มีร่วมกันกับครอบครัว แม้เสี ยเงินไปแล้วจะไม่ มีสิ่งของนํากลับบ้าน แต่ความรู ้ สึกดี ๆ จะ
ยังคงอยูใ่ นใจตลอดไป
5. ไม่ สามารถถ่ ายโอนเป็ นเจ้ าของได้ (No Transfer of Ownership) เมื่อลูกค้าซื้ อบริ การ
ลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์ (Benefit) หรื อคุณค่า (Value) จากบริ การ ได้รับประสบการณ์จากการใช้
บริ การ ซึ่ งประสบการณ์น้ ีเป็ นตัวสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยปราศจากความเป็ นเจ้าของใน
องค์ประกอบที่จบั ต้องได้
ตัวอย่างเช่น การเช่ารถยนต์ ลูกค้าไม่ได้เป็ นเจ้าของรถยนต์ ลูกค้าจะได้รับ “ประสบการณ์”
ในการใช้รถยนต์เช่ านั้นแทน หรื อการเรี ยนการสอนในมหาวิทยาลัย มี องค์ประกอบที่ จบั ต้องได้
มากมาย เช่ น โต๊ ะ เก้า อี้ ห้ อ งสมุ ด อาจารย์ผู ้ส อน สนามกี ฬ า ซึ่ งองค์ป ระกอบเหล่ า นี้ ช่ ว ยกัน
สร้างสรรค์ความรู ้ ซึ่ งถือว่าเป็ น “ความรู ้” เป็ นผลประโยชน์ที่นกั ศึกษาได้จากการลงทะเบียนเรี ยนที่
มหาวิทยาลัย โดยที่ นักศึ กษาสามารถจับต้องโต๊ะ เก้าอี้ ใช้บริ การสนามกี ฬา ห้องสมุ ดได้ แต่ ไม่
สามารถเอาสิ่ งเหล่านี้ไปเป็ นเจ้าของได้
การวางตําแหน่ ง และการทําให้ บริการมีความแตกต่ างจากคู่แข่ งขัน
ธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ ดี ต้อ งใช้ก ารตลาดเพื่ อ สร้ า งตํา แหน่ งที่ เข้ม แข็งในตลาดเป้ าหมาย เช่ น
Southwest Airline วางตําแหน่งของบริ ษทั เป็ นสายการบินระยะสั้น ไม่มีการต่อเครื่ อง ค่าโดยสารตํ่า
หรื อโรงแรมริ ทซ์ คาร์ ลตัน วางตําแหน่ งที่ ประสบการณ์ในความทรงจํา ซึ่ งสนุ กสนาน ปลอดภัย
และตอบสนอง แม้ในสิ่ งที่ลูกค้าไม่ได้แสดงความต้องการออกมา จากตัวอย่างธุ รกิจบริ การเหล่านี้
จะเห็นว่ามีการวางตําแหน่ งทางการตลาดจากกิจกรรมของส่ วนประสมทางการตลาดตามแบบเดิม
อย่างไรก็ตาม บริ การแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องได้ มักจะต้องการวิธีทางการตลาดที่แตกต่าง
ไป เนื่ องจากสิ นค้ามีมาตรฐานที่เห็นได้ชดั เจนและสามารถวางอยูบ่ นชั้นวาง เพื่อรอลูกค้าได้ แต่ใน
ธุรกิจบริ การ ลูกค้ากับพนักงานบริ การต้องมีปฏิสมั พันธ์กนั เพื่อสร้างสรรค์บริ การ โดยประสิ ทธิผล
ของปฏิ สั ม พัน ธ์ ขึ้ นอยู่ ก ับ ทั ก ษะของพนั ก งานบริ การ และการดํา เนิ น การบริ การ รวมถึ ง
กระบวนการสนับสนุนที่อยูเ่ บื้องหลังของพนักงาน (วารุ ณี ตันติวงศ์วาณิ ช และคณะ, 2554, น. 140)
ผูป้ ระกอบการต้องนําเสนอบริ การที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน เพื่อสร้ างความได้เปรี ยบในการ
แข่งขัน (Competitive Advantage) โดยจะต้องทําการศึกษาความต้องการของลูกค้าเป้ าหมายอย่าง
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ละเอียด และพิจารณาว่าตลาดแต่ละส่ วนต้องการประโยชน์ (Benefits) อะไรจากการบริ โภคบริ การ
ทั้งนี้ การแบ่ งส่ วนตลาด เป็ นกระบวนการในการแบ่ งแยก “ตลาดรวม” ซึ่ งแต่ เดิ มประกอบด้วย
ผู ้บ ริ โ ภคมี ล ัก ษณะที่ แ ตกต่ า งกัน (Heterogeneous Market) ให้ เป็ น “ส่ ว นของตลาด” (Market
Segment) หรื อตลาดย่อย (Submarket) ซึ่ งในแต่ละส่ วนของตลาดนั้น ๆ ประกอบด้วยผูบ้ ริ โภคที่มี
ลักษณะบางประการคล้ายคลึงกัน (Specific homogeneous markets) จึงทําให้องค์กรสามารถกําหนด
เป้ าหมายได้ชัดเจนว่า บริ ษทั ดังกล่าวจะมุ่งเน้นไปยังส่ วนของตลาดหรื อผูบ้ ริ โภคกลุ่มใด (ธี รกิติ
นวรัตน ณ อยุธยา, 2547, น. 58-59)
เมื่อทราบว่า Segment ใดที่เรามุ่งเข้าไปทํางาน ก็ตอ้ งวางตําแหน่งเพื่อจะได้นาํ เสนอบริ การ
ที่ ถู กต้อ งตรงกับ ความต้อ งการและอยากให้ ลู ก ค้าได้รั บ รู ้ ถึ งบริ ก ารและบริ ษ ัท ว่าอย่า งไร เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับคู่แข่งขัน บริ ษทั จะต้องหาวิธีการที่จะทําให้ลูกค้าทราบว่าบริ การขององค์กรแตกต่าง
จากคู่แข่งขันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในการวางตําแหน่ งองค์กรบริ การจะต้องสามารถนําเสนอตัวเอง
ให้แตกต่างไปจากคู่แข่งขัน โดยการนําเสนอ “สิ่ งที่มีคุณค่าเหนื อกว่า” (Superior Delivered Value)
ให้แก่ลูกค้า โดยสําหรับลูกค้าแล้ว สิ่ งที่มีคุณค่าเหนือกว่า จะหมายถึง “คุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้าได้รับ”
(Total customer Value) หั ก ลบ ด้ ว ย “ต้ น ทุ น ทั้ งห มดของลู ก ค้ า ” (Total Customer Cost) ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปในการเลือกซื้ อบริ การ ลูกค้ามักจะพิจารณาความสมดุลระหว่างปั จจัยที่สาํ คัญ 3 ประการ
คื อ ปั จจัยด้านต้นทุ น ในการซื้ อ (Cost) ปั จจัยด้านคุ ณ ภาพของการบริ การ (Service Quality) และ
ปั จจัยด้านคุณค่าเพิ่ม (Added Values) ที่ได้รับจากบริ การที่คิดว่าจะตัดสิ นใจซื้ อ (ธี รกิติ นวรัตน ณ
อยุธยา, 2547, น. 67)
ขั้นตอนในการกําหนดกลยุทธ์ การวางตําแหน่ งบริ การ (ธี รกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547, น. 69-70)
มีดงั นี้
1) การวิเคราะห์ ตลาด (Market Analysis) เพื่อให้ทราบข้อมูลที่ จาํ เป็ นเกี่ ยวกับอุปสงค์
และลูกค้า เพื่อนําไปใช้ในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการวางตําแหน่ง เช่น ขนาดของตลาด (Market Size)
ในแง่ของปริ มาณหรื อมูลค่าการใช้บริ การของลูกค้าทั้งหมด ความจําเป็ น ความต้องการ และรสนิยม
ในการซื้อของลูกค้า รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด (Trends) และสถานที่ที่ลูกค้าใช้บริ การ
(Location)
2) การวิ เคราะห์ ส ภาพภายในของกิ จ การ (Internal Corporate Analysis) เป็ นการ
วิเคราะห์ ถึ งขี ด ความสามารถ (Capabilities) และข้อ จํากัด (Constraints) ต่ าง ๆ ของทรั พ ยากรที่
กิจการมีอยู่ ตลอดจนค่านิยม (Values) และเป้าหมาย (Goals) ของกิจการในการดําเนิ นธุรกิจ เพื่อให้
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ได้คาํ ตอบว่ากิ จการควรที่ จะให้บ ริ การกับ ลู กค้าเป้ าหมายในส่ วนของตลาด (Market Segments)
เท่าใด
3) การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน (Competitive Analysis) เป็ นการวิเคราะห์เพื่อค้นหา
คู่ แข่ งขัน ของกิ จการ ตลอดจนวิเคราะห์ ห าจุ ดอ่อ นกับ จุ ดแข็ง และตําแหน่ งทางการตลาดของคู่
แข่ งขัน การวิเคราะห์ สภาวะการแข่งขันจะช่ วยให้กิจการสามารถมองเห็ น ทางเลื อกต่ าง ๆ ที่ จะ
นําไปใช้ในการวางตําแหน่งของกิจการ ทําให้กิจการทราบถึง “คุณสมบัติที่สาํ คัญ” (Attributes) ที่จะ
สามารถนําไปเป็ นจุดมุ่งเน้นเพื่อใช้ในการวางตําแหน่งในขั้นตอนต่อไป
4) การกําหนดตําแหน่งที่ตอ้ งการในตลาด เป็ นการนําคุณสมบัติที่สาํ คัญมาจัดลงใน “ผัง
การวางตําแหน่ง” (Positioning Map) เพื่อชี้ให้เห็นถึงตําแหน่งบริ การของกิจการและเปรี ยบเทียบกับ
คู่แข่งขันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทัว่ ไปการเขียนผังการวางตําแหน่งจะนิยมใช้ 2 ปั จจัย (Dimensions)
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความชอบของลูกค้า (Customers Preferences)
กลยุทธ์ การตลาดสํ าหรับธุรกิจบริการ
กลยุทธ์ของธุรกิจบริ การหรื อตลาดบริ การ นอกจากจะสร้างความแตกต่างเพื่อให้ได้เปรี ยบ
ในเชิ งการแข่งขันกับคู่แข่งขันในอุตสาหกรรม และสามารถตอบสนองความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
สิ่ งที่ สําคัญ ที่ จะทําให้ธุรกิ จดําเนิ น การให้ มีความแข็งแกร่ ง เพื่ อ สร้ างความได้เปรี ยบในเชิ งการ
แข่งขัน และบรรลุผลสําเร็ จตามเป้าหมายต่อองค์กรและทําให้องค์กรมีผลกําไรนั้นคือ “คน”
คุณภาพของพนักงานที่ให้บริ การ เป็ นองค์ประกอบสําคัญที่ตอ้ งทํางานแบบเผชิญหน้ากับ
ลู ก ค้า ทํา ให้ ลู ก ค้ามี ค วามพึ ง พอใจ(Customer Satisfaction) และเกิ ด ความจงรั ก ภัก ดี (Customer
Loyalty) มีบทบาทสําคัญที่ช่วยทําให้ผลประกอบการทางการเงินและการตลาดประสบความสําเร็ จ
ซึ่ งมี คาํ ถามว่า ทําไมพนักงานจึ งเป็ นหนึ่ งในองค์ประกอบสําคัญของส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การ (Marketing Mix 7 Ps) ความสําเร็ จ ของธุ รกิ จ บริ การเป็ นความมุ่ งมั่น ที่ จ ะบริ ห ารจัดการ
ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และทํางานอย่างใกล้ชิดกับผูบ้ ริ หารด้านตลาดและการดําเนิ นงาน
เพื่อให้เกิดความสมดุลและทําให้เป้ าหมายเกิดความขัดแย้งน้อยลง การรับรู ้อย่างมีคุณค่าและลงทุน
กับทรัพยากรบุคคล และเข้าใจถึงต้นทุนจากการสู ญเสี ยพนักงานที่ลาออกสู ง กลยุทธ์ดา้ นทรัพยากร
มนุ ษ ย์ (Human Resource—HR) ที่ ดี แ ละภาวะผู ้น ํา ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ในระดับ ต่ า ง ๆ จะนํา ไปสู่ ก าร
ได้เปรี ยบทางการแข็งขันอย่างยัง่ ยืน (Lovelock and Wirtz, 2011, p. 307)
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ดังนั้น พนักงานต้องมี จิตใจให้บริ การ (Service Mind) และชี วิตแห่ งการบริ การ (Service
Self) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. จิตใจให้ บริการ (Service Mind) หมายถึง การอํานวยความสะดวก การช่วยเหลือ การ
ให้ความกระจ่าง การสนับสนุ น การเร่ งรัดการทํางานตามสายงาน และความกระตือรื อร้นต่อการ
ให้บริ การคนอื่น รวมทั้งการยิม้ แย้มแจ่มใส ให้การต้อนรับด้วยไมตรี จิตที่ดีต่อผูอ้ ื่น ต้องการให้ผอู ้ ื่น
ประสบความสําเร็ จในสิ่ งที่ เขาต้อ งการ หรื อ อาจหมายถึ ง การให้ ที่ จริ งใจ ไม่ ห วังผลตอบแทน
(จิตตินนั น์ นันทไพบูลย์, 2555, น. 66-67)
คําว่า Service Mind มีความหมายดังนี้
S = Smile

ต้องมีรอยยิม้

E = Enthusiasm

ความกระตือรื อร้น เอาใจใส่ ลูกค้า

R = Responsiveness มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่มีต่อลูกค้า
V = Value

ให้บริ การลูกค้าอย่างมีคุณค่า

I = Impression

ให้บริ การอย่างประทับใจ

C = Courtesy

บริ การลูกค้าอย่างสุ ภาพอ่อนโยน

E = Endurance

ความอดทนการเก็บอารมณ์

M = Make Believe มีความเชื่อ
I = Insist

การยืนยัน/มีจุดยืนที่จะบริ การลูกค้า

N = Necessitate

การให้ความสําคัญ

D = Devote

การอุทิศตน

2. ชีวติ แห่ งการบริการ (Service Self) (จิตตินนั น์ นันทไพบูลย์, 2555, น. 67-70) แนวคิด
นี้ เชื่ อว่า ชี วิตของบุคคลประกอบด้วยร่ างกายและจิตใจ การที่จิตใจพร้อมจะให้บริ การอย่างเดียวใน
ขณะที่ร่างกายไม่พร้อม ก็ไม่สามารถสร้างประสบการณ์บริ การที่ดีให้แก่ลูกค้าได้ ดังจะเห็นได้วา่ ผู ้
ให้บ ริ การบางคนที่ เต็มใจบริ การลู กค้าอย่างเต็มที่ แต่ ไม่ รักษาบุ ค ลิ ก ภาพให้ดูดี เครื่ อ งแต่ งกาย
สกปรก ผมยาว เล็บยาว ในทางตรงข้าม ผูใ้ ห้บริ การบางคนมีร่างกายพร้ อมให้บริ การคือ การแต่ง
กายดี ดูเรี ยบร้ อยสะอาด แต่ กลับไม่ มีจิตใจที่ อยากให้บ ริ การ แนวคิ ด Service Self จึ งนําร่ างกาย
ให้บริ การและจิตใจให้บริ การมาผนวกกันเข้าเป็ นชีวิตแห่ งการบริ การ หมายถึง ทั้งร่ างกายและจิตใจ
พร้อมที่จะทํางานรับใช้ผอู ้ ื่น ดังนั้น ผูท้ ี่มี Service Mind จึงมีท้ งั บุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสะอาด พูดจา
ไพเราะ และมีใจรักการให้บริ การ รักและเห็นความสําคัญของลูกค้า ตลอดจนเต็มใจที่จะทําให้ลูกค้า
ได้รับความพึงพอใจเสมอ
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กลยุทธ์สาํ คัญในการปลูกฝั งจิตใจให้บริ การแก่พนักงานนั้น องค์กรต้องเริ่ มต้นจากสิ่ ง
ต่อไปนี้
1) การจัดบรรยากาศสถานที่ทาํ งาน หมายถึง การจัดสถานที่ทาํ งานให้สะอาดเรี ยบร้อย
บรรยากาศร่ มเย็น มีสถานที่พกั ผ่อนหรื อพักรอ เช่ น การให้บริ การของบริ ษทั โตโยต้าที่จดั สถานที่
นัง่ พักในห้องปรับอากาศ มีหนังสื อพิมพ์ วารสารดี ๆ มีน้ าํ ดื่มและอาหารว่างบริ การ เป็ นต้น ในขณะ
ลูกค้ารอการซ่ อมรถในอู่ของบริ ษทั บรรยากาศดังกล่าวยังรวมถึงการจัดสถานที่ ป้ ายบอกสถานที่
ตั้งแต่เส้นทางเข้าจนถึงตัวบุ คคลผูใ้ ห้บริ การและกลับไป จุดให้บริ การควรเป็ น One Stop Service
(ไปแห่งเดียว งานสําเร็ จ)
2) ปลูกฝั งพนักงานให้เต็มใจบริ การ หน้าต่างบานแรกของหัวใจในการให้บริ การคื อ
ความรู ้ สึก ความเต็มใจ ความกระตื อรื อร้ นที่ จะให้บ ริ การ และปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้าอย่างเท่ าเที ยมกัน
“เป็ นความรู ้สึกภายในของบุคคลว่าเราเป็ นผูใ้ ห้บริ การ จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุด ให้ประทับใจกลับไป”
ความรู ้สึกดังกล่าวจะสะท้อนสู่ ภาพที่ปรากฏบนใบหน้า และกิริยาท่าทางของผูใ้ ห้บริ การคือ การยิม้
แย้มแจ่มใส
3) ปลูกฝังให้พนักงานยิม้ แย้มแจ่มใส ผูใ้ ห้บริ การต้องพร้อมต้อนรับลูกค้าเสมอ ทักทาย
ด้วยไมตรี จิต การยิ้มแย้มแจ่มใสจึ งถือว่าเป็ นบันไดขั้นสําคัญที่ จะนําไปสู่ ผลสําเร็ จขององค์กร ผู ้
ให้บริ การต้องระลึกเสมอว่า การยิม้ คือการเปิ ดหัวใจการให้บริ การที่ดี
4) ปลูกฝังให้พนักงานไม่นิ่งดูดาย โดยไม่ตอ้ งบอกหรื อเรี ยกทํา (Proactive) จะเป็ นฝ่ าย
รุ ก หรื อหาช่องทางที่จะรับใช้ลูกค้าเสมอ คิดแทนลูกค้า คาดเดาความต้องการของลูกค้า ให้บริ การ
ลูกค้าก่อนลูกค้าจะเรี ยกให้ทาํ
5) ปลู ก ฝั งให้ พ นัก งานรู ้ สึ ก อย่างแรงกล้าและลึ ก ซึ้ งถึ งความสํ าคัญ ต่ อ ลู ก ค้า เพราะ
ความรู ้สึกเช่นนี้จะก่อให้เกิดการบริ การที่ดีข้ ึนเอง
6) ปลู กฝั งให้พ นักงานมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ กับ ลู ก ค้าด้ว ยความรวดเร็ ว และเต็ ม ใจ ด้วยการ
เริ่ มต้นทักทายผูม้ าติ ดต่อด้วยการซักถามด้วยภาษาที่ สุภาพ แสดงความกระตื อรื อร้นและเป็ นมิตร
เช่น มีอะไรให้รับใช้ครับ (ค่ะ) ต้องการติดต่อเรื่ องอะไรครับ (ค่ะ) ไม่ปล่อยให้ผูม้ าติดต่อถามก่อน
เมื่อรับงานได้แล้วต้องทําให้สําเร็ จโดยเร็ วและเกิดความสะดวก เมื่อผูม้ าติดต่อมาที่เดียว พริ บเดียว
หรื อแห่ งเดียวก็สามารถประสานได้ทุกจุด การประสานงานการช่วยเหลือต้องรวดเร็ ว บางเรื่ องควร
วันเดียวสําเร็ จ (One Day Success) หรื อ 5 นาทีสาํ เร็ จ
7) ปลูกฝังให้พนักงานมีการสื่ อสารที่ ดี การสื่ อสารที่ ดีจะสร้างภาพลักษณ์ ขององค์กร
ตั้งแต่ การต้อนรับ หรื อการรั บโทรศัพท์ดว้ ยนํ้าเสี ยงและภาษาที่ ให้ความหวัง ให้กาํ ลังใจ ภาษาที่
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แสดงออกไป ไม่ว่าจะเป็ นปฏิสัมพันธ์โดยตรงหรื อการโทรศัพท์จะบ่งบอกถึงนํ้าใจการบริ การข้าง
ในจิตใจ
8) ปลูกฝังการเอาใจเขามาใส่ ใจเรา นึ กถึงความรู ้สึกของคนมาติ ดต่อขอรับบริ การ เขา
มุ่งหวังได้รับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ ว ความถูกต้อง ด้วยไมตรี จากผูใ้ ห้บริ การ อธิ บายในสิ่ ง
ที่ ผูม้ ารับบริ การไม่รู้ดว้ ยความชัดเจน ภาษาที่ เปี่ ยมไปด้วยไมตรี จิต มีความเอื้ออาทร ติ ดตามงาน
และให้ความสนใจต่องานที่รับบริ การอย่างเต็มที่
9) การพัฒ นาเทคโนโลยี เทคโนโลยี หมายถึง เครื่ องมือและเทคนิ ควิธีการให้บริ การ
เช่ น การติ ดประกาศที่ ชัดเจน การประชาสัมพันธ์ให้ ท าํ คนในองค์กรทราบ เป็ นการสร้ างนํ้าใจ
ให้บริ การการให้เกิดขึ้นกับทุกคนในองค์กร ไม่ใช่เฉพาะผูท้ ี่มีหน้าที่โดยตรง แต่เป็ นเรื่ องของทุกคน
ต้องช่วยกันทําหน้าที่ ให้บริ การ นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยี เช่น เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ จะช่วยอํานวย
ความสะดวกในด้านข้อมูลข่าวสาร จะช่วยเสริ มให้บริ การเป็ นไปด้วยดี
10) การติดตามประเมินผล และมาตรการประกันคุณภาพการให้บริ การ การบริ การควร
มี ก ารติ ด ตาม และประเมิ น ความพึ งพอใจจากลู ก ค้าเป็ นช่ วง ๆ เพื่ อ รั บ ฟั งความคิ ด เห็ น และผล
สะท้อนกลับว่ามีขอ้ มูลส่ วนใดต้องปรั บปรุ งแก้ไข ส่ วนมาตรการประกันคุณภาพคือการกําหนด
มาตรฐานให้บริ การว่าจะปรับปรุ งการให้บริ การอย่างไร เช่ น งานจะเสร็ จภายใน 3 ชั่วโมง หรื อ
ภายใน 1 วัน เป็ นต้น
สรุ ป
กลยุทธ์การแข่งขันเพื่อให้ได้เปรี ยบในเชิ งการแข่งขันกับคู่แข่งขัน คือการให้บริ การที่
ดี ไม่ว่าจะเป็ นขายสิ นค้าโดยเพิ่มการบริ การเข้าไป รวมทั้งการให้บริ การตอบคําถาม ติ ดตั้ง และ
รับประกัน จนทําให้บริ การเป็ นส่ วนหนึ่งของทุกธุรกิจ เนื้อหาบทความนี้ทาํ ให้มีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ (1) ความหมายของการบริ การว่า การบริ การ (Service) หมายถึง กิจกรรม ชุดของกิจกรรม
ผลประโยชน์ หรื อความพึงพอใจ ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อเสนอขาย หรื อกิจกรรมที่จดั ทําขึ้นรวมกับการขาย
สิ น ค้า เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ มี ก ารติ ด ต่ อ ระหว่ างลู ก ค้ากับ ผู ใ้ ห้ บ ริ ก าร โดยสิ น ค้าที่ ไ ม่ มี ต ัว ตนนั้น จะต้อ ง
ตอบสนองความต้อ งการและความพึ ง พอใจให้ ก ับ ลู ก ค้า แบ่ งออกเป็ น 2 รู ป แบบ ได้แ ก่ (1.1)
ผลิ ตภัณ ฑ์บริ การ เป็ นกิ จกรรม ชุ ดของกิ จกรรม ผลประโยชน์ หรื อความพึงพอใจที่ ผูใ้ ห้บริ การ
จัดทําขึ้นเป็ นผลิตภัณฑ์บริ การรู ปแบบหนึ่ ง เพื่อตอบสนองความต้องการให้กบั ผูบ้ ริ โภค (1.2) การ
บริ การส่ วนควบ เป็ นกิจกรรม ชุดของกิจกรรม ผลประโยชน์ หรื อความพึงพอใจที่ผใู ้ ห้บริ การจัดทํา
ขึ้ น เพื่ อ เสริ มหรื อ รวมกับ สิ น ค้า เพื่ อ ให้ ก ารขายและการใช้สิ น ค้า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ช่ ว ย
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ตอบสนองความต้องการให้กบั ผูบ้ ริ โภค (2) ผูท้ ี่เกี่ยวข้อ งในธุรกิจบริ การ ประกอบด้วย 2 ส่ วน
หลัก คือ (2.1) ผูใ้ ห้บริ การ (2) ผูร้ ั บบริ การ ได้แก่ ลูกค้าที่ เข้ามาใช้บริ การ (3) ลักษณะของการ
บริ การ ได้แ ก่ ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) ไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Inseperability) บริ การ
จัดทํามาตรฐานได้ยาก หรื อความแตกต่างในการให้บริ การแต่ละครั้ง (Heterogeneity or Variability)
ไม่ ส ามารถรั ก ษาเก็ บ ไว้ไ ด้ (Perishability) ไม่ ส ามารถถ่ า ยโอนเป็ นเจ้ า ของได้ (No Transfer of
Ownership) (4) การวางตําแหน่ง โดยกลยุทธ์การวางตําแหน่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ตลาด (Market
Analysis) การวิเคราะห์สภาพภายในของกิ จการ (Internal Corporate Analysis) การวิเคราะห์สภาวะการ
แข่งขัน (Competitive Analysis) การกําหนดตําแหน่งที่ตอ้ งการในตลาด และ (5) การทําให้บริ การมีความ
แตกต่างจากคู่แข่งขัน และกลยุทธ์การบริ การสําหรับธุรกิจบริ การ ได้แก่ การสร้างให้พนักงานมีจิตใจ
ให้บริ การ (Service Mind) และชีวติ แห่งการบริ การ (Service Self)
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ระบบตรวจรายชื่ อนักศึกษาเข้ าเรียนบนเว็บแอพพลิเคชั่น
Student attendance system on web application.
ณัฏฐยศ สุ ริยเสนีย์
อาจารย์ประจําสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
ปั จจุบนั อินเตอร์ เน็ตเข้ามามีบทบาทในองค์กรและชีวิตมากขึ้น จนเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่สาํ คัญ
ต่อการทํางาน งานวิจยั ชิ้ นนี้ เน้นการวิเคราะห์ ออกแบบ สร้างฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ ซึ่ งใช้ระบบ
อินเตอร์ เน็ตในการเข้าถึงข้อมูลแบบออนไลน์ เพื่อบริ หารจัดการระบบตรวจสอบรายชื่ อนักศึกษา
เข้าเรี ยนในแต่ละรายวิชาของคณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยการใช้ฐานข้อมูล MySQL
กับ ภาษา HTML5 CSS3 และ PHP ในการพัฒ นาระบบบริ ห ารจัด การการตรวจสอบรายชื่ อ
นักศึกษาเข้าห้องเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพ ถูกต้องแม่นยํา ตรวจสอบได้ ใช้เวลาในการตรวจสอบ
รายชื่ อได้รวดเร็ ว ระบบนี้ มีการทํางานแยกออกเป็ นสองส่ วนคื อ ส่ วนของอาจารย์เป็ นคนสร้ าง
ห้องเรี ยนและการเข้าเรี ยนในแต่ละวิชาของแต่ละคาบเรี ยน และส่ วนของนักศึกษาเป็ นผูย้ ืนยันการ
เข้าห้องเรี ยนด้วยตนเอง ซึ่ งสามารถตรวจสอบการเข้าเรี ยนของตนเองได้แบบทันที ระบบรองรับ
การทํางานบนทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็ น iOS Android หรื อ Window เพียงเข้าถึงอิ นเตอร์ เน็ตด้วย
Browser ต่ า ง ๆ ก็ ส ามารถใช้ง านระบบได้ท ัน ที ทางผู ้วิ จ ัย หวังเป็ นอย่า งยิ่ง ว่ า งานวิ จ ัย ระบบ
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเข้าห้องเรี ยนจะเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนของคณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ต่อไปในอนาคต
ABSTRACT
Nowadays, the Internet has used in several role on organization and our life which
become the significant factors for working. This research focuses on analyzing, designing,
creating database system on website by using the internet access to online data for class
attendance of Business Administration student. This Application used technologies such as
MySQL database, HTML5, CSS3 and PHP language for developing the effective and accurate
management of class attendance system. Application allow the user to check stat of student class
1168

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

attendance in real-time. In addition, the system is divided into two parts, teachers create classes
and attend class in each lesson while the student section is self-contained. They can check their
attendance right away. The system supported on all devices, iOS, android or window, just access
the internet with the browser can use the system immediately. The researcher is very hopeful the
researching student attendance records will be beneficial to the teaching of Faculty of Business
Administration.
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปั จจุบนั การเรี ยนการสอนในอุดมศึกษาจะมีมาตรฐานวิชาการในการวัดผลการเรี ยนของ
นักศึกษาหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็ นการเก็บคะแนนระหว่างเรี ยน การสอบวัดผลกลางภาค การสอบ
วัดผลปลายภาคแต่หนึ่งในปั จจัยที่มีผลสําคัญต่อนักศึกษาในการเข้าเรี ยนคือจํานวนการเข้าเรี ยนของ
นักศึกษาในแต่ละรายวิชาโดยมีระเบียบบังคับอยูว่ ่านักศึกษาจะต้องเข้าเรี ยนมากกว่าร้อยละ 80 ของ
ชัว่ โมงเรี ยนทั้งหมด หากนักศึกษาไม่สามารถมาเรี ยนครบตามเวลาที่กาํ หนด จะหมดสิ ทธิ์สอบโดย
ทันที ดังนั้นอาจารย์ผสู ้ อนส่ วนใหญ่จึงตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาก่อนเข้าห้องเรี ยนด้วยวิธีเรี ยกชื่ อ
ผูเ้ ข้าเรี ยนรายบุคคลหรื อการให้นกั ศึกษาเซ็นชื่อยืนยันการเข้าเรี ยนในแต่ละคาบเรี ยน เวลาของคาบ
เรี ยนส่ วนใหญ่จึงถูกใช้ไปกับการตรวจสอบรายชื่อผูเ้ ข้าเรี ยน ด้วยเหตุน้ ีผวู ้ ิจยั จึงได้คิดระบบบริ หาร
จัดการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเข้าเรี ยนในระบบออนไลน์ ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกรวดเร็ วต่อการ
เรี ยนการสอนมากขึ้น
จากนั้นจึงพบปั ญหาเพิ่มเติม คือ พบว่านักศึกษาบางรายยืนยันการเข้าห้องเรี ยนแทนเพื่อน
จากการเซ็นชื่อหรื อการเรี ยกชื่อ และนักศึกษาไม่ทราบจํานวนครั้งที่ตวั เองมาเข้าเรี ยนจึงทําให้หมด
สิ ทธิ์สอบเมื่อถึงปลายภาคเรี ยน
ผู ้วิ จ ัย เล็ ง เห็ น ว่ า ปั จ จุ บ ัน อิ น เทอร์ เน็ ต เป็ นเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด
ครอบคลุมทุ กพื้นที่ และมี อตั ราการขยายตัวเร็ วที่ สุด อิ นเตอร์ เน็ ตถู กพัฒ นาศักยภาพขึ้ นมาอย่าง
รวดเร็ ว กระทัง่ ถึงปั จจุบนั มีเครื่ องมือในการเข้าถึงอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นคอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ
หรื อสมาร์ ทโฟน มือถือทุกรุ่ นก็สามารถเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ตได้อย่างรวดเร็ ว ดังนั้นเทคโนโลยีจึง
น่ าจะนํามาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาข้างต้นได้ แต่การพัฒนาระบบบนเว็บไซต์น้ นั จําเป็ นจะต้อง
อาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการใช้งานภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบ
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หน้าตาโปรแกรม (Software interface) ที่ ส อดคล้อ งต่ อ การใช้งานของผู ใ้ ช้งานเพื่ อ สร้ างระบบ
สารสนเทศที่ง่ายต่อการใช้งาน และเกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
ดังนั้น จึ งได้ศึกษาการทํางานและการออกแบบระบบเว็บ ไซต์เพื่อการศึ กษาในรู ปแบบ
ออนไลน์ การเพิ่มประสิ ทธิภาพการเรี ยนการสอน การเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่ อสาร การรายงานผล
การเรี ยน อันจะส่ งผลให้ลดระยะเวลาในการตรวจสอบรายชื่ อนักศึกษาเข้าห้องเรี ยน และช่วยเพิ่ม
เวลาในการเรี ยนรู ้มากขึ้น โดยระบบเว็บแอพพลิเคชัน่ จะทํางานบนเว็บไซต์เป็ นหลัก สามารถเข้าถึง
ได้ทุกอุปกรณ์ ของนักศึกษา และ อาจารย์สามารถใช้งานได้ทุกสถานที่เพียงต่ออินเตอร์ เน็ตและมี
เว็บบราวเซอร์เท่านั้น
ผูว้ ิจยั ได้ใช้ภาษา HTML5 ในการออกแบบหน้าตาโปรแกรมและใช้ภ าษา PHP เป็ นตัว
ประมวลผลการทํางานซึ่งเป็ นภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจและสะดวกในการพัฒนาต่อในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทําระบบตรวจสอบข้อมูลรายชื่อนักศึกษาเข้าเรี ยนที่มีประสิ ทธิภาพ
2. เพื่อรายงานผลการเข้าห้องเรี ยนที่มีประสิ ทธิต่ออาจารย์และนักศึกษา
3. เพื่อการบริ หารงานระบบตรวจสอบรายชื่อนี้ให้อยูใ่ นระบบออนไลน์ เข้าถึงได้ทุก
อุปกรณ์
4. เพื่ออํานวยความสะดวกต่ออาจารย์และนักศึกษาให้ทราบสถานะการเข้าเรี ยนของ
นักศึกษาแบบ Real Time ซึ่ งจะช่วยในการตัดสิ นใจในการเรี ยนต่อหรื อ drop ของนักศึกษา
ขอบเขตของโครงการและงานวิจยั
ในการทําโครงการครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้วางขอบเขตการจัดเก็บข้อมูล โดยใช้ภาษา HTML5 PHP และ
โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL โดยได้วางขอบเขตการทําโครงการไว้ดงั นี้
1. เนื้อหาข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลนักศึกษา
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลการเข้าห้องเรี ยนของนักศึกษา
2. กระบวนการทํางานของระบบ
พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชัน่ โดยใช้ภาษา PHP
พัฒนาฐานข้อมูลโดยใช้ระบบบริ หารจัดการฐานข้อมูล MySQL
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พัฒนาหน้าตาโปรแกรม (Software interface) โดยใช้ภาษา HTML5
3. เครื่ องมือและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์สมาร์ทโฟน ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ด้วย Web Browser
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
- ได้ระบบตรวจสอบจัดเก็บรายชื่อนักศึกษาเข้าห้องเรี ยนที่มีประสิ ทธิภาพ
- ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา
- ช่ วยให้การจัดเก็บข้อมูลมี ความถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดที่ เกิดจากการแสดงตัวตนของ
นักศึกษาซํ้า
- เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบฐานข้อมูล
- เพื่ อ ให้ เข้าใจถึ งหลัก การวิเคราะห์ และการออกแบบโปรแกรมเว็บ แอพพลิ เคชั่น ให้
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง
ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ความรู้ เกีย่ วกับการตรวจสอบชื่ อนักศึกษาเข้ าเรียน
จากเอกสารมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ดาํ เนินการเรี ยนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education,
TQF: HEd) ซึ่ งหลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ในการให้ระดับ
คะแนน (เกรด)การวัด ผล ให้ เป็ นไปตามข้อ บังคับ มหาวิ ท ยาลัย รั งสิ ต ว่าด้ว ย การศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2550 ดังนี้
มหาวิทยาลัยดําเนิ นการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นกั ศึกษาได้ลงทะเบียนเรี ยนใน
ทุกภาคการศึกษา การวัดและการประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบ หรื อวิธีอื่นที่ วิทยาลัย/คณะ
เจ้าของรายวิชาจะกําหนด
ดําเนินการวัดผลระหว่างภาคการศึกษาเป็ นระยะ ๆ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และมี
การวัดผลปลายภาคการศึกษาอย่างน้อยอีกภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
ทุ ก รายวิ ช าที่ ล งทะเบี ยนเรี ยน นักศึ ก ษาต้อ งมี เวลาศึ ก ษาไม่ น้ อยกว่าร้ อ ยละ 80 ของเวลาศึ ก ษา
ทั้งหมด หรื อได้ท าํ งานในรายวิชานั้นจนเป็ นที่ เพียงพอตามที่ อาจารย์ผูส้ อนกําหนด จึ งจะมีสิท ธิ์
ได้รับการวัดและประเมินผล
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การประเมินผลการศึกษา
หลักการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
ระบบสารสนเทศมีวงจรชี วิตที่ เหมือนกันตั้งแต่เกิ ดจนตาย วงจรนี้ จะเป็ นลําดับขั้นตอน
ตั้งแต่ตน้ จนเสร็ จเรี ยบร้อย เป็ นระบบที่ใช้งานได้ ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบต้องทําความเข้าใจให้ดีวา่ ใน
แต่ ละขั้น ตอนจะต้องทําอะไร และทําอย่างไร ขั้น ตอนการพัฒ นาระบบมี อยู่ดว้ ยกัน 7 ขั้น ตอน
ด้วยกัน คือ
1. เข้าใจปั ญหา (Problem Recognition)
ระบบสารสนเทศจะเกิดขึ้นได้กต็ ่อเมื่อผูใ้ ช้ตระหนักว่า ต้องการระบบสารสนเทศ หรื อมี
แนวคิดว่าระบบจัดการเดิมมีปัญหา ได้แก่ ระบบจัดเก็บเอกสารในตูเ้ อกสารหรื อระบบฐานข้อมูล
เป็ นแบบเก่าหรื อระบบไฟล์ไม่มีประสิ ทธิภาพเพียงพอ ล่าช้าที่จะตอบสนองความต้องการใช้ขอ้ มูล
ในปั จจุบนั
2. ศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study)
จุ ดประสงค์ข องการศึ ก ษาความเป็ นไปได้ก็คื อ การกําหนดว่าปั ญ หาคื อ อะไรและการ
ตัดสิ นใจว่าการพัฒ นาระบบสารสนเทศ หรื อการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิ มมี ความเป็ นไปได้
หรื อไม่ โดยเสี ยค่าใช้จ่ายและเวลาน้อยที่สุด และได้ผลเป็ นที่น่าพอใจ คุม้ ค่าต่อการลงทุนสร้างและ
พัฒนาระบบ
3. วิเคราะห์ (Analysis)
การวิเคราะห์ระบบเริ่ มตั้งแต่การศึกษาระบบการทํางานของระบบที่ใช้ในปั จจุบนั ในกรณี
ที่มีระบบสารสนเทศอยูแ่ ล้วจะต้องศึกษาการทํางานของระบบเดิมอย่างละเอียด เพราะเป็ นการยากที่
จะออกแบบระบบใหม่ โดยที่ ไม่กระทบการทํางานของระบบเดิ ม เพื่อกําหนดความต้องการของ
ระบบใหม่ นักวิเคราะห์ ระบบจะต้องใช้เทคนิ คในการเก็บข้อมู ล (Fact-Gathering Techniques)
ได้แก่ ศึกษาเอกสารที่มีอยู่ ตรวจสอบวิธีการทํางานในปั จจุบนั สัมภาษณ์ผใู ้ ช้และผูบ้ ริ หารที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับระบบ เอกสารที่มีอยู่ ในการวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริ งของระบบ
4. ออกแบบ (Design)
นักวิเคราะห์ระบบจะต้องออกแบบฟอร์ มสําหรับข้อมูลขาเข้า (Input Format) ออกแบบ
รายงาน (Report Format) และการแสดงผลบนจอภาพ (Screen Format) หลักการการออกแบบ
ฟอร์ มข้อมูลขาเข้าคือ ง่ายต่อการใช้งาน และป้องกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งออกแบบ
วิธีการใช้งานของระบบ การใช้งานที่ตอบสนองต่อทุกอุปกรณ์ Responsive Design
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5. การทดสอบ (Testing)
โปรแกรมเมอร์จะเริ่ มเขียนและทดสอบโปรแกรมการทํางานถูกต้องหรื อไม่ หาข้อผิดพลาด
“Bug” ต้องมีการทดสอบกับข้อมูลจริ งที่เลือกแล้ว หากทุกอย่างเรี ยบร้ อยจะได้โปรแกรมที่พร้อม
นําไปใช้งานจริ ง
6. การพัฒนาและติดตั้ง (Development)
การติดตั้งตัวโปรแกรม ติดตั้งบนอุปกรณ์ จัดทําคู่มือและจัดเตรี ยมหลักสู ตรอบรมให้แก่
ผูใ้ ช้งานที่ เกี่ยวข้อง พร้ อมทั้งจัดทําคู่มือประกอบการใช้งานโปรแกรม จัดหลักสู ตรฝึ กอบรมผูใ้ ช้
ระบบและคอยช่วยเหลือในระบบงาน
7. บํารุ งรักษา (Maintenance)
การบํารุ งรั กษา ได้แก่ การแก้ไขโปรแกรมหลังจากการใช้งานแล้ว สาเหตุ ที่ ตอ้ งแก้ไข
โปรแกรมหลังจากการใช้งานแล้ว ส่ วนใหญ่มี 2 สาเหตุ คือ 1. มีปัญหาในโปรแกรม (Bug) และ 2.
การดําเนิ นงานในองค์กรหรื อธุ รกิ จเปลี่ยนไป จากสถิติของระบบที่ พฒั นาแล้วทั้งหมดประมาณ
40% ของค่าใช้จ่ายในการแก้ไขโปรแกรม เนื่องจากมี “Bug”
เทคโนโลยีที่ใช้ ในการพัฒ นาระบบเว็บแอพพลิเคชั่น
PHP เป็ นภาษาจําพวก scripting language คําสั่งต่ าง ๆ จะเก็บ อยู่ในไฟล์ที่ เรี ยกว่า ภาษา
สคริ ปต์ (script) และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดคําสั่ง PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา
เพื่ อ ใช้ง านในการสร้ างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรื อ แก้ไ ขเนื้ อ หาได้โ ดย
อัตโนมัติ
My SQL เป็ นโปรแกรมจัดการฐานข้อมู ลซึ่ งมี ลกั ษณะเป็ นฟรี แวร์ สามารถเรี ยกค้นและ
จัดการกับข้อมูลได้โดยสะดวกด้วยการนําระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System DBMS) เข้ามารองรับ My SQL เป็ น database Server
CSS เป็ นภาษาที่ ใช้เป็ นส่ วนของการจัดรู ปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML โดยที่ CSS
กําหนดกฎเกณฑ์ในการระบุรูปแบบ (หรื อ "Style") ของเนื้อหาในเอกสาร
HTML5 เป็ นภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ โดยใช้ Tag ในการกําหนดการแสดงผลสิ่ ง
ต่าง ๆ ที่แสดงอยูบ่ นเว็บเพจทํางานได้กบั ทุก Web Browser
การวิเคราะห์ ความต้ องการของระบบ (Requirement Analysis)
การดําเนินงานของระบบ Attendance จะช่วยให้อาจารย์สามารถควบคุมการตรวจสอบการ
เข้าเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ด้วยการกําหนดสิ ทธิ์การเข้าถึงตัวบุคคลโดยการใช้ระบบตรวจสอบ
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รายชื่อจากฐานข้อมูลการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยรังสิ ตในแต่ละภาคเรี ยน ซึ่งจะลดปั ญหาความ
ซํ้าซ้อนของการยืนยันตัวบุคคลได้จากการกําหนดสิ ทธิ์การยืนยัน 1 ครั้ง ต่อ 1 คนในแต่ละคาบเรี ยน
ที่อาจารย์สร้างห้องเรี ยนในระบบออนไลน์ข้ ึน นอกจากนั้นระบบ Attendance ยังเปิ ดให้นกั ศึกษา
เข้ามาตรวจสอบจํานวนครั้งการเข้าเรี ยนของแต่ละรายบุคคลได้เพื่อให้นกั ศึกษาทราบสถานะและ
จํานวนครั้งการเข้าเรี ยนของตนเอง อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนหรื อดรอปรายวิชานั้น ๆ ในแต่
ละภาคเรี ยน
การวิเคราะห์ ระบบงานด้ วยแผนภาพกระแสงาน (Work Flow Diagram)
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การนิยามปัญหา (Problem Definition)
ปัญหา
ในการเรี ยนการสอนของวิชาส่ วนใหญ่ในคณะบริ หารธุ รกิจจะใช้ระบบตรวจสอบรายชื่ อ
นักศึกษาเข้าเรี ยน 2 แบบคือ การตรวจสอบด้วยการเรี ยกชื่ อนักศึกษาที่ มีรายชื่ ออยู่ในระบบ หรื อ
การส่ งรายชื่อนักศึกษาไปให้เซ็นชื่อยืนยันการเข้าเรี ยน ซึ่งวิธีท้ งั 2 แบบ เป็ นวิธีที่ใช้บ่อยที่สุดแต่เกิด
ปั ญหาที่ สําคัญ 2 ด้านคือ เวลาที่ ใช้ในการตรวจสอบถ้ามีจาํ นวนนักศึกษาลงทะเบี ยนเป็ นจํานวน
มาก และอีกปั ญหาคือการยืนยันการเข้าเรี ยนแทนกันอันอาจจะเกิดจากการยกมือ ขานชื่ อแทนกัน
หรื อการส่ งใบเซ็นชื่อให้นกั ศึกษาเซ็นชื่อระบุตวั ตนการเข้าเรี ยนอาจจะเซ็นชื่อแทนกันได้

วิเคราะห์ และออกแบบฐานข้ อมูลตาม Requirement
หลังจากวิเคราะห์ความต้องการแล้ว จะต้องทําการสร้างตารางดังนี้
ตารางสําหรับจัดเก็บรายชื่ออาจารย์ ( teacher )
ตารางสําหรับจัดเก็บข้อมูลการสอนของอาจารย์ (teaching)
ตารางสําหรับการจัดเก็บผูใ้ ช้ระบบ (user)
ตารางสําหรับการจัดเก็บวิชาเรี ยน (course)
ตารางสําหรับการจัดเก็บกลุ่มวิชาเรี ยน (sec)
ตารางสําหรับการจัดเก็บรายชื่อนักศึกษาสําหรับการ Export (RSU_Export)
ตารางสําหรับการจัดเก็บข้อมูลการเข้าเรี ยนของนักศึกษา (CHK_checkin)
ตารางสําหรับการจัดเก็บรหัสลับการเข้าเรี ยน (CHK_Key)
ตารางสําหรับการจัดเก็บรายชื่อนักศึกษาจากระบบของมหาวิทยาลัยรังสิ ต (RSU_student)
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แบบจําลองข้ อมูลของระบบ (Data Modeling) สามารถแสดง แผนภาพแสดงข้ อมูลความสัมพันธ์
ระหว่ างข้ อมูล (Entity Relationship Diagram)
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การออกแบบระบบ
การวิเคราะห์ ผลการศึกษา
การออกแบบ User Interface ที่ ไม่เหมาะสม มีความซับซ้อนยากต่อการใช้งาน ไม่อาจจะ
เรี ยกว่าโปรแกรมที่มีประสิ ทธิ ภาพได้ เพราะจุดประสงค์ของการทําโปรแกรมคือการช่ วยลดภาระ
ของผูใ้ ช้ ทําให้สามารถดําเนินงานได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
นอกจากนั้นการออกแบบฟั งก์ชันการทํางานของระบบและหน้าตาการใช้งานที่ ง่ายแล้ว
อีกปั จจัยหนึ่งที่จาํ เป็ นต่อการสร้างระบบขึ้นมาคือ ฐานข้อมูล เพราะการออกแบบฐานข้อมูลที่ดี จะ
ช่ วยลดความซับซ้อนในการเขี ยนคําสั่งในโปรแกรมหรื อทําให้มีการเก็บข้อมูลที่ ซ้ าํ ซ้อนน้อยลง
ช่วยลดเวลาในการพัฒนาระบบได้อย่างมาก

ผังของระบบงาน (System Flowchart)
1177

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

การออกแบบการนําเข้ าข้ อมูลและผลลัพธ์ (Input and Output Design)
ในการออกแบบพัฒนาระบบ Attendance มี 2 ส่ วนหลักดังนี้
1. ส่ วนของนักศึกษา

นั ก ศึ ก ษาสามารถเข้า มาใช้ ระบบ Attendance โดยเข้า ผ่ า น URL : www.rsucis.com/id
ระบบจะแสดงหน้ าจอหลัก สําหรั บ การเช็ ค ชื่ อ เข้าห้ อ งเรี ยน นัก ศึ กษาแต่ ล ะคนจะต้อ งใส่ รหั ส
นักศึกษาของตนเองและรหัสลับ (Key) ที่อาจารย์เป็ นผูส้ ร้างขึ้นในแต่ละคาบเรี ยนเพื่อยืนยันการเข้า
ห้องเรี ยนนั้น ๆ
นักศึกษาสามารถตรวจสอบจํานวนครั้งที่เข้าเรี ยนของตัวเองได้โดยคลิกเมนู stat แล้วกรอก
ข้อมูล รหัสนักศึกษา รหัสวิชา Sec และ Term เพื่อดูขอ้ มูลการเข้าเรี ยนของตนเอง
หน้าต่างแสดงผลการเข้าห้องเรี ยนของนักศึกษารหัส 5802193 โดยเป็ นการเข้าเรี ยนรายวิชา
MKT326 กลุ่ม 01 เทอม 2/2560 ซึ่งระบบจะแสดงวันที่ และจํานวนครั้งที่เช็คชื่อ
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2. ส่ วนของอาจารย์
อาจารย์สามารถเข้ามาใช้ ระบบ Attendance โดยเข้าผ่าน URL : www.rsucis.com/it โดยระบบจะใช้
รหัสบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิ ต และเลขบัตรประชาชนเป็ นหลักสําหรับการ Login เข้าสู่ ระบบ
หลังจาก Login เข้ามาแล้วระบบมี เมนู ให้เลื อก 7 เมนู คื อ นักศึ กษา Checkin / เปิ ดคลาส / List /
Upload /เช็คชื่อย้อนหลัง / Report / Logout โดยหน้าจอจะถูกตั้งค่า Default ไว้ที่ เปิ ดคลาส
2.1 นักศึกษา Checkin
เมนูน้ ีจะเป็ นการแสดงหน้าตาโปรแกรมระบบแบบมุมมองของนักศึกษาเพื่ออาจารย์จะได้ทดสอบ
การทํางานของระบบในมุมมองแบบนักศึกษาว่าสามารถทํางานได้อย่างปกติ
2.2 เมนูเปิ ดคลาส
เมนูน้ ีเป็ นเมนูที่อาจารย์อาจจะใช้บ่อยที่สุดเพราะเป็ นเมนูที่อาจารย์ใช้เปิ ดคลาสหรื อเปิ ดห้องเรี ยนให้
นักศึกษาเข้ามาเช็คชื่ อในแต่ละครั้ ง โดยการเปิ ดและปิ ดในแต่ ละครั้งอาจารย์จะต้องกําหนด วิชา
กลุ่ม และ เทอม ซึ่ งอาจารย์ได้เพิ่มรายวิชาและรายชื่อนักศึกษาเข้าระบบไว้ก่อนหน้านี้ แล้ว การเปิ ด
แต่ละครั้งอาจารย์จะได้ Key ของคลาสนั้นมาเพื่อบอกนักศึกษาในการเช็คชื่ อเพื่อตรวจสอบยืนยัน
การเข้าเรี ยนจริ ง นักศึกษาที่อยู่ในห้องเท่านั้นถึงจะทราบรหัส Key และการปิ ดอาจารย์สามารถทํา
ได้ดว้ ย Manual หรื อระบบอัตโนมัติที่ 10 นาทีหลังเปิ ดระบบจะเปิ ดคลาสเองเพื่อป้ องการเช็คชื่ อ
ภายหลัง
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จากตัวอย่าง เป็ นการเปิ ดคลาสวิชา MKT326 กลุ่ม 01 เทอม 2/2560 วันที่ 29-4-2018 โดยระบบจะ
ใส่ ว ัน ที่ ใ ห้ อ ัต โนมัติ เมื่ อ อาจารย์เปิ ดคลาสแล้ว บอกรหั ส กับ นั ก ศึ ก ษาอาจารย์ส ามารถกดดู
สถานะการเช็คชื่ อได้จากการกด Refresh หรื อกดสัญลักษณ์ Refresh

ระบบจะแสดงรายชื่ อ

นักศึกษาที่เช็คชื่อในวันนั้นออกมาพร้อมทั้งข้อมูลวันที่-เวลา รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล และ Key
ที่ใช้ รวมทั้งตรวจสอบตําแหน่งLocation ของนักศึกษาซึ่ งต้องอยูใ่ นบริ เวณพื้นที่เดียวกันเท่านั้นจาก
ระบบ GPRS ของอุปกรณ์ของนักศึกษาเทียบกับอาจารย์ หากนักศึกษาไม่ได้เปิ ดระบบ GPRS หรื อ
ไม่ได้อยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียงระบบจะขึ้นเตือนเป็ นสี แดง อาจารย์สามารถลบการเช็คชื่อของนักศึกษา
รายนั้นได้ เมื่ออาจารย์ตอ้ งการปิ ดคลาส สามารถทําได้โดยการกด สัญลักษณ์ Close Class

หลังจากปิ ดคลาสแล้วระบบจะแสดงรายชื่อนักศึกษาที่เช็คชื่อในวันนั้นออกมา โดยจะแสดง วันที่
เวลา รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล และ Key ที่ใช้ หากอาจารย์ตรวจสอบพบว่านักศึกษาไม่ได้เข้า
เรี ยนจริ งสามารถลบการเช็คชื่อครั้งได้จากการกดคําสั่งลบ
2.3 เมนู List
เมนูเป็ นการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เข้าเรี ยนโดยการระบุ วิชา กลุ่ม เทอม และ วันที่เช็คชื่อเพื่อ
แสดงรายชื่ อ นัก ศึ ก ษาที่ เช็ ค ชื่ อ ในวัน นั้น ออกมา โดยจะแสดง วัน ที่ เวลา รหั ส นัก ศึ ก ษา ชื่ อ -
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นามสกุล และ Key ที่ใช้ หากอาจารย์ตรวจสอบพบว่านักศึกษาไม่ได้เข้าเรี ยนจริ งสามารถลบการเช็ค
ชื่อครั้งได้จากกดคําสั่งลบ
2.4 เมนูเช็คชื่ อย้ อนหลัง
เมนูคาํ สั่งเช็คชื่อย้อนหลังเป็ นการเปิ ดให้อาจารย์สามารถเข้ามา
เช็คชื่อให้นกั ศึกษาย้อนหลังได้ตามวันและเวลาที่นกั ศึกษาขาด
ได้ด้วยสาเหตุ ต่ าง ๆ เช่ น ลาป่ วย หรื อ ลากิ จ เป็ นต้น ในเมนู
อาจารย์ส ามารถใส่ ร หั ส นัก ศึ ก ษาได้ถึ ง 12 คนในครั้ งเดี ย ว
หลังจากนั้นให้ระบุ วิชา กลุ่ม เทอม และ วันที่ที่ตอ้ งการเช็คชื่อ
ย้อนหลังเข้าไป
2.5 เมนู Report

เมนู Report หรื อเมนูรายงาน เป็ นการสรุ ปการเข้าเรี ยนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา โดยเมนูน้ ีจะ
ให้อาจารย์กรอก วิชา กลุ่ม เทอม และสามารถเลือกช่วงเวลาในการตรวจสอบหรื อจัดทํารายงานได้
เป็ นช่วงเวลา หรื อถ้าอาจารย์ไม่กาํ หนดระบบจะแสดงช่วงเวลาที่มีการเช็คชื่อทั้งหมดของวิชานั้น ๆ
อาจารย์สามารถ Export ข้อมูลออกมาในรู ปแบบ Excel ได้ โดยการคลิกปุ่ ม Excel เพื่อ Download
ข้อมูลออกมา
2.6 เมนู upload
เมนู Upload เป็ นเมนู แรกที่อาจารย์จะต้องใช้เพื่อเพิ่มรายชื่ อนักศึกษาเข้าสู่ ระบบก่อนใช้งานระบบ
Attendance ในการเช็คชื่ออาจารย์จะต้องเข้ามาเพิ่มรายชื่อนักศึกษาโดยการ Upload รายชื่อนักศึกษา

1181

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ที่ Export ออกมาจากระบบของมหาวิทยาลัยรังสิ ตและ Save File ในรู ป Excel นามสกุล File .xls
เท่านั้น โดยอาจารย์สามารถดู File ต้นแบบได้จากการคลิก ดาวน์โหลดไฟล์ตวั อย่าง เพื่อทํา File
รายชื่อนักศึกษาให้ตรงกับที่ระบบ Attendance ใช้งานถึงจะสามารถ import ข้อมูลเข้าไปได้ ในการ
Upload รายชื่ อ อาจารย์ต ้อ งกรอกข้อ มู ล วิ ช า กลุ่ ม เทอม และ Upload File excel เข้า ไปแล้ว กด
Submit ระบบจะ Import รายชื่ อ นัก ศึ ก ษาเข้าฐานข้อ มู ล Attendance อัต โนมัติ กรณี นัก ศึ ก ษามา
ลงทะเบียนเพิ่มเติมอาจารย์จะต้องใส่ รายชื่อนักศึกษาทีละคนโดยใช้เมนูเพิ่มนักศึกษารายคน ในการ
เพิ่มนักศึกษารายบุคคลนี้ อาจารย์ตอ้ งใส่ ขอ้ มูล วิชา / กลุ่ม / เทอม / กลุ่มทฤษฎี หรื อ กลุ่มปฏิบตั ิ /
รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล / คณะ และ สาขา ให้ครบถ้วนทีละราย
2.7 เมนู Logout
เมนู Logout เป็ นการตัดการเชื่อมต่อของอาจารย์ออกจากระบบ เมื่ออาจารย์ตอ้ งการใช้งานระบบอีก
ครั้งต้องใส่ Username : รหัสบุคลากร Password : เลขบัตรประชาชน อีกครั้ง
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการดําเนินงาน
จากการทํา วิ จ ัย ระบบ Attendance ด้ว ยการพัฒ นาและออกแบบระบบบริ ห ารจัด การ
ตรวจสอบรายชื่ อนักศึกษาเข้าห้องเรี ยนได้ดาํ เนิ นการลุล่วงไปด้วยดีและมี ประสิ ทธิ ภาพตรงตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ต้ ัง ไว้ คื อ เพื่ อ พัฒ นาระบบการตรวจสอบรายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาเข้า ห้ อ งเรี ย นให้ มี
ประสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ น ช่ วยลดเวลาในการตรวจสอบรายชื่ อ ลดข้อผิดพลาดที่ อาจจะเกิ ดจากการ
ตรวจสอบรายชื่อที่ซ้ าํ ซ้อนและเป็ นระบบที่รองรับกับทุกอุปกรณ์
ในการพัฒนา ระบบ Attendance นี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาซึ่ งเป็ นภาษาที่เปิ ด
กว้างเข้าใจได้ง่าย ช่ วยให้ผูพ้ ฒ
ั นาระบบต่ อไปเข้าใจโครงสร้ างของภาษาและเทคโนโลยีที่ใช้ได้
อย่างรวดเร็ ว ทางผูว้ ิจยั ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของระบบอย่างต่อเนื่ อง เพื่อหาข้อผิดพลาด
ของระบบ และตรวจสอบถึงการทํางานในฟั งก์ชนั ต่าง ๆ ของระบบ ได้ปรับปรุ งและแก้ไขข้อมูล
ของระบบให้เป็ นปั จจุบนั พร้อมทั้งมีฟังก์ชนั ที่ผูใ้ ช้งานระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลใน
ระบบได้เอง จึ งทําให้ ร ะบบ Attendance เป็ นระบบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ข ้อ มู ล ที่ update อยู่เป็ น
ประจํา
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ระบบนี้ เมื่ อ ได้อ อกแบบและพัฒ นามาแล้ว พบว่ า ระบบมี ป ระโยชน์ กับ อาจารย์แ ละ
นักศึกษาของคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ตในการเรี ยนการสอน ช่วยให้อาจารย์บริ หารเวลา
ในการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งนักศึกษายังสามารถทราบสถานะจํานวนครั้งการ
เข้าเรี ยนของตนเองได้อย่างถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั เพื่อนําข้อมูลไปใช้สาํ หรับการวางแผนการเรี ยน
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ปัญหาที่พบในการดําเนินงานวิจยั
ไฟล์ที่อาจารย์ Export ออกมาจากระบบของมหาวิทยาลัยรังสิ ตไม่ได้อยู่ในรู ปแบบ Excel
เช่น .xls ทําให้ Import รายชื่อเข้าไม่ได้
กรณี ที่อาจารย์เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาเช็คชื่อนาน มีโอกาสที่นกั ศึกษาจะเช็คชื่ อแทนเพื่อน
หรื อเอารหัสลับ Key ของคลาสนั้นไปบอกเพือ่ นให้เช็คชื่อได้
นักศึกษาเข้าช้า หรื อ มีเหตุลาป่ วย ลากิจ เช็คชื่อไม่ได้
แนวทางการแก้ ไขปัญหา
ระบบได้จดั ทํา File ต้น แบบไว้ในหน้าที่ อ าจารย์ Import File และ Link แสดงขั้น ตอน
การ Export ข้อมูลออกมาจากระบบของมหาวิทยาลัยรังสิ ต การ Save File เป็ น Excel .xls รวมทั้ง
การ Import ข้อมูลเข้าสู่ ระบบอย่างละเอียด
ระบบมีการแจ้งเตือนอาจารย์เป็ น pop-up ขึ้นมาในเรื่ องการเปิ ดเวลาให้นกั ศึกษาเช็คชื่อนาน
รวมทั้งแนะนําให้อาจารย์ผใู ้ ช้งานนับจํานวนนักศึกษาที่อยูใ่ นห้องเทียบกับจํานวนนักศึกษาที่เช็คชื่อ
เพราะเมื่ออาจารย์ปิดคลาส ระบบจะแสดงจํานวนนักศึกษาที่เช็คชื่ อไว้แล้ว และยังมีระบบตัดเวลา
เปิ ดคลาสอัต โนมัติที่ 10 นาที ระบบจะปิ ดคลาสอัต โนมัติ และมี ระบบแสดงตําแหน่ งที่ ต้ งั ของ
นักศึกษาด้วย GPRS เตื อนอาจารย์ในกรณี ที่ นักศึ กษาไม่ ได้อยู่ในบริ เวณใกล้เคี ยงเกิ น 100 เมตร
ระบบจะเตือนเป็ นสี แดง อาจารย์สามารถลบข้อมูลการเช็คชื่อของนักศึกษาคนนั้นได้
กรณี นกั ศึกษาเข้าช้า ลาป่ วย ลากิจ แล้วอาจารย์ตอ้ งการเช็คชื่อย้อนหลังเป็ นรายบุคคลระบบ
ได้พฒั นาฟังก์ชนั การเช็คชื่อย้อนหลังไว้สาํ หรับแก้ไขปั ญหานี้แล้ว
ข้ อจํากัดของระบบ
ระบบต้องทํางานบนอินเตอร์ เน็ตเป็ นหลัก หากไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์ เน็ตได้จะ
ใช้งานระบบไม่ได้
ในช่ วงต้นภาคเรี ยนรายชื่ อนักศึกษาในแต่ละรายวิชายังไม่คงที่ ทาํ ให้อาจารย์ตอ้ งแก้ไข/
เพิ่มเติมรายชื่อหลายครั้ง
1183

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

แนวทางการพัฒ นาในอนาคต
ระบบนี้ควรมีการตรวจสอบด้วยการเพิ่มฟังก์ชนั MAC Address เพื่อเป็ นการระบุตวั ตนของ
นักศึกษาแค่ 1 อุปกรณ์ 1 คนเท่านั้น ป้องการเช็คชื่อแทนกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ระบบนี้ ควรพัฒ นาเข้ากับ อุป กรณ์ การอ่ านค่ าอื่ น ๆ เช่ น ระบบ NFC หรื อ MST ซึ่ งเป็ น
ระบบ Scan ข้อมูลบน Smartphone รุ่ นใหม่ อันจะช่วยอํานวยความสะดวก การยืนยันตัวบุคคล การ
ตรวจสอบแบบเฉพาะตัวได้ง่ายขึ้น
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การท่ องเที่ย วเชิงศาสนาสู่ การท่ องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ : กรณีศึกษา วัดในกรุงเทพมหานคร
The religious tourism to creative tourism: case study of the temple in Bangkok
ลัดดาวรรณ์ มัณยานนท์
อาจารย์ประจํา สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่ อง “การท่องเที่ยวเชิ งศาสนาสู่ การท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์ : กรณี ศึกษา วัดใน
กรุ งเทพมหานคร” มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงศาสนาในวัดต่างๆของกรุ งเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในวัดต่างๆของกรุ งเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ต่อแนวทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาสู่ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในวัดต่างๆของกรุ งเทพมหานคร
4) เพื่อเสนอแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวในวัดต่างๆของกรุ งเทพมหานคร 5) เพื่อศึกษาปั ญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการท่องเที่ยวเชิงศาสนาสู่ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในวัดต่างๆของ
กรุ งเทพมหานคร ดําเนิ นการวิจยั โดยวิธีวิจยั เชิงสํารวจเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นประชาชนที่มาท่องเที่ยววัดต่างๆของกรุ งเทพมหานคร เฉพาะ 9 แห่ งที่
เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการจัด กิ จ กรรมไหว้พ ระ 9 วัด จํานวน 400 คน การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ผูศ้ ึ ก ษา
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติที และค่าสถิติเอฟ
ในการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว เพื่อการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สรุ ปได้ดงั นี้
กลุ่ ม ตัว อย่ างส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุร ะหว่ า ง 41-50 ปี มี ส ถานภาพสมรส มี
การศึกษาระดับอนุปริ ญญา/ปวส. ส่ วนการประกอบอาชีพเป็ นพนักงาน/ลูกจ้างบริ ษทั เอกชน กลุ่ม
ตัวอย่างมีเหตุผลของการท่องเที่ยวหรื อเยีย่ มชมวัดส่ วนใหญ่เพื่อไหว้พระและสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด
และต้องการศึกษาหาความรู ้ทางพุทธศาสนา ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิง
ศาสนาของกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็ น 3 ด้านคือ บุคลากรหรื อเจ้าหน้าที่ ในวัด สิ่ งแวดล้อมภายใน
บริ เวณวัด และกิจกรรมภายในวัดอยูใ่ นระดับมาก ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบไปด้วยการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ การพัฒนาจิตและปั ญญา และ
การบริ ก ารความรู ้ อ ยู่ในระดับ มาก และความพึ งพอใจของกลุ่ ม ตัว อย่างที่ มี ต่ อ แนวทางในการ
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ท่องเที่ยวเชิงศาสนาสู่ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่ งประกอบด้วยการเห็นคุณค่าของพุทธศาสนา
และการนําความรู ้ความเข้าใจไปใช้อยูใ่ นระดับมาก
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง กับ ความคิดเห็นที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนา ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และความพึง
พอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงศาสนาสู่ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ผลการศึกษาพบว่า เพศ สถานภาพ
สมรส และอาชีพที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงศาสนา มีความคิดเห็นที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และมีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิ งศาสนาสู่ การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั ญหาส่ วนใหญ่ในการท่องเที่ยววัด คือ ปั ญหาเกี่ยวกับความสะอาด ขยะมูลฝอย มูลสุ นัข
มูลนก ห้องนํ้าห้องสุ ขาไม่ค่อยสะอาด มีตน้ ไม้น้อยไม่ค่อยร่ มรื่ น เจ้าหน้าที่ ของทางวัดที่ ทาํ ความ
สะอาด หรื อทํางานในจุดต่างๆมีนอ้ ย ทั้งยังแต่งกายไม่ค่อยสุ ภาพ และปั ญหาในเรื่ องของกิจกรรมใน
วัดซึ่ งมีการประชาสัมพันธ์น้อย จัดไม่ตรงกับวันหยุด จึงทําให้ไม่ทราบเรื่ องและไม่สะดวกในการ
มาร่ วมกิจกรรม ข้อเสนอแนะในการพัฒนาวัดเพื่อการท่องเที่ยวเชิ งศาสนา ควรมีการจัดเจ้าหน้าที่
ทําความสะอาดและเจ้าหน้าที่ประจําในจุดต่างๆ ให้มากขึ้น และแต่งกายให้เรี ยบร้อย ในเรื่ องการศา
สนสถาน หากมีการสร้างใหม่ควรมีการคํานึ งถึงประโยชน์ใช้สอยเป็ นหลัก มีการวางผังใหม่ให้ดี มี
การปลู กต้น ไม้ให้มากขึ้ น เพื่ อให้เกิ ดความร่ มรื่ นและเป็ นการทําให้ภูมิท ัศน์ของวัดสวยงาม น่ า
รื่ นรมย์ การจัดกิ จกรรมต่างๆ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทวั่ ถึ ง และมีการบริ หารจัดการในด้าน
ต่างๆ ของวัดให้สมบูรณ์ เพราะหากวัดมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่มาวัดแล้ว ย่อมทํา
ให้นักท่องเที่ยวมาวัดแล้วเกิดศรัทธา เกิดความยินดี เกิดความสุ ขใจ มาทําบุญ ทํากุศลต่างๆ พร้อม
ทั้งการมาพักผ่อนหย่อนใจในรู ปแบบของการท่องเที่ยวเชิงศาสนาได้
Abstract
The study on “The religious tourism to creative tourism : case study of the temple in
Bangkok” has an aim to study opinions of the samples to review available about the religious
tourism in the temples of Bangkok, to review available studies about creative tourism activities in
various temples of Bangkok, the study reviews the approach to tourism, religious tourism,
creative temples of Bangkok, the proposed tourism management in various temples of Bangkok,
to study the problems and suggestions in tourism, religious tourism to the creative temples of
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Bangkok. This study is survey research. The data is collected from documents and field works.
The samples were 400 persons who come to temple in Bangkok. Data were collected using a
questionnaire to a population sample of individuals visiting various temples of Bangkok, only
nine of which are part of the activity 9 Temple. Statistical Techniques used in data analysis were
percentage average, t-test, F-test in One Way Analysis of Variance and the significant level was
0.05 conclude like this,
Most of the samples are female, age 41-50 years, married with Diploma/High Vocational
in education and occupation as an employee/employer organizations. For reasons of tourism or
visiting temples, mostly for temples, and sacred temple and want to learn Buddhism. Reviews of
tourists to the religious tourism of the sample is divided into three areas. Including personnel
officer in the temple, environment temple, and activities inside the temple at a high level. The
sample towards creative activities. Include the promotion of learning, spiritual and intellectual
development, knowledge services at a high level. Satisfaction samples with the guidelines to
tourism, religious tourism to the creative, consisting of the values of Buddhism and bringing
insight at a high level.
The relations between the data of the sample and the sample’s opinion for religious
tourism, creative tourism activities and the approach to tourism, religious to creative tourism.
Classified by personal factors, in overall, the samples visiting the temple who have sex, marital
status and occupation are different, there are found significantly different at 0.05 according to the
hypothesis.
Most of the people complain to the religious tourism to creative tourism are : cleanness, a
few plants, cleaning staffs, impolite dressing staffs, temple activities advertisement and 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
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on weekend and holiday. Thus make the people come to visit the temple feel easy and
knowledgeable, fully relaxed to the full extent of the Religious Tourism.
การท่องเที่ ยวเป็ นอุตสาหกรรมการบริ การที่ สร้างรายได้ให้แก่ประเทศและประชาชนทุ ก
ระดับชั้นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมีชื่อเสี ยงย่อมเป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวแล้วในแต่ละปี ก็จะเป็ น
ที่ดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมหาความเพลิดเพลินและหาความรู ้ประสบการณ์ใหม่ๆณ
สถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆเป็ นจํานวนมากทําให้เกิดการใช้จ่ายขึ้นในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ท่องเที่ยวทั้งการเดินทางขนส่ งที่พกั อาหารของที่ระลึก การนําเที่ยวกิจกรรมนันทนาการต่างๆ
การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยได้ส่งเสริ มให้การท่องเที่ยวเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการแก้ไข
ปั ญหาเศรษฐกิจสร้างงานให้ประชาชนและเพิ่มรายได้ให้ประเทศรวมทั้งส่ งเสริ มให้การท่องเที่ยวมี
บทบาทสําคัญในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทัว่ ทุกภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาล
โดยส่ งเสริ มให้ การท่ อ งเที่ ยวเป็ นส่ วนหนึ่ งของชี วิต คนไทยโดยเน้น การประสานงานระหว่าง
เครื อข่ายภาครัฐกับภาคเอกชนกระตุน้ ให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้และ
การสร้างสรรค์ประโยชน์ท้ งั ต่อสถาบันครอบครัวและต่อสังคมโดยรวมอันจะนําไปสู่ การสร้างและ
กระตุน้ จิตสํานึกรักษาสิ่ งแวดล้อมรวมทั้งให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วฒั นธรรมไทย
(การท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย: 2551 ออนไลน์) รวมทั้งกองการท่ องเที่ ยวกรุ งเทพมหานครก็ได้
กําหนดวิสัยทัศน์ดา้ นการท่องเที่ยวของกรุ งเทพมหานครไว้ว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์
ให้มีคุณ ภาพและมาตรฐานในระดับ สากลอย่างยัง่ ยืน เพื่ อ มุ่ งให้กรุ งเทพมหานครเป็ นเมื องแห่ ง
วัฒนธรรม (กองการท่องเที่ยวกรุ งเทพมหานคร: 2551 ออนไลน์)
วัดเป็ นศูนย์กลางของชุมชนในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตอิทธิ พลของพุทธศาสนาเป็ นปั จจัย
สําคัญในการกําหนดวิถีชีวิตของชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นแหล่งที่รวบรวมงานศิลปวิทยาการ
และความรู ้ มากมายหลายสาขาตลอดจนเป็ นแหล่ งรวมของศิ ลปกรรมที่ มีค่า เช่ นโบราณสถาน
โบราณวัตถุและจิตรกรรมฝาผนังซึ่ งงานศิลปกรรมต่างๆเหล่านี้ นบั เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมอันลํ้า
ค่าและเป็ นเสมือนเอกลักษณ์ของความเป็ นชาติไทย ปั จจุบนั วัดมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมคือการ
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวประเภทศาสนสถานที่สาํ คัญเพราะภายในวัดประกอบไปด้วยศิลปวัฒนธรรมที่
สะท้อนให้เห็นอารยธรรมและความเจริ ญของชาติ อันเป็ นแหล่งรวมที่สามารถศึกษาย้อนกลับได้ใน
ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒ นธรรม ศิ ลปกรรม สถาปั ตยกรรม รวมทั้งการเชื่ อ มโยงความ
เป็ นมาของวัฒนธรรมกับชุ มชนและการตั้งถิ่ นฐานของชุ มชนนอกจากนี้ วดั ยังเป็ นทรั พยากรการ
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ท่ อ งเที่ ย วที่ ป ระกอบด้ ว ยสภาพแวดล้ อ มทางธรรมชาติ ที่ ส วยงามสงบสั น โดษตามหลั ก
พระพุทธศาสนา (รสิ กา อังกูร. 2544:148)
วัดเป็ นทรั พยากรการท่ องเที่ ยวที่ สําคัญ เพราะมี พุ ท ธศิ ลป์ เป็ นแหล่ งจู งใจพุท ธศิ ลป์ เป็ น
ทัศนูปกรณ์ในการสอนธรรมะได้อย่างยอดเยี่ยมฉะนั้นเมื่อศึกษาความหมายของพุทธศิลป์ ให้ลึกซึ้ ง
ลงไปแล้วจะเห็ นว่าเป็ นเรื่ องของธรรมะทั้งสิ้ นจึงเห็ น ว่าการอนุ รักษ์ไว้น้ ันมี คุณ ค่าทางการดํารง
พระพุ ท ธศาสนาไว้แ ละเป็ นการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาด้ว ย และยัง เป็ นแหล่ ง ทรั พ ยากรการ
ท่องเที่ยวที่สามารถทําให้เศรษฐกิจโดยรวมของชาติดีข้ ึนได้ (สุ ภาพร วรพล. 2546: 48) ฉะนั้นวัดจึง
เป็ นแหล่ งท่ อ งเที่ ย วที่ ท รงคุ ณ ค่ าเพราะเป็ นแหล่ งรวมของวัฒ นธรรมมี ท รั พ ยากรทางกายภาพ
ทรัพยากรทั้งที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรมเพียงแต่จะถ่ายทอดออกไปได้ อย่างไรก็ตามถ้าเราไปแยก
ส่ ว นไม่ ไ ด้ม องอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ นเหตุ เป็ นผลเราก็ จ ะทําได้เพี ย งแค่ ม าวัด เพื่ อ ถ่ า ยรู ป สวยงาม
ชาวต่างชาติจาํ นวนมากที่มีพ้นื ฐานศาสนาและวัฒนธรรมต่างกันก็มาเพียงแค่ถ่ายรู ป บางครั้งก็มาทํา
กริ ยาที่ ไม่เหมาะสม คนไทยบางกลุ่ มมาก็ไม่ ได้สร้ างเสริ มปั ญ ญา ส่ วนหนึ่ งอาจจะเป็ นเพราะวัด
ไม่ได้แสดงบทบาทอย่างชัดเจนว่าจะพัฒนาสังคม ทั้งที่บทบาทของวัดสามารถสนองประโยชน์ได้
ทั้ง 2 ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมและด้านการนํารายได้เข้ามาทํานุ บาํ รุ งวัด ทํานุ บาํ รุ งท้องถิ่น
จังหวัดและประเทศโดยรวม ขณะเดียวกันวัดก็เป็ นแหล่งที่สามารถให้ความรู ้ความคิดที่กว้างขวาง
ขึ้ น ให้ ค วามสงบความร่ ม เย็น กับ ผู ้ม าเยื อ นทํา ให้ พุ ท ธศาสนิ ก ชนเข้า ใจพุ ท ธศาสนาได้ดี ข้ ึ น
วัฒนธรรมของชุ มชนของสังคมไม่ว่าที่ ใดในโลกไม่มีอะไรเป็ นหลักเท่ากับศาสนา เพราะศาสนา
เป็ นรากเหง้าของการตั้งชุมชนสังคม (กนกวรรณ ดุงศรี แก้ว. 2542: 49)
การบริ หารจัดการด้านแหล่งท่ องเที่ ยวทางศาสนาและมรดกวัฒนธรรมควรเป็ นเรื่ องที่ มี
หลักประสมประสานกันหลายรู ปแบบรวมทั้งการบริ หารทางธุรกิจการจัดการรักษาศาสนสถานที่ซ่ ึง
เป็ นมรดกการท่ องเที่ ยวทางวัฒ นธรรม อุ ตสาหกรรมด้านขนส่ งโบราณคดี พิ พิ ธภัณ ฑ์ศิ ล ปะที่
มองเห็ นสัมผัสได้และผลผลิ ตต่างๆทางวัฒ นธรรมการจัดการท่ องเที่ ยวในวัด แม้กระทัง่ ในพระ
อารามหลวงยังมีขอ้ จํากัดอยู่มากพอสมควรทั้งด้านกายภาพ ด้านนโยบาย ด้านการพัฒนาบุคลากร
ทางการท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อม ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะสํารวจทรัพยากรการท่องเที่ยว
วัดในกรุ งเทพมหานคร เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวทางศาสนา โดยมองหาแนวทางในการวางแผน
จัด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ศาสนาอย่า งถู ก ต้อ งเหมาะสมมี ค วามสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการที่
เปลี่ยนแปลงไปของสังคมและสภาพแวดล้อมที่เป็ นจริ งของยุคสมัยปั จจุบนั อันจะนําการท่องเที่ยว
เชิงศาสนาไปสู่ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยัง่ ยืนและมีประสิ ทธิภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในวัดต่างๆ ของ
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเกี่ ย วกับ การจัด กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้างสรรค์ในวัดต่างๆ ของกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อแนวทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาสู่ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในวัดต่างๆของกรุ งเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการท่องเที่ยวเชิงศาสนาสู่ การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ในวัดต่างๆของกรุ งเทพมหานคร
5. เพื่อศึกษาปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการท่องเที่ยวเชิงศาสนาสู่ การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ในวัดต่างๆของกรุ งเทพมหานคร
ความสําคัญของการวิจยั
1. สามารถนําผลการวิจยั ไปเผยแพร่ เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
ในวัดต่างๆของกรุ งเทพมหานครและขยายผลไปยังวัดต่างๆในจังหวัดอื่นๆต่อไป
2. สามารถนําผลการวิจยั ไปส่ งเสริ มการพัฒนากิจกรรมทางพุทธศาสนาเพื่อการท่องเที่ยว
ในวัดโดยนําเสนอต่อวัดต่างๆต่อไป
3. สามารถใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการวิจยั เรื่ องการท่องเที่ยวในวัดต่อไปได้
4. ทําให้ทราบแนวทางพัฒนาการท่องเที่ ยวเชิ งศาสนาไปสู่ การท่องเที่ยวสร้างสรรค์อย่าง
ยัง่ ยืน
5. ทําให้ทราบทรัพยากรการท่องเที่ยวในวัดต่างๆ ของกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณและการวิจยั เชิ งสํารวจโดยมุ่งศึกษาแนวทางการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงศาสนาสู่ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : กรณี ศึกษา วัดในกรุ งเทพมหานคร
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขอบเขตการวิจยั ไว้ดงั นี้
ขอบเขตด้ านพื้นที่ ได้แก่ วัดต่างๆของกรุ งเทพมหานคร เฉพาะ 9 แห่ งที่เป็ นส่ วนหนึ่งของ
การจัดกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร(วัดโพธิ์ ) วัด
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อรุ ณ ราชวรารามราชวรมหาวิห าร วัดสุ ท ัศ นเทพวรารามราชวรมหาวิ ห าร วัดชนะสงครามราช
วรมหาวิหาร วัดระฆังโฆสิ ตารามวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิต
วนารามราชวรวิหาร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็ นแนวเขต
พื้นที่ศึกษา
ขอบเขตด้ านระยะเวลา ช่ วงระยะเวลาที่ ทาํ การวิจยั ซึ่ งผูว้ ิจยั มีระยะเวลาศึ กษาเก็บข้อมูล
ต่างๆช่วงตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 – มกราคม พ.ศ. 2558
ขอบเขตด้ านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ผทู ้ ี่มีส่วนรับผิดชอบดูแลการ
ท่องเที่ยวคือ
1. เจ้า หน้ า ที่ ใ นกรุ งเทพมหานครในส่ วนที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วการศาสนา
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
2. พระเจ้าหน้าที่ ผูด้ ู แลการท่ องเที่ ยวของวัดต่างๆของกรุ งเทพมหานคร เฉพาะ 9 แห่ ง ที่
เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการจัด กิ จ กรรมไหว้พ ระ 9 วัด ได้แ ก่ วัด พระเชตุ พ นวิ ม ลมัง คลารามราช
วรมหาวิหาร(วัดโพธิ์) วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดสุ ทศั นเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารวัดระฆังโฆสิ ตารามวรมหาวิหารวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัด
เบญจมบพิ ตรดุ สิตวนารามราชวรวิห าร วัด สระเกศราชวรมหาวิหาร และวัดไตรมิ ตรวิท ยาราม
วรวิหาร
3. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปยังวัดต่างๆของกรุ งเทพมหานครเฉพาะ 9 แห่ งที่เป็ น
ส่ วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด
กลุ่มตัวอย่างประชากร
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดกลุ่มตัวอย่างในการสร้างเครื่ องมือเพื่อทําการวิจยั ไว้ ได้แก่พระเจ้าหน้าที่
ผูด้ ูแลการท่ องเที่ ยวของวัดต่ างๆของกรุ งเทพมหานคร เฉพาะ 9 แห่ งที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการจัด
กิ จกรรมไหว้พระ 9 วัด เจ้าหน้าที่ ในหน่ วยงานของกรุ งเทพมหานครในส่ วนที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การ
ท่ องเที่ ยวการศาสนาประวัติศาสตร์ และศิ ลปวัฒ นธรรม ที่ กาํ หนดเลื อกกลุ่ มตัวอย่างจํานวน100
ตัวอย่างโดยแบบเจาะจง พระเจ้าหน้าที่ผดู ้ ูแลการท่องเที่ยวของวัดต่างๆของกรุ งเทพมหานคร เฉพาะ
9 แห่ งที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของการจัดกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด รวมกับเจ้าหน้าที่ของกรุ งเทพมหานครที่
เกี่ยวข้องเพื่อนํามาสร้างเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมและทําการสํารวจแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความเที่ยงตรงและความสอดคล้องของแบบสอบถามก่อนจะใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
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เก็บรวบรวมกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่างโดยแบบบังเอิญสําหรับนักท่องเที่ ยวชาวไทยที่
เป็ นพุทธศาสนิ กชนที่มาท่องเที่ยววัดต่างๆของกรุ งเทพมหานคร เฉพาะ 9 แห่ งที่เป็ นส่ วนหนึ่งของ
การจัดกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด
กรอบแนวคิดในการวิจยั

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
การท่องเที่ยวเชิงศาสนา
- บุคลากรหรื อเจ้าหน้าที่ในวัด
- สิ่ งแวดล้อมภายในบริ เวณวัด
- กิจกรรมภายในวัด
- กิจกรรมภายในวัด
ข้อมูลทัว่ ไปของ
นักท่องเที่ยว
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์
- การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
- การพัฒนาจิตและปัญญา

แนวทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาสู่ การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : กรณี ศึกษา
วัดในกรุ งเทพมหานคร
- การเห็นคุณค่าของพุทธศาสนา
- การนําความรู ้ความเข้าใจไปใช้
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วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้วิธีการศึกษาดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Study) เป็ นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ รายงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
2. การวิจยั ภาคสนาม (Field Study) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผศู ้ ึกษาได้สร้าง
ขึ้นเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มตัวอย่างที่กาํ หนด
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลของ
กลุ่มตัวอย่างที่กาํ หนดไว้ ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิดเอกสารข้อมูลและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ตอ้ งการศึกษาวิจยั โดย
แบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ มีลกั ษณะข้อคําถามทั้งปลายเปิ ด (Open ended) และคําถามปลาย
ปิ ด (Closed ended) แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มประชากรที่ศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชี พ เหตุผลในการท่องเที่ยววัด และกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่ชื่นชอบ ลักษณะของ
แบบสอบถามจะให้ผตู ้ อบทําเครื่ องหมาย  ใน  หน้าข้อความจํานวน 7 ข้อ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิ ดเห็ นที่ มีต่อการท่องเที่ ยวเชิ งศาสนา ได้แก่ บุ คลากรหรื อ
เจ้าหน้าที่ในวัด สิ่ งแวดล้อมภายในบริ เวณวัด และกิจกรรมภายในวัด ลักษณะของแบบสอบถามจะ
ให้ ผู ้ต อบทํา เครื่ องหมาย  ในช่ อ งว่ า งจํา นวน 25 ข้ อ โดยแบ่ ง ระดับ ความคิ ด เห็ น ของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ดังนี้
ความคิดเห็นที่มีต่อบุคลากรหรื อเจ้าหน้าที่ในวัด มีขอ้ คําถาม 7 ข้อ
ความคิดเห็นที่มีต่อสิ่ งแวดล้อมภายในบริ เวณวัด มีขอ้ คําถาม 10 ข้อ
ความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมภายในวัด มีขอ้ คําถาม 8 ข้อ
ลักษณะของคําถามเป็ นแบบให้เลือกตอบในลักษณะประเมินค่าเป็ น 5 ระดับ ซึ่งปรับมาจาก
มาตรวัดแบบ Rating Scale คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และ
เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

1193

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

คําตอบ

คะแนน

เห็นด้วยมากที่สุด

5

เห็นด้วยมาก

4

เห็นด้วยปานกลาง

3

เห็นด้วยน้อย

2

เห็นด้วยน้อยที่สุด

1

ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่
การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ การพัฒนาจิตและปั ญญา และการบริ การความรู ้ ลักษณะของแบบสอบถาม
จะให้ผูต้ อบทําเครื่ องหมาย  ในช่ องว่างที่ ตรงกับระดับความคิดเห็ นจํานวน 18 ข้อ โดยแบ่ ง
ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ดังนี้
ความคิดเห็นที่มีต่อการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ มีขอ้ คําถาม 7 ข้อ
ความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาจิตและปั ญญา มีขอ้ คําถาม 5 ข้อ
ความคิดเห็นที่มีต่อการบริ การความรู ้ มีขอ้ คําถาม 6 ข้อ
ลักษณะของคําถามเป็ นแบบให้เลือกตอบในลักษณะประเมินค่าเป็ น 5 ระดับ ซึ่งปรับมาจาก
มาตรวัดแบบ Rating Scale คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
คําตอบ

คะแนน

เห็นด้วยอย่างยิง่

5

เห็นด้วย

4

ไม่แน่ใจ

3

ไม่เห็นด้วย

2

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

1

ส่ วนที่ 4 ข้อมูลที่ใช้วดั ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงศาสนาสู่ การท่องเที่ยวเชิ ง
สร้ างสรรค์ : กรณี ศึกษา วัดในกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ การเห็ นคุ ณ ค่ าของพุท ธศาสนา การนํา
ความรู ้ ความเข้าใจไปใช้ ลักษณะของคําถามเป็ นแบบให้เลือกตอบ โดยแบ่งระดับความพึงพอใจ
ออกเป็ น 5 ระดับ คือ ความพึงพอใจมากที่สุด ความพึงพอใจมาก ความพึงพอใจปานกลาง ความ
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พึงพอใจน้อย และความพึงพอใจน้อยที่สุด ลักษณะของแบบสอบถามจะให้ผตู ้ อบทําเครื่ องหมาย
 ในช่องว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจจํานวน 14 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
คําตอบ

คะแนน

ความพึงพอใจมากที่สุด

5

ความพึงพอใจมาก

4

ความพึงพอใจปานกลาง

3

ความพึงพอใจน้อย

2

ความพึงพอใจน้อยที่สุด

1

นอกจากนี้ มีคาํ ถามปลายเปิ ดเป็ นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะใน
การท่องเที่ยวเชิงศาสนาสู่ การท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์ : กรณี ศึกษา วัดในกรุ งเทพมหานคร จํานวน
1 ข้อ
เกณฑ์การแปลผลของค่าเฉลี่ยในระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจแบ่งออกเป็ น 5
ระดับ โดย
คํานวณจาก
การแบ่งกลุ่มคะแนนเฉลี่ยการแปลผล = คะแนนสู งสุ ด – คะแนนตํ่าสุ ด
จํานวนระดับ
= 5–1
5
= 0.80
ระดับคะแนนเฉลี่ย

การแปลผล

1.00 - 1.80

ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด

1.81 - 2.61

ความคิดเห็นในระดับน้อย

2.62 - 3.42

ความคิดเห็นในระดับปานกลาง

3.43 - 4.23

ความคิดเห็นในระดับมาก

4.24 - 5.00

ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูศ้ ึ กษานําข้อมู ล ที่ รวบรวมได้จากแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบู รณ์ และความ
ถูกต้องของแบบสอบถามและนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติเพื่อการวิจยั
ทางสั ง คมศาสตร์ SPSS(Statistical Package for The Social Science) นํ า เสนอในรู ปสถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา(Descriptive Statistics) เป็ นการอธิ บายข้อมูลประกอบตาราง ค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์ มีดงั นี้
การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ(Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ค่ า สถิ ติ ที ( t-test) ค่ า สถิ ติ เอฟ (F-test) ในOne Way ANOVA โดยมี ร ะดั บ
นัย สําคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากข้อ เสนอแนะเป็ นคําถามปลายเปิ ด ใช้วิ ธีเรี ยงลําดับ
ความสําคัญมากน้อยของความคิดเห็น และจัดกลุ่มให้อยูใ่ นหมวดหมู่ประเภทเดียวกัน
การอภิปรายผลการศึกษา
กลุ่ ม ตัว อย่ างส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุร ะหว่ าง 41-50 ปี มี ส ถานภาพสมรส มี
การศึกษาระดับอนุปริ ญญา/ปวส. ส่ วนการประกอบอาชีพพบว่าเป็ นพนักงาน/ลูกจ้างบริ ษทั เอกชน
กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลของการท่องเที่ยวหรื อเยี่ยมชมวัดส่ วนใหญ่มาเพื่อไหว้พระและสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
ภายในวัด สําหรับกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่ชื่นชอบของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ตอ้ งการศึกษาหา
ความรู ้ทางพุทธศาสนา รองลงมาชื่นชอบการทําบุญตักบาตร และชื่นชอบการปฏิบตั ิธรรม การเดิน
จงกรมและนัง่ สมาธิ
ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในภาพรวม ซึ่งประกอบ
ไปด้วยด้านบุ คลากรหรื อเจ้าหน้าที่ ในวัด ด้านสิ่ งแวดล้อมภายในบริ เวณวัด และด้านกิ จกรรม
ภายในวัด พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิ งศาสนาในระดับมาก โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเห็ น ด้วยมากที่ สุดคื อ ด้านสิ่ งแวดล้อมภายในบริ เวณวัด มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.76 ซึ่ งกลุ่ ม
ตัวอย่างเห็นด้วยมากในเรื่ องการมีห้องนํ้าสะอาด แยกชาย-หญิง เป็ นสัดส่ วนเพียงพอ รองลงมา
ด้านบุคลากรหรื อเจ้าหน้าที่ในวัด มีค่าเฉลี่ย 3.74 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากในเรื่ องเจ้าหน้าที่ของ
วัดสามารถให้ขอ้ มูลต่างๆ และความรู ้โดยทัว่ ไปของวัดได้ ส่ วนด้านกิจกรรมภายในวัด มีค่าเฉลี่ย
3.70 โดยกลุ่มตัวอย่างเห็ นด้วยมากในเรื่ องดอกไม้ ธู ปเที ยน มีความสด สะอาด และบริ การอย่าง
เพียงพอ สะดวกในการเปลี่ยนบูชา(ตารางที่ 1.1)

1196

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ตารางที่ 1.1 ภาพรวมระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
ความคิดเห็นที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
ด้านบุคลากรหรื อเจ้าหน้าที่ในวัด
ด้านสิ่ งแวดล้อมภายในบริ เวณวัด
ด้านกิจกรรมภายในวัด
รวม

SD
0.475
0.512
0.492
0.454

X
3.74
3.76
3.70
3.74

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในภาพรวม
ซึ่งประกอบไปด้วยการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ การพัฒนาจิตและปั ญญา และการบริ การความรู ้ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมี ความคิดเห็ นที่ มีต่อกิ จกรรมการท่องเที่ ยวเชิ งสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยมากที่ สุดด้านการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างเห็ น
ด้วยมากในเรื่ องกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ศิลปวัฒ นธรรม เช่ น การกราบพระ การแต่ งกาย การนวด
รองลงมาด้านการบริ การความรู ้ มีค่าเฉลี่ย 3.76 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากในเรื่ องการให้ความรู ้
เกี่ยวกับหลักการพัฒนาจิต เช่น สื่ อ/หนังสื อเกี่ยวกับการปฏิบตั ิธรรม ส่ วนด้านการพัฒนาจิตและ
ปั ญญา มีค่าเฉลี่ย 3.74 โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากในเรื่ องกิ จกรรมพัฒนาจิตและปั ญญา เช่ น
เดินจงกรม นัง่ สมาธิ ธรรมเทศนาและธรรมบรรยาย(ตารางที่ 1.2)
ตารางที่ 1.2 ภาพรวมระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้าง
สรรค์
ความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
การพัฒนาจิตและปั ญญา
การบริ การความรู ้
รวม

X
3.93
3.74
3.76
3.82

SD
0.522
0.492
0.451
0.427

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

ระดับ ความพึ งพอใจของกลุ่ มตัวอย่างที่ มีต่ อแนวทางในการท่ องเที่ ยวเชิ งศาสนาสู่ การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่ งประกอบด้วย การเห็นคุณค่าของพุทธศาสนา และการนําความรู ้ความ
เข้าใจไปใช้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี ความพึงพอใจที่ มีต่อแนวทางในการท่ องเที่ ยวเชิ งศาสนาสู่ การ
ท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก ที่สุดโดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากในด้านการนํา
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ความรู ้ ความเข้าใจไปใช้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.00 ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากในเรื่ อง
การนําอริ ยสัจ 4 และธรรมะอื่นๆนําไปแก้ไขปั ญหาในชี วิตประจําวัน และมีความพึงพอใจมากใน
ด้านการเห็ นคุณค่าของพุทธศาสนา โดยมีค่าเฉลี่ ย 3.87 โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากใน
เรื่ องการเห็นคุณค่าของการรักษาศีล(ตารางที่ 1.3)
ตารางที่ 1.3 ภาพรวมระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อแนวทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
สู่ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ความพึงพอใจที่มีต่อแนวทางในการท่องเที่ยวเชิง
ศาสนาสู่ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
การเห็นคุณค่าของพุทธศาสนา
การนําความรู ้ความเข้าใจไปใช้
รวม

X

SD

แปลผล

3.87
4.00
3.93

0.538
0.585
0.544

มาก
มาก
มาก

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง กับ ความคิดเห็นที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนา ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และความพึง
พอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงศาสนาสู่ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ผลการศึกษาพบว่า
เพศ สถานภาพสมรส และอาชี พที่ แตกต่ างกัน มีความคิดเห็ นที่ มีต่อการท่องเที่ ยวเชิ ง
ศาสนาแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เพศ สถานภาพสมรส และอาชีพที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เพศ สถานภาพสมรส และอาชี พที่ แตกต่ างกัน มี ความพึ งพอใจต่ อการท่ อ งเที่ ยวเชิ ง
ศาสนาสู่ การท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่
1.4)
ตารางที่ 1.4 สรุ ปผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างกับความคิดเห็น
ที่ มีต่อการท่ องเที่ ยวเชิ งศาสนา ความคิ ดเห็ นที่ มีต่อการจัดกิ จกรรมการท่ องเที่ ยวเชิ งสร้ างสรรค์
และความพึงพอใจที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงศาสนาสู่ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ข้อมูลพื้นฐานของ
กลุ่มตัวอย่าง

ความคิดเห็นต่อ
การท่องเที่ยว
เชิงศาสนา

ความคิดเห็นต่อการ
จัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิง
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ความพึงพอใจต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนาสู่ การ
ท่องเที่ยว
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สร้างสรรค์
t = 2.671
P = 0.008*
F = 1.173
P = 0.322
F = 3.845
P = 0.022*
F = 3.520
P = 0.008*
F = 1.403
P = 0.222

เพศ

t = 2.345
P = 0.019*
อายุ
F = 0.892
P = 0.486
สถานภาพสมรส
F = 3.345
P = 0.036*
ระดับการศึกษา
F = 3.727
P = 0.005*
อาชีพ
F = 1.967
P = 0.083
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

เชิงสร้างสรรค์
t = 1.970
P = 0.049*
F = 1.345
P = 0.245
F = 4.780
P = 0.009*
F = 3.972
P = 0.004*
F = 1.486
P = 0.193

จากการวิจยั เรื่ อง “การท่องเที่ ยวเชิ งศาสนาสู่ การท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์” ได้ขอ้ สรุ ปที่มี
ประเด็นที่สาํ คัญและน่าสนใจสมควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้
จากผลการศึ กษาพบว่า การท่ องเที่ ยวเชิ งศาสนาสู่ การท่ องเที่ ยวเชิ งสร้ างสรรค์โดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของวัด มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี
มีการสร้ างศาสนสถานที่ มีความมัน่ คง แข็งแรง เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย มีความเรี ยบร้ อย
สวยงาม มีคุณค่าน่าชื่นชม ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานการวิจยั ของ พระมหาวิชาญ เลี่ยว
เส็งได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง พุทธศิลป์ กับการท่องเที่ยว : ศึกษาบทบาทของวัดในการอนุรักษ์พุทธศิลป์ เพื่อ
การท่องเที่ยว ผลการวิจยั พบว่า วัดได้พฒั นารู ปแบบจากสิ่ งก่อสร้างที่มุ่งประโยชน์ใช้สอยเป็ นพระ
อารามที่มีความอลังการเพื่อเป็ นพุทธบูชา วัดจึงได้กลายเป็ นที่ รวมของฝี มือเชิ งช่างและมรดกทาง
วัฒ นธรรมในการต่ อ มา ดังนั้ น การมาเที่ ย วชมพุ ท ธศิ ล ป์ จึ งได้คุ ณ ค่ าทั้ง ด้านการพัก ผ่อ น การ
แสวงหาความรู ้ และการแสวงบุญ วัดที่เข้าไปศึกษามีพทุ ธศิลป์ ที่มีคุณค่าโดดเด่นแตกต่างกันออกไป
มีประโยชน์ทางการใช้สอยเพื่อกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็ นหลัก ทุกวัดได้ดูแลรักษาพุทธศิลป์
ในวัดให้คงอยูใ่ นสภาพเดิมหรื อใกล้เคียงกับสภาพเดิมมากที่สุด พระสงฆ์ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
ในวัดที่เข้าไปศึกษา มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องการอนุรักษ์พุทธศิลป์ ตรงกันกับนักวิชาการศิลปะ และ
นักวิชาการศิลปะเหล่านั้นเห็นว่า วัดต้องใช้พุทธศิลป์ ให้เกิดคุณค่าทางธรรมปฏิบตั ิแก่ผมู ้ าเที่ยวชม
ให้มากที่สุดโดยไม่ได้ให้ความสําคัญในเชิงเศรษฐกิจใด ๆ จากการสํารวจภาคสนาม พบว่า สิ่ งที่วดั
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ควรปรับปรุ งมากที่สุด คือ การจัดทําเอกสารแนะนําวัด และปรับปรุ งความสะอาดบริ เวณวัด กรม
ศิ ล ปากรและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การท่ อ งเที่ ยวควรให้ก ารสนับ สนุ น และแนวทางในการ
ปรับปรุ งวัดเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยไม่สูญเสี ยเอกลักษณ์ของความเป็ นศา
สนสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ต่อไป1
ด้านบุคลากรหรื อเจ้าหน้าที่ ในวัด จากผลการศึกษาพบว่า การท่ องเที่ ยวเชิ งศาสนาสู่ การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าด้านบุคลากรหรื อเจ้าหน้าที่
เจ้า หน้ า ที่ ใ นวัด ของกรุ ง เทพมหานคร มี บุ ค ลากรหรื อ เจ้า หน้ า ที่ ได้แ ก่ พระภิ ก ษุ สามเณร มี
กิริยามารยาทที่เรี ยบร้อย ปฏิบตั ิได้เหมาะสม บุคลากรในวัดประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักศาสนพิธี ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานการวิจยั ของ พระมหาอาคม ปญฺ ญาธโร
(บุญยัง) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ภาวะผูน้ าํ ของเจ้าอาวาสและผูน้ าํ ชุ มชนต่อการพัฒนาวัดเป็ นศูนย์กลาง
ชุมชน : กรณี ศึกษาวัดธรรมยุตในเขตจังหวัดพัทลุง ผลการวิจยั พบว่า แนวทางการบริ หารและการ
พัฒนาวัดให้เป็ นศูนย์กลางชุมชนด้านลักษณะของการพัฒนานั้นพบว่า เจ้าอาวาสวัดธรรมยุตนิ กาย
และผูน้ าํ ชุ มชน มี การพัฒนาด้านศาสนบุ คคล /บุ คลากร พบว่า เจ้าอาวาสวัดธรรมยุตนิ กายมี การ
พัฒนาในทุ กๆ ด้าน เช่ น การคัดเลื อกบุ คคลที่ จะเข้ามาบวชเรี ยน และการส่ งเสริ มให้พระ ภิกษุ
สามเณรสามารถอบรมสั่งสอนธรรมะแก่ชาวชุมชนฯ ในส่ วนของผูน้ าํ ชุมชนมีการจัดระเบียบการ
บริ หารและการปกครองแก่คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนของตนเพิ่มเข้ามาด้วย2
ด้านสิ่ งแวดล้อมภายในบริ เวณวัด จากผลการศึกษาพบว่า การท่ องเที่ ยวเชิ งศาสนาสู่ การ
ท่องเที่ยวเชิ งสร้ างสรรค์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่า ด้านสิ่ งแวดล้อมภายใน
บริ เวณวัดในกรุ งเทพมหานคร เป็ นไปในทิศทางที่ดี เพราะวัดมีการจัดที่จอดรถ มีบริ เวณที่จอดรถ ที่
เพียงพอ สะดวก และมีความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน มีการจัดสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจอย่างเพียงพอ
ต่อจํานวนประชาชนที่มาวัดข้อค้น พบดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานการวิจยั ของ บุษบา สิ ทธิ การ
ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การเปลี่ ยนแปลงของสภาพ แวดล้อ มทางกายภาพ และปั จจัยที่ ก่อ ให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงในแหล่งท่องเที่ยววัดพระธาตุดอยสุ เทพราชวร วิหาร ผลการวิจยั พบว่า ในช่วง 10 ปี ที่
ผ่านมาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ โดยเฉพาะเรื่ องขยะและการจราจร ถือ
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงและมีความรุ นแรงของปั ญหามากที่สุด และต้องแก้ไขโดยเร่ งด่วน นอกจากนี้
ยังมีการเปลี่ ยนแปลงด้านนํ้า อากาศ มลทัศน์ และเสี ยงในทางลบ ความรุ นแรงของปั ญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่ งต้องดําเนิ นการแก้ไขโดยเร็ ว ปั จจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อม
ทางกายภาพเป็ นผลสื บเนื่ องจากการสร้างสาธารณู ปโภคโดยเฉพาะการสร้างและขยายถนนศรี วิชยั
1200

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

การส่ งเสริ มการ ท่องเที่ยวที่เป็ นสาเหตุทาํ ให้จาํ นวนนักท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่และจํานวนรถ
เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ กิจกรรมของวัด ความเชื่ อของคนเชี ยงใหม่ รวมทั้งการขาดการจัดการที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับพื้นที่ จอดรถ การจัดการขยะ นํ้าเสี ย ตลอดจนการจัด
ระเบียบในการขายสิ นค้า ก็เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ3
ด้านการพัฒนากิจกรรมภายในวัด จากผลการศึกษาพบว่า การท่องเที่ ยวเชิ งศาสนาสู่ การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนากิจกรรมภายใน
วัดของกรุ งเทพมหานครเป็ นไปในทิศทางที่ดี เพราะวัดมีการจัดสถานที่ไหว้พระได้สะดวกในการ
เข้าถึง และมี บริ เวณในการกราบไหว้ที่ เพี ยงพอ มี การจัดทําบุ ญ ผลการวิจยั พบว่า ผลการศึ กษา
ข้อมูลด้านศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดใหม่ทุ่งคา พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ศักยภาพด้านกิจกรรมและสิ่ งดึงดูดใจ ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
ท่ อ งเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรมของวัด ใหม่ ทุ่ งคาโดยชุ ม ชนมี ส่ วนร่ ว ม พบว่า ควรมี การจัด กิ จกรรม
เกี่ยวกับการฝึ กสมาธิ ศีล ปั ญญา การบริ หารสมาธิให้แก่ผทู ้ ี่ตกั บาตร เวียนเทียน และแสดงธรรมใน
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา มีการจัดสถานที่รับศรัทธา เช่น ที่ถวายสังฆทาน เติมนํ้ามันตะเกียง
ตักบาตรพระประจําวันฯ ได้ดี และเหมาะสม ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานการวิจยั ของ
อภิรักษ์ ไพบูลย์ ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวประเภทวัด : กรณี ศึกษา วัดใหม่
ทุ่งคา ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ผลการวิจยั พบว่า ผลการศึกษาข้อมูลด้านศักยภาพทางการ
ท่ อ งเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรมของวัด ใหม่ ทุ่ งคา พบว่า กลุ่ มตัว อย่างให้ ความคิ ดเห็ น อยู่ในระดับ มาก
ศักยภาพด้านกิจกรรมและสิ่ งดึงดูดใจ ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของวัดใหม่ทุ่งคาโดยชุมชนมีส่วนร่ วม พบว่า ควรมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึ กสมาธิ ศีล ปั ญญา
การบริ หารสมาธิ ให้แก่ ผูท้ ี่ สนใจ จัดบรรยายธรรมะทางวิท ยุชุมชน จัดเส้นทางการท่ องเที่ ยวใน
ชุมชนโดยให้วดั ใหม่ทุ่งคาเป็ นศูนย์กลาง ควรมีการรื้ อฟื้ นประเพณี เก่าๆ ที่ได้สูญหายไปแล้ว ควรจะ
ชาสั ม พัน ธ์ ว ัด ใหม่ ทุ่ ง คาให้ เป็ นที่ รู้ จ ัก แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว อี ก ทั้ งควรมี ก ารเพิ่ ม ช่ อ งทางการ
ประชาสั ม พัน ธ์ โดยจัด ทําเว็บ ไซต์ เป็ นของวัด ใหม่ ทุ่ งคาโดยเฉพาะ จัด ทําคู่ มื อ ท่ อ งเที่ ย วแก่
นักท่ องเที่ ยว และในการมีส่วนร่ วมของชุ มชน พบว่า องค์กรของชุ มชนไม่ว่าจะเป็ นชาวบ้านใน
ชุมชน หน่วยงานราชการต่างๆ มีทศั นคติที่ดีต่อการพัฒนาการท่อง เที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดใหม่
ทุ่งคา มีความยินดีพร้อมที่ จะช่วยเหลือและเข้ามามีส่วนร่ วมทั้งในด้านของการบริ หารจัดการและ
การปฏิบตั ิการ
ข้ อเสนอแนะ
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จากการวิจยั เรื่ อง “การท่องเที่ยวเชิ งศาสนาสู่ การท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์” มีขอ้ เสนอแนะ
ที่มาจากผลการวิจยั สรุ ปเป็ นประเด็นได้ ดังนี้
ด้านบุคลากรหรื อเจ้าหน้าที่ในวัด กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ของวัดสามารถให้
ข้อมูล
ต่างๆ และความรู ้โดยทัว่ ไปของวัดได้อยูใ่ นระดับมาก
ด้านสิ่ งแวดล้อมภายในบริ เวณวัด กลุ่มตัวอย่างมีความเห็ นว่า มีห้องนํ้าสะอาดแยกชายหญิง เป็ นสัดส่ วนเพียงพออยูใ่ นระดับมาก
ด้านกิจกรรมภายในวัด กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ดอกไม้ ธูปเทียน มีความสดสะอาด และ
บริ การอย่างเพียงพอสะดวกในการเปลี่ยนบูชาอยูใ่ นระดับมาก
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ด้านบุคลากรหรื อเจ้าหน้าที่ในวัด มีขอ้ เสนอแนะคือ วัดควรให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ศาสนบุคคล เพราะเป็ นการพัฒนาที่ยงั่ ยืน เป็ นทุนมนุ ษย์ขององค์กรทางพระพุทธศาสนา ควรมีการ
จัดอบรมบุ คลากรในวัด หรื อส่ งไปอบรมในที่ ต่ าง ๆ ให้มีความรู ้ ค วามสามารถ โดยการให้ ทุ น
สนับสนุนการศึกษา หรื อ ส่ งไปศึกษาเล่าเรี ยนในด้านต่าง ๆหรื อด้านการบริ หารจัดการวัดบูรณาการ
กับศาสตร์ สมัยใหม่ เพื่อจะได้นาํ ความรู ้ความสามารถมาบริ หารวัดให้เจริ ญเติบโต รุ่ งเรื อง และอยู่
ได้ในท่ามกลางยุคสมัยแห่ งการเปลี่ยนแปลงได้
2) ด้านสิ่ งแวดล้อมภายในบริ เวณวัด มีขอ้ เสนอแนะ คือ วัดควรร่ วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ชุมชน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
ภายในบริ เวณวัด หรื อศาสนสถานที่สาํ คัญ เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี และเป็ นการ
เสริ มสร้างจิตสํานึ กสาธารณะที่ดีแก่ประชาชน ในการช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของวัด ทํา
ให้เหมือนวัดเป็ นของทุกๆ คน ทําให้เกิดจิตสํานึกในการรักวัดและสิ่ งแวดล้อม ถ้าเป็ นไปได้วดั ควร
มีการวางแบบแปลนแผนผังวัดใหม่ โดยให้วิศวกรที่มีความชํานาญในการวางผังวัด เพื่อการบริ หาร
จัดการให้ศาสนสถานได้ถูกจัดวางอย่างเป็ นสัดส่ วน ควรมีการจัดทําโครงการหรื อแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่ อ การพัฒ นาศาสนสถานที่ ช ํารุ ด ทรุ ด โทรม เป็ นการบู ร ณปฏิ สั งขรณ์ และการ
ออกแบบเพื่อการสร้างใหม่ เสนอต่อหน่ วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อขอการสนับสนุ นงบประมาณ
และประชาสัมพันธ์เพื่อรับการสนับสนุนจากพุทธศาสนิกชนทัว่ ไป
3) ด้านกิจกรรมภายในวัด มีขอ้ เสนอแนะ คือ วัดควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการหรื อผูด้ ูแล
ด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในวัดใน เพื่อการท่องเที่ยวเชิ งพุทธโดยมุ่งเน้นให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม
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ในการดําเนินงาน ไม่ว่าวัด ชุมชน โรงเรี ยน หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่ วนกิจกรรมที่ดาํ เนิ นการมี
อยูเ่ ป็ นประจําทุกวัน ก็ตอ้ งมีการสร้างมาตรฐานให้ดีมากขึ้นต่อไป และมีความโดดเด่นเพื่อเป็ นจุด
ดึงดูดความสนใจของผูท้ ี่มาวัด และประชาสัมพันธ์เพื่อรับการสนับสนุนจากพุทธศาสนิ กชนทัว่ ไป
ในการบูรณปฏิสงั ขรณ์และการออกแบบเพื่อการสร้างใหม่เกี่ยวกับศาสนสถาน
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
การวิจยั ในครั้งต่อไป ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะการดําเนินการวิจยั ในประเด็นต่อไปนี้
1) ควรมีการศึกษาในลักษณะกลุ่มตัวแปรตามเดียวกัน โดยขยายขอบข่ายของพื้นที่ในการ
ทําวิจยั ให้กว้างออกไปอี กหลายจังหวัด เพื่อให้ได้มุมมองที่ หลากหลายในการบริ หารจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนาสู่ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
2) ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากกลุ่มผูใ้ ห้
ข้อมูลหลายๆ ฝ่ าย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เชิงลึกหลากหลายมุมมอง
3) ควรมีการขยายขอบข่ายกลุ่มตัวแปรที่ศึกษา โดยเพิ่มปั จจัยที่เกี่ยวข้องหรื อปั จจัยที่ส่งผล
ต่อความสําเร็ จในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงศาสนาสู่ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
สารสนเทศที่ครอบคลุมยิง่ ขึ้นในการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ
-----------------------1พระมหาวิชาญ เลี่ยวเส็ง, “พุทธศิลป์ กับการท่องเที่ยว : ศึกษาบทบาทของวัดใน
การอนุรักษ์พุทธศิลป์ เพื่อการท่องเที่ยว”, วิทยานิ พนธ์อกั ษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหิ ดล, 2544).
------------------------2พระมหาอาคม ปญฺ ญาธโร (บุญยัง), “ภาวะผูน้ าํ ของเจ้าอาวาสและผูน้ าํ ชุมชน
ต่อการพัฒนาวัดเป็ นศูนย์กลางชุมชน : กรณี ศึกษาวัดธรรมยุต ในเขตจังหวัดพัทลุง”, วิทยานิ พนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2546).
------------------------3บุษบา สิ ทธิการ, “การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพและปั จจัยที่
ก่ อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในแหล่งท่ องเที่ ยววัดพระธาตุ ดอยสุ เทพราชวรวิหาร”, ปริ ญ ญาศิลป
ศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2541).
บรรณานุกรม
กนกวรรณ ดุงศรี แก้ว. การพัฒนาวัดให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว. จุลสารการท่ องเที่ยว. ฉบับปี ที่ 18
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ปัจจัย ที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ Hybrid ของบุคคลในเขตกรุ งเทพมหานคร
FACTORS INFLUENCING HYBRID CAR PURCHASE DECISION IN BANGKOK
เมธาวี ทายพงศ์ ศักดิ์
นักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ Hybrid ของบุคคลในเขต
กรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และ
ปั จจัยอื่นๆที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ Hybrid ของบุคคลในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
เก็ บ ข้อ มู ล จากบุ ค คลผู ้ข ับ ขี่ ร ถยนต์ Hybrid และผู ้ที่ มี ค วามสนใจซื้ อ รถยนต์ Hybrid ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล (สถิติพรรณนา) คือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าตํ่าสุ ด และค่าสู งสุ ด ส่ วนสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติ ฐาน (สถิติอา้ งอิง) คือ โดยใช้สถิติ One Way
ANOVA ในการคํา นวณหาค่ า t-test และ F-test ที่ ร ะดับ นัย สําคัญ 0.05 ผลการวิ จ ยั พบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่างส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุส่ วนใหญ่ อ ยู่ร ะหว่าง 26-30 ปี ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ
พนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่ วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 15,000-25,000 บาท การศึกษา
ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี จากการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่า อาชี พและ
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ Hybrid ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดไม่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ Hybrid และปั จจัยอื่น พบว่า ระยะเวลาในการให้บริ การหลังการขายที่
แตกต่างกัน มีอิทธิพลกับการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ Hybrid ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
คําสํ าคัญ : การตัดสิ นใจซื้อ, รถยนต์ 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 และระดับราคานํ้ามันเชื้ อเพลิงที่ มีความผันผวนในปั จจุบนั ส่ งผลกระทบ
ต่อค่าครองชีพของบุคคล ในขณะที่รถยนต์ส่วนใหญ่น้ นั ล้วนแต่ตอ้ งใช้น้ าํ มันเป็ นเชื้อเพลิงในการ
ขับเคลื่อนทั้งสิ้ น นําไปสู่ ความต้องการการประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงเพื่อลดค่าครองชี พในด้านการ
เดินทางโดยรถยนต์และความเสี่ ยงในสภาพเศรษฐกิจที่ผนั ผวน ส่ งผลให้บุคคลมีความสนใจรถยนต์
Hybrid มากขึ้ น ซึ่ งรถยนต์ Hybrid เป็ นรถยนต์ที่ ก าํ ลังได้รั บ ความสนใจจากทั่ว โลกรวมถึ งใน
ประเทศไทย ด้วยกระแสสังคม ค่ านิ ยมรั กษ์โลก และคุ ณ สมบัติ ของการทํางานร่ วมกัน ระหว่าง
นํ้ามัน เชื้ อเพลิ งกับ พลังงานไฟฟ้ าส่ งผลให้ เกิ ด การลดความสิ้ น เปลื อ งของพลังเชื้ อ เพลิ ง ผูผ้ ลิ ต
รถยนต์เกือบทุกยี่ห้อได้ผลิตรถยนต์ Hybrid ออกมา ในหลายรุ่ น หลายขนาดเครื่ องยนต์ ทั้งจากทาง
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ผูป้ ระกอบการสัญชาติญี่ปุ่นและยุโรป ตลาดรถยนต์ Hybrid เริ่ มมีผูป้ ระกอบการเข้ามาในตลาดนี้
มากขึ้น และสิ นค้าเริ่ มมีความหลากหลายและเข้าถึงผูท้ ี่ มีความสนใจซื้ อมากขึ้น เริ่ มมีการแข่งขัน
ทางด้านสิ นค้าและเทคโนโลยีในกลุ่มของรถยนต์ Hybrid มากขึ้นจากเดิม ซึ่ งคนส่ วนใหญ่เริ่ มรับรู ้
และให้การยอมรับรถ Hybrid มากขึ้น ประกอบกับผูป้ ระกอบการพยามยามที่จะแก้ไขข้อบกพร่ อง
ของสิ นค้าด้วยการรับประกันอะไหล่ที่ผตู ้ ดั สิ นใจซื้ อมีความกังวล ทําให้ตลาดรถยนต์ Hybrid มีการ
เติบโตขึ้น และเป็ นตลาดรถยนต์ที่น่าสนใจ
จากสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในปั จจุบนั มีผลกระทบต่อกําลังซื้ อและการตัดสิ นใจ
ซื้ อ รถยนต์ข องคนในประเทศ ประกอบค่ า นิ ย ม และรู ป แบบการดํา เนิ น ชี วิ ต ของคนที่ ใส่ ใ จ
สิ่ งแวดล้อมมากขึ้ น นโยบายจากภาครั ฐที่ สนับ สนุ น ให้ป ระชาชนลดการใช้พลังงานสิ้ นเปลื อ ง
รถยนต์ Hybrid จึงเป็ นรถยนต์ที่ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง และมีการปล่อยสารพิษสู่ สิ่งแวดล้อมใน
ปริ มาณน้อยที่สุดเมื่อเที ยบกับรถยนต์ที่ขบั เคลื่อนด้วยพลังงานเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียว แต่มีปัจจัย
หลายๆด้านทําให้ผูท้ ี่มีความสนใจในรถยนต์ Hybrid เกิดความลังเลใจในการตัดสิ นใจซื้ อ แม้ว่าใน
ปั จจุบนั จะมีผผู ้ ลิตรถยนต์ Hybrid มาจําหน่ายและมีการแข่งขันในตลาดมากขึ้นก็ตาม
การเข้าใจถึ งปั จจัยที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัดสิ น ใจซื้ อรถยนต์ Hybrid ของบุ ค คลจึ งมี ความ
จําเป็ นต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการในการเพิ่ม
ส่ วนแบ่ งตลาดและสร้ างยอดขายที่ เพิ่ มขึ้ น รวมถึ งผูท้ ี่ กาํ ลังตัดสิ น ใจซื้ อ รถยนต์ Hybrid จะได้มี
ตัวเลือกที่ตอบสนองความต้องการที่ตรงกับตนเองมากที่สุดได้
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ Hybrid ของบุคคลใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ Hybrid
ของบุคคลในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่ อศึ กษาปั จจัยอื่นๆที่ มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ Hybrid ของบุ คคลในเขต
กรุ งเทพมหานคร
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สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษา ที่แตกต่าง
กันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ Hybrid ของบุคคลในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัด
จําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ Hybrid
ของบุคคลในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่ประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ ด้านกระบวนการการให้บริ การ
และด้านระยะเวลาการให้บริ การหลังการขาย ที่ แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์
Hybrid ของบุคคลในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
ประโยชน์ ของการวิจยั
1. ผูท้ ี่สนใจซื้อรถยนต์ Hybrid สามารถนําผลการศึกษาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจซื้อได้
2. ผู ป้ ระกอบการรถยนต์ Hybrid สามารถนําผลการศึ ก ษา ไปใช้เป็ นแนวทางในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และการให้บริ การ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม และความต้องการของลูกค้าได้
3. ผูป้ ระกอบการรถยนต์ Hybrid สามารถนําผลการศึกษา ไปใช้เป็ นแนวทางในการกําหนด
กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายรถยนต์ Hybrid
กรอบแนวความคิดการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ Hybrid ของบุคคลใน
เขตกรุ งเทพมหานคร” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสินใจ
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552, น.78-87) ได้ให้คาํ อธิ บายว่า ส่ วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) หรื อ 4Ps หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ซ่ ึงใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมาย มานิต รั ต นสุ วรรณ และสมฤดี ศรี จ รรยา (2553, น.101-105) ได้
กล่าวว่า แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดว่า เป็ นแนวคิดพื้นฐานสําคัญให้นกั การตลาดทํางานได้
อย่างถูกต้องและใช้เป็ นเกณฑ์หาสาเหตุของปั ญหาและแก้ไขปั ญหาได้ ซึ่งมีองค์ประกอบสําคัญทาง
การตลาด 4 ประการ ดังนี้
1. ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) หมายถึ ง สิ น ค้าที่ สามารถจับ ต้อ งได้และไม่ สามารถจับ ต้อ งได้
ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ ดีตอ้ งมี จุด ขาย จุ ดเด่ น ที่ ดึงดู ดใจลูกค้าให้มีความต้องการซื้ อ โดยต้องคํานึ งถึ งความ
ต้องการของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการและดึ งดูดใจลูกค้า จึงจําเป็ นต้องผ่านการพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง ทําการวิจัย ทดสอบ และแก้ไข เนื่ อ งจากสิ น ค้าเป็ นจุ ด เริ่ ม ต้น ของทุ ก อย่างในการทํา
การตลาด
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2. ราคา (Price) เป็ นสิ่ งที่ ยากที่ สุดในการตัดสิ นใจทางการตลาด การตั้งราคาจําเป็ นต้อง
คํานึ งถึงความพอดีและความพึงพอใจระหว่างผูต้ ้ งั ราคากับลูกค้า ปั จจุบนั ลูกค้าสามารถรับข้อมูล
ต่างๆได้มากขึ้น ทําให้ลูกค้าสามารถเปรี ยบเทียบราคาในตลาดได้ง่ายขึ้นและนํามาเปรี ยบเทียบก่อน
การตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้นสิ่ งที่ ตอ้ งคํานึ งถึ งก่อนการตั้งราคา ต้องคิดคํานวณให้ละเอี ยด คื อ ต้นทุ น
รวมถึงระบบการให้เครดิต สิ นเชื่อ ดอกเบี้ยจากการกูย้ ืมต่างๆ และความพึงพอใจของลูกค้า ก่อนที่
จําการกําหนดนโยบายราคาของสิ นค้า
3. การจัดจําหน่ าย (Place) คือ ระบบหรื อวิธีการที่ทาํ ให้สินค้าเคลื่อนที่จากโรงงานที่ผลิต
ไปตามระบบจัด จําหน่ า ยไปจนถึ งปลายทางไปถึ ง ผู ้บ ริ โ ภคในที่ สุ ด ช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย
จําเป็ นต้องมีการบริ หารให้ดี เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ สามารถเข้าถึงสิ นค้าและบริ การได้โดยง่ายและ
สะดวกสบาย
4. การส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) เป็ นสื่ อ ในการเรี ย กลู ก ค้า ให้ ม าสนใจในสิ น ค้า
สามารถแบ่ ง ได้เป็ น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ดัง นี้ 1.การโฆษณา 2.การส่ ง เสริ ม การขาย 3.การะ
ประชาสัมพันธ์ 4.การเข้าถึ งลู กค้าโดยพนักงานขายหรื อพนักงานส่ งเสริ มการขาย ปั จจุ บนั การ
โฆษณาเป็ นเรื่ อ งสําคัญ ที่ ถู กนัก การตลาดให้ ค วามสนใจและมี ค วามกล้าในการลงทุ น โฆษณา
มากกว่าในอดีต
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสินใจ
McDaniel, C., Lamb, C.W.& Hair, J.F.,Jr. (2008, p. 146-152) ได้อธิ บาย กระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ว่า เป็ นกระบวนการที่ ผูบ้ ริ โภคใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ
ประกอบด้วย ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อและใช้ผลิตภัณฑ์ มีท้ งั หมด 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1.
การรั บ รู ้ ค วามต้ อ งการ (Need Recognition) 2. การค้ น หาข้อ มู ล (Information Search) 3.การ
ประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 4.การซื้อ (Purchase) 5.พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post
purchase Behavior) ซึ่ งมีความสอดคล้องกับ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, น. 49-57) กล่าวว่า ผูบ้ ริ โภค
มี รู ป แบบการตัด สิ น ใจซื้ อ 5 ขั้น ตอน ดังนี้ ขั้น ที่ 1 การตระหนัก ถึ ง ปั ญ หาหรื อ ความต้อ งการ
(Problem or Need Recognition) ปั ญหาเกิ ดจากการรู ้ สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็ นอุดม
คติ (Ideal) กับสภาพที่เป็ นอยูจ่ ริ ง(Reality) ของสิ่ งต่างๆที่เกิดขึ้นกับบุคคล ก่อให้เกิดความต้องการ
ที่จะเติมเต็มส่ วนต่างระหว่างสภาพอุดมคติกบั สภาพที่เป็ นจริ ง ขั้นที่ 2 การแสวงหาข้อมูล (Search
for Information) เมื่ อเกิ ดปั ญ หาผูบ้ ริ โภคจะแสวงหาหนทางแก้ไข โดยหาข้อมู ลเพื่ อช่ วยในการ
ตัด สิ น ใจ โดยหาข้อ มู ล จากแหล่ งข้อ มู ล ดังนี้ ข้อ มู ล ภายใน ซึ่ งเริ่ ม จากความทรงจําของตนที่
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สามารถระลึ กได้ และ ข้อ มู ล ภายนอก เป็ นข้อ มู ลจากแหล่ งต่ างๆที่ สามารถให้ ข อ้ มู ล เกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ ขั้นที่ 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation) นักการตลาดเริ่ มมีบทบาทในการจัดเตรี ยม
ข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคผ่านสื่ อต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ตรงกลุ่ม
โดยพยายามสร้างคุณสมบัติ(Qualification) และรู ปลักษณ์ (Feature) ของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความ
ต้อ งการที่ ผู บ้ ริ โ ภคกํา หนดขึ้ น สําหรั บ ใช้ในการเลื อ กซื้ อ ขั้น ที่ 4 การตัด สิ น ใจซื้ อ (Decision
Making) ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีความต้องการข้อมูลและระยะเวลาในการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิดแตกต่างกัน ขั้นที่ 5 ทัศนคติหลังการซื้ อและการใช้ (Post-Attitudes) ทัศนคติที่ดีหลังการซื้ อ
หรื อ การใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ จะเป็ นแหล่ งข้อ มู ล ในการตัดสิ น ใจซื้ อ ครั้ งต่ อ ไป โดยนําไปสู่ ค วามภักดี
(Loyalty) ต่อตราสิ นค้าและการซื้อซํ้าต่อไป
อัตราการเจริญเติบโตของตลาดรถยนต์ Hybrid
ปั จจุบนั ในประเทศมียอดสะสมรถไฟฟ้า(รถยนต์ Hybrid, รถยนต์ Plug-in Hybrid, รถยนต์
ไฟฟ้ าแบบแบตเตอรี่ )ในปี 2559 จํานวน 75,000 คัน และคาดการณ์ ว่าปี 2563 จะเพิ่มเป็ น 120,000
คัน ปี 2568 จะมียอดสะสมรถไฟฟ้ารวม360,000คัน ปี 2573 จะมียอดสะสมรถไฟฟ้ารวม 960,000
คัน และปี 2578 จะมียอดสะสมรถไฟฟ้ ารวม 2.280 ล้านคัน สะท้อนถึงทิ ศทางการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมรถยนต์ Hybrid อย่างต่อเนื่ อง ในอนาคตผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านพลังงานคาดว่ารถยนต์ที่ใช้
เครื่ องยนต์ธรรมดาจะลดลงและหายไปใน 20 ปี ข้างหน้า โดยถูกแทนที่ดว้ ย รถยนต์ Hybrid รถยนต์
ไฟฟ้า(หรื อรถเซลล์เชื้อเพลิง)
ระเบียบวิธีวจิ ัย
งานวิจยั นี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูท้ ี่ขบั ขี่รถยนต์ Hybrid และผูท้ ี่ความ
สนใจซื้ อรถยนต์ Hybrid จํานวน 400 คน กําหนดขนาดตัวอย่างจากการใช้สูตรของ COCHRAN
งานวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เป็ นเชิงปริ มาณโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยตรวจสอบความถูกต้อง และความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามจากผูเ้ ชี ยวชาญ เมื่อผ่านเรี ยบร้อย
แล้ว จึงนําไปแจกจริ งกับกลุ่มตัวอย่าง ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วง กุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ.
2560
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลจากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน มาตรวจสอบข้อมูลความ
สมบูรณ์ถูกต้อง นําข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยโปแกรม Microsoft Office Excel สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล (สถิติพรรณนา) คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุ ด
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และค่าสู งสุ ด ส่ วนสถิติที่ใช้ทดสอสมมติฐาน (สถิติอา้ งอิง) คือ โดยใช้สถิติ One Way ANOVA ใน
การคํานวณหาค่า t-test และ F-test
สรุ ปผลการวิจยั
ตารางที่ 1 ร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
(n=400)
ปัจจัยส่ วนบุคคล

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ความถี่

ร้ อยละ

เพศ

ชาย
158
39.50
หญิง
242
60.50
26.25
105
อายุ
21-25 ปี
39.50
158
26-30 ปี
18.25
73
31-35 ปี
9.25
37
36-40 ปี
3.25
13
41-45ปี
3.50
14
46 ปี ขึ้นไป
9.00
36
อาชีพ
ข้าราชการ
5.50
22
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
54.00
216
พนักงานบริ ษทั เอกชน
19.00
76
ธุรกิจส่ วนตัว
9.25
37
นักศึกษา
3.25
13
อื่นๆ
40.00
160
รายได้
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.ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
70.25
281
2.ปริ ญญาตรี
27.25
109
3.สู งกว่าปริ ญญาตรี
จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีจาํ นวน 242 คน คิดเป็ นร้อยละ
60.50 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 26-30 ปี มีจาํ นวน 158 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.50 ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพ
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พนักงานบริ ษทั เอกชนจํานวน 216 คน คิดเป็ นร้อยละ 54 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่ วนใหญ่อยู่
ระหว่าง 15,000-25,000 บาท จํานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 40 ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่อยูใ่ น
ระดับปริ ญญาตรี มีจาํ นวน 281 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.25
ตารางที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปัจจัย ส่ วนประสมทาง
การตลาด
ขนาดเครื่ องยนต์ของ
รถยนต์ Hybrid

รายละเอียด

ความถี่

(n=400)
ร้ อยละ

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
ระดับราคาสู งสุ ดที่ยินดี 700,000 - 1,000,000 บาท
34.75
139
จ่ายเพื่อซื้อรถยนต์
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
ช่องทางการจัดจําหน่าย ศูนย์หรื อโชว์รูมรถยนต์
24.00
96
รถยนต์ Hybrid
งานจัดแสดงรถยนต์ขนาดใหญ่ (เช่น
Motor Expo)
1.25
5
ลานแสดงรถยนต์ในห้างสรรพสิ นค้า
2.75
11
สถานที่จาํ หน่ายรถยนต์มือสอง
52.75
211
ส่ วนลดและของแถมพิเศษ
การส่ งเสริ มการตลาด
7.25
29
สิ ทธิพิเศษ เช่น ที่จอดรถพิเศษใน
Promotion ที่กระตุน้
ความต้องการซื้อรถยนต์ ห้างสรรพสิ นค้า
39.00
156
ประกันแบตเตอรี่ รถยนต์ 10 ปี
Hybrid
1.00
4
ส่ วนลดร้านอาหาร และโรงแรมชื่อดัง
ทัว่ ประเทศไทย
จากตารางที่ 2 พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ก ารตัด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์ Hybrid ขนาด
เครื่ องยนต์อยูร่ ะหว่าง 1,500cc - 2,000cc มีจาํ นวน 125 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.25 ส่ วนใหญ่พึงพอใจ
ที่จะซื้ อรถยนต์ Hybrid ที่ระดับราคาสู งสุ ด อยู่ระหว่าง 700,000 - 1,000,000 บาท มีจาํ นวน 160 คน
คิดเป็ นร้อยละ 40 ส่ วนใหญ่ซ้ื อรถยนต์ Hybrid จากศูนย์หรื อโชว์รูมรถยนต์ มีจาํ นวน 288 คน คิด
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เป็ นร้ อยละ 72 Promotion การส่ งเสริ มการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ Hybrid ได้แก่
ส่ วนลดและของแถมพิเศษ มีจาํ นวน 211 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.75
ตารางที่ 3 ปั จจัยอื่ น ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
(n=400)
ร้ อยละ
39.75
29.00

ปัจจัยส่ วนอื่นๆ
รายละเอียด
ความถี่
ด้านภาพลักษณ์ทาง แบรนด์ของรถยนต์ Hybrid
159
กายภาพ
รู ปโฉมภายนอกของรถที่แตกต่างจากรถยนต์ที่
116
ไม่ใช่รถยนต์ Hybrid
ห้องโดยสารภายในกว้างขวางและให้
122
30.50
ความรู ้สึกปลอดภัย
สี รถพิเศษที่มีเฉพาะในรถยนต์ Hybrid เท่านั้น
3
0.75
202
ด้านกระบวนการ ศูนย์บริ การซ่อมบํารุ งมีจาํ นวนมากสามารถ
50.50
การให้บริ การ
เข้าถึงได้ง่าย
176
การรับประกันคุณภาพงานซ่อมตามระยะเวลา
44.00
หรื อระยะทางที่กาํ หนด
16
การอํานวยความสะดวกในการรับรถ หรื อส่ ง
4.00
มอบรถให้ลูกค้า
การจัดเก็บข้อมูลลูกค้าออนไลน์เชื่อมโยงกัน
1.50
6
ทัว่ ประเทศ
ด้านระยะเวลาการ ระยะเวลาในการรอรับรถหลังการซื้อ
33
8.25
ให้บริ การหลังการ ระยะเวลาในการซ่อมบํารุ งในแต่ละครั้ง
53
13.25
ระยะเวลาในการรับประกันรถและอะไหล่
ขาย
228
57.00
ต่างๆ
ระยะเวลารับประกันคุณภาพงานซ่อม
86
21.50
จากตารางที่ 3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ให้ความสําคัญกับด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพส่ วนใหญ่

ตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ Hybrid จาก แบรนด์ของรถยนต์ Hybrid มีจาํ นวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.75
ด้านกระบวนการการให้บ ริ การ ส่ วนใหญ่ ให้ความสําคัญ กับศูนย์บริ การซ่ อมบํารุ งมี จาํ นวนมาก
สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีจาํ นวน 202 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.50 และด้านระยะเวลาการให้บริ การหลัง
การขายส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับระยะเวลาในการรับประกันรถและอะไหล่ต่างๆ มีจาํ นวน 228
คน คิดเป็ นร้อยละ 57
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ตารางที่ 4 ปั จจัยที่มอี ิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจซื อ้ รถยนต์ Hybrid ในเขตกรุ งเทพมหานคร
(n=400)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.7075

ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
ค่าเฉลี่ย
คุณภาพของวัสดุและเทคโนโลยีของรถยนต์ Hybrid
4.47
คุณสมบัติดา้ นความประหยัดนํ้ามันและระบบไฟฟ้าของ
รถยนต์ Hybrid
4.55
0.6510
ราคาของรถยนต์ Hybrid มีความเหมาะสมกับวัสดุที่ใช้และ
เทคโนโลยีของรถ
4.31
0.7058
จํานวนศูนย์บริ การและซ่อมบํารุ งหาได้ง่ายและมีมาตรฐาน
4.31
0.7322
สื่ อโฆษณา และรี วิวจากผูใ้ ช้งานรถยนต์ Hybrid จริ ง
3.60
0.9234
จากตารางที่ 4 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ คุณสมบัติดา้ นความประหยัด
นํ้ามันและระบบไฟฟ้าของรถยนต์ Hybrid มีอิทธิพลต่อระดับการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ Hybrid มาก
ที่ สุด โดยมี ค่าเฉลี่ ย 4.55 คะแนน มี ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.6510 สื่ อโฆษณาและรี วิวจากผูใ้ ช้
รถยนต์ Hybrid จริ งมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์ Hybrid น้ อ ยที่ สุ ด โดยมี ค่ าเฉลี่ ย 3.60
คะแนน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.9234
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1: ปัจจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้ วย อาชีพ และระดับการศึกษา ที่แตกต่ างกัน
มีอทิ ธิพลต่ อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า อาชี พและระดับการศึกษามีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์
Hybrid ของบุคคลในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 2: ปัจจัย ส่ วนประสมทางการตลาด (4P) ที่ประกอบด้ วยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ าน
ราคา ด้ านการจัดจําหน่ าย และด้ านการส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่ างกันมีอิทธิพ ลต่ อการตัดสิ นใจ
ซื้อรถยนต์ Hybrid ของบุคคลในเขตกรุ งเทพมหานครต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ในปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดไม่มีปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ Hybrid ของบุคคลในเขตกรุ งเทพมหานคร

1218

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

สมมติฐานที่ 3 : ปัจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบด้ วย ด้ านภาพลักษณ์ ทางกายภาพ ด้ านกระบวนการ
การให้ บริ การ และด้ านระยะเวลาในการให้ บ ริ การหลัง การขาย ที่ แตกต่ างกัน มีอิท ธิ พ ลต่ อการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์ Hybrid ของบุคคลในเขตกรุ งเทพมหานครต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีเพียงปั จจัยด้านระยะเวลาการให้บริ การหลังการขายที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ Hybrid ของบุคคลในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
อภิปรายผลของการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 : ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย อาชีพ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน
มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ Hybrid ของบุคคลในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
อาชีพที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ Hybrid ของบุคคลในเขตกรุ งเทพมหานคร
ต่างกัน เป็ นไปตามสมติ ฐานและสอดคล้องกับ เพ็ญ ศิ ริ โชติพ ันธ์ (2551, หน้ า 85-92) อธิ บายว่า
อาชี พเป็ นเกณฑ์ที่สาํ คัญที่สุดในการกําหนดชนชั้นทางสังคมของแต่ละบุคคล มีความสัมพันธ์กบั
รายได้ มีพฤติกรรมทางสังคมที่ควรกระทํา ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ ส่งผลให้มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ของบุคคลในแต่ละอาชี พที่ แตกต่างกัน เป็ นประโยชน์ต่อการแบ่งส่ วนตลาด บุคคลในชั้นสังคม
หรื อ อาชี พ เดี ย วกัน มัก มี พ ฤติ ก รรม ค่ านิ ย ม คล้า ยกัน สะท้อ นถึ ง สมาชิ ก ชั้น เดี ย วกัน มัก จะมี
แนวโน้ ม ซื้ อ สิ น ค้า ชนิ ด เดี ย วกัน อาจเรี ย กได้ว่ า ความเหมื อ นกัน ในทางวัฒ นธรรม (Culture
Homogeneity) และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กมลรั ต น์ พุ่ม เกตุแก้ ว (2559) ศึ กษาเรื่ อง การ
สื่ อ สารทางการตลาดแบบบู รณาการที่ มี ผ ลต่ อ การตัดสิ น ใจเลื อ กซื้ อ รถยนต์ป ระหยัด พลังงาน
มาตรฐานสากลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จากการศึกษา พบว่า อาชีพมีความสัมพันธ์กบั
การตัดสิ นใจซื้อ ในข้อลักษณะทัว่ ไปของรถประหยัดนํ้ามันมาตรฐานสากลที่ตดั สิ นใจซื้อ และซื้ อ
เพื่อกิจกรรมมากที่สุด
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ Hybrid ของบุคคลในเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ พัชรา ปิ่ นเพชร
(2557) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยด้านการโฆษณาที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อซํ้ารถยนต์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ระดับ การศึ กษาที่ แตกต่ างกัน มี ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อซํ้ารถยนต์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ อรอุษา ขนอน
กุล (2556) ศึ กษาเรื่ อง การศึ กษาปั จจัยด้านภาพลักษณ์ ของยี่ห้อรถยนต์ (ค่ ายญี่ ปุ่ น) ที่ ผลต่ อ การ
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ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กัน ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์ (ค่ า ยญี่ ปุ่ น) ของผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล ที่แตกต่างกัน
เพศ อายุ และรายได้ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ Hybrid ของบุคคลในเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกันไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผูท้ ี่ตอ้ งการซื้อรถยนต์ Hybrid สามารถ
ซื้ อได้ท้ งั เพศชายและเพศหญิง อายุต้ งั แต่ 21 ปึ้ นไป และมีรายได้ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป โดย
เป็ นผูท้ ี่ให้ความสําคัญกับความคุม้ ค่าด้านการประหยัดพลังงานและการลดมลพิษสู่ สิ่งแวดล้อม
สมมติฐานที่ 2 : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4P) ที่ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
รถยนต์ Hybrid ของบุคคลในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
ขนาดเครื่ องยนต์ของรถยนต์ Hybrid (ผลิตภัณฑ์) ราคา การจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด
ที่ แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ Hybrid ของบุคคลในเขตกรุ งเทพมหานคร
ต่างกัน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานเนื่องจากผูท้ ี่ตอ้ งการซื้อรถยนต์ Hybrid มีความต้องการซื้อรถยนต์ Hybrid
ที่ มีขนาดเครื่ อ งยนต์แตกต่ างกันและรถยนต์ Hybird มี หลายขนาดเครื่ องยนต์ หลายระดับ ราคา
หลายช่ องทางการจัดจําหน่ าย และPromotion ที่ ดึงดูดใจมากมายให้เลื อกซื้ อได้ตามที่ ต้องการซึ่ ง
ส่ วนประสมทางการตลาดของรถยนต์ Hybrid ในปั จจุบนั ได้รับการออกแบบให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ดีอยูแ่ ล้ว
สมมติฐานที่ 3 : ปั จจัยอื่น ๆ ที่ประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ ด้านกระบวนการ
การให้บ ริ ก าร และด้านระยะเวลาในการให้ บ ริ การหลังการขาย ที่ แตกต่ างกันมี อิ ท ธิ พลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ Hybrid ของบุคคลในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
ระยะเวลาการให้บริ การหลังการขายที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ Hybrid ของ
บุคคลในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
เป็ นไปตามสมมติ ฐ านและสอดคล้อ งกับ จิ ต ติ นั น ท์ นั น ทไพบู ล ย์ (2551, น.69) ได้อ ธิ บ าย
ระยะเวลากับการตัดสิ นใจของลูกค้า ว่า โดยส่ วนใหญ่ลูกค้าจะใช้ระยะเวลาเป็ นมาตรฐานในการ
เปรี ยบเที ยบความคาดหวังจากบริ ก ารต่ างๆ หากสิ่ งที่ ลู กค้าคาดหวังได้รับ การตอบสนองอย่าง
ถูกต้องลูกค้าจะเกิ ดความพึงพอใจ ความพึงพอใจเป็ นความรู ้ สึกที่ สามารถแสดงออกได้มากและ
น้อย ขึ้นอยู่กบั ความแตกต่างของการประเมินสิ่ งที่ ได้รับจริ งกับสิ่ งที่ คาดหวังไว้ เมื่อเกิ ดความพึง
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พอใจก็จะนําไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ และยังสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ธีรยุทธ
จึงธีรพานิช (2556) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ประหยัดพลังงานของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า การให้บริ การหลังการขายมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
ซื้อซํ้ารถยนต์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ภาพลักษณ์ทางกายภาพ และกระบวนการการให้บริ การที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อรถยนต์ Hybrid ของบุคคลในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานเนื่องจากผูท้ ี่
ต้องการซื้ อรถยนต์ Hybrid ให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ทางกายภาพที่ แตกต่างกัน และตัดสิ นใจ
ซื้อรถยนต์ Hybrid ตามภาพลักษณ์ทางกายภาพที่บุคคลนั้นต้องการ รวมถึงกระบวนการให้บริ การ
ที่ มีในปั จจุ บ ัน สามารถตอบสนองความต้องการของบุ ค คลที่ มีความสนใจซื้ อหรื อขับ ขี่ รถยนต์
Hybrid ได้ดีอยูแ่ ล้ว
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําไปปฏิบัติ
1. จากผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนบุคคล ผูป้ ระกอบกิจการรถยนต์ Hybrid สามารถแบ่งส่ วน
ตลาดได้ โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มอาชีพพนักงานเอกชนและผูม้ ีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป โดย
ความสําคัญ กับ กลุ่ มลู ก ค้าอาชี พ พนัก งานบริ ษ ทั เอกชน ซึ่ งเป็ นกลุ่ ม อาชี พ ที่ ให้ ความสนใจซื้ อ
รถยนต์ Hybrid มากที่สุด โดยการออกแคมเปญ หรื อโปรโมชัน่ ดึงดูดใจให้แก่กลุ่มอาชีพนี้ และออก
แคมเปญเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์ที่สะดวกสบายทุกอาชีพสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อเพิ่มโอกาสใน
การขาย สําหรับกลุ่มผูม้ ีการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี ที่มีการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ Hybrid มาก
ที่สุด และกลุ่มผูม้ ีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นกลุ่มที่ให้ความสนใจรถยนต์ Hybrid จํานวนมาก
ที่สุด ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับลูกค้ากลุ่มนี้ โดยการใช้โฆษณาหรื อการประชาสัมพันธ์
จับกลุ่มผูม้ ีการศึกษาปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี เพื่อดึงดูดใจคนกลุ่มนี้ ให้มีความต้องการซื้ อ
รถยนต์ Hybrid
2. จากผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ผูป้ ระกอบการควร
ออกแบบและพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์โดยคํานึ งถึ งรู ป โฉมภายนอกที่ แตกต่ างจากรถยนต์ท ั่วไป ห้อ ง
โดยสารมีความกว้างขวางให้ความรู ้สึกปลอดภัยให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
โดยขนาดเครื่ องยนต์ ซึ่ งขนาดเครื่ องยนต์ 2,500cc ขึ้นไป เป็ นขนาดเครื่ องยนต์ที่มีการตัดสิ นใจซื้ อ
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มากที่ สุด และเครื่ องยนต์ขนาด 2,000 -2,500 cc ซึ่ งเป็ นขนาดเครื่ องยนต์ที่ได้รับความสนใจมาก
ที่สุด เพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ด้านราคา ผูป้ ระกอบการสามารถตั้งราคารถยนต์ Hybrid ได้แพงกว่ารถยนต์ที่ขบั เคลื่อนด้วยนํ้ามัน
เชื้ อ เพลิ ง เนื่ อ งจากผูบ้ ริ โภคสามารถรั บ รู ้ ได้ถึ งนวัต กรรมและความคุ ้มค่ าของเทคโนโลยีข อง
รถยนต์ Hybrid แต่ไม่ควรจะสู งจนเกินไป ระดับราคาที่มีการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด คือ ระดับราคา
1,500,001 – 2,000,000 บาท อย่างไรก็ตามการตั้งราคาจึงไม่ควรตั้งราคามากกว่า 2,000,000 บาท
ด้านการจัดจําหน่ าย ช่องทางการจัดหน่ ายที่ มีการตัดสิ นใจซื้ อมากที่ สุด คือ ลานแสดงรถยนต์ใน
ห้างสรรพสิ นค้า และศูนย์หรื อโชว์รูมรถยนต์ยี่ห้อที่ตอ้ งการซื้ อ ได้รับความนิ ยมในการซื้ อรถยนต์
มากที่สุด ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับ การจัดแสดงรถยนต์ตามห้างสรรพสิ นค้า และงาน
แสดงรถยนต์ รวมถึงการจัดตกแต่ งศูนย์ห รื อโชว์รูมให้สวยงาม สะอาด มี ความน่ าเชื่ อถือ เพื่อ
ดึงดูดใจและอํานวยความสะดวกให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้ง่ายที่สุด
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูป้ ระกอบการควรใช้สื่อโฆษณาเพื่อสร้ างความน่ าเชื่ อถือและเข้าถึ ง
กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมมากที่สุด รวมถึงออกโปรโมชัน่ พิเศษ ให้ส่วนลด และมอบของแถมสุ ด
พิเศษ ที่ได้รับความสนใจในการตัดสิ นใจซื้อมากที่สุด รวมถึงการรับประกันแบตเตอรี่ รถยนต์ ซึ่ ง
เป็ นจุดที่กลุ่มเป้าหมายให้ความสําคัญมากในการซื้อรถยนต์ Hybrid เนื่ องจากแบตเตอรี่ ของรถยนต์
Hybrid มีราคาแพงกว่ารถยนต์ที่ขบั เคลื่อนด้วยนํ้ามันมาก นอกจากนี้ การมอบสิ ทธิ พิเศษ ที่ สร้ าง
ความภักดีต่อตราสิ นค้า ให้ผขู ้ บั ขี่ และสะท้อนถึงการได้รับสิ ทธิ พิเศษและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
ผูข้ บั ขี่รถยนต์ Hybrid เพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการซื้อรถยนต์ Hybrid มากขึ้น
3. จากผลการวิจยั ด้านปั จจัยอื่น ๆ ดังนี้ ด้านภาพลักษณ์ ทางกายภาพ ผูป้ ระกอบการควร
มุ่งเน้นในเรื่ องของรู ปโฉมของรถยนต์ Hybrid ที่ พิเศษและแตกต่างจากรถยนต์ที่ ขบั เคลื่ อนด้วย
นํ้ามันทัว่ ไป นอกจากนี้ แบรนด์ของรถยนต์ Hybrid ได้รับความนิ ยมในการใช้ตดั สิ นใจรถยนต์
Hybrid ผูป้ ระกอบการควรสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีให้กบั แบรนด์รถยนต์อยู่เสมอ อาจทําโดยการทํา
กิจกรรม CSR ควบคู่กบั การผลิตรถยนต์ที่มีคุณภาพ สร้างความน่าเชื่อถือให้กลุ่มเป้าหมายรับรู ้
ด้านกระบวนการการให้บริ การ ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลของลูกค้าออนไลน์เชื่ อมโยงทัว่ ประเทศ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการได้รับ
บริ การที่รวดเร็ วและถูกต้อง ควรเปิ ดศูนย์บริ การให้มีจาํ นวนมากและขยายศูนย์ซ่อมบํารุ งรถยนต์
เพื่อให้สามารถรองรับรถยนต์ที่เข้าศูนย์จาํ นวนมากได้ นอกจากนี้ ควรมีการรับประกันคุณภาพงาน
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ซ่อมที่ยาวนานเพื่อสร้างความเชื่อใจในการนํารถเข้ามาใช้บริ การที่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสู งสุ ด
ให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การและเกิดความภักดีต่อตราสิ นค้า
ด้านระยะเวลาการให้บริ การหลังการขาย ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับเรื่ องระยะเวลาใน
การรอรับรถยนต์หลังการซื้ อขายให้มีระยะสั้นที่ สุด เพื่อสร้ างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันให้
เหนื อกว่าคู่แข่ง และเพิ่มโอกาสในการขายและสะดวกต่อการตัดสิ นใจซื้อของกลุ่มเป้ าหมาย โดย
กําหนดระยะเวลารอรับรถยนต์หลังการซื้ อขายให้ส้ นั ที่สุด นอกจากนี้ ระยะเวลาในการรับประกัน
รถและอะไหล่ต่างๆ ได้รับความสนใจในการตัดสิ นใจซื้ อมากที่ สุด ควรกําหนดระยะเวลาการ
รับประกันที่เหมาะสม ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เช่ น การรับประกันอะไหล่เครื่ องยนต์รถยนต์
Hybrid 4 ปี เพือ่ ทําให้กลุ่มเป้าหมายรับรู ้ได้ถึงความคุม้ ค่าที่มากกว่ารถยนต์ทวั่ ไป
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ในการศึ ก ษาครั้ งต่ อ ไป ควรเลื อ กกลุ่ ม ตัวอย่าง ที่ เป็ นผูข้ บั ขี่ รถยนต์ Hybrid ทั้งหมด
จํานวน 400 คน เพื่ อ ให้ เข้าถึ งกลุ่ มผูใ้ ช้งานจริ งที่ มีการตัดสิ น ใจซื้ อ และขยายกลุ่ มตัวอย่างจาก
เฉพาะในเขตกรุ งเทพมหานครไปสู่ จงั หวัดอื่นๆด้วย
2. สําหรับเทคโนโลยี Hybrid ของรถยนต์ Hybrid เริ่ มได้รับความนิ ยมเพิ่มมากขึ้น และมี
รถยนต์ห ลากหลายค่ าย หลากหลายสั ญ ชาติ ทั้งญี่ ปุ่ น และยุโรป ในการวิจยั ครั้ งต่ อไปสามารถ
เจาะจงเพิ่มเติมในส่ วนของสัญชาติหรื อค่ายของรถยนต์ Hybrid
3.การศึกษาในครั้งนี้ ทาํ การศึกษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ Hybrid ใน
การศึกษาครั้งต่อไปอาจจะศึกษาลึกลงไปถึง แรงจูงใจ และความพึงพอใจในการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์
Hybrid
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ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่ อคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย
FACTORS OF AFFECTING FOR THE QUALITY OF WORK LIFE OF EMPLOYEES A
CASE STUDY OF MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND
กนกกาญจน์ ทิพย์บํารุ ง
นักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
การศึ กษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ มีอิท ธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ รองเท้ากี ฬาของนักศึ กษา
ปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลมีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อรองเท้ากีฬาของนักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อรองเท้ากีฬาของนักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัย
รามคําแหง และปั จจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรองเท้ากีฬาของนักศึกษาปริ ญญา
โท มหาวิทยาลัยรามคําแหง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัย
รามคําแหง จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) สถิติเชิงอนุมานใช้ T-Test กับกลุ่มตัวอย่างที่มีสองกลุ่มใช้ F-Test (One Way ANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25 30 ปี รองลงมา คื อ อายุ 31 - 35 ปี ส่ วนใหญ่ ป ระกอบอาชี พ เป็ นพนัก งานเอกชน รองลงมา คื อ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 20,001 - 25,000 บาท รองลงมา คือ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ในช่วง15,001 - 20,000 บาท ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด รองลงมา คือ
สถานภาพสมรส ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญระดับการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากี ฬามากที่สุด
คือ รองเท้ากีฬาสวมใส่ สบาย ไม่กดั เท้า รับแรงกระแทกจากการเล่นกีฬาได้ดี ระดับการตัดสิ นใจ
รองลงมา คื อ รองเท้าที่ ท่านใช้มีความเหมาะสมกับราคา และระดับการตัดสิ นใจที่ น้อยที่ สุด คื อ
ได้รับการบริ การหรื อคําแนะนําที่ดีจากพนักงานขาย
สําหรั บปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่ อ การตัดสิ น ใจเลื อกซื้ อรองเท้ากี ฬ าของนักศึ กษาปริ ญ ญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จากการทดสอบสมมติ ฐาน ณ ระดับความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 เพื่ อแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยด้านอื่น ๆ กับ
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การตัดสิ นใจเลือกซื้อรองเท้ากีฬาของนักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง สามารถสรุ ปได้
ดังนี้ ความสั ม พัน ธ์ร ะหว่าง อายุ มี อิ ท ธิ พ ลกับ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ รองเท้ากี ฬ าของนัก ศึ ก ษา
ปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหงแตกต่างกัน ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อน และสถานภาพไม่มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อรองเท้ากีฬาของนักศึ กษาปริ ญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ความสัมพันธ์ระหว่าง ด้านผลิ ตภัณฑ์ และด้านการส่ งเสริ มการตลาดมี
อิ ทธิ พลกับการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ รองเท้ากี ฬ าของนักศึ กษาปริ ญ ญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
แตกต่างกัน ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจําหน่ายไม่มีอิทธิพล
กับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรองเท้ากีฬาของนักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง และสุ ดท้าย
คือ ปั จจัยอื่น ๆ ด้านค่านิ ยม และด้านภาพลักษณ์ไม่มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรองเท้ากีฬา
ของนักศึกษาปริ ญญาโท 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
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are suitable for the price. And the minimum decision level is get good service or advice from a
salesperson.
For factors Influence for select decision to buy sports shoes of master’s degree students
Ramkhamhaeng University. from test the hypothesis that 95% confidence level to express the
relationship between Personal factors Marketing Mix Factor And other factors with the decision
to buy sports shoes of master’s degree students Ramkhamhaeng University. Can be summarized
as follows. Relationship between age has Influence the decision to buy sports shoes of master’s
degree students Ramkhamhaeng University is different. Personal factors have sex, career,
average income per month and status not influence the decision to buy sports shoes of master’s
degree students Ramkhamhaeng University. The relationship between product and promotion
have influence the decision to buy sports shoes of master’s degree students Ramkhamhaeng
University is different. Marketing Mix Factor price and distribution channels haven’t influence
the decision to buy sports shoes of master’s degree students Ramkhamhaeng University. The last
is other factors values and image haven’t influence the decision to buy sports shoes of master’s
degree students Ramkhamhaeng University.
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหาการวิจยั
บุคลากรในองค์กรจะปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ต้องมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี
และเหมาะสม ดังนั้นเรื่ องคุณภาพชี วิตในการทํางานจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร เพราะบุคลากรเป็ นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กร ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงควร
ให้ความสนใจในเรื่ องต่างๆของบุคลากรที่จะมีอิทธิ พลต่อคุณภาพการทํางาน อีกทั้งเพื่อเสริ มสร้าง
ให้สมาชิกมีความผูกพันในองค์กรมากยิง่ ขึ้น
การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย (รฟม.) เป็ นหน่ วยงานรั ฐวิสาหกิ จสังกัด
กระทรวงคมนาคม ซึ่ งมีภารกิจหลักคือ ดําเนิ นกิจการรถไฟฟ้าในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กาํ หนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรื อระหว่างจังหวัดดังกล่าว และการศึกษา
วิเคราะห์ จัดทําโครงการหรื อแผนงานเกี่ ยวกับ กิ จการรถไฟฟ้ าเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง พัฒ นาให้ท นั สมัย
รวมถึ งดําเนิ น ธุ รกิ จเกี่ ยวกับกิ จการรถไฟฟ้ า และธุ รกิ จอื่ น เพื่ อประโยชน์ แก่ การรถไฟฟ้ าขนส่ ง
มวลชนแห่ งประเทศไทย (รฟม.) และประชาชนในการใช้บริ การกิจการรถไฟฟ้า ซึ่งการดําเนิ นงาน
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ต่ างๆ เหล่ านี้ จะสําเร็ จ ได้ต้องอาศัยบุ ค ลากรผูม้ ี ความรู ้ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนั้นการมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการทํางาน ผลตอบแทนที่ดี เนื้ องานที่เหมาะสม เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ที่จะช่วยให้การทํางานมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั การรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทยกําลังประสบปั ญหาการ
ขาดแคลนบุคลากร กล่าวในเรื่ องค่าตอบแทนคือ ค่าตอบแทนของการรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ ง
ประเทศไทย (รฟม.) น้อยกว่าข้าราชการหรื อรั ฐวิสาหกิ จอื่ น และภาคเอกชนบางแห่ ง ทําให้ไม่
สามารถดึงดูดบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานสําคัญๆ เช่น ด้านวิศวกรรม ด้านทรัพยากรบุคคล เข้ามาทํางาน
อีกทั้งบุคลากรการรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย (รฟม.) ที่รับการพัฒนาแล้วลาออกเพื่อ
ไปปฏิบตั ิกบั หน่วยงานอื่นที่มีค่าตอบแทนสู งกว่า
ด้วยเหตุน้ ี การรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ต้องมีมาตรการในการแก้ไข
ปั ญหาดังกล่าว โดยสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทกําลัง
กาย กําลังใจในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งการสร้างแรงจูงใจให้กบั บุคลากรสามารถทําได้หลายแนวทาง ทั้ง
การปรั บปรุ งคุ ณภาพชี วิตในการทํางาน มี ความก้าวหน้าของตําแหน่ งงาน งานที่ เพิ่ มทักษะหรื อ
ความสามารถของบุ ค ลากร ปริ มาณงานที่ เหมาะสมกับ ค่ าตอบแทนและสวัส ดิ การต่ างๆ ซึ่ งถ้า
บุ คลากรรู ้ สึกว่ามี คุณภาพชี วิตที่ ดี ผลงานก็จะย่อมออกมาดี มีคุณภาพ และทําให้พนักงานอยู่กบั
องค์กรต่อไป
จากสภาพการณ์ดงั กล่าว ผูศ้ ึกษามีความต้องการทราบว่าปั จจัยใดที่มีอิทธิพลต่อการทํางาน
คุณภาพการทํางาน ที่จะทําให้งานมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น รวมถึงความสุ ขของพนักงานในการทํางาน
ความรักและผูกพันธ์ต่อองค์กร เพื่อนําปั จจัยเหล่านั้นมาปรับใช้ให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจและ
ความผูกพันต่อองค์กร รวมถึงการนําข้อมูลที่ได้มาปรับปรุ ง พัฒนากระบวนการบริ หารงานต่างๆ
เพื่อลดปั ญหา เช่น ปั ญหาการลาออกของบุคลากร และทําให้บุคลากรเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร
พร้อมที่จะปฏิบตั ิงานให้กบั องค์กรอย่างเต็มความสามารถ
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟ้า
ขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นแรงจู ง ใจ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คุ ณ ภาพการทํา งานของพนัก งานการ
รถไฟฟ้าขนส่ งมวลชนแห่งประเทศไทย
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3. เพื่อศึกษาปั จจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่ ง
มวลชนแห่งประเทศไทย
สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จจัยส่ วนบุ คคล ที่ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึ กษา ตําแหน่ งงาน รายได้ และ
สถานภาพที่ แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชน
แห่งประเทศไทยต่างกัน
2. ปั จจัยด้านแรงจูงใจ ที่ประกอบด้วย ด้านความสําเร็ จในการทํางาน ด้านการยอมรับนับถือ
ด้านลักษณะงานที่พึงพอใจ ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ด้านสวัส ดิ การที่ แ ตกต่ างกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คุ ณ ภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟ้ าขนส่ ง
มวลชนแห่งประเทศไทยต่างกัน
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่ประกอบด้วย อายุการทํางาน รู ปแบบในการสื่ อสารที่แตกต่างกัน มีอิทธิพล
ต่อคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชนแห่งประเทศไทยต่างกัน
ประโยชน์ ของการวิจยั
1. เพื่อให้ทราบถึงปั ญหาที่ มีผลกระทบต่อคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟ้ า
ขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย
2. ผูบ้ ริ หารหรื อฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําผลการศึกษา ไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับ
ใช้ให้สอดคล้องกับองค์กรได้
3. ผูบ้ ริ หารหรื อฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําผลการศึกษา ไปเป็ นข้อมูลเรื่ องของแรงจูงใจ
ในการทํางาน เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการทํางานของพนักงานให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
กรอบแนวความคิดการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่ ง
มวลชนแห่งประเทศไทย” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ปั จจัยส่วนบุคคล
• เพศ
• ตําแหน่งงาน
• อายุ
• รายได้
• ระดับการศึกษา
• สถานภาพ

ปั จจัยด้านแรงจูงใจ
• ด้านความสําเร็ จในการทํางาน
• ด้านการยอมรับนับถือ
• ด้านลักษณะงานที่พึงพอใจ
• ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่
• ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
• ด้านสวัสดิการ

คุณภาพการทํางานของพนักงานรฟม.

ปั จจัยอื่น ๆ
• อายุการทํางาน
• รู ปแบบในการสื่ อสาร

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยด้ านแรงจูงใจ
แนวคิ ด ของวอลตัน (Walton, 1974) คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํา งานเป็ นลัก ษณะที่ ต้ อ ง
ตอบสนองความต้องการ และความปรารถนาของบุ คคลโดยมีองค์ประกอบที่ สามารถบ่ งบอกถึง
คุณภาพชี วิตการทํางาน 8 ประการคือ 1.ค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม 2.สภาพการทํางานที่
ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ 3.โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุ คคล 4.ความก้าวหน้าและ
มั่น คงในการทํา งาน 5.ความสั ม พัน ธ์ ก ับ บุ ค คลในองค์ ก ร และการบู ร ณาการทางสั ง คม 6.
ประชาธิ ปไตยในองค์กร 7.ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่ วนตัว 8.ลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์
ต่อสังคม
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คุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีจะทําให้บุคลากร เกิดความรู ้สึกที่ดีต่องานและเกิดความรู ้สึกที่ดี
ต่อองค์กร นอกจากนี้ ยงั ส่ งเสริ มในเรื่ องของสุ ขภาพจิต ช่วยให้เจริ ญก้าวหน้า มีการพัฒนาตนเองให้
เป็ นบุคลากรที่มีคุณภาพขององค์กร และช่วยลดปั ญหาการขาดงาน การลาออกจึงทําให้เกิดผลผลิต
และการบริ หารที่ดี ทั้งคุณภาพและปริ มาณ คุณภาพชี วิตการทํางานที่ดีของบุคลากรในองค์กรจึงมี
ความสําคัญต่อความสําเร็ จในองค์กรเป็ นอย่างยิง่
The Gallup Organization (2003) เป็ นสถาบัน วิ จ ัย เป็ นองค์ก รที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด้ท ํา การวิ จ ัย ถึ ง
ลักษณะของ มนุ ษย์ที่จะเป็ นตัวขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กร ได้คน้ พบแนวทางที่มนุ ษย์
เป็ นตัวขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กร ซึ่งจัดว่าเป็ นทฤษฎีการจัดการที่เป็ นที่รู้จกั ในรู ปแบบ
ของ The Gallup Path ซึ่ งเป็ นหัวใจสําคัญของแบบจําลองนี้ แสดงให้เห็ นว่าพนักงานทุกระดับใน
องค์กรโดยจะสร้ างการเติบโตยอดขายและกําไรขององค์กรโดยสภาพแวดล้อมที่ เอื้อให้พนักงาน
สามารถปฏิบตั ิงานดีที่สุด ต้องรู ้จกั จูงใจและรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้เพื่อให้พนักงานเกิด
ความผูกพัน ซึ่งพนักงานมีความผูกพันนั้นจะช่วย เพิ่มและรักษาลูกค้าที่สร้างกําไรให้แก่องค์กรได้
Frederick Herzberg ทฤษฎี ปั จ จัย สุ ข วิ ท ยาและปั จ จัย จู งใจได้เสนอแนวคิ ด ในการจู ง ใจให้
คนทํา งานในองค์ ก าร โดยศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย ที่ ท ํา ให้ พ นั ก งานเกิ ด ความไม่ พ อใจในการทํา งาน
(dissatisfaction) และปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดความพอใจในการทํางาน(Satisfaction) ซึ่ ง Herzberg พบว่า
ปั จจัยทั้ง 2 กลุ่มเป็ นปั จจัยคนละประเภทกัน แนวความคิดของ Herzberg แบ่งปั จจัยในการจูงใจคน
ในการทํางานออกเป็ น 2 ประเภทคือ
ปั จจัยสุ ขอนามัย หรื อปั จจัยสุ ขวิทยา (Hygiene factors) เป็ นปั จจัยที่ ทาํ ให้คนเกิดความไม่
พอใจในการทํางาน ปั จจัยเหล่านี้ หากไม่มีในองค์การจะก่อให้เกิดความไม่พอใจในการทํางาน ถ้า
องค์การจัดให้มีข้ ึนจะสามารถลดความ ไม่พอใจในการทํางานได้ แต่จะไม่ก่อให้เกิดความพอใจใน
การทํางานแต่ประการใด ปั จจัยเหล่านี้ ได้แก่บรรยากาศในการทํางาน ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้า
และลูกน้อง ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน เงินเดือนสภาพแวดล้อมในการทํางาน เป็ นต้น
ปั จจัยจูงใจ (Motivator factors) เป็ นปั จจัยที่ก่อให้เกิดความพอใจในการทํางาน ปั จจัยเหล่านี้หากไม่
มีพนักงานจะไม่เกิดความพอใจในการทํางาน หากมีจะก่อให้เกิดความพึงพอใจในการทํางาน ปั จจัย
จูงใจได้แก่ ลักษณะงาน ความก้าวหน้า การเจริ ญเติบโต สัมฤทธิผลในการทํางาน
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟ้ าขนส่ ง
มวลชนแห่ งประเทศไทย เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ ใช้แนวทางการวิจยั เชิงสํารวจ เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการออกแบบสอบถาม ซึ่ งการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา
และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้ Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห์
ประชากรและหน่ วยวิเคราะห์
ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นการ
รถไฟฟ้าขนส่ งมวลชนแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนั ที่ วันที่ 28 เมษายน – 30 เมษายน พ.ศ. 2560 ซึ่ ง
สามารถระบุจาํ นวนประชากรที่แน่นอนได้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขนาดตัวอย่างจากการใช้สูตรของ TARO
YAMANE (1967) คํานวณหาขนาดตัวอย่างที่จะใช้ มีรายละเอียดดังนี้
n=

.

=

.

= 293.97คน ≈

294 คน

ผู ว้ ิ จ ัย ได้เลื อ กใช้วิ ธี ด ําเนิ น การสุ่ ม ตัว อย่ างแบบไม่ ใ ช้ท ฤษฎี ค วามน่ าจะเป็ น (Non-probability
Sampling) โดยใช้วิ ธีก ารสุ่ ม ตัว อย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่ งผู ว้ ิ จยั ทําการเก็ บ
ข้อมูลตัวอย่างผ่านทางแบบสอบถามจํานวน 294 ชุด จากจํานวนพนักงาน 1109 คน (ข้อมูล ณ วันที่
28 เมษายน พ.ศ. 2560)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ เป็ นการนําสถิ ติมาใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลที่ ได้เก็บรวบรวมมา
แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
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1. การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติ เช่น ความถี่ ร้อยละ เป็ นต้น หรื อนํามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลของ
ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามในแบบสอบถามแต่ละข้อ โดยใช้สถิติ เช่น ค่าเฉลี่ยหรื อค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เป็ นต้น
2. การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติอนุมาน เป็ นสถิติที่นาํ มาใช้ใน
การอ้างอิงไปหาค่าความเป็ นจริ งของประชากร สถิติอนุมานถูกนําไปใช้ใน 2 เรื่ อง คือ การประมาณ
ค่าทางสถิติ และการทดสอบสมมติฐาน ซึ่ งในการวิจยั มักนิ ยมนําสถิติอนุ มานมาใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่ T-Test และ F-Test
สรุ ปผลการวิจยั
ตารางที่ 1 ผลการวิจยั ของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพการทํางานของพนักงานการ
รถไฟฟ้าขนส่ งมวลชนแห่งประเทศไทย จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ความถี่
109
185
55
120
68
29
22
22
170
99
3
244
34
11

ปัจจัย ส่ วนบุคคล
รายละเอีย ด
ชาย
เพศ
หญิง
อายุ
20-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
40 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
ตําแหน่ งงาน
พนักงาน
หัวหน้าแผนก
ระดับผูอ้ าํ นวยการกอง
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ร้ อยละ
37
63
19
41
23
10
7
7
58
34
1
83
12
4
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ปัจจัยส่ วนบุคคล

รายได้

สถานภาพ

รายละเอียด
ระดับฝ่ าย
ระดับผูบ้ ริ หาร
ตํ่ากว่า 20,000 บาท
20,000 - 25,000 บาท
25,001 - 30,000 บาท
30,000 บาท ขึ้นไป
โสด
สมรส
หย่าร้าง

ความถี่
1
4
84
114
48
48
206
83
5

ร้ อยละ
0
1
29
39
16
16
70
28
2

จากตารางที่ 1 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี ตําแหน่งพนักงาน มีรายได้ 20,000-25,000 บาท สถานภาพโสด
ตารางที่ 2 ผลการวิจยั ของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพการทํางานของพนักงานการ
รถไฟฟ้าขนส่ งมวลชนแห่งประเทศไทย จําแนกตามปั จจัยด้านแรงจูงใจ
ปัจจัยด้ านแรงจูงใจ
ด้ านความสําเร็จในการ
ทํางาน

ปัจจัยด้ านแรงจูงใจ

รายละเอียด
งานที่ได้รับมอบหมายและ
หน้าที่ความรับผิดชอบ สําเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์

ความถี่
133

ร้ อยละ
45

สามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
ในขณะที่ปฎิบตั ิงานได้

66

22

รายละเอียด
รู ้สึกภูมิใจเมื่อหัวหน้าแสดง
ความพอใจในการปฎิบตั ิงาน
ของท่าน

ความถี่
46

ร้ อยละ
16
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ด้ านการยอมรับนับถือ

ด้ านลักษณะงานทีพ่ งึ
พอใจ

ด้ านความก้ าวหน้ าใน
ตําแหน่ งหน้ าที่

ปัจจัยด้ านแรงจูงใจ
ด้ านสภาพแวดล้ อมใน
การทํางาน

ได้เลื่อนตําแหน่ง
ได้รับมอบหมายงานที่สาํ คัญ
ความเห็นต่างๆของท่านมัก
เป็ นที่ยอมรับ
ได้รับคําชมจากหัวหน้าหรื อ
เพื่อนร่ วมงานเมื่อปฎิบตั ิงาน
สําเร็ จ
เมื่อมีกิจกรรมหรื องานสําคัญ
เพื่อนๆมักให้ท่านเป็ นผูน้ าํ
ปริ มาณงานที่เหมาะสมและมี
ขอบข่ายชัดเจน
งานที่ทา้ ทายและน่าสนใจ
ได้รับมอบหมายงานตาม
ความรู ้ ความถนัด
ลักษณะงานที่เปิ ดโอกาสให้
พัฒนาศักยภาพ
ได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรในการพัฒนาความรู ้
ความสามารถ
การได้พบปะสนิทสนมกับ
บุคคลที่มีตาํ แหน่งสู ง
การแสดงความสามารถของ
ท่านในโอกาสที่เหมาะสม
ผลงานของท่านเป็ นที่พอใจ
ต่อหัวหน้างาน

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

รายละเอียด
มีแสงสว่าง อากาศถ่ายเท
เหมาะสมในการปฎิบตั ิงาน
เครื่ องมือและวัสดุอุปกรณ์ มี
เพียงพอและเหมาะสม

ความถี่
84

ร้ อยละ
29

94

32
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ด้ านสวัสดิการ

มีความปลอดภัยในการ
ทํางาน
สภาพโดยทัว่ ไปสะอาด
เรี ยบร้อย
ค่าตอบแทน (เงินเดือน,
โบนัส)
ความมัน่ คงในอาชีพ

72

24

44

15

142

48

98

33

สวัสดิการต่างๆ

46

16

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

8

3

จากตารางที่ 2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับด้านความสําเร็ จในการทํางานมากที่สุด
คือ งานที่ได้รับมอบหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ ด้านการยอมรับนับ
ถื อ คื อ ได้รั บ มอบหมายงานที่ สําคัญ ลัก ษณะงานที่ พึ งพอใจคื อ ปริ ม าณงานที่ เหมาะสมและมี
ขอบข่ายชัดเจน ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่คือ ได้รับการสนับสนุ นจากองค์กรในการพัฒนา
ความรู ้ ความสามารถ ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานคือ เครื่ องมือและวัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอและ
เหมาะสม และด้านสวัสดิการคือ ค่าตอบแทน (เงินเดือน, โบนัส)
ตารางที่ 3 ผลการวิจยั ของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการทํางานของพนักงานการ
รถไฟฟ้าขนส่ งมวลชนแห่งประเทศไทย จําแนกตามปั จจัยอื่นๆ
ปัจจัยอื่นๆ
อายุการทํางาน

ตํ่ากว่า 5 ปี

ความถี่
164

ร้ อยละ
56

5 – 10 ปี

82

28

11 – 15 ปี

32

11

16 – 20 ปี

11

4

ความถี่

ร้ อยละ

5

2

รายละเอียด

ปัจจัยอื่นๆ

รายละเอียด
21 ปี ขึ้นไป
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รู ปแบบการสื่ อสาร

แบบวงกลม CIRCLE เป็ นการ
สื่ อสารภายในองค์กรแบบไม่มีผนู ้ าํ

48

16

แบบวงล้อ WHEEL เป็ นการ
สื่ อสารที่มีผนู ้ าํ ชัดเจน อํานาจการ
ควบคุมการสื่ อสารอยูท่ ี่ศูนย์กลาง

64

22

แบบ ALL – CHANNEL เป็ นการ
สื่ อสารที่สมาชิกมีความเท่าเทียมกัน
ในการสื่ อสาร สามารถสื่ อสารกัน
ได้ทุกทิศทาง เพื่อความรวดเร็ วใน
การรับรู ้ข่าวสาร

182

62

จากตารางที่ 3 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีอายุการทํางานตํ่ากว่า 5 ปี และรู ปแบบการ
สื่ อสารที่ตอ้ งการนํามาใช้ในองค์กรมากที่สุดคือ แบบ ALL-CHANNEL
ตารางที่ 4 ผลการวิจยั ของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการทํางานของพนักงานการ
รถไฟฟ้าขนส่ งมวลชนแห่งประเทศไทย จําแนกตามคุณภาพการทํางานของพนักงาน รฟม.
ค่ าเบี่ยงเบน
คุณภาพการทํางานของพนักงานรฟม.
ค่ าเฉลีย่
มาตรฐาน
4.11
0.6756
สามารถปฎิบัติงานที่ได้ รับมอบหมายเสร็จตาม
เวลาทีก่ าํ นด
3.96
0.7021
พอใจกับคุณภาพของงานที่ทาํ สํ าเร็จ ในแต่ ละงานที่
ได้ รับมอบหมาย
3.96
0.6976
ติดต่ อประสานงานกับหน่ วยงานอื่นได้ อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
3.99
0.7481
มีความรู้ ความเข้ าใจในงานของตนเอง
4.08
0.7599
ยินดีและให้ ความร่ วมมือกับกิจกรรมต่ างๆของ
องค์ กร
จากตารางพบว่า คุ ณภาพการทํางานของพนักงานรฟม. มากที่ สุดคือ สามารถปฎิ บตั ิ งานที่ ได้รับ
มอบหมายเสร็ จตามเวลาที่ กาํ หนด รองลงมาคือ ยินดี และให้ความร่ วมมือกับกิ จกรรมต่ างๆของ
องค์กร และมีความรู ้ความเข้าใจในงานของตนเองตามลําดับ ส่ วนพอใจกับคุณภาพของงานที่ ทาํ
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สํ า เร็ จ ในแต่ ล ะงานที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย และติ ด ต่ อ ประสานงานกับ หน่ ว ยงานอื่ น ได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ มีคะแนนน้อยที่สุดเท่ากัน
อภิปรายผลของการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 : ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ งงาน
รายได้ และสถานภาพ ที่ แตกต่ างกันมี อิทธิ พลต่ อคุ ณ ภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟ้ า
ขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย ต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ไม่มีดา้ นใดที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพการ
ทํางานของพนักงานการรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทยแต่อย่างใด เนื่ องจากเป็ นข้อมู ล
พื้นฐานของตัวบุคคล เพือ่ ทราบถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีผลต่อคุณภาพการทํางาน
สมมติฐานที่ 2 : ปั จจัยด้านแรงจูงใจ ที่ประกอบด้วย ด้านความสําเร็ จในการทํางาน ด้านการ
ยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่พึงพอใจ ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ ด้านสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน และด้านสวัสดิการ มีอิทธิ พลต่อคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่ ง
มวลชนแห่งประเทศไทย ต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีเพียงด้านความสําเร็ จในการทํางานเท่านั้น ที่มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ 0.05 สอดคล้องกับแนวคิดของธงชัย สันติวงษ์ กล่าวไว้ว่า โดยหลักการแล้ว องค์กรควรมีท้ งั
ประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพควบคู่กนั แต่ปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งว่า มีองค์กรจํานวนมากที่สามรถ
ทําได้เพียงอย่างเดี ยว กล่าวคือองค์กรบางแห่ งอาจทําให้ประสิ ทธิ ภาพบรรลุเป้ หมายได้ แต่กลับมี
การใช้จ่ายทรัพยากรอย่างสิ้ นเปลือง หรื อการทํางานที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพนั่นเอง ซึ่ งอาจปรากฏใน
รู ปแบบต่างๆ เช่ น ต้องใช้วตั ถุดิบหรื อวัสดุอุปกรณ์ มากกินความจําเป็ น รวมถึงการใช้แรงงานคน
อย่างสิ้ นเปลืองและเหนื่ อยอ่อนด้วย ถ้าจะเปรี ยบเทียบองค์กรประเภทนี้ก็ไม่ต่างจากรถเก่าที่ใช้แล้ว
ซึ่ งก็ยงั คงสามารถนําผูโ้ ดยสารไปสู่ เป้ าหมาย แต่ตอ้ งใช้จ่ายค่านํ้ามันอย่างมากมาย ตลอดจนต้อง
เปลื องแรงคนขับ มากเกิ นไป ในขณะที่ บ างองค์กรอาจมี ป ระสิ ท ธิ ภาพการทํางานดี แต่ อาจไม่ มี
ประสิ ทธิ ผลเลยก็ได้ เช่ น องค์กรอาจจะสามารถผลิตหรื อให้การบริ การได้โดยมี ตน้ ทุ นตํ่ากว่าคู่
แข่งขัน แต่กลับไม่สามารถขายสิ นค้าที่ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรื อไม่สามารถให้บริ การ
ที่ ได้คุณภาพตรงตามที่ ลูกค้าอยากได้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Francois, P. (2001)วิจยั เรื่ อง
Employee Care and the Role of Nonprofit Organization ผลการวิจยั พบว่า องค์กรไม่แสวงหากําไร
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มีความสามารถในการกระตุ น้ ให้พนักงานให้ความสําคัญกับ การใช้ทรั พยากรอย่างคุม้ ค่า โดยที่
องค์กรต้องสร้ างความเข้าใจ ในกฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ รวมถึ งวัฒ นธรรมที่ ดีขององค์กร เพื่ อให้
พนักงานเกิ ดความเข้าใจและสามารถปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบี ยบอย่างเต็มใจสอดคล้องกับสมมติ ฐาน
และปั จจัยจูงใจมีผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางานด้านความถูกต้องในงานภายในเวลาที่กาํ หนด และ
ด้านการบรรลุวตั ถุประสงค์ของงาน และประสิ ทธิ ภาพในภาพรวม และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Verbeeten, F.H.M. (2008) ที่ ท าํ การวิจยั เรื่ อง Performance management practices in public sector
organization : Impact on performance เป็ นการศึ ก ษาความแตกต่ างระหว่าผลการดําเนิ น งานเชิ ง
ปริ มาณและประสิ ทธิ ภาพการทํางานเชิงคุณภาพ ใช้ขอ้ มูลจากการสํารวจจาก 93 องค์กรภาครัฐใน
ประเทศเนเธอร์ แลนด์ ผลการวิจยั พบว่าประสิ ทธิ ภาพการทํางานจะมากขึ้น จะต้องมีแรงสนับสนุ น
จากแรงจูงใจจากพนักงานในเชิ งบวกและองค์กรต้องมีเป้ าหมายในการทํางานที่ชดั เจนและมีแบบ
แผนในการวัดผลงานที่ เป็ นมาตรฐานจะส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของพนักงานที่ เพิ่ม
มากขึ้น
ดังนั้นหากผลการปฏิบตั ิ งานของบุคลากรในองค์กรเป็ นไปตามเป้ าหมาย ซึ่ งสอดคล้องกับภารกิจ
บทบาทและหน้าที่ขององค์กรที่กาํ หนดไว้ยอ่ มส่ งผลให้เกิดประสิ ทธิภาพขององค์กรโดยรวม
สมมติ ฐานที่ 3 : ปั จจัยอื่ นๆ ที่ ป ระกอบด้วย อายุการทํางาน และรู ป แบบการสื่ อ สาร ที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศ
ไทย ต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีดา้ นอายุการทํางาน และรู ปแบบการสื่ อสาร ที่มีอิทธิ พล
ต่อคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05
3.1 อายุการทํางานที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟ้า
ขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย ต่ างกัน สอดคล้องกับ แนวคิ ดของ Cooperd at.(2001)ที่ กล่ าวว่า
พนักงานที่มีประสบการณ์ในการทํางานมากเมื่อต้องเผชิญกับความกดดันในการทํางานจะสามารถ
รั บ มื อ กับ สถานการณ์ ก ดดัน ต่ า งๆได้ดี ก ว่ า หรื อเมื่ อ มี ปั ญ หาที่ ต้อ งแก้ไ ขก็ จ ะสามารถนําเอา
ประสบการณ์ในการทํางานที่มีอยูม่ าใช้ในการแก้ไขปั ญหาได้ดีกว่าจึงส่ งผลให้มีความเครี ยดในการ
ทํางานน้อยกว่าพนักงานที่มีอายุงานน้อย มีประสบการณ์นอ้ ย ความอดทนในการทํางานมีนอ้ ย และ
อาจกลายเป็ นสาเหตุสาํ คัญของความเครี ยดจากการทํางาน และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของอังคณา
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จรรยาวิวฒ
ั น์กุล (2546, หน้า 99) พบว่าระยะเวลาในการปฏิ บตั ิ งานมี ความสัมพันธ์ท างบวกกับ
พฤติกรรมการทํางาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เหตุที่ผลการศึกษาเป็ นเช่นนี้ อาจเป็ น
เพราะว่าระยะเวลาการทํางานที่มากขึ้นจะเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาํ ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดความรู ้ความชํานาญ
มากขึ้น ส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานเกิดความคล่องตัวและมีทกั ษะในการทํางานมากกว่าผูท้ ี่มีระยะเวลา
ในการทํางานน้อยกว่า อี กทั้งผูท้ ี่ มีระยะเวลาในการทําน้อยส่ วนใหญ่ เป็ นพนักงานใหม่ ที่ ยงั อยู่
ในช่วงทดลองงาน กําลังศึกษาระบบกระบวนการขั้นตอนการปฏิบตั ิหน้าที่ต่างๆขององค์กรจึงทํา
ให้มีพฤติกรรมการทํางานตํ่ากว่าผูท้ ี่มีระยะเวลาในการทํางานมากกว่า
3.2 รู ป แบบการสื่ อสารที่ แตกต่ างกัน มี อิท ธิ พลต่ อคุ ณ ภาพการทํางานของพนักงานการ
รถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย ต่างกันสอดคล้องกับแนวคิดของนริ นทร์ ชยั พัฒนพงศา
(2542) กล่าวถึงความหมายของการสื่ อสารว่า "เป็ น การแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างผูส้ ่ งสารและ
ผูร้ ับสาร โดยใช้สื่อหรื อช่องทางต่างๆ เพื่อมุ่งหมายโน้มน้าวจิตใจให้เกิดผลในการให้เกิดการรับ รู ้
หรื อเปลี่ยนทัศนคติ หรื อให้เปลี่ยนพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่าง" และแนวคิดของ
วิรัช สงวนวงศ์วาน (2547) ที่กล่าวว่า "การสื่ อสารคือการถ่าย โอน (Transfer and understanding of
meaning) ดังนั้น การติดต่อสื่ อสารจะประสบความสําเร็ จก็ต่อเมื่อสามารถส่ งผลต่อความหมายและ
ผูร้ ับเกิดความเข้าใจถูกต้อง การสื่ อสารอาจมีลกั ษณะเป็ นการสื่ อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal
communication) และเป็ นเครื อข่ายองค์กรหรื อที่เรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่าการติดต่อสื่ อสารขององค์กร
(Organization communication)" และแนวคิดของ ธิ ติภพ ชยธวัข (2548) กล่าวว่า "การสื่ อสารเป็ น
การส่ ง มอบสารสนเทศและส่ ง มี ค วามหมายต่ า งๆจากฝ่ ายหนึ่ งไปยัง อี ก ฝ่ ายหนึ่ งโดยการใช้
สั ญ ลักษณ์ ที่ เป็ นที่ ยอมรั บ ร่ ว มกัน หรื อ เป็ นการแลกเปลี่ ย นสารสนเทศและการส่ งมอบสิ่ งที่ มี
ความสําคัญต่างๆ" และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของพิเชษฐ์ บุญมี (2544) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการ
สื่ อสารภายในองค์กร: ศึกษากรณี ธนาคารไทยพาณิ ชย์จาํ กัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ผลการศึกษา
พบว่าพนักงานส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การสื่ อสารภายในองค์กรของธนาคารสามารถทําให้เกิด
สัมพันธภาพ เกิดความเข้าใจ เกิดการประสานงาน และเกิดประสิ ทธิผลสู งในการทํางาน
และยังสอดคล้องกับงานนวิจยั ของเรวัตร สมบัติทิพย์(2543) ได้ศึกษา"การติดต่อสื่ อสารในองค์กร:
กรณี ศึ ก ษาบริ ษ ัท ซี เกทเทคโนโลยี ผลการวิ จ ัย พบว่ า องค์ป ระกอบทางสั ง คมได้เก่ เพศ อายุ
การศึกษา ตําแหน่งมีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นต่อการสื่ อสารในองค์กรด้านต่างๆ (ภาพรวมของ
องค์กรโดยทัว่ ไป) ข้อมูลป้ อนกลับส่ วนตัว การประสานหล่อหลอมขององค์กร การติดต่อสื่ อสาร
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ปัจจัยที่มผี ลต่ อคุณภาพชีวติ การทํางานของครู โรงเรียนสอนดนตรีเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
FACTORS AFFECTING TO QUALITY OF WORK LIFE OF MUSIC TEACHERS IN
BANGKOK
โมริญา โสภณบรรณารักษ์
นักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของครู โรงเรี ยนดนตรี เอกชน ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีผลต่อคุณภาพชี วิตการทํางาน
ของครู โรงเรี ยนดนตรี เอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร ปั จจัยด้านแรงจูงใจ ที่ มีผลต่อคุณภาพชี วิต
การทํางานของครู โรงเรี ย นดนตรี เอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร ตลอดจนปั จจัยอื่ น ๆ ผลต่ อ
คุณภาพชี วิตการทํางานของครู โรงเรี ยนดนตรี เอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลจาก
ประชาชนที่ ประกอบอาชี พครู ในโรงเรี ยนดนตรี เอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน
เครื่ อ งมื อที่ ใช้ในการวิจยั คื อ แบบสอบถามและการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลสถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่า
จํานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ F-Test และ T-Test
ผลการวิ จ ัยพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุระหว่าง 21– 25 ปี
รองลงมาคือ อายุระหว่าง 26-30 ปี สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด
รองลงมาคื อ แต่ งงานระดับการศึ กษาของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ อยู่ในระดับปริ ญญาตรี
หรื อเที ยบเท่ า รองลงมาคือ สู งกว่าปริ ญญาตรี ระยะเวลาการทํางานส่ วนใหญ่ มีระยะเวลาในการ
ทํางาน 1-5 ปี รองลงมาคือ ระยะเวลาทํางาน มากกว่า 5 ปี รายได้ของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เฉลี่ยอยู่อยู่ในช่ วง 10,001 – 20,000 บาทต่อเดื อน รองลงมาคื อ มี รายได้เฉลี่ยอยู่ในช่ วง 20,001 –
30,000 บาท
สําหรั บ ปั จจัย ที่ มีผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิต การทํางานของครู โรงเรี ยนดนตรี เอกชน จากการ
ทดสอบสมมติ ฐาน ณ ระดับความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยส่ วน
บุคคล ปั จจัยด้านแรงจูงใจ และปั จจัยด้านอื่น ๆ กับ คุณภาพชีวิตการทํางานของครู โรงเรี ยนดนตรี
เอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถรถสรุ ปได้ดงั นี้ ความสัมพันธ์ระหว่าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของครู โรงเรี ยนดนตรี เอกชนแตกต่างกัน ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ
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อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษาไม่มีผลต่ อคุณ ภาพชี วิตการทํางานของครู โรงเรี ยนดนตรี เอกชน
ความสัมพันธ์ระหว่าง ด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของครู โรงเรี ยนดนตรี เอกชน
แตกต่ างกัน และสุ ดท้ายคื อความสัมพันธ์ระหว่างด้านเวลาการทํางาน มี ผลต่ อคุ ณ ภาพชี วิต การ
ทํางานของครู โรงเรี ยนดนตรี เอกชนแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 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
เมื่อกล่าวถึงคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต หมายถึง ภาวะความเป็ นอยูท่ ี่ดี (Well Being) ทั้งของ
ตนเองและสังคมทั้งนี้ คุณภาพชีวิตยังครอบคลุมไปถึงความปลอดภัย สิ ทธิ และเสรี ภาพ รวมไปถึง
ความสมบูรณ์ทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา และจะต้องอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมที่ดี มีครอบครัวและสังคม
ที่ดี เพื่อฝึ กอบรมตนเอง ช่วยตนเอง และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของสังคมอีกด้วย
การเรี ยนการสอนดนตรี ในประเทศไทยเริ่ มขึ้ นตั้ง แต่ พ.ศ. 2435 เป็ นการสอนวิ ช าขับ ร้ อ ง
จุดประสงค์เพื่อฝึ กหัดร้ องเพลงและในเวลาต่อมามีการเปิ ดโรงเรี ยนสอนดนตรี เพิ่มมากขึ้น การมี
โรงเรี ยนดนตรี เอกชนที่มีมากขึ้นถือว่าเป็ นการดี และปั ญหาที่พบในส่ วนใหญ่คือ ครู ที่สอนดนตรี
จํานวนมากประสบกับ ปั ญหาคุ ณ ภาพในการทํางาน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ อง ชั่วโมงในการสอนที่ มาก
เกินไป จนทําให้การสอนไม่มีคุณภาพ หรื อ ผลตอบแทนที่ได้รับไม่เหมาะสม ไม่มีความมัน่ คงใน
หน้าที่การงาน
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติ การทํางานของครู โรงเรี ยนสอนดนตรี เอกชน ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ใน 3 ด้าน คือ ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยแรงจูงใจ และปั จจัยอื่นๆเพื่อศึกษาและ
แก้ปัญหาผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทํางานของครู โรงเรี ยนสอนดนตรี เอกชน ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาคุ ณภาพชี วิตการทํางานของครู โรงเรี ยนสอนดนตรี เอกชน
เพื่อจะได้ทราบว่าครู เหล่านี้ มีความรู ้สึกพึงพอใจในความเป็ นอยู่และมีคุณภาพชีวิตการทํางานเป็ น
อย่างไรในขณะที่ ป ฏิ บ ัติ งานอยู่ในโรงเรี ยนสอนดนตรี เอกชน ซึ่ งจะได้นําข้อ มู ล วิจ ัยไปศึ กษา
วางแผน กําหนดนโยบาย ส่ งเสริ มครู โรงเรี ยนสอนดนตรี เอกชนให้มีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี
มากขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีผลต่อคุณภาพชีวติ การทํางานของครู โรงเรี ยนสอนดนตรี
เอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนแรงจูงใจ ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของครู โรงเรี ยนสอนดนตรี
เอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปั จจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของครู โรงเรี ยนสอนดนตรี เอกชน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐาน
1. ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ ป ระกอบด้ว ย เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา รายได้เฉลี่ ย ต่ อ ชั่ว โมง
สถานภาพ ระยะเวลาการทํางานที่ต่างกัน ที่มีผลต่อคุณภาพการทํางานของครู โรงเรี ยนสอนดนตรี
เอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
2.ปั จจัยด้านแรงจูงใจ ที่ประกอบด้วย ปั จจัยตัวจูงใจและปั จจัยสุ ขอนามัยในการทํางานที่
ต่างกัน ที่มีผลต่อคุณภาพการทํางานของครู โรงเรี ยนสอนดนตรี เอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานครที่
แตกต่างกัน
3.ปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ ด้านเวลาการทํางานที่ต่างกัน ที่มี
ผลต่อคุณภาพการทํางานของครู โรงเรี ยนสอนดนตรี เอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ประโยชน์ ของการวิจยั
1.โรงเรี ยนดนตรี เอกชนสามารถนําผลการศึกษามาใช้ในการวางแผน พัฒนาคุณภาพชีวิต
การทํางานของครู ได้
2. สถาบันดนตรี อื่น ๆ สามารถนําผลการศึกษามาเป็ นแนวทางหรื อประยุกต์ใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของหน่วยงานตนเองได้
3. โรงเรี ยนสอนดนตรี เอกชนสามารถนําเป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มพัฒนาคุณภาพชีวติ ใน
การทํางานและเป็ นแหล่งข้อมูลในการปรับปรุ งบุคลากรโรงเรี ยนสอนดนตรี เอกชน ซึ่งอาจจะส่ งผล
ให้การบริ หารจัดการในองค์การประสบความสําเร็ จมากขึ้น สามารถดํารงกิจการให้อยูร่ อดบน
เส้นทางธุรกิจได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
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กรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรอิสระ (Dependent Variable)

ตัวแปรตาม (Independent Variable)

ปัจจัยส่ วนบุคคล
• เพศ
• ระยะเวลาการทํางาน
• อายุ
• รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
• ระดับการศึกษา
• สถานภาพ
ปั จจัยด้านแรงจูงใจ
•ปัจจัยแรงจูงใจ
• ปัจจัยสุ ขอนามัย

คุณภาพการทํางานของครู โรงเรี ยนสอนดนตรี
เอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร

ปัจจัยอื่น ๆ
• ด้านเวลาการทํางาน
• ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
สุ ขชัย วงษ์จนั ทร์ (2550:11) ได้สรุ ปว่าคุณภาพชี วิตการทํางานหมายถึง สภาพการทํางาน
โดยรวมทั้งหมด ที่ เกี่ ยวข้องกับชี วิตการทํางาน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม กระตุน้ ให้เกิ ด
ความพึงพอใจในการทํางานที่ดีมีคุณภาพ และนําไปสู่ การทํางานที่มีความสุ ขอย่างแท้จริ ง
ศ.ดร.ติ น ปรั ชญพฤทธิ์ (2553:75-76) ได้กล่าวถึ งทฤษฎี Herzberg ไว้ว่า ผลงานของเฮอร์
ซเบิร์ก Herzberg มองว่าความต้องการมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนงานในหลาย ๆ ด้านด้วยกัน
ความต้องการดังกล่าวอาจจะแบ่งออกได้เป็ นสองประเภท คือ ความต้องการต่อ ปั จจัยอนามัย และ
ความต้องการต่อ ปั จจัยเหตุจูงใจ และความต้องการสองประเภทนี้มีความเป็ นอิสระจากกัน
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ปั จ จัย อนามัย (hygiene factors) เป็ นปั จ จัย ที่ เกี่ ย วกับ สิ่ งแวดล้อ มของงาน ซึ่ งรวมถึ ง
นโยบายของบริ ษทั การบริ หาร การควบคุมงาน สภาพการทํางาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เงิน
สถานภาพ และความมัน่ คงในหน้าที่การงาน เป็ นต้น หากขาดปั จจัยเหล่านี้แล้ว คนงานจะไม่มีความ
พึงพอใจในงานที่ตนทําอยู่ และถึงแม้ว่าคนงานจะได้รับการสนองตอบเกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ ก็ไม่ได้
ทําให้พวกเขามีมูลเหตุจูงใจในการทํางานแต่อย่างใด การสนองตอบความต้องการต่อปั จจัยอนามัย
เพียงเพื่อป้องกันไม่ให้คนงานแสดงความไม่พอใจต่องานเท่านั้นเอง
ปั จจัย มู ล เหตุ จู ง ใจ (motivator factors) เป็ นปั จจัย ที่ เกี่ ย วกั บ งานโดยตรง ซึ่ งรวมถึ ง
ความสําเร็ จ การที่ คนอื่นยอมรั บผลงานของตน ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น งานที่ ท้าทาย และความ
เจริ ญงอกงามและพัฒนาการ เป็ นต้น หากมีปัจจัยมูลเหตุจูงใจเหล่านี้คนงานจะมีความรู ้สึกว่าตนเอง
มีมูลเหตุที่จะปฎิบตั ิงาน และถึงแม้ว่าจะขาดสิ่ งเหล่านี้ คนงานก็ไม่รู้สึกว่าตนไม่มีความพึงพอใจต่อ
งานแต่อย่างใด กล่าวอีกนัยนึ งว่า ปั จจัยมูลเหตุจูงใจเป็ นปั จจัยที่กระตุน้ ให้คนงานปฎิบตั งานอย่าง
แท้จริ ง
ตุลา มหาพสุ ธานนท์ (2554: 252-253) ได้สรุ ปแนวคิดการศึกษาทฤษฎีสองปั จจัย ของ เฮอร์
ซเบิ ร์ก และคณะไว้ว่า มี ความสัมพันธ์ระหว่างความพึ งพอใจในการทํางานของคนงานกับ การ
ปฏิ บตั ิ งาน กล่าวคื อหากคนงานได้รับการตอบสนองความต้องการย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจ
ความพึงพอใจของคนงานนํามาซึ่ งความขยันขันแข็ง เสี ยสละและอุทิศตนเพื่อการทํางาน ผลการ
ปฏิบตั ิงานที่สูงทําให้ผลผลิตขององค์กรเพิ่มขึ้นด้วย ต่อมาเขาได้ทาํ การศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนัก
บัญชีและวิศวกรมากกว่า 200 คน โดยการสัมภาษณ์ว่ามีปัจจัยใดบ้างในการทํางานที่ทาํ ให้พวกเขา
พอใจหรื อมีความสุ ข และมีปัจจัยใดบ้างที่ทาํ ให้เขาไม่พอใจหรื อไม่มีความสุ ข พบว่าตัวแปรที่ทาํ ให้
บุคคลในองค์กรรู ้สึกดี Good feelings ได้แก่ ความสําเร็ จของาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าใน
ตําแหน่ ง การได้รับการยอมรับนับถือ และกิ จกรรมระหว่างทํางาน ส่ วนตัวแปรที่ ทาํ ให้บุคคลใน
องค์กรเกิ ดความรู ้ สึกไม่ ดี Bad feeling ได้แก่ สภาพการทํางาน การบังคับบัญ ชา เงิ นเดื อน ความ
มัน่ คงในงาน กฎระเบียบและการปฏิบตั ิขององค์กร และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในงาน เขาจึง
สรุ ปได้เป็ นทฤษฎี 2 ปั จจัย ซึ่งกล่าวถึงมนุษย์ทุกคนจะต้องมีความต้องการ 2 ด้าน คือ ความต้องการ
ทางด้านสุ ขอนามัย (Hygiene needs) หรื อปั จจัยภายนอก (Extrinsic factors) และความต้องการด้าน
การจูงใจ (Motivator needs) หรื อปั จจัยภายใน (Intrinsic factors)
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ตามทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์ก หากความต้องการด้านสุ ขอนามัยได้รับการตอบสนองอย่างไม่
เต็มที่มนุษย์จะเกิดความไม่พอใจ ฉะนั้นการตอบสนองความต้องการด้านสุ ขอนามัยของมนุษย์เป็ น
เงื่อนไขหนึ่ งในการลดความไม่พอใจในการทํางานลงเท่านั้น แต่ไม่สามารถทําให้มนุษย์พอใจได้ใน
ขณะเดียวกันหากความต้องการด้านการจูงใจ ได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่มนุษย์จะรู ้สึกพึงพอใจ
พร้ อมปฏิ บ ตั ิ งานด้วยความรั กในหน้าที่ และอุทิ ศตนอย่างหนัก แต่ หากไม่ได้รับการตอบสนอง
มนุษย์จะรู ้สึกเฉย ๆ ไม่สนใจที่จะอุทิศตนเองแต่อย่างใด
1.ปั จจัยที่ ก่อ ให้ เกิ ดความพึ งพอใจในการทํางาน (Satisfiers) เรี ยกอี ก อย่างว่าปั จจัยจู งใจ
(Motivator factors) หรื อ ปั จ จัย ภายใน (Intrinsic factors) ประกอบด้ว ยองค์ป ระกอบ 6 ด้า น คื อ
ประสบความสําเร็ จในหน้าที่การงาน (Achievement) การได้รับการยอมรับ (Recognition) ลักษณะ
ของงาน (Work-itself) ความรับผิดชอบ(Responsibility) ความก้าวหน้า(Advancement)และโอกาส
เจริ ญเติบโต(Possibility of growth)
2. ปั จ จัยที่ ก่ อ ให้ เกิ ดความไม่ พึ งพอใจ (Dissatisfies) เรี ยกอี ก อย่างว่า ปั จ จัยสุ ข อนามัย
(Hygiene needs) หรื อปั จจัยภายนอก (Extrinsic factors) ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ สําคัญอยู่ 8
ด้าน คือนโยบายและการบริ หารขององค์กร(Company policy and administration)การควบคุมบังคับ
บัญ ชา (technical supervision) เงื่ อ นไขการทํา งาน(Working conditions) ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
บุคคล(Interpersonal relations) เงินเดือน(Salary) สถานภาพ(Status) ความมัน่ คงในการทํางาน(Job
security) และปั จจัยต่าง ๆ ในชีวิตส่ วนตัว (Factors in personal life)
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการทํางานของครู โรงเรี ยนสอนดนตรี เอกชน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งปริ มาณ ใช้แนวทางการวิจยั เชิ งสํารวจ เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการออกแบบสอบถาม ซึ่ งการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา
และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้ Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห์
ประชากรและหน่ วยวิเคราะห์
ประชากร (Population) ที่ ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูป้ ระกอบอาชี พครู โรงเรี ยนสอน
ดนตรี เอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไม่สามารถระบุจาํ นวนประชากรที่แน่ นอนได้ ออกแบบ
วิจยั เชิ งปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมู ล ในช่ วงเดื อน 7-27
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เมษายน 2560 แล้วตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ เมื่อ
ผ่านเรี ยบร้อยแล้วจึงได้นาํ ไปแจกจริ งกับกลุ่มตัวอย่างข้างต้น
การเลือกกลุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่ มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขนาดตัวอย่างจากการใช้สูตรของ
COCHRAN, W.G. (1953). SAMPLING TECHNIQUES. JOHN WILEY AND SONS. คํานวณหา
ขนาดตัวอย่างที่จะใช้ มีรายละเอียดดังนี้
N

=

N = จํานวนตัวอย่างที่ทาํ การศึกษา
Z = ค่าสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% มีค่าเท่ากับ 1.96
p = ค่าความน่าจะเป็ นของประชากรกําหนดให้เท่ากับ 0.5
E = ค่าความคลาดเคลื่อนในการศึกษานี้ที่กาํ หนดที่ 5% เท่ากับ 0.05
จะได้ N

=
=

.

.

.

.

384.16 คน ≈ 400 คน

ดัง นั้ นในการศึ ก ษาครั้ งนี้ จะใช้ ข นาดตัว อย่า งจํา นวน 400 ตัว อย่าง ผู ้วิ จ ัย ได้เลื อ กใช้
วิธี ดาํ เนิ น การสุ่ ม ตัว อย่างแบบไม่ ใช้ท ฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ น (Non-probability Sampling) โดยใช้
วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งผูว้ ิจยั ทําการเก็บข้อมูลตัวอย่างผ่านทาง
แบบสอบถามจํานวน 200 ชุด และแบบสอบถาม online จํานวน 200 ชุด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ เป็ นการนําสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้เก็บ
รวบรวมมาแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1.การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติ เช่น ความถี่ ร้อยละ เป็ นต้น หรื อ นํามาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามในแบบสอบถามแต่ละข้อ โดยใช้สถิติ เช่น ค่าเฉลี่ยหรื อค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็ นต้น
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2. การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติอนุมาน(Inferential Statistics) สถิติอนุมานเป็ นสถิติที่นาํ มาใช้
อ้างอิงไปหาค่าความเป็ นจริ งของประชากร สถิติอนุมานถูกนําไปใช้ใน 2 เรื่ อง คือ การประมาณค่า
ทางสถิติ และการทําสอบสมมติฐาน ซึ่งในการวิจยั มันนิยมนําสถิติอนุมานมาใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่ t-Test และ F-Test
สรุ ปผลการวิจยั
ตารางที่ 1 ร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
รายละเอียด
เพศ

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ชาย
หญิง
อายุ
17-20 ปี
21-25 ปี
26-30 ปี
มากกว่า 30 ปี
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี หรื อ เทียบเท่า
สู งกว่าปริ ญญาตรี
ระยะเวลาการทํางาน น้อยกว่า 1 ปี
1-5 ปี
มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
มากกว่า 30,001 บาท
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(n = 100)
ความถี่
ร้ อยละ
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
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สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัย ส่ วนบุคคล ที่มผี ลต่ อคุณภาพชีวติ การทํางานของครู โรงเรียนดนตรี
เอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร
จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจํานวน 212 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 53 อายุระหว่าง 21 – 25 ปี จํานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 43 สถานภาพโสดจํานวน 319 คน คิด
เป็ นร้อยละ 80 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อ เทียบเท่า จํานวน 310 คน คิดเป็ นร้อยละ 78
ระยะเวลาในการทํางาน 1-5 ปี จํานวน 187 คน คิดเป็ นร้อยละ 47 ระดับรายได้ 10,001 – 20,000
บาท จํานวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 43
ตารางที่ 2 ปัจจัยด้ านแรงจูงใจและปัจจัย ด้ านสุ ขอนามัย ตามทฤษฎีของ Frederick Herzberg ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ปัจจัยด้ านแรงจูงใจ
รายละเอียด
ความถี่
66
ด้านความสําเร็ จ การได้รับมอบหมายงานที่สาํ คัญ
การได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ หารและเพือ่ นร่ วมงาน 118
ความสําเร็ จหรื อผลงานของนักเรี ยน
196
มีชื่อเสี ยงในวงการสอน
20
ด้านสถานภาพ
สถานที่สะอาด ปลอดภัย
33
การทํางาน
ผูบ้ ริ หารและเพื่อนร่ วมงานที่ดี
207
มีระเบียบ มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับของสากล
108
ไม่มีการควบคุมมากเกินไป ให้อิสระในการทํางาน
52
ด้านแรงจูงใจ
ค่าตอบแทนตัวเงิน
170
จํานวนนักเรี ยน
74
สวัสดิการต่างๆ
110
รางวัลและโบนัสประจําปี
46
ด้านลักษณะงาน งานที่ทา้ ทายความสามารถ
80
งานสอนเน้นจํานวนนักเรี ยน
72
งานสอนแบบเดี่ยว
79
งานที่เหมาะสมกับความสามารถของตน
169
ด้านความก้าวหน้า การได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
80
การได้เข้าร่ วมกิจกรรมการอบรมพัฒนาความรู ้ความสามารถ 72
18.00
การได้รับนักเรี ยนมากขึ้น
79
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ร้ อยละ
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

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ด้านการบริ หาร

การได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ หาร เพื่อนร่ วมงาน
และผูป้ กครอง
การบริ หารงานที่ชดั เจน ไม่ซบั ซ้อน
มีความเป็ นธรรม
การบริ หารงานที่ไม่เข้มงวด ให้อิสระ
การบริ หารงานที่โปร่ งใส

169

42.00

60
113
126
101

15.00
28.00
32.00
25.00

สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านแรงจูงใจ ตามทฤษฎีของตามทฤษฎีของ Frederick Herzberg ที่มี
ต่ อคุณภาพชีวิตการทํางานของครู โรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร
จากกลุ่มตัวอย่างจํ านวน 400 คน พบว่าส่วนใหญ่ มี แ รงจูงใจด้ านความสํ าเร็ จ ด้ าน
ผลงานของนักเรี ยน จํานวน 196 คน คิดเป็ นร้อยละ 49 ด้านสถานภาพการทํางานด้านผูบ้ ริ หารและ
เพื่อนร่ วมงานที่ ดี จํานวน 207 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52 ด้านค่าตอบแทนตัวเงิน จํานวน 170 คน คิ ด
เป็ นร้อยละ 43 ด้าน ด้านลักษณะงาน งานที่เหมาะสมกับความสามารถของจํานวน 169 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 42 ด้านค่ าตอบแทนที่ เหมาะสม ด้านความก้าวหน้า การได้รับ การยอมรั บจากผูบ้ ริ ห าร
เพื่อนร่ วมงาน และผูป้ กครอง จํานวน 169 คน คิดเป็ นร้อยละ 42 ด้านการบริ หาร การบริ หารที่ ไม่
เข้มงวด ให้อิสระ จํานวน 126 คน คิดเป็ นร้อยละ 32
ตารางที่ 3 ปัจจัยอื่นๆ ของผู้สอบถาม
ปัจจัยอื่น ๆ
เวลา

รายละเอียด
ความถี่ ร้ อยละ
จัดตารางสอนให้เหมาะสม
304
76.00
จัดตารางสอนให้มีเวลาพักมากกว่า 1 ชัว่ โมง
47
12.00
จัดตารางสอนเฉลี่ยต่อวันให้นอ้ ยว่า 5 ชัว่ โมง
49
12.00
ด้านภาพลักษณ์
เป็ นสถาบันที่มีชื่อเสี ยงกว้างขวาง
41
10.00
ของสถาบัน
การบริ หารงานที่ดี เป็ นระบบ มีมาตรฐาน
235
59.00
เป็ นสถาบันที่ตกแต่งสวยงาม
90
23.00
เป็ นสถาบันเป็ นกันเอง พูดคุยง่าย อัธยาศัยดี
34
9.00
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัย อื่นๆ ได้ แก่ ด้ านภาพลักษณ์ ทางกายภาพ และ ด้ านเวลาการ
ทํางาน ที่มผี ลต่ อคุณภาพชีวติ การทํางานของครู โรงเรีย นดนตรีเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน พบว่าส่ วนใหญ่ ด้านภาพลักษณ์ ทางกายภาพ เลือกเป็ น
สถาบันที่มีการบริ หารที่ดี เป็ นระบบ จํานวน 235 คน คิดเป็ นร้อยละ 59 ด้านเวลาการทํางาน เลือก
การจัดตารางสอนให้เหมาะสม จํานวน 304 คน คิดเป็ นร้อยละ 76
ตารางที่ 4 ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อคุ ณ ภาพ ชี วิ ต การทํ า งานของครู โรงเรี ย นดนตรี เ อกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ปัจจัย
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถานที่สะอาด เรี ยบร้อย ปลอดภัย
4.6950 0.694435749
อุปกรณ์ เครื่ องมือ มีความทันสมัย และ
มีประสิ ทธิภาพเพียงพอ
4.6275 0.727064698
การบริ หารงานที่ไม่เข้มงวดเกินไปให้อิสระในการทํางาน
4.5050 0.78561638
ให้คาํ ปรึ กษาและความช่วยเหลือ
ได้รับค่าตอบแทน รางวัล และสวัสดิการที่เหมาะสม
4.7275 0.713311505
ได้รับการส่ งเสริ มให้เข้าร่ วมกิจกรรมหรื อ สัมมนา
4.4950 0.807909323
เพื่อพัฒนาความชํานาญความรู ้ในการทํางาน
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัย ทีม่ ผี ลต่ อคุณภาพชีวติ การทํางานของครู โรงเรียนดนตรี
เอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร
จากตารางพบว่า ปั จจัยที่ มีผลผลต่อคุณภาพชี วิตการทํางานของครู โรงเรี ยนดนตรี เอกชน
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ มี ค่ าเฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ ได้รั บ ค่ าตอบแทน รางวัล และสวัส ดิ ก ารที่
เหมาะสม มี ค่ าเฉลี่ ย คื อ 4.7275 คะแนน ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.713311505 คะแนน
รองลงมาคื อ สถานที่ ส ะอาด เรี ยบร้ อย ปลอดภัย มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.6950 คะแนน ค่ าเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.694435749 คะแนน และน้อยที่สุดคือได้รับการส่ งเสริ มให้เข้าร่ วมกิจกรรม หรื อ
สัมมนาเพื่อพัฒนาความชํานาญความรู ้ในการทํางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4950 คะแนน ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.807909323 คะแนน
อภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 : ปัจ จัย ส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา ระยะเวลา
การทํางาน และรายได้ เฉลี่ย ต่ อเดือน ที่แตกต่ างกันมีผ ลต่ อคุณภาพชี วิตการทํางานของครู โรงเรี ย น
ดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครต่ างกัน
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาการทํางาน ไม่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพชี วิตการทํางานของครู โรงเรี ยนดนตรี เอกชน ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ส่ วนด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของครู โรงเรี ยนดนตรี เอกชน ใน
เขตกรุ งเทพมหานครต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0026 สอดคล้องกับแนวคิดของ ลัด
ดาวัณย์ สกุลสุ ข(2550) กล่าวว่า คุณภาพชี วิตการทํางาน คื อ ระดับความรู ้ สึกในเชิ งพึงพอใจของ
พนัก งานที่ มี ต่ อ สิ่ ง ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ชี วิ ต การทํา งาน อัน ได้แ ก่ รายได้ ค่ า ตอบแทนที่ เหมาะสม
ความก้าวหน้า และยังสอดคล้องกับงานวิจยั สมพร สังข์เพิ่ม (2555) เรื่ อง คุณภาพชีวิตการทางาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล จากการศึกษา
พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีอิทธิ พลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสู งขึ้นจะมีคุณภาพชีวิตใน
การทํางานสู งขึ้นด้วย
สมมุติฐานที่ 2 : ปัจ จัย ด้ านแรงจูงใจที่ประกอบด้ วย ปัจ จัย แรงจูงใจ และปัจ จัย สุ ขอนามัย แตกต่ าง
กันมีอิท ธิพ ลต่ อคุณ ภาพชี วิต การทํางานของครู โรงเรี ย นดนตรี เอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ต่ างกัน
ปั จ จัย แรงจู ง ใจ ที่ประกอบด้ วย ด้านความสําเร็ จ ด้านลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้าที่
ต่ า งกั น ไม่ มี อิ ท ธิ พลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของครู โรงเรี ยนดนตรี เอกชน ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ปั จ จัย สุ ข อนามัย ที่ประกอบด้ ว ย ด้านสถานภาพการทํางาน ด้านนโยบายการบริ ห ารที่
ต่ า งกั น ไม่ มี อิ ท ธิ พลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของครู โรงเรี ยนดนตรี เอกชน ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ส่ วนด้านแรงจูงใจมี อิทธิ พลต่อคุณภาพชี วิตการทํางานของครู โรงเรี ยนดนตรี
เอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0036 สอดคล้องกับแนวคิดของ
ผจญ เฉลิ มสาร (2540: 23)ที่ เสนอว่า คุ ณ ภาพชี วิตการทํางานนั้นเกี่ ยวข้อ กับองค์ประกอบหลาย
ประการ เช่น ค่าจ้าง ค่าชัว่ โมงการทํางาน สภาพแวดล้อมการทํางานและยังสอดคล้องกับผลงานวิจยั
ของ นมัสวีร์ สดสี และ เกสรา สุ ขสว่าง (2558) เรื่ อง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคาร
กสิ กรไทยจํากัด (มหาชน) จากการศึกษาพบว่า ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมอยู่ในระดับมาก การ
ได้รับค่าตอบแทน หรื อ สวัสดิ การที่ เหมาะสมและมีความสอดคล้องสมภพเศรษฐกิ จและเป็ นไป
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ตามข้อกําหนดของกฎหมายแรงงาน ทําให้มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีข้ ึน เพราะได้ค่าตอบแทนที่
เพียงพอต่อการดํารงชีวิต
สมมุติฐานที่ 3 : ปัจ จัย อื่นๆ ที่ประกอบด้ วย ด้ านภาพลักษณ์ ทางกายภาพ และ ด้ านเวลาการทํางาน
แตกต่ างกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อคุ ณ ภาพ ชี วิ ต การทํ า งานของครู โรงเรี ย นดนตรี เ อกชน ในเขต
กรุงเทพมหานครต่ างกัน
ผลทดสอบสมมติฐานด้านปั จจัยอื่นๆพบว่า มีเพียงด้านเวลาการทํางานมีอิทธิพลต่อคุณภาพ
ชี วิตการทํางานของครู โรงเรี ยนดนตรี เอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.003
สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญแสง ชีระภากร(2533:12) เวลาว่างของชีวิต(Total Life Space)
การทํางานในองค์การมิ ได้เป็ นเพี ยงปั จจัยเดี ยวใน การดําเนิ น ชี วิต ของมนุ ษ ย์มนุ ษ ย์ทุ ก คนย่อ ม
ต้องการเวลาส่ วนตัว ที่ไม่ตอ้ งการให้สิ่งใดมารบกวน นอกจากทํางานแล้ว ทุกคนย่อมต้องการเวลา
ว่างเพื่อพักผ่อนเป็ นของตัวเอง หรื อทากิจกรรม นันทนาการ(Recreation)การจัดเวลาว่างให้บุคคล
ถือว่าเป็ นประโยชน์เกื้อกูลชนิดหนึ่ งในประเภท ที่ไม่เป็ นตัวเงินเป็ นการสร้างคุณค่าของตัวบุคคลที่
มิได้มีการทํางานเหมือนเครื่ องจักรที่ ไม่มีชีวิต จิตใจสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ปาริ ชาติ ปาน
สําเนี ยง และดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2556) เรื่ อง คุณภาพชี วิตในการทํางานและการรั บรู ้ความ
ยุติธรรมในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรผ่านความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุ น กรณี ศึกษาคณะแพทย์แห่ งหนึ่ งในกรุ งเทพมหานคร จาก
การศึกษาพบว่า ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่ วนตัวมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพชีวิตการ
ทํางานและความผูกพันต่อองค์กร จากการศึกษาพบว่า ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่ วนตัว
มีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันองค์กร
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ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อบ้ านจัดสรรโครงการเพอร์ เฟคเพลส-รามคําแหง
FACTORS INFLUENCE FOR DECISION TO BUY HOUSING
PERFECT PLACE – RAMKHAMHAENG PROJECT
ก้ องภัค เจริญ จิต
นักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรโครงการเพอร์เฟค
เพลส-รามคําแหง ของลูกค้าหรื อผูจ้ ะซื้ อ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ คคล ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด ตลอดจนปั จจัยอื่นๆ ที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ กลุ่มตัวอย่างคื อ
ลูกค้าหรื อผูจ้ ะซื้ อ จํานวน 400 คน เก็บข้อมูลด้วยเครื่ องมือเป็ นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ วิธีเชิงพรรณนาด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า T-test และ ค่า F-test
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 41-50 ปี อาชี พ
ของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พธุ รกิจส่ วนตัว ส่ วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่ นระดับ
ปริ ญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวอยูใ่ นช่วง 50,001-100,000 บาท สําหรับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้าน จากการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 เพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยด้านอื่นๆ กับการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้าน สามารถสรุ ปผลได้ ดังนี้ ความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยของครอบครัว และจํานวนสมาชิกในครอบครัว มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อบ้าน
แตกต่างกันส่ วนความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อบ้าน ความสัมพันธ์
ระหว่างด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านทําเลที่ต้ งั ด้านรู ปแบบการส่ งเสริ มการตลาด มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านแตกต่างกันและสุ ดท้ายคือ ความสัมพันธ์ระหว่างด้านการย้ายที่อยู่ดา้ นการ
บริ การและด้านความน่ าเชื่ อถือของผูป้ ระกอบการมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านจัดสรร
โครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคําแหงแตกต่างกัน
คําสํ าคัญ : การตัดสิ นใจ, บ้านจัดสรร, ลูกค้า
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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
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหาการวิจยั
บ้านเป็ นหนึ่ งในปั จจัยสี่ ที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของประชาชน ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ทุก
คนใฝ่ ฝันหาในขณะที่ความเร่ งรี บในสังคมทําให้คนเราไม่มีเวลาที่จะสร้างบ้านให้กบั ตนเองสักหลัง
หนึ่ง อีกทั้งการสร้างบ้านเองยังมีปัญหายุ่งยากมากมาย เช่น งบประมาณอาจจะบานปลาย อีกทั้งยัง
ไม่ มีความรู ้ ด้านการก่ อสร้ างเป็ นต้น ซึ่ งในปั จจุบนั ประชาชนที่ คิดจะมี บ้านจะใช้วิธีการซื้ อบ้าน
พร้อมที่ดินที่สร้างเสร็ จแล้ว ซึ่ งคุน้ เคยกันในชื่อบ้านจัดสรร แต่บา้ นเป็ นสิ นค้าที่มีราคาค่อนข้างสู ง
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และชัว่ ชีวิตคนหนหนึ่งอาจจะมีความสามารถซื้ อได้เพียงหลังเดียว ซึ่ งในการเลือกซื้ อบ้านสักหลัง
หนึ่ง ประชาชนที่คิดจะซื้ อบ้านต้องใช้ความพิถีพิถนั และคิดพิจารณาปั จจัยต่างๆ เกี่ยวกับบ้านที่จะ
ซื้อ ก่อนการตัดสิ นใจซื้อ
จากข้อมู ลที่ ได้จดั เก็บโดยกรมการปกครองพบว่าในปี 2552 มี จาํ นวนที่ อยู่อาศัยในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑลมีจาํ นวนที่อยูอ่ าศัยมากถึง 4.3 ล้านหน่วย คิดเป็ นร้อยละ 20.3 ของจํานวนที่
อยู่อาศัยทั้งประเทศ จากการเพิ่มขึ้ นของที่ อยู่อาศัยนับเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ แสดงให้เห็ นถึ งแนวโน้ม
ความต้องการที่ อยู่อาศัยไม่ ว่าจะเป็ นรู ปแบบ สภาพแวดล้อมและทําเลที่ ต้ งั ทําให้ผูป้ ระกอบการ
โครงการหันมาสนใจก่อสร้ างที่ อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น และในรอบ 20 ปี ที่ ผ่านมา(ปี 2533-2552) มี
จํานวนที่ อยู่อ าศัยเพิ่ มขึ้ น ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลถึ ง 1,866,975 หน่ วย(เฉลี่ ย ปี ละ 93,349
หน่วย) ซึ่ งนับเป็ นปริ มาณที่สูง และศูนย์วิจยั กสิ กรไทยได้จดั ทําการสํารวจเพื่อวิเคราะห์และศึกษา
ทิศทางของตลาดและความต้องการที่อยูอ่ าศัยในช่วงปี 2533-2555 ภายใต้หวั ข้อ “พฤติกรรมการซื้ อ
ที่อยูอ่ าศัย” ในระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ โดยสํารวจกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุ งเทพมหานครและ
รวมทั้งมหกรรมบ้านและคอนโดพบว่า ความต้องการที่อยู่อาศัยยังคงมีอยูอ่ ย่างต่อเนื่ อง โดยผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความคิดที่จะซื้ อที่ อยู่อาศัยมีสัดส่ วนร้อยละ 69.5 ในขณะที่ผูท้ ี่ยงั ไม่คิดจะซื้ อที่ อยู่
อาศัยในช่วงเวลาดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 30.5 เท่านั้น
เนื่ องจากภาวะนํ้าท่ วมในปี พ.ศ. 2554 บรรดาธุ ร กิ จอสั งหาริ มทรั พ ย์ป ระเภทหลักๆใน
กรุ งเทพฯ บ้านจัดสรรนับเป็ นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากสถานการณ์น้ าํ ท่วมที่เกิดขึ้น
ในขณะนั้นเนื่องจากย่านที่อยูอ่ าศัยสําคัญๆหลายแห่ งของกรุ งเทพฯเกิดภาวะนํ้าท่วม และนอกจาก
ภาวะนํ้าท่ วมที่ เกิ ดขึ้ น แล้ว ปั ญ หาด้านจราจรที่ นับ วัน จะเพิ่ มมากยิ่งขึ้ น ทําให้ระยะเวลาในการ
เดินทางเพิ่มมากขึ้น ก็ย่ิงจะส่ งผลให้กบั ประชาชนที่เดินทางโดยรถส่ วนตัว เพราะว่าต้องมีค่าใช้จ่าย
นํ้ามันเพิ่มขึ้นไปอีก ก็เป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยสําคัญยิง่ ของประชาชนในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร ด้วยเหตุ
ทั้งสองที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จึงทําให้ประชนชนเริ่ มตระหนักเมื่อจะทําการเลือกทําเลของบ้านจัดสรร
มากขึ้น
จากสาเหตุดงั กล่าวจึงทําให้ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อบ้านจัดสรรโดยเฉพาะโครงการเพอร์ เฟคเพลส-รามคําแหงซึ่ งเป็ นโครงการในภูมิลาํ เนา
ของผูท้ าํ การวิจยั เอง โดยจะศึกษาปั จจัยในมุมมองของผูจ้ ะซื้ อหรื อผูท้ ี่อาศัยอยู่ในโครงการดังกล่าว
เพื่ อที่ จะได้รวบรวมข้อมูลจากการสํารวจและจากการวิเคราะห์ น ําไปเป็ นข้อมู ลพื้ น ฐานในการ
ตัดสิ นใจของผูท้ ี่คิดจะทําธุรกิจบ้านจัดสรรหรื อผูท้ ี่คิดจะซื้อบ้านจัดสรรใช้ในการตัดสิ นใจต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อบ้านจัดสรรโครงการ
เพอร์เฟคเพลส-รามคําแหง
2. เพื่ อ ศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัดสิ น ใจเลื อ กซื้ อ บ้าน
จัดสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคําแหง
3. เพื่อศึกษาปั จจัยอื่นๆที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านจัดสรรโครงการเพอร์ เฟค
เพลส-รามคําแหง
4. เพื่อศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในช่วง วันที่ 19 เมษายน 2560 – 26 เมษายน พ.ศ. 2560
สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ของครอบครัว
ต่ อ เดื อ น จํานวนสมาชิ ก ในบ้าน ที่ แ ตกต่ างกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ บ้านจัด สรร
โครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคําแหงต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านทําเลที่ต้ งั
และด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ที่แตกต่างกันที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านจัดสรร
โครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคําแหงต่างกัน
3. ปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบด้วย ด้านการย้ายถิ่นที่อยู่ ด้านการให้บริ การ ด้านความน่าเชื่อถือ
ของผูป้ ระกอบการ ที่แตกต่างกันที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรโครงการเพอร์ เฟค
เพลส-รามคําแหงต่างกัน
ประโยชน์ ของการวิจยั
1. ทําให้ทราบถึงปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรโครงการเพอร์
เฟคเพลส-รามคําแหง
2. ทําให้ทราบถึงปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้าน
จัดสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคําแหง
3. ทําให้ทราบถึงปั จจัยด้านอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรโครงการเพอร์
เฟคเพลส-รามคําแหง
4. ใช้เป็ นข้อมูลสําหรับผูส้ นใจในการศึกษาด้านการตัดสิ นใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรโครงการ
เพอร์เฟคเพลส-รามคําแหง
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กรอบแนวคิดการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรโครงการเพอร์เฟค
เพลส-รามคําแหง” มีกรอบแนวคิดในการวิจยั นี้

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
Philip Kotler (1999, P. 429-431) ได้แบ่งองค์ประกอบพื้นฐานของส่ วนผสมทางการตลาด
เป็ น 4 ปั จจัย โดยปั จจัยที่มีพ้ืนฐานเหล่านี้สามารถปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) บ้านจัดสรรจะต้องคํานึงถึงประโยชน์และความพึงพอใจของผูซ้ ้ือ
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จบ้านจัดสรรจะต้องนําเสนอโดยศึ กษาความต้องการที่ แท้จริ งของผูซ้ ้ื อ เพื่อ
กําหนดกลุ่มของลูกค้าเป้าหมาย รู ปแบบบ้าน การจัดพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยในบ้าน ประโยชน์ส่วน
เพิ่ ม ที่ ผูป้ ระกอบการจัด ให้ เช่ น การให้ บ ริ ก าร การรั บ ประกัน การต่ อ เติ ม บ้าน การรั กษาความ
ปลอดภัย
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2. ราคา (Price) การกําหนดราคาขาย เป็ นการกําหนดราคาให้ถูกต้องเหมาะสมกับรู ปแบบ
บ้านเพื่อดึงดูดและจูงใจผูบ้ ริ โภค
3. ช่องทางในการจําหน่าย (Place) การพิจารณาในช่องทางจําหน่ายของผูป้ ระกอบการ เช่น
การจัดจําหน่ายโดยตรง การจัดจําหน่ายโดยพนักงาน
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูซ้ ้ือกับผูข้ าย
สุ วสา ชัยสุ รัตน์ (2537, หน้า 30-37) กล่าวว่า ส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ใน
การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ทุ ก ประเภทจะมี ปั จ จัย ต่ า ง ๆ มากระทบการทํา งาน โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง การ
ดําเนิ นงานทางการตลาด จะมีปัจจัย 2 อย่างคือ ปั จจัยภายในของกิจการ (Internal Factors)ผูบ้ ริ หาร
หรื อผูป้ ระกอบการสามารถควบคุมให้เป็ นไปตามนโยบายของกิจการ คือ ส่ วนประสมการตลาด
ปั จจัยภายนอก (External Factors) ปั จจัยที่ มีผลกระทบต่ อ การดําเนิ นงานของกิ จการไม่ สามารถ
ควบคุมได้ ดังนั้น ต้องปรับปั จจัยภายในให้สอดคล้องกับปั จจัยภายนอก เช่ น สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง คู่แข่งขัน วัฒนธรรม กฎหมาย และเทคโนโลยี
อนุ ชา กุลวิสุทธิ์ (2556, หน้า 64) กล่าวว่า ทําเล เป็ นหนึ่ งในปั จจัยสําคัญที่ สุดที่ ใช้ในการ
เลือกที่อยู่อาศัย ปกติแล้วคนเรามักเลือกทําเล โดยอาศัยความคุน้ เคยที่มีกบั ทําเลมาก่อนเป็ นสําคัญ
อาจมาจากความที่เคยอยูใ่ นบริ เวณนั้นมาก่อน หรื อเคยมาทําธุระส่ วนตัวในบริ เวณนั้นเป็ นประจํา ซึ่ง
เทคนิ ค การเลื อกทําเลเช่ น ว่านี้ จัดเป็ นเทคนิ คที่ ไม่ เหมาะสมในการนําไปปฏิ บตั ิ โดยคุ ณ ควรจะ
พิจารณาองค์ประกอบของทําเลดังนี้
1. สภาพภูมิอากาศ ได้แก่ อุณ หภู มิ ปริ มาณฝน หมอก ความชื้ น และทิ ศ ทางลม เป็ นต้น
ประเด็นนี้ความจริ งเกี่ยวพันมากกับการอยูอ่ าศัยทั้งในแง่ของภาวะอารมณ์และสุ ขภาพ รวมถึงความ
สะดวกในการทํากิจกรรมนอกบ้าน การไปสํารวจทําเลด้วยตัวเอง เพื่อสัมผัสภูมิอากาศหลายๆครั้ง
ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน วิธีน้ ีจะทําให้คุณทราบข้อมูลเหล่านี้ได้ดีกว่าวิธีสอบถามจากผูอ้ ื่น
2. กิจกรรมต่างๆ ในท้องถิ่ น เช่ น สนามกอล์ฟ สนามเทนนิ ส บ่อตกปลา สนามขี่มา้ สระ
ว่ า ยนํ้า ทะเลสาบคลองพายเรื อ ชายหาด พื้ น ที่ ดู น ก และสถานออกกํา ลัง กาย ในเรื่ องการ
เปรี ยบเทียบทําเลนั้น มีหลักอยูว่ ่าทําเลใดก็ตามยิง่ มีกิจกรรมต่างๆเหล่านี้มาก และหลากหลายเท่าไร
จะเป็ นผลให้ทาํ เลนั้น มีความน่าสนใจมากขึ้น
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3. ใครเป็ นผูอ้ ยูอ่ าศัยในทําเลนั้น เพื่อนบ้านมีความเกี่ยวพันความความสุ ขและความสงบใน
การอยูอ่ าศัยอย่างมาก เพื่อนบ้านที่ดีและมีคุณภาพ เป็ นส่ วนประกอบสําคัญที่ทาํ ให้ทาํ เลบางทําเลก
ลายเป็ นทําเลที่น่าสนใจไปได้ ในทางกลับกัน ก็อาจเป็ นปั จจัยที่ ทาํ ให้ทาํ เลที่น่าจะดีบางแห่ ง กลับ
กลายเป็ นทําเลที่ไม่น่าสนใจไปได้เช่นกัน ดังนั้น จึงควรต้องตรวจสอบให้ทราบแน่ชดั ว่า ทําเลบ้าน
ที่เราสนใจนั้น ใครเป็ นผูอ้ าศัยอยูใ่ นบริ เวณนั้น เป็ นคนดีและมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด
4. ความปลอดภัยในทรัพย์สินและการอยูอ่ าศัย การเลือกทําเลจําเป็ นต้องมีการตรวจสอบดู
ประวัติอาชญากรรม ในบริ เวณนั้นว่า มีจาํ นวนและความถี่มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ การตรวจสอบอาจ
ทําได้โดยการตรวจเช็คกับสถานีตาํ รวจและจากการพูดคุยสอบถามกับผูอ้ ยูอ่ าศัยในบริ เวณนั้นก็ได้
5. ความสะดวกในการเดิ นทางเข้าถึ ง คื อ ดู ความใกล้ไกลในการเดิ นทางไปถึงปกติ แล้ว
ทําเลที่อยู่ไกล และมีความไม่สะดวกในการเดิ นทาง มักมีผลกระทบในทางลบตามมาหลายเรื่ อง
ตั้งแต่ เรื่ องค่ าใช้จ่ายในการเดิ น ทาง การเสี ยเวลา และขาดความสะดวกในการทํากิ จกรรมต่ างๆ
รวมถึงข้อจํากัดในการเข้าถึงบริ การต่างๆทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่ งทําให้กระทบต่อมูลค่า
ของทําเลในที่สุด
6. เศรษฐกิจในบริ เวณนั้น บริ เวณที่ สามารถนํามาพัฒนาทําประโยชน์ในเชิ งเศรษฐกิจได้
มากกว่า ทําเลนั้นก็มกั จะมีมูลค่าที่สูงกว่าเสมอดังนั้น จึงควรพิจารณาตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจที่
เป็ นส่ วนประกอบของเศรษฐกิจในท้องที่ให้ทราบอย่างแน่ชดั
7. ประเภทของบ้ า นที่ มี อ ยู่ ใ นบริ เวณนั้ นโดยดู ว่ า เป็ นบ้ า นเดี่ ย ว ตึ ก แถว ทาวน์ เฮาส์
คอนโดมิเนี ยม หรื ออพาร์ ทเมนท์ ประเภทบ้านในแต่ละทําเล เป็ นตัวบ่งบอกให้ทราบถึงประเภท
และคุณภาพของผูอ้ ยูอ่ าศัยในบริ เวณนั้นได้เป็ นอย่างดี และมักมีผลเกี่ยวพันต่อสภาพแวดล้อมของ
ทําเลไปโดยปริ ย ายยกตัวอย่างเช่ น ถ้าบ้านในบริ เวณนั้น ทั้งหมดเป็ นบ้านเดี่ ยวที่ มี ข นาดพื้ น ที่
ค่อนข้างใหญ่ จะมีผลทําให้ทาํ เลนั้นเป็ นพื้นที่ที่มีความสงบในการอยูอ่ าศัยมากกว่าพื้นที่ใน ย่านที่
เป็ นทาวน์เฮาส์และคอนโดมิเนียม หรื อ อพาร์ทเมนท์
8. ค่าครองชี พสู งหรื อตํ่ามากน้อยเพียงใด ปั จจัยค่าครองชีพมีความเกี่ยวพันกับการอยูอ่ าศัย
โดยตรงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่ งไม่ ควรมองข้ามประเด็นนี้ ไป ปกติ แล้ววิธีง่ายๆ ในการ
ตรวจเช็คค่าครองชี พว่าสู งหรื อตํ่ามากน้อยเพียงใด จะอาศัยการเปรี ยบเทียบราคาของใช้จาํ เป็ นใน
ร้านค้าท้องถิ่น เช่น ราคาก๊าซ ราคายา ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าบริ การดูแลความสะอาดบ้านและบริ การอื่นๆ
ว่ามีราคาสู งตํ่ามากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับบริ เวณอื่น
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9. สิ่ งอํานวยความสะดวกและบริ ก ารภาครั ฐ ทํา เลที่ ส ามารถใช้บ ริ การต่ างๆเหล่ านี้ ได้
มากกว่า ย่อมหมายถึงประโยชน์ส่วนเพิ่มที่จะตกอยูก่ บั ผูอ้ ยูอ่ าศัยในทําเลเหล่านั้นไปโดยปริ ยาย สิ่ ง
อํานวยความสะดวกและบริ การภาครั ฐเหล่านี้ เช่ น ประปา ไฟฟ้ า โทรศัพท์ โรงพยาบาล สถานี
ตํารวจ สถานีดบั เพลิง ตลาด โรงเรี ยน ห้องสมุด สวนสาธารณะ ศูนย์สุขภาพ ขนส่ งมวลชน และท่อ
ระบายนํ้า เป็ นต้น
10. พื้นที่หรื อทําเลมีขอ้ จํากัดอะไรบ้าง เป็ นการตรวจสอบเพื่อใช้เปรี ยบเทียบความคล่องตัว
ในการทําประโยชน์ของทําเลแต่ละ ทําเล เพราะทําเลบางทําเลอาจมีขอ้ จํากัดในการปลูกสร้าง หรื อ
ข้อจํากัดในเรื่ องการใช้ประโยชน์ จากกฎเกณฑ์ที่กาํ หนดขึ้ นจากหน่ วยงานต่ างๆ ของภาครั ฐได้
กรอบแนวความคิดงานวิจยั
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสินใจ
วัชรี วงศ์ศิริวฒั น์ (2536, หน้า 13) กล่าวว่า การตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึง การคิดพิจารณาจาก
ทางเลือกเพือ่ นําไปสู่ ทางเลือกที่ดีที่สุดในการปฏิบตั ิตามเป้าหมายที่วางไว้
อวยพร บุญยืน (2543, หน้า 82)ได้ทาํ การศึกษาวิจยั ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจในการซื้ อบ้าน
จัด สรรในเขตผังเมื อ งรวม จัง หวัด เชี ย งราย โดยวิ ธีก ารสั ม ภาษณ์ ผูบ้ ริ ห ารโครงการและสร้ าง
แบบสอบถามผูอ้ าศัย จํานวน 146 คน สรุ ป ได้แ ยกตามปั จจัยดังนี้ สําหรั บ ปั จจัยที่ เกี่ ยวกับ ส่ วน
ประสมทางการตลาด พบว่าปั จจัยเกี่ยวกับราคาเป็ นปั จจัยที่ใช้ในการตัดสิ นใจ ซื้ อบ้านจัดสรรมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ปั จจัยที่เกี่ยวกับตัวบ้านจัดสรร ปั จจัยเกี่ยวกับช่องทางการจําหน่าย ปั จจัยเกี่ยวกับ
การส่ งเสริ มการตลาดและแหล่งข้อมูลตามลําดับ
ในส่ วนของปั จจัยบุคคลพบว่า ปัจจัยในการตัดสิ นใจซื้อบ้านจัดสรรไม่แตกต่างกันตามกลุ่ม
อายุของหัวหน้าครัวเรื อน กลุ่มอาชีพของหัวหน้าครัวเรื อนและกลุ่มรายได้ต่อครัวเรื อน แต่ปัจจัยใน
การตัดสิ นใจซื้อบ้านจัดสรรจะแตกต่างกันตามกลุ่มจํานวนสมาชิกในครัวเรื อน
ส่ วนปั ญหาของผูซ้ ้ือบ้านจัดสรรในเขตผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรายที่พบมากที่สุด คือปั ญหาคุณภาพ
การก่ อสร้ างไม่ได้มาตรฐาน รองลงมาคือ การบริ การหลังการขายไม่มีคุณ ภาพไม่ มีสันทนาการ
ประจําหมู่บา้ น ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการตามลําดับ
เสรี วงษ์ ม ณฑา (2542, หน้ า 192) กล่ า วถึ ง การตัด สิ น ใจซื้ อ ของผู ้บ ริ โภค เป็ นการที่
ผูบ้ ริ โภคจะซื้ อสิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่ ง ซึ่ งจะมีกระบวนการตั้งแต่จุดเริ่ มต้นไปจนถึงทัศนคติหลังจากที่
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ได้ใช้สินค้าแล้ว ซึ่งสามารถพิจารณาเป็ นขั้นตอนได้ดงั นี้ การมองเห็นปั ญหาการแสวงหาภายในการ
แสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือก การตัดสิ นใจซื้อ และทัศนคติหลังการซื้อ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จํานวนคน
- กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ลูกค้าหรื อผูจ้ ะซื้อโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคําแหง
- ผู ้วิ จัย ได้ ก ํา หนดขนาดตัว อย่ า งจากการใช้ สู ต รของ COCHRAN, W.G. (1953). SAMPLING
TECHNIQUES. JOHN WILEY AND SONS. คํานวณหาขนาดตัวอย่างที่จะใช้ มีรายละเอียดดังนี้
N
=
N = จํานวนตัวอย่างที่ทาํ การศึกษา
Z = ค่าสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% มีค่าเท่ากับ 1.96
p = ค่าความน่าจะเป็ นของประชากรกําหนดให้เท่ากับ 0.5
E = ค่าความคลาดเคลื่อนในการศึกษานี้ที่กาํ หนดที่ 5% เท่ากับ 0.05
จะได้ N

.

=

.

.

.

=
384.16 คน ≈ 400 คน
ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ จะใช้ขนาดตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง
2. ออกแบบการวิจยั เป็ นเชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในช่วง 19 เมษายน 2560 - 26 เมษายน 2560 แล้วตรวจสอบความถูกต้อง และความเชื่ อมัน่
ของแบบสอบถามจากผูเ้ ชียวชาญเมื่อผ่านเรี ยบร้อยแล้ว จึงได้นาํ ไปแจกจริ งกับกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว
ข้างต้น
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้คาํ ถามปลายปิ ด
(Close-end question) โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา และสถิติเชิ งอนุมาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานค่า T-test และ ค่า F-test
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สรุ ปผลการวิจยั
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัย ส่ วนบุคคลที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อบ้ าน
จัดสรรโครงการเพอร์ เฟคเพลส-รามคําแหง
ตารางที่ 1 ปัจ จัย ส่ วนบุค คลของผู้ตอบแบบสอบถาม (400 คน)
ปัจ จัย ส่ วนบุค คล
ความถี่ ร้ อยละ
เพศ
ชาย
122
30.50
หญิง
278
69.50
อายุ
20 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
50 ปี ขึ้นไป

56
128
168
48

14.00
32.00
42.00
12.00

อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
รับราชการ
รัฐวิสาหกิจ
พ ่อบ้าน/แม ่บ้าน
ธุ รกิจส่วนตัว
พนักงานบริ ษทั เอกชน

7
19
29
55
182
108

1.75
4.75
7.25
13.75
45.50
27.00

ระดับการศึกษา
ตํา่ กว ่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก

89
227
62
22

22.25
56.75
15.50
5.50

รายได้ ข องครอบครัว
ตํ่ากว ่า 20,000
20,001 - 50,000
50,001 - 100,000
มากกว ่า 100,000

28
70
202
100

7.00
17.50
50.50
25.00

จํา นวนสมาชิกในบ้ าน
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
5 คน
มากกว ่า 5 คน

19
64
185
95
25
12

4.75
16.00
46.25
23.75
6.25
3.00
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พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 41 - 50 ปี มีอาชีพธุรกิจส่ วนตัว มีการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 – 100,000 บาท และมีจาํ นวนสมาชิกในบ้าน 3 คน
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้ อมู ลเกี่ย วกับปั จ จัย ส่ วนบุ ค คลที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัด สิ น ใจเลื อกซื้ อบ้ าน
จัดสรรโครงการเพอร์ เฟคเพลส-รามคําแหง
ตารางที่ 2 ปัจจัย ด้ านส่ วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม (400 คน)
ปัจจัย ด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
ความถี่ ร้ อยละ
ด้ านผลิ ตภัณฑ์ (บ้ าน)
บ้านมีมาตรฐานการก ่อสร้างที่ดี
132
33.00
ดีไซน์ สวยงาม
181
45.25
วัสดุที่ใช้มคี ณุ ที่ดีได้มาตรฐาน
68
17.00
ดูแลและบํารุ งรักษาง่าย
19
4.75
ด้ านราคา
ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของบ้าน
138
34.50
31.25
ราคามีความเหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายของผูจ้ ะซื้อ 125
ราคามีความเหมาะสมเมือ่ เทียบกับโครงการใกล้เคียง
99
24.75
ค่าส่วนกลางตํ่า
38
9.50
ด้ านทําเลทีต่ ้ งั
อยูใ่ กล้ครอบครัว
98
24.50
ใกล้กบั ที่ทาํ งาน
91
22.75
ใกล้กบั ร้านสะดวกซื้อ
172
43.00
ใกล้กบั โรงเรี ยนหรื อมหาวิยาลัย
39
9.75
ด้ านส่ งเสริมการตลาด
มีสว่ นลด แจกของแถม ที่นา่ สนใจให้ลูกค้า
93
23.25
168
42.00
มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี
มีการบริ การก ่อนและหลังการขายที่ดี
89
22.25
50
12.50
มีรับประกันบ้านให้ลูกค้าได้เหมาะสม

พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยที่ มีผลมากที่ สุดคือ ดีไซน์สวยงาม ส่ วนด้านราคาปั จจัยที่มีผล
มากที่สุดคือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของบ้าน ส่ วนด้านทําเลที่ต้ งั ปั จจัยที่มีผลมากที่สุดคือ
ใกล้กบั ร้านสะดวกซื้ อ ส่ วนด้านส่ งการเสริ มการตลาดปั จจัยที่มีผลมากที่สุดคือมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่ดี
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้ อมูลเกี่ย วกับปั จ จัย อื่ น ๆ ได้ แก่ ด้ านการย้ ายที่อยุ่ ด้ านการบริ การ และด้ าน
ความน่ าเชื่ อถื อของผู้ประกอบการ ที่มีอิทธิพ ลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้ านจัดสรรโครงการเพอร์
เฟคเพลส-รามคําแหง
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ตารางที่ 3 ปัจจัยด้ านพฤติกรรมอื่ นๆของผู้ตอบแบบสอบถาม (400 คน)
ปัจจัยอื่ นๆ
ความถี่ ร้ อยละ
ด้ านการย้ ายถิ่นทีอ่ ยู่
ย้ายมาอยูก่ บั คูส่ มรส
217
54.25
ย้ายมาอยูใ่ กล้ที่ทาํ งาน
44
11.00
ย้ายมาอยูใ่ กล้ครอบครัว
139
34.75
ด้ านการบริการ
พนักงานขายมีบริ การที่ดี
มีข้นั ตอนน้อย เข้าใ จง่ายไม่ยุง่ ยาก ซับซ้อน
มีบริ การเรี ยกรถแท็กซี่

225
142
33

56.25
35.50
8.25

ด้ านความน่ าเชื่ อถื อของผู้ประกอบการ
เป็ นบริ ษทั ที่มชี ื่อเสี ยงมาก
เป็ นผูป้ ระกอบการจากที่อยูอ่ าศัยเดิม
เอกสารมีความถูกต้องได้มาตรฐาน

226
145
29

56.50
36.25
7.25

พบว่าด้านการย้ายถิ่นที่อยูป่ ั จจัยที่มีผลมากที่สุดคือ ย้ายมาอยูก่ บั คู่สมรส ด้านการบริ การปั จจัยที่มีผล
มากที่สุดคือ พนักงานขายมีบริ การที่ดี ด้านความน่าเชื่อถือของผูป้ ระกอบการปั จจัยที่มีผลมากที่สุด
คือเป็ นบริ ษทั ที่มีชื่อเสี ยงมาก
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ย วกับปัจ จัย ที่มีอิทธิพ ลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อบ้ านจัดสรรโครงการ
เพอร์ เฟคเพลส-รามคําแหง
ตารางที่ 4 ปัจจัย ทีม่ ีผ ลต่ อการตัดสิ นใจของผู้ตอบแบบสอบถาม (400 คน)
การตัดสิ นใจ
ค่ าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ย งเบนมาตรฐาน
สภาพแวดล้อมโดยรวมของโครงการ
3.92
0.5633
ความพึงพอใจในด้านราคาของโครงการ
4.08
0.7497
มีความสะดวกในการเดินทาง
2.81
1.1586
สามารถเข้าถึงแหล่งสาธารณูปโภคต่างๆได้งา่ ย 3.04
0.6533
สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั ลูกค้าได้
3.62
0.8377
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จากตารางที่ 4 พบว่าปั จจัยที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านจัดสรรโครงการเพอร์ เฟคเพลสรามคําแหงมากที่ สุด คื อ ความพึ งพอใจในด้านราคาของโครงการ รองลงมาคื อ สภาพแวดล้อ ม
โดยรวมของโครงการ ถัดมาเป็ นในเรื่ องของสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั ลูกค้าได้ ถัดมาคือ
สามารถเข้าถึงแหล่งสาธารณูปโภคต่างๆได้ง่ายและสุ ดท้ายคือมีความสะดวกในการเดินทาง
สรุ ปการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน จํานวนสมาชิ กในบ้าน ที่ แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านจัดสรร
โครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคํา
สมมติฐาน 1.1 เพศที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านจัดสรรโครงการ
เพอร์เฟคเพลส-รามคําแหงต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ พบว่า เพศหญิ งมี ค่าเฉลี่ ยมากกว่าเพศชาย โดยเท่ ากับ 3.50 ค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.3941 คะแนน เพศชายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.3527
ดังนั้น เพศ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านจัดสรรโครงการเพอร์เฟค
เพลส-รามคําแหงต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านจัดสรรโครงการ
เพอร์เฟคเพลส-รามคําแหงต่างกัน
ผลการวิ เคราะห์ พ บว่ า ช่ ว งอายุ 31-40 ปี มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด เท่ า กับ 3.53 ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ ากับ 0.3796 น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ช่ ว งอายุ 50 ปี ขึ้ น ไป มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.40 ค่ าเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.3620
ดังนั้น ช่ วงอายุที่แตกต่ างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อบ้านจัดสรรโครงการ
เพอร์เฟคเพลส-รามคําแหงต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 1.3 อาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ บ้านจัด สรร
โครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคําแหงต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ พบว่าอาชีพรับราชการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ เท่ากับ 3.79 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.3857 น้อยที่สุดคือพ่อบ้าน/แม่บา้ น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.2205
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ดังนั้น อาชี พ ที่ แตกต่างกันมี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านจัดสรรโครงการเพอร์
เฟคเพลส-รามคําแหงต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
สมมติ ฐานที่ 1.4 การศึ กษาที่ แตกต่างกันมี อิท ธิ พลต่ อการตัดสิ น ใจเลื อกซื้ อบ้านจัดสรร
โครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคําแหงต่างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่าระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาเอก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ
3.66 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.4293 น้อยที่สุดคือ ระดับการศึกษาปริ ญญาโท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.35 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.2690
ดัง นั้ น ระดับ การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ บ้า นจัด สรร
โครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคําแหงต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
สมมติฐานที่ 1.5 รายได้ของครอบครัวที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อบ้าน
จัดสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคําแหงต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ พบว่ารายได้เฉลี่ยตํ่ากว่า 20,000 บาทมีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด เท่ ากับ 3.90 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.4018 น้อยที่ สุดคือรายได้เฉลี่ยมากกว่า 100,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.34 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.2914
ดังนั้น รายได้ของครัวที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรโครงการ
เพอร์เฟคเพลส-รามคําแหงต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
สมมติฐานที่ 1.6 จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้อบ้านจัดสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคําแหงต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ พบว่าจํานวนสมาชิ ก 1 คนมี ค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด เท่ ากับ 3.97 ค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ า กับ 0.2428 น้ อ ยที่ สุ ด คื อ จํานวนสมาชิ ก 3 คนมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ 3.34 ค่ าเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.2817
ดังนั้น จํานวนสมาชิ กในครอบครัวที่ แตกต่างกันมี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อบ้าน
จัดสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคําแหงต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
สมมติฐานที่ 2 : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4P) ที่ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านรู ปแบบการส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคําแหงต่างกัน
สมมติ ฐานที่ 2.1 ผลิ ตภัณฑ์ที่แตกต่างกันมี อิท ธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อบ้านจัดสรร
โครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคําแหงต่างกัน
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ผลการวิเคราะห์ พ บว่าบ้านมี มาตรฐานก่ อสร้ างที่ ดี มี ค่ าเฉลี่ ยมากที่ สุด เท่ ากับ 3.63 ค่ า
เบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.3478 น้อยที่ สุดคื อดี ไซน์สวยงามมี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.39 ค่ าเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.3602
ดังนั้น ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ แ ตกต่ างกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคําแหงต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
สมมติฐานที่ 2.2 ราคาที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรโครงการ
เพอร์เฟคเพลส-รามคําแหงต่างกัน
ผลการวิ เคราะห์ พ บว่ า ค่ า ส่ ว นกลางตํ่า มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด เท่ า กับ 3.82 ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.4332 น้อยที่ สุดคือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของบ้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.32 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.2152
ดังนั้น ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้อบ้านจัดสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคําแหงต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
สมมติ ฐานที่ 2.3 ทําเลที่ ต้ งั ที่ แตกต่ างกัน มี อิ ทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อบ้านจัดสรร
โครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคําแหงต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ พบว่าใกล้กบั ร้านสะดวกซื้ อมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.55 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ ากับ 0.4027 น้อยที่ สุดคื อ ใกล้กบั ที่ ทาํ งาน มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.36 ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ
0.3102
ดังนั้น ปั จ จัย ส่ วนประสมทางการตลาดด้านทําเลที่ ต้ ัง ที่ แ ตกต่ างกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคําแหงต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
สมมติฐานที่ 2.4 การส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้าน
จัดสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคําแหงต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ พบว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.57 ค่า
เบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.3978 น้อยที่ สุดคื อ มีรับประกันบ้านให้ลูกค้าได้เหมาะสมมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.45 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.3781
ดังนั้น ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกันมีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคําแหงต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
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สมมติ ฐ านที่ 3 : ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ ป ระกอบด้ว ยการย้า ยที่ อ ยู่ ด้านบริ ก าร และด้า นความ
น่ าเชื่ อถือของผูป้ ระกอบการที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านจัดสรรโครงการ
เพอร์เฟคเพลส-รามคําแหงต่างกัน
สมมติ ฐานที่ 3.1 ปั จจัยการย้ายที่ อยู่ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้าน
จัดสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคําแหงต่างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่าย้ายมาอยูใ่ กล้ครอบครัว มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.65 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ า กับ 0.4235 น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ย้า ยมาอยู่ก ับ คู่ ส มรสมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.40 ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.3030
ดังนั้น ปั จจัยอื่นๆ ด้านการย้ายที่ อยู่ ที่ แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้าน
จัดสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคําแหงต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
สมมติ ฐ านที่ 3.2 ปั จ จัย ด้านการบริ ก ารมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ บ้านจัด สรร
โครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคําแหงต่างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่ามีข้ นั ตอนน้อย เข้าใจง่ายไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้อนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ
3.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.3484 น้อยที่สุดคือมีบริ การเรี ยกรถแท๊กซี่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.3056
ดังนั้น ปั จจัยอื่ นๆ ด้านการบริ การที่ แตกต่ างกันมี อิท ธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อบ้าน
จัดสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคําแหงต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
สมมติฐานที่ 3.3 ความน่าเชื่อถือของผูป้ ระกอบการมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อบ้าน
จัดสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคําแหงต่างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่ามีเป็ นผูป้ ระกอบการจากที่อยูอ่ าศัยเดิมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.72
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.3848 น้อยที่สุดคือ เป็ นบริ ษทั ที่มีชื่อเสี ยงมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.3230
ดังนั้น ปั จจัยอื่ นๆด้านความน่ าเชื่ อถื อของผูป้ ระกอบการที่ แตกต่ างกันมี อิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคําแหงต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ครั้ งนี้ มุ่งศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อบ้านจัดสรร
โครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคําแหง
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1. จากผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนบุคคล
ผูป้ ระกอบกิจการ ควรมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งสนองความต้องการของเพศหญิงเช่น
สี ของตั ว บ้ า นออกเป็ นโทนหวาน มี ต้ น ไม้ ด อกไม้ ภ ายในโครงการสี สั น สดใส เป็ นต้ น
สภาพแวดล้อ มโครงการควรจะเงี ย บสงบปราศจากเสี ย งรบกวนเนื่ อ งจากผูอ้ ยู่อ าศัย ส่ ว นมาก
ประกอบอาชี พ ธุ รกิ จส่ วนตัว ควรจัดให้มีพ้ื น ที่ รอบบ้านที่ เพี ยงพอหรื อจัดส่ วนนันทนาการให้
ลูกหลานของลูกค้า เนื่องจากลูกค้าส่ วนใหญ่มีเป็ นครอบครัวขนาดกลางมีจาํ นวนสมาชิกตั้งแต่ 3 คน
ขึ้นไป
2. จากผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการก่อสร้างต้องมีความเรี ยบร้อย อาจใช้นวัตกรรมใหม่ เช่น ใช้
ชิ้นส่ วนสําเร็ จรู ปในการก่อสร้าง หรื อเครื่ องมือที่ทนั สมัยเพื่อเพิ่มความมัน่ ใจให้ลูกค้า รวมถึงวัสดุ
การก่อสร้างต้องได้มาครฐานรับรองจากหน่ วยงานต่างๆ หรื อเลือกใช้วสั ดุที่บาํ รุ งรักษาได้ง่าย ด้าน
ดีไซน์เป็ นสไตล์เรี ยบหรู เหมาะสําหรับครอบครัวช่วงอายุในวัยกลางคนขึ้นไป
ด้านราคา ควรกําหนดให้พอเหมาะกับรายได้ต่อเดือนของครอบครัวของลูกค้าคือ 50,001100,000 บาท และต้ อ งมี ค วามสามารถในการแข่ ง ขัน กับ โครงการข้ า งเคี ย งอี ก ด้ ว ย ดัง นั้ น
ผูป้ ระกอบการจําเป็ นต้องคอยเปรี ยบเทียบกับโครงการที่อยู่ในบริ เวณโดยรอบอย่างสมํ่าเสมอ ค่า
ส่ วนกลางต้องเหมาะสมกับบริ การที่ลูกค้าจะได้รับเช่น สภาพแวดล้อมในโครงการ แสงสว่างยามคํ่า
คืน เป็ นต้น
ด้านทําเลที่ต้ งั ผูป้ ระกอบการเลือกทําเลที่ต้ งั ที่ใกล้สะดวกกับการไปร้านสะดวกซื้ อ เช่น 7ELEVEN หรื อจัด ให้ มี ร้ า นสะดวกซื้ ออยู่ ภ ายในโครงการก็ จ ะเป็ นผลดี จะทํา ให้ ลู ก ค้า นํา มา
ประกอบการตัดสิ นใจและเห็นถึงความสะดวกที่ได้รับมากขึ้นด้วย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ควรจัดโปรโมชัน่ หรื ออีเว้นท์เพื่อดึงดูดลูกค้า เช่ นแจกไอโฟน ทองคํา
แท่ ง หรื อของใช้ภ ายในบ้าน เช่ น เครื่ องปรั บอากาศ เป็ นต้น ด้านระบบความปลอดภัยก็เป็ นสิ่ ง
สําคัญควรจัดระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชัว่ โมงมีระบบตรวจสอบบุคคลภายนอกที่รัดกุม อีกทั้ง
แสงสว่างต้องเพียงพอทัว่ ทั้งบริ เวณโครงการตลอด 24 ชัว่ โมงเพื่อเพิ่มความมัน่ ใจในโครงการต่อ
ลูกค้า
3. จากผลการวิจยั ด้านปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ด้านการย้ายที่อยู่ ด้านการบริ การ และด้านความ
น่าเชื่อถือของผูป้ ระกอบการ
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ด้านการย้ายที่ อยู่ ผูป้ ระกอบการควรจัดให้บริ เวณโครงการ อยู่ใกล้แหล่งชุมชนเนื่ องจาก
ลูกค้าส่ วนใหญ่มีความต้องการย้ายจากถิ่นที่อยูเ่ ดิมให้ใกล้กบั ครอบครัว หรื อย้ายจากครอบครัวเดิม
ออกมาแต่ ไ ม่ ต้อ งการให้ ไ กลจากเดิ ม เนื่ อ งจากอาจจะต้อ งเดิ น ทาง ไปกลับ ในบางเวลา ซึ่ งมี
ความคุน้ เคยกับถิ่นที่อยูเ่ ดิม
ด้านการบริ การ ลูกค้าต้องการให้ข้ นั ตอนการซื้ อบ้านนั้นมีความกระชับไม่ยุ่งยาก ดังนั้น
พนักงานขายควรอธิ บายและจัดสรรขั้นตอนให้มีความสะดวกแก่ลูกค้า ขั้นตอนไหนสามารถทํา
แทนลูกค้าได้กค็ วรช่วยลูกค้าในการดําเนินการเอง
ด้านความน่ าเชื่ อถือของผูป้ ระกอบการ ลูกค้าส่ วนใหญ่ถิ่นที่ อยู่เดิ มมาจากผูป้ ระกอบการ
เดียวกันเนื่ องจากมีความพึงพอใจในโครงการเดิมอยู่แล้วดังนั้น ผูป้ ระกอบการอาจขยายโครงการ
ย่อยๆออกไปโดยไม่ห่างกันมากนักก็จะสามารถได้ลูกค้าที่มีความพึงพอใจในโครงการอยูแ่ ล้วมาใน
โครงการถัดๆไป และอาจได้เพิม่ จากการบอกปากต่อปากในชุมชนอีกด้วย
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ปัจจัยที่มผี ลต่ อคุณภาพชีวติ ของข้ าราชการบํานาญ
Factors affecting the quality of life of pensioners
ชนกชนม์ วัดโส
นักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการบํานาญ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการบํานาญ ศึกษาปั จจัยด้านความ
ต้องการ ที่ มีอิทธิ พลต่อคุ ณภาพชี วิตของข้าราชการบํานาญ ตลอดจนปั จจัยอื่ น ๆ ที่ มีอิทธิ พลต่ อ
คุ ณ ภาพชี วิตของข้าราชการบํานาญ โดยเก็บ ข้อมู ลจากข้าราชการบํานาญในสังกัดกรมการเงิ น
ทหารบก จํานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ 65 ปี ขึ้น
ไป รองลงมาคือ อายุระหว่าง 56 – 65 ปี ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส รองลงมา
คือ สถานภาพหย่า ส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับเงินประเภทบํานาญ รองลงมาคือ บําหน็จ และมีรายได้เฉลี่ย
ต่ อเดื อนอยู่ในช่ วง 20,001 – 35,000 บาท ต่ อเดื อน รองลงมาคือ มีรายได้เฉลี่ยอยู่ในช่ วง 9,001 –
20,000 บาท
สําหรับ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการบํานาญ จากการทดสอบสมมติฐาน
ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านความ
ต้อ งการและปั จ จัย ด้านอื่ น ๆ กับ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของข้าราชการบํานาญ สามารถรถสรุ ป ได้ดัง นี้
ความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ อายุ สถานภาพ ประเภทผูร้ ับเงิน ประเภทผูร้ ับเงิน และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ไม่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพชี วิตของข้าราชการบํานาญ แตกต่างกัน ความสัมพันธ์ระหว่าง ด้าน
ความก้าวหน้าส่ วนตัว ด้านการยกย่องนับถือและการยอมรับ ด้านนโยบายและการบริ หารงาน และ
ด้านค่าตอบแทนและผลตอบแทน ไม่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพชีวิตข้าราชการบํานาญ แตกต่างกัน และ
สุ ดท้ายปั จจัยด้านความต้องการ ในด้านความมัน่ คง มีอิทธิ พลต่อคุณ ภาพชี วิตข้าราชการบํานาญ
แตกต่างกัน
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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
สังคมปั จจุบนั ผูส้ ู งอายุเป็ นกลุ่มประชากรที่มีอตั ราการเพิ่มขึ้นรวดเร็ วมาก จึงได้มีผูศ้ ึกษา
ความต้องการในการได้รับสวัสดิการของผูส้ ู งอายุกนั อย่างกว้างขวางและเป็ นสถานการณ์ประชากร
ที่กาํ ลังได้รับความสนใจในสังคมโลกปั จจุบนั คงจะหนีไม่พน้ เรื่ องโครงสร้างประชากรที่กาํ ลังมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ "สังคมผูส้ ู งอายุ" (aging society)
ประชากรผู ส้ ู งอายุนับ เป็ นกลุ่ ม ประชากรที่ มี ค วามสํ าคัญ และมี คุ ณ ค่ ายิ่ง ต่ อ สั งคมอัน
เนื่ องมาจากผูส้ ู งอายุเป็ นผูท้ ี่ผ่านประสบการณ์ต่างๆมากมายในชี วิตและมีความรู ้ความสามารถใน
ด้านใดด้านหนึ่ งเป็ นอย่างดีทาํ ให้ผูส้ ู งอายุมองเห็ นการณ์ไกลสามารถคาดการณ์ ได้ใกล้เคียงความ
จริ งตลอดจนมีการตัดสิ นใจที่สุขมุ รอบคอบและมีการตัดสิ นใจที่ดีผูส้ ู งอายุที่ยงั มีสุขภาพแข็งแรงมี
ความพร้อมทางด้านร่ างกายและกําลังใจที่ จะกระทําประโยชน์เพื่อสังคมจึงนับได้ว่าผูส้ ู งอายุเป็ น
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ทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสําคัญยิง่ ไม่ควรละเลยจะเห็นว่าผูส้ ู งอายุน้ นั มิใช่เป็ นเพียงผูท้ ี่จะต้อง
พึ่งพาผูอ้ ื่นในฐานะบทบาทของผูร้ ับเสมอไปแม้ว่าโดยธรรมชาติและโดยวัยที่มีการเสื่ อมโทรมทั้ง
ทางด้านร่ างกายและจิตใจอารมณ์ไปทีละเล็กละน้อยดังนั้นรัฐบาลจึงได้จดั ทําแผนผูส้ ู งอายุระยะยาว
ขึ้นโดยมีแนวคิดพื้นฐานในการวางแผนสําหรับผูส้ ู งอายุดงั นี้ผสู ้ ู งอายุเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถ
พลังทางความคิดโดยเฉพาะประสบการณ์ที่ควรนํามาใช้เป็ นประโยชน์ต่อสังคมได้อีกมากมายและ
การสนับ สนุ น ส่ งเสริ ม ให้ ผู ส้ ู งอายุยงั คงบทบาทการมี ส่ ว นร่ ว มในสั งคมนั้น นอกจากจะทําให้
ผูส้ ู งอายุไม่รู้สึกว้าเหว่โดดเดี่ยวเห็นชีวิตมีคุณค่าแล้วยังจะช่วยให้ผสู ้ ู งอายุสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆได้ดีอีกด้วย (วิไลพรสุ ตนั ไชยนนท์, 2547, หน้า 5-6)
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการบํานาญ
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านความต้องการที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติ ของข้าราชการบํานาญ
3. เพื่อศึกษาปั จจัยอื่น ๆที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติ ของข้าราชการบํานาญ
ประโยชน์ ของการวิจยั
1. เป็ นแนวทางที่ทาํ ให้รับรู ้ถึงปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
บํานาญ
2. เพื่อเป็ นการเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับการเกษียณอายุให้กบั หน่วยงาน และบุคคลต่างๆ ที่
สนใจและที่ตอ้ งเกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้ให้การช่วยเหลือแก่ผเู ้ กษียณอายุต่อไป
3. ทําให้ทราบการปรับตัวและการดําเนินชีวติ ของผูส้ ู งอายุ ภายหลังการเกษียณอายุราชการ
4. เป็ นแนวทางปฏิบตั ิตวั ของผูส้ ู งอายุหลังเกษียณ
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กรอบแนวความคิดการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพชี วิตของข้าราชการบํานาญ” นั้นมีกรอบแนวคิดใน
การวิจยั ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ปัจจัยส่ วนบุคคล
• เพศ
•ประเภทผูร้ ับเงิน
• อายุ
• รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
•สถานภาพ

ปั จจัยความต้ องการ ตามทฤษฎี
Frederick Herzberg
• ด้านการการจูงใจ
• ด้านการธํารงรักษา
• ส่ งเสริ มการตลาด

คุณภาพชีวติ ของข้าราชการบํานาญ

ปั จจัยอื่น ๆ
• การท่องเที่ยว
• ที่อยูอ่ าศัย
• งานอดิเรก

สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ประเภทผูร้ ับเงินและรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวติ ของข้าราชการบํานาญต่างกัน
2. ปั จจัยด้านความต้องการ ที่ประกอบด้วยด้านการจูงใจ และด้านการธํารงรักษา ที่แตกต่าง
กันมีผลต่อคุณภาพชีวติ ของข้าราชการบํานาญต่างกัน
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่ประกอบด้วย การท่องเที่ยว ที่อยูอ่ าศัย และงานอดิเรก ที่แตกต่างกันมีผล
ต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการบํานาญต่างกัน
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แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความต้ องการ
ทฤษฎีลาํ ดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Need Hierarchy)มาสโลว (Maslow
1970: 35-47) เป็ นนัก จิ ต วิ ท ยาและนัก มนุ ษ ยวิ ท ยาโดยเขาได้นําประสบการณ์ ที่ ได้จ ากการเป็ น
นักจิตวิทยาและผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษามาเป็ นพื้นฐานในการเสนอทฤษฎีที่อธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษย์ว่า
จะมีความต้องการเป็ นไปตามลําดับขั้น 5 ขั้นโดยมาสโลว์มีฐานแนวคิดหรื อสมมติฐานของทฤษฎี 3
ประการคือ
1. คนเป็ นสัตว์อย่างหนึ่งที่มีความต้องการความต้องการของคนไม่มีที่สิ้นสุ ด
2. ความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้รับการตอบสนองความพอใจแล้วจะไม่เป็ นสิ่ งจูงใจ
พฤติกรรมต่อไปอีก
3. ความต้องการของคนจะเรี ยงลําดับตามความสําคัญเมื่อความต้องการอย่างหนึ่งได้รับการ
ตอบสนองแล้วความต้องการอย่างอื่นจะเกิดขึ้นมาทันที
ลําดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ได้แบ่งออกเป็ น 5 ลําดับขั้นจากตํ่าไปหาสู งคือ
1. ความต้องการทางด้านร่ างกาย (Physiological Needs) เป็ นความต้องการขั้นพื้นฐานของ
มนุ ษย์เพื่อความอยูร่ อดของชี วิตเช่นความต้องการในเรื่ องอาหารนํ้าเครื่ องนุ่ งห่ มยารักษาโรคที่พกั
อาศัยรวมทั้งความต้องการทางเพศ
2. ความต้องการทางด้านความปลอดภัย (Safety Needs) เป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวกับ การป้ องกัน
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆที่ จะเกิดขึ้นกับร่ างกายความมัน่ คงทางเศรษฐกิจความ
มัน่ คงในหน้าที่การงานและผลประโยชน์พิเศษต่างๆรวมทั้งสถานะทางสังคม
3. ความต้องการทางด้านสังคม (Social Needs) ความต้องการขั้นนี้ จะเกี่ยวกับการต้องการ
ความรักการอยู่ร่วมในสังคมการต้องการได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นและการเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กลุ่มทางสังคม
4. ความต้องการการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) เป็ นความต้องการและปรารถนาที่จะ
ได้รับ การยอมรั บ นับ ถื อจากบุ ค คลอื่ น ในด้านการมี พ ลังเข้มแข็งความสําเร็ จความสามารถและ
ความมีอิสรเสรี และความต้องการมีเกียรติมีชื่อเสี ยงมีฐานะที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น
5. ความต้องการสําเร็ จในชีวิต (Self – actualization Needs) เป็ นความต้องการระดับสู งสุ ด
ที่อยากให้เกิดความสําเร็ จในทุกสิ่ งทุกอย่างตามความนึกคิดของตนเองซึ่งถือว่าเป็ นความสามารถใน
ระดับที่มนุษย์พึงกระทําได้
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ในการนําทฤษฎีความต้องการตามลําดับขั้นของมาสโลว์ไปใช้ในการจูงใจในการบริ หารมี
ข้อควรพิจารณาดังนี้
1) ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็ นตัวจูงใจอีกและจะเกิดความต้องการ
ในขั้นที่สูงขึ้นและความต้องการที่สูงขึ้นจะเป็ นตัวจูงใจต่อไป
2) ความต้องการของแต่ละคนมีความซับซ้อนมากกล่าวคือความต้องการของแต่ละคนอาจ
ไม่เป็ นไปตามลําดับขั้นก็ได้
3) ทฤษฎีของมาสโลว์ไม่ได้ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานความเป็ นจริ งนัน่ คือไม่ได้พิจารณามนุ ษย์ใน
เชิงสิ่ งมีชีวิตจึงไม่สามารถอธิบายความต้องการของมนุษย์บางประการได้
ทฤษฎีของมาสโลว์สามารถนํามาปรับใช้ในการศึกษาความต้องการของคนและปั จจัยการ
ตอบสนองได้ดงั นี้
ความต้องการทางด้านร่ างกายได้แก่อาหารอากาศนํ้าเพศและการพักผ่อนนอนหลับเป็ นต้น
แต่ในความต้องการปั จจัยที่จะตอบสนองในระดับองค์การนั้นได้แก่การจ่ายเงินเงื่อนไขการทํางานที่
พึงพอใจ
ความต้องการทางด้านความปลอดภัยได้แก่ การคุม้ ครองป้ องกันส่ วนปั จจัยที่ ตอ้ งการใน
ระดับองค์การนั้นได้แก่สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและการงานที่มนั่ คง
ความต้องการทางด้านสังคมได้แก่ความรักการมีส่วนร่ วมปั จจัยที่ตอ้ งการในระดับองค์การ
ได้แก่การรวมกลุ่มทํางานการนิเทศสมาคมอาชีพ
ความต้องการการยอมรับนับถือได้แก่เกียรติยศชื่อเสี ยงสถานภาพปั จจัยที่ตอ้ งการในระดับ
องค์การนั้นได้แก่การยอมรับจากสังคมชนิดของงานสถานภาพในงาน
ความต้องการความสําเร็ จได้แก่ ความก้าวหน้าการสร้ างสรรค์พฒ
ั นาปั จจัยที่ ต้องการใน
ระดับองค์การนั้นได้แก่งานที่ทา้ ทายสัมฤทธิ์ผลในงานความก้าวหน้าในองค์การ
ทฤษฎี X และทฤษฏี Yของแมกเกรเกอร์ (McGregor’s Theory X and Theory Y)แมกเกร์
เกอร์ (Douglas McGregor 1960: 33-57 อ้างถึงใน อุทยั ปั ญญาโกญ2539: 34)กล่าวถึงสิ่ งที่ผบู ้ ริ หาร
จะต้องพบในการบริ หารงานบุคลากร ในทัศนะของแมกเกรเกอร์ แบ่งลักษณะของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ออกเป็ น 2 ประเภทเป็ นที่มาของทฤษฎี X และทฤษฎี Yทฤษฎี X และทฤษฎี Yของแมกเกรเกอร์ ที่
จําแนกคนออกเป็ น 2 กลุ่มเป็ นหลักพื้นฐานในการนําไปใช้ในการจูงใจ แนวคิดของทฤษฏีน้ ี แบ่ ง
ผูใ้ ต้บ ังคับ บัญ ชาออกเป็ น 2 กลุ่ มตามทฤษฏี X และทฤษฏี Yสามารถเปรี ยบเที ยบให้เห็ นได้ดงั นี้
(Scott and Walker 1992:73 อ้างถึงใน อุทยั ปั ญญาโกญ2539: 34)
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การเปรี ยบเที ย บลั ก ษณะคนตาม ทฤษฎี X และทฤษฎี Y(Kenneth Scott and Allan
Walker1992 : 73)
ทฤษฎี X
1. คนส่ วนมากโดยธรรมชาติแล้วขี้เกียจ
2. คนงานสนใจเฉพาะงานที่เป็ นของตน
3. คนงานชอบให้ถูกลงโทษเพื่อเพิ่มผลงาน
4. คนงานไม่สนใจในงานที่ตนทําเท่าไหร่
5. โดยพื้นฐานคนงานขี้โกง
6. ระเบียบวินยั สามารถช่วยเพิ่มผลผลิต
7. คนงานไม่สนใจเป้าหมายขององค์การ
8. คนงานไม่มีความรับผิดชอบต่องาน
ทฤษฎี Y
1. คนงานโดยมากมีความสุ ขกับการทํางาน
2. คนงานชอบที่จะช่วยเหลือผูอ้ ื่นในงานต่างๆ
3. การลงโทษไม่ได้ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่ม
4. คนงานสนใจในงานที่ตนทํา
5. โดยพื้นฐานแล้วคนงานจริ งใจกับงาน
6. คนงานจะมีความรับผิดชอบต่องานเอง
7. คนงานสนใจในเป้าหมายขององค์การ
8. คนงานมีความรับผิดชอบต่องาน
ทฤษฎี X ถ้าเปรี ยบกับทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์แล้ว ทฤษฎี X จะตั้งอยูบ่ นข้อสมมติฐาน
ของการตอบสนองความต้องการระดับตํ่าคือความตอ้งการทางด้านร่ างกาย และความต้องการด้าน
ความปลอดภัย จากเหตุที่เชื่อว่าคนงานไม่ชอบทํางาน พยายามหลีกหนี งาน เห็นแก่ตวั ไม่เอาใจใส่
ต่อองค์การ และมักต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้นแนวคิดการบริ หารเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การจึงต้องใช้วิธีการบังคับสั่ง
การโดยตรง การจูงใจด้วยผลตอบแทนทางด้านการเงิน และการใช้ระเบียบวินยั และอํานาจควบคุม
หรื อแม้กระทัง่ การข่มขู่ดว้ ยวิธีการลงโทษต่างๆและมุ่งตอบสนองความต้องการในระดับตํ่า
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ทฤษฎี Y มีลกั ษณะตรงข้ามกับทฤษฎี X จะตั้งอยูบ่ นข้อสมมติฐานของการตอบสนองความ
ต้องการระดับสู งคือ ความต้องการมีชื่อเสี ยง ความต้องการการยอมรับ และความต้องการสําเร็ จใน
ชี วิต จากเหตุที่เชื่ อว่าคนงานมี ความรับผิดชอบงานเอง ต้องการพัฒนาตัวเอง เห็นว่าการทํางานมี
ความสนุกสนาน ดังนั้นแนวการบริ หารด้านการจูงใจ จึงไม่สามารถจะใช้การออกคําสั่งการควบคุม
การปูนบําเหน็จรางวัล การลงโทษทางวินยั แต่จะเป็ นการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม คนงานจะ
ควบคุมและสั่งการด้วยตนเอง เพื่อความสําเร็ จในเป้ าหมายขององค์การเขายอมรับว่าเป้ าหมายและ
กิ จ กรรมของฝ่ ายบริ ห ารนั้น จะต้อ งเข้ากัน ได้ก ับ ความต้อ งการหรื อ เป้ าหมายส่ ว นบุ ค คลของ
พนักงานแต่ ละคน ผูบ้ ริ ห ารตามทฤษฎี Y เชื่ อ ว่าการตอบสนองความต้อ งการระดับ สู งนั้น จะมี
ความสําคัญต่อการพัฒนาตนเองของพนักงานแต่ละคน
ทฤษฎีการจูงใจ – คํ้าจุนของเฮอร์ ซเบิร์ก (Motivation – Hygiene Theory)ทฤษฎีการจูงใจคํ้าจุนของเฮอร์ซเบิร์กหรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่าทฤษฏี 2 ปั จจัยได้รับการยอมรับอย่างแพร่ หลายเกือบ
ทุกวงการไม่วา่ จะเป็ นด้านการบริ หารราชการหรื อการบริ หารธุรกิจ
จากการศึกษาของเฮอร์ ซเบิ ร์กและคณะ (1959: 3-139) ที่ เมืองพิทส์ เบิ รก์รัฐเพนซิ ลวาเนี ย
ประเทศสหรัฐอเมริ กาตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วยวิศวกรและนักบัญชีของ
บริ ษทั ต่างๆจํานวน 200 คนวิธีดาํ เนินการใช้การสัมภาษณ์เพื่อจะหาคําตอบว่าสถานการณ์อย่างไรที่
ทําให้วิศวกรและนักบัญชี มีความพอใจในการทํางานมากขึ้นหรื อน้อยลงและถามความเห็ นของ
ตัวอย่างเกี่ยวกับสภาพการณ์ที่ทาํ ให้เกิดมีความรู ้สึกที่ดีและไม่ดีต่องานของตนและผูส้ มั ภาษณ์ยงั ให้
วิศวกรและนักบัญชีตอบด้วยว่าความรู ้สึกพึงพอใจและไม่พึงพอใจในงานนั้นมีผลถึงการปฏิบตั ิงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความเป็ นอยูข่ องตนหรื อไม่
จากการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์พบว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู ้สึกที่ดีและไม่
ดี ของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ ซ่ ึ งแบ่ งออกได้เป็ น 2 ประเภทคื อปั จจัยจูงใจและปั จจัยคํ้าจุนปั จจัยจู งใจเป็ น
ปั จจัยที่ นาํ ไปสู่ ทศั นคติในทางบวกเพราะทําให้เกิ ดความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานซึ่ งมีลกั ษณะ
สัมพันธ์กบั เรื่ องของงานโดยตรงนั่นคือความต้องการจะได้รับ ความสําเร็ จตามความนึ กคิ ดของ
ตนเองคือเป้ าหมายสู งสุ ดของมนุษย์ส่วนปั จจัยคํ้าจุนเป็ นปั จจัยที่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจ
ในการปฏิ บตั ิ งานซึ่ งมี ลกั ษณะเป็ นภาวะแวดล้อมหรื อเป็ นส่ วนประกอบของงานปั จจัยนี้ อาจจะ
นําไปสู่ ความไม่พึงพอใจในการปฏิบตั ิงานได้
ผลจากการศึ ก ษาของเฮอร์ ซ เบิ ร์ ก สามารถแยกปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบตั ิงานได้เป็ น 2 ประเภทคือ
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1. องค์ประกอบที่ทาํ ให้เกิดความพึงพอใจมีอยู่ 5 ประการคือ
1.1 ความสําเร็ จของงาน (Achievement) หมายถึงการที่คนทํางานได้เสร็ จสิ้ นและ
ประสบผลสําเร็ จอย่างดีเมื่องานประสบผลสําเร็ จจึงเกิดความรู ้สึกพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็ จ
ของงานนั้น
1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึงการได้รับการยอมรับนับ
ถื อ ไม่ ว่าจากผูบ้ ังคับ บัญ ชาจากเพื่ อนจากผูม้ าขอรั บ คําปรึ กษาหรื อจากบุ คคลในหน่ วยงานการ
ยอมรับนี้จะอยูใ่ นรู ปของการยกย่องชมเชยหรื อการยอมรับในความรู ้ความสามารถ
1.3 ลักษณะของงาน (Work Itself) หมายถึงงานที่น่าสนใจงานที่ตอ้ งอาศัยความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ทา้ ทายหรื อเป็ นงานที่สามารถทําตั้งแต่ตน้ จนจบได้โดยลําพัง
1.4 ความรั บ ผิด ชอบ (Responsibility) หมายถึ งความพึ งพอใจที่ เกิ ดขึ้ น จากการ
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานและมีอาํ นาจในงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่
1.5 ความก้าวหน้าในตําแหน่ งการงาน (Advancement) หมายถึ งได้รับ เลื่ อ นขั้น
เลื่อนตําแหน่งให้สูงขึ้นการมีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู ้เพิ่มเติม
2. องค์ประกอบด้านสุ ขอนามัยมีท้ งั หมด 11 ประการคือ
2.1 เงิน เดื อน (Salary) หมายถึ งเงิ นเดื อ นและการเลื่อนขั้นเงิ นเดื อนนั้นเป็ นที่ น่า
พอใจของบุคคลในหน่วยงาน
2.2 โอกาสที่ จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึ ง
โอกาสที่จะได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตําแหน่งและได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ
2.3 ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (Interpersonal Relation with Subordinate)
หมายถึ ง การที่ บุ ค คลสามารถทํา งานร่ ว มกัน มี ค วามเข้า ใจอัน ดี แ ละความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ก ับ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2.4 ฐานะของอาชี พ (Status) หมายถึ งอาชี พนั้นเป็ นที่ ยอมรั บ ของสังคมมี เกี ยรติ
และศักดิ์ศรี
2.5 ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชา (Interpersonal Relation with Superior)
หมายถึงการติดต่อระหว่างบุคคลกับผูบ้ งั คับบัญชาที่แสดงความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันความสามารถ
ทํางานร่ วมกันและเข้าใจซึ่งกันและกัน
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2.6 ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน (Interpersonal Relation with Peers) หมายถึ ง
การติดต่อระหว่างบุคคลกับเพื่อนร่ วมงานที่แสดงถึงความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันความสามารถทํางาน
ร่ วมกันและความเข้าใจซึ่งกันและกัน
2.7 เทคนิ คการนิ เทศ (Supervision Technique) หมายถึ ง ความสามารถของ
ผูบ้ งั คับบัญชาในการดําเนินงานหรื อความยุติธรรมในการบริ หาร
2.8 นโยบายและการบริ หารงานของบริ ษทั (Company Policy andAdministration)
หมายถึงการจัดการ (Management) การบริ หารงานขององค์การและการติดต่อสื่ อสารในองค์การ
2.9 สภาพการทํางาน (Working Condition) ได้แก่สภาพทางกายภาพของงานเช่ น
แสงเสี ยงอากาศชัว่ โมงการทํางานและสิ่ งแวดล้อมอื่นๆเช่นอุปกรณ์การทํางานหรื อเครื่ องมือต่างๆ
2.10 ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว (Personal Life) หมายถึงความรู ้สึกดีหรื อไม่ดีอนั เป็ นผล
ที่ได้รับจากงานของเขา
2.11 ความมั่น คงในงาน (Job Security) หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก ของบุ ค คล ที่ มี ต่ อ
ความมัน่ คงในงานความยัง่ ยืนของอาชีพหรื อความมัน่ คงขององค์การ
จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจซึ่ งประกอบด้วยหลายๆทฤษฎีผวู ้ ิจยั ได้พิจารณา
แล้วแต่ละทฤษฎีสรุ ปได้ว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจของแต่ละทฤษฎีที่ทบั ซ้อนกันบางทฤษฎี
แบ่งไว้เพียงกว้างๆหรื ออาจจะเป็ นการศึกษาในแต่ละยุคสมัยต่างกันบางครั้งอาศัยการจําแนกกลุ่มที่
แตกต่ า งกัน จึ ง ได้ค ัด เลื อ กทฤษฎี ข องเฮอร์ ซ เบิ ร์ ก เพราะได้ก ล่ า วไว้ค รอบคลุ ม เนื้ อหาและมี
รายละเอียดชัดเจนซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นาํ มาปรับให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานของสรรพากรพื้นที่ สาขา
โดยนําเนื้อหาที่มีความซํ้าซ้อนมารวมกันทําให้ตวั แปรลดลงเหลือเพียง 11 ตัวแปรซึ่งประกอบด้วย
1) ความสําเร็ จของงาน
2) การได้รับการยอมรับนับถือ
3) ลักษณะของงาน
4) ความรับผิดชอบ
5) ความก้าวหน้า
6) นโยบายและการบริ หาร
7) การปกครองบังคับบัญชา
8) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
9) สภาพการทํางาน
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10) ความมัน่ คงในงาน
11) เงินเดือน
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อคุณภาพชี วิตของข้าราชการบํานาญ เป็ นการศึกษาวิจยั
เชิ งปริ มาณ ใช้แนวทางการวิจยั เชิ งสํารวจ เก็บ รวบรวมข้อมูลจากการออกแบบสอบถาม ซึ่ งการ
วิเคราะห์ ขอ้ มูล

จะแบ่ งเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ สถิติเชิ งพรรณนา และสถิ ติเชิ งอนุ มาน โดยใช้

Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห์
ประชากรและหน่ วยวิเคราะห์
ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือข้าราชการบํานาญในหน่วยนายทะเบียน กอง
เบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ กรมการเงินทหารบก ตั้งแต่วนั ที่ 12-25 เม.ย. พ.ศ. 2560 ซึ่ งสามารถระบุ
จํานวนประชากรที่ แน่ นอนได้ตรวจสอบความถู กต้องและความเชื่ อ มั่นของแบบสอบถามจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ เมื่อผ่านเรี ยบร้อยแล้วจึงได้นาํ ไปแจกจริ งกับกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว
การเลือกกลุ่มตัวอย่ างและแผนการสุ่ มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้ งนี้ จาํ นวน 400คนผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขนาดตัวอย่างจากการใช้
สู ตรของ Taro Yamane คํานวณหาขนาดตัวอย่างที่จะใช้มีรายละเอียดดังนี้
n

.N.
1+N(e)2

=

N = จํานวนประชากรทั้งหมด
e = ค่าความคลาดเคลื่อน 0.05
n = จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
จะได้ n

=
=

388 คน ≈ 400 คน

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ขนาดตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง
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ผู ้วิ จ ัย ได้เลื อ กใช้ วิ ธี ด ํา เนิ น การสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบไม่ ใ ช้ ท ฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ น (Nonprobability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่ งผูว้ ิจยั ทํา
การเก็บข้อมูลตัวอย่างผ่านทางแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ เป็ นการนําสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้เก็บรวบรวมมา แบ่ง
ออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติ เช่น ความถี่ ร้อยละ เป็ นต้น หรื อนํามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลของตัว
แปรอิสระ และตัวแปรตามในแบบสอบถามแต่ละข้อ โดยใช้สถิ ติ เช่ น ค่ าเฉลี่ ยหรื อค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน เป็ นต้น
2. การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติอนุมาน เป็ นสถิติที่นาํ มาใช้ใน
การอ้างอิงไปหาค่าความเป็ นจริ งของประชากร สถิติอนุมานถูกนําไปใช้ใน 2 เรื่ อง คือ การประมาณ
ค่าทางสถิติ และการทดสอบสมมติฐาน ซึ่ งในการวิจยั มักนิ ยมนําสถิติอนุ มานมาใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่t-Test และ F-Test
สรุ ปผลการวิจยั
ตารางที่ 1การวิเคราะห์ เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล
(n = 400)
รายละเอียด
เพศ
อายุ

สถานภาพ

ประเภทผู้รับเงิน

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ชาย
หญิง
ตํ่ากว่า 45 ปี
46–55 ปี
56–65 ปี
65 ปี ขึ้นไป
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
บํานาญ
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ความถี่
345
55
29
67
131
173
69
205
91
35
246

ร้ อยละ
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
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน ตํ่ากว่า 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

สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัย ส่ วนบุคคลทีม่ ีผลต่ อคุณภาพชีวติ ของข้ าราชการบํานาญ
พบว่าข้าราชการบํานาญเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่ วนมากมีอายุ 65 ปี ขึ้นไป รองลงมาคือ ช่วง
อายุระหว่าง 56 – 65 ปี มี สถานภาพสมรสมากที่ สุด รองลงมาคื อหย่า ส่ วนมากเป็ นผูร้ ั บ บํานาญ
รองลงมาคือผูร้ ับบําเหน็จ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001 บาท ถึง 35,000 บาท มาก
ที่สุด รองลงมาคือระหว่าง 9,001 บาท ถึง 20,000 บาท

ตารางที่ 2ปั จจัยด้ านความต้ องการของผู้ตอบแบบสอบถาม
(n = 400)
ปัจจัยด้ านความต้ องการ

รายละเอีย ด

ความถี่

ร้ อยละ

100

25.00

การวางแผนทางการเงิน

208

52.00

ศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติม เพื่อสังคมหรื อ

92

23.00

134

33.50

ด้ านการจูงใจ
ความก้ าวหน้ าส่ วนตัว

การนําองค์ความรู ้ก่อนเกษียณมาใช้
ประกอบอาชีพหลังเกษียณ

แนวทางการทําธุรกิจ
การยกย่องนับถือและการ

ตําแหน่งงานก่อนเกษียณ

ยอมรับ
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ประสบการณ์งานก่อนเกษียณ

48

12.00

ความมัน่ คงทางการเงิน

131

32.75

สุ ขภาพ

87

21.75

การให้คาํ แนะนําด้านการเบิกจ่าย

161

40.25

มีกระบวนการและขั้นตอนที่ส้ นั และ

105

26.25

134

33.50

ปรับเพิ่มเงินบํานาญ

263

65.75

บําเหน็จตกทอด

79

19.75

บําเหน็จดํารงชีพ

58

14.50

เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

197

49.25

เงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร

98

24.50

โครงการเงินกูบ้ าํ เหน็จตกทอดคํ้า

66

16.50

39

9.75

ด้ านการธํารงรักษา
ลักษณะการบริการ

กระชับ
เจ้าหน้าที่บริ การด้วยความสุ ภาพ เป็ น
มิตร เต็มใจให้บริ การ
ค่ าตอบแทนและผลตอบแทน

ด้ านความมั่นคง

ประกัน
บ้านพักสวัสดิการ

สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านความต้ องการที่มผี ลต่ อคุณภาพชีวิตของข้ าราชการบํานาญ
พบว่าส่ วนใหญ่แล้วข้าราชการบํานาญมีความต้องการด้านความก้าวหน้าส่ วนตัว ในด้าน
การวางแผนทางการเงินมากที่ สุด รองลงมาคือการนําองค์ความรู ้ก่อนเกษียณมาใช้ประกอบอาชี พ
หลังเกษียณ ด้านการยกย่องและการยอมรับมากที่ สุดคือตําแหน่ งก่อนเกษียณ รองลงมาคือความ
มัน่ คงทางการเงินลักษณะการบริ การที่ มากสุ ดคือการให้คาํ แนะนําด้านการเบิ กจ่ายรองลงมาคื อ
เจ้าหน้าที่บริ การด้วยความสุ ภาพ เป็ นมิตร เต็มใจให้บริ การค่าตอบแทนและผลตอบแทนที่ตอ้ งการ
มากที่ สุดคือการปรับเพิ่มเงินบํานาญรองลงมาคือบําเหน็จตกทอด ด้านความมัน่ คงที่ตอ้ งการมาก
ที่สุดคือเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล รองลงมาคือเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
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ตารางที่ 3ปั จจัยอื่น ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปัจจัยอื่น ๆ
รายละเอีย ด
ความถีใ่ นการท่ องเที่ยว เดือนละ 1 ครั้ง
ปี ละ 2-3 ครั้ง
ปี ละครั้ง
น้อยกว่าปี ละครั้ง
บ้านพักส่ วนตัว
ทีอ่ ยู่อาศัย
บ้านพักราชการ
บ้านพักคนชรา
ออกกําลังกาย
งานอดิเรก
อ่านหนังสื อ
ท่องเที่ยว
อื่น ๆ

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

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

สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้ อมูลเกี่ย วกับปัจ จัย อื่น ๆ ได้ แก่ การท่ องเที่ย ว ที่อยู่อาศัย และงานอดิเรก ที่มี
ผลต่ อคุณภาพชีวติ ของข้ าราชการบํานาญ
พบว่าส่ วนใหญ่ขา้ ราชการบํานาญมีความถี่ในการท่องเที่ยว น้อยกว่าปี ละครั้ง รองลงมาคือ
ปี ละครั้ง ที่อยู่อาศัย พักอาศัยบ้านพักส่ วนตัวมากที่ สุด รองลงมาคือบ้านพักราชการ มีจาํ นวน 57 คน
คิดเป็ นร้อยละ 14.25 งานอดิเรกที่ขา้ ราชการบํานาญนิยมมากที่สุดคือการออกกําลังกาย รองลงมาคือ
การท่องเที่ยว
ตารางที่ 4ปั จจัยที่มผี ลต่ อคุณภาพชีวิตของข้ าราชการบํานาญ
ปัจจัย
ความสะดวกสบายของข้ าราชการ
บํานาญ

ค่ าเฉลีย่
4.58

1295

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.6817

ค่ า
ตํา่ สุ ด
2

(n = 400)
ค่ าสู งสุ ด
5

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ความสั มพันธ์ กบั บุคคลอื่นของ
ข้ าราชการบํานาญ
ความพึงพอใจในสุ ขภาพร่ างกายและ
สุ ขภาพจิตใจ
ความพอเพียงของรายได้ ข้าราชการ
บํานาญ
ความครบถ้ วนของปัจจัย 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

สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยที่มผี ลต่ อคุณภาพชีวติ ของข้ าราชการบํานาญ
พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการบํานาญ มากที่สุดคือ ความครบถ้วนของปั จจัย 4มี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.66 คะแนนและมี ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0.6092 คะแนนรองลงมาคื อ
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ บุ ค คลอื่ น ของข้าราชการบํา นาญและความพึ ง พอใจในสุ ข ภาพร่ า งกายและ
สุ ขภาพจิตใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.6525 คะแนน และ
0.6370 คะแนน ตามลําดับ น้อยที่สุดคือความสะดวกสบายของข้าราชการบํานาญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.58 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.6817 คะแนนซึ่งทั้งหมดมีค่าคะแนนตํ่าสุ ดอยูท่ ี่ 1
และค่าคะแนนสู งสุ ดอยูท่ ี่ 5
อภิปรายผลของการวิจยั
สมมติฐานที่ 1: ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ประเภทผูร้ ับเงิน และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการบํานาญต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่าปั จจัยส่ วนบุ คคลไม่มีดา้ นใดที่ ผลต่อคุณภาพชี วิตของข้าราชการ
บํานาญแต่อย่างใด ทั้งนี้ เนื่ องจากปั จจุบนั ความแตกต่างในเรื่ อง เพศ อายุ สถานภาพ ประเภทผูร้ ับ
เงิน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการบํานาญ เพราะทุกปั จจัยส่ งผล
ให้ขา้ ราชการบํานาญมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ต่างกัน
สมมติ ฐานที่ 2 :ปั จจัยด้านความต้องการ ประกอบด้วยด้านการจู งใจ และด้านการธํารง
รักษา ที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวติ ของข้าราชการบํานาญต่างกัน
ด้านการจูงใจ ที่ประกอบด้วย ด้านความก้าวหน้าส่ วนตัว และด้านยกย่องนับถือหรื อการ
ยอมรับไม่มีผลต่ อคุณภาพชี วิตของข้าราชการบํานาญต่างกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากข้าราชการบํานาญมี
ความต้องการทุกปั จจัย
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ด้านการธํารงรักษาที่ ประกอบด้วย ลักษณะการบริ การ ด้านค่าตอบแทนและผลตอบแทน
และด้านความมั่น คง ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า มี เพี ยงความต้อ งการด้านความมั่น คงที่
แตกต่างกัน มีผลต่ อคุณ ภาพชี วิตของข้าราชการบํานาญต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ
0.05127สอดคล้องกับแนวคิดของ ศักดิ์ศรี บริ บาลบรรพตเขต (2533:15) ได้ให้ความหมายของคําว่า
ความมัน่ คงมนุษย์ว่า หมายถึง ความรู ้สึกที่ปลอดจากความขาดแคลน ความหวาดกลัว รวมถึงการดู
หมิ่นดูแคลนและการกระทํายํ่าบีท้ งั ปวง สามารถยืนอยู่ในสังคมอย่างสมศักดิ์ศรี ไพบูลย์ วัฒนศิริ
ธรรม (2546:2) ได้ให้ความหมายของความมัน่ คงของมนุษย์วา่ น่าจะเป็ นผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาของ
การพัฒนาประเทศทุกประเทศ ไม่ว่าประเทศนั้น ๆ จะอยู่ในระดับใดของการพัฒนา และน่าจะเป็ น
มาตรวัดที่ ดีกว่าการดูรายได้เป็ นหลัก ซึ่ งเป็ นวิธีที่ประเทศทั้งหลาย รวมทั้งประเทศไทยใช้อยู่ใน
ปั จจุบนั
สมมติ ฐานที่ 3:ปั จจัยอื่ น ๆ ที่ ป ระกอบด้วย การท่ องเที่ ยว ที่ อ ยู่อ าศัย และงานอดิ เรก ที่
แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวติ ของข้าราชการบํานาญต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยอื่นๆ ไม่มีดา้ นใดที่ผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการบํานาญ
แต่อย่างใด ทั้งนี้ เพราะทุกปั จจัยส่ งผลให้ขา้ ราชการบํานาญมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ต่างกัน
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ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสินค้ าผ่านโซเชียลมีเดีย ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง
FACTOR INFLUENCING DECISION MAKETING ON SHOOPING VLA SOCIAL
MEDLA OF RAMKHAMHAENG UNIVERSITY STUDENTS
ชนกสุ ดา ชัยภักดี
นักศึกษาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ คณะบริ การธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชี ยลมีเดียของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง การศึกษาฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าผ่านโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ” เป็ นการศึกษา
เชิ งปริ มาณที่ตวั แปรต้นที่ใช้ในการวิจยั คือ (1) ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชี พ
รายได้ ต่ อ เดื อ น และสถานภาพ (2) ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ประกอบด้ ว ย ได้ แ ก่
วัตถุประสงค์ในการใช้โซเชียลมีเดีย ประเภทโซเชียลมีเดียที่เลือกใช้ ความถี่ในการใช้โซเชียลมีเดีย
ระยะเวลาในการใช้โซเชียลมีเดียในแต่ละครั้ง และสถานที่ในการใช้โซเชียลมีเดีย (3) ปั จจัยอื่น ๆ ที่
ประกอบไปด้วย การซื้อสิ นค้าผ่านโซเซียล ประเภทสิ นค้าที่เลือกซื้อความถี่ในการใช้บริ การจํานวน
เงิ น ที่ ซ้ื อ ในแต่ ล ะครั้ ง โดยใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล และกลุ่ ม
ตัวอย่างในการวิจยั ใช้วิธีการสุ่ มอย่างแบบตามสะดวกจากกลุ่มนักศึ กษามหาวิท ยาลัยทุ กระดับ
การศึกษา จํานวน 400 คน ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ T-Test และ F-Test ผลการวิจยั พบว่า
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ 20-30 ปี มี อาชี พเป็ นข้าราชการ/รั ฐวิสาหกิ จ รายได้อยู่ที่ 20,001 –
30,000 บาท สถานภาพโสด
สํ า หรั บ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า ผ่ า นโซเชี ย ลมี เดี ย ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง จากการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 เพื่อ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยด้านอื่น ๆ
กับการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าผ่านโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง สามารถสรุ ป
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ได้ดงั นี้ ความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ ไม่มีอิทธิพลกับ
การตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าผ่านโซเชียลมีเดีย ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ในการใช้โซเชียล
มีเดีย ประเภทโซเชียลมีเดียที่เลือกใช้ ระยะเวลาในการใช้โซเชียลมีเดียในแต่ละครั้ง และสถานที่ใน
การใช้โซเชี ย ลมี เดี ย ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัดสิ น ใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค้าผ่านโซเชี ย ลมี เดี ย ปั จ จัยส่ ว น
ประสมทางการตลาดด้านความถี่ในการใช้โซเชี ยลมีเดีย มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า
ผ่านโซเชี ยลมีเดียแตกต่างกัน และสุ ดท้ายคือความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยอื่น ๆ การซื้ อสิ นค้าผ่าน
โซเซียล ประเภทสิ นค้าที่เลือกซื้ อความถี่ในการใช้บริ การจํานวนเงินที่ซ้ือในแต่ละครั้ง ไม่มีอิทธิพล
กับการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าผ่านโซเชียลมีเดีย
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
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purposes of using social media. Social media type selected. Time to use social media at a
time. And where to use social media. Do not influence the decision to buy a product through
social media. The marketing mix, the frequency of use of social media. Influencing the decision
to purchase a product through social media is different. Finally, the relationship between other
purchases sympathizers. Type of product selection, frequency of use, the amount of each
purchase. No influence on the decision to buy a product through social media.
บทนํา
ในยุค ปั จจุ บ ัน สภาพสังคมได้แปรเปลี่ ย นกลายเป็ นสั งคมโลกาภิ วฒ
ั น์ นั้น คื อ สั งคมที่ ไ ร้
พรมแดนจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องของเทคโนโลยีและอุปกรณ์ เครื่ องมือสื่ อสารรวมถึงระบบ
เครื อ ข่ ายสั ญ ญาณต่ างๆการติ ดต่ อ สื่ อ สารจึ งสามารถทําได้ง่ายและสะดวกมากขึ้ น อิ ท ธิ พ ลของ
เทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้ จึงมีส่วนสําคัญต่อการดําเนิ นชี วิตของมนุ ษย์เป็ นอย่างมากทั้งนี้ คงปฏิเสธ
ไม่ ได้ว่าอิ ทธิ พลของโซเชี ยลเน็ ตเวิร์กและเทคโนโลยีไร้ สายที่ มีบทบาทในด้านการศึ กษาความ
บันเทิงรวมทั้งด้านธุรกิจต่างๆที่ตองพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันได้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งใน
ชี วิตประจําวันของมนุ ษย์ทุกคนไปแล้วโดยเฉพาะธุ รกิ จพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ซ่ ึ งการที่ ธุรกิ จจะ
สามารถดําเนินอยูไ่ ด้ในท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ จาํ เป็ นต้องเพิ่มศักยภาพของธุรกิจโดยเน้น
กลยุทธ์ช่องทางในการปรับตัวของธุ รกิจที่มุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
อย่างหลากหลายรวดเร็ วและทัว่ ถึงทําให้เกิดความสะดวกแก่ผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การอีกทั้งยัง
เหมาะสําหรับผูป้ ระกอบการที่ มีเงินทุ นน้อยและต้องการลดต้นทุ นเพราะเพียงแค่มีเว็บไซต์หนึ่ ง
เว็บ ไซต์ก็เปรี ยบเสมื อ นว่ามี ร้านค้าอยู่ท ั่วโลกและสามารถเปิ ดการค้าได้ต ลอด24ชั่วโมงและยัง
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรงรวมทั้งให้คาํ ปรึ กษาและแก้ไขปั ญหาได้อย่างรวดเร็ วซึ่ งในอดีต
การทํา ธุ ร กิ จ การค้า นิ ย มกัน เพี ย งการขายผ่ า นทางหน้ า ร้ า นเท่ านั้น ทํา ให้ ต้อ งใช้เงิ น ลงทุ น สู ง
นอกจากนี้ การตั้งร้ านค้าในรู ปแบบเดิ มส่ วนใหญ่ จะเป็ นที่ รู้จกั และเข้าถึงได้เฉพาะลูกค้าในพื้นที่
เท่านั้นแต่สาํ หรับร้านค้าในยุคอิเล็กทรอนิ กส์น้ นั สามารถทําให้ร้านค้าเป็ นที่รู้จกั ได้อย่างแพร่ หลาย
และลูกค้านอกพื้นที่สามารถเข้าถึงได้ และยิง่ ไปกว่านั้นยังทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสู งสุ ดด้วย
โซเชียลมีเดียเป็ นอีกรู ปแบบหนึ่ งของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ที่แตกต่างไปจากการค้าในอดีต
ซึ่งเป็ นบริ การที่ให้ลูกค้าสามารถเลือกสิ นค้าและบริ การที่มีท้ งั ภาพเสี ยงหรื อคลิปวิดีโอผ่านเครื อข่าย
อิ น เตอร์ เน็ ต ได้ด้ว ยตนเองโดยอาศัย อุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต่ า งๆ เช่ น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
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โทรศัพท์มือถื อ หรื อสื่ ออื่ น ๆช่ วยให้ลูกค้าสามารถเลื อกซื้ อสิ นค้าได้สะดวกรวดเร็ วขึ้ น ทั้งยังมี
โอกาสสนทนาหรื อสอบถามรายละเอียดจากผูใ้ ห้บริ การได้เลยถือเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่น่าสนใจ
ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ พาณิ ชย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซ่ ึ งในอนาคตจะมี ก ารเปิ ดเสรี ท างการค้า ของกลุ่ ม เอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับผูป้ ระกอบการเพราะช่วยให้การดําเนิ นงานของ
ธุรกิจมีความหลากหลายและสามารถกระจายสื่ อไปยังต่างประเทศได้ ทําให้เกิดความได้เปรี ยบใน
แง่ของการลงทุนทั้งนี้ เนื่ องจากเป็ นธุรกิจที่มีตนทุนในการดําเนิ นงานตํ่าเมื่อเทียบกับการให้บริ การ
ในรู ปแบบเดิมส่ งผลให้ธุรกิจมีภาพลักษณ์โดดเด่นมีความทันสมัยและสามารถแข่งขันกับธุ รกิจอื่น
ๆได้ก ารนํา เอาโซเชี ย ลมี เดี ย มาใช้ในธุ ร กิ จ จึ ง เป็ นช่ อ งทางในการเพิ่ ม รายได้อี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง
นอกเหนือจากการให้บริ การทัว่ ไปด้านลูกค้าก็จะได้รับประโยชน์ในการใช้บริ การผ่านโซเชียลมีเดีย
ที่ มีความสะดวกรวดเร็ วในการใช้บริ การมี มีขอ้ จํากัดในเรื่ องของเวลาในการเปิ ดให้บริ การลูกค้า
เนื่องจากสามารถเปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมงถือเป็ นการอํานวยความสะดวกต่อลูกค้าอย่างมาก
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชียลมีเดีย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้อสิ นค้าผ่านโซเชียล
มีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
3) เพื่อศึ กษาปั จจัยอื่นๆที่ มีอิทธิ พลต่ อการเลื อกซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชี ยลมีเดี ยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สมมุตฐิ านงานวิจยั
1) ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และสถานภาพ ที่ แตกต่างกันต่อ
ปั จจัย ที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค้าผ่ า นโซเชี ย ลมี เดี ย ของนัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย
รามคําแหง
2) ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ในการใช้โซเซียลมีเดีย
ประเภทโซเซียลมีเดียที่เลือกใช้ ความถี่ในการใช้โซเชียลมีเดีย ระยะเวลาในการใช้โซเชียลมีเดียใน
แต่ละครั้ง และสถานที่ในการใช้โซเชียลมีเดียที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้า
ผ่านโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
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3) ปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การซื้อสิ นค้าผ่านโซเชียลมีเดีย
ประเภทสิ นค้าที่เลือกซื้อ ความถี่ในการใช้บริ การซื้อสิ นค้าผ่านโซเชียลมีเดีย จํานวนเงินที่ซ้ือสิ นค้า
ในแต่ละครั้ง ที่มีความแตกต่างกันที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าผ่านโซเชียลมีเดียของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับจากการวิจยั
1) เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ ดาํ เนิ นธุ รกิจการขายสิ นค้าผ่านโซเชี ยลมีเดียและผูท้ ี่สนใจใน
ธุรกิจประเภทนี้ ได้ใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนการตลาดและส่ วนที่ เกี่ยวในการกําหนดกลยุทธ์
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้เทคโนโลยีโซเชียลมีเดีย
2) เพื่อทราบถึงปั จจัยที่ มีผลต่อการเลือกซื้ อและความต้องการเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชี ยล
มี เดี ยตลอดจนปั ญ หาที่ มีผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ สิ น ค้าผ่านโซเชี ยลมี เดี ยของนักศึ ก ษามหาวิท ยาลัย
รามคําแหง
3) เพื่อทราบข้อมูลด้านการตลาดเพื่อทําการพัฒนาตลาดให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคทําให้การบริ การมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
กรอบแนวความคิดการทําวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าผ่านโซเซี ยลมีเดียของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง” มีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
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ปัจจัย ส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
- สถานภาพ

ปัจจัย ส่ วนประสมทางการตลาด
- วัตถุประสงค์ในการใช้โซเชียลมีเดีย
- ประเภทโซเชียลที่เลือกใช้
- ความถี่ในการใช้โซเชียลมีเดีย
- ระยะเวลาในการใช้โซเชียลมีเดีย
- สถานที่ในการใช้โซเชียลมีเดีย

การตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้ าผ่ านโซเชียล
มีเดีย ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง

ปัจจัย อื่น ๆ
- วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การซื้ อสิ นค้าผ่าน
โซเชียลมีเดีย
- ประเภทสิ นค้าที่เลือกซื้ อ
- ความถี่ในการใช้บริ การซื้อสิ นค้าผ่าน
โซเชียลมีเดีย
- จํานวนเงินที่ซ้ือสิ นค้าในแต่ละครั้ง

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยอื่นๆ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ย
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ต่อเดือน และสถานะภาพ
ส่ วนที่ 2 ความต้องการใช้โซเชียลมีเดีย ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการใช้ โซเชียลมีเดียประเภท
โซเชียลที่เลือกใช้ความถี่ ในการใช้โซเชียลมีเดีย ระยะเวลาในการใช้โซเชียลมีเดียช่วงเวลาในการ
ใช้โซเชียลมีเดีย สถานที่ในการใช้โซเชียลมีเดีย
ส่ วนที่ 3 ความต้องการและปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชี ยล
มีเดี ย ได้แก่ วัตถุ ประสงค์ในการใช้บริ การซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชี ยลมี เดี ย ประเภทสิ นค้าที่ เลื อกซื้ อ
ความถี่ในการใช้บริ การซื้อสิ นค้าผ่านโซเชียลมีเดีย จํานวนเงินที่ซ้ือสิ นค้าในแต่ละครั้ง
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมของผู้บริโภค
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ สถานภาพ อาชี พ และรายได้ เหล่านี้
เป็ นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่ วนการตลาดลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็ นลักษณะที่สาํ คัญและ
สถิติที่วดั ได้ของประชากรที่ ช่วยกําหนดตลาดเป้ าหมาย ในขณะที่ลกั ษณะด้านจิตวิทยาและสังคม
วัฒ นธรรมช่ ว ยอธิ บ ายถึ ง ความคิ ด และความรู ้ สึ กของกลุ่ ม เป้ าหมายเท่ า นั้ นข้ อ มู ล ด้ า น
ประชากรศาสตร์ จะสามารถเข้าถึงและมีประสิ ทธิ ผลต่อการกําหนดตลาดเป้ าหมายรวมทั้งง่ายต่อ
การวัดมากกว่าตัวแปรอื่นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่สาํ คัญมีดงั นี้
1) อายุ (Age) บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความต้องการในสิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน
เช่ นกลุ่มวัยรุ่ นจะชอบทดลองสิ่ งแปลกใหม่ และชอบสิ นค้าประเภทแฟชั่นส่ วนกลุ่ มผูส้ ู งอายุจะ
สนใจสิ นค้าที่เกี่ยวกับการรักษาสุ ขภาพ ซึ่งหากแบ่งช่วงกลุ่มอายุออกเป็ นกลุ่มพฤติกรรมที่มีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกัน
2) เพศ (Sex) เป็ นตัวแปรที่ มีความสําคัญในเรื่ องของพฤติ กรรมในการบริ โภคมากเพราะ
เพศที่แตกตางกันมักมีทศั นคติ การรับรู ้ และการตัดสิ นใจในเรื่ องการเลือกสิ นค้าที่บริ โภคแตกต่าง
โดยมากเกิดจากสาเหตุในเรื่ องของการได้รับการเลี้ยงดูการปลูกฝังนิสัยมาตั้งแต่ในวัยเด็กโดยเฉพาะ
ประเทศไทยซึ่ งมีวฒั นธรรมในการเลี้ยงดูเด็กผูช้ ายและเด็กผูห้ ญิงที่แตกต่างกันอย่างมากโดยส่ วน
ใหญ่ เด็กผูช้ ายจะถู ก เลี้ ยงให้มีความกล้าแสดงออกและมี ค วามรั บ ผิดชอบเพื่ อจะได้เป็ นหัวหน้า
ครอบครั วต่ อ ไปส่ วนเด็กผูห้ ญิ งจะถู กเลี้ ยงดู ในลักษณะที่ ให้สงบเสงี่ ยมและเป็ นผูต้ ามหรื อเป็ น
ภรรยาที่ดีทาํ ให้มีพฤติกรรมที่มีแนวโน้มในการไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นจากที่กล่าวมาจึงอาจ
กล่าวได้ว่าในสังคมไทยเพศชายมีแนวโน้มที่จะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การของครอบครัว
มากกว่าเพศหญิง
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3) สถานภาพ (Status) สมรสโสดหย่าร้างหรื อเป็ นหม้ายซึ่งในอดีตถึงปั จจุบนั เป็ นเป้าหมาย
ที่สาํ คัญของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอดและมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นในส่ วนที่
เกี่ยวกับหน่วยผูบ้ ริ โภคทําให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกันเช่น
ผูท้ ี่หย่าร้างหรื อเป็ นหม้ายจะเลือกแต่งกายด้วยเสื้ อผ้าที่หรู หราทันสมัยมีเอกลักษณ์
4) อาชี พ (Occupation) อาชี พของแต่ ละบุ คคลจะนําไปสู่ ความจําเป็ นและความต้องการ
สิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกันเช่นเกษตรกรหรื อชาวนา ก็จะซื้อสิ นค้าที่จาํ เป็ นต่อการครองชีพและ
สิ นค้าที่ เป็ นปั จจัยการผลิ ตเป็ นส่ วนใหญ่ ส่วนพนักงานที่ ท าํ งานในบริ ษทั ต่ าง ๆ ส่ วนใหญ่จะซื้ อ
สิ นค้าเพื่อเสริ มสร้ างบุ คลิกภาพข้าราชการก็จะซื้ อสิ นค้าที่ จาํ เป็ นนักธุ รกิจก็จะซื้ อสิ นค้าเพื่อสร้าง
ภาพพจน์ให้กบั ตัวเอง เป็ นต้นนักการตลาด
จะต้องศึกษาว่าสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั เป็ นที่ตอ้ งการของกลุ่มอาชีพประเภทใดเพื่อที่จะ
จัดเตรี ยมสิ นค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม
5) รายได้ (Income) หรื อสถานภาพทางเศรษฐกิ จ (Economic Circumstances) สถานภาพ
ทางเศรษฐกิ จ ของบุ ค คล จะกระทบต่ อ ตราสิ น ค้า และบริ การที่ ต ัด สิ น ใจ สถานภาพเหล่ า นี้
ประกอบด้วยรายได้การออมทรัพย์อาํ นาจการซื้ อและทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงินนักการตลาดต้อง
สนใจแนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคลเนื่ องจากรายได้จะมีผลต่ออํานาจของการซื้ อคนที่มีรายได้ต่าํ
จะมุ่งซื้ อสิ นค้าที่ จาเป็ นต่อการครองชี พและมีความไวต่อราคามากส่ วนคนที่ มีรายได้สูงจะมุ่งซื้ อ
สิ นค้าที่ มีคุณภาพดีและราคาสู งโดยเน้นที่ ภาพพจน์ของราคาสิ นค้าเป็ นหลักการศึกษาอาชี พและ
รายได้น้ ั น มี แ นวโน้ ม สั ม พัน ธ์ กัน อย่า งใกล้ชิ ด ในความสั ม พัน ธ์ เชิ งเหตุ แ ละผลเช่ น บุ ค คลที่ มี
การศึกษาสู งจะมีโอกาสเลือกอาชี พที่สามารถสร้างรายได้สูงกว่าคนที่มีการศึกษาตํ่ากว่าหรื ออื่นๆ
เพื่ อให้กาํ หนดตลาดเป้ าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้ นเช่ นกลุ่ มรายได้อาจจะเกี่ ยวข้องกับเกณฑ์อายุและ
อาชีพร่ วมกัน
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านโซเซี ยลมีเดียของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ ใช้แนวทางการวิจยั เชิงสํารวจ เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการออกแบบสอบถาม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
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ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่นกั ศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงระดับปริ ญญาตรี
และปริ ญญาโท ซึ่ งมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 400 คน ได้มีการกําหนดการคัดเลือกตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ตามแนวคิดของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 90% และยอมรับความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน
10% สามารถคํานวณได้ดงั นี้
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งมีเวลาและเต็ม
ใจที่จะตอบแบบสอบถาม และกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูก้ รอกคําตอบในแบบสอบถามด้วยตนเอง ผ่านทาง
แบบสอบถาม และแบบสอบถามออนไลน์จนครบตามจํานวนที่กาํ หนดไว้
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ นเอง ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามแบบ
ปลายปิ ด ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับ ปั จจัยส่ วนบุ ค คลของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งเป็ น
แบบสอบถามแบบสํารวจรายการ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และสถานภาพ มีท้ งั หมด 5
ข้อ
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านโซเซียล
มีเดียด้านส่ วนประสมทางการตลาด ของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด จํานวน 5 ข้อ
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามด้านความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามต่อปั จจัยด้านอื่น ๆ
ที่ประกอบไปด้วย ด้านภาพลักษณ์ในตัวสิ นค้า ด้านการบริ การ ด้านเวลา จํานวน 4 ข้อ
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยขอความร่ วมมือใน
การตอบแบบสอบถามจากนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย รามคํา แหง เป็ นจํา นวน 400 ชุ ด เริ่ มแจก
แบบสอบถามตั้งแต่ 1 มีนาคม – 31 มีนาคม 2560 รวมเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้ น 1 เดือน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าผ่านโซเชียลมีเดียของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400
คน มาดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่งทําให้ผวู ้ ิจยั แน่ใจได้วา่ ข้อมูลที่นาํ ประมวล
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นั้นเป็ นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ถูกต้อง และอยูใ่ นรู ปแบบเดียวกันทั้งหมด และนําข้อมูลมาวิเคราะห์
ด้วย Microsoft Office Excel ตามวัตถุประสงค์ มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่า
จํานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็ นสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ T-test F-test

สรุ ปผลการวิจยั
ตารางที่ 1 ร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
รายละเอียด
ลุ่มตัวอย่ าง
ความถี่ ร้ อยละ
เพศ
อายุ

อาชีพ

รายได้ต่อเดือน

สถานภาพ

ชาย
หญิง
ตํ่ากว่า 20 ปี
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
40 ปี ขึ้นไป
นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
อื่นๆ
ตํ่ากว่า 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 พบว่า จากผลการสํารวจของกลุ่มตัวอย่าง ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย กลุ่มอายุที่มากที่สุดคือ กลุ่มที่มีอายุ 21 - 30 ปี และน้อยที่สุดมีจาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง คือ ช่วงอายุ
ระหว่าง 40 ปี ขึ้นไป อาชีพ จํานวนกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือ อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ น้อยทีสุด
จะเป็ นอาชี พอื่นๆ ระดับรายได้เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง รายได้เฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาท มีจาํ นวน
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กลุ่ มตัวอย่างมากที่ สุด และน้อยที่ สุดคื อ 50,000 บาทขึ้ น ไป สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
สถานภาพโสด มีจาํ นวนมากที่สุด น้อยที่สุดคือสถานภาพอื่น ๆ
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ เกีย่ วกับปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาด
ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของการพิจารณาเลือก
ซื้อสิ นค้าผ่านโซเซียลมีเดีย ของกลุ่มมีรายละเอียดตามตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนประสมทางการตลาด
วัตถุประสงค์ในการใช้

ประเภทโซเชียลมีเดียที่เลือก

ความถี่ในการใช้โซเชียลมีเดีย

ระยะเวลาในการใช้แต่ละครั้ง

สถานที่ใช้โซเซียลมีเดีย

รายละเอีย ด
อัพเดทข่าวสารต่างๆ
ติดต่อสื่ อสาร
ดูเว็บสิ นค้าต่างๆ
อื่นๆ
Facebook
Youtube
Line
Google
อื่นๆ
เป็ นประจําทุกวัน
1 – 2 ครั้ง/สัปดาห์
3 -4 ครั้ง/สัปดาห์
1 – 2 ครั้ง/เดือน
น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง
1 -2 ชัว่ โมง
3 – 4 ชัว่ โมง
มากกว่า 4 ชัว่ โมง
สถานศึกษา
Internet Café
ที่พกั อาศัย(บ้าน)
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

ร้ อยละ
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 พบว่า จากผลการสํารวจของกลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถาม ดูเวปสิ นค้า มากที่ สุด
และน้อยที่สุด คือ ติดต่อสื่ อสาร ประเภทที่ใช้ส่วนใหญ่จะผ่าน Google มากที่สุด น้อยที่สุดจะเป็ น
Facebook
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ความถี่ในแต่ละครั้งที่ใช้ 1-2 ครั้งต่อเดือน เป็ นจํานวนที่มากที่สุด 3-4 ครั้งต่อเดือนจะเป็ นความถี่ที่
ใช้นอ้ ยที่สุด ส่ วนระยะเวลาที่ใช้มากที่สุด คือ 3-4 ชัว่ โมง ส่ วนความถี่ที่ใช้นอ้ ยที่สุดจะอยูท่ ี่ มากกว่า
4 ชัว่ โมง และสถานที่ใช้มากที่สุดจะเป็ นที่พกั อาศัย ใช้นอ้ ยที่สุดจะเป็ นที่ สถานที่มี Wi-Fi
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ เกีย่ วกับปัจจัยอื่น ๆ
ความคิ ด เห็ น ของผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ต่ อ ปั จ จัย อื่ น ๆ ของการพิ จ ารณาเลื อ กซื้ อ สิ น ค้าผ่ าน
โซเซี ยลมีเดีย ของกลุ่มตัวอย่าง จากการศึกษาครั้งนี้ คือ ภาพลักษณ์ทางกายภาพ กระบวนการ และ
ความถี่ในการซื้อสิ นค้า มีรายละเอียดตามตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 ปัจจัยอื่น ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปั จจัยอื่นๆ

รายละเอียด

ความถี่

ร้อยละ

วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ-

สะดวกรวดเร็ ว

151

37.75

การซื้อสิ นค้าผ่านโซเซี ยล

ประหยัดการเดินทาง

135

33.75

สิ นค้ามีให้เลือกมากมาย

99

24.75

สิ นค้าถูกกว่าท้องตลาด

15

3.75

เครื่ องสําอางค์

38

9.50

เสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย

124

31

อาหารเสริ ม

90

22.50

CD,DVD

37

9.25

Games

37

9.25

หนังสื อ

20

5

อื่นๆ

54

13.50

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

229

57.25

สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง

48

12

เดือนละ 1 ครั้ง

81

20.25

เดือนละ 2-3 ครั้ง

24

6

ปี ละ 1 ครั้ง

18

4.50

น้อยกว่า 500 บาท

248

62

500 – 1,000 บาท

110

27.50

1,001 – 2,000 บาท

32

8

ประเภทสิ นค้าที่เลือกซื้อ

ความถี่ในการใช้บริ การ

จํานวนเงินที่ซ้ื อในแต่ละครั้ง

มากกว่า 2,000 บาทขึ้นไป 10
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จากตาราง พบกว่า ผลการสํารวจของกลุ่มตัวอย่างในด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ หรื อลักษณะของ
ผลิ ตภัณ ฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามเลื อก สะดวกรวดเร็ วมากที่ สุด ส่ วนน้อยที่ สุด คื อ สิ น ค้าถู กกว่า
ท้อ งตลาด ประเภทสิ น ค้าที่ เลื อ กซื้ อ มากที่ สุ ด คื อ เสื้ อ ผ้าเครื่ อ งแต่ งกาย น้อยที่ สุ ด คื อ หนังสื อ
ความถี่ ด้านการบริ การ กลุ่ มตัวอย่างเลื อ ก สัป ดาห์ ละ 1 ครั้ ง มากที่ สุด น้อ ยที่ สุดคื อ ปี ละ 1 ครั้ ง
จํานวนเงินที่ซ้ื อแต่ละครั้ง กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการซื้อมากที่สุด คือ น้อยกว่า 500 บาท และน้อย
ที่สุด คือ มากกว่า 2,000 บาทขึ้นไป
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐ านที่ 1 : ปั จจัยส่ วนบุ คคล ที่ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน
และสถานภาพ ไม่มีอิทธิพลกับการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าผ่านโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทา
ลัยรามคําแหง
จากผลวิเคราะห์ พบว่าปั จจัยส่ วนบุ คคลด้าน เพศ อายุ อาชี พ รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน และ
สถานภาพ ไม่มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทาลัย
รามคําแหง
สมมติฐานที่ 2 : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ในการใช้
ประเภทโซเชียลที่เลือกใช้ ความถี่ในการใช้ ระยะเวลาในการใช้ ช่วงเวลาในการใช้ และสถานที่ใน
การใช้ ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าผ่านโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหา
วิทาลัยรามคําแหง
จากผลวิเคราะห์ พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ วัต ถุ ประสงค์ในการใช้
ประเภทโซเชียลที่เลือกใช้ ความถี่ในการใช้ ระยะเวลาในการใช้ ช่วงเวลาในการใช้ และสถานที่ใน
การใช้ ที่ แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชี ยลมีเดี ยของนักศึกษา
มหาวิทาลัยรามคําแหง
สมมติฐานที่ 3 : ปั จจัยอื่น ๆ ที่ประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ ด้านกระบวนการ
ให้ บ ริ ก าร และด้านเวลา (ความถี่ ) ที่ แตกต่ างกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค้าผ่ าน
โซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทาลัยรามคําแหงต่างกัน
จากผลวิเคราะห์ พบว่าปั จจัยด้านอื่น ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ทางกายภาพ ด้านกระบวนการ
ให้บ ริ การ และด้านเวลา (ความถี่ ) ที่ แตกต่ างกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อสิ น ค้าผ่าน
โซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทาลัยรามคําแหงแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
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ข้ อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจยั ด้ านปัจจัยส่ วนบุคคล
หากพิ จ ารณาจากผลการวิจยั แล้ว ผูป้ ระกอบการสิ น ค้าผ่านโซเซี ยลมี เดี ย ควรเน้น การ
ส่ งเสริ มการขายแบบเน้นกลุ่มเป้ าหมายแยกประเภทชัดเจน เช่น การเน้นกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย
ในทุกระดับชั้นการศึกษา โดยการเข้าไปจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ด้านความรู ้ความบันเทิง
เพื่อดึ งดูดกลุ่มเป้ าหมายที่ มีศกั ยภาพในด้านกระบวกการคิด ดังที่ จะเห็ นได้จากรายงานการวิจยั ที่
กลุ่มผูท้ ี่ มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท สามารถซื้ อสิ นค้าผ่านโซเซี ยลที่ มีราคาสู ง เพราะทราบถึง
ประโยชน์ได้ เช่นการประหยัดเวลาในการเดินทาง สิ นค้าถูกกว่าท้องตลาดทัว่ ไป
2. จากผลการวิจยั ด้ านปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ ที่ผปู ้ ระกอบการควรมุ่งเน้น คือ สิ นค้าต้องไม่ใหญ่จนเกินไป สิ นค้าออกแบบให้
มี ความกระทัดรั ด ง่ายต่ อการจัดส่ ง ขนาดและรู ปร่ างของสิ นค้าเป็ นสิ่ งที่ ต ้องวิ จยั และออกแบบ
เพิ่มเติม เพื่อให้ได้สินค้าที่ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุด หรื อการออกสิ นค้าใหม่
เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้า เป็ นต้น
ด้านของราคา ผูป้ ระกอบการควรตั้งราคาให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้า ด้าน
คุณประโยชน์ เพื่อง่ายต่ อการจ่าย เป็ นราคาทางด้านจิตวิทยาทัว่ ไปและตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้ าหมายตามผลการวิจยั หรื อหากไม่ตอ้ งการเน้นด้านราคาตํ่า ก็ให้เพิ่มด้านคุณภาพให้สูงขึ้น
เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กบั สิ นค้าให้มากยิง่ ขึ้น ตามกระแสความนิยมในปั จจุบนั
สถานที่ จัด จําหน่ าย ควรเน้ น กระจายสิ น ค้า ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก ช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย
เนื่องจากความต้องการของผูบ้ ริ โภคเน้นไปที่ความสะดวกเป็ นหลัก สั่งซื้ อง่าย สามารถติดต่อได้ทุก
เวลา เพราะการซื้ อสิ น ค้า ผ่ า นโซเซี ย ลมี เดี ย จะได้เปรี ย บกว่ า การซื้ อสิ น ค้า ตามร้ า นค้า หรื อ
ห้างสรรพสิ นค้าชั้นนําทัว่ ไปตรงที่สามารถเลือกสิ นค้าได้ตลอด 24 ชัว่ โมง เน้นสร้างความสะดวก
ให้ผบู ้ ริ โภคเป็ นหลัก เพิ่มการบริ การส่ งตรงถึงบ้าน ห้องพัก สถานที่ทาํ งาน
3. จากผลการวิจยั ด้ านปัจจัยอื่น ๆ
ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับสถานที่จดั จําหน่าย ให้ครอบคลุมพื้นที่เป้ าหมาย และ
ควรเพิ่มการบริ การส่ งถึงบ้านให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื่อ
ตอบสนองความต้องการความสะดวกสบาย ครอบคลุมการบริ การอย่างเต็มรู ปแบบ และรวดเร็ ว
ครอบคลุมทัว่ ประเทศ
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จิรสุ ดา แพรเพชร (2555;88-90) ศึกษาเรื่ อง “การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อสิ นค้า
ผ่านสื่ ออินเทอร์เน็ต”
วรายา ศิ ริ สมบั ติ ยื น ยง (2551; หน้ า39) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ความเห็ น ของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหงต่อความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์”
เพ็ญนฤมล จะระ (2554;52) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าประเภทเสื้ อผ้า
แฟ ชั่ น ข องผู ้ บ ริ โภ ค วั ย รุ่ น ผ่ า น ระบ บ พ าณิ ช ย์ อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ (E-Commerce) ใน เข ต
กรุ งเทพมหานคร”
รังสิ มา เป็ ดทอง (2555;73) ศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าและบริ การผ่านพาณิ ชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในกรุ งเทพมหานคร
ภัทรี ตันติไชยปิ ยะ (2555;) อินเทอร์เน็ตกับกลยุทธ์ IMC. For quality, 10(69). 53.
หลุ ย ส์ วิทยาเอนกนั นท์ (2555;92) ศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอางของ
นักศึกษาปริ ญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม่
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ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทยของคนในเขต
กรุงเทพมหานคร
ชนะศักดิ์ เสาะแสวง
นักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีจุด มุ่ งหมาย เพื่ อศึ กษาปั จจัยที่ มีอิท ธิ พ ลต่ อ การตัดสิ น ใจลงทุ นในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยของ คนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยศึกษาข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้เฉลี่ ยต่ อและระดับการศึ กษา ปั จจัยที่ ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจลงทุ น
ประกอบไปด้วย ปั จจัยทางการตลาด ปั จจัยด้านการเมือง และด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อแนวโน้มการ
ตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยของ คนในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง
ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ ข้ อ มู ล จาก คนในเขตกรุ งเทพมหานคร จํา นวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติพรรณนา ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมกับทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติอนุมาน t-test
และ f-test แบบวิเคราะห์ตวั แปรทางเดียว
ผลการวิจยั พบว่าคนในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง
อายุระหว่าง 41– 50 ปี ระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่ประกอบพนักงานบิษทั เอกชน ส่ วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยอยู่ในช่วง 25,001 –
35,000 บาทต่อเดือน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ลงทุนในหุ ้นของบริ ษทั ที่รู้จกั ราคาต่อหุ ้นอยู่
ระหว่าง 10 – 100 บาทต่ อหุ ้น ส่ วนใหญ่ จะลงทุ นผ่านกองทุ นรวมและสนใจการลงทุ นกับโบรก
เกอร์ ที่มีการแจ้งหุ ้น Real time ฟรี ปั จจัยอื่นที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุน ประกอบด้วย ปั จจัยด้าน
การเมื อ ง และด้านเศรษฐกิ จโดยรวม ของคนในเขตกรุ งเทพมหานคร พิจารณาด้านสภาวะทาง
การเมือง ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกลงทุนโดยดูจากชื่อพรรคการเมืองที่ได้เป็ นรัฐบาลมากที่สุด และ
ในด้านสภาวะเศรษฐกิจภาย กลุ่มตัวอย่างพิจารณาราคาทองคํามากที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐานสรุ ปได้ดงั นี้
1. ลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่าง
กัน
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มีแนวโน้มการตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยของคนในเขตกรุ งเทพมหานคร
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เพศ ที่แตกต่างกันไม่มีแนวโน้มการตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ลักษณะปั จจัยทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานจัดจําหน่าย ที่
แตกต่างกัน แนวโน้มการตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยของคนในเขต
กรุ งเทพมหานคร ของคนในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ในส่ วนด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่างกันไม่มีแนวโน้มการตัดสิ นใจ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยของคนในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ปั จจัยอื่นที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุน ประกอบด้วย ปั จจัยด้านการเมือง และด้าน
เศรษฐกิจ ที่ แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของคน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ: ตลาดหลักทรัยพ์แห่งประเทศไทย ,การตัดสิ นใจ,การลงทุน,นักลงทุน
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ABSTRACT
This research aims to study factors influence on decision making investment in Thailand
stock exchange of Bangkok metropolitan area. The study includes demographic data classified by
gender, age, career, average monthly income, and education level is overall internal. And external
factors affecting investment decision consisting of The Marketing Mix (4Ps) factors, political
factors ,and economic factors that influence the decision so influencing consumers’ tendency
decision making investment in Thailand stock exchange of Bangkok metropolitan area.
The sample size in this research is 400 persons .Questionnaires are tool for data
gathering. The Statistics for data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard
deviation-test: two-sample assuming equal variances, and f-test: anova: Single Factor.
The results of the research can be described as follows; the group of respondents
incorporated 53% females and 47% males. The majority of the groups were 41 and 50 years old,
most holding degree is bachelor degree. The respondents were company employees and average
monthly income 25,001– 35,000 baht. Most samples invest in familiar company stock ,price per
stock is preprocessing between 10 to 100 Baht ,invest channel like equity fund of asset
management and Almost like broker had inform real time market price for free. For external
factors political side The respondents almost choose look the name of a political party has
become government and economic side the respondents choose consider the price of gold before
invest in stock exchange as possible.
Results of hypotheses testing are as follows:
The difference in demographic data in age , occupation ,average monthly income and education
level influence on decision making investment in Thailand stock exchange with statistical
significance of 0.05 levels
The difference in marketing mix data in product, and invest channel influence on
decision making investment in Thailand stock exchange with statistical significance of 0.05 levels
The difference in external other factors data in political, and economic influence on decision
making investment in Thailand stock exchange with statistical significance of 0.05 levels
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Keywords : Thailand stock exchange ,Decision Making , Investment , Investor
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหาการวิจยั
ในปั จจุบนั การตัดสิ นใจลงทุนครั้งแรก เป็ นจุดเริ่ มต้นที่ดีและสิ่ งที่สาํ คัญไม่ แพ้กนั คือ การ
สร้างวินกั ารลงทุนอย่างสมํ่าเสมอ จะช่วยให้เรา มีเงินที่เพิ่มพูนเงินจากการลงทุน และการลงทุนได้
ต่อเนื่ องนั้นทําได้ง่ายๆ ด้วยการฝากเงิน,ลงทุนผานกองทุน, ลงทุนในหุ ้น,การลงทุนในทองคําหรื อ
การลงทุ นในพันธบัตรรั ฐบาล การลงทุ นถื อเป็ นการเพิ่มค่าของเงินที่ มีในปั จจุบนั ทําให้ผูล้ งทุ น
ได้รับผลกําไรหรื อผลตอบแทนจากการลงทุ นที่ จะเกิ ดในอนาคต ในรู ปของดอกเบี้ ย เงินปั นผล
และการลงทุ น ยังเป็ นการรั กษาอํานาจซื้ อของตนจากภาวะเงิ น เฟ้ อ คื อ มุ ล ค่ าเงิ น ในปั จจุ บ ัน กับ
อนาคต มีมูลค่าไม่ท่ากัน เงินในอนาคตจะมีค่าน้อยกว่าเงินในปั จจุบนั เกิดขึ้นเพราะเงินเฟ้อมากขึ้น
จากจํานวนผูล้ งทุนในการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2551 มีจาํ นวน 1,652,320
คน จนถึงปี 2556 มีนกั ลงทุนเพิ่มขึ้นเป็ นจํานวน 5,059,549 คน (ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย.
2557: ออนไลน์) ซึ่ งเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 206.21 ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา แสดงให้เห็นได้ว่า
บุคคลทัว่ ไป มีความสนใจทางด้านการลงทุนเพิ่มขึ้น ทั้งนักลงทุนรายใหม่และนักลงทุนรายเดิมที่อยู่
ในตลาดหลักทรัพย์ การลงทุ นในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยนั้น นักลงทุ นสามารถเลื อก
ผลิตภัณฑ์ที่จะลงทุนหลากหลายประเภท อาทิ หุ ้นสามัญ หุ ้นบุริมสิ ทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หน่ วย
ลงทุน ใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย ใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์
ที่เกิดจากหลักทรัพย์
การลงทุนในหุ ้นสามัญ (Common Stock) หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า การซื้ อขายหุ ้นนั้น ถือ
เป็ นการลงทุนที่ได้รับความนิยมมากในปั จจุบนั ซึ่งหุ น้ สามัญนี้เป็ นตราสารที่ออกโดยบริ ษทั มหาชน
จํากัด (บมจ.) ที่ ตอ้ งการระดมเงินทุ นจากประชาชน โดยผูถ้ ือหุ ้นสามัญจะมีสิทธิ ร่วมเป็ นเจ้าของ
บริ ษทั มีสิทธิ ในการออกเสี ยงลงมติในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นตามสัดส่ วนของหุ ้นที่ถือครองอยู่ เช่น การ
เพิ่มทุนการจ่ายเงินปั นผล การควบรวมกิจการ และที่สาํ คัญนักลงทุนยังสามารถได้รับผลตอบแทน
จากการลงทุน โดยมีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล เมื่อบริ ษทั มีผลกําไร และมีโอกาสได้รับกําไรจากส่ วน
ต่างของราคา เมื่อราคาหุ ้นปรับตัวสู งขึ้นตามศักยภาพของบริ ษทั รวมถึงมีโอกาสได้รับสิ ทธิในการ
จองซื้อหุ ้นออกใหม่ เมื่อบริ ษทั เพิ่มทุนหรื อจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิต่างๆ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น โดยนัก
ลงทุนที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาในประเทศ ซึ่ งถือว่ามีบทบาทที่
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สําคัญที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ โดยนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดามีมูลค่าการซื้อขายในสัดส่ วนที่
สู งกว่า นักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศ

จากสาเหตุ ดงั กล่าว ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที่ จะศึกษาถึงปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยของคนในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อที่จะทราบถึงปั จจัย
ส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั ยจัยอื่นๆ ของนักลงทุนในเขตกรุ งเทพมหานคร
ซึ่งเป็ นกลุ่มที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ฉบั ไว ว่ามีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในหุ ้นสามัญอย่างไร โดย
ผูว้ ิจยั ได้นาํ องค์ความรู ้กรอบแนวคิดและทฤษฏีต่างๆ ที่ศึกษามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ เพื่อเป็ นประโยชน์สําหรับผูท้ ี่ มีความสนใจที่ จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยข ไม่ ว่าจะเป็ นนักลงทุ นรายใหม่ห รื อนักลงทุ นรายเดิ ม และเพื่ อ เป็ นแนวทางให้ห น่ วยงาน
เกี่ยวข้อง หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สามารถที่จะนํามากําหนดหลักสู ตรการฝึ กอบรม
หรื อสร้างวิธีการต่างๆ ที่สามารถนํามาปรับใช้เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ๆ ให้กบั นักลงทุน เพื่อให้
ตรงกับความต้องการและวัตถุประสงค์ของนักลงทุนมากที่สุด
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชพี และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของคน ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
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2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ จดั
จําหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด ที่ มีอิท ธิ พลต่ อการตัดสิ นใจลงทุ นในตลาดหลักทรั พ ย์แห่ ง
ประเทศไทยของคน ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึ กษาปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ สภาวะทางการเมืองภายในประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยของคน ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่ อ
เดือน ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของคน ใน
เขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ ประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์ ราคา สถานที่ จดั จําหน่ าย
และการส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุ นในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยของคน ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
3. ปั จจัยอื่ น ๆ ที่ ประกอบด้วย ด้านสภาวะทางการเมื องภายในประเทศ ด้านสภาวะทาง
เศรษฐกิ จภายในประเทศ ที่ แตกต่ างกันมี อิท ธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุ นในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยของคน ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
ประโยชน์ ของการวิจยั
1. ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยนําผลการศึกษา ไปใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดกล
ยุทธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม และความต้องการของของนักลงทุนได้เหมาะสม
2. บริ ษทั มหาชนจํากัดสามารถนําผลการศึกษาไปใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดราคาหุน้ ขอ
งบมจ.ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม และความต้องการของของนักลงทุนได้เหมาะสม
3. นายหน้าตัวแทนซื้อขายหุ ้นสามารถนําผลการศึกษา ไปใช้ในการวางแผน และ ปรับปรุ ง
การให้บริ การให้สอดคล้องกับพฤติกรรม และความต้องการของของนักลงทุนได้เหมาะสม
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กรอบแนวคิดการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ของคนในเขตกรุ งเทพมหานคร” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสินใจ
Leon and Leslie (2010 ห น้ า 464-482) แ ล ะ Kenneth and Donald (2012 ห น้ า 70-93)
กล่ า วถึ ง ต้ น แบบของการตัด สิ นใจของผู ้บ ริ โภค (Model of consumer decision making) และ
กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (Customer Decision Making Process) ในหัวเรื่ องพฤติ กรรม
ผูบ้ ริ โภค ผูว้ จิ ยั ได้นามาประยุกต์ใช้กบั การลงทุนประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. Need Recognition คือ ขั้นตอนที่ผลู ้ งทุนแสดงความต้องการที่ผลู ้ งทุนต้องการจะลงทุน
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2. Information Search คื อ ผู ล้ งทุ น ต้อ งการค้น หาข่ า วสาร ข้อ มู ล ที่ ไม่ พึ ง ประสงค์ก่ อ น
ตัดสิ นใจลงทุน โดยสิ่ งที่คน้ หามี 2 แบบ
- External research คือ การเก็บข้อมูลข่าวสารจากตลาดการลงทุน เช่น การดูเวปไซต์ เข้า
ห้องสนทนาทางอินเตอร์เน็ต วารสาร ตารา พนักงานขาย (โบรกเกอร์) สัมมนา เป็ นต้น
- Internal research คื อ ข่ า วสารภายในจิ ต ใจผู ้ล งทุ น อาจมี อ คติ ม าเกี่ ย วข้อ งด้ ว ยจาก
ประสบการณ์ท้ งั ในแง่บวกและแง่ลบ
3. Evaluation of Alternatives คื อ เป็ นขั้น ตอนหลังจากค้น ข้อ มู ล รั บ ข้อ มู ล แล้ว และได้
ข่ าวสารที่ ดีที่ สุ ดแล้ว รู ้ ว่าอะไรดี ที่ สุ ดเมื่ อ เที ยบกับ การลงทุ น อื่ น โดยคัด เลื อ กให้ แคบลงจนได้
ข้อสรุ ปที่เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งการ และรู ้วา่ ต้องการจะลงทุนอะไร
4. Purchase Decision คือการตัดสิ นใจลงทุนจากข้อสรุ ปที่ดีที่สุดที่คน้ หาและได้รับมา
5. Consumption คือ การลงทุนมีระยะเวลาช่วงหนึ่ ง ไม่สามารถจากัดเวลาได้ อาจจะลงทุน
ระยะสั้น ระยะยาว เป็ นต้น
6. Post-consumption Evaluation คือ การที่ผลู ้ งทุนจะประเมินว่าการลงทุนนี้ถูกต้องหรื อไม่
ซึ่ งขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนที่มีความสาคัญมาก เพราะจะทราบถึงความพึงพอใจจากการลงทุนนั้นว่า
พึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจอย่างไร ถ้าเป็ นไปตามที่ผลู ้ งทุนคาดหวังจะเกิดความพึงพอใจ แต่ถา้ ต่ากว่า
ความคาดหวังหรื อไม่เป็ นไปตามที่คาดหวังไว้จะเกิดความไม่พึงพอใจ หรื อช่วงแรกที่ได้ลงทุนไป
อาจรู ้สึกพึงพอใจ แต่เมื่อเกิดการคิดทบทวนไปมาอาจเกิดความไม่พึงพอใจขึ้นมาได้
7. Divestment คือ การจัดการกับการลงทุนอย่างไรหากไม่คิดจะลงทุนแล้ว
วิฑู รย์ วิริยะพันธุ์, 2537, หน้า17) สภาพความเป็ นจริ งแล้ว นักลงทุ น จะเข้าไปลงทุ นซื้ อขายเพื่ อ
ความรํ่ารวยนั้นจะต้องเป็ นผูม้ ีโอกาส คือมีความรู ้เกี่ ยวกบการลงทุน มีขอ้ มูลของหลักทรัพย์และ
ต้องเข้าใจกฎระเบียบในการเล่นหุน้ และ ที่สาํ คัญคือ ต้องมีเงินทุนซึ่งไม่ใช่เป็ นเรื่ องง่าย โดยเฉพาะ
นักลงทุนมือใหม่จะต้องศึกษาค้นคว้าและ มีขอ้ มูลอยางเพียงพอ มิฉะนั้นจะกลายเป็ นผูเ้ สี ยหายหรื อ
ขาดทุนจากการซื้ อขายหุ ้น จากการค้นคว้าเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักลงทุนทัว่ ๆ ไป พอสรุ ปได้ดงั นี้
1)ลักษณะและประเภทของนักลงทุ น เป็ นที่ ยอมรับ กันโดยทัว่ ไปว่า มีการแบ่ งนักลงทุ นซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ตามลักษณะการซื้อขายหรื อพฤติกรรมในการซื้อขายเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
(1) ประเภทลงทุนหรื อเรี ยกว่านักลงทุน (Investor) คือ ซื้ อขายหุ ้นโดยหวังกําไร ในระยะ
ยาวผลตอบแทนที่คาดหวังจะได้รับคือเงินปั นผลและหุ ้นเพิมทุนมากกว่ากําไรที่ได้จาก การเพิ่มขึ้น
ของราคาหุ ้น (Capital Gain) นักลงทุนประเภทนี้ จะนิ ยมซื้ อหุ ้นที่เรี ยกว่า “หุ ้นลงทุน” ได้แก่หุ้นที่มี
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ปั จจัยพื้นฐานของหุ ้นที่ มีค่า พีอีเรโซ ตํ่าอัตราเงินปั นผลสู งกิจกรรมของบริ ษทั มี ความสดใสและ
ขยายตัว
(2) ประเภทเก็งกําไรหรื อเรี ยกว่า นักเก็งกําไร (Speculator) คื อ ซื้ อขายหุ ้นโดยหวัง กําไร
จากการขายหุ ้นเป็ นสําคัญ ไม่ได้ซ้ื อเพื่อลงทุนในระยะยาว เพื่อหวังเงินปั นผลและประโยชน์ อื่น ๆ
นักเก็งกําไรจะนิ ยมซื้ อหุ ้นที่ เรี ยกว่า “หุ ้นเก็งกําไร” ได้แก่หุ้นที่ มีการเปลี่ยนแปลงของราคา ขึ้นลง
รุ นแรงและรวดเร็ ว ซึ่ งเป็ นการท้าทายและมีความเสี่ ยงสู ง หุ ้นเก็งกําไรไม่ จําเป็ นจะต้องเป็ น หุ ้นที่
มีพ้ืนฐานดีเพียงแต่มีการซื้ อขายกันมาก เพราะสามารถจะซื้ อขายเปลี่ยนมือและทํากําไรจาก ส่ วน
ต่างของราคาได้ภายในวันเดียวหรื อภายในไม่ก่ ีวัน
(3) ประเภทลงทุนและเก็งกําไรพร้อมกัน นักลงทุนเหล่านี้ จะซื้ อขายหุ ้นทั้งหุ ้น ลงทุนและ
หุ ้นเก็งกําไรทั้ง 2 ประเภท โดยมี การแบ่ งวงเงินและเลื อกจังหวะเวลาในการแบ่ งการ ลงทุ นตาม
สภาพของตลาดในช่วงเวลานั้น ๆจากการศึกษาประเภทของนักลงทุนดังกล่าวแล้วการที่ จะชี้ชดั ว่า
ซื้ อขายหุ ้นแบบเก็งกําไรระยะสั้นหรื อแบบลงทุนแบบเก็งกําไรระยะสั้นหรื อแบบลงทุน ระยะยาว
แบบไหนจะให้ผลตอบแทนดีกว่ากันนั้นเป็ นเรื่ องยากเพราะต้องขึ้นกับสภาพของตลาด หุ ้น นิ สัย
ของนักเล่นหุ ้น ภาวะเศรษฐกิจสังคม การเมืองที่จะสอดคล้องกบพฤติกรรมในการ ตัดสิ นใจซื้อขาย
ด้วย ซึ่งถือเป็ นเรื่ องเฉพาะบุคคลมากกว่า แต่กล่าวในแง่รวมแล้ว นักเล่นหุน้ แบบ เก็งกําไรระยะสั้น
มีความเสี่ ยงสู งกว่า
ระเบียบวิธีวจิ ัย
งานวิจยั นี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ คนในเขตกรุ งเทพมหานครโดยใช้
สู ตรของ Cochran จํานวน 400 คน ผูว้ ิจยั ออกแบบการวิจยั เป็ นเชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ในช่ วง มี น าคม – เมษายน พ.ศ. 2560 แล้วตรวจสอบความ
ถูกต้อง และความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามจากผูเ้ ชี ยวชาญ เมื่อผ่านเรี ยบร้อยแล้ว จึงได้นาํ ไปแจก
จริ งกับกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน มาดําเนินการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่งทําให้ผวู ้ ิจยั แน่ใจได้วา่ ข้อมูลที่นาํ มาประมวลนั้น เป็ นข้อมูลที่
มีความสมบูรณ์ถูกต้อง และอยูใ่ นรู ปแบบเดียวกันทั้งหมด และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยโปแกรม
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Microsoft Office Excel โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าจํานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test และ f-test
สรุ ปผลการวิจยั
ตาราง 1 การวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม
(n=400)
รายละเอียด
เพศ

อายุ

ระดับการศึกษา

อาชีพ

รายได้ เฉลีย่ ต่ อ

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ความถี่

ร้ อยละ

ชาย

187

47

หญิง

213

53

20 – 30 ปี

41

10

31 – 40 ปี

156

39

41 – 50 ปี

162

41

มากกว่า 51 ปี ขึ้นไป

41

10

ตํ่ากว่าปริ ญญาครี

138

34

ปริ ญญาตรี

214

54

สู งกว่าปริ ญญาตรี

48

12

ข้าราชการ

25

6

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

51

13

นักศึกษา

81

21

ธุรกิจส่ วนตัว

89

22

พนักงานบริ ษทั เอกชน

153

38

น้อยกว่า 15,000 บาท

81

21

เดือน

1325

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

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

พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจํานวน 213 คนคิดเป็ นร้อยละ 53 อันดับ มีช่วงอายุระหว่าง 41 – 50 ปี
จํานวน 162 คน คิดเป็ นร้อยละ 41 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 214 คน คิดเป็ นร้อยละ 54
อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 38 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง
15,001 บาท ถึง 25,000 บาท จํานวน 197 คน คิดเป็ นร้อยละ 49
ตารางที่ 5 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ความถี่

ร้ อยละ

218

55

บมจ.จ่ายเงินปั นผลในอัตราสู ง

78

20

บมจ.ที่ใช้บริ การเป็ นประจํา

51

12

ผลการดําเนินงานในอดีตของ บมจ.

53

13

ระดับราคาหุ้นสู งสุ ดทีท่ ่ าน ตํ่ากว่า 10 บาทต่อหุน้

112

28

10 – 100 บาทต่อหุน้

230

58

110 – 210 บาทต่อหุน้

44

10

210 บาท ต่อหุน้ ขึ้นไป

14

4

89

22

ลงทุนโดยผ่านกองทุนรวม

176

44

ผ่าน Application บนมือถือ

108

27

โทรบอกโบรเกอร์

27

7

ปัจจัยส่ วนประสมทาง

รายละเอียด

การตลาด
บมจ.ทีท่ ่ านสนใจจะลงทุน ชื่อ บมจ. ที่รู้จกั
พิจารณาจาก

ยินดีจ่ายเพื่อลงทุน

หากท่ านจะลงทุนจะลงทุน ผ่าน Internet บน PC
ผ่านช่ องทางใด
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สิ่งที่จะทําให้ ท่านสนใจ

บทวิเคราะห์หุน้ จากผูเ้ ชี่ยวชาญฟรี

86

22

ลงทุนมากขึน้

มีการแจ้งหุ ้น Real time ฟรี

134

33

มีโปรแกรมจําลองให้ฝึกลงทุนก่อน

56

14

124

31

ฟรี
อบรมให้ความรู ้ฟรี

พบว่าส่ วนใหญ่แล้วผูท้ ี่สนใจจะลงทุนพิจารณาจากชื่อ บมจ. ที่รู้จกั มากที่สุดมีจาํ นวน 218
คน คิดเป็ นร้อยละ 55 ราคาต่อหุน้ มากที่สุดคืออยูใ่ นช่วงระหว่าง 10 บาท ถึง 100 บาท มีจาํ นวน 230
คน คิดเป็ นร้อยละ 58 ช่องทางในการลงทุน ที่มากสุ ดคือลงทุนโดยผ่านกองทุนรวม มีจาํ นวน 176
คน คิดเป็ นร้อยละ 44 การส่ งเสริ มการขายที่นิยมมากที่สุดคือมีการแจ้งหุน้ Real time ฟรี มีจาํ นวน
134 คน คิดเป็ นร้อยละ 33
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ เกี่ยวกับปั จจัยอื่นๆ
ปัจจัยอื่น ๆ

รายละเอียด

ความถี่

ร้ อยละ

ท่ านคิดว่ าสภาวะ

มีการประท้วงรัฐบาล

96

24

ทางการเมืองแบบใดมี

ชื่อนายกรัฐมนตรี

90

22

131

33

การเปลี่ยนแปลงยโยบายของรัฐบาล

83

21

ท่ านคิดว่ าสภาวะ

อัตราดอกเบี้ยธนาคาร

115

29

เศรษฐกิจ

อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อ US ดอลล่า

90

22

120

30

75

19

ผลกระทบต่ อการลงทุน ชื่อพรรคการเมืองที่ได้เป็ นรัฐบาล

ภายในประเทศแบบใดมี ราคาทองคํา
ผลกระทบต่ อการลงทุน อัตราเงินเฟ้อ

พบว่าด้านสภาวะทางการเมือง ส่ วนใหญ่เลือกชื่อพรรคการเมืองที่ได้เป็ นรัฐบาลมากที่สุดจํานวน
131 คน คิดเป็ นร้อยละ 33 ด้านสภาวะเศรษฐกิจที่เลือกมากที่สุดคือ ราคาทองคํา มีจาํ นวน 120 คน
คิดเป็ นร้อยละ 30
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ตารางที่ 4 ปั จจัยที่มอี ิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
ปัจจัย

ค่ าเฉลีย่

ค่าเบี่ยงเบน

ค่ าตํ่าสุ ด

ค่ าสู งสุ ด

มาตรฐาน
ความน่ าเชื่ อถือของบริษทั ในการลงทุน

4.71

0.5982

2

5

อัตราดอกเบีย้ เงินปันผลมากกว่าอัตรา

4.14

0.8032

1

5

ความรวดเร็วในการซื้อขาย

4.21

0.7962

2

5

ราคาหุ้นเหมาะสมกับราคาตลาด ณ ปัจจุบัน

3.88

0.9063

1

5

ไม่ มคี ่ าคอมมิชชั่นในการซื้อขาย

4.51

0.6641

2

5

ดอกเบี่ยเงินฝากธนาคาร

จากตารางพบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยของ
คน ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีค่าเฉลี่ยมมากที่สุดคือ ปั จจัยความน่าเชื่อถือของบริ ษทั ในการลงทุน
มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.71 คะแนน ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.5982 คะแนน ค่าสู งสุ ด เท่ ากับ 5
คะแนนและค่าตํ่าสุ ดเท่ากับ 2 คะแนน
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ปัจจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ย
ต่ อเดือนที่แตกต่ างกันมีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยของคน
ในเขตกรุงเทพมหานครต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนเท่านั้น ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยของคน ในเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
สมมติ ฐ านที่ 2 : ปั จ จั ย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ ป ระกอบด้ ว ย (4P) ได้ แ ก่ ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์
(ประเภทของหุ้ น ) ด้ านราคา ด้ า นช่ องทางจั ด จํ าหน่ าย(สถานที่ ซื้ อ ) และด้ านส่ งเสริ ม การขาย
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(โปรโมชั่น) ที่แตกต่ างกันมีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยของ
คน ในเขตกรุงเทพมหานครต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านประเภทหุน้ และช่องทางการจัด
จําหน่ายเท่านั้น ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยของคน ในเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 3 : ปัจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบด้ วย ด้ านสภาวะทางการเมือง ด้ านสภาวะทางเศรษฐกิจที่
แตกต่ างกัน มีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจลงทุ นในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยของคน ในเขต
กรุงเทพมหานครต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานในปั จจัยอื่นๆพบว่าปั จจัยด้านสภาวะทางการเมือง ด้านสภาวะ
ทางเศรษฐกิจ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นลงทุ นในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยของคน ในเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
อภิปรายผลของการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 : ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยของ
คน ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่ามีเพียงปั จจัยส่ วนบุ คคลด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชี พ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ มีอิทธิ พลต่อการต่อการตัดสิ นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยของคน ในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับแนวคิดของ เพชรี
ขุมทรัพย์, 2544, น. 6) กล่าวคือนักลงทุนทัว่ ไปในประเทศที่มีอายุนอ้ ยหรื ออายุระหว่าง 25-40 ปี มัก
กล้าเสี่ ยงและสนใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ก่อให้เกิดความงอกเงยแก่เงินลงทุนแต่นกั ลงทุนทัว่ ไปใน
ประเทศที่ มีอายุระหว่าง 40-45 ปี อาจสนใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้รายได้ประจําทั้ง นี้ เนื่ องจาก
ภาระทางครอบครั วและผูล้ งทุ น ที่ มีอ ายุระหว่าง 60 ปี ยิ่งพอใจลงทุ นในหลักทรั พย์ที่ ให้รายได้
แน่นอน ส่ วนของผูม้ ีระดับการศึกษาสู งกว่า จะมีความรู ้ความเข้าใจการลงทุนได้ดีกว่าสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ นฤมล ศรี หะวรรณ์ (2546: 98) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ แนวโน้มการตัดสิ นใจ
ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ของนักลงทุนทัว่ ไปในเขต 165 กรุ งเทพมหานคร” พบว่า
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นักลงทุนทัว่ ไปที่มีระดับการศึกษาแตก่างกัน มีแนวโน้มการตัดสิ นใจซื้อ ขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบ
อินเทอร์ เน็ตที่แตกต่างกัน เนื่ องมาจากนักลงทุนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความรู ้ความเข้าใจใน
การซื้ อขายหลักทรัพย์แตกต่างกัน บุคคลที่มีอาชีพแตกต่างกันก็ยอ่ มมีเทคนิ คการลงทุนแตกต่างกัน
สอดคล้องกับ จากคอลัมน์วางแผน ชีวิตกับกูรูการเงิน หนังสื อพิมพ์กรุ งเทพธุรกิจ 2554 ได้กล่าวไว้
ว่า มนุ ษย์เงินเดื อน ซึ่ งได้รับเงินเป็ น ประจํา เท่ากัน ทุกเดื อน มีรายได้สมํ่าเสมอ หรื อหากทํา เกิ น
เวลาก็จะได้รับ ค่าล่ วงเวลาเพิ่ มเติ มอี กด้วย ถึ งหากเกิ ด เหตุ การณ์ ที่ ไม่ ค าดคิ ดเกิ ดขึ้ น ก็ยงั มี ค วาม
ปลอดภัยสําหรับรายได้ยค่อนข้างสู งการแบ่ง เงินไว้เพื่อ สํารองใช้จ่ายจึงเป็ นสัด ส่ วนที่ไม่มากนัก
เมื่อเทียบกับอาชีพอื่น โดยทัว่ ไปควรมี ประมาณ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายประจํา ในแต่ละเดือน ซึ่ งมี
แนวโน้ม ในการนําเงินมาลงทุ น สู ง ส่ วน อาชี พอิ สระนั้นแตกต่ างจากมนุ ษย์เงินเดื อน นั่น คื อ มี
รายได้ไม่ประจํา รายได้จะขึ้นอยูก่ บั งานที่สาํ เร็ จจึงจะได้รับค่าจ้างตามสัญญา ดังนั้นหากมีเหตุการณ์
ที่ไม่คาดคิดขึ้นมา เช่น ไม่สามารถทํางาน ได้ตามกําหนดอาจทําให้ไม่ได้รับค่าจ้างกลุ่มอาชีพอิสระ
จึงต้องมีเงินสํารองเผื่อฉุกเฉิ นที่มากกว่า มนุษย์เงินเดือน โดยควรสํารองไว้ไม่นอ้ ยกว่า 6-9 เท่าของ
ค่าใช้จ่ายประจํา ในแต่ละเดือน หรื อการ ทํา ธุรกิจส่ วนตัว เจ้าของธุรกิจต้องมีภาระความรับผิดชอบ
มาก สิ่ งที่สําคัญ ที่สุดคือการบริ หาร ยอดขาย ซึ่ งอาจเกิดกําไรหรื อขาดทุนขึ้น สําหรับอาชีพธุ รกิจ
ส่ วนตัวนั้น ต้องสํารองเงินเผื่อ ฉุ กเฉิ น มากกว่าทุกอาชี พ ดังนั้นการนําเงินส่ วนที่เหลือมาลงทุนจึง
ต้องมีการจดัสรรอย่างเหมาะสม สําหรับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
ลงทุนต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ พร จรู ญรังสี (2546) ได้ศึกษา
เรื่ อง พฤติกรรมการลงทุนของหลักทรัพย์พบว่านักลงทุนส่ วนใหญ่ที่มีรายได้เพิ่มสู งขึ้นจะมีความถี่
ในการลงทุนเพิ่มขึ้น เพราะถ้าหากเงินที่นามาลงทุนให้ผลตอบแทนสู งนักลงทุนก็จะนาเงินมาลงทุน
เพิ่มขึ้นและถี่ข้ ึน
ส่ วนปั จจัยส่ วนบุ ค คลด้านเพศ ที่ ไม่ มีอิท ธิ พ ลต่ อ ตัด สิ น ลงทุ น ในตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง
ประเทศไทยของคน ในเขตกรุ งเทพมหานคร สอดคล้องกับงานของ ภัทรานิ ษฐ์ ครองอัมพรสุ ข,
2553 ได้ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง “ปั จจัยที่ ส่งผลต่ อ การตัดสิ น ใจลงทุ น ในตลาดทุ น ของประชาชนใน
ประเทศไทย” พบว่าพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีลกั ษณะการลงทุนหุ ้นสามัญ (Common
Stock) มากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 38.3 มี จ านวนเงิ น ที่ ล งทุ น มากกว่า 35,001 บาท ร้ อ ยละ 39.5 มี
ระยะเวลาที่ท่านลงทุน 1 - 3 ปี ร้อยละ 36.5 กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลที่ลงทุนเพราะเพื่อความมัน่ คงใน
อนาคตมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 40.5 มีเป้ าหมายหลักที่ลงทุนเพื่อต้องการผลตอบแทนที่มนั่ คง ไม่
สามารถรับความเสี่ ยงจากความผันผวนของผลตอบแทนได้ (ความเสี่ ยงน้อยที่สุด) ร้อยละ 42.2 จาก
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การทดสอบสมมติ ฐาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ มีเพศที่ แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจลงทุ นในบริ ษทั ที่
ปรึ กษาการลงทุนในเขตภาคกลางไม่แตกต่างกัน
ในความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั เห็นว่า ไม่วา่ จะเป็ นเพศใด เมื่อลงทุนแล้วก็คาดหวังผลกําไรที่จะได้รับ
กลับมาจาการลงทุน เพิอ่ ที่จะทําให้เกิดรายได้หรื อเงินเข้ามาใช้จ่ายในการดํางชีวิต
สมมติฐานที่ 2 : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย (4P) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
(ประเภทของหุ ้ น ) ด้านราคา ด้านช่ อ งทางจัด จําหน่ า ย(สถานที่ ซ้ื อ ) และด้านส่ งเสริ ม การขาย
(โปรโมชัน่ ) ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยของ
คน ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีเปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านประเภทหุน้ และช่อง
ทางการจัดจําหน่ายเท่านั้น ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยของ
คน ในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องงานวิจยัของ สันติ กีระนันทน์
(2553). ศึกษาระดับความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีผลต่อการตดัดสิ นใจเลือกลงทุนในหุ น้ โดย จําแนก
ตามปั จจัยด้านพื้นฐานและด้านเทคนิ คของนักลงทุน ที่มีผลต่อผลตอบแทนที่ได้รับของการลงทุน
เพราะการที่จะลงทุนธุรกิจใดก็ตอ้ งให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรมนั้นๆด้วย เพราะวงจรธุรกิจมีท้ งั
ขาขึ้นและขาลง นักลงทุนจึงควรให้ความสําคัญ ด้าน บริ ษทั และผลการดําเนิ นงานพบว่าส่ วนใหญ่
ทุกคู่ที่ทดสอบมีความสัมพันธ์กนั ยิง่ ยศ ฟุ้งตระกูล (2544) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ความเป็ นไปได้ของ
การซื้อขายหุ น้ ออนไลน์ในประเทศไทย (Online Securities Trading in Thailand) แนวโน้มของการ
ซื้ อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ของนักลงทุนรายย่อยนั้นจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ทั้งนี้
เนื่ องจากมีตน้ ทุนในการประกอบธุ รกรรมที่ ตํ่ากว่า แต่ในอดีตที่ ผ่านมาจนถึงปั จจุบนั การซื้ อขาย
หลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในประเทศ ไทยยังมีปริ มาณซื้อขายไม่มาก เนื่ องจากนักลงทุนยัง
ไม่มีความเข้าใจ และความพร้ อมกับการแต่งานวิจยั พบว่าสาหรับตลาดหลักทรัพย์น้ นั ก็ยงั ประสบ
ปั ญหาด้านการรักษาความปลอดภัย ในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตเช่นกัน ซึ่งอาจ
เกิดการซื้ อขายที่มีการตกลงกันนอก ตลาดส่ วนหนึ่ ง ซึ่ งไม่ใช่มูลค่าการซื้ อขายที่แท้จริ ง ซึ่ งทั้งหมด
นี้ ก็จะส่ งผลถึ งความเชื่ อมันในการ ลงทุ นของนักลงทุ นที่ ต้องการซื อขายหลักทรั พย์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตเช่นกัน
ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคาและด้านส่ งเสริ มการขาย ที่ไม่มีอิทธิพลต่อ
ตัดสิ นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยของคน ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในความคิดเห็น
ของผูว้ ิจยั เห็นว่า ด้านราคาต่อหุ ้น ในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้แสดงว่า หุ ้นตัวไหนที่ ราคาสู ง จะแพง
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กว่าหุ ้นราคาตํ่า อาจจะต้องนําหุ ้นตัวนั้นไปเที ยบกับมูลค่ าที่ แท้จริ งตัวมันเพื่อที่ จะสะท้อนราคที่
แท้จริ ง
ส่ วนด้านส่ งเสริ มการขาย(โปรโมชั่น) เป็ นแรงจู งใจสําหรั บ การตัดสิ นใจได้ง่ายขึ้ น แต่
อย่างไรก็ดีผูท้ ี่ตอ้ งการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยสามารถใช้การส่ งเสริ มการตลาด
ได้ทุกโบรกเกอร์ ที่ทาํ การซื้อขาย
สมมติ ฐานที่ 3 : ปั จจัยอื่ น ๆ ที่ ประกอบด้วย ด้านสภาวะทางการเมื อง ด้านสภาวะทาง
เศรษฐกิจที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของคน
ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยด้านสภาวะทางการเมือง ด้านสภาวะทางเศรษฐกิจ
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ นใจลงทุ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยของคน ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ด้านสภาวะทางการเมือง เป็ นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องงานวิจยั นันทาภรณ์ จิตชัย
(2550) ได้ศึกษาผลกระทบของข่าวการเมืองไทยต่อผลตอบแทน และ ความผันผวนของหุ ้นกลุ่ม
ต่างๆ จาก 4 ปั จจัย ได้แก่ การถือครองหุ ้นส่ วนของต่างชาติ ค่าทางบัญชีที่ แสดงการเติบโต จ านว
นบทวิ เคราะห์ และสถานะทางการเงิ น โดยใช้ข ้อ มู ล รายวัน ของบริ ษ ัท จด ทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2539 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2550 โดยใช้
วิ ธี ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ The Event – Study Method แ ล ะ Generalized Autoregressive Conditional
Heteroscedasticity (1,1) model ผลการศึกษาพบว่า บริ ษทั ประเภทต่างๆ ไม่ได้มีผลกระทบต่อข่าว
การเมื อ งในรู ป แบบเดี ย วกัน นอกจากนี้ ข่ าวแต่ ล ะประเภทก็ให้ผลที่ แตกต่ างกันด้วย โดยข่ าวที่
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หาร 22 ของรัฐบาลมีความเกี่ยวข้องกับอัตราผลตอบแทนในเชิงบวก
ในขณะที่ข่าวที่เกี่ยวกับความขัดแย้ง ภายในประเทศมีความเกี่ยวข้องกับอัตราผลตอบแทนในเชิงลบ
ในระดับสู ง และเมื่อศึกษาในระดับ บริ ษทั แล้วพบว่า หุ ้นที่ มีค่าทางบัญชี ที่แสดงถึงการเติบโตสู ง
และหุ น้ ที่มีจ านวนบทวิเคราะห์มากนั้น ท าให้ตอบสนองข่าวที่ส่งผลต่อระดับความไม่แน่นอนทาง
การเมืองน้อยลง อย่างไรก็ตามการตอบสนอง ในเชิงลบของหุ น้ สองประเภทนี้ ต่อข่าวเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งภายในประเทศนั้นเห็นได้ชดั เจนมากกว่า หุ น้ ที่มีค่าทางบัญชีแสดงออกถึงการเติบโตต่ าและ
หุ ้นที่มีจ านวนบทวิเคราะห์นอ้ ย นอกจากนี้ เมื่อ เปรี ยบเทียบหุ ้นในกลุ่มต่างๆ พบว่าหุ ้นที่มีสถานะ
ทางการเงินไม่ดีจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากข่าว เกี่ยวกับความขัดแย้งภายในประเทศ
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ด้านสภาวะทางเศรษฐกิ จ เป็ นไปตามสมมติ ฐานและสอดคล้องกับผลงานวิจยั ตามการ
ค้นคว้าอิสระด้วยตนเองของ จิตนภา แช่มกัน ณัฐนันท์ ลิ้มโสภิตพรรณ และหนึ่ งฤทัย วงศ์คาํ จันทร์
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ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อโน๊ ตบุ๊คของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ชนาวุธ บุญนาม
นักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อโน๊ตบุ๊คของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
โน๊ตบุ๊คของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อโน๊ตบุ๊คของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ตลอดจนปั จจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อโน๊ ตบุ๊คของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลจากประชาชน
ทั่วไปที่ เคยซื้ อ โน๊ ค บุ๊ ค ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการวิ จ ยั คื อ
แบบสอบถาม และวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ยสถิ ติ พ รรณนา ค่ าความถี่ ค่ าร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมกับทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติอนุมาน t-Test และ F-Test
ผลการวิ จ ยั พบว่า ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศชาย อายุร ะหว่ าง 25 – 35 ปี
รองลงมาคือ อายุระหว่าง 35 – 45 ปี ระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการศึกษา
อยู่ในระดับ ปริ ญ ญาตรี รองลงมาคือ สู งกว่าปริ ญ ญาตรี อาชี พส่ วนใหญ่ พ นักงานบริ ษ ทั เอกชน
รองลงมาคือ กิจการส่ วนตัว / ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้เฉลี่ยอยูใ่ นช่ วง 15,000 – 20,000 บาท
ต่อเดือน รองลงมาคือ มีรายได้เฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 20,001 – 25,000 บาท
สําหรั บ เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ โน๊ ต บุ๊ ค ของผู บ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร จากการทดสอบสมมติ ฐ าน ณ ระดับ ความเชื่ อ มั่น ร้ อ ยละ 95 เพื่ อ แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยด้านอื่น ๆ กับ
การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ โน๊ ต บุ๊ ค ของผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร สามารถรถสรุ ป ได้ด ัง นี้
ความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ไม่มีอิทธิ พลกับการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อโน๊ตบุ๊คของผูบ้ ริ โภค แตกต่างกัน ความสัมพันธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลกับการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อโน๊ตบุ๊คของผูบ้ ริ โภค แตกต่างกัน
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ด้านราคา ด้านสถานที่ ซ้ื อ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ไม่มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
โน๊ตบุ๊คของผูบ้ ริ โภค แตกต่างกัน และสุ ดท้ายคือความสัมพันธ์ระหว่าง ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ
ด้านกระบวนการให้บริ การ ไม่มีอิทธิพลกับการตัดสิ นใจเลือกซื้อโน๊ตบุ๊คของผูบ้ ริ โภค แตกต่างกัน
ABSTRACT
The research entitled “Factors Influencing on the Decision about Purchasing a Notebook
Computer of Consumers in Bangkok” has a purpose to study personal factors, the marketing mix
factors, and other factors that can influence the consumer in Bangkok about purchasing a
notebook computer by collecting data from 400 people in Bangkok, who had been bought the
notebook computer. This study has employed Descriptive Survey Method using questionnaire as
a research tool for data gathering. The process of data analysis will be proceeded through
percentage, mean, standard deviation, along with hypothesis testing using t-test and f-test.
The researching result shows that the majority respondents were Male, with aged
between 25 – 35 years. Secondary respondents age is between 35 – 45 years. The majority
education level of respondent is mostly undergraduate, following by the higher than bachelor.
The majority occupation is the private employee and secondary is doing private business and
freelance. The average income in the range of 15,000 – 20,000 baht per month, following by the
average income in the range of 20,001 – 25,000 baht per month.
For the result of Factors Influencing on the Decision about Purchasing a Notebook
Computer of Consumers in Bangkok, from the hypothesis test at 95% of confidence level in order
to represents the connection between 3 main factors (Personal factors, Marketing Mix factors, and
Other factors) and Decision about Purchasing a Notebook Computer of Consumers in Bangkok. It
can be summarized as followings: The relationship of gender, age, occupation and average
monthly income cannot influence on the consumer decision for purchasing a notebook computer.
On the other hands, the Product brand can affect on consumer decision. Also, the pricing,
notebook computer shop and promotion cannot influence the consumer decision. Finally, the
connection between a product appearance and services process cannot influence on consumer
decision.
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บทนํา
โลกยุค ปั จ จุ บ ัน คอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ก้าวหน้ าแล้ว เข้า มามี บ ทบาทในชี วิ ต ประจํา วัน อย่า ง
กว้างขวาง ทั้งในส่ วนของการใช้งานโดยตรง การติดต่อสื่ อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล การค้นคว้า
หาข้อมูล และเพื่อการพักผ่อน อย่างเช่น เช่น ดูหนัง ฟั งเพลง เล่นเกม และเล่นอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น
มนุ ษย์จะพึ่งการทํางานของคอมพิวเตอร์ มากยิ่งขึ้ น ทําให้ โน๊ ตบุ๊ค เข้ามามี บทบาทสําคัญ ในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน เนื่ องจากสามารถพกพาไปใช้งานได้ทุกที่ที่ตอ้ งการและไม่เปลื่องพื้นที่ในการ
ใช้งาน
ประชาชนส่ วนใหญ่ ทั้งนักเรี ยน นักศึกษา บุคคลวัยทํางาน ต่างใช้คอมพิวเตอร์ แบบพกพา
ในชีวิตประจําวัน นักเรี ยน นักศึกษา ใช้ในการทํารายงาน การค้นคว้าหาข้อมูล และเพื่อการพักผ่อน
เช่ น ดูหนัง ฟั งเพลง เล่นเกม และเล่นอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น ส่ วนบุ คคลวัยทํางาน ใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูล การกลัน่ กรอง การแปลงข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ทั้งนี้ คอมพิวเตอร์ แบบพกพาได้มี
วิวฒั นาการทางด้านเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ ให้ดี
ยิง่ ขึ้น กระแสยุคโลกาภิวฒั น์ที่มีการบริ โภคข่าวสารข้อมูลเพิ่มขึ้นจึงต้องอาศัยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ที่สะดวก พกพาง่าย ขนาดเล็ก ทําให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ วในการค้นหาและจัดเก็บข้อมูล (โรม
มนัส มณี อนันต์ทรัพย์, 2549)
เมื่อ Notebook เป็ นที่นิยมมากในปั จจุบนั มีมากมายหลายยีห่ ้อให้เราเลือกผูป้ ระกอบการทุก
รายจึงกําหนดกลยุทธ์เพื่อสร้ างยอดขายกันอย่างเต็มที่ ซ่ ึ งนักการตลาดก็ให้ความสําาคัญเกี่ ยวกับ
ส่ วนผสมทางการตลาด ซึ่ งปั จจุบนั ส่ วนผสมทางการตลาดเข้ามามีบทบาทต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องรู ปแบบของสิ นค้าที่มีการมุ่งเน้นการออกแบบ
เครื่ องที่สวยแตกต่างและหลากหลายมากขึ้น การพัฒนาให้มีความแปลกใหม่ ตรงกับความต้องการ
ลูกค้า และการมาแข่งขันในตลาดราคาถูกคุม้ ค่ากับประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานเหนื อคู่แข่งรายอื่นๆ
ตลาดที่โตขึ้นจะเป็ นกลุ่มลูกค้า องค์กรขนาดกลางจะมองหา Notebook ในโมเดลของตลาด Home
Use เพิ่มขึ้น และกลุ่ม End User จะหันมาพึ่งสิ นค้าเงินผ่อนมากขึ้น สถานที่หรื อช่องทางในการจัด
จําหน่ ายสิ นค้าที่ ครอบคลุม และสามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้อย่างทัว่ ถึงการส่ งเสริ มการขายที่
ผูข้ ายแต่ละรายต่างงัดเอากลยุทธ์การขายสิ นค้าในรู ปแบบต่างๆ เข้ามาใช้เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้า
ของตน สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นเป็ นตัวกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าได้รวดเร็ วขึ้น แต่การที่
ผู ข้ ายนํา เสนอส่ ว นผสมทางการตลาดทั้ง หมดนี้ รุ ก ไปยังผู บ้ ริ โ ภคอาจเกิ ด การผิ ด พลาดทํา ให้
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สิ้ นเปลื อ งงบประมาณ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคอาจจะพอใจด้วยการตอบสนองเพียงด้านใดด้านหนึ่ ง
เท่านั้น (พัชริ นทร์ สกุลเจริ ญพร, 2552)
จากความสําคัญที่ กล่าวมา ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึ กษาปั จจัยที่ อิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
โน๊ตบุ๊ค เนื่องจากปั จจุบนั ได้มียหี อ้ ใหม่ๆ หรื อแม้กระทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิ ทธิภาพมาก
ขึ้น ในช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อที่จะเข้ามาแข่งขันในตลาด
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อโน๊ตบุ๊คของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อโน๊ตบุ๊ค
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปั จจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อโน๊ ตบุ๊คของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จจัยส่ วนบุ คคล ที่ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่ อ
เดื อน ที่ แตกต่ างกันมี อิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อโน๊ ตบุ๊ คของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่
ให้บริ การ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโน๊ตบุ๊คของ
ผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
3. ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ ป ระกอบด้ว ย ด้า นภาพลัก ษณ์ ท างกายภาพ และด้านกระบวนการ ที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้อโน๊ตบุ๊คของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
ประโยชน์ ของการวิจยั
1. ผูป้ ระกอบการสามารถนําผลการศึกษา ไปใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดรู ปแบบและ
ทิศทางของธุรกิจ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม และความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม
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2. ผูป้ ระกอบการสามารถนําผลการศึ กษา ไปใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด เพื่อสร้างผลกําไรสู งสุ ดให้กบั ธุรกิจ
3. ผูป้ ระกอบการสามารถนําผลการศึ กษา ไปใช้ในการวางแผน และ ปรั บ ปรุ งกิ จการ
ตลอดจนการบริ หารจัดการธุรกิจให้เกิดความได้เปรี ยบในเชิงแข่งขัน สามารถดํารงกิจการให้อยูร่ อด
บนเส้นทางธุรกิจได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
กรอบแนวคิดการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโน๊ตบุ๊คของผูบ้ ริ โภค ในเขต
กรุ งเทพมหานคร” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

(Independent Variable)

(Dependent Variable)

• เพศ
• อายุ
• ระดับการศึกษา

ปัจจัยส่ วนบุคคล
• อาชีพ
• รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
• ผลิตภัณฑ์
• ราคา
• สถานที่
• ส่ งเสริ มการตลาด

การตัดสิ นใจเลือกซื้อโน๊ตบุ๊ค
ของผูบ้ ริ โภค ในเขต
กรุ งเทพมหานคร

ปัจจัยอื่น ๆ
• ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ
• ด้านกระบวนการให้บริ การ
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แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสินใจ
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543, หน้า 26) กล่าวในเรื่ อง ตัวแปรหรื อองค์ประกอบของส่ วนผสม
ทางการตลาด (4P’s) ว่าเป็ นตัวกระตุน้ หรื อสิ่ งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้อ โดยแบ่งออกได้ดงั นี้
1. ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) ลักษณะบางประการของผลิ ตภัณ ฑ์ของบริ ษทั ที่ อาจกระทบต่ อ
พฤติ กรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค คื อ ความใหม่ ความสลับซับ ซ้อนและคุ ณภาพที่ คนรั บรู ้ ได้ของ
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ใหม่และสลับซับซ้อนอาจต้องมีการตัดสิ นใจอย่างกว้างขวาง ถ้าเรารู ้ เรื่ อง
เหล่านี้ แล้วในฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกที่ง่ายกว่า ผูบ้ ริ โภคมีความคุน้ เคยเพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคที่ไม่ตอ้ งการเสาะแสวงหาทางเลือกอย่างกว้างขวางในการพิจารณา ส่ วนในเรื่ องของรู ปร่ าง
ของผลิตภัณฑ์ตลอดจนหี บห่ อและป้ ายฉลาก สามารถก่ออิทธิพลต่อกระบวนการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
หี บห่อที่สะดุดตาอาจทําให้ผบู ้ ริ โภคเลือกไว้เพื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการตัดสิ นใจซื้ อ ป้ ายฉลากที่
แสดงให้ผบู ้ ริ โภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่สาํ คัญก็จะทําให้ผบู ้ ริ โภคประเมินสิ นค้าเช่นกัน
สิ นค้าคุณภาพสู งหรื อสิ นค้าที่ปรับเข้ากับความต้องการบางอย่างของผูซ้ ้ือมีอิทธิพลต่อการซื้อด้วย
2. ราคา (Price) ราคามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ ก็ ต่ อ เมื่ อ ผู บ้ ริ โ ภคทําการประเมิ น
ทางเลือกและทําการตัดสิ นใจ โดยปกติผบู ้ ริ โภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาตํ่า นักการตลาดจึงควรคิดราคา
น้อย ลดต้นทุ นการซื้ อหรื อทําให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจด้วยลักษณะอื่ นๆ สําหรั บการตัดสิ นใจอย่าง
กว้างขวางผูบ้ ริ โภคมักพิจารณารายละเอียด โดยถือเป็ นอย่างหนึ่ งในลักษณะทั้งหลายที่ เกี่ยวข้อง
สําหรั บสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย ราคาสู งไม่ทาํ ให้การซื้ อลดน้อยลง นอกจากนี้ ราคายังเป็ นเครื่ องประเมิ น
คุณค่าของผูบ้ ริ โภคซึ่งก็ติดตามด้วยการซื้อ
3. ช่องทางการจัดจําหน่ าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธ์ของนักการตลาด
ในการทําให้มีผลิ ตภัณ ฑ์ไว้พร้ อมจําหน่ าย สามารถก่ ออิ ท ธิ พลต่ อการพบผลิ ตภัณ ฑ์ แน่ นอนว่า
สิ นค้าที่มีจาํ หน่ ายแพร่ หลายและง่ายที่จะซื้ อก็จะทําให้ผบู ้ ริ โภคนําไปประเมินประเภทของช่องทาง
ที่นาํ เสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู ้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ เช่น สิ นค้าที่มีของแถมในร้านเสริ ม
สวยชั้นดีในห้างสรรพสิ นค้าทําให้สินค้ามีชื่อเสี ยงมากกว่านําไปใช้บนชั้นวางของในซุ ปเปอร์ มาร์
เก็ต
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การส่ งเสริ มการตลาด
สามารถก่ ออิทธิ พลต่ อผูบ้ ริ โภคได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ข่าวสารที่ นักตลาด
ส่ งไปอาจเตือนใจให้ผบู ้ ริ โภครู ้ว่าเขามีปัญหา สิ นค้าของนักการตลาดสามารถแก้ไขปั ญหาได้และ
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มันสามารถส่ งมอบให้ได้มากกว่าสิ นค้าของคู่แข่ง เมื่อได้ข่าวสารหลักการซื้ อเป็ นการยืนยันว่าการ
ตัดสิ นใจซื้อของลูกค้าถูกต้อง
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความหมายของส่ วนประกอบทางการตลาดสามารถ
สรุ ปได้ว่าส่ วนประสมทางการตลาด (4P’s) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่อง
ทางการจัดจําหน่ าย (Place) และ การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ซึ่ งล้วนเป็ นองค์ป ระกอบที่
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543, หน้ า 160-166) กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อประกอบด้วยขั้นตอน
ต่างๆ 5 ขั้นตอน อันจะนาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้อ
1. การตระหนักถึงความต้ องการ (Need Recognition) เป็ นจุดเริ่ มต้นของกระบวนการซื้ อ
ซึ่ งผูซ้ ้ื อตระหนัก ถึงปั ญหาหรื อความต้องการ ผูซ้ ้ื อมีความรู ้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาวะที่ผู ้
ซื้ อเป็ นอยู่จริ งกับสภาวะที่ เขาปรารถนา ความต้องการอาจถูกกระตุ น้ โดยตัวกระตุน้ จากภายใน
(Internal Stimuli) กระตุน้ ความต้องการที่มีอยูป่ กติ เช่น ความหิ ว กระหาย เพศ เป็ นต้น ในระดับสู ง
พอที่ จ ะกลายเป็ นแรงขับ ดัน (Drive) นอกจากนั้น ความต้อ งการอาจถู ก กระตุ ้น จากตัว กระตุ ้น
ภายนอก (External Stimuli)
2. การเสาะแสวงหาข่ าวสาร (Information Search) ผูบ้ ริ โภคที่ ถูกกระตุ ้นเร้ าอาจจะหรื อ
อาจจะไม่ เสาะแสวงหาข่ าวสารมากขึ้ น ถ้าแรงผลัก ดัน ของผูบ้ ริ โ ภคแข็งแกร่ งและสิ น ค้าที่ จ ะ
ตอบสนองอยู่ใกล้แค่ เอื้ อม ผูบ้ ริ โภคมักจะทําการซื้ อมัน มิ ฉะนั้นแล้วผูบ้ ริ โภคอาจจะเก็บความ
ต้องการนั้นไว้ในความทรงจํา หรื อไม่ก็ทาํ การเสาะแสวงหาข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับต้องการดังกล่าว
ผูบ้ ริ โภคอาจหาข่าวสารได้จากหลายแห่ง
3. การประเมิ น ทางเลื อ ก (Evaluation of Alternative) เราได้เห็ น วิ ธี ก ารที่ ผู ้บ ริ โ ภคใช้
ข่าวสารเพื่อให้ได้มาซึ่ งชุ ดของตราที่ เลื อกไว้ เพื่อการพิจารณาตัดสิ นใจเป็ นขั้นสุ ดท้าย ผูบ้ ริ โภค
เลื อ กตราด้ว ยวิ ธี ใด นัก การตลาดจะต้อ งรู ้ เกี่ ย วกับ การประเมิ น ค่ า ทางเลื อ ก นั่น ก็ คื อ วิ ธี ก ารที่
ผูบ้ ริ โภคใช้ข่าวสารเลือกตรายี่ห้อ ในการเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดของนักการตลาดต้องก่ออิทธิพล
ต่อการตัดสิ นใจของผูช้ ้ือ
4. การตัด สิ น ใจซื้ อ (Purchase Decision) ในขั้นตอนการประเมิ น ผูบ้ ริ โภคจะจัดลําดับ
ความชอบตรายีห่ อ้ ต่าง ๆ ในแต่ละตัวเลือก และก็จะสร้างความตั้งใจซื้อขึ้น โดยทัว่ ไปการตัดสิ นใจ
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ซื้ อของผูบ้ ริ โภคมักจะทําการซื้ อตราที่ชอบมากที่สุด แต่ทว่ามีปัจจัย 2 ประการ อาจเข้ามา “ขวาง”
ระหว่างความตั้งใจกับการตัดสิ นใจซื้อ
5. พฤติกรรมหลังซื้ อ (Postpurchase Behavior) งานของนักการตลาดมิได้ จบสิ้ นลงเมื่อมี
การซื้ อสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคจะเกิดความพอใจหรื อไม่พอใจและจะก่อพฤติกรรมหลังการซื้ อขึ้น ปั ญหา
อยู่ที่ ว่ า อะไรเป็ นตัว กาหนดว่ า ผู ้ซ้ื อ พอใจหรื อ ไม่ พ อใจในการซื้ อ คํา ตอบก็ คื อ มัน ขึ้ น อยู่ ก ับ
ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหมายของผูบ้ ริ โภค (Consumer’s Expectation) กับการปฏิ บตั ิการ
ของสิ นค้า (Products’ Perceived Performance) ถ้าสิ นค้าน้อยกว่าความคาดหวังผูบ้ ริ โภคจะผิดหวัง
ถ้าตรงกับ ความหมาย ผูบ้ ริ โภคจะพอใจ ถ้าดี เกิ น ความคาดหมายผูบ้ ริ โภคจะปลื้ มปี ติ ยิน ดี มาก
ผูบ้ ริ โภคอิงความคาดหมายไว้กบั ข่าวสารที่เขาได้รับจากผูข้ าย เพื่อน ๆ และแหล่งอื่น ๆ ถ้าผูข้ ายอ้าง
การปฏิ บตั ิ งานของสิ นค้าของเขา “เกิ นความเป็ นจริ ง” ผลก็คือ ผูบ้ ริ โภคจะไม่พอใจ ดังนั้นผูข้ าย
จะต้องซื่ อสัตย์ในการเสนอข้ออ้างของสิ นค้าของเขาและยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ด ารั ต น์
รัตนกิจไพบูลย์ (2553) ซึ่งทําการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อโน๊ตบุ๊คของนักศึกษา ชั้นปี ที่3
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี ซึ่ งพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญต่อปั จจัย
ด้านส่ วนประสมการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ มีผลการตัดสิ นใจมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านสถานที่
ด้านส่ งเสริ มการขายและด้านราคา ส่ วนพฤติกรรมในการการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
คือ ราคาเหมาะสมมากที่สุด ในด้านส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์มีระดับความสําคัญใน
การตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านช่องทางจัดจําหน่ าย ด้านส่ งเสริ มการขาย และด้านรา
คามีผลต่อการตัดสิ นใจน้อยที่สุด
ระเบียบวิธีวจิ ัย
งานวิจยั นี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนทัว่ ไปที่ ตดั สิ นใจเลือกซื้ อ
โน๊ตบุ๊ค ในเขตกรุ งเทพมหานครโดยใช้สูตรของ Cochran จํานวน 400 คน ผูว้ ิจยั ออกแบบการวิจยั
เป็ นเชิ งปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วง กุมภาพันธ์ –
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 แล้วตรวจสอบความถูกต้อง และความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามจากผูเ้ ชี ยว
ชาญ เมื่อผ่านเรี ยบร้อยแล้ว จึงได้นาํ ไปแจกจริ งกับกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิ จยั นําข้อ มู ล ที่ ได้จ ากแบบสอบถามของกลุ่ ม ตัวอย่างจํานวน 400 คน มาดําเนิ น การ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่งทําให้ผวู ้ ิจยั แน่ใจได้ว่าข้อมูลที่นาํ มาประมวลนั้น เป็ นข้อมูลที่
มีความสมบูรณ์ถูกต้อง และอยูใ่ นรู ปแบบเดียวกันทั้งหมด และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยโปแกรม
Microsoft Office Excel โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าจํานวน ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-Test และ F-Test
สรุ ปผลการวิจยั
ตาราง 1 การวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม
(n=400)
รายละเอียด
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ชาย
เพศ
หญิง
มากกว่า 18ปี – 25ปี
อายุ
มากกว่า 25ปี – 35 ปี
มากกว่า 35ปี – 45 ปี
มากกว่า 45 ปี
มัธยมศึกษาตอนต้น หรื อตํ่ากว่า
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
อนุปริ ญญา / ปวส.
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
พนักงานบริ ษทั เอกชน
อาชีพ
ข้าราชการ
กิจการส่ วนตัว / ประกอบอาชีพอิสระ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
อื่น ๆ
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน 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

ร้ อยละ
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

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

30,001 – 35,000 บาท
35,000 บาทขึ้นไป

38
79

9.50
19.75

ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีจาํ นวน 226 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.50 ช่วงอายุมากกว่า
25ปี – 35 ปี มีจาํ นวน 189 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.25 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีจาํ นวน 274 คน
คิดเป็ นร้อยละ 68.50 อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีจาํ นวน 292 คน คิดเป็ นร้อยละ 73 รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท จํานวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.75
ตารางที่ 6 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปัจจัยส่ วนประสมทาง
รายละเอียด
การตลาด
Apple
ยีห่ ้ อของโน๊ คบุ๊ค
Sony
ทีท่ ่ านให้ ความสนใจ
Acer
Dell
Asus
Lenovo
HP/Compaq
Toshiba
Fujitsu
อื่นๆ
10,000 – 20,000 บาท
ระดับราคาสู งสุ ด
20,001 – 30,000 บาท
ทีท่ ่ านยินดีจ่ายเพื่อซื้อ
โน๊ ตบุ๊ค
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาท
หากท่ านต้ องการซื้อโน๊ ตบุ๊ค พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า
ฟอร์จูน
ท่ านจะซื้อจากทีใ่ ด
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ความถี่
159
50
66
45
25
30
17
6
1
1
95
155

ร้ อย
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 ใดทีก่ ระตุ้น
ความต้ องการซื้อโน๊ ตบุ๊ค

งานแสดงสิ นค้า
ห้างสรรพสิ นค้า
มีการเสนอ Promotion ลด แลก แจก แถม
มีการเสนอ Promotion ผ่อน 0%
มีหรื อไม่มี Promotion ก็ได้

86
226
188
137
75

21.50
56.50
47.00
34.25
18.75

ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกยีห่ อ้ Apple มีจาํ นวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.75 ระดับราคา
สู งสุ ดที่ยนิ ดีจ่ายเพื่อซื้อโน๊ตบุค๊ ช่วง 20,001 – 30,000 บาท มีจาํ นวน 155 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.75
สถานที่ซ้ือโน๊ตบุ๊ค ห้างสรรพสิ นค้า มีจาํ นวน 226 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.50 Promotion ลด แลก
แจก แถม มีจาํ นวน 188 คน คิดเป็ นร้อยละ 47
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ เกี่ยวกับปั จจัยอื่น ๆ
ปัจจัยอื่น ๆ
รายละเอีย ด
ความถี่
ร้ อยละ
ยีห่ อ้ ของโน๊ตบุ๊ค
230
57.50
ภาพลักษณ์ ทาง
รู ปลักษณ์ของโน๊ตบุ๊ค
146
36.50
กายภาพ
นํ้าหนักของโน๊ตบุ๊ค
22
5.50
สี ของโน๊ตบุ๊ค
2
0.50
149
37.25
กระบวนการให้ บริการ ศูนย์บริ การซ่อมมีจาํ นวนมาก
ความรวดเร็ วในการบริ การงานซ่อมแซม
189
47.25
งานเครมสิ นค้า
การรับประกันงานซ่อมตามระยะเวลา
62
15.50

ผู ต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เลื อ กยี่ห้ อ ของโน๊ ต บุ๊ ค มี จ าํ นวน 230 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 57.50
ความรวดเร็ วในการบริ การงานซ่อมแซม งานเครมสิ นค้ามากที่สุดคือ มีจาํ นวน 189 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 47.25
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ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ เกี่ยวกับอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื อ้ โน๊ ตบุ๊คของผู้บริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ปัจจัย

ค่าเฉลี่

ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ย

โน๊ตบุ๊คมีรูปลักษณ์ ดีไซน์ที่ทนั สมัย

4.265

0.7491

ราคาของโน๊ตบุ๊คมีความเหมาสะสมกับ Spec ที่ได้รับ 4.425

0.6860

มีการให้บริ การหลังการขายที่รวดเร็ ว

4.357

0.6752

จํานวนศูนย์บริ การและซ่อมบํารุ งครอบคลุมทุกพื้นที่ 4.400

0.6937

อายุการใช้งานยาวนาน

0.7001

4.467

จากตาราง ผลการสํารวจของกลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถาม 400 คน ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ อายุ
การใช้งานยาวนาน มีค่าเฉลี่ยที่ 4.467 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.7001 คะแนน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐ านที่ 1 : ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และ
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน ที่แตกต่ างกันมีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อโน๊ ตบุ๊คของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานครต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานในปั จจัยส่ วนบุคคล ไม่มีปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้อโน๊ตบุ๊คของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 2 : ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4P) ที่ประกอบด้ วยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ าน
ราคา ด้ านสถานที่ให้ บริ การ และด้ านการส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่ างกันมีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจ
เลือกซื้อโน๊ ตบุ๊คของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์เท่านั้น ที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อโน๊ตบุ๊คของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05
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สมมติ ฐ านที่ 3 : ปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ ป ระกอบด้ ว ย ด้ า นภาพลั ก ษณ์ ทางกายภาพและ ด้ า น
กระบวนการให้ บริ การ ที่แตกต่ างกันมีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อโน๊ ตบุ๊คของผู้บริ โภค ในเขต
กรุงเทพมหานครต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานในปั จจัยอื่น ๆ ไม่มีปัจจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
โน๊ตบุ๊คของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
อภิปรายผลของการวิจยั
สมมติฐ านที่ 1 : ปั จจัยส่ วนบุ คคล ที่ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อโน๊ตบุ๊คของผูบ้ ริ โภค ในเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดื อน ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อโน๊ ตบุ๊คของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร ไม่
เป็ นไปตามสมมติฐานเนื่องจากผูบ้ ริ โภค สามารถเลือกซื้อสิ นค้าโน๊ตบุค๊ ได้ทุกรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สมมติฐานที่ 2 : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4P) ที่ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านสถานที่ให้บริ การ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้อโน๊ตบุ๊คของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่ามี เพี ยงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณ ฑ์
เท่านั้น ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อโน๊ ตบุ๊คของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมี
นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ 0.05 สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ อดุ ลย์ จาตุ ร งคกุ ล (2543, หน้ า 160-166)
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ที่กล่าวว่า การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) ในขั้นตอนการประเมิน
ผูบ้ ริ โภคจะจัดลําดับความชอบตรายี่ห้อต่าง ๆ ในแต่ละตัวเลื อก และก็จะสร้ างความตั้งใจซื้ อขึ้น
โดยทัว่ ไปการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคมักจะทําการซื้ อตราที่ชอบมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ สุ ดารั ต น์ รั ต นกิจ ไพบูลย์ (2553) ซึ่ งทําการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่อการเลือกซื้ อโน๊ ตบุ๊คของ
นักศึกษา ชั้นปี ที่3 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญ ต่ อปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาด ในด้านผลิ ตภัณ ฑ์ มี ผ ลการตัดสิ น ใจมากที่ สุ ด
รองลงมา คือ ด้านสถานที่ ด้านส่ งเสริ มการขายและด้านราคา ส่ วนพฤติกรรมในการการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค คือ ราคาเหมาะสมมากที่สุด ในด้านส่ วนประสมทางการตลาด ด้าน
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ผลิตภัณฑ์มีระดับความสําคัญในการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านช่องทางจัดจําหน่ าย
ด้านส่ งเสริ มการขาย และด้านราคามีผลต่อการตัดสิ นใจน้อยที่สุด
ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านอื่น ๆ ที่ ไม่ มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
โน๊ตบุ๊คของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร สอดคล้องกับงานของ พจมาน อภิเกษมสั นติ์ (2556)
ซึ่ งทําการวิจยั เรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอมพิวเตอร์ แบบ
พกพาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
มากที่ สุด เมื่ อแยกพิ จารณาในแต่ ละด้าน พบว่า ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ โน้ตบุ๊คมี คุณ ภาพได้มาตรฐานมี
อิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อมากที่สุด ด้านราคา ราคาของโน๊ตบุ๊คเหมาะสมกับคุณภาพมีอิทธิ พลต่อการ
เลื อ กซื้ อ มากที่ สุ ด ด้านสถานที่ จดั จําหน่ าย มี สิน ค้าตัวอย่างให้ ท ดลองในสถานที่ จดั จําหน่ ายมี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อมากที่สุด ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีการรับประกันจากบริ ษทั ที่น่าเชื่อถือมี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อมากที่สุด
ในความคิ ดเห็ น ของผูว้ ิจยั เห็ น ว่า ด้านราคา ของแต่ ล ะยี่ห้อ ไม่ มี ความแตกต่ างกัน มาก
เพราะโน๊ ต บุ๊ ค ส่ ว นใหญ่ จะใช้ Software และ Hardware จากผูผ้ ลิ ต เดี ยวกัน ซึ่ งทําให้ ต ้น ทุ น ไม่
แตกต่างกันมากนัก โดยผูซ้ ้ื อเองก็มีการหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาเพื่อประกอบการตัดสิ นใจเลือก
ซื้อ ส่ วนด้านส่ งเสริ มการขาย นั้นขึ้นอยูก่ บั ร้านค้ากับผูผ้ ลิตเป็ นผูก้ าํ หนด และยังมีกิจกรรมส่ งเสริ ม
การขายร่ วมกับธนาคาร เพื่อเป็ นแรงจูงใจสําหรับการตัดสิ นใจได้ง่ายขึ้น ในส่ วนด้านสถานที่ จดั
จําหน่ายนั้น ก็สามารถหาซื้ อได้ง่าย ตามห้างสรรพสิ นค้าทัว่ ไป แต่อย่างไรก็ดีไม่ว่าจะเป็ นด้านใดใน
สามด้านที่กล่าวมา ผูท้ ี่คนทัว่ ไปจําเป็ นจะต้องมีคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการทํางาน จึงไม่เป็ นอิทธิพล
ต่อการตัดสิ นใจในหัวข้อข้างต้น
สมมติ ฐ านที่ 3 : ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ ป ระกอบด้ว ย ด้า นภาพลัก ษณ์ ท างกายภาพ และด้า น
กระบวนการให้บริ การ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อโน๊ตบุ๊คของผูบ้ ริ โภค ในเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ และด้านกระบวนการ
ให้บริ การไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อโน๊ตบุ๊คของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร ไม่
เป็ นไปตามสมมติฐานเนื่องจากผูบ้ ริ โภค สามารถเลือกซื้อสิ นค้าโน๊ตบุค๊ ได้ทุกการให้บริ การ
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ปัจจัยที่มีอทิ ธิพ ลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการร้ านกาแฟสตาร์ บัคส์ ทสี่ าขาเดอะสตรีทรัชดา
FACTORS THAT INFLUENCE THE DECISION TO THE COFFEE SHOP STARBUCKS
BRANCH AT THE STREET RATCHADA
ณัชชนม์ เจริญจิต
นักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหาการวิจยั
ปั จจุบนั กาแฟ เป็ นเครื่ องดื่มที่ มีความนิ ยมอย่างแพร่ หลายกันมากขึ้น และนิ ยมดื่ มกันทัว่
โลก มีกลิ่นหอม เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวแล้วยังมีรสชาติที่ อร่ อยแถมถูกปากคนไทยมากขึ้นด้วย
จากที่เมื่อก่อนคนไทยนิยมดื่มแต่กาแฟสําเร็ จรู ป แต่ในปั จจุบนั คนไทยนิยมหันมาบริ โภคกาแฟที่ควั่
สดกันมากขึ้น ทําให้ธุรกิจด้านร้านกาแฟขยายและเติบโตอย่างต่อเนื่ องและรวดเร็ วในปี ที่ผ่านๆมา
เหตุผลหลักๆ อาจจะเป็ นการที่ธุรกิจรายใหญ่ๆ จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศเรามากขึ้น
จึงทําให้การเติบโตของธุ รกิจด้านร้านกาแฟขยายตัวได้อย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกันกระแสความ
นิ ยมในการดื่ มกาแฟก็มากขึ้นตามไปด้วย ซึ่ งปั จจุบนั มีผูบ้ ริ โภคกาแฟสดเป็ นจํานวนมาก ทําให้
ธุรกิจทางด้านกาแฟสดเป็ นที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนเป็ นอย่างมาก ซึ่ งจะประกอบไปด้วยทุกเพศ
ทุกวัย จึงทําให้ธุรกิจทางด้านกาฟมีมากขึ้นเป็ นจํานวนมาก จนในปั จจุบนั เริ่ มมีกาแข่งขันสู งขึ้นใน
รู ปแบบต่างๆ เช่ น ร้านกาแฟสดบางร้ านจะมีบริ การมุนอ่านหนังสื อ ให้นั่งเล่นในบรรยาศที่ รู้สึก
สบาย ๆ และยังมีบริ การ Wi-Fi และหรื อ อินเตอร์ เน็ต พร้อมทั้งยังมีบริ การอาหารคาว หวาน และ
ของว่างให้บริ การ
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเลือกศึกษาเรื่ องกาแฟสด โดยการเลือกศึกษาจากร้านสตาร์ บตั ส์ เพราะร้าน
สตาร์ บ ัค ส์ น้ ัน เป็ นผูน้ ําทางด้ารธุ ร กิ จกาแฟ เนื่ องจากทางร้ านได้มีการคัดสรรเมล็ดกาแฟที่ ดี มี
คุณภาพจากเกษตรกร และได้มีการให้ราคาเมล็ดที่ สูง เพื่อให้เกษตกรนําเงินที่ได้ไปรักษาหน้าดิน
ทางด้านสตาร์บคั ส์เองก็มีการรณรงค์ “การรักษาสิ่ งแวดล้อม” ควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจ
อีกสาเหตุหนึ่ งที่ เลือกร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ เพราะปั จจุบนั คู่แข่งขันเริ่ มมีเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ
อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การแข่งขัน เพื่อใช้แข่งขันชิ งส่ วนแบ่งตลาดอยู่ตลอดเวลา มีอตั รา
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การเจริ ญเติบโตของรายได้อยู่ 90% ซึ่ งในขณะเดียวกันทางด้านสตาร์ บคั ส์มีอตั ราการเจริ ญเติบโต
ของรายได้อยู่ 20-25% ผูว้ ิจยั จึงอยากทราบว่าอะไรที่เป็ นปั จจัยต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้าน
กาแฟสตาร์บคั ส์ของผูบ้ ริ โภค
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์
ที่สาขาเดอะสตรี ทรั ชดา
เพื่อศึกษาปั จจัยในส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ร้านกาแฟสตาร์บคั ส์ที่สาขาเดอะสตรี ทรั ชดา
เพื่อศึ กษาปั จจัยอื่นๆ ที่ มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ การร้ านกาแฟสตาร์ บ คั ส์ ที่
สาขาเดอะสตรี ทรั ชดา
สมมติฐานการวิจยั
ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ที่สาขา
เดอะสตรี ทรัชดาต่างกัน
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่ ายและด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ร้านกาแฟสตาร์บคั ส์ ที่สาขาเดอะสตรี ทรัชดาต่างกัน
ปั จจัยอื่นๆ ที่ ประกอบด้วย ความภักดีในตราสิ นค้า ภาพลักษณ์ สินค้า ที่ แตกต่างกันกันมี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านกาแฟสตาร์บคั ส์ที่สาขาเดอะสตรี ทรัชดาต่างกัน
ประโยชน์ ของการวิจยั
ผลจากการศึกษาสามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางพัฒนาและปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิ ภาพ และ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การร้านกาแฟสตาร์บคั ส์
เพื่อเพิม่ การขยายฐานกลุ่มลูกค้าที่เลือกใช้บริ การร้านกาแฟสตาร์บคั ส์
เพื่อนําระดับด้านการตัดสิ นใจของผูท้ ี่ เลื อกใช้บริ การร้ านกาแฟสตาร์ บคั ส์ ในด้านต่างๆ
นํามาปรับ เปลี่ยนแก้ไข เพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับใจแก่ผมู ้ าใช้บริ การในครั้งต่อไป
ให้มากขึ้น
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เพื่อนําผลวิจยั ที่ได้เป็ นแนวทางให้กบั วิจยั ด้านอื่นๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องในอนาคตได้
กรอบแนวคิดการวิจยั
ในการศึ กษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้ านกาแฟสตาร์
บัคส์ ที่สาขาเดอะสตรี ทรัชดา” มีกรอบแนวคิดในการวิจยั นี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่วนบุคคล
- เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- ช่องทางการจัดจําหน่าย
- การส่ งเสริ มทางการตลาด

การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ร้านกาแฟสตาร์บคั ส์
ที่สาขาเดอะสตรี ทรัชดา

ปั จจัยอื่นๆ
- ความภักดีในตราสิ นค้า
- ภาพลักษณ์สินค้า
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
คอตเลอร์ ฟิ ลลิ ป (2546 หน้ า 24) กล่ า วว่ าส่ ว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
หมายถึ ง เครื่ องมื อทางการตลาดที่ ส ามารถควบคุ มได้ ซึ่ งกิ จการผสมผสานเครื่ องมื อ เหล่ านี้ ให้
สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ส่ วนประสม
การตลาด ประกอบด้วยทุกสิ่ งทุกอย่างที่กิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์
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ของกิจการ ส่ วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็ นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังที่ รู้จกั กันว่าคือ “4 Ps” อันได้แก่
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการขาย (Promotion)
เสรี วงษ์ ม ณ ฑ า (2542 ห น้ า 11) กล่ า วว่ า ส่ วน ป ระสมทางการตลาด (Marketing
Mix) หมายถึ ง การมี สินค้าที่ ต อบสนองความต้องการของลู กค้ากลุ่มเป้ าหมาย ได้ขายในราคาที่
ผูบ้ ริ โภคยอมรับได้และผูบ้ ริ โภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุม้ รวมถึงมีการจัดจําหน่ายกระจายสิ นค้า ให้
สอดคล้อ งกับ พฤติ ก รรมการซื้ อ หาเพื่ อ ความสะดวกแก่ ลู ก ค้า ด้ว ยความพยายามจู ง ใจให้ เกิ ด
ความชอบในสิ นค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสินใจ
วารุ ณี ตันติ วงศ์วาณิ ช (2552 หน้า 54-57) กล่าวว่า สิ่ งกระตุ ้น อื่ นๆ เป็ นสิ่ งแวดล้อมที่ อยู่
เหนื อการควบคุมขององค์การ ซึ่ งส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ และทําให้เกิดการซื้ อได้ ได้แก่ ปั จจัยทาง
เศรษฐกิจ(Economic) ปั จจัยทางเทคโนโลยี (Technological) ปั จจัยทางกฎหมายและการเมือง (Law
and Political) และปั จ จัย ทางวัฒ นธรรม (Cultural) ในด้านเศรษฐกิ จ หมายถึ ง เศรษฐกิ จทั้งใน
ครอบครั ว และระดับ ประเทศ เพราะเมื่ อ ปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ ดี ก็ จ ะส่ ง ผลให้ เกิ ด การตัด สิ น ใจ
ทางด้านเทคโนโลยีเช่นเดียวกัน เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทําให้เกิดเป็ นสิ่ งกระตุน้ ในการตัดสิ นใจ
ได้ปัจจัยทางด้านกฎหมายและการเมืองตลอดจนวัฒนธรรม กฎหมายนั้นส่ งให้เกิดการตัดสิ นใจได้
เพราะว่า มีส่วนช่วยเป็ นกรอบในการบังคับใช้ว่า สิ่ งใดผิดกฎหมาย ก็จะทําให้ไม่สามารถตัดสิ นใจ
ซื้ อ ได้ ด้านวัฒ นธรรมนั้น มี ผ ลเพราะรวมไปถึ ง ครอบครั ว เพื่ อ นบ้าน ก็ มี ส่ ว นทํา ให้ เกิ ด การ
ตัดสิ นใจซื้อได้เช่นเดียวกัน
ศิ ริ วรรณ เสรี รั ต น์ , ป ริ ญ ลั ก ษิ ตาน น ท์ , ศุ ภ ร เสรี รั ต น์ และองอาจ ป ท ะวานิ ช
(2538, หน้า 18) ได้กล่าวถึง กระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ (Decision Process) หมายถึง ขั้นตอน
ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไป พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการตัดสิ นใจทั้ง ด้านจิตใจ (ความรู ้สึกนึ กคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื้ อเป็ น
กิจกรรมทางด้านจิตใจและทางกายภาพ ซึ่ งเกิดขึ้นช่วงระยะเวลาหนึ่ ง กิจกรรมเหล่านี้ทาํ ให้เกิดการ
ซื้อและเกิดพฤติกรรมการซื้ อตามบุคคลอื่น กระบวนการตัดสิ นใจซื้อประกอบด้วยขั้นตอนที่สาํ คัญ
คือ การรับรู ้การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสิ นใจซื้อพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
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อัตราการเจริญเติบโตของร้ านกาแฟสตาร์ บัคส์
ตลาดกาแฟในช่ วง 5 ปี ที่ ผ่านมาเติ บ โตเฉลี่ ยร้ อ ยละ 7.3 ต่ อ ปี โดยผูป้ ระกอบการมี การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนาด้านรสชาติ
รวมถึงการเพิ่มคุณค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ ควบคู่กบั การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด
โดยสตาร์ บคั ส์มีรายได้จากการดําเนิ นการธุรกิจเกือบ 4,200 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
16% เมื่ อ เปรี ยบเที ย บกับ ปี ที่ ผ่ า นมา ทั้ งนี้ บริ ษัท รายงานผลประกอบการที่ ช ะลอตัว ลงใน
สหรัฐอเมริ กา ซึ่งเป็ นตลาดที่ใหญ่ที่สุด แต่มีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นถึง 11% อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 4
ของปี งบประมาณ ยอดขายรวมจากสาขาทัว่ โลกของสตาร์ บคั ส์เพิ่มขึ้นเพียง 4% เท่านั้น ซึ่ งเป็ นตัว
เลขที่ ต่าํ กว่าการคาดการณ์ จากนักวิเคราะห์คือ 4.9% โดยบริ ษทั มีการขยายตัวมากที่ สุดในจี นและ
ภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก ซึ่ งสู งเป็ นประวัติการณ์ถึง 23% ในปี นี้ นายโฮเวิร์ด ชูลท์ซ ซี อีโอ สตาร์ บคั ส์
ได้ป ระกาศแผนสําคัญ ที่ จะขยายสาขาในจี นเพิ่ ม เป็ น 2 เท่ าคื อ ให้ ถึ ง 5,000 สาขาภายในปี 2564
จนถึงตอนนี้ สตาร์ บคั ส์มีสาขาทั้งหมด 25,085 แห่ งใน 75 ประเทศทัว่ โลก โดยมีการเปิ ดสาขาใหม่
เพิ่มขึ้นถึง 690 แห่งในช่วงไตรมาสสุ ดท้าย
แบบของการวิจยั
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านกาแฟสตาร์บคั ส์ที่สาขาเดอะ
สตรี ทรัชดา เป็ นการดําเนินการวิจยั เองจากการสํารวจกลุ่มตัวอย่างเชิงสํารวจ (Survey Research)
โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนํามา
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อหาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ ซึ่งได้ใช้โปรแกรม Excel
ในการประมวลผลในการวิจยั นี้
ประชากรและหน่ วยวิเคราะห์
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ จะใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูท้ ี่เข้าใช้บริ การร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ ที่
สาขาเดอะสตรี ท รั ช ดา ตั้ง แต่ ว นั ที่ 10 เมษายน – 26 เมษายน 2560 ซึ่ งไม่ ส ามรถระบุ จ ํา นวน
ประชากรได้ โดยคาดว่ามี ผูท้ ี่ ใช้บริ การจํานวนไม่น้อยที่ ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การร้านกาแฟสตาร์
บัคส์
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การเลือกกลุ่มตัวตัวอย่ างและแผนกการสุ่ มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขนาดตัวอย่างจากการใช้สูตรของ
COCHRAN, W.G. (1953). SAMPLING TECHNIQUES. JOHN WILEY AND SONS. คํานวณหา
ขนาดตัวอย่างที่จะใช้ มีรายละเอียดดังนี้
𝑛

𝑝 1

𝑝 𝑧

𝐸
ตัวอย่างจากการใช้สูตรของ W.G.cochran (1953) ดังนี้
โดย

N = จํานวนตัวอย่างที่ทาํ การศึกษา

Z = ค่าสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% มีค่าเท่ากับ 1.96
p = ค่าความน่าจะเป็ นของประชากรกําหนดให้เท่ากับ 0.5
E = ค่าความคลาดเคลื่อนในการศึกษานี้ที่กาํ หนดที่ 5% เท่ากับ 0.05
𝑛

.

.

.

.

=

384.16 คน ≈ 400 คน

ดังนั้ น ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ จะใช้ข นาดตัว อย่างจํานวน 400 ตัว อย่าง ผูว้ ิ จ ัย ได้เลื อ กใช้
วิธี ดาํ เนิ น การสุ่ ม ตัวอย่างแบบไม่ ใช้ท ฤษฎี ค วามน่ าจะเป็ น (Non-probability Sampling) โดยใช้
วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งผูว้ ิจยั ทําการเก็บข้อมูลตัวอย่างผ่านทาง
แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด
ออกแบบการวิจยั เป็ นเชิงปริ มาณคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวม
รวมข้อมูลในช่วงเวลา เมษายน-พฤษภาคม 2560 แล้วตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อมัน่ ของ
แบบสอบถามจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ เมื่อผ่านเรี ยบร้อยแล้วจึ งได้นาํ ไปแจกจริ งกับกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว
ข้างต้น
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ เป็ นการนําสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้เก็บรวบรวมมา
แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติ เช่น ความถี่ ร้อยละ เป็ นต้น หรื อนํามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลของ
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ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามในแบบสอบถามแต่ละข้อ โดยใช้สถิติ เช่น ค่าเฉลี่ยหรื อค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เป็ นต้น
2. การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติอนุมาน เป็ นสถิติที่นาํ มาใช้ใน
การอ้างอิงไปหาค่าความเป็ นจริ งของประชากร สถิติอนุมานถูกนําไปใช้ใน 2 เรื่ อง คือ การประมาณ
ค่าทางสถิติ และการทดสอบสมมติฐาน ซึ่ งในการวิจยั มักนิ ยมนําสถิติอนุ มานมาใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่ t-Test และ F-Test
สรุ ปผลการวิจยั
ตารางที่ 1 ผลการวิจยั ของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านกาแฟ
สตาร์บคั ส์ที่สาขาเดอะสตรี ทรั ชดา จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ

อายุ

สถานะภาพ

ระดับการศึกษา

อาชีพ

รายละเอียด

ความถี่ ร้ อยละ

หญิง

268

67.00

ชาย

132

33.00

ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี

11

2.75

21-25 ปี

38

9.50

26-30 ปี

212

53.00

31-35 ปี

119

29.75

มากกว่า 35 ปี ขึ้นไป

20

5.00

โสด

318

79.50

สมรส

82

20.50

ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี

128

32.00

ปริ ญญาตรี

227

56.75

ปริ ญญาโท

45

11.25

นักเรี ยน / นักศึกษา

16

4.00

พนักงานบริ ษทั เอกชน

303

75.75

รับราชการ

12

3.00

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

12

3.00
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ประกอบธุรกิจส่ วนตัว

57

14.25

ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท

28

7.00

15,000-25,000 บาท / เดือน

99

24.75

25,000-35,000 บาท / เดือน

191

47.75

มากกว่า 35,000 บาทขึ้นไป

82

20.50

จากตารางที่ 1 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 2630 ปี สถานภาพโสดมากกว่าสมรส ส่ วนมากอยูใ่ นระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และมีอาชีพ
เป็ นบริ ษทั เอกชน ที่มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 25,000-35,000 บาท
ตารางที่ 2 ผลการวิจยั ของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านกาแฟ
สตาร์บคั ส์ที่สาขาเดอะสตรี ทรั ชดา จําแนกตามปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยส่ วนประสม

รายละเอียด

ความถี่

ร้ อยละ

นมสด

148

37.00

ไอซ์ คอฟฟี่ หรื อ ไอซ์ อเมริ กาโน่

49

12.25

ซิกเนเจอร์ ช็อคโกแลตเย็น นมเย็น

31

7.75

เครื่ องดื่มตามเทศกาล

40

10.00

ชาชง ชาเขียว ชาต่างๆ

80

20.00

พิเศษ

13

3.25

แฟรบปูชิโน่ กาแฟปั่ นสู ตรพิเศษ

39

9.75

51-100บาท

15

3.75

100-150 บาท

209

52.25

150 บาทขึ้นไป

176

44.00

ช่องทางการจัด

มีสาขาครอบคลุมทุกพื้นที่

151

37.75

จําหน่าย

ทําเลที่ต้ งั สะดวกต่อการเดินทาง

117

29.25

ทางการตลาด

เครื่ องดื่มที่ผสมช็อตเอสเพรสโซ่และ

ผลิตภัณฑ์

แฟรบปูชิโน่ นํ้าผลไม้ผสมชาปั่ นสู ตร

ราคา
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ป้ายร้านสังเกตุง่ายมีที่จอดรถ

24

6.00

ใกล้ที่ทาํ งาน

108

27.00

ซื้อ 1 แถม 1 ในช่วงเวลา

188

47.00

การส่ งเสริ มการ

ลดครึ่ งราคา 50%

127

31.75

ขาย

มีของพรี เมี่ยมให้แลกซื้อ

54

13.50

มีบตั รสะสมแต้ม

31

7.750

จากตารางที่ 2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ชอบเครื่ องดื่มประเภท เครื่ องดื่มที่ผสมช็อตเอส
เพรสโซ่และนมสดมากที่สุด ราคาที่ผใู ้ ช้บริ การพึงพอใจอยูร่ ะหว่าง 100 -150 บาท และส่ วนใหญ่
พอใจสาขาที่มีครอบคลุมทุกพื้นที่ และโปรโมชั้นที่ชื่นชอบคือ ซื้อ 1 แถม 1 ในช่วงเวลา
ตารางที่ 3 ผลการวิจยั ของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านกาแฟ
สตาร์บคั ส์ที่สาขาเดอะสตรี ทรั ชดา จําแนกตามปั จจัยอื่ นๆ
ปัจจัยอื่นๆ

ประเภทเครื่ องดื่ม

ความถี่ในการใช้บริ การ

สาเหตุที่เข้าใช้บริ การ

ลักษณะการเข้าใช้บริ การ

รายละเอียด

ความถี่

ร้ อยละ

เย็น

264

66.00

ร้อน

105

26.25

ปั่ น

31

7.75

เดือนละครั้ง

33

8.25

1-2 ครั้ง / สัปดาห์

136

34.00

2-3 ครั้ง / สัปดาห์

198

49.50

นานๆ ครั้ง

33

8.25

ติดใจรสชาติเครื่ องดื่ม

113

28.25

สถานที่และบรรยากาศที่ดี

119

29.75

เจรจาธุรกิจ พบปะสังสรรค์

168

42.00

ดื่มที่ร้าน

260

65.00

ซื้อแบบนํากลับ

140

35.00
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จากตารางที่ 3 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ชอบดื่มเครื่ องดื่มแบบเย็น และส่ วนมากเลือกใช้
บริ การ 2-3 ครั้ง / สัปดาห์ ส่ วนใหญ่เข้ามาเจรจาธุ รกิจ พบปะสังสรรค์ และลักษณะการใช้บริ การ
คือ นัง่ ดื่มที่ร้านเป็ นส่ วนใหญ่
ตารางที่ 4 ผลการวิจยั ของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านกาแฟ
สตาร์บคั ส์ที่สาขาเดอะสตรี ทรั ชดา จําแนกตามข้ อมูลด้ านการตัดสิ นใจ
การตัดสินใจ

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

4.0500

0.4616

4.0875

0.4587

4.1725

0.4221

4.1675
4.0752

0.5051
0.4749

ความถูกต้องของสิ นค้าที่ได้รับ
และความรวดเร็ วในการให้บริ การ
ความคุม้ ค่าโดยรวมทั้งหมดเมื่อ
เทียบกับราคา
มีสิ่งอํานวยความสะดวกบริ การไว้
หลายอย่าง
รสชาติเครื่ องดื่ม
ความสะอาดของร้านโดยรวม

จากตารางที่ 4 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การเนื่ องจากมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกบริ การไว้หลายอย่าง และ ติดใจในรสชาติเครื่ อง เป็ นอันดับต้นๆ รองลงมาเป็ นเรื่ อง
ของความคุม้ ค่โดยรวมเมื่อเทียบกับราคา ความสะอาดของร้าน และความถูกต้องความรวดเร็ วใน
การให้บริ การ ตามลําดับ
อภิปรายผลของการวิจยั
สมมติ ฐานที่ 1 : ปั จจัยด้านส่ วนบุคคลที่ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ที่ แตกต่ างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้านกาแฟสตาร์
บัคส์ที่สาขาเดอะสตรี ทรัชดาต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่าปั จจัยส่ วนบุ คคล ไม่มีดา้ นใดที่ มีอิทิ พลต่ อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ที่สาขาเดอะสตรี ทรัชดาแต่อย่างใด ทั้งนี้ เนื่ องจากปั จจุบนั ความ
แตกต่างในเรื่ องเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เป็ นอุปสรรคต่อ
การใช้บริ การ เพราะทุกคนมีความเท่าเทียมกันในการรับบริ การที่ดี ควรได้รับการเอาใจใส่ ที่ดีของ
1359

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

พนักงานที่ให้บริ การ จึงส่ งผลให้ผทู ้ ี่เข้าใช้บริ การมีความพึงพอใจต่อการเลือกใช้บริ การร้านกาแฟ
สตาร์บคั ส์ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 : ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ช่อง
ทางการจัดจําหน่ ายและด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การร้านกาแฟสตาร์บคั ส์สาขาเดอะสตรี ทรั ชดาต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีเพียงด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารร้ า นกาแฟสตาร์ บ ัค ส์ ส าขาเดอะสตรี ท รั ช ดาต่ า งกัน
สอดคล้องกับ ผลงานวิจยั ของ ชนัญ ญา ศรี ลลิต า (2551) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ร้านกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า
1. ระดับ ความคิ ดเห็ นต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ การร้ านกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่าผูบ้ ริ โภคมีระดับความคิดเห็ นต่อการตัดสิ นใจ โดยภาพรวมในระดับมาก
โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยสู งสุ ดไปหาน้อยที่สุดคือ รสชาติของกาแฟ ความหลากหลายของชนิ ดกาแฟ
ชื่อเสี ยงหรื อยีห่ อ้ ของผลิตภัณฑ์ และการให้ส่วนลดแก่สมาชิก
2. ระดับความคิดเห็ นต่อปั จจัยทางการตลาด ทั้ง 4 ด้าน พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มากโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาปานกลาง คือ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการ
จัด จําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาดอยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ปั จ จัย ทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารร้ า นกาแฟสด โดยด้า น
ผลิ ต ภัณ ฑ์มี ความสําคัญ ต่ อ การตัดสิ น ใจมากที่ สุด รองลงมาคื อ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดและ
ช่ องทางจัดจําหน่ าย ด้านราคามี ผลต่อการตัดสิ นใจน้อยมาก เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคและมีรายได้มาก
ราคา จึงไม่ใช่ปัจจัยสําคัญในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ แต่ผูบ้ ริ โภคจะหันไปให้ความสําคัญใน
เรื่ อง คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจําหน่ายหลากหลาย การส่ งเสริ มการตลาดอยางต่อเนื่อง
และสอดคล้อ งกับ ทฤษฎี ข อง ชื่ น จิ ต ต์ แจ้ ง เจนกิ จ (2546 หน้ า 12-13) กล่ า วว่ า คื อ กิ จ กรรม
การตลาดที่ ก ระทําต่ อ ลู ก ค้า อาจจะเป็ นลู ก ค้า ผู บ้ ริ โ ภคหรื อ ลู ก ค้าคนกลางในช่ อ งทางการจัด
จําหน่ ายแต่ละรายอย่างต่ อเนื่ อง โดยมุ่งให้ลูกค้าเกิ ดความเข้าใจมีการรับรู ้ ที่ดี ตลอดจนรู ้ สึกชอบ
บริ ษทั และสิ นค้าหรื อการบริ การของบริ ษทั ทั้งนี้ จะมุ่ งเน้น กิ จกรรมการสื่ อ สารแบบสองทางมี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับลูกค้าให้ได้ประโยชน์ท้ งั สองฝ่ าย (Win-Win
Strategy) เป็ นระยะเวลายาวนาน
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ทั้งนี้ ดา้ นการส่ งเสริ มการขาย มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ ทาง
ร้านมีการส่ งเสริ มการขายมากจะกระตุน้ ความสนใจ หรื อการตัดสิ นใจที่เรี ยกว่าการกระตุน้ ผูบ้ ริ โภค
หรื อการส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ ผูบ้ ริ โภค (Consumer promotion) เช่น โปรโมชัน่ เช่ น ซื้ อ 1 แถม 1
ในช่ ว งเวลา หรื อ ลดครึ่ งราคา 50% ทําให้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ในทิ ศ ทางเดี ยวกัน ซึ่ งสอดคล้อ งกับ
สมมติฐานตั้งไว้
ส่ วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และช่ องทางการจัดจําหน่ าย ไม่มีดา้ นใดที่ มีอิทิพลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ การร้ านกาแฟสตาร์ บ คั ส์ ที่สาขาเดอะสตรี ท รั ชดาแต่ อ ย่ างใด ทั้ งนี เ้ นื่ อ งจาก
ปั จจุบันความแตกต่ างในเรื่ องผลิตภัณฑ์ ราคา และช่องทางการจัดจําหน่าย ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการ
ใช้บริ การ เพราะมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ราคาที่เหมาะสม และช่องทางการจัดจําหน่ ายสะดวกต่อ
การมาเลือกใช้บริ การ จึ งส่ งผลให้ ผ้ ูที่เข้ าใช้ บริ การมีความพึ งพอใจต่ อการเลือกใช้ บริ การร้ านกาแฟ
สตาร์ บัคส์ ไ ม่ แตกต่ างกัน
สมมติฐานที่ 3 : ปั จจัยด้านอื่นๆ ที่แตกต่างกันกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านกาแฟ
สตาร์สาขาเดอะสตรี ทรัชดาต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยอื่นๆ ไม่มีดา้ นใดที่มีอิทิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การร้ านกาแฟสตาร์ บ ัค ส์ ที่ สาขาเดอะสตรี ท รั ช ดาแต่ อย่างใด ทั้งนี้ ไม่ ว่าจะเป็ นประเภทของ
เครื่ องดื่ ม ก็ไม่ได้เป็ นอุปสรรคต่อการเลือกใช้บริ การ ส่ วนด้านความถี่การเข้าใช้บริ การสาขานี้ มี
ผูค้ นเข้ามาใช้บริ การไม่ขาด เนื่ องจากเปิ ดบริ การ 24 ชั่วโมง หรื อแม้แต่เหตุผลที่ เข้ามาใช้รวมถึ ง
รู ปแบบการใช้บริ การไม่วา่ จะซื้อกลับบ้านหรื อนัง่ ดื่มที่ร้านก็ไม่ได้เป็ นอุปสรรค เนื่องจากที่ร้านมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกไว้รองรับ จึงส่ งผลให้ผทู ้ ี่เข้าใช้บริ การมีความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บริ การร้าน
กาแฟสตาร์บคั ส์ไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งนี้ ผู้วจิ ยั ได้ แบ่ งข้ อเสนอแนกออกเป็ น 2 ส่ วน
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่าผูท้ ี่ เข้าใช้บริ การมีความพึงพอใจต่อการเลือกใช้บริ การ
ร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์สาขาเดอะสตรี ทรัชดา โดยรวมอยูใ่ นระดับดีมาก ไม่วา่ จะเป็ นด้านรสชาติ หรื อ
ประเภทเครื่ องดื่มที่ ออกมาตามเทศกาลต่างๆผูป้ ระกอบการควรมีเมนู เพิ่มเติมให้มากขึ้น ในส่ วน
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ของนํ้าผลไม้ตามฤดูกาล หรื อผลิตภัณฑ์ประเภทกาแฟแคลอรี่ ต่าํ (Low Fat) ที่เหมาะสําหรับลูกค้าที่
รักสุ ขภาพ เพื่อทําให้ผบู ้ ริ โภคเข้ามาใช้บริ การมากขึ้นและเพิ่มยอดขายให้มากยิง่ ขึ้นตามไปด้วย
คุณภาพบริ การ ผลการศึกษาพบว่าผูท้ ี่เข้าใช้บริ การมีความพึงพอใจต่อการเลือกใช้บริ การ
ร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์สาขาเดอะสตรี ทรัชดา โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยเฉพาะความรวดเร็ วใน
การชําระเงิน มีความกระตือรื อร้นในการทํางาน การเอาใจใส่ ดูแล ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรมีการ
ฝึ กอบรมพนักงานในเรื่ องของการให้บริ การ อีกทั้งปลูกจิตสํานึกให้พนักงานมีใจรักการบริ การ เอา
ใจใส่ ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดความประทับใจในการบริ การ
ด้านราคาการให้บริ การ ผลการศึกษาพบว่าผูท้ ี่เลือกใช้บริ การมีความพึงพอใจต่อการเข้าใช้
บริ การร้านกาแฟสตาร์บคั ส์สาขาเดอะสตรี ทรัชดา โดยรวมอยูใ่ นระดับดีมาก โดยเฉพาะในเรื่ องสิ่ ง
อํานวยความสะดวกบริ การไว้ มีการแสดงราคาที่ เหมาะสมกับคุณภาพและรสชาติ ผูป้ ระกอบการ
ควรทําให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกถึงความคุม้ ค่ากับเงินที่จ่ายไปในการบริ โภคกาแฟแต่ละครั้ง โดยพัฒนา ด้าน
ผลิตภัณฑ์ คุณภาพ หรื อด้านการบริ การอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่ นมีเพลงให้ฟัง หรื อนิ ตยสารให้อ่าน และ
อาจมีการศึกษาราคาจากคู่แข่ง ตั้งราคาไม่ให้ต่างจากคู่แข่งมากเกินไป อาจจะทําให้ผูบ้ ริ โภครู ้สึก
คุม้ ค่ากับเงินที่จ่ายเมื่อเทียบกับราคาของร้านกาแฟอื่นๆ ทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการกลับมาใช้บริ การได้
บ่อยมากขึ้น
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การมี ระดับความพึงพอใจด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด โดยรวมอยุใ่ นระดับมาก โดยเฉพาะเรื่ องโปรโมชัน่ ซื้อ 1 แถม 1 ในช่วงเวลา และ
ลดครึ่ งราคา 50% ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรเพิ่มความสําคัญกับด้านการส่ งเสริ มการตลาดเพิ่มมาก
ขึ้น เช่น การทําโปรโมชัน่ ร่ วมกับบัตรเครดิต หรื อส่ วนลดจากการใช้เครื อข่ายของโทรศัพท์มือถือ
เพื่ อเป็ นเครื่ อ งมื อหลักที่ ช่วยกระตุ ้น ยอดขายให้เพิ่ มมากขึ้ น โดยการทําผ่านสื่ อ โฆษณาต่ างๆ ที่
สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ง่าย
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ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกเช่ าอพาร์ ทเม้ นท์ ในเขต กรุ งเทพมหานคร
Factors influencing the decision to rent an apartment in Bangkok.
ณัฐภณ บุญชม
นักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กเช่ า อพาร์ ท เม้น ท์ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และ
ปั จจัยอื่น ๆ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั คือ
แบบสอบถาม และวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ยสถิ ติ พ รรณนา ค่ าความถี่ ค่ าร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมกับทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติอนุมาน t-Test และ F-Test
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านปั จจัยบุคคล ส่ วนใหญ่เป็ น เพศชาย อายุ 35 ปี
ขึ้ น ไป อาชี พ ส่ วนใหญ่ เป็ นธุ รกิ จส่ วนตัว/อาชี พอิ สระ รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อ นมากว่า 20,000 บาท
สถานภาพโสด ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ส่ วนใหญ่เป็ น สิ่ งอํานวย
ความสะดวก ด้านราคา ตํ่ากว่า 3,000 ด้านสถานที่ต้ งั ใกล้ที่ทาํ งาน ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ส่ วน
ใหญ่ เป็ น คํานึ งถึงปั จจัยอื่ นๆมากกว่าโปรโมชัน่ ด้านบุคลากร พนักงานที่ ให้ขอ้ มูลคําปรึ กษาได้
อย่างดี ด้านการนําเสนอ สภาพแวดล้อมโดยรอบอพาร์ ทเม้นท์ ด้านกระบวนการ สามารถเข้าพบ
พนักงานได้ทนั ที
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านปั จจัยส่ วนส่ วนบุคคล ด้านเพศ อายุ อาชี พ และ
รายได้ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจที่ต่างกัน และด้านส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า
ด้านราคา ทําที่ต้ งั บุคลากร การนําเสนอ และกระบวนการ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกเช่าอพาร์ ทเม้นท์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ต่างกัน มีความสัมพันธ์ในการตัดสิ นใจเลือกเช่าอ
พาร์ทเม้นท์แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสํ าคัญ : การตัดสิ นใจ, อพาร์ทเม้นท์, ส่ วนประสมทางการตลาด (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
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหาการวิจยั
“ที่ อยู่อาศัย” เป็ นหนึ่ งในปั จจัย 4 ที่ เป็ นปั จจัยขั้นพื้ น ฐานของมนุ ษย์ในการดํารงชี วิต ที่
สําคัญ ได้แก่ อาหาร ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้
ในปั จจุบนั ประชากรมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ความต้องการที่อยูอ่ าศัยจึงมีความต้องการ
มากเพื่อต้องสนองความต้องการของประชากร ที่ มีการย้ายถิ่นฐานแบบถาวรและ แบบชั่วคราว
เพื่อที่ ทํางานหรื อ ศึกษาเล่าเรี ยน เป็ นต้น โดยเฉพาะ ในเมืองหลวง ที่มีประชากรหนาแน่น ทีมาจาก
ทุกภาคของประเทศมารวมกัน โดยมีที่ดินอยูอ่ ย่างจํากัด จึงทําให้ที่ดินมีราคาแพงขึ้น ในเมืองหลวง
จึงทําให้ เกิดธุรกิจที่พกั อาศัยแบบอยูร่ วมกันในอาคารเดียวกัน แทนที่พกั อาศัยแบบบ้าน เพื่อที่จะให้
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ลดต้นทุนรายจ่ายที่สูง ตามระดับรายได้ของแต่ละบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน
ตามระดับรายได้หรื อฐานะ
จากสภาพแวดล้อ มเมื อ งหลวง มี ที่ ดิ น จํากัดและมี ราคาแพง ประชากรจึ งมี การปรั บ ตัว
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตัวเมืองจึงทําให้ มีธุรกิจแบบเช่าที่พกั อาศัย รวมกันในอาคาร
เดียวกัน โดยแยกเป็ นห้อง เพื่อแทนการซื้อบ้านหรื อที่ดินเพื่ออาศัย ในระดับที่เหมาะกับรายได้ของ
ตนเอง และสามารถย้ายที่อาศัยได้ ตอบสนองตามความต้องการ เป็ นต้น และที่อาศัยมักไม่ไกลจาก
ตัวเมือง หรื อที่ทาํ งานมากนัก
เนื่ อ งด้ว ยราคาที่ อ ยู่อ าศัย และที่ ดิ น ในเมื อ งหลวงมี ร าคาสู ง ประชาชนระดับ ล่ า งไม่ มี
ความสามารถในการซื้ อเป็ นเจ้าของได้ จึ งนิ ยมเช่ าอยู่อ าศัยมากกว่า ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าธุ รกิ จอพาร์
ทเมนท์ยงั มีแนวโน้มเติบโตอีกในอนาคตเพราะประชากรมีการขยายตัว และเป็ นธุรกิจที่ดึงดูดความ
สนใจต่ อ ลงทุ น เป็ นธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ ซั บ ซ้ อ น ทํา เลที่ ต้ ัง เป็ นเป็ นปั จ จัย สํ าคัญ ที่ ท ํา ให้ ธุ ร กิ จ ประสบ
ความสําเร็ จ เช่ น มี ค วามสะดวกในการเดิ น ทางและใกล้แหล่ งชุ ม ชน,แหล่ งการค้า,สํานักงาน,
สถานศึกษา,หรื อโรงงาน เป็ นต้น ทําให้เล็งเห็นถึงการเจริ ญเติบโตของธุรกิจ เช่าที่พกั อาศัย อพาร์ ท
เม้นท์ เพื่อตอบสนองความต้องการผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการที่พกั อาศัยที่มีมากขึ้น
จากแนวโน้มที่ ตอ้ งการที่ อยู่อาศัยสู งขึ้ น จึ งมี การเพิ่มขึ้ นของจํานวนอพาร์ ทเม้นท์ เป็ น
จํานวนมาก ทําให้มีการแข่งขันสู งขึ้น เพือ่ ที่จะตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ คคลที มีอิท ธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าอพาร์ ท เม้นท์ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่ วนประสมทางทีมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย อื่ น ๆ ที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กเช่ า อพาร์ ท เม้น ท์ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
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สมมติฐานการวิจยั
1.ปั จ จัย ด้านลัก ษณะบุ ค คล ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
2.ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P) ที่ ประกอบด้วย ผลิ ตภัณ ฑ์ ราคา ทําเลที่ ต้ งั การ
ส่ งเสริ มด้านการตลาด บุคลากร การนําเสนอ กระบวนการ ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
3.ปั จจัยอื่นๆ ทีประกอบด้วย ภูมิลาํ เนา ภาพลักษณ์ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
เช่าอพาร์ทเม้นท์ ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
ประโยชน์ ของการวิจยั
1. ผูป้ ระกอบการหรื อผูท้ ี่ สนใจลงทุนเกี่ยวกับธุ รกิจอพาร์ ทเม้นท์สามารถนําผลการวิจยั นี้
ไปเป็ นส่ วนหนึ่งของการตัดสิ นใจได้
2. ผูป้ ระกอบการหรื อผูท้ ี่สนใจสามารถนําผลวิจยั นี้ ไปพัฒนาปรับปรุ งปั จจัยด้านต่างๆให้
สอดครองกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
3. ผูป้ ระกอบการหรื อผูท้ ี่ สินใจสามารถนําผลวิจยั ไปวิเคราะห์ ทาํ กลยุทธ์การแข่ งขันใน
ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์หรื ออุตสาหกรรมเดียวกันนี้ได้
กรอบแนวความคิดการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
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แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2541: 38-39) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึง เพศ อายุ
อาชีพ การศึกษาและรายได้มี ความสําคัญต่อนักการตลาดเพราะมี ความเกี่ยวพันอุปสงค์ (Demand)
ในตัว สิ น ค้าทั้งหลาย ด้านเพศ เพศหญิ ง ในปั จ จุ บ ัน มี ก ารทํางานนอกบ้านเพิ่ ม มากขึ้ น อายุ ที่
แตกต่างกันทําให้พฤติกรรมต่างกัน จากประสบการณ์ชีวิตที่มากยิง่ ขึ้น วงจรชีวติ ของครอบครัว เป็ น
ตัวกําหนดที่สาํ คัญ ของพฤติกรรม ขั้นตอนของวงจรชีวิตของครอบครัวแบ่งออกเป็ น9 ขั้นตอน ซึ่ ง
แต่ละขั้นตอนจะมีพฤติกรรม การซื้ อที่แตกต่างกัน รายได้ เป็ นปั จจัยสําคัญ กําลังการซื้อสิ นค้ามาก
น้อ ยเพี ย งใดรู ป แบบการใช้จ่ ายสิ น ค้าหรื อ บริ ก ารจึ งต่ างกัน (สุ ภ าภรณ์ พลนิ ก ร , 2548:28-31)
สถานภาพสมรส (Marital Status) การแบ่งส่ วนการตลาด (Market segmentation) อาจนําสถานภาพ
สมรสและรายได้ตลอดจนลักษณะการซื้ อเป็ นปั จจัยที่นาํ มาพิจารณาในการแบ่งส่ วนการตลาด
ธี ราภัส อ่วมอิ่มคา, (2551, 9) ส่ วนประสมการตลาดบริ การ (Service Marketing Mix หรื อ
7P’s)
ส่ วนประสมการตลาดบริ การ สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยทําให้
กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และอยู่รอดได้ รวมถึงสามารถขยายขนาดกิจการได้ในอนาคต
ประกอบด้วย1. ผลิตภัณฑ์ มีค่าต้องมีค่าในสายตาของลูกค้า 2. ราคา ต้องเหมาะสมหรื อประโยชน์ที่
ได้เกิดราคาที่เสี ยไป 3. การจัดจําหน่าย ช่องทางในการทําให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงและเลือกใช้บริ การ
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ได้ 4. การส่ งเสริ มการตลาด เป็ นการสร้ างทัศนคติ และพฤติ กรรมการซื้ อ 5. บุ คลากร ต้องมีการ
คัดเลื อกและฝึ กอบรมเพื่ อที่ จะตอบสนองความต้องการลู กค้า 6. กระบวนการ เป็ นการส่ งมอบ
คุณภาพในการให้บริ การกับลูกค้าได้รวดเร็ วและประทับใจ 7. การนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
โดยพยายามสร้างรู ปแบบการให้บริ การเพือ่ สร้างคุณค่าให้กบั
ดุษฎี อายุวฒั น์ (2541, 39) กล่าวว่า การย้ายถิ่น นับว่าเป็ นการกระจายทรัพยากรมนุ ษย์ให้
เหมาะสมกับความต้องการ แต่ละชุมชนและเปิ ดให้โอกาสบุคคลมีช่องทางใช้สามารถของตนเองให้
เหมาะสมกับท้องถิ่นที่ตอ้ งการความชํานาญ เฉพาะอาชีพ
สายสุ ดา พานย้อย (2553,17) ได้ให้ ความหมายของการย้ายถิ่น ว่าเป็ นการตัดสิ นใจในการ
เคลื่ อ นย้า ยของประชากร ในเชิ งภู มิศ าสตร์ เป็ นการแสวงหางานทําโดยการตัด สิ น ใจย้ายถิ่ น ที่
สมเหตุสมผล นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อผูย้ า้ ยถิ่นคาดว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการย้ายถิ่น จะมากกว่า ต้นทุน
ที่ตอ้ งการเสี ยไป
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ชนายุส เชี่ ยวเชิ งการุ ณ (2554). ศึ กษาเรื่ อ ง ปั จจัยการตัดสิ น ใจเลื อกหอพัก ในเขตนิ ค ม
อุ ต สาหกรรมลาดกระบัง จัง หวัด กรุ ง เทพมหานคร กรณี ศึ ก ษา: หอพัก ซอยคุ ้ม เกล้า 32 จาก
การศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าหอพักโดยรวม ต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พจนารถ อิ่มสอน (2558).ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่ อพฤติกรรมการเช่ าอพาร์ ทเมนท์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร จากการศึ กษาพบว่า จากการทดสอบสมมติ ฐาน
พบว่า อายุ สถานภาพ อาชี พ รายได้ ที่ แตกต่ างกันมี พฤติ กรรมการเช่ าอพาร์ ทเมนท์ แตกต่างกัน
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทุ กด้านมี ความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการเช่ าอพาร์ ท เมนท์ของ
ผูบ้ ริ โภคต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
วรรณนิภา มหาวงศ์ (2555) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการดึงดูดการเข้าพักอาศัย หรื อ
การเช่าบริ การ อพาร์ ทเมนท์ในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ปั จจัย
ทางด้านประชากรศาสตร์ ด้านอายุ อาชีพ สถานภาพ รายได้ ที่แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลือกเช่า
อพาร์ทเ์ มนท์ต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สงกรานต์ คงเพชร(2553) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยการตัดสิ นใจเลือกเช่าอพาร์ ทเม้นท์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้าน
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บุ คลากร มี ผ ลต่ อพฤติ กรรมการเลื อ กเช่ า อพาร์ ท เม้น ท์ข องผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่
ต่างกัน
สุ กัล ยา รุ่ ง วิ ท ยา (2557) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กเช่ า ที่ พ ัก อาศัย ของ
ประชาชนในอําเภอเมืองจังหวัดกาแพงเพชร ผลกาวิจยั จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ราคาเช่า สถานที่ การส่ งเสริ มการขาย ผูใ้ ห้บริ การ ลักษณะทาง
กายภาพ มีความสัมพันธ์กบั การเลือกเช่ าที่พกั อาศัย มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ภัทรวดี มอลินิว (2557) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการเลือกใช้
บริ การห้ อ งเช่ า ในเขตอํา เภอบางละมุ ง จัง หวัด ชลบุ รี ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จจัย ทางด้ า น
ประชากรศาสตร์ สถานภาพและอาชี พที่แ ตกต่างกันจะมีความพึงพอใจที่มี ความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติ และปั จจัยทางด้านการตลาด ด้านสิ นค้าและบริ การ และด้านกระบวนการ

จัดการมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการใช้บริ การห้องเช่าในเขตอําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ลัดดาวัลย์ ประกอบมูล (2556) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ ใช้ในการตัดสิ นใจเลือกเช่าหอพักของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา พบว่า มีภูมิลาํ เนาอยู่ในเขตภาคกลาง และ
ส่ วนใหญ่ ศึ กษาอยู่ที่ มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ (ศู นย์รั งสิ ต ) ในภาพรวมพบว่า นักศึ กษามี ความ
คิ ดเห็ นเกี่ยวกับ ระดับ ความสําคัญของปั จจัยที่ ใช้ในการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าหอพักทั้ง 7 ด้านอยู่ใน
ระดับความสําคัญปานกลาง มีความคิดเห็นในด้านราคาอยู่ในระดับความสําคัญมากที่ สุด ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับความสําคัญของปั จจัยที่ใช้ในการตัดสิ นใจเลือกเช่าหอพัก ขึ้นอยูก่ บั
ปั จจัยอายุ รายได้ ภูมิลาํ เนาสถาบันการศึกษา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ธงชัย ชู สุ่น (2556) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยม ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด
โดยข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด คื อ ความสะดวกในการเดิ น ทางมี่ ค่ า เฉลี่ ย 4.85 จากการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยด้านชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์มีผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมที่ระดับนัยสําคัญ .05

1369

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ระเบียบวิธีวจิ ัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูเ้ ช่าอพาร์ ทเม้นท์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการออกแบบสอบถาม กําหนดขนาดตัวอย่างจากการใช้สูตรของ COCHRAN จํานวน
400 คน ผูว้ ิจยั ออกแบบการวิจยั เป็ นเชิ งปริ มาณ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 1-26 เมษายน พ.ศ. 2560 แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้วจึงแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เก็บ รวมรวมข้อ มู ล แบบสอบถามจํานวน 400 ชุ ด ทํา การตรวจสอบความถู ก ต้อ งครบ
สมบูรณ์ของข้อมูล และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยโปแกรม Microsoft Office Excel โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าจํานวน ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-Test และ F-Test
สรุ ปผลการวิจยั
ตาราง 1 การวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม
(n=400)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ
ชาย
อายุ

อาชีพ

หญิง
ตํ่ากว่า 20 ปี
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
มากกว่า 50 ปี
พนักงานบริ ษทั เอกชน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ข้าราชการ
ธุรกิจส่ วนตัว/อาชีพอิสระ
นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา
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ความถี่

ร้ อยละ

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
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รายได้ต่อเดือน

น้อยกว่า 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
อย่าร้าง/หม้าย
29
7.25
จากตารางพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีจาํ นวน 232 คน คิดเป็ นร้อยละ
58.00 อายุ 35 ปี ขึ้นไป มีจาํ นวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.50 อาชีพ ธุรกิจส่ วนตัว/อาชีพอิสระ มี
จํานวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.50 รายได้มากว่า 20,000 บาท มีจาํ นวน 149 คน คิดเป็ นร้อยละ
37.25 สถานภาพส่ วนใหญ่เป็ น โสด มีจาํ นวน 250 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.50
ตารางที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยด้ านส่ วนประสม
รายละเอียด
ทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์
ขนาด/พื้นที่หอ้ ง
สี ของห้องพัก
ความสวยงามของอาคาร
สิ่ งอํานวยความสะดวก
ราคา
ตํ่ากว่า 3,000 บาท
3,000-3,500 บาท
3,501-4,000 บาท
4,001-4,500 บาท
มากกว่า 4,500 บาท
ทําเลที่ต้ งั
ใกล้ที่ทาํ งาน
ใกล้สถานศึกษา
ใกล้โรงพยาบาล
ใกล้แหล่งชุมชน
ใกล้ทางคมนาคม
การส่ งเสริ มการตลาด คํานึงถึงปั จจัยอื่นๆ ก่อนเสมอ
1371

ความถี่

ร้ อยละ

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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เช่า 1 ปี ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี 2 เดือน
188
47.00
ด้านบุคลากร
พนักงานบริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
157
39.25
พนักงานที่ให้ขอ้ มูล/คําปรึ กษาได้อย่างดี
180
45.00
พนักงานบริ การด้วยความสุ ภาพ
63
15.75
การนําเสนอ
สภาพอาคารอพาร์ทเม้นท์
131
32.75
สภาพแวดล้อมโดยรอบของอพาร์ทเม้นท์
216
54.00
ชื่อเสี ยง/ประวัติของอพาร์ทเม้นท์
53
13.25
ด้านกระบวนการ สามารถเข้าพบพนักงานได้ทนั ที
143
35.75
การจัดการยานพาหนะ (ที่จอดรถ)
94
23.50
การบริ หาร/นิติบุคคล
60
15.00
ความรวดเร็ วในการซ่อมแซม แก้ไข
103
25.75
จากตารางพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกสิ่ งอํานวยความสะดวก มีจาํ นวน 163 คน คิด
เป็ นร้อยละ 40.75 ด้านราคาตํ่ากว่า 3,000 บาท มีจาํ นวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ 54 ใกล้ที่ทาํ งาน มี
จํานวน 128 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 32 ด้านการส่ งเสริ มการตลาดคํานึ งถึงปั จจัยอื่นๆ ก่ อนเสมอ มี
จํานวน 212 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53 พนักงานที่ ให้ขอ้ มูลคําปรึ กษาได้อย่างดี มีจาํ นวน 180 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 45 เลื อกสภาพแวดล้อมโดยรอบอพาร์ ท เม้น ท์ มี จาํ นวน 216 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 54
การบริ การสามารถเข้าพบพนักงานได้ทนั ที มีจาํ นวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.75
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ เกี่ยวกับปั จจัยอื่น ๆ
ปัจจัยอื่น ๆ
ภูมิลาํ เนา

รายละเอียด

ความถี่

ร้ อยละ

กรุ งเทพฯ
182
45.50
ต่างจังหวัด
187
46.75
ต่างประเทศ
31
7.75
ภาพลักษณ์
ทันสมัย
104
26.00
เรี ยบง่าย
195
48.75
ไม่มีผล (ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยอื่นๆ )
101
25.25
จากตารางพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อยูต่ ่างจังหวัด มีจาํ นวน 187 คน คิดเป็ นร้อยละ
46.75 ภาพลักษณ์อพาร์ ทเม้นเลือกความเรี ยบง่าย มีจาํ นวน 195 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.75
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ตารางที่ 7 ปั จจัยที่มอี ิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลือกเลือกเช่ าอพาร์ ทเมนท์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของอพาร์ทเม้นท์

4.43

0.7558

2.มีระบบรักษาความปลอดภัย

4.20

0.9022

3.พื้นที่จอดยานพาหนะ

4.15

0.8530

4.รู ปลักษณ์ของอพาร์ทเม้นท์

4.01

0.8786

5.สถานที่ต้ งั อพาร์ทเม้นท์

4.07

0.8166

ปัจจัยการตัดสิ นใจ
1.ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ

จากตารางพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกราคาเหมาะสมกับคุณภาพของอพาร์ ทเม้นท์
มากที่สุด คือ มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.7558 คะแนน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐ านที่ 1 : ปั จ จัย ส่ วนบุ คคล ที่ประกอบด้ วย เพศ อายุ อาชี พ รายได้ เฉลี่ย ต่ อเดื อน
และสถานภ าพ ที่ แ ต กต่ างกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อการตั ด สิ นใจเลื อ กเช่ าอพ าร์ ทเม้ นท์ ในเขต
กรุงเทพมหานครต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีปัจจัยส่ วนบุคคลด้าน เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ ในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 2 : ปัจจัย ส่ วนประสมทางการตลาด (7P) ที่ประกอบด้ วยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ าน
ราคา ด้ า นสถานที่ ต้ั ง ด้ า นการส่ งเสริ ม การตลาด ด้ า นบุ ค ลากร ด้ า นการนํ า เสนอ และด้ า น
กระบวนการ ที่แตกต่ างกันมีอทิ ธิพ ลต่ อการตัดสิ นใจเลือกเช่ าอพาร์ ทเม้ นท์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้าน ราคา ทําเล บุคลากร
การนํ า เสนอและกระบวนการ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ นใจเลื อ กเช่ า อพาร์ ท เม้ น ท์ ในเขต
กรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
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สมมติฐานที่ 3 : ปัจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบด้ วย ด้ านภาพลักษณ์ ทางกายภาพ ด้ านกระบวนการ
ให้ บริการ และด้ านเวลา ที่แตกต่ างกันมีอทิ ธิพลต่ อการตัดสินใจเลือกเช่ าอพาร์ ทเม้ นท์ ในเขต
กรุงเทพมหานครต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานในปั จจัยอื่นๆ ด้านภาพลักษณ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือก
เช่าอพาร์ทเม้นท์ ในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
อภิปรายผลของการวิจยั
สมมติฐ านที่ 1 : ปั จ จัย ส่ วนบุ คคล ที่ประกอบด้ วย เพศ อายุ อาชี พ รายได้ เฉลี่ย ต่ อเดื อน
และสถานภ าพ ที่ แ ต กต่ างกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อการตั ด สิ นใจเลื อ กเช่ าอพ าร์ ทเม้ นท์ ในเขต
กรุงเทพมหานครต่ างกัน โดยแยกเป็ นรายด้ าน
เพศที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าอพาร์ ทเม้นท์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ชนายุส เชี่ ยวเชิ งการุ ณ (2554).
จากการศึ ก ษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคล ด้านเพศ ที่ แ ตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเช่ าหอพัก
โดยรวม แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับแนวคิ ดของ
อดุ ลย์ จาตุ รงคกุล (2541) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ อาชี พ การศึกษาและ
รายได้แตกต่างกัน ย่อมมีผลต่อการตัดสิ นใจและพฤติกรรมต่างกัน
อายุที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าอพาร์ ทเม้นท์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ พจนารถ อิ่ มสอน (2558).จาก
การศึกษาพบว่า อายุ ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเช่าอพาร์ ทเมนท์ ที่ต่างกัน และยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2538) กล่าวว่า อายุของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน
ย่อมมีความต้องการในสิ นค้าและบริ การที่ต่างกัน
อาชี พ ที่ แต กต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเช่ าอพ าร์ ท เม้ น ท์ ใน เขต
กรุ งเทพมหานครต่างกัน เป็ นไปตามสมติฐานและสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ วรรณนิภา มหาวงศ์
(2555) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการดึงดูดการเข้าพักอาศัย หรื อการเช่าบริ การ อพาร์ ทเมนท์
ในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ด้าน
อาชีพ ที่แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลือกเช่า อพาร์ทเ์ มนท์ต่างกัน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าอพาร์ ทเม้นท์ ในเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ชนายุส เชี่ยวเชิง
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การุ ณ (2554). ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จจัยการตัดสิ น ใจเลื อ กหอพักในเขตนิ ค มอุต สาหกรรมลาดกระบัง
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร กรณี ศึกษา: หอพักซอยคุม้ เกล้า 32 จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าหอพักโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ สุ ภาภรณ์ พลนิกร (2548) กล่าวว่า
รายได้ของครอบครัว ทําให้เกิดพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การที่ต่างกัน
สถานภาพที่ แ ตกต่ า งกัน ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กเช่ า อพาร์ ท เม้น ท์ ในเขต
กรุ งเทพมหานครต่ างกัน ไม่ เป็ นไปตามสมมติ ฐาน สถานภาพที่ แตกต่ างกันไม่ มีผ ลกระทบต่ อ
กระบวนการตัดสิ นใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 : ปัจจัย ส่ วนประสมทางการตลาด (7P) ที่ประกอบด้ วยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ าน
ราคา ด้ า นสถานที่ ต้ั ง ด้ า นการส่ งเสริ ม การตลาด ด้ า นบุ ค ลากร ด้ า นการนํ า เสนอ และด้ า น
กระบวนการ ที่แตกต่ างกันมีอทิ ธิพ ลต่ อการตัดสิ นใจเลือกเช่ าอพาร์ ทเม้ นท์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ต่ างกัน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ แ ตกต่ า งกัน ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กเช่ า อพาร์ ท เม้น ท์ ในเขต
กรุ งเทพมหานครต่ างกัน ไม่ เป็ นไปตามสมมติ ฐาน ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ แตกต่ างกัน ไม่ มีผลกระทบต่ อ
กระบวนการตัดสิ นใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ราคาที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ต่ างกัน เป็ นไปตามสมมติ ฐ านและสอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ พจนารถ อิ่ ม สอน (2558). จาก
การศึกษา พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทุกด้านมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเช่าอพาร์
ทเมนท์ของผูบ้ ริ โภคต่างกัน และยังสอดครองกับแนวคิดของ ธี ราภัส อ่วมอิ่มคา, (2551) กล่าวว่า
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดเป็ นปั จจัยสําคัญในการที่จะทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็ จและอยู่
รอดในการแข่งขันกับคู่แข่งในปั จจุบนั
สถานที่ ต้ ั งที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ นใจเลื อ กเช่ า อพาร์ ท เม้ น ท์ ในเขต
กรุ งเทพมหานครต่ างกัน เป็ นไปตามสมมติ ฐานและสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ สุ กลั ยา รุ่ งวิทยา
(2557) จากการศึ ก ษา พบว่ า ด้ า นทํ า เลที่ ต้ ั ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กับ การเลื อ กเช่ า ที่ พ ั ก อาศัย มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าอพาร์ ทเม้นท์ ในเขต
กรุ งเทพมหานครต่ างกัน ไม่ เป็ นไปตามสมมติ ฐ าน การส่ ง เสริ ม การตลาดที่ แ ตกต่ า งกัน ไม่ มี
ผลกระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บุ คลากรที่ แตกต่างกันมี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าอพาร์ ทเม้นท์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สงกรานต์ คงเพชร(2553) ศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยการตัดสิ นใจเลือกเช่ าอพาร์ ทเม้นท์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาพบ
ปั จจั ย ด้ า นบุ คลากร มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กเช่ า อพาร์ ท เม้ น ท์ ข องผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครที่ ต่างกัน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ กรรณิ การ์ เหมือนประเสริ ฐ. (2548:
10) ได้กล่าวว่า ในหน่ วยงานองค์กรต่างๆ จะประกอบไปด้วยบุคลากรในระดับต่างๆ เป็ นจํานวน
มาก บุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออก
ต่างกัน
การนํา เสนอที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กเช่ า อพาร์ ท เม้น ท์ ในเขต
กรุ งเทพมหานครต่ างกัน เป็ นไปตามสมมติ ฐานและสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ สุ กลั ยา รุ่ งวิทยา
(2557) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกเช่าที่พกั อาศัยของประชาชนในอําเภอเมืองจังหวัด
กําแพงเพชร จากการศึกษา พบว่า ด้านการนําเสนอทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กบั การเลือกเช่ าที่
พักอาศัย มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กระบวนการการที่ แ ตกต่ างกันมี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจเลื อ กเช่ าอพาร์ ท เม้นท์ ในเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกัน เป็ นไปตามสมมติ ฐานและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภัทรวดี มอลินิว
(2557) ศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริ การห้องเช่ าในเขต
อําเภอบางละมุ ง จัง หวัด ชลบุ รี จากการศึ ก ษา พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้า น
กระบวนการจัดการมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการใช้บริ การห้องเช่า มีความสัมพันธ์กนั
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 3 : ปัจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบด้ วย ด้ านภูมลิ าํ เนา ด้ านภาพลักษณ์ ที่แตกต่ างกันมี
อิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกเช่ าอพาร์ ทเม้ นท์ ในเขตกรุ งเทพมหานครต่ างกัน
ด้า นภู มิ ล าํ เนาที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กเช่ า อพาร์ ท เม้น ท์ ในเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ลัดดาวัลย์ ประกอบ
มูล (2556) ศึ กษาเรื่ อ ง ปั จจัยที่ ใช้ในการตัดสิ น ใจเลื อ กเช่ าหอพักของนัก ศึ กษามหาวิท ยาลัยใน
จังหวัดปทุมธานี จากการศึกษา พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่ มีภูมิลาํ เนาอยู่ในเขตภาคกลาง ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านภูมิลาํ เนาที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ดุษฎี อายุวฒั น์ (2541) กล่าวว่า การย้ายถิ่น
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นับว่าเป็ นการกระจายทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมกับความต้องการ แต่ละชุมชนและเปิ ดให้โอกาส
บุคคลมีช่องทางใช้สามารถของตนเองให้เหมาะสมกับท้องถิ่นที่ตอ้ งการความชํานาญ เฉพาะอาชีพ
เปลี่ยนไปตามความต้องการที่อยูอ่ าศัยต่างกัน
ด้ า นภาพลั ก ษณ์ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ นใจเลื อ กเช่ า อพาร์ ท เม้ น ท์ ในเขต
กรุ งเทพมหานครต่ างกัน เป็ นไปตามสมมติ ฐ านและสอดคล้องกับ ผลงานวิจยั ของ ธงชัย ชู สุ่ น
(2556) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยม ในเขตกรุ งเทพมหานคร จาก
การศึกษา พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สู งที่สุด คือ ความสะดวกในการเดินทางมี่ค่าเฉลี่ย 4.85 และจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัย
ด้านภาพลักษณ์มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมที่ระดับนัยสําคัญ .05
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ผูว้ ิจยั ควรกระจายการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้
ผลการวิจยั มีความแม่นยําเที่ยงตรงเป็ นไปตามความจริ งมากยิง่ ขึ้น
2. ผูว้ ิจยั ควรเพิ่มเครื่ องมือ เชิ งคุณภาพ แบบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในเชิ งลึกมากยิ่งขึ้น
สามารถรู ้ความต้องการเชิงลึกของผูใ้ ช้บริ การอพาร์ทเม้นท์มากยิง่ ขึ้น
3. ผู ้วิ จ ัย ควรเพิ่ ม ตัว แปร ด้านทัศ นคติ ค่ านิ ย ม สั ง คมและวัฒ นธรรม เพื่ อ ให้ เข้า ใจถึ ง
พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคของแต่ พ้ื นที่ มากยิ่งขึ้ น พื้ นที่ ห รื อ เขตที่ แตกต่ างกัน ความต้อ งการย่อ ม
ต่างกัน
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ปัจจัยที่มผี ลต่ อการตัดสิ นใจซื้อรองเท้ ากีฬ าของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
FACTORS AFFECTING DECISION TO PURCHASE SPORT SHOES OF BANGKOK
CONSUMERS
ตันติกร เมืองหนองหว้า
นักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬา ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ กษา ปั จจัยส่ วนบุ คคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ตลอดจนปั จจัย อื่ น ๆ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อรองเท้ า กี ฬ า ของผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยเก็ บ ข้ อ มู ล จากประชาชนทั่ ว ไปที่ เคยเลื อ กซื้ อรองเท้ า กี ฬ า ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คนเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยสถิ ติพรรณนา ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน พร้ อมกับทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิติอนุมาน T-Test และ F-Test
ผลการวิ จยั พบว่ า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุร ะหว่าง 36 – 45 ปี
รองลงมาคือ อายุระหว่าง 26 – 35 ปี ระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับ
ปริ ญ ญาตรี รองลงมาคื อ ตํ่ากว่าปริ ญ ญาตรี ส่ วนใหญ่ ป ระกอบอาชี พ รั บ ราชการ รองลงมาคื อ
พนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 15,000 บาทต่อเดือน รองลงมา มีรายได้เฉลี่ยสู งกว่า
15,000 บาทต่อเดือน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส รองลงมาคือ สถานภาพโสด
สําหรับ ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อรองเท้ากีฬา จากการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับความ
เชื่อมัน่ ร้อยละ 95 เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด และปั จจัยด้านอื่น ๆ กับการตัดสิ นใจซื้อรองเท้ากีฬาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ ความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับการศึกษาและสถานภาพ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
รองเท้ากีฬา แตกต่างกัน ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ อาชีพ อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีผลต่อ
การเลือกซื้อรองเท้ากีฬา ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ความสัมพันธ์ดา้ นราคา มีผลต่อการ
เลือกซื้อรองเท้ากีฬา ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ปั จจัยด้านตราสิ นค้า สถานที่จดั จําหน่าย
และการส่ งเสริ มการขาย ไม่มีผลต่อการเลือกซื้อรองเท้ากีฬา ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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และสุ ดท้ายคือความสัมพันธ์ระหว่าง ด้านกระแสสังคม และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ ไม่มี
ผลต่อการเลือกซื้อรองเท้ากีฬา ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหาการวิจยั
รองเท้ากีฬาถือเป็ นสิ่ งของสําคัญอีกชิ้นหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาในชีวิตประจําวันของประชากรใน
เขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากวิถีชีวิต และกระแสวัฒนธรรมที่ส่งผลให้ประชากรเริ่ มหันมาสนใจ
ในการดูแลสุ ขภาพมากยิ่งขึ้น ทําให้รองเท้ากีฬามีความต้องการทางการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว
เมื่ อความต้องการบริ โภคมากยิ่งขึ้ น ย่อมทําให้ผูผ้ ลิ ตแต่ ละรายต้องพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ของตนเพื่อ
พร้อมในการเข้าแข่งขันในตลาด
ทางเลือกที่มากขึ้น บวกกับความรู ้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นของประชากรจากการรับรู ้ข่าวสาร
ได้ง่ายยิ่งขึ้นในโลกอินเตอร์ เน็ต ทําให้การตัดสิ นใจในการเลือกบริ โภคแต่ละครั้งต้องมีเหตุผลใน
การตัดสิ น ใจในหลายด้าน จึ งจําเป็ นที่ ผูผ้ ลิ ตจะต้องรู ้ ถึ งความต้องการในปั จจุ บ ัน ของผูบ้ ริ โภค
รวมถึงเหตุผลที่เป็ นปั จจัยในการเลือกซื้อรองเท้ากีฬาในปั จจุบนั
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ รองเท้ า กี ฬ าของผู ้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร

ประโยชน์ ของการวิจัย
1. ผูป้ ระกอบการสามารถนําผลการศึกษา ไปใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดรู ปแบบและ
ทิ ศ ทางของธุ ร กิ จ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครได้อย่างเหมาะสม
2. ผูป้ ระกอบการสามารถนําผลการศึ กษา ไปใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด เพื่อสร้างผลกําไรสู งสุ ดให้กบั ธุรกิจ
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3. ผูป้ ระกอบการสามารถนําผลการศึ กษา ไปใช้ในการวางแผน และ ปรั บ ปรุ งกิ จการ
ตลอดจนการบริ หารจัดการธุรกิจให้เกิดความได้เปรี ยบในเชิงแข่งขัน สามารถดํารงกิจการให้อยูร่ อด
บนเส้นทางธุรกิจได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
ขอบเขตของการวิจยั
1. การวิจยั นี้ เป็ นการทําวิจยั เฉพาะประชากรผูบ้ ริ โภครองเท้ากีฬาในเขตกรุ งเทพมหานคร
เท่านั้น
2. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ บุ ค คลทั่ ว ไปที่ ส วมใส่ รองเท้ า กี ฬ าในเขต
กรุ งเทพมหานคร
3. ศึ กษาโดยการเก็บ ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในช่ วง วันที่ 10 เมษายน – 30 เมษายน พ.ศ.
2560
สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และสถานภาพ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อของเท้ า กี ฬ าของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ ประกอบด้วยด้านตราสิ นค้า ด้านราคา ด้านสถานที่
ให้บริ การ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่ แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่ประกอบด้วย กระแสนิ ยมปั จจุบนั และบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้อ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อรองเท้ากีฬาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
กรอบแนวความคิดการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการซื้อรองเท้ากีฬาของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

(Independent Variable)

(Dependent Variable)

ปั จจัยส่ วนบุคคล
• อาชีพ
• รายได้เฉลี่ยต่อ

• เพศ
• อายุ
เดือน
• ระดับการศึกษา

• สถานภาพ
การตัดสิ นใจซื้อรองเท้า
กีฬาของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
• ตราสิ นค้า
• ราคา
• สถานที่
• ส่ งเสริ มการตลาด
ปั จจัยอื่น ๆ
• กระแสนิยมปั จจุบนั
• บุคคลที่มีผลต่อการสั่งซื้อ
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

ยุพ าวรรณ (2550,หน้า 29) กล่ าวว่า “ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของ
สิ นค้านั้นโดยพื้นฐานจะมีอยู่ 4 ตัว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ ม
การตลาด ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) บริ การจะเป็ นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ ง แต่ป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตวั ตน
(Intangible product) ไม่ สามารถจับ ต้อ งได้ มี ลกั ษณะเป็ นอาการนาม ไม่ ว่าจะเป็ นความสะดวก
ความรวดเร็ ว ความสบายตัว ความสบายใจ การให้ความเห็ น การให้ค าํ ปรึ กษา เป็ นต้น บริ การ
จะต้องมีคณุภาพเช่นเดียวกับสิ นค้า
2. ราคา (Price) ราคาเป็ นสิ่ งที่กาํ หนดรายได้ของกิจการ กล่าวคือ การตั้งราคาสู งก็จะทําให้
ธุรกิจมีรายได้สงูข้ ึน การตั้งราคาตํ่าจะทําให้รายได้ของธุรกิจนั้นตํ่า ซึ่งอาจจะนําไปสู่ สภาวะขาดทุน
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ได้ อย่างไรก็ตามก็มิได้ หมายความว่าธุรกิจหนึ่งจะตั้งราคาได้ตามใจชอบ ธุรกิจจะต้องอยูใ่ นสภาวะ
ของการมี คู่แข่งหากตั้ง ราคาสู งกว่าคู่แข่งมาก แต่ผลิตภัณ ฑ์ของธุ รกิ จนั้นไม่ได้มีคุณ ภาพสู งกว่า
คู่แข่งมากเท่ากับราคาที่เพิ่ม ย่อมทําให้ลูกค้าไม่มาใช้บริ การกับธุรกิจนั้นต่อไป หากธุรกิจตั้งราคาตํ่า
ก็จะนํามาสู่ สงครามราคา เนื่ องจาก คู่แข่งรายอื่นสามารถลดราคาได้ในเวลาอันรวดเร็ วในมุมมอง
ของลูกค้า การตั้งราคามีผลเป็ นอย่างมาก ต่ อการตัดสิ นใจซื้ อบริ การของลกูคา้ และราคาของการ
บริ การเป็ นปัจจัยสําคัญในการบอกถึงคุณภาพที่จะได้รับ
3. ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ในการให้บริ การนั้น สามารถให้บริ การผ่านช่องทางการ
จัดจําหน่ายได้ 4 วิธีคือ
3.1 การให้บริ การผ่านร้ าน การให้บริ การแบบนี้ เป็ นแบบที่ ทาํ กันมานาน เช่ น ร้านตัดผม
ร้ านซักรี ด ร้านให้บริ การอินเทอร์ เน็ต ให้บริ การด้วยการเปิ ดร้ านค้าตามตึ กแถวในชุ มชนหรื อใน
ห้ า งสรรพสิ น ค้า แล้ว ขยายสาขาออกไปเพื่ อ ให้ บ ริ การลู ก ค้า ได้สู ง สุ ด โดยร้ า นประเภทนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อทําให้ผรู ้ ับบริ การ และผูใ้ ห้บริ การมาพบกัน ณ สถานที่แห่งหนึ่งด้วยการเปิ ดร้านค้า
ขึ้นมา
3.2 การให้บริ การถึงที่บา้ นลูกค้าหรื อสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ การให้บริ การแบบนี้เป็ นการ
ส่ งพนักงานไปให้บริ การถึงที่ บ้านลูกค้า หรื อ สถานที่ ที่อื่นตามความสะดวกของลูกค้า เช่ น การ
บริ การจัดส่ งอาหารตามสั่ง การให้บริ การส่ งพยาบาล ไปดูแลผูป้ ่ วย การส่ งพนักงานทําความสะอาด
ให้ไปทําความสะอาดอาคาร การบริ การปรึ กษาคดี ถึงที่ การให้บริ การแบบนี้ ธุรกิ จไม่ตอ้ งมี การ
จัดตั้งสํานักงานที่หรู หรา หรื อการเปิ ดร้านค้าให้บริ การ สํานักงานอาจจะเป็ นเจ้าของหรื ออาจจะมี
สํานักงานแยกต่างหาก แต่ลูกค้าติดต่อธุรกิจด้วยการใช้โทรศัพท์หรื อโทรสาร เป็ นต้น
3.3 การให้บริ การผ่านตัวแทน การให้บริ การแบบนี้ เป็ นการขยายธุ รกิจด้วยการขายแฟรน
ไซส์ หรื อการจัดตั้ง ตัวแทนในการให้บริ การ เช่น แมคโดนัลด์หรื อเคเอฟซี ที่ขยายธุรกิจไปทัว่ โลก
บริ การการบินไทยขายตัว๋ เครื่ องบินผ่านบริ ษทั ท่องเที่ยว และโรงแรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นเชอราตัน
แมริ ออตต์ เป็ นต้น
3.4 การให้บริ การผ่านทางอิเล็กทรอนิ กส์ การให้บริ การแบบนี้เป็ นบริ การที่ค่อนข้างใหม่ โดยอาศัย
เทคโนโลยีมาช่วยลด ต้นทนุจากการจ้างพนักงาน เพื่อทําให้การบริ การเป็ นไปได้อย่างสะดวกและ
ทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) การส่ งเสริ มการตลาดของธุ รกิ จบริ การจะมี ความ
คล้ายกับธุ รกิจขายสิ นค้า กล่าวคือ การ ส่ งเสริ มการตลาดของธุ รกิจบริ การทําให้ได้ในทุกรู ปแบบ
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ไม่วา่ จะเป็ นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การให้ข่าว การลดแลกแจกแถม การตลาดทางตรงผ่าน
สื่ อต่างๆ ซึ่ งบริ การที่ตอ้ งการเจาะลูกค้าระดับสู ง ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ช่วยสร้างภาพลักษณ์
ส่ วนการบริ การที่ตอ้ งการเจาะลูกค้า ระดับกลางและระดับล่างซึ่งเน้นราคาค่อนข้างตํ่า ต้องอาศัยการ
ลดแลกแจกแถมเป็ นต้น
สมชาติ กิจยรรยง (2550, หน้า 9 - 10) ได้ให้ความหมายของแนวคิดทางการตลาด หมายถึง
การที่องค์กรจะต้องคํานึ งความพึงพอใจของลูกค้า เพราะในปั จจุบนั และอนาคต ล้วนมีการแข่งขัน
และมีการสร้างกลยุทธ์การแข่งขันรู ปแบบต่าง ๆ ดังจะเห็นได้จากปั จจุบนั จะมีกลยุทธ์การตลาดที่
แข่งขันกันด้วย 4 Ps คือ
1. Product ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ สิ นค้า คุณภาพ คุณสมบัติ คุณประโยชน์ เทคโนโลยี อายุงาน
ส่ วนประกอบ
2. Price ได้แก่ ราคา เช่ น ราคาเงิ น สด ราคาส่ ง ราคาขาย ราคาตามระยะเวลาในการให้
เครดิต หรื อราคาเงินผ่อน เป็ นต้น
3. Place ได้แก่ ช่องทาง ลู่ทางจําหน่าย หรื อทําเล ในการทํามาค้าขาย เช่น การขาย โดยตรง
การขายผ่อนของร้านค้า เป็ นต้น
4. Promotion คือ การส่ งเสริ มการขาย ที่ ประกอบด้วยการโฆษณา และการลด แลก แจก
แถม เป็ นต้น
ธงชัย สันติวงษ์ (2549, หน้า 34 - 38) ได้กล่าวถึง ส่ วนผสมทางการตลาดว่า หมายถึง การ
ผสมที่ เข้ากัน ได้เป็ นอย่างดี เป็ นอัน หนึ่ งอัน เดี ยวกัน ของการกําหนดราคา การส่ งเสริ ม การขาย
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย และระบบการจัดจําหน่าย ได้มีการจัดออกแบบเพื่อใช้สาํ หรับการเข้าถึง กลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการ
แบบของการวิจยั
การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ รองเท้ากี ฬ าของผู ้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร เป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งปริ มาณ ใช้แนวทางการวิจยั เชิ งสํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล
จากการออกแบบสอบถาม ซึ่ งการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา และ
สถิติเชิงอนุมาน โดยใช้ Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห์
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ประชากรและหน่ วยวิเคราะห์
ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือบุคคลทัว่ ไปที่สวมใส่ รองเท้ากีฬาใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ตั้งแต่ วนั ที่ 10 เมษายน - 30 เมษายน พ.ศ. 2560 ซึ่ งไม่ สามารถระบุ จาํ นวน
ประชากรที่แน่นอนได้
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้คาํ ถามปลายปิ ด
(Close-end question) และรู ปแบบของแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็ น 4
ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 ปั จ จัย ส่ วนบุคคล สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ อาชีพ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพ โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็ น
แบบสํารวจรายการ (Check list) จํานวน 6 ข้อ
ส่ วนที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ตราวินค้า ราคา สถานที่ ส่ งเสริ มการตลาด
โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบสํารวจรายการ (Check list) จํานวน 4 ข้อ
ส่ วนที่ 3 ปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ กระแสนิยมปั จจุบนั และบุคคลที่มีผลต่อการสั่งซื้อโดยลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็ นแบบสํารวจรายการ (Check list) จํานวน 2 ข้อ
ส่ วนที่ 4 ปัจจัยที่มผี ลต่ อการเลือกซื้อรองเท้ ากีฬ าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบประเมินค่า (Likert scale) เป็ นมาตรวัดความพึงพอใจ ซึ่ งมี
คําถามรวม 5 ข้อ โดยในแต่ละข้อคําถามที่ ออกแบบมาเพื่อให้ผูต้ อบแบบสอบถาม สามารถแสดง
ระดับความคิ ดเห็ นออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่ สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่ สุด มี มาตรวัด
คะแนนทางสถิติ ดังนี้
ระดับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภค

คะแนน

มากที่สุด

5

มาก

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยที่สุด

1
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ผูว้ ิ จ ยั ได้ท าํ การเก็บ แบบสอบถามโดยมี การดําเนิ น การเป็ น
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างแบบสอบถาม ตามวัตถุประสงค์การศึกษา การตั้งคําถามแบบปลายปิ ด และวิธีการ
เรี ยงลําดับแบบไลเคิร์ท (Likert scale)
3. นําแบบสอบถามที่ ได้ไปให้อาจารย์ผูท้ รงคุณวุฒิ ตรวจสอบความเที่ ยงตรงของเนื้ อหา
(Content validity)
4.นําแบบสอบถามที่ ได้รับ การปรั บปรุ งแล้ว เขี ยนลงในแบบสอบถามออนไลน์ ส่ งให้
ผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 400 คน เก็บข้อมูลโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์
5. นําแบบสอบถามทั้งหมดหลังจากที่มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบคําถามใน
แบบสอบถามแต่ละชุดแล้ว ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยใช้ Microsoft Office Excel
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การค้ นคว้ าอิสระ (Independent Study) เรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬา
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจํานวน
400 คน มาดําเนิ นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่ งทําให้ผูว้ ิจยั แน่ ใจได้ว่า ข้อมูลที่นาํ มา
ประมวลนั้นเป็ นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ถูกต้อง และอยูใ่ นรู ปแบบเดียวกันทั้งหมด และนําข้อมูลมา
วิเคราะห์ดว้ ย Microsoft Office Excel ตามวัตถุประสงค์ มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อรองเท้ากีฬาของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ใช้ก ารวิเคราะห์ เชิ งพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็ นการ
อธิบายโดยนําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพ้ืนฐานและแสดงค่าร้อยละ และ
การแจกแจงความถี่ คือข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาชี พ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
และรายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อรองเท้ า กี ฬ าของผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
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ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละซึ่งหาได้จากสู ตร
ร้อยละ

จํานวนข้อมูลที่เก็บได้
จํานวนตัวอย่างทั้งหมด

x 100

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อรองเท้ากีฬาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
วัต ถุ ประสงค์ ข้ อที่ 3 เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ รองเท้ากี ฬ าของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 4 เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ในส่ วนของการวิเคราะห์
ความคิดเห็น การให้ความสําคัญทางด้านปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามวิธี Likert Scale โดยแบ่งเป็ น 5 ระดับ และมี
การประเมินค่าดังนี้
5 หมายถึง ระดับความสําคัญมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความสําคัญมาก
3 หมายถึง ระดับความสําคัญปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความสําคัญน้อย
1 หมายถึง ระดับความสําคัญน้อยที่สุด
สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential statistics) การวิเคราะห์หาข้อสรุ ปของสมมติฐาน ของปั จจัย
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อรองเท้ากีฬาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ผู ว้ ิ จัย ได้นําเสนอผลตามความมุ่ ง หมายของการวิ จ ยั โดยบางการ
นําเสนอออกเป็ น 5 ตอน ตามลําดับ ดังนี้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยการนําข้อมูล
มาวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาด
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ
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ส่ ว นที่ 4 การวิ เคราะห์ เกี่ ยวกับ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ รองเท้ากี ฬ า ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ส่ วนที่ 5 ผลวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ t-Test: Two-Sample Assuming Equal
Variances และ Anova: Single Factor
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อรองเท้ากีฬา
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ในการศึกษาครั้งนี้ได้สุ่มตัวอย่างจากประชาชนทัว่ ไป จํานวน
400 คน สรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ย วกับปัจ จัย ส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการนํา
ข้ อมูลมาวิเคราะห์ หาค่ าสถิตโิ ดยใช้ ความถี่ และค่ าร้ อยละ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ เคยซื้ อรองเท้า
กีฬาจํานวน 400 คน และได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 8 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ความถี่
เพศ
ชาย
194
หญิง
206
อาชีพ
ธุรกิจส่ วนตัว
92
รับราชการ
141
พนักงานบริ ษทั เอกชน
107
นักเรี ยน/นักศึกษา
60
อายุ
15-25 ปี
73
26-35 ปี
124
36-45 ปี
129
1389

(n=400)
ร้ อยละ
49
52
23
35
27
15
18
31
32
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45 ปี ขึ้นไป

74

19

ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

116
178
106

29
45
27

127
160
113

32
40
28

สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง

รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ตํ่ากว่า 15,000 บาท
107
27
15,000 บาท
183
46
สู งกว่า 15,000 บาท
110
28
จากตารางพบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม (400 คน) ในการตัดสิ นใจซื้อรองเท้ากีฬา
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งมีจาํ นวน 206 คนคิดเป็ นร้ อยละ 52
โดยอาชีพที่ตดั สิ นใจซื้ อมากที่สุดคือ รับราชการ มีจาํ นวน 141 คนคิดเป็ นร้อยละ 35 ช่วงอายุ 36-45
ปี เป็ นช่วงอายุที่ตดั สิ นใจซื้ อมากที่สุด จํานวน 129 คนคิดเป็ นร้อยละ 32 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
ตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด 178 คนคิดเป็ นร้อยละ 45 สถานภาพสมรสตัดสิ นใจซื้อมากที่สุดจํานวน 160
คน คิดเป็ นร้อยละ 40 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 บาท ตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุดจํานวน 183 คน
คิดเป็ นร้อยละ 46
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ เกีย่ วกับปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาด
ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์รองเท้า
กีฬา ของกลุ่มตัวอย่าง จากการศึกษาครั้งนี้คือ ตราสิ นค้า ราคา สถานที่จาํ หน่าย และรายการส่ งเสริ ม
การขาย มีรายละเอียดตามตารางที่ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 9 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของผูต้ อบแบบสอบถาม
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
ความถี่
ตราสิ นค้า
Adidas
74
Nike
115
New Balance
122
Reebok
89

ร้ อยละ
19
29
31
22

ราคา
ตํ่ากว่า 2,000
2,001
มากกว่า 2,001

256
75
69

64
19
17

สถานที่
ห้างสรรพสิ นค้า
Super Sport
ร้านรองเท้าของยีห่ อ้ นั้นๆ

102
168
130

26
42
33

ส่ งเสริมการขาย
ส่ วนลด
ของแถม

203
197

51
49

จากตารางพบว่าปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดของผูต้ อบแบบสอบถาม (400 คน) ในการ
ตัดสิ นใจซื้อรองเท้ากีฬา ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ตราสิ นค้าที่มีความถี่มากที่สุดได้แก่
New Balance ได้คะแนนความถี่ 122 คะแนน ในสัดส่ วนร้อยละ 31 โดยราคาที่ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อ
มากที่ สุดอยู่ที่ช่วงราคา ตํ่ากว่า 2,000 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 64 สถานที่ ที่ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจ
ซื้ อมากที่สุดคือ Supper Sport โดยมีความถี่ 168 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 42 และโปรแกรมส่ งเสริ ม
การขาย ที่ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุดคือ ส่ วนลด ในความถี่ 203 คะแนน คิดเป็ นร้อย
ละ 51

1391

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ เกีย่ วกับปัจจัยอื่น ๆ
ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อปั จจัยอื่น ๆ มี่มีผลของผลิตภัณฑ์รองเท้ากีฬา ของกลุ่ม
ตัวอย่าง จากการศึกษาครั้งนี้ คือ กระแสสังคม และบุ คคลผูม้ ีอิทธิ พล มี รายละเอียดตามตารางที่ 3
ดังนี้
ตารางที่ 10 ปั จจัยอื่น ๆ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ปัจจัยอื่นๆ
กระแส
ส่ งผล
ไม่ส่งผล
รวม
อิทธิพลบุคคล
เพื่อน
ครอบครัว
ตนเอง
รวม

ความถี่

ร้ อยละ

194
206
400

48.50
51.50
100

105
26
163
41
132
33
400
100
จากตารางพบว่าปั จจัยอื่นๆของผูต้ อบแบบสอบถาม (400 คน) ในการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร กระแสสังคม ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด โดยมีความถี่
206 คะแนน คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 51.50 และอิทธิพลจากครอบครัว ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อมาก
ที่สุด ด้วยความถี่ 163 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 41
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ เกีย่ วกับการตัดสินใจเลือกซื้อรองเท้ ากีฬ าของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 11 ปั จจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ นใจเลื อ กซื้ อรองเท้ า กี ฬ าของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
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การตัดสินใจ

ค่ าเฉลีย่

รองเท้าใส่ สบาย เหมาะกับลักษณะกีฬา
4.150376
ราคาเหมาะสมกับรายได้ของผูบ้ ริ โภค
4.53
สถานที่จดั จําหน่ายมีความสะดวกในการ
เดินทาง
3.68
การออกแบบรู ปลักษณ์ของรองเท้ากีฬา
3.79
การบริ การและการรับประกันหลังการขาย
2.74

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่ า
ตํ่าสุ ด

ค่ าสู งสุ ด

0.7620
0.5000

3
4

5
5

0.9721
0.8896
1.0374

2
2
1

5
5
5

จากตาราง พบว่าการตัดสิ นใจการตัดสิ นใจซื้อรองเท้ากีฬา ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่
ตอบแบบสอบถาม (400 คน) เนื่องจากรองเท้าใส่ สบาย เหมาะกับลักษณกีฬาในค่าเฉลี่ย 4.1525 ค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.7620 ราคาเหมาะสมกับรายได้ของผูบ้ ริ โภค ในค่าเฉลี่ย 4.525 ด้วยค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5 สถานที่จดั จําหน่ายมีความสะดวกในการเดินทาง ในค่าเฉลี่ย 3.68 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.9721การออกแบบรู ปลักษณื ของรอเท้ากีฬา นค่าเฉลี่ย 3.7925 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.8896 และการบริ การและการรับประกันหลังการขาย ด้วยค่าเฉลี่ย 2.7375 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.037
อภิปรายผลของการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อาชีพ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรองเท้ากีฬา ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
1.1 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรองเท้ากีฬา ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นไปตามสมมติฐานสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550 ,
หน้า 41- 42) ได้ก ล่ าวไว้ว่ า ลัก ษณะด้า นประชากรศาสตร์ ประกอบด้ว ย เพศ อายุส ถานภาพ
ครอบครัว ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ เป็ นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่ วนตลาด ลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่ สําคัญที่ช่วย กําหนดตลาดเป้ าหมาย และยังสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ภณิ ษา เพ็งอิ่ม (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเพศหญิงที่ซ้ื อสิ นค้าผ่านทาง
เว็บเครื อข่าย สังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ด้านระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ออนไลน์ผ่านทางเว็บ
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เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระดับ 0.05 และการ
ทดสอบสมมติฐาน
1.2 สถานภาพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรองเท้ากีฬา ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร เป็ นไปตามสมมติฐานสอดคล้องกับแนวคิดของอดลุย ์ จาตรุ งคกลุ (2551, หน้า
38-39) ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพ มีความสําคัญต่อนักการตลาด
เพราะเกี่ยวเนื่ องกับ อุปสงค์ (Demand) ในสิ นค้าทั้งหมด ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ช้ ีให้เห็นถึง
การเกิ ดขึ้ นของตลาด ใหม่ และตลาดอื่ นจะหมดไปหรื อลดความสําคัญ ลง และยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ศิ ริพร จําปาวัลย์ (2554) ได้ศึกษาเรื่ อ ง ปั จจัยที่ มีผลต่ อพฤติ กรรมการซื้ อเครื่ องดื่ ม
เปปทีน และ เบรนฟิ ต ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพแตกต่าง
กัน มีพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องดื่มเปปทีนในด้านความถี่ ในการซื้ อต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยผูบ้ ริ โภคสถานภาพโสด มี พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องดื่ มเปปที นในด้านความถี่ใน
การซื้อน้อยกว่าผูบ้ ริ โภคสถานภาพหย่าร้าง
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ตราสิ นค้า ราคา สถานที่จดั
จําหน่าย และการส่ งเสริ มการขาย ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อรองเท้ากีฬาของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
2.1 ราคาที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อรองเท้ า กี ฬ าของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร เป็ นไปตามสมมติฐานสอดคล้องกับแนวคิดของ สุ พรรณี จองวิวฒั สกุล (2542) ได้
กล่ าวไว้ว่า ส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึ ง การประสมเข้ากันเป็ นอย่างดี เป็ น
อันหนึ่ง อันเดียวกันของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย ต้องเป็ นที่ตอ้ งการและพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในราคา
ที่ เหมาะสม ผ่านการจัดจําหน่ ายที่ มีประสิ ทธิ ภาพ และด้วยความพยายามส่ งเสริ มการตลาดอย่าง
เพียงพอซึ่ งส่ วน ประสมการตลาด เป็ นตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่ งบริ ษทั ต้องใช้
ร่ วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเป้ าหมายส่ วนประสมการตลาด และยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ น่ ารัก ตันเสนี ย ์ (2550) ที่ ทาํ การศึกษาถึงปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ มีผล ต่อการ
เลื อกซื้ อผลิตภัณ ฑ์เบเกอรี่ ของผูบ้ ริ โภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัย
ราคา ส่ งผลต่อการ ตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบด้วย กระแสสังคม และบุคคลที่มีอิทธิ พล ที่แตกต่าง
กันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อรองเท้ากีฬาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ไม่มีปัจจัยใดที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อรองเท้ากีฬาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
1. จากการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อรองเท้ากีฬา ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งของประชากรทั้งหมดของประเทศ ในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรขยายกลุ่ ม ผู ้ต อบแบบสอบถามออกไปในหั ว เมื อ งใหญ่ ต่ า งๆ ยกตัว อย่ า งเช่ น จัง หวัด
นครราชสี มา จังหวัดเชี ยงใหม่ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี เป็ นต้น เพื่อการเจาะลึกถึงความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภครองเท้ากีฬาที่ขยายกว้าง และลงลึกในแต่ละภูมิภาคได้ดีมากยิง่ ขึ้น
2. การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการประเมิ น ความต้องการการตัดสิ น ใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งทําให้
ทราบถึงสิ่ งที่ผูบ้ ริ โภคต้องการ การวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาในด้านความพึงพอใจของผูบ้ ิโภคหลัง
การใช้ เพื่ อปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาคุ ณ ภาพ รู ป ลักษณ์ ผลิ ตภัณ ฑ์ให้ตอบสนองความต้อ งการของ
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ปัจจัยที่มผี ลต่ อการตัดสิ นใจซื้อนาฬิ กาข้ อมือของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ชลบุรี
Factors that Influence Consumers Purchase Decision of Watch in Amata Nakorn Chonburi
Industrial Estate
ธนวัต วงษ์ มณีเทศ
นักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้าน
ส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยด้านพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค ที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อนาฬิ กา
ข้อมือของผูบ้ ริ โภคในเขตนิ คมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี การวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสุ่ ม
กลุ่ มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลื อกวิธีการวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey
Research) ใช้สู ต รการคํานวณของ William G. Cochran (1963) ซึ่ งใช้แ บบสอบถามในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผูบ้ ริ โภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี ที่ตดั สิ นใจ
ซื้อนาฬิกาข้อมือ จํานวน 400 คน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ประมวลผล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ เชิ งพรรณนา คือ การใช้สถิติแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้ อยละ
ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า ต่ า สุ ด และค่ า สู ง สุ ด สถิ ติ ที่ ใ ช้ท ดสอบสมมติ ฐ าน คื อ การ
เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งด้ว ย t-Test และการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way
ANOVA) F-Test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อนาฬิ กาข้อมือ
ของผูบ้ ริ โภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ และ ราคา ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อนาฬิกาข้อมือของผูบ้ ริ โภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี ต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0202 และ 0.0005 ตามลําดับ
ปั จจัยด้านพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคที่ เกี่ยวกับ ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ ไหน ผูบ้ ริ โภค
เป็ นใคร และทําไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้อ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อนาฬิกาข้อมือของผูบ้ ริ โภค
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ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0058, 0.0009,
0.0054 และ 0.0057 ตามลําดับ
คําสํ าคัญ : การตัดสิ นใจซื้อนาฬิกาข้อมือของผูบ้ ริ โภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
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
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีสภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด นอกจากมีการทํางาน
แข่งกับคู่แข่งที่มีอยูม่ ากมายในตลาดแล้ว ยังต้องทํางานด้วยวิถีชีวิตที่เร่ งรี บแข่งกับเวลา ซึ่งเวลาของ
แต่ละคนนั้นมีเท่ากัน ขึ้นอยูก่ บั ว่าใครจะสามารถบริ หารจัดการเวลาได้ดีกว่ากัน ดังนั้นเราจึงต้องให้
ความสําคัญกับเรื่ องของเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์ และได้เปรี ยบในเชิงการแข่งขันมากที่สุด
นาฬิกาเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการบอกเวลา มีมากมายหลายแบบให้เลือกใช้ เช่น นาฬิกาตั้ง
โต๊ะ นาฬิกาแขวน นาฬิกาข้อมือ เป็ นต้น สําหรับนาฬิกาข้อมือนั้นแทบทุกคนจะต้องมีใส่ ติดตัวเป็ น
ปกติ บางคนใส่ เพื่อดูเวลา แต่นอกจากนี้ บางคนยังใส่ เพื่อเป็ นเครื่ องประดับ สามารถใช้บอกฐานะ
ทางสังคมได้อีกด้วย
จากการค้น หาข้อ มู ล การนําเข้าและส่ งออกสิ น ค้าอุ ป โภคบริ โ ภคประเภทนาฬิ ก าและ
อุปกรณ์ จากสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารกรมศุลกากร ประเทศไทย เป็ นระยะเวลา
5 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2555 - 2559
พบว่านาฬิ กาข้อมื อมีมูลค่าการนําเข้า ในปี 2555 กว่า 11.39 พันล้านบาท คิดเป็ น 8.17%
ของการนําเข้าสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยทั้งหมดของปี นั้น ในปี 2556 กว่า 13.50 พันล้านบาท คิดเป็ น 7.41%
ของการนําเข้าสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยทั้งหมดของปี นั้น ในปี 2557 กว่า 13.96 พันล้านบาท คิดเป็ น 7.69%
ของการนําเข้าสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยทั้งหมดของปี นั้น ในปี 2558 กว่า 20.60 พันล้านบาท คิดเป็ น 6.81%
ของการนําเข้าสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยทั้งหมดของปี นั้น ในปี 2559 กว่า 17.76 พันล้านบาท คิดเป็ น 7.87%
ของการนําเข้าสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยทั้งหมดของปี นั้น และ พบว่านาฬิ กาข้อมือมีมูลค่าการส่ งออก ในปี
2555 กว่า 2.99 พันล้านบาท คิดเป็ น 1.95% ของการส่ งออกสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยทั้งหมดของปี นั้น ในปี
2556 กว่า 6.76 พันล้านบาท คิดเป็ น 4.66% ของการส่ งออกสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยทั้งหมดของปี นั้น ในปี
2557 กว่า 9.06 พันล้านบาท คิดเป็ น 5.76% ของการส่ งออกสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยทั้งหมดของปี นั้น ในปี
2558 กว่า 10.97 พันล้านบาท คิดเป็ น 6.92% ของการส่ งออกสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยทั้งหมดของปี นั้นในปี
2559 กว่า 10.65 พันล้านบาท คิดเป็ น 6.60% ของการส่ งออกสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยทั้งหมดของปี นั้น
จากข้อ มู ล ข้างต้น นี้ จะเห็ น ได้ว่า มู ล ค่ าการนําเข้าและส่ งออกนาฬิ กาและอุ ป กรณ์ ของ
ประเทศไทย เป็ นระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2555 - 2559 มีแนวโน้มทั้งการนําเข้าและส่ งออก
สู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการนําเข้าและส่ งออกนาฬิกาและอุปกรณ์ ในปี 2559 มีการลดตัว
ลงเล็กน้อย ซึ่ งเป็ นผลกระทบจากปั ญหาสภาพเศรษฐกิ จ ที่ ส่งผลมาจากปั ญ หาทางการเมื อง นั่น
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หมายความว่า โดยรวมประเทศไทยยังมีการนําเข้าและส่ งออกสิ นค้าประเภทนาฬิ กาเพิ่มมากขึ้ น
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการซื้อนาฬิกาของผูบ้ ริ โภคที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นการศึกษานี้ จะมุ่งศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อนาฬิกาข้อมือของผูบ้ ริ โภคใน
นิ คมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี เนื่ องจากเป็ นกลุ่มคนที่มีกาํ ลังซื้อค่อนข้างสู ง มีขนาดของตลาด
ค่อนข้างใหญ่ เนื่ องจากมีความหลากหลายของกลุ่มคนที่เข้ามาทํางานจากภูมิภาคต่างๆทัว่ ประเทศ
ทําให้มี ความคิด ทัศนคติ รสนิ ยม รวมไปถึงพฤติ กรรมในการบริ โภคสิ นค้าที่หลากหลาย อีกทั้ง
นิ คมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุ รีน้ ันมี พ้ืนที่ ถึง 15,500 ไร่ หรื อ 6,200 เอเคอร์ ซึ่ งถื อเป็ นนิ คม
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นอกจากนี้กลุ่มคนทํางานมีเวลาเป็ นสิ่ งสําคัญในการดําเนิ นชี วิตประจําวัน
ทําให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อศึ กษาความแตกต่ างทางด้านปั จจัยส่ วนบุ คคล ที่ มีผลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อนาฬิ กา
ข้อมือของผูบ้ ริ โภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
2. เพื่อศึ กษาความแตกต่างทางด้านส่ วนประสมทางการตลาด ที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ
นาฬิกาข้อมือของผูบ้ ริ โภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อนาฬิ กา
ข้อมือของผูบ้ ริ โภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
ประโยชน์ ของการวิจยั
1. เพื่อนําผลการศึกษาข้อมูลด้านปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อนาฬิกาข้อมือ
ของผู ้บ ริ โภคในเขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะนครชลบุ รี มาเป็ นแนวทางในการวิ เคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย
2. เพื่ อนําผลการศึ กษาข้อมู ลด้านส่ วนประสมทางการตลาด ที่ มีผลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อ
นาฬิกาข้อมือของผูบ้ ริ โภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี มาเป็ นแนวทางในการวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงใจมากขึ้น
3. เพื่ อนําผลการศึ กษาข้อมู ลด้านพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค ที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อนาฬิ กา
ข้อมือของผูบ้ ริ โภคในเขตนิ คมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี มาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพือ่ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงใจมากขึ้น
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ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากร คือ ประชาชนที่ตดั สิ นใจซื้อนาฬิกาข้อมือ และ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ครั้งนี้ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี จํานวน 400 คน ที่ใช้นาฬิกาข้อมือ
2. ขอบเขตของเนื้อหาที่ศึกษาครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านส่ วนประสม
ทางการตลาด และปั จจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
3. ระยะเวลาการศึกษาครั้งนี้เริ่ มตั้งแต่ วันที่ 28 สิ งหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2560
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
การวิจ ัย เรื่ อ ง ปั จ จัยที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ นาฬิ ก าข้อ มื อ ของผูบ้ ริ โ ภคในเขตนิ ค ม
อุ ตสาหกรรมอมตะนครชลบุ รี ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้น คว้าและรวบรวมแนวคิ ด ทฤษฎี ต าํ รา เอกสาร
บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล
ปณิ ศา มีจินดา (2553, หน้า 54-55) ได้กล่าวถึง ประชากรศาสตร์ (Demographic) เป็ นการ
แบ่งส่ วนตลาดโดยคํานึงถึงข้อมูลประชากรด้านต่างๆ ได้แก่
อายุ (Age) ผูบ้ ริ โภคที่ มีอยู่แตกต่ างกันมักจะมี ค วามชอบ รสนิ ยม และพฤติ กรรมการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน โดยจะแบ่งอายุออกเป็ นช่วงวัยต่างๆ สิ นค้าที่ตอบสนองความต้องการในแต่
ละช่วงวัยก็แตกต่างกัน เช่น เครื่ องแต่งกาย แชมพู ยาสี ฟัน
เพศ (Sex) เพศชายและเพศหญิงจะมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แตกต่างกัน นักการตลาดจึง
นําลักษณะที่ แตกต่างกันมาประยุกต์ใช้กบั ผลิตภัณฑ์บางประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการที่
หลากหลายของผูบ้ ริ โภคที่เพศแตกต่างกัน เช่น ครี มบํารุ งผิว นํ้าหอมระงับกลิ่นกาย กระเป๋ า เสื้ อผ้า
การศึ ก ษา (Education) การศึ ก ษาของผู ้บ ริ โภคมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ รสนิ ย ม ความชอบ และ
พฤติ กรรมการซื้ อโดยผูบ้ ริ โภคที่ มีการศึ กษาสู งมี แนวโน้มจะบริ โภคผลิ ต ภัณ ฑ์ที่มีคุณ ภาพกว่า
ผูบ้ ริ โภคที่มีการศึกษาตํ่า
อาชี พ (Occupation) ผูบ้ ริ โภคแต่ละอาชี พจะต้องการผลิตภัณฑ์และการบริ การที่ แตกต่าง
กัน เช่ น นักธุ รกิ จ ต้อ งการสิ น ค้าที่ ห รู ห รา เพื่ อ เสริ มภาพลัก ษณ์ เช่ น นาฬิ กา Rolex แต่ สําหรั บ
กรรมกรจะต้องการเพียงแค่นาฬิกาที่สามารถบอกเวลาได้เท่านั้น
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รายได้ (Income) รายได้เป็ นปั จจัยกําหนดอํานาจการซื้ อ ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้สูงมีอาํ นาจการ
ซื้ อสู ง มักจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสี ยง ในขณะที่ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่าํ จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่
คุม้ ค่า
สถานภาพการสมรส (Marital status) เช่ น โสด แต่งงาน หย่าร้าง หรื ออาศัยอยู่ร่วมกันโดย
ไม่แต่งงาน มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการใช้เวลาว่าง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ (Product)
ผลิตภัณฑ์ คือ สิ่ งที่มีตวั ตน จับต้องได้ มีรูปแบบที่แสดงความแตกต่างจากสิ่ งอื่นซึ่งสามารถ
แยกออกเป็ นประเภทหรื อชนิดได้ และตั้งชื่อให้แตกต่างกันได้ ถ้าเป็ นความหมายอย่างกว้างก็รวม
เอาความแตกต่างของยีห่ อ้ เข้าไปรวมด้วย การเปลี่ยนแปลงในรู ปร่ าง หีบห่อ สี ราคา ชื่อเสี ยง และ
บริ การถือเป็ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมา
ราคา (Price)
ราคาคื อ มู ลค่าของสิ นค้าที่ ใช้เงินเป็ นเครื่ องวัด การตั้งราคาเราไม่อาจคํานึ งถึ งเฉพาะตัว
ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวเท่านั้น โดยปกติมกั จะคํานึงถึง อรรถประโยชน์ และบริ การต่างๆ ที่จะได้รับอีก
ด้วย สรุ ปราคาก็คือจํานวนเงินที่ ตอ้ งจ่ายไปในการแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ งพร้ อมด้วย
บริ การต่างๆที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์น้ นั ผลิตภัณฑ์ในที่น้ ีอาจจะเป็ นสําเร็ จรู ปหรื อกึ่งสําเร็ จรู ปก็ได้
ช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place)
ช่ องทางการจัดจําหน่ าย คือ สถานที่ จดั จําหน่ าย จะประกอบด้วยคนกลางประเภทต่างๆ
มากน้ อ ยแล้ว แต่ ช นิ ด ของสิ น ค้า ดังได้ก ล่ า วมาแล้ว ว่ า ช่ อ งทางการจัด จําหน่ า ยสิ น ค้า เพื่ อ การ
อุตสาหกรรมจะสั้นกว่าสิ นค้าบริ โภค ซึ่งก็หมายความว่ามีคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องน้อยราย ดังแผนที่
แสดงไว้ขา้ งล่างนี้
การส่ งเสริมการจําหน่ าย (Promotion)
การส่ งเสริ มการจําหน่ าย คือ กิจกรรมอันหนึ่ งที่ ธุรกิ จจะขาดเสี ยมิ ได้บริ ษทั จะต้องมีการ
ตรวจตราเกี่ ย วกั บ การวางแผนผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product planning) โครงสร้ า งการจั ด จํา หน่ าย
(Distribution structure) ระบบราคา (Price system) ว่าเป็ นไปตามโปรแกรมที่กาํ หนดไว้และได้ผลดี
เพี ยงใด และสิ่ งสุ ดท้ายที่ จะต้องตรวจตราดู ก็คือ กิ จกรรมการส่ งเสริ มการจําหน่ าย(Promotional
activities)
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แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยด้ านพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง กระบวนการทางสติปัญญา อารมณ์ และกิจกรรมทางร่ างกาย
ของบุ คคลที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การเลื อ ก การซื้ อ การใช้ และการกําจัดผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารเพื่ อ ให้
ตอบสนองความต้องการส่ วนบุคคล
ความเข้าใจถึ งความต้อ งการและความชอบของผูบ้ ริ โภคจะช่ วยให้ ธุรกิ จมี โอกาสทาง
การตลาดมากขึ้นปั จจัยที่มีความสําคัญต่อการเข้าใจตลาดผูบ้ ริ โภคและผูบ้ ริ โภคส่ วนบุคคล ได้แก่
ขนาดของตลาดผูบ้ ริ โภค การเปลี่ ยนแปลงในตลาดผูบ้ ริ โภค การตลาดมุ่งเน้นผูบ้ ริ โภค และการ
ออกแบบกลยุทธ์ที่มีประสิ ทธิภาพ (Bearden, Ingram and Laforge, 2548, หน้า 56)
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
แบบจําลองการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคและปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ กระบวนการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในส่ วนกลางของแบบจําลองประกอบไปด้วย การตระหนักถึงความต้องการ
หรื อปั ญหา (Recognition of a need or problem) การแสวงหาข้อมูล (Information search) การ
ประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) และการซื้ อ (Purchase) ขั้นตอนเหล่านี้ได้รับอิทธิ พล
จาก สิ่ งแวดล้อมทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล และปั จจัยด้านสถานการณ์ ซึ่งล้วนแล้วแต่
มีผลกระทบต่อการออกแบบกลยุทธ์การตลาดไปปฏิบตั ิให้ประสบความสําเร็ จทั้งสิ้ น
กรอบแนวความคิดของการวิจยั
วิธีการดําเนินการวิจยั
แบบของการวิจยั
ในการทําวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั เลือกการวิจยั แบบเชิงปริ มาณ เนื่ องจากผูว้ ิจยั ต้องมีการเก็บข้อมูล
สถิติเป็ นตัวเลขและใช้สถิติในการวิเคราะห์อีกทั้งยังมีการทดสอบสมมติฐาน
ประชากรและหน่วยวิเคราะห์
ประชากรในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ ประชาชนที่ ต ัด สิ น ใจซื้ อ นาฬิ ก าข้อ มื อ โดยมี ล กั ษณะ
ประชากรหน่วยวิเคราะห์ คือ ผูบ้ ริ โภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
การเลือกกลุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่ มตัวอย่าง
ผู ว้ ิ จ ัย เลื อ กการสุ่ ม ตัว อย่างโดยไม่ ใ ช้ค วามน่ าจะเป็ น (Non Probability Sampling) โดย
วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบพบโดยบังเอิญหรื อแบบตามสะดวก (Accidental or Convenience Sampling)
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คื อ ผูบ้ ริ โภคในเขตนิ คมอุ ตสาหกรรมอมตะนครชลบุ รี จํานวน 400 คนโดยกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรการคํานวณของ William G. Cochran (1963)
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
จากการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ใช้แบบสอบถามในการวิจยั โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน
ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเป็ นคําถามปลายปิ ดใน
รู ปแบบตรวจเช็ครายการ (Check list Questions)
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย และ ด้านการส่ งเสริ มการขาย ลักษณะคําถามเป็ นคําถามปลายปิ ดใน
รู ปแบบตรวจเช็ครายการ (Check list Questions)
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อนาฬิกาข้อมือ ของผูบ้ ริ โภคในเขต
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี ลักษณะคําถามเป็ นคําถามปลายปิ ดในรู ปแบบตรวจเช็ครายการ
(Check list Questions)
ส่ วนที่ 4 การตัดสิ นใจซื้ อนาฬิ กาข้อมือ ของผูบ้ ริ โภคในเขตนิ คมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ชลบุ รีลกั ษณะคําถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating Scale Questions) โดยมี การแบ่ ง
เกณฑ์ให้คะแนนออกเป็ น 5 ระดับ ดังต่อไปนี้
มากที่สุด

หมายถึงมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อมากที่สุด

ให้คะแนน 5 คะแนน

มาก

หมายถึงมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อมาก

ให้คะแนน 4 คะแนน

ปานกลาง

หมายถึงมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อปานกลาง

ให้คะแนน 3 คะแนน

น้อย

หมายถึงมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อน้อย

ให้คะแนน 2 คะแนน

น้อยที่สุด

หมายถึงมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อมากที่สุด

ให้คะแนน 1 คะแนน

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลที่ได้มาจากการแจกแบบสอบถาม เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อนาฬิกาข้อมือ
ของผูบ้ ริ โภคในเขตนิ คมอุ ตสาหกรรมอมตะนครชลบุ รี จํานวน 400 คน ใช้เวลาเก็บข้อมู ล จาก
แบบสอบถามตั้งแต่ วันที่ 28 สิ งหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2560
สถิตกิ ารวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม Microsoft Excel รุ่ น 2010 เพื่อหาค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย,
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน, การเปรี ยบเที ยบความแตกต่างด้วย t-Test และวิเคราะห์ความแปรปรวน
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ทางเดี ยว (One-Way ANOVA) F-Test รวมถึงใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิ บาย
คุณลักษณะของข้อมูล และใช้สถิติอา้ งอิง (Inference Statistic ) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
การศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผ ลต่ อ การตัดสิ น ใจซื้ อนาฬิ กาข้อ มื อ ของผูบ้ ริ โภคในเขตนิ ค ม
อุ ต สาหกรรมอมตะนครชลบุ รี จํา นวน 400 คนโดยเป็ นการสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่างแบบตามสะดวก
(Convenience Sampling) การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1. เพื่ อศึ กษาความแตกต่ างทางด้านปั จจัยส่ วนบุ คคล ที่ มีผลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อนาฬิ กา
ข้อมือของผูบ้ ริ โภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
2. เพื่อศึ กษาความแตกต่างทางด้านส่ วนประสมทางการตลาด ที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ
นาฬิกาข้อมือของผูบ้ ริ โภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อนาฬิ กา
ข้อมือของผูบ้ ริ โภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
สรุ ปผลการวิจยั
สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคล ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อนาฬิกาข้อมือของผูบ้ ริ โภค
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 209 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.25 อันดับรองลงมาคือเพศ
หญิง จํานวน 191 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.75 มีอายุต่าํ กว่า 30 ปี จํานวน 312 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.00
อัน ดับ รองลงมาคื อ ช่ ว งอายุร ะหว่ า ง 30 - 40 ปี จํา นวน 51 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 12.75 มี ร ะดับ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 325 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.25 อันดับรองลงมาคือระดับการศึกษา
สู งกว่าปริ ญญาตรี จํานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.75 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน จํานวน 244
คน คิดเป็ นร้อยละ 61.00 อันดับรองลงมาคือประกอบธุ รกิจส่ วนตัว จํานวน 73 คน คิดเป็ นร้ อยละ
18.25 มี ร ายได้อ ยู่ใ นช่ ว ง 15,001 - 30,000 บาท จํานวน 216 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 54.00 อัน ดับ
รองลงมาคื อ มี ร ายได้อ ยู่ในช่ ว ง 30,001 - 45,000 บาท จํานวน 76 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 19.00 มี
สถานภาพโสด จํานวน 346 คน คิดเป็ นร้อยละ 86.50 อันดับรองลงมาคือสถานภาพสมรส จํานวน
54 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.50
สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อนาฬิกา
ข้อมือของผูบ้ ริ โภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
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พบว่าส่ วนใหญ่ผลิตภัณฑ์นาฬิกาที่มีการตัดสิ นใจซื้ อในเขตนิ คมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ชลบุ รีมากที่ สุด คื อ นาฬิ ก าทรงเรี ยบ จํานวน 147 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 36.75 อัน ดับ รองลงมาคื อ
นาฬิกาทรงสปอร์ ต จํานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.00 ช่วงราคาที่เลือกมากที่สุด คือ 500 - 4,999
บาท จํานวน 236 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.00 อันดับรองลงมาคือ 5,000 - 19,999 บาท จํานวน 104 คน
คิดเป็ นร้อยละ 26.00 ช่องทางการจัดจําหน่ ายที่เลือกมากที่สุด คือห้างสรรพสิ นค้า จํานวน 239 คน
คิดเป็ นร้อยละ 59.75 อันดับรองลงมาคือร้านขายนาฬิ กาโดยเฉพาะ จํานวน 83 คน คิดเป็ นร้ อยละ
20.75 การส่ งเสริ มการขายที่ มีการเลือกมากที่ สุดคื อ การลดราคา จํานวน 298 คน คิดเป็ นร้ อยละ
74.50 อันดับรองลงมาคื อ การจัดโปรฯผ่อนชําระผ่านบัตรเครดิ ต จํานวน 52 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
13.00
สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อนาฬิกาข้อมือ
ของผูบ้ ริ โภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ซ้ื อนาฬิกาที่มีวสั ดุทนทานอายุการใช้งานสู ง จํานวน 144 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 36.00 อันดับรองลงมาคื อซื้ อนาฬิ กาที่ มีความสวยงามโฉบเฉี่ ยวไม่ตกเทรนด์ จํานวน
126 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.50 ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ซ้ื อจาก Brand Shop โดยตรง จํานวน 231 คน คิด
เป็ นร้อยละ 57.75 อันดับรองลงมาคือซื้ อจากร้ านค้าผูแ้ ทนจําหน่ ายสิ นค้า จํานวน 105 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 26.25 ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ซ้ื อเมื่อนาฬิกาข้อมือเรื อนเก่าหมดสภาพ จํานวน 220 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 55.00 อันดับรองลงมาคือซื้ อเมื่อพบนาฬิการุ่ นใหม่ที่ถูกใจ จํานวน 138 คน คิดเป็ นร้อยละ
34.50 ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่คือทุ กคน จํานวน 321 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80.25 อันดับรองลงมาคือนัก
ธุรกิจหรื อพนักงานบริ ษทั จํานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.50 ผูท้ ี่มีส่วนทําให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อ
ส่ วนใหญ่ คือ ตัวเอง จํานวน 350 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 87.50 ผูท้ ี่ มีส่วนทําให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อ
อันดับรองลงมาคือคู่สมรส จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.00 ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ซ้ือเพราะใช้ดูเวลา
จํานวน 242 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.50 อันดับรองลงมาคือซื้ อเพราะคุณภาพสิ นค้าที่ดี จํานวน 58 คน
คิดเป็ นร้อยละ 14.50 ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ซ้ื อด้วยเงินสด จํานวน 254 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.50 อันดับ
รองลงมาคือซื้อด้วยบัตรเครดิต จํานวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.25
สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อนาฬิกาข้อมือของผูบ้ ริ โภคในเขตนิ คม
อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
พบว่าชื่ อเสี ยงความน่ าเชื่ อถือของผลิตภัณฑ์ มีผลต่อระดับการตัดสิ นใจซื้ อนาฬิกาข้อมือ
มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.34 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.7885 และราคาที่ถูกกว่า มีผล
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ต่อระดับการตัดสิ นใจซื้ อนาฬิ กาข้อมือรองลงมา โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.30 คะแนน มีค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 0.7723
อภิปรายผลของการวิจยั
สมมติ ฐ าน 1 ปั จ จัย ส่ วนบุ ค คลที่ ป ระกอบด้ว ย เพศ อายุ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ และ
สถานภาพ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อนาฬิ ก าข้อ มื อ ของผู ้บ ริ โภคในเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีต่างกัน
1.1 เพศที่ แตกต่ างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อนาฬิ กาข้อมือ ของผูบ้ ริ โภคในเขตนิ คม
อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
1.2 อายุที่แตกต่ างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อนาฬิ กาข้อมือ ของผูบ้ ริ โภคในเขตนิ คม
อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
1.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อนาฬิกาข้อมือ ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
1.4 อาชีพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อนาฬิกาข้อมือ ของผูบ้ ริ โภคในเขตนิ คม
อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
1.5 รายได้ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อนาฬิกาข้อมือ ของผูบ้ ริ โภคในเขตนิ คม
อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
1.6 สถานภาพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อนาฬิกาข้อมือ ของผูบ้ ริ โภคในเขต
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
สมมติฐาน 2 ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการขาย ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อนาฬิกา
ข้อมือ ของผูบ้ ริ โภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีต่างกัน
2.1 ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อนาฬิกาข้อมือ ของผูบ้ ริ โภคในเขตนิ คม
อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
2.2 ราคาที่ แตกต่ างกันมี ผลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อ นาฬิ กาข้อมื อ ของผูบ้ ริ โภคในเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
2.3 ช่ องทางการจัดจําหน่ ายที่ แตกต่ างกันไม่มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อนาฬิ กาข้อมื อ ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
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2.4 การส่ ง เสริ ม การขายที่ แ ตกต่ างกัน ไม่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ นาฬิ ก าข้อ มื อ ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
สมมติฐาน 3 ปั จจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ที่ประกอบด้วย ผูบ้ ริ โภคซื้ออะไร ผูบ้ ริ โภคซื้ อ
ที่ไหน ผูบ้ ริ โภคซื้อเมื่อใด ผูบ้ ริ โภคเป็ นใคร ผูท้ ี่มีส่วนทําให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อ ทําไมผูบ้ ริ โภคจึง
ซื้ อ และผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อนาฬิ กาข้อมือ ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีต่างกัน
3.1 ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไรที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อนาฬิกาข้อมือ ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
3.2 ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อนาฬิกาข้อมือ ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
3.3 ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใดที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อนาฬิกาข้อมือ ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
3.4 ผูบ้ ริ โภคเป็ นใครที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อนาฬิกาข้อมือ ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
3.5 ผูท้ ี่ มีส่วนทําให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อนาฬิ กา
ข้อมือ ของผูบ้ ริ โภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
3.6 ทําไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อนาฬิกาข้อมือ ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
3.7 ผู ้บ ริ โ ภคซื้ อ อย่า งไรที่ แ ตกต่ า งกัน ไม่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ นาฬิ ก าข้อ มื อ ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาเรื่ องการตัดสิ นใจซื้ อนาฬิกาข้อมือของผูบ้ ริ โภค ในเขตนิ คม
อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
จากผลการวิจัยด้ านปัจจัยส่ วนบุคคล
ผูบ้ ริ ห ารของบริ ษทั ฯ ควรให้ ความสําคัญ กับ ลู กค้ากลุ่ มที่ มีอ ายุต่ าํ 30 ปี หรื อ ช่ วงวัยรุ่ น
นั้นเอง เนื่ องจากลูกค้ากลุ่มนี้ เป็ นวัยที่เริ่ มทํางาน เริ่ มเข้าสังคม การเข้าสังคมและการตรงต่อเวลาใน
การทํางาน เป็ นเรื่ องสําคัญที่ หลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งยังเป็ นประชากรยุคใหม่ ซึ่ งมีการตัดสิ นใจซื้ อ
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ด้วยความถูกใจเป็ นส่ วนใหญ่ ดังนั้นผูบ้ ริ หารอาจจะออกแบบนาฬิกาที่เหมาะสมกับวัยรุ่ น รวมไปถึง
มีหน้าตาที่สวยงามวัสดุที่แปลกใหม่ เพือ่ ตอบสนองลูกค้ากลุ่มอายุต่าํ กว่า 30 ปี
จากผลการวิจัยด้ านปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ควรออกผลิตภัณฑ์นาฬิ กาที่ เป็ นทรงเรี ยบเป็ นมาตรฐานลําดับแรก
รวมไปถึงการปรับปรุ งและเพิ่มฟังก์ชนั่ การทํางานในนาฬิกาทรงเรี ยบ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้มากกว่าการดูเวลา การตั้งราคาควรอยูใ่ นช่วง 500 - 4,999 บาท เนื่องจากเป็ นช่วงราคาที่ไม่สูงจน
ฟุ่ มเฟื อยเกินไป และไม่ต่าํ มากจนดูเหมือนสิ นค้าที่ไม่มีคุณภาพเกินไป และเน้นไปที่การลงขายใน
ห้างสรรพสิ นค้า เพราะสะดวกต่อการเดินทาง การเลือกซื้ อ มีโปรโมชัน่ มากมาย อีกทั้งยังสามารถ
เดินเล่นในห้างสรรพสิ นค้า เพื่อเลือกซื้ อสิ นค้าอย่างอื่นต่อได้ ดังนั้นบริ ษทั ฯ ควรมุ่งเป้ าไปที่การวาง
จําหน่ ายนาฬิ กาข้อมือไปที่ห้างสรรพสิ นค้า รวมไปถึงการเน้นในเรื่ องของคุณภาพการรับประกัน
และการบริ การที่ดีกบั ลูกค้าควบคู่ไปด้วย
จากผลการวิจัยด้ านพฤติกรรมผู้บริโภค
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ควรเน้นการลงทุนในการเปิ ด Brand Shop ของตัวเอง เพื่อเพิม่ ความ
เชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้า และเพิ่มความสะดวกสบายในการติดต่อสอบถามข้อมูล หรื อส่ งเคลมสิ นค้าได้
อีกด้วย ผูบ้ ริ หารจะต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนใจในการเลือกใช้นาฬิกา
ใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น การออกแคมเปญนํานาฬิกาเรื อนเก่ามาแลกเป็ นส่ วนลดนาฬิกาเรื อนใหม่ เพือ่
เพิ่มยอดขายนาฬิกาใหม่ให้มากขึ้น และผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ ควรออกโปรโมชัน่ สําหรับการซื้อด้วยเงิน
สด เช่นการลดราคาเมื่อจ่ายเงินสดเต็มจํานวน เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการตัดสิ นใจซื้อของลูกค้าเพิ่มมาก
ขึ้น
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ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจออมเงินของข้ าราชการตํารวจในสั งกัด สํานักงานกฎหมายและคดี
สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ
FACTORS THAT INFLUENCE SAVINGS DECISION OFFICERS OF LEGAL AFFAIRS
AND LITIGATION ROYAL THAI POLICE
นภัสมณฑ์ เนตรสุ วรรณ
นักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
งานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1.) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ออมเงินของข้าราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดีสาํ นักงานตํารวจแห่ งชาติ 2.) เพื่อ
ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจออมเงินของข้าราชการตํารวจใน
สังกัด สํานักงานกฎหมายและคดีสาํ นักงานตํารวจแห่ งชาติ 3.) เพื่อศึกษาปั จจัยอื่นๆที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจออมเงินของข้าราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจ
แห่ งชาติ โดยเก็บข้อมูลจากข้าราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี จํานวน 367 คน
กําหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่างจํานวน 200 คน ใช้วิธีการสุ่ มแบบสะดวก โดยใช้สูต รของยามาเนย์
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ สถิติเชิ งพรรณนา
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน
ผลการวิจยั พบว่า 1.) ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ชั้นยศปั จจุบนั อายุราชการและรายได้รวมต่ อเดื อนที่ แตกต่างกัน และ 2.)ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ ป ระกอบด้วย ด้านราคา ด้านสถานที่ จดั จําหน่ าย และด้า นการส่ งเสริ ม การตลาดที่
แตกต่างกัน และ 3.)ปั จจัยอื่น ๆ ที่ประกอบด้วย การจัดสรรการออม จุดม่งหมายการออม ที่แตกต่าง
กัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจออมเงินของข้าราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ: การตัดสิ นใจ, 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
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหาการวิจยั
การออมนั้นมี ประโยชน์เนื่ องจากสามารถเก็บสํารองไว้เป็ นค่ าใช้จ่ายเมื่ อ เกิ ด เหตุการณ์
ฉุ ก เฉิ น เช่ น เจ็ บ ป่ วย เกิ ด อุ บ ั ติ เหตุ หรื อ มี เหตุ ใ ดก็ ต ามที่ เป็ นเหตุ ต ้อ งใช้ เงิ น อย่ า งสุ ดวิ สั ย
นอกจากนั้นการออมยังถือเป็ นการเริ่ มต้นของความมัน่ คงทางการเงินและเป็ นจุดเริ่ มต้นของความ
ฝั นในการทําสิ่ งต่ างๆ เช่ น การออมเพื่อบรรลุเป้ าหมายต่ างๆ ในชี วิต เช่ น การศึกษาต่ อ เพื่ อการ
แต่ ง งาน ฯลฯ การนําไปเป็ นต้น ทุ น ต่ อ ยอดในการลงทุ น อื่ น ๆ เช่ น ลงทุ น ในหุ ้ น ลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ ฯลฯ การออมนั้นประชาชนสามารถเลือกที่จะทําได้โดยวิธีการต่างๆ หลากหลาย
วิธี อาทิเช่น การฝากประจํา ( Fixed Deposit) สลากออมสิ น (Government Saving- Bank’s Lottery)
หุ ้น (Common Stock) แต่ ในปั จจุ บนั มี การพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ทางการเงินมากขึ้ น เช่ น ประกันชี วิต
แบบสะสมทรัพย์ หุ ้นสามัญ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ กองทุน
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รวมตราสารทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทองคํา ทําให้การออมมีช่องทางมากขึ้นกว่าเดิมและ
สะดวกมากยิง่ ขึ้น
ดังนั้น การวิ จ ยั ครั้ งนี้ ได้เล็งเห็ น ความสําคัญ และประโยชน์ ข องการออมต่ อ การพัฒ นา
ประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และในฐานะที่ เป็ นข้าราชการตํารวจ จึ งมี ความสนใจที่ จะ
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมและปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจออมเงิ น ของข้า ราชการตํา รวจโดยเฉพาะ
ข้าราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี เพื่อเป็ นแนวทางในการนําผลไปใช้กระตุน้ ให้
เกิดการออม ส่ งเสริ มการออมของข้าราชการตํารวจกลุ่มดังกล่าว ให้มากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจออมเงินของข้าราชการตํารวจใน
สังกัด สํานักงานกฎหมายและคดีสาํ นักงานตํารวจแห่งชาติ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจออมเงิ น ของ
ข้าราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดีสาํ นักงานตํารวจแห่งชาติ
3. เพื่อศึกษาปั จจัยอื่นๆที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจออมเงินของข้าราชการตํารวจในสังกัด
สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ, อายุ, สถานภาพการสมรส, ระดับการศึกษา, ชั้นยศ
ปั จจุ บ ัน ,อายุราชการ, รายได้รวมต่ อ เดื อน,รายจ่ ายรวมต่ อเดื อ น ที่ แ ตกต่ างกัน มี อิท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ น ใจออมเงิ น ของข้าราชการตํารวจในสั งกัด สํานัก งานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ ที่ต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ จดั จําหน่ าย
การส่ งเสริ มการตลาด ที่ แตกต่ างกันมี อิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจออมเงิ นของข้าราชการตํารวจใน
สังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ต่างกัน
3. ปั จจัยอื่ นๆ ที่ ประกอบด้วย การจัดสรรการออม จุดมุ่ งหมายการออม ที่ แตกต่ างกันมี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจออมเงิ น ของข้า ราชการตํา รวจในสั ง กัด สํ า นั ก งานกฎหมายและคดี
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ต่างกัน
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ประโยชน์ ของการวิจัย
1. เพื่อนําผลการวิจยั ทางด้านปั จจัยส่ วนบุคคลมาใช้เพื่อทราบถึงการตัดสิ นใจออมเงินของ
ข้าราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
2. เพื่อนําผลการวิจยั ด้านส่ วนประสมทางการตลาดมาใช้เพื่อทราบถึงรู ปแบบการออมเงินที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจออมเงินของข้าราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ
3. เพื่อนําผลการวิจยั ปั จจัยด้านอื่นๆมาใช้เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการออมเงินที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ น ใจออมเงิ น ของข้าราชการตํารวจในสั งกัด สํานัก งานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจ
แห่ งชาติ เพื่อเป็ นแนวทางในการรณรงค์ส่งเสริ มการออมของข้าราชการตํารวจในสังกัดดังกล่าว
ต่อไป
4. เพื่อนําผลวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการนําไปใช้กระตุน้ ให้เกิดการออม ส่ งเสริ มการออม
ของข้าราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ให้เพิม่ มากขึ้น
กรอบแนวความคิดการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจออมเงินของข้าราชการตํารวจใน
สังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีกรอบแนวคิดในการวิจยั นี้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด(หนังสื อ)
Kotler& Armstrong2006(อ้างใน สุ รสิ ฐ อิ น ต๊ ะ ,2551,หน้า26) กล่ าวถึ งส่ วนประสมทาง
การตลาด (Marketing mix4Ps) ไว้ว่านัก การตลาดจะต้องทําการตัดสิ น ใจเกี่ ยวกับ ผลิ ตภัณ ฑ์และ
ลักษณะเฉพาะตัวของมันทําการกําหนดราคาตัดสิ นใจว่าจะจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ของตนอย่างไร
และทําการเลือกวิธีการส่ งเสริ มการขายแนวคิดทางการตลาดนี้น้ นั เป็ นสิ่ งจําเป็ นพื้นฐานที่ควรเรี ยนรู ้
เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการกําหนดวิธีทางการตลาด ซึ่งในการกําหนดส่ วนประสมทางการตลาดนั้น
องค์กรต้องคํานึงถึงความจําเป็ นและความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์โดยทัว่ ไปแล้วนิยมเรี ยกว่าเครื่ องมือ
ทางการตลาด 4 ประการ ซึ่ งประกอบด้วย ผลิ ตภัณ ฑ์ ( Product ) ราคา ( Price ) ช่ องทางการจัด
จําหน่าย ( Place ) และการส่ งเสริ มการตลาด( Promotion )
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ศรี สุภา สหชัยเสรี (2546,หน้า 85) ได้ให้นิยามส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ว่าคือ “การกําหนดและจัดสรรเครื่ องมือต่างๆทางการตลาด ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาด
ที่กาํ หนด
ของสิ น ค้า หรื อ บริ การ อัน ประกอบด้วย ผลิ ตภัณ ฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่ หรื อการจัด
จําหน่าย (Price) และการส่ งเสริ มทางการตลาด (Promotion) ซึ่งเป็ นที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไปว่า 4P’s ทาง
การตลาด”
1.ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product)หมายถึ ง สิ น ค้าหรื อ บริ การที่ ถู ก ผลิ ต ขึ้ น มาเพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคเพื่อที่จะให้ผูบ้ ริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆเกิดความพึงพอใจอย่างสู งสุ ด ซึ่ ง
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ดังที่ ก ล่ าวข้างต้น นี้ อาจมี ห รื อ ไม่ มี ต วั ตนก็ไ ด้ ยิ่งไปกว่านั้น ผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค วามหมาย
ครอบคลุมถึง องค์การ แนวคิด และสถานที่ดว้ ย
2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินที่ผซู ้ ้ือได้ชาํ ระให้แก่ผขู ้ ายเพื่อรับสิ นค้าและบริ การเป็ น
การแลกเปลี่ยนซึ่ งรายละเอียดของคําว่า ราคา นั้นแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กบั ประเภทของธุ รกิจ
นั้นๆอาทิเช่น ธุรกิจบริ การให้เช่าคลังสิ นค้า (ค่าเช่า Rent) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (ค่าจ้าง Wage) เป็ น
ต้น ไม่ว่ารายละเอียดหรื อคํานิ ยามที่แตกต่างกันในแต่ละธุ รกิจจะเป็ นอย่างไรแต่ผลลัพธ์ คือ ราคา
ต้องมีความสัมพันธ์กบั สิ นค้าหรื อบริ การที่ผซู ้ ้ือได้จ่ายให้ผขู ้ าย
3. สถานที่ (Place) หมายถึ ง โครงสร้ า งช่ อ งทางซึ่ งผู ้ผ ลิ ต สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารใช้ใ นการ
เคลื่อนย้ายจากแหล่งผลิตไปสู่ กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย อาทิเช่ น การมีสาขาตามห้างสรรพสิ นค้า การมี
สื่ อออนไลน์ในการใช้โฆษณาสิ นค้าหรื อบริ การ การมีตวั แทนจัดจําหน่ ายสิ นค้าหรื อบริ การในเขต
พื้นที่ชุมชนต่างๆ เป็ นต้น
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) การบอกกล่าวทางความคิด และการสร้างความเข้าใจ
ให้แก่ผบู ้ ริ โภคสิ นค้าและบริ การได้รับทราบถึงข้อมูลสิ นค้าหรื อบริ การว่ามีรายละเอียดอย่างไร
สุ วสา ชัยสุ รัตน์ (2537,หน้า 30-31) กล่าวว่า ส่ วนประสมการตลาด (marketing mix) ใน
การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ทุ ก ประเภทจะมี ปั จ จัย ต่ า ง ๆ มากระทบการทํา งาน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การ
ดําเนิ นงานทางการตลาด จะมีปัจจัย 2 อย่าง คือ ปั จจัยภายในของกิจการ (internal factors) ผูบ้ ริ หาร
หรื อผูป้ ระกอบการสามารถควบคุมให้เป็ นไปตามนโยบายของกิจการ คือ ส่ วนประสมการตลาด
ปั จ จัยภายนอก (external factors) ปั จ จัยที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การดําเนิ น งานของกิ จ การไม่ ส ามารถ
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ควบคุมได้ ดังนั้น ต้องปรับปั จจัยภายในให้สอดคล้องกับปั จจัยภายนอก เช่ น สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง คู่แข่งขัน วัฒนธรรม กฎหมาย และเทคโนโลยี
ดังนั้น อาจสรุ ป ได้ว่า ส่ วนประสมทางการตลาดมี องค์ประกอบ ได้แก่ ผลิ ตภัณ ฑ์ ราคา
สถานที่ และการส่ งเสริ มการตลาด ซึ่งทั้งหมดนี้สาระสําคัญของทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดได้
ถูกนํามาเป็ นเครื่ องมือในธุรกิจเพื่อให้สาํ เร็ จเป้าหมายที่กาํ หนดไว้
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสินใจ (หนังสื อ)
วิชยั โถสุ วรรณจินดา (2535,หน้า 185-186) การตัดสิ นใจ หมายถึง การที่จะต้องเลือกทาง
ใดทางหนึ่งที่มีอยูห่ ลายๆ ทางเลือก โดยลดจํานวนทางเลือกลงมาให้เหลือทางเดียวและทางเลือกนั้น
เป็ นทางเลื อกที่ คิดว่าดี ที่สุด สามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายและความต้องการของผูเ้ ลื อกได้การ
ตัดสิ นใจตาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้แบ่งออกเป็ น 3ประเภทคือ
1. การตัดสิ นใจตามสถานการณ์ที่แน่ นอน เป็ นการตัดสิ นใจที่ทราบผลลัพธ์น้ ันอยู่แล้ว ผู ้
ตัดสิ นใจมีขอ้ มูลมากพอที่จะตัดสิ นใจเลือกสิ่ งที่ให้ผลประโยชน์มากที่สุด
2. การตัดสิ นใจภายใต้สถานการณ์ที่เสี่ ยง เป็ นการตัดสิ นใจที่แน่นอนน้อยกว่าการตัดสิ นใจ
ภายในสถานการณ์ที่แน่ นอน แต่ยงั สามารถคาดคะเนความเป็ นไปได้ ผูต้ ดั สิ นใจทราบถึงผลลัพธ์
ต่างๆที่ใช้ในการตัดสิ นใจ แต่โอกาสที่เกิดจากทางเลือกต่างกันมาจากปั จจัยที่ไม่แน่นอน
3. การตัดสิ นใจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน เป็ นการตัดสิ นใจที่ไม่สามารถคาดการณ์ถึง
ผลลัพธ์ เนื่องจากไม่มีขอ้ มูลประกอบการตัดสิ นใจเพียงพอ มีตวั แปรที่ไม่สามารถควบคุมได้ ไม่อาจ
เลือกทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสู งสุ ดได้ ผูต้ ดั สิ นใจจึงต้องใช้ดุลยพินิจและวิจารณญาณอย่างมาก
ในการตัดสิ นใจ
อดุ ล ย์ จาตุ ร งค์กุ ล 2543,หน้า 160-166) ได้ก ล่ า วไว้เกี่ ย วกระบวนการตัด สิ น ใจของ
ผู ้บ ริ โ ภคว่ า ในการซื้ อสิ นค้า แต่ ล ะชิ้ น นั้ นย่ อ มจะประกอบไปด้ว ยปั จ จัย และขั้น ตอนต่ า งๆ
หลากหลายขั้น ผูบ้ ริ โภคเองจะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ ตามที่ได้กล่าวเพื่อจะนําไปสู่ การตัดสิ นใจใน
การซื้ อสิ นค้า ซึ่ งขั้นตอนที่ได้กล่าวมานี้ มีท้ งั หมด 5 ขั้นตอน ได้แก่ การตระหนักถึงความต้องการ
การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก พฤติกรรมหลังการซื้อ และการตัดสิ นใจซื้ อ
การตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition) คือ ผูบ้ ริ โภคค้นพบว่าตัวเองมีสิ่งที่ขาด
หายและเกิดความปรารถนาแก่สิ่งที่ขาดหายนั้น
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การค้นหาข้อมูล (Information Search) คือ เกิดขึ้นเมื่อผูซ้ ้ื อมีความต้องการในสิ นค้านั้นมาก
จึงดําเนิ นการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ ซึ่งแหล่งข้อมูลที่จะไป
ค้นคว้าหาอาจเป็ นแหล่งบุคคล แหล่งชุมชน หรื อจากประสบการณ์ เป็ นต้น
การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) คือ การที่ผบู ้ ริ โภคได้นาํ ผลิตภัณฑ์ ที่
ตนเองสนใจจะซื้อไปเปรี ยบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน
การตัด สิ น ใจซื้ อ (Purchase Decision) ในขั้น ตอนนี้ ผู ้บ ริ โ ภคจะลํา ดับ ความชอบของ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ และตัดสิ นใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตนเองชอบมากที่สุด ซึ่งการตัดสิ นใจนี้จะอ้างอิงจาก
ปั จจัยต่างๆ เช่นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผบู ้ ริ โภคคาดหวังว่าจะได้รับจากการตัดสิ นใจซื้อ ราคาที่ได้
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ตดั สิ นใจ เป็ นต้น
พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ หลังจากผูบ้ ริ โภคได้ซ้ื อผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้วก็จะประเมินผลต่อ
ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆว่าพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ถ้าหากว่าพึงพอใจมากผูบ้ ริ โภคก็จะกลับมาซื้อซํ้า แต่ถา้
ไม่ พึงพอใจก็จะไม่ อ ยากกลับ มาใช้ผ ลิ ตภัณ ฑ์ สิ่ งที่ นักการตลาดควรติ ดตาม คื อ ความพึ งพอใจ
หลังจากที่ ผูบ้ ริ โภคได้ใช้ผลิ ตภัณ ฑ์แล้วว่าเป็ นอย่างไร และจะปรั บ ปรุ งพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ต่อไป
อย่างไร
วิชิตวงศ์ ณ ป้ อมเพชร (2548,หน้า 59-60) การตัดสิ นใจเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการ
เลือกที่จะดําเนินการใดๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อตามความตั้งใจ ในสถานการณ์ช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่งที่มีทางเลือกให้ปฏิบตั ิอยูห่ ลายทางเลือก แนวทางในการตัดสิ นใจจึงเป็ นสิ่ งสําคัญ โดยเฉพาะ
การตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจที่จะมีผลกระทบทางด้านการเงินทําให้การตัดสิ นใจจึงต้องยิง่ เพิ่มความ
ระมัดระวังเป็ นอย่างมาก
ดังนั้นอาจสรุ ปได้วา่ การตัดสิ นใจ การที่จะต้องเลือกทางใดทางหนึ่งและทางเลือกนั้นเป็ น
ทางเลือกที่คิดว่าดีที่สุด สามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายและความต้องการของผูเ้ ลือกได้
อัตราการเจริญเติบโตของการออม
แนวโน้ม ของการออม การลงทุ น และช่ อ งว่างระหว่ างการออมและการลงทุ น พบว่ า
ช่ องว่างระหว่างการออมและการลงทุ นต่ อ GDP ในไตรมาสที่ 2ของปี 2559อยู่ที่ร้อยละ 3.4 ต่ อ
GDP ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าซึ่ งอยูท่ ี่ร้อยละ 11.6 ต่อGDP ซึ่ งเป็ นผลมาจากรายได้นอก
ภาคเกษตรที่เติบโตชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า แม้วา่ รายได้เกษตรกรที่แท้จริ งจะกลับมาขยายตัว
ได้ ขณะที่ การบริ โภคภาครัฐและภาคเอกชนยังคงขยายตัวได้ สําหรับการลงทุ นพบว่า การลงทุ น
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ภาครัฐขยายตัวได้ในหมวดก่ อสร้ าง ขณะที่ การลงทุ น ภาคเอกชนขยายตัวได้ในหมวดเครื่ องมื อ
เครื่ องจักร ทั้งนี้ แนวโน้มของการออมและการลงทุนคาดว่า รายได้ของแรงงานนอกภาคเกษตรยัง
เติ บ โตตามการขยายตัว ของเศรษฐกิ จ และปั จ จัย สนับ สนุ น จากการบังคับ ใช้อ ัต ราค่ าจ้า งตาม
มาตรฐานฝี มือแรงงาน ฉบับที่5 ที่จะมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ 10 สิ งหาคม 2559 เป็ นต้นไป ซึ่ งจะมีการ
กําหนดค่าจ้างตามมาตรฐานฝี มือแรงงานเพิ่มขึ้นอีกใน 20 สาขาอาชี พใน 5 อุตสาหกรรม ขณะที่
รายได้ของแรงงานในภาคเกษตรมีแนวโน้มเติบโตสู งขึ้นจากราคาสิ นค้าเกษตรที่มีทิศทางปรับตัวดี
ขึ้นและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรัฐบาล สําหรับการใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง
จากการเร่ งรั ดการเบิ ก จ่ ายของรั ฐบาลโดยเฉพาะในโครงการสําคัญ ต่ างๆ(สํานักคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2559)
แบบของการวิจยั
สําหรับแบบการศึกษาวิจยั ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดวิธีการศึกษาวิจยั โดยการศึกษาข้อมูลเอกสาร
(documentary research) โดยการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ บทความ
วารสาร รายงานการวิจยั และข้อมูล Internet เป็ นการดําเนิ นการวิจยั เองจากการสํารวจกลุ่มตัวอย่าง
เชิ งสํารวจ (Survey research) และการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire)เป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแล้วนํามาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อหาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซึ่งได้ใช้โปรแกรม Excel ในการประมวลผลในการ วิจยั นี้
ประชากรและหน่ วยวิเคราะห์
ประชากรในการวิ จ ยั ครั้ งนี้ คื อ ข้าราชการตํารวจในสั งกัด สํานัก งานกฎหมายและคดี
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
การเลือกกลุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่ มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ขา้ ราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและ
คดี สํานักงานตํารวจแห่ งชาติผวู ้ ิจยั ได้เลือกใช้วิธีดาํ เนิ นการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะ
เป็ น (Non-probability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)
ซึ่ งผูว้ ิจยั ทําการเก็บข้อมูลตัวอย่างผ่านทางแบบสอบถามจํานวน 200 ชุด โดยมีหน่ วยงานในสังกัด
แบ่งเป็ น 5 กองบังคับการ และ 1 กองกํากับการ ได้แก่ กองกฎหมาย กองคดีอาญา กองคดีปกครอง
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และคดีแพ่ง สถาบันส่ งเสริ มงานสอบสวน ส่ วนตรวจสอบสํานวนคดีอุทธรณ์และฎีกา และฝ่ าย
อํานวยการรวมทั้งสิ้ นจํานวน 367คน ผูว้ จิ ยั กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเพียง 200คน

จํานวน(คน)
กองกฎหมาย
90
กองคดีอาญา
68
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง
44
สถาบันส่ งเสริ มงานสอบสวน
111
ส่ วนตรวจสอบสํานวนคดีอุทธรณ์และฎีกา
29
สํานักงานผูบ้ ญั ชาการและฝ่ ายอํานวยการ
25
รวมทั้งสิ้ น
367
(อ้างอิง:ข้อมูลกําลังพล ฝ่ ายอํานวยการ สํานักงานกฎหมายและคดี ณ วันที่ 1 ก.พ.2560)
หน่ วยงานในสั งกัด

เนื่ องจากสามารถระบุจาํ นวนประชากรที่แน่ นอนจึงใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
แบบทราบจํานวนประชากรโดยกําหนดระดับความเชื่อมัน่ ที่ ร้อยละ 95ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05ดัง
สู ตรสําเร็ จของ TaroYamane (1973 , p.74) ดังนี้
𝑛

=

𝑛

=

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

𝑁

=

จํานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใช้ในการวิจยั

𝑒

=

ความผิดพลาดที่ยอมรับได้

โดย

(โดยการวิจยั ครั้งนี้ กําหนดให้เท่ากับ 0.05)
แทนค่า 𝑛

=

𝑛

=

.

191.40
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จากข้อมูลข้างต้น การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของข้าราชการตํารวจในสังกัด สํานักงาน
กฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 367คนและกําหนดค่าความเชื่อมัน่ ร้อย
ละ95 ความคลาดเคลื่อน 0.05 ซึ่งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ จํานวน 200คน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ เป็ นการนําสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้เก็บรวบรวมมา แบ่ง
ออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติ เช่น ความถี่ ร้อยละ เป็ นต้น หรื อนํามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลของ
ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามในแบบสอบถามแต่ละข้อโดยใช้สถิติเช่ น ค่าเฉลี่ยหรื อค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน เป็ นต้น
2. การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติอนุมาน เป็ นสถิติที่นาํ มาใช้ใน
การอ้างอิงไปหาค่าความเป็ นจริ งของประชากร สถิติอนุมานถูกนําไปใช้ใน 2 เรื่ อง คือ การประมาณ
ค่าทางสถิติ และการทดสอบสมมติฐาน ซึ่ งในการวิจยั มักนิ ยมนําสถิติอนุ มานมาใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่ T-Test และ F-Test
สรุ ปผลการวิจยั ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตารางที่1จํานวนและร้อยละจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม (200คน)
ปัจจัยส่ วนบุคล
เพศ
อายุ

ปัจจัยส่ วนบุคล

รายละเอีย ด
ชาย
หญิง
ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ20ปี
21-30ปี
31-40ปี
41-50ปี
51ปี ขึ้นไป

ความถี่
94
106
2
103
78
6
11

ร้ อยละ
47
53
1
51.50
39
3
5.50

รายละเอีย ด

ความถี่

ร้ อยละ
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สถานภาพ

159
โสด
39
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 2

79.50
19.50
1

10
159
31
93
68
35
4
107
54
13
7
8
11
87
15
52
16
13
17

5
79.50
15.50
46.50
34
17.50
2
53.50
27
6.50
3.50
4
5.50
43.50
7.50
26
8
6.50
8.50

106
71
14
4
5

53
35.50
7
2
2.50

มัธยมศึกษา/ปวช.
ปริ ญญาตรี /เทียบเท่า
สู งกว่าปริ ญาตรี
ส.ต.ต. - ด.ต.
ชั้นยศปัจจุบัน
ร.ต.ต. - ร.ต.อ.
พ.ต.ต.-พ.ต.อ.
พล.ต.ต.ขึ้นไป
ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ5ปี
อายุราชการ
6-10ปี
11-15ปี
16-20ปี
21-25ปี
มากกว่า25ปี
รายได้ รวมต่ อเดือน ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ15,000
บาท
15,001-20,000บาท
20,001-25,000บาท
25,001-30,000บาท
30,001-35,000บาท
35,001บาทขึ้นไป
รายจ่ ายรวมต่ อเดือน ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ15,000
บาท
15,001-20,000บาท
20,001 -25,000บาท
25,001 -30,000บาท
30,001-35,000บาท
ระดับการศึกษา
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จากตารางที่ 1 พบว่า จากผลการสํารวจของกลุ่มตัวอย่าง ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี เป็ นจํานวนมากที่สุด สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า สถานภาพโสดมีจาํ นวนมากที่สุด ระดับการศึ กษาของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ระดับการศึกษา
ปริ ญ ญาตรี มีจ าํ นวนมากที่ สุ ด ชั้น ยศปั จจุ บ ันพบว่า ชั้น ยศ ส.ต.ต.-ด.ต. มี จาํ นวนมากที่ สุด อายุ
ราชการพบว่า อยู่ในช่ วง ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี มีจาํ นวนมากที่สุด ระดับรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า อยูใ่ นช่วง ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท มีจาํ นวนมากที่สุด รายจ่ายของกลุ่มตัวอย่างพบว่า
อยูใ่ นช่วง ตํ่ากว่า 15,000 บาท มีจาํ นวนมากที่สุด
ตารางที่2 จํานวนและร้อยละจําแนกตามปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของผูต้ อบแบบสอบถาม
200 คน
ปัจจัย ส่ วนประสมทางการตลาด รายละเอีย ด
ผลิตภัณฑ์

ราคา

สถานทีจ่ ัดจําหน่ าย

ฝากเงินที่ธนาคาร/สถาบันการเงินอื่น/สหกรณ์
ออมทรัพย์
ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
สลากออมสิ น/ตราหนี้สิน/กองทุนรวม/ซื้อหุน้
ถือเงินสดไว้เฉยๆ
ตํ่ากว่า1,000บาท
1,001-3,000บาท
3,001-5,000บาท
5,000บาท ขึ้นไป
มีการเดินทางสะดวกสบาย
อยูใ่ กล้ยา่ นธุรกิจใกล้ที่ทาํ งาน อยูใ่ น
ห้างสรรพสิ นค้า
จํานวนสาขามาก ครอบคลุมหลายพื้นที่ ตั้งอยู่
ในที่พบง่าย
มีช่องทางการทําธุรกรรมมีหลากหลาย
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ความถี่ ร้ อย
ละ
66
132
17
34
4
8
13
26
55
73
34
38
39
49
52
60

27.50
36.50
17
19
19.50
24.50
26
30
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75
150
ให้ผลตอบแทนสู ง(ดอกเบี้ย,เงินปั นผล)
14
28
มีการลดหรื อยกเว้นค่าธรรมเนียม
11
22
แจกของขวัญของสมนาคุณพิเศษ,ลด
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
จากตารางที่ 2 พบว่า จากผลการสํารวจของกลุ่มตัวอย่าง ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกรู ปแบบ

การส่ งเสริมการตลาด

การออมแบบฝากเงินที่ธนาคาร/สถาบันการเงินอื่น/สหกรณ์ออมทรัพย์มากที่สุด จํานวนเงินออมต่อ
เดือนมากที่สุดคือ อยูใ่ นช่วงระหว่าง 1,001-3,000บาท สถานที่เลือกใช้บริ การที่ผตู ้ อบแบบสอบถาม
ชอบมากที่สุดคือ มีช่องทางการทําธุรกรรมมีหลากหลาย ส่ วนการส่ งเสริ มการตลาดที่ชอบมากที่สุด
คือ ให้ผลตอบแทนสู ง(ดอกเบี้ย,เงินปั นผล)
ตารางที่3จํานวนและร้อยละจําแนกตามปั จจัยอื่นๆของผูต้ อบแบบสอบถาม 200 คน
ปัจจัย อื่นๆ
การจัดสรรการออมเงิน

รายละเอียด
ไม่ได้กาํ หนดไว้แน่นอน ออมตามเงินที่เหลือ
เก็บออมไว้ประมาณ 1-10%ของรายได้
เก็บออมไว้ประมาณ 11-20%ของรายได้
เก็บออมไว้ประมาณ 21-30%ของรายได้
เก็บมากกว่า 30% ของรายได้

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

34.50
69
เก็บออมเพื่อใช้เป็ นแหล่งเงินทุนในอนาคต
25
50
เก็บออมเพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิ น
13
26
เก็บออมเพื่อซื้อสิ นทรัพย์
6.50
13
เก็บออมเพื่อเป็ นมรดกให้ครอบครัว
1.50
เก็บออมเพื่อหาผลตอบแทน(ดอกเบี้ย/เงินปั นผล) 3
19.50
39
เก็บออมเพื่อเกษียณอายุราชการ
จากตารางที่ 3 พบว่า จากผลการสํารวจของกลุ่มตัวอย่าง ในการจัดสรรการออมเงิน ผูต้ อบ

จุดมุ่งหมายการออม

แบบสอบถามเลือกไม่ได้กาํ หนดไว้แน่ นอนออมตามเงินที่ เหลือมากที่สุด ในด้านจุดมุ่งหมายการ
ออมผูต้ อบแบบสอบถามเลือก เพื่อใช้เป็ นแหล่งเงินทุนในอนาคต มากที่สุด
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ตารางที่4ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจําแนกตามปั จจัยด้านการตัดสิ นใจของผูต้ อบ
แบบสอบถาม 200 คน
ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ปัจจัยด้ านการตัดสิ นใจ
ค่ าเฉลีย่
0.6944
1.รู ปแบบการออมมีความสอดคล้องกับความ
4.2350
0.7826
ต้องการ
4.4750
0.6324
2.อัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการออมมีความ
4.3900
0.9073
เหมาะสม
4.0300
0.8753
3.แหล่งการออมที่เลือกมีความน่าเชื่อถือและมี
3.7600
ภาพลักษณ์ที่ดี
4.รู ปแบบการออมมีความหลากหลาย
5.การจัดรายการส่ งเสริ มการขายที่น่าสนใจ
จากตารางที่ 4 พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจออมเงินของข้าราชการตํารวจใน
สังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแห่งชาติมากที่สุดคือ อัตราผลตอบแทนที่
ได้รับจากการออมมีความเหมาะสม
สรุ ปผลการทดสอบสมมุตฐิ าน
สมมติฐานที่ 1: ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ชั้น
ยศปั จจุบนั อายุราชการ รายได้รวมต่อเดือนและรายจ่ายรวมต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ น ใจออมเงิ น ของข้าราชการตํารวจในสั งกัด สํานัก งานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ ที่ต่างกัน
1.1 เพศที่ แตกต่ างกันมี อิ ท ธิ พลต่ อ การตัดสิ น ใจออมเงิน ของข้าราชการตํารวจในสังกัด
สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ 0.05
1.2 อายุที่ แตกต่ างกันมี อิ ทธิ พลต่ อ การตัดสิ น ใจออมเงิน ของข้าราชการตํารวจในสังกัด
สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ 0.05
1.3สถานภาพที่ แตกต่ างกันมี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจออมเงิ นของข้าราชการตํารวจใน
สังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ 0.05
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1.4ระดับ การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกัน แตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจออมเงิ น ของ
ข้าราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ที่ต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ 0.05
1.5 ชั้นยศปั จจุบนั ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจออมเงินของข้าราชการตํารวจใน
สังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ 0.05
1.6 อายุราชการที่ แตกต่างกันมี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจออมเงินของข้าราชการตํารวจใน
สังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ 0.05
1.7 รายได้รวมต่ อ เดื อนที่ แตกต่ างกันมี อิ ท ธิ พลต่ อการตัดสิ น ใจออมเงิ นของข้าราชการ
ตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ 0.05
1.8 รายจ่ายรวมต่อเดือนที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจออมเงินของข้าราชการ
ตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ท้ งั นี้ อาจเนื่ องมาจาก กลุ่ม
ตัวอย่างไม่ว่าจะมีรายจ่ายรวมต่อเดือนมากหรื อรายจ่ายรวมต่อเดือนน้อย ยังต้องการออมเงินโดยมี
จุดมุ่งหมายการออมเพื่อใช้เป็ นแหล่งเงินทุนในอนาคต เพื่อใช้จ่ายยามฉุ กเฉิ น และเพื่อเกษียณอายุ
ราชการ เป็ นต้น
สมมติฐานที่ 2 :ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านสถานที่จดั จําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจออม
เงินของข้าราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ที่ต่างกัน
2.1 รู ป แบบการออมที่ แตกต่ างกันไม่มีอิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจออมเงิ น ของข้าราชการ
ตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ท้ งั นี้ อาจเนื่ องมาจาก ถึงแม้
รู ปแบบการออมที่มีหลากหลายแต่ขา้ ราชการตํารวจก็มีการตัดสิ นใจออมเงินที่ไม่แตกต่างกัน
2.2 จํานวนเงินออมต่อเดือนที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจออมเงินของข้าราชการ
ตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ 0.05
2.3 สถานที่ เลือกใช้บริ การที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจออมเงินของข้าราชการ
ตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ 0.05
2.4 รายการส่ ง เสริ มการตลาดที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจออมเงิ น ของ
ข้าราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ที่ต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ 0.05
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สมมติฐานที่ 3: ปั จจัยอื่ น ๆ ที่ ประกอบด้วย การจัดสรรการออม จุดม่งหมายการออม ที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจออมเงินของข้าราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมาย
และคดี สํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ต่างกัน
3.1 การจัดสรรออมเงิ นที่ แตกต่ างกันมี อิ ท ธิ พลต่ อการตัดสิ น ใจออมเงิ นของข้าราชการ
ตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ 0.05
3.2 เหตุผลในการออมที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจออมเงินของข้าราชการตํารวจ
ในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ 0.05
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
1.การวิจยั ครั้งนี้ ได้ทาํ การศึกษาเพียงกลุ่มข้าราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานกฎหมายและ
คดี สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เท่านั้น จึงควรขยายขอบเขตทั้งหน่วยงานในสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ
2. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปรด้านพฤติกรรมการออม ด้านความเสี่ ยงที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจออมเงิน
3. ควรศึกษาเปรี ยบเที ยบปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจออมเงินระหว่างข้าราชการใน
หน่วยงานที่มีลกั ษณะคล้ายกันเช่น ข้าราชการทหารหรื อจะศึกษาในกลุ่มอื่น ๆเช่น กลุ่มลูกจ้างหรื อ
พนักงานราชการ เป็ นต้น
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ปัจจัย ที่มอี ทิ ธิพ ลต่ อการเลือกใช้ บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาผ่ านช่ องทาง
อินเทอร์ เน็ตของเจ้ าหน้ าที่สรรพากร สํ านักงานสรรพากรพืน้ ทีก่ รุ งเทพมหานคร 14
FACTORS AFFECTING THE FILING AND PAYMENT INCOME TAX VIA THE
INTERNET OF POPPULATION IN AFFILIATION BANGKOK AREA REVENUE
OFFICE 14
นัชชา นะภิใจ
นักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่ อการใช้บ ริ การยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้
บุคคลธรรมดาผ่านช่ องทางอินเทอร์ เน็ตของเจ้าหน้าที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
14 มี วตั ถุป ระสงค์เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ คคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยอื่ นๆ
โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 164 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ขอ้ มู ลด้วยสถิติพรรณนา ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
พร้อมกับทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติอนุมาน t– test และ f – test
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง ช่ วงอายุระหว่าง 31–40 ปี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 20,001-30,000 บาท เลื อกใช้
บริ การผลิตภัณฑ์แบบ ภ.ง.ด.91 ช่ องทางการยื่นแบบเครื่ องคอมพิวเตอร์ อัตราภาษีต่าํ กว่า 5,000
บาท บุคลากรมีไม่เพียงพอ ควรมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม รับรู ้ข่าวสารทางด้าน www.rd.go.th
ขั้น ตอนในการให้ บ ริ ก ารมี ค วามสะดวก ถู ก ต้อ ง รวดเร็ ว แม่ น ยํา และสามารถตรวจสอบได้
เหตุผลที่ใช้บริ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์ เน็ต เพื่อความ
สะดวก รวดเร็ ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ามีเพียงปั จจัยส่ วนส่ วน
บุ ค คล รายได้เฉลี่ ยต่ อ เดื อ น และส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านบุ คลากรที่
แตกต่างกันเท่านั้นที่มีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
ช่องทางอินเทอร์ เน็ต ของเจ้าหน้าที่ สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 14 อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติ 0.05 ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากผู ้ต อบแบบสอบถามให้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
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ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ และด้านบุ ค ลากร จะส่ งผลถึ งปริ มาณจํานวนผูใ้ ช้บ ริ ก ารยื่น แบบผ่านช่ อ งทาง
อินเทอร์เน็ต
คําสํ าคัญ : การใช้บริ การ, แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา , ส่ วนประสมทางการตลาด
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 20,0 0 1 – 3 0 ,0 0 0 Baht, Select product PND 91, Computer submission
channel, Tax rate lower than 5,000 Baht, Staff is not enough. There should be more publicity, get
information on www.rd.go.th The service process is convenient, accurate, fast, accurate and
verifiable. Reasons to choose to submit the online submission service for convenience, speed and
cost, Test results hypothesis It was found that only personal factors of income and marketing mix
product side different personnel influencing the use of the service Filed personal income tax
through Internet of Bangkok Area Revenue Office 14. Statistically significant 0.05 This is
because respondents rated their average monthly income products and personnel will send to the
number of users submitted via the Internet.
Keyword : Service, Personal income tax , Marketing mix (7P).
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บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหาการวิจยั
รัฐบาลในปั จจุบนั มีหน้าที่หลายประการในการทําให้ประชาชนอยูด่ ีมีสุข นอกจากหน้าที่ใน
การรั กษาความสงบภายในประเทศ และป้ องกันประเทศจากการรุ กรานของข้าศึกศัตรู แล้วยังมี
หน้าที่ในด้านการจัดการดูแลและส่ งเสริ มการสาธารณสุ ข การศึกษา การเกษตร การอุตสาหกรรม
การสื่ อสารการพลังงาน และการพาณิ ชย์อื่นๆอีกด้วยในการบริ หารประเทศของรัฐบาลให้บรรลุ
เป้าหมาย รัฐบาลมีความจําเป็ นต้องอาศัยเงินงบประมาณจํานวนมาก เพื่อนํามาพัฒนาประเทศ และ
สาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่ งงบประมาณของรัฐทุกปี มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสู งขึ้น เนื่ องจากการเพิ่มขึ้น
ของประชากรและคุ ณ ภาพมาตรฐานความเป็ นอยู่ของประชากรที่ มีวิวฒั นาการเปลี่ ยนแปลงไป
ในทางที่ดีข้ ึน ในการจัดทํางบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศในแต่ละปี รัฐบาลจัดสรรเงินค่าใช้จ่าย
โดยคํานึงถึงการจัดหารายได้จากภาษีอากรที่จดั เก็บจากประชาชน เป็ นสําคัญ เนื่องจากเป็ นการเฉลี่ย
รายจ่ายทางสังคมของประชาชนร่ วมกัน ไม่มีพนั ธะในการชดใช้คืนดังเช่นเงินกูย้ มื ภาษีอากรจึงเป็ น
รายได้สําคัญ ตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมา ความสามารถจัดเก็บ ภาษี ให้ เป็ นไปตามเป้ าหมายจึ งมี
ความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการผลักดันแผนงานต่างๆ ของรัฐบาล ในทางกลับกันหากผลการจัดเก็บภาษี
ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายก็จะเกิดผลกระทบต่อแผนงานที่ วางไว้และอาจจําเป็ นต้องมีการกูย้ ืมเพื่อ
นํามาชดเชยงบประมาณในส่ วนที่จดั เก็บภาษีทาํ ให้หนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มขึ้น
กรมสรรพากรเป็ นหน่วยงานจัดเก็บรายรับของประเทศสู งสุ ดเป็ นอันดับหนึ่ งของประเทศ
ซึ่ งผลการจัดเก็บรายรับของประเทศที่ สูงขึ้น มาจากการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บภาษี โดยนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กบั การบริ หารและการชําระภาษีในโลกแห่ งเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ อินเทอร์ เน็ตหรื อเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เป็ นเครื อข่ายและแหล่งรวบรวมข้อมูลที่ใหญ่
ที่ สุด ในโลก จึ งช่ วยให้เข้าถึ งข้อมู ลได้ในเวลาอัน รวดเร็ ว กรมสรรพากรจึ งได้เพิ่ มช่ อ งทางการ
ให้บริ การรู ปแบบใหม่ให้มีความสะดวกต่อผูเ้ สี ยภาษีมากขึ้น ผ่านทางเว็บไซด์ซ่ ึ งการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีผ่านทางอินเทอร์ เน็ตนั้น ผูเ้ สี ยภาษีสามารถสมัครขอใช้บริ การและทราบข้อมูลต่างๆ
รวมทั้งข้อกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับประมวลรัษฎากรโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น จะเห็นได้
ว่าการยื่นภาษีผ่านทางอินเทอร์ เน็ตอํานวยประโยชน์อย่างมากมายในการที่ผูเ้ สี ยภาษีสามารถเลือก
ขอใช้บริ การได้ตามที่ตอ้ งการ โดยไม่ตอ้ งเดินทางไปยังสํานักงานสรรพากรพื้นที่ดว้ ยตนเอง ซึ่งจะ
สร้ างความสะดวกสบายและก่ อให้เกิ ดประโยชน์กบั สังคมมากขึ้ นในภาพรวมของการประหยัด
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ทรัพยากรต่าง ๆ จากการที่กรมสรรพากรได้พฒั นาระบบงานให้บริ การผูเ้ สี ยภาษีทางอินเทอร์ เน็ต
โดยผ่านเว็บไซด์ www.rd.go.th เป็ นการเพิ่มช่องทางการชําระภาษีผ่านทางอินเทอร์ เน็ตเพื่อความ
สะดวกรวดเร็ ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็ นต้นมา จึงเป็ นที่มาของความสนใจว่า
การให้บริ การการชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งเป็ นประเภทแบบแสดง
รายการภาษีที่มีประชาชนเข้ามาใช้บริ การมากที่สุดเป็ นอันดับแรกนั้น ผูเ้ สี ยภาษีมีความพึงพอใจมาก
น้อยเพียงใด ต่อรู ปแบบการให้บริ การ เพื่อที่จะสามารถแก้ไขข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
และตรงกับความต้องการของผูเ้ สี ยภาษี มากที่ สุด เพื่ อให้เกิ ดความพึ งพอใจในภาพรวมของการ
จัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ คคล ที่ มีอิทธิ พลต่ อการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของเจ้าหน้าที่สาํ นักงานสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 14
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิ พลต่อการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาผ่ า นช่ อ งทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ของเจ้ า หน้ า ที่ สํ า นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานคร 14
3. เพื่อศึกษาปั จจัยอื่นๆที่มีอิทธิ พลต่อการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของเจ้าหน้าที่สาํ นักงานสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 14
สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ที่แตกต่างกันที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริ การการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาผ่านช่ องทางอิ นเทอร์ เน็ ต ของเจ้าหน้าที่ สํานักงานสรรพากรพื้ นที่ กรุ งเทพมหานคร 14
ต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การใช้บริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคลากร ด้านกายภาพและการนําเสนอ และด้าน
กระบวนการ ที่ แตกต่ างกัน มี อิท ธิ พลต่ อ การเลื อ กใช้บ ริ การยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงิ นได้
บุคคลธรรมดาผ่านช่องทางอินเทอร์ เน็ตของเจ้าหน้าที่สาํ นักงานสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 14
ต่างกัน
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3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่ประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ และด้านเวลา ที่แตกต่างกันมี
อิ ท ธิ พลต่ อ ต่ อ การเลื อกใช้บ ริ ก ารยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงิ น ได้บุ ค คลธรรมดาผ่านช่ อ งทาง
อินเทอร์เน็ตของเจ้าหน้าที่สาํ นักงานสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 14 ต่างกัน
4.ประโยชน์ของการวิจยั
1. ทําให้ทราบถึงปั จจัยส่ วนบุคคลที่ มีผลต่อการเลือกใช้บริ การยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาผ่ า นช่ อ งทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ของเจ้ า หน้ า ที่ สํ า นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานคร 14
2. ทําให้ทราบถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การยืน่ แบบแสดง
รายการภาษี เงิ นได้บุ คคลธรรมดาผ่านช่ องทางอิ นเทอร์ เน็ ตของเจ้าหน้าที่ สํานักงานสรรพากรพื้ นที่
กรุ งเทพมหานคร 14
3. ทําให้ทราบถึงปั จจัยอื่นที่ มีผลต่อการเลื อกใช้บริ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาผ่านช่องทางอินเทอร์ เน็ตของเจ้าหน้าที่สาํ นักงานสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 14
4. ใช้เป็ นข้อมูลสําหรับผูส้ นใจ ในการศึกษาด้านการเลือกใช้บริ การยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษี เงิ น ได้บุ ค คลธรรมดาผ่ า นช่ อ งทางอิ น เทอร์ เน็ ต ของเจ้า หน้ า ที่ สํ า นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานคร 14
กรอบแนวความคิดการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาผ่านช่องทางอินเทอร์ เน็ตของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 14”
นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

(Independent Variable)

(Dependent Variable)

ปัจจัยส่ วนบุคคล
• เพศ
• สถานภาพ
• อายุ
• รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
• ระดับการศึกษา
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
• ด้านผลิตภัณฑ์
• ด้านบุคลากร
• ด้านราคา
• ด้านกายภาพและนําเสนอ
•ด้านช่องทางการใช้บริ การ
• ด้านกระบวนการ
• ด้านการส่งเสริ มการตลาด
• ส่ งเสริ มการตลาด

การใช้บริ การยืน่ แบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
ช่องทางอินเทอร์เน็ตของเจ้าหน้าที่
สํานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุ งเทพมหานคร 14

ปัจจัยอื่น ๆ
• ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ
• ด้านเวลา

แนวคิดและทฤษฎีการเลือกใช้ บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาผ่ านช่ องทาง
อินเทอร์ เน็ต ของสํานักงานสรรพากรพื้นทีก่ รุ งเทพมหานคร 14
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล
ปั จจัยส่ วนบุคคล (อดุลย์ จาตุรงคกุล. 2544, หน้า 38-39) กล่าวว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลรวมถึง
อายุ เพศ วงจร ชี วิต ของครอบครั ว การศึ กษา รายได้เป็ นต้น ลัก ษณะดังกล่ าวมี ค วามสําคัญ ต่ อ
นักการตลาดเพราะมันเกี่ ยวพันกับ อุปสงค์ (Demand) ในตัวสิ นค้าทั้งหลาย การเปลี่ยนแปลงทาง
ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ชี้ ให้ เห็ น ถึ ง การเกิ ด ขึ้ น ของตลาดใหม่ และตลาดอื่ น ก็ จ ะหมดไป หรื อ ลด
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ความสําคัญลง ปั จจัยส่ วน บุคคล ที่สาํ คัญมีดงั นี้ 1. อายุ นักการตลาดต้องคํานึ งถึงความสําคัญของ
การเปลี่ยนแปลงของประชากรในเรื่ อง ของอายุดว้ ย 2. เพศ จํานวน สตรี (สมรสหรื อโสด) ที่ทาํ งาน
นอกบ้านเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ นักการตลาดต้องคํานึ งถึงว่าปั จจุบนั สตรี เป็ นผูซ้ ้ือรายใหญ่ซ่ ึ งที่แล้วมา
ผูข้ ายเป็ นผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ นอกจากนั้นบทบาทของสตรี และบุรุษบางส่ วนที่ ซ้ าํ กัน 3. การศึกษาและ
รายได้ การศึกษามีอิทธิ พลต่อรายได้เป็ นอย่างมากการรู ้ว่าอะไรเกิด ขึ้นกับการศึกษาและรายได้เป็ น
สิ่ งสําคัญเพราะแบบแผนการใช้จ่ายขึ้นอยู่กบั รายได้ที่คนมีแนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด
ความหมายของส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (ธงชัย สันติวงษ์. 2540: 34) ได้
ให้ความหมายของส่ วนประสมทางการตลาดว่า หมายถึง การผสมที่เข้ากัน ได้อย่างงดีเป็ นอันหนึ่ ง
อัน เดี ยวกัน ของการกําหนดราคา การส่ งเสริ มการ ขายผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ เสนอขายและระบบการจัด
จําหน่ ายซึ่ งได้มีการจัดออกแบบเพื่อใช้สําหรับการเข้าถึ ง กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ ตอ้ งการ (ศิริวรรณ เสรี
รั ต น์ แ ละคณะ.2546:53) ได้ใ ห้ ค วามหมายของส่ ว นประสมทาง การตลาดว่ า เป็ นตัว แปรทาง
การตลาดที่ ค วบคุ มได้ซ่ ึ งบริ ษทั ใช้ร่วมกัน เพื่ อตอบสนองความพึง พอใจแก่ กลุ่ มเป้ าหมาย (ศิ
ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ . 2541:48) ได้อ ้า งถึ งแนวคิ ด ส่ ว นประสมทางการตลาดสํ าหรั บ ธุ ร กิ จ บริ ก าร
(Service Mix ) ของ Philip Kotler ไว้ว่าเป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจที่ให้บริ การซึ่ งจะได้ส่วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix ) หรื อ 7Ps ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่งประกอบด้วย
1. ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งซึ่ งสนองความจําเป็ นและความต้องการของมนุ ษย์
โดยทัว่ ไปแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ และ ผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องไม่ได้
2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรี ยบเทียบระหว่าง
(Value) ของบริ ก ารกับ ราคา ( Price ) ของบริ ก ารนั้น ถ้าคุ ณ ค่ าสู งกว่าราคาลู ก ค้า จะตัด สิ น ใจ
ซื้อ ดังนั้น การกําหนดราคาการให้บริ การควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริ การชัดเจน และ
ง่ายต่อการจําแนกระดับบริ การที่ต่างกัน
3. ด้านช่องทางการใช้บริ การ (Place) เป็ น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่ งแวดล้อม
ในการนําเสนอบริ การให้แก่ ลูกค้าซึ่ งมี ผลต่ อการรับรู ้ ของลูกค้าในคุ ณค่าและคุ ณ ประโยชน์ของ
บริ การที่ นาํ เสนอ ซึ่ งจะต้องพิจารณาในด้านทําเลที่ ต้ งั ( Location ) และช่ องทางในการนําเสนอ
บริ การ ( Channels )
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4. ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ อ งมื อ หนึ่ งที่ มี ค วามสํา คัญ ในการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารให้ ผู ใ้ ช้บ ริ ก าร โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ที่ แ จ้งข่ าวสารหรื อ ชัก จู งให้ เกิ ด ทัศ นคติ แ ละ
พฤติกรรม การใช้บริ การและเป็ นกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
5. ด้านบุคคล (People) หรื อพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึ กอบรม
การจูงใจ เพื่อ ให้สามารถสร้ างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้แตกต่ างเหนื อคู่แข่งขัน มีทศั นคติ ที่
สามารถตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ มีความคิดริ เริ่ ม แก้ไขปั ญหาสามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กร
6. ด้ าน ก าร ส ร้ าง แ ล ะ นํ าเส น อ ลั ก ษ ณ ะ ท างก าย ภ าพ (Physical Evidence and
Presentation) เป็ นการสร้ างและนําเสนอลัก ษณะทางกายภาพให้ ก ับ ลู ก ค้า โดยพยายามสร้ าง
คุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรู ปแบบการให้บริ การเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า ไม่ว่า
จะเป็ นด้านการแต่ งกายสะอาดเรี ย บร้ อ ย การเจรจาต้อ งสุ ภ าพอ่ อ นโยน และการให้ บ ริ ก ารที่
รวดเร็ ว หรื อผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ
7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็ นกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิ
ในด้านการบริ การที่นาํ เสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การอย่างถูกต้องรวดเร็ ว และทํา
ให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยอื่นๆ
(Kotler, 2000 : 93 อ้ า งถึ ง ในสาธิ ต , 2548 : 19-20) ลั ก ษณะทางกายภาพของสถานที่
ให้บริ การ (Physical Evidence) ผูใ้ ห้บริ การพยายามที่จะสาธิ ตการให้บริ การโดยการนําเสนอผ่าน
ลักษณะทางกายภาพของสถานที่ ให้บริ การ ดังนั้นผูใ้ ห้บริ การจะต้องมีการพัฒนาภาพลักษณ์ เพื่อ
สร้างความดึงดูด และ ความสนใจแก่ผรู ้ ับบริ การ เช่น ให้บริ การด้วยความสะดวก รวดเร็ ว เป็ นต้น
กระบวนการ การให้บริ การ (Process) ในการให้บริ การ บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การควรมีวิธีการหรื อ
กระบวนการให้บริ การที่แตกต่าง หรื อให้ผูร้ ับบริ การรับรู ้ เพื่อจะให้บริ การได้อย่างราบรื่ น เพราะ
เนื่ องจากว่า การให้บริ การมีขอ้ จํากัดที่ ไม่สามารถให้บริ การพร้ อมกันครั้งละมาก ๆได้ ดังนั้นการ
สร้ างกระบวนการในการรั บ บริ ก าร จะทําให้ ผูใ้ ห้ บ ริ การสามารถจัด การกับ ความต้องการของ
ผูร้ ับบริ การในครั้งละมาก ๆ ได้ เช่น การนัดหมายเวลา การเรี ยงลําดับการให้บริ การ เป็ นต้น ดังนั้น
ในการตัดสิ นใจใช้ส่วนประสมทางการตลาด ต้องถูกสร้างมาเพื่อมีอิทธิ พลต่อช่องทางการค้าหรื อ
ผูใ้ ช้คนสุ ดท้าย เพื่อให้เกิดการทดลองใช้ หรื อซื้อสิ นค้านั้นใช้ซ้ าํ อีก
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การเลือกกลุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่ มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขนาดตัวอย่างจากการใช้สูตรของ
Taro Yamane คํานวณหาขนาดตัวอย่างที่จะใช้ มีรายละเอียดดังนี้
n=

N
1+Ne2

โดย n = ขนาดตัวอย่างที่คาํ นวณได้
N = จํานวนประชากรที่ทราบค่า
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้ (allowable error) ถ้ากําหนดระดับความคลาดเคลื่อน
เท่ากับ 5% จะใช้ค่า 0.05 แทนค่าในสู ตร
n=

276
1+276 (0.05)2
= 164 ชุด

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ จะใช้ขนาดตัวอย่างจํานวน 164 ตัวอย่าง
การออกแบบการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริ การยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาผ่านช่องทางอินเทอร์ เน็ตของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 14 เป็ นการ
ศึกษาวิจยั เชิ งปริ มาณ ใช้แนวทางการวิจยั เชิงสํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการออกแบบสอบถาม
ซึ่ งการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลจะแบ่ งเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ สถิ ติเชิ งพรรณนา และสถิ ติเชิ งอนุ มาน โดยใช้
Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห์ ประชากร (Population) ที่ ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้ งนี้ คื อ
เจ้าหน้าที่ สาํ นักงานสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 14 ซึ่ งจํานวนรวมทั้งหมดประชากรที่ ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ จํานวน 276 คน ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2560
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การค้นคว้าอิ สระ (Independent Study) เรื่ อง ปั จจัยที่ มีอิ ทธิ พ ลต่ อการเลื อกใช้บ ริ การยื่น
แบบแสดงรายการภาษี เงิ น ได้บุ ค คลธรรมดาผ่านช่ อ งทางอิ นเทอร์ เน็ ต ของเจ้าหน้าที่ สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 14 ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจํานวน
164 คน มาดําเนิ นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่ งทําให้ผูว้ ิจยั แน่ ใจได้ว่า ข้อมูลที่นาํ มา
ประมวลนั้นเป็ นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ถูกต้อง และอยูใ่ นรู ปแบบเดียวกันทั้งหมด และนําข้อมูลมา
วิเคราะห์ ดว้ ย Microsoft Office Excel ตามวัต ถุ ป ระสงค์ มี การวิเคราะห์ โดยใช้สถิ ติพ้ื นฐานและ
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แสดงค่าร้อยละ และการแจกแจงความถี่ คือข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพร้อมกับทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติอนุ มาน t– test และ f –
test
สรุ ปผลการวิจยั
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เคยใช้บริ การยืน่
แบบผ่านอินเทอร์เน็ตของสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 14 จํานวน 164 คน และ
ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 12 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
รายละเอียด

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

เพศ
อายุ

ระดับการศึกษา

สถานภาพ

รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน

ความถี่

ร้ อยละ

ชาย

31

18.90

หญิง

133

81.10

20 - 30 ปี

37

22.56

31 - 40 ปี

70

42.68

41 - 50 ปี

39

23.78

50 - 60 ปี

18

10.98

ตํา่ กว่ าปริญญาตรี

17

10.37

ปริญญาตรี

112

68.29

ปริญญาโท

31

18.90

สู งกว่ าปริญญาโท

4

2.44

โสด

57

34.76

สมรส

85

51.83

หม้ าย

8

4.88

หย่ าร้ าง

14

8.54

10,000-20,000

26

15.85

20,001 - 30,000

119

72.56

30,001 - 40,000

10

6.10

มากกว่ า 40,001

9
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จากตาราง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 – 40
ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี สถานภาพสมรส มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท
ตารางที่ 13 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของผูต้ อบแบบสอบถาม
รายละเอียด
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)

ด้านราคา (Price)

ความถี่

ร้ อยละ

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

ตํ่ากว่า 5,000 บาท

81

50.63

ตั้งแต่ 5,001-10,000 บาท

18

11.25

ตั้งแต่ 10,001 - 20,000 บาท

10

6.25

มากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป

51

31.88

102

63.75

มือถือ (สมาร์ทโฟน)

48

30.00

แทบเลต

4

2.50

อื่นๆ

6

3.75

84

52.50

ทางโทรทัศน์

9

5.63

ทางอีเมล์

11

6.88

ทางเฟสบุ๊ค

56

35.00

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ด้านช่องทางการใช้บริ การ (Place) เครื่ องคอมพิวเตอร์

ด้านการส่ งเสริ มการตลาด(Promotion) www.rd.go.th

ด้านบุคลากร (People)

ไม่เพียงพอ ควรมีการประชาสัมพันธ์70

43.75

ไม่เพียงพอ ควรมีการอบรมเพิ่มเติม28

17.50

เพียงพอ เหมาะสม

33.13

53

เพียงพอ แต่ยงั ไม่ครอบคลุมชัดเจน9
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รายละเอียด

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ด้านการสร้างและนําเสนอ

ด้านกระบวนการ (Process)

ความถี่

ร้ อยละ

มีข้ นั ตอนชัดเจน

40

25.00

การให้บริ การที่รวดเร็ ว

7

4.38

มีการประชาสัมพันธ์ทวั่ ถึง

24

15.00

มีความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ ว แม่นยํา89

55.63

มีประสิ ทธิภาพ

16

10.00

รวดเร็ ว

5

3.13

ถูกต้อง ครบถ้วน

32

20.00

สามารถตรวจสอบได้

107

66.88

จากตาราง พบว่า จากผลการสํารวจของกลุ่ ม ตัว อย่าง ของผูต้ อบแบบสอบถามในการ
เลื อ กใช้บ ริ ก ารยื่น แบบแสดงรายการภาษี เงิ น ได้บุ ค คลธรรมดาผ่ านช่ อ งทางอิ น เทอร์ เน็ ต ของ
เจ้าหน้าที่สาํ นักงานสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 14 มากที่สุดเป็ นการใช้บริ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.
91 อัตราภาษีหรื อจํานวนเงินภาษีที่ตอ้ งชําระที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การยื่นแบบมากที่ สุด คือ ตํ่า
กว่า 5,000 บาท ยื่นแบบฯผ่านเครื่ องคอมพิ วเตอร์ มากที่ สุด ด้านการส่ งเสริ มการให้บริ การรั บ รู ้
ข่าวสาร ทาง www.rd.go.th ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การ มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม การ
สร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาผ่านช่องทางอินเทอร์ เน็ตมากที่สุดคือ มีความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ ว แม่นยํา ด้าน
กระบวนการสามารถตรวจสอบได้
ตารางที่ 3 ปัจจัยอื่นๆของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายละเอียด

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ

ด้านเวลา

ความถี่

ร้ อยละ

สะดวก

71

43.29

รวดเร็ ว

48

29.27

ถูกต้อง

21

12.80

ประหยัดเวลา

4

14.63

ช่วงเช้า (06.00น.-12.00น.)10

6.10

ช่วงบ่าย (13.00น.-16.00น.)7

4.27
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ช่วงเย็น (17.00น.-20.00น.)8

4.88

ตลอด 24 ชัว่ โมง

84.76

139

จากตาราง พบว่ า ด้ า นภาพลัก ษณ์ ท างกายภาพที่ ผู ้ใ ช้ บ ริ การยื่ น แบบผ่ า นช่ อ งทาง
อินเทอร์ เน็ต ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกเพราะสะดวก มากที่สุด ด้านช่วงเวลาที่ผตู ้ อบแบบสอบถาม
สะดวกในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามากที่ สุดคือสามารถยื่นแบบแสดง
รายการ ตลอด24ชัว่ โมง
ตารางที่ 4 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริ การยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของเจ้าหน้าที่สรรพากรสํานักงานพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 14
ปัจจัย

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คุณภาพในการให้บริ การมีความเหมาะสม

4.08

0.5964

ระบบรักษาความปลอดภัยของผูย้ นื่ แบบ

3.60

0.5268

ขั้นตอนในการยืน่ แบบมีความชัดเจน

3.92

0.4698

สามารถเลือกใช้เครื่ องมือได้หลากหลาย

3.85

0.6324

กระบวนการให้บริ การมีระยะเวลาที่เหมาะสม

4.11

0.6554

จากตารางพบว่า ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการบริ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาผ่านช่องทางอินเทอร์ เน็ตของเจ้าหน้าที่สาํ นักงานสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 14 ที่มี
คะแนนมากที่สุด คือ กระบวนการให้บริ การมีระยะเวลาที่เหมาะสม
10.ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริ การยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 14 ต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานในปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่ามีเพียงปั จจัยส่ วนบุคคล รายได้เฉลี่ย
ต่อเดื อนมีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาของเจ้าหน้าที่
สรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 14 ต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ทั้งนี้ เนื่ องจากบุคคล
ธรรมดาที่มีรายได้เยอะก็ตอ้ งเสี ยภาษีเยอะ สอดคล้องกับแนวคิดของ จิรศักดิ์ รอดจันทร์ (2555: 71)
กล่าวว่า เงินได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรี ยกว่า "เงินได้พึงประเมิน" หมายถึง เงินได้ของ
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บุคคลใดๆ ได้แก่ เงิน ทรัพย์สินอาจคิดคํานวณได้เป็ นเงินที่ได้รับจริ ง ประโยชน์ซ่ ึ งอาจคิดคํานวณ
ได้เป็ นเงิน เงินค่าภาษีอากรที่ผจู ้ ่ายเงินหรื อผูอ้ ื่นออกแทนให้ และเครดิตภาษีตามที่กฎหมายกําหนด
โดยใช้เกณฑ์เงินสด ซึ่ งภาษีเงินได้ เป็ นภาษีทางตรงที่ เก็บจากเงินได้ของคนที่ มีรายได้ คื อ ใครมี
รายได้ คนนั้นต้องเสี ยภาษีเงินได้ ยิ่งมีรายได้มากยิ่งเสี ยภาษีมาก เพราะบุคคลธรรมดาคํานวณภาษี
แบบอัตราก้าวหน้า (ขั้นบันได) และสอดคล้องงานวิจยั ของ จิรัสสา

ยงพานิ ช (2550)ที่ศึกษา

เรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่ อความพึ งพอใจของผูเ้ สี ยภาษี ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้บุคคล
ธรรมดาในเขตพื้นที่อาํ เภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์จากการศึกษาพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่าง
กันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตพื้นที่
อําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ จากการเปรี ยบเทียบอายุและรายได้ที่แตกต่างกันมีความเสมอภาคของผู ้
เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการใช้บริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคลากร ด้านกายภาพและ
การนําเสนอ และด้านกระบวนการให้บริ การ ที่ แตกต่ างกัน มี อิทธิ พลต่อการใช้บริ การยื่น แบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของเจ้าหน้าที่สาํ นักงานสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 14
ต่ างกัน ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่ามี เพี ยงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณ ฑ์
ด้านบุ คคลากร ที่ มีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
เจ้า หน้าที่ สํานักงานสรรพากรพื้ น ที่ ก รุ งเทพมหานคร 14 อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติ 0.05 จาก
ประชากรจากกลุ่มตัวอย่างเลือกผลิตภัณฑ์การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ซึ่ งเป็ นแบบแสดงรายการภาษีที่
ต้องใช้ยื่นทุ กประเภทภาษีสอดคล้องกับแนวคิดของ สุ เทพ พงษ์พิทกั ษ์ และคณะ (2545 : 46-47)
กล่าวว่า แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับผูม้ ีเงินได้กรณี ทวั่ ไป (ภ.ง.ด.90) เช่น
รายได้จากการมีทรัพย์สินให้เช่า การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อมีกิจการเป็ นของตัวเอง ต้องยื่น
แบบฯในระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคมของทุกปี ซึ่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สําหรั บ ผูม้ ี เงิ นได้กรณี ป ระเภททั่วไป (ภ.ง.ด.90) เป็ นแบบแสดงรายการภาษี เงิ นได้ทุ กประเภท
รวมกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจยั บุญรัตน์ ศิลปะถาวรกุล (2547)ที่ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่ อการใช้บริ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุ คคลธรรมดาทางอิ นเตอร์ เน็ ต จากการศึ กษา
พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริ การด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริ การยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเตอร์ เน็ต อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ อาจเนื่องจากผูใ้ ช้บริ การมีหลายหลายอาชีพ จึงต้องใช้ยื่นแบบ
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ภ.ง.ด.90เพื่อทําการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเตอร์ เน็ต
ด้านบุ ค ลากร มี ค วามจําเป็ นอย่างยิ่งจะต้อ งมี ก ารประชาสัม พัน ธ์ และเพิ่ มบุ ค ลากรให้
เพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดของ ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต (2559: 61-63) กล่าวว่า
จากการศึ ก ษาความหมายของการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี ค วามสําคัญ และสามารถที่ จะเอื้ อ
ประโยชน์ให้องค์การดําเนิ นธุ รกิจต่างๆ โดยเฉพาะคุณภาพของบุ คลากรนับเป็ นปั จจัยสําคัญที่จะ
นําพาองค์การไปสู่ เป้ าหมายได้ในฐานะเป็ นผูป้ ฎิ บ ัติที่ มีคุ ณ ภาพทั้งนี้ เพราะงานด้านการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์เป็ นงานที่มุ่งเลือกสรรคนดี มีความรู ้ ความสามารถ เข้ามาปฎิบตั ิงาน และเมื่อได้คดั
สรรให้บุคลากรเหล่านี้เข้ามาอยูใ่ นองค์การแล้ว หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์จะต้องดูแลฝึ กอบรมและ
พัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ทนั สมัยสอดคล้องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของโลกธุ รกิจที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่
จะเป็ นพลังเสริ มให้บุคลากรปฎิบตั ิงานได้มีประสิ ทธิ ภาพ และพร้อมจะปฎิบตั ิงานที่ทา้ ทายความรู ้
ความสามารถ สร้างความสําเร็ จให้แก่องค์การมากยิง่ ขึ้น
สมมติฐานที่ 3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่ประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ และด้านเวลาที่
แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการเลื อกใช้บริ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
ช่องทางอินเทอร์เน็ตของเจ้าหน้าที่สาํ นักงานสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 14 ต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานในปั จจัยอื่น ๆ ไม่มีปัจจัยใดที่มีอิทธิ พลต่อการใช้การยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านช่องทางอินเทอร์ เน็ตของเจ้าหน้าที่สาํ นักงานสรรพากร
พื้นที่ กรุ งเทพมหานคร 14 ที่ ระดับนัยสําคัญ ทางสถิ ติ 0.05 เนื่ องจากไม่ว่าปั จจัยอื่น ๆ ดังกล่าว
ข้างต้น จะมีความแตกต่างกันอย่างไรก็ตาม ผูใ้ ช้บริ การก็ยงั ใช้บริ การยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เนื่องจากสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย อํานวย
ความสะดวกในการชําระภาษีหลากหลายช่องทาง และสามารถยืน่ แบบได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การยืน่ แบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านช่ องทางอินเทอร์ เน็ตของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
14
1. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผูบ้ ริ หารจะต้องคํานึ งรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของประชาชนที่มีเงินได้
ประเภทต่างๆ รายได้ที่เกิดขึ้นในปี ใดๆ ผูม้ ีรายได้มีหน้าที่ตอ้ งนําไปแสดงรายการตนเองตามแบบ
แสดงรายการภาษีที่กาํ หนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปี ถัดไปสําหรับผูม้ ีเงินได้บางกรณี
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กฎหมายยังกําหนดให้ยื่นแบบเสี ยภาษีตอนครึ่ งปี สําหรับรายได้ ที่เกิดขึ้นจริ งในช่วงครึ่ งปี แรก เพื่อ
เป็ นการบรรเทาภาระภาษีที่ตอ้ งชําระและเงินได้บางกรณี กฎหมายกําหนดให้ ผูจ้ ่ายทําหน้าที่ หัก
ภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ที่จ่ายบางส่ วน เพื่อให้มีการทยอยชําระภาษีขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วย อีก
ทั้งคณะรัฐมนตรี ปรับโครงสร้ างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 ซึ่ งมีท้ งั เพิ่มวงเงินหักค่าใช้จ่าย
ส่ วนตัวเป็ น 50% แต่ไม่เกิ น 100,000 บาท เพิ่มค่าลดหย่อนทั้งส่ วนตัว คู่สมรส บุ ตร รวมทั้งปรั บ
อัตราภาษีในช่วงอัตราร้อยละ 30-35 ที่จากเดิมมีรายได้สุทธิ 4,000,001 บาทขึ้นไปต้องเสี ยภาษี 35%
ปรับเป็ นต้องมีรายได้สุทธิ 5,000,001 บาทขึ้นไป
2.ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ผู บ้ ริ ห ารจะต้อ งคํานึ งถึ งแบบแสดงรายการต่ างๆ เช่ น ภ.ง.ด.90
ภ.ง.ด.91ที่ประชากรต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านช่ องทางอินเทอร์ เน็ต
และให้คาํ แนะนํา เช่น ใกล้ถึงกําหนดเวลาของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91) ประจําปี ภาษี 2559 ซึ่ งจะเริ่ มยื่น แบบฯ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม – 31 มี น าคม
2560 จึงขอให้ผทู ้ ี่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ ตามที่กฎหมาย กําหนดยืน่ แบบแสดงรายการ พร้อมใช้สิทธิหกั
ค่ าใช้จ่ายและค่ าลดหย่อ นต่ างๆ ให้ถูกต้อง โดยกรมสรรพากรขอแนะนําให้ท่ านยื่นแบบแสดง
รายการภาษีผ่านทางอินเทอร์ เน็ตที่ เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรื อจะยื่นผ่าน Rd smart
tax application ทางโทรศัพท์มือถือ ก็จะได้รับความสะดวกรวดเร็ ว เป็ นอย่างยิ่ง และสําหรับผูท้ ี่ถูก
หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เกิน กรมสรรพากรจะคืนภาษีให้ดว้ ยการโอนเงินผ่านระบบ พร้อมเพย์ ซึ่งจะช่วย
ให้ได้รับเงินภาษีคืนรวดเร็ วกว่าเดิม สําหรับผูท้ ี่มีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้บุ ค คลธรรมดา(ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91) หรื อ การคื น เงิ น ภาษี ผ่ า นระบบ พร้ อ มเพย์ สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาํ นักงานสรรพากรพื้นที่ทุกแห่ ง หรื อศูนย์สารนิ เทศสรรพากร

(RD

Intelligence Center) โทร. 1161
3. ด้านบุคลากร ผูบ้ ริ หารจึงควรให้ความสําคัญด้านบุคลากร เพิ่มผูเ้ ชี่ยวชาญด้านระบบ
สารสนเทศ พัฒนาระบบเว็บไซด์ให้ตอบสนองความต้องการของสมาชิก รวดเร็ วและเป็ นปั จจุบนั
เพิ่ ม ช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ หรื อการใช้ บ ริ การได้ ง่ า ย สะดวกรวดเร็ ว รวมทั้ งคํา นึ ง ถึ ง การ
ประชาสัมพันธ์ สื่ อสารกับผูใ้ ช้บริ การอย่างสมํ่าเสมอ และต่อเนื่ อง เพราะการประชาสัมพันธ์
สื่ อสารกับสมาชิกอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง มีผลต่อการใช้บริ การการยืน่ แบบแสดงรายการภาษี
เงิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาผ่ า นช่ อ งทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ของเจ้ า หน้ า ที่ สํ า นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานคร 14 ผูบ้ ริ หารควรให้ความสําคัญมากขึ้น เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ผูใ้ ช้บริ การ
ทราบข้อมูลข่าวสาร เพิ่มบุ คลากรเพื่อช่ วยเหลื องานด้านประชาสัมพันธ์สําหรั บตอบคําถามทาง
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โทรศัพท์ ทางเว็บไซด์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ รวมทั้งคู่มือคําแนะนําต่าง ๆ
กฎระเบียบ อย่างเป็ นปัจจุบนั ทันด่วนต่อเนื่องสมํ่าเสมอ
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
1.สํานักงานสรรพากรพื้นที่ มีจาํ นวนเจ้าหน้าที่ทวั่ ประเทศ ผูว้ ิจยั ควรทําการศึกษาเพิ่มเติม
จากกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่ต่าง ๆ นอกจากสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 14 เพือ่ จะ
ได้ทราบความคิดเห็นของสมาชิกในพื้นที่เหล่านั้นให้ได้ผลการวิจยั ที่มีความหลากหลายมากยิง่ ขึ้น
2.ควรมีการศึกษาลึกลงไปถึงทัศนคติ ค่านิ ยม แนวคิด ที่ มีผลต่อการใช้บริ การยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านช่องทางอินเทอร์ เน็ต เพื่อทําให้เกิดการศึกษาในเชิงลึก
มากกว่า และยังสามารถนําไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการให้มีความทันสมัย
เหมาะสมสร้างประโยชน์สูงสุ ดให้แก่สมาชิก และส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
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ั ฑิตคณะ
เศรษฐศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บุญรัตน์ ศิลปะถาวรกุล.( 2545) ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริ การยืน่ แบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเตอร์เน็ต.ปริ ญญาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
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ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการโรงพยาบาลปิ ยะเวท
นุชราภรณ์ เลียบไทสง
นักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลปิ ยะเวท มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยอื่นๆ โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติพรรณนา ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อม
กับทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติอนุมาน t-Test และ F-Test
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 20 – 30 ปี
อาชี พคื อพนักงานเอกชน รายได้ต่อเดื อนอยู่ที่ 20,001 – 30,000 บาท โดยเลื อกใช้บ ริ การคลิ นิก
เฉพาะทาง มี ค่ าใช้จ่ายต่ อ ครั้ งที่ 1,000 – 5,000 บาท เลื อ กใช้บ ริ การเนื่ อ งจากใกล้บ้าน ชื่ น ชอบ
โปรโมชัน่ การผ่อนชําระค่ารักษาพยาบาล มีความพึงพอใจต่อบุคลากรที่มีความกระตือรื อร้นในการ
ให้บริ การ พึงพอใจต่อการทวนสอบความถูกต้องของกระบวนการให้บริ การ และชื่นชอบแสงสว่าง
ที่ เพียงพอของสภาพแวดล้อมทัว่ ไปในโรงพยาบาล ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ามีปัจจัยส่ วน
บุ คคล ด้านอายุ อาชี พ รายได้ ที่ แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการเลื อกใช้บริ การโรงพยาบาลปิ ยะเวท
และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา สถานที่ต้ งั โปรโมชัน่ และบุคลากร ที่แตกต่างกัน มี
อิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลปิ ยะเวท เนื่ องจากผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่น้ นั อยู่
ในวัยที่เริ่ มต้นการทํางานทําให้มีรายได้ที่ไม่สูงมาก จึงส่ งผลให้การเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลปิ ยะ
เวท มีผลต่อรายได้และค่าใช้จ่ายต่อเดือน โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้สิทธิ ในการเข้ารับ
บริ การโรงพยาบาลปิ ยะเวทโดยใช้สิทธิ ประกันกลุ่ม/สวัสดิการพนักงาน และปั จจัยการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การโดยรวมอยู่ในระดับมาก และผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยอื่นๆ ด้าน
วิธีการชําระค่าบริ การ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
คําสํ าคัญ : การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ, โรงพยาบาลปิ ยะเวท, ส่ วนประสมทางการตลาด (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 2 0 – 3 0 years old, Most of the
respondents work in private company with monthly income between 20,001 to 30,000 baht. Most
of the respondents are choosing a specialized clinic. Cost per session 1,000 - 5,000 Baht. Select
the service because near to home. The most Favorite promotion for medical expenses. Satisfied
with enthusiastic personnel in service. Satisfied with the validation of the service process. And
adequate adequate lighting of the general environment in the hospital. Test results hypothesis It
was found that there were personal factors related to age, occupation, income, difference. And
marketing mix factors, prices, locations, promotions and personnel are different. In conclusion
that most respondents In the beginning to work, the income is not very high. As a result, the
choice of Piyavate Hospital. Affect revenue and expenses per month. Most medical claims are
group insurance employee benefits. The person who influences the decision making to use service
of private hospital is by themselves. The overall decision-making factors were at the high level.
And the results of the hypothesis test found that other factors in the method of payment service.
Influencing the decision to use the service at a statistically significant level of 0.05
Keywords: Decided to use service, Piyavate Hospital, Marketing mix (7P)
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บทนํา
ในปั จจุ บ ั น สถานการณ์ โลกมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว รวมถึ ง ด้ า นการ
รั กษาพยาบาล ผูร้ ั บ บริ การทางการแพทย์มีแนวโน้มในการดู แลและให้ค วามสําคัญ กับ สุ ขภาพ
ร่ างกายมากขึ้น รวมทั้งตระหนักในการป้ องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ หรื อเข้ารับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ
ซึ่ งมีความแตกต่างจากในอดี ตที่ ตอ้ งรอให้เกิดอาการหรื อโรคขึ้นก่อนจะไปพบแพทย์ นอกจากนี้
ผูร้ ับบริ การยังมีพฤติกรรมในการใช้บริ การทางการแพทย์ในด้านที่ไม่ใช่การรักษาโรคโดยตรง เช่น
การเสริ มความงาม เป็ นต้น ทั้งนี้ ผูร้ ับบริ การมีการเลื อกใช้บริ การรั กษาพยาบาล ในโรงพยาบาล
เอกชนมากขึ้น เนื่ องจากการเข้ารั บริ การในโรงพยาบาลรัฐ มีผูเ้ ข้ารับบริ การเป็ นจํานวนมาก เมื่ อ
เทียบกับกําลังการให้บริ การของบุคลากรทางการแพทย์ที่จาํ กัดของโรงพยาบาลรัฐ ส่ งผลให้การเข้า
รับบริ การใช้เวลานานและไม่สามารถให้บริ การได้อย่างทัว่ ถึง จึงเป็ นเหตุให้ผบู ้ ริ โภคที่มีกาํ ลังทรัพย์
บางส่ วนหันมาเลือกใช้บริ การการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชน ซึ่ งมี การให้บริ การอย่าง
ทั่ว ถึ ง มากกว่า และใช้เวลาในการเข้า รั บ บริ ก ารน้ อ ยกว่ าโรงพยาบาลรั ฐ แม้ค่ าใช้จ่ ายในการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน เมื่อเปรี ยบเทียบกับโรงพยาบาลรัฐแล้วจะมีค่าใช้จ่ายสู งกว่า
มากก็ตาม
จากข้อมูลผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่ งชาติ (2556) พบว่า จํานวนโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลเอกชนในปี 2554 มีท้ งั สิ้ น 321 แห่ งทัว่ ประเทศ แบ่งเป็ นขนาด 51 - 100 เตียง จํานวน
108 แห่ ง หรื อประมาณร้อยละ 33.6 ขนาดมากกว่า 100 เตียง จํานวน 104 แห่ง หรื อ ประมาณร้อยละ
32.4 ในขณะที่ จาํ นวนผูป้ ่ วยที่ มาใช้บริ การโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนใน ปี 2554 ทัว่
ประเทศ มีจาํ นวน 46.3 ล้านคน แบ่งเป็ นผูป้ ่ วยนอกประมาณ 44.1 ล้านคน หรื อร้ อยละ 95.3 และ
ผูป้ ่ วยใน ประมาณ 2.2 ล้านคน หรื อร้อยละ 4.7 โดยในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมีจาํ นวนโรงพยาบาล
และสถานพยาบาลเอกชนมากเป็ นอันดับสอง มีจาํ นวนผูป้ ่ วยมากที่สุดของจํานวนผูป้ ่ วยทัว่ ประเทศ
คือประมาณ 21.9 ล้านคน หรื อร้อยละ 47.3
จากเหตุผลข้างต้นทําให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเกิดการแข่งขันกันอย่างสู ง โดยต่างมุ่งเน้น
ทางด้านการให้บริ การและคุณภาพการรักษา ทําให้ในปั จจุบนั ผูร้ ับบริ การมีทางเลือกในการเข้ารับ
การรั กษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้ น นอกจากนี้ โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ งยังให้
ความสําคัญ ด้านความน่ าเชื่ อถือทางการแพทย์ มี การลงทุนเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ ๆ และ
ความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความครอบคลุมและทันสมัย รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาด
เช่น การจัดโปรโมชัน่ และแพ็กเกจราคาพิเศษต่างๆ เป็ นต้น ทั้งนี้เพื่อความพึงพอใจสู งสุ ดของผูเ้ ข้า
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รับบริ การ และสร้างความสนใจดึงดูดให้ผรู ้ ับบริ การเข้ามาใช้บริ การในโรงพยาบาลของตนมากขึ้น
ในขณะที่ โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ งต่ างปรับ ตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
ดังนั้นการที่ผวู ้ ิจยั เลือกหลักการตลาดมาเพื่อวิจยั เกี่ยวกับสถานพยาบาล จะเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้
ผูค้ นที่ สนใจสามารถรั บ รู ้ ได้ถึงความพึ งพอใจของคนไข้ห รื อแม้แต่ บุ คลากรที่ ป ฏิ บ ัติ งานอยู่ใน
สถานพยาบาลนั้นๆ ด้วย เป็ นการช่วยในกระบวนการตัดสิ นใจ ซึ่งงานวิจยั ชิ้นนี้ได้นาํ หลักการตลาด
เรื่ องปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลปิ ยะเวท มาเป็ นหัวข้อเพราะต้องการให้
ผูค้ นทัว่ ไป ได้ทราบถึงการที่ ผูบ้ ริ โภคหรื อคนไข้ที่ได้รับการรั กษา เล็งเห็ นว่าสิ่ งใดเป็ นปั จจัยที่ มี
อิ ท ธิ พ ลหรื อ เป็ นต้น เหตุ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การตัด สิ น ใจรั บ บริ ก าร และผลวิ จ ัย ที่ ไ ด้จ ะสามารถสรุ ป
สมมติ ฐานเหล่านั้นให้กระจ่างยิ่งขึ้ น ยังรวมไปถึ งการนําข้อคิดเห็ นที่ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร นํามา
เผยแพร่ เพื่อเป็ นการนําเสนอถึงข้อเสนอแนะโดยตรงจากคนไข้หรื อผูท้ ี่ได้รับการบริ การจากที่นนั่
โดยตรง
ผูว้ ิจยั เล็งเห็นว่างานวิจยั ชิ้นนี้ อาจจะเป็ นประโยชน์ในภายภาคหน้า เป็ นที่มาของการศึกษา
ตัวแปรในการสร้ างความได้เปรี ยบในการแข่งขันที่ สูงขึ้ นของโรงพยาบาลปิ ยะเวท เพื่อให้มีการ
ปรับตัวเพื่อเพิ่มรายได้มากขึ้น ในขณะที่กระแสการดูแลสุ ขภาพส่ งผลต่อรู ปแบบการให้บริ การของ
โรงพยาบาล
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลปิ ยะเวท
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
โรงพยาบาลปิ ยะเวท
3. เพื่อศึกษาปั จจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การปิ ยะเวท
สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้(ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีอิทธิพล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลปิ ยะเวทต่างกันต่างกัน
2. ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ป ระกอบด้ว ย (7P) ได้แ ก่ ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ (คลิ นิ ก
การแพทย์ต่างๆ) ด้านราคา ด้านสถานที่ ต้ งั ด้านส่ งเสริ มการขาย(โปรโมชั่น) ด้านบุ คลากร ด้าน
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กระบวนการในการให้ บ ริ ก าร และด้านสภาพแวดล้อ มทั่ว ไป ที่ แ ตกต่ างกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลปิ ยะเวทต่างกันต่างกัน
3. ปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบด้วย วิธีการชําระค่าบริ การที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การโรงพยาบาลปิ ยะเวทต่างกันต่างกัน
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ทราบปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ ซึ่ งยังช่ วยให้สามารถนําปั จจัย
เหล่านั้นมาเพื่อ พัฒนา
2. ทราบแรงจู งใจของผูบ้ ริ โภค สามารถประยุกต์กบั การเพิ่ มคุ ณ ภาพการให้บ ริ การของ
บุคลากรผูใ้ ห้บริ การ
3. นําผลการศึกษาที่ได้ไปเป็ นข้อมูลในการวางแผนของผูป้ ระกอบการ เพื่อประโยชน์ใน
การวางแผนในอนาคตได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดของโรงพยาบาลปิ ยะเวท
5. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์คุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลปิ ยะเวท
6. เพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภาพในการแข่ ง ขัน และสร้ างความได้เปรี ย บทางการแข่ งขัน ในธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลเอกชน และเตรี ยมความพร้ อมสู่ การเป็ นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชี ย
(Medical Hub of Asia) ตามนโยบายของรัฐบาลกรอบแนวคิดการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลปิ ยะ
เวท” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัย ส่ วนบุคคล
- เพศ
-อายุ
-อาชีพ
-รายได้
ปัจจัย ทางการตลาด
- Product
- Price
- Physical Evidence
- Promotion
- Process
- People
- Place

การตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการ
โรงพยาบาลปิ ยะเวท

ปัจจัย อื่นๆ
- วิธีการชําระค่ารักษาพยาบาล

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสินใจ
Maslow, 1954, p. 80-84 ทฤษฎีลาํ ดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy
of Needs Theory) Maslow (1954) ได้เสนอแนวความคิดของการลําดับขั้นความต้องการ (Hierarchy
of Need) โดยมีความเชื่ อมัน่ ว่าความต้องการของมนุ ษย์มีลาํ ดับขั้นตอนที่แน่นอน ซึ่ งบุคคลมีความ
ปรารถนาที่สูงสุ ดคือ การที่จะรู ้จกั ตนเองที่แท้จริ ง แต่การที่มนุษย์จะเกิดความต้องการในแต่ละขั้น
นั้น จําเป็ นอย่างยิ่งที่บุคคลจะต้องได้รับการสนองตอบตามความต้องการในระดับที่ต่าํ กว่าเสี ยก่อน
จึงจะเกิดความต้องการในระดับขั้นที่สูงขึ้นไปได้ ซึ่ งความพอใจในการสนองตอบความต้องการนั้น
ไม่ ได้ห มายความว่าจะต้องเกิ ด ความพึ งพอใจทั้งหมดเพี ยงแต่ ว่าขอให้ ได้รับ ความพึ งพอใจใน
บางส่ วนก็จะสามารถที่จะใฝ่ หาความต้องการในระดับที่สูงกว่าได้ต่อไปอีกมาสโลว์ยงั เชื่อว่ามนุษย์
ส่ วนใหญ่ ยังไม่สามารถบรรลุความต้องการในระดับความต้องการที่จะรู ้จกั ตนเองที่แท้จริ งได้
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ศุ ภ ร เสรี รั ต น์ (2540, :5) กล่ า วว่า พฤติ ก รรมผู บ้ ริ โ ภค หมายถึ ง การกระทํา ต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ ได้มาซึ่ งการบริ โภค และการจับจ่ายใช้สอยซึ่ งสิ นค้าและบริ การ
รวมทั้งกระบวนการตัดสิ นใจที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังการกระทําดังกล่าวด้วยตราสิ นค้าใดที่ทา ให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความเชื่อมัน่ เข้ามาอยูใ่ จกลางและง่ายต่อการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคไม่จาํ เป็ นต้องใช้เวลาหรื อ
ลงทุ น ในการค้น หาข้อ มู ล เมื่ อต้องการซื้ อ สิ น ค้า ผูบ้ ริ โภคจะเลื อ กตราสิ น ค้าที่ สร้ างทัศนคติ ที่ ดี
เหล่านั้น และเกิดเป็ นความภักดีในตราสิ นค้า (Brand Loyalty) นอกจากจะเป็ นฐานลูกค้าที่มนั่ คง ยัง
อาจจะแนะนา หรื อเพิ่มลูกค้าให้มากขึ้นโดยไปบอกต่อเพื่อนหรื อญาติสนิ ทอีกด้วย (“เกร็ ดความรู ้
นักการตลาด”, 2554)
อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2539, :48-49 กระบวนการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค เป็ น
กระบวนการที่สาํ คัญที่น่าจะศึกษาว่าก่อนที่ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจอย่างไร ซึ่ งกระบวนการตัดสิ นใจ
ของผูบ้ ริ โภคอาจแบ่งการพิจารณา ออกเป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การรับรู ้ปัญหา (Problem Recognition) คือการที่ผบู ้ ริ โภคตระหนักถึงความต้องการของ
ตนซึ่ งเกิดจากการที่ผูบ้ ริ โภคเห็นถึงความแตกต่างของสภาวะที่เป็ นอยูก่ บั สภาวะที่เขาปรารถนาจะ
ให้เป็ น การเล็งเห็นถึงปั ญหามักจะเกิดจากความต้องการหรื อการจูงใจของผูบ้ ริ โภคในการแสวงหา
สิ นค้าหรื อบริ การที่มีคุณภาพ
2. การแสวงหาทางเลือก (Search for Alternatives) ถ้าต้องการถูกกระตุน้ มากพอ และสิ่ ง
ที่สามารถตอบสนองความต้องการอยูใ่ กล้ตวั ผูบ้ ริ โภคจะดําเนินการตอบสนองความต้องการของเขา
ทันที จํานวนเวลาที่ใช้ในการเลือกราคาสิ นค้าและระดับความเสี่ ยงที่พึงมีถา้ การตัดสิ นใจนั้นอาจมี
ความผิดพลาด
การแสวงหาข้อมูลทําได้ 2 ทางคือ
1. Internal Search เป็ นการดึงเอาข้อมูลที่เก็บสะสมไว้ในความทรงจํามาใช้ในการวิเคราะห์
หาทางเลือกเพื่อนําไปสู่ การตัดสิ นใจซื้อ ถ้าหากผูบ้ ริ โภคพบว่าข้อมูลในความทรงจํา เช่น ข้อมูลจาก
การอ่าน ฟัง ชมโฆษณา
2. External Search เป็ นหารหาข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ภายหลังจากที่ ไ ด้เล็ง ปั ญ หาโดยผู บ้ ริ โ ภค
มองเห็นว่าควรจะซื้ อสิ นค้าประเภทใด หรื อยี่ห้อใด มักเกิ ดขึ้นกับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าประเภท
High Involvement Product
3. การประเมินผลทางเลือก (Alternative Evaluation) เมื่อได้ขอ้ มูลต่าง ๆ มาแล้วผูบ้ ริ โภค
จะนําทางเลือกแต่ละทางมาเปรี ยบเทียบว่ามีดา้ นบวกและด้านลบอย่างไรในการพิจารณาทางเลือกนี้
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ผูบ้ ริ โภคจะดึ งเอาเกณฑ์การประเมิ นผลความเชื่ อ ทัศนคติ และความสนใจที่ จะซื้ อ เป็ นสิ่ งที่ ถูก
ปลูกฝังอยูใ่ นจิตใจของคน ๆ นั้น อยูก่ ่อนแล้วมาใช้ในการตัดสิ นใจ
4. การตัดสิ นใจซื้ อ (Choice/ Purchase) เมื่อทําการประเมินแล้ว จะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคสามารถ
กําหนดความพอใจระหว่างสิ นค้าต่าง ๆ ที่ เป็ นทางเลือกและในที่สุดกระบวนการตัดสิ นใจก็จะมา
สิ้ นสุ ดที่การซื้ อสิ นค้าหรื อยี่ห้อที่ได้พิจารณามาใช้ เช่น เมื่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
มาถึงขั้นสุ ดท้ายแล้ว ก็จะมีการตัดสิ นใจซื้อในท้ายที่สุด
5. พฤติ ก รรมหลังการซื้ อ (Post purchase Behavior) หลัง การซื้ อ หรื อ ทดลองใช้ สิ น ค้า
ผูบ้ ริ โภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจหรื อไม่พอใจในตัวสิ นค้า ซึ่ งความไม่พอใจหรื อไม่
พอใจ จะมีผลต่อความเชื่อ ทัศนคติ และความตั้งใจในการซื้ อครั้งต่อไป กล่าวคือ ถ้าซื้อมาใช้แล้วดี
ความรู ้ สึกพอใจนี้ จะถูกเก็บเป็ นความเชื่ อต่อตัวสิ นค้า และทําให้เกิดทัศนคติ ที่ดี ผลที่ ตามมาก็คือ
ความสนใจซื้ อซํ้าและอาจบอกต่อผูอ้ ื่น แต่ถา้ เกิดไม่พอใจก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบความ
เชื่อ ทัศนคติ และทําให้ไม่สนใจซื้ อสิ นค้าประเภทนี้หรื อยี่ห้อนี้ อีก การตัดสิ นใจก็จะเริ่ มต้นกลับไป
ที่การเริ่ มหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าอื่นหรื อยีห่ อ้ อื่นใหม่อีกครั้ง
ระเบียบวิธีวจิ ัย
งานวิจยั นี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผูม้ าใช้บริ การโรงพยาบาลปิ ยะ
เวท (เฉพาะคนไทย) จํานวน 400 คน ผูว้ ิจยั ออกแบบการวิจยั เป็ นเชิ งปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วง มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2560 แล้วตรวจสอบความ
ถูกต้อง และความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามจากผูเ้ ชี ยวชาญ เมื่อผ่านเรี ยบร้อยแล้ว จึงได้นาํ ไปแจก
จริ งกับกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิ จยั นําข้อ มู ล ที่ ได้จ ากแบบสอบถามของกลุ่ ม ตัวอย่างจํานวน 400 คน มาดําเนิ น การ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่งทําให้ผวู ้ ิจยั แน่ใจได้ว่าข้อมูลที่นาํ มาประมวลนั้น เป็ นข้อมูลที่
มีความสมบูรณ์ถูกต้อง และอยูใ่ นรู ปแบบเดียวกันทั้งหมด และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยโปแกรม
Microsoft Office Excel โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าจํานวน ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-Test และ F-Test
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สรุ ปผลการวิจยั
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ เกี่ย วกับปั จ จัย ส่ วนบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม โดยการนํ าข้ อมู ลมา
วิเคราะห์ หาค่ าสถิติ โดยใช้ ความถี่และค่ าร้ อยละ
การศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่ มตัวอย่าง ตามปั จจัยส่ วนบุ คคล ที่
ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
โรงพยาบาลปิ ยะเวท จํานวน 400 คน มีรายละเอียดตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตาราง 1 การวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปัจจัย ส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ

อาชีพ

รายได้ต่อเดือน

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ความถี่

ร้ อยละ

ชาย

195

49%

หญิง

205

51%

ตํ่ากว่า 20 ปี

5

1%

20 - 30 ปี

155

39%

31 - 40 ปี

150

38%

41 - 50 ปี

72

18%

มากกว่า 51 ปี ขึ้นไป

18

5%

พนักงานบริ ษทั เอกชน

216

54%

ธุรกิจส่ วนตัว / ค้าขาย

77

19%

ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

70

18%

นักเรี ยน/นักศึกษา

29

7%

พ่อบ้าน/แม่บา้ น

8

2%

อื่นๆ

0

0%

น้อยกว่า 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%

มากกว่า 60,000 บาทขึ้นไป
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จากตาราง ผลการสํารวจของกลุ่ มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถาม 400 คน เป็ นเพศชาย มี
จํานวน 195 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.75 และเป็ นเพศหญิง มีจาํ นวน 205 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.25 กลุ่ม
ช่ วงอายุที่ มีจาํ นวนมากสุ ด คื อช่ วงอายุระหว่าง 20 - 30ปี มี จาํ นวน 155 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 38.75
รองลงมา คือช่วงอายุ 31-40 ปี มีจาํ นวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.50 และกลุ่มช่วงอายุที่มีจาํ นวน
น้อยที่ สุดคื อ อายุต่ าํ กว่า 20 ปี มี จาํ นวน 5 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 1.25 อาชี พที่ มีจาํ นวนมากที่ สุดคื อ
พนักงานเอกชน มีจาํ นวน 216 คน คิดเป็ นร้อยละ 54 รองลงมาคือ อาชีพธุ รกิจส่ วนตัว มีจาํ นวน 77
คน คิดเป็ นร้อยละ 19.25 น้อยที่ สุดคือ พ่อบ้านแม่บา้ น มีจาํ นวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2 รายได้ต่อ
เดือนมากที่สุด คือช่วง 20,000-30,000 บาท จํานวน 285 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.25 รองลงมาคือช่วง
30,001-40,000 บาท มีจาํ นวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 10 น้อยที่สุดคือ มากกว่า 60,000 บาทขึ้นไป มี
จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 4
ตารางที่ 14 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทาง
การตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์

ราคา

สถานที่ต้ งั

ส่ งเสริ มการขาย

รายละเอียด

ความถี่

ร้ อยละ

คลินิกโรคทัว่ ไป (อายุรกรรม)

105

26%

คลินิกตรวจสุ ขภาพ

133

33%

คลินิกเฉพาะทาง

162

41%

ตํ่ากว่า 1,000 บาท

44

11%

1,001 บาท – 5,000 บาท

146

37%

5,001 บาท – 10,000 บาท

125

31%

มากกว่า 10,000 บาท ขึ้นไป

85

21%

เดินทางสะดวก

96

24%

ที่จอดรถเพียงพอ

61

15%

ใกล้บา้ น

132

33%

ใกล้ที่ทาํ งาน

111

28%

ส่ วนลดค่าบริ การ

140

35%

ผ่อนชําระค่ารักษาพยาบาล

191

48%

บัตรกํานัล

69

17%
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มีความกระตือรื อร้นในการ
บุคลากร

168

42%

150

38%

82

21%

50

13%

มีการทวนสอบความถูกต้อง

194

49%

มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

156

39%

มีป้ายบอกทางต่างๆ ชัดเจน

162

41%

มีแสงสว่างเพียงพอ

194

49%

อากาศถ่ายเท

44

11%

ให้บริ การ
มนุษย์สมั พันธ์ดี ยิม้ แย้มแจ่มใส
มีความรู ้ ความสามารถ

กระบวนการในการ
ให้บริ การ

สภาพแวดล้อมทัว่ ไป

รวดเร็ ว ไม่ซบั ซ้อน

จากตาราง ผลการสํารวจของกลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถาม 400 คน เลือกมาใบริ การที่
คลินิกเฉพาะทาง มากที่สุด มีจาํ นวน 162 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.50 รองลงมาคือ คลินิกตรวจสุ ขภาพ
มีจาํ นวน 133 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.25 น้อยที่สุดคือ คลินิกโรคทัว่ ไป(อายุรกรรม) มีจาํ นวน 105 คน
คิ ดเป็ นร้ อยละ 26.25 ค่ าใช้จ่ายในการใช้บ ริ การต่ อครั้ ง มากที่ สุดคือ ช่ วง 1,001 – 5,000 บาท มี
จํานวน 146 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.50 รองลงมาคือ 5,001 – 10,000 บาท มีจาํ นวน 125 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 31.25 น้อยที่สุดคือ ตํ่ากว่า 1,000 บาท มีจาํ นวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 11 สถานที่ต้ งั ที่มีคน
เลือกมากที่สุดคือ ใกล้บา้ น มีจาํ นวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 33 รองลงมาคือ ใกล้ที่ทาํ งาน มีจาํ นวน
111 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.75 น้อยที่สุดคือ ที่จอดรถเพียงพอ มีจาํ นวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.25
รู ปแบบโปรโมชัน่ ที่คนสนใจมากที่สุดคือ การผ่อนชําระค่ารักษาพยาบาล มีจาํ นวน 191 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 47.75 รองลงมาคือ ส่ วนลดค่ารักษาพยาบาล มีจาํ นวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 35 น้อยที่สุด
คือ บัตรกํานัล มีจาํ นวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.25 บุคลากรที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ มากที่สุดคือ มี
ความกระตื อ รื อ ร้ น ในการให้ บ ริ ก าร มี จ าํ นวน 168 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 42 รองลงมาคื อ มนุ ษ ย์
สั ม พั น ธ์ ดี ยิ้ ม แย้ม แจ่ ม ใส มี จ ํา นวน 150 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 37.50 น้ อ ยที่ สุ ดคื อ มี ค วามรู ้
ความสามารถ มีจาํ นวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.50 กระบวนการในการให้บริ การที่ มีผลต่ อการ
ตัด สิ น ใจ มากที่ สุ ด คื อ มี ก ารทวนสอบความถู ก ต้อ ง มี จ ํา นวน 194 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 48.50
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รองลงมาคื อ มี คุ ณ ภาพได้ม าตรฐาน มี จ าํ นวน 156 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 39 น้อ ยที่ สุ ด คื อ มี ค วาม
รวดเร็ ว ไม่ซับซ้อน มีจาํ นวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.50 และด้านสภาพแวดล้อมทัว่ ไปที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจ มากที่สุดคือ มีแสงสว่างเพียงพอ มีจาํ นวน 194 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.5 รองลงมาคือ มี
ป้ ายบอกทางชัดเจน มี จาํ นวน 162 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 40.5 น้อยที่ สุดคื อ อากาศถ่ ายเทสะดวก มี
จํานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.25
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ปัจจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้ วย เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ ต่อเดือน ที่
แตกต่ างกัน มีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการโรงพยาบาลปิ ยะเวทต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีเพียงปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ อาชีพ และด้านรายได้
เท่านั้น ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลปิ ยะเวทอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
0.05
สมมติฐานที่ 2 : ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้ วย (7P) ได้ แก่ ด้ าน
ผลิตภัณฑ์ (คลิกนิกการแพทย์ต่างๆ) ด้ านราคา ด้ านสถานที่ ด้ านส่ งเสริมการขาย(โปรโมชั่น) ด้ าน
บุคลากร ด้ านกระบวนการในการให้ บริ การ และด้ านสภาพแวดล้ อมทั่วไปของโรงพยาบาล ที่
แตกต่ างกัน มีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการโรงพยาบาลปิ ยะเวทต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านสถานที่
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านบุคลากร เท่านั้น ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
โรงพยาบาลปิ ยะเวทอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 3 : ปัจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบด้ วย วิธีการชําระค่ าบริการทีแ่ ตกต่ างกัน มีอิทธิพล
ต่ อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การโรงพยาบาลปิ ยะเวทต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานในปั จจัยอื่นๆ พบว่าปั จจัยด้านวิธรการชะค่าบริ การ มีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลปิ ยะเวทอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
อภิปรายผลของการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 : ปั จจัยส่ วนบุ คคล ที่ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ และรายได้ต่อเดื อน ที่
แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลปิ ยะเวทต่างกัน
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ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่ามีเพียงปั จจัยส่ วนบุ คคลด้านอายุ อาชี พ และด้านรายได้
เท่านั้นที่มีอิทธิ พลต่อการต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลปิ ยะเวทอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ 0.05 สอดคล้องกับงานของ ธนนพภา สุวดิษฐ (2554) ซึ่ งทําการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดและสิ่ งแวดล้อ มทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กใช้บ ริ ก ารโรงพยาบาล
ภาคเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ อาชีพ และด้านรายได้ มีอิทธิพลต่อ
การเลือกใช้บริ การโรงพยาบาล
ในความคิดเห็นของผูว้ ิจยั เห็นได้วา่ ค่าใช้จ่ายในการเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนค่อนข้าง
แตกต่างกับการเข้ารักษาที่โรงพยาบาลขอรัฐ ดังนั้น อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน จึงมีอิทธิพลต่อ
การเลือกใช้บริ การโรงพยาบาล
สมมติฐานที่ 2 : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย (7P) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
(คลินิกการแพทย์ต่างๆ) ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านส่ งเสริ มการขาย(โปรโมชัน่ ) ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการในการให้ บริ การ และด้านสภาพแวดล้อ มทั่วไปของโรงพยาบาล ที่ แตกต่ างกัน มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลปิ ยะเวทต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านสถานที่
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านบุ คลากร เท่ านั้น ที่ มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ
โรงพยาบาลปิ ยะเวทอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อําไพ ทองยศ (2550)
จากการวิจยั เรื่ อ งความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ ปั จจัยในการตัดสิ น ใจเลื อกใช้บ ริ การโรงพยาบาลเอกชล
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุ รีพบว่า ด้านแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เรื่ องความเป็ นมิตร การพูดจา
สุ ภาพ และมีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสู ง และไป
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนนพภา สุ วดิษฐ์ (2554) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดและสิ่ งแวดล้อมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชน
ในเขตจังหวัดชลบุรี พบว่า ความคิดเห็นในปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชน ในเขตจังหวัดชลบุรีโดยรวมของแต่ละด้าน พบว่า5 ด้านที่อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด ได้แก่การบิรการ ราคาสถานที่/ช่องทางการจัดจําหน่าย บุคลากร และกระบวนการ
ให้บริ การ
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ความคิ ดเห็ นในปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการเลื อกใช้บริ การ
โรงพยาบาลเอกชน ในเขตจังหวัดชลบุ รีโดยรวมของแต่ ละด้าน พบว่า 2 ด้านที่ อยู่ในระดับ มาก
ได้แก่ การส่ งเสริ มการตลาดและด้านสภาพแวดล้อมทัว่ ไปของโรงพยาบาล
สมมติ ฐานที่ 3 : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านอื่ น ๆ ที่ ประกอบด้วย วิธีการชําระ
ค่าบริ การที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลปิ ยะเวทต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานในปั จจัยอื่นๆ พบว่าปั จจัยด้านวิธีการชําระค่าบริ การ มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลปิ ยะเวทอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูต้ อบแบบสอบถามที่วา่ สวัสดิการพนักงานทําให้ตนเอง
ตัดสิ นใจไปพบแพทย์ได้ง่ายขึ้น และจากการตอบแบบสอบถาม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การใช้
ประกัน สุ ข ภาพทํา ให้ เข้าใช้บ ริ ก ารโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้ น ซึ่ งสอดคลองกับ งานวิ จัย ของ
ธนวัฒ น์ นันทสมบูรณ์ (2542) ที่ทาํ การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของประชาชนต่อการ
ใช้บริ การทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่าประชาชนที่ ใช้บริ การ
โรงพยาบาลเอกชนส่ วนใหญ่เข้าใช้บริ การเพราะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป ผลจากการศึกษาค้นคว้าวิจยั ในครั้งนี้สามารถขยาย
ต่อไปในทัศนะและการศึกษาที่กว้างขึ้น ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ในการอธิบายสาเหตุและปั ญหาต่างๆ
ทางด้านการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลปิ ยะเวท ผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. เลื อกกลุ่มตัวอย่างอื่ นๆ ที่ มีค วามแตกต่ างจากการศึ กษาในครั้ งนี้ เช่ น การเลื อกศึ กษา
ประชากรที่มาใช้บริ การโรงพยาบาลปิ ยะเวทที่เป็ นชาวต่างชาติ เพราะเป็ นลูกค้าที่มีความสําคัญอีก
กลุ่มหนึ่งของโรงพยาบาล และจะได้เห็นว่าผลการศึกษาเป็ นอย่างไร เหมือนหรื อมีความแตกต่างกัน
อย่างไร
2. ควรศึ กษาตัวแปรอิสระในปั จจัยอื่ นๆ เพิ่มเติ ม นอกเหนื อจากที่ ผูว้ ิจยั ได้ท าํ การศึ กษา
เพื่อให้งานวิจยั กว้างขวางและสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
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ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อหมวกกันน็อค ของคนวัยทํางาน
แขวงหัวหมาก กรุ งเทพมหานคร
Factors influencing the decision to buy a helmet of working people in Hua Mark, Bangkok
ปรัชญันทร์ สั งฆอนันต์
นักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ มีอิท ธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อหมวกกันน็ อค ของคนวัย
ทํางาน แขวงหัวหมาก กรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ คคล ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด และปั จจัยอื่ น ๆ โดยเก็บรวบรวมข้อมู ลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิ งพรรณนา ค่าความถี่ ค่า
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน พร้ อมกับทดสอบสมมติ ฐานด้วยสถิติเชิ งอนุ มาน tTest และ F-Test
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 20 – 30 ปี
อาชีพคือพนักงานเอกชน รายได้ต่อเดือนอยูท่ ี่ 10,000 – 30,000 บาท มีสถานภาพโสด โดยเลือกซื้ อ
แบบเต็มใบ ราคา 1,000 - 3,000 บาท เลือกซื้ อที่ ร้านขายหมวกกันน็อค ชอบโปรโมชัน่ แบบราคา
ส่ วนลด เน้น ด้า นสวมใส่ ส บาย และระยะเวลาที่ ใช้ในการตัดสิ น ใจคื อ 2-7 วัน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่ามีเพียงปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านรายได้(ต่อเดือน)ที่แตกต่างกัน และปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด ด้านสถานที่แตกต่างกันเท่านั้น ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ ณ ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 ในความคิดเห็นของผูว้ ิจยั เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่น้ นั อยูใ่ นวัยที่เริ่ มต้นการ
ทํางานทําให้มีรายได้ที่ไม่สูงมาก จึงส่ งผลให้การเลือกซื้ อหมวกกันน็อคมีผลต่อรายได้และค่าใช้จ่าย
ต่อเดือน ด้านสถานที่จดั จําหน่ายพบว่า ร้านค้าที่ขายหมวกกันน็อคไม่มีหมวกกันน็อคที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผูซ้ ้ือ อาจด้วยเหตุทางด้านทําเลที่ต้ งั ของร้าน ว่าอยูใ่ นทําเลที่ผซู ้ ้ือสามารถเข้าถึง
ร้านได้อย่างสะดวก เพราะด้วยพื้นที่จอดรถในกรุ งเทพไม่เอื้ออํานวยต่อการจอดรถเป็ นเวลานาน ซึ่ ง
ส่ งผลทําให้ผซู ้ ้ือไม่มีความสะดวกที่จะเข้ามาซื้อหมวกที่ร้าน
คําสํ าคัญ : การตัดสิ นใจซื้อ, หมวกกันน็อค, ส่ วนประสมทางการตลาด (4P)
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ABSTRACT
The purpose of this research on “Factors influencing the decision to buy a helmet of
working people in Hua Mark, Bangkok” is to study the differences in personal factors that
influence the decision to buy a helmet of working people in Hua Mark, Bangkok; to study the
differences in The Marketing Mix (4Ps) factors that influence the decision to buy a helmet of
working people of Hua Mark, Bangkok; and to study the differences in other factors that
influence the decision to buy a helmet of working people of Hua Mark, Bangkok. The data were
collected from the sample of 400 working people in Hua Mark, Bangkok. This study has
employed Descriptive Survey Method using questionnaire as a research tool for data gathering.
The process of data analysis will be proceeded through percentage, mean, standard deviation,
along with hypothesis testing using t-test and f-test.
The research found that the majority of the respondents are male with the age range
between 20 to 30 years and mostly still single. Most of the respondents work in private company
with monthly income between 10,000 to 30,000 baht. The helmet shop tends to be primary
location where a full face helmet of 1,000 - 3,000 baht comes first for buying choice. Most
respondents are willing to make their own decisions and normally take 2-7 days while a discount
promotion plays important role in decision-making. In term of product attributes, most of the
respondents focus on comfortable. The hypothesis testing at the statistically significant level of
0.05 shows that only the differences in monthly income (from Personal Factors) and the
differences in places (from The Marketing Mix (4Ps)) have influence on decision to buy. In
conclusion that most respondents are in the early stage of employment where the monthly
incomes are insufficient; therefore, buying a helmet directly affects their monthly savings and
expenditures. In distribution aspect (Place), the helmet shop might not have certain helmet
designs that meet the customers’ expectations. The ease of access to the location, it is important
that the shop should be easy to reach with proper parking area because many parking areas in
Bangkok are inconvenient and time-limited. As a result, the customer tends to buy from the shop
that is more convenient.
Keywords: Decision making, Helmet, Marketing mix (4P)
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บทนํา
หากจะกล่ า วถึ ง สิ่ งที่ ช่ ว ยลดการบาดเจ็ บ จากอุ บ ั ติ เหตุ บ นท้ อ งถนนจากการขับ ขี่
รถจักรยานยนต์ สิ่ งที่ผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ นึ กถึงจะมีชุดป้ องกัน เช่น ถุงมือ รองเท้า เสื้ อหรื อเสื้ อ
แบบมีเกราะสําหรับขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่ งสิ่ งที่กล่าวมานั้น หลายต่อหลายท่านก็เลือกที่จะไม่ใช้
เพื่ อ การปกป้ อ งเมื่ อ ขับ ขี่ รถจัก รยานยนต์ แต่ ก็มีอี กสิ่ งหนึ่ งที่ ผูข้ บั ขี่ ห รื อ ผูซ้ ้อ นรถจัก รยานยนต์
จําเป็ นต้องนึกถึงทุกครั้งนั้นคือ หมวกกันน็อค
หมวกกันน็อค ได้เข้ามาเป็ นอุปกรณ์ที่จาํ เป็ นสําหรับผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อเป็ นตัวช่วย
ไม่ให้เกิ ดความสู ญเสี ยที่ เกิ ดขึ้น และไม่เพียงเป็ นการช่ วยลดการสู ญเสี ยต่อตัวเอง ยังเป็ นการช่ วย
ทางอ้อมในการลดความสู ญเสี ยในส่ วนของครอบครัว เมื่อผูข้ บั ขี่เกิดอุบตั ิเหตุ ซึ่งทางภาครัฐก็ได้ให้
ความสําคัญ และมี ก ารรณรงค์ใ ห้ ผู ข้ ับ ขี่ ส วมหมวกกัน น็ อ ค เพื่ อ ความปลอดภัย ต่ อ ตนเองและ
ผูโ้ ดยสาร
และในปั จจุบนั ด้วยการพัฒ นาด้านเทคโนโลยี มี ส่วนช่ วยในเรื่ องต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ
หมวกกันน็อค ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องตัวผลิ ตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ ความคงทน ความปลอดภัยเมื่อใช้งาน
รวมถึงรู ปแบบที่มีความหลากหลายให้ผูท้ ี่ตอ้ งการได้เลือกซื้ อ เลือกใช้งาน โดยมีรูปแบบให้เลือก
ตามการใช้งานและความชอบส่ วนตัว เช่น หมวกกันน็อคแบบเต็มหน้า หมวกกันน็อคแบบออฟโร้ด
หรื อแบบมอเตอร์ ครอส หมวกกันน็อคแบบเต็มใบหรื อเปิ ดหน้า หมวกกันน็อคแบบเปิ ดคางหรื อ
แบบโมดูลา และหมวกกันน็อคแบบครึ่ งใบ
ทั้ง นี้ ยังมี เรื่ อ งของรู ป แบบสี สั น ที่ ผู ผ้ ลิ ต ของแต่ ล ะยี่ห้ อ ได้ผ ลิ ต ออกมาเพื่ อ สร้ างความ
แตกต่างแก่ผใู ้ ช้งานและผูพ้ บเห็น และรวมไปถึงจํานวนหมวกกันน็อคที่ผขู ้ บั ขี่รถจักรยานยนต์มีไว้
ครอบครอง ว่ามีจาํ นวนมากน้อยเพียงใด
ด้วยรู ปแบบที่ หลากหลายดัง่ ที่ กล่าวมาข้างต้นนี้ จึงเป็ นที่ มาในหัวข้อของการศึกษา ว่ามี
ปั จจัยอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อหมวกกันน็อค ของคนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก
กรุ งเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อหมวกกันน็อค ของคนวัย
ทํางาน แขวงหัวหมาก กรุ งเทพมหานคร

1464

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อหมวก
กันน็อค ของคนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก กรุ งเทพมหานคร
3. เพื่ อศึ กษาปั จจัยอื่ น ๆ ที่ มีอิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อหมวกกัน น็ อ ค ของคนวัย
ทํางาน แขวงหัวหมาก กรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จจัยส่ วนบุ ค คลที่ ป ระกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ รายได้(ต่ อเดื อ น) และสถานภาพที่
แตกต่ างกัน มี อิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อหมวกกันน็ อค ของคนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก
กรุ งเทพมหานครต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย (4P) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์(ประเภทของ
หมวก) ด้านราคา ด้านสถานที่ จดั จําหน่ าย(สถานที่ ซ้ื อ) และด้านส่ งเสริ มการขาย(โปรโมชั่น) ที่
แตกต่ างกัน มี อิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อหมวกกันน็ อค ของคนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก
กรุ งเทพมหานครต่างกัน
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่ประกอบด้วย ด้านคุณลักษณะ และด้านเวลาที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อหมวกกันน็อค ของคนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก กรุ งเทพมหานครต่างกัน
ประโยชน์ ของการวิจยั
1. ผูป้ ระกอบการหรื อผูท้ ี่สนใจจะนําผลการวิจยั นี้ ไปใช้ เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณภาพสิ นค้า และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ในการใช้งานที่หลากหลายได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและได้ผลคุม้ ค่ามากที่สุดเพื่อตอบสนองให้ตรงตามความต้องการที่แท้จริ งของ
ผูบ้ ริ โภค
2. ผูป้ ระกอบการหรื อผูท้ ี่ สนใจจะนําผลการวิจยั นี้ ไปใช้ สามารถนําผลการศึ กษาไปเป็ น
แนวทางวางแผนกลยุท ธ์ท างการตลาด วิเคราะห์ คู่แข่งขัน เพื่ อเพิ่ มส่ วนแบ่ งการตลาดและกําไร
สู งสุ ดให้กบั ธุรกิจ
3. ผูป้ ระกอบการหรื อผูท้ ี่ สนใจจะนําผลการวิจยั นี้ ไปใช้ สามารถนําผลการศึ กษาไปเป็ น
แนวทางในการทําให้ลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภค เชื่อมัน่ ในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
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กรอบแนวคิดการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อหมวกกันน็อค ของคนวัย
ทํางาน แขวงหัวหมาก กรุ งเทพมหานคร” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ปั จจัยส่วนบุ คคล
- เพศ
- อาชีพ
- สถานภาพ

ตัวแปรตาม

- อายุ
- รายได้

ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิ ตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านสถานที่ จัดจํา หน่าย - ด้านส่งเสริ มการขาย

การตัดสินใจเลื อกซื้ อหมวกกันน็อค ของคนวัยทํา งาน
แขวงหัวหมาก กรุ งเทพมหานคร

ปั จจัยอื่นๆ
- คุณลักษณะ
- ด้านเวลา

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสินใจ
ศิวฤทธิ์ พงศกรรั งศิลป์ (2555 หน้ า 106 - 110) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของ
ลู กค้า ทําให้พ ฤติ กรรมการตัดสิ น ใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การที่ แตกต่ างกัน คื อ เพศ อายุ การศึ กษา
รายได้ อาชี พ รู ป แบบการดํารงชี วิต บุ ค ลิ กภาพ และความเชื่ อ ส่ วนตัว ตัว อย่างเช่ น ด้านอายุ มี
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าและบริ การในช่วงอายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อที่แตกต่างกัน
ด้านอาชีพ ลูกค้าที่มีอาชีพที่ต่างกันจะมีการตัดสิ นใจซื้ อหรื อบริ โภคสิ นค้าที่แตกต่างกันตามอาชี พ
ของตน ด้านรายได้ เนื่ องจากสถานภาพทางเศรษฐกิจของลูกค้าที่แตกต่างกัน จะส่ งผลให้การเลือก
ซื้อสิ นค้าหรื อบริ การของลูกค้าก็จะแตกต่างกัน รู ปแบบการดํารงชีวิต จะมีพฤติกรรมที่แสดงออก 3
รู ปแบบ คือ กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น อันเนื่ องมาจากการเลี้ยงดูในครอบครัว รวมถึง
การเรี ยนรู ้ในสังคมที่แตกต่างกันออกไป ทําให้พฤติกรรมต่างๆย่อมแตกต่างกัน และยังสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ณัฐบดี วิริยาวัฒ น์ และ สุ รชาติ สิ นวรณ์ (2555) ทําการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการ
ใช้หมวกนิรภัยในการป้องกัน อุบตั ิเหตุของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่พบกว่ารายได้
ต่ อเดื อนที่ แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการใช้หมวกกันน็อคของนักศึ กษา ซึ่ งหาก
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นักศึกษารายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย ความสนใจหรื อความใส่ ใจในเรื่ องการซื้ อหมวกกันน็อคมาสวม
ใส่ กย็ าก
ยุพ ิน พิทยาวัฒ นชั ย (2552 หน้ า 99 - 103) กล่าวว่า ช่องทางการตลาดมีความสําคัญต่อกล
ยุท ธ์ ท างการตลาดอย่างมาก เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการไปยังผู บ้ ริ โ ภคคนสุ ด ท้า ย โดยการ
วิเคราะห์ตลาด ก่อนการนําสิ นค้าไปสู่ ลูกค้า ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าใครเป็ นกลุ่มเป้ าหมายและมีส่วน
แบ่งทางการตลาดเป็ นอย่างไร ประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ 1. การแบ่งส่ วนทางการตลาดและการเลือก
กลุ่มเป้ าหมาย การแบ่งส่ วนทางการตลาดนั้น เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมีความ
ต้องการที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นธุรกิจส่ วนใหญ่มกั จะเลือกสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค
เป็ นบางส่ ว น โดยการใช้ ปั จ จัย ต่ า ง ๆ ในการแบ่ ง ส่ ว นทางการตลาด เช่ น ประชากรศาสตร์
ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรม ของผูบ้ ริ โภค เพื่อกําหนดกลุ่มเป้ าหมายของผูบ้ ริ โภคได้อย่าง
ชัดเจน ส่ วนการเลือกกลุ่มเป้ าหมายนั้น ตัวธุรกิจจะเลือกกลุ่มเป้ าหมายที่มีโอกาสในการซื้ อสิ นค้า
มากที่สุด 2. วิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เนื่องจากผูบ้ ริ โภคมีความต้องการที่หลากหลาย และมี
พฤติกรรมการซื้ อที่แตกต่างกันออกไป ต้องวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคมี
ความต้องการที่หลากหลาย และมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกันออกไป ต้องพิจารณาว่า ใครอยูใ่ น
ตลาด ตลาดอะไร ตลาดซื้ อเมื่อไหร่ ใครมีส่วนร่ วมในการซื้ อ ทําไมจึงซื้ อ และซื้ ออย่างไร ปั จจัยที่
ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ในแต่ละร้านค้าหรื อสถานที่จดั จําหน่าย มีปัจจัยดังนี้ ใกล้บา้ น
และเดิ น ทางสะดวก สามารถซื้ อ สิ น ค้าได้ค รบและราคาถู ก ความสดใหม่ ข องสิ น ค้า สถานที่ ที่
ทันสมัย มี ความสะดวกมี โปรโมชั่นหรื อความแตกต่ างพิเศษ และสถานที่ สามารถซื้ อได้ทุกเวลา
และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ขจรศั กดิ์ จันทร์ พ านิช, พรสุ ข หุ่นนิรันดร์ และ พวงชมพู โจนส์
(2558) ทําการวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมและสิ่ งแวดล้อมทางการตลาดเพื่อพัฒนารู ปแบบการส่ งเสริ มการ
สวมหมวกนิ รภัยในเด็ก โดยประยุกต์ใช้การตลาดเชิงสังคม ที่พบว่า ผูป้ กครองไม่เคยรับรู ้ขอ้ มูลการ
สวมหมวกกันน็อคไปโรงเรี ยนของเด็ก ทั้งนี้ เนื่ องจากผูป้ กครองไม่มีหมวกกันน็อคให้สาํ หรับเด็ก
จึงเป็ นเหตุผลที่ ทาํ ให้เด็กไม่สวมหมวกกันน็อค ทั้งนี้ สาเหตุมาจากไม่มีร้านขายหมวกกันน็อคใน
ชุมชน ทําให้การเข้าถึงหมวกกันน็อคเป็ นไปได้ยาก ทําให้ผปู ้ กครองไม่สามารถหาหมวกกันน็อคที่
มีขนาดพอดี กบั ศี รษะเด็กได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งจะส่ งผลในด้านความปลอดภัยต่ อตัวเด็กเมื่ อเกิ ด
อุบตั ิเหตุ
และจากข้อมู ลผลสํารวจ โดยมู ลนิ ธิ ไทยโรดส์ และเครื อข่ ายเฝ้ าระวัง สถานการณ์ ค วาม
ปลอดภัย ทางถนน ภายใต้ การสนั บสนุ นของสํ านักงานกองทุน สนับสนุ นการสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพ
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(สสส.) (2558) ในเรื่ อง “อัตราการสวมหมวกนิ รภัยของผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ.
2557” พบว่า อัตราการสวมหมวกกันน็อคของผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย เฉลี่ยทัว่ ประเทศ
อยู่ที่ร้อยละ 42 แบ่ งเป็ น เฉพาะผูข้ บั ขี่ ทวั่ ประเทศร้ อยละ 51 และผูซ้ ้อ นทัว่ ประเทศร้ อ ยละ 19 มี
แนวโน้มที่ลดลงโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่ น และพบว่าเขตชุมชนเมือง มีอตั ราการสวมหมวกนิรภัยสู งกว่า
เขตชุมชนชนบทเกือบเท่าตัว
ระเบียบวิธีวจิ ัย
งานวิ จ ัย นี้ ได้ เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง คื อ คนวัย ทํา งาน แขวงหั ว หมาก
กรุ งเทพมหานครโดยใช้สูตรของ Cochran จํานวน 400 คน ผูว้ ิจยั ออกแบบการวิจยั เป็ นเชิงปริ มาณ
โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน พ.ศ.
2560 แล้วตรวจสอบความถู กต้อง และความเชื่ อ มัน่ ของแบบสอบถามจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ เมื่ อ ผ่าน
เรี ยบร้อยแล้ว จึงได้นาํ ไปแจกจริ งกับกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิ จยั นําข้อ มู ล ที่ ได้จ ากแบบสอบถามของกลุ่ ม ตัวอย่างจํานวน 400 คน มาดําเนิ น การ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่งทําให้ผวู ้ ิจยั แน่ใจได้ว่าข้อมูลที่นาํ มาประมวลนั้น เป็ นข้อมูลที่
มีความสมบูรณ์ถูกต้อง และอยูใ่ นรู ปแบบเดียวกันทั้งหมด และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยโปแกรม
Microsoft Office Excel โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าจํานวน ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-Test และ F-Test
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สรุ ปผลการวิจยั
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม
(n=400)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ

อาชีพ

รายได้ต่อเดือน

สถานภาพ

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ความถี่

ร้ อยละ

ชาย

273

68

หญิง

127

32

21 - 30 ปี

229

57

31 - 40 ปี

150

38

41 - 50 ปี

18

5

มากกว่า 50 ปี

3

1

ข้าราชการ

37

9

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

29

7

พนักงานเอกชน

184

46

ธุรกิจอิสระ

41

10

อื่นๆ

109

27

น้อยกว่า 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

มากกว่า 100,000 บาท

7

2

โสด

261

65

สมรส

139

35

ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีจาํ นวน 273 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.25 ช่วงอายุ
ระหว่าง 20-30 ปี มีจาํ นวน 229 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.25 อาชีพพนักงานเอกชน มีจาํ นวน 184 คน
คิ ดเป็ นร้ อยละ 46 มี รายได้ต่ อเดื อ นในช่ วง 10,000-30,000 บาท จํานวน 266 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
66.50 และมีสถานภาพโสด มีจาํ นวน 261 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.25
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ตารางที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทาง
การตลาด
ประเภทหมวกกันน็อค

รายละเอียด

ความถี่

ร้ อยละ

161

40.25

9

2.25

แบบเปิ ดหน้า

153

38.25

แบบเปิ ดคาง

15

3.75

แบบครึ่ งใบ

62

15.50

น้อยว่า 1,000 บาท

108

27.00

1,000 - 3,000 บาท

241

60.25

3,001 - 10,000 บาท

39

9.75

มากกว่า 10,000 บาท

12

3.00

18

4.50

ร้านขายหมวกกันน็อค

364

91.00

ห้างสรรพสิ นค้า

13

3.25

ซื้อผ่านเว็บไซต์

5

1.25

ของแถม

104

26.00

ราคาส่ วนลด

212

53.00

บริ การหลังการขาย

12

3.00

ประกันสิ นค้า

72

18.00

แบบเต็มใบ
แบบมอเตอร์ ครอส

ราคา

สถานที่ซ้ือ

ตัวแทนจําหน่ายของแต่ละ
ยีห่ อ้

โปรโมชัน่

ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกซื้ อประเภทหมวกกันน็อค แบบเต็มใบ มีจาํ นวน 161
คน คิดเป็ นร้อยละ 40.25 ราคาหมวกกันน็อคที่เหมาะสมที่เลือกซื้อคือ 1,000 - 3,000 บาท มีจาํ นวน
241 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.25 สถานที่ซ้ื อที่ มีคนเลือกซื้ อคือ ร้านขายหมวกกันน็อค มีจาํ นวน 364
คน คิดเป็ นร้อยละ 91 รู ปแบบโปรโมชัน่ ที่คนสนใจคือ ราคาส่ วนลด มีจาํ นวน 212 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 53
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ เกี่ยวกับปั จจัยอื่น ๆ
ปัจจัยอื่น ๆ
คุณลักษณะ

ระยะเวลา

รายละเอียด

ความถี่

ร้ อยละ

ความสวยงาม

114

28.50

ความทนทาน

34

8.50

ความปลอดภัย

225

56.25

ความมีชื่อเสี ยงของแบรนด์

27

6.75

0 - 1 วัน

160

40.00

2 - 7 วัน

192

48.00

1 เดือน

30

7.50

มากกว่า 1 เดือน

18

4.50

ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกคุณลักษณะด้านความปลอดภัยมีจาํ นวน 225 คน คิ ด
เป็ นร้อยละ 56.25 ระยะเวลาที่ใช้ในการตัดสิ นใจคือ 2-7 วัน มีจาํ นวน 192 คน คิดเป็ นร้อยละ 48
ตารางที่ 4 การตัดสิ นใจเลือกซื อ้ หมวกกันน็อค ของคนวัยทํางาน แขวงหั วหมาก กรุ งเทพมหานคร
การตัดสินใจ

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สวมใส่ สบาย

4.793

0.4122

รู ปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์

4.458

0.6318

อายุการใช้งาน

4.290

0.7953

แบรนด์ (ยีห่ อ้ )

3.813

0.9405

วิสยั ทัศน์ในการมองเห็น

4.683

0.4819

ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกสวมใส่ สบาย มีค่าเฉลี่ ยที่ 4.793 คะแนน ค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ ากับ 0.4122 คะแนน เลื อ กวิสั ยทัศ น์ ในการมองเห็ น มี ค่ าเฉลี่ ยที่ 4.683 คะแนน ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.4819 คะแนน เลือกรู ปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.458 คะแนน
ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.6318 คะแนน เลือกอายุการใช้งาน มี ค่ าเฉลี่ ยที่ 4.290 คะแนน ค่ า
เบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.7953 คะแนน และเลือกแบรนด์(ยี่ห้อ) มีค่าเฉลี่ยที่ 3.813 คะแนน ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.9405 คะแนน
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ผลการทดสอบสมมติฐานและอภิปรายผลของการวิจยั
สมมติฐ านที่ 1 : ปั จ จัย ส่ วนบุ คคล ที่ประกอบด้ วย เพศ อายุ อาชี พ รายได้ ต่ อเดื อน และ
สถานภาพที่แตกต่ างกัน มีอิทธิพ ลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อหมวกกันน็อค ของคนวัย ทํางาน แขวง
หัวหมาก กรุงเทพมหานครต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีเพียงปั จจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้เท่านั้นที่ มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ หมวกกัน น็ อค ของคนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก กรุ งเทพมหานครอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิวฤทธิ์ พงศกรรั งศิ ลป์ (2555) ที่กล่าวในเรื่ อง
ของรายได้ว่า เนื่ องจากสถานภาพทางเศรษฐกิ จของลูกค้าที่ แตกต่ างกัน จะส่ งผลให้การเลือกซื้ อ
สิ นค้าหรื อบริ การของลูกค้าก็จะแตกต่างกันออกไป เช่น ผูม้ ีรายได้ดี ก็จะเลือกซื้ อสิ นค้าที่มีคุณภาพ
ดี ราคาค่ อ นข้างสู ง เป็ นต้น และยังสอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ ณั ฐ บดี วิริ ย าวัฒ น์ และ สุ ร ชาติ
สิ นวรณ์ (2555) ซึ่ งทําการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้หมวกนิ รภัยในการป้ องกัน อุบตั ิเหตุของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่พบกว่ารายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้หมวกกันน็อคของนักศึกษา ซึ่ งหากนักศึกษารายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย ความสนใจ
หรื อความใส่ ใจในเรื่ องการซื้ อหมวกกัน น็ อ คมาสวมใส่ ก็ ย าก ทั้ งนี้ จากด้ า นรายได้ จ ะพบ
ความสัมพันธ์หนึ่งว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่น้ นั อยูใ่ นวัยที่เริ่ มต้นการทํางานทําให้มีรายได้ที่
ไม่สูงมาก จึงส่ งผลให้การเลือกซื้อหมวกกันน็อคมีผลต่อรายได้และค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอื่น ๆ ที่ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อหมวกกันน็อค ของ
คนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก กรุ งเทพมหานคร สอดคล้องกับงานของ นัชรัศม์ ชู หิรัญญ์ วฒ
ั น์ (2555)
ซึ่ งทําการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามกฎหมายจราจรของผูข้ บั ขี่
รถจักรยานยนต์ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสี มา พบว่าด้านเพศไม่มีอิทธิ พลต่อการสวมหมวก
กันน็อคต่อปฏิบตั ิตามกฎหมายจราจร
ในความคิดเห็นของผูว้ ิจยั เห็นว่า ไม่วา่ จะเป็ นเพศใด ช่วงอายุใด อาชีพใด และสถานภาพใด
ก็ตาม หากเป็ นผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ไม่ ว่าจะเป็ นผูข้ บั ขี่ ห รื อผูซ้ ้อนท้ายจําเป็ นต้องสวมใส่ หมวก
กันน็อค เนื่ องจากเป็ นกฎหมายที่ ถูกบัญญัติข้ ึ น ซึ่ งทางภาครัฐก็ช่วยกระตุน้ และรณรงค์ เพื่อปลูก
จิตสํานึ กในเรื่ องการสวมหมวกกันน็อคเมื่อขับขี่หรื อซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์อยู่เป็ นประจํา และ
เป็ นเรื่ องของความปลอดภัยของตัวผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์และผูซ้ อ้ นเอง ด้วยเหตุน้ ีจึงไม่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อหมวกกันน็อค
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สมมติ ฐ านที่ 2 : ปั จ จั ย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ ป ระกอบด้ ว ย (4P) ได้ แก่ ด้ า น
ผลิต ภัณฑ์ (ประเภทของหมวก) ด้ านราคา ด้ านช่ องทางจัดจําหน่ าย(สถานที่ซื้ อ) และด้ านส่ งเสริ ม
การขาย(โปรโมชั่ น) ที่แตกต่ างกัน มีอิทธิ พ ลต่ อการตัด สิ น ใจเลื อกซื้ อหมวกกันน็ อค ของคนวัย
ทํางาน แขวงหัวหมาก กรุ งเทพมหานครต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีเพียงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่เท่านั้น
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ นใจเลื อ กซื้ อหมวกกั น น็ อ ค ของคนวั ย ทํ า งาน แขวงหั ว หมาก
กรุ งเทพมหานครอย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติ 0.05 สอดคล้องกับแนวคิ ดของ ยุพ ิน พิทยาวัฒ นชั ย
(2552) ที่ กล่ าวว่า ผูบ้ ริ โภคมี ค วามต้องการที่ ห ลากหลาย และมี พ ฤติ กรรมการซื้ อที่ แตกต่ างกัน
ออกไป ต้องวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เนื่องจากผูบ้ ริ โภคมีความต้องการที่หลากหลาย และมี
พฤติ กรรมการซื้ อ ที่ แ ตกต่ างกัน ออกไป ต้อ งพิ จารณาว่า ใครอยู่ในตลาด ตลาดอะไร ตลาดซื้ อ
เมื่ อไหร่ ใครมีส่วนร่ วมในการซื้ อ ทําไมจึงซื้ อ และซื้ ออย่างไร และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ขจรศั กดิ์ จั น ทร์ พานิ ช , พรสุ ข หุ่ นนิ รั น ดร์ และ พวงชมพู โจนส์ (2558) ซึ่ งทํา การวิ จ ัย เรื่ อ ง
พฤติกรรมและสิ่ งแวดล้อมทางการตลาดเพื่อพัฒนารู ปแบบการส่ งเสริ มการสวมหมวกนิ รภัยในเด็ก
โดยประยุกต์ใช้การตลาดเชิ งสังคม ที่พบว่า ผูป้ กครองไม่เคยรับรู ้ขอ้ มูลการสวมหมวกกันน็อคไป
โรงเรี ยนของเด็ก ทั้งนี้ เนื่ องจากผูป้ กครองไม่มีหมวกกันน็อคให้สาํ หรับเด็ก จึงเป็ นเหตุผลที่ทาํ ให้
เด็กไม่สวมหมวกกันน็อค ทั้งนี้ สาเหตุมาจากไม่มีร้านขายหมวกนิ รภัยในชุ มชน ทําให้การเข้าถึ ง
หมวกกันน็อคเป็ นไปได้ยาก ทําให้ผูป้ กครองไม่สามารถหาหมวกกันน็อคที่มีขนาดพอดีกบั ศีรษะ
เด็กได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งจะส่ งผลในด้านความปลอดภัยต่อตัวเด็กเมื่อเกิ ดอุบตั ิเหตุ ทั้งนี้ จากด้าน
สถานที่ จดั จําหน่ ายจะพบว่า ร้ านค้าที่ ขายหมวกกันน็อคไม่มีหมวกกันน็อคที่ ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผูซ้ ้ื อได้ ด้วยเหตุทางด้านทําเลที่ต้ งั ของร้าน ว่าอยูใ่ นทําเลที่ผูซ้ ้ื อสามารถเข้าถึงร้านได้
อย่างสะดวก เพราะด้วยพื้นที่จอดรถในกรุ งเทพไม่เอื้ออํานวยต่อการจอดรถ อาจส่ งผลทําให้ผซู ้ ้ือไม่
มีความสะดวกที่จะเข้ามาซื้อหมวกที่ร้าน
ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านอื่ น ๆ ที่ ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
หมวกกันน็อค ของคนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก กรุ งเทพมหานคร สอดคล้องกับงานของ วัฒ นวงศ์
รั ต นวราห และ จินตวีร์ เกษมศุ ข (2553) ซึ่ งทําการวิจยั เรื่ อง การศึ กษาพฤติ กรรมการสวมหมวก
นิ รภัยของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ ในจังหวัดนครปฐม โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
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พบว่าปั จจัยด้านราคา ไม่มีอิทธิพลต่อการสวมหมวกกันน็อค เพราะอยูท่ ี่ความพึงพอใจในราคาของ
หมวกกันน็อคที่ผซู ้ ้ือจะเลือกมาใช้งาน
ในความคิดเห็นของผูว้ ิจยั เห็นว่า ด้านผลิตภัณฑ์(ประเภทของหมวก) ของแต่ละยี่ห้อ ไม่มี
ความแตกต่างกันมาก อาจเพราะสรี ระของศีรษะมนุ ษย์เราเป็ นทรงกลมและการออกแบบในเรื่ อง
ความปลอดภัยมีส่วนที่ทาํ ให้รูปแบบของแต่ละประเภทของหมวกกันน็อคไม่เกิดความต่าง แต่จะมี
ความต่างในเรื่ องวัตถุดิบที่ใช้และการปกป้ องเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ มาเป็ นส่ วนสําคัญ ด้านราคาของแต่
ละยีห่ อ้ ที่วางขายนั้นมีเรื่ องการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่ งผลต่อราคาที่แต่ละยีห่ อ้ กําหนดราคาไว้
แต่ท้ งั นี้ ผซู ้ ้ื อเองก็อาจจะมีการหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาเพื่อประกอบการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ ส่ วน
ด้านส่ งเสริ มการขาย(โปรโมชัน่ ) นั้นขึ้นอยู่กบั ร้านค้าเป็ นผูก้ าํ หนด เพื่อเป็ นแรงจูงใจสําหรับการ
ตัดสิ นใจได้ง่ายขึ้น แต่อย่างไรก็ดีไม่ว่าจะเป็ นด้านใดในสามด้านที่กล่าวมา ผูท้ ี่ขบั ขี่รถจักรยานยนต์
ทุกคนก็จาํ เป็ นต้องมีหมวกกันน็อคเพือ่ ใช้งาน จึงไม่เป็ นอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจในหัวข้อข้างต้น
สมมติฐานที่ 3 : ปัจจัย อื่น ๆ ที่ประกอบด้ วย ด้ านคุณลักษณะ และด้ านเวลาที่แตกต่ างกัน มี
อิทธิพ ลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อหมวกกันน็อค ของคนวัย ทํางาน แขวงหัวหมาก กรุ งเทพมหานคร
ต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยด้านคุณลักษณะ และด้านเวลา ไม่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อหมวกกันน็อค ของคนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก กรุ งเทพมหานคร ในความคิดเห็น
ของผูว้ ิจยั เห็ นว่า อาจเป็ นเพราะด้านคุ ณ ลักษณะของไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องใด ก็เป็ นอิ ท ธิ พลต่ อเนื่ อ ง
หลังจากที่ได้ตดั สิ นใจที่จะซื้ อหมวกกันน็อคไปเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ว่าจะเลือกซื้ อหมวกกันน็อคที่มี
ลวดลายแบบใด ส่ วนด้านเวลานั้น เป็ นเพี ยงการใช้เวลาในการตัดสิ นใจว่าจะซื้ อหมวกกัน น็ อ ค
เมื่อไหร่ บางครั้งการใช้เวลาในการตัดสิ นใจอาจไม่จาํ เป็ นต้องใช้เวลาในการตัดสิ นใจมาก เพราะ
หากหมวกกันน็อคที่มีอยูเ่ กิดชํารุ ด เสี ยหาย หรื อสู ญหาย การใช้เวลาในการตัดสิ นใจก็จะสั้นลงตาม
ความจําเป็ นในการใช้งาน หรื อการใช้เวลาตัดสิ นใจสําหรับหมวกกันน็อคเพิ่มจากที่มีอยู่แล้ว ก็จะ
เป็ นเพี ยงการประวิงเวลาในการซื้ อ ของแต่ ล ะคนเท่ านั้น เอง ซึ่ งบทสรุ ป สุ ดท้ายก็ตอ้ งซื้ อหมวก
กันน็อคมาในที่สุด
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ผูว้ ิจยั ควรทําการศึกษาเพิ่มเติมจากประชากรในพื้นที่ ต่างๆ อาทิ ในเขตปริ มณฑล หรื อ
ต่ างจังหวัดที่ มีจาํ นวนประชากรหนาแน่ น จากการศึ กษาในครั้ งนี้ พบว่า รายได้ และสถานที่ จดั
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จําหน่ าย มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อหมวกกันน็อคมากที่สุด ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรพิจารณา
ศึกษาเปรี ยบเทียบกันระหว่าง พฤติกรรม และ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกหมวกกันน็อค
ของคนกลุ่มอื่น ๆ หรื อ กลุ่มคนในแบบวงกว้างมากขึ้น
2. สําหรับบริ ษทั ผูผ้ ลิตหมวกกันน็อค ควรคํานึงถึงปั จจัยด้านต่าง ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อผู ้
เลือกซื้ อ ซึ่ งมีผูเ้ ลือกซื้ อให้ความสนใจในการเลือกซื้ อหมวกกันน็อค ซึ่ งพบว่าทั้งเพศชายและเพศ
หญิ งให้ความสําคัญด้านความปลอดภัยมาเป็ นอันดับแรกในการเลือกซื้ อหมวกกันน็อค ทั้งนี้ ทาง
ห้างร้านผูจ้ ดั จําหน่าย อาจต้องศึกษาและทําการตลาดเพิ่ม เพื่อสร้างแรงดึงดูดให้กบั ผูบ้ ริ โภคในการ
เลือกซื้ อหมวกกันน็อค ส่ วนตัวผูบ้ ริ โภคเองอาจเลือกซื้ อหมวกกันน็อคที่ราคาเหมาะสมกับรายได้
ของตนเอง พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ (รู ป แบบหมวกกัน น็ อ ค) ผูผ้ ลิ ตควรคํานึ งถึ งด้านการสวมใส่ ส บายของ
ผูใ้ ช้งาน และ ด้านวิสัยทัศน์ในการมองเห็ น เมื่ อใช้งาน เพราะหมวกกันน็ อคเป็ นอุปกรณ์ ที่ช่วย
ปกป้ องศีรษะจากอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้น ฉะนั้นอาจจะไม่เพียงแต่ 2 ด้านข้างต้น แต่ยงั ต้องคํานึ งถึงวัสดุ
ด้วย และรู ปแบบของหมวกกันน็อคที่จะช่วยเรื่ องความปลอดภัยของผูใ้ ช้งาน และผลิตออกมาตรง
ตามมาตรฐานหรื อสู งกว่ามาตรฐาน
ด้านราคา ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ าย ควรคํานึ งการตั้งราคา(หมวกกันน็อค)ที่ เหมาะสม เพื่อ
ช่วยและผลักดันให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเลือกซื้อได้อย่างง่าย
ด้านสถานที่ จดั จําหน่ ายจากงานวิจยั ครั้งนี้ สถานที่ จดั จําหน่ าย มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อหมวกกันน็อคอย่างมาก ดังนั้นทางผูผ้ ลิตและห้างร้านผูจ้ ดั จําหน่าย ควรคํานึงถึงสถานที่จดั
จําหน่ายให้ดูน่าสนใจและดึงดูดผูบ้ ริ โภคที่จะเข้ามาเลือกซื้ อหมวกกันน็อคภายในร้าน ทั้งนี้ จะเป็ น
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อตัวผลิตภัณฑ์และต่อแบรนด์สินค้าเองด้วย
ด้านส่ งเสริ มการขาย(โปรโมชัน่ ) ห้างร้านผูจ้ ดั จําหน่ายควรมีการจัดรายการส่ งเสริ มการขาย
เสนอให้ กับ ลู กค้าอย่างสมํ่าเสมอ เพื่ อ ดึ งดู ด ใจให้ ลู ก ค้ามาเลื อ กซื้ อ หมวกกัน น็ อ ค เพราะถึ งแม้
ผูบ้ ริ โภคจะมีมอเตอร์ไซต์เพียงคันเดียว แต่กไ็ ม่จาํ เป็ นที่ผบู ้ ริ โภคจําเป็ นต้องมีหมวกกันน็อคเพียงใบ
เดี ยว เพราะหากผูบ้ ริ โภคมี ครอบครั ว จํานวนหมวกกัน น็ อ คที่ จะต้อ งซื้ อเพิ่ มก็มีจาํ นวนเพิ่ มขึ้ น
เช่นกัน
ด้านคุ ณ ลักษณะและลวดลาย ผูผ้ ลิ ต ห้างร้ าน และผูจ้ ดั จําหน่ าย ควรคํานึ งถึ งรู ป แบบที่
ทันสมัยและอาจเพิ่มในเรื่ องของเทคโนโลยี รวมถึงการดีไซน์ เพื่อให้หมวกกันน็อคสามารถใช้งาน
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ได้หลายด้าน นอกเหนือจากด้านความปลอดภัย ทั้งนี้ หากเพิ่มรู ปแบบที่มีเอกลักษณ์ในตัว ผูบ้ ริ โภค
ยังสามารถใช้งานทางด้านแฟชัน่ ได้อีกทางหนึ่งด้วย
ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป ควรพิจารณาเลือกศึกษากลุ่มตัวอย่างในเขตอื่น หรื อจังหวัด
อื่นบ้าง นอกเหนื อจาก ผูเ้ ลือกซื้ อหมวกกันน็อคในแขวงหัวหมาก กรุ งเทพมหานคร และทําไมผู ้
เลือกซื้อหมวกกันน็อคถึงเลือกซื้อหมวกกันน็อคเพิ่มจากจํานวนที่มีเดิมอยูแ่ ล้ว
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาลึ ก ลงไปถึ งทัศ นคติ ค่ านิ ยม แนวคิ ด และที่ มีผ ลต่ อ ผูบ้ ริ โภคในการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อหมวกกันน็อค โดยใช้รูปแบบการวิจยั เชิ งคุณภาพซึ่ งจะทําให้เกิดการศึกษาในเชิง
ลึกมากกว่า และยังสามารถนําไปเป็ นแผนการตลาดต่อไป และควรศึกษาเพิ่มเติมจากการส่ งเสริ ม
การใช้หมวกกันน็อคจากทางภาครัฐในเรื่ องความปลอดภัยต่อผูข้ บั ขี่มอเตอร์ไซต์และผูซ้ อ้ นท้าย
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ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการศูนย์ ออกกําลังกายของผู้บริโภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
Factors Influence Consumers’ Decision to Select Fitness Center Service In Bangkok
Province.
ปริญญา สาททอง
นักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดและปั จจัยอื่น ๆ และการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์ออกกําลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือผูท้ ี่ใช้บริ การศูนย์ออกกําลังกายในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน
400 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการวิจยั คื อ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ ข อ้ มู ล ด้วยสถิ ติ เชิ งพรรณนา
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมกับทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ
เชิงอนุมาน t-test และ F-Test (One-Way Analysis of Variance)
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี ประกอบ
อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้ 10,001-20,000 บาท การศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี สถานภาพ
โสด ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ดี มีความปลอดภัย ราคาเหมาะสม
เมื่ อ เที ย บกับ คุ ณ ภาพการบริ การ ทํา เลที่ ต้ ัง ที่ ดี เดิ น ทางสะดวก พนั ก งานให้ ค ํา แนะนํา ตาม
ห้างสรรพสิ นค้า พนักงานมี ทกั ษะและให้ความรู ้ ในการบริ การ สถานที่ ออกกําลังกายกว้างขวาง
สะดวกสบาย และความสะดวกรวดเร็ วในการขอรับบริ การ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัย
ส่ วนบุคคลด้านอาชี พและสถานภาพ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์ออกกําลังกาย
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่ างกัน อย่างมี นัยสําคัญ ที่ ระดับ 0.05 และปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์ออก
กําลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 และปั จจัย
อื่น ๆ ด้านภาพลักษณ์และความไว้วางใจ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์ออกกําลัง
กายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : การตัดสิ นใจ, ศูนย์ออกกําลังกาย, ส่ วนประสมทางการตลาด (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
ในยุคปั จจุบนั มนุษย์มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพพลานามัย อันเนื่ องมาจากความเจริ ญก้าวหน้า
ทางด้ า นการติ ด ต่ อ สื่ อสารและเทคโนโลยี ประกอบกับ รู ปแบบการดํา เนิ น ชี วิ ต ที่ มี ค วาม
สะดวกสบายมากยิ่ ง ขึ้ น ดั ง นั้ นแล้ว มนุ ษ ย์จึ ง เล็ ง เห็ น ความสํ า คัญ ต่ อ การออกกํา ลัง กายใน
ชีวิตประจําวันเป็ นอย่างยิง่ เพราะการออกกําลังกายเป็ นกิจกรรมที่มีความสําคัญที่ทาํ ให้ผอู ้ อกกําลัง
กายมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และยังช่วยเสริ มสร้างสุ ขภาพจิตที่ดีได้อีกด้วย ศูนย์ออก
กําลังกายจึงเป็ นทางเลือกหนึ่ งที่ตอบสนองความต้องการในเรื่ องการออกกําลังกายของผูบ้ ริ โภคได้
แต่ปัจจุบนั นี้ ธุรกิจศูนย์ออกกําลังกายได้เกิ ดขึ้นหลายแห่ งมากมาย และมีการขยายตลาดไปยังเขต
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พื้ น ที่ ต่ างๆ อย่างรวดเร็ วอัน เนื่ อ งมาจากการได้รับ ความนิ ยมที่ เพิ่ มขึ้ น ทั้งตามห้ างสรรพสิ น ค้า
โรงพยาบาล โรงแรม และอาคารที่ พกั อาศัย ส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคมีทางเลือกในการตัดสิ นใจที่ จะใช้
บริ การ ทําให้ธุรกิจศูนย์ออกกําลังกายมีการแข่งขันทางด้านการตลาดมากยิง่ ขึ้น ดังนั้นผูด้ าํ เนินธุรกิจ
จึ ง ควรให้ ค วามสํ า คัญ ที่ จ ะต้อ งใช้ก ลยุท ธ์ ท างการตลาดรู ป แบบต่ า ง ๆ เพื่ อ ที่ จ ะดึ ง ดู ด ใจและ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาเป็ นสมาชิ กและใช้บริ การศูนย์ออกกําลังกายให้ได้
มากที่สุด
การที่ มีธุรกิ จ ที่ ให้ บ ริ การเกี่ ยวกับ สถานออกกําลังกายเพิ่ มมากขึ้ น ส่ งผลให้ ผูบ้ ริ โภคมี
ทางเลือกในการตัดสิ นใจที่จะใช้บริ การ ทําให้เกิดการแข่งขันทางด้านการตลาด ซึ่ งมีปัจจัยหลาย ๆ
อย่างที่ ผูบ้ ริ โภคเลือกที่ จะใช้บริ การกับผูใ้ ห้บริ การเกี่ ยวกับสถานที่ ออกกําลังกาย ไม่ว่าจะเป็ นใน
เรื่ องของรู ปแบบการให้บริ การ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การหรื อสถานที่ให้บริ การ ผูด้ าํ เนิ นธุรกิจจึง
จําเป็ นที่จะต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อที่จะดึงดูดใจผูบ้ ริ โภคเข้ามาเป็ นสมาชิ ก
และใช้บริ การของสถานออกกําลังกายของตน
สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ผูท้ าํ การวิจยั ต้องการที่จะศึกษาและมุ่งเน้นถึง ปั จจัยที่ มีผลต่อการ
ตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารศู น ย์อ อกกําลังกายของผู บ้ ริ โ ภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และเห็ น ว่า
การศึ กษาในด้านนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ ทาํ ธุ รกิจและผูท้ ี่ ตอ้ งการจะทําธุ รกิ จเกี่ยวกับศูนย์ออก
กําลังกาย เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจยั มาใช้เป็ นแนวทางในการดําเนิ นธุ รกิจ การพัฒนากล
ยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคและรองรับการแข่งขันที่ สูงขึ้นได้
อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และยังเป็ นแนวทางให้ กับ ผู ท้ ี่ ส นใจในเรื่ อ งนี้ นําไปใช้ป ระโยชน์ ได้ต าม
ต้องการ
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์ออกกําลังกาย
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ศูนย์ออกกําลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่ อศึ กษาปั จจัยอื่ นๆ ประกอบด้วยภาพลักษณ์ และความไว้วางใจที่ มีอิท ธิ พลต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์ออกกําลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จจัยส่ วนบุ คคล เพศ อายุ อาชี พ รายได้ ระดับ การศึ กษา สถานภาพที่ แตกต่ างกัน มี
อิ ทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การศูนย์ออกกําลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย บริ การ ราคา ช่ องทางการจัดจําหน่ าย
การส่ งเสริ มการตลาด บุคคล สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ และกระบวนการที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์ออกกําลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
3. ปั จจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์และความไว้วางใจที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์ออกกําลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
ประโยชน์ ของการวิจยั
1. ผลของการศึกษาทําให้เข้าใจถึงปั จจัยสําคัญต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การศูนย์ออกกําลังกายในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อนําผลที่ ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ไปเป็ นประโยชน์สําหรับผูป้ ระกอบการและผูท้ ี่
สนใจจะลงทุนประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับศูนย์ออกกําลังกายในเขตกรุ งเทพมหานคร อาจนําไปใช้ใน
การกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายและสร้าง
ความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
3. ผลของการศึ กษาจะเป็ นแนวทางให้กบั งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องและเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

ลักษณะประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. อาชีพ
4. รายได้
5. ระดับการศึกษา 6. สถานภาพ

ส่ วนประสมทางการตลาด
1. บริ การ
2. ราคา
3. ช่องทางการจัดจําหน่าย
4. การส่ งเสริ มการตลาด
5. บุคคล
6. สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
7. กระบวนการ

การตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การ
ศูนย์ออกกําลังกาย

ปัจจัย อื่น ๆ
1. ภาพลักษณ์
2. ความไว้วางใจ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. จิ ร วรรณ ดี ป ระเสริ ฐ (2553 : 73) กล่ าวว่า ผศ.ดร.จิ ร วรรณ ดี
ประเสริ ฐ, (2553:73-74). การตัดสิ นใจซื้ อของผูซ้ ้ื อมักจะได้รับอิทธิ พลมาจากปั จจัยต่ าง ๆ ได้แก่
อายุข องผูซ้ ้ื อ ขั้น ตอนของวงจรชี วิ ต อาชี พ สภาวะทางเศรษฐกิ จ (รายได้เพื่ อ การจับ จ่ าย การ
ประหยัดและทรัพย์สิน หนี้ สิน เป็ นต้น) รู ปแบบการใช้ชีวิต บุคลิกภาพและแนวความคิดเกี่ยวกับ
ตนเอง รู ป แบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) จะครอบคลุมกิ จกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests)
ความคิดเห็นในเรื่ องต่าง ๆ (Opinion) และประชากรศาสตร์ (Demographics) แต่รูปแบบการใช้ชีวิต
อาจจะใช้แนวความคิ ด VALS (Values and Lifestyles)ทําการแบ่ งกลุ่ มผูบ้ ริ โภคเป็ น 8 กลุ่ มดังนี้
Actualizers เป็ นบุ ค คลที่ มี ร ายได้สู ง ที่ สุ ด และมี ท รั พ ยากรเป็ นจํา นวนมาก การสร้ า ง
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ภาพพจน์ให้กบั ตัวเองเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญมาก Fulfill เป็ น พ วก ที่ เป็ น มื อ อ าชี พ มี ก ารศึ ก ษ าดี มี
พฤติกรรมตามค่านิยม
Believers เป็ นพวกอนุรักษ์นิยม ชีวิตที่มุ่งครอบครัว วัด ชมรม และประเทศชาติ Achievers
เป็ นพวกมุ่งงาน นิ ยมสิ นค้าติดตลาด Strivers เป็ นพวกที่คล้ายกับ Achievers แต่มีทรัพยากร สังคม
และเศรษฐกิจน้อยกว่า ดังนั้นจึงชอบเลียนแบบ Achievers Experiencers เป็ นผูบ้ ริ โภคที่หิวและเสี ย
ค่ าใช้จ่ายมากกับ เสื้ อผ้า ฟาสต์ฟู้ด ดนตรี และของโปรดเด็กวัยรุ่ น Makers เป็ นกลุ่ มคนที่ มีความ
พอเพียงในตัวเองมีความชอบเฉพาะและพยายามมีอิทธิพลต่อสังคม Struggles เป็ นบุคคลที่มีรายได้
น้อยที่สุด
ผศ. นภวรรณ คณานุรักษ์ . (2552 : 21) ทุกสิ่ งทุกอย่างที่บริ ษทั ทําเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อ
อุ ป สงค์ข องผูบ้ ริ โภค ดังนั้น ส่ วนประสมทางการตลาด สามารถจัด กลุ่ ม ได้ 4 กลุ่ ม ด้วยกัน คื อ
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่ (Place) การส่ งเสริ มการขาย (Promotion)
ผลิตภัณฑ์ (Product) คือผลประโยชน์ที่องค์กรนําเสนอแก่ลูกค้าเป้ าหมายในรู ปแบบของ
สิ นค้าหรื อบริ การ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
ราคา (Price) คือจํานวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่าย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์มาครอบครอง
สถานที่ ห รื อช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย (Place or Distribution Channel) หมายถึ ง การ
ดําเนินงานของบริ ษทั เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์มีวางจําหน่ายให้แก่ลูกค้าเป้าหมาย
การส่ งเสริ ม การขาย (Promotion) หมายถึ งกิ จกรรมต่ าง ๆ ที่ บ ริ ษ ทั ทําการสื่ อ สารข้อมู ล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และชักชวนหรื อจูงใจให้กบั กลุ่มเป้าหมายซื้อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เครื่ องมือหลัก
ที่ นักการตลาดใช้ในการส่ งเสริ ม การตลาด คื อ การโฆษณา (Advertising) การส่ งเสริ มการขาย
(Sales Promotion) การขายโดยพนัก งานขาย (Personal Selling) และการประชาสั ม พัน ธ์ (Public
Relation) การขายโดยไม่ผา่ นคนกลาง (Direct Marketing)
รศ.ดร.วิเชียร วิทยอุดม. (2556 : 13-5,13-6) นักทฤษฎีได้จดั แบ่งการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
ไว้เป็ น 2 ลักษณะด้วยกันคือ
1.การตัด สิ น ใจที่ มี แ บบแผน (Programmed Decision) จะมี ร ะเบี ย บแบบแผนและเป็ น
ขั้น ตอน เพื่ อ กําหนดเป็ นแบบแผนในการดําเนิ น งานในองค์ก ารให้ บ รรลุ เป้ า หมายที่ ไ ด้ต้ ังไว้
องค์การต่ าง ๆ ก็จาํ เป็ นที่ จะต้องมี การพัฒ นาแนวทางที่ ใช้ในการตัดสิ นใจให้ความสัมพันธ์และ
สอดคล้อง อันเนื่ องมาจากเวลาและเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นในแต่ละวัน ตัวอย่างของการตัดสิ นใจที่ มี
แบบแผน เช่ น การลุกขึ้นมาแต่ งตัวในตอนเช้า หรื อการขับรถไปโรงเรี ยนนั้นก็ถือได้ว่าเป็ นการ
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ตัดสิ นใจชนิดที่มีแบบแผนของแต่ละบุคคล ซึ่งความเคยชินในแต่ละวันที่กระทําไป ดังตัวอย่างที่เคย
เกิดขึ้นก็คือผูบ้ ริ หารจะตัดสิ นใจว่าควรจะให้พนักงานลาพักร้อนกี่วนั การตัดสิ นใจว่าควรจะส่ งใบ
เรี ยกเก็บเงินให้กบั ลูกค้าเมื่อไหร่ และควรที่ จะสั่งซื้ อเครื่ องใช้สํานักงานเมื่อไหร่ ความเคยชิ นและ
มาตรฐานของระเบียบปฏิบตั ิเป็ นเทคนิคที่ใช้บ่อยที่สุดในกระบวนการตัดสิ นใจ ในปั จจุบนั นี้การนํา
ระบบคอมพิวเตอร์ ได้เข้ามามี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ดังตัวอย่างเช่ น คอมพิวเตอร์ มีการสร้ าง
โปรแกรมการสัมภาษณ์งาน ซึ่ งถือเป็ นวิธีหนึ่ งที่สามารถจะช่วยเลือกพนักงานในระดับล่าง บริ ษทั
American General ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ประกันภัย และ Younkers Inc. ซึ่ งเป็ นห้างสรรพสิ นค้าที่ มีบริ ษทั
แม่อยู่ที่เมือง Demon ได้ลดจํานวนการลาออกของพนักงาน โดยมีการอาศัยระบบคอมพิวเตอร์ เข้า
มาช่วยในการสัมภาษณ์เข้ามาทํางาน
2. การตัดสิ นใจแบบไม่มีแบบแผน (Non-Programmed Decision)
การตัดสิ นใจแบบไม่มีแบบแผนนี้เป็ นเรื่ องใหม่และไม่มีโครงสร้างของแผนเดิมมาก่อน จะ
ไม่มีแนวทางตายตัวในการแก้ปัญหาที่เผชิ ญอยู่ การตัดสิ นใจนี้ มีความสําคัญเป็ นอย่างมากต่อผลที่
ตามมา ในการแก้ปัญหาของการตัดสิ นใจประเภทนี้ ผูบ้ ริ หารมักอาศัยการตัดสิ นใจแบบลางสังหรณ์
และความริ เริ่ ม ในการตัด สิ น ใจเป็ นสํ า คัญ เพื่ อ นําไปแก้ปั ญ หาใหม่ ๆ และเป็ นปั ญ หาที่ ไ ม่ มี
โครงสร้าง อันเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ไม่บ่อยและอยู่ภายใต้ภาวะแวดล้อมที่ไม่คงที่ ตัวอย่างเช่นใน
กรณี ของบริ ษทั ฟอร์ ด มอเตอร์ บริ ษทั ได้จดั ตั้งทีมงานร่ วมกันตัดสิ นใจ หรื อใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ตั้งสมมติฐานในการแก้ปัญหา ตัวอย่างเช่ น Du Pont เป็ นแบบในการนําคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการ
ตั้งสมมติฐานในการพัฒนากลยุทธ์ในการดําเนิ นธุรกิจ ที่คาดว่าจะเพิ่มรายได้ให้บริ ษทั ถึง 175 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและหน่วยวิเคราะห์
ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือประชาชนทัว่ ไปที่เคยใช้บริ การศูนย์
ออกกําลังกาย ในเขตกรุ งเทพมหานคร ตั้งแต่วนั ที่ 7-17 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่ งไม่สามารถกําหนด
ระบุจาํ นวนประชากรที่แน่นอนได้
แบบของการวิจยั เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ ใช้แนวทางการวิจยั เชิงสํารวจ เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการออกแบบสอบถาม ซึ่ งการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา
และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้โปรแกรมคํานวณทางคอมพิวเตอร์
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การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บแบบสอบถามโดยมีการดําเนินการเป็ นขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1. ศึ ก ษาเอกสาร ตํา รา บทความวิ ช าการ และงานวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ นํ า ข้อ มู ล มา
ประกอบการสร้างเครื่ องมือการวิจยั
2. สร้างแบบสอบถาม ตามวัตถุประสงค์การวิจยั การตั้งคําถามแบบปลายปิ ด และวิธีการ
เรี ยงลําดับแบบไลเคิร์ท (Likert scale)
3. นําแบบสอบถามที่ ได้ไปให้ผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ ยงตรงของเนื้ อหา (Content
Validity)
4. นําแบบสอบถามที่ ได้รับการปรับปรุ งแล้ว ส่ งให้ผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 400 คน
เก็บข้อมูลโดยใช้ระยะเวลา ระหว่างวันที่ 7-17 กุมภาพันธ์ 2560
5. นําแบบสอบถามทั้งหมดหลังจากที่มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบคําถามใน
แบบสอบถามแต่ละชุดแล้วไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคํานวณทางคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นําข้อ มู ล ที่ ได้จากแบบสอบถามของกลุ่ มตัวอย่าง จํานวน 400 คน มาดําเนิ น การ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่งทําให้ผวู ้ ิจยั แน่ใจได้วา่ ข้อมูลที่นาํ มาประมวลนั้น เป็ นข้อมูลที่
มีความสมบูรณ์ถูกต้อง และอยูใ่ นรู ปแบบเดียวกันทั้งหมด และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม
Microsoft Office Excel โดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-Test และ F-Test
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สรุ ปผลการวิจยั
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
(n=400)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ

อาชีพ

รายได้ ต่อเดือน

การศึกษา

สถานภาพ

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ความถี่

ร้ อยละ

ชาย

173

43.25

หญิง

227

56.75

ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 25 ปี

64

16.00

26 – 30 ปี

70

17.50

31 - 35 ปี

85

21.25

36 - 40 ปี

72

18.00

41 ปี ขึ้นไป

109

27.25

นักเรี ยน / นักศึกษา

48

12.00

รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ

84

21.00

พนักงานบริ ษทั เอกชน

222

55.50

ประกอบธุรกิจส่ วนตัว

45

11.25

อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1

0.25

น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 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

ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี

194

48.50

ปริ ญญาตรี

152

38.00

สู งกว่าปริ ญญาตรี

54

13.50

โสด

273

68.25

สมรส

127

31.75

หย่าร้าง

0

3.25
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ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 227 คิดเป็ นร้อยละ 56.75 มีอายุ
ระหว่าง 20 – 30 ปี จํานวน70 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.50 ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน
จํานวน 222 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.50 รายได้ 10,001-20,000 บาท จํานวน 136 คน คิดเป็ นร้อยละ
34.00 การศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี จํานวน 194 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.50 สถานภาพโสด จํานวน
273 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.25
ตารางที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของผูต้ อบแบบสอบถาม
(n=400)
ปัจจัยด้ านส่ วน
ประสมทาง
การตลาด
บริการ

ราคา

รายละเอีย ด

ความถี่

ร้ อยละ

อุปกรณ์อยูใ่ นสภาพที่ดีมีความปลอดภัย

112

28.00

อุปกรณ์สามารถตอบสนองความต้องการ

107

26.75

อุปกรณ์มีความทันสมัย

92

23.00

อุปกรณ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน

89

22.25

ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับศูนย์ออกกําลังกาย

97

24.25

ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพการบริ การ

143

35.75

สมรรถภาพของร่ างกายที่เพิ่มขึ้นคุม้ ค้าเงินที่เสี ย

59

14.75

101

25.25

อื่น ๆ

ไป
ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับความพึงพอใจใน
บริ การที่ได้รับ
ช่ องทางการจัด

มีอุปกรณ์เพียงพอทุกครั้งที่ไปใช้บริ การ

105

26.25

จําหน่ าย

จัดวางอุปกรณ์โดยคํานึงถึงความปลอดภัย

138

32.50

อยูใ่ นทําเลที่ต้ งั ที่ดี เดินทางสะดวก

157

39.25

สามารถเข้าถึงอุปกรณ์เพือ่ ใช้งานได้ง่าย

1

0.25

มีการแจกของสมนาคุณ เช่น กระเป๋ า และเสื้ อ

85

21.25

การส่ งเสริม

แก่สมาชิก
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การตลาด

มีพนักงานขายให้คาํ แนะนําตามห้างสรรพสิ นค้า

114

28.50

มีบตั รทดลองให้ใช้ก่อนสมัครสมาชิก

111

27.75

การจัดทําใบปลิว แผ่นพับ ที่ให้รายละเอียดของ

90

22.50

ความถี่

ร้ อยละ

พนักงานมีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ

73

18.25

พนักงานมีทกั ษะและความรู ้ในการบริ การ

129

32.25

พนักงานให้บริ การด้วยความสุ ภาพ อ่อนน้อม

84

21.00

พนักงานมีความยินดีและเต็มใจในการให้บริ การ

114

28.50

สถานที่ออกกําลังกายกว้างขวาง สะดวกสบาย

230

57.50

ห้องนํ้าและห้องแต่งตัวมีความสะอาด

87

21.75

เครื่ องแบบพนักงานมีความเป็ นเอกลักษณ์

53

13.25

ห้องแต่งตัวกว้างขวาง ปลอดภัย

30

7.50

มีความสะดวกและรวดเร็ วในการขอรับบริ การ

208

52.00

มีการรับฟังข้อคิดเห็นจากผูใ้ ช้บริ การ

95

23.75

มีการแจ้งข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ แก่

55

13.75

42

10.50

บริ การ

ปัจจัยด้ านส่ วน
ประสมทาง
การตลาด
บุคคล

ลักษณะทาง
กายภาพ

กระบวนการ

รายละเอีย ด

ผูใ้ ช้บริ การเสมอ
ความง่ายในการขอรับบริ การ

ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกอุปกรณ์อยูใ่ นสภาพที่ดี มีความปลอดภัย จํานวน 112
คน คิดเป็ นร้อยละ 28.00 ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพการบริ การ จํานวน 143 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 35.75 อยู่ในทําเลที่ต้ งั ที่ดี เดินทางสะดวก จํานวน 157 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.25 พนักงาน
ให้คาํ แนะนําตามห้างสรรพสิ นค้า จํานวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.50 พนักงานมีทกั ษะและให้
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ความรู ้ ใ นการบริ ก าร จํานวน 129 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 32.25 สถานที่ อ อกกําลังกายกว้า งขวาง
สะดวกสบาย จํานวน 230 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.50และความสะดวกรวดเร็ วในการขอรับบริ การ
จํานวน 208 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.00
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ
(n=400)
ปัจจัยอื่น ๆ

รายละเอียด

ความถี่

ร้ อยละ

ภาพลักษณ์

ความมีชื่อเสี ยงของศูนย์ออกกําลังกาย

81

20.25

มีสภาพแวดล้อมที่ดี

258

64.50

อยูใ่ กล้หรื อติดถนนใหญ่

61

15.25

การให้บริ การมีความน่าเชื่อถือ

111

27.75

ได้รับบริ การที่มีมาตรฐานเดียวกัน

150

37.50

มีความปลอดภัยในการใช้บริ การ

139

34.75

ความไว้ วางใจ

ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ตดั สิ นใจเลื อกสภาพแวดล้อมที่ ดี จํานวน 258 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 64.50 ได้รับบริ การที่มีมาตรฐานเดียวกัน จํานวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.50
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์เกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์ออกกําลังกาย
ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ค่ า
ปัจจัย

รายละเอียด

ค่ า

ความถี่ ค่ าเบี่ยงเบน ตํา่ สุ ด สู งสุ ด
มาตรฐาน

การ
ตัดสิ นใจ

อุปกรณ์เครื่ องเล่นมีหลากหลายให้
เลือก
1489
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0.93

1

5
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เลือกใช้

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

บริ การศูนย์ บริ การ
ออกกําลัง

สถานที่ต้ งั อยูใ่ นแหล่งชุมชน

กายกาย

สะดวกในการเดินทาง
จัดโปรโมชัน่ ซื้อ 1 แถม 1 บาง
ช่วงเวลา
พนักงานมีความชํานาญและ
ให้บริ การด้วยความสุ ภาพ
การจัดการระบบให้บริ การ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
สถานที่มีความทันสมัย สะดวก
และปลอดภัย

ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ตัดสิ นใจเลือก ปั จจัยสถานที่ มีความทันสมัย สะดวกและ
ปลอดภัย มากที่ สุดคือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86 ค่าสู งสุ ดเท่ากับ 5
และค่าตํ่าสุ ดเท่ากับ 1
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐ าน 1. ปั จ จัย ส่ วนบุ ค คลที่ประกอบด้ วย เพศ อายุ อาชี พ รายได้ ระดับการศึ กษา
สถานภาพที่แตกต่ างกัน มีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การศู นย์ ออกกําลังกายของผู้บริโภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านอาชีพ และสถานภาพ ที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์ออกกําลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2. ปัจ จัย ส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้ วย บริการ ราคา สถานที่ การ
ส่ งเสริ มการตลาด บุคคล สิ่ งแวดล้ อมทางกายภาพ และกระบวนการที่แตกต่ างกันมีอิทธิพ ลต่ อการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริการศูนย์ ออกกําลังกายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่ างกัน
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ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่ องทางการจัด
จําหน่ าย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารศู น ย์อ อกกําลังกายของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 3. ปั จ จัย อื่น ๆ ประกอบด้ วย ภาพลักษณ์ และความไว้ วางใจที่แตกต่ างกัน มี
อิทธิ พ ลต่ อการตัด สิ นใจเลื อกใช้ บริ การศู นย์ ออกกําลังกายของผู้ บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยอื่น ๆ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์
ออกกําลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
อภิปรายผลของการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 : ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ รายได้ ระดับการศึกษา
สถานภาพที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์ออกกําลังกายของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอาชี พ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การศูนย์ออกกําลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ ผลงานวิจยั ของ รุ จิพ จน์ อิน ทร์ สุว รรณ (2555:141) จาก
การศึกษาพบว่า อาชี พมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การที่ศูนย์ออกกําลังกาย อนันต์ไลน์
ฟิ ตเนส ด้านช่ วงเวลามาใช้บริ การ และความพึ งพอใจต่ อการใช้บริ การ ยกเว้นความถี่ในการใช้
บริ การประเภทของบริ การที่ใช้ วันที่เข้าใช้บริ การ ที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การที่
ศูนย์ออกกําลังกาย อนันต์ไลน์ ฟิ ตเนส และสอดคล้องกับ ผู้ช่วยศาสตร์ จ ารย์ ดร. จิรวรรณ ดี
ประเสริ ฐ.(73) ปั จจัยส่ วนบุคคล : การตัดสิ นใจซื้ อของผูซ้ ้ื อมักจะได้รับอิทธิ พลมาจากปั จจัยต่าง ๆ
ได้แ ก่ อายุ ข องผู ้ซ้ื อ ขั้น ตอนของวงจรชี วิ ต อาชี พ สภาวะทางเศรษฐกิ จ รู ป แบบการใช้ชี วิ ต
บุคลิกภาพและแนวความคิดเกี่ยวกับตนเอง
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ปั จ จัยส่ วนบุ ค คลด้านสถานภาพ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์ออกกําลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ ผลงานวิจยั ของวิชชารี ย า เรื องโพธิ์ (2553: 99)
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สถานภาพแตกต่างกันมีปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์การค้า
สยามพารากอน ด้านช่ อ งทางการจัด จําหน่ าย ด้า นการส่ งเสริ ม การตลาดแตกต่ างกัน ที่ ร ะดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และยังสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ
รจรินทร์ สิ มธาราแก้ ว (2550) ที่ศึกษาเรื่ องทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจีนใน
ห้างสรรพสิ นค้าในเขตกรุ งเทพมหานครของผูบ้ ริ โภคจากการศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพ
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารจีนแตกต่างกัน
ส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอื่น ๆ ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริ การศูนย์ออกกําลังกายของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 :ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย บริ การ ราคา ช่องทางการ
จัดจําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด บุคคล สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ และกระบวนการที่แตกต่างกันมี
อิ ทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การศูนย์ออกกําลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่ องทางการจัด
จํา หน่ า ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารศู น ย์อ อกกําลัง กายของผู ้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ
รุ จิ พ จน์ อิ น ทร์ สุว รรณ (2555 : 142) ปั จ จัย ด้านช่ อ งทางการจัด จําหน่ า ย มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
พฤติกรรมการใช้บริ การที่ศูนย์ออกกําลังกาย อนันต์ไลน์ ฟิ ตเนส ด้านประเภทของบริ การที่ใช้ ด้าน
ความถี่ในการใช้บริ การ และความพึงพอใจต่อการใช้บริ การ ยกเว้น ด้านวันที่เข้าใช้ ช่วงเวลามาใช้
บริ การ ทั้งนี้ อาจเกิดได้จาก ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคที่ ให้ความสําคัญในด้านช่องทางการจัดจําหน่ ายมาก
แต่ก็ยงั คํานึ งถึงในเรื่ องของราคาของสิ นค้าแต่ละแห่ งซึ่ งในบางครั้งผูบ้ ริ โภคต้องการความสะดวก
และรวดเร็ วแต่ก็ตอ้ งอยู่ในราคาถูกและรั บได้ การจัดการด้านช่ องทางการจัดจําหน่ ายที่ ดี จะช่ วย
ผูบ้ ริ โภคมี พฤติ กรรมการซื้ อที่ ดีข้ ึ น และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ นางสาวเกศมณี ใจจันทร์
(2551) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การฟิ ตเนตของ
ผูบ้ ริ โภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึกษา พบว่าปั จจัยด้านการจัดจําหน่ าย ได้แก่ที่ต้ งั
ของสถานบริ การฟิ ตเนตอยูใ่ กล้บา้ น สถานที่ทาํ งานหรื อโรงเรี ยน ที่ต้ งั มีที่จอดรถสะดวกปลอดภัย
และเพียงพอ และตั้งอยูบ่ นถนนที่มีการคมนาคมสะดวก และสอดคล้องกับ

ผศ.ดร. จิรวรรณ

ดีประเสริ ฐ .(2553: 171) การตัดสิ น ใจเกี่ ยวกับ การบริ ห ารช่ อ งทางการจัด จําหน่ าย 1. การเลื อ ก
สมาชิกช่องทางการจัดจําหน่าย จําเป็ นต้องกําหนดคุณสมบัติของคนกลางว่าต้องมีประสบการณ์ใน
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การดําเนิ นธุ รกิ จในฐานะเป็ นคนกลาง สายผลิตภัณฑ์ที่จาํ หน่ ายอยู่ อัตราการเจริ ญเติบโตและทํา
กํา ไร ชื่ อ เสี ย งและความร่ ว มมื อ ที่ ผ่านมา 2. การจู งใจสมาชิ ก ของช่ อ งทาง 3.การประเมิ น การ
ปฏิบตั ิงานของสมาชิกช่องทางการจัดจําหน่าย
ส่ วนปั จจัยประสมทางการตลาดด้านอื่น ๆ มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การศูนย์ออกกําลัง
กายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 : ปั จจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ และความไว้วางใจที่แตกต่างกัน มี
อิ ทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การศูนย์ออกกําลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ปั จจัยด้านอื่ น ๆ ที่ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ และความ
ไว้วางใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ศูนย์ออกกําลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั ครั้งนี้
1.จากผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนบุคคล
ผูป้ ระกอบกิจการให้บริ การศูนย์ออกกําลังกาย ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างทัว่ ถึง เพื่อให้
ทุ กอาชี พและทุ กสถานภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้เข้ามาใช้บริ การศู นย์ออกกําลังกาย และ
ประชาสัมพันธ์ให้ผบู ้ ริ โภคได้ตระหนักถึงเรื่ องการดูแลสุ ขภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณใน
การรักษาพยาบาลทั้งระดับบุคคลและระดับชาติ
2. จากผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั ครั้งต่ อไป
1.ในการทําวิจยั ครั้งต่อไป ควรศึกษาเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการบริ การ
จัดการการออกกําลังกายในศูนย์ออกกําลังกายในกรุ งเทพมหานคร เพื่อศึกษาความแตกต่างที่ชดั เจน
2. ในการทําวิจยั ครั้งต่อไป ควรมี การศึกษาระดับภูมิภาคนอกจากกรุ งเทพมหานคร เช่ น
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสานและภาคใต้
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15,000 บาท ด้านปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด เลื อ กยี่ห้ อ DELLราคาอยู่ร ะหว่าง 15,000 –
20,000 บาท ซื้ อที่ ร้านขายคอมพิวเตอร์ ทวั่ ไป Banana IT,JIB และชอบด้านการรั บประกันสิ นค้า
ด้านปั จจัยอื่ นๆ เน้นขนาดรู ปทรงทันสมัย เวลาที่ ใช้งานอยู่ในช่ วง 18.01-23.00 น. และนิ ยมด้าน
ความสะดวกพกพา ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุ ค คล ด้านอายุ และอาชี พ ที่
แตกต่างกัน และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านรู ปแบบการส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่างกัน
เท่ านั้ น ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ โ น๊ ต บุ๊ ค ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย
รามคําแหง ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจาก ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ อยูใ่ นช่วง
วัยเรี ยนและทํางานควบคู่ กัน จึ งจําเป็ นต้องใช้ค อมพิ วเตอร์ โน๊ ต บุ๊ คประกอบการเรี ยนและเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน ซึ่ งแต่ละช่วงอายุ และอาชี พล้วนเป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการเลือก
ซื้ อผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละบุคคล และอาจรวมถึงรู ปแบบการส่ งเสริ ม
การตลาด ลด แลก แจก แถม และการบริ การด้านอื่นๆ ที่มีส่วนช่วยในการตัดสิ นใจซื้อมากขึ้น
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คําสํ าคัญ : 1)การตัดสิ นใจซื้อ2)โน๊ตบุ๊ค3)ส่ วนประสมการตลาด(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 Ftest.
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
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหาการวิจยั
นับตั้งแต่คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิ กส์เครื่ องแรกถูกพัฒนาขึ้นในช่วงกลางคริ สต์ศตวรรษที่
20ได้มีการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและการสื่ อสารที่เจริ ญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว ตั้งแต่
เครื่ องคอมพิเตอร์ ที่มีขนาดใหญ่เท่ากับห้อง จนมีขนาดหรื อรู ปแบบที่หลากหลายมาจนถึงปั จจุบนั
ทําให้อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการดําเนิ นชี วิตประจําวัน โดยเฉพาะ
ด้านการศึกษาซึ่ งจําเป็ นต้องนํามาปรับใช้ในการเรี ยนการสอนศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล จัดเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการติดต่อสื่ อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมไปถึงการใช้งานด้านความบันเทิง ด้วย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ ทําให้สถาบันและองค์กรต่างๆ นําเทคโนโลยีเหล่านี้
เข้ามาประยุกต์ปรับใช้เพื่อเสริ มการทํางานให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
คอมพิ ว เตอร์ มี ห ลายประเภท ทั้ งแบบซู เปอร์ ค อมพิ ว เตอร์ เมนเฟรมคอมพิ ว เตอร์
มินิคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ เน็ตบุ๊ค (Netbook) และโน้ตบุ๊ค (Notebook or Laptop) ฯลฯ
คอมพิ ว เตอร์ ที่ ว างจํา หน่ า ยในปั จ จุ บ ัน ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น คอมพิ ว เตอร์ แ บบตั้ง โต๊ ะ (Desktop
computer) หรื อคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์ แบบพกพา (PDA) และคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค
(Notebook) สําหรั บ ผูบ้ ริ โภคที่ ต้อ งเดิ น ทางอยู่เป็ นประจํา ไม่ ค่ อยได้ท าํ งานประจําตามสถานที่
ทํางาน หรื อมี ก ารนําเสนองานนอกสถานที่ อ ยู่บ่ อ ยๆ คอมพิ วเตอร์ โน๊ ต บุ๊ ค จึ งตอบสนองความ
ต้อ งการที่ ดี ที่ สุ ด เนื่ อ งจากเป็ นคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ข นาดเล็ก นํ้าหนัก เบา และรู ป ทรงทัน สมัย ถู ก
ออกแบบมาเพื่ อติ ดตัวไปใช้งานตามสถานที่ ต่างๆ เหมาะกับสังคมวัยทํางานและวัยเรี ยนในยุค
ปั จจุบนั ด้วยเหตุน้ ี แนวโน้มการขยายตัวของผูบ้ ริ โภคจึงเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งบริ ษทั ผูผ้ ลิตได้ปรับลด
ราคาของเครื่ องลงมาจนบางรุ่ นมีราคาไม่สูงมากนัก ทําให้ผูบ้ ริ โภคที่กาํ ลังตัดสิ นใจได้หันกลับมา
ซื้ อคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คมากขึ้น จุดเด่นที่ทาํ ให้คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คได้รับความนิ ยมแพร่ หลาย คือ
สามารถติ ด ตั้ง โปรแกรมต่ า งๆ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ รองรั บ กับ การใช้ง านที่ แ ตกต่ า งกัน ออกไป จึ ง มี
โปรแกรมสําหรับติดตั้งให้เลือกใช้จาํ นวนมากมาย
บริ ษทั ดาต้า คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (ไอดีซี, 2559) เผยผลสํารวจ ภาพรวมตลาดพีซีในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกประจําปี 2558 พบว่า ยอดจัดส่ งพีซีท้ งั หมดมีจาํ นวน107.6 ล้านเครื่ อง เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับปี 2557 ลดลง 7.7% โดยในไตรมาสสุ ดท้ายของปี 2558 ตลาดปรับลดลง 6.5% เป็ นไปตามที่ไอดี
ซี ได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ อาจเป็ นเพราะโครงการขนาดใหญ่ในภาคการศึกษาของประเทศไทย
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และอิ น เดี ย มี ส่ วนช่ วยกระตุ ้น ตลาดได้บ างส่ วนเท่ านั้น ทั้งนี้ เนื่ อ งจากผูบ้ ริ โภคก็เปลี่ ยนไปให้
ความสําคัญ กับการซื้ อสมาร์ ทโฟนมากกว่าพีซี ลดการใช้จ่าย และปั ญหาเรื่ องสิ นค้าคงคลังที่ สูง
เกินไป
แต่ในด้านนายชัยกร จิววุฒิพงค์ นักวิเคราะห์ฝ่ายงานศึกษาภาพรวมตลาดพีซีประจําไอดีซี
ประเทศไทย ได้กล่าวว่า ตลาดพีซีในประเทศไทยปี 2558 กลับมี ทิศทางตรงกันข้ามกับตลาดใน
ระดับภูมิภาค ตลาดพีซีในปี ที่ผ่านมาเติบโตขึ้น 2% หลังจากที่หดตัวลงตลอดช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ซึ่ ง
ผูบ้ ริ โภคยังคงให้ ค วามสนใจซื้ อ พี ซีน้อ ยลง แต่ ต ลาดได้รั บ การสนับ สนุ น จากภาครั ฐและด้าน
การศึกษา ถึงแม้วา่ ภาพรวมตลาดคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจะหดตัวลง แต่มองในด้านความต้องการและ
ความจําเป็ นในสังคมยุคปั จจุบนั ที่ตอ้ งใช้งานโดยทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภคในภาคครัวเรื อน อาจหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ และเมื่อเปรี ยบเทียบสัดส่ วนการใช้จ่ายด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ปี 2557 โดยจําแนกตาม
ภาคผูใ้ ช้งานหลัก มากถึง 50.1 % ซึ่งมีสดั ส่ วนการใช้จ่ายสู งกว่าภาคธุรกิจเอกชน และภาคหน่วยงาน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ซึ่ งในปั จจุบนั มีหลายบริ ษทั ได้เข้ามาในอุตสาหกรรมธุ รกิจด้านคอมพิวเตอร์ เป็ นจํานวน
มาก จึงทําให้เกิดการแข่งขัน แย่งส่ วนแบ่งตลาดเพื่อทํากําไร บริ ษทั ดังกล่าวจึงคิดค้นและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายออกสู่ ตลาด ทั้งการสร้างแบรนด์ หรื อสร้างภาพลักษณ์ให้ผูบ้ ริ โภค
ได้เลือกสรรตามความชอบ และความเหมาะสมกับการใช้งานโดยเฉพาะนักศึกษาที่จาํ เป็ นจะต้องใช้
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อการศึกษา จึงเป็ นที่มาของการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจัยอื่ น ๆ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจเลื อ กซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ โน๊ ต บุ๊ ค ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
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สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่
แตกต่ างกัน มี อิ ทธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ คอมพิ วเตอร์ โน๊ ต บุ๊ ค ของนักศึ ก ษามหาวิท ยาลัย
รามคําแหงต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย และด้านรู ปแบบการส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงต่างกัน
3. ปั จจัย อื่ น ๆ ที่ ป ระกอบด้ว ย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านเวลา และด้านค่ านิ ย ม ที่
แตกต่ างกัน มี อิ ทธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ คอมพิ วเตอร์ โน๊ ต บุ๊ ค ของนักศึ ก ษามหาวิท ยาลัย
รามคําแหงต่างกัน
กรอบแนวคิดของการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคลปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปัจจัยอื่นๆ

1499

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

อดุ ล ย์ จาตุ รงคกุ ล (2549:69-70) กล่ าวว่า อายุแ ละลําดับ ขั้น ในวงจรชี วิ ต ในด้านความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การจะแตกต่างกันไปตลอดช่วงอายุ เช่น เมื่อแรกเกิด
จะกิ นนมจากมารดาหรื อนมผง และจะมี การเปลี่ยนแปลงอาหารไปเรื่ อยๆ ตามช่ วงอายุที่เพิ่มขึ้น
รสนิ ยมในเรื่ องการเลื อ กซื้ อ เสื้ อผ้า เครื่ อ งประดับ เครื่ องสําอาง การพัก ผ่อน เฟอร์ นิ เจอร์ ข อง
ตกแต่งบ้านและสวน ซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับช่วงอายุดว้ ยเช่นกัน
อุทิส ศิริวรรณ (2549:78) กล่าวว่า อาชี พของบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง จะมีอิทธิ พลต่อรู ปแบบ
ในการบริ โภคสิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน เช่น คนงานก่อสร้างใช้แรงงานจะซื้ อเสื้ อผ้าใส่ ทาํ งาน
ในขณะที่ ประธานบริ ษทั จะซื้ อเสื้ อสู ทใส่ ทาํ งานที่ มีราคาแพง นักการตลาดจึงต้องแยกแยะกลุ่ม
อาชีพที่สนใจสิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน
ธนวรรณ แสงสุ วรรณ และคณะ (2546:24) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing
Mix) หมายถึง เครื่ องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ เป็ นเครื่ องมือที่ใช้เพื่อตอบสนองความ
ต้อ งการของกลุ่ ม ลู ก ค้าเพื่ อ โน้ ม น้ า วให้ ลู ก ค้ามี ค วามต้อ งการสิ น ค้าและบริ ก าร ส่ ว นประสม
การตลาด ได้แบ่ งออกเป็ น4 กลุ่ ม ที่ รู้จกั กันคือ “4 Ps” ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา
(Price) ด้านการจัดจําหน่าย (Place) และด้านการส่ งเสริ มการขาย (Promotion)
ฉัตยาพร เสมอใจ (2556:184) กล่าวว่า ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นกิจกรรม
ทางการตลาดที่เป็ นเครื่ องมือในการกระตุน้ ผูบ้ ริ โภคเพื่อให้เกิดแรงจูงใจ สนใจ หรื อมีความต้องการ
สิ นค้าและบริ การ ทําให้เกิดทัศนะคติและมีพฤติกรรมตรงตามที่ผปู ้ ระกอบการปรารถนา ส่ วนประ
สมการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion Mix)ประกอบด้วย 1.การโฆษณา (Advertising) 2.การส่ งเสริ ม
การขาย (Sales promotion) 3.การขายโดยพนักงานขาย (Personal selling) 4.การให้ ข่ าวและการ
ประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relations) และ 5.การตลาดทางตรง (Direct marketing)
ปณิ ศา มีจินดา (2553:286) กล่าวว่า ค่านิยม เป็ นความเชื่อถือร่ วมกันของสมาชิกภายในกลุ่ม
ซึ่ งจะนําไปสู่ การมี พ ฤติ ก รรมที่ พึ งพอใจหรื ออาจระบุ ว่าสิ่ งใดถู กหรื อสิ่ งใดผิด ค่ านิ ยม จึ งเป็ น
ความคิด ความรู ้สึกนิยมชมชอบหรื อการมองเห็นคุณค่าในตัวบุคคลและสิ่ งของ
ความรู้ ทั่วไปเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
ประเภทของคอมพิวเตอร์ โดยแบ่ งตามความสามารถของระบบจําแนกออกเป็ น 4 ชนิ ด
ดังนี้
1. ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์
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3. มินิคอมพิวเตอร์
4.ไมโครคอมพิวเตอร์
เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ สามารถจําแนกออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1.แบบติ ด ตั้ง ที่ ส ามารถใช้ ง านอยู่ ก ับ ที่ บ นโต๊ ะ ทํา งาน (Desktop Computer) หรื อ เป็ น
คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คล (Personal Computer) ที่ มี ข นาดเล็ ก ที่ เหมาะสํ า หรั บ ใช้ ใ นสํ า นั ก งาน
สถาบันการศึกษา องค์กรธุรกิจ และที่บา้ น เป็ นต้น
2.แบบเคลื่ อ นย้ายได้ (Portable Computer) สามารถพกพาไปทํางานได้ทุ กที่ มี ข นาดเล็ก
นํ้ าหนั ก เบา อาศัย พลัง งานไฟฟ้ า สํ า รองจากแบตเตอรี่ โดยจํา แนกตามการใช้ ง าน ได้ แ ก่
Subnotebook, Laptop, Hand – Held, Palmtop, Pen, คอมพิ ว เตอร์ แ บบฝั ง (Embedded Computer)
และ Notebook Computer
ตลาดคอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร และสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (2558) เปิ ดเผยผลการสํารวจสามารถประเมินสถานการณ์ใน
ภาพรวมของตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ในปี 2558 ว่า มีแนวโน้มจะเติบโตดีข้ ึนกว่าปี 2557 ผลการ
สํ า รวจตลาด Digital Economy มี ผ ลในการช่ ว ยดัน ตลาดคอมพิ ว เตอร์ เติ บ โตถึ ง 12.4% อี ก ทั้ง
สัดส่ วนมูลค่าการใช้จ่ายยังสามารถจําแนกตามภาคผูใ้ ช้หลัก ปี 2557 โดยในภาคครัวเรื อนและธุรกิจ
ครัวเรื อนขนาดเล็ก ยังคงมีสัดส่ วนในการใช้จ่ายมากที่สุด ถึงร้อยละ 50.1 ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงความ
จําเป็ นในการใช้งานของคอมพิวเตอร์ ในปั จจุบนั ที่ ช่วยการทํางานได้อย่างรวดเร็ ว เที่ยงตรง และมี
ประสิ ทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดีข้ ึน
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ องกับปัจจัยส่ วนบุคคล ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปัจจัยอื่น ๆ
วิจิตรา ประเสริ ฐธรรม (2553) ศึ กษาเรื่ องพฤติ กรรมการตัดสิ น ใจซื้ อคอมพิวเตอร์ ส่วน
บุ ค คลของประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผลการศึ ก ษาพบว่ า อาชี พ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อด้านประเภทคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลและด้านวัตถุประสงค์ในการเลือก
ซื้อต่างกัน ส่ วนเพศ อายุ การศึกษา และสถานภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แต่สมั พันธ์กบั ส่ วนประสมทางการตลาด
สุ ร ะเทพ สุ ร ะสั จ จะ, ดารณี พิ ม พ์ช่ า งทอง (2553) ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอมพิวเตอร์ แบบพกพาในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ด้านปั จจัย
ส่ ว นบุ ค คล ด้านอายุแ ละรายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เครื่ อ ง
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คอมพิวเตอร์ แบบพกพาในทุกด้านได้แก่ ชนิ ดของตราสิ นค้า รู ปแบบของผลิตภัณฑ์ การชําระเงิน
การใช้งาน และแหล่ ง ข้อ มู ล ประกอบการตัด สิ น ใจส่ ว น เพศ อาชี พ และระดับ การศึ ก ษาไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา
กฤษณะ หลัก ทรั พ ย์ (2553) ศึ ก ษาเรื่ องปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
คอมพิวเตอร์ แบบพกพาของนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ที่ แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอมพิวเตอร์ แบบพกพา
ด้า นราคาที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ปั จ จัย ที่ ใช้ในการประกอบการตัด สิ น ใจและการตัด สิ น ใจซื้ อ
คอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา ด้า นการส่ ง เสริ มการขายที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ปั จ จัย ที่ ใ ช้ ใ นการ
ประกอบการตัดสิ นใจและงบประมาณในการตัดสิ นใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ แบบพกพาต่างกันส่ วน
ด้านสถานที่ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา
สมศัก ดิ์ แก้ ว เฉลิ ม , ชนะ เกษโกศล, ภิ เษก จัน ทร์ เอี่ ย ม (2551) ศึ ก ษาเรื่ องปั จ จัย ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุ คคลความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
และความสัมพัน ธ์ระหว่างปั จจัยอื่ น ๆ กับ การเลื อกซื้ อคอมพิ วเตอร์ แบบพกพาของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดปทุมธานีไม่มีความสัมพันธ์กนั
สุ ด ารั ต น์ รั ต นกิ จไพบู ล ย์ (2553) ศึ กษาเรื่ อ งปั จจัยที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อกซื้ อ คอมพิ วเตอร์
โน๊ตบุ๊คของนักศึกษา ชั้นปี ที่ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี ผลการศึกษา
พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
คอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊คของนักศึกษามากที่ สุด ส่ วนใหญ่ดูจากประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องคอมพิวเตอร์
โน๊ ตบุ๊คเป็ นเกณฑ์ในการเลือกซื้ อคอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊ค ส่ วนพฤติ กรรมในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
คอมพิ ว เตอร์ โ น๊ ต บุ๊ ค ด้า นราคาเหมาะสมมากที่ สุ ด ส่ ว นใหญ่ ดู จ ากประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊คเป็ นเกณฑ์ในการเลือกซื้ อคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ราคาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค ร้านค้าที่มีสินค้าที่หลากหลาย การบริ การหลังการขายที่ดี
พจมาน อภิเกษมสันติ์, รุ จาภา แพงเกสร (2556) ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ที่ ใช้ในการตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ คอมพิ วเตอร์ แบบพกพาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผล
การศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ด้านเพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ รายได้ต่ อ เดื อ น และระดับ
การศึกษาไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อคอมพิวเตอร์ แบบพกพาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิตภัณฑ์ราคา สถานที่จดั จําหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
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คอมพิวเตอร์ แบบพกพา ส่ วนด้านวิธีการชําระเงิน สถานที่ ซ้ื อ และราคาโน๊ ตบุ๊คที่ จะซื้ อส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ แบบพกพา
ศุภลักษณ์ ทวีเปล่ง (2553) ศึ กษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่ อการซื้ อ
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพาในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพาให้ความสําคัญมาก
ที่ สุดคื อ ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ซึ่ งประกอบด้วยการมี ต วั แทนจําหน่ ายในประเทศไทย มี
ศูนย์บริ การหลังการขาย ความสะดวกในการเลือกซื้ อ การหาซื้ ออุปกรณ์ เสริ มง่าย และพนักงานมี
ความรู ้ในตัวสิ นค้า
ปริ ศนา มัชฌิมา, สายสุ ดา ปั้ นตระกูล (2555) ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์
แบบพกพาของนั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ม หาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สวนดุ สิ ต ผลการศึ ก ษาพบว่ า
พฤติกรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์แบบพกพาของนักศึกษาในแต่ละคณะและชั้นปี ของนักศึกษาที่อยู่
ต่างคณะกันมีพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ แบบพกพาในทุกด้านแตกต่างกันแต่นกั ศึกษาที่อยูค่ น
ละชั้นปี กลับมีพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาในทุกด้านไม่แตกต่างกัน
การออกแบบการวิจยั
เป็ น ก ารศึ ก ษ าวิ จ ั ย เชิ งป ริ ม าณ (Quantitative Research) เก็ บ รวบ รวม ข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามในช่ ว ง

มี น าคม – เมษายน พ.ศ.2560 เครื่ องมื อ ในการศึ ก ษาวิ จ ั ย คื อ

แบบสอบถาม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ในทุกหลักสู ตร
ทั้ง ระดับ ปริ ญ ญาตรี ป ริ ญ ญาโท และปริ ญ ญาเอก ทั้ง หมด 234,133 คน (ข้อ มู ล สถิ ติ จ าํ นวน
นัก ศึ ก ษา ฝ่ ายบริ ก ารวิ ช าการและสารสนเทศ สวป. นั ก ศึ ก ษาที่ มี ส ถานภาพการเป็ นนัก ศึ ก ษา
ประจําภาค 2 ปี การศึกษา 2559) ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง ใช้เกณฑ์การกําหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดย วิธีตารางสําเร็ จของ Taro Yamane กําหนดความเชื่ อมัน่ ไว้ที่ 95% และค่าความ
คลาดเคลื่อนไม่เกิน 5%
การวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากเก็บรวบรวมแบบสอบถามครบแล้ว จึงนําข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมด
และนํามาวิเคราะห์ เพื่ อ หาค่ าทางสถิ ติ จากนั้น นําผลที่ ได้ม าเขี ยนวิเคราะห์ ข อ้ มู ล ด้วยสถิ ติ เชิ ง
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พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิ งอนุ มาน ได้แก่
ค่า t-Test และค่า F-Test โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์
สรุ ปผลการวิจยั
ตารางที่ 15 การวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
(n=400)
ปัจจัย ส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ

การศึกษา

อาชีพ

รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน

รายละเอียด

ความถี่

ร้ อยละ

ชาย

183

45.75

หญิง

217

54.25

18 – 25 ปี

187

46.75

26 – 33 ปี

146

36.50

34 – 41 ปี

49

12.25

มากกว่า 41 ปี ขึ้นไป

18

4.50

ปริ ญญาตรี

261

65.25

ปริ ญญาโท

119

29.75

ปริ ญญาเอก

20

5.00

นักศึกษา

123

30.75

ข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ

63

15.75

พนักงานบริ ษทั

134

33.50

ธุรกิจส่ วนตัว

62

15.50

อื่นๆ

18

4.50

ตํ่ากว่า 15,000 บาท

125

31.25

15,000 - 20,000 บาท

121

30.25

20,001 - 25,000บาท

105

26.25

มากกว่า 25,000 บาท ขึ้น

49

12.25

ไป
จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 217 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 54.25 ช่ วงอายุระหว่าง 18-25 ปี จํานวน 187 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 46.75 การศึ กษาระดับ
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ปริ ญญาตรี จํานวน 261 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.25 อาชีพพนักงานบริ ษทั จํานวน 134 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 33.50 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท จํานวน 125 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.25
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดของผูต้ อบแบบสอบถาม
(n=400)
รายละเอียด

ความถี่

ร้ อยละ

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

มากกว่า 30,000 บาท

35

8.75

ห้างสรรพสิ นค้า แผนก IT

163

40.75

ร้านขายคอมพิวเตอร์ทวั่ ไป

173

43.25

ซื้อมือสอง

10

2.50

งานแสดงสิ นค้า

54

13.50

การลดราคา

114

28.50

การรับประกันสิ นค้า

154

38.50

แถมอุปกรณ์เสริ มการใช้งาน

59

14.75

การบริ การหลังการขาย

73

18.25

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ านยีห่ ้ อ (ผลิตภัณฑ์ )

ด้ านราคา

ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย

Banana IT, JIB

ด้ านรู ปแบบการส่ งเสริม
การตลาด
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกยี่ห้อ DELL มากที่ สุด มีจาํ นวน
100 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 ราคาอยูร่ ะหว่าง 15,000-20,000 บาท มีจาํ นวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ
52.50 ซื้ อที่ร้านขายคอมพิวเตอร์ทวั่ ไป Banana IT, JIB มีจาํ นวน 173 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.25 และ
ชอบการรับประกันสิ นค้ามีจาํ นวน 154 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.50
ตารางที่ 3 ปั จจัยอื่นๆ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
(n=400)
ปัจจัยอื่น ๆ
ลักษณะทางกายภาพ

ด้ านเวลา

ด้ านค่ านิยม

รายละเอียด

ความถี่

ร้ อยละ

ขนาดรู ปทรงทันสมัย

157

39.25

นํ้าหนักเบา

92

23.00

แข็งแรงทนทาน

140

35.00

สี สนั สวยงาม

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

มากกว่า 23.00 น. ขึ้นไป

60

15.00

สะดวกพกพา

166

41.50

ใช้งานได้ทุกที่ตามต้องการ

149

37.25

ประหยัดพื้นที่ใช้งาน

57

14.25

ประหยัดพลังงาน

28

7.00

จากตารางที่ 3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เลือกคอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊คที่ มีขนาด
รู ปทรงทันสมัยมีจาํ นวน 157 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.25 เวลาส่ วนใหญ่ที่ใช้อยูใ่ นช่วง 18.01 – 23.00
น. มีจาํ นวน 185 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46.25 เลือกซื้ อเพราะสะดวกพกพา มีจาํ นวน 166 คน คิ ดเป็ น
ร้อยละ 41.50
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ตารางที่ 4 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง
การตัดสิ นใจ

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1.คุณภาพของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (อายุการใช้งาน)

4.4925

0.6450

2.ฟังก์ชนั่ รู ปแบบการใช้งานหลากหลาย

4.3200

0.6661

3.ความเหมาะสมกับราคาเมื่อเทียบกับสเปก

4.2075

0.7720

4.แหล่งจําหน่ายคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมีหลายช่องทาง

4.0550

0.7638

5.การนําเสนอรู ปแบบการส่ งเสริ มการขายใหม่ๆ

4.2225

0.7807

จากตารางที่ 4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกคุณภาพของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
(อายุการใช้งาน) มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.4925 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.6450 คะแนน

สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานและอภิปรายผลของการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 : ปัจจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน ที่แตกต่ างกันมีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊คของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอายุ และอาชี พ ที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 สอดคล้องกับแนวคิดของอดุลย์ จาตุรงคกุล (2549) ที่กล่าวว่า อายุและลําดับขั้นในวงจร
ชีวิต ในด้านความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้อสิ นค้าและบริ การจะแตกต่างกันไปตลอดช่วงอายุ
เช่น เมื่อแรกเกิดจะกินนมจากมารดาหรื อนมผง และจะมีการเปลี่ยนแปลงอาหารไปเรื่ อยๆ ตามช่วง
อายุที่เพิ่มขึ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ระเทพ สุ ระสัจจะ, ดารณี พิมพ์ช่างทอง(2553) ที่
พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอายุมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบ
พกพาใน ทุกด้าน ได้แก่ ชนิ ดของตราสิ นค้า รู ปแบบของผลิตภัณฑ์ การชําระเงิน การใช้งาน และ
แหล่งข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของอุทิส ศิริวรรณ (2549) ที่กล่าวว่า
อาชีพของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะมีอิทธิพลต่อรู ปแบบในการบริ โภคสิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน
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เช่ น คนงานก่ อสร้ างใช้แรงงานจะซื้ อเสื้ อผ้าใส่ ทาํ งาน ในขณะที่ ประธานบริ ษทั จะซื้ อเสื้ อสู ทใส่
ทํางานที่มีราคาแพง และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิจิตรา ประเสริ ฐธรรม (2553) ที่พบว่า อาชีพ
มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ ด้านประเภทคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คลและด้าน
วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อต่างกัน
ส่ ว นปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้านอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ คอมพิ ว เตอร์
โน๊ตบุ๊คของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง สอดคล้องกับงานวิจยั ของพจมาน อภิเกษมสันติ์, รุ จา
ภา แพงเกสร (2556) ที่ พ บว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคล ด้านเพศ สถานภาพ รายได้ต่อ เดื อน และระดับ
การศึ กษาไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอมพิวเตอร์ แบบพกพาปั จจัยต่างๆ นั้นไม่มีอิทธิ พล ทั้งนี้
เนื่ องจาก ไม่ว่าจะเป็ นเพศใด สถานภาพใด รายได้ใด และระดับการศึ กษาใดก็ตาม ต่ างก็มีความ
จําเป็ นต้องใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่กา้ วหน้าอย่างรวดเร็ ว จึงทําให้มี
การนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิ ทธิ ภาพอย่างแพร่ หลาย โดยเฉพาะด้านการศึกษา
สถาบัน และองค์กรธุรกิจต่างๆ
สมมติฐานที่ 2 : ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4P) ที่ประกอบด้ วยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ าน
ราคา ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย และด้ านรู ปแบบการส่ งเสริมการตลาด ที่แตกต่ างกันมีอทิ ธิพลต่ อ
การตัดสิ นใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊คของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านรู ปแบบการส่ งเสริ ม
การตลาดเท่ า นั้ น ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อคอมพิ ว เตอร์ โ น๊ ต บุ๊ ค ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ0.05 สอดคล้องกับแนวคิดของฉัตยาพร เสมอใจ
(2556) ที่กล่าวว่า ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นกิจกรรมทางการตลาดที่เป็ นเครื่ องมือ
ในการกระตุน้ ผูบ้ ริ โภคเพื่อให้เกิดแรงจูงใจ สนใจ หรื อมีความต้องการสิ นค้าและบริ การ ทําให้เกิด
ทัศ นะคติ และมี พ ฤติ ก รรมตรงตามที่ ผู ป้ ระกอบการปรารถนา และยังสอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย
ของกฤษณะหลักทรัพย์ (2553)ที่พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการขายที่
แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยที่ใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจและงบประมาณในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านอื่ นๆ ที่ ไม่มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง สอดคล้องกับงานวิจยั ของศุภลักษณ์ ทวี
เปล่ง (2553) ที่ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล
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แบบพกพาให้ความสําคัญมากที่สุดคือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ซึ่ งประกอบด้วยการมีตวั แทน
จํา หน่ า ยในประเทศไทย มี ศู น ย์บ ริ ก ารหลัง การขาย ความสะดวกในการเลื อ กซื้ อ การหาซื้ อ
อุปกรณ์เสริ มง่าย และพนักงานมีความรู ้ในตัวสิ นค้า และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ดารัตน์ รัตน
กิจไพบูลย์ (2553) ที่พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อคอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊คของนักศึกษามากที่สุด ส่ วนใหญ่ดูจากประสิ ทธิ ภาพของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเป็ นเกณฑ์ในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
ที่ พบว่าปั จจัยต่างๆ นั้นไม่มีอิทธิ พล ทั้งนี้ เนื่ องจาก ไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใด ระดับ
ราคาใด และช่ องทางการจําหน่ ายใดก็ตามจําเป็ นต้องศึกษาหาข้อมูลหลายๆ ด้าน เพื่อเปรี ยบเทียบ
และประกอบการตัดสิ นใจก่อนซื้ อคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค เพื่อให้เกิดความคุม้ ค่ากับเงินที่จ่ายไป และ
เกิดประโยชน์สูงสุ ด
สมมติฐานที่ 3 : ปัจ จัย อื่น ๆ ที่ประกอบด้ วย ด้ านลักษณะทางกายภาพ ด้ านเวลา และด้ าน
ค่ า นิ ย มที่ แตกต่ างกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ โน๊ ตบุ๊ ค ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหงต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยอื่นๆไม่มีปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้อง
กับแนวคิดของปณิ ศา มีจินดา (2553) กล่าวว่า ค่านิ ยม เป็ นความเชื่ อถือร่ วมกันของสมาชิ กภายใน
กลุ่มซึ่ งจะนําไปสู่ การมีพฤติกรรมที่พึงพอใจหรื ออาจระบุว่าสิ่ งใดถูกหรื อสิ่ งใดผิด ค่านิ ยม จึงเป็ น
ความคิด ความรู ้สึกนิยมชมชอบหรื อการมองเห็นคุณค่าในตัวบุคคลและสิ่ งของและยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของสมศักดิ์ แก้วเฉลิม, ชนะ เกษโกศล, ภิเษก จันทร์ เอี่ยม (2551) ที่ พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยส่ วนบุ คคล ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมการตลาด และความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยอื่นๆ กับการเลือกซื้ อคอมพิวเตอร์ แบบพกพาของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั
ที่ พบว่าปั จจัยต่ างๆ นั้นไม่ มีอิท ธิ พล เพราะเป็ นอิ ท ธิ พลที่ ต่อเนื่ องจากที่ ได้ตดั สิ นใจซื้ อ
คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คแล้ว ว่าเลือกซื้ อลักษณะแบบใด ช่วงเวลาใดที่ใช้คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คเป็ นส่ วน
ใหญ่ และเหตุใดถึงตัดสิ นใจซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมากกว่าคอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ บทสรุ ปสุ ดท้ายก็มี
ความจําเป็ นต้องซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คในที่สุด
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ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ในการศึกษาครั้งนี้อาจไม่ครอบคลุมตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คได้ครบถ้วนการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามเพิ่มเติม
2. เครื่ องมื อที่ ใช้ในการศึ กษาเป็ นแบบสอบถามในบางประเด็นเท่ านั้น ควรจะพิจารณา
ข้อมูลในมุมที่กว้าง มากขึ้น เช่น มีการสัมภาษณ์ หรื อการสนทนากลุ่มเพิ่มเติม เพื่อเป็ นช่องทางใน
การศึกษาข้อมูลเชิงลึก
3. ควรศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับการเลือกซื้ อ
คอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊ค โดยเฉพาะข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม เช่ น สเปก ความจุ CPU RAM และ
ฟังก์ชนั การใช้งาน เป็ นต้น
4.ควรศึกษาเกี่ยวกับการเลือกซื้ อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพิ่มเติมในเขตพื้นที่ต่างๆ เช่น ในเขต
ปริ มณฑล และตามเขตหัวเมืองใหญ่ เพื่อนําไปวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะ
เป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ให้ตรงกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
บรรณานุกรม
กฤษณะ หลักทรัพย์. (2553). ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ แบบพกพาของ
นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก: การศึกษาค้นคว้าอิสระ, มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ฉัตยาพร เสมอใจ. (2556).การบริ หารการตลาด. กรุ งเทพฯ:บริ ษทั วี.พริ้ นท์ (1991) จํากัด.
ธนวรรณ แสงสุ วรรณและคณะเรี ยบเรี ยง. (2546). การจัดการการตลาด. บริ ษทั ฟิ ล์มและไซเท็กซ์
จํากัด.. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์บริ ษทั เพียร์สนั เอ็ดดูเคชัน่ อินโดไชน่า จํากัด.
ปณิ ศา มีจินดา. (2553). พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค.กรุ งเทพฯ : บริ ษทั ธรรมสาร จํากัด.
ปริ ศนา มัชฌิมา, สายสุ ดา ปั้ นตระกูล. (2555).พฤติกรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์แบบพกพาของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. กรุ งเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
พจมาน อภิเกษมสันติ์,รุ จาภา แพงเกษร. (2556). ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร. วารสาร
การตลาดและการสื่ อสาร ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556).

1510

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

วิจิตรา ประเสริ ฐธรรม. (2553). พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของประชากรใน
เขตกรุ งเทพมหานคร. กรุ งเทพฯ : วารสารวิจยั มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ) ปี ที่: 9 ฉบับที่: 2
ศุภลักษณ์ ทวีเปล่ง. (2553). ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อคอมพิวเตอร์ ส่วน
บุคคลแบบพกพาในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล. กรุ งเทพมหานคร: ค้นคว้าอิสระ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร.
สมศักดิ์ แก้วเฉลิม, ชนะ เกษโกศล, ภิเษก จันทร์เอี่ยม. (2551). ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การเลือก
ซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี. วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ –
พฤษภาคม 2551.
สุ ดารัตน์ รัตนกิจไพบูลย์. (2553). ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ชั้นปี ที่ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ. เพชรบุรี : คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ.
สุ ระเทพ สุ ระสัจจะ, ดารณี พิมพ์ช่างทอง. (2553). ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
คอมพิวเตอร์ แบบพกพาในเขตกรุ งเทพมหานคร. กรุ งเทพมหานคร: วิทยานิพนธ์,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล.
อดุลย์ จาตุรงคกุล. (2549). “การบริ หารการตลาด” (ฉบับมาตราฐาน).กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
อุทิส ศิริวรรณ. (2549). การจัดการการตลาด.กรุ งเทพฯ : บริ ษทั เพียร์สนั เอ็ดดูเคชัน่ อินโดไชน่า
จํากัด.
ข้อมูลสถิติจาํ นวนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง.(2560):http://www.regis.ru.ac.th สื บค้นวันที่ 1
พฤษภาคม 2560
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่ งชาติ.(2558). มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ตลาดบริ การด้านคอมพิวเตอร์ของ
ประเทศไทยประจําปี 2557 และประมาณการปี 2558.https://cconnectnews.wordpress.com
สื บค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2560.
ไทยรัฐออนไลน์. (2560). ไอดีซี ชี้ ตลาดพีซีเอเชียปี 58 ยังฟุบต่อเนื่อง ปี 59 ยังท้าทาย:
http://www.thairath.co.thสื บค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2560.
1511

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพ ลต่ อความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้ า
The Influence Factors for satisfaction of tourists at Khung Bang Kachao
วชิราภรณ์ พัดเกิด
นักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
วิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บาง
กะเจ้าโดยข้อมูลทั้งหมดนี้จะทําให้เข้าถึงการตัดสิ นใจที่นกั ท่องเที่ยวจะเดินทางมาท่องเที่ยวที่คุง้ บาง
กะเจ้า ในการศึกษาครั้งนี้ ได้สุ่มตัวอย่างจากประชาชนทัว่ ไปที่เคยไปเที่ยวคุง้ บ่งกะเจ้า จํานวน 400
คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติพรรณนา ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน พร้ อมกับทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติอนุ มาน t-Test
และ F-Test สรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชายที่มีอายุ 21 -40 ปี ส่ วนใหญ่มีการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี และมีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนรายได้อยูใ่ นช่วง 15,000 – 25,000 บาท และมี
สถานภาพโสด ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด มีความโดดเด่นด้านธรรมชาติมากที่สุด ด้านสถานที่
การเดินทาง คือการเดินทางทั้งทางรถและเรื อ ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ มากที่สุดคือผ่านสื่ อ
ทาง Internet ด้านราคาสิ นค้าและราคาอาหาร คือราคาอาหารและเครื่ องดื่มมีความเหมาะสม ด้าน
บุคลากรในการให้บริ การ มากที่สุดคือ เจ้าหน้าที่การประชาสัมพันธ์บริ การดี ด้านสภาพแวดล้อม
ภายนอก มีการตกแต่งสถานที่ สวยงาม ด้านกระบวนการการให้บริ การคือมีกระบวนการบริ การ
จราจรดี
โสดผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่ามีเพียงปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุที่ แตกต่างกันและ
ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด(7P) ด้าน การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน ปั จจัยอื่นๆด้านสิ่ ง
ดึ งดู ดใจมี ด้านการคมนาคม มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่ องเที่ ยวคุ ง้ บางกะเจ้า ณ ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05

1512

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

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
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism Industry) ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจที่
เกี่ ยวข้อ งโดยตรง และธุ ร กิ จ ที่ เกี่ ย วข้อ งทางอ้อ มหรื อ ธุ รกิ จสนับ สนุ น ต่ างๆการซื้ อ บริ การของ
นักท่ องเที่ ยวชาวต่ างประเทศ ถื อได้ว่าเป็ น การส่ งสิ นค้าออกที่ มองไม่เห็ นด้วยสายตา (Invisible
Export) เพราะเป็ นการซื้ อด้วยเงินตราต่างประเทศ การผลิต สิ นค้า คือ บริ การต่าง ๆ ที่นกั ท่องเที่ยว
ซื้อก็จะต้องมีการลงทุน ซึ่ งผล ประโยชน์จะตกอยูใ่ นประเทศและจะช่วยให้เกิด งานอาชีพอีกหลาย
แขนง เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ทางด้านสังคมการท่องเที่ยวเป็ นการพักผ่อนคลาย
ความตึงเครี ยด พร้ อม กับการได้รับความรู ้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่ ผิดแผกแตกต่างออกไปอีก
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ครั้ง อุตสาหกรรม ท่องเที่ ยวเป็ นแหล่งที่ มาของรายได้ในรู ปเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งจะมีส่วนช่ วย
สร้างเสถียรภาพให้กบั ดุลการชําระเงินได้ เป็ นอย่างมาก นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยังมีบาทบาทช่วย
กระตุน้ ให้มีการนําเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ที่ผูอ้ ยูใ่ นท้องถิ่นได้
เก็บมาประดิ ษฐ์เป็ นหัตถกรรมพื้นบ้าน ขายเป็ นของที่ ระลึ กสําหรั บนักท่ องเที่ ยว ซึ่ งสรุ ป ได้ว่า
บทบาทและความสํ า คั ญ ของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วนั้ นมี ต่ อ เศรษฐกิ จ สั ง คมและ
วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (ฉันทัช วรรณถนอม, 2552)
ทั้งภาครั ฐ และเอกชนได้ให้ ค วามสํา คัญ ในการส่ งเสริ ม และพัฒ นาการท่ อ งเที่ ยวอย่าง
ต่อเนื่ อง ทําให้การท่องเที่ยว มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย ใน
ฐานะเป็ นองค์กรของภาครัฐซึ่ งมีบทบาท ด้านการส่ งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยตรงภายใต้
นโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวตามแผนการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติได้กาํ หนด
กลยุ ท ธ์ แ ผนการดํา เนิ น งานให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพในการดึ ง ดู ด ให้ มี การท่ อ งเที่ ย วมากขึ้ น ซึ่ ง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศทําให้เกิด การจ้างงาน
และการกระจายรายได้ไปสู่ ภาคธุ รกิ จท่ องเที่ ยวและอุ ตสาหกรรมที่ เกี่ ยวเนื่ อง ส่ งผลให้มีการนํา
ความเจริ ญ ไปสู่ ภูมิภาคในด้านต่างๆ อาทิการปรับปรุ งและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสร้างระบบ
สาธารณู ปโภค สิ่ งอํานวย ความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2550)
คุ ้งบางกะเจ้าเป็ นพื้ น ที่ สี เขี ยวที่ ร วมทั้ง 6 ตําบล ตั้งอยู่ใน อําเภอ พระประแดง จัง หวัด
สมุทรปราการ ได้แก่ ตําบลบางกะเจ้า ตําบลบางนํ้าผึ้ง ตําบลบางกอบัว ตําบลบางกระสอบ ตําบล
บางยอ และ ตําบลทรงคนอง เป็ นพื้นที่ที่เหมาะกับการมาท่องเที่ยวและผักผ่อนเป็ นอย่างมาก รอบ ๆ
พื้นที่ลอ้ มรอบไปด้วยป่ าที่เขียวขจีร่มรื่ น คุง้ บางกะเจ้ายังถูกล้อมรอบไปด้วยแม่น้าเจ้าพระยาเกือบ
ทั้งหมดที่ โค้งเว้าได้รูปกระเพาะหมูสวยงาม คุ ง้ บางกะเจ้าได้รับการยกย่องจากหนังสื อไทม์แมก
กาซีนให้เป็ น The Best Urban Oasis of Asia เมื่อปี 2006 พื้นที่รอบ ๆ คุง้ บางกะเจ้ามีพ้ืนที่ที่สวยงาม
และน่ าสนใจให้ศึกษา เช่ น สวนศรี นครเขื่อนขันธ์ ตลาดบางนํ้าบางนํ้าผึ้ง บ้านธู ปหอมสมุนไพร
พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย บ้านลูกประคบธัญพืช จุดชมหิ่ งห้อย โบราณสถานในวัดวาอาราม รวมถึง
สวนป่ า และสวนผลไม้ ดังนั้นนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะต้องศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อความพึง
พอใจของนักท่องเที่ ยวคุง้ บางกะเจ้าเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการเข้าถึงการตัดสิ นใจของนักท่ องเที่ ยว
ต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า
2. เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดที่ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่ องเที่ ยวคุ ง้

บางกะเจ้า
3. เพื่อศึกษาปัจจัยดึงดูดที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า

ประโยชน์ของการวิจยั
1. ผูป้ ระกอบการสามารถนําผลการศึกษา ไปใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดรู ปแบบและ
ทิศทางของธุรกิจ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม และความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม
2. ผูป้ ระกอบการสามารถนําผลการศึ กษา ไปใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด เพื่อสร้างผลกําไรสู งสุ ดให้กบั ธุรกิจท่องเที่ยว
3. ผูป้ ระกอบการสามารถนําผลการศึ กษา ไปใช้ในการวางแผน และ ปรั บ ปรุ งกิ จการ
ตลอดจนการบริ หารจัดการธุรกิจให้เกิดความได้เปรี ยบในเชิงแข่งขัน สามารถดํารงกิจการให้อยูร่ อด
บนเส้นทางธุรกิจได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
ขอบเขตของการวิจยั
1. การวิจยั นี้เป็ นการทําวิจยั เฉพาะประชากร นักท่องเที่ยวที่เคยไปเที่ยวคุง้ บางกะเจ้าแล้วใน
เขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนทัว่ ไปที่เคยมาท่องเที่ยวที่คุง้ บางกะเจ้า
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล
1.1 เพศ ซึ่งแบ่งเป็ น
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
1.2 อายุ ซึ่งแบ่งเป็ น
1.2.1 ตํ่ากว่า 20 ปี
1.2.2 20 – 40 ปี
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1.2.3 41 - 60 ปี
1.2.4 60 ปี ขึ้นไป
1.3 ระดับการศึกษา ซึ่งแบ่งเป็ น
1.3.1 ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
1.3.2 ปริ ญญาตรี
1.3.3 สู งกว่าปริ ญญาตรี
1.4 อาชีพ ซึ่งแบ่งเป็ น
1.4.1 ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.4.2 พนักงานบริ ษทั เอกชน
1.4.3 รับจ้างทัว่ ไป
1.4.4 ประกอบธุรกิจส่ วนตัว
1.4.5 นักเรี ยน / นักศึกษา
1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1.5.1 ตํ่ากว่า 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 ซึ่งแบ่งเป็ น
1.6.1 โสด
1.6.2 สมรส / อยูด่ ว้ ยกัน
1.6.3 หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
2.1 ปั จจัยทางด้านผลิตภัณฑ์
2.2 ปั จจัยด้านราคา
2.3 ปั จจัยด้านสถานที่
2.4 ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด
2.5 คน
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2.6 กระบวนการ
2.7 ด้านกายภาพ
3. ปั จจัยอื่น ๆคือปั จจัยดึงดูดนักท่องเที่ยว
3.1 การคมนาคม
3.2 แหล่งท่องเที่ยว
3.3 การบริ การสิ่ งอํานวยความสะดวก
นิยามศัพท์ เฉพาะ
คุง้ บางกะเจ้าตั้งอยู่ในอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตําบล
ได้แก่ บางนํ้าผึ้ง บางยอ บางกระสอบ บางกะเจ้า บางกอบัว และทรงคนอง เนื้ อที่ประมาณ 11,818
ไร่ ด้วยลักษณะเป็ นเกาะล้อมรอบด้วยแม่น้ าํ เจ้าพระยา และตั้งอยูไ่ ม่ไกลจากอ่าวไทย
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด 7P’s ประกอบด้ วย
ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งซึ่งสนองความจําเป็ นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ สิ่ งที่
ผูข้ ายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
โดยทัว่ ไปแล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ ทอี่ าจจับต้ องได้ และ ผลิตภัณฑ์ ที่จบั
ต้ องไม่ ได้
1. ด้ านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรี ยบเทียบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของบริ การกับราคา (Price) ของบริ การนั้น ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคาลูกค้าจะตัดสิ นใจซื้อ
ดังนั้น การกําหนดราคาการให้บริ การควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริ การชัดเจน และง่าย
ต่อการจําแนกระดับบริ การที่ต่างกัน
2. ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place) เป็ น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่ งแวดล้อม
ในการนําเสนอบริ การให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู ้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของ
บริ การที่นาํ เสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านทําเลที่ต้ งั (Location) และช่องทางในการนําเสนอ
บริ การ (Channels)
3. ด้ านการส่ งเสริม (Promotions) เป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่มีความสําคัญในการติดต่อสื่ อสาร
ให้ผใู ้ ช้บริ การ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรื อชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้
บริ การและเป็ นกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
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4. ด้ านบุคคล (People) หรื อพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึ กอบรม
การจูงใจ เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็ นความ
สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การและผูใ้ ช้บริ การต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ตอ้ งมี
ความสามารถ มีทศั นคติที่สามารถตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ มีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถในการ
แก้ไขปั ญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กร
5. ด้ านกายภาพและการนําเสนอ (Physical Evidence/Environment and
Presentation) เป็ นแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพแลการนําเสนอให้กบั ลูกค้าให้เห็นเป็ น
รู ปธรรม โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรู ปแบบการให้บริ การเพือ่ สร้าง
คุณค่าให้กบั ลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ นด้านการแต่งกายสะอาดเรี ยบร้อย การเจรจาต้องสุ ภาพอ่อนโยน และ
การให้บริ การที่รวดเร็ ว หรื อผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ
6. ด้ านกระบวนการ (Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิใน
ด้านการบริ การ ที่นาํ เสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การอย่างถูกต้องรวดเร็ ว และทําให้
ผูใ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ
กรอบแนวคิดวิจยั
ปัจจัย ส่ วนบุคคล เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ รายได้
สถานภาพ
ปัจจัย ด้ านส่ วนประสมทาง
การตลาด
ผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่องทางการจัดจําหน่าย
การส่ งเสริ มทางการตลาด
คน กระบวนการ
ลักษณะทางกายภาพ

ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า

ปัจจัย ดึงดูดนักท่ องเที่ย ว
การคมนาคม แหล่งท่องเที่ยว
บริ การสิ่ งอํานวยความสะดวก

1518

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

สมมุตฐิ าน
1. ปั จจัยส่ วน บุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา รายได้ สถานภาพ อาชีพที่แตกต่าง

กัน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการบริ การ การ

ส่ งเสริ มทางการตลาด คน กระบวนการให้บริ การ ลักษณะทางกายภาพ ที่ แตกต่างกันมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า
3. ปั จจัยดึ งดู ด นักท่ องเที่ ยวที่ ประกอบด้วย แหล่ งท่ อ งเที่ ยว การคมนาคม การบริ ก ารสิ่ ง

อํานวยความสะดวกที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า
ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2549:29) กล่าวว่าในปั จจุบนั นักวิชาการทางด้านการตลาดหลาย
ท่านได้วิจารณ์ ส่ วนผสมทางการตลาด ที่รู้จกั กันในชื่อ 4Ps ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นในช่วงทศวรรษ
1960 ว่าเป็ นมุ มมองที่ ค่อ นข้างแคบกัน ไป และไม่ เหมาะสมที่ จะใช้กบั การบริ ก ารซึ่ งมี ล กั ษณะ
เฉพาะที่ แตกต่ างจากสิ นค้าโดยทั่วไป Zeithaml and Bither(2000)ได้เสนอแนวคิ ด ใหม่ ในเรื่ อ ง
ส่ วนผสมทางการตลาดสําหรับบริ การดังกล่าวประกอบด้วย ส่ วนประสมทางการตลาดดั้งเดิมหรื อ
4Ps ( ได้ แ ก่ Product price place และ Promotion) รวมกั บ อี ก 3 ส่ วนคื อ people process และ
physical Evidence ดังนี้
บุคคล ( people)
บุคคลในที่ น้ ี หมายถึงบุคคลทุ กคนที่ มีส่วนในกระบวนการให้บริ การซึ่ งรวมถึงพนักงาน
ของกิจการลูกค้าที่ มาใช้บริ การและลูกค้าคนอื่นที่ มาใช้บ ริ การด้วย ลักษณะเฉพาะของบริ การที่
เรี ยกว่า ‘inseparability’ พนักงานของกิจการเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญทั้งในการผลิตบริ การและการ
ให้บริ การ ในปั จจุบนั ซึ่ งสถานการณ์การแข่งขันทางธุ รกิจรุ นแรงขึ้น พนักงานยังเป็ นปั จจัยสําคัญที่
สร้างความแตกต่าง ( Differentiation) ให้กบั ธุรกิจโดยารสร้างมูลค่าเพิ่มกับสิ นค้า ซึ่งทําให้เกิดความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขัน นอกจากพนักงานของกิจการดังกล่าวแล้วตัวลูกค้าเองรวมถึงลูกค้าคนอื่น
ที่มาใช้บริ การก็จะมีอทธิพลต่อการรับรู ้ในเรื่ องการบริ การของผูซ้ ้ือบริ การด้วย
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กระบวนการ (process)
หมายถึ ง ขั้น ตอนหรื อกระบวนการในการให้บ ริ การ ระเบี ยบ รวมทั้งวิธีการทํางานซึ่ ง
เกี่ ยวข้องกับ การสร้ างและการนําเสนอบริ การให้กบั ลู กค้า เช่ น การตัดสิ น ใจในเรื่ องนโยบายที่
เกี่ยวกับลูกค้า และบุคลากรขององค์การ เป็ นต้น
หลักฐานทางการยภาพ (physical Evidence)
หมายถึง สิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการให้บริ การ สถานที่ที่ลูกค้าและกิจการมีปฎิสัมพันธ์กนั
และองค์ประกอบที่จบั ต้องได้ต่างๆวึ่งทําหน้าที่ช่วยอํานวยความสะดวกหรื อสื่ อสารบริ การนั้นๆ
แนวคิดปัจจัยการดึงดูดจูงใจนักท่ องเทีย่ ว
มิ เดล (Middleton. 1998 : 80 ) ได้กล่ าวถึ งองค์ป ระกอบของสิ นค้าทางการท่ องเที่ ยวว่ามี
องค์ประกอบหลักอยู่ 5 องค์ประกอบด้วยกันคือ
1. สิ่ งดึ ง ดู ด ใจของสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว(Destination Attractions)เช่ น สิ่ งดึ ง ดู ด ใจทาง
ธรรมชาติ สิ่ งดึงดูดใจที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่ งดึงดูดใจทางวัฒนธรรมและสังคม
2. สิ่ งอํานวยความสะดวกและการบริ การในสถานที่ท่องเที่ยว(Destination Facilities and
Service)ได้แก่ ความพร้ อมทางด้านที่ พ กั ความพร้ อมด้านภัต ตาคาร บาร์ และคาเฟ่ ความพร้ อ ม
ทางด้านคมนาคมขนส่ ง สถานที่เล่นกีฬา และสันทนาการ สถานที่จดั จําหน่ายสิ นค้าและของที่ระลึก
รวมทั้งสิ่ งอํานวยความสะดวกและบริ การอื่นๆ
(Dann, 1977 และ Crompton, 1979 อ้างใน นิรันดร ทัพไชย, 2550)ปั จจัยดึงดูดหรื อปั จจัยจูง
ใจ (Pull Factors) เป็ นปั จ จัย จู งใจจากตัวแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเองที่ ก ระตุ ้น ให้ บุ ค คลตัด สิ น ใจเลื อ ก
เดิ น ทางไปท่ อ งเที่ ย วยัง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วใดแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหนึ่ งเป็ นการเฉพาะ ทั้ง ขึ้ น อยู่ กับ
ลักษณะเฉพาะของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ที่จะจูงใจให้ นักท่องเที่ยวเดินทางไปเพื่อต้องสนองความ
ต้อ งการที่ เกิ ด ขึ้ น เช่ น ความน่ าสนใจของแหล่ งท่ อ งเที่ ยว ความ สะดวกสบายในการเดิ น ทาง
ชื่อเสี ยง ความหลากหลาย ของกิจกรรม ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ และอื่นๆ
ปั จจุบนั นักท่องเที่ ยวส่ วนใหญ่จะไม่นิยม เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ไกลๆ เนื่ องจาก
เสี ยทั้ง เวลาและค่าใช้จ่ายจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า บริ เวณนั้นไม่มีสิ่งดึ งดูดใจก็จะไม่เกิด
การท่องเที่ยวขึ้น นัน่ แสดงให้เห็นว่า สถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวเลือกเดินทาง ไปจะต้องมีสิ่งดึงดูดใจซึ่ ง
นอกจากความสวยงามแล้ว ยัง ต้องมีองค์ประกอบพื้นฐาน ได้แก่ สะพาน ถนน สนามบิน ตลอดจน
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สิ่ งอํานวยความสะดวกต่ างๆ ไม่ว่าจะ เป็ นสถานที่ พกั แรม ร้ านอาหาร (วรรณา วงษ์วานิ ช, 2546)
และมากไปกว่านั้นจะต้องมีการน าเสนอข้อมูล และภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆ
ด้วย เช่ นกันเพื่อนไปสู่ การชักจูงหรื อเป็ นแรงจูงใจให้ นักท่ องเที่ ยวออกเดิ นทาง (Cee Goossens,
2000)
ณริ สา นิ ลแสง ( 2553) คาคหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาด
นํ้าบางนํ้าผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุรปราการ ผลการวิจยั พบว่า
1.ระดับความคาดหวังของนักท่ องเที่ ยวชาวไทยที่ เกิ ดทางมาท่ องเที่ ยวตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง
โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านนักท่องเที่ยวให้ความสําคัญในด้านสิ่ งดึงดูดใจให้
เกิ ด การท่ อ งเที่ ย วและด้า นร้ า นอาหารและเครื่ อ งดื่ ม มากที่ สุ ด ส่ ว นระดับ ความพึ ง พอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้งโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมิ่อพิจารณา
เป็ นรายได้แล้ว พบว่านักท่องเที่ยวให้ความสําคัญอยู่ในระดับมากทั้ง 7 ด้านโดยให้ความสําคัญใน
ด้านร้านอาหารและเครื่ องดื่มและสิ่ งดึงดูดใจให้เกิดการท่องเที่ยวมากที่สุด
2.ความคาดหวังกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง พบว่า
ระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้งในภาพรวมทั้งหมดแตกต่าง
ไปตามความพึงพอใจ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
วิธีการดําเนินงานวิจยั
1. แบบของการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า เป็ น
การศึ ก ษาวิ จ ัย เชิ ง ปริ มาณ ใช้ แ นวทางการวิ จ ัย เชิ ง สํ า รวจ เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากการออก
แบบสอบถาม ซึ่ งการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลจะแบ่ งเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ สถิ ติเชิ งพรรณนา และสถิ ติ เชิ ง
อนุมาน โดยใช้ Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห์
2. ประชากรและหน่วยวิเคราะห์
ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชาชนทัว่ ไปที่เคยไปท่องเที่ยว
คุง้ บางกะเจ้า ซึ่งไม่สามารถระบุจาํ นวนประชากรที่แน่นอนได้
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3. การเลือกกลุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่ มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขนาดตัวอย่างจากการใช้สูตรของ
COCHRAN, W.G. (1953). SAMPLING TECHNIQUES. JOHN WILEY AND SONS. คํานวณหา
ขนาดตัวอย่างที่จะใช้ มีรายละเอียดดังนี้
N

=

N = จํานวนตัวอย่างที่ทาํ การศึกษา
Z = ค่าสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% มีค่าเท่ากับ 1.96
p = ค่าความน่าจะเป็ นของประชากรกําหนดให้เท่ากับ 0.5
E = ค่าความคลาดเคลื่อนในการศึกษานี้ที่กาํ หนดที่ 5% เท่ากับ 0.05
จะได้ N

=
=

.

.

.

.

384.16 คน ≈ 400 คน

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ จะใช้ขนาดตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง
4. วิธีการดําเนินงานวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า เป็ น
การศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ ใช้แนวทางการวิจยั เชิงสํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการออก
แบบสอบถาม ซึ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนาการหาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ T-test F-test โดยใช้ Microsoft
Office Excel ในการวิเคราะห์
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ผลการวิจยั
ปัจจัยส่ วนบุคคล
รายละเอียด

ความถี่

ร้ อยละ

ชาย

167

41.25

หญิง

233

58.25

ตํ่ากว่า 20 ปี

15

3.75

21 – 40 ปี

276

69.00

41 - 60 ปี

109

27.25

60 ปี ขึ้นไป

0

00.00

ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี

191

47.75

ปริ ญญาตรี

155

39.50

ความถี่

ร้ อยละ

สู งกว่าปริ ญญาตรี

51

12.75

ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

68

17.00

พนักงานบริ ษทั เอกชน

215

53.75

รับจ้างทัว่ ไป

61

15.25

เจ้าของกิจการ

24

6.00

นักเรี ยน / นักศึกษา

32

8.00

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 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 / อยูด่ ว้ ยกัน

99

24.75

หม้าย / หย่าร้าง

78

19.50

เพศ
อายุ

ระดับการศึกษา

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

รายละเอียด
อาชีพ

สถานภาพ

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
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จากผลการสํารวจของกลุ่มตัวอย่าง ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย กลุ่ม
ที่มีอายุ 21 -40 ปี เป็ นจํานวนมากที่ สุด ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ระดับการศึกษาตํ่า
กว่าปริ ญ ญาตรี มี จ าํ นวนมากที่ สุ ด ส่ วนอาชี พ ของกลุ่ ม ตัว อย่า งพบว่ า ส่ ว นใหญ่ เป็ นพนัก งาน
บริ ษทั เอกชน ระดับรายได้ของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ อยูใ่ นช่วง 15,000 – 25,000 บาท สถานภาพ
โสดมีจาํ นวนมากที่สุด
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยส่ วนประสมทาง

รายละเอียด

ความถี่ ร้ อยละ

การตลาด
คุ้งบางกะเจ้ ามีความโดดเด่ น

ด้ านสถานทีก่ ารเดินทาง

ด้านวิถีชีวติ

98

24.50

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

115

28.75

มีความเป็ นธรรมชาติ

128

32.00

อยูใ่ กล้กรุ งเทพ

59

14.75

มีการเดินทางทั้งเรื อและรถ

187

46.75

มีป้ายบอกทางตลอด

47

11.75

มีความสะดวกในการเดินทาง

113

28.25

มีที่จอดรถพอเพียง

53

13.25
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ปัจจัยส่ วนประสมทาง

รายละเอียด

ความถี่ ร้ อยละ

การตลาด
ผ่านสื่ อทาง Internet

271

67.75

ผ่านทางป้ายโฆษณา

0

0.00

ผ่านวารสารการท่องเที่ยว

27

6.75

ผ่านรายการทางทีวี

51

12.75

ราคาอาหารเครื่ องดื่มที่ขายมีความเหมาะสม

198

49.5

ราคาอาหารเหมาะสมกับปริ มาณ

79

19.75

ราคาสิ นค้าอื่นๆมีความเหมาะสม

70

17.50

ราคาบริ การอื่นๆเหมาะสม เช่น นวด

53

13.25

ด้ านบุคลากรในการให้ บริการ เจ้าหน้าที่การประชาสัมพันธ์บริ การดี

198

49.5

การบริ การพ่อค้าแม่คา้ ดี

79

19.75

เจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์บริ การดี

70

17.50

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดี

53

13.25

มีการตกแต่งสถานที่สวยงาม

195

48.75

มีความสะอาดจัดระเบียบดี

135

33.75

มีหอ้ งนํ้าเพียงพอในแต่ละสถานที่

19

4.75

มีป้ายประชาสัมพันธ์ชดั เจน

51

12.75

มีกระบวนการบริ การจราจรที่ดี

165

41.25

ความรวดเร็ วบริ การเช่าจักรยาน

108

27.00

กระบวนการบริ การอาหารเครื่ องดื่ม

28

7.00

กระบวนการการประชาสัมพันธ์

99

24.75

ด้ านการโฆษณา
ประชาสั มพันธ์

ด้ านราคาสิ นค้ าและ
ร้ านอาหาร

ด้ านสภาพแวดล้ อมภายนอก

ด้ านกระบวนการการ
ให้ บริการ
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จากผลการสํารวจของกลุ่มตัวอย่าง ด้านคุง้ บางกะเจ้าที่มีความโดดเด่นกลุ่มตัวอย่างให้บาง
กะเจ้ามีความโดดเด่นด้านธรรมชาติมากที่สุด ด้านสถานที่ การเดินทาง มากที่สุดคือมีการเดินทาง
ทั้งทางรถและเรื อ ด้านการโฆษณาประชาสัมพัน ธ์ มากที่ สุดคื อ ผ่านสื่ อทาง Internet ด้านราคา
สิ นค้าและราคาอาหาร มาที่สุดคือราคาอาหารและเครื่ องดื่มมีความเหมาะสม ด้านบุคลากรในการ
ให้บริ การ มากที่สุดคือ เจ้าหน้าที่การประชาสัมพันธ์บริ การดี ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก มากที่สุด
คือ มีการตกแต่งสถานที่สวยงาม ด้านกระบวนการการให้บริ การมากที่สุดคือมีกระบวนการบริ การ
จราจรดี
ปัจจัยอื่นๆด้ านการดึงดูดนักท่ องเที่ยว
ปัจจัยอื่น ๆ
แหล่ งท่ องเที่ยวที่

รายละเอียด

ความถี่ ร้ อยละ

แหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นตลาดนํ้า

157

39.25

แหล่งท่องเที่ยวด้านวิถีชีวติ ท้องถิ่น

138

34.50

แหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้ที่พกั อาศัย

62

15.50

มีกิจกรรมหลากหลายรองรับ

43

10.75

การปั่ นจักรยานไปยังสถานที่ต่างๆ

217

54.25

0

0.00

174

43.50

9

2.25

การบริ การและแนะนําแหล่งท่องเที่ยว

127

31.75

การบริ การพาท่องเที่ยว

63

15.75

ความสะดวกพาหนะการเดินทาง

100

25.00

ความสะดวกของการเดินทาง

110

27.50

ดึงดูด

การคมนาคม

การเดินทางโดยใช้เรื อโดยสาร
การเดินทางที่สะดวกใกล้กรุ งเทพ
การเที่ยวได้แบบเช้าเย็นกลับ
สิ่งอํานวยความ
สะดวก
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ความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้ า
ความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยว

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่ าตํ่าสุ ด

ค่ าสู งสุ ด

1. สถานที่ท่องเที่ยวมีความหลากหลาย

3.32

0.99

1

5

2. เป็ นแหล่งท่องเที่ยวใกล้กบั กรุ งเทพ

3.6375

0.74

1

5

3. ราคาอาหารเครื่ องดื่ม เช่าจักรยาน

3.4725

0.79

1

5

4.การประชาสัมพันธ์หลากหลาย

3.5525

0.88

1

5

5.เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สมั พันธ์สุภาพ

3.6425

0.86

2

5

6.ความสวยงามของทัศนียภาพสถานที่

3.6725

0.92

1

5

3.6275

0.66

1

5

7.กระบวนการการให้บริ การในสถานที่ เช่นเช่า
จักรยาน

ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่ อความพึงพอใจของนักท่ องเที่ ยวคุ ง้ บางกะเจ้าที่ มีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุดคื อ ความ
สวยงามของทัศนียภาพสถานที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.92 ค่าสู งสุ ดคือ 5 ค่า
ตํ่าสุ ดคือ 1 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์สุภาพ ค่าเฉลี่ย 3.64 ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.86
ค่าสู งสุ ดคือ5 ค่าตํ่าสุ ดคือ 1
อภิปรายผลของการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 : ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และสถานภาพ ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า
ปั จจัยส่ วนบุตตล ด้านอายุที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะ
เจ้า

เป็ นไปดัง งานวิ จ ัย สุ วภาพ ประภาสวัส ดิ (2554) ทั ศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจของ

นักท่ องเที่ ยวที่ มีต่อการท่ องเที่ ยวแบบวันเดี ยว ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุ รี ของประชากรเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาที่ได้สรุ ปรวมได้ว่า ทัศนคติของนักท่องเที่ยวเขตกรุ งเทพมหานครที่
มีต่อหาด บางแสนจังหวัดชลบุ รี คิ ดวามี ความโดดเด่นและดึ งดู ดใจในเรื่ องสะดวกสบายในการ
เดินทางมาก ที่สุด และคิดวาพัฒนาการของหาดบางแสนมีการพัฒนาเพียงบางด้าน มีช่องทางการ
สื่ อสารที่ ชัดเจนในเรื่ องความมีชื่อเสี ยงมายาวนาน กิจกรรมพิเศษต่างๆที่หาดบางแสนจัดขึ้นมีความ
น่ าสนใจ เมื่อได้มาเที่ยว ณ หาดบางแสนรู ้สึกผอนคลายและเกิดความสนุ กสนาน ควรปรับปรุ งใน
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เรื่ องของ ความสะอาดมากที่สุดและสุ ดท้ายนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่คิดวาจะกลับมาเที่ยวอีกแน่นอน
ส่ วนของ ความพึงพอใจในทุกปั จจัยการตลาด 7 Ps นันคือ ด้านผลิตภัณฑ์และการบริ การ ด้านราคา
ด้านการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ด้านสถานที่ ด้านกระบวนการ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และด้าน บุคลากรโดยรวมมีระดับความพอใจอยูในระดับม มาก และในแต่ละด้านมีระดับความพึง
พอใจอยูใน่ ระดับมากเช่นกัน ส่ วนของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ทางด้านเพศ อายุ สถานภาพ
และอาชีพ มีทศั นคติใน การท่องเที่ยวหาดบางแสน จังหวัดชลบุรีแบบวันเดียวที่แตกต่างกน และมี
ระดับความพึงพอใจที่ แตกต่างกันในลักษณะประชากรศาสตร์ ทางด้านอายุ การศึกษา สถานภาพ
และระดับ รายได้ ผลการศึ กษาโดยรวมทั้งทัศนคติ และความพึ งพอใจของนักท่ องเที่ ยวต่ อ การ
ท่องเที่ยวหาด บางแสน จังหวัดชลบุรีครั้งนี้อยูในระดับมาก
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550, หน้า 38-39) กล่าวว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลรวมถึงอายุ เพศ วงจร ชีวิต
ของครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็ นต้น ลักษณะ ดังกล่าว มีความสําคัญต่อนักการตลาดเพราะ มัน
เกี่ยวพันกับอุปสงค์ (Demand) ในตัวสิ นค้าทั้งหลาย การเปลี่ยนแปลงทางปั จจัยส่ วนบุคล ชี้ ให้เห็น
ถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม่ และตลาดอื่นก็จะหมดไป หรื อลดความสาคําคัญลง
สมมติ ฐ านที่ 2 : ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด (7P) ที่ ป ระกอบด้ว ยด้า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ให้บริ การ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด คน ลักษณะกายภาพ
กระบวนการ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจนักท่องเที่ยวบางกะเจ้า
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว แตกต่าง
กัน โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.00241
เป็ นไปตามงานวิ จ ัย ของมิ่ ง สรรพ์ ขาวสอาดและคณะ (2553) ได้ ศึ ก ษาพฤติ ก รรม
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่ท่องเที่ยวใน ประเทศไทยพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มคนรุ่ นใหม่ มี การศึกษาดี
มาเที่ยวเมืองไทยเป็ นครั้งแรก เดินทางมากับบริ ษทั นํา เที่ยว ค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวจาก นิ ตยสาร
การท่องเที่ยวและสื่ ออินเตอร์ เน็ต สถานที่ ท่องเที่ยวยอดนิ ยมคือ กรุ งเทพมหานคร พัทยาและภูเก็ต
โดยมองว่าแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล วิถีความเป็ นไทย ชีวิตยามราตรี สปา และความเป็ นมิตรของคน
ไทยเป็ น ภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวไทย
คอตเลอร์, ฟิ ลลิป (2546: 24) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง
เครื่ อ งมื อ ทางการตลาดที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ซ่ ึ งกิ จ การผสมผสานเครื่ อ งมื อ เหล่ านี้ ให้ ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ส่ วนประสมการตลาด
ประกอบด้วยทุ กสิ่ งทุ ก อย่างที่ กิจการใช้เพื่ อ ให้มีอิท ธิ พ ลโน้มน้าวความต้องการผลิ ต ภัณ ฑ์ของ
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กิ จการ ส่ ว นประสมการตลาดแบ่ งออกเป็ นกลุ่ ม ได้ 4 กลุ่ ม ดังที่ รู้จ กั กัน ว่าคื อ “4 Ps” อัน ได้แ ก่
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการขาย (Promotion)
สมมุติฐาน 3 : ปั จจัยดึ งดูดนักท่ องเที่ ยวที่ ประกอบด้วย แหล่งท่ องเที่ ยว การคมนาคม
การบริ การสิ่ งอํานวยความสะดวกที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บาง
กะเจ้า
ปั จจัยอื่นๆ ด้านการคมนาคม มีอิทธิ พลกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุง้ บางกะเจ้า
แตกต่างกัน โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.00000530
เป็ นไปตามงานวิจยั เทิดชาย ช่ วยบํารุ ง (2552) ได้ศึกษา พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยวชาวจีน พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นนักท่องเที่ยว รุ่ นใหม่วยั ท างาน มี
อายุระหว่าง 21-40 ปี มีฐานะทาง เศรษฐกิจดี และมีการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวสู ง ปั จจุบนั รู ปแบบ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเริ่ มเปลี่ยนไป โดยหันมาท่องเที่ยวแบบไปคนเดียวมากกว่ากา ร ท่องเที่ยว
เป็ นหมู่คณะ มีวตั ถุประสงค์การท่องเที่ยวคือ ต้องการพบเห็นสิ่ งแปลกใหม่ และผ่อนคลายความตึง
เครี ยดจากการทํางาน ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของ ไทยที่ โดดเด่นในมุมมองของนักท่องเที่ยว
ชาวจีนคือ โครงสร้างทางสาธารณู ปโภคขั้นพื้นฐาน วัฒนธรรมไทยที่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ความ
หลากหลายของทรัพยากร การท่องเที่ยว ภูมิอากาศที่ดี และที่ต้ งั ของประเทศไทย อยูไ่ ม่ไกลใช้เวลา
เดินทางไม่นาน
(Dann, 1977 และ Crompton, 1979 อ้างใน นิ รันดร ทัพไชย, 2550)ปั จจัยดึงดูดหรื อปั จจัย
จูงใจ (Pull Factors) เป็ นปั จจัยจู งใจจากตัวแหล่งท่ องเที่ ยวเองที่ กระตุ ้นให้ บุ คคลตัดสิ นใจเลื อก
เดิ น ทางไปท่ อ งเที่ ย วยัง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วใดแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหนึ่ งเป็ นการเฉพาะ ทั้ง ขึ้ น อยู่ กับ
ลักษณะเฉพาะของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ที่จะจูงใจให้ นักท่องเที่ยวเดินทางไปเพื่อต้องสนองความ
ต้อ งการที่ เกิ ด ขึ้ น เช่ น ความน่ า สนใจของแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว ความ สะดวกสบายในการเดิ น ทาง
ชื่อเสี ยง ความหลากหลาย ของกิจกรรม ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ และอื่นๆ
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการตัดสิ นใจ
เลือกมาท่องเที่ยวในคุง้ บางกะเจ้า เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ไปปรับปรุ งและเสริ ม
ศักยภาพด้านการตลาดการท่องเที่ยวให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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2. จากการศึ ก ษาพบว่ าแหล่ งท่ อ งเที่ ยวกิ จกรรมนัน ทนาการยังมี น้อ ยและกิ จกรรมที่ มี ให้
นักท่องเที่ ยวยังมีไม่มากและไม่หลากหลาย ดังนั้นผูป้ ระกอบการท่องเที่ ยว ควรจะมีการ
ปรับเปลี่ยนหรื อพัฒนารู ปแบบทให้น่าสนุก น่าสนใจกับเส้นทางที่พานักท่องเที่ยว เดินทาง
ไป หรื อมีกิจกรรมให้นกั ท่องเที่ยวได้ทาํ ร่ วมกันระหว่างการเดินทางเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ
ใน การท่องเที่ยวและสร้างความประทับใจให้กบั นักท่องเที่ยว
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ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกแหล่ งท่ องเที่ยวทางภาคใต้ ของนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วสั นต์ เทียมหยิน
นักศึกษาปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
การศึ กษาวิจยั เรื่ อ ง การศึ ก ษาวิจยั เรื่ อ ง ปั จจัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัดสิ น ใจเลื อ ก
แหล่งท่องเที่ ยวทางภาคใต้ ของ นักศึกษาปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้ ของ นักศึกษา
ปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือก
แหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้ ของ นักศึกษาปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ มี
อิ ทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกแหล่ งท่ องเที่ ยวทางภาคใต้ ของ นักศึกษาปริ ญ ญาโทมหาวิทยาลัย
รามคําแหง โดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่เคยท่องเที่ยวในภาคใต้
จํานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากว่าเพศชาย อายุ
ระหว่าง 31 – 35 ปี ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพ บริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 15,000 – 20,000
บาทต่อเดือน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด
สําหรับ ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกแหล่งท่องเที่ ยวทางภาคใต้ ของ นักศึกษา
ปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง จากการทดสอบสมมติ ฐาน ณ ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95
เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยด้าน
อื่ น ๆ กับ การตัดสิ น ใจเลื อกแหล่ งท่ อ งเที่ ยวทางภาคใต้ ของ นักศึ ก ษาปริ ญ ญาโทมหาวิท ยาลัย
รามคําแหง สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ ความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ อายุ อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
สถานภาพ ไม่มีอิทธิพลกับการตัดสิ นใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้ ความสัมพันธ์ระหว่าง ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (จังหวัด) มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจเลือกแหล่งท่องเที่ ยวทางภาคใต้ แตกต่างกัน ด้าน
ราคา ด้านสถานที่ ให้บ ริ การ(แหล่ งท่ องเที่ ยว) และด้านการส่ งเสริ มการตลาด (โปรโมชั่น) ไม่มี
อิทธิ พลกับการตัดสิ นใจเลื อกแหล่งท่ องเที่ ยวทางภาคใต้ และสุ ดท้ายคือฤดู กาลมี อิทธิ พลกับการ
ตัดสิ นใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้แตกต่างกัน และสื่ อข่าวสารโฆษณาที่ได้รับ ไม่มีอิทธิ พล
กับการตัดสิ นใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้
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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.
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหาการวิจยั
ท่ อ งเที่ ย วนอกจากจะเป็ นสิ่ งที่ ม นุ ษ ย์ใช้สํ า หรั บ เพื่ อ การผ่ อ นคลายแล้ว ยังเป็ นการหา
ประสบการณ์ใหม่ๆให้กบั ชีวิตให้เราสามารถนําสิ่ งที่พบเจอไปใช่ในชีวิตประจําวันได้อีกด้วยแล้ว
ยังเป็ นการเติ่ มพลังให้แก่ ชีวิตได้มีกาํ ลังทํางานต่ อไปโดยการท่ องเที่ ยวยังเป็ นการกระจ่ายรายได้
ให้ แก่ ค นในประเทศการท่ องเที่ ยวนั้น แบ่ งออกเป็ นหลายประเภทการท่ อ งเที่ ยวเชิ งเกษตรการ
ท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมการท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพการท่ องเที่ยวเชิ งธุ รกิ จซึ่ ง
ส่ งผลให้เกิดการท่องเที่ยวในรู ปแบบต่างๆจึงต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้นกั ท่องเที่ ยวได้
ทราบและได้รับรู ้ถึงความต้องการที่จะไปท่องเที่ยวของตนเอง
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จุดประสงค์ของการเดินทางของนักท่องเที่ ยวอาจมีความแตกต่างกันไปบ้างก็เดินทางไป
เยี่ยมญาติแล้วถือโอกาสได้ไปท่องเที่ยวบ้างก็ไปทําธุ รกิจบ้างก็ไปดูกีฬาบ้างก็ไปประชุ มหรื ออาจ
เดิ นทางเพื่อการท่ องเที่ ยวพักผ่อนโดยตรงและหรื อด้วยจุดประสงค์อื่นใดอี กมากมายแต่ไม่ว่าจะ
เดินทางไปด้วยวัตถุประสงค์ใดในการเดินทางของคนทุกคนโดยธรรมชาติแล้วก็มกั ที่จะหาโอกาส
ให้ตนเองได้ท่องเที่ ยวด้วยทุกครั้งเสมอจากการเดินทางท่องเที่ ยวไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดสิ่ ง
สําคัญที่เกิดขึ้นตามมาคือความต้องการพื้นฐานระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนัน่ คือความต้องการที่
พักต้องการอาหารต้องการซื้ อของฝากต้องการแลกเงินต้องการคนนําทางต้องการท่ องเที่ ยวในที่
แปลกใหม่หรื อที่ใจต้องการอยากไปต้องการตัว๋ เดินทางและอื่นๆอีกมากมายในแต่ละความต้องการ
หากจะให้กล่าวถึ งรายละเอียดก็จะเกี่ ยวพันธ์กบั คนในอีกหลากหลายอาชี พเช่ นพนักงานต้อนรั บ
พนักงานเสิ ร์ฟมัคคุเทศก์พนักงานขายของที่ระลึกช่างฝี มือทําของที่ระลึกพนักงานธนาคารลูกจ้างใน
สถานประกอบการฯลฯนัน่ หมายถึงหากเรามีนกั ท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเราจะทํา
ให้เกิดการกระจายธุรกิจกระจายอาชีพและท้ายที่สาํ คัญที่สุดคือการกระจายรายได้นนั่ คือสาเหตุที่ว่า
ทําไมประเทศไทยในยุคหลายสิ บปี ที่ผา่ นมาเราจึงให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สาํ คัญ
ทําไมเราจึงต้องสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวนัน่ เอง
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว จึ ง ถื อ เป็ นองค์ ป ระกอบที่ สํ า คัญ ของอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว ถ้า ไม่ มี
นักท่องเที่ยวธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็เกิดขึ้นไม่ได้ เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เป็ นอุตสาหกรรมการบริ การที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้นกั ท่องเที่ยวได้รับความ
สะดวกสบายและความพึงพอใจ ถ้าไม่มีนกั ท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยว ก็จะไม่มีผมู ้ าใช้
บริ การทางการท่ อ งเที่ ย วจากผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย ว ถ้า หากประเทศใดหรื อพื้ น ที่ ใ ดมี
นักท่ องเที่ ยวเดิ นทางเข้ามาท่ องเที่ ยวมาก ก็จะเกิ ดกิ จกรรมและการบริ การทางด้านการท่ องเที่ ยว
ต่างๆ ในการตอบสนองความต้องการของนักท่ องเที่ ยวมากตามไปด้วย โดยทุกประเทศพยายาม
วิเคราะห์การตลาดท่องเที่ยวและใช้ส่วนผสมทางการตลาดท่องเที่ยวเข้าแข่งขันดึงนักท่องเที่ยวให้
มาท่องเที่ยวในประเทศของตนมากขึ้นเพื่อให้รายได้จากการท่องเที่ยวสามารถนําไปพัฒนาประเทศ
ในด้านต่างๆ ให้เจริ ญก้าวหน้า ด้วยเหตุน้ ี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงต้องผูกพันกับนักท่องเที่ยว
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจึงต้องทําความรู ้จกั กับนักท่องเที่ยว เพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง
สําหรับภาคใต้ของไทยคือภูมิประเทศที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยซึ่ งพื้นที่ส่วนใหญ่
จะอยูต่ ิดริ มทะเลทําให้เกิดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลมากมาซึ่งเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ
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การท่องที่ทางทะเลเป็ นอย่างมากไม่เพียงแค่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและเกาะที่มากมายแล้ว ภาคใต้
ยังมี ป่ าสงวน นํ้าตก ชุ มชนและประเพณี ที่เป็ นเอกลักษณ์ ที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยจึงเป็ นอีกภูมิภาค
หนึ่ งที่ ท ํารายได้จากการท่ องเที่ ยวได้เป็ นอย่างมากถึ งแม้จ ะมี จ ังหวัด ที่ เป็ นจุ ด เสี่ ยงแต่ ก็ ไม่ เกิ ด
อิทธิ พลต่อนักท่องเที่ ยวมากนักแต่สําหรับทรั พยากรพื้นที่ ท่องเที่ ยวทางภาคใต้กบั ถูกทําลายและ
เปลี่ ยนสภาพไปจากเดิ มมากจึ งเป็ นทําให้ผูท้ ี่ เคยมาท่ องเที่ ยวในครั้ งก่ อนรู ้ สึกไม่ พอใจกับ สภาพ
แหละท่องเที่ยวในปั จจุบนั อีกทัง่ ยังเป็ นห่ วงถึงอนาคตว่าทรัพยากรที่สวยงามยังคงอยูต่ ่อไปได้นาน
เท่าไหร่ จึงมีหลายชุมชนและหน่วยงานช่วยกันรณรงค์รักษาธรรมชาติกนั อยูอ่ ย่างสมํ่าเสมอทั้งนี้ ก็
ขึ้นอยู่กบั จิตสํานึ กของนักท่องเที่ ยวที่ จะช่ วยกันบํารุ งรักษาแหล่งที่ เที่ ยวที่ สวยงามให้ชนรุ่ นหลัง
ได้มาชื่นชมกับความงามของธรรมชาติสืบต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้
ของนักศึกษาปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางภาคใต้ของนักศึกษาปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง
3. เพื่อศึกษาปั จจัยอื่นๆที่มีอิทธิ พลต่อการต่อการตัดสิ นใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้
ของนักศึกษาปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ ป ระกอบด้วยเพศอายุอาชี พรายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนและสถานภาพที่
แตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางภาคใต้ข องนั ก ศึ ก ษาปริ ญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ ป ระกอบด้วยด้านผลิ ตภัณ ฑ์ด้านราคาด้านสถานที่
ให้ บ ริ ก ารและด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่ แ ตกต่ างกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การต่ อ การตัดสิ น ใจแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางภาคใต้ของนักศึกษาปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ต่างกัน
3. ปั จ จัยอื่ น ๆที่ ป ระกอบด้วยด้านฤดู ก ารท่ อ งเที่ ย วและด้านสื่ อ โฆษณาที่ แ ตกต่ างกัน มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางภาคใต้ที่ ข องนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโทมหาวิ ท ยาลัย
รามคําแหงที่ต่างกัน
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ประโยชน์ ของการวิจยั
1. เพื่อให้หน่ วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ ยวโดยเฉพาะในภูมิภาคใต้
สามารถนําผลวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางสร้างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
2. เพื่อธุ รกิจและหน่ วยงานภาครัฐนําผลประเมินคุณค่าความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ ยว
จากมุมของลูกค้าในพื้นที่มาใช้ปรับปรุ งและพัฒนาดําเนิ นงานให้มีประสิ ทธิภาพและตรงตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวมากยิง่ ขึ้น
3.เพื่อนําผลการวิจยั มาใช้ประกอบการพิจารณาแนวทางการเผยแพร่ ข่าวสารและกําหนดกล
ยุทธ์แนวทางการตลาดการท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวในรู ปแบบต่าง
แบบของการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกแหล่งท่ องเที่ ยวทางภาคใต้ของ
นักศึกษาปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงเป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งปริ มาณใช้แนวทางการวิจยั เชิ ง
สํารวจเก็บรวบรวมข้อมูลจากการออกแบบสอบถามซึ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วนได้แก่
สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานโดยใช้Microsoft Office Excel ในการวอเคราะห์
ประชากรและหน่ วยวิเคราะห์
ประชากร (Population) ที่ ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้ งนี้ คือนักศึกษาปริ ญญาโทมหาวิทยาลัย
รามคําแหงที่ เคยไปท่ องเที่ ยวทางภาคใต้ของนักศึกษาปริ ญ ญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงข้อมูล
ตั้งแต่ วันที่ 10 – 20 เมษายนพ.ศ. 2560 ซึ่งไม่สามารถระบุจาํ นวนประชากรที่แน่นอนได้
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กรอบแนวความคิดการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)
ปั จจัยส่วนบุคคล
• เพศ
• อายุ
เฉลีย่ ต่อเดือน
• สถานภาพ

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)
• อาชีพ
• รายได้

การตัด สิ น ใจเลื อ กแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ภ าค ใ ต้ ข อ งนั ก ศึ ก ษ าป ริ ญ ญ าโ ท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ปัจจัย ส่ วนประสมทางการตลาด
• ผลิตภัณฑ์
• ราคา
• สถานที่
• ส่ งเสริ มการตลาด
ปัจจัย อื่นๆ
• ด้านฤดูการท่องเที่ยว
• ด้านสื่ อโฆษณา

วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้
ของนักศึกษาปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยมีสาระสําคัญ ในส่ วนของการดําเนิ นการวิจยั
อย่างเป็ นขั้นตอน เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมู ลจากกลุ่มตัวอย่าง และได้นาํ ไปวิเคราะห์ ดว้ ยวิธีทางสถิติ
ต่อไป ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ดาํ เนินการวิจยั ตามขั้นตอน ดังนี้
1. แบบของการวิจยั
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
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แบบของการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้
ของนักศึกษาปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงเป็ นการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณใช้แนวทางการวิจยั
เชิ งสํารวจเก็บรวบรวมข้อมูลจากการออกแบบสอบถามซึ่ งการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน
ได้แก่สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานโดยใช้Microsoft Office Excel ในการวอเคราะห์
ประชากรและหน่ วยวิเคราะห์
ประชากร (Population) ที่ ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้ งนี้ คือนักศึกษาปริ ญญาโทมหาวิทยาลัย
รามคําแหงเคยไปท่องเที่ยวทางภาคใต้ของนักศึกษาปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงตั้งแต่วนั ที่
10 – 20 เมษายนพ.ศ. 2560 ซึ่งไม่สามารถระบุจาํ นวนประชากรที่แน่นอนได้
การเลือกกลุ่มตัวอย่ างและแผนการสุ่ มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้กาํ หนดขนาดตัวอย่างจากการใช้สูตรของ
COCHRAN, W.G. (1953). SAMPLING TECHNIQUES. JOHN WILEY AND SONS. คํานวณหา
ขนาดตัวอย่างที่จะใช้มีรายละเอียดดังนี้
N

=

N = จํานวนตัวอย่างที่ทาํ การศึกษา
Z = ค่าสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% มีค่าเท่ากับ 1.96
p = ค่าความน่าจะเป็ นของประชากรกําหนดให้เท่ากับ 0.5
E = ค่าความคลาดเคลื่อนในการศึ กษานี้ ที่กาํ หนดที่ 5% เท่ ากับ
0.05
จะได้ N

.

=

.
.
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=

384.16 คน = 400 คน

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ขนาดตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง
ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้วิธีดาํ เนิ นการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่ าจะเป็ น (Nonprobability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่ งผูว้ ิจยั ทํา
การเก็บข้อมูลตัวอย่างผ่านทางแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัย ส่ วนประสมทางการตลาด
อดุลย์ จาตุรงคกุล(2543: 26)
กล่าวในเรื่ องตัวแปรหรื อองค์ประกอบของส่ วนผสมทางการตลาด (4P’s) ว่าเป็ นตัวกระตุน้
หรื อสิ่ งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อโดยแบ่งออกได้ดงั นี้
ผลิตภัณฑ์ (Products)ที่ตอ้ งมีคุณภาพและรู ปแบบดีไซน์ตรงตามความต้องการของลูกค้า
หรื อสิ นค้าหรื อบริ การที่บุคคลและองค์กรซื้อไปเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสิ นค้าอื่นๆหรื อในแนว
ทางการประกอบธุ รกิจหรื อหมายถึงสิ นค้าหรื อบริ การที่ผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การที่ผูซ้ ้ื อไปเพื่อใช้ใน
การผลิตการให้บริ การหรื อดําเนิ นงานของกิจการหรื อแม้ผลิตภัณฑ์จะเป็ นองประกอบตัวเดียวใน
ส่ วนประสมของการตลาดก็ตามแต่เป็ นตัวสําคัญที่มีรายละเอียดที่จะต้องพิจารณาอีกมากมายดังนี้
เช่นความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (Produce Variety) ชื่ อตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ (Brand Name)
คุ ณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์ (Quality) การรั บระกัน ผลิ ตภัณ ฑ์ (Warranties) และการรั บคื นผลิ ตภัณ ฑ์
(Returns)
ราคา (Pricing)ต้องเหมาะสมกับตําแหน่งทางการแข่งขันของสิ นค้าและสร้างกําไรในอัตรา
ที่เหมาะสมสู่ กิจการหรื อจํานวนเงินที่ถูกเรี ยกเก็บเป็ นค่าสิ นค้าหรื อบริ การหรื ผลรวมของมูลค่าที่ผู ้
ซื้อทําการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์จากการมีหรื อการใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การ
หรื อนโยบายการตั้งราคา (Pricing Policies)หรื อมูลค่าของสิ นค้าและบริ การที่วดั ออกมาเป็ นตัวเงิน
การกําหนดรามีความสําคัญต่อกิจการมากกิจการไม่สามารถกําหนดราคาสิ นค้าเองได้ตามใจชอบ
การพิ จารณาราคาจะต้องกําหนดต้นทุ น การผลิ ตสภาพการแข่ งขัน กําไรที่ คาดหมายราคาของคู่
แข่ ง ขั น ดั ง นั้ นกิ จ การจะต้ อ งเลื อ กกลยุ ท ธ์ ที่ เ หมาะสมในการกํา กํา หนดราคาสิ นค้ า และ
บริ การ ประเด็นสําคัญจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับราคาได้แก่ราคาสิ นค้าที่ระบุในรายการหรื อราคาที่
ระบุ (List Price) ราคาที่ ให้ส่วนลด (Discounts) ราคาที่ มีส่วนยอมให้ (Allowances) ราคาที่ มีช่วง
ระยะเวลาที่การชําระเงิน (Payment Period) และราคาเงื่อนไขให้สินเชื่อ (Credit Terms)
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ช่ องทางการจัด จําหน่ าย (Place)ก็เน้นช่ องทางการกระจายสิ นค้าที่ ครอบคลุมและทัว่ ถึ ง
สามารถเข้าถึ งกลุ่ มลู ก ค้าเป้ าหมายทุ ก ส่ วนได้เป็ นอย่างดี ห รื อ เป็ นช่ อ งทางการจัดจําหน่ ายเป็ น
เส้ น ทางเคลื่ อ นย้ายจากผูผ้ ลิ ต ไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อลู กค้าซึ่ งอาจผ่านคนกลางหรื อ ไม่ ผ่านก็ได้ใน
ช่ องทางการจัดจําหน่ ายประกอบด้วยผูผ้ ลิตผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม (Industrial User)
หรื อ ลู ก ค้า ทางอุ ต สาหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลาง (Middleman) โลจิ ส ติ ก ส์ ท าง
การตลาดเป็ นการวางแผนการปฏิบตั ิตามแผนและการควบคุมการเคลื่อนย้ายสิ นค้าจากจุดเริ่ มต้นไป
ยงจุดที่ตอ้ งการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมุ่งผลกําไรหรื อกลยุทธ์ทางการตลาดใน
การทําให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจําหน่ายสามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภัณฑ์แน่นอนว่าสิ นค้าที่มี
จําหน่ายแพร่ หลายและง่ายที่จะซื้อก็จะทําให้ผบู ้ ริ โภคนําไปประเมินประเภทของช่องทางที่นาํ เสนอ
ก็อาจก่ออิ ท ธิ พลต่ อการรั บรู ้ ภาพพจน์ของผลิ ตภัณ ฑ์หรื อช่ องทางการจัดจําหน่ ายที่ เกี่ ยวข้อ งกับ
หน่ วยเศรษฐกิจต่างๆที่ มีส่วนร่ วมในกระบวนการนําพาสิ นค้าจากผูผ้ ลิตไปสู่ มือผูบ้ ริ โภคซึ่ งการ
ตัดสิ นใจเลือกช่องทางการจัดจําหน่ ายที่ เหมาะสมมีความสําคัญต่อกําไรของหน่ วยธุ รกิจรวมทั้งมี
ผลกระทบต่อการกําหนดส่ วนผสมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องอื่นๆเช่นการตั้งราคาการโฆษณาเกรด
สิ นค้าหรื อการกระจายสิ นค้าเป็ นกิ จกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวสิ นค้าจากผูผ้ ลิตไปยัง
ผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรมการขนส่ งและการเก็บรักษาตัวสิ นค้าภายในธุ รกิจใดธุรกิจหนึ่ ง
และระบบช่องทางการจัดจําหน่ายของธุรกิจนั้น
การส่ งเสริ ม การตลาด (Promotion)ที่ เน้นทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริ มการขาย
และการตลาดโดยตรงซึ่ งสามารถเรี ยกว่า 4P ซึ่ งนําไปสู่ การได้ครอบครองส่ วนแบ่งทางการตลาดที่
เพิ่ มขึ้นตามเป้ าหมายของกิ จการนั่นเองระดับที่ สองคื อการตลาดที่ มุ่งเน้นทางด้านของการสร้ าง
ประสบการณ์ที่ดีน่าประทับใจให้กบั ลูกค้าก็จะนําไปสู่ การสร้างความผูกพันทางด้านอารมณ์ที่แนบ
แน่ นต่อผูบ้ ริ โภคแบบสนิ ทแนบแน่ นโดยผลลัพธ์ที่คาดหวังจากกิ จการในการดําเนิ นกลยุทธ์ทาง
การตลาดระดับที่สองนี้ คือกิจการจะสามารถมีส่วนแบ่งการตลาดในจิตใจของลูกค้าสู งขึ้นเมื่อเทียบ
กับคู่แข่งขันหรื อเป็ นกิจกรรมติต่อสื่ อสารไปยังตลาดเป้ าหมายเพื่อเป็ นการให้คามรู ้ชกั จูงหรื อเป็ น
การเตื อนความจําเป็ นของตลาดเป้ าหมายที่ มีต่อตราสิ น ค้าและผลิ ตภัณ ฑ์สินคาหรื อ บริ การการ
โฆษณาการส่ งเสริ มการขายหรื อเป็ นเครื่ องมือการสื่ อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสิ นค้าหรื อ
บริ การความคิดต่อบุคคลโดยใช้เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการเพื่อเตื อนความทรงจําในผลิตภัณฑ์
โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู ้สึกความเชื่อและพฤติกรรมการซื้อ
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แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสินใจ
มานิต รัตนสุ วรรณ และสมฤดีศรีจรรยา, (2554 : 154)
ได้ กล่ าวเกีย่ วกับการตัดสินใจเลือกนั้นมี 6 ขั้นตอนด้ วยกันดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 การรู ้ ถึงความจําเป็ น หรื อ ต้อ งการในสิ น ค้าหรื อ บริ ก าร เป็ นแรงกระตุ ้น ที่
เกิ ด ขึ้ น ภายในของผูบ้ ริ โภคเองว่ าตนเองมี ค วามรู ้ ว่าตนเองมี ค วามต้อ งการ หรื อ ความจําเป็ นที่
กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคจะต้องการบริ โภคสิ นค้า
หรื อบริ การนั้นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งนี้อาจมีสิ่งกระตุน้ จาก
ปั จจัยภายนอกส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการหรื อความจําเป็ นด้วยเช่นกัน
ขั้นตอนที่ 2 การค้นหาข้อมูล ซึ่ งภายหลังจากที่ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการหรื อความจําเป็ น
ในสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ แล้วผูบ้ ริ โภคจะทําการค้นหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสิ นใจซื้ อ โดย
ผูบ้ ริ โภคอาจค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง เช่น การอ่านหนังสื อ การสอบถามหรื อการขอคําแนะนํา
จากบุ คคลอื่น การหาข้อมู ลในอินเทอร์ เน็ ต การอ่านข้อความที่ กล่าวถึ งสิ นค้าหรื อบริ การในเว็บ
บล็อก เป็ นต้น
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินทางเลือก หลังจากผูบ้ ริ โภคค้นหาข้อมูลแล้วขั้นตอนมาผูบ้ ริ โภค
จะทําการประเมินทางเลือกเพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยระหว่างสิ่ งสองสิ่ งหรื อ หลายสิ่ งทั้งนี้สิ่งที่ผบู ้ ริ โภค
มักจะทําการประเมินทางเลือก ได้แก่ชื่อเสี ยงของตราสิ นค้า ราคาขอสิ้ นค้าคุณภาพของสิ นค้า ความ
นิยมของสิ นค้าหรื อบริ การ เป็ นต้น
ขั้นตอนที่ 4 การตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การ ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนที่ ผูบ้ ริ โภค
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยจะวางแผนซื้ อสิ นค้าว่า
จะซื้อเมื่อไร ซื้อที่ไหน
ซื้ออย่างไร
ขั้นตอนที่ 5 การซื้อ ขั้นตอนนี้ นบั ได้วา่ เป็ นขั้นที่สาํ คัญเนื่องจากว่าเป็ นขั้นตอนที่สินค้าหรื อ
บริ การจะได้ถูกผูบ้ ริ โภคนําไปบริ โภค ซึ่งในทางการตลาดถือได้วา่ เป็ นการประสบความสําเร็ จอย่าง
หนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กบั องค์การ
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ขั้นตอนที่ 6 การติ ดตามผลการขายหรื อการบริ การ โดยในขั้นตอนนี้ ถือได้ว่าเป็ นการให้
ความสนใจต่อลูกค้าเป็ นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความรู ้สึกที่ดีต่อ
ผลิตภัณฑ์องค์การ และตราสิ นค้า และส่ งผลให้มีการตัดสิ นใจซื้อซํ้าได้ในครั้งต่อๆ มา

ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัย ส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการนําข้ อมูลมา
วิเคราะห์ หาค่ าสถิตโิ ดยใช้ ความถี่ และค่าร้ อยละ
(n = 400)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
ตํ่ากว่า 25 ปี
25 - 30 ปี
31 - 35 ปี
36-40 ปี
40 ปี ขึ้นไป
รวม
อาชีพ
ข้าราชการ
รัฐวิสาหกิจ
เอกชน
ธุรกิจส่ วนตัว
ศึกษา
รวม
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ตํ่ากว่า 15,000

ความถี่

ร้ อยละ

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

13.75
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15,000 - 20,000
20,001 - 25,000
มากกว่า 25,000
รวม
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง
รวม

172
140
33
400

43.00
35.00
8.25
100.00

212
129
59
400

53.00
32.25
14.75
100.00

จากตาราง พบว่า จากผลการสํารวจของกลุ่มตัวอย่าง ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นหญิงมากกว่า
เพศชาย ร้อยละ 76.50 และ 23.50 กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 31– 35 ปี เป็ นจํานวนมากที่สุด ร้อยละ 35.25
ในส่ วน

อาชีพของกลุ่มตัวอย่างพบว่า พนักงานบริ ษทั เอกชนมากที่สุด 43.00 ระดับรายได้ของ

กลุ่มตัวอย่าง อยู่ในช่ วง 15,000 - 20,000 บาท มากที่ สุด ร้อยละ 43.00 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า สถานภาพโสดมีจาํ นวน มากที่สุด ร้อยล่ะ 53.00
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ เกีย่ วกับปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาด
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์
กระบี่
ชุมพร
ตรัง
นครศรี ธรรมราช
สตูล
พัทลุง
พังงา
สุ ราษฎร์ธานี
ภูเก็ต
สงขลา
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ความถี่
30
17
27
40
14
20
11
24
167
48

ร้ อยละ
7.50
4.25
6.75
10.00
3.50
5.00
2.75
6.00
41.75
12.00
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ระนอง
ยะลา
นราธิวาส
ปั ตตานี
รวม
ราคา
น้อยกว่า 5,000 บาท
5,001-10,000บาท
10,001-15,000 บาท
15,001 -20,000 บาท
มากกว่า 20,000 ขึ้นไป
รวม
สถานที่
เกาะ : ถํ้า : ทะเล
อุทยาน : นํ้าตก
แหล่งชุมชน : ตลาดถนนคนเดิน
วัดวาอาราม : สิ่ งปลูกสร้างตามยุคสมัย
รวม
โปรโมชั่น
ส่ วนลดค่าที่พกั ช่วง low season
แพ็กเกจที่พกั พร้อมกิจกรรม
แพ็กเกจที่พกั พร้อมเที่ยวบิน
ส่ วนลดค่าแนะนํา
รวม

2
0
0
0
400

0.50
0.00
0.00
0.00
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 พบว่า จากผลการสํารวจของกลุ่มตัวอย่าง ผูต้ อบแบบสอบถามชอบท่ องเที่ ยว
จังหวัด ภูเก็ต มากที่ สุด 41.75 ตามลําดับ โดย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ มีผูเ้ ลื อกเลย ในส่ วน
ราคาที่ มากที่สุดคือ อยูใ่ นช่วงระหว่าง 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 42.00 แหล่งท่องเที่ยวที่ผตู ้ อบ
แบบสอบถามชอบมากที่สุดคือ เกาะ:ถํ้า:ทะเล ร้อยละ 83.75 การส่ งเสริ มการขายที่ถูกเลือกมากที่สุด
คือ แพ็กเกจที่พกั พร้อมเที่ยวบินร้อยละ47.50
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ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ เกีย่ วกับปัจจัยอื่น ๆ
คุณเลือกท่องเที่ยวภาคใต้ฤดูใด
ร้อน
252
63.00
หนาว
37
9.25
ฝน
0
0.00
ทุกฤดูกาล
111
27.75
400
รวม
100.00
สื่ อข่าวสารใดกระตุน้ ให้คุณเลือกท่องเที่ยวทางภาคใต้
สื่ อสิ่ งพิมพ์-วารสาร
56
14.00
สื่ อโซเชียลเน็ตเวิร์ค
157
39.25
สื่ อวิทยุ-โทรทัศน์
123
30.75
การบอกเล่าต่อจากญาติเพือ่ น หรื อ คนรู ้จกั
64
16.00
400
รวม
100.00
จากตาราง พบว่า จากผลการสํารวจของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านฤดูกาลท่องเที่ยว ผูต้ อบ
แบบสอบถามเลือกฤดูร้อนมากที่สุด ร้อยละ 63.00 โดยฤดูฝนไม่มีผเู ้ ลือกเลย ในด้านสื่ อข่าวสารที่
เป็ นตัวกระตุน้ ให้เลือกแหล่งท่องเที่ยว สื่ อโซเชียลเน็ตเวิร์คมีการเลือกมากที่สุด 39.25
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ เกีย่ วกับการตัดสินใจเลือกแหล่ งท่ องเที่ยวทางภาคใต้ ของนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การตัดสิ นใจ
การท่องเที่ยวทางภาคใต้มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของท่าน
คุณได้รับการอํานวยความสะดวกที่ดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน ค่ า
ค่าสู งสุ ด
มาตรฐาน ตํา่ สุ ด
4.72
0.6826
1
5
4.81

0.6098

1

5
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ในทุกครั้งที่คุณไปท่องเที่ยวภาคใต้
ทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ยงั คงความงดงามตาม
ธรรมชาติอยูม่ าก
การเดินทางหรื อการคมนาคมไปยังแหล่งท่องเที่ยวมีความ
สะดวกสบาย
การให้บริ การของผูใ้ ห้บริ การตามแหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้มี
คุณภาพดี

3.96

0.5171

1

5

4.86

0.5848

1

5

4.82

0.6860

1

5

จากตารางพบว่า ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกแหล่งท่ องเที่ ยวทางภาคใต้ ของ
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มีค่าเฉลี่ยมมากที่สุดมี 1 ปั จจัย คือ การ
เดิ น ทางหรื อ การคมนาคมไปยังแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามสะดวกสบายมี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากัน คื อ 4.86
คะแนน ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.5848 คะแนน ค่าสู งสุ ด 5 คะแนน และค่าตํ่าสุ ด 1 คะแนน
รองลงมาคื อ การให้บริ การของผูใ้ ห้บ ริ การตามแหล่งท่ องเที่ ยวทางภาคใต้มีคุณ ภาพดี มีค่าเฉลี่ ย
เท่ ากับ 4.82 คะแนน ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.6860 คะแนน ค่าสู งสุ ดเท่ ากับ 5 คะแนน ค่า
ตํ่าสุ ดเท่ากับ 1 คะแนน และน้อยที่สุดคือ ทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ยงั คงความงดงามตาม
ธรรมชาติ อ ยู่ม ากมี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.96 คะแนน ค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.5171 คะแนน
ค่าสู งสุ ดเท่ากับ 5 คะแนน และค่าตํ่าสุ ดเท่ากับ 1 คะแนน
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
สถานภาพ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกแหล่งท่องเที่ ยวทางภาคใต้ ของนักศึกษา
ปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงต่างกัน
เพศที่แ ตกต่ างกันมีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้ ของนักศึกษา
ปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงไม่ต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05
อายุที่แ ตกต่ างกันมีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้ ของนักศึกษา
ปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงไม่ต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05
อาชีพที่แตกต่ างกันมีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้ ของนักศึกษา
ปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงไม่ต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือนที่แตกต่ างกันมีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้
ของนักศึกษาปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงไม่ต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05
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สถานภาพที่ แ ตกต่ างกันมีอิ ท ธิ พลต่ อ การเลือกแหล่งท่ องเที่ ยวทางภาคใต้ ของนักศึ กษา
ปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงไม่ต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05
ดังนั้นปั จจัยส่ วนบุคคลไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้ ของ
นั ก ศึ ก ษาปริ ญญาโทมหาวิ ท ยาลัย รามคํา แหง ทั้ ง นี ้ เนื่ อ งจากค่ า Sig ที่ ไ ด้ จากการทดสอบ
ความสัมพันธ์ ที่มคี ่ ามากกว่ า 0.05
สมมติ ฐ านที่ 2 : ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด (4P) ที่ ป ระกอบด้ วยด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์
(จังหวัด) ด้ านราคา ด้ านสถานที่ (แหล่ งท่ องเที่ยว) และด้ านการส่ งเสริ มการตลาด (โปรโมชั่ น) ที่
แตกต่ างกันมีอิทธิ พลต่ อการตั ดสิ นใจเลื อกแหล่งท่ องเที่ ยวทางภาคใต้ ของนักศึกษาปริ ญ ญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหงต่างกัน
ผลิ ตภั ณ ฑ์ (จั งหวั ด) ที่ แ ตกต่ างกั น มี อิ ท ธิ พลต่ อ การตั ดสิ น ใจเลื อ กแหล่ งท่ องเที่ ยวทาง
ภาคใต้ ของนักศึกษาปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ
0.05
ดังนั้นปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (จังหวัด) มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกแหล่ งท่ องเที่ยวทางภาคใต้ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ทั้งนีเ้ นื่องจากค่ า Sig ที่ไ ด้ จาก
การทดสอบความสั มพันธ์ ที่มคี ่ าน้ อยกว่ า 0.05
ราคาที่แตกต่ างกันมีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้ ของนักศึกษา
ปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงไม่ต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05
สถานที่ (แหล่ งท่ อ งเที่ ยว)ให้ บริ ก ารที่ แ ตกต่ างกันมีอิ ท ธิ พลต่ อ การตั ดสิ นใจเลื อกแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางภาคใต้ ของนักศึกษาปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงไม่ต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ ระดับ 0.05
การส่ งเสริ มการตลาด (โ ปรโ มชั่ น )ที่ แ ตกต่ างกัน มีอิ ท ธิ พลต่ อ การตั ดสิ นใจเลื อกแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางภาคใต้ ของนักศึกษาปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงไม่ต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ ระดับ 0.05
ดัง นั้ นปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดราคา สถานที่ (แหล่ งท่ องเที่ ยว)การส่ งเสริ ม
การตลาด (โปรโ มชั่น )ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้ ของนักศึกษา
ปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง ทั้งนีเ้ นื่ องจากค่ า Sig ที่ไ ด้ จากการทดสอบความสั มพันธ์ ที่มีค่า
มากกว่ า 0.05
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สมมติฐานที่ 3 : ปัจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบด้ วย ด้ านฤดูการ ด้ านการสื่ อสารและการโฆษณา ที่
แตกต่ างกันมีอิทธิ พลต่ อการตั ดสิ นใจเลื อกแหล่งท่ องเที่ ยวทางภาคใต้ ของนักศึกษาปริ ญ ญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหงต่างกัน
ฤดูการที่แตกต่ างกันมีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้ ของ
นักศึกษาปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05
ดังนั้นปั จจัยด้านอื่นๆ ที่ประกอบด้วย ด้านฤดูกาลมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกแหล่ ง
ท่ องเที่ยวทางภาคใต้ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ทั้งนีเ้ นื่องจากค่ า Sig ที่ไ ด้ จากการ
ทดสอบความสัมพันธ์ ที่มคี ่ าน้ อยกว่ า 0.05
สื่อโฆษณา ที่แตกต่ างกันมีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้ ของ
นักศึกษาปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงไม่ต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05
ดังนั้นปัจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบด้ วย ด้ านการสื่อสารและการโฆษณา ไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้ ของนักศึกษาปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง ทั้งนี ้
เนื่องจากค่ า Sig ที่ไ ด้ จากการทดสอบความสั มพันธ์ ที่มคี ่ ามากกว่ า 0.05
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ครั้ งนี้ มุ่งศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกแหล่ง
ท่องเทียวทางภาคใต้ ของนักศึกษาปริ ญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง
1. จากผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนบุคคล
การวิจยั ครั้งนี้ ทาํ ให้ทราบถึงกลุ่มนักท่องเที่ ยวทางภาคใต้ ซึ่ ง เพศ อายุ อาชี พ รายได้ และ
สถานภาพ มีค่าเฉลี่ยนในการท่องเที่ยวทางภาคใต้ใกล้เคียงกัน แต่กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยนสู งสุ ด คือ เพศ
หญิ ง อายุ 25-30 ปี อาชี พ ข้าราชการ เงิ น เดื อนประมาณ มากกว่า 20,000 ขึ้ น ไป สถานภาพโสด
ผูป้ ระกอบการแหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้จึงควรให้ความสําคัญกับ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ โดย การมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่ มีคุณภาพ การเดิ นทางที่ สะดวก มีสุขภัณฑ์ที่สะอาด การให้บริ การที่ ดี โดย
เสริ มในเรื่ องกิ จกรรมส่ วนลดให้กบั แพ็คเกจทัวร์ เพื่อรองรับ กลุ่มข้าราชการ ที่ ท่องเที่ ยวกันเป็ น
กลุ่ม มีแหล่งช็อปปิ้ งใกล้แหล่งท่องเที่ยว และการให้ความรู ้คาํ แนะนําจุดเที่ยว สถานที่เที่ยว กฏข้อ
ห้ามเพื่อให้นักท่ องเที่ ยว ทราบข้อมูล สิ่ งที่ ควรทําไม่ควรทําของสถานที่ น้ ันๆ เพื่อเป็ นการรักษา
ทรัพพยากรของแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย
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2. จากผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ (จังหวัด) ผลจากการวิจยั พบว่าจังหวัดภูเก็ตมีคนเลือกสู งสุ ด แต่จงั หวัดระนอง
ระนองมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ดังนั้น 2 จังหวัดนี้ จึงเป็ นตัวเลือกที่น่าสนใจของผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวจึง
ควรเสริ มและพัฒนาการโฆษณา และส่ วงส่ งเสริ มการตลาดให้มากขึ้น และเตรี ยมพร้อมสําหรับการ
ให้บริ การนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
ด้านของราคา ผูป้ ระกอบการควรมีการฝึ กอบรมและพัฒนาสําหรับสิ่ งอํานวยความสะดวก
ให้มากขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับราคาที่นกั ท่องเที่ยวยอมจ่าย เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ ยอมจ่าย
ที่ สูงเพื่อท่องเที่ ยวทางภาคใต้จึงควรได้รับการบริ การที่ คุม้ ค่า และมีคุณ าพเพื่อนักท่ องเที่ ยวจะได้
กลับมาใช้บริ การอีกหรื อบอกต่อให้เราต่อนักท่องเที่ยวคนอื่นเพื่อมาใช้บริ การอีกที
ด้านแหล่งท่องเที่ ยวนอกจากภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวหลัก คือ สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล
แล้วจากผลวิจยั นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยว อุทยาน ภูเขา นํ้าตก ทางภาคใต้มากขึ้น
ผูป้ ระกอบการจึงควรมีการส่ งเสริ มกิจกรรมและการให้บริ การ การท่องเที่ยวลักษณะนี้ มากขึ้น เช่น
การรับส่ งถึงสถานที่เที่ยวให้คาํ แนะนําและความรู ้เกี่ยวกับสถานที่ ปลุกฝั่งให้นกั ท่องเที่ยว ช่วยกัน
ดูแลรักษาธรรมชาติ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (โปรโมชัน่ ) ผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวทางภาคใต้ควรเพิ่มโปรโม
ชั้น ในส่ วนลด low season ให้มากขึ้นเนื่ อกจากนักท่องเที่ ยวเริ่ มสนใจท่องเที่ ยวนอกฤดูท่องเที่ ยว
เพิ่มขึ้น จึงควรจัดหากิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ธุรกิจนอกเหนื่ อจากฤดูการท่องเที่ยว
และควรเตรี ยมความพร้อมในการให้บริ การในช่วง low season อีกด้วย
3. จากผลการวิจยั ด้านปั จจัยอื่ น ๆ ได้แก่ ด้านฤดู การท่ องเที่ ยว ด้านการสื่ อสารและการ
โฆษณา
ผูป้ ระกอบการท่ องเที่ ยวทางภาคใต้ ควรให้ความสําคัญกับ ฤดู หนาวมากขึ้ น จากผลวิจยั
นักท่องเที่ยวมีความสนใจโปรโมชัน่ ส่ วนลด low season ซึ่ งสอดคล้องกับมีความสนใจท่องเที่ ยว
ในช่วงฤดูหนาวเพิ่มขึ้นไปด้วยส่ งผลทําให้ผปู ้ ระกอบการท่องเที่ยวทางภาคใต้ ควรให้ความสนใจ
นักท่องเที่ยวในช่วงนี้ และเพิม่ การพัฒนาการบริ การและรองรับลูกค้าในช่วงนี้ให้มากขึ้น
ผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวทางภาคใต้ ควรส่ งเสริ มสื่ อโฆษณา สื่ อสิ่ งพิมพ์-วารสาร มากขึ้น
แม้ว่าจะมีผูเ้ ลือกรับข้อมูลจาก สื่ อโซเชียลเน็ตเวิร์คมากกว่า แต่ค่าเฉลี่ยน สื่ อโฆษณา สื่ อสิ่ งพิมพ์วารสาร กับ สู งที่ สุด และมี ความน่ าเชื่ อ ถื อ ของข้อมู ลที่ สูกว่า จึ งเป็ นสื่ อโฆษณาที่ จาํ เป็ นต่ อ การ
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โฆษณา เป็ นอย่างมาก และควรส่ งเสร่ มการขายพร้อมสื่ อโฆษณาไปด้วยอย่าง เช่น การเล่นเกมใน
หน้า วารสารนิตสาร ตอบคําถาม แล้วส่ งชิงโชค ส่ วนลด การท่องเที่ยว เป็ นต้น
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ปัจจัย ที่มอี ทิ ธิพ ลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บตั รเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานคร
INFLUENCING FACTORS TOWARD CREDIT CARD SELECTION DECISION
OF POPULATION IN BANGKOK
วิศ ญาณี ศรีใส
นักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของประชากรใน
กรุ งเทพมหานครมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และ
ปั จจัยอื่นๆ ที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของประชากรในกรุ งเทพมหานครเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อ และทําการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าจํานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แล้วทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติอนุมาน T-test และ F-test
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปี
มีสถานสภาพโสด มี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนมากกว่า 40,000 บาทและสถาบันการเงินที่มีการเลือกใช้บตั รเครดิตมากที่สุดคือ ธนาคารกสิ กร
ไทย ส่ ว นปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด กลุ่ ม ตัว อย่า งให้ ค วามสํ าคัญ มากที่ สุ ด พบว่ า ด้า น
ผลิตภัณฑ์เรื่ องสถาบันการเงินผูอ้ อกบัตรมีความมัน่ คงและชื่ อเสี ยงดี ด้านราคาเรื่ องค่าธรรมเนี ยม
แรกเข้าและรายปี ที่มีเหมาะสม ด้านช่องทางการจัดจําหน่ ายเรื่ องมีร้านค้าที่รับชําระด้วยบัตรเครดิต
จํานวนมาก และด่านส่ งเสริ มการตลาดเรื่ องแบ่งชําระ 0% ในด้านส่ วนปั จจัยอื่ นๆ ภาพลักษณ์ ใน
ด้านความมัน่ คงและความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินและกระบวนการให้บริ การเรื่ องศูนย์บริ การ
ลูกค้าสัมพันธ์ (Call center) ให้บริ การ 24 ชัว่ โมงมีความสําคัญที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลด้านการศึกษาเท่านั้นที่ มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของประชากรในกรุ งเทพมหานคร ปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด
มีดา้ นผลิตภัณฑ์ ราคา ส่ งเสริ มการตลาดและปั จจัยอื่นๆ มีดา้ นกระบวนการให้บริ การที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของประชากรในกรุ งเทพมหานครที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
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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
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหาการวิจยั
เงิ น เป็ นสื่ อ กลางที่ ใ ช้ใ นการแลกเปลี่ ย นสิ น ค้า และบริ ก ารมาแต่ โ บราณและยิ่ ง เวลา
เปลี่ ยนแปลงไปความเจริ ญ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามี บทบาทอย่างมากต่อการดําเนิ นชี วิต
พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โ ภคก็เปลี่ ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่ เข้ามา จึ งทําให้ บ ัต รเครดิ ตเข้ามามี
บทบาทมากขึ้น
ปั จจุบนั สิ นเชื่อบัตรเครดิตเป็ นเสมือนเครื่ องมือทางการเงินที่มีความสะดวกสบาย เนื่องจาก
บัตรเครดิตมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเงินสด ขณะเดียวกันบัตรเครดิตมิได้เพียงเป็ นสิ่ งที่ ใช้ทดแทน
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เงินสดเท่านั้น แต่ยงั มีการออกสิ ทธิประโยชน์มากมายในการใช้บตั รเครดิตชําระค่าสิ นค้าและบริ การ
มีร้านค้ารับบัตรเครดิตเพิ่มขึ้น ผูค้ นจํานวนมากเลือกใช้บตั รเครดิตเพื่อความสะดวกและความพึง
พอใจจากการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การได้ภายในทันที โดยไม่ตอ้ งเก็บเงินหรื อรอวันเงินเดือนออก
ถึงแม้ว่าบัตรเครดิ ตจะมีประโยชน์อยู่มาก ความสะดวกสบายในการนําไปใช้หรื อทําให้
สามารถเลื อ กใช้จ่าย ทั้งสิ น ค้าและบริ ก ารต่ างๆได้ง่ายขึ้ น มี ท้ ัง ประโยชน์ และอาจเกิ ด โทษแก่
ผูใ้ ช้งานได้ ขึ้ นอยู่กบั ความระมัดระวังในการเก็บรั กษาบัตรเครดิ ต การวางแผนการใช้จ่ายอย่าง
รอบคอบ เพราะถ้าหากมีปัญหาหนี้ สินที่ ไม่สามารถใช้หนี้ คืนให้กบั ธนาคารได้แล้วจะก่อให้เกิ ด
ปั ญหาติดตัวไปในระยะยาวได้
ผูป้ ระกอบการบัตรเครดิ ตแต่ละรายยังคงต้องขับเคี่ยวกันอย่างรุ นแรงเพื่อขยายฐานบัตร
ใหม่และกระตุน้ ให้เกิดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของตนเพิ่มมากขึ้นนั้น ได้กลายเป็ นปั จจัยสําคัญ
ประการหนึ่ งที่ทาํ ให้ผปู ้ ระกอบการบัตรเครดิต จําเป็ นต้องสรรหากลยุทธ์ใหม่ๆในการที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีความโดดเด่น ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้มากที่สุดและต้องทําให้บตั ร
ของตนเองเป็ นบัตรแรกที่ผถู ้ ือเลือกใช้ก่อนบัตรเครดิตใบอื่นๆ
จากข้อมู ลข้างต้นมี ผลทําให้ผูว้ ิจยั มี ความสนใจที่ จะศึ กษาเรื่ องปั จจัยที่ มีอิท ธิ พลต่ อการ
ตัด สิ น ใจ ทั้ง ทางด้า นปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด และปั จ จัย อื่ น ๆที่ มี
ความสั ม พัน ธ์ กับ ต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ัต รเครดิ ต ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร เพื่ อ
ผูป้ ระกอบการด้านการให้บริ การบัตรเครดิตจะสามารถนําข้อมูลที่ได้รับไปสู่ การปรับปรุ ง วางแผน
และผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียงิ่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของประชากร
ในกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิต
ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึ กษาปั จจัยอื่นๆที่ มีอิ ทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บตั รเครดิ ตของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร
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สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่ อ เดื อ น ที่ แ ตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ นใจเลื อ กใช้ บ ั ต รเครดิ ต ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานครต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั ร
เครดิตของประชากรในกรุ งเทพมหานครต่างกัน
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่ประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์และด้านกระบวนการให้บริ การ ที่แตกต่าง
กันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของประชากรในกรุ งเทพมหานครต่างกัน
ประโยชน์ ของการวิจยั
1. ผูป้ ระกอบการสามารถนําผลการศึ กษาไปใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดรู ปแบบและ
ทิศทางของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับปั จจัยส่ วนบุคคลของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
2. ผูป้ ระกอบการสามารถนําผลการศึ กษาไปใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าให้มากที่สุด
3. ผู ้ป ระกอบการสามารถนํา ผลการศึ ก ษาไปใช้เป็ นแนวทางในด้านภาพลัก ษณ์ แ ละ
กระบวนการให้บริ การ ให้เกิดความได้เปรี ยบในเชิงการแข่งขัน
กรอบแนวความคิดการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของประชากร
ในกรุ งเทพมหานคร” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

(Independent Variable)

(Dependent Variable)

ปัจจัย ส่ วนบุคคล
• เพศ

•อายุ

•สถานภาพ

•การศึกษา

•อาชีพ
• รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจจัย ส่ วนประสมทางการตลาด

การตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิต
ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร

• ผลิตภัณฑ์
• ราคา
• สถานที่
• ส่ งเสริ มการตลาด
ปัจจัย อื่น ๆ
• ด้านภาพลักษณ์
• ด้านกระบวนการให้บริ การ

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัย ส่ วนประสมทางการตลาด
ดร. ชาญชัย อาจิ น สมาจาร (2545 หน้า 54-55) ส่ วนผสมการตลาดเป็ นการรวมกัน ของ
สิ นค้า ระบบการจัดจําหน่าย โครงสร้างราคา และกิจกรรมการส่ งเสริ ม คําว่าส่ วนผสมการตลาดถูก
ใช้เพื่ออธิบายการรวมกันของสี่ องค์ ประกอบ นั้นคือ สิ นค้า (Product) ราคา (Price) การจัดจําหน่าย
(Place) และการส่ งเสริ ม (Promotion) ซึ่ งเป็ นที่ รู้จกั กันในชื่อของ 4P องค์ประกอบทั้งสี่ ควรถูกถือ
ว่าเป็ นเครื่ องมือการบริ หาร เมื่อมีการรวบรวมแผนการตลาด
ณัฐพล ใยไพโรจน์ (2558 หน้า 98-99) ได้กล่าวไว้วา่ Marketing mix 4Ps ประกอบไปด้วย
ผลิตภัณฑ์ (Product) คือสิ่ งที่ เสนอแก่ตลาดเพื่อสนองความจําเป็ นหรื อความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค หรื อกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งผลิตภัณฑ์ที่เราพูดถึงนี้ อาจเป็ นผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสได้ หรื อสัมผัส
ไม่ได้ แต่ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ (Utility) และมีคุณค่า (Value) เพียงพอที่จะทําให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้อ
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ราคา (Price) เป็ นการกําหนดราคาสิ นค้าให้เหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ ลูกค้าจะ
ได้รับ หากผูบ้ ริ โภคเปรี ยบเทียบระหว่างราคาและความคุณค่าของผลิตภัณฑ์ เห็นว่าคุณค่าสู งกว่า
ราคา ก็จะยิง่ ช่วยกระตุน้ ความต้องการซื้ อได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ช่ อ งทางการจัด จําหน่ าย (Place) วิธี ที่ ผูผ้ ลิ ต นําผลิ ต ภัณ ฑ์ อ อกสู่ ท้องตลาด ให้ส่ งถึ งมื อ
ผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม ประหยัดต้นทุน และก่อให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ด
กิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมื อ สื่ อสารการตลาด เพื่ อสร้ างความ
พอใจต่อตราผลิตภัณฑ์และตัวผลิตภัณฑ์ที่องค์กรนําเสนอต่อผูบ้ ริ โภค โดยมีวตั ถุประสงค์ต่างๆ ไม่
ว่าเพื่ อ แจ้งข่ าวสาร เพื่ อ จู งใจให้ เกิ ด ความต้อ งการและการตัด สิ น ใจซื้ อ เพื่ อ สร้ างทัศ นคติ และ
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่บริ ษทั หรื อผลิตภัณฑ์
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยอื่นๆ
สมชาย กิจยรรยง (2557 หน้า108-110) ภาพลักษณ์คือความรู ้สึกนึ กคิดของบุคคลที่มีอยูต่ ่อ
องค์กร ต่ออุดมการณ์ ต่อนโยบาย ซึ่ งจะเป็ นในส่ วนของบุคคล สถาบันหรื อองค์กรใดๆ ก็ตาม แต่
ความรู ้ สึ กนึ ก คิ ด หรื อภาพลัก ษณ์ ที่ มี ใ นแต่ ล ะบุ ค คลนั้ นไม่ เหมื อ นกั น ซึ่ งทั้ งนี้ ขึ้ นอยู่ กั บ
สภาพแวดล้อม เพศ วัย ทัศนคติ และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน จึงไม่ใช่เรื่ องง่ายๆที่จะทําให้บุคคล
ต่างๆ ในองค์กรของเรามีภาพลักษณ์ที่เหมือนๆกัน สิ่ งนี้เป็ นสิ่ งที่เราต้องสร้างขึ้นมา
จิตติ นันท์ นันทไพบู ลย์ (2555 หน้า 12 ) การบริ การ (Service) ความหมายโดยทัว่ ไปคื อ
การให้ความช่วยเหลือหรื อดําเนิ นการเพื่อประโยชน์ของผูอ้ ื่น แต่ในเชิงธุรกิจ ศิริพร วิษณุ มหิ มาชัย
กล่าวไว้ว่า “การบริ การ หมายถึงการที่ผใู ้ ห้บริ การ หรื อผูข้ ายให้ความช่วยเหลือ หรื อดําเนิ นการเพื่อ
ประโยชน์ ความสุ ขกาย สุ ขใจ หรื อความสะดวกสบายให้แก่ ผูร้ ั บ บริ การหรื อผูซ้ ้ื อ เป็ นสิ่ งที่ ไม่
สามารถจับต้องได้ แต่เมื่อผูร้ ับบริ การได้รับบริ การไปแล้วอาจเกิดความประทับใจหรื อไม่ประทับใจ
กับสิ่ งนั้น”
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550,หน้า 46) การตัดสิ นใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการ
ในการเลือกที่จะกระทําสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งจากทางเลือกต่างๆที่มี ซึ่ งมักจะต้องตัดสิ นใจเลือกทางต่างๆ
ของสิ นค้าและบริ การอยูเ่ สมอ โดยที่ผูบ้ ริ โภคจะเลือกสิ นค้าและบริ การตามที่เขามีขอ้ มูลและข้อจํา
กดของสถานการณ์ การ ตัดสนใจจึงเป็ นกระบวนการที่สาํ คัญและอยูภ่ ายในจิตใจของผูบ้ ริ โภค
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อัตราการเจริญเติบโตของบัตรเครดิต

ที่มา : รายงานการวิจยั ภาพรวมบัตรเครดิตปี 2560 โดยศูนย์การวิจยั กสิ กรไทย
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แบบของการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของประชากรใน
กรุ งเทพมหานครเป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งปริ มาณ ใช้แนวทางการวิจยั เชิ งสํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล
จากการออกแบบสอบถาม ซึ่ งการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา และ
สถิติเชิงอนุมาน โดยใช้ Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห์

ประชากรและหน่วยวิเคราะห์
ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้คือประชากรในกรุ งเทพมหานคร ตั้งแต่
8-22 เมษายน พ.ศ. 2560 จํานวน 400 คน

การเลือกกลุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่ มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้กาํ หนดขนาดตัวอย่างจากการใช้สูตรของ
COCHRAN, W.G. (1953). SAMPLING TECHNIQUES.JOHN WILEY AND SONS.คํา นวณหา
ขนาดตัวอย่างที่จะใช้มีรายละเอียดดังนี้
N

=

N = จํานวนตัวอย่างที่ทาํ การศึกษา
Z = ค่าสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% มีค่าเท่ากับ 1.96
p = ค่าความน่าจะเป็ นของประชากรกําหนดให้เท่ากับ 0.5
E = ค่าความคลาดเคลื่อนในการศึกษานี้ที่กาํ หนดที่ 5% เท่ากับ
0.05
จะได้ N

.

=

.

.

.

=

384.16 คน ≈ 400 คน

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ขนาดตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง
ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้วิธีดาํ เนิ นการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็ น (Nonprobability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่ ง
ผูว้ จิ ยั ทําการเก็บข้อมูลตัวอย่างผ่านทางแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พร้อมทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน T-test และ F-testโดยใช้ Microsoft Office
Excel ในการวิเคราะห์

สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
รายละเอียด
เพศ
อายุ

สถานภาพ

วุฒ ิการศึกษา

อาชีพ

รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ความถี่

ร้ อยละ

ชาย

138

34.50

หญิง

262

65.50

ตํ่ากว่า 20 ปี

2

0.50

20 - 29 ปี

68

17.00

30 - 39 ปี

285

71.25

40 ปี ขึ้นไป

45

11.25

โสด

249

62.25

สมรส

142

35.50

หย่าร้าง

9

2.25

ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี

50

12.50

ปริ ญญาตรี

259

64.75

สู งกว่าปริ ญญาตรี

91

22.75

นักเรี ยน/นักศึกษา

8

2.00

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

42

10.50

พนักงานบริ ษทั เอกชน

257

64.25

ธุรกิจส่ วนตัว

69

17.25

อื่นๆ ....

24

6.00

น้อยกว่า 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

มากกว่า 40,000 บาท

154

38.50

ธนาคารกสิ กรไทย

117

29.25

ธนาคารไทยพาณิ ชย์

61

15.25

ธนาคารกรุ งไทย

82

20.50

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา

77

19.25

ธนาคารอื่นๆ

63

15.75

จากตารางผลการสํารวจของกลุ่ ม ตัว อย่างพบว่า ส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ งอายุ 30-39 ปี
สถานภาพโสดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า
40,000 บาท เลือกใช้บตั รเครดิตของธนาคารกสิ กรไทย
ตารางที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปัจจัยส่ วนประสม

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ทางการตลาด
ด้ านผลิตภัณฑ์

สถาบันการเงินผูอ้ อกบัตรมีความมัน่ คงและ

97

24.25

79

19.75

41

10.25

63

15.75

วงเงินอนุมตั ิบตั รเครดิตสู ง

113

28.25

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ที่เหมาะสม

136

34.00

ค่าธรรมเนียมเบิกเงินสดล่วงหน้าที่เหมาะสม

95

23.75

อัตราดอกเบี้ยตํ่า

56

14.00

ร้านค้าที่รับชําระด้วยบัตรเครดิตจํานวนมาก

220

55.00

(เช่น ซื้อสิ นค้า, ผ่อนสิ นค้า, กดเงินสด)
รู ปแบบบัตรมีความสวยงาม
ระยะเวลาอนุมตั ิส้ นั และเอกสารประกอบ
การสมัครน้อย

จําหน่ าย

ละ
30.00

บัตรสามารถใช้ได้หลากหลายรู ปแบบ

ด้ านช่ องทางการจัด

ร้ อย

120

ชื่อเสี ยงดี
มีระบบป้องกันการโจรกรรมข้อมูล (Chip Card)

ด้ านราคา

ความถี่
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ช่องทางรับสมัครบัตรเครดิตนอกสถานที่

91

22.75

ช่องทางการรับชําระยอดใช้จ่ายมีความหลากหลาย

58

14.50

จํานวนสาขาในการรับสมัครบัตรที่ทวั่ ถึง

31

7.75

แบ่งชําระ 0%

160

40.00

ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

103

25.75

สิ ทธิพิเศษและส่ วนลดร้านค้าที่ร่วมรายการ

89

22.25

เครดิตเงินคืน

38

9.50

(เช่น อาคารสํานักงาน, ห้างสรรพสิ นค้า)

ด้ านการส่ งเสริมการ
ขาย

คะแนนสะสม

10

2.50

จากตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้คะแนน ด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่ องสถาบันการเงินผู ้
ออกบัตรมีความมัน่ คงและชื่อเสี ยงดี ด้านราคาเรื่ องค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าและรายปี ที่เหมาะสม ด้าน
ช่ อ งทางการจัดจําหน่ ายเรื่ องร้ านค้าที่ รับ ชําระด้วยบัตรเครดิ ตจํานวนมาก และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดเรื่ องแบ่งชําระ 0%
ตารางที่ 3 ปั จจัยอื่ นๆของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปัจจัยอื่นๆ
ด้ านภาพลักษณ์

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ความถี่

ร้ อยละ

ความมัน่ คงและความน่าเชื่อถือของสถาบัน

122

30.50

210

52.50

68

17.00

84

21.00

233

58.25

83

20.75

เป็ นสถาบันการเงินที่เข้าถึงได้ทุกชนชั้น
มีสาขาจํานวนมาก
มีความเป็ นผูน้ าํ ด้านการให้บริ การบัตรเครดิต
ด้ านกระบวนการให้ บริการ ขั้นตอนการใช้สิทธิประโยชน์ไม่ยงุ่ ยาก
ศูนย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์ (Call center)
ให้บริ การ 24 ชัว่ โมง
มีขอ้ มูลออนไลน์ที่เข้าถึงได้ครอบคลุม

จากตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้คะแนน ด้านภาพลักษณ์เรื่ องเป็ นสถาบันการเงิน
ที่เข้าถึงได้ทุกชนชั้นมีสาขาจํานวนมาก ด้านกระบวนการให้บริ การเรื่ องศูนย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์
(Call center) ให้บริ การ 24 ชัว่ โมง
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ตารางที่ 4 การตัดสิ นใจเลือกใช้ บัตรเครดิตของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
ปัจจัย

ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ย งเบนมาตรฐาน

1. การยอมรับในระดับสากล สามารถใช้ได้ทวั่ โลก

3.8850

1.2533

2. ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี

4.5775

0.8431

4.3575

0.8255

4.5925

0.8766

4.3725

0.8693

3. การอํานวยความสะดวกในการติดต่อกับธนาคารเจ้าของบัตร
อย่างดี
4. บริ การผ่อนชําระ 0% ในร้านค้าที่ร่วมรายการ
5. สามารถใช้บริ การได้หลายรู ปแบบ เช่น กดเงินสด รู ดซื้อ
สิ นค้า และอื่นๆ

ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ัต รเครดิ ต ของกลุ่ ม ตัว อย่าง ส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความสําคัญ คือบริ การผ่อนชําระ 0% ในร้านค้าที่ร่วมรายการ
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ปั จ จัย ส่ วนบุ คคล ที่ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชี พ
และรายได้ เฉลี่ย ต่ อเดือน ที่แตกต่ างกันมีอิทธิพ ลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บัตรเครดิตของประชากร
ในกรุ งเทพมหานครต่ างกัน
เพศที่ แ ตกต่ า งกัน ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ัต รเครดิ ต ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานครต่างกัน
อายุที่ แ ตกต่ า งกัน ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ัต รเครดิ ต ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานครต่างกัน
สถานภาพที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของประชากรใน
กรุ งเทพมหานครต่างกัน
การศึ กษาที่ แตกต่ างกันมี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อ กใช้บ ัตรเครดิ ต ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
อาชี พ ที่ แ ตกต่ างกัน ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัดสิ น ใจเลื อ กใช้บ ัต รเครดิ ต ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานครต่างกัน
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รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนที่ แตกต่ างกันไม่ มีอิท ธิ พลต่ อการตัดสิ น ใจเลื อกใช้บ ัตรเครดิ ต ของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานครต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 : ปัจจัย ส่ วนประสมทางการตลาด ที่ประกอบด้ วยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา
ด้ านสถานที่ ให้ บริ การ และด้ านการส่ งเสริ ม การตลาด ที่ แตกต่ างกัน มี อิท ธิ พ ลต่ อการตั ด สิ น ใจ
เลือกใช้ บตั รเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครต่ างกัน
ด้านผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของประชากรใน
กรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
ด้านราคาที่ แ ตกต่ างกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจเลื อกใช้บ ัต รเครดิ ต ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิต
ของประชากรในกรุ งเทพมหานครต่างกัน
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 3 :ปัจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบด้ วย ด้ านภาพลักษณ์ และด้ านกระบวนการให้ บริการ
ทีแ่ ตกต่ างกันมีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บตั รเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครต่ างกัน
ด้านภาพลักษณ์ที่ให้บริ การที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิต
ของประชากรในกรุ งเทพมหานครต่างกัน
ด้านกระบวนการให้บริ การที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานครอย่างมีอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
อภิปรายผลของการวิจยั
สมมติฐานที่ 1: ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของประชากรใน
กรุ งเทพมหานครต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่าปั จ จัยส่ วนบุ ค คลมี เพี ยงด้านการศึ กษาที่ แ ตกต่ างกัน มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัดสิ น ใจเลื อ กใช้บ ัต รเครดิ ต ของประชากรในกรุ งเทพมหานครต่ างกัน อย่างมี
นัยสําคัญ ทางสถิ ติ 0.05 เนื่ อ งจากคนที่ มีการศึ กษาในแต่ ละระดับ ก็มีความสามารถในการพิ นิ จ
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พิเคราะห์ดว้ ยเหตุผล หรื อหาข้อมูลก่อนการซื้ อที่ แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ
เสรี รัตน์ (2537) ที่กล่าวไว้ว่า ผูท้ ี่มีการศึกษาสู งมีแนวโน้มบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีกว่าผูท้ ี่มี
การศึกษาน้อย
ส่ วนด้านเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีดา้ นใดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของประชากรในกรุ งเทพมหานครต่ างกันแต่ อ ย่ างใด ไม่ เป็ นไปตาม
สมมติ ฐาน ทั้งนีเ้ นื่ องจากบัตรเครดิ ตมีค่าใช้ แ ทนเงินสด ผู้ที่ถือบัตรเครดิ ตจึ งสามารถใช้ ไ ด้ ทุกเพศ
อายุ ทุกสถานภาพ ทุกอาชีพ และทุกระดับรายได้ จึ งไม่เป็ นอุปสรรคต่อการเลือกใช้บตั รเครดิต
สมมติฐานที่ 2 : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านสถานที่ ให้บ ริ การ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่ แตกต่ างกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัดสิ น ใจ
เลือกใช้บตั รเครดิตของประชากรในกรุ งเทพมหานครต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และ
ส่ งเสริ มการตลาดที่ แตกต่ างกัน มี อิ ท ธิ พลต่ อการตัดสิ น ใจเลื อ กใช้บ ัตรเครดิ ต ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานครต่ างกัน อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติ 0.05 โดยกลุ่ ม ตัวอย่างให้ค วามสําคัญ ด้าน
ผลิ ตภัณ ฑ์เรื่ องสถาบันการเงิ นผูอ้ อกบัตรมี ค วามมัน่ คงและชื่ อเสี ยงดี ด้านราคาเรื่ องสอดคล้อ ง
ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าและรายปี ที่เหมาะสม ด้านส่ งเสริ มการตลาดเรื่ องแบ่งชําระ 0% สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของทนงศักดิ์ จิรวัฒนวิจิตร (2554) ศึกษาถึงปั จจัยทีมีผลต่อการเลือกใช้บตั รเครดิตของ
ลูกค้าธนาคารกรุ งเทพ จํากัด(มหาชน) ภาคกลางสาม สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม โดยกล่าวว่าการ
ที่ ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญ กับชื่ อเสี ยงของธนาคารนั้นอาจเนื่ องจากผูบ้ ริ โภคต้องการได้รับความ
คุ ้ม ครองและความมัน่ ใจจากผู ข้ าย ชื่ อ เสี ย งของธนาคารเปรี ย บเสมื อ นตราสิ น ค้าในด้านราคา
ผูบ้ ริ โภคต้องการให้ฟรี ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าและรายปี เพราะเห็ นว่าค่ าธรรมเนี ยมรายปี นั้นเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค และในด้านการส่ งเสริ มการตลาดกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญ
มาก ในเรื่ อง บริ การแบ่งชําระสิ นค้า /บริ การ 0% และเรี ยกเก็บในเดือนถัดไป โดยให้ความเห็นว่า
เป็ นวิธีสร้ างยอดขายอี กแบบหนึ่ งที่ ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญ อาจเนื่ องจากภาวะเศรษฐกิ จทําให้
ผูบ้ ริ โภคย่อมคํานึ งถึงค่าใช้จ่ายที่ จาํ เป็ นในการครองชี พ ดังนั้นการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค ทําให้รู้สึกผ่อนคลาย ช่วยให้รู้สึกคุม้ ค่าเมื่อเลือกใช้บตั รเครดิตที่มีการ
ส่ งเสริ มการตลาดในลักษณะนี้ และศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคนอื่นๆ (2541) กล่าวไว้วา่ ผลิตภัณฑ์ตอ้ ง
มีอรรถประโยชน์ มีคุณค่าในสายตาลูกค้า จึงมี ผลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ และราคานั้นมี
ส่ วนสําคัญในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค การตัดสิ นใจด้านราคาไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นราคาสู ง
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หรื อตํ่า แต่ เป็ นราคาที่ ผูบ้ ริ โภครั บรู ้ ในคุ ณ ค่า การกําหนดราคาต้องมี ความเหมาะสมกับคุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์
ส่ วนด้านช่ องทางการจัดจําหน่ ายที่ แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั ร
เครดิตของประชากรในกรุ งเทพมหานครต่างกันแต่อย่างใดไม่เป็ นไปตามสมมุติฐานทั้งนี้ เนื่ องจาก
ช่องทางการจัดจําหน่าย มีความสะดวกไม่เป็ นอุปสรรคต่อผูใ้ ช้บริ การ
สมมติฐานที่ 3:ปั จจัยอื่น ๆ ที่ประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์และด้านกระบวนการให้บริ การ
ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของประชากรในกรุ งเทพมหานครต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยอื่นๆ เพียงด้านเดียว คือด้านกระบวนการให้บริ การที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของประชากรในกรุ งเทพมหานครต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญ ในเรื่ องศูนย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์
(Call center) ให้บริ การ 24 ชัว่ โมง สอดคล้องกับผลการวิจยั ของนิ ติพฒ
ั น์ สกูลเกรี ยงไกร (2557)
ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บตั รเครดิตของธนาคารซี ไอเอ็มบีไทยของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งพบว่า ด้านคุณภาพการให้บริ การ มีส่วนสําคัญต่อความตั้งใจใช้บตั รเครดิต
ของธนาคารอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยด้านความพร้อมในการตอบสนองกลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสําคัญกับเรื่ องลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามการใช้งานบัตรเครดิตข้อสงสัยหรื อขอ
ความช่วยเหลือด้านบัตรเครดิตได้ทนั ทีผา่ นศูนย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์ (Care Center) มาเป็ นอันดับที่
1 และสอดคล้องกับ ทฤษฎี ของชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2547) ได้กล่าวว่าลูกค้าจะใช้บริ การกับ
ธุ รกิจใด ธุ รกิ จนั้นจะต้องสร้ างความสะดวกให้แก่ลูกค้า และการติ ดต่อสื่ อสารลูกค้าย่อมต้องการ
ได้รับข่าวสารอันเป็ นประโยชน์ต่อธุ รกิจ ในขณะเดียวกันลูกค้าก็ตอ้ งการติดต่อธุรกิจเพื่อให้ขอ้ มูล
ความเห็น หรื อข้อร้องเรี ยน ธุรกิจจะต้องจัดหาสื่ อที่เหมาะสมกับลูกค้าเป้ าหมาย เพื่อการให้และรับ
ข้อมูลความเห็นจากลูกค้า
ส่ วนด้านด้านภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานครต่างกันแต่ อย่ างใด ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจากภาพลักษณ์
ของสถาบันการเงิน ในปั จจุบนั เป็ นไปในทิศทางที่ดี จึงไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บตั รเครดิต
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ทาํ การสํารวจคือ ประชากรในกรุ งเทพมหานคร ที่ใช้
จ่ายบัตรเครดิต
1565

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

จากกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บตั รเครดิตส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง สถานภาพโสด มีระดับการศึกษา
อยูท่ ี่ระดับปริ ญญาตรี และส่ วนมากเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนที่มีรายได้ในช่วง 40,000 บาทขึ้นไป
โดยปั จจัยด้านการศึกษามีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิต ผูป้ ระกอบการบัตรเครดิตควร
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายยิง่ ขึ้นเพื่อขยายฐานลูกค้าบัตรเครดิตและให้กลุ่มลูกค้าหันมา
เลือกใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของท่านเป็ นอันดับแรก
ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับความมัน่ คงและชื่อเสี ยงที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ
ด้ า นภาพลัก ษณ์ ที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งให้ ค วามสํ า คัญ กับ ความมั่น คงและความน่ า เชื่ อ ถื อ ดัง นั้ น
ผูป้ ระกอบการบัตรเครดิตควรศึกษาภาพลักษณ์ ขององค์กร เพื่อนํามาปรับปรุ งและพัฒนา ให้เกิ ด
ความเชื่ อมัน่ กับลูกค้า อีกทั้งควรพัฒนาด้านการระบบความปลอดภัยจากพวกมิจฉาชี พเพื่อให้เกิด
ความมัน่ ใจในผลิตภัณฑ์มากยิง่ ขึ้น
ด้านราคา กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญเรื่ องค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าและรายปี ที่เหมาะสม ผู ้
ประกอบ การบัตรเครดิตควรทําให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกคุ่มค่ากับราคาที่ตอ้ งจ่ายให้กบั ผูป้ ระกอบการ โดย
การพัฒนาทั้งด้านผลิตภัณฑ์ คุณภาพ การให้บริ การ เพื่อมากขึ้น หรื ออาจจะใช้การจัดการส่ งเสริ ม
การขายด้วยการกําหนดยอดใช้จ่ายผ่านบัตรต่อปี เมื่อถึงยอดดังกล่าวจะมีการให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม
รายปี เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เลือกใช้บตั รเครดิตของท่าน
ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ผูป้ ระกอบการบัตรเครดิตควรเข้าไปเป็ นพันธมิตรกับร้านค้า
และสถานบริ การให้มากยิ่งขึ้น ขยายร้านค้าให้ใช้จ่ายผ่านบัตรได้อย่างทัว่ ถึง รวมทั้งเรื่ องสิ ทธิพิเศษ
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรของท่านในร้านค้าที่เข้าร่ วม เพื่อให้ผูถ้ ือบัตรเครดิตรู ้สึกถึงความสะดวกในการ
ใช้บริ การ สามารถใช้ได้ง่าย มีสถานที่รองรับมาก มีสิทธิพิเศษ เมื่อถือครองบัตรเครดิตของท่าน
ด้านส่ งเสริ มการตลาด กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากในเรื่ องการแบ่งชําระ 0% รองลงมา
คื อ ไม่ มีค่ าธรรมเนี ยมรายปี จะเห็ น ได้ว่า การส่ งเสริ มการขายที่ ผูถ้ ื อ บัต รเครดิ ต ให้ค วามสําคัญ
สอดคล้อ งกับ เศรษฐกิ จ ปั จ จุ บ ัน ที่ ผู ้บ ริ โ ภคย่อ มคํา นึ ก ถึ ง ความจํา เป็ นในการใช้จ่ า ยเป็ นหลัก
ผูป้ ระกอบการบัตรเครดิตควรออกโปรโมชัน่ เกี่ยวกับการยืดระยะเวลาการชําระเงิน การให้ส่วนลด
หรื อการยกเว้นค่าธรรมเนียม เพื่อขยายฐานลูกค้า
ด้านกระบวนการให้บริ การ ผูป้ ระกอบการบัตรเครดิตควรศึกษาและพัฒนาในด้านความ
สะดวก รวดเร็ ว และการให้ขอ้ มูลที่ ครบถ้วนแก่ลูกค้า ทั้งทางด้านการติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่
การติดต่อผ่านโทรศัพท์ เนื่ องจากเมื่อลูกค้าต้องการติดต่อกับธนาคาร หมายความว่าลูกค้ามีความ
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ต้องการความช่วยเหลือ การบริ การที่ประทับใจ รวดเร็ ว ย่อมทําให้ลูกค้าพึงพอใจ ไม่รู้สึกว่าเข้าถึง
ยาก
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ของประชากรในปั จจุบนั เพื่อให้
ทราบแนวโน้ม ทิศทางธุรกิจบัตรเครดิต แนวโน้มการทําการตลาดในอนาคต
2.
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ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสุ นัขพันธุ์เฟรนซ์ บลูดอ็ กของประชากรในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล
Decision to buy a French bulldog of people in Bangkok
กฤษฎา สายสวาท
นักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสุ นขั พันธุ์เฟรนซ์บลูดอ็ กของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพและปริ ม ณฑล มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อ ศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ ค คล ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด และปั จจัยอื่ น ๆ โดยเก็บรวบรวมข้อมู ลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติพรรณนา ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมกับทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติอนุ มาน t-Test และ
F-Test
ผลการวิ จยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุร ะหว่าง 31 – 40 ปี
รองลงมาคือ อายุระหว่าง 20-30 ปี ระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการศึกษาอยู่
ในระดับ ปริ ญ ญาตรี รองลงมาคื อ สู ง กว่ าปริ ญ ญาตรี ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว
รองลงมาคือ นักเรี ยน นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 30,000-50,000 บาท รองลงมาคือ มีรายได้
เฉลี่ ยอยู่ในช่ วง 15,001-30,000 บาท สําหรับ ปั จจัยที่ อิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสุ นัขพันธุ์
เฟนซ์บลูดอ็ ก จากการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 เพื่อแสดงความสัมพันธ์
ระหว่าง ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยด้านอื่น ๆ กับการตัดสิ นใจ
เลื อกซื้ อสุ นัขพันธุ์เฟรนซ์บลูด็อกของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถรถสรุ ปได้ดงั นี้
ความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
สุ นขั พันธุ์เฟรนซ์บลูด็อกของผูบ้ ริ โภค แตกต่างกัน ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านการศึกษาไม่มีอิทธิ พลกับ
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อสุ นขั พันธุ์เฟรนซ์บลูด็อกของผูบ้ ริ โภค ความสัมพันธ์ระหว่าง ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านสถานที่ ซ้ื อ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสุ นัข
พันธุ์เฟรนซ์บลูดอ็ กของผูบ้ ริ โภค แตกต่างกัน และสุ ดท้ายคือความสัมพันธ์ระหว่าง ด้านภาพลักษณ์
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ทางกายภาพ และด้า นกระบวนการให้ บ ริ ก าร มี อิ ท ธิ พ ลกับ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สุ นั ข พัน ธุ์
เฟนซ์บลูดอ็ กของผูบ้ ริ โภค แตกต่างกัน.
คําสํ าคัญ : การตัดสิ นใจซื้อ, สุ นุขพันธุ์เฟรนซ์บลูดอ็ ก, ส่ วนประสมทางการตลาด (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
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหาการวิจยั
ปั จจุบนั การเลี้ยงสุ นัขกําลังได้รับความสนใจเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากการดําเนิ นชี วิตของ
ประชากรในประเทศไทยมี การเปลี่ ยนแปลง จากแต่ก่อนที่ อาศัยอยู่กนั แบบครอบครัวขยายก็ได้
เปลี่ยนมาเป็ นการอาศัยแบบครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น โดยพ่อและแม่จะต้องออกไปทํางานส่ วนลูกก็
ต้องเรี ยนหนังสื อ ทําให้บางเวลาหลังจากเสร็ จจากการทํางานหรื อเรี ยนหนังสื อสมาชิกในครอบครัว
จําเป็ นต้องอยู่คนเดียว จึงทําให้เกิดความต้องการเพื่อนเล่นและคลายเหงา โดยครอบครัวส่ วนใหญ่
จะเลือกเลี้ยงสุ นขั เนื่ องจากเป็ นสัตว์ที่มีความน่ารัก เป็ นมิตรกับเจ้าของ และสามารถเฝ้าบ้านได้อีก
ด้วย ส่ งผลให้ค่านิ ยมในการเลี้ยงสุ นัขนั้นมีอตั ราเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ สถานที่ พกั เช่ นโรงแรมและรี
สอร์ ท ต่ า งเริ่ มมี ก ารอนุ ญ าติ ใ ห้ นํ า สุ นั ข เข้า มาพัก อาศัย ได้ จึ ง ทํา ให้ สุ นั ข เข้า มามี บ ทบาทใน
ชี วิต ประจําวัน มากขึ้ น ส่ งผลให้ค่ านิ ยมในการเลี้ ยงสุ นัขนั้น มี อ ตั ราเพิ่ ม ขึ้ น จากการสํารวจของ
ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย จํากัด ได้ทาการสํารวจพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์ของคนกรุ งเทพฯ พบว่าสัตว์เลี้ยง
ที่ นิยมเลี้ยงกันมากที่ สุดคือ สุ นัข โดยคิดเป็ นร้อยละ 69.9 ของประชากรที่ สํารวจทั้งหมด (สิ ริยพุ า
ชัย พรหม, 2551) ซึ่ งในการเลื อ กซื้ อ สุ นัข มาเป็ นเพื่ อ นเล่ น หรื อ เฝ้ าบ้านนั้น ปั จจุ บ ัน ก็มี สุ นัข อยู่
หลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งแต่ละสายพันธุ์กม็ ีลกั ษณะรู ปร่ าง และนิ สัยแตกต่างกันไปซึ่ งในการทําวิจยั
ครั้งนี้ ได้เลื อกนําสุ นัขสายพันธุ์เฟรนซ์บลูด็อกมาทําการสํารวจเนื่ องจากปั จจุบนั สุ นัขสายพันธุ์น้ ี
กําลังเป็ นที่นิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่ หลาย ประวัติของสุ นขั สายพันธุ์เฟรนซ์ บลูดอ็ ก :ประมาณปี 1860
มีสุนัข Bulldog มากมายในประเทศอังกฤษและสุ นัขชนิ ดนี้ ไม่ ค่อยนิ ยมเลี้ ยงเท่ าไร สุ นัขเหล่ านี้
บางส่ วนถูกส่ งเข้าไปในประเทศฝรั่งเศส และได้ผสมกับสุ นขั พันธุ์ต่างๆในฝรั่งเศส จนในที่สุดเกิด
เป็ นสุ นัขพันธุ์ เฟรนช์ บูลด็อก ( French Bulldog ) ขึ้นและสุ นัขพันธุ์น้ ี เป็ นที่ นิยมเลี้ยง ในประเทศ
ฝรั่งเศสโดยเฉพาะสุ ภาพสตรี ปี 1880 ปารี ส เนื่ องจากสุ นขั สายพันธุ์เฟรนซ์บลูด็อกมีอุปนิสัยฉลาด
กล้าหาญ ร่ าเริ ง ชอบเล่น ชอบออกกําลังกาย และตื่นตัวอยูเ่ สมอ เป็ นมิตร เข้ากับคนและสัตว์อื่น ๆ
ได้ดี เฟรนช์ บูลด็อก และทํ่าคัญเป็ นสุ นขั ที่เห่ าน้อยจึงเหมาะมากกับการเลี้ยงในคอนโดหรื อบ้านที่
ไม่ตอ้ งการให้สุนขั เห่าเสี ยงดัง
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อสุ นขั พันธุ์เฟรนซ์บลูด็อกของคนใน
กรุ งเทพและปริ มณฑล
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นผสมทางการตลาดต่ า งๆที่ ท ําให้ เกิ ด อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
สุ นขั เฟนซ์บลูดอ็ กกลุ่มคนในกรุ งเทพและปริ มณฑล
3. เพื่อศึกษาปั จจัยอื่นๆที่ มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสุ นัขเฟรนซ์บลูด็อกของคนใน
กรุ งเทพและปริ มณฑล
สมมติฐานการวิจยั
1.ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและสภาพ
ที่แตกต่างมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสุ นขั พันธุ์เฟรนซ์บลูดอ็ กในกลุ่มกรุ งเทพและปริ มณฑล
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ให้บริ การและ
ด้านส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกัน (4P’s)
3. ปั จจัยอื่นๆที่ประกอบไปด้วยภาพลักษณ์ทางกายภาพด้านกระบวนการให้บริ การและ
ด้านเวลาที่แตกต่างกันนั้นมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อของกลุ่มคนในเขตกรุ งเทพและ
ปริ มณฑล.
ประโยชน์ ของการวิจยั
1. ผูป้ ระกอบการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงสามารถนําผลการศึกษา ไปใช้เป็ นแนวทางในการ
กําหนดรู ปแบบและทิศทางของธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
อย่างเหมาะสม
2. ผูป้ ระกอบการเกี่ยวกับคลินิครักษาสัตว์และโรงพยาบาลสามารถนําผลการศึกษาไป
วางแผนเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
3. ผูป้ ระกอบการสัตว์เลี้ยงสามารถนําผลการศึกษาไปใช้ในแนวทางกําหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด เพื่อสร้างผลกําไรสู งสุ ดกับธุรกิจ
4. ผูป้ ระกอบการสามารถนําผลการศึกษาไปใช้วางแผนและปรับปรุ งกิจการตลอดจนการ
บริ หารจัดการธุรกิจให้เกิดความได้เปรี ยบในเชิงแข่งขันได้อย่างมัน่ คง
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กรอบแนวความความคิดการวิจยั

แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ผูช้ ่วย ศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกร(2555, หน้า 167) เกณฑ์ดา้ น
ประชากรศาสตร์ เป็ นเกณฑ์ในการแบ่ งส่ วนตลาดเบื้ องต้นที่ เกี่ ยวข้องกับ กลุ่มลูกค้ามาก
ที่ สุด และเป็ นเกณฑ์ท่สามารถนํามาแบ่งส่ วนตลาดได้ง่ายและสะดวกที่สุด เนื่ องจากเกณฑ์น้ ี เป็ น
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับลูกค้าทุกคนและสามารถสังเกตุได้ง่าย ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของ
ลู ก ค้าที่ แ ตกต่ างกัน กณฑ์ น้ ี ได้แ ก่ อายุ อาชี พ รายได้ การศึ ก ษา ขนาดครอบครั ว ศาสนา สี ผิ ว
สัญชาติ สถานภาพ ฯลฯ การอาศัยเกณฑ์ต่างๆได้แก่ เกณฑ์ประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ดังนี้
1. เพศ เพศสามารถแบ่ งแยกความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ โดยดู เพศของผูบ้ ริ โภคเป็ น
หลักในการตอบสนองความต้องการซึ่ งเป็ นตัวแปรในการแบ่งส่ วนตลาดที่สาํ คัญ เพราะปั จจุบนั นี้
ตัวแปรด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริ โภคมาก เพศที่แตกต่างกันมักจะมีทศั นคติ การ
รับรู ้ และการตัดสิ นใจในเรื่ องการซื้อสิ นค้าบริ โภคต่าง ๆ กัน
2. อายุ กลุ่ มผูบ้ ริ โ ภคที่ มีอายุแตกต่ างกันย่อ มจะมี ค วามต้องการในสิ น ค้าและบริ การที่
แตกต่างกัน เช่น กลุ่มวัยรุ่ นชอบทดลองสิ่ งแปลกใหม่ และชอบสิ นค้าแฟชัน่ กลุ่มผูส้ ู งอายุจะสนใจ
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สิ น ค้า เกี่ ย วกับ สุ ข ภาพและความปลอดภัย การตลาดจึ งใชป้ ร ะโยชน์ จ ากอายุเป็ นตัว แปรด้า น
ประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน และได้คน้ หาความต้องการของส่ วนตลาดส่ วนเล็ก (Niche Market)
โดยมุ่งความส าคัญที่ตลาดอายุส่วนนั้น
3. รายได้ ( Income) เป็ นตั ว แปรที่ สํ า คัญ ในการกํา หนดส่ ว นของตลาด มี แ นวโน้ ม
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในเชิ งเหตุ และผล ส่ วน ใหญ่ เป็ นกลุ่ มที่ มีระดับ การศึ กษาสู งบุ คคลที่ มี
การศึกษาต่อโอกาสที่จะหางานระดับสู งยาก จึงทําให้มีรายได้ต่าํ ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสิ นค้า
ที่แท้จริ งอาจเป็ นเกณฑ์รูปแบบการดํารงชีวิต ค่านิยม อาชีพ ระดับการศึกษา ฯลฯ
4. การศึกษา ผูท้ ี่มีการศึกษาสู ง มีแนวโน้มที่จะเลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพดีมากกว่า
ผูท้ ี่มีการศึกษาตํ่า เนื่ องจากผูท้ ี่มีการศึกษาสู งจะมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้สูงกว่าผูท้ ี่มีการศึกษา
ตํ่า จึงมีแนวโน้มที่จะเลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากกว่า
5. ศาสนา
6. สัญชาติ
7. สถานภาพครอบครัว ลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ การเข้าสู่ ชีวิตสมรส (อายุแรก สมรส)
การแตกแยกของชีวิตสมรส (อันเนื่องมาจากการตาย, การแยกกันอยู,่ การหย่าร้าง)
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัย ส่ วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดบริ การ หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ซ่ ึ ง บริ ษทั
ใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเครื่ องมือกลยุทธ์การตลาด
สําหรับธุรกิจบริ การ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกของผูบ้ ริ โภค
ธนวรรณ แสงสุ วรรณ และคณะ, 2547 ได้กล่าวถึงส่ วนประสมทางการตลาดไว้ดงั นี้
1.ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (product) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสร้างคุณค่า และ
สนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ โดยผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าคาดหวัง
2.ปั จจัยด้านราคา (price) ต้นทุนของสิ นค้าที่ลูกค้าต้องการจ่ายกับสิ นค้าหรื อบริ การ นั้นๆ
การกําหนดราคาสิ นค้าต้องได้รับการยอมรับจากตลาดเป้าหมาย และสู ้กบั คู่แข่ง
3.ปั จจัยด้านการจัดจําหน่าย (place) กระบวนการทํางานที่จะทําให้สินค้าหรื อบริ การ ไปสู่
ตลาดเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้บริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การได้ตามต้องการ โดยทําเลที่ตอ้ งเพื่อให้อยูใ่ น พื้นที่
ที่เข้าถึงลูกค้าได้
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4.ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด (promotion) กิจกรรมสนับสนุนให้กระบวนการ
สื่ อสารทางการตลาดให้แน่ใจว่าตลาดผูบ้ ริ โภคเข้าใจ และให้คุณค่าในสิ่ งที่ผขู ้ ายเสนอ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
งานวิจยั นี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ คนวัยทํางาน แขวงหัวหมาก
กรุ งเทพมหานครโดยใช้สูตรของ Cochran จํานวน 400 คน ผูว้ จิ ยั ออกแบบการวิจยั เป็ นเชิงปริ มาณ
โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วง มีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2560
แล้วตรวจสอบความถูกต้อง และความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามจากผูเ้ ชียวชาญ เมื่อผ่านเรี ยบร้อย
แล้ว จึงได้นาํ ไปแจกจริ งกับกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิ จยั นําข้อ มู ล ที่ ได้จ ากแบบสอบถามของกลุ่ ม ตัวอย่างจํานวน 400 คน มาดําเนิ น การ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่งทําให้ผวู ้ ิจยั แน่ใจได้ว่าข้อมูลที่นาํ มาประมวลนั้น เป็ นข้อมูลที่
มีความสมบูรณ์ถูกต้อง และอยูใ่ นรู ปแบบเดียวกันทั้งหมด และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยโปแกรม
Microsoft Office Excel โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าจํานวน ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-Test และ F-Test
สรุ ปผลการวิจยั
ตาราง 1 การวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม
(n=400)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ความถี่

ร้ อยละ

ชาย

162

40.5

หญิง

238

59.5

5

1.3

20-30 ปี

140

35.0

31-40 ปี

212

53.0

มากกว่า 50 ปี

43

10.8

น้อยกว่า 20 ปี
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อาชีพ

พนักงานเอกชน

24

6.0

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

2

0.5

ธุรกิจส่ วนตัว

258

64.5

นักเรี ยน/นักศึกษา

82

20.5

ว่างงาน

14

3.5

อื่นๆ

20

5.0

น้อยกว่า 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

มากกว่า 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

ปริ ญญาตรี

295

73.75

สู งกว่าปริ ญญาตรี

65

16.25

รายได้ต่อเดือน

สถานภาพ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีจํานวน 238 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.50 ช่ วง
อายุระหว่ าง 31-40 ปี มีจาํ นวน 212 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.00 อาชีพธุรกิจส่ วนตัว มีจาํ นวน 258 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 64.50 มีรายได้ ต่อเดือนในช่ วง 15,001-30,000 บาท จํานวน 171 คน คิดเป็ นร้ อยละ
42.80 และมีสถานภาพโสด มีจํานวน 233 คน คิดเป็ นร้ อยละ 58.30
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ตารางที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปัจจัย ด้ าน
ส่ วนประสม
ทางการตลาด

รายละเอียด

ความถี่

ร้ อยละ

สี ของสุ นขั เฟ

สี ขาวล้วน

84

21.0

รนซ์บลูดอ็ ก

สี ดาํ ล้วน

33

8.25

สี น้ าํ ตาล

48

12.0

สี แฟนซี

235

58.75

น้อยกว่า 10,000 บาท

134

33.50

10,001 – 15,000 บาท

145

36.25

15,001 – 20,000 บาท

77

19.25

มากกว่า 20,000 บาท

44

11.00

ตลาดนัดจตุจกั ร

50

12.50

ทางอินเตอร์เนต

90

22.50

ฟาร์มสุ นขั ภาคกลาง

76

19.00

ฟาร์มสุ นขั ภาคเหนือ

15

3.75

ฟาร์มสุ นขั ในกรุ งเทพและปริ มณฑล

169

42.25

มีบริ การส่ งสุ นขั ฟรี

59

14.75

201

50.25

140

35.00

ราคา

สถานที่ซ้ือ

โปรโมชัน่

มีบริ การฉีดวัคซีนสุ นขั จนถึง อายุ 3
เดือน
รับคืนสุ นขั ในกรณี สุนขั เป็ นโรคภายใน 7
วัน

ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกซื้ อสุ นขั พันธุ์เฟรนซ์บลูด็อกสี แฟนซี มีจาํ นวน 235 คน
คิดเป็ นร้อยละ 58.75 ราคาสุ นขั พันธุ์เฟรนซ์บลูด็อกที่เหมาะสมที่เลือกซื้ อคือ 10,001 - 15,000 บาท
มีจาํ นวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.25 สถานที่ซ้ือสุ นขั พันธุ์เฟรนซ์บลูดอ็ กที่เลือกซื้ อมากที่สุด คือ
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ฟาร์ มสุ นขั ในกรุ งเทพและปริ มณฑล มีจาํ นวน 169 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.25 รู ปแบบโปรโมชัน่ ที่
คนสนใจคือ มีบริ การฉีดวัคซีนสุ นขั จนถึงอายุ 3 เดือน มีจาํ นวน 201 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.25
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ เกี่ยวกับปั จจัยอื่น ๆ
ปัจจัยอื่น ๆ

รายละเอียด

ความถี่

ร้ อยละ

61

15.25

127

31.75

145

36.25

67

16.75

128

32.00

0

0

มีการบริ การให้คาํ ปรึ กษาตลอด 24 ชม.

174

43.50

ความรวดเร็ วในการให้บริ การ

98

24.50

ภาพลักษณ์ทางกายภาพ สถานที่ต้ งั ของฟาร์มอยูใ่ กล้กบั ที่พกั อาศัย
ชื่อเสี ยงของฟาร์มที่จาํ หน่าย
ฟาร์มมีการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุ
สัตว์
ความสะอาดและสภาพแวดล้อมของ
ฟาร์ม
การบริ การ

มีการรับประกันสุ ขภาพสุ นขั หลังซื้อ 7
วัน
มีการบริ การบริ การจัดส่ งฟรี

ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกภาพลักษณ์ทางกายภาพด้านฟาร์มมีการรับรอง
มาตรฐานจากกรมปศุสตั ว์ มีจาํ นวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.25 และทางด้านการบริ การผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกมีการให้คาํ ปรึ กษาตลอด 24 ชม. มีจาํ นวน 174 คน คิดเป็ ยร้อยละ
43.50
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ เกีย่ วกับอิทธิพลต่ อการตัดสินใจเลือกซื้อสุ นัขพันธุ์เฟรนซ์ บลูดอ็ กของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
ตารางที่ 16 ปั จจัยที่มอี ิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื ้อสุนัขพันธุ์เฟรนซ์ บลูดอ็ กของประชากรในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑล.
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ปัจจัย

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน

ค่ าตํ่าสุ ด ค่ าสู งสุ ด

มาตรฐาน
สุ นัขพันธุ์เฟรนซ์ บลูดอ็ ก มีความ

4.28

0.656088

1

5

1

5

ฉลาด แสนรู้ ไม่ เจ็บป่ วย
0.748729
ราคาสุ นัขมีความเหมาะสมกับราคา

4.06
0.714599

ตลาดทีข่ ายในปัจจุบัน

1

5

5.00

1

5

4.37

2

6

0.701663
สถานทีใ่ นการจัดจําหน่ ายและซื้อขาย

4.03
0.662720

มีความสะดวก
รู ปร่ างของสุ นัขมีความโดดเด่ นกว่ า
สาพันธุ์อื่นทั่วไป
มีการให้ การบริการก่ อนและหลังการ
ขาย

จากตารางพบว่ า ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สุ นัข พัน ธุ์ เฟรนซ์ บ ลู ข อง
ประชากรในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลที่มีค่าเฉลี่ยมมากที่สุดคือ รู ปร่ างของสุ นัขมีความโดดเด่น
กว่าสาพันธุ์อื่นทัว่ ไป มีค่าเฉลี่ ยคือ 5.00 คะแนน ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.701663 คะแนน
ค่าสู งสุ ดคือ 5คะแนน และค่าตํ่าสุ ดเท่ากับ 1 คะแนน รองลงมาคือ มีการให้การบริ การก่อนและหลัง
การขาย มี ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.37 คะแนน ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.662720 คะแนน ค่าสู งสุ ด
เท่ ากับ 6 คะแนน ค่ าตํ่าสุ ดเท่ ากับ 2 คะแนน สุ นัขพัน ธุ์เฟรนซ์ บ ลู ด็อ ก มี ความฉลาด แสนรู ้ ไม่
เจ็บป่ วย มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.28 คะแนน ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.656088คะแนน ค่าสู งสุ ด
เท่ ากับ 5 คะแนน ค่าตํ่าสุ ดเท่ ากับ 1 คะแนน ราคาสุ นัขมี ความเหมาะสมกับราคาตลาดที่ ขายใน
ปั จจุบนั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 คะแนน ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.748729 คะแนน ค่าสู งสุ ด
เท่ากับ 5 คะแนน ค่าตํ่าสุ ดเท่ากับ 1 คะแนน และน้อยที่สุดคือ สถานที่ในการจัดจําหน่ายและซื้อขาย
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มีค วามสะดวก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.03 คะแนน ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.714599 คะแนน
ค่าสู งสุ ดเท่ากับ 5 คะแนน และค่าตํ่าสุ ดเท่ากับ 1 คะแนน.
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐ านที่ 1 : ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และ
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน ที่แตกต่ างกันมีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสุ นัขพันธุ์เฟรนซ์ บลูด็อกของ
ประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลต่ างกัน.
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่ามี เพียงปั จจัยส่ วนบุ คคลด้านระดับ การศึ กษาเท่ านั้น ที่ มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สุ นัข พัน ธุ์ เฟรนซ์ บ ลู ด็ อ กของประชากรในเขตกรุ ง เทพและ
ปริ มณฑล ของคนที่ประกอบธุรกิจส่ วนตัวอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
ดัง นั้ นระดับ การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สุ นั ข พัน ธุ์ เฟ
รนซ์บลูดอ็ กของประชากรในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลต่างกัน.
สมมติฐานที่ 2 : ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4P) ที่ประกอบด้ วยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ าน
ราคา ด้ านสถานที่ให้ บริ การ และด้ านการส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่ างกันมีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจ
เลือกซื้อสุ นัขพันธุ์เฟรนซ์ บลูด็อกของประชากรในเขตกรุงเทพและปริ มณฑลต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่ เท่านั้น ที่ มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สุ นัข พัน ธุ์ เฟรนซ์ บ ลู ด็ อ กของประชากรในเขตกรุ ง เทพและ
ปริ มณฑล ของคนที่ประกอบธุรกิจส่ วนตัวอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
สมมติ ฐ านที่ 3 : ปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ ป ระกอบด้ ว ย ด้ า นภาพลั ก ษณ์ ทางกายภาพและ ด้ า น
กระบวนการให้ บริ การ ที่แตกต่ างกันมีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสุ นัขพันธุ์เฟรนซ์ บลูด็อก
ของประชากรในเขตกรุงเทพและปริ มณฑลต่ างกันต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานในปั จจัยอื่ นๆ ไม่ มีปัจจัยที่ มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
สุ นัขพันธุ์เฟรนซ์บ ลู ด็อกของประชากรในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล ของคนที่ ประกอบธุ รกิ จ
ส่ วนตัวที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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อภิปรายผลของการวิจยั
สมมติฐ านที่ 1 : ปั จ จัย ส่ วนบุ คคล ที่ประกอบด้ วย เพศ อายุ อาชี พ รายได้ ต่ อเดื อน และ
สถานภาพที่แตกต่ างกัน มีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสุ นัขพันธุ์เฟรนซ์ บลูด็อกของประชากร
ในเขตกรุ งเทพและปริมณฑล ต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่ามี เพียงปั จจัยส่ วนบุ คคลด้านระดับ การศึ กษาเท่ านั้นที่ มี
อิทธิ พลต่อการต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อซื้ อสุ นขั พันธุ์เฟรนซ์บลูด็อกของประชากรในเขตกรุ งเทพ
และปริ ม ณฑล ของคนที่ ป ระกอบธุ รกิ จ ส่ ว นตัว อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติ 0.05 สอดคล้อ งกับ
แนวคิดของผู้ช่วศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกร(2555, หน้ า 167) เกณฑ์ดา้ นประชากรศาสตร์
เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งส่ วนตลาดเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกค้ามากที่สุด และเป็ นเกณฑ์ท่สามารถ
นํามาแบ่ งส่ วนตลาดได้ง่ายและสะดวกที่ สุด เนื่ องจากเกณฑ์น้ ี เป็ นเกณฑ์ที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับ
ลูกค้าทุกคนและสามารถสังเกตุได้ง่าย ซึ่ งมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อของลูกค้าที่แตกต่างกัน กณฑ์น้ ี
ได้แก่ อายุ อาชี พ รายได้ การศึ กษาการศึ กษาซึ่ งผูท้ ี่ มีการศึ กษาสู ง มี แ นวโน้มที่ จะเลื อกบริ โภค
ผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพดีมากกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาตํ่า เนื่ องจากผูท้ ี่มีการศึกษาสู งจะมีอาชี พที่สามารถ
สร้างรายได้สูงกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาตํ่า จึงมีแนวโน้มที่จะเลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากกว่า
วีรเชษฐ์ จันทร์ วรเชษฐ์ (2546) ซึ่ งทําการวิจยั เรื่ อง เรื่ องพฤติกรรมการซื้ ออาหารสุ นัขสา
เร็ จรู ปในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
นิตนา ฐานิตธนกร (2554) ซึ่งทําการวิจยั เรื่ อง การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่เกี่ยวข้องกับ
สัตว์เลี้ ยงในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ระดับ การศึ กษาต่ างกันส่ งผลต่ อการตัดสิ น ใจ
เลื อ กใช้บ ริ ก ารที่ เกี่ ย วข้อ งกับ สั ต ว์เลี้ ย งในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลที่ แ ตกต่ างกัน
เนื่องจากว่า ผูท้ ี่มีการศึกษาสู ง มีแนวโน้มที่จะใช้สินค้าที่มีคุณภาพดีกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาที่ต่าํ กว่า
วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปี ที่ 6 ฉบับที่ 2 เดื อนเมษายน – กันยายน
2554 พบว่าผูม้ ีการศึ กษาสู งจะมี อาชี พที่ สามารถมักจะมีอาชี พที่ สามารถสร้ างรายได้สูงกว่าผูม้ ี
การศึกษาที่ต่ากว่า จึงมีแนวโน้มที่จะใช้สินค้าที่มีคุณภาพมากกว่า
วชิ ราภรณ์ เมฆวัน (2546) ซึ่ งทําการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่ อการเลื อกใช้บริ การร้ านรั บ
ดูแลสุ นขั และแมวในอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และพบว่า ลูกค้าที่มีการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อ
การเลือกใช้บริ การร้านรับดูแลสุ นขั และแมวแตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 2 : ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4P) ที่ประกอบด้ วยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ าน
ราคา ด้ านสถานที่ให้ บริ การ และด้ านการส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่ างกันมีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจ
เลือกซื้อสุ นัขพันธุ์เฟรนซ์ บลูด็อกของประชากรในเขตกรุงเทพและปริ มณฑลต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีเพียงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่เท่านั้น
ที่มีอิทธิ พลต่อการต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสุ นัขพันธุ์เฟรนซ์บลูด็อกของประชากรในเขตกรุ งเทพ
และปริ มณฑลต่างกันของคนั้ประกอบอาชีพธุรกิจส่ วนตัวอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้อง
กับ แนวคิ ด ของวิท วัส รุ่ ง เรื อ งผล (2556, หน้ า 185) กล่ า วว่ า ช่ อ งทางการจัด จําหน่ า ยหมายถึ ง
กระบวนการในการจัด การเกี่ ย วกับ การเคลื่ อ นย้า ยสิ ท ธิ ในตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ (และอาจรวมถึ งตัว
ผลิตภัณฑ์) จากผูผ้ ลิตไปจนถึงผูบ้ ริ โภค กระบวนการดังกล่าวมีผูผ้ ลิตอยูต่ น้ ทางของกระบวนการ
และผู บ้ ริ โ ภคอยู่ ป ลายทางของการเคลื่ อ นย้า ยสิ ท ธิ ใ นตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยในระหว่ า งทางของ
กระบวนการนี้ อาจมี ต ัว กลางมาเป็ นตัว เชื่ อ มระหว่ า งผู ผ้ ลิ ต และผู ้บ ริ โ ภคเพื่ อ ให้ ก ารกระจาย
ผลิตภัณฑ์เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพขึ้น
ชัชชญา ยอดสุ วรรณ ได้วิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อสุ นขั ในอําเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย ได้พบว่าปั จจัยด้านสถานที่จดั จําหน่าย จากการวิเคราะห์ปัจจัยนี้มีตวั แปรทั้งหมด 6 ตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์กนั ในเรื่ องของสถานที่จดั จาหน่าย เรื่ องความสะอาด บริ เวณที่จดั จาหน่าย มีสิ่งอา
นวยความสะดวกต่างๆ ซึ่ งฟาร์ มสุ นัขหรื อร้ านจาหน่ ายสุ นัขที่ ดีควรมีการใส่ ใจในเรื่ องของความ
สะอาดซึ่งจากงานวิจยั ความสะอาดของสถานที่จดั จาหน่ ายมีผลต่อการเลือกซื้ อสุ นขั มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมาก จึงไม่ควรปล่อยสถานที่จดั จาหน่ ายสกปรกหรื อมีกลิ่นเหม็นต่างๆ จากสุ นขั รวมถึงการ
ออกแบบสถานที่จดั จาหน่ายให้มีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆและมีสถานที่จอดรถแก่ลูกค้า
สมมติ ฐ านที่ 3 : ปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ ป ระกอบด้ ว ย ด้ า นภาพลั ก ษณ์ ทางกายภาพและ ด้ า น
กระบวนการให้ บริ การ ที่แตกต่ างกันมีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสุ นัขพันธุ์เฟรนซ์ บลูด็อก
ของประชากรในเขตกรุงเทพและปริ มณฑลต่ างกันต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพและด้านเวการบริ การไม่
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัดสิ น ใจเลื อ กซื้ อ สุ นัข พัน ธุ์ เฟรนซ์ บ ลู ด็อกของประชากรในเขตกรุ งเทพและ
ปริ มณฑลต่างกันของคนที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่ วนตัว.
ในความคิ ด เห็ น ของผูว้ ิจ ัย มี ค วามคิ ด เห็ น ว่าเนื่ อ งจากผู ท้ ี่ จ ะตัด สิ น ใจเลี้ ยงสุ นัข พัน ธุ์ เฟ
รนซ์ บลูด็อกค่อนข้างที่ จะมี การศึ กษามาพอสมควรแล้วก่ อนที่ จะตัดสิ นใจเลี้ ยงดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งมี
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ข้อเสนอแนะด้านการให้บริ การเพิ่มเติม คือทางร้านควรมีการให้บริ การที่ดี พนักงานมีการต้อนรับที่
ดีและพนักงานให้คาํ แนะนําก่อนซื้อ ผูป้ ระกอบการควรมีการกําหนดมาตรฐานของพนักงานสําหรับ
การดูแลผูซ้ ้ืออย่างสมํ่าเสมอ ให้คาํ แนะนําที่เป็ นความจริ งและสร้างความมัน่ ใจขณะให้คาํ แนะนําแก่
ผูซ้ ้ื อ จึงควรมีการอบรมมารยาทการทักทายและมารยาทการต้อนรับที่ดีแก่พนักงานของร้านหรื อ
ฟาร์มอยูเ่ ป็ นประจา เพื่อที่จะได้เป็ นมาตรฐานเดี่ยวกันและสร้างความเชื่อมัน่ แก่ผซู ้ ้ืออีกด้วย.
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
1.เนื่ องจากกระแสการเลี้ยงสุ นขั ในประเทศไทยค่อยข้างจะเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆทุกวัน เพราะทุก
เพศ ทุกวัยหันมาเลี้ยงสุ นขั มากขึ้น นอกจากสุ นขั พันธุ์เฟรนซ์บลูด็อกแล้ว ยังมีสุนขั สายพันธุ์ต่างๆ
อีกหลากหลายสายพันธุ์และมีอีกหลายสายพันธุ์ที่ได้รับความนิ ยมเพิ่มขึ้น ดังนั้นในการศึกษาครั้ง
ต่อไปควรศึกษาแนวโน้มชนิ ดของสายพันธุ์สุนัขต่างๆที่ได้รับความนิ ยมเพิ่มขึ้น รวมถึงควรศึกษา
นอกเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลเพื่อที่จะครอบคลุมมากขึน.
2. สําหรั บเจ้าของฟาร์ มเพาะเลี้ยงสุ นัข ควรศึ กษาสายพันธ์ที่มีแนวโน้มว่าจะได้รับความ
นิ ยมในอนาคตเพื่อเป็ นการปรั บตัวให้เข้ากับความต้องการของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบ นั รวมถึ งควร
ศึกษาความต้องการของผูบ้ ริ โภคนอกเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลเพื่อรับรู ้ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
กว้างขึ้น.
3. ควรเก็บบันทึกประวัติสุนขั ที่จาํ หน่ายสู่ ทอ้ งตลาดและความพึงพอใจของผูเ้ ลี้ยงเพื่อเป็ น
การนํามาปรับปรุ งและพัฒนากิจการให้ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุด.
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ปัจจัย ที่มอี ทิ ธิพ ลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อยางรถยนต์ ของคนกรุงเทพมหานคร
Factors influencing the decision to buy Tires of people in Bangkok
ศิระ ปัณฑุยากร
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อยางรถยนต์ของคนกรุ งเทพฯ
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยอื่น ๆ โดยเก็บ
รวบรวม ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คนเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติพรรณนา ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อม
กับทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติอนุมาน T-Test และ F-Test
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 20 – 30 ปี
อาชีพคือพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้ต่อเดือนอยูท่ ี่ 25,001 – 35,000 บาท ระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี โดยเลือกซื้ อยางรถยนต์ ราคาครั้งละ4,501 – 6,500 บาท เลือกซื้ อที่ ร้านจําหน่ ายยางทัว่ ไปชอบ
สิ นค้าราคาถูก เน้นด้านมีศูนย์บริ การเป็ นจํานวนมาก ตัดสิ นใจเลือกซื้ อจากมี บุคคลที่รู้จกั แนะนํา
และเลือกซื้ อยางรถยนต์ที่แบรนด์เป็ นที่รู้จกั ในตลาด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ามีปัจจัยส่ วน
บุคคล ด้านอายุ, อาชีพ และการศึกษา ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านยี่ห้อของแบรนด์เท่านั้น
ที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05ในความคิดเห็ นของผูว้ ิจยั เห็ นว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ น้ ัน อยู่ในวัยทํางานทําให้ ใส่ ใจในเรื่ อ งของราคาที่ เหมาะสมกับ
คุณภาพสิ นค้าเป็ นหลัก จึงส่ งผลให้ในการเลือกซื้ อยางรถยนต์ เรื่ องของรายได้ , แบรนด์ และราคา
สิ นค้านั้น มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ด้านสถานที่จดั จําหน่ ายพบว่า ร้านเปลี่ยนยางทัว่ ไปตอบสนอง
ต่ อความต้องการของผูซ้ ้ื อ อาจด้วยเหตุ ทางด้านความสะดวกสบาย ว่าอยู่ในทําเลที่ ผูซ้ ้ื อสามารถ
เข้าถึงร้านได้อย่างสะดวก
คําสํ าคัญ : ยางรถยนต์, ระดับรายได้, ราคาสิ นค้า, การตัดสิ นใจซื้อ ,ส่ วนประสมทางการตลาด (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
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหาการวิจยั
ยางพารา ถือได้ว่าเป็ นสิ นค้าส่ งออกที่สาํ คัญอันดับต้นๆ ของประเทศไทย เราสามารถผลิต
ยางพาราคุณภาพสู งได้เป็ นจํานวนในแต่ละปี ยางพารานั้นสามารถนํามาใช้แปรรู ปเป็ น สิ นค้าต่างๆ
ได้เป็ นจํานวนมาก หนึ่งในนั้นคือ ยางรถยนต์
แต่ ยางรถยนต์ที่ใช้ในท้องตลาดทัว่ ไปนั้น แบรนด์ที่ใช้กนั อยู่จาํ นวนมากนั่น นําเข้าจาก
ต่างประเทศ ไม่วา่ จะเป็ น ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมันนี หรื อ สหรัฐอเมริ กา ในขณะที่ แบรนด์ของคนไทย
นั้นก็มีหลากหลายยี่ห้อ แต่กลับไม่ได้รับความนิ ยมมากเพียงพอ ทั้งๆที่ วัตถุดิบที่สาํ คัญที่สุดในการ
ผลิตยางรถยนต์ ก็คือ ยางพารานัน่ เอง
เมื่ อ ยางรถยนต์ แบรนด์ต่ างๆในท้อ งตลาด มี ม ากมายหลากหลายยี่ห้ อ ให้ เราเลื อ กซื้ อ
ผูป้ ระกอบการเกือบทุกราย จึงต้องกําหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างยอดขาย แย่งแชร์ของตลาดกัน
ซึ่ งในปั จจุบนั กลยุทธ์ทางการตลาดได้เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ สิ นค้าของ
ผูบ้ ริ โภคเพิม่ มากขึ้น ไม่วา่ จะเน้นเรื่ อง คุณภาพของสิ นค้า ลวดลายที่สวยงาม ความคงทน
หรื อแม้แต่นาํ เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาพัฒนาสิ นค้าให้มีประสิ ทธิภาพเหนือคู่แข่งขันรายอื่นๆ
จากที่ ก ล่ าวมานั้น ผูว้ ิจ ัย จึ งสนใจศึ ก ษาปั จ จัยที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ยาง
รถยนต์ในท้องตลาด ที่ มีหลากหลายยี่ห้อ ว่า ให้ความสําคัญ ต่ อสิ่ งใดมากน้อยเพียงไหน ในการ
ตัดสิ นใจซื้อ เพือ่ ให้ยางรถยนต์แบรนด์ของคนไทย ได้รับความนิยม เหมือนเช่นแบรนด์นอก นัน่ เอง
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจัย ส่ วนบุ คคล ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัดสิ น ใจเลื อ กซื้ อ ยางรถยนต์ของคน
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ยาง
รถยนต์ของคน กรุ งเทพมหานคร
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจัย อื่ น ๆที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ นใจเลื อ กซื้ อยางรถยนต์ ข องคน
กรุ งเทพมหานคร
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สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้(ต่อเดือน) และระดับการศึกษาที่
ต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อยางรถยนต์ของคนกรุ งเทพมหานครต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย (4P) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา,
ด้านช่องทางจัดจําหน่าย(สถานที่ซ้ื อ) และด้านส่ งเสริ มการขาย(โปรโมชัน่ ) ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อยางรถยนต์ของคนกรุ งเทพมหานครต่างกัน
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่ประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพด้านกระบวนการให้บริ การ และ
แหล่งข้อมูลที่ต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อยางรถยนต์ของคนกรุ งเทพมหานครต่างกัน
ประโยชน์ ของการวิจยั
1. ผูป้ ระกอบการสามารถนําผลการศึ กษาไปใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดรู ปแบบและ
ทิศทางของธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม
2. ผูป้ ระกอบการสามารถนําผลการศึ กษาไปใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อสร้างผลกําไรสู งสุ ดให้กบั ธุรกิจ
3. ผู ้ป ระกอบการสามารถนําผลการศึ ก ษาไปใช้ใ นการวางแผนและปรั บ ปรุ งกิ จ การ
ตลอดจนการบริ หารจัดการธุรกิจให้เกิดความได้เปรี ยบในเชิงแข่งขันสามารถดํารงกิจการให้อยูร่ อด
บนเส้นทางธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืน
กรอบแนวคิดการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อยางรถยนต์ ของคน
กรุ งเทพมหานคร” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสินใจ
นภวรรณ คณานุรักษ์ ( 2556 , หน้า 37 – 38) กล่าวว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ที่นิยมใช้ใน
การแบ่ งส่ วนตลาด คือ อายุ เพศ สถานภาพ รายได้ อาชี พ และการศึก นักการตลาดใช้ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ ในการแบ่งส่ วนเพราะเป็ นปั จจัยที่ช่วยกําหนดกลุ่มเป้ าหมายได้ชดั เจน ในขณะที่
ปั จ จัย ด้า นจิ ต วิ ท ยา และ สั ง คมวัฒ นธรรมช่ ว ยในการอธิ บ ายถึ ง ความคิ ด และความรู ้ สึ ก ของ
กลุ่มเป้าหมายได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
1. อายุ เป็ นปั จจัยที่ บ่งบอกถึงพฤติ กรรมความต้องการ และ ความสนใจในผลิ ตภัณฑ์ได้
ชัดเจน อายุที่แตกต่างกัน ทําให้ความสนใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ย่อมแตกต่างกัน
2. เพศ ปั จ จุ บ ัน บทบาทของเพศชายและหญิ งนั้น ไม่ ชัด เจนเหมื อ นอดี ต อี ก ต่ อ ไป ใน
ปั จจุบนั ผูห้ ญิง มีบทบาทสําคัญในการตัดสิ นใจมากขึ้น เนื่องจาก ต่างฝ่ ายต่างหารายได้เข้าครอบครัว
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3. รายได้ การศึกษา และอาชีพ เป็ นปั จจัยที่สามารถชี้ให้เห็นความสามารถในการจับจ่ายใช้
สอยของส่ วนตลาดอย่างชัดเจน และในขณะเดียวกัน นักการตลาดมักจะใช้ปัจจัยด้านรายได้ร่วมกับ
ปั จจัยด้านอายุ ที่จะทําให้เห็นรายละเอียดของส่ วนตลาดชัดเจน
วุฒิ สุ ขเจริ ญ (2555, หน้า ) กล่าวไว้ว่า การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า หรื อ บริ การของผูบ้ ริ โภค
ไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีทนั ใด แต่มีลกั ษณะเป็ นกระบวนการ คือดําเนิ นไปอย่างเป็ นขั้นตอน กล่าวได้
ดังนี้ ตระหนักถึงปั ญหา – หาข้อมูล – ประเมินทางเลือก – ตัดสิ นใจซื้อหรื อใช้บริ การ
อรสิ ริ ทัศนาวรากุล(2554) ได้ท าํ การวิจยั เรื่ อง ค่ านิ ยมการบริ โภคสิ นค้าแบรนด์เนมที่ มี
อิ ทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ของประชากรในเขตกรุ งเทพฯ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 400 ชุ ด ใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล มีค่าความเชื่อมัน่ 0.95 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย มีอายุต่าํ กว่า 25 ปี สถานภาพโสดผูบ้ ริ โภคที่มีระดับรายได้ต้ งั แต่ 10,000 – 20,000 บาท ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจใช้สินค้าแบรนด์เนม
ระเบียบวิธีวจิ ัย
งานวิ จ ัย นี้ ได้ เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง คื อ คนที่ มี ร ถยนต์ ส่ ว นตัว ขับ ใน
กรุ งเทพมหานครโดยใช้สูตรของ Cochran จํานวน 400 คนผูว้ ิจยั ออกแบบการวิจยั เป็ นเชิ งปริ มาณ
โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วง เมษายน – พฤษภาคม พ.ศ.2560
แล้วตรวจสอบความถูกต้อง และความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามจากผูเ้ ชี ยวชาญเมื่อผ่านเรี ยบร้ อย
แล้ว จึงได้นาํ ไปแจกจริ งกับกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิ จยั นําข้อ มู ล ที่ ได้จ ากแบบสอบถามของกลุ่ ม ตัวอย่างจํานวน 400 คน มาดําเนิ น การ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่ งทําให้ผวู ้ ิจยั แน่ใจได้ว่าข้อมูลที่นาํ มาประมวลนั้นเป็ นข้อมูลที่
มีความสมบูรณ์ถูกต้อง และอยูใ่ นรู ปแบบเดียวกันทั้งหมด และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยโปแกรม
Microsoft Office Excel โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าจํานวน ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-Test และF-Test
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สรุ ปผลการวิจยั
ตาราง 1การวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
(n=400)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ

อาชีพ

รายได้ต่อเดือน

ระดับการศึกษา

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ความถี่

ร้ อยละ

ชาย

278

69.5

หญิง

122

30.5

20 - 30 ปี

198

49.5

31 - 40 ปี

179

44.75

41 - 50 ปี

18

4.5

มากกว่า 50 ปี

5

1.25

ข้าราชการ

37

9.25

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

5

1.25

พนักงานบริ ษทั เอกชน

249

62.25

ธุรกิจส่ วนตัว

88

22

นักศึกษา

11

2.75

อื่นๆ

10

2.5

ตํ่ากว่า15,000 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

มากกว่า 45,001บาท

99

24.75

ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี

32

8

ปริ ญญาตรี

263

65.75

สู งกว่าปริ ญญาตรี

105

26.25

ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีจาํ นวน 278 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.5 ช่วงอายุ
ระหว่าง 20-30 ปี มีจาํ นวน 198 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.5 อาชีพพนักงานเอกชน มีจาํ นวน 249 คน คิด
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เป็ นร้อยละ 62.25 มีรายได้ต่อเดือนในช่ วง 25,001 – 35,000 บาท จํานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ
32.75 และมีระดับการศึกษาจบปริ ญญาตรี มีจาํ นวน 263 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.75
ตารางที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทาง
การตลาด
ยีห่ อ้ ยางรถยนต์ที่ใช้

ราคา

สถานที่ซ้ือ

ส่ งเสริ มการตลาด

รายละเอียด

ความถี่

ร้ อยละ

Bridgestone

96

24

Michelin

89

22.25

Dunlop

74

18.5

Yokohama

74

18.5

อื่นๆ

67

16.75

ตํ่ากว่า 2,500 บาท

4

1

2,501 - 4,500 บาท

62

15.5

4,501 - 6,500 บาท

271

67.75

มากกว่า 6,500 บาท

63

15.75

ร้านขายยางทัว่ ไป

114

28.5

ร้านที่ซ้ือประจํา

100

25

ควิกเซอร์ วิส

100

25

ร้านใกล้บา้ น

86

21.5

คุณภาพ

88

22

ราคาถูก

190

47.5

การบริ การหลังการขาย

75

18.75

มีการลดแลกแจกแถม

47

11.75

ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกซื้อยางรถยนต์แบรนด์ Bridgestone มีจาํ นวน96 คน คิด
เป็ นร้อยละ 24ราคายางรถยนต์ที่เลือกซื้อคือ4,501 – 6,500 บาท มีจาํ นวน 271 คน คิดเป็ นร้อยละ
67.75 สถานที่ซ้ือที่มีคนเลือกซื้อคือ ร้านขายยางรถยนต์ทวั่ ไป มีจาํ นวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.5
โปรโมชัน่ ที่ทาํ ให้คนสนใจซื้อที่สุดคือ ราคาถูก 190 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.5
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ตารางที่ 3การวิเคราะห์ เกี่ยวกับปั จจัยอื่น ๆ
ปัจจัยอื่น ๆ

รายละเอีย ด

ความถี่

ร้ อยละ

ภาพลักษณ์ทาง

ความสวยงาม

22

5.5

กายภาพ

ความทนทาน

126

31.5

ความปลอดภัย

45

11.25

ความมีชื่อเสี ยงของแบรนด์

207

51.75

มีการรับประกันหลังการขาย

105

26.25

มีศูนย์บริ การขนาดใหญ่

83

20.75

มีศูนย์บริ การจํานวนมาก

109

27.25

พนักงานมีความรู ้ ความสามารถ

103

25.75

บุคคลที่รู้จกั แนะนํา

240

60

นิตยสารรถยนต์

13

3.25

สื่ อโฆษณาต่างๆ

38

9.5

ร้านค้าเป็ นผูแ้ นะนํา

109

27.25

กระบวนการให้บริ การ

แหล่งข้อมูล

ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกคุณลักษณะด้านความมีชื่อเสี ยงของแบรนด์ มีจาํ นวน 207 คน
คิดเป็ นร้อยละ 51.75 กระบวนการให้บริ การเลือกคือ มีศูนย์บริ การจํานวนมาก มีจาํ นวน 149 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 37.25แหล่งข้อมูลที่ ช่วยในการตัดสิ นซื้ อที่ ดีที่สุดคือ บุ คคลที่ รู้จกั แนะนํา 190 คน คิ ด
เป็ นร้อยละ 47.5
ตารางที่ 4 ผลการวิจยั ของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อยางรถยนต์ ของ
คนกรุ งเทพมหานคร จําแนกตามข้อมูลด้านการตัดสิ นใจ
ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ าตํ่าสุ ด

ค่ าสู งสุ ด

การตัดสิ นใจ

ค่ าเฉลีย่

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
ศูนย์บริ การมี
มาตรฐาน
5. สื่ อโฆษณาและ
รี วิว
จากตารางที่ 4 พบว่า ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อยางรถยนต์ ของคนในกรุ งเทพฯ ที่ตอบ
แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด พบว่า ราคามีความเหมาะสม มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อยางรถยนต์
ของคนกรุ งเทพฯ มากที่สุด โดยมีคะแนน 4.60 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ 0.7175 และ สื่ อโฆษณา
และรี วิว นั้น มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อยางรถยนต์ของคนกรุ งเทพฯ น้อยที่สุดคือ มีคะแนน 3.47
และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.8245
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐ านที่ 1 : ปั จจัยส่ วนบุ คคล ที่ประกอบด้ วย เพศ อายุ อาชี พ รายได้ ต่อเดือน และ
ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อยางรถยนต์ ของคนกรุ งเทพมหานคร
ต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีเพียงปั จจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้เท่านั้น ที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกซื้อยางรถยนต์ของคนกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
สมมติ ฐ านที่ 2 : ปั จ จั ย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ ป ระกอบด้ ว ย (4P) ได้ แ ก่ ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ (ประเภทของหมวก)ด้ านราคาด้ านช่ องทางจัดจําหน่ าย(สถานที่ซื้อ)และด้ านส่ งเสริ มการ
ขาย(โปรโมชั่ น) ที่ต่างกัน มีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อยางรถยนต์ ของคนกรุ งเทพมหานคร
ต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านความมีชื่อเสี ยงของแบ
รนด์ และราคาเท่านั้น ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อยางรถยนต์ของคนกรุ งเทพมหานครอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
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สมมติฐานที่ 3 : ปัจจัยอื่นๆ ที่ประกอบด้ วย ด้ านคุณลักษณะกระบวนการให้ บริ การ และ
ด้ านแหล่ งข้ อมูล ที่ต่างกัน มีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อยางรถยนต์ ของคนกรุ งเทพมหานคร
ต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานในปั จจัยอื่ นๆ พบว่าปั จจัยอื่น ๆ ด้าน แหล่ งข้อมู ลเท่ านั้น ที่ มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อยางรถยนต์ของคนกรุ งเทพมหานครที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
อภิปรายผลของการวิจยั
สมมติ ฐานที่ 1 : ปั จจัยส่ วนบุ คคล ที่ ป ระกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ รายได้ต่อเดื อน และ
สถานภาพที่ แตกต่ างกัน มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อยางรถยนต์ของคนกรุ งเทพมหานคร
ต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีเพียงปั จจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้เท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อการต่อ
การตัดสิ นใจเลือกซื้อยางรถยนต์ ของคนกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้อง
กับแนวคิดของ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2553 , หน้าที่ 57) กล่าวว่า ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ จะสามารถเข้าถึง
และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลต่ อ การกําหนดตลาดเป้ าหมาย รวมทั้งชัด เจนต่ อ การวัด มากกว่าตัว แปรอื่ น
ประกอบด้วย
1. อายุ ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ
แตกต่าง อีกทั้งความชอบและรสนิยมของบุคคลจะเปลี่ยนไปตามวัย
2. เพศ ผูห้ ญิงและผูช้ ายมีแนวโน้มที่จะมีทศั นคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน เช่นผูห้ ญิงมักมี
ความอ่อนโยนมากกว่าผูช้ าย ขณะที่ผชู ้ ายมักจะมีความเป็ นผูน้ าํ สู งกว่าผูห้ ญิง นักการตลาด
จึงต้องนําลักษณะความแตกต่างทางเพศมาประยุกต์ใช้กบั ผลิ ตภัณ ฑ์บางประเภท แต่ใน
ปั จจุบนั จะเห็นได้วา่ มีสินค้าที่สามารถใช้ได้ท้ งั สองเพศมากขึ้น
3. การศึกษา ผูท้ ี่มีการศึกษาสู งมีแนวโน้มที่จะบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีกว่าและมีราคา
สู งกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาตํ่า
4. รายได้ โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผูท้ ี่ มีรายได้สูง แต่ อย่างไรก็ตามผูท้ ี่ มีรายได้ต่ าํ
รวมถึงรายได้ปานกลาง จะเป้นตลาดที่มีขนาดใหญ่กว่า แม้ว่ารายได้จะเป้นตัวแปรที่ใช้บ่อย
แต่นกั การตลาดส่ วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้กบั ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ตวั อื่นๆ เพื่อ
กําหนดตลาดเป้าหมายได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
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ธารา ธิยะภูมิ (2554) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยในการตัดสิ นใจซื้อยางรถยนต์ในเขตกรุ งเทพฯ
จํานวน 400 ชุ ด ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านเพศและระดับการศึ กษาไม่มี
ความแตกต่างกันกับการตัดสิ นใจซื้อยางรถยนต์ของคนในกรุ งเทพมหานครกับการตัดสิ นใจซื้อยาง
รถยนต์ข องคนในกรุ งเทพมหานครปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคาและการส่ งเสริ ม
การตลาดมีความสัมพันธ์ กับการตัดสิ นใจซื้อยางรถยนต์ของคนในกรุ งเทพมหานครและปั จจัยตรา
สิ นค้าด้านความภักดี ต่อสิ นค้าและความไว้วางใจ มีความสัมพันธ์ กับการตัดสิ นใจซื้ อยางรถยนต์
ของคนในกรุ งเทพมหานคร
ผู ้ท ํา วิ จ ัย พบว่ า การวิ เคราะห์ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล นั้ น ในแง่ ข อง เพศ, อายุ, อาชี พ และ
การศึกษา นั้น ไม่มีผลในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ ยางรถยนต์ของคนในกรุ งเทพมหานคร แต่ รายได้
ต่อเดื อนนั้น มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อยางรถยนต์ ของคนในกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจาก
ปั จจุบนั ค่าครองชี พสู งขึ้น แต่รายรับของคนส่ วนใหญ่น้ นั ยังเท่าเดิม ทําให้รายได้ มีส่วนสําคัญใน
การตัดสิ นใจเลือกซื้อยางรถยนต์ ในแต่ละยีห่ อ้ นัน่ เอง
สมมติฐานที่ 2 : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย (4P) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
(ประเภทของหมวก)ด้านราคาด้านช่ อ งทางจัด จําหน่ าย(สถานที่ ซ้ื อ )และด้านส่ งเสริ ม การขาย
(โปรโมชัน่ ) ที่ต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อยางรถยนต์ของคนกรุ งเทพมหานครต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีเพียงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านความมีชื่อเสี ยง
ของแบรนด์ และ ราคาสิ นค้า เท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อยางรถยนต์ของคน
กรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05สอดคล้องกับแนวคิดของ
มานิ ต รัตนสุ วรรณ (2553, หน้า 193) กล่าวไว้ว่า ภาพลักษณ์ และ จินตภาพ คือสิ่ งที่สินค้า
จะต้อ งมี เปรี ยบเสมื อ น คําสั ญ ญาเช่ น ใส่ แล้วสวย กิ น แล้วอร่ อ ย ใช้แล้วสุ ข ภาพดี ฯ มี จุดเด่ น ที่
แตกต่างชัดเจน สามารถบอกได้ถึงจุดยืน หรื อ บุคลิกของสิ นค้า ว่าวางไว้สําหรั บกลุ่มไหน กลุ่ม
หนุ่มสาว หรื อ กลุ่มคนทํางานออฟฟิ ศ เป็ นต้น ภาพลักษณ์ นั้นมีส่วนในเรื่ องของจิตวิทยา เพื่อให้
ภาพนั้นไปฝังใจอยูใ่ นความคิดของลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภค เป้ นผลประโยชน์ที่จบั ต้องไม่ได้แต่รู้สึกได้
เช่ น เมื่อขับรถยนต์ เมอร์ ซิเดส เบนซ์ ก็จะดูว่าโก้หรู กว่าโตโยต้า ใส่ เสื้ อกุชชี่ ก็แปลว่าแพงกว่าเสื้ อ
ยีห่ อ้ ไทย เป็ นต้น
จินตภาพทางจิตวิทยานี้เอง ที่ทาํ ให้สินค้าสองสิ นค้าที่หน้าตาเหมือนกัน คุณภาพเท่ากัน แต่
ความเชื่อมัน่ คุณค่าและศรัทธาของคนซื้ อจะต่างกันมาก ทําให้ลูกค้าเชื่อมัน่ ขึ้น ตัดสิ นใจได้ทนั ที สู ้
กันที่สร้างภาพลักษณ์สินค้า หรื อ brand Image นี้เอง
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ฟิ ลิป คอตเลอร์ (2549 , หน้า 105-120) ได้กล่าวไว้ว่า เพื่ออธิ บายพฤติกรรมในการซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีสาเหตุทาํ ให้เกิด ประกอบด้วยสิ่ งเร้า ได้แก่ ส่ วนประสม
ทางการตลาด หรื อ 4P ซึ่งประกอบไปด้วย
‐ Product สิ นค้าตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคสามารถแก้ปัญหาที่ ติดอยู่ของลูกค้าได้
การรับรู ้ปัญหา แสดงว่าผูบ้ ริ โภคยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ที่กาํ ลังซื้อนั้น อาจจะแก้ปัญหาความขาด
แคลน หรื อความปรารถนาที่ยงั ไม่ได้รับการตอบสนองของเขาก็ได้ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ ที่ลูกค้า
ไม่เคยซื้อมาก่อน อาจจะทําให้เพิม่ ภาพลักษณ์แห่ งตน สถานะรู ปร่ าง หรื อความรู ้ของเขาสู งขึ้น
‐ Price ราคานั้นมี ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเป็ นอันมาก ถ้าสิ นค้ามี ราคาถูก ไม่มี
ความเสี่ ยง ไม่ ต ้องใช้เวลาคิ ดให้รอบคอบ ทําให้การซื้ อนั้น เรี ยกว่า “การซื้ อที่ ตอ้ งใช้ความ
พยายามในการซื้อตํ่า” ลักษณะนี้ ผูบ้ ริ โภคใช้เวลาตัดสิ นใจไม่นาน แต่ถา้ สิ นค้าราคาสู ง ต้องคิด
ไตร่ ตรองก่อนลงมือซื้ อลักษณะนี้เรี ยกว่า “การซื้ อที่ตอ้ งใช้ความพยายามในการซื้ อสู ง” ทําให้
ต้องใช้เวลาในการตัดสิ นใจนาน
‐ Place ช่ อ งทางการจัด จําหน่ าย มี ผ ลต่ อ การรั บ รู ้ ถึ งสิ น ค้า การที่ มี ช่ อ งทางการจัด จําหน่ าย
หลากหลายทําให้ ผูบ้ ริ โภค สามารถหาซื้ อได้ง่ายขึ้น และช่องทางการจัดจําหน่าย เป็ นการบ่ง
บอกถึ งภาพลักษณ์ ของแบรนด์ ได้ชดั เจน เช่ น สิ นค้าที่ จดั จําหน่ ายในห้างสรรพสิ นค้า ย่อม
แตกต่างกันสิ นค้าที่วางขายในร้าน สะดวกซื้อนั้นเอง
‐ Promotion การส่ งเสริ มการขาย สามารถโน้มน้าวและจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจได้ง่ายขึ้นสื่ อ
ต่างๆ มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสิ นค้า ของคนกลุ่มหนึ่ ง อาจเกิดขึ้นจากการรับรู ้สื่อ โฆษณาทีวี
วิทยุ บิลบอร์ดหรื อนิตยสารสิ่ งพิมพ์
ผู ท้ ํา วิ จ ัย พบว่ าด้านBrand Image (Product) มี ค วามสํ า คัญ อย่างมากในการเลื อ กซื้ อ ยาง
รถยนต์ของคนในกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากว่ามัน่ ใจในตราสิ นค้า สิ นค้าที่มีแบรนด์เป็ นที่นิยม มา
จากต่างประเทศจะต้องมีคุณภาพสู งนัน่ เอง และ ในด้านของราคานั้น (Price) ก็สอดคล้องกับด้าน
รายได้ต่อเดือน ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ สิ นค้าต้องมีราคา เหมาะสมกับคุณภาพ นัน่ เอง
สมมติฐานที่ 3 : ปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบด้วย ด้านคุณลักษณะกระบวนการ และ แหล่งข้อมูล
ต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อยางรถยนต์ของคนกรุ งเทพมหานครต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยด้านคุณลักษณะ และ กระบวนการ ไม่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อยางรถยนต์ ของคนในกรุ งเทพมหานครแต่ดา้ นแหล่งข้อมูล นั้น มีผลอย่างมี
นัยสําคัญ ในการเลือกซื้อยางรถยนต์ สอดคล้องกับแนวความคิดของ
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รองศาสตราจารย์พิบูล ทีระปาน (2549, หน้า 116) กล่าวว่า การตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค มี
ลักษณะแตกต่างกันตามลักษณะผลิตภัณฑ์ที่จะซื้ อ ยิ่งการตัดสิ นใจซื้ อยุ่งยากมากเพียงใด ผูม้ ีส่วน
ร่ วมในการตัดสิ นใจก็จะมีมากขึ้นด้วย เช่น ตัดสิ นใจซื้ อด้วยตนเอง หาข้อมูลจากสื่ อต่างๆ รวมถึง
การถามเพื่อน พี่น้อง ผูเ้ ชี่ ยวชาญ รวมถึง ผูเ้ คยมีประสบการณ์ ในการใช้สินค้าประเภทๆนั้นๆ มา
ก่อน
ผูท้ าํ วิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ จะหาข้อมูลจากการถามคนรู ้จกั รอบตัวเป็ น
อย่างแรก เพื่อขอคําแนะนําก่อนเบื้องต้น จากนั้นจึงไปหาข้อมูลเพิ่มเติมและ ตัดสิ นใจซื้อนัน่ เอง
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
1.ผลที่ ได้จากการศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาเฉพาะ คนในกรุ งเทพมหานครเท่ านั้น ครั้ ง
ต่อไปควรศึกษาตาม จังหวัดเศรษฐกิ จต่างๆ ในแต่ภาค เช่ น ภาคเหนื อ เชี ยงใหม่, พิษณุ โลก ภาค
อีสาน ขอนแก่น , อุบลราชธานี , อุดรธานี ภาคใต้ หาดใหญ่ , สงขลา เป็ นต้น เนื่ องจากพฤติกรรม
การซื้ อของคนในแต่ละภาคนั้นแตกต่างกันชัดเจน จึงจะสามารถทําให้เห็นภาพรวม เพื่อใช้ในการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
2. ในงานวิจยั ครั้งต่อไป ควรเพิ่มเติม คําถามปลายเปิ ดมากขึ้น เพื่อดูว่า ลูกค้าจดจําแบรนด์
หรื อ โฆษณา ต่างๆ ที่บริ ษทั ใหญ่ทุ่มเงินผลิต และ โปรโมท ไปนั้น ได้รับการจดจําในแบรนด์มาก
ขึ้นหรื อไม่
3. ในงานวิจยั ครั้งต่อไป ควรเพิ่มคําถามเกี่ยวกับจุดอ่อน หรื อ ปั ญญาที่ลูกค้าประสบพบเจอ
เพื่อจะได้นาํ มาปรับปรุ ง และ แก้ไข เพือ่ ให้มีประสิ ทธิภาพ และ ประสิ ทธิพลมากขึ้น นัน่ เอง
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ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพ ลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อเสื้ อผ้ าผ่ านเฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
FACTORS INFLUENCES ON SELECTING TO BUY CLOTHES VIA FACEBOOK OF
METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY’S OFFICER
สั ณพงศ์ กาญจนศรี
นักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เสื้ อผ้าผ่ านเฟสบุ๊ ค ของ
พนักงานการไฟฟ้ านครหลวง เป็ นการศึ กษาวิจยั เชิ งปริ มาณ ใช้แนวทางการวิจยั เชิ งสํารวจ เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการออกแบบสอบถาม ซึ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติ
เชิงอนุมาน โดยใช้ Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานการไฟฟ้านครหลวง จํานวน 400 คน
ผลจากการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา
สถานที่ จดั จําหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด มีเพียงปั จจัยด้านราคาที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกซื้ อเสื้ อผ้าผ่านเฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้ านครหลวง ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้
ความสําคัญกับด้านราคาที่เหมาะสมกับสิ นค้าเพราะราคาสิ นค้าส่ งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภคในหลายๆด้าน เช่น รายได้ของผูบ้ ริ โภค คุณภาพของสิ นค้าและราคาที่ถูกกว่าร้านค้าหรื อ
ห้างสรรพสิ นค้า โดยผูบ้ ริ โภคจะทําเปรี ยบเทียบระหว่างมูลค่า กับราคาของผลิตภัณฑ์ ถ้ามูลค่าสู ง
กว่าหรื อเหมาะสมกับราคา ผูบ้ ริ โภคก็จะทําการตัดสิ นใจซื้อ
ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ สถานที่จดั จําหน่ าย และการส่ งเสริ ม
การตลาด ไม่มีดา้ นใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อเสื้ อผ้าผ่านเฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้า
นครหลวงแต่อย่างใด ทั้งนี้ เนื่ องจากปั จจุบนั ตลาดเสื้ อผ้าออนไลน์มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย
รู ปแบบ ช่องทางการจําหน่ ายก็สะดวกเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งมีการจัดโปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการขายอยู่
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
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหาการวิจยั
โลกของเราในขณะนี้ ได้กา้ วเข้าสู่ ยคุ ของอินเทอร์เน็ตที่มีการเชื่อมโยงทุกสิ่ งเข้าด้วยกัน ทั้ง
ผูค้ น ข้อมูล กระบวนการทํางานและสิ่ งต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นต่อเศรษฐกิจ
รวมถึงการแพร่ กระจายของข้อมูลข่าวสารอย่างไร้พรมแดนไม่วา่ จะอยูท่ ี่ใดบนโลกก็สามารถรับรู ้สิ่ง
ที่เกิดขึ้น และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ ว ทําให้การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวติ ประจําวันของมนุษย์ ส่ งผลให้เกิดสื่ อสังคมออนไลน์
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สื่ อ สั ง คมออนไลน์ น้ ัน เป็ นสื่ อ ที่ ส ามารถเข้าถึ ง ผู ้บ ริ โ ภคได้เร็ ว และตลอดเวลา อี ก ทั้ง
ค่าใช้จ่ายน้อย สื่ อสังคมออนไลน์มีแนวโน้มเติ บโตอย่างต่อเนื่ อง ทั้งจากโครงสร้างพื้นฐานที่ จะมี
ความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่ อยๆ ประกอบกับพฤติกรรมการบริ โภคสื่ อออนไลน์มากขึ้นแทนที่สื่อเดิม
ส่ งผลให้ในอนาคตข้างหน้าคนส่ วนใหญ่จะยิ่งใช้เวลาอยู่กบั คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือมาก
ขึ้นไปอีก ซึ่งจะส่ งผลต่อเนื่องให้โลกของสื่ อสังคมออนไลน์ขยายตัวเพิ่มขึ้น
ในปั จจุบนั มีผูป้ ระกอบการธุ รกิ จขนาดเล็กที่ ใช้ส่ื อสังคมออนไลน์เป็ นช่ องทางหลักของ
ธุรกิจเกิดขึ้นอย่างมากมายทั้งที่เป็ นผูป้ ระกอบการอย่างเต็มตัวและผูท้ ี่ประกอบธุรกิจเป็ นอาชีพเสริ ม
เนื่องจากเป็ นธุรกิจที่มีตน้ ทุนตํ่า เพียงแต่ในการประกอบธุรกิจจะต้องสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้า
ว่าจะได้รับสิ นค้าที่มีคุณภาพเป็ นไปตามที่ได้สั่งซื้ อ ซึ่ งธุรกิจประเภทนี้ จะเหมาะกับสิ นค้าที่ราคาไม่
สู งนักและมีความถี่ในการซื้ อขาย ซึ่ งได้แก่ สิ นค้าแฟชัน่ ต่างๆ แต่สินค้าที่ได้รับความนิ ยมในการ
ซื้อ-ขายมากที่สุดคือ เสื้ อผ้า เพราะมันกลายเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั เพราะ
ผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกซื้ อ เสื้ อผ้าที่ ต้องการ และมี คุณ ภาพได้โดยที่ ไม่ ต้องเสี ยเวลาเดิ นทางไปที่
ร้านค้า ทําให้ผปู ้ ระกอบการหลายๆที่จาํ เป็ นต้องปรับกลยุทธ์ทางการค้าใหม่ มีการขยายช่องทางการ
จําหน่ ายออนไลน์ เพิ่ มขึ้ น และมี การพัฒ นาปรั บ ปรุ งรู ป แบบ ฟั งก์ชั่น การใช้งานให้ ง่าย มี ความ
น่ าเชื่ อถือ สะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ้น รวมถึงต้องคอยดู และพัฒนาสิ นค้าของตนให้มีคุณภาพมากที่สุด
เพื่อรองรับกับตลาดออนไลน์ที่มีการแข่งขันสู งขึ้นทุกขณะ และตลาดผูบ้ ริ โภคออนไลน์ที่เติบโตขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
ผูว้ ิจยั เองก็เป็ นหนึ่ งในผูท้ ี่ ใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เมื่อพบว่าเครื อข่ายสังคมออนไลน์
นอกจากจะมี ป ระโยชน์ ในแง่ข องการติ ดต่ อ สื่ อสาร การสร้ างความสั มพัน ธ์ ในสั งคมแล้ว ยังมี
ประโยชน์ในด้านธุรกิจอีกด้วย จึงทําให้เกิดความสนใจในธุรกิจรู ปแบบนี้ และต้องการทราบถึงกล
ยุทธ์ในการประกอบธุ รกิจประเภทนี้ ให้ประสบความสําเร็ จ จึงได้เริ่ มต้นทําการศึกษา เพื่อที่ผูว้ ิจยั
และผูท้ ี่สนใจจะสามารถนําข้อมูลความรู ้ที่ได้ทาํ การศึกษาในครั้งนี้ มาใช้ประโยชน์ในการประกอบ
ธุรกิจ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจประเภทอื่นๆ ที่มีความคล้ายคลึงกันต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้าผ่านเฟสบุ๊คของ
พนักงานการไฟฟ้านครหลวง
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2. เพื่อศึกษาปั จจัยในส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีอิท ธิ พลต่อการตัดตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
เสื้ อผ้าผ่านเฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย อื่ น ๆที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด ตัดสิ น ใจเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ้าผ่านเฟสบุ๊ ค ของ
พนักงานการไฟฟ้านครหลวง
สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับตําแหน่งงาน
และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อเสื้ อผ้าผ่านเฟสบุ๊คของพนักงาน
การไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จดั
จําหน่ าย และด้านส่ งเสริ มการตลาดที่ แตกต่ างกัน มี อิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้าผ่าน
เฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน
3. ปั จจัยอื่นๆที่ประกอบด้วย ด้านช่องทางการติดต่อสื่ อสาร และด้านวิธีการจัดส่ งสิ นค้าที่
แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้าผ่านเฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
แตกต่างกัน
ประโยชน์ ของการวิจยั
1. ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จเสื้ อผ้าสามารถนําผลการวิจยั ไปใช้ในการกําหนดนโยบาย การ
วางแผนกลยุทธ์ทางการค้าและแนวทางในการให้บริ การ
2. ผูป้ ระกอบการธุ รกิจเสื้ อผ้าสามารถนําผลการวิจยั ไปใช้ในการวางแผน และ ปรับปรุ ง
กิจการตลอดจนการบริ หารจัดการธุรกิจให้เกิดความได้เปรี ยบในเชิงแข่งขัน สามารถดํารงกิจการให้
อยูร่ อดบนเส้นทางธุรกิจได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
3. ช่วยเสริ มสร้ างให้เกิดองค์ความรู ้ ใหม่ ทําให้ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จเสื้ อผ้าเข้าใจถึ งความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น
4. ผลการวิจยั ครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจศึกษาในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนี้ต่อไป
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กรอบแนวความคิดการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้าผ่านเฟสบุ๊คของ
พนักงานการไฟฟ้านครหลวง” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
คิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2547, น.12-16) กล่าวว่า บริ ษทั ต้องมีการกําหนดส่ วนประสมทาง
การตลาด โดยให้น้ าํ หนักและความสําคัญกับ 4Ps เริ่ มตั้งแต่การเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้ามา
วางแผนด้านสิ นค้าและบริ การ ในด้านคุณภาพ การออกแบบ รู ปทรง ตราสิ นค้า และการบรรจุหีบ
ห่ อ ทําการผลิ ต และมี กระบวนการให้บ ริ การอย่างไร ต่ อ ไปถึ งส่ วนที่ สําคัญ คื อ การจัดจําหน่ าย
(Place) ที่ตอ้ งตัดสิ นใจว่าจะใช้คนกลางทางการตลาดแบบใด มีช่องทางการจัดจําหน่ายกี่ระดับ เช่น
มีผคู ้ า้ ส่ ง หรื อผูค้ า้ ปลีก หลังจากนั้นบริ ษทั ต้องทําการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค (Promotion) ให้ทราบถึง
ลักษณะสิ นค้าและคุณประโยชน์ของสิ นค้าและบริ การ โดยใช้เครื่ องมื อการส่ งเสริ มการตลาดที่
เรี ยกว่า ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการ
ขาย การขายตรง และการใช้พนักงานขาย เพื่อกระตุน้ ให้เกิดความต้องการซื้ อ และสุ ดท้ายคือ ตั้ง
ราคา (Pricing) ว่าจะกําหนดราคาจากฐานของต้นทุน หรื อตั้งราคาตามกําไรที่ตอ้ งการ หรื อมีการใช้
1605

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ราคาเป็ นการจูงใจ และกระตุน้ ผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ นักการตลาดยังต้องนําความคิดเห็นสาธารณะ
และปั จจัยทางการเมืองมาพิจารณาในการกําหนดส่ วนประสมทางการตลาดด้วย
ปฎิพล ตั้งจักรวรานนท์ (2551, น.27-28) กล่าวว่า ส่ วนผสมทางการตลาด (Marketing mix)
หมายถึง กลุ่มกิจกรรมที่ ประกอบอยู่ในโปรแกรมการตลาดขององค์กร โดยวิธีการที่องค์กรผสาน
ส่ วนผสมเหล่านี้จนกลายเป็ นโปรแกรมการตลาด ซึ่ งองค์กรแต่ละแห่ งที่ทาํ การแข่งขันกันอยูภ่ ายใน
หมวดหมู่ ผลิ ตภัณ ฑ์เดี ยวกันนั้น สามารถมี ส่วนผสมทางการตลาดที่ แตกต่ างกันได้อย่างสิ้ นเชิ ง
เพราะองค์ประกอบของส่ วนผสมทางการตลาดมีดว้ ยกัน 12 ข้อ ซึ่ งต่อมา การรวบรวม และการจัด
หมวดหมู่ ใหม่ ให้กบั ส่ วนผสมเหล่ านี้ ก็ได้รับ ความนิ ยมเป็ นอย่างมาก จดเหลื อแค่ ค าํ ว่า 4Ps อัน
ประกอบไปด้วย 1.ผลิตภัณฑ์ (Product) 2.ราคา (Price) 3.การส่ งเสริ มการขาย (Promotion) และ 4.
ช่ องทางการจําหน่ าย (Place) มักจะถูกนํามาใช้อยู่เสมอเพื่อให้เราสามารถจดจําถึ งส่ วนผสมทาง
การตลาดได้อย่างง่ายดายขึ้น
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจ
ศิ ริวรรณ เสรี รัต น์ และคณะ (2535, น.68-69) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีลกั ษณะเป็ น
กระบวนการที่ ตอ้ งใช้เวลาและความพยายาม ปั จจัยภายในและภายนอกจะเป็ นสิ่ งที่ มีอิทธิ พลต่อ
กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคซึ่ งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การตระหนักถึงความต้องการ เมื่อบุคคลรู ้สึกถึงความต้องการซื้ออาจเป็ นความต้องการที่
เกิดขึ้นจากภายในหรื อภายนอก เช่น ความหิว ได้เห็นการโฆษณา
2. การค้นหาข้อมูล บุคคลจะค้นหาวิธีการที่ จะทําให้ความต้องการได้รับความพอใจ อาจ
กระทําขึ้นโดยสัญชาตญาณ หรื ออาจต้องมีการใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. การประเมินผลทางเลือกต่างๆ ผูบ้ ริ โภคต้องทําการประเมินผลทางเลือกต่างๆ ที่เป็ นไป
ได้ก่อนทําการตัดสิ นใจ
4. การซื้อ หลังจากพิจารณาทุกสิ่ งทุกอย่างแล้วก็จะต้องตัดสิ นใจว่าจะซื้อหรื อไม่
5. การประเมินผลหลังการซื้ อ นักการตลาดจะต้องพยายามลดความรู ้สึกที่ไม่ดีต่อสิ นค้าที่
ผูบ้ ริ โภคซื้ อ ไปโดยการให้ ข ้อ มู ล เน้น จุ ดเด่ น ของสิ น ค้า หรื อ การติ ด ตามให้บ ริ ก ารหลังการซื้ อ
เพราะว่ามันมีผลต่อการซื้อซํ้าในครั้งต่อไป และมีผลต่อการแนะนําเพื่อนฝูง
วารุ ณี ตันติวงศ์ วาณิช (2545, น.105-107) กล่าวว่า ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อโดยผ่านทั้ง 5
ขั้นตอนซึ่ งประกอบด้วย การตระหนักถึงความต้องการ การเสาะหาข้อมูล การประเมินทางเลือก
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การตัดสิ นใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อทุกครั้ง แต่การซื้อที่ทาํ เป็ นประจําโดยมากแล้วผูบ้ ริ โภค
มักจะข้ามบางขั้นตอนไป ผูห้ ญิงที่ซ้ื อยาสี ฟันตราที่ใช้เป็ นประจําจะตระหนักถึงความต้องการและ
ทําการตัดสิ นใจซื้ อโดยข้ามขั้น ตอนการเสาะหาข้อมู ลและการประเมิ น ทางเลื อก อย่างไรก็ตาม
นักการตลาดยังคงใช้แบบจําลอง 5 ขั้นตอน เพราะแบบจําลองนี้ แสดงถึงสิ่ งที่จะต้องนํามาพิจารณา
ทั้งหมด เมื่อผูบ้ ริ โภคตกอยูใ่ นสถานการณ์การตัดสิ นใจซื้อครั้งใหม่หรื อการตัดสิ นใจซื้อที่ซบั ซ้อน
อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจเสื้ อผ้ าออนไลน์
ธุรกิจเสื้ อผ้าออนไลน์ว่าด้วยความเร็ วในการสื่ อสารและราคาอุปกรณ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่
ลดลง คื อส่ วนผสมหลักสําคัญ ที่ ทาํ ให้คนไทยหันมาใช้งานอิ นเทอร์ เน็ ตในการหาซื้ อสิ นค้าและ
บริ การต่างๆ จากข้อมูลล่าสุ ดในปี 2558 พบว่าคนไทยใช้งานอินเทอร์เน็ต 24.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 35 จากปี 2556 และใช้อินเทอร์ เน็ตสําหรับช้อปปิ้ งสิ นค้าและบริ การถึง 1.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 65 โดยเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย เครื่ องประดับ เป็ นสิ นค้ากลุ่มใหญ่ที่สุด ที่มีจาํ นวนนักช้อปชาวไทย
0.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากปี 2556 แตกต่างอย่างสิ้ นเชิ งกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่เติบโต
อย่างค่อยเป็ นค่อยไปในช่วงเวลาเดียวกัน
ปั จจุบนั ตลาดเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ปในไทยมีมูลค่าประมาณ 3.1 แสนล้านบาท ขยายตัวร้อยละ
1.7 ต่อปี เท่านั้น ซึ่ งขยายตัวน้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของนักช้อปที่ เลือกซื้ อเสื้ อผ้าออนไลน์มาก
แสดงให้เห็นว่ากระแสช้อปออนไลน์ไม่ได้ทาํ ให้มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น แต่เป็ นการย้ายช่องทางการจัด
จําหน่าย จากการขายหน้าร้านทัว่ ไปเป็ นจําหน่ ายผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตและมือถือแทน
นับเป็ นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของธุ รกิ จเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ปไทย ที่ มิใช่ ตอ้ งปรับตัวเพื่อความอยู่
รอดเท่านั้น แต่หากเท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงย่อมได้เปรี ยบคู่แข่ง และสร้างรายได้มหาศาลบน
ต้นทุนที่ต่าํ กว่าการทําธุรกิจรู ปแบบเดิม
สิ่ งที่ เกิ ด ขึ้ น จากกระแสช้อ ปออนไลน์ อาทิ เทรนด์แ ฟชั่น ที่ เปลี่ ย นเร็ ว ขึ้ น ต้น ทุ น การ
ประกอบธุรกิจที่ลดลง ตลาดที่มีขนาดใหญ่และหลากหลาย เวลาซื้ อขายตลอด 24 ชัว่ โมงไม่จาํ กัด
สถานที่ การเข้าสู่ ธุรกิจและเลิกกิจการที่ง่ายทําให้การแข่งขันสู ง เป็ นการทลายข้อจํากัดการทําธุรกิจ
ในรู ปแบบเดิม ซึ่ งสร้างทั้งโอกาสและความเสี่ ยงต่อผูป้ ระกอบการรายเดิมและผูป้ ระกอบธุรกิจหน้า
ใหม่ ต้องมีการปรับตัวและวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ เช่น
1. ลดจํานวนผลิตสิ นค้าแต่ละแบบ/ไซส์ลง เพื่อลดโอกาสขาดทุนจากสิ นค้าตกเทรนด์
2. ชะลอการขยายสาขาหรื อลดขนาดหน้าร้านลงและส่ งสิ นค้าขายผ่านออนไลน์มากขึ้น
เพิ่มช่องทางสื่ อสารกับลูกค้าออนไลน์แบบเรี ยลไทม์
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3. สร้างแบรนด์หรื อบุคลิกลักษณะสิ นค้าโดยเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่มรสนิยม เพื่อสร้างกําไรที่
สู งกว่าสิ นค้าทัว่ ไป และโฆษณาออนไลน์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม เพื่อสร้างลูกค้ารายใหม่และรักษา
ฐานลูกค้าเดิม ด้วยคุณภาพสิ นค้า บริ การ และการจัดส่ งที่รวดเร็ ว เป็ นต้น
การขยายตัวของนักช้อปออนไลน์ยงั ส่ งผลต่อโอกาสและความเสี่ ยงไปยังผูผ้ ลิตอันได้แก่
โรงงานตัดเย็บเสื้ อผ้าเช่นกัน จากการสั่งสิ นค้าต่อแบบและไซส์ที่ลดลงและมีความถี่มากขึ้น เพราะ
การเปลี่ยนแฟชัน่ ที่เร็ วขึ้น ธุ รกิจจึงต้องมีแรงงานที่ มีความชํานาญสู ง สามารถรับผลิตในจํานวนที่
น้อยและต้นทุนที่เหมาะสม จํานวนผูจ้ าํ หน่ายหน้าใหม่ที่เพิม่ ขึ้นจํานวนมาก จึงทําให้เป็ นโอกาสของ
ธุรกิจตัดเย็บสามารถบริ หารต้นทุนในการผลิตจํานวนน้อย และมีความสามารถในการตัดเย็บและ
หรื อออกแบบสิ นค้าให้ธุรกิจเหล่านี้ได้หลากหลายมากขึ้น
จะเห็ นได้ว่าช่ องทางการตลาดเปลี่ ยนแปลงไป ทําให้ความได้เปรี ยบของผูป้ ระกอบการ
แบบเดิมลดลง ธุ รกิจที่ปรับกลยุทธ์สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีในกระแสออนไลน์ชอ้ ปปิ้ งมา
แรงเช่นนี้ ย่อมขยายตัวได้แบบสวนกระแสภาวะเศรษฐกิจ ครองส่ วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นในระยะยาว
งานนี้ ธุรกิจเล็กๆ อาจล้มยักษ์ใหญ่ก็เป็ นได้หากรู ้จกั ปรับตัว และรู ้เท่ าทันการเปลี่ยนแปลงที่ ยงั คง
เกิดขึ้นต่อเนื่องไปอีกหลายปี
แบบของการวิจยั
การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เสื้ อผ้าผ่ านเฟสบุ๊ ค ของ
พนักงานการไฟฟ้ านครหลวงเป็ นการศึ กษาวิจยั เชิ งปริ มาณ ใช้แนวทางการวิจยั เชิ งสํารวจ เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการออกแบบสอบถาม ซึ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ สถิติเชิง
พรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้ Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห์
ประชากรและหน่วยวิเคราะห์
ประชากร (Population) ที่ ใช้ในการศึ ก ษาวิจยั ครั้ งนี้ คื อ พนัก งานการไฟฟ้ านครหลวง
ตั้งแต่วนั ที่ 10-30 เมษายน พ.ศ. 2560 ซึ่งสามารถระบุจาํ นวนประชากรที่แน่นอนได้ 8,405 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่ มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขนาดตัวอย่างจากการใช้สูตรของ
TARO YAMANEคํานวณหาขนาดตัวอย่างที่จะใช้ มีรายละเอียดดังนี้
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n = ขนาดตัวอย่างที่คาํ นวณได้
N = จํานวนประชากรที่ทราบค่า
e = ค่าความคลาดเคลื่อนในการศึกษานี้ที่กาํ หนดที่ 5% เท่ากับ 0.05

ดัง นั้ น ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ จะใช้ข นาดตัว อย่า งจํา นวน 400 ตัว อย่าง ผู ้วิ จ ัย ได้เลื อ กใช้
วิธี ดาํ เนิ น การสุ่ ม ตัว อย่า งแบบไม่ ใช้ท ฤษฎี ค วามน่ าจะเป็ น (Non-probability Sampling) โดยใช้
วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งผูว้ ิจยั ทําการเก็บข้อมูลตัวอย่างผ่านทาง
แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การค้น คว้าอิ สระ (Independent Study) เรื่ อ ง ปั จจัยที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัดสิ น ใจเลื อกซื้ อ
เสื้ อผ้าผ่านเฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 400 คน มาดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่ งทําให้ผวู ้ ิจยั แน่ใจได้ว่า
ข้อมูลที่ นาํ มาประมวลนั้นเป็ นข้อมูลที่ มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และอยู่ในรู ปแบบเดี ยวกันทั้งหมด
และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ย Microsoft Office Excel ตามวัตถุประสงค์
สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential statistics) เป็ นสถิติที่นาํ มาใช้ในการอ้างอิงไปหาค่าความเป็ น
จริ งของประชากร สถิติอนุมานถูกนําไปใช้ใน 2 เรื่ อง คือ การประมาณค่าทางสถิติ และการทดสอบ
สมมติฐาน ซึ่ งในการวิจยั มักนิ ยมนําสถิติอนุ มานมาใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-Test และ
F-Test
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สรุ ปผลการวิจยั
ตารางที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (400 คน)
ปัจจ ัยส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญงิ
อายุ
20-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
45 ปี ขนไป
ึ
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่ าร า้ ง/หม ้าย
ึ ษา
ระด ับการศก
ตํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ระด ับตํา แหน่งงาน
พนักงานระดับ 1-2
พนักงานระดับ 3-4
พนักงานระดับ 5-6
พนักงานระดับ 7-8
พนักงานระดับ 9-10
พนักงานระดับ 11-13
รายได้เฉลียต่อเดือน
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 บาทขึนไป

ความถี

ร้อยละ

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 พบว่ า ผลจากการสํ า รวจปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 73.50 มีอายุระหว่าง 26–30 ปี
เป็ นจํานวนมากที่ สุด คิ ดเป็ นร้อยละ 37.50 มี สถานภาพโสดเป็ นจํานวนมากที่ สุด คิ ดเป็ นร้อยละ
52.00 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี เป็ นจํานวนมากที่ สุด คิดเป็ นร้ อยละ 66.00 ช่ วงระดับตําแหน่ ง
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งาน 3-4 มีจาํ นวนมาที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 38.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูใ่ นช่วง 10,001-20,000 บาท
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 35.50
ตารางที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม (400 คน)
ปัจจ ัยส่วนประสมการตลาด
ผลิตภ ัณฑ์
ื ด
เสอยื
ื
ิ
เสอเช
ต
กางเกง
กระโปรง
ชุดทํางาน
ราคา
100-250 บาท
251-400 บาท
401-550 บาท
551-700 บาท
700 บาทขึนไป
ช่องทางการจ ัดจําหน่าย
ื ้าใน Facebook
Page ร า้ นเสอผ
ื ้าใน Facebook
Groups ผู ้ขายเสอผ
เพือนใน Faceboook
การส่งเสรม
ิ การขาย
ิ ค ้า
มีส่วนลดสน
จัดส่งฟรี
การรั บประกัน
ของแถม
ิ ค ้า
การทําโฆษณา โดยการรีววิ ตัวสน

ความถี รอ
้ ยละ

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 พบว่า ผลจากการสํารวจปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง
ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้ อยืดมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 46.25 ในช่วงราคาที่
เลื อกซื้ อมากที่ สุดคือ 251-400 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 39.50 โดยช่ องทางการจัดจําหน่ ายที่ เลือกใช้
บริ การมากที่สุด คือ Page ร้านเสื้ อผ้าใน Facebook คิดเป็ นร้อยละ 99.00 ส่ วนการส่ งเสริ มการขายที่
ให้ความสนใจมากที่สุดคือ

การจัดส่ งฟรี คิดเป็ นร้อยละ 39.50
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ตาราง 3 ปัจจัยอื่นๆของผู้ตอบแบบสอบถาม (400 คน)
ปัจจ ัยอืนๆ

ความถี ร้อยละ

ื
ช่องทางการติดต่อสอสาร
ิ ค ้า
Comment ใต ้ภาพสน
Inbox ผ่าน Facebook
Line
โทรศัพท์
ิ ค้า
วิธก
ี ารจ ัดส่งสน
ไปรษณีย ์แบบลงทะเบีย น
ไปรษณีย ์แบบด่วนพิเศษ (EMS)
บริการขนส่งภาคเอกชน (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 พบว่า ผลจากการสํารวจปั จจัยอื่นๆ ในด้านช่องทางการติดต่อสื่ อสาร และ
วิธีการจัดส่ งสิ นค้าของกลุ่มตัวอย่าง ในส่ วนของด้านช่องทางการติดต่อสื่ อสาร ผูต้ อบแบบสอบถาม
เลือกติดต่อทาง Inbox ผ่าน Facebook มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 53.00 ส่ วนวิธีการจัดส่ งสิ นค้าผูต้ อบ
แบบสอบถามเลือกการจัดส่ งทางไปรษณี ยแ์ บบด่วนพิเศษ (EMS) มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 65.75
ตารางที่ 4 ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพ ลต่ อการตัดสิ นใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
ิ ใจ
การต ัดสน
ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
ิ ค ้า และคุณภาพของสน
ิ ค ้า
รู ปแบบของสน
5.00
0.0000
ิ
ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสนค ้า
5.00
0.0000
ช่องทางการติดต่อทีหลากหลาย
4.95
0.2182
บริการหลังการขาย
4.55
0.4984
ํ
่
ิ
รู ปแบบการชาระเงิน และการจัดสงสนค ้า
4.28
0.4471

จากตารางที่ 4 พบว่า ผลจากการสํารวจปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการติดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้า
ผ่านเฟสบุ๊ ค ของพนักงานการไฟฟ้ านครหลวง ที่ มีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุดมี อ ยู่ด้วยกัน 2 ปั จจัย คื อ 1.
รู ป แบบของสิ นค้าและคุณ ภาพของสิ นค้า และ 2.ราคามี ความเหมาะสมกับ คุณ ภาพของสิ นค้า มี
ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากัน อยู่ที่ 5 ส่ ว นค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0 รองลงมาคื อ ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ ที่
หลากหลาย มีค่าเฉลี่ย 4.95 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.2182 และบริ การหลังการขาย มีค่าเฉลี่ย
4.55 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.4984 ตามลําดับ โดยรู ปแบบการชําระเงินและการจัดส่ งสิ นค้ามี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 4.28 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.4471
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สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐ านที่ 1 : ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ ป ระกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ การศึ กษา สถานภาพ
ระดับตําแหน่งงานและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้าผ่าน
เฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน
สมมติฐาน 1.1 เพศที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้าผ่านเฟสบุ๊คของ
พนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์พ บว่า เพศหญิ งมีค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.7449 คะแนน ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
เท่ ากับ 0.1759 คะแนน ส่ วนเพศชายมี ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.7811 คะแนน และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.1962 คะแนน โดยมีค่า T-Test เท่ากับ 1.7622 คะแนน และค่า (Sig.) เท่ากับ (0.0788)
ดังนั้น เพศที่ แ ตกต่ า งกัน ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ้าผ่านเฟสบุ๊ ค ของ
พนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน
สมมติฐาน 1.2 อายุที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้าผ่านเฟสบุ๊คของ
พนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่า ช่วงอายุที่มีคะแนนมากที่สุดคือ 45 ปี ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.8267
คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.1721 คะแนน ส่ วนช่วงอายุที่มีคะแนนน้อยที่สุดคือ 36-40 ปี
มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.7000 คะแนน ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.1754 คะแนน โดยมี ค่ า F-Test
เท่ากับ 1.7782 คะแนน และค่า (Sig.) เท่ากับ (0.1162)
ดังนั้น ช่ วงอายุที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้าผ่านเฟสบุ๊คของ
พนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน
สมมติฐาน 1.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้าผ่าน
เฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับการศึกษาที่มีคะแนนมากที่สุดคือ ปริ ญญาเอก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.8000 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.2828 คะแนน ส่ วนระดับการศึกษาที่มีคะแนนน้อย
ที่สุดคือ ปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7500 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.1819 คะแนน
โดยมีค่า F-Test เท่ากับ 0.2183 คะแนน และค่า (Sig.) เท่ากับ (0.8837)
ดังนั้น ระดับ การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ างกัน ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ้าผ่าน
เฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน
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สมมติฐ าน 1.4 สถานภาพที่ แ ตกต่ างกัน มี อิท ธิ พ ลต่ อ การตัดสิ น ใจเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ้าผ่าน
เฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่า สถานภาพที่มีคะแนนมากที่สุดคือ หย่าร้าง/หม้าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.7677 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.1796 คะแนน ส่ วนสถานภาพที่มีคะแนนน้อยที่สุด
คือ โสด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7529 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.1831 คะแนน โดยมีค่า FTest เท่ากับ 0.0904 คะแนน และค่า (Sig.) เท่ากับ (0.9136)
ดังนั้น สถานภาพที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อเสื้ อผ้าผ่านเฟสบุ๊คของ
พนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน
สมมติฐาน 1.5 ระดับตําแหน่ งงานที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้า
ผ่านเฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับตําแหน่ งงานที่มีคะแนนมากที่สุดคือ พนักงานระดับ 11-13 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.0000 คะแนน ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.0000 คะแนน ส่ วนระดับตําแหน่ ง
งานที่ มีคะแนนน้อยที่ สุดคื อ พนักงานระดับ 9-10 มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.7000 คะแนน ค่ าเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ ากับ 0.1414 คะแนน โดยมี ค่ า F-Test เท่ ากับ 0.2183 คะแนน และค่ า (Sig.) เท่ ากับ
(0.1805)
ดังนั้น ระดับตําแหน่ งงานที่ แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้าผ่าน
เฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน
สมมติฐาน 1.6 รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้าผ่าน
เฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่า รายได้ต่อเดือนที่มีคะแนนมากที่สุดคือ 60,000 บาทขึ้นไป มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.8053 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.1944 คะแนน ส่ วนรายได้ต่อเดือนที่มีคะแนน
น้อยที่ สุดคือ 10,001-20,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.7338 คะแนน ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ
0.1762 คะแนน โดยมีค่า F-Test เท่ากับ 1.3120 คะแนน และค่า (Sig.) เท่ากับ (0.2579)
ดังนั้น รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อเสื้ อผ้าผ่านเฟสบุ๊ค
ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านสถานที่จดั จําหน่าย และด้านส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
เสื้ อผ้าผ่านเฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน
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สมมติ ฐ าน 2.1 ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ แ ตกต่ างกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัดสิ น ใจเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ้าผ่าน
เฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีคะแนนมากที่สุดคือ เสื้ อเชิ้ต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7846
คะแนน ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.2130 คะแนน ส่ วนผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มีค ะแนนน้อ ยที่ สุดคื อ
กระโปรง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7192 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.1692 คะแนน โดยมีค่า FTest เท่ากับ 1.5681 คะแนน และค่า (Sig.) เท่ากับ (0.1820)
ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อเสื้ อผ้าผ่านเฟสบุ๊คของ
พนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน
สมมติฐาน 2.2 ราคาที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อเสื้ อผ้าผ่านเฟสบุค๊ ของ
พนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่า ช่ วงราคาที่ มีคะแนนมากที่สุดคือ 700 บาทขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.8261 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.2134 คะแนน ส่ วนช่วงราคาที่มีคะแนนน้อยที่สุดคือ
100-250 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7257 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.1603 คะแนน โดยมี
ค่า F-Test เท่ากับ 2.4269 คะแนน และค่า (Sig.) เท่ากับ (0.0474)
ดังนั้น ราคาที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อเสื้ อผ้าผ่านเฟสบุ๊คของพนักงาน
การไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน
สมมติฐาน 2.3 ช่ องทางการจัดจําหน่ ายที่ แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
เสื้ อผ้าผ่านเฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่า ช่องทางการจัดจําหน่ายที่มีคะแนนมากที่สุดคือ Groups ผูข้ ายเสื้ อผ้า
ใน Facebook มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.8000 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.2828 คะแนน ส่ วน
ช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ยที่ มี ค ะแนนน้ อ ยที่ สุ ด คื อ เพื่ อ นใน Facebook มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ า กับ 4.6000
คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.2828 คะแนน โดยมีค่า F-Test เท่ากับ 0.7844 คะแนน และ
ค่า (Sig.) เท่ากับ (0.4571)
ดังนั้น ช่ องทางการจัดจําหน่ ายที่ แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเสื้ อผ้า
ผ่านเฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน
สมมติฐาน 2.4 การส่ งเสริ มการขายที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้า
ผ่านเฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน

1615

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ผลการวิเคราะห์พบว่า การส่ งเสริ มการขายที่มีคะแนนมากที่สุดคือ ส่ วนลดสิ นค้า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.7850 คะแนน ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.1853 คะแนน ส่ วนการส่ งเสริ มการขายที่ มี
คะแนนน้อยที่สุดคือ ของแถม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7091 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.1601
คะแนน โดยมีค่า F-Test เท่ากับ 1.9246 คะแนน และค่า (Sig.) เท่ากับ (0.1055)
ดังนั้น การส่ งเสริ มการขายที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้าผ่าน
เฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 : ปั จจัยอื่นๆที่ประกอบด้วย ด้านช่องทางการติดต่อสื่ อสาร และด้านวิธีการ
จัดส่ งสิ นค้าที่ แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้าผ่านเฟสบุ๊คของพนักงานการ
ไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน
สมมติฐาน 3.1 ด้านช่องทางการติดต่อสื่ อสารที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้อเสื้ อผ้าผ่านเฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่า ช่องทางการติดต่อสื่ อสารที่มีคะแนนมากที่สุดคือ Comment ใต้ภาพ
สิ นค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.9000 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.1414 คะแนน ส่ วนช่องทาง
การติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ มี ค ะแนนน้ อ ยที่ สุ ด คื อ Line มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.7382 คะแนน ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ ากับ 0.1801 คะแนน โดยมี ค่ า F-Test เท่ ากับ 1.0525 คะแนน และค่ า (Sig.) เท่ ากับ
(0.3692)
ดังนั้น ช่องทางการติดต่อสื่ อสารที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้า
ผ่านเฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน
สมมติฐ าน 3.2 ด้านวิธีการจัดส่ งสิ นค้าที่ แตกต่ างกัน มี อิท ธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ
เสื้ อผ้าผ่านเฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ พบว่า วิธีการจัดส่ งสิ นค้าที่ มีคะแนนมากที่ สุดคื อ Messenger มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ ากับ 4.8667 คะแนน ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.2309 คะแนน ส่ วนวิธีการจัดส่ งสิ นค้าที่ มี
คะแนนน้อยที่สุดคือ ไปรษณี ยแ์ บบด่วนพิเศษ (EMS) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7468 คะแนน ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ ากับ 0.1727 คะแนน โดยมี ค่ า F-Test เท่ ากับ 1.0397 คะแนน และค่ า (Sig.) เท่ ากับ
(0.3749)
ดังนั้น วิธีการจัดส่ งสิ นค้าที่ แตกต่ างกันไม่มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้าผ่าน
เฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน
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อภิปรายผลของการวิจยั
สมมติฐ านที่ 1 : ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ การศึ กษา สถานภาพ
ระดับตําแหน่งงานและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้าผ่าน
เฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลไม่มีดา้ นใดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อเสื้ อผ้าผ่านเฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ทั้งนี้ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง ช่วงอายุ 26-30 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาจเพราะเพศหญิงเป็ นเพศที่มีความรักสวย
รักงามและชอบการแต่งตัว ชอบแต่งกายตามแฟชัน่ ซึ่ งกระแสแฟชัน่ การแต่งกายมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ ว เพศหญิงจึงต้องเปลี่ยนการแต่งกายให้เข้ากับกระแสแฟชัน่ อยูต่ ลอดเวลา จนทําให้เกิด
ความถี่ในการซื้อสิ นค้ามากกว่าเพศชาย แต่ในปั จจุบนั เพศชายก็หนั มาสนใจในเรื่ องของภาพลักษณ์
ของตนเองมากขึ้ น ทําให้ตลาดเสื้ อผ้าของผูช้ ายเริ่ มขยายตลาดและมี ท างเลื อกมากขึ้ น ส่ วนด้าน
รายได้ของบุคคลจะแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้สูงอาจมีกาํ ลังการซื้ อสิ นค้า
ในจํานวนที่ มากและราคาแพงกว่า ส่ วนผูท้ ี่ มีรายได้น้อยอาจต้องมี การจํากัดค่าใช้จ่ายในการซื้ อ
สิ นค้าแต่ละครั้ง โดยอาจต้องคํานึงถึงราคาและคุณภาพที่เหมาะสมกับรายได้
ดังนั้น เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา สถานภาพ ระดับ ตําแหน่ งงานและรายได้ต่ อ เดื อ นที่
แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้าผ่านเฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้ านคร
หลวงแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านสถานที่จดั จําหน่าย และด้านส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
เสื้ อผ้าผ่านเฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า ปั จ จัยส่ ว นประสมทางการตลาดมี เพี ย งด้านราคาที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้าผ่านเฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้ านครหลวง เพราะด้าน
ราคาสิ นค้าส่ งผลกระทบต่ อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในหลายๆด้าน เช่ น รายได้ข องผูบ้ ริ โภค
คุณภาพของสิ นค้า ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ (สุ ทามาศ จันทรถาวร, 2556) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าบนเฟสบุ๊คของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลงานวิจยั พบว่า ปั จ จัย ส่ วนประสมทางการตลาดในด้านราคามี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าบนเฟสบุ๊คของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ด้ า นราคาที่ เหมาะสมกั บ สิ นค้ า และราคาที่ ถู ก กว่ า ร้ า นค้ า หรื อ
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ห้างสรรพสิ นค้า และยังสอดคล้องกับทฤษฎี (ฉัตยาพร เสมอใจ และฐิ ตินันท์ วารี วนิ ช, 2551) กล
ยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่ ว่า ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเที ยบระหว่างมู ลค่า (Value) กับ
ราคาของผลิตภัณฑ์ ถ้ามูลค่าสู งกว่าหรื อเหมาะสมกับราคา ผูบ้ ริ โภคก็จะทําการตัดสิ นใจซื้อ
ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้านสถานที่ จดั จําหน่ าย และด้าน
ส่ งเสริ มการตลาด ไม่มีดา้ นใดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้าผ่านเฟสบุ๊คของพนักงาน
การไฟฟ้ านครหลวงแต่อย่างใด ทั้งนี้ เนื่ องจากปั จจุบนั ตลาดเสื้ อผ้าออนไลน์มีผลิ ตภัณฑ์ให้เลื อก
หลากหลายรู ปแบบ ช่องทางการจําหน่ายก็สะดวกเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งมีการจัดโปรโมชัน่ ส่ งเสริ ม
การขายอยูต่ ลอดเวลา
สมมติฐานที่ 3 : ปั จจัยอื่นๆที่ประกอบด้วย ด้านช่องทางการติดต่อสื่ อสาร และด้านวิธีการ
จัดส่ งสิ นค้าที่ แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้าผ่านเฟสบุ๊คของพนักงานการ
ไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลไม่มีดา้ นใดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อ กซื้ อเสื้ อผ้า ผ่ า นเฟสบุ๊ ค ของพนั ก งานการไฟฟ้ า นครหลวง เนื่ อ งจากด้ า นช่ อ งทางการ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างผูซ้ ้ื อกับผูข้ าย มีสื่อ Social Media เข้ามาตอบโจทย์ในการติดต่อสื่ อสารที่ท้ งั
สะดวกและรวดเร็ ว ส่ วนด้านวิธีการจัดส่ งสิ นค้าผูบ้ ริ โภคก็มีทางเลือกมากขึ้ น เพราะมีการขนส่ ง
สิ นค้าของภาคเอกชนเข้ามาแข่งขันกันมากขึ้นทําให้ผบู ้ ริ โภคมีทางเลือกเยอะขึ้น
ดังนั้น ช่องทางการติดต่อสื่ อสาร และวิธีการจัดส่ งสิ นค้าที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อเสื้ อผ้าผ่านเฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากผลการวิจยั
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสนใจในสิ นค้าประเภทเสื้ อยืดมาก
ที่ สุด เพราะเสื้ อยืดเป็ นสิ น ค้าที่ ทุ กเพศ ทุ กวัย สามารถใส่ ได้ไม่ ว่าโอกาสใดๆก็ตาม ทําให้ตลาด
เสื้ อผ้าออนไลน์มีการแข่งขันที่ สูงมาก ส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคมีทางเลือกในการตัดสิ นใจซื้ อที่ มากขึ้ น
ตามไปด้วย ดังนั้น ผูป้ ระกอบการที่ จะทําการขายเสื้ อผ้าออนไลน์ และจะจับธุ รกิจประเภทเสื้ อยืด
นั้น ควรให้ความสําคัญกับรู ปแบบและการดีไซน์ ให้มีความสวยงาม สามารถสวมใส่ ได้ในหลาย
โอกาส และทันสมัยตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค ควรใส่ รายละเอียด ขนาดของสิ นค้าให้ตรง
กับความเป็ นจริ งมากที่สุด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ผูป้ ระกอบการ และควรให้ความสําคัญกับ
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คุณภาพ และวัสดุที่ใช้ผลิต เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคเกิดความภักดี และประทับใจในตัวสิ นค้า ซึ่ งทั้งหมด
เหล่ านี้ จะเป็ นจุ ด แข็งของกิ จ การในการเพิ่ ม โอกาสที่ ผูป้ ระกอบการจะเพิ่ ม ส่ ว นแบ่ งตลาดและ
ยอดขายให้กบั กิจการของตนเอง
2. ด้านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสนใจสิ นค้าในช่วงราคา 251-400 บาท
อาจเป็ นเพราะผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 26-30 ปี และมีช่วงรายได้ ระหว่าง
10,001-20,000 บาท ทําให้ ต้อ งมี ก ารตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ในราคาที่ เหมาะสมกับ รายได้ ดัง นั้ น
ผูป้ ระกอบการควรจะตั้งราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้า เพื่อสร้ างแรงดงดูดให้ผูซ้ ้ื อเกิ ด
ความรู ้สึกอยากซื้อ และช่วยให้เกิดการกระตุน้ ให้เกิดการตัดสิ นใจซื้อในทันที
3. ด้านช่ อ งทางการจัด จําหน่ าย ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ ค วามสนใจเลื อ กใช้
ช่องทาง Page ร้านเสื้ อผ้าใน Facebook มากที่สุด เพราะในปั จจุบนั สื่ อสังคมออนไลน์มีอิทธิ พลต่อ
การใช้ชีวิตของคนในยุคปั จจุบนั มากขึ้น สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่พฒั นาก้าวไปข้างหน้าอย่างไป
ไม่ มี ที่ สิ้ น สุ ด ส่ งผลให้ รู ป แบบการซื้ อ สิ น ค้าของผู บ้ ริ โ ภคนั้น หั น มาสนใจใช้บ ริ ก ารทางโลก
ออนไลน์มากขึ้น เพราะผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกซื้อสิ นค้าต่างๆได้โดยที่ไม่ตอ้ งเดินทางไปถึงหน้าร้าน
ของสิ นค้าที่ตอ้ งการ ก็สามารถเลือกซื้ อสิ นค้าได้ไม่วา่ จะอยูท่ ี่ไหนหรื อเวลาใดก็ตาม จึงเป็ นอีกหนึ่ ง
ช่องทางการจําหน่ายที่ผปู ้ ระกอบการควรหันมาให้ความสนใจ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจของตนเอง
4. ด้า นการส่ ง เสริ ม การขาย ผู ต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เลื อ กการจัด ส่ ง สิ น ค้าฟรี
เนื่ องจากการสั่งซื้ อสิ นค้าออนไลน์ จะมีค่าใช้จ่ายในการส่ งสิ นค้าส่ วนนี้ ที่ตอ้ งบวกเพิ่มเข้ามากับ
มู ล ค่ า ของสิ น ค้า ทํา ให้ ผู ้บ ริ โ ภคเลื อ กรู ป แบบการส่ ง เสริ มการขายที่ ไ ม่ ต ้อ งเสี ย ค่ า จัด ส่ ง แต่
ผูป้ ระกอบการก็ควรเน้นการส่ งเสริ มการตลาดในด้านอื่นๆด้วย ไม่ว่าจะเป็ นส่ วนลด ของแถม หรื อ
การรับประกัน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค และควรมีการประชาสัมพันธ์ร้านค้าของท่านใน
สื่ อออนไลน์ต่างๆ ควรมีการให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์แก่ผบู ้ ริ โภค เพื่อสร้างความน่ าเชื่ อถือในตัว
สิ นค้า และสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กบั สิ นค้าของกิจการ
ข้ อเสนอแนะในการจัดทําการวิจัยครั้งต่ อไป
ควรมี การศึ กษาปั จ จัยส่ วนบุ ค คล ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดและปั จ จัยอื่ น ๆ ที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเสื้ อผ้าผ่าน Facebook ของผูบ้ ริ โภคในสายอาชี พอื่นๆ เพื่อนํามา
เปรี ยบเทียบกับผลการวิจยั นี้ เนื่ องจากสภาพแวดล้อมที่ ต่างกันอาจส่ งผลในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
เสื้ อผ้าผ่าน Facebook ที่แตกต่างกัน
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การตัดสินใจเลือกใช้ บริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุ งเทพมหานคร
สาวรี ชิ้นประยูร
นักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้าน
ส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุ งเทพมหานคร การวิจยั ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ
การสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลื อ กวิธี ก ารวิ จ ยั เชิ งสํารวจ
(Survey Research) ใช้สูตรการคํานวณของ William G. Cochran (1963) ซึ่ งใช้แบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ บุคคลที่เข้ามาใช้บริ การบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ประมวลผล สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ เชิ งพรรณนา คื อ การใช้สถิติแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้ อยละ
ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า ตํ่า สุ ด และค่ าสู ง สุ ด สถิ ติ ที่ ใ ช้ท ดสอบสมมติ ฐ าน คื อ การ
เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งด้ว ย t-Test และการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way
ANOVA) F-Test
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีพฤติ กรรมใช้บริ การและการตัดสิ นใจเลือกใช้ระบบ
Internet Fiber2U (FTTx) ที่มีต่อ บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ผลการ
ทดสอบสมมติฐานสรุ ปได้วา่ ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดื อน มีความการตัดสิ นใจใช้บริ การลูกค้า ของ บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ยกเว้นจําแนกตามระดับการศึกษาในภาพรวมพบว่า แตกต่างกันอย่าง มีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งหากวิเคราะห์ปัจจัยต่อการให้ที่แตกต่างกัน
คําสํ าคัญ: การตัดสินใจเลือกใช้ บริการระบบ 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
ความสําคัญของปัญหา
บมจ.ทีโอที นับเป็ นองค์กรที่วางรากฐานระบบสื่ อสารโทรคมนาคมไทยมาเป็ นระยะเวลา
กว่า 60 ปี ด้วยประสบการณ์อนั ยาวนาน ทีโอที พร้อมให้บริ การสื่ อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร
ตอบสนองความต้อ งการครอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม เป้ าหมายให้ ไ ด้รั บ ความพึ งพอใจสู งสุ ด จากการ
ดําเนิ นงานใน 4 – 5 ปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ประสบปั ญหาการลดลงของรายได้
อย่า งต่ อ เนื่ อ ง จากการที่ มี คู่ แ ข่ ง เพิ่ ม เข้า มาในธุ ร กิ จ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีใ หม่ ๆ ของ
อินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งและโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทําให้รายได้หลักจากโทรศัพท์ประจําลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง
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สิ่ ง บ่ ง ชี้ ให้ เห็ น ถึ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การให้ บ ริ ก ารโทรศัพ ท์ ป ระจํา ที่ ข องผู ้บ ริ โ ภค คื อ
เทคโนโลยีและพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคที่ เปลี่ ยนไป เช่ น การเข้ามาของกระแสความนิ ยมในการใช้
โครงข่ายทางสังคม (Social Network) และการขยายตัวของ Smart Phone ตลอดจนความต้องการใช้
บริ การอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่มากขึ้น
บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) จึงต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริ การ
ที่มีต่อการตัดสิ นใจของลูกค้าที่ใช้บริ การของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) เนื่ องจากปั จจุบนั การ
เข้าถึงบริ การสื่ อสารโทรคมนาคมผ่านเทคโนโลยีรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตทั้งทางสายและไร้สายนั้น
สามารถทําได้สะดวกและรวดเร็ ว เพราะมีช่องทางในการเข้าถึงที่หลากหลาย แต่หากคุณภาพการ
ให้บริ การซึ่ งถือเป็ นปั จจัยแห่ งความสําเร็ จไม่เป็ นที่ พึงพอใจของลูกค้าแล้ว โดยเฉพาะลูกค้าที่ ใช้
บริ การบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตที่ยงั คงมีอตั ราการคืนเลขหมายที่สูง
ดังนั้น ทางผูว้ ิจัยจึ งเล็งเห็ น ว่า การจะรั กษาลู กค้าไว้ได้น้ ันเราต้อ งมี การปรั บ ปรุ งพัฒ นา
รู ปแบบและการให้บริ การอย่างต่อเนื่อง จึงสนใจศึกษาการตัดสิ นใจและพฤติกรรมการใช้บริ การที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในกรุ งเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อศึ กษาความแตกต่ างทางด้านปั จจัยส่ วนประชากรศาสตร์ ที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ กษาความแตกต่ า งทางด้านส่ วนประสมทางการตลาด ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจ
เลือกใช้บริ การ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่ อศึ กษาความแตกต่ างทางด้านพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค ที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อ กใช้
บริ การ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ของการวิจยั
1. เพื่อนําผลการศึกษาข้อมูลด้านปั จจัยส่ วนบุ คคล ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุ งเทพมหานคร มาเป็ นแนวทางในการวางแผน
ด้านการให้บริ การ Internet ของ TOT ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะประชากร
2. เพื่อนําผลการศึกษาข้อมูลด้านส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุ งเทพมหานคร มาเป็ นแนวทางในการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า TOT ให้ตรงใจมากขึ้น
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3. เพื่อนําผลการศึกษาข้อมูลด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุ งเทพมหานคร มาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า TOT ให้ตรงใจมากขึ้น
ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากร คือ ประชาชนที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ระบบ Internet Fiber2U
(FTTx) ของ TOT ในเขตกรุ งเทพมหานคร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ลูกค้าที่เข้า
มาใช้บริ การใน TOT จํานวน400 คน ที่ เลือกใช้บริ การ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ขอบเขตของเนื้อหาที่ศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านส่ วนประสม
ทางการตลาด และปั จจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
3. ระยะเวลาการศึกษาครั้งนี้ เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 5 พฤศจิกายน 2560
ระยะเวลา (เดือน)
ตุลาคม 2560

พฤศจิกายน 2560

สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 1

หัวข้อ
จัดทําโครงร่ างวิจยั
จัดทําข้อเสนอที่
ปรึ กษา
แจกแบบสอบถาม
ประมวลผล
ปิ ดเล่มงานวิจยั
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง

การวิจยั เรื่ อง การศึกษาการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ
TOT ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมแนวคิ ด ทฤษฎี ต าํ รา เอกสาร
บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
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1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจใช้บริ การ
5. ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ ระบบ Internet
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
7. กรอบแนวคิดของการวิจยั
8. สมมติฐานการวิจยั
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กรอบแนวคิดของการวิจยั
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษาสู งสุ ด
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- ช่องทางการจัดจําหน่าย
- การส่งเสริ มการขาย
- บุคคล
- การสร้ า งและนํ าเสนอลัก ษณะ
ทางกายภาพ
- กระบวนการ

การตัดสิ นใจเลือกใช้
ระบบ Internet
Fiber2U (FTTx)
ของ TOT ในเขต
กรุ งเทพมหานคร

ปัจจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
- ผูบ้ ริ โภคซื้ออะไร (What)
- ผูบ้ ริ โภคซื้อที่ไหน (Where)
- ผูบ้ ริ โภคซื้อเมื่อใด (When)
- ผูบ้ ริ โภคเป็ นใคร (Who)
- ผูท้ ี่มีส่วนทําให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อ (Whom)
- ทําไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้อ (Why)
- ผูบ้ ริ โภคซื้ออย่างไร (How)

สมมติฐานการวิจยั
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1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ระบบ Internet ของ TOT ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
2. ปั จจัย ด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ ป ระกอบด้วย ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการขาย ด้านบุคคล ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ ที่ แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ระบบ Internet
ของ TOT ในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
3. ปั จจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ที่ประกอบด้วย ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร (What) ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่
ไหน (Where) ผู ้บ ริ โ ภคซื้ อ เมื่ อ ใด (When) ผู ้บ ริ โ ภคเป็ นใคร (Who) ผู ้ที่ มี ส่ ว นทํา ให้ ผู ้บ ริ โ ภค
ตัดสิ นใจซื้ อ (Whom) ทําไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ (Why) และผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร (How) ที่แตกต่างกัน มี
ผลผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ระบบ Internet ของ TOT ในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
วิธีการดําเนินการวิจยั
แบบของการวิจยั
ในการทํา วิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย ได้อ อกแบบการวิ จ ัย เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quatitative
Research) โดยทําการเก็บข้อมูลสถิติเป็ นตัวเลขและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ปประกอบการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากรและหน่ วยวิเคราะห์
ประชากรในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ ประชาชนที่ ต ัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก าร ระบบ Internet
Fiber2U (FTTx) ของ TOT โดยมีลกั ษณะประชากรหน่วยวิเคราะห์ คือ ผูใ้ ช้บริ การตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุ งเทพมหานคร
การเลือกกลุ่มตัวอย่ างและแผนการสุ่ มตัวอย่าง
ผูว้ ิจยั เลื อกการสุ่ ม ตัวอย่างโดยไม่ ใช้ความน่ าจะเป็ น (Non Probability Sampling) โดยมี
วิ ธี ก ารสุ่ มตั ว อย่ า งแบบพบโดยบั ง เอิ ญ หรื อ แบบตามสะดวก (Accidental or Convenience
Sampling) คือ บุคคลทัว่ ไปในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรการคํานวณของ William G. Cochran (1963)
สู ตร n =

𝑷 𝟏 𝑷 𝒁𝟐
𝒆𝟐
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n = จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P = สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ ิจยั จะสุ่ ม
Z = ระดับความมัน่ ใจ กําหนดไว้ 5% = 1.96
4. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
จากการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ใช้แบบสอบถามในการวิจยั โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน
ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเป็ นคําถามปลายปิ ดในรู ปแบบ
ตรวจเช็ครายการ (Check list Questions)
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการขาย ด้านบุคคล ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ และ ด้านกระบวนการ ลักษณะคําถามเป็ นคําถามปลายปิ ดในรู ปแบบตรวจเช็ค
รายการ (Check list Questions)
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยที่ ส่งผลต่ อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ
TOT ในเขตกรุ งเทพมหานคร ลักษณะคําถามเป็ นคําถามปลายปิ ดในรู ปแบบตรวจเช็ค รายการ
(Check list Questions)
ส่ วนที่ 4 ก ารตั ด สิ น ใจเลื อ ก ใช้ บ ริ ก าร ระบ บ Internet Fiber2U (FTTx) ข อ ง TOT ใน เข ต
กรุ งเทพมหานคร ลักษณะคําถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale Question)
โดยมีการแบ่ง เกณฑ์ให้คะแนนออกเป็ น 5 ระดับดังต่อไปนี้
มากที่สุด

หมายถึง มีผลต่อระดับการตัดสิ นใจมากที่สุด

ให้คะแนน 5 คะแนน

มาก

หมายถึง มีผลต่อระดับการตัดสิ นใจมาก

ให้คะแนน 4 คะแนน

ปานกลาง

หมายถึง มีผลต่อระดับการตัดสิ นใจปานกลาง

ให้คะแนน 3 คะแนน

น้อย

หมายถึง มีผลต่อระดับการตัดสิ นใจน้อย

ให้คะแนน 2 คะแนน

น้อยที่สุด

หมายถึง มีผลต่อระดับการตัดสิ นใจน้อยที่สุด

ให้คะแนน 1 คะแนน

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลที่ได้มาจากการแจกแบบสอบถาม เรื่ อง การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ระบบ Internet
Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํา นวน 400 คน ใช้ เวลาเก็ บ ข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 5 พฤศจิกายน 2560
สถิตกิ ารวิเคราะห์ ข้อมูล
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ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม Microsoft Excel รุ่ น 2010 เพื่อหาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุ ด และค่าสู งสุ ดการเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้วย t-Test และการ
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way ANOVA) F-Test รวมถึ ง ใช้ ส ถิ ติ พ รรณ นา
(Descriptive Statistic) เพื่ ออธิ บ ายคุ ณ ลักษณะของข้อ มู ล และใช้สถิ ติอา้ งอิ ง (Inference Statistic)
เพื่อทดสอบสมมติฐาน
วิธีการดําเนินการวิจยั
แบบของการวิจัย
ในการทํา วิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย ได้อ อกแบบการวิ จ ัย เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quatitative
Research) โดยทําการเก็บข้อมูลสถิติเป็ นตัวเลขและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ปประกอบการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากรและหน่ วยวิเคราะห์
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชาชนที่ ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การ ระบบ Internet ของ
TOT
โดยมีลกั ษณะประชากรหน่วยวิเคราะห์ คือ ผูใ้ ช้บริ การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ระบบ Internet ของ
TOT ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. การเลือกกลุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่ มตัวอย่าง
ผูว้ ิจยั เลื อกการสุ่ ม ตัวอย่างโดยไม่ ใช้ความน่ าจะเป็ น (Non Probability Sampling) โดยมี
วิ ธี ก ารสุ่ มตั ว อย่ า งแบบพบโดยบั ง เอิ ญ หรื อ แบบตามสะดวก (Accidental or Convenience
Sampling) คือ บุคคลทัว่ ไปในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรการคํานวณของ William G. Cochran (1963)
สู ตร n =

𝑷 𝟏 𝑷 𝒁𝟐
𝒆𝟐

n = จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P = สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ ิจยั จะสุ่ ม
Z = ระดับความมัน่ ใจ กําหนดไว้ 5% = 1.96
4. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
จากการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ใช้แบบสอบถามในการวิจยั โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน
ดังนี้
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ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ลักษณะคาถามเป็ นคาถามปลายปิ ดในรู ปแบบ
ตรวจเช็ครายการ (Check list Questions)
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการขาย ด้านบุคคล ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ และ ด้านกระบวนการ ลักษณะคําถามเป็ นคําถามปลายปิ ดในรู ปแบบตรวจเช็ค
รายการ (Check list Questions)
ส่ วนที่ 3 ปั จจั ย ที่ ส่ งผลต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ นใจเลื อ กใช้ บ ริ การ ระบบ Internet ของ TOT ใน
กรุ งเทพมหานคร ลักษณะคําถามเป็ นคําถามปลายปิ ดในรู ปแบบตรวจเช็ค รายการ (Check list
Questions)
ส่ วนที่ 4 การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ระบบ Internet ของ TOT ในกรุ งเทพมหานคร ลักษณะคําถาม
เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale Question) โดยมีการแบ่ง เกณฑ์ให้คะแนน
ออกเป็ น 5 ระดับดังต่อไปนี้
มากที่สุด

หมายถึง มีผลต่อระดับการตัดสิ นใจมากที่สุด

ให้คะแนน 5 คะแนน

มาก

หมายถึง มีผลต่อระดับการตัดสิ นใจมาก

ให้คะแนน 4 คะแนน

ปานกลาง

หมายถึง มีผลต่อระดับการตัดสิ นใจปานกลาง

ให้คะแนน 3 คะแนน

น้อย

หมายถึง มีผลต่อระดับการตัดสิ นใจน้อย

ให้คะแนน 2 คะแนน

น้อยที่สุด

หมายถึง มีผลต่อระดับการตัดสิ นใจน้อยที่สุด

ให้คะแนน 1 คะแนน

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลที่ได้มาจากการแจกแบบสอบถาม เรื่ อง การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ระบบ Internet
ของ TOT ในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน ใช้เวลาเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ระหว่างวันที่
1 ตุลาคม 2560 ถึง 5 พฤศจิกายน 2560
สถิตกิ ารวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม Microsoft Excel รุ่ น 2010 เพื่อหาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุ ด และค่าสู งสุ ดการเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้วย t-Test และการ
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way ANOVA) F-Test รวมถึ ง ใช้ ส ถิ ติ พ รรณ นา

1631

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

(Descriptive Statistic) เพื่ ออธิ บ ายคุ ณ ลักษณะของข้อ มู ล และใช้สถิ ติอา้ งอิ ง (Inference Statistic)
เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลสําหรับการวิจยั เรื่ องการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ ระบบ Internet Fiber2U
(FTTx) ของ TOT ในเขตกรุ งเทพมหานคร การศึ กษาใช้วิธีออกแบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากเลื อกใช้
บริ การ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุ งเทพมหานครจํานวน 400 ชุ ด จากนั้น นํา
ข้อมูลที่ได้มาประมวลผลโดยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
สัญญาลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมายจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล จึงกําหนด
สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
Mean หมายถึง ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง
S.D. หมายถึง ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง
N หมายถึง จํานวนของกลุ่มตัวอย่างที่นาํ มาวิเคราะห์
t-Test หมายถึง ค่าสถิติ t ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
F-Test หมายถึง ค่าสถิติ F ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
Sig. หมายถึง ค่าความน่าจะเป็ นที่คาํ นวณได้จากค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนําผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูล และการแปลผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลสําหรั บ การวิจยั ครั้ งนี้
ผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ ในการทดสอบสมมติ ฐานที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% หรื อมี
นัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ และนําเสนอในรู ปแบบของตารางประกอบ
คําอธิบาย โดยเรี ยงลําดับหัวข้อการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 5 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูล เกี่ ยวกับ ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ มีผลต่ อ การตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ส่ ว นที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ด้านพฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภคที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ส่ ว นที่ 4 ผลการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก าร ระบบ Internet
Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ส่ วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คนโดยเป็ นการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience
Sampling) การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปัจจัยส่ วนบุคคล ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุ งเทพมหานคร
สรุ ปผลการวิจยั
สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคล ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ระบบ Internet
Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุ งเทพมหานคร
สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุ งเทพมหานคร
สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุ งเทพมหานคร
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา รายได้ สถานภาพ ที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกัน
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สมมติฐานที่ 2 : ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการขาย ด้านบุคลากร ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ที่ แตกต่ างกัน มี ผลต่ อ การตัดสิ น ใจใช้บริ การระบบ Internet
Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 : ปั จจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ที่ประกอบด้วย ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร (What) ผูบ้ ริ โภค
ซื้ อที่ไหน (Where) ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด (When) ผูบ้ ริ โภคเป็ นใคร (Who) ผูท้ ี่มีส่วนทําให้ผูบ้ ริ โภค
ตัดสิ นใจซื้ อ (Whom) ทําไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ (Why) และผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร (How) ที่แตกต่างกัน มี
ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ต่างกัน
อภิปลายผลของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 : ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา รายได้ สถานภาพ ที่แตกต่าง
กั น มี ผ ล ต่ อ ก ารตั ด สิ น ใจ ใช้ บ ริ ก ารระบ บ Internet Fiber2U (FTTx) ข อ ง TOT ใน เข ต
กรุ งเทพมหานครต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 : ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการขาย ด้านบุคลากร ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ที่ แตกต่ างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การระบบ Internet
Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 : ปั จจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ที่ประกอบด้วย ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร (What) ผูบ้ ริ โภค
ซื้ อที่ไหน (Where) ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด (When) ผูบ้ ริ โภคเป็ นใคร (Who) ผูท้ ี่มีส่วนทําให้ผูบ้ ริ โภค
ตัดสิ นใจซื้ อ (Whom) ทําไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ (Why) และผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร (How) ที่แตกต่างกัน มี
ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาเรื่ องการตัดสิ นใจใช้บริ การระบบ Internet Fiber2U (FTTx)
ของ TOT ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
1. จากผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนบุคล
2. จากผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
3. จากผลการวิจยั ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
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ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่ อความต้ องการสวัสดิการภายใน ของข้ าราชการทหาร กรมการขนส่ งทหารเรื อ
FACTORS THAT INFLUENCE INTERNAL WELFARE REQUIREMENTS OF
MILITARY OFFICIALS NAVAL TRANSPORTATION DEPARTMENT
สุ ธาสินี ชีวะกุล
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ มีอิท ธิ พลต่ อความต้องการสวัสดิ การภายใน ของข้าราชการ
ทหาร กรมการขนส่ งทหารเรื อ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลปั จจัยด้านความต้องการ
ตลอดจนปั จจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการสวัสดิการภายใน ของข้าราชการทหาร กรมการ
ขนส่ งทหารเรื อ โดยเก็บข้อมูลจากกําลังพลข้าราชการทหาร กรมการขนส่ งทหารเรื อ จํานวน 350
คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม โดยใช้วิธีดาํ เนิ นการสุ่ มตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎี
ความน่ าจะเป็ น โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ หรื อแบบตามสะดวก วิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยสถิ ติ เชิ งพรรณนา เพื่ อจัด หมวดหมู่ ลกั ษณะข้อมู ล ที่ เป็ นตัวเลข ได้แก่ ค่ าความถี่ ค่ าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่

F-Test

ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อยู่ในชั้นยศ จ.ต. - จ.อ. มีอายุต้ งั แต่ 20 –
30 ปี มีรายได้ต้ งั แต่ 15,000 บาทลงมา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี จากผล
การทดสอบสมมติ ฐ านพบว่าปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ที่ ป ระกอบด้วย ชั้น ยศ อายุ รายได้ สถานภาพ
การศึกษา ปั จจัยด้านความต้องการ ที่ประกอบด้วย ด้านการธํารงรักษา ด้านการจูงใจ และปั จจัยอื่น
ๆ ด้านอายุราชการ ไม่มีอิทธิ พลต่อความต้องการสวัสดิการภายใน ของข้าราชการทหาร กรมการ
ขนส่ งทหารเรื อ มีเพียงปั จจัยอื่น ๆ ด้านจํานวนสมาชิ กในครอบครัวเท่ านั้น ที่ มีอิทธิ พลต่อความ
ต้องการสวัสดิการภายใน ของข้าราชการทหาร กรมการขนส่ งทหารเรื อ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05127
คําสํ าคัญ: ความต้องการ, 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
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหาการวิจยั
ในการบริ ห ารงานของหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ า หมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผล ต้องอาศัยทรั พยากรการบริ ห ารหน่ วยงานที่ สําคัญ 4 ประการ คื อ บุ คลากร (Man)
เงิ น ทุ น (Money) วัส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ (Material) และการจัดการ (Manager) ซึ่ งในทรั พ ยากรที่ มี
ความสําคัญที่สุดในการบริ หารงานหน่ วยงาน คือ ทรัพยากรมนุ ษย์ ซึ่ งบุคลากรของหน่ วยงานเป็ น
ส่ วนสําคัญ ในการขับเคลื่ อน พัฒ นาความสามารถในการแข่ งขัน และการจัดการให้มีคุณ ภาพ
เพื่อให้การบริ หารงานหน่ วยงานบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
สิ ทธิ สวัสดิการจึงถือเป็ นสิ่ งที่ส่งเสริ มขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน เนื่ องจากบุคลากรจะได้
นํากําลังกาย กําลังใจที่ มีท้ งั หมดมุ่ งมัน่ ทุ่ มเทกับ การปฏิ บตั ิ งานให้บรรลุตามวัตถุป ระสงค์ของ
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หน่ วยงาน ไม่ ต้อ งกังวลกับ เรื่ อ งอื่ น ๆ ทําให้ ผูว้ ิ จยั ได้ต ระหนักถึ งความสําคัญ และปั ญ หาของ
สวัสดิการที่ขา้ ราชการทหาร กรมการขนส่ งทหารเรื อ มีความต้องการที่แตกต่างกันตามปั จจัยต่าง
ๆ เช่ น ชั้นยศ อายุ รายได้ สถานภาพ การศึกษา จํานวนสมาชิ กในครอบครัว อายุราชการ และ
ความต้องการด้านต่าง ๆ จึงเกิดเป็ นการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการสวัสดิการ
ภายใน ของข้าราชการทหาร กรมการขนส่ งทหารเรื อ เพื่อให้ผลการศึกษาวิจยั ได้มีประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุ ง พัฒนา และเป็ นรู ปแบบ แนวทางในการกําหนด หรื อแก้ไขปั ญหาสวัสดิการภายใน ให้มี
ความเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิ จ และสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการ และมี ก ารรายงานต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชาของกรมการขนส่ งทหารเรื อในโอกาสต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความต้อ งการสวัส ดิ ก ารภายใน ของ
ข้าราชการทหาร กรมการขนส่ งทหารเรื อ
2. เพื่อศึ กษาปั จจัยด้านความต้องการของข้าราชการทหาร กรมการขนส่ งทหารเรื อตาม
ทฤษฎีความต้องการของ Frederick Herzberg ที่มีต่อสวัสดิการภายในด้านต่าง ๆ
3. เพื่อศึกษาปั จจัยและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการสวัสดิการภายใน ของ
ข้าราชการทหาร กรมการขนส่ งทหารเรื อ
สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย ชั้นยศ อายุ สถานภาพ รายได้ การศึกษา ที่แตกต่างกัน
มีอิทธิพลต่อความต้องการสวัสดิการภายใน ของข้าราชการทหาร กรมการขนส่ งทหารเรื อต่างกัน
2. ปั จจัยด้านความต้องการตามทฤษฎีของ Frederick Herzberg ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อ
ความต้องการสวัสดิการภายใน ของข้าราชการทหาร กรมการขนส่ งทหารเรื อต่างกัน
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่ประกอบด้วย จํานวนสมาชิกในครอบครัว และอายุราชการที่แตกต่างกัน
มีอิทธิพลต่อความต้องการสวัสดิการภายใน ของข้าราชการทหาร กรมการขนส่ งทหารเรื อต่างกัน
ประโยชน์ ของการวิจยั
1. หน่ วยงานสามารถนําผลการศึ กษา ไปใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดรู ปแบบและทิ ศ
ทางการจัดสวัสดิการภายใน ตามความต้องการของกําลังพลได้อย่างเหมาะสม
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2. หน่ วยงานสามารถนําผลการศึกษา ไปใช้ในการปรับปรุ งการดําเนิ นการจัดสวัสดิการ
ภายใน ให้สอดคล้องกับความต้องการของกําลังพล
3. หน่ วยงานสามารถนําผลการศึ กษา ไปใช้ในการดําเนิ น การจัดสวัสดิ การใหม่ ๆ ให้
สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
กรอบแนวคิดการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการสวัสดิการภายใน ของ
ข้าราชการทหาร กรมการขนส่ งทหารเรื อ” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

(Independent Variable)

(Dependent Variable)

ปั จ จัยส่ ว นบุค คล
-

ชั ้นยศ
รายได้

-

ปั จ จัยด้ านความต้ อ งการ
-

ความต้ องการสวัสดิการภายในด้ าน
ต่าง ๆ ของข้ าราชการทหาร

ทฤษฎีความต้ องการ

กรมการขนส่งทหารเรื อ

Frederick
Herzberg

ปั จ จัยอื่น ๆ
-

จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว

แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความต้ องการ
ธงชัย สั น ติ วงษ์ (2545, หน้า 230-231) กล่ าวว่า ทฤษฎีค วามต้ องการของ Frederick
Herzberg เฟรดเดอริ ค เฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg) นักจิตวิทยาได้คิดค้นทฤษฎีแรงจูงใจ
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ในการทํา งาน ซึ่ งเป็ นที่ ย อมรั บ กัน อย่ า งกว้า งขวางในวงการบริ หารมี ชื่ อ เรี ยกแตกต่ า งกัน
ออกไป คือ Motivation-maintenance หรื อ Dual factor theory หรื อ The motivation hygiene theory
ข้อสมมติฐานตามทฤษฎีน้ ี เฮอร์ซเบอร์ ก เชื่อว่า คนหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานจะปฏิบตั ิงานได้ผลดี
มีประสิ ทธิ ภาพได้น้ นั ย่อมขึ้นกับความพอใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน เพราะความพึงพอใจในงานจะช่ วย
เพิ่มความสนใจในงานและเพิ่มความกระตือรื อร้ นในการทํางานมากขึ้น ย่อมทําให้ผลผลิตสู งขึ้ น
ในทางตรงกันข้ามหากเกิดความไม่พอใจในงานแล้ว ย่อมก่อให้เกิดผลเสี ยทําให้คนไม่สนใจ ไม่
กระตือรื อร้น ผลผลิตก็ตกตํ่า หน้าที่ของผูบ้ ริ หารก็คือ จะต้องรู ้วธิ ีที่จะทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดความพึง
พอใจ เพื่อจะให้งานบรรลุเป้าหมายและผลผลิตของงานสู งขึ้น เฮอร์ ซเบอร์ ก กล่าวว่ามีปัจจัยอยู่ 2
ประการ ที่ เป็ นแรงจู ง ใจทํา ให้ ค นอยากทํา งาน คื อ ปั จ จัย จู ง ใจหรื อปั จ จัย กระตุ ้น (Motivator
factors) และปั จจัยคํ้าจุน หรื อปั จจัยสุ ข-อนามัย (Hygiene factors) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ปั จจัยจูงใจหรื อปั จจัยกระตุน้ (Motivator factors) เป็ นปั จจัยที่จะนําไปสู่ ความพึงพอใจใน
การทํางาน มีอยู่ 5 ประการ คือ
1. ความสําเร็ จ ของงาน หมายถึ ง การที่ บุ ค คลสามารถทํางานได้เสร็ จ สิ้ น และประสบ
ความสําเร็ จ ได้เป็ นอย่างดี
2. การยกย่องนับถือหรื อการยอมรับ คือการที่บุคคลได้รับการยอมรับนับถือ ทั้งจากกลุ่ม
เพื่อน ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อจากบุคคลอื่นทัว่ ๆ ไป
3. ลักษณะของงาน หมายถึง ความรู ้สึกที่ดีหรื อไม่ดีของบุคคลที่มีต่อลักษณะของงาน
4. ความรั บ ผิ ด ชอบ หมายถึ ง ความพึ ง พอใจที่ เกิ ด ขึ้ น จากการที่ ไ ด้รั บ มอบหมายให้
รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอาํ นาจในการรับผิดชอบอย่างเต็มที่
5. ความก้าวหน้าในตําแหน่งการงาน การที่ปัจจัยจูงใจหรื อปั จจัยกระตุน้ ทําให้เกิดความ
พึงพอใจในการทํางาน ก็เนื่ องจากว่า ความชื่ นชมยินดีในผลงาน และความสามารถของตน ทําให้
เกิดความเชื่อมัน่ ในตนเอง ดังนั้นผูบ้ ริ หารควรใช้ปัจจัยทั้ง 5 ประการข้างต้นต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน จะช่วย
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และจูงใจให้คนตั้งใจทํางานจนสุ ดความสามารถ
ปั จจัยคํ้าจุน หรื อปั จจัยสุ ขอนามัย (Hygiene factors) เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
ในการทํางานและเป็ นปั จจัยที่จะสามารถป้องกันการเกิดความไม่พึงพอใจในการทํางาน ได้แก่
1. นโยบายและการบริ หารงาน คือการจัดการและการบริ หารองค์การ
2. เงินเดือน หรื อค่าจ้างแรงงาน หมายถึงความพึงพอใจหรื อความไม่พึงพอใจในเงินเดือน
หรื อค่าจ้างแรงงาน หรื ออัตราการเพิ่มเงินเดือน
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3. ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา หมายถึง การติดต่อพบปะพูดคุยแต่มิได้หมายถึงการ
ยอมรับนับถือ
4. ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชา หมายถึ ง การติ ด ต่ อ กับ ผู ้ใ ต้บ ังคับ บัญ ชาด้ว ย
ความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน
5. ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน คือ การติดต่อพบปะพูดคุยระหว่างเพื่อนร่ วมงานใน
องค์การ
6. สถานภาพในการทํางาน หมายถึง สภาพทางกายภาพที่เอื้อต่อความสุ ขในการทํางาน
7. วิธีการปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความรู ้ความสามารถของผูบ้ งั คับบัญชาในการ
ดําเนินงานหรื อความยุติธรรมในการบริ หารงาน
8. ความมัน่ คงในการทํางาน คื อความรู ้ สึกของบุ คคลที่ มีต่อความมัน่ คงของงานความ
มัน่ คงขององค์การ
9. สถานะของอาชี พ หมายถึง ลักษณะของงาน หรื อลักษณะที่ เป็ นองค์ประกอบทําให้
บุคคลเกิดความรู ้สึกต่องาน เช่น การมีรถประจําตําแหน่ง เป็ นต้น
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการสวัสดิการภายใน ของข้าราชการทหาร
กรมการขนส่ งทหารเรื อในครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วนํา
ข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel ต่อไป
ประชากรและหน่ วยวิเคราะห์
ประชากร ( Population) ที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ข้าราชการทหาร กรมการขนส่ ง
ทหารเรื อ ซึ่ งสามารถระบุจาํ นวนประชากรได้เป็ นที่แน่ นอน คือ 1,360 คน ออกแบบการวิจยั เป็ น
เชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในช่วงเดือน 12 - 25 เม.ย.
60 แล้ว ตรวจสอบความถู กต้อ ง และความเชื่ อ มัน่ ของแบบสอบถามจากผูเ้ ชี่ ย วชาญ เมื่ อ ผ่ าน
เรี ยบร้อยแล้วจังได้นาํ ไปแจกจริ งกับกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น
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การเลือกกลุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่ มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ จาํ นวน 350 คน ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขนาด
ตัวอย่างจากตาราง Taro Yamane คํานวณหาขนาดตัวอย่างที่จะใช้ มีรายละเอียดดังนี้
n

=
,

=

,

.

=

309

350 คน

n

=

กลุ่มตัวอย่าง

N

=

จํานวนประชากร

e

=

ค่าความคลาดเคลื่อน (0.05)

ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้วิธีดาํ เนิ นการสุ่ มตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็ น (Nonprobability
Sampling) โดยใช้วิธีการเลื อกกลุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิ ญ (Accidental Sampling) ซึ่ งผูท้ าํ วิจยั ได้ทาํ
การเก็บข้อมูลตัวอย่างผ่านทางแบบสอบถามจํานวน 350 ชุด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ในการวิ จยั ในครั้ งนี้ เป็ นการวิจ ยั เชิ งปริ มาณ ซึ่ งนําข้อ มู ล ที่ ได้จ าก
แบบสอบถามมาวิ เคราะห์ ด้ว ย Microsoft Office Excel ตามวัต ถุ ป ระสงค์ โดยการวิ เคราะห์
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) คือ สถิติที่ใช้เพื่ออธิ บาย บรรยาย สรุ ป และ
จัดหมวดหมู่ ลกั ษณะของกลุ่มข้อมูลที่ เป็ นตัวเลข ที่ เก็บรวบรวมมาซึ่ งไม่สามารถอ้างอิ งลักษณะ
ประชากรได้ นํามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ได้แก่ ค่าจํานวน ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) คือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็ นตัวแทนของประชากรซึ่ งสามารถนําผลการวิเคราะห์น้ นั ไปสรุ ปอ้างถึงประชากรได้ โดยใช้
ทฤษฎีความน่ าจะเป็ น สถิติเชิ งอนุ มานประกอบด้วย การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐาน
ได้แก่ F-Test
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สรุ ปผลการวิจยั
ตารางที่ 1 ความถี่และร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
(n = 350)
ความถี่
159
102
51
38

ร้ อยละ
45.43
29.14
14.57
10.86

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

146
65
87
52

41.71
18.57
24.86
14.86

รายได้

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

134
47
109
60

38.29
13.43
31.41
17.14

สถานภาพ

โสด
สมรส
หย่าร้าง / หม้าย

145
179
26

41.43
51.14
7.43

รายละเอียด
ชั้นยศ

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

อายุ

ระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
226
64.57
110
31.43
ปริ ญญาตรี
14
4
สู งกว่าปริ ญญาตรี
จากตารางที่ 1 พบว่าส่ วนใหญ่อยูใ่ นชั้นยศ จ.ต. - จ.อ. อายุระหว่าง 20 – 30 ปี รายได้ต้ งั แต่
15,000 บาทลงมา มีสถานภาพสมรส และระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
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ตารางที่ 2 ความถี่และร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจําแนกตามปั จจัยด้ านความต้ องการ
(n = 350)
ปัจจัยด้ านความ
ต้ องการ
ด้ านการธํารงรักษา
นโยบายสวัสดิการ
ภายใน

ความต้องการ
ขั้นพื้นฐาน

ด้ านการจูงใจ
ความต้องการด้าน
ความมัน่ คง

ความต้องการด้าน
สภาพการทํางาน

รายละเอียด

ความถี่

ร้ อยละ

ด้านสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต
ด้านการเงิน
ด้านความสะดวกสบายในการทํางาน
ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้า

90
117
42
101

25.71
33.43
12
28.86

ค่ารักษาพยาบาล , การตรวจสุ ขภาพ
ประจําปี
ค่าเช่าบ้าน , บ้านพักส่ วนกลาง
ค่ายุทธอาภรณ์ , การจ่ายเครื่ องแต่งกาย
การบริ การร้านค้าสวัสดิการ

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
โครงการเงินกูด้ อกเบี้ยตํ่า
เบี้ยหวัด , บําเหน็จบํานาญ
การจัดอบรมอาชีพเสริ ม
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและ
เพื่อนร่ วมงาน
ความปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน
ความสะดวกสบายในการเดินทางมา
ปฏิบตั ิงาน
งานที่ได้รับมอบหมายมีความเหมาะสม

ความต้องการด้าน
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สังคม

ความต้องการด้าน
ความก้าวหน้า
เกียรติยศ และการ
ยอมรับ

การจัดกิจกรรมกีฬาภายใน
การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจําปี
การฝึ กอบรมสัมมนา
การจัดกิจกรรมสานความสัมพันธ์นอก
สถานที่

118
73
66

33.71
20.86
18. 86

56
189
38
67

16
54
10.86
19.14

การรับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
การได้เลื่อนชั้นยศตามความรู ้
ความสามารถ
การยกย่องชมเชย
การได้รับมอบหมายงานที่มีความสําคัญ
จากตารางที่ 2 พบว่ าส่ ว นใหญ่ มี ค วามต้อ งการสวัส ดิ ก ารภายใน ด้านการเงิ น ความ

ต้องการขั้นพื้นฐาน ด้านค่ารักษาพยาบาล และการตรวจสุ ขภาพประจําปี ความต้องการด้านความ
มัน่ คง เรื่ องเงินสวัสดิ การเกี่ ยวกับการศึกษาบุ ตร และทุ นการศึกษา ความต้องการด้านสภาพการ
ทํางาน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน ความต้องการด้านสังคม การจัด
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจําปี และความต้องการด้านความก้าวหน้า เกียรติยศ และการเป็ นที่ยอมรับคือ
การได้เลื่อนชั้นยศตามความรู ้ความสามารถ
ตารางที่ 3 ความถี่และร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจําแนกตามปั จจัยอื่น ๆ
(n = 350)
ปัจจัยอื่น ๆ
จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว

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

อายุราชการ

ตั้งแต่ 10 ปี ลงมา
11 – 20 ปี
1646

ความถี่
74
199
63
14

ร้ อยละ
21.14
56.86
18
4

147
59

42
16.86
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21 – 30 ปี
111
31.71
ตั้งแต่ 31 ปี ขึ้นไป
33
9.43
จากตารางที่ 3 พบว่าส่ วนใหญ่ มีจาํ นวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 4 คน และมีอายุราชการ
ตั้งแต่ 10 ปี ลงมา ตามลําดับ
ตารางที่ 4 ค่ าเฉลี่ยและค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานปั จจัยที่อิทธิ พลต่ อความต้ องการสวัสดิการภายใน
ของข้ าราชการทหาร กรมการขนส่ งทหารเรื อ

ปัจจัย

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.9787
0.8745
0.8512
0.8292
0.9422

3.8171
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
3.9229
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัว
3.6571
ความเพียงพอเหมาะสมของสวัสดิการภายในที่ได้รับ
3.6257
รู ปแบบของสวัสดิการภายในเหมาะสมสอดคล้องกับ
3.6829
ความต้องการ
การส่ งเสริ มสิ ทธิสวัสดิการภายในที่พึงได้รับ
จากตารางที่ 4 พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการสวัสดิการภายใน ของข้าราชการ
ทหาร กรมการขนส่ งทหารเรื อ ที่ มีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด คื อ การพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิตของครอบครั ว
รองลงมาคื อ การพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ของตนเอง การส่ งเสริ มสิ ท ธิ สวัส ดิ การภายในที่ พึ งได้รับ
ความเพียงพอและเหมาะสมของสวัสดิการภายในที่ได้รับ และน้อยที่สุดคือ รู ปแบบของสวัสดิการ
ภายในเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ ตามลําดับ
อภิปรายผลของการวิจยั
สมมติฐ านที่ 1 : ปั จ จัย ส่ วนบุ ค คล ประกอบด้ วย ชั้ น ยศ อายุ รายได้ สถานภาพ และ
ระดับการศึ กษา ที่แตกต่ างกันมีอิทธิพ ลต่ อความต้ องการสวัสดิการภายใน ของข้ าราชการทหาร
กรมการขนส่ งทหารเรื อต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลไม่มีดา้ นใดที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการ
สวัสดิการภายใน ของข้าราชการทหาร กรมการขนส่ งทหารเรื อแต่อย่างใด ทั้งนี้เนื่องจากข้าราชการ
ทหาร กรมการขนส่ งทหารเรื อ มีความต้องการทุกปั จจัย
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สมมติฐานที่ 2 : ปัจจัยด้ านความต้ องการ ตามทฤษฎี Frederick Herzberg ที่ประกอบด้ วย
ด้ านการธํารงรั กษา และด้ านการจูงใจที่แตกต่ างกัน มีอิทธิพ ลต่ อความต้ องการสวัสดิการภายใน
ของข้ าราชการทหาร กรมการขนส่ งทหารเรื อต่ างกัน
ด้ านการธํารงรั กษา ที่ประกอบด้ วย นโยบายด้านสวัสดิการภายใน และ ความต้องการขั้น
พื้นฐานที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อความต้องการสวัสดิการภายใน ของข้าราชการทหาร กรมการ
ขนส่ งทหารเรื อต่างกัน ทั้งนี้ เนื่องจากข้าราชการทหาร กรมการขนส่ งทหารเรื อ มีความต้องการทุก
ปั จจัย
ด้ านการจูงใจ ที่ประกอบด้ วย ความต้องการด้านความมัน่ คง ความต้องการด้านสภาพการ
ทํางาน ความต้องการด้านสังคม ความต้องการด้านความก้าวหน้า เกียรติยศ และการเป็ นที่ยอมรับ
ที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อความต้องการสวัสดิการภายใน ของข้าราชการทหาร กรมการขนส่ ง
ทหารเรื อต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากข้าราชการทหาร กรมการขนส่ งทหารเรื อ มีความต้องการทุกปั จจัย
สมมติฐานที่ 3 : ปัจจัย อื่น ๆ ที่ประกอบด้ วย จํานวนสมาชิกในครอบครัว และอายุราชการที่
แตกต่ างกัน มีอิท ธิ พ ลต่ อความต้ องการสวัสดิการภายใน ของข้ าราชการทหาร กรมการขนส่ ง
ทหารเรื อต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านด้า นปั จ จัย อื่ น ๆ พบว่ามี เพี ย งปั จ จัย ด้านจํานวนสมาชิ ก ใน
ครอบครัวที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความต้องการสวัสดิการภายใน ของข้าราชการทหาร กรมการ
ขนส่ งทหารเรื อต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05127 สอดคล้องกับแนวคิดของ Harold
Carter (1975) ได้ก ล่ าวว่า ปั จ จัยใหญ่ 2 ประการ ที่ ค วบคุ ม การตัด สิ น ในเลื อ กสวัส ดิ ก าร คื อ 1.
สถานะทางสังคมของผูต้ ดั สิ นใจ เช่ น ระดับรายได้ บุคลิกส่ วนตัว และกลุ่มทางสังคม 2. สภาพ
ครอบครัว เช่ น สมาชิ กในครอบครัว หากประกอบด้วยผูส้ ู งอายุเป็ นส่ วนใหญ่ ย่อมต้องการที่ อยู่
อาศัยที่ มีค วามเงี ยบสงบ หากประกอบด้วยเด็กเป็ นส่ วนใหญ่ จะตัดสิ น ใจเลื อ กที่ อ ยู่อ าศัยใกล้
สถานศึกษาเป็ นสําคัญ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สะริ ภรณ์ ขันธรู จี (2539) วิจยั เรื่ องความ
ต้อ งการสวัส ดิ ก ารของแรงงานในสถานประกอบการ : ศึ ก ษาเฉพาะกรณี แ รงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมปั่ นด้ายในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า จํานวนบุตรในความดูแลมีความสัมพันธ์
กับระดับความต้องการสวัสดิการประเภทที่ให้ในเวลาไม่ได้ทาํ งาน และสวัสดิการประเภทที่ให้เพื่อ
ความมัน่ คงของแรงงานที่ทาํ งานในโรงงานอุตสาหกรรมปั่ นด้ายอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05127 แสดงว่าบุตรในความดูแลมีความสัมพันธ์กบั ระดับความต้องการสวัสดิการประเภทที่ให้
ในเวลาไม่ได้ทาํ งาน และสวัสดิการเพื่อความมัน่ คงของแรงงานที่ทาํ งานในโรงงานอุตสาหกรรม
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ปั่ นด้าย และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เสาวลักษณ์ รอดสมัย (2549) วิจยั เรื่ องแนวทางการจัด
สวัสดิ การที่ อ ยู่อ าศัยสําหรั บ พนักงานศู น ย์ไปรษณี ยห์ ลัก สี่ ที่ ป ฏิ บ ัติ งานเป็ นกะ พบว่า จํานวน
สมาชิ กที่พกั อาศัย ถือเป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการสวัสดิการที่อยูอ่ าศัย เพื่อความ
เป็ นอยู่และคุณภาพชี วิตที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่ องจากจํานวนสมาชิ กในครอบครัวถือเป็ นส่ วนหนึ่ งที่มี
อิทธิพลต่อความต้องการ ไม่วา่ จะเป็ นสวัสดิการ หรื อในด้านปั จจัย 4 ทั้งนี้คนไทยถือเป็ นครอบครัว
ใหญ่ อาจจะประกอบบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ทําให้มีภาระหน้าที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบมากมาย
และข้าราชการอาจจะเป็ นกําลังหลัก ในการหาเลี้ ยงครอบครั ว จึ งต้อ งมี การคํานึ งถึ งปั จจัย ด้าน
จํานวนสมาชิกในครอบครัวเป็ นอันดับแรก อีกทั้งวิถีชีวิตของข้าราชการทหารได้เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมาก โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิ จ วิถีชีวิตของสังคมปั จจุ บนั ทําให้บุคคลมี รายจ่ายมากขึ้น ซึ่ ง
ข้าราชการทหารส่ วนใหญ่มีเงินเดือนหรื อรายได้ที่จาํ กัด ส่ งผลกระทบต่อความเป็ นอยูใ่ นการดําเนิ น
ชี วิตประจําวัน ซึ่ งข้าราชการทหารเป็ นกลุ่มหนึ่ งซึ่ งได้รับผลกระทบจากสภาพทางเศรษฐกิ จและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ความไม่เพียงพอของสวัสดิการ อาจทําให้ขา้ ราชการทหาร มี
ความตั้งใจและมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานน้อยลง ไม่อุทิศเวลาให้กบั งาน หรื ออาจพลาด
พลั้งเดิ นทางผิด ทําให้เกิดความเสี ยหาย และเสี ยชื่ อเสี ยงแก่หน่ วยงาน และวงศ์ตระกูล ซึ่ งความ
ต้องการของมนุ ษย์น้ ันถือเป็ นแรงผลักดัน ให้มนุ ษย์ทาํ งานหรื อทําให้เกิดแรงจูงใจในการทํางาน
เพื่อเป็ นการบรรเทาความเดือดร้อน และเพื่อเป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้เกิดการอยูด่ ีกินดีต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ผูว้ ิจ ัยควรทําการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม จากประชากรในกรม กองอื่ น ๆ หรื อ ในพื้ น ที่ อื่ น ๆ
นอกเหนือจากพื้นที่กรุ งเทพมหานคร เช่น พื้นที่สัตหี บ พื้นที่ทพั เรื อภาค 1 พื้นที่ทพั เรื อภาค 2 หรื อ
พื้นที่ทพั เรื อภาค 3 เป็ นต้น เพื่อให้ภาพรวมของสวัสดิ การภายใน ของกองทัพเรื อมีความชัดเจน
มากยิง่ ขึ้น
2. ผูว้ ิจยั ควรทําการศึกษาความต้องการ กับสภาพความเป็ นจริ งที่ มีต่อสวัสดิ การภายใน
ของข้าราชการทหาร กรมการขนส่ งทหารเรื อ เป็ นแนวทางในการจัดรู ปแบบ ปรับปรุ ง และพัฒนา
สวัสดิการภายในให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ เพื่อประโยชน์ต่อกําลังพล
ของกองทัพเรื อ และนําเสนอผูบ้ งั คับบัญชาต่อไป
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ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกเรีย นโรงเรีย นกวดวิชา
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
FACTORS INFLUENCE FOR SELECT DECISION OF TUTORIAL SCHOOL IN
BANGKOK
สุ ภัทรา บุญคํา
นักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนโรงเรี ยนกวดวิชาในเขต
กรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยน
โรงเรี ยนกวดวิช าในเขตกรุ งเทพมหานคร ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลื อกเรี ยนโรงเรี ยนกวดวิชาในเขตกรุ งเทพมหานคร และปั จจัยอื่นๆ ที่ มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกเรี ยนโรงเรี ยนกวดวิชาในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนระดับชั้น
ต่ า งๆในเขตกรุ ง เทพมหานคร จํา นวน 400 คน โดยใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ เก็ บ ข้อ มู ล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วิธีเชิ งพรรณนาด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า T-test และ
F-test
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง ชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ที่มีเกรดเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.00 รองลงมาคือช่วงระหว่าง 3.01-3.50 แผนการเรี ยนวิทย์-คณิ ต
รองลงมาคื อ แผนศิ ล ป์ คํานวณ ผูป้ กครองประกอบอาชี พ พนัก งานบริ ษ ัท เอกชน รองลงมาคื อ
ข้าราชการ/รั ฐวิสาหากิ จ รายได้ผูป้ กครองต่อเดือนคือระหว่าง 70,001-100,000 บาทรองลงมาคื อ
ตั้งแต่ 100,000 บาท สําหรับปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกเรี ยนโรงเรี ยนกวดวิชาในเขต
กรุ ง เทพมหานคร จากการทดสอบสมมติ ฐ าน ณ ระดับ ความเชื่ อ มั่น ร้ อ ยละ 95 เพื่ อ แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุ คคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยอื่ นๆ กับการ
ตัดสิ นใจเลือกเรี ยนโรงเรี ยนกวดวิชาในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ ความสัมพันธ์
ระหว่าง เกรดเฉลี่ย แผนการเรี ยน และรายได้ผปู ้ กครองต่อเดือนมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยน
โรงเรี ยนกวดวิชาแตกต่างกัน ความสัมพันธ์ดา้ นหลักสู ตรที่เลือกเรี ยน ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลากร และด้านภาพลักษณ์ ทางกายภาพ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนโรงเรี ยนกวด
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วิชาแตกต่างกัน และสุ ดท้ายคือความสัมพันธ์ระหว่างวิชาที่เลือกเรี ยนเป็ นอันดับแรกมีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกเรี ยนโรงเรี ยนกวดวิชาแตกต่างกัน
ABSTRACT
In this research entitled “Factors Influence for Select Decision of Tutorial School in
Bangkok” The purpose is to study individual Factors Influence for Select Decision of Tutorial
School in Bangkok, The marketing mix Factors Influence for Select Decision of Tutorial School
in Bangkok. As well as other Factors Influence for Select Decision of Tutorial School in
Bangkok. The samples were 400 students in the Bangkok metropolitan area. The questionnaire
was used as a tool to collect data. The data were analyzed by means of percentage, mean, standard
deviation, T-test and F-test.
The research found that most respondents were female. High school with a GPA between
3.51-4.00, followed by GPA between 3.01-3.50. Learning plan is the Science – Mathematics plan,
followed by the Art- Math plan. Parents private company employees, followed by the
government/ State Office for the lockout. Parental income per month is between 70,001 to
100,000 baht, more than 100,000 baht. For factors that influence the decision tutorial school in
Bangkok. The hypothesis tested at a confidence level of 95 percent to the relation between
personal factors. The marketing mix and other factors. The decision to choose schools in Bangkok
Can be summarized as follows. The relation between GPA and plans monthly income parents
influence their decisions about different tutorial schools. Relations courses to study, promotion,
marketing, personnel, and physical appearance. Influence decisions about schools vary. Finally,
the relation
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหาการวิจยั
การศึกษาเป็ นเรื่ องที่ทุกคนในสังคมให้ความสําคัญ เพราะการศึกษาถือเป็ นเครื่ องมือในการ
พัฒนาคุณภาพและประสิ ทธิภาพของบุคคล การศึกษาคือการสร้างคนให้มีความรู ้ ความสามารถ มี
ความพร้อมที่จะต่อสู ้เพื่อตนเองและสังคม มีความพร้อมที่จะประกอบอาชีพที่ดี สร้างรายได้เลี้ยงดู
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ตนเองและครอบครัวได้ ซึ่ งมีบทบาทสําคัญต่อพฤติกรรมการเรี ยน นักเรี ยนที่ต้ งั ใจเรี ยนสู ง มักจะ
ประสบความสําเร็ จสู ง จากการให้ความสําคัญด้านการเรี ยนทําให้มีการเตรี ยมความพร้อมให้แก่บุตร
หลาน ตั้งแต่ระดับอนุ บาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ปริ ญญาโท หรื อ
แม้แต่การกวดวิชาเพื่อสอบบรรจุขา้ ราชการ เพราะผูป้ กครองหวังว่าบุตรหลานจะมีคุณภาพมากขึ้น
รวมไปถึงได้รับโอกาส ปั จจัยต่างเหล่านี้ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้โรงเรี ยนกวดวิชาได้รับการส่ งเสริ ม
และสนับสนุ นจากผูป้ กครอง โดยรู ปแบบของโรงเรี ยนกวดวิชาได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของ
สังคมเมื่อบุคคลซึ่งเป็ นสมาชิกในสังคมมีคุณภาพก็จะทําให้สังคมนั้นมีการพัฒนาไปด้วย
การศึกษาของไทยหากใครมีเงินมากกว่าย่อมได้เปรี ยบเลือกเรี ยนที่ใดก็ได้ หากเรี ยนไม่เก่ง
ก็เรี ยนพิเศษเพิ่มเติ มในโรงเรี ยนกวดวิชาในที่ สุดก็จะสามารถเรี ยนเก่งได้ แต่แม้บางครั้งจะมี เงิน
พร้อมก็เรี ยนในโรงเรี ยนกวดวิชาไม่ได้เพราะที่นงั่ เต็มแม้แต่คอร์สที่เรี ยนกับวิดีโอ เมื่อความต้องการ
เรี ยนพิเศษมากขึ้น จึงทําให้โรงเรี ยนกวดวิชาขยายตัวโดยเฉพาะกลุ่มที่สอนวิชาการ สําหรับคนที่
ต้องการเรี ยนที่บา้ นก็สามารถหาครู สอนพิเศษมาสอนได้แบบตัวต่อตัว ดังนั้น การเรี ยนกวดวิชาจึงมี
ส่ วนสําคัญอย่างหนึ่ งที่จะทําให้นักเรี ยนที่ไม่เข้าใจในห้องเรี ยนสามารถนําไปถามครู ที่สอนพิเศษ
นอกห้องเรี ยนได้ดว้ ย แต่ ค่าใช้จ่ายในการเรี ยนกวดวิชาค่ อนข้างสู งและหากรวมกับ งบประมาณ
การศึกษาของประเทศไทยที่ มีค่อนข้างสู ง จุดมุ่งหมายในการเรี ยนกวดวิชาคือ ต้องการให้ผลการ
เรี ยนดีข้ ึนยิ่งมีการใช้ GPA ร้อยละสู งขึ้น ยิ่งต้องกวดวิชามากขึ้น ผลการเรี ยนจะได้ดีข้ ึนเพราะเป็ น
การเตรี ยมตัวล่วงหน้า ทําให้เข้าใจง่ายขึ้นและ GPA ก็จะเพิ่มขึ้น
จากสาเหตุที่กล่าวมาผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนโรงเรี ยนกวด
วิชาในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผลการศึกษาที่ได้จะเป็ นประโยชน์แก่ผปู ้ ระกอบธุรกิจโรงเรี ยนกวด
วิชา อาจนําผลการศึกษาที่ ได้ไปประยุกต์ใช้ดาํ เนิ นธุ รกิจโรงเรี ยนกวดวิชาเพื่อให้สําเร็ จในอนาคต
ต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ซึ่ งมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนโรงเรี ยนกวดวิชาในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่ อศึ กษาปั จจัยส่ วนส่ วนประสมทางการตลาด ที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัดสิ น ใจเลื อ กเรี ยน
โรงเรี ยนกวดวิชาในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นโรงเรี ย นกวดวิ ช าในเขต
กรุ งเทพมหานคร
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สมมติฐานการศึกษา
1. ปั จ จัยส่ วนบุ ค คลที่ ป ระกอบไปด้ว ย เพศ ระดับ ชั้น เกรดเฉลี่ ย แผนการเรี ย น อาชี พ
ผูป้ กครอง รายได้ผูป้ กครองที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ เลือกเรี ยนโรงเรี ยนกวดวิชาใน
เขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางทางการตลาดที่ ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
สถานที่ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ
ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนโรงเรี ยนกวดวิชาในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
3. ปั จจัยอื่นๆที่ประกอบไปด้วย วิชาที่เลือกเรี ยนเป็ นอันดับแรก ระยะเวลาเรี ยนต่อสัปดาห์
สาเหตุ ที่ เรี ยนกวดวิชาแตกต่างกันมี อิท ธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกเรี ยนโรงเรี ยนกวดวิชาในเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกัน
ประโยชน์ ของการวิจยั
1. ทําให้ทราบถึงปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนโรงเรี ยนกวดวิชาของ
นักเรี ยนในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ทําให้ทราบถึงปั จจัยส่ วนประสมด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนโรงเรี ยน
กวดวิชาของนักเรี ยนในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ทําให้ทราบถึงปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนโรงเรี ยนกวดวิชาของนักเรี ยน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
4. ใช้เป็ นข้อมูลสําหรั บผูส้ นใจในการศึกษาด้านปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อตัดสิ นใจเลือกเรี ยน
โรงเรี ยนกวดวิชาของนักเรี ยนในเขตกรุ งเทพมหานคร
กรอบแนวความคิดการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนโรงเรี ยนกวดวิชาในเขต
กรุ งเทพมหานคร มีกรอบแนวความคิดดังนี้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

(Independent Variable)

(Dependent Variable)

ปั จจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
5.อาชีพผูป้ กครอง
2.ระดับชั้น
6.รายได้ผปู ้ กครองต่อเดือน
3.เกรดเฉลี่ย
4. แผนการเรี ยน
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านสถานที่
4. ด้านส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านบุคลากร
6. ด้านกระบวนการ
7. ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ

การตัดสิ นใจเลือกเรี ยน
โรงเรี ยนกวดวิชาในเขต
กรุ งเทพมหานคร

ปั จจัยอื่นๆ
1. วิชาที่เลือกเรี ยนเป็ นอันดับแรก
2. ระยะเวลาเรี ยนต่อสัปดาห์
3. สาเหตุที่เรี ยนกวดวิชา
(กรอบแนวความคิดการวิจัย)
แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541, หน้า 337-339) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาดหรื อ 7Ps ใน
การกําหนดกลยุท ธ์ก ารตลาดซึ่ งประกอบด้วย ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งซึ่ งตอบสนองความ
จําเป็ นและความต้องการของมนุ ษย์ได้ ด้านราคา (Price) คุ ณ ค่ าผลิ ตภัณ ฑ์ในรู ป ตัวเงิ นลู กค้าจะ
เปรี ยบเที ยบระหว่างคุ ณ ค่ากับราคา ช่ องทางการจําหน่ าย (Place) สถานที่ ให้บริ การต้องสามารถ
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ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ให้ บ ริ ก ารกลุ่ ม เป้ าหมายมากที่ สุ ด การส่ งเสริ ม การตลาด (Promotion) เป็ นอี ก
เครื่ องมือหนึ่งที่มีความสําคัญในการตัดต่อสื่ อสาร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสาร หรื อชักจูงให้
เกิดทัศนคติ ด้านบุคคล (People) หรื อพนักงาน (Employee) ซึ่ งต้องอาศัยการคัดเลือกการฝึ กอบรม
เพื่อให้สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้แตกต่างเหนื อกว่าคู่แข่ง ด้านการสร้ างและการนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็ นการสร้างและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพให้กบั ลูกค้า ด้านกระบวนการ (Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงาน
ปฏิบตั ิในด้านการบริ การ
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์. (2542 : หน้า 50) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่ งประกอบไป
ด้วยตลาดเป้ าหมายและการจัดทําส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ เนื่ องจากลักษณะพิเศษของการ
บริ ก ารทํา ให้ ก ารสร้ า งส่ ว นประสมทางการตลาด ต้อ งเพิ่ ม จาก 4Ps เป็ น 7Ps ดัง นี้ ผลิ ต ภัณ ฑ์
(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจําหน่าย/สถานที่ (Place) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
รวดเร็ ว บุ คลากร (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการให้บริ การ
(Processes)
Lovelock & Wright (2007) ได้กล่าวว่าส่ วนประสมทางตลาดบริ การ (Service Marketing
Mix) คือ เครื่ องมือหรื อปั จจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ที่ธุรกิจต้องใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย หรื อ เพื่อกระตุน้ ให้
ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายเกิ ดความต้องการสิ นค้าหรื อบริ การของตน ซึ่ งหมายถึ งส่ วนประกอบที่ เป็ น
ปั จจัยในการวางแผนการตลาดในสิ นค้าหรื อบริ การประกอบด้วย สิ นค้า/บริ การ (Product / Service)
ราคา (Price) ช่ อ งการจําหน่ าย (Place / Distribution Channel) และกิ จ กรรมการส่ งเสริ มการขาย
(Promotion) ผู ้ใ ห้ บ ริ ก าร (People) กระบวนการให้ บ ริ ก าร (Process) และสภาพแวดล้อ ม การ
ให้บริ การ (Physical Evidence) เป็ นต้น
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสินใจ
วิทวัส รุ่ งเรื องผล (2545, หน้า 45-48) ได้กล่าวว่ากระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
(Buying Decision Process) มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การดํา เนิ น การทางการตลาด ซึ่ งประกอบไปด้ว ยการ
ยอมรั บ ความต้ อ งการ,(Need Recognition),แสวงหาทางเลื อ ก (Identification of Altemative) ,
ประเมินทางเลือก (Evaluation of Altemative ), ตัดสิ นใจ (Purchase of Altemative) และพฤติกรรม
หลังการซื้อ (Post-purchase Behavior)
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เฉลิ ม ชัย คําแสน (2549,หน้า 76-80) กล่ าวว่ากระบวนการตัดสิ น ใจซื้ อเป็ นขั้น ตอนการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคทั้งก่อนการซื้ อ ระหว่างซื้ อ รวมถึงหลังจากการซื้ อ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคจะเป็ นไปตามลําดับ ขั้นตอนซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะกระทําทุ กครั้ งที่ มีการซื้ อกระบวนการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ มี 5 ขั้น ตอน คื อ การบ่ ง บอกถึ ง ปั ญ หา (Problem Identification) การค้น หาข้อ มู ล
(Information Search) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Altemative) การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase
Decision) และสุ ดท้ายการประเมินหลังการซื้อ (Post purchase Evaluation)
เสรี วงษ์ ม ณฑา (2542, หน้ า 32-36) กล่ า วถึ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจของ
ผูบ้ ริ โภคว่าพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคถูกกําหนดด้วยลักษณะทางกายภาพ ประกอบไปด้วยลักษณะ
ทางสรี ระ(Physiological condition) สภาพจิตวิทยา (Psychological condition) ครอบครัว (Family)
สังคม (Social group) และวัฒนธรรม (Culture)
อัตราการเจริญเติมโตของโรงเรียนกวดวิชา
โรงเรี ยนกวดวิชาในไทยถื อว่าไม่ ได้เข้มงวดนักเมื่ อ เที ยบกับต่ างประเทศ ซึ่ งเอื้ อต่อการ
ขยายตัวของธุ รกิ จ โดยกฎหมายของแต่ละประเทศนั้นจะแตกต่ างออกไปตามการให้ความสําคัญ
ของรั ฐ บาลต่ อโรงเรี ยนกวดวิ ช าในประเทศนั้น ๆ สําหรั บ ประเทศไทยนั้น ถื อ ว่ารั ฐบาลยังเห็ น
ความสําคัญ ของโรงเรี ย นกวดวิช าต่ อ ระบบการศึ ก ษาทําให้ ก ฎหมายยังเปิ ดกว้าง โดยปั จจุ บ ัน
ประเทศไทยมีขอ้ ปฏิบตั ิกาํ หนดให้โรงเรี ยนกวดวิชามีกาํ ไรจากการประกอบธุรกิจได้ประมาณ 20%
ซึ่งเมื่อประกอบกับกฎหมายที่ไม่เข้มงวดมากนักแล้ว จึงไม่น่าแปลกใจที่โรงเรี ยนกวดวิชาในไทยมี
การขยายตัวอย่างรวดเร็ ว
การเรี ยนพิเศษได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 30% และคาดว่าโรงเรี ยนกวดวิชามีแนวโน้ม
ปรับราคาค่าเรี ยนเพิ่มขึ้นเมื่อมีตน้ ทุนเพิ่มขึ้นจากภาระภาษีที่ตอ้ งเสี ย โดยเฉพาะโรงเรี ยนกวดวิชาที่มี
แผนธุรกิจที่เน้นการขายแฟรนไชส์ เช่น Kumon ที่ค่าเรี ยนพิเศษเพิ่มขึ้นเพียง 7% ตลอด 5 ปี ที่ผา่ นมา
ในขณะที่โรงเรี ยนกวดวิชาอื่นๆ มีการปรับขึ้นค่าเรี ยนมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การปรับเพิ่มราคา
ค่าเรี ยนจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจะทําให้โรงเรี ยนกวดวิชาต้องระวังการลงทุนในการขยายสาขามากขึ้น
ด้ ว ย โดยมี แ นวโน้ ม ที่ ผู ้ป ระกอบการจะเลื อ กสถานที่ ที่ มี ค วามหนาแน่ น ของนั ก เรี ยนที่ มี
ความสามารถในการจ่ายค่าเรี ยนพิเศษที่ เพิ่มขึ้นได้ ซึ่ งอาจจะส่ งผลต่อเนื่ องให้การเข้าถึงโรงเรี ยน
กวดวิชาของนักเรี ยนที่ผปู ้ กครองมีรายได้นอ้ ยจะทําได้ยากขึ้น ปั จจุบนั จํานวนนักเรี ยนที่เรี ยนพิเศษ
ส่ วนใหญ่อยูใ่ นกรุ งเทพฯ หรื อคิดเป็ นสัดส่ วน 39% ของนักเรี ยนที่เรี ยนพิเศษทั้งประเทศ การเลือก
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สถานที่ ต้ งั สาขาใหม่ๆ นั้นจึ งจะยิ่งทําให้มีการกระจุกตัวของโรงเรี ยนกวดวิชาตามหัวเมื องใหญ่
ต่างๆ มากกว่าหัวเมืองรอง
แบบของการวิจยั
การศึ กษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกเรี ยนโรงเรี ยนกวดวิชาในเขต
กรุ งเทพมหานคร เป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งปริ มาณ ใช้แนวทางการวิจยั เชิ งสํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล
จากการออกแบบสอบถาม ซึ่ งการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา และ
สถิติเชิงอนุมาน โดยใช้ Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห์
ประชากรและหน่ วยวิเคราะห์
ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนระดับชั้นต่างๆที่เรี ยนกวด
วิชาในเขตกรุ งเทพมหานคร ภายในช่วงวันที่ 9-21 เมษายน พ.ศ. 2560 ซึ่ งไม่สามารถระบุจาํ นวน
ประชากรทีแน่นอนได้
การเลือกกลุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่ มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขนาดตัวอย่างจากการใช้สูตรของ
COCHRAN, W.G. (1953). SAMPLING TECHNIQUES. JOHN WILEY AND SONS. คํานวณหา
ขนาดตัวอย่างที่จะใช้ มีรายละเอียดดังนี้
N

=

N = จํานวนตัวอย่างที่ทาํ การศึกษา
Z = ค่าสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% มีค่าเท่ากับ 1.96
p = ค่าความน่าจะเป็ นของประชากรกําหนดให้เท่ากับ 0.5
E = ค่าความคลาดเคลื่อนในการศึ กษานี้ ที่กาํ หนดที่ 5% เท่ ากับ
0.05
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จะได้ N

.

=

.

.

.

=

384.16 คน ≈ 400 คน

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ จะใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ได้
เลือกใช้วิธีดาํ เนิ นการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็ น (Non-probability Sampling) โดย
ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่ งผูว้ ิจยั ทําการเก็บข้อมูลตัวอย่างผ่าน
ทางแบบสอบถามจํานวน 400 ชุ ด ออกแบบการวิ จยั เป็ นเชิ งปริ ม าณโดยใช้แ บบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 แล้วตรวจสอบความถูกต้องจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ เมื่อผ่านเรี ยบร้อยแล้ว จึงนําไปแจกจริ งกับกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นการนําสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เก็บรวบรวมมาได้ แบ่ง
ออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1.การวิ เคราะห์ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ทั่ว ไปในกลุ่ ม
ตัวอย่าง โดยใช้สถิติ เช่น ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.การวิเคราะห์ เชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) เป็ นสถิ ติที่นาํ มาใช้ในการอ้างอิ งความ
เป็ นจริ งของประชากร ถูกนําไปใช้ 2 เรื่ อง คือ การประมาณค่าทางสถิติ และการทดสอบสมมติฐาน
ซึ่งในการวิจยั มักนํามาใช้ในการทดสอบสมมุตฐาน ได้แก่ T-test, F-test
สรุ ปผลการวิจยั
ตางรางที่ 1 ผลการวิจ ยั ของผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัดสิ น ใจเลื อ กเรี ยน
โรงเรี ยนกวดวิชาในเขตกรุ งเทพมหานครจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
รายละเอียด
เพศ
ระดับชั้น

ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง

ความถี่

ร้อยละ

ชาย

143

35.75

หญิง

257

64.25

มัธยมศึกษาตอนต้น

135

33.75
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มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย

แผนการเรี ยน

อาชีพผูป้ กครอง

รายได้ผปู ้ กครอง

265

66.25

ตํ่ากว่า 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

วิทย์-คณิ ต

299

74.75

ศิลป์ คํานวณ

67

16.75

ศิลป์ ภาษา

34

8.50

ธุรกิจส่ วนตัว

64

16.00

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

101

25.25

พนักงานบริ ษทั เอกชน

235

58.75

อื่นๆ

0

0.00

น้อยกว่า 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 ต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มากกว่ าเพศชาย เป็ นนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่ามัธยมศึกษาต้น เกรดเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.00 แผนการเรี ยนวิทย์คณิ ต อาชีพผูป้ กครองเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้ผปู ้ กครองต่อเดือน 70,001 - 100,000 บาท
ตางรางที่ 2 ผลการวิจยั ของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนโรงเรี ยน
กวดวิชาในเขตกรุ งเทพมหานครจําแนกตามปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยส่ วนประสมทาง

รายละเอียด
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ความถี่

ร้อยละ
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การตลาด
หลักสู ตรที่เลือกเรี ยน

รายวิชา

73.00

18.25

พื้นฐาน

139.00

34.75

เตรี ยมสอบ

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

ใกล้บา้ น

50.00

12.50

เดินทางสะดวก

296.00

74.00

ใกล้ที่ทาํ งานผูป้ กครอง

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

152.00

38.00

ค่าใช้จ่ายในการเรี ยนต่อเทอม น้อยกว่า 7,000 บาท

สถานที่

ซื้อ 2 คอร์ส แถม
การส่ งเสริ มการตลาด

กระเป๋ า
แนะนําเพื่อนมาเรี ยนมี
ส่ วนลด
การสะสมคอร์สเพือ่
แลกส่ วนลด
ครู ผสู ้ อนมีชื่อเสี ยง และ

ด้านบุคลากร

เป็ นที่รู้จกั
ครู ผสู ้ อนมีความชํานาญ
และมีเทคนิคการสอน
เจ้าหน้าที่ให้บริ การ
รวดเร็ วและเป็ นมิตร
มีการจัดหลักสู ตรอย่าง

ด้านกระบวนการ

เป็ นระบบ
จัดให้มีการทดสอบ
พื้นฐานเพื่อวัดระดับ
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ความรู ้
ความสะดวกรวดเร็ วใน
การสมัครเรี ยน

67.00

16.75

48.00

12.00

115.00

28.75

237.00

59.25

ห้องเรี ยนสะอาด
ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ

สวยงาม
ความโดดเด่น แตกต่าง
จากโรงเรี ยนกวดวิชา
อื่น
มีอุปกรณ์และสื่ อการ
เรี ยนการสอนทันสมัย

จากตารางที่ 2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เลื อ กเรี ยนหลัก สู ต รเตรี ย มสอบ มี
ค่ าใช้จ่า ยในการเรี ยนต่ อ เทอม(คอร์ ส ) ตั้ง แต่ 12,000 บาทขึ้ น ไป สถานที่ เรี ยนสามารถเดิ น ทาง
สะดวก การส่ งเสริ มการตลาดส่ วนใหญ่พึงพอใจการสะสมคอร์สเพื่อแลกส่ วนลด ด้านบุคลากรส่ วน
ใหญ่เลือกครู ผูส้ อนมีความชํานาญและมีเทคนิ คการสอน ด้านกระบวนการส่ วนใหญ่เลือกการจัด
หลักสู ตรอย่างเป็ นระบบ และด้านภาพลักษณ์ กายภาพส่ วนใหญ่เลือกโรงเรี ยนกวดวิชามีอุปกรณ์
และสื่ อการเรี ยนการสอนทันสมัย
อภิปรายผลของการวิจยั
สมมติ ฐานที่ 1 : ปั จจัยส่ วนบุ คคล ที่ ประกอบด้วย เพศ ระดับชั้น เกรดเฉลี่ย แผนการเรี ยน อาชี พ
ผูป้ กครอง และรายได้ผปู ้ กครองต่อเดือนที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนโรงเรี ยน
กวดวิชาในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยส่ วนบุ คคลมีเพียง เกรดเฉลี่ย แผนการเรี ยน รายได้
ผู ป้ กครองต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่ า งมี มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นโรงเรี ย นกวดวิ ช าในเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกัน สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ปั ณชญา ทับจันทร์ (2550) ได้ศึกษาปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกโรงเรี ยนกวดวิชาในเขตอําเภอเมทองจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษามีเกรดเฉลี่ยสะสมที่ต่างกันให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดแตกต่ างกัน อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติ 0.05 นันทวรรณ ปะจันทบุ ต ร (2558) ได้ศึก ษา
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พฤติกรรมการเรี ยนกวดวิชาออนไลน์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีแผนการเรี ยนต่างกัน จะมีพฤติกรรมในการเลือกเรี ยนกวดวิชาต่างกัน ของณัฐวุฒิ
ผุยพรม (2552) ได้ศึ กษาการวิ เคราะห์ พ ฤติ กรรมของนัก เรี ยนมัธ ยมศึ กษาในการเลื อ กเข้าเรี ยน
โรงเรี ยนกวดวิชาตามสถาบันต่างๆ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พบว่า รายได้บิดา มารดาที่
แตกต่ างกัน จะมีระดับพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลือกเข้าเรี ยนโรงเรี ยนกวดวิชาตามสถาบันต่ างที่
แตกต่างกัน
ทั้งนี้ ดา้ นเกรดเฉลี่ย แผนการเรี ยน รายได้ผูป้ กครองต่อเดือนที่ แตกต่างมีมีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกเรี ยนโรงเรี ยนกวดวิชา ควรมีหลักสู ตรให้หลากหลายและให้ครอบคลุมทุกระดับชั้น
และทุกๆแผนการเรี ยนเพื่อดึงดูดความสนใจแก่ผเู ้ รี ยน เช่น การเพิ่มหลักสู ตรหลายๆ แผนการเรี ยน
หลายระดับชั้น ทําให้มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติ ฐานที่ 2 : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่ ประกอบด้วยด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านราคา
ด้า นสถานที่ ให้ บ ริ ก าร ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้า นบุ ค ลากร ด้า นกระบวนการ และด้า น
ภาพลักษณ์ ทางกายภาพที่ แตกต่างมีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนโรงเรี ยนกวดวิชาในเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิ ตภัณ ฑ์หรื อ
หลักสู ต รที่ เลื อ กเรี ยน การส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุ ค ลากร และด้านภาพลักษณ์ ท างกายภาพที่
แตกต่ างมี มีอิท ธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนโรงเรี ยนกวดวิชาในเขตกรุ งเทพมหานครต่ างกัน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิริพร วงษ์นคริ นทร์ (2554) ได้ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การที่มีต่อนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสมุทรปราการในการเลือกสถาบันกวดวิชา
พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่สาํ คัญต่อการตัดสิ นใจเลือกของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ปัจจัยด้านเนื้อหาหลักสู ตรและเอกสาร และยังสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ จิ รัชญา ศุขโภคา (2555) ได้ศึกษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษใน
สถาบัน Enconcept ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยที่
มี อิท ธิ พ ลต่ อ การเรี ยนภาษาอังกฤษในสถาบัน Enconcept ได้แก่ ด้านเนื้ อหาหลักสู ตร ธานิ น ทร์
ศิลป์ จารุ (2552) ได้ศึกษาปัจจัยสําคัญทางการตลาดและความต้องการของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการตัดสิ นใจ
เลือกเรี ยนโรงเรี ยนกวดวิชา พบว่าลูกค้าต้องการส่ วนลดเป็ นพิเศษ ถือเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อผูเ้ รี ยน
และผูบ้ ริ โภค จุฑาภรณ์ พลูมา (2551) ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของโรงเรี ยนกวด
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วิชาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ปั จจัยด้านบุคลากรมีผลต่อการเลือกโรงเรี ยนกวดวิชาเป็ น
อันดับ 1 โดยปั จจัยย่อยด้านอาจารย์ผสู ้ อนมีความรู ้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์ในการสอนมี
ผลต่อการเลือกโรงเรี ยนกวดวิชามากที่สุด พรสุ ดา คุณมัง่ (2557) ศึกษาแรงจูงใจในการกวดวิชาของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ด้านภาพลักษณ์ ได้แก่ มีนักเรี ยนที่
ประสบผลสําเร็ จ
ทั้งนี้ ดา้ นผลิตภัณฑ์หรื อหลักสู ตรที่ เลือกเรี ยน การส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุ คลากร ด้าน
ภาพลักษณ์ทางกายภาพที่แตกต่างมีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนโรงเรี ยนกวดวิชา โรงเรี ยน
กวดวิชามีรูปแบบเนื้ อหาหลักสู ตรตรงตามความต้องการของผูเ้ รี ยน เช่น ระดับพื้นฐาน สอบแข่งขัน
เจาะลึ กรายวิชาด้านการส่ งเสริ มการตลาดมี โปรโมชั่นจัดส่ วนลดสมํ่าเสมอทุ กคอร์ สเรี ยน เช่ น
ทดลองเรี ยนฟรี ก่อนสมัคร หรื อมีส่วนลดครั้งต่อไป ด้านบุคลากรโรงเรี ยนกวดวิชามีครู ผูส้ อนที่มี
ความน่ าเชื่ อถือและมีเทคนิ คการทําข้อสอบ และด้านภาพลักษณ์ ทางกายภาพโรงเรี ยนกวดวิชามี
ห้องเรี ยนที่ สะอาด เหมาะสม มี อุปกรณ์ และสื่ อการเรี ยนการสอนที่ ทนั สมัย และมีความโดดเด่ น
ต่างกัน ทําให้มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 3 : ปั จจัยอื่น ๆ ที่ประกอบด้วย วิชาที่เลือกเรี ยน ระยะเวลาเรี ยนต่อสัปดาห์ และสาเหตุ
ที่ เลื อ กเรี ยนกวดวิช า ที่ แตกต่ างมี มีอิ ท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจเลื อ กเรี ยนโรงเรี ยนกวดวิช าในเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยอื่นๆ มีเพียงวิชาที่เลือกเรี ยนเป็ นอันดับแรกที่แตกต่าง
กันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนโรงเรี ยนกวดวิชาในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกันสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ จิตกาญจน์นนั ท์ ขันติวงศ์ (2546) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความต้องการเรี ยนกวด
วิชาของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า วิชาที่ตอ้ งการเรี ยน
มากที่สุดคือคณิ ตศาสตร์ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของเพชญ์ ฉิ มเฉิ ด (2558) ศึกษาพฤติกรรมการ
เรี ยนกวดวิชานักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี เพื่อเตรี ยมความพร้ อม
การเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่าวิชาที่ตอ้ งการเรี ยนมากที่สุดเป็ น กลุ่มวิทย์-คณิ ต
ทั้งนี้ ดา้ นวิชาที่เลือกเรี ยนเป็ นอันดับแรกที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยน
โรงเรี ยนกวดวิชา ดังนั้นโรงเรี ยนกวดวิชาควรเพิ่มวิชาให้มีความหลากหลายเพื่อเป็ นทางเลือกแก่
ผูเ้ รี ยน และครู ผสู ้ อนแต่ละวิชาควรมีเทคนิคง่ายๆในการจําหลักสู ตรรายวิชาทําให้มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนโรงเรี ยน
กวดวิชาในเขต กรุ งเทพมหานคร
ด้านผลิตภัณฑ์ โรงเรี ยนกวดวิชาควรพิจารณาถึงรู ปแบบเนื้ อหาหลักสู ตรเพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของผูเ้ รี ยน เช่ น เนื้ อหามี ระดับ พื้ นฐาน เจาะลึ กรายวิชา เนื้ อหาที่ เรี ยนตรงกับแนว
ข้อ สอบ เป็ นต้น การวางหลัก สู ต รการเรี ยนควรครอบคลุ ม และสอดคล้องกับ การเปลี่ ย นแปลง
หลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ด้านราคา โรงเรี ยนกวดวิชาควรตั้งราคาให้เหมาะสมกับเนื้ อหาหลักสู ตร และสถานการณ์
การแข่งขัน ไม่ควรตั้งราคาที่ถูกเกินไปเพราะอาจถูกมองว่าโรงเรี ยนกวดวิชานั้นไม่มีคุณภาพ และ
ไม่ควรตั้งราคาสู งจนเกินไป เพราะจะทําให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนกับโรงเรี ยนอื่น
ด้านสถานที่ โรงเรี ย นกวดวิ ชาควรตั้งอยู่ในพื้ น ที่ ที่ มีการคมนาคมสะดวก และควรให้
ความสําคัญกับขนาดของห้องเรี ยน สภาพห้องเรี ยนมีความเหมาะสม จํานวนนักเรี ยนไม่มากเกินไป
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด โรงเรี ยนกวดวิชาควรพิจารณาเรื่ องโปรโมชัน่ ส่ วนลด หรื ออาจ
ให้มีการทดลองเรี ยนฟรี ก่อนสมัครเรี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนทราบหลักสู ตรและวิธีการสอน
ด้านบุคลากร โรงเรี ยนกวดวิชาควรพิจารณาคัดเลือกครู ผสู ้ อนที่สื่อสารให้นกั เรี ยนเข้าใจได้
ง่ายมีเทคนิคการสอน มีประสบการณ์ และเอาใจใส่ นกั เรี ยน
ด้านกระบวนการ โรงเรี ยนกวดวิชาควรสร้ างความมัน่ ใจให้กบั นักเรี ยน ขั้นตอนแนะนํา
หลักสู ตรจะต้องชัดเจน
ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ โรงเรี ยนกวดวิชาควรสร้างความแตกต่างจากโรงเรี ยนกวดวิชา
ที่อื่นๆ ด้วยการสร้างความทันสมัยและความแน่นของเนื้อหาให้กบั โรงเรี ยน
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเรี ยนกวดวิชาอย่างละเอี ยดในแต่ละปั จจัย
เพื่อนําข้อมูลมาพัฒนาการเรี ยนการสอน
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของโรงเรี ยนกวดวิชาและความต้องการของผูป้ กครองที่จะส่ ง
บุตรหลานเข้าเรี ยน
3. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่อื่นๆด้วย เพื่อนําผลที่ได้มาวางแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรี ยนกวดวิชา
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ปัจจัย ที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเข้ ารับบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขต
Factors Affecting choice of Hospital Services in Bangkok
สุ ริยนั บุญเลีย้ ง
นักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกเข้ารับบริ การโรงพยาบาลเอกชน
ในเขต กรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
และปั จจัยอื่น ๆ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติพรรณนา ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมกับทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติอนุมาน T-Test และ F-Test
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ช่ วงอายุ 31-40ปี มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท สถานภาพสมรส และมีอาชีพรับจ้าง 2) ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด คนส่ วนใหญ่ เลื อกใช้บริ การโรงพยาบาลบํารุ งราษฏร์ สาเหตุ ที่เข้ารับบริ การเนื่ องจาก
ต้องการขอใบรับรองแพทย์ สิ่ งที่ผใู ้ ช้บริ การคาดหวังจากโรงพยาบาลคือ มีแผนกรองรับการรักษาที่
หลากหลาย มีราคาที่เหมาะสมกับการรักษาพยาบาล ที่ต้ งั ของโรงพยาบาลควรอยูใ่ นที่ที่ผใู ้ ช้บริ การ
สามารถเดินทางไปเข้ารับการบริ การได้อย่างสะดวก และบุคลากรของโรงพยาบาลควรให้ขอ้ มูลที่
ถูกต้องและเข้าใจง่ายแก่ผเู ้ ข้ารับการบริ การด้วย 3) ปั จจัยอื่นๆ โรงพยาบาลจําเป็ นต้องมีทีมแพทย์ที่
เชี่ ยวชาญหลากหลายแขนง และค่าใช้จ่ายจากการเข้ารับการบริ การส่ วนมากมักจะใช้สิทธิ ประกัน
กลุ่ม/สวัสดิการพนักงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
คําสํ าคัญ : โรงพยาบาลเอกชน , ส่ วนประสบทางการตลาดบริ การ , การตัดสิ นใจ
ABSTRACT
This research is studying about a factor that affect to the decision, to choose a service
from private hospitals in Bangkok. With a main idea in part of research’s action at a process, to
get information from an example groups and brings it to analyze with a statistics way. In this
research, researcher has preceded the research at a process; with classify a type of example group
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demography. An example group is a people that getting a service from private hospitals in
Bangkok for 400 people. A tool that use is a questionnaire and online questionnaire. To gather
information, use a descriptive statistic include with frequency value, percentage to standard
deviation and T-Test, F-Test numbers from Microsoft Excel 2013 program.
The research’s result found that 1) Information about answerer’s status mostly is a men,
age 31-40 years old, average salaries is 30,001-40,000 Bath, married and do an employee jobs. 2)
A factor about admixture of marketing, most of people choose to get a service from Bumrungrad
hospitals, a cause to get a service is because of need a medical certificate, a customer’s
expectation on a hospitals is has various department, has a cost that suitable for a treatment, the
hospital’s locations should be a places that customer can arrive easily and an officer should give a
correct information and easy to understand for a customer. 3) Another factor is a hospitals must
has a professional doctors with many fields and a cost for treatment usually be an insurance/social
welfare, be different with a significant at a confidence level 95%.
Keyword : Hospitals Proprietary , Marketing Mix (7Ps) , Decision Marking
บทนํา
โรงพยาบาลเอกชนในปั จจุ บ ัน ถื อ ได้ว่ามี ก ารพัฒ นาไปอย่างรวดเร็ วและเกิ ด การขยาย
ตัวอย่างเป็ นระบบ ส่ งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมมีการเติบโตอย่างต่อเนื่ องและมีการแข่งขันกันสู งใน
ด้านการบริ การ การบริ การที่ ดีจึงมี ส่วนสําคัญ ในการดําเนิ นธุ รกิ จเป็ นอย่างมาก ซึ่ งการตัดสิ นใจ
เลื อกเข้ารั บบริ การ คื อ ความคาดหวังที่ ผูใ้ ช้บริ การต้องการบริ การที่ ดีสมกับ สิ่ งที่ ผูเ้ ข้ารับ บริ การ
คาดหวังบริ การจากทางโรงพยาบาลเอกชนซึ่ งการบริ การในมุมมองที่ ดีของผูเ้ ข้ารั บการบริ การมี
ความสําคัญต่อธุรกิจ การรับรู ้คุณภาพบริ การของความเป็ นมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ในการบริ การของแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การที่มีความรวดเร็ ว มีการประสานงานที่ดี
การให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและเข้าใจง่าย การที่ผบู ้ ริ โภคจะเลือกเข้ารับบริ การจากโรงพยาบาลเอกชน ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร นั้น ก็มีห ลายปั จจัยในการเลื อ กจึ งได้เกิ ดการทําการวิจยั นี้ ขึ้ น มาเพื่ อ หาว่า
ผูบ้ ริ โภคมี ค วามคิ ดเห็ น อย่างไรในการตัด สิ น ใจเลื อ กเข้ารั บ บริ การโรงพยาบาลเอกชน ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
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ซึ่งปั จจุบนั มีชาวต่างชาติเข้ามารับการรักษามากขึ้น ทําให้ก่อเกิดความมัน่ ใจในคุณภาพทาง
การแพทย์ไปอย่างกว้างขวาง เกิดฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น และมีการกระตุน้ ผูบ้ ริ โภคที่มีกาํ ลังการซื้ อ
ด้ว ยโปรโมชั่ น ต่ า งๆที่ ท างโรงพยาบาลจัด ขึ้ นในการตรวจสุ ขภาพและการรั ก ษาพยาบาล
โรงพยาบาลเอกชนในปั จจุบ นั มี การพัฒ นาให้เที ยบเท่ ากับมาตรฐานของสากลทั้งการรั กษาด้วย
เครื่ องมือการแพทย์ที่ทนั สมัย ดังนั้นผูท้ าํ วิจยั จึงทําการศึกษา เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การ โรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องของทาง
โรงพยาบาลเอกชน ได้นาํ ไปเป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุ งบริ การในด้านต่างๆต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเข้ารับบริ การโรงพยาบาลเอกชน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่ อศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ที่ มีอิท ธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเข้ารั บ
บริ การโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปั จจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเข้ารับบริ การโรงพยาบาลเอกชน ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และสถานภาพ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกเข้ารับบริ การโรงพยาบาลเอกชน ในเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ที่ ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
สถานที่ ใ ห้ บ ริ การ ด้า นการส่ ง เสริ มการตลาด การสร้ า งและนํ า เสนอลัก ษณะทางกายภาพ
กระบวนการการบริ การ ที่ แตกต่ างกันมี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเข้ารั บบริ การโรงพยาบาล
เอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
3. ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ ป ระกอบด้ว ย ด้านภาพลัก ษณ์ ท างกายภาพ และด้านประกัน สั งคม ที่
แตกต่ างกัน มี อิ ทธิ พ ลต่ อ การตัดสิ น ใจเลื อ กเข้ารั บ บริ การโรงพยาบาล ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ต่างกัน
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ประโยชน์ ของการวิจยั
1. ผูป้ ระกอบการสามารถนําผลการศึกษา ไปใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดรู ปแบบและ
ทิศทางของธุรกิจ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม และความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม
2. ผูป้ ระกอบการสามารถนําผลการศึกษา ไปใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทางการ
บริ การโรงพยาบาล ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสู งสุ ด
3. ผูป้ ระกอบการสามารถนําผลการศึ ก ษา ไปใช้ในการวางแผน และ ปรั บ ปรุ งกิ จการ
ตลอดจนการบริ หารจัดการธุรกิจให้เกิดความได้เปรี ยบในเชิงแข่งขัน สามารถดํารงกิจการให้อยูร่ อด
บนเส้นทางธุรกิจได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
กรอบแนวความคิดการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเข้ารับบริ การโรงพยาบาลเอกชน” นั้นมี
กรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

(Independent Variable)
• เพศ
• อายุ
• สถานภาพ

(Dependent Variable)

ปั จจัยส่วนบุคคล
• อาชีพ
• รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
• ผลิตภัณฑ์
• ราคา
• สถานที่
• ส่ งเสริ มการตลาด และ บุคลากรให้บริ การ

การตัดสิ นใจเลือกเข้า
รับบริ การ

ปั จจัยอื่นๆ
 ด้านภาพลักษณ์
 ด้านประกันสุ ขภาพ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
อุบล หนู ประเสริ ฐ (2551) ที่ พบว่าสถานภาพที่ แตกต่ างกันเท่านั้นที่ มีผลต่ อคุ ณ ภาพการ
ให้บริ การแตกต่างกัน และสุ มนัส บุญมี (2553) ที่พบว่าเพศที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มีผลต่อคุณภาพ
การให้บริ การแตกต่างกัน
แนวคิ ดและทฤษฎี ส่วนประสมการตลาด (Kotler, 2003, p. 92 อ้างใน อดุ ลย์ จาตุรงคกุล
,2543, หน้า 312–314) ได้อธิ บายว่า ส่ วนประสมการตลาดที่ สามารถควบคุ มได้ซ่ ึ งใช้ร่วมกันเพื่ อ
ตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมาย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่นาํ เสนอแก่
ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและต้องสร้างคุณค่า (Value) ให้เกิดขึ้นการสร้างบริ การ
เพื่อให้บริ การที่ทรงคุณค่าบริ ษทั ต้องปรับแต่งบริ การให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย
Loudon และ Bitta (1988 อ้า งถึ ง ใน ศิ ริ ว รรณ เสรรั ต น์ แ ละคณะ, 2546 : 40) พฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึง “กระบวนการตัดสิ นใจและกิจกรรมทางกายภาพที่บุคคล
เข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อมีการประเมินการได้มาจากการใช้หรื อการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งสิ นค้าและบริ การ”
ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์, ปริ ญ ลักษิ ต านนท์ และศุ ภ ร เสรี รัตน์ (2541, หน้า 337-339) ได้สรุ ป
เกี่ ยวกับแนวความคิ ดกลยุทธ์การตลาดสําหรับ ธุ รกิ จการบริ การ (Market Mix) ไว้ในหนังสื อการ
บริ หารการตลาดยุคใหม่วา่ ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้อ (Buying Decision Process) เป็ นลําดับ
พัช รี อิ น ทรเสนี ย ์ (2550) ได้พ ัฒ นาหลัก สู ต รอบรมเรื่ อ งการสร้ าง จิ ต สํานึ ก ในการให้
บริ การสําหรับบุคลากรผูใ้ ห้บริ การในโรงแรมสยามซิต้ ีกรุ งเทพฯ ผลการฝึ กอบรม
งานวิจยั ของ ระพีพรรณ รัศมิภูติ (2537) ซึ่งผลการวิจยั พบว่า ผลของการฝึ กกอบรมไม่ได้
ระเบียบการวิจยั
งานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่างคื อ ประชากรที่ เข้ารั บ บริ การ
โรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ สู ตรของ COCHRAN, W.G. (1953).
SAMPLING TECHNIQUES. JOHN WILEY AND SONS. จํานวน 400 คน
ผูว้ ิ จ ัย ออกแบบการวิ จ ยั เป็ นเชิ งปริ ม าณโดยใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลในช่วง เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2560 แล้วตรวจสอบความถูกต้อง และความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามจากผูเ้ ชียวชาญ เมื่อผ่านเรี ยบร้อยแล้วจึงได้นาํ ไปแจกจริ งกับกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว
ข้างต้น
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วิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อ มู ล ได้จ ากแบบสอบถามของกลุ่ ม ตัว อย่า ง และทางออนไลน์ จํา นวน 400 คน มา
ดําเนิ นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่ งทําให้แน่ ใจได้ว่าข้อมูลที่ นาํ มาประมวลนั้น เป็ น
ข้อมูลที่ มีความสมบู รณ์ ถูกต้อง และอยู่ในรู ปแบบเดี ยวกันทั้งหมด และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ย
โปรแกรม Microsoft Excel โดยใช้สถิติเชิ งพรรณา ได้แก่ จํานวน ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ T-Test , F-Test
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตารางที่ 1 ตารางจํานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างของลักษณะประชากร
ร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
(n = 100)
รายละเอียด
เพศ
อายุ

อาชีพ

รายได้ เฉลีย่ ต่ อ

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ความถี่ ร้ อยละ

ชาย

156

39.00

หญิง

244

61.00

20-30 ปี

259

64.75

31-40 ปี

129

32.25

41-50 ปี

8

2.00

มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป

4

1.00

รับจ้าง

21

5.25

ธุรกิจส่ วนตัว

88

22.00

รับข้าราชการ

48

12.00

พนักงานบริ ษทั เอกชน

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

มากกว่า 50,001 บาทขึ้นไป

51

12.75

โสด

342

85.50

สมรส

58

14.50

จากตาราง พบว่า ผลการสํารวจของกลุ่มตัวอย่าง ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี เป็ นจํานวนมากที่สุด รองลงมา คือ ช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี
ตามลําดับ ในส่ วนอาชีพของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน รองลงมาคือ
ธุ รกิ จส่ วนตัว ระดับ รายได้ของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในช่ วง 20,001-30,000 บาท รองลงมาคื อ รายได้
ในช่วง 10,000-20,000 บาท สถานภาพโสดมีจาํ นวนมากที่สุด รองลงมาคือ สมรส
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ เกีย่ วกับปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาด
ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของการเข้ารับ
บริ การโรงพยาบาลเอกชน ของกลุ่มตัวอย่าง จากการศึกษาครั้งนี้ คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การ
ส่ งเสริ มการตลาด บุคลากรให้บริ การ มีรายละเอียดตามตารางที่ 2 ดังนี้
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนประสมทาง
การตลาด
2. ผลิตภัณฑ์

รายละเอียด

ความถี่

ร้ อยละ

วิภาวดี

59

14.75

พญาไท

58

14.5

บํารุ งราษฏร์

23

5.75

พระราม 9

83

20.75
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อื่นๆ

2.2) กระบวน

177

44.25

312

78

59

14.75

วินิจฉัยโรคได้แม่นยํา

8

2.00

บริ การไม่ซบั ซ้อน

12

3.00

อื่นๆ

9

2.25

พนักงานใส่ ใจ

122

30.5

เทคโนโลยีทนั สมัย

94

23.5

ความรวดเร็ วในบริ การ

140

35.00

44

11.00

เหมาะสมกับการรักษา

123

30.75

เหมาะสมกับคุณภาพ

229

57.25

ราคาถูกกว่าที่อืน

29

7.25

19

4.75

ใกล้ที่พกั อาศัย

220

55

สะดวกในการจอดรถ

33

8.25

ใกล้ที่ทาํ งาน

60

15

สะดวกในการเดินทาง

81

20.25

โรงพยาบาลใกล้ BTS

6

1.5

ระบบรักษาความปลดภัยที่
ดี
แผนกต่างๆมี
มาตรฐานสากล

2.3) สิ่ งที่คาดหวัง

มีแผนกเฉพาะทางที่
หลากหลาย
ราคา

ได้รับส่ วนลดจากการเข้า
บริ การ
สถานที่
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การส่ งเสริมการตลาด

มีแพคเกจพิเศษให้การ

179

44.75

104

26

มีบตั รกํานัล

5

1.25

โฆษณาประชาสัมพันธ์

16

4.00

96

24.00

บริ การ
สามารถผ่อนชําระได้

ตรวจสุ ขภาพ ฟรี ในครั้ง
ต่อไป
บุคลากรในการ
ให้บริ การ

65

มนุษยสัมพันธ์ดี
ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและ

16.25

169

42.25

95

23.75

ประสานงานรวเร็ ว

40

10.00

รักในงานบริ การ

31

7.75

เข้าใจง่าย
มีความพร้อมในการ
ให้บริ การ

จากตารางพบว่า ผลการสํารวจของกลุ่ ม ตัว อย่าง ผูต้ อบแบบสอบถามเลื อ กเข้าบริ การ
โรงพยาบาลอื่ น ๆ มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ พระราม 9 และ บํา รุ งราฏษ์ น้ อ ยที่ สุ ด ตามลํา ดับ
กระบวนการที่ทาํ ให้พอใจ คือมีการวินิจฉัยได้แม่นยํา มากที่สุด รองลงมาคือ ตรวจสุ ขภาพ และ ขอ
ใบรับรองแพทย์ น้อยที่ สุดตามลําดับ สิ่ งที่ คาดหวังจากการเข้ารั บบริ การโรงพยาบาลเอกชนมาก
ที่สุดคือ พนักงานเอาใจใส่ รองลงมา ความรวดเร็ วในการให้บริ การ และมีแผนกให้บริ การเฉพาะ
ทางที่หลากหลายครอบคลุม น้อยที่สุดตามลําดับ
ส่ วนด้านราคาที่เลือกมากที่สุดคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพในการรักษา และรองลงมาคือ
ราคาเหมาะสมกับการรักษา ตามลําดับ ด้านสถานที่ที่เลือกมากที่สุดคือ ใกล้ที่พกั อาศัย รองลงมาคือ
สะดวกในการเดิ น ทาง และโรงพยาบาลใกล้ BTS น้อยที่ สุดตามลําดับ ส่ วนในด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ที่เลือกมากที่สุดคือ มีแพคเกตพิเศษให้การบบริ การ รองลงมาคือ สามารถผ่อนชําระได้
และมี การตรวจสุ ขภาพ ฟรี ในครั้งต่ อไปที่ เข้าไปใช้บริ การ มีความใกล้เคียงกัน และมี บตั รกํานัล
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น้อยที่ สุดตามลําดับ ส่ วนด้านบุ คลากรที่ เลื อกมากที่ สุดคือ พนักงานมีการให้ขอ้ มูลที่ ถูกต้องและ
เข้าใจง่าย รองลงมาคือมีความพร้อมในการให้บริ การ และรักในงานบริ การ น้อยที่ตามลําดับ
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ เกีย่ วกับปัจจัยอื่น ๆ
ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อปั จจัยอื่น ๆ ของการเข้ารับบริ การโรงพยาบาล
เอกชน ของกลุ่มตัวอย่าง จากการศึกษาครั้งนี้ คือ ภาพลักษณ์ ทางกายภาพ กระบวนการให้บริ การ
และช่วงเวลาที่ไป มีรายละเอียดตามตารางที่ 3 ดังนี้

ตารางที่ 17 ปั จจัยอื่น ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ปั จจัยอื่นๆ

รายละเอียด

ความถี่

ร้อยละ

แขนง

240

60.00

ให้ความรู ้สึกอุ่นใจ

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

มีแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญหลาย
ด้านภาพลักษณ์

บรรยากาศภายในดู
สะอาด
ให้ความพึงพอใจได้มาก

การประกันสังคม

ประกันกลุ่ม/สวัสดิการ
พนักงาน
ชําระค่ารักษาพยาบาลด้วย
เงินสด
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จากตาราง พบว่ า ผลการสํ า รวจของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ผู ้ต อบแบบสอบถามเลื อ กเข้า รั บ บรการ
โรงพยาบาลในด้านภาพลักษณ์ที่มีแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญหลายแขนง มากที่สุด รองลงมาคือ ให้ความพึง
พอใจได้มากที่ สุด แลบรรยากาศภายในดูสะอาด น้อยที่ สุดตามลําดับ การประกันสังคมเลื อก ใช้
สิ ทธิ ประกันกลุ่ม/สวัสดิการพนักงาน มากที่สุด รองลงมาคือ ประกันสังคม และเลือกใช้บตั รทอง
(30 บาท) น้อยที่สุดตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ปัจ จัย ส่ วนบุคคลที่ประกอบด้ วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และสถานภาพที่
แตกต่ างกัน มีอิทธิพ ลต่ อการตัด สิ นใจเข้ ารั บบริ การโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่ามี อาชี พและรายได้ ที่ มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเข้ารั บ
บริ การโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนบั สําคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 2 : ปัจจัยส่ วนประสบทางการตลาดที่ประกอบด้ วย (7Ps) ได้ แก่
ด้ านผลิตภัณฑ์ (โรงพยาบาล) ด้ านสาเหตุ ด้ านสิ่ งที่คาดหวัง ด้ านราคา ด้ านสถานที่ (ทําเล
ที่ต้ังโรงพยาบาล) ด้ านการส่ งเสริ มการตลาด ด้ านบุคลากร ที่แตกต่ างกันมีอิทธิพ ลต่ อการตัดสิ นใจ
เข้ ารับบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานครต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ามี ด้านผลิ ตภัณฑ์ (โรงพยาบาล) ด้านสิ่ งที่ คาดหวัง ด้าน
ราคา และด้านบุ ค ลากร ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเข้ารั บ บริ ก ารโรงพยาบาลเอกชน ในเขต
กรุ งเทพมหานครอย่างมีนบั สําคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 3 : ปัจจัย อื่นๆที่ประกอบด้ วย ภาพลักษณ์ และการประกันสุ ขภาพแตกต่ างกัน
มีอทิ ธิพลต่ อการตัดสินใจเข้ ารับบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานครต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่ามี เพี ยง การประกัน สุ ข ภาพเท่ านั้น ที่ มีอิท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเข้ารับบริ การโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนบั สําคัญทางสถิติ 0.05
อภิปรายผลของการวิจยั
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สมมติฐานที่ 1 : ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชี พ รายได้ต่อเดือน และ
สถานภาพ ที่ แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกเข้ารั บบริ การโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร
1.1 ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลด้า นอาชี พ และรายได้ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การเข้า รั บ บริ การ
โรงพยาบาลอย่างมีนยั สําคัญ สอดคล้องกับในส่ วนของ ยกเว้นเพศ อายุ สถานภาพมีผลต่อการเข้า
บริ การโรงพยาบาลไม่ แตกต่ างกัน จะเห็ นได้ว่าในแต่ ละวัน โรงพยาบาลเอกชน ต้อ งให้บ ริ การ
ทางการแพทย์กบั ประชาชนจํานวนมากที่แตกต่างกันออกไปในหลายๆ ด้าน โดยมีบุคคลเหล่านั้นที่
มีระดับความคิดเห็ นในการมองภาพรวมการให้บริ การของทางโรงพยาบาลต่างกันออกไปคนละ
แบบ ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อุบล หนู ประเสริ ฐ (2551) ที่ พบว่าสถานภาพที่แตกต่างกัน
เท่านั้นที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริ การแตกต่างกัน และสุ มนัส บุญมี (2553) ที่พบว่าเพศที่แตกต่าง
กันเท่านั้นที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริ การแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 2 : ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด ที่ ป ระกอบไปด้วย ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้าน
สาเหตุ ด้านสิ่ งที่ ค าดหวัง ด้า นราคา ด้า นทํา เลี่ ที่ ต้ ัง ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้านบุ ค ลากร
ให้บริ การ
2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (โรงพยาบาล) ที่ แตกต่ างกันมี ผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกเข้ารับ บริ การ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ จะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลเอกชน
มีหลากหลายแห่ ง แต่ละแห่ งขึ้นอยู่กบั ความพึงพอใจของบุคคลนั้นๆว่ารู ้ สึกถึงคุ ณค่าบริ การของ
โรงพยาบาลแห่ งไหนมากกว่ ากัน ซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด และทฤษฎี ส่ ว นประสมการตลาด
(Kotler, 2003, p. 92 อ้างใน อดุ ล ย์ จาตุ ร งคกุ ล ,2543, หน้า 312–314) ได้อ ธิ บ ายว่า ส่ ว นประสม
การตลาดที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ซ่ ึ งใช้ร่ ว มกัน เพื่ อ ตอบสนองความพึ ง พอใจแก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งที่นาํ เสนอแก่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าและต้องสร้างคุณค่า (Value) ให้เกิดขึ้นการสร้างบริ การเพื่อให้บริ การที่ทรงคุณค่าบริ ษทั
ต้องปรับแต่งบริ การให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย
2.2 ด้านสิ่ งที่ คาดหวัง ที่ แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเข้ารับบริ การโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ เนื่องจากบุคคลที่เข้ารับบริ การโรงพยาบาล
ต้อ งการข้อ มู ล การรั ก ษาที่ เข้า ใจได้ง่ า ยจากบุ ค ลากรของโรงพยาบาล ซึ่ งพฤติ ก รรมดังกล่ าว
สอดคล้ อ งกั บ Loudon และ Bitta (1988 อ้ า งถึ ง ใน ศิ ริ วรรณ เสรรั ต น์ แ ละคณะ, 2546 : 40)
พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภค (Consumer Behavior) หมายถึ ง “กระบวนการตัด สิ น ใจและกิ จ กรรมทาง
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กายภาพที่ บุคคลเข้าไปเกี่ ยวข้องเมื่อมีการประเมินการได้มาจากการใช้หรื อการจับจ่ายใช้สอย ซึ่ ง
สิ นค้าและบริ การ”
2.3 ด้านราคา ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเข้ารับบริ การโรงพยาบาลเอกชนใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ จากการศึกษาพบว่าราคาที่เหมาะสมกับการรักษามี
ผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของลูกค้า เนื่ องจากค่ารักษาพยาบาลถือว่าเป็ นต้นทุนที่สาํ คัญอย่างหนึ่ ง
ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรี รัตน์, ปริ ญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรี รัตน์ (2541, หน้า 337-339) ได้
สรุ ป เกี่ยวกับแนวความคิดกลยุทธ์การตลาดสําหรับธุ รกิจการบริ การ (Market Mix) ไว้ในหนังสื อ
การบริ หารการตลาดยุคใหม่วา่ ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้อ (Buying Decision Process) เป็ นลําดับ
ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคพบว่า ผูบ้ ริ โภคผ่านกระบวนการ 7 ขั้นตอน คือ
ธุรกิจที่ให้บริ การจะใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรื อ 7Ps ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
โดยยกตัวอย่าง ด้านราคา (Price) หมายถึ ง คุ ณ ค่ าผลิ ต ภัณ ฑ์ ในรู ป ของตัวเงิ น ราคาเป็ นต้น ทุ น
(Cost)ของลูกค้าลูกค้าจะเปรี ยบเที ยบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ผลิตภัณฑ์
นั้น ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคา เขาจะตัดสิ นใจซื้อ ดังนั้น การกําหนดกลยุทธ์ดา้ นราคาต้องคํานึงถึงคุณค่า
2.4 ด้านบุคลากร ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเข้ารับบริ การโรงพยาบาลเอกชน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญ จากการศึ กษาพบว่าบุ คลากรจะให้บริ การด้าน
ข้อมูลการรักษาอย่างมีประสิ ทธิภาพได้น้ นั จะต้องได้รับการฝึ กอบรมที่สร้างจิตสํานึ กในการบริ การ
สอดคล้องกับ พัชรี อินทรเสนีย ์ (2550) ได้พฒั นาหลักสู ตรอบรมเรื่ องการสร้าง จิตสํานึ กในการให้
บริ การสําหรับบุคลากรผูใ้ ห้บริ การในโรงแรมสยามซิ ต้ ีกรุ งเทพฯ ผลการฝึ กอบรม พบว่า หลังการ
ฝึ กกอบรมพนักงานมีความรู ้ เรื่ องจิตสํานึ กการให้บริ การ สู งขึ้นและมีเจตคติต่องานนสู งขึ้นด้วย
อย่างมีนัยสําคัญที่ .05 จะเห็ นได้ว่าแนวความคิดและผลวิจยั ของนักวิชาการที่ เกี่ ยวข้องกับการฝึ ก
กอบรม ส่ วนใหญ่ พ บว่าการฝึ กกอบรมเป็ นนตัวแปรสําคัญ ต่ อพฤติ กรรมในการปฏิ บ ตั ิ งานโดย
สามารถนําความรู ้ที่ได้จากการฝึ กอบรมมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน มีความรู ้ ที่เพิ่มขึ้นไม่วา่ จะอยูใ่ นสาย
อาชี พใดเช่น ข้าราชการ พนักงานขาย ผูบ้ งั คับบัญชาในระดับต่างๆ ยกเว้นงานวิจยั ของ ระพีพรรณ
รัศมิภูติ (2537) ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า ผลของการฝึ กกอบรมไม่ได้ ทําให้ ข้าราชการเกิดจิตสํานึ กใน
การปฏิบตั ิงานในแง่ของความผูกพันต่อองค์การและปั จจัยแวดล้อมขององค์การไม่ได้ เป็ นเงื่อนไขที่
ทําให้การฝึ กอบรมดังกล่าวมีผลต่ออ จิตสํานึ กในการปฏิบตั ิ งานในแง่ของความผูกพันต่อองค์ แต่
อย่างใด
สมมติฐานที่ 3 : ปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบไปด้วย ด้านภาพลักษณ์ และการประกันสังคม
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3.1 การประกันสุ ขภาพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเข้ารับบริ การโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ จากการศึกษาพบว่า บุคคลที่เข้ารับบริ การ
โรงพยาบาลส่ วนใหญ่จะใช้สิทธิ การประกันกลุ่ม/สวัสดิการพนักงาน ซึ่ งสอดคล้องกับหลักสิ ทธิ ที่
พนัก งานควรได้รั บ จากนายจ้าง ซึ่ งสํานัก งาน และองค์ก รต่ างๆ มากกว่ า 25,000 แห่ ง นั้ น จะมี
สวัสดิการเพิ่มเติ มให้แก่พนักงานโดยการทําประกันให้กบั พนักงานโดยทําเป็ นประกันชี วิตแบบ
กลุ่ ม ( STAYWELL CONSULTANT,2554) อี ก ทั้ง ปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท ประกัน ชี วิ ต แทบทุ ก แห่ งต่ าง
ร่ วมมือกับสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน ในการอํานวยความสะดวกให้ลูกค้าประกันสุ ขภาพ
ของตน เช่ น ร่ วมมือกับสถานพยาบาลเอกชนในการให้บริ การลูกค้าที่ ไปรักษาโดยไม่ตอ้ งสํารอง
จ่ายเงิ นเอง บางแห่ งอาจมี ส่วนลดพิ เศษให้ ลูกค้าของบริ ษทั ประกัน หรื อ มี ช่องทางพิ เศษในการ
ให้บริ การ เป็ นต้น (กรธัช อยู่สุข, 2553) ส่ งผลให้เมื่อพนักงานบริ ษทั เจ็บป่ วยก็จะไปใช้สิทธิ ตาม
โรงพยาบาลที่บริ ษทั ประกันระบุไว้เพือ่ ความสะดวก
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
ผูว้ ิจยั ควรหาข้อมูลเพิมเติ มจากประชากรในพื้ นที่ ต่างๆ อาทิ เช่ น ในเขตปริ มณฑล หรื อ
ต่างจังหวัดที่มีจาํ นวนประชากรหนาแน่น เพือ่ จะได้ขอ้ มูลที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
สําหรับโรงพยาบาล ควรคํานึ กถึงปั จจัยด้านต่างๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการเข้ารับบริ การ
โรงพยาบาล เช่น ปั จจัยส่ วนประสบทางการตลาด (7Ps) ด้านราคา ควรศึกษาราคาให้เหมาะสมกับ
การรักษา ด้านสถานที่ ควรศึกษาทําเลที่ต้ งั ของโรงพยาบาล ให้เหมาะกับผูเ้ ข้ารับบริ การ
ในส่ วนของผูเ้ ข้ารั บการบริ การจากโรงพยาบาลควรศึ กษาข้อมูลสิ ท ธิ ประโยชน์เพิ่ มเติ ม
เกี่ยวกับการประกันสุ ขภาพในรู ปแบบต่างๆ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุ ด
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ปัจจัย ที่มอี ทิ ธิพ ลต่ อการเลือกใช้ บริการโรงพยาบาลรามคําแหง
FACTORS INFLUENCING THE SELECTION OF RAMKHAMHAENG HOSPITAL
สุ รีวลั ย์ ชู ชื่น
นักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลการเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลรามคําแหงมีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยอื่น ๆ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 385 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยสถิ ติพรรณนา ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน พร้ อมกับทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิติอนุมานT-Test และ F-Test
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มีช่วงอายุระหว่าง 20 - 30 ปี
ระดับการศึ กษาปริ ญ ญาตรี อาชี พคื อ พนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนอยู่ที่ 10,000 20,000 บาท ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปั จจัยที่มีผล
ต่อการเข้ารับบริ การคือ ภาพพจน์และชื่อเสี ยงของโรงพยาบาล ด้านราคาค่าบริ การต่อครั้งคือ 5,000
บาท ด้านสถานที่ต้ งั คือ สะดวกในการเดินทาง ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดคือ มีการโฆษณาจาก
สื่ อต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ เช่น โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต ด้านบุคลากรของโรงพยาบาลคือ
ความน่าเชื่อถือและความชํานาญของทีมแพทย์ดา้ นกระบวนการในการให้บริ การคือ การให้บริ การ
อย่างรวดเร็ ว ด้านอาคารสถานที่ คื อ มี ค วามกว้างขวาง สะอาด ทัน สมัย ปั จจัย อื่ น ๆของผูต้ อบ
แบบสอบถามพบว่า ด้านความน่าเชื่อถือคือ การวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง ด้านบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจคือ ตัวเอง ด้านความพึงพอใจในการรักษาคือ โรคอื่นๆ ด้านค่ารักษาต่อครั้งคือ ปานกลาง
ด้านความสําเร็ จในการรักษาคือ หายปกติ
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่ามีเพียงปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอายุ การศึกษา อาชี พ รายได้ที่
แตกต่ างกัน และปั จจัยอื่ น ๆด้านความน่ าเชื่ อ ถื อ ที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อกใช้บ ริ การโรงพยาบาล
รามคําแหงณ ระดับนัยสําคัญ ทางสถิติ 0.05 ทั้งนี้ เนื่ องจาก ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ น้ ัน อยู่
ในช่วงวัยทํางาน มีการศึกษาในระดับหนึ่ง และมีรายได้ปานกลาง เป็ นธรรมดาที่ผใู ้ ช้บริ การกลุ่มนี้ที่
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จะคิดและตัดสิ นใจอย่างละอียด รอบคอบในการซื้ อสิ นค้าและบริ การ หรื อการรับรู ้ ข่าวสารต่างๆ
เพื่อความคุม้ ค่าและพึงพอใจสู งสุ ดกับเงินที่จ่ายไปเพื่อแลกกับสิ นค้าและบริ การต่างๆ
คําสํ าคัญ : ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด, การเลือกใช้บริ การ, 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.
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Keywords: Marketing Mix Factors, Choice of Service, Ramkhamhaeng Hospital
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหาการวิจยั
ในสภาพเศรษฐกิ จและสังคมในปั จจุบ นั ที่ เติ บโตขึ้นอย่างรวดเร็ ว ประชากรในสังคมประสบ
ปั ญหากับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ทําให้ผูค้ นหันมาดูแลตนเองและใส่ ใจกับสุ ขภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่ อง
ของอาหาร การออกกําลังกาย การตรวจสุ ขภาพ หรื อแม้กระทัง่ การเสริ มความงาม ทําให้ธุรกิจด้าน
สุ ขภาพเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ ว
ปั จจุบนั ผูท้ ี่ เข้ารับบริ การโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น แม้ว่าจะมี ค่าใช้จ่ายที่ สูงกว่าโรงพยาบาล
อันเนื่ องมาจากโรงพยาบาลรัฐบาลมีผูเ้ ข้ารับบริ การเป็ นจํานวนมาก ไม่ทนั ท่วงทีต่อการรักษา อีกทั้ง
การบริ การที่ไม่ทวั่ ถึง ทําให้ผทู ้ ี่เข้ารับบริ การไม่ได้รับความสะดวกสบาย
ด้วยเหตุที่กล่าวมาในขั้นต้นนี้ ทําให้ธุรกิจด้านสุ ขภาพอย่างโรงพยาบาลเอกชนเกิดขึ้นมากมาย
ตามความต้องการของผูเ้ ข้ารับบริ การ และจํานวนประชากรที่เพิ่มสู งขึ้น ผลที่ตามมาคือ การแข่งขัน
ของโรงพยาบาลเอกชนที่สูงขึ้น โรงพยาบาลเอกชนส่ วนใหญ่จะมุ่งเน้นเรื่ องการบริ การที่เป็ นเลิศ เพื่อ
สร้ างความประทับใจให้กบั ผูเ้ ข้ารับบริ การ การจัดโปรโมชั่นเพื่อส่ งเสริ มการตลาดและดึ งดูดความ
สนใจ การมีเทคโนโลยีและเครื่ องมือทางการแพทย์เพื่อเพิ่มความน่ าเชื่อถือ นอกจากนี้ ยงั มีปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมภายนอกที่โรงพยาบาลต้องปรับตัวและก้าวตามให้ทนั
จากสภาพการดังกล่าวจึ งทําให้ผูว้ ิจยั ทําการวิจยั ศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่ อการเลื อกใช้
บริ การโรงพยาบาลรามคําแหง เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้องนําผลไปปรับปรุ งและพัฒนา
ต่อยอด ทั้งด้านคุณภาพและการบริ การ เพื่อให้โรงพยาบาลรามคําแหงสามารถแข่งขันกับโรงพยาบาล
เอกชนรายอื่นอย่างมีประสิ ทธิภาพและก้าวเป็ นโรงพยาบาลเอกชนที่อยูร่ ะดับแนวหน้าของประเทศ
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลรามคําแหง
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กใช้บ ริ ก าร
โรงพยาบาลรามคําแหง
3. เพื่อศึกษาปั จจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลรามคําแหง

1687

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ที่แตกต่างกัน มี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลรามคําแหงต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วยปั จจัยที่มีผลต่อการเข้ารับบริ การด้านราคา
ค่ า บริ การด้า นสถานที่ ต้ ัง ด้า นการส่ ง เสริ มทางการตลาดด้ า นบุ ค ลากรในโรงพยาบาลด้า น
กระบวนการในการให้บริ การและด้านอาคารสถานที่ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การ
โรงพยาบาลรามคําแหงต่างกัน
3. ปั จจัยอื่ น ๆ ที่ ป ระกอบด้วย ด้านความน่ าเชื่ อถื อ ด้านบุ คคลที่ มีอิท ธิ พ ลต่ อการเข้ารั บ
บริ การด้านการรักษาโรคที่พึงพอใจด้านค่ารักษาต่อครั้งด้านการประสบความสําเร็ จในการรักษาที่
แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลรามคําแหงต่างกัน
ประโยชน์ ของการวิจยั
1. เพื่อนําผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางให้กบั โรงพยาบาล เพื่อนําไปปรับปรุ งและพัฒนาใน
ส่ วนของบุคลากร
2. เพื่อปรับปรุ งการบริ การทุกส่ วนงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ ข้ารับบริ การ
และนําผลที่ได้ไปเป็ นข้อมูลในการกําหนดกลยุทธ์
3. นําผลที่ได้ทาํ ให้เราทราบถึงความต้องการ และความคิดเห็นของผูเ้ ข้ารับบริ การ ทําให้
สามารถนําไปพัฒนาไปถูกจุดเพื่อเพิ่มคุณภาพของการบริ การ
กรอบแนวความคิดการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่ ง
มวลชนแห่ งประเทศไทย” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้

1688

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

(Independent Variable)

(Dependent Variable)









ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยที่มีผลต่อการเข้ารับบริ การ
ด้านราคาค่าบริ การ
ด้านสถานที่ต้ งั
ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด
ด้านบุคลากรในโรงพยาบาล
ด้านกระบวนการในการให้บริ การ
ด้านอาคารสถานที่







ปั จจัยอื่น ๆ
ด้านความน่าเชื่อถือ
ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเข้ารับริ การ
ด้านการรักษาโรคที่พึงพอใจ
ด้านค่ารักษาต่อครั้ง
ด้านการประสบความสําเร็ จในการรักษา

การเลือกใช้บริ การ
โรงพยาบาลรามคําแหง

กรอบแนวคิดการวิจยั
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์, ปริ ญลักษิตานนท์ และศุภร เสรี รัตน์ (2541) ได้สรุ ป เกี่ยวกับแนวความคิด
กลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจการบริ การ (Market Mix) ไว้ในหนังสื อ การบริ หารการตลาดยุคใหม่
ว่า ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ (Buying Decision Process) เป็ นลําดับ ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคพบว่า ผูบ้ ริ โภคผ่านกระบวนการ 7 ขั้นตอน คือธุ รกิจที่ ให้บริ การจะใช้สวนประสม
การตลาด (Marketing Mix) หรื อ 7Ps ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
Product คือ เป็ นสิ่ งซึ่งสนองความจาเป็ นและความต้องการของมนุษย์ได้ คือ สิ่ งที่ผขู ้ ายต้อง
มอบให้แก่ ลูกค้าและลู กค้าจะได้รับผลประโยชน์ และคุ ณ ค่าของผลิ ตภัณ ฑ์น้ ันๆ โดยทัว่ ไปแล้ว
ผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็ น สิ่ งซึ่ งจับต้องได้และ ผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้อง
ไม่ได้ ในด้านการบริ การด้านสิ นเชื่อนั้นถือว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องไม่ได้ เนื่องจากเป็ นผลิตภัณฑ์
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ที่ อยู่ในรู ปของบริ การ (Service Product) การที่ จะสร้างความมัน่ ใจ และ ทาให้ลูกค้าเกิ ด ความพึง
พอใจในการใช้บริ การนั้นธุรกิจจะต้องสร้างและนาเสนอสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม เพื่อเป็ นสัญลักษณ์แทน
การบริ การที่ไม่สามารถจับต้องได้ ซึ่ งผลิตภัณฑ์ในกีฬาฟุตบอลคือ นักฟุตบอล และผลิตภัณฑ์ของ
สโมสรต่างๆเช่น เสื้ อผ้า
Price คุ ณ ค่ าผลิ ตภัณ ฑ์ในรู ปของตัวเงิ น ราคาเป็ นต้นทุ นของ (Cost) ของลูกค้า ลูกค้าจะ
เปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า(Value) ผลิตภัณฑ์กบั ราคา(Price)ผลิตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคาจะ
ตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้น การกําหนดกลยุทธ์ดา้ นราคาต้องคํานึ งถึงคุณค่า ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ กาํ หนดมูลค่า ใน
การแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การในรู ปของเงินตราเป็ นส่ วนที่เกี่ยวกับ วิธีการกําหนดราคานโยบาย
และกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการกําหนดราคาต้องคํานึ งถึงคุณค่าที่ รับรู ้ (Perceived Value) ในสายตาของ
ลูกค้า ซึ่งตองพิจารณาว่า การยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของ ผลิตภัณฑ์วา่ สู งกว่าราคาผลิตภัณฑ์น้ นั
ต้น ทุ น สิ น ค้าและค่ าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวของ การแข่ งขัน และ ปั จจัยอื่ น ๆ ซึ่ งราคาของการตลาดด้าน
ฟุตบอลคือการกําหนดราคาค่าบัตรเข้าชม
Place ด้านสถานที่ ให้ บ ริ การในส่ วนแรก คื อ การเลื อ กทําเล ที่ ต้ งั (Location) ของธุ รกิ จ
บริ การมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะธุ รกิ จบริ การที่ ผูบ้ ริ โภคต้องไปรับ บริ การจากผูใ้ ห้บริ การใน
สถานที่ที่ผใู ้ ห้บริ การจัดไว้ เพราะทําเลที่ต้ งั ที่เลือกเป็ นตัวกาหนดกลุ่ม ผูบ้ ริ โภคที่จะเขามาให้บริ การ
ดังนั้นสถานที่ให้บริ การต้องสามารถครอบคลุมพื้นที่ ในการให้บริ การ กลุ่มเป้ าหมายได้มากที่สุด
และคํานึงถึงทําเลที่ต้ งั ของคู่แข่งขันด้วย โดยความสําคัญของทําเลที่ต้ งั จะมีความสําคัญมากน้อยแตก
ตางกันไปตามลักษณะเฉพาะของธุ รกิ จบริ การแต่ละประเภท ธุ รกิจบริ การนั้นช่ องทางการจัดจา
หน่ายเป็ นหนึ่งในยุทธศาสตร์สาํ คัญของการวางกลยุทธ์ทางการตลาด เพราะหากสามารถหาช่องทาง
กระจายสิ นค้าไปสู่ มือผูบ้ ริ โภคได้มากเท่าไร ผลกาไรก็จะเพิ่มสู งขึ้นมากเท่านั้น และที่สาํ คัญจะต้อง
มีมาตรฐานคือ สนามฟุตบอลที่มีมาตรฐานตรงตามกฏของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่ งเอเชีย
Promotion การสงเสริ มทางการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่มีความสําคัญในการ
ติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ ายและผูใ้ ห้บริ การ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสาร หรื อ
ชักจูงให้เกิดทัศนคติ และพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม กับ
ลูกค้า โดยเครื่ องมือที่ ใช้ในการสื่ อสารการตลาดบริ การในการสงเสริ มทางการตลาดอาจทาได้ 4
แบบด้วยกัน ซึ่ งเรี ยกว่า สวนผสมการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion Mix) หรื อส่ วนประสมใน การ
ติดต่อสื่ อสาร (Communication Mix) ประกอบไปด้วย
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 การโฆษณา (Advertising) เป็ นการติดต่อสื่ อสารแบบไม่ใช่บุคคล โดยผ่านสื่ อ ต่าง
ๆ และผู ้ อุ ป ถั ม ภ์ ร ายการต้ อ งเสี ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการโฆษณาที่ ผ่ า นสื่ อ เช่ น
หนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
ป้ายโฆษณา การโฆษณาในโรงภาพยนตร์ ฯลฯ
 การขายโดยใช้พ นักงาน (Personal Selling) เป็ นการติ ดต่ อ สื่ อ สารทางตรงแบบ
เผชิ ญหน้าระหว่างผูข้ ายและลูกค้าที่ มีอาํ นาจซื้ อ ซึ่ งเป็ นการขายโดยใช้พนักงาน
ขาย
 การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) เป็ นเครื่ องมือหรื อกิจกรรมทาง การตลาดที่
กระทําการอย่างต่อเนื่ อง นอกเหนื อจากการขายโดยใช้พนักงาน การโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์ที่ช่วยกระตุน้ ความสนใจในการใช้บริ การของลูกค้า
 การประชาสั ม พัน ธ์ (Publicity and Public Relation) เป็ นแผนงานการนาเสนอ
อย่างต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ชัก จู งกลุ่ ม สาธารณะให้ เกิ ดความคิ ด เห็ น หรื อ ทัศ นคติ ที่ ดีต อ
องค์กรตลอดจนสร้าง ภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีระหว่างธุรกิจกับลูกค้ากลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ งสําหรับการตลาดทางด้านฟุตบอลคือ การสร้างแฟนคลับ การโฆษณา
ประชาสั ม พัน ธ์ และการทางานร่ ว มกับ สื่ อ สารมวลชน เพราะแฟนคลับ คื อ
ผูบ้ ริ โภค ที่ตอ้ งสร้างเพื่อให้เกิดลอยัลตี้ต่อแบรนด์
สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550: 103-105 ) ได้เสนอ 7 องค์ประกอบ ( 7P’s) ของสิ นค้าบริ การที่ตอ้ ง
สอดประสานกันอย่างดี จึงจะได้ประสิ ทธิผล ดังนี้
1) องค์ประกอบทางด้านสิ นค้า ( Product Element ) ผูบ้ ริ หารสิ นค้าบริ การจะต้อง
ตัดสิ นใจเลื อกบริ การหลัก ( Core Service ) และองค์ประกอบเสริ ม ( Supplementary Service ) ที่
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและแข่งขันได้ดีกบั บริ การของคู่แข่ง
2) ราคาและค่าใช้จ่ายส่ วนที่ลูกค้าต้องจ่าย ( Price ) องค์ประกอบนี้ นอกเหนื อจาก
ในเรื่ อ งของราคาตามปกติ ที่ ผูบ้ ริ ห ารจะต้อ งตัด สิ น ใจเหมื อ นกับ ราคาของสิ น ค้าแบบเดิ ม แล้ว
ผูบ้ ริ ห ารยังจะต้องคํานึ งถึ งค่ าใช้จ่ายที่ ไม่ ใช่ ตวั เงิ น เวลาที่ ลู กค้าต้อ งเสี ยไปกับ การมาใช้บ ริ การ
ตลอดจนความรู ้สึกทางด้านร่ างกายและจิตใจ ที่อาจออกมาในแง่ลบ ความไม่พึงพอใจต่อการบริ การ
ที่ได้รับ เนื่องจากบริ การไม่ได้เป็ นไปตามที่คาดหมายไว้
3) สถานที่และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ( Place & e-Channel ) การตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
การส่ งมอบบริ การต้องคํานึ งถึ งปั จจัยทางด้านสถานที่ ที่ให้บริ การ และเวลาในสิ นค้าบริ การบาง
1691

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

ประเภทให้สามารถส่ งมอบบริ การได้ผ่านทางช่ องทางอิเล็กทรอนิ กส์ ที่เรี ยกว่า “อี เมล์” หรื อทาง
เว็บไซต์ก็ได้ เพราะลูกค้าจะคํานึ งถึงความสะดวกรวดเร็ วในการรับบริ การเป็ นปั จจัยสําคัญ ซึ่ งเป็ น
ปั จจัยที่ผบู ้ ริ หารต้องคอยตัดสิ นใจ เพื่อแข่งกันเสนอบริ การที่สะดวกรวดเร็ วให้กบั ลูกค้าให้ได้ดีที่สุด
4) การส่ งเสริ มการขายและการสื่ อสารทางการตลาด ( Promotion & IMC) ไม่ มี
สิ นค้าชนิ ดใดที่ จะประสบความสําเร็ จได้ ถ้าไม่มีโปรแกรมการสื่ อสารการตลาดที่ ดี ซึ่ งเข้ามามี
บทบาทในการให้ขอ้ มูลที่จาํ เป็ นกับลูกค้า ชักชวนให้เห็นประโยชน์ที่จะได้รับ ตลอดจนกระตุน้ ให้
ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อบริ การเร็ วขึ้น แต่โดยหลักใหญ่แล้ว การสื่ อสารการตลาดของสิ นค้าบริ การมักจะ
เน้นที่การสอนลูกค้าเกี่ยวกับบริ การนั้น ๆ ว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้าง เมื่อใดจึงควรจะใช้จะหาได้ที่
ไหน และจะต้องทําอย่างไรบ้างในการมารับบริ การนั้น ๆ
5) พนักงานผูใ้ ห้ บ ริ ก ารและลู กค้าที่ มี ส่ ว นในการผลิ ต -ส่ งมอบบริ การ (People
:Employee , Customer) มีบริ การหลายชนิดที่เจาะจงให้ลูกค้าและพนักงานต้องมามีส่วนร่ วมในการ
ผลิตและส่ งมอบการบริ การพร้ อมกัน ขาดฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งไม่ได้ เช่ นการให้บริ การตัดผม เป็ นต้น
โดยมากลู ก ค้าจะประเมิ น คุ ณ ภาพของการบริ การจากการติ ดต่ อ รั บ บริ ก ารจากพนักงานบริ การ
ผูบ้ ริ หารที่รู้ความสําคัญของปั จจัยนี้ มกั จะทุ่มเทงบประมาณไปกับการให้การอบรมพนักงานบริ การ
และการคัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพ
6) ภูมิทศั น์บริ การ ( Physical Evidence ) นับเป็ นองค์ประกอบที่มีส่วนในการช่วย
ทํา ให้ ลู ก ค้า รู ้ สึ ก ว่ า บริ ก ารนั้ นมี คุ ณ ภาพ มี ค วามเหมาะสม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ว ยเช่ น เดี ย วกัน
องค์ประกอบนี้ได้แก่ อาคารสํานักงาน สถานที่ที่ให้บริ การ เครื่ องมือที่ใช้ การแต่งกายของพนักงาน
ที่ เหมาะสม เครื่ อ งหมายการค้า สิ่ งพิ ม พ์ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อ ง หรื อ แม้ก ระทั่งลู ก ค้าคนอื่ น ที่ อ ยู่ใน
สถานที่ บ ริ การนั้นๆ มี ส่วนให้ ลูกค้าใช้ป ระเมิ น งานบริ การนั้นด้วยเช่ นกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากสิ นค้า
บริ การเป็ นสิ่ งจับต้องและประเมินได้ยาก ลูกค้าจึงมักจะไปเปรี ยบเทียบเอากับสิ่ งที่อยูใ่ กล้เคียงที่เป็ น
องค์ประกอบ
7) กระบวนการออกแบบบริ การ ( Process Design ) เป็ นกระบวนการการออกแบบ
การส่ งมอบบริ การให้กบั ลูกค้า ถ้าการออกแบบทําได้ดี การส่ งมอบบริ การก็จะมี ประสิ ท ธิ ภาพ
ถูกต้องตรงเวลา มีคุณภาพสมํ่าเสมอ แต่ถา้ การออกแบบขั้นตอนการบริ การไม่ดีพอก็จะทําให้ลูกค้า
รู ้สึกรําคาญ หรื อหากเกิดความไม่พอใจมากขึ้นอาจจะเลิกใช้บริ การไปเลย เพราะการออกแบบการ
ให้บริ การที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพจะทําให้ลูกค้ารู ้สึกได้ว่ามีข้ นั ตอนมากมายเหมือนราชการ – เชื่องช้า
พนักงานที่ รับ เรื่ องไม่ กล้าตัดสิ นใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกดดันจะมี มากที่ แนวรั บลู กค้าตรง
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พนักงานรับบริ การที่ อยู่ส่วนหน้าสุ ด ทําให้พนักงานมีความตึ งเครี ยด ซึ่ งจะส่ งผลให้การบริ การมี
ประสิ ทธิภาพลดลง และกลายเป็ นความล้มเหลวในที่สุด
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟ้ าขนส่ ง
มวลชนแห่ งประเทศไทย เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ ใช้แนวทางการวิจยั เชิงสํารวจ เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการออกแบบสอบถาม ซึ่ งการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา
และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้ Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห์
ประชากรและหน่วยวิเคราะห์
ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่มาใช้บริ การโรงพยาบาลรามคําแหง
ตั้งแต่วนั ที่ วันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งไม่สามารถระบุจาํ นวนประชากรที่
แน่นอนได้กลุ่มตัว
อย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขนาดตัวอย่างจากการใช้สูตรของ
COCHRAN, W.G. (1953). SAMPLING TECHNIQUES. JOHN WILEY AND SONS. คํานวณหา
ขนาดตัวอย่างที่จะใช้ มีรายละเอียดดังนี้
N

=

จะได้ N

=
= 384.16 คน 385 คน

ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้วิธีดาํ เนินการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็ น (Non-probability
Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งผูว้ ิจยั ทําการเก็บ
ข้อมูลตัวอย่างผ่านทางแบบสอบถามจํานวน 385 ชุด
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนนี้ เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยส่ วนบุคคล ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยอื่นๆ กับอิทธิพลต่อการใช้บริ การโรงพยาบาลรามคําแหง ของกลุ่มตัวอย่างโดยผูศ้ ึกษานํา
ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจมาทดสอบสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ด้วยค่าสถิติ
สรุ ปผลการวิจยั
ตารางที่ 1 ผลการวิจยั ของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ โ รงพยาบาลรามคําแหง
จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ

รายละเอียด

ความถี่

ร้ อยละ

ชาย

131

34

หญิง

254

66

ความถี่

ร้ อยละ

ตํ่ากว่า 20 ปี

61

16

20 –30 ปี

167

43

31 –40ปี

114

30

41 –50 ปี

22

6

50 ปี ขึ้นไป

21

5

ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี

156

41

ปริ ญญาตรี

170

44

ปริ ญญาโท

52

14

ปริ ญญาเอก

7

2

นักเรี ยน / นักศึกษา

80

21

ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

80

21

พนักงานบริ ษทั เอกชน

106

28

ปัจจัยส่ วนบุคคล
อายุ

ระดับการศึกษา

อาชีพ

รายละเอียด

1694

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561

รายได้

ธุรกิจส่ วนตัว

83

22

อาชีพอิสระ

36

9

ตํ่ากว่า 10,000บาท

60

16

10,000 - 20,000บาท

174

45

20,001 - 30,000 บาท

88

23

30,000บาทขึ้นไป

63

16

ตารางที่ 2 ผลการวิจยั ของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ โ รงพยาบาลรามคําแหง
จําแนกตามปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยส่ วนประสมทาง

รายละเอียด

ความถี่

ร้ อยละ

78

20

คุณภาพของโรงพยาบาล

171

44

ความหลากหลายของบริ การ

52

14

การบริ การที่ทนั สมัย ได้มาตรฐาน

84

22

ตํ่ากว่า 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

สถานที่ต้ งั อยูใ่ กล้บา้ น หรื อที่ทาํ งาน

130

34

มีการแบ่งโซนการให้บริ การอย่าง

33

9

255

66

การตลาด

ปัจจัยที่มผี ลต่ อการเข้ า ภาพพจน์และชื่อเสี ยงของ
รับบริการ

ด้ านราคาค่ าบริการ

ด้ านสถานทีต่ ้งั

โรงพยาบาล

ชัดเจน
ด้ านการส่ งเสริมทาง

มีการโฆษณาจากสื่ อต่างๆ อย่าง

การตลาด

สมํ่าเสมอ เช่น โทรทัศน์
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หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
ส่ วนลดต่างๆ

85

22

การให้บตั รกํานัน (เช่น โปรแกรม

20

5

27

7

ความถี่

ร้ อยละ

243

63

93

24

22

6

27

7

การให้บริ การอย่างรวดเร็ ว

151

39

ความเหมาะสมของเอกสาร และ

117

30

นําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาให้บริ การ

117

30

มีความกว้างขวาง สะอาด ทันสมัย

267

69

7

15

ตรวจสุ ขภาพ)
สิ ทธิพิเศษเฉพาะบุคคล

ปัจจัยส่ วนประสมทาง

รายละเอียด

การตลาด
ด้ านบุคคลากรใน

ความน่าเชื่อถือและความชํานาญ

โรงพยาบาล

ของแพทย์
ความสุ ภาพและการบริ การที่ดีของ
พนักงาน
การตอบสนองต่อการแก้ปัญหาของ
บุคคลากร
ความสามารถในการสื่ อสารและ
อธิบายข้อมูลของบุคคลากรใน
โรงพยาบาล

ด้ านกระบวนการใน
การให้ บริการ

ขั้นตอนที่ใช้ติดต่อในโรงพยาบาล
ด้ านอาคารสถานที่

มีที่นงั่ เพียงพอกับลูกค้าที่มาใช้
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บริ การ
บรรยากาศและการตกแต่งภายในที่

28

7

33

9

หรู หรา
มีที่จอดรถเพียงพอกับลูกค้า

จากตารางที่ 2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปั จจัยที่มีผลต่อการเข้ารับบริ การคือ
คุณภาพของโรงพยาบาล ด้านราคาค่าบริ การคือ ตํ่ากว่า 5,000 บาท ด้านสถานที่ ต้ งั คือ สะดวกใน
การเดิ น ทาง ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดคื อ มี ก ารโฆษณาจากสื่ อ ต่ างๆ อย่างสมํ่าเสมอ เช่ น
โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์ เน็ตด้านบุคคลากรของโรงพยาบาลคือ ความน่ าเชื่ อถือและความ
ชํานาญของทีมแพทย์ดา้ นกระบวนการในการให้บริ การคือ การให้บริ การอย่างรวดเร็ ว ด้านอาคาร
สถานที่คือ มีความกว้างขวาง สะอาด ทันสมัย
ตารางที่ 3 ผลการวิจยั ของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ โ รงพยาบาลรามคําแหง
จําแนกตามปั จจัยอื่นๆ
ปัจจัย อื่นๆ
ด้ านความน่ าเชื่ อถือ

ด้ านบุคคลที่มอี ทิ ธิพล

รายละเอียด

ความถี่

ร้ อยละ

การวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง

168

44

มาตรฐานด้านการบริ การ

141

37

อุปกรณ์และยา

37

10

ทํางานเป็ นทีม

39

10

ตัวเอง

204

53

บุคคลในครอบครัว

89

23

เพื่อน

55

14

ญาติ

37

10

อุบตั ิเหตุ

97

25

ต่ อการเข้ ารับริการ

ด้ านการรักษาโรคที่พงึ
พอใจ
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ด้ านค่ ารักษาต่ อครั้ง

ด้ านการประสบ

โรคผ่าตัดสมอง

14

4

โรคหัวใจ

30

8

โรคอื่นๆ

244

63

พอสมควร

111

29

ปานกลาง

176

46

พอดี

39

10

สู งมาก

9

15

หายปกติ

190

49

หายดี

160

42

ต้องกลับมารักษาใหม่

17

4

ความถี่

ร้ อยละ

18

5

ความสําเร็จในการรักษา

ปัจจัย อื่นๆ

รายละเอียด
ไม่มารักษาอีก

จากตารางที่ 3 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญด้านความน่าเชื่อถือคือ การ
วินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจคือ ตัวเอง ด้านความพึงพอใจในการ
รักษาคือ โรคอื่นๆ ด้านค่ารักษาต่อครั้งคือ ปานกลาง ด้านความสําเร็ จในการรักษาคือ หายเป็ นปกติ
ตารางที่ 4ผลการวิจยั ของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ โ รงพยาบาลรามคําแหง
จําแนกตามการเลือกใช้ โ รงพยาบาลรามคําแหง
การเลือกใช้ โรงพยาบาลรามคําแหง
การบริหารจัดการ การบริการของบุคคลกร ตอบสนองความ
ต้ องการลูกค้ าได้ เป็ นอย่ างดี
ความเหมาะสมในเรื่ องของราคา
ความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์
ภายในโรงพยาบาลทีร่ ้ านค้ าเพีย งพอต่ อความต้ องการ
มีส่วนลด หรื อโปรโมชั่นต่ างๆให้ กบั ลูกค้ า

1698

ค่ าเฉลีย่
3.77

ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.7205

3.39
4.09
3.41
3.01

0.7071
0.6329
0.8122
0.7551
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จากตารางพบว่า การเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลรามคําแหงมากที่สุดคือ ความเชี่ ยวชาญของ
ทีมรองลงมาคือ การบริ หารจัดการ การบริ การของบุคคลกร ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้เป็ น
อย่างดี ต่อมาคือส่ วนภายในโรงพยาบาลที่ร้านค้าเพียงพอต่อความต้องการ และส่ วนความเหมาะสม
ในเรื่ องของราคาตามลําดับ สุ ดท้ายคือ มีส่วนลด หรื อโปรโมชัน่ ต่างๆให้กบั ลูกค้า
อภิปรายผลของการวิจยั
สมมติฐานที่ 1: ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลรามคําแหง ต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุมีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลรามคําแหง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับแนวคิดของเทิดชัยช่ วยบํารุ ง (2550)สถานภาพทัว่ ไป
ของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยส่ วนใหญ่
จะเป็ นพศหญิงอยูใ่ นช่วงวัยทํางานอยูร่ ะหว่าง 25-30 ปี มีสถานกาพโสดระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
ประกอบอาชีพป็ นเจ้าของกิจการและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่ วนใหญ่ประมาณ 5001-7000 หยวน
และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของอรุ ณี ลอมเศรษฐี (2554) ที่กล่าวไว้วา่ ปั จจัยส่ วนบุคคลมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของนักท่องเที่ยว เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างอายุ พบว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุ
ต่างกัน ให้ความสําคัญกับปั จจัยต่อการตัดสิ นใจใช่บริ การของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน เนื่ องจาก
นักท่องเที่ยวในแต่ละช่ วงอายุอาจมีความต้องการต่างกัน เช่น วัยรุ่ นมักเน้นสถานที่ท่องเที่ยวที่ ทา้
ทายต่อวัยของตน ความสะดวกสบาย ส่ วนวัยทํางานจนถึงผูส้ ู งอายุมกั เน้นความปลอดภัย ค่าใช้จ่าย
เป็ นหลัก
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า การศึ ก ษามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กใช้บ ริ ก ารโรงพยาบาล
รามคําแหง อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติ 0.05 สอดคล้องกับ แนวคิ ดปรมะ สตะเวทิ น (2533 : 112)
กล่าวถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดยวิเคราะห์ดงั นี้ การศึกษา เป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้คนมีความคิด
ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกต่างกัน คนที่มีการศึกษาสู งจะได้เปรี ยบในการเป็ นผูร้ ับข่าวสาร
ที่ดี เพราะเป็ นผูม้ ีความกว้างขวางและเข้าใจสารที่ดี แตะจะไม่เป็ นที่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลักฐาน
หรื อเหตุ ผลเพี ยงพอและยังสอดคล้องกับ งานวิจยั ของสุ ชาติ ทวีพ รปฐมกุล (2555) ที่ กล่ าวไว้ว่า
นักท่องเที่ ยวที่ มีระดับการศึกษาต่างกันมีปัจจัยในการตัดสิ นใจเดินทางไปท่ องเที่ ยว แตกต่างกัน
เพราะผูท้ ี่ มีระดับการศึกษาที่สูงกว่าอาจมี หน้าที่การงานที่ มนั่ คงกว่า จึงมีความพร้อมในเรื่ องของ
ค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวดีกว่า
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อาชีพมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลรามคําแหง
อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ 0.05 สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด Belch and Belch (2005) กล่ า วถึ ง ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ อาชีพ และรายได้ โดยนํามาเชื่ อมโยงกับความต้องการ พฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจ และอัตราการใช้สินค้าของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งสามารถเข้าถึงและมีประสิ ทธิ ผลต่อการกําหนด
ตลาด เป้ าหมาย ส่ งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อที่มีแนวโน้มสัมพันธ์ใกล้ชิด ในความสัมพันธ์
เชิ งเหตุ และผลและยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ พรัตน์ ทิ พยเศวต (2547) ที่ ได้ทาํ การศึกษาวิจยั
เรื่ องปั จจัยที่มีต่อความต้องการและพฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารของผูบ้ ริ โภคในอําเภอเมือง
จังหวัดสระบุรีลูกค้าที่มาใช้บริ การมีอาชี พต่างกันมักมีพฤติกรรมการใช้บริ การในด้านเกณฑ์ที่ใช้
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคือเกณฑ์ท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลายเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการรับประทาน
อาหารแตกต่างกัน พบว่าที่มาใช้บริ การมีอาชี พต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริ การในด้านเกณฑ์ที่ใช้
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคือเกณฑ์ท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลายเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการรับประทาน
อาหารต่างกันซึ่ งผลการทดสอบ ความแตกต่างเป็ นรายคู่ ลูกค้าที่มาใช้บริ การที่มีอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจมีพฤติกรรมการใช้บริ การด้านเกณฑ์ท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลายเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศใน
การรับประทานอาหารมากกว่าลูกค้าที่มาใช้บริ การที่มีอาชีพพนักงานเอกชน ซึ่ งลูกค้าที่มีอาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจมักจะมาใช้บริ การมากกว่าเนื่องจากมีการจัดอบรมสัมมนาบ่อยครั้ง
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า รายได้มีอิท ธิ พลต่ อการเลือกใช้บ ริ การโรงพยาบาลรามคําแหง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับสนธยา คงฤทธิ์ (2544,น.105)ปัจจัยที่ภายนอกสามารถ
แบ่ งออกเป็ น 2 ปั จจัย ปั จจัยทางวัฒนธรรมและปั จจัยทางสังคม ซึ งในส่ วนนี้ จะเป็ นตัวกําหนด
เกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องสายการบิ น ไทยสมายล์แ ละสายการบิ น ไทยแอร์ เอเชี ย ร์ และมี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในด้านความตั้งใจใช้บริ การสายการบินโดยมีรายละเอียดดังนี้
ก) ปั จจัย ทางวัฒ นธรรม(Culture Factors) เป็ นปั จจัย พื้ น ฐานในการกําหนดความต้อ งการของ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค วัฒนธรรมเป็ นสัญลักษณ์ละเป็ นสิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยได้รับการยอมรับ
จากคนรุ่ นหนึ่ งไปสู ้อี กรุ่ น หนึ่ งเช่ น การศึ กษา ความเชื่ อ เจตคติ กฎหมาย เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั
รวมถึงค่านิ ยมและพฤติ กรรมส่ วนใหญ่ที่ได้รับการยอมรับในสังคมใดสังคมหนึ่ ง โดยเฉพาะเป็ น
ตัวกําหนดความแตกต่ างของสังคมหนึ่ งจากสังคมอื่ นปั จจัยทางวัฒนธรรมซึ่ งมี ผลต่อพฤติ กรรม
ผูบ้ ริ โภค แบ่ งเป็ นวัฒนธรรมหลัก วัฒนธรรมย่อยและชั้นทางสังคม ดังนี้ วัฒ นธรรมหลัก (Core
culture) เป็ นตัวกําหนดความต้องการพฤติกรรมของบุคคล ซึ่ งบุคคลทัว่ ๆไป จะมีค่านิ ยม การรับรู ้
ความนิยมชมชอบและพฤติกรรมซึ่งได้มาจากครอบครัวและสถาบันอื่น
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วัฒนธรรมย่อย (Sub culture) วัฒนธรรมย่อยที่เป็ นตัวกําหนด การจําแนกลักษณะ และกระบวนการ
ทางสั งคมนั้น ๆ วัน ธรรมย่อยเป็ นผลมาจากสัญ ชาติ ศาสนา กลุ่ มสี ผิ วและเขตทางภู มิ ศ าสตร์ ที่
แตกต่างกัน ในกรณี น้ ีคือ วัฒนธรรมกลุ่มย่อยของผูบ้ ริ โภคที่มีฐานะและมีความยินดีท่ีจะจ่ายสําหรับ
การเดิ นทางที่ สะดวกสบายและรวดเร็ วขึ้ นชนชั้นทางสังคม(Social class) มี วิธีการวัดที่ นิยมใช้ 3
ประการ วัดจากผูท้ ี่อยูใ่ นสังคม วัดจากความมีชื่อเสี ยงและการวัดโดยเลือกตัวแปรที่เกี่ยวข้อง เป็ น
การเลือกตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เป็ นเกณฑ์วดั เช่ น รายได้ ระดับการศึกษา สถานะด้าน
อาชี พ เป็ นต้น ซึ่ งในแต่ ละชนชั้น สั งคมจะมี ค่ านิ ยม อํานาจทางสังคม เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง
รู ป แบบการดํารงชี วิต กิ จกรรม หรื อ สัญ ลักษณ์ แ สดงฐานะที่ แตกต่ างกัน และยังสอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของสุ ชาดา กิตินาม (2550) ที่พบว่าผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน แตกต่างกัน มีความเห็นในภาพรวมต่างกันและยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สมมติ ฐานที่ 2: ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ ประกอบด้วย ปั จจัยที่ มีผลต่อการเข้ารั บ
บริ การด้านราคาค่าบริ การด้านสถานที่ต้ งั ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดด้านบุคลากรในโรงพยาบาล
ด้านกระบวนการในการให้บริ การ ด้านอาคารสถานที่ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริ การ
โรงพยาบาลรามคําแหง ต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ไม่มีดา้ นใดที่ มีอิทธิ พลต่อ
การเลื อ กใช้บ ริ ก ารโรงพยาบาลรามคําแหง แต่ อ ย่างใด ทั้งนี้ เนื่ องจากผูท้ ี่ เข้ารั บ บริ ก าร มี ความ
ต้องการทุกปั จจัย
สมมติฐานที่ 3: ปั จจัยอื่นๆ ที่ ประกอบด้วย ด้านความน่ าเชื่ อถือด้านบุคคลที่ มีอิทธิ พลต่อการ
เข้า รั บ บริ ก ารด้า นความพึ งพอใจในการรั ก ษาโรค ด้านค่ ารั ก ษาต่ อ ครั้ ง และด้า นการประสบ
ความสําเร็ จในการรั กษาที่ แตกต่ างกัน มี อิท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กใช้บ ริ การโรงพยาบาลรามคําแหง
ต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีเพียง ด้านความน่ าเชื่ อถือมีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การ
โรงพยาบาลรามคําแหง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับแนวคิดMillar&Millar(2009)
ที่ อธิ บายว่า การสร้ างความสําพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าและปั จจัยแห่ งความสําเร็ จของนักการตลาดหรื อ
ผูข้ าย ซึ่ งประกอบด้วย 5 ปั จจัย ได้แก่ การบอกความจริ ง ความซื่ อสัตย์ เป็ นสิ่ งที่ลูกค้าต้องการ ซึ่ ง
ความซื่ อสัตย์ทาํ ให้เกิ ดความสัมพันธ์ที่ดีและเนิ่ นนาน ความเชื่ อใจ ความไว้ใจ จะเกิ ดขึ้ นเมื่ อเรา
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ และให้คาํ ถามหรื อให้ขอ้ มูลที่แสดงให้ลูกค้าเห็นถึง
ความสนใจหรื อ ความสามารถ สร้ างความสนใจแก่ ลูกค้าได้ นั่น หมายถึ งเราได้ท าํ ให้เกิ ดความ
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ไว้วางใจขึ้นในทางธุ รกิจ การบริ การลูกค้าที่เป็ นรายบุคคลเป็ นวิธีการสร้างความไว้วางใจที่ดีที่สุด
และสุ ดท้ายคือ การให้เวลาทุกปั จจัยที่กล่าวในข้างต้น ไม่สามารถใช้เวลาเพียงนิดเดียวในการสร้าง
ขึ้ น ผูใ้ ห้บ ริ การจําเป็ นต้องหมัน่ ติ ดตามผล มัน่ เข้าหาลูกค้าโดยการไปพบ ช่ วยแก้ปัญ หาต่ างๆที่
เกิ ดขึ้ น และส่ งสิ น ค้าตรงเวลาและยังสอดคล้อ งกับ งานวิจยั ของชนิ ด าภา กรณาภรณ์ (2555) ซึ่ ง
อธิ บ ายทฤษฎี ก ารตัด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารไว้ว่ า ในการตัด สิ น ใจใช้ บ ริ การหรื อไม่ ใ ช้ ขึ้ นอยู่ กับ
องค์ประกอบ 6 ประการ ได้แก่ (1) ข้อมูลข่าวสารหรื อข้อเท็จจริ งของบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งเป็ น
ข้อมูลข่าวสารที่ ผูร้ ับบริ การได้รับรู ้ (2) เครื่ องหมายการค้าทําให้ผูร้ ับบริ การ ได้นึกถึงบริ การหรื อ
ผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ เช่ น รู ป รส กลิ่น เสี ยง การออกแบบ และคุณภาพบริ การ (3) เจตคติ หรื อ
ท่าที หรื อความรู ้สึกของผูร้ ับบริ การต่อบริ การ หรื อผลิตภัณฑ์ เป็ นความรู ้สึกทางบวก หรื อลบต่อ
บริ การหรื อผลิ ตภัณ ฑ์น้ ันๆ (4) ความเชื่ อมัน่ ในการบริ การหรื อ ผลิ ตภัณ ฑ์คื อ การประเมิ น และ
ตัดสิ นใจว่าตรงกับความต้องการของตนเองหรื อไม่ ความเชื่ อมัน่ เกิดจากที่ผูร้ ับบริ การได้รับข้อมูล
ข่าวสารในบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ รวมถึงความศรัทธาที่มีต่อเครื่ องหมายการค้า อิทธิ พลของความ
เชื่อมัน่ ในบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ จะส่ งผลต่อความมุ่งมัน่ ในการใช้บริ การ (5) ความมุ่นมัน่ ในการใช้
หมายถึง การตัดสิ นใจในการวางแผนที่จะใช้บริ การหรื อผลิตภัณฑ์ (6) การซื้อบริ การหรื อผลิตภัณฑ์
เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายที่ผรู ้ ับบริ การตัดสิ นใจใช้บริ การหรื อผลิตภัณฑ์น้ นั แล้ว จึงแสดงเป็ นพฤติกรรม
การใช้บริ การหรื อผลิตภัณฑ์น้ นั
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
จากการศึ ก ษาเรื่ อง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ การโรงพยาบาลรามคํา แหงมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรมีการสุ่ มตัวอย่างเพื่อแจกแบบสอบถามในเรื่ องความต้องการหรื อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลรามคําแหง ทุกๆ 6 เดือน เพื่อทราบถึงความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
2. ทางโรงพยาบาลควรจัดกิจกรรมส่ งเสริ มทางการตลาดให้มากขึ้น เนื่อจากความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริ การเรื่ องการให้บตั รกํานัลต่างๆ มีจาํ นวนที่สูง อีกทั้งเพื่อเป็ นการดึงดูดผูท้ ี่เข้ามาใช้
บริ การมากยิง่ ขึ้น
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ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ ของผู้บริโภคในเขต กรุ งเทพมหานคร
Factors influencing consumers' decision to buy a motorcycle In Bangkok
อรณี นิพล
นักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
และปั จจัยอื่น ๆ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คนเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติพรรณนา ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมกับทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติอนุมาน t-Test และ F-Test
ผลการวิ จยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุร ะหว่าง 31 – 40 ปี
รองลงมาคื อ อายุ ร ะหว่ า ง 20 - 30 ปี การประกอบอาชี พ ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ พนั ก งาน
บริ ษทั เอกชน รองลงมาคือ ธุ รกิจส่ วนตัว และ ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยอยู่
ในช่ วง 10,001 – 30,000 บาทต่อเดือน รองลงมาคือ มีรายได้เฉลี่ยอยู่ในช่วง 30,001 – 60,000 บาท
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด รองลงมาคือ สถานภาพสมรส
สําหรั บ ปั จจัยที่ มีอิท ธิ พ ลต่ อ การตัดสิ น ใจเลื อ กซื้ อรถจัก รยานยนต์ข องผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครจากการทดสอบสมมติฐานณระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 เพื่อแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยส่ วนบุ คคลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยด้านอื่ น ๆ กับการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครสามารถรถสรุ ปได้ดงั นี้ความสัมพันธ์
ระหว่างเพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ มีอิทธิพลกับการตัดสิ นใจเลือกบริ โภค
ซื้อรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภค แตกต่างกัน
ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้า นส่ ว นประสมทางการตลาดมี อิ ท ธิ พ ลกับ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
รถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคความสัมพันธ์ระหว่างด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ให้บริ การ
และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภค
แตกต่างกันความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนอื่นๆด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ ด้านเวลา และ ด้าน
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บุ ค คลที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจ ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลกับ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ รถจัก รยานยนต์ข อง
ผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
คําสํ าคัญ : การตัดสิ นใจ,รถจักรยานยนต์, ส่ วนประสมทางการตลาด (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.
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Keywords: Decision, Motorcycle, Marketing mix (4P)
บทนํา
รถจักรยานยนต์ นอกจากจะเป็ นสิ่ งที่ใช้สาํ หรับเพื่อความสะดวกสบายในการใช้แล้วยังเป็ น
สิ่ งที่มนุษย์สามารถนําไปใช้ประกอบเป็ นอาชีพได้โดยลักษณะของอาชีพหรื อประเภทธุรกิจในเรื่ อง
ของอาชี พมอเตอร์ ไซด์รับจ้างนั้นสามารถพบเห็ นกันได้โดยทัว่ ไปในปั จจุบนั ซึ่ งมี ธุรกิ จหนึ่ งที่ ผู ้
ศึกษาได้นาํ มาศึกษาครั้งนี้ คือธุ รกิ จจําหน่ ายรถจักรยานยนต์ซ่ ึ งธุ รกิ จดังกล่าวถือกําเนิ ดขึ้นมาเพื่อ
รองรับและสนองความต้องการให้กบั ผูบ้ ริ โภคในการดําเนิ นชี วิตประจําวันทั้งกลุ่ มผูบ้ ริ โภคที่ มี
ความประสงค์ในการประกอบอาชีพและกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความจําเป็ นต้องพึ่งพาใช้รถจักรยานยนต์
เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคไม่สามารถขับรถยนต์ หรื อ เดิ นทางด้วยรถประจําทางได้โดยลักษณะของการ
ดําเนินธุรกิจในแต่ละกิจการนั้นย่อมมีความหลากหลายแตกต่างกันไปผูป้ ระกอบการจึงต่างพยายาม
ศึกษาถึงวิธีการดําเนิ นธุ รกิ จตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆให้มีความได้เปรี ยบในเชิ งแข่งขัน
และในปั จ จุ บ ัน ได้มี ธุ ร กิ จ จําหน่ า ยรถจัก รยานยนต์ป ระเภทหนึ่ งที่ เปิ ดดําเนิ น กิ จ การกัน อย่า ง
แพร่ หลายนั้นคื อธุ รกิ จร้ านขายรถจักรยานยนต์ซ่ ึ งถือได้ว่าธุ รกิ จประเภทนี้ เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ ง
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ได้เป็ นอย่างดี
ผูป้ ระกอบการที่ เป็ นผูจ้ าํ หน่ ายรถจักรยานยนต์อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งจําเป็ นที่
จะต้อ งหาปั จจัย ต่ าง ๆว่ามี ปั จจัย อะไรบ้างที่ มีผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ รถจัก รยานยนต์ข อง
ผู ้บ ริ โ ภคจากตัว แทนจํา หน่ า ย ให้ ต รงตามความต้อ งการแก่ ผู ้บ ริ โ ภค และสามารถจํา หน่ า ย
รถจักรยานยนต์จนสามารถสร้างผลตอบแทนที่คุม้ ค่าให้กบั ร้านจําหน่ ายรถจักรยานยนต์ ต่อไปให้
เพิ่มมากขึ้นประกอบกับลักษณะของตลาดเป็ นแบบเปิ ดเสรี จึงส่ งผลให้ภาวะธุ รกิจมีการแข่งขันกัน
ค่อนข้างสู ง
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1.เพื่ อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ ค คล ที่ มีอิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อรถจักรยานยนต์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
รถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปั จจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ประโยชน์ ของการวิจยั
1. ทําให้ทราบถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
2. สามารถนําผลการศึกษาไปพัฒนา ปรับปรุ ง ใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนดําเนินธุรกิจที่
เหมาะสม สําหรับศูนย์จดั จําหน่ายแต่ละแบรนด์โดยตรง และ ร้านค้าจําหน่ายรถจักรยานยนต์
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์และปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ในเขต กรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ ที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่
ให้ บ ริ ก าร และด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
รถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่ ประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์ ด้านบุคคลที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
และด้านเวลา ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภค ในเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกัน
กรอบแนวคิดการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภค ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

(Independent Variable)

(Dependent Variable)

ปั จจัยส่ วนบุคคล
• เพศ

• รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

• อายุ

• สถานภาพ

• อาชีพ
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
รถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคใน

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

เขตกรุ งเทพมหานคร

• ผลิตภัณฑ์
• ราคา
• สถานที่
• ส่ งเสริ มการตลาด
ปั จจัยอื่น ๆ
• ด้านภาพลักษณ์
• ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
• ด้านเวลา

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสินใจ
รศ.ชี ลาพร อินทร์ อุดม (2551,น.123) กล่าวว่า พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคจะเป็ นปั จจัย
กําหนดรู ปแบบช่ องทางการจัดจําหน่ าย ในอดี ตผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครนิ ยมซื้ อสิ นค้าจาก
ร้านค้าปลีกเล็กๆทัว่ ไป ซึ่ งมีราคาตํ่ากว่าร้านสรรพสิ นค้า การกําหนดช่องทางการตัดจําหน่ายก็เป็ น
ช่ วงที่ ยาว คือ ผ่านคนกลางหลายระดับ แต่ในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครได้เปลี่ยน
พฤติ ก รรมการซื้ อ ไปจากเดิ ม คื อ นิ ย มที่ ซ้ื อ สิ น ค้าจากร้ านสรรพสิ น ค้าต่ างๆ ดังนั้น ความนิ ย ม
ดังกล่าวนี้จะส่ งผลต่อการใช้ช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านร้านค้าปลีก การตัดสิ นใจเกี่ยวกับตราสิ นค้า
ความชื่อเสี ยงที่ดีของกิจการเป็ นคุณค่าที่สาํ คัญของตลาดในประเทศและตลาดระหว่างประเทศ เพรา
คุณสมบัติดงั กล่าวจะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และตราของสิ นค้าของกิจการ หรื อทําให้สายผลิตภัณฑ์
หรื อตราสิ นค้าที่ความเข้มแข็งในตลาดเป้ าหมาย ในการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศมีปัจจัยหลาย
ประการที่จอ้ งนํามาพิจราณา เพื่อตัดสิ นใจกําหนดผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้าในตลาดระหว่างประเทศ
เช่น การปกครองประเทศ ภาษา วัฒนธรรม และความพอใจของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน เป็ นต้น
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จิ ต ติ นั น ท์ นัน ทไพบู ล ย์ (2551,น.67).กล่ าวว่ า การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้าและบริ ก ารของ
ผูบ้ ริ โภคในปั จจุ บนั เป็ นไปอย่างสลับ ซับซ้อนและนับวันจะยุ่งยากมากขึ้ น เราะความต้องการที่
หลากหลายอันเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการใช้ชีวิตที่ดีข้ ึน ตลอดจนการนําเสนอสิ นค้า
และบริ การที่มีให้เลือกมากมายหลายแบบหลายอย่างในท้องตลาด ซึ่งล้วนแล้วแต่มีจุดดึงดูดใจผูซ้ ้ื อ
และนํามาเปรี ยบเทียบกันได้อยากผูบ้ ริ โภคยุคนี้ จึงเป็ นนักซื้อมากกว่านักออม แก็เป็ นนักซื้ อที่เฉลียว
ฉลาดหาข้อมูลความรู ้ในการตัดสิ นใจซื้ อ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อตนเอง ในอันที่จะห้ได้รับ
ความพึงพอใจต่อสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ
ภาวิณี กาญจนาภา (2554,น.100).ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อกระบาวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของ
ผูบ้ ริ โภคที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็ นกระบวนการอิสระ แต่เป็ นไปใต้อิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อมต่างๆทั้งที่เป็ น
ปั จจัยภายนอก เช่น อิทธิพลทางด้านสังคม ปั จจัยสถานการณ์หรื อข้อมูลข่าวสาร เป็ นต้น และปั จจัย
ภายในของตัว ผูบ้ ริ โ ภคเอง ที่ ถู กเรี ยกว่าแรงผลัก ดัน ทางจิ ต วิ ท ยา อัน ได้แก่ แรงจู งใจ การรั บ รู ้
บุคลิกภาพ ทัศนคติและวิถีการดําเนิ นชีวิต เป็ นต้น ทั้งปั ยจัยภายในตัวบุคคลและปั จจัยภายนอกตัว
บุลคลจะเข้ามามีอิธิพลในแต่ละขั้นของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ซึ้ งทําให้ผลได้ของ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของูบ้ ริ โภคแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันไป
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความหมายของการตัดสิ นใจซื้ อ ทําให้ทราบว่าผูแ้ ต่ง
สามารถอธิบายการตัดสิ นใจซื้ อแต่ละขั้นตอนมีความสอดคล้องกันคือกระบวนการรับรู ้ สิ่ งเร้าหรื อ
สิ่ งกระตุน้ ทําให้เกิดความต้องการ ล้วนมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าต่างๆ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ รถจัก รยานยนต์ ข อง
ผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ ใช้แนวทางการวิจยั เชิงสํารวจ เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการออกแบบสอบถาม ซึ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ สถิติเชิง
พรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้ Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิ จยั นําข้อ มู ล ที่ ได้จ ากแบบสอบถามของกลุ่ ม ตัวอย่างจํานวน 400 คน มาดําเนิ น การ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่ งทําให้ผวู ้ ิจยั แน่ใจได้ว่าข้อมูลที่นาํ มาประมวลนั้นเป็ นข้อมูลที่
มีความสมบูรณ์ถูกต้อง และอยูใ่ นรู ปแบบเดียวกันทั้งหมด และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยโปแกรม
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Microsoft Office Excel โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าจํานวน ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-Test และ F-Test
สรุ ปผลการวิจยั
ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
(n = 400)
รายละเอียด
เพศ
อายุ

สถานภาพ

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

รายได้

ร้ อยละ

ชาย

196

49

หญิง

204

51

20 – 30 ปี

116

29

31 – 40ปี

152

38

41 – 50 ปี

100

25

51 – 60 ปี

32

8

โสด

272

68

สมรส

120

30

8

2

ข้าราชการ

56

14

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

76

19

พนักงานบริ ษทั เอกชน

152

38

ธุรกิจอิสระ

76

19

อื่นๆ

40

10

น้อยกว่า10,000

32

8

10,001-30,000

204

51

30,001-60,000

136

34

60,001-100,000

28

7

หย่าร้าง
อาชีพ

ความถี่
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จากตาราง พบว่า จากผลการสํารวจของกลุ่มตัวอย่าง ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง จํานวน 204
คน คิดเป็ นร้อยละ 51 เพศชาย มีจาํ นวน 196 คน คิดเป็ นร้อยละ 49 กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี
เป็ นจํานวนมากที่สุด มีจาํ นวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 38 รองลงมา คือ ช่วงอายุระหว่าง 20 – 30 ปี
มีจาํ นวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 29 และช่วงอายุระหว่าง 41 – 50 ปี มีจาํ นวน 100 คนคิดเป็ นร้อยละ
25 ตามลําดับ และผู ท้ ี่ มี จ าํ นวนน้ อ ยที่ อ ายุ 51 – 60 ปี มี จ าํ นวน 32 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 8ระดับ
สถานภาพโสดมีจาํ นวนมากที่สุด จํานวน 272 คน คิดเป็ นร้อยละ 68 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส
มีจาํ นวน 120 คนคิดเป็ นร้อยละ 30และ สถานหย่าร้าง น้อยที่สุดมีจาํ นวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2 ใน
ส่ วนอาชีพของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีจาํ นวน 152 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 38 รองลงมาคือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ,ธุ รกิจอิสระ มีจาํ นวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 19และ
ข้าราชการ มีจาํ นวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 14 ตามลําดับ และ อื่นๆ จํานวนน้อยที่สุด มี 40 คน คิด
เป็ นร้อยละ 10 ระดับรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในช่ วง 10,001-30,000บาท มีจาํ นวน 204 คน คิด
เป็ นร้อยละ 51 รองลงมาคือ รายได้ในช่วง 30,001-60,000บาท มีจาํ นวน 136 คน คิดเป็ นร้อยละ 34
รายได้ น้อยกว่า10,000บาท มีจาํ นวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 8ตามลําดับ และรายได้60,001-100,000
บาท จํานวนน้อยที่สุดมีจาํ นวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ เกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ความคิ ด เห็ น ของผู ้ต อบแบบสอบถาม ที่ มี ต่ อ ปั จจั ย ส่ วนประสมทางการตลาดที่
ประกอบด้วย (4P) ได้แก่ ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์(ยี่ห้อ ของรถจักรยานยนต์)ด้านราคา ด้านช่ องทางจัด
จําหน่ายและด้านส่ งเสริ มการขายที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครจํานวน 400 คนมีรายละเอียดตามตารางที่ 2 ดังนี้
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ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของผูต้ อบแบบสอบถาม
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์

รายละเอียด

ส่ งเสริ มการตลาด

200

50

Yamaha

132

33

Kawasaki

64

16

4

1

น้อยกว่า 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

มากกว่า 80,000 บาท

4

1

68

17

256

64

ฟรี เปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่ อง

44

11

รับประกันสิ นค้า 30,000 – 50,000 กม.

32

8

ตัวแทนจําหน่ายของแต่ละยีห่ อ้

168

42

ร้านขายรถจักรยานยนต์

100

25

คนรู ้จกั แนะนําไปซื้อ

124

31

8

2

ของแถม
ราคาส่ วนลด

สถานที่

ร้ อยละ

Honda

อื่นๆ
ราคา

ความถี่

อื่นๆ

จากตาราง ผลการสํ า รวจของกลุ่ ม ตัว อย่ า งผู ้ต อบแบบสอบถาม 400 คน เลื อ กยี่ ห้ อ
รถจักรยานยนต์ ยีห่ ้อ Honda มากที่สุด มีจาํ นวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 50รองลงมา ยีห่ ้อ Yamaha
มีจาํ นวน 132 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33 และยี่ห้อ Kawasaki มีจาํ นวน 64 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 16น้อย
ที่สุดคือ อื่นๆ มีจาํ นวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1 ช่ วงราคารถจักรยานยนต์ที่เหมาะสม มากที่สุดคือ
ช่วง 40,001 – 50,000 บาทมีจาํ นวน 196 คน คิดเป็ นร้อยละ 49 รองลงมาคือ 50,001 – 60,000 บาท มี
จํานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 30 รองลงมาตามลําดับคือ น้อยกว่า 40,000 บาท มีจาํ นวน 44 คน คิด
เป็ นร้อยละ 11 รองลงมาตามลําดับคือ 60,001 - 80,000 บาท มีจาํ นวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 9น้อย
ที่สุดคือ มากกว่า 80,001บาท มีจาํ นวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1 สถานที่ซ้ื อที่มีคนเลือกซื้ อมากที่สุด
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คือ ตัวแทนจําหน่ ายแต่ละยี่ห้อมีจาํ นวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ 42รองลงมาคือ คนรู ้จกั แนะนําไป
ซื้อ มีจาํ นวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ 31และรองลงมาอีกคือ ร้านขายรถจักรยานยนต์ มีจาํ นวน 100
คน คิดเป็ นร้อยละ 25 น้อยที่ สุดคือ อื่นๆ มีจาํ นวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2รู ปแบบโปรโมชั่นที่ คน
สนใจมากที่สุดคือ ราคาส่ วนลด มีจาํ นวน 256 คน คิดเป็ นร้อยละ 64รองลงมาคือ ของแถม มีจาํ นวน
68 คน คิดเป็ นร้อยละ 17รองลงมาอีกคือ ฟรี เปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่ อง มีจาํ นวน 44 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 11 น้อยที่สุดคือ รับประกันสิ นค้า 30,000 – 50,000 กม. มีจาํ นวน 32 คนคิดเป็ นร้อยละ 8
ส่ วนที่ 3การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ
ความคิ ด เห็ น ของผู ้ต อบแบบสอบถาม ที่ มี ผ ลต่ อ ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ ป ระกอบด้ ว ย ด้ า น
คุณลักษณะด้านเวลาและ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
รถจักรยานยนต์ในเขตกรุ งเทพมหานครจํานวน 400 คนมีรายละเอียดตามตารางที่ 3 ดังนี้
ปั จจัยอื่น ๆ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ปัจจัยอื่นๆ
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจ

ภาพลักษณ์ทางกายภาพ

ระยะเวลาในการตัดสิ นใจซื้อ

รายละเอียด

ความถี่

ร้ อยละ

196

49

เพื่อน

88

22

พนักงานขาย

36

9

ผูท้ ี่เคยใช้รถจักรยานยนต์

28

7

ตัดสิ นใจเอง

92

23

ความสวยงาม

116

29

ความทนทาน

176

44

ความปลอดภัย

96

24

ความมีชื่อเสี ยงของแบรนด์

12

3

1 - 3วัน

60

15

4 - 7วัน

112

28

1 เดือน

168

42

60

15

ครอบครัว

มากกว่า 1 เดือน
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จากตาราง ผลการสํารวจของกลุ่ มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถาม 400 คน ของบุ คคลที่ มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ คื อ ครอบครั ว มากที่ สุ ด มี จ าํ นวน 196 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 49
รองลงมาคือ ตัดสิ นใจเอง มีจาํ นวน 92คน คิดเป็ นร้อยละ 23 รองลงมาตามลําดับคือ เพื่อน มีจาํ นวน
88 คน คิดเป็ นร้อยละ 22 และ พนักงานขาย มีจาํ นวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 9 น้อยที่สุดคือ ผูท้ ี่เคย
ใช้รถจักรยานยนต์ มีจาํ นวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7ภาพลักษณ์ทางกายภาพ คือ ความทนทานมาก
ที่สุด มีจาํ นวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 44 รองลงมาคือ ความสวยงาม มีจาํ นวน 116 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 29 รองลงมาตามลําดับคือ ความปลอดภัย มีจาํ นวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 24 น้อยที่สุดคือ ความ
มีชื่อเสี ยงของแบรนด์ มีจาํ นวน 12 คน
คิดเป็ นร้อยละ 3 ระยะเวลาในการตัดสิ นใจซื้ อ มากที่สุดคือ 1 เดือน มีจาํ นวน 168 คน คิด
เป็ นร้อยละ 42 รองลงมาคือ 4-7 วัน มีจาํ นวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 28น้อยที่สุดคือ 1-3 วัน และ
มากกว่า 1 เดือน มีจาํ นวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 15
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ เกีย่ วกับการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 4การตัดสิ นใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคในเขต กรุ งเทพมหานคร
การตัดสินใจ

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ค่ าตํ่าสุ ด

ค่ าสู งสุ ด

4.8

0.4905

2

5

4.17

1.0506

1

5

อายุการใช้งาน

4.47

0.7553

2

5

แบรนด์ (ยีห่ อ้ )

3.73

1.2653

1

5

ราคาที่เหมาะสม

3.87

1.4416

1

5

ความปลอดภัย
รู ปลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์

จากตาราง ผลการสํารวจของกลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถาม 400 คน ที่ มีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด คื อ
ความปลอดภัย มี ค่ าเฉลี่ ยที่ 4.8คะแนนค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.4905คะแนน ค่ าสู งสุ ด 5
คะแนน และค่ าตํ่าสุ ดเท่ า กับ 2คะแนนรองลงมาคื อ อายุก ารใช้งาน มี ค่ าเฉลี่ ยที่ 4.47คะแนนค่ า
เบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 1.0506คะแนน ค่าสู งสุ ด 5 คะแนน และค่าตํ่าสุ ดเท่ ากับ 1คะแนนน้อย
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ที่ สุ ด คื อ แบรนด์(ยี่ ห้ อ ) มี ค่ าเฉลี่ ย ที่ 3.73คะแนนค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 1.2653คะแนน
ค่าสู งสุ ด 5 คะแนน และค่าตํ่าสุ ดเท่ากับ 1 คะแนน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ปัจจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้ วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
และสถานภาพ ที่แตกต่ างกันมีอทิ ธิพลต่ อการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานครต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้ และ ด้านสถานภาพ ที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 2 :ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4P) ที่ประกอบด้ วยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ าน
ราคา ด้ านสถานที่ให้ บริ การ และด้ านการส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่ างกันมีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจ
เลือกซื้อรถจักรยานยนต์ ของผู้บริ โภค ในเขตกรุงเทพมหานครต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้าน
ส่ งเสริ มการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 3 :ปัจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบด้ วย ด้ านภาพลักษณ์ ทางกายภาพ ด้ านบุคคลทีม่ ี
อิทธิต่อการตัดสินใจซื้อ และด้ านระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อทีแ่ ตกต่ างกันมีอิทธิพลต่ อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ ของผู้บริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานในปั จจัยอื่นๆ ไม่มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
รถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
อภิปรายผลของการวิจยั
สมมติฐานที่ 1: ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
สถานภาพ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภค ในเขต
กรุ งเทพมหานครต่างกัน
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ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่ารายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนมีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
รถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับ
แนวคิด
ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550,น.57) กล่าวว่าโดยทัว่ ไปนักการตลาดสนใจผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้สูง แต่
อย่างไรก็ตามผูท้ ี่มีรายได้ปานกลางและมีรายได้ต่าํ จะเป็ นการตลาดที่มีขนาดใหญ่กว่า สิ นค้าบริ การ
ที่นิยมกันใช้ส่วนแบ่งการตลาดตามรายได้ได้แก่ บ้าน รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เสื้ อผ้า เครื่ องสําอาง
และการท่องเที่ยว เป็ นต้น แม้ว่ารายได้จะเป็ นตัวแปรที่ใช้บ่อยมากแต่นกั การตลาดส่ วนใหญ่จะโยง
เกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ตวั อื่นๆเพื่อให้กาํ หนดเป้ าหมายชัดเจนยิง่ ขึ้น และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชญานุช ผลาผลและ ผศ.ดร. สุ ชนนี เมธิโยธิน ( 2559) ซึ่ งทําการวิจยั
เรื่ อง การตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถจักรยานยนต์มือสองในเขตจังหวัดชลบุรี พบว่าขั้นตอนการดํารงชีวิต
ของบุคคล ซึ่ งมีอิทธิพลต่อความต้องการ ทัศนคติและค่านิ ยมของบุคคล ทําให้เกิดความต้องการใน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ จะมี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ ที่ แ ตกต่ างกัน ออกไปตามสถานภาพทางการเงิ น สถานภาพมี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัดสิ น ใจเลื อ กซื้ อรถจัก รยานยนต์ข องผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องแนวคิดของวุฒ ิ สุ ข เจริ ญ (2555,น.234)กล่าวว่าอิทธิ พลในการ
ตัดสิ นใจซื้ อภายในครอบครัว ส่ วนใหญ่เกิดจากสามีหรื อภรรยา นักการตลาดจึงให้ความสนใจเรื่ อง
อิทธิพลของสามีหรื อภรรยาในการตัดสิ นใจซื้อว่า ประเภทสิ นค้าและสภาพแวดล้อมใดที่มีความสม
พันธ์กบั อิทธิ พลการตัดสิ นใจ เช่น รถยนต์ โทรศัพท์ รถจักรยานยนต์ แต่ในบางสถานการณ์ภรรยา
จะมีบทบาทเด่นในการตัดสิ นใจ ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือก
ซื้อต่างกัน และ ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของปิ ติพงษ์ พรรณเชษฐ์ และ ดร.รชฎ ขําบุญ (2558)ซึ่งทํา
การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการเลือกซื้ อกรมธรรม์ประกันรถยนต์ภาค
สมัครใจของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูบ้ ริ โภคที่ มีสถานภาพ แต่ละสถานภาพมีสิ่งที่
ต้องคํานึงถึงไม่เหมือนกัน เช่น สถานภาพโสดอาจต้องการเก็บเงินก้อนเพื่อใช้อนาคต ใขณะที่ผทู ้ ี่มี
สถานภาพสมรสอาจเริ่ มมากขึ้นทําให้มีกาํ ลังใช้จ่าย
สมมติฐานที่ 2 :ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4P) ที่ ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
รถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
ผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ) มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภค ในเขต
กรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับแนวคิดของอดุลย์ จาตุรงคกุล และ
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ดลยา จาตุ ร งคกุล (2550,น.17) กล่ าวว่า ผลิ ตภัณ ฑ์ (Product) ลักษณะที่ มีผลกระทบต่ อ
พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค เช่ นความแปลกใหม่,ลักษณะการใช้งาน,คุณภาพของผลิตภัณ ฑ์
ฯลฯ ลักษณะดังกล่าวทําให้ผูบ้ ริ โภคต้องดําเนิ การตัดสิ นใจตามขั้นตอนอย่างเต็มรู ปแบบ ในฐานะ
นักการตลาดเมื่อทราบดังนี้แล้วก็ควรจะนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผบู ้ ริ โภคมีความคุน้ เคยหรื อดึงดูดใจให้
ตัดสิ นใจง่ายและแสวงหาทางเลือกเพิ่มอีก และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปรี ชา วชิราศรี ศิ ริกุล
และดร.สุ กิจ ขอเชื้ อกลาง (2555) ซึ่ งทําการวิจยั เรื่ อ งปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ มี ผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคจากตัวแทนจําหน่าย "ฮอนด้า" จังหวัดพิษณุ โลกด้าน
ผลิตภัณฑ์ เป็ นตัวแปรที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อรถจักรยานยนต์ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อมาก ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่ารถจักรยานยนต์ “ฮอนด้า” เป็ นสิ นค้าที่แสดงถึงรสนิยม
มี ความทัน สมัย ของเครื่ อ งยนต์มีค วามแข็งแรง ทนทาน ตรายี่ห้อ เป็ นที่ รู้จกั และมี คุ ณ ภาพ และ
สามารถใช้งานง่าย
การส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถจักรยานยนต์ของ
ผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับแนวคิดของ
องอาจ ปทะวานิช (2557,น.85) กล่าวว่าการส่ งเสริ มการขาย เป็ นการจูงใจที่เสนอคุณค่าพิเศษหรื อ
การจูงใจผลิ ตภัณ ฑ์ต่อกลุ่ มคนกลาง ผูบ้ ริ โภค หรื อหน่ วยงาน โดยมีวตั ถุ ประสงค์ คื อ การสร้ าง
ยอดขายในทันที สิ่ งจูงใจที่ สําคัญในโปรแกรมการส่ งเสริ มการขาย ของแถม การชิ งโชค แลกซื้ อ
เป็ นต้น และ ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของกฤษฎา การี หว่ างและ ดร.สุ มาลี สว่ าง(2559) ซึ่ งทําการ
วิจยั เรื่ อง ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี ทางออนไลน์ในเขตจังหวัด
ปทุมธานี การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือการสื่ อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่ อ
ตราสิ นค้าหรื อบริ การหรื อความคิด หรื อต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความต้องการ
เพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิ พลต่อความรู ้สึกความเชื่ อ และ
พฤติ กรรมการซื้ อ หรื อเป็ นการติ ดต่ อสื่ อสารเกี่ ยวกบข้อมู ลระหว่างผูข้ ายกับ ผูซ้ ้ื อ หรื อเป็ นการ
ติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ ายกับผู ้ ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ
สมมติ ฐานที่ 3: ปั จจัยอื่ น ๆ ที่ ประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์ ทางกายภาพ ด้านบุ คคลที่ มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจ และด้ า นเวลา ที่ แ ตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ นใจเลื อ กซื้ อ
รถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
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ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่าปั จจัยด้านภาพลักษณ์ ทางกายภาพ ด้านบุคคลที่ มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อ และด้านเวลา ไม่มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภค ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ในมุมมองของผูว้ ิจยั เห็นว่า ภาพลักษณ์ทางกายภาพนั้นจากผลการทดสอบสมมติฐานที่ได้
ผูบ้ ริ โภคนั้น ความทนทาน ความสวยงาม ยี่ห้อ(แบรนด์) ผูบ้ ริ โภคก็สามารถเลื อกได้ตามความ
เหมาะสมของแต่ละท่านขึ้นอยู่กบั การใช้งานในชีวิตประจําวันด้วย ด้านบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ น ใจเลื อ กซื้ อ นั้น ส่ วนใหญ่ น้ ัน จะให้ค รอบครั วช่ วยตัดสิ น ใจหรื อ สอบถามครอบครั วก่ อ น
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อซึ้ งผูบ้ ริ โภคบางท่านก็ตดั สิ นใจด้วยตนเอง ด้านเวลาในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผล
การทดสอบสมมติ ฐ านส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ร ะยะเวลาในการตัด สิ น ใจซื้ อที่ ร้ า นไหน ที่ ใ ด เวลาใด
หลากหลาย เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถระบุเวลาได้อย่างชัดเจนเพราะความต้องการใช้ของผูบ้ ริ โภค
ต่างกัน
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
1. จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า รายได้ สถานภาพผลิตภัณฑ์ และ การส่ งเสริ มการขาย มี
อิ ทธิ พลต่ อการเลื อกซื้ อรถจักรยานยนต์ มากที่ สุด ในการศึกษาครั้งต่ อไป จึ งควรพิจารณาศึกษา
เปรี ยบเทียบกันระหว่าง พฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภค และ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้อรถจักรยานยนต์ ของกลุ่มคนให้กว้างมากขึ้น พื้นที่อื่นๆอีกด้วย
2. ควรศึกษาการวิจยั ให้เชิ งลึกมากขึ้นและใช้เวลามากขึ้นในการทําวิจยั ในครั้งต่อไป เพื่อ
เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นธุ รกิจ หรื อ ประโยชน์ต่อการศึกษาในการทําเรื่ องวิจยั นั้นๆได้มากขึ้น
เข้าถึงผูบ้ ริ โภคในทุกๆระดับเพื่อได้ขอ้ มูลกว้างขึ้นและหลายหลาก
3.สําหรับธุ รกิจจัดจําหน่ ายรถจักรยานยนต์ มีหลากหลายสาขาทั้งในกรุ งเทพ ปริ มณฑล
และต่างจังหวัด ซึ่ งในการศึกษาครั้งต่อไป ควรจะศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดเพิ่มขึ้นอีก
ด้วย
ผลิตภัณฑ์ (ยีห่ อ้ ) ที่ผปู ้ ระกอบการนั้นควรที่จะเลือกขาย ยีห่ อ้ ไหนมากที่สุด จากผลการวิจยั
นั้น ยี่ห้อที่ ลูกค้าสนใจที่ จะซื้ อมากที่ สุดคือ HONDA , YAMAHA และ KAWASAKI เพื่อที่ จะให้
กิจการจัดจําหน่ายสิ นค้าเพื่อตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
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ด้านของราคา ผูป้ ระกอบการควรตั้งให้มีความเหมาะสมกับลูกค้า และ ราคาตลาด ของแต่
ละยี่ห้อ จากผลวิจยั พบว่า ราคาที่ผูบ้ ริ โภค รับได้คือ 40,001 – 50,000 บาท อยูใ่ นระดับ 110 CC. –
125 CC. รองลงมา คือ ราคา 50,001 – 60,000 อยูใ่ นระดับ 125 CC. – 150 CC.
ด้านของสถานที่ในการจัดจําหน่ายศูนย์บริ การควรอยูต่ ิดถนนใหญ่สามารถมองเห็นได้ง่าย
และมี ที่ จอดรถให้แก่ ลูกค้า อยู่ใกล้ธนาคาร และ ป้ ายรถโดยสาร เพื่ อง่ายและสะดวกแก่ ลูกค้าที่
เดินทางมาซื้ อรถจักรยานยนต์ และป้ ายชื่ อร้านสามารถมองเห็นได้ชดั บรรยายการในร้านต้องดูมี
ชี วิตชี วา มีสีสัน ร้านสะอาด มีแม่บา้ นให้บริ การแก่ลูกค้าตลอดเวลา ลักษณะของร้ านไม่แคบหรื อ
เล็กจนเกินไปเพื่อความสะดวกสบายในการต้อนรับลูกค้า
ด้านการส่ งเสริ มการขาย ทางร้านค้าควรมีฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้ขอ้ มูลแก่ทางลูกค้าสําหรับ
ลูกค้าที่มาใช้บริ การกับทางร้านแล้วเพื่อแจ้งให้ทราบกับโปรโมชัน่ ทางร้านว่ามีโปรโมชัน่ อะไรบ้าง
ในเดือนนี้ และ ติ ด ป้ ายโฆษณาอย่างชัดเจนหน้าร้ านเพื่อให้ลูกค้ารายให้เข้ามาเลือกซื้ อ เพื่อที่ จะ
ได้รับสิ ทธิ พิเศษในการออกรถใหม่ในวันนั้นๆด้วย และ มีป้ายติดหน้ารถทุกคันสําหรับโปรโมชัน่
ของคันนั้นๆ และที่สาํ คัญ ส่ วนลด ของแถม ต้องพิเศษสุ ดสําหรับลูกค้าที่ออกรถใหม่ เป็ นต้น
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Factors affecting the selection tutorial lessons school of parents in
Ratchaburi province
วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทัว่ ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
wisitson@npru.ac.th
ชัยพร ธนถาวรลาภ
นักวิชาการอิสระ
ชู ศักดิ์ เจนประโคน
รองศาสตราจารย์ คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ การศึ กษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ ส่งผลต่ อการเลื อกโรงเรี ยน
กวดวิชาของผูป้ กครองในจังหวัดราชบุรี มีวตั ถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่าง
กันของปั จจัยส่ วนบุคคลของผูป้ กครอง ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ของ
ผูป้ กครอง ที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกโรงเรี ยนกวดวิชาของผูป้ กครองในจังหวัดราชบุ รี 2) เพื่อ
ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกโรงเรี ยนกวดวิชา
ของผูป้ กครองในจังหวัดราชบุรี โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400
คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการศึกษาวิจยั วิเคราะห์ผลโดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบที การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว และการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการวิจยั พบว่า (1 ) การตัดสิ นใจเลือกโรงเรี ยนกวดวิชาของผูป้ กครองในจังหวัดราชบุรี
มีความแตกต่างกันตาม สถานภาพ อายุ การศึกษา และรายได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกโรงเรี ยนกวดวิชาของ
ผูป้ กครองในจังหวัดราชบุรีประกอบไปด้วย ปั จจัยด้านสถานที่ (β = 0.15) ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ
(β = 0.18) และ ด้านกระบวนการให้บริ การ (β = 0.21)
คําสํ าคัญ : ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ โรงเรี ยนกวดวิชา ผูป้ กครองในจังหวัดราชบุรี
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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
การศึกษาเป็ นปั จจัยพื้นฐานที่จะทําให้สําเร็ จในอนาคต ทั้งในด้านหน้าที่ การงานและการ
ยอมรับในสังคม การศึกษาจึงเป็ นบันไดก้าวแรกแห่ งความสําเร็ จในการเริ่ มต้นชีวิตที่ดีได้ในอนาคต
ในอนาคตที่ว่านั้นไม่วา่ จะหน้าที่การงานที่มนั่ คง ฐานะทางสังคม เกียรติยศ ชื่อเสี ยง และการศึกษาที่
มีคุณภาพไม่ใช่เพียงแต่พฒั นาบุคคล ยังสามารถช่วยพัฒนาประเทศชาติให้ธาํ รงสื บไปอย่างมัน่ คง
เพราะการศึ ก ษาจะขัด เกลาให้ บุ ค ลมองเห็ น ประโยชน์ ส่ ว นรวมและหวงแหนในประเทศชาติ
การศึกษาจึงเป็ นพื้นฐานในการดํารงชีวิตให้มีคุณภาพ การศึกษามีความสําคัญจึงเกิดการแข่งขันกัน
ของนักเรี ยน ในสังคมปั จจุบนั นี้ มีความรุ นแรงขึ้นเรื่ อยๆ เพื่อจะผลักดันตนเองไปสู่ ระดับของผูม้ ี
ความรู ้ และไม่ใช่เพียงแต่นกั เรี ยนเท่านั้นที่จะสนใจเรื่ องการศึกษา ผูอ้ ยูเ่ บื้องหลังความสําเร็ จต่างก็
ผลักดันให้บุตรหลานของตนเองได้มีสถานศึกษาต่อที่ดี ทําให้ผูป้ กครองมองหาสถาบันเรี ยนรู ้นอก
โรงเรี ยนเพื่อให้บุตรหลานมี ความรู ้ เพิ่มเติ มเพื่อช่ วยส่ งเสริ มในการศึ กษาไม่ว่าจะทักษะทางด้าน
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คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรื อส่ งเสริ มความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี และศิลปะ
เพื่อให้บุตรหลานมีความรู ้และความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์ การได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรี ยน
หรื อมหาลัยที่มีชื่อเสี ยงก็จะการันตีได้วา่ ผูท้ ี่จบจากสถานศึกษานั้นเป็ นผูม้ ีคุณภาพที่แท้จริ ง
ในการศึ กษาต่ อในระบบการศึ กษาในไทยใช้วิธีการสอบระบบกลางหรื อ เรี ยกว่า แอด
มิชชัน่ โดยระบบแอดมิชชัน่ นี้เองจะนําเอาผลการเรี ยนของนักเรี ยนตลอดช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาพิจารณาร่ วมกับคะแนนสอบ เมื่อการวัดระดับคุณภาพศึกษาใช้คะแนนในการชี้ วดั อาจทําให้
การศึกษาแต่ในห้องเรี ยนไม่เพียงพอ ผูป้ กครองจึงส่ งลูกหลานไปเรี ยนเพิ่มเติมในโรงเรี ยนกวดวิชา
ทําให้โรงเรี ยนกวดวิชามีบ ทบาทอย่างมาก ธุ รกิ จโรงเรี ยนกวดวิชาจึ งเกิ ดขึ้ นอย่างรวดเร็ วและมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี แต่ก็มีความเสี่ ยงมากเช่นกันเนื่ องจากธุรกิจโรงเรี ยนกวดวิชาเพิ่มมากขึ้น
การแข่งขันก็มากขึ้นด้วย และปั จจัยของผูป้ กครอง จากสภาวะการแข่งขันกันอย่างรุ นแรงจึงทําให้
โรงเรี ยนกวดวิชาต้องปรับตัวสู งเช่นเดียวกันเพื่อตอบสนองแก่นกั เรี ยนและดึงดูดผูป้ กครองเพื่อให้
ตัดสิ นใจเลือกสถานบันกวดวิชานั้นๆ ปั จจุบนั มีสถาบันกวดวิชาหลายแห่ ง และแตกต่างกันในเรื่ อง
ของวิธีการการถ่ายทอดความรู ้ บางแห่ งสอนผ่านวิดีโอ บางแห่ งสอนโดยติวเตอร์ จากข้อมูลของ
สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน (สช.) พบว่าประเทศไทยมีกลุ่มโรงเรี ยนกวดวิชา
ทั้งหมด 1,983 แห่ ง อยู่ในกรุ งเทพมหานคร 487 แห่ ง และต่างจังหวัด 1,496 แห่ ง ใน 74 จังหวัด
ยกเว้นหนองบัวลําพู ปั ตตานี และนราธิ วาส สําหรั บ โรงเรี ยนกวดวิชาในต่ างจังหวัด มักกระจุ ก
รวมตัวในเขตปริ มณฑล จังหวัดขนาดใหญ่หรื อจังหวัดหัวเมืองของภูมิภาคโดยส่ วนมากจะมีอยู่ใน
เขตอํา เภอเมื อ งของจั ง หวัด ซึ่ งจั ง หวัด ที่ มี โ รงเรี ยนกวดวิ ช ามากที่ สุ ด10 อั น ดั บ แรก คื อ
กรุ งเท พ มห าน คร ชลบุ รี สงขลา น น ท บุ รี ขอน แก่ น เชี ยงให ม่ ลพ บุ รี น ครราชสี มา
พระนครศรี อยุธยา และนครปฐม โดย10 จังหวัดนี้ มีโรงเรี ยนกวดวิชารวมกัน 1,031 แห่ ง หรื อร้อย
ละ69 ของโรงเรี ยนทั้งหมดที่ยื่นขออนุ ญาตจัดตั้งโรงเรี ยนนอกระบบกับสํานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน(ไทยพับลิกา้ . 2558)
จากที่ กล่ าวมาขางต้น ผูว้ ิจยั สนใจศึ ก ษาปั จจัยที่ มีผลต่ อ การเลื อกโรงเรี ยนกวดวิชาของ
ผูป้ กครองในจังหวัดราชบุ รี (Satit Thummagit. 2016) เนื่ องจากจังหวัดราชบุ รีจงั หวัดราชบุ รี เป็ น
จังหวัดที่ มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก จากการประมาณในไตรมาสแรกในปี 2559
ของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ ราชบุรีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
คิดเป็ นมูลค่า 120,200 ล้านบาท มากเป็ นอันดับ 17 ของประเทศ และมี รายได้ต่อประชากร (GPP
PER CAPITA) สู งถึ ง 144,062 บาท เป็ นอันดับที่ 13 ของประเทศ จังหวัดราชบุ รีมีการลงทุ นทาง
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อุตสาหกรรมถึ ง 1,100 โครงการ คิดเป็ นเงินลงทุนมากกว่า 100,000 ล้านบาท เป็ นศูนย์กลางของ
ภูมิภาคมีธุรกิจการค้าประเภทสิ นค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรู ปทางการเกษตร เป็ นโครงสร้ าง
หลักทางเศรษฐกิ จ โดยมี ศูนย์กลางตลาดผักผลไม้ในภู มิภาค โดยเป็ นหนึ่ งในตลาดกลางสิ นค้า
เกษตรที่ใหญ่ที่สุด แห่ งหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีตลาดสดและตลาดนัดในท้องที่ต่าง ๆ
ควบคู่กบั การเลี้ยงปศุสตั ว์ และโรงงานอาหารสัตว์ที่มีมากในเขตอําเภอปากท่อ และอําเภอโพธาราม
และยังมี อุต สาหกรรมอื่ นๆ เช่ น อุ ตสาหกรรมไฟฟ้ า และก๊าซธรรมชาติ อุ ตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมนํ้าตาล และอุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมสิ่ งทอ เป็ นต้น โดยจังหวัดราชบุรีเป็ น
1 ใน 14 จังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยศูนย์กลางทางการค้าที่ สาํ คัญจะ
กระจายอยูใ่ น พื้นที่เมืองใหญ่ ได้แก่ เมืองราชบุรี และเมืองบ้านโป่ ง เป็ นต้น โดยเป็ นที่ต้ งั ศูนย์ และ
สํานักงานสาขาในเขตภูมิภาค ของบริ ษทั ชั้นนําหลายแห่ ง เช่ นปตท. โตโยต้า เป็ นต้น อีกทั้งเป็ น
จังหวัดที่มีเศรษฐกิจเติบโตสู งขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เฉลี่ยปี ละประมาณ 5-6 % ทําให้มีการลงทุนใน
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง เช่น ศูนย์การค้า โครงการที่อยูอ่ าศัย บริ ษทั ห้างร้านต่างๆ เป็ นต้น จึงศึกษาปั จจัย
ของผูป้ กครองในการเลื อ กโรงเรี ยนกวดวิช าในจังหวัด ราชบุ รีเพื่ อ การวางแผนลงทุ น ทําธุ รกิ จ
โรงเรี ยนกวดวิชา
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันของปั จจัยส่ วนบุคคลของผูป้ กครอง ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ของผูป้ กครอง ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกโรงเรี ยนกวดวิชาของ
ผูป้ กครองในจังหวัดราชบุรี
2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ มีผลต่ อปั จจัยที่ ส่งผลต่ อการเลื อก
โรงเรี ยนกวดวิชาของผูป้ กครองในจังหวัดราชบุรี
สมมติฐานในการศึกษา
1) ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันของผูป้ กครองในด้านเพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา
และรายได้ของผูป้ กครอง มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกโรงเรี ยนกวดวิชา
2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่ อการเลือกโรงเรี ยนกวดวิชาของผูป้ กครองใน
จังหวัดราชบุรี
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เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้กล่ าว ส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึ งการมี
สิ นค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายได้ ขายในราคาที่ผูบ้ ริ โภคยอมรับได้และ
ผูบ้ ริ โภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็นว่าคุม้ รวมถึงมีการจัดจําหน่ายสิ นค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการ
ซื้ อ หา เพื่ อ ให้ ค วามสะดวกแก่ ลู ก ค้า ด้ว ยความพยายามจู ง ใจให้ เกิ ด ความชอบในสิ น ค้า และ
พฤติกรรมอย่างถูกต้อง ซึ่ งได้กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์การบริ หารการตลาดที่ ได้รับความนิ ยมมาหลาย
ทศวรรษ ซึ่ งเป็ นแนวคิดหลักที่ใช้ในการพิจารณาองค์ประกอบสําคัญในการตอบสนองต่อตลาดได้
อย่างเหมาะสมนั้นก็คือส่ วนประสมทางการตลาด
Kotler 1997 (อ้างถึ ง ใน ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ แ ละคณะ 2546) เสนอว่า ส่ ว นประสมทาง
การตลาดว่าเป็ นตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ซ่ ึงบริ ษทั ใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
แก่กลุ่มเป้าหมาย
ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด เป็ นเครื่ อ งมื อ ด้า นการตลาดที่ บ ริ ษ ัท องค์ก าร และ
หน่วยงานนํามาใช้เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นการตลาดของตนเอง ซึ่งเป็ นส่ วนประกอบที่มีอิทธิพล
และมี ค วามสําคัญ อย่างยิ่ งต่ อ ธุ ร กิ จ อี ก ทั่ง ยัง เป็ นปั จ จัย ที่ ค วบคุ ม ได้ ซึ่ งนั ก การตลาดสามารถ
ปรั บเปลี่ ยน หรื อปรั บ ปรุ งแก้ไขปั จจัยทางการตลาดต่ างๆให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อ ม และ
วัตถุประสงค์ขององค์การเพื่อตอบสนองความพอใจ และความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจ
การตัด สิ น ใจ หมายถึ ง การพิ จารณาตกลงใจชี้ ขาดเลื อ กทางเลื อ กที่ มี อ ยู่ม ากกว่าหนึ่ ง
ทางเลือก ในอันที่ให้มีการกระทําในลักษณะเฉพาะต่างๆ หรื อหมายถึงการตกลงใจเลือกข้อยุติ ข้อ
ขัดแย้ง ข้อถกเถียง เพื่อให้มีการกระทําไปในทางหนึ่งทางใดที่ได้มีการพิจารณาเลือกหรื อตรวจสอบ
อย่างรอบคอบ (วิจิตร ตันฑสุ ทธิ์ 2550)
การตัดสิ นใจเป็ นการนําหลักเกณฑ์หรื อเครื่ องมือต่างๆ เข้ามาช่วยในการตัดสิ นใจเพื่อทําให้
ผูต้ ดั สิ นใจมี โอกาสผิดพลาดน้อยลง หรื อการตัดสิ นใจได้ถูกต้องมากขึ้ น การตัดสิ นใจที่ จะมี ข้ ึ น
ภายในสถานการณ์ต่างๆ ที่สามารถทําการประเมินได้ ใช้กฎเกณฑ์หรื อเครื่ องมือดังกล่าวพิจารณา
ทางเลื อกที่ ดีที่สุด การทําการตัดสิ นใจได้นาํ เอาความน่ าจะเป็ นแบบเงื่อนไขเข้ามาเกี่ ยวข้องเสมอ
ทั้งนี้เพราะบุคคลต่างมีเหตุผลในการดําเนินธุรกิจของตนย่อมต้องการเลือกผลลัพธ์หรื อผลตอบแทน
ที่ดีที่สุด แต่ถา้ มีทางเลือกเพียงทางเดียว ปั ญญาหาการตัดสิ นใจจะไม่เกิดขึ้นเพราะถึงอย่างไรก็ตอ้ ง
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เลื อกตามวิธีท างเดี ยวที่ มีอยู่น้ ัน ซึ่ งจะไม่มีการเปรี ยบเที ยบว่าผลลัพธ์ห รื อผลตอบแทนที่ ดีที่ สุด
หรื อไม่ แต่ถา้ มีวิธีให้ผลตอบแทนมากกว่าหนึ่ งทางเลือก ก็จะต้องมีการตัดสิ นใจเลือกทางหรื อวิธีจะ
ทําให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุด ซึ่ งการตัดสิ นใจเลือกดังกล่าวนี้เป็ นเรื่ องที่ยงุ่ ยากและซับซ้อนยิง่ ขึ้น
ดังนั้นจึงได้พยายามหาสิ่ งที่จะช่วยในการตัดสิ นใจเพื่อให้รับผลตอบแทนสู งสุ ดโดยสิ่ งที่จะช่วยใน
การตัดสิ นใจที่น้ ีคือ หลักเกณฑ์และเครื่ องมือต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. มีทางเลือกหลายทาง (Alternatives) ในแต่ละทางเลือกอาจจะอยู่ในรู ปแบบนโยบายใน
การปฏิ บ ัติ งานเทคนิ ค หรื อ ขั้น ตอนการดําเนิ น งาน การที่ มีท างเลื อ กมากๆ ถ้าจะอาศัย ดุ ล พิ นิ จ
ส่ วนตัวทําการตัดสิ นใจนั้นอาจจะผิดพลาดขึ้นได้ ดังนั้น จึงต้องอาศัยเครื่ องมือหรื อหลักเกณฑ์ต่างๆ
เข้ามาช่วยในการตัดสิ น เพราะยังมีประกันได้วา่ ไม่ได้ตดั สิ นใจไปตามดุลพินิจส่ วนตัว
2. ข้อมูลในปั จจุบนั มีจาํ นวน เนื่องจากข้อมูลในปัจจุบนั มีจาํ นวนมาก ถ้านําดุลพินิจส่ วนตัว
มาใช้ในการตัดสิ น แล้ว โอกาสที่ จะผิดพลาดมี มาก เพราะไม่ อาจนําข้อมู ล ที่ มีอยู่ท้ งั หมดนั้นมา
พิจารณาได้ครบถ้วนสมบรู ณ์
3. เพื่ อ ลดความขัด แย้งลงเนื่ อ งจากพื้ น ฐานความรู ้ และประสบการณ์ ข องแต่ ล ะคนไม่
เหมื อนกัน ถ้าไม้อาศัยหลักเกณฑ์หรื อเครื่ องมือที่ เหมื อนกันทําการตัดสิ นใจแล้วก็อาจจะทําการ
ตัดสิ นใจแตกต่างกันออกไปซึ่ งจะทําให้คนในองค์การเกิ ดการขัดแย้งกันขึ้ นในกรณี ที่ความเห็ น
แตกต่างกัน
4. เพื่อลดความเสี่ ยงการตัดสิ นใจที่ปราศจากกฎเกณฑ์และเครื่ องมือแล้ว โอกาสที่เสี่ ยงต่อ
ความผิดพลาดนั้น มี สูง แต่ การตัดสิ น ใจที่ มีเครื่ องมื อเข้ามาช่ วยแล้ว โอกาสของการตัดสิ นใจที่
ผิดพลาดนั้นมีนอ้ ยหรื อไม่เลยก็เป็ นได้
ติ น ปรั ญ พฤทธ์ (2542) เสนอว่ า การตัด สิ น ใจ (decision making) ได้ว่ า เป็ นการเลื อ ก
ดําเนินการหรื อไม่ดาํ เนินการ ที่เห็นว่าดีที่สุดหรื อเลวที่สุดจากทางเลือกหลายๆทาง โดยขั้นตอนการ
ตัดสิ นใจดังนี้
1. การทําความเข้าใจปั ญหาและข้อเท็จจริ งต่างๆ
2. การรวบรวมข่าวสารและข้อมูลเพือ่ ประกอบการตัดสิ นใจ
3. การวิเคราะห์ข่าวสารและข้อมูลการประกอบการตัดสิ นใจ
4. การเลือกปฏิบตั ิที่ดีที่สุดเพียงทางปฏิบตั ิเดียว
5. การดําเนินการเป็ นไปตามผลการตัดสิ นใจ
6. การติดตามและประเมินผลของการติดตาม
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สรุ ปได้ว่า ทฤษฎีการตัดสิ นใจเป็ นทฤษฎี ที่ใช้ในการช่ วยในการตัดสิ นใจให้ผูต้ ดั สิ นใจมี
โอกาสผิดพลาดน้อย หรื อตัดสิ นใจได้ถูกต้องมากขึ้ น ดังนั้นจึ งได้พยายามหาสิ่ งที่ จะช่ วยในการ
ตัดสิ นใจเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสู งสุ ด และช่วยให้ผปู ้ ระกอบการธุรกิจทําการศึกษาและวิเคราะห์
ว่า ผูบ้ ริ โภคใช้อะไรในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การอีกทั้ง การใช้ทฤษฎีเพื่อเป็ นแนวทาง
และนํามาปรับปรุ งภายใน องค์การธุรกิจกวดวิชา ให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
3. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภค หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ ผูบ้ ริ โ ภคทํา การค้น หา การซื้ อ การใช้ การ
ประเมินผลใช้สอยผลิตภัณฑ์และการบริ การ ซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการ หรื อหมายถึงศึกษาถึง
พฤติกรรมการตัดสิ นใจและการกระทําของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อ และการใช้สินค้าดังนั้น
ลัก ษณะของพฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภคคื อ 6Ws และ 1H (ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ และคณะ 2546) และ
กลุ่มเป้ าหมาย O ทั้ง 7 ซึ่ งประกอบด้วย ซึ่ ง จีระภา พวงพลา (2546) เสนอว่าประกอบด้วย 1. ใคร
อยู่ในตลาดเป้ าหมาย (Who) 2. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร (What) 3. ทําไมผูบ้ ริ โภคจึ งซื้ อ (Why) 4.ใครมี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ (Who) 5. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร (How) 6. ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อไหร่ (When)
และ 7. ผูบ้ ริ โภคซื้อที่ไหน (Where)
ส่ วนของ O ทั้ง 7 ประกอบด้วย 1. กลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 2. สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ
ซื้ อ (Objects) 3. วัตถุประสงค์ในการซื้ อ (Objectives) 4. บทบาทของกลุ่มต่างๆ ที่มีอิทธิ พลใน
การตั ด สิ นใจซื้ อ (Organizations) 5. ขั้ นตอนในการซื้ อ (Operation) 6. โอกาสใน การซื้ อ
(Occasions) และ 7. แหล่งหรื อช่องทางที่ผบู ้ ริ โภคต้องการซื้อ (Outlets)
ผลจากการทบทวนวรรณกรรม ร่ วมกับการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง อาทิ 1) จิตรา สู งแข็ง
(2560) ศึ กษาเรื่ อ งความพึ งพอใจของนักเรี ยนระดับ มัธยมศึ กษาตอนปลายต่ อ ส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การของโรงเรี ยนกวดวิชารัชดาวิทยาในกรุ งเทพมหานคร 2) ทรงกลด แสดงผล (2552)
ศึกษาเรื่ องส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกโรงเรี ยนกวดวิชาของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 3) ณัฐวุฒิ ผุยพรม (2552) ได้วิเคราะห์พฤติกรรมของนักเรี ยนระดับมัธยมในการเลือก
โรงเรี ยนกวดวิชา ตามสถาบันต่างๆ ในเขตเทศบาลอุบลราชธานี 4) เปรมกมล พลอาสา (2553)
ศึกษาเรื่ องปั จจัยทางการตลาดในการเลือกโรงเรี ยนกวดวิชาของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่
เรี ยนกวดวิชาในอาคารวรรณสรณ์ 5) วิริยะ ฤาชัยพาณิ ช (2544) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ มีผลของการเลื อกโรงเรี ยนกวดวิชาของนักเรี ยนมัธยมปลาย ในอําเภอเมื อง จังหวัด
เชี ยงใหม่ 6) อาแซ ยะเยริ (2556) ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัยที่ มี ผ ลต่ อ การเรี ย นกวดวิ ช าของนักเรี ย นชั้น
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มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในจังหวัด สงขลา 7) นิ ช าภา ภาปั ท มาสน์ .(2555) ปั จจัย ที่ ส่ งผลต่ อ การ
ตัด สิ น ใจสมัค รเรี ย นกวดวิ ช าของนั ก เรี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย อําเภอเมื อ ง จังหวัด
นครปฐม. และ 8)เหมือนฝัน ธัญญศรี ชยั (2558) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือก
เรี ยนโรงเรี ยนกวดวิชาของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สามารถนํามาสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดได้ดงั นี้

รู ปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทําวิจยั
วิธีดาํ เนินการวิจยั
เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) โดยใช้วิธีสาํ รวจ (Survey Research) อาศัย
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือเก็บข้อมูล
ประชากรและตัวอย่ าง ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูป้ กครองในจังหวัดราชบุรี
ที่เคยส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนโรงเรี ยนกวดวิชา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูป้ กครอง
ในจังหวัดราชบุรีที่เคยส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนโรงเรี ยนกวดวิชา ซึ่งผูว้ ิจยั ไม่ทราบจํานวนประชากรที่
ชัดเจน จึงจะใช้วิธีการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรของ
คอแครน (Cochran,1953) ได้ขนาดตัวอย่างจํานวน 400 ราย โดยใช้วธิ ีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผ่านการทดสอบความตรง
เชิ งเนื้ อหา (Content Validity) และการวิเคราะห์ ค่าความเชื่ อมัน่ ด้วย การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์
อัล ฟา (𝛼 - coefficient) จากผู ้ป กครองในจัง หวัด ปทุ ม ธานี โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ทธิ์ อัล ฟา
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ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ
ตัวแปรที่ตอ้ งการ ผลการวิเคราะห์พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ มีค่าความเชื่อมัน่
ระหว่าง 0.80-0.86 และการตัดสิ นใจเลือกโรงเรี ยนกวดวิชา มีค่าความเชื่อมัน่ ระหว่าง 0.77-0.84 ซึ่ ง
ทําให้แบบสอบถามมีคุณภาพต่อการไปจัดเก็บ
สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ประกอบไปด้วย
1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) สถิติสรุ ปอ้างอิง ได้แก่ การทดสอบแบบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการวิจยั
ตอนที่ 1 คุณลักษณะส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 72.25 ส่ วน
ใหญ่ มีอายุระหว่าง26-35 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 41.50 มี สถานภาพสมรส คิ ดเป็ นร้ อยละ 61.50 มี
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ60.67 และมีรายได้ 1,500-20,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ
30.25
ตอนที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ระดั บ ปั จ จั ย ส่ วนประสมทางการตลาดของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ปัจจัย ส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคาราคา
ด้านสถานที่
ด้านส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคคล
ด้านกระบวนการ
ด้านลักษณะทางกายภาพ
ภาพรวม

Mean
4.24
4.06
4.29
3.99
4.24
4.21
4.19
4.17
1730

S.D.
0.52
0.64
0.62
0.66
0.59
0.56
0.66
0.42

ระดับความสํ าคัญ
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
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ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้รับการประเมินในระดับมาก (Mean =
4.17) โดยปั จจัยที่มีความสําคัญในสามลําดับแรกได้แก่ ด้านสถานที่ (Mean = 4.29) ด้านผลิตภัณฑ์
(Mean = 4.24) และด้านบุคคล (Mean = 4.24) ตามลําดับ
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านปั จจัยการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนโรงเรี ยนกวดวิชา
ในจังหวัดราชบุรีใน จําแนกตามเหตุผลของการตัดสิ นใจเลือกโรงเรี ยนกวดวิชา
ประเด็น
เพื่อสอบเข้าเรี ยนต่อในระดับที่สูงขึ้น
เพื่อทําเกรดที่โรงเรี ยนให้ดีข้ ึน
เพื่อปรับพื้นฐาน
ภาพรวม

Mean
4.45
4.28
4.28
4.33

S.D
0.64
0.73
0.74
0.59

ระดับความสํ าคัญ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ปั จจัยการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนโรงเรี ยนกวดวิชาในจังหวัดราชบุรีใน จําแนกตามเหตุผลของ
การตัดสิ นใจเลือกโรงเรี ยนกวดวิชา พบว่าอยูใ่ นระดับมากที่สุด (Mean = 4.33) โดยการตัดสิ นใจใน
สามลําดับแรกได้แก่ เพื่อสอบเข้าเรี ยนต่อในระดับที่สูงขึ้น (Mean = 4.45) เพื่อทําเกรดที่โรงเรี ยนให้
ดีข้ ึน (Mean = 4.28) และ เพือ่ ปรับพื้นฐาน ตามลําดับ (Mean = 4.28) ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ แตกต่างกันของผูป้ กครองในด้านเพศ
สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ของผูป้ กครอง มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกโรงเรี ยนกวด
วิชา
ตารางที่ 3 การตัดสิ นใจเลือกโรงเรี ยนกวดวิชา จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
การตัดสินใจเลือก
โรงเรียนกวดวิชา
เพือ่ สอบเข้าเรี ยนต่อในระดับที่
เพือ่ ทําเกรดที่โรงเรี ยนให้ดีข้ ึน
เพือ่ ปรับพื้นฐาน

เพศ
สถานภาพ
อายุ
การศึกษา
รายได้
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

การตัดสิ นใจเลือกโรงเรี ยนกวดวิชาของผูป้ กครองในจังหวัดราชบุรี มีความแตกต่างกันตาม
สถานภาพ อายุ การศึกษา และรายได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาแต่เหตุผล
ของการตัดสิ นใจเลือกโรงเรี ยนกวดวิชาพบว่า การตัดสิ นใจของผูป้ กครอง เพื่อให้บุตรหลาน สอบ
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เข้าเรี ยนต่ อในระดับที่ สูงขึ้นมีความแตกต่างกันตามอายุและรายได้ การตัดสิ นใจของผูป้ กครอง
เพื่อให้บุตรหลาน ทําเกรดที่ โรงเรี ยนให้ดีข้ ึน มีความแตกต่ างกันตามสถานภาพ และเพื่อให้บุตร
หลาน ปรับพื้นฐาน ความแตกต่างกันตามการศึกษาและรายได้
ตอนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกโรงเรี ยน
กวดวิชาของผูป้ กครองในจังหวัดราชบุรี
ตารางที่ 4 อิ ท ธิ พลของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมี ผลต่ อการเลื อกโรงเรี ยนกวดวิชาของ
ผูป้ กครองในจังหวัดราชบุรี
ปัจจัยการปฏิบัตงิ าน
(Constant)
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคาราคา
ด้านสถานที่
ด้านส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคคล
ด้านกระบวนการ
ด้านลักษณะทางกายภาพ

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

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ มีผลต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกโรงเรี ยนกวด
วิชาของผูป้ กครองในจังหวัดราชบุรีประกอบไปด้วย ปั จจัยด้านสถานที่ (β = 0.15) ด้านบุคลากรที่
ให้บริ การ (β = 0.18) และ ด้านกระบวนการให้บริ การ (β = 0.21) สมการมีอาํ นาจในการพยากรณ์
เท่ากับร้อยละ 25
อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
1. การตัดสิ นใจเลือกโรงเรี ยนกวดวิชาของผูป้ กครองในจังหวัดราชบุรี มีความแตกต่างกัน
ตาม สถานภาพ อายุ การศึ ก ษา และรายได้ อย่างมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ผลการวิ จ ยั
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สโรชา แก้วคํา (2558) ซึ่ งปั จจัยที่
ผูป้ กครองเลื อกให้เด็กเรี ยนพิ เศษศิ ลปะ และงานวิ จยั ของ ณัฐ วุฒิ ผุยพรม (2552) ซึ่ งวิเคราะห์
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พฤติกรรมของนักเรี ยนระดับมัธยมในการเลือกโรงเรี ยนกวดวิชา ตามสถาบันต่างๆ ในเขตเทศบาล
อุ บ ลราชธานี แต่ จ ะขัด แย้งกับ งานวิ จัย ของ เปรมกมล พลอาสา (2553) ได้ศึ ก ษาถึ งปั จจัยทาง
การตลาดในการเลือกโรงเรี ยนกวดวิชาของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรี ยนกวดวิชาในอาคาร
วรรณสรณ์ ซึ่งพบว่า เพศมีผลต่อการเลือกโรงเรี ยนกวดวิชาของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือก
โรงเรี ยนกวดวิชาของผูป้ กครองในจังหวัดราชบุรีประกอบไปด้วย 1) ปั จจัยด้านสถานที่ สอดคล้อง
กับ งานวิ จยั ของ จิ ต รา สู ง แข็ง (2560) ที่ ไ ด้ท ําการศึ ก ษาเรื่ อ งความพึ งพอใจของนัก เรี ย นระดับ
มัธยมศึ กษาตอนปลายต่อ ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การของโรงเรี ยนกวดวิชารั ชดาวิท ยาใน
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเสนอว่า สถานที่ บ ริ ก าร จําเป็ นต้อ งตั้งอยู่ในจุ ด ที่ ห าพบได้ง่าย ตั้งอยู่ใกล้
โรงเรี ยน และอยูใ่ นแหล่งที่มีความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง และงานวิจยั ของณัฐวุฒิ ผุยพรม
(2552) ได้วิเคราะห์พฤติกรรมของนักเรี ยนระดับมัธยมในการเลือกโรงเรี ยนกวดวิชาที่เสนอว่าปั จจัย
ด้านสถานที่ตอ้ งตั้งอยูใ่ นจุดที่หาพบได้ง่าย ตั้งอยูใ่ กล้โรงเรี ยนและอยูใ่ นแหล่งที่มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทางสถานที่ตอ้ งเหมาะสม 2) ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ วิริยะ ฤาชัยพาณิ ช (2544) ซึ่ งได้ศึกษาถึง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลของการเลือก
โรงเรี ยนกวดวิชาของนักเรี ยนมัธยมปลาย ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ด้าน
บุ ค ลากร มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจในการเลื อ กโรงเรี ย นกวดวิ ช าอย่ า งมี นั ย สํ า คัญ และ 3) ด้า น
กระบวนการให้บริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทรงกลด แสดงผล (2552) ที่ ได้ศึกษา ส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกโรงเรี ยนกวดวิชาของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
จัง หวัด น่ า น โดยปั จ จัย ด้า นกระบวนการจะมี ผ ลต่ อ การเลื อ กโรงเรี ย นกวดวิ ช าของนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาตอนปลายอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
1. จากการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกโรงเรี ยนเรี ยนกวดวิชา
ของผูป้ กครองในจังหวัดราชบุ รี ได้แ ก่ ปั จ จัยด้านสถานที่ ด้านบุ ค ลากรที่ ให้ บ ริ การ และ ด้าน
กระบวนการให้ บ ริ การ ซึ่ งถ้าผูป้ ระกอบการสามารถเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพในปั จจัยดังกล่ าวให้กับ
โรงเรี ยนและสามารถทํากําไรได้มากกว่าคู่แข่งขัน
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2. ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยด้านราคาส่ งผลเชิงผกผัน ต่อการเลือกโรงเรี ยนเรี ยนกวดวิชาของ
ผูป้ กครองในจังหวัดราชบุ รี ดังนั้นการทําการวิจยั ลงลึ กถึ งเรื่ องการตั้งราคาที่ เหมาะสมต่อความ
ต้ อ งการของผู ้ป กครอง และสอดคล้อ งกับ รายวิ ช า จะช่ ว ยให้ ผู ้ป ระกอบการสามารถเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในปั จจัยดังกล่าวให้กบั โรงเรี ยนและสามารถทํากําไรได้มากกว่าคู่แข่งขัน
3. ความแตกต่างของคุณลักษณะของผูป้ กครองจะมีผลต่อ เหตุผลการเลือกโรงเรี ยนเรี ยน
กวดวิชาของผูป้ กครองในจังหวัดราชบุรี ดังนั้นการจัดกระบวนการรายวิชา และการประชาสัมพันธ์
ถึงผลของการสอนในโรงเรี ยนกวดวิชาและนําเสนอให้ตรงกับคุณลักษณะของผูป้ กครองก็จะช่วย
ทําให้การวางทิศทางและการบริ หารงานโรงเรี ยนกวดวิชาบรรลุเป้าหมายได้ดียงิ่ ขึ้น
2. ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1. งานวิ จ ัย ดังกล่ าวมุ่ ง เน้ น การศึ ก ษาจากการทําวิ จ ัย เชิ งปริ ม าณ ผู ท้ ี่ ส นใจต่ อ ยอดอาจ
ทําการศึกษาด้วยวิธีการวิจยั แบบผสม (mixed method) ซึ่งจะได้ขอ้ มูลในเชิงลึกมากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาปั จจัยด้านค่านิ ยม สังคม และเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการเลือกโรงเรี ยนกวด
วิชาเพิ่มมาและมีการลงลึกถึงรายละเอียดในข้อคําถามมากขึ้น
3. งานวิจยั ดังกล่าวศึกษาเฉพาะโรงเรี ยนกวดวิชาในจังหวัดราชบุรี การศึกษาต่อยอดไปยัง
จังหวัดอื่น ๆ อาจจะได้ขอ้ ค้นพบที่แตกต่างออกไป จากความแตกต่างในเชิ งพื้นที่จดั เก็บ และอาจ
ทําการศึกษาในเชิงเปรี ยบเทียบได้อีกด้วย
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