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บทบรรณาธิการ 
 

     วารสาร “การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ” ฉบบัน้ีก็

เป็นฉบบัท่ี 3 หลงัจากไดน้าํเสนอฉบบัท่ี 1 และฉบบัท่ี 2 ไปแลว้ท่านผูอ่้านคงจะ

ได้รับความรู้ และประโยชน์ในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการวางแผนการ

เลือกซ้ือสินคา้และบริการไปไม่มากก็นอ้ย 
 อย่างท่ีทราบกันดีอยู่แล้วว่าในยุคเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ทาํให้

ผูบ้ริโภคต้องคํานึงถึงการจับจ่ายใช้สอยท่ีให้ผลประโยชน์คุ้มค่าท่ีสุด การ

ตดัสินใจท่ีจะให้ได้รับสินคา้และบริการสําหรับผูบ้ริโภคท่ีต้องการสินคา้และ

บริการท่ีดีนั้ น ผูบ้ริโภคจะดูทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการตัดสินใจซ้ือสินค้าและ

บริการดงักล่าว ในฉบบัน้ีจะกล่าวถึงการบริการท่ีมีหลายรูปแบบ การบริการของ

ธนาคารท่ีเราไปใชบ้ริการ ปัจจุบนัสภาพการแข่งขนัของแวดวงธนาคารก็มีความ

เขม้ขน้  ทุกธนาคารจะหากลยุทธ์ท่ีทาํให้ลูกคา้ประทบัใจมากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็น

การบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว  สุภาพและครบวงจร ซ่ึงทาํให้เห็นวา่ปัจจุบนัลูกคา้มี

ทางเลือกมากข้ึน การบริการในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการตดัสินใจเลือกหอพกั ผู ้

ท่ีใช้บริการตอ้งการความเช่ือมัน่ในการเขา้ไปพกัอาศยัก็ตอ้งการความปลอดภยั

และไวว้างใจในการใหบ้ริการของหอพกั รวมถึงการบริการครบวงจร เช่นร้านคา้

บริการซัก อบ รีด ชีวิตท่ีรีบเร่งก็เป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีทาํให้คนหันมาใช้บริการ

อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็มากข้ึน ปัจจุบนัมีหลายบริษทัมากให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ จึง

เป็นอีกหน่ึงทางเลือกของผูบ้ริโภคในช่วงเวลาเร่งด่วนในยุคเศรษฐกิจท่ีอะไรก็ดู

ฝืดเคืองเช่นน้ีทรัพยย์ากรธรรมชาติอย่างนํ้ ามนัก็แพงมากข้ึน ผูบ้ริโภคจึงหันมา

เลือกใชท้ดแทนคือก๊าซธรรมชาติท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกในการประหยดัมาก

ข้ึน 

 



จากขอ้มูลท่ีไดน้าํเสนอน้ี จึงหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแนวทางท่ีทาํให้

ผูอ่้านได้ประโยชน์คุม้ค่าถ้าท่านจะตอ้งตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการใน

โอกาสต่อไป 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  เล่มท่ี 3) 
 
 

ทศันคติของพนักงานทีม่ีต่อการเปลีย่นแปลงวฒันธรรมองค์กร  

กรณีศึกษา : พนักงานธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) ฝ่ายธุรกจิต่างประเทศ 

สํานักงานใหญ่ 

ATTITUDE OF ORGANIZATIONAL CULTURE CHANGES    

A CASE STUDY OF TMB BANK PLC EMPLOYEE IN 

INTERNATIONAL BANKING DEPARTMENT 

ณฐัมล เลิศชวลิตานนท ์1   ดร.มทัธนา พิพิธเนาวรัตน์ 2   

-------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาค้นควา้อิสระในคร้ังน้ี เพื่อศึกษาปัจจัย

ทางดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัทางดา้นลกัษณะงานและปัจจยัดา้นความรู้ความ

เขา้ใจ ท่ีมีผลต่อทศันคติของพนกังานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กร 

ของพนกังาน ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ศึกษาเฉพาะพนกังานฝ่ายธุรกิจ

ต่างประเทศ สาํนกังานใหญ่ 

  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานธนาคารทหารไทย 

จาํกดั (มหาชน) ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ สํานกังานใหญ่ จาํนวน 74 คนโดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าสถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า 

Anova (F-test, T-test) และ  Multiple Regression Analysis (MRA) 

  

__________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาสาํหรับผูบ้ริหาร 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยพ์ิเศษ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

ผลการวจัิยสรุปได้ดังนี ้

1.ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ

ระหวา่ง 41-50 ปี  มีสถานภาพสมรส การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ตาํแหน่ง

เจ้าหน้าท่ีและเจ้าหน้าท่ีอาวุโส ระยะเวลาในการปฏิบติังานระหว่าง 11-20 ปี 

ผลการวจิยั เพศ อาย ุสถานภาพ ตาํแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ไม่มีผล

ต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติของพนกังาน ส่วนระดบัการศึกษามีผลต่อการเปล่ียน 

แปลงทศันคติของพนักงาน ท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กรอย่างมี

นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

2.ปั จ จั ย ด้ า น ลั ก ษ ณ ะ ง า น  ไ ด้แ ก่  ค่ า ต อ บ แ ท น แ ล ะ ส วัส ดิ ก า ร 

ความกา้วหนา้และการเติบโตในหนา้ท่ีการทาํงาน  สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

ความพึงพอใจในการทาํงาน  ความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน ไม่มีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กร  ส่วนดา้นความทา้ทายและมีอิสระในการทาํงาน 

มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติของพนกังานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม

องคก์ร ท่ีระดบั 0.05 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจทางด้านโครงสร้างองค์กรมีอิทธิพลต่อ

การเปล่ียนแปลงทศันคติของพนกังานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์รท่ี

ระดบั 0.001 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยระดบัความรู้ความเขา้ใจ

ของกลุ่มตวัอย่างต่างกนั มีผลต่อทศันคติของพนักงานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง

วฒันธรรมองคก์รแตกต่างกนั  

คําสําคัญ : ธนาคารทหารไทย   การเปลีย่นแปลงวฒันธรรมองค์กร 

Abstract 

 The objective of this study is focusing on the factor of population, job 

description and the fundamental knowledge of organization’s structure which 

effect to the TMB staff member’s attitude of the organization culture’s change. 

This study was examined for the International Banking Department staff at 

TMB Bank Head Office only. 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

 The participants in the study consisted of the 74 staffs in International 

Banking Department. The main instrument used to obtain the data was 

questionnaire. The collected data was analyzed, formulated and tabulate by 

Maximum, Minimum, Mean, Standard Deviation.  Additionally, Anova (F-test 

T-test) Multiple Regression Analysis (MRA). 

     The results revealed as the follows : 

1. For the factor of population, almost of International Banking 

Department staffs are the married females which have the age duration between 

41-50 years old. The education background is the bachelor degree. Beside, the 

job responsibilities mainly are the administrative staffs and supervisors. The 

average of banking experience is between 11-20 years. The study found that the 

gender and general information have no any causes to the International Banking 

Department staffs’ attitude, except the education background which 

significantly causes their attitudes at the level of 0.05. 

2. For the factor of job description, the study found that the benefits such: 

payroll, welfare, job opportunity, environment, job satisfaction, and stability 

have no any causes to the organization’ changed. In fact, the challenge and the 

independence in workplace effect to the staff’s attitude of the organizational 

culture’s changed at the level of 0.005 and significantly distinguished from the 

benefit issue at the mean of 0.05. 

3. For the factor of fundamental knowledge of organization’s structure, it 

caused to the attitude of organizational culture’s changed among staff members 

at the level of 0.001 and statistical mean significantly was 0.05, since the 

participants have the dissimilar level of knowledge about organization’s 

structure. 
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KEY WORD : TMB BANK PUBLIC CO LTD, CULTURE CHANGE 

1.บทนํา 

ปัจจุบนัสภาพการแข่งขนัในแวดวงธนาคารท่ีทวีความเขม้ขน้มากข้ึน

เร่ือย ๆ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) จึงมีเป้าหมายท่ีจะดําเนินการ

ปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์ร (Transformation) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้

สอดคล้องกบัความเปล่ียนแปลง และสามารถก้าวข้ึนเป็น “ธนาคารไทยชั้นนาํ

มาตรฐานระดบัโลก” ให้สําเร็จภายใน 3-5 ปี  โดยเป้าหมายของธนาคาร คือ 

ตอ้งการใหพ้นกังานทุกคนมีวฒันธรรมในการปฏิบติังาน  มีแนวทางและทศันคติ

ต่อการทาํงานไปในทิศทางเดียวกนัและสามารถดึงศกัยภาพของตนเองออกมา

ใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ  

ดงันั้น งานวิจยัฉบบัน้ีจึงมุ่งท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัทศันคติของพนกังานท่ีมี

ต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร วา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลกระทบต่อทศันคติ

ของพนกังานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร เพื่อให้เกิดทศันคติท่ีดีเกิด

การยอมรับและปฏิบติัตามทิศทางขององคก์ร  ซ่ึงองคก์รจะประสบ ความสําเร็จ

ได ้ พนกังานมีส่วนสําคญัในการเปล่ียนแปลงและผลกัดนั สนบัสนุนให้เกิดการ

เปล่ียนแปลง ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิจยั จะสามารถนาํไปใช้เป็นแนวทางในการ

พฒันาปรับเปล่ียนทศันคติต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กรของพนักงาน 

เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอยูต่ลอดเวลา เพื่อเป็นแนวทางสําหรับผูบ้ริหาร 

ใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์และกาํหนดทิศทางในการดาํเนินงานของธนาคารทหาร

ไทย จาํกดั (มหาชน)  เพื่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัต่อไป ดงันั้นการสร้าง

วฒันธรรมองค์กรเป็นหน้าท่ีของทุกคนในองค์กร ไม่ใช่หน้าท่ีของผูใ้ดผูห้น่ึง 

หรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง และท่ีสําคญัการสร้างวฒันธรรมองคก์รไม่สามารถสร้างได้

ภายในวนัเดียว บางองค์กรต้องใช้เวลามากกว่า 10 ปีในการเปล่ียนแปลง

วฒันธรรมองคก์ร ส่ิงสําคญัท่ีจะตอ้งตระหนกัในการสร้าง/พฒันาองคก์รคือการ

ลงมือทาํอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง ความอดทนของพนักงานในองค์กร ตั้ งแต่
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ผูบ้ริหารระดบัสูงไปจนกระทัง่ พนักงานระดบัปฏิบติัการ จึงจะสามารถสร้าง

วฒันธรรมองคก์รนั้นใหมี้ชีวติ 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัด้านประชากรศาสตร์  ท่ีมีผลต่อทศันคติของ

พนกังานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร 

2.  เพื่อศึกษาถึงปัจจยัดา้นลกัษณะงาน  ท่ีมีผลต่อทศันคติของพนกังานท่ี

มีต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กร เพื่อนํามาปรับปรุงและเปล่ียนแปลง

ระบบการทาํงาน 

3. เพื่ อ ศึกษาถึงปัจจัยด้านของความ รู้ความเข้าใจ  เ ก่ี ยวกับการ

เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร นโยบายองคก์รและโครงสร้างองคก์ร ท่ีมีผลต่อ

ทศันคติของพนกังานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร 

สมมติฐานในการวจัิย 

1. ปั จจัย ด้า นประ ช า ก รศ าส ตร์ ต่ า ง กัน  มี ผ ล ต่อทัศนค ติ ต่อก า ร

เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์รต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นลกัษณะงานต่างกนั มีผลต่อทศันคติต่อการเปล่ียนแปลง

วฒันธรรมองคก์รต่างกนั 

3. ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม

องค์กร การรับรู้นโยบายขององค์กร และโครงสร้างองค์กรต่างกัน มีผลต่อ

ทศันคติต่อการเปล่ียนแปลงองคก์รต่างกนั 

ขอบเขตการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 

เป็นพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ 

สาํนกังานใหญ่ จาํนวน 80 คน 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา เป็นการศึกษาเร่ือง ทศันคติของพนกังานท่ีมีต่อ

การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา การศึกษาคร้ังน้ีทาํการเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือน

เมษายน – พฤษภาคม 2553 
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4. ขอบเขตด้านตวัแปรท่ีศึกษา ได้แก่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

ลกัษณะงาน ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 

5. ตวัแปรตาม ได้แก่ ทศันคติของพนักงานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง

วฒันธรรมองคก์ร 

ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. เพื่อนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษา เป็นแนวทางสําหรับผูบ้ริหารและผูท่ี้

เก่ียวขอ้งในการติดต่อส่ือสารและวางแผน กาํหนดนโยบาย โครงสร้างองค์กร

และกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการบริหารงาน การร่วมกนัทาํงานเป็นทีมระหวา่งสายงาน

ต่างๆ โดยไม่มีขอ้จาํกดัให้สามารถปฏิบติังานร่วมกนัได ้ ปรับเปล่ียนทศันคติท่ีมี

ต่อองคก์ร 

2. เพื่อเป็นแนวทางสําหรับผูท่ี้สนใจ สามารถนาํไปประยุกตแ์ละศึกษา

ต่อเพื่อใชใ้นองคก์รต่อไป   
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 

                     ตัวแปรอสิระ                                                ตัวแปรตาม 

 

 

 

4.  กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดบัการศึกษา 

5. ตาํแหน่งงาน 

6. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

ปัจจัยด้านลกัษณะงาน 
1. ความทา้ทายและมีอิสระในการ

ทาํงาน 

2. ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

3. ความกา้วหนา้และการเติบโตใน  
หนา้ท่ีการทาํงาน  

4. สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

  

  

 
 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติ

ของพนกังานท่ีมีต่อการ

เปล่ียนแปลงวฒันธรรม

องคก์ร 

ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ 
1. การเปล่ียนแปลงวฒันธรรม

องคก์ร 

2.นโยบายขององคก์ร 
3.โครงสร้างองคก์ร 
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2.แนวคิด ทฤษฎ ี

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้และรวบรวมแนวความคิด 

ทฤษฎี ตาํราเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ แนวคิดเก่ียวกับทศันคติ 

แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง 

แนวคิดเกีย่วกบัทศันคติ (Attitude) 

วิภาดา คุปตานนท ์ (2551:178) ทศันคติ คือ ความรู้สึกภายในของบุคคล

ท่ีใช้ประเมินหรือตดัสินส่ิงต่าง ๆ ความรู้สึกดงักล่าวเก่ียวกบัความ ชอบหรือไม่

ชอบ (Favorable or unfavorable feeling) ต่อคน (People) วตัถุส่ิงของ (Objects) 

เหตุการณ์ (Events) และสถานการณ์ต่าง ๆ(Surrounding situations) เม่ือบุคคล

ชอบส่ิงหน่ึงส่ิงใด ถือว่าบุคคลมีทศันคติเป็นบวกต่อส่ิงนั้น (Positive Attitude) 

ในทางตรงขา้ม  เม่ือบุคคลไม่ชอบส่ิงหน่ึงส่ิงใด ถือวา่บุคคลนั้นมีทศันคติเป็นลบ

ต่อส่ิงนั้น ๆ (Negative Attitude) 

 สร้อยตระกูล (ติวยานนท)์ อรรถมานะ (2550:64) ไดใ้ห้ความหมายของ

ทศันคติ คือ ผลผสมผสานของความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ ความคิดเห็น ความรู้ 

และความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง คนใดคนหน่ึง สถานการณ์ใด

สถานการณ์หน่ึง ๆ ซ่ึงออกมาในรูปการประเมินค่าอนัอาจเป็นไปในทางยอมรับ

หรือปฏิเสธก็ได้ และความรู้สึกเหล่าน้ีมีแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดพฤติกรรมใด

พฤติกรรมหน่ึงข้ึน ดงันั้น พฤติกรรมของมนุษยก์็คือการแสดงออกซ่ึงทศันคติ

ของเขา อนัเป็นผลมาจากความคิด ความเช่ือ ความรู้ ประสบการณ์ ภูมิหลงัและ

การเรียนรู้ท่ีผ่านมาของบุคคลนั้น ๆ ในแง่ของความเช่ือนั้น ทศันคติทุกทศันคติ

จะรวมเอาความเช่ือเขา้ไวด้ว้ยกนั ทั้งน้ี มิไดห้มายความว่า  ความเช่ือทุกอยา่งจะ

เป็นทศันคติ เม่ือทศันคติของบุคคลถูกรวบรวมไวด้ว้ยกนัอยา่งมีโครงสร้างหลัน่

ชั้น นัน่ก็คือ ระบบค่านิยม และเม่ือบุคคลมีความแตกต่างกนั ทศันคติของแต่ละ

บุคคลท่ีมีต่อส่ิงเดียวกนัจึงแตกต่างกนัไปดว้ย 

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย (2546:75) 

ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึก หรือท่าทีของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด และเช่ือว่า

ความรู้สึกน้ีจะมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลไปตามความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน 
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 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (อ้างถึงใน พงษ์พนัธ์ ช้าง

ประสิทธ์ิ 2550:8) ใหค้วามหมายวา่ ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกท่ีเห็นดว้ยไม่เห็น

ดว้ยในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง เป็นคาํสมาสระหวา่ง ทศันะ ซ่ึง

แปลว่า ความเห็น กบัคติ ซ่ึงแปลว่า แบบอย่างหรือลักษณะ เม่ือมารวมกันจึง

แปลวา่ลกัษณะของความเห็น 

แนวความคิดและความหมายวฒันธรรมองค์การ 

สมยศ นาวีการ (2543 : 78-79) ไดก้ล่าวถึงแนวความคิดของวฒันธรรม

องค์การ คือ สภาพแวดล้อมภายในองค์การจะมีพลงัท่ีมีอาํนาจอย่างหน่ึง คือ 

วฒันธรรมองค์การ ค่านิยม และบรรทดัฐานท่ียึดถือร่วมกัน โดยสมาชิกของ

องค์การท่ีได้กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหารและวิธีการปฏิบัติของ

พนักงานและผูบ้ริหารภายในบริษทั พลังน้ีจะถูกเรียกว่า วฒันธรรมองค์การ 

ค่านิยมร่วมของวฒันธรรมองคก์ารจะเรียกร้องความสนใจต่อส่ิงสําคญั และระบุ

แบบแผนของพฤติกรรมท่ีกลายเป็นบรรทดัฐานนาํทางกระทาํส่ิงต่าง ๆ ภายใน

องคก์าร 

 วฒันธรรมองคก์ารจะถูกหยัง่รากลึกในอดีตแต่จะถูกกระทบจากปัจจุบนั

และความคาดหวงัในอนาคต แนวความคิดของวฒันธรรมองค์การจะมีรากฐาน

มาจากมนุษยวิทยา วฒันธรรมองค์การจะเป็นการสะสมของความเช่ือ ค่านิยม 

งานพิธี เร่ืองราว ตาํนาน และภาษาพิเศษ ท่ีกระตุน้ความรู้สึกความผกูพนัภายใน

บรรดาสมาชิกขององคก์าร บุคคลบางคนจะเรียกวฒันธรรมองคก์ารวา่เป็น “กาว

ทางสังคม” ท่ีผกูสมาชิกขององคก์ารเขา้ดว้ยกนั วฒันธรรมองคก์ารจะสะทอ้นให้

เห็นถึงมุมมองร่วมของ “วิถีทางท่ีเรากระทาํกนัอยู่ ณ ท่ีน่ี” บางคร้ัง วฒันธรรม

องค์การจะหมายถึง วฒันธรรมบริษทั เน่ืองจากแนวคิดของวฒันธรรมมกัจะถูก

ใช้อธิบายสภาพแวดล้อมภายในของบริษัทแต่แนวความคิดของวฒันธรรม

สามารถใชอ้ธิบายสภาพแวดลอ้มภายใน ขององคก์ารท่ีไม่มุ่งกาํไรดว้ย  

วิภาดา คุปตานนท ์(2551 : 278-279)   นกัวิชาการและผูบ้ริหารหลายคน

ไดก้าํหนดความหมายของวฒันธรรมองคก์าร ไวด้งัน้ี Schein, E.H. (1984 :3 อา้ง

ถึงใน วภิาดา คุปตานนท ์2551: 278) วฒันธรรมองคก์าร เป็นรูปแบบพื้นฐานของ
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

ฐานคติให้กลุ่มร่วมกัน ค้นหา หรือ พฒันา การเรียนรู้ เพื่อนําไปสู่การแก้ไข

ปัญหาจากการปรับตวัจากภายนอกองคก์าร และการบูรณาการภายใน เพื่อช่วยให้

การทาํงานให้เป็นไปด้วยดี ด้วยขอ้พิจารณาท่ีถูกตอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการ

สอนบุคลากรใหม่ในวิถีทางท่ีถูกตอ้ง รับรู้ คิด และ รู้สึก ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

ปัญหา 

ทฤษฎกีารเปลีย่นแปลง 

การเปล่ียนแปลง (Change) คือ การปรับเปล่ียนสภาพขององค์การท่ี

เป็นอยูใ่นปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงขององคก์ารเกิดข้ึนเสมอ เน่ืองมาจากสาเหตุ 2 

ประการ คือ แรงผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลง (Forces for change) และความ

ตอ้งการของผูบ้ริหารท่ีจะเปล่ียนแปลง (Planed and reactive change) (Bovee 

1993 อา้งถึงใน วภิาดา คุปตานนท ์2551 : 330) 

3.ระเบียบวธีิวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเร่ือง “ทศันคติของพนกังานท่ีมีต่อการ

เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กร ศึกษาเฉพาะพนกังานธนาคารทหารไทย จาํกดั 

(มหาชน) : ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ สํานกังานใหญ่”  โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด

ทฤษฎีต่างๆและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใช้วิธีการดาํเนินการวิจยัและการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร หนังสือ,วารสาร, รายงานค้นควา้อิสระ 

วิทยานิพนธ์ และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง และการวิจัยเชิงสํารวจเก็บข้อมูล 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ พนักงาน ธนาคารทหารไทย จํากัด 

(มหาชน) ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ สํานกังานใหญ่ จาํนวน 84 คนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี จาํนวน 74 คน การหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยการ

กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยเทียบจากตาราง R.V.Krejcie & D.W.Morgan 

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และกาํหนดความคลาดเคล่ือนร้อยละ 0.5 ดงันั้น 

จาํนวนประชากร 84 คน จะไดก้ลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 70 คน  ซ่ึงไดท้าํการแจก

แบบสอบถาม สามารถเก็บกลบัคืนมาได ้จาํนวน 74 คน โดยใชว้ธีิตามโควตา้โดย

แบ่งออกเป็น 4 ส่วนโดยในส่วนท่ี 1 เป็นคาํถามแบบเลือกรายการ (Check list) 

ส่วนท่ี  2 - 4  เป็นแบบมาตรวดั  Scale  
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

  การวเิคราะห์ข้อมูล ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  โดยมีสถิติท่ีใชใ้น

การวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1.  สถิติพรรณนา สําหรับตัวแปรท่ีมีการวดัเชิงคุณภาพ (Frequency) 

แบบแจกแจงปกติ (Descriptive Statistic) โดยนาํขอ้มูลมาแจกแจง ค่าสูงสุด 

(Maximum) ค่าตํ่าสุด (Minimum) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

2. สถิติอา้งอิง โดยใช้ค่า Anova (F-test, T-test) และ Multiple 

Regression Analysis (MRA) 

4.ผลการวเิคราะห์/บทสรุป 

ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ผลการ  

วจิยัพบวา่ พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายอุยูใ่นระหวา่ง 41-50 ปี การศึกษา

ระดบัปริญญาตรีระยะเวลาในการปฏิบติังาน ระหวา่ง  11-20 ปี  

  ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นลกัษณะงาน  

 ทางด้านความท้าทายและมีอิสระในการทํางาน  ผลการวิจัยพบว่า 

พนักงานส่วนใหญ่จะสามารถใช้วิจารณญาณของตนเอง ในการแกไ้ขปัญหาท่ี

เกิดข้ึนได้ในส่วนท่ีตนเองรับผิดชอบ มากท่ีสุด โดยเฉล่ีย 6.96 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.521 และน้อยท่ีสุดคือ พนกังานสามารถคิดและปฏิบติังานไดด้ว้ย

ตนเองทันที โดยไม่ต้องคอยคาํสั่งจากหัวหน้า โดยเฉล่ีย 6.36 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.584  

   ทางด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ ผลการวจิยัพบวา่พนกังานส่วนใหญ่

จะพอใจกบัสวสัดิการทางดา้นการรักษาพยาบาลและเงินกูท่ี้ไดรั้บในปัจจุบนัมาก

ท่ีสุด โดยเฉล่ีย 8.39  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.766 และนอ้ยท่ีสุดคือ ความพอใจ

กบัค่าตอบแทนท่ีไดรั้บในปัจจุบนั โดยเฉล่ีย 4.62 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.453  

ทางด้านความก้าวหน้าและการเติบโตในหน้าที่การทํางาน ผลการวิจยั

พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความภูมิใจในตาํแหน่งท่ีได้รับและเป็นอาชีพท่ี

ยอมรับของสังคมมากท่ีสุด โดยเฉล่ีย 6.68 ค่าเบ่ียงเบนมาตร ฐาน 1.356 และนอ้ย

ท่ีสุดคือ งานท่ีพนกังานทาํอยู่ในปัจจุบนัมีความกา้วหนา้ และมีโอกาสไดรั้บการ
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

พิจารณาเล่ือนตาํแหน่ง หรือได้รับมอบหมายงานท่ีสําคญั โดยเฉล่ีย 5.61 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.766  

 ทางด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ผลการวิจยัพบว่า พนกังานส่วน

ใหญ่มีความพึงพอใจกบัการมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงานมากท่ีสุด โดย

เฉล่ีย 8.11   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.371 และนอ้ยท่ีสุดคือ สภาพแวดลอ้มของ

สถานท่ีทาํงาน เช่น อุณหภูมิ แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ โดยเฉล่ีย 6.61 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.250  

 ทางด้านความพึงพอใจในการทํางาน ผลการวิจยัพบว่า พนักงานส่วน

ใหญ่มีความพึงพอใจกับงานท่ีทาํอยู่มากท่ีสุด โดยเฉล่ีย 7.69   ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.578 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัการมีความกระตือรือร้นกบังานท่ีทาํอยูเ่สมอ โดย

เฉล่ีย 7.68 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.415 และน้อยท่ีสุดคือ งานท่ีพนักงาน

รับผิดชอบเป็นงานท่ีตรงกบัความรู้ความสามารถ  โดยเฉล่ีย 6.76   ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.670 

 ทางด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน ผลการวิจยัพบว่าพนักงานส่วน

ใหญ่จะรู้สึกวา่ หน่วยงานท่ีพนกังานทาํอยูมี่ความมัน่คงมากท่ีสุด โดยเฉล่ีย 7.69   

ค่า เ บ่ียงเบนมาตรฐาน 1.433 แต่โอกาสท่ีจะได้เปล่ียนแปลงหน้า ท่ีความ

รับผดิชอบในบางคร้ังจะนอ้ยท่ีสุด โดยเฉล่ีย 6.72 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.676 

ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นความรู้ความเขา้ใจ 

        ทางด้านการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ผลการวิจยัพบวา่พนกังาน

ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์รดา้นยึด

มัน่ในความถูกตอ้งมากท่ีสุด โดยเฉล่ีย 8.58   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.526 ส่วน

ความเขา้ใจดา้นรู้จกับริหารความเส่ียง เขา้ใจผลลพัธ์และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก

ความเส่ียง นอ้ยท่ีสุด โดยเฉล่ีย 7.50 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.889 

 ทางด้านนโยบายขององค์กร ผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนใหญ่มี

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายองค์กรท่ีสอดคลอ้งกบัวิธีการทาํงาน มีคู่มือ

การปฏิบติังานอยา่งชดัเจน มากท่ีสุดโดยเฉล่ีย 6.78   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.722 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

และทางดา้นการส่ือสารช้ีแจงถึงทิศทางนโยบายให้ทราบอยา่งชดัเจน น้อยท่ีสุด 

โดยเฉล่ีย 6.61  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.950 

 ทางด้านโครงสร้างองค์กร พนักงานส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกบัโครงสร้างการแบ่งอาํนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบในขอบเขตงานอย่าง

ชดัเจน และโครงสร้างองคก์รท่ีทาํให้เกิดความเปล่ียนแปลงและพฒันาระบบการ

ทาํงาน โดยใกลเ้คียงกนั มากท่ีสุดโดยเฉล่ีย 6.73   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.210 

และนอ้ยท่ีสุด โดยเฉล่ีย 6.77  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.224 

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ทศันคติของพนกังานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง

วฒันธรรมองคก์รพนกังานส่วนใหญ่    มีทศันคติต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม

องคก์ร ดา้นสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ มากท่ีสุดโดยเฉล่ีย 7.84   

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.639 และมีทศันคติต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร

ทางดา้นการพฒันา ร่วมมือกนัทาํงานให้ประสบความสําเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย

นโยบายของธนาคาร นอ้ยท่ีสุด โดยเฉล่ีย 7.51  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.722 

             ส่วนที ่5 ผลการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ต่างกนั มีผลต่อทศันคติต่อ

การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กรต่างกนั ผลการวิเคราะห์ เพศ อายุ สถานภาพ 

ตาํแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ไม่มีอิทธิพล ระดบัการศึกษา มีผลต่อ

การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กรอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ยอมรับ

สมมติฐาน ขอ้ท่ีว่าระดบัการศึกษามีผลต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กร

อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05  

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัด้านลกัษณะงานต่างกนัมีผลต่อทศันคติต่อการ

เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กรต่างกนั  ผลการวิเคราะห์  ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 

ด้านความท้าทายและมีอิสระในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์กับทัศนคติของ

พนักงานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์กรท่ีระดับ 0.005ยอมรับ

สมมติฐานท่ีว่า ปัจจยัด้านลกัษณะงานทางด้านความทา้ทายและมีอิสระในการ

ทํางาน มี อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทัศนคติของพนักงานท่ีมี ต่อการ

เปล่ียนแปลง วฒันธรรมองคก์ร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

ตัวแปรอสิระ (แบบค่าเฉลีย่) B Sig. Tolerance VIF 

ความทา้ทายและมีอิสระใน

การทาํงาน 
-.373 .005 .532 1.881 

ค่าตอบแทนและสวสัดิการ .105 .276 .505 1.982 

ความกา้วหนา้และเจริญเติบโต

ในหนา้ท่ีการงาน 
.048 .726 .333 2.999 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน .105 .419 .283 3.539 

ความพึงพอใจในการทาํงาน .190 .234 .231 4.323 

ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน .264 .117 .374 2.672 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ

เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร 
.127 .323 .283 3.539 

นโยบายองคก์ร .075 .497 .288 3.469 

โครงสร้างองคก์ร .290 .001 .353 2.834 

 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านการรับรู้ต่างกันมีผลต่อทัศนคติต่อการ

เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กรต่างกันปัจจยัด้านความรู้ความเข้าใจทาง ด้าน

โครงสร้างองค์กร มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของพนักงานท่ี มี ต่อการ

เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กรท่ีระดบั 0.001 ยอมรับสมมติฐานท่ีว่า ปัจจยัดา้น

ความรู้ความเขา้ใจดา้นโครงสร้างองค์กร มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติ

ของพนกังานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง วฒันธรรมองคก์ร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05  

5.อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  

สรุปผลผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 59.5) มีอายุ

ในช่วง 41-50 ปี (ร้อยละ 55.4) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 47.3) มีการศึกษาส่วน

ใหญ่ในระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 68.9) อยู่ในตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ี และเจา้หนา้ท่ี
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

อาวโุส (ร้อยละ 51.4) และมีระยะเวลาในการปฏิบติังานระหวา่ง 11-20 ปี (ร้อยละ 

40.5) ผลการวิจยัพบว่า ประชากรท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

อายุอยูใ่นระหวา่ง 41-50 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน ระหวา่ง  11-20 ปี ซ่ึงพนกังานในกลุ่มน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะไม่ค่อยเปล่ียน

งาน  จะมีความผูกพนักบัองคก์ร และเป็นกลุ่มท่ีจะไดรั้บการปรับเล่ือนตาํแหน่ง

ข้ึน ถา้มีผลการปฏิบติังานท่ีดี 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านลกัษณะงาน  

1. ด้านความท้าทายและมีอิสระในการทํางานนั้ น  พนักงานท่ีตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่จะสามารถใชว้จิารณญาณของตนเองในการแกไ้ขปัญหาท่ี

เกิดข้ึนได้ในส่วนท่ีตนเองรับผิดชอบ มากท่ีสุด โดยเฉล่ีย 6.96 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.521 และน้อยท่ีสุดคือ พนักงานสามารถคิดและปฏิบติังานได้ด้วย

ตนเองทันที โดยไม่ต้องคอยคาํสั่งจากหัวหน้า โดยเฉล่ีย 6.36 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.584 พบว่า  พนกังานส่วนใหญ่มกัจะชอบท่ีจะตดัสินใจและแก้ไข

ปัญหาดว้ยตนเองมากกว่าท่ีจะรอคอยคาํสั่งจากหัวหน้า ทาํให้การปฏิบติังานนั้น

เป็นไปอยา่งราบร่ืนและรวดเร็ว ซ่ึงทาํใหท้า้ทายความสามารถของพนกังาน 

2. ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการนั้นพนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่จะพอใจกบัสวสัดิการทางดา้นการรักษาพยาบาลและเงินกูท่ี้ไดรั้บในปัจจุบนั

มากท่ีสุด โดยเฉล่ีย 8.39  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.766 และนอ้ยท่ีสุดคือ ความ

พอใจกบัค่าตอบแทนท่ีได้รับในปัจจุบนั โดยเฉล่ีย 4.62 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.453 พบว่า  พนักงานส่วนใหญ่จะไม่พึงพอใจกับค่าตอบแทนท่ีได้รับ แต่

พนกังานส่วนใหญ่ก็พึงพอใจกบัสวสัดิการทางดา้นการรักษาพยาบาลและเงินกูซ่ึ้ง

ถือวา่เป็นสวสัดิการท่ีดีสาํหรับพนกังาน ซ่ึงสามารถชดเชยกบัค่าตอบแทนได ้

3. ความก้าวหน้าและการเติบโตในหน้าท่ีการทํางานพนักงานท่ีตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความภูมิใจในตาํแหน่งท่ีไดรั้บและเป็นอาชีพท่ียอมรับ

ของสังคมมากท่ีสุด โดยเฉล่ีย 6.68 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.356 และนอ้ยท่ีสุดคือ 

งานท่ีพนกัทาํอยูใ่นปัจจุบนัมีความกา้วหนา้ และมีโอกาสไดรั้บการพิจารณาเล่ือน

ตาํแหน่ง หรือไดรั้บมอบหมายงานท่ีสําคญั โดยเฉล่ีย 5.61 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

1.766 พบว่า  พนักงานส่วนใหญ่จะมีความภูมิใจในตาํแหน่งท่ีไดรั้บและเป็นท่ี

ยอมรับของสังคม แต่พนักงานบางคนอาจได้รับงานท่ีไม่ตรงกับความรู้

ความสามารถของตนเอง ทาํใหไ้ม่มีผลงาน จึงไม่ไดรั้บการพิจารณาเล่ือนตาํแหน่ง 

4. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีความพึงพอใจกบัการมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงานมากท่ีสุด โดย

เฉล่ีย 8.11  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.371 และน้อยท่ีสุดคือ สภาพแวดลอ้มของ

สถานท่ีทาํงาน เช่น อุณหภูมิ แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ โดยเฉล่ีย 6.61 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.250 พบว่า  พนกังานส่วนใหญ่จะให้ความสําคญักบัเพื่อน

ร่วมงานมาก มีการทาํงานเป็นทีม ร่วมมือกันทาํงาน แต่จะมีความพึงพอใจกับ

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีทาํงานนอ้ย   

5. ด้านความพึงพอใจในการทาํงาน  พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีความพึงพอใจกบังานท่ีทาํอยูม่ากท่ีสุด โดยเฉล่ีย 7.69 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.578 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัมีความกระตือรือร้นกบังานท่ีทาํอยูเ่สมอ โดยเฉล่ีย 7.68 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.415 และนอ้ยท่ีสุดคือ งานท่ีพนกังานรับผิดชอบเป็นงานท่ี

ตรงกบัความรู้ความสามารถ โดยเฉล่ีย 6.76 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.670 พบว่า  

พนกังานส่วนใหญ่จะมีความพอใจและกระตือรือร้นกบังานท่ีทาํอยู ่ถึงแมว้า่งานท่ี

รับผดิชอบนั้นจะไม่ตรงกบัความรู้ความสามารถ ซ่ึงธนาคารฯ ไดต้ระหนกัถึงตรง

จุดน้ี จึงไดมี้โครงการ HR Transformation ข้ึน เพื่อใหพ้นกังานไดมี้โอกาสโยกยา้ย 

เปล่ียนงานท่ีเหมาะสมกบัตนเองได ้

6. ดา้นความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน  พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่จะรู้สึกวา่ หน่วยงานท่ีพนกังานทาํอยูมี่ความมัน่คง มากท่ีสุด โดยเฉล่ีย 7.69   

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.433แต่โอกาสท่ีจะไดเ้ปล่ียนแปลงหนา้ท่ีความรับผิดชอบ

ในบางคร้ังจะน้อยท่ีสุด โดยเฉล่ีย 6.72 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.676 พบว่า  

พนกังานส่วนใหญ่มีความตอ้งการท่ีจะไดเ้ปล่ียนแปลงหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  

 

 

 



17 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ  

1.   ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร พบวา่ 

พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ

เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กรด้านยึดมัน่ในความถูกตอ้งมากท่ีสุด โดยเฉล่ีย 

8.58   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.526 ส่วนความเขา้ใจดา้นรู้จกับริหารความเส่ียง 

เขา้ใจผลลพัธ์และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียง นอ้ยท่ีสุด โดยเฉล่ีย 7.50 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.889 พบว่า  พนักงานส่วนใหญ่เขา้ใจการเปล่ียนแปลง

วฒันธรรมองคก์ร ทางดา้นยึดมัน่ในความถูกตอ้งมากท่ีสุด แต่ยงัไม่ค่อยเขา้ใจถึง

ผลกระทบท่ีเกิดจากความเส่ียง ซ่ึงจะตอ้งมีการส่ือสารให้เขา้ใจมากยิ่งข้ึนจาก 

ช้ีแจงให้พนักงานทราบถึงความเสียหายท่ีเกิดจากความเส่ียง ว่าจะมีผลกระทบ

มากนอ้ยเพียงใด 

      2.  ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ทางดา้นนโยบายขององคก์ร พบวา่ พนกังานท่ี

ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายองค์กร 

ทางดา้นนโยบายองค์กรสอดคล้องกบัวิธีการทาํงาน มีคู่มือการปฏิบติังานอย่าง

ชดัเจน มากท่ีสุดโดยเฉล่ีย 6.78   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.722 และทางดา้นการ

ส่ือสารช้ีแจงถึงทิศทางนโยบายให้ทราบอย่างชดัเจน น้อยท่ีสุด โดยเฉล่ีย 6.61  

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.950  จะตอ้งมีการส่ือสารช้ีแจงโดยผา่นหลาย ๆ ช่องทาง

ใหพ้นกังานไดท้ราบมากยิง่ข้ึน 

      3. ด้านความรู้ความเขา้ใจ ทางด้านโครงสร้างองค์กร พนักงานท่ีตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างการแบ่งอาํนาจ

หนา้ท่ีความรับผดิชอบในขอบเขตงานอยา่งชดัเจน และโครงสร้างองคก์รท่ีทาํให้

เกิดความเปล่ียนแปลงและพฒันาระบบการทาํงาน โดยใกลเ้คียงกนั มากท่ีสุดโดย

เฉล่ีย 6.73   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.210 และน้อยท่ีสุด โดยเฉล่ีย 6.77  ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.224   พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในโครงสร้างองคก์รอยู่

ในระดบัปานกลาง ควรมีการส่ือสารใหม้ากยิง่ข้ึน 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

ผลการวเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีผลต่อทศันคติของพนักงานทีม่ีต่อการเปลีย่นแปลง

วฒันธรรมองค์กร 

พนกังานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่    มีทศันคติต่อการเปล่ียนแปลง

วฒันธรรมองคก์ร ดา้นสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ มากท่ีสุดโดย

เฉล่ีย 7.84   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.639 และมีทศันคติต่อการเปล่ียนแปลง

วฒันธรรมองค์กรทางด้านการพฒันาร่วมมือกนัทาํงานให้ประสบความสําเร็จ

เป็นไปตามเป้าหมายนโยบายของธนาคาร นอ้ยท่ีสุด โดยเฉล่ีย 7.51  ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.72 พนกังานมีทศันคติต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์รโดยรวม

ทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดบัใกล้เคียงกนั ซ่ึงพนักงานส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือและ

พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงไปพร้อม ๆ กบัธนาคารในการกา้วข้ึนสู่ธนาคารชั้นนาํ  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุ

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

มีความสัมพนัธ์กับทัศนคติของพนักงานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม

องค์กรจากผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานตามสมมติฐานท่ี 1 พบว่า 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ทาง ดา้นระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติ

ของพนกังานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 โดยระดบัการศึกษาต่างกนัของกลุ่มตวัอย่าง มีผลต่อทศันคติของ

พนกังานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กรแตกต่างกนัในขณะท่ีตวัแปร

อ่ืน ๆ ไม่มีความสัมพนัธ์ ดังนั้ น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 ในส่วนของระดับ

การศึกษา และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 ในดา้นเพศ อายุ สถานภาพสมรส ตาํแหน่ง

งานและระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัด้านลกัษณะงาน มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติของ

พนกังานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กรจากผลการวิเคราะห์ทดสอบ

สมมติฐานตามสมมติฐานท่ี2พบวา่ปัจจยัดา้นลกัษณะงานดา้นความทา้ทายและมี

อิสระในการทํางานมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของพนักงานท่ีมี ต่อการ

เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยระดบั
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ความทา้ทายและมีอิสระในการทาํงานของกลุ่มตวัอย่างต่างกนั มีผลต่อทศันคติ

ของพนกังานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์รแตกต่างกนั ในขณะท่ีตวั

แปรอ่ืน ๆ ไม่มีความสัมพนัธ์ ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ในส่วนของความ

ทา้ทายและมีอิสระในการทาํงาน และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 ในดา้นค่าตอบแทน

และสวสัดิการ ความกา้วหนา้และการเติบโตในหนา้ท่ีการทาํงาน สภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน ความพึงพอใจในการทาํงาน และความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจ มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติ

ของพนกังานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กรจากผลการวิเคราะห์และ

ทดสอบสมมติฐานตามสมมติฐานท่ี 3 พบว่า ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ 

ทางดา้นโครงสร้างองค์กร มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติของพนักงานท่ีมีต่อการ

เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยระดบั

ความรู้ความเขา้ใจของกลุ่มตวัอย่างต่างกนั มีผลต่อทศันคติของพนกังานท่ีมีต่อ

การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์แตกต่างกัน ในขณะท่ีตัวแปรอ่ืน ๆ ไม่มี

ความสัมพนัธ์ ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 ในส่วนของโครงสร้างองค์กร 

และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3 ในด้านความรู้ความเขา้ใจทางดา้นการเปล่ียนแปลง

วฒันธรรมองคก์รและนโยบายองคก์ร 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย  

ผลการวจัิยปัจจัยด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์  ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ทางด้านระดับการศึกษา มี

อิทธิพลต่อทศันคติของพนกังานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร จึงควร

มีการฝึกอบรมพนกังาน ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในระดบัท่ีทดัเทียมกนั เพื่อไม่ให้

เกิดความเหล่ือมลํ้าทางความคิด ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดอคติ  เพื่อให้ทศันคติ

ของพนกังานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทาํงานร่วมกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการวจัิยปัจจัยด้านลกัษณะงาน  ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

  ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ทางดา้นความทา้ทายและมีอิสระในการทาํงาน 

เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร ควรให้พนกังานไดมี้
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โอกาสในการทาํงาน สามารถแสดงความรู้ความสามารถไดอ้ยา่งเต็มท่ี ทาํให้เกิด

มุมมองใหม่ในการทาํงานและเพิ่มทกัษะในการแกไ้ขปัญหา 

ผลการวจัิยด้านความรู้ความเข้าใจ ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจ ทางดา้นโครงสร้างขององคก์ร เป็นปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กร เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนโครงสร้าง

องคก์ร พนกังานอาจไม่เขา้ใจและสับสนในขอบเขต ความรับผิดชอบของตนเอง 

ท่ียงัไม่ชัดเจน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงควรมีการส่ือสาร ช้ีแจง โดยผ่านช่อง

ทางการส่ือสารต่าง ๆ ใหพ้นกังานไดท้ราบโดยทัว่กนั   

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1.  ควรมีการศึกษาบทบาทของผูน้าํในการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม

องค์กร ว่าควรมีคุณลักษณะอย่างไร เพราะผูน้ํา หรือผูบ้ริหารสูงสุด จะเป็น

ตน้แบบ (Role Model) ของวิธีการทาํงานและการตดัสินใจ ให้เป็นท่ียอมรับของ

บุคลากร และนาํพาองคก์รใหป้ระสบความสาํเร็จ 

2.  ควรมีการศึกษาปัจจยัในดา้นอ่ืนๆ เพิ่มเติม ท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติของ

พนกังานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กรท่ีเหมาะกบัสถานการณ์ของ

องคก์รในปัจจุบนั 

3.  ให้ขยายกลุ่มตวัอย่างให้ครอบคลุมกลุ่มประชากรให้มากข้ึน เพื่อ

สามารถท่ีจะให้กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนประชากรได้ครบถ้วน สามารถหา

ขอ้สรุปทัว่ไปท่ีมีความเท่ียงตรงและน่าเช่ือถือไดม้ากข้ึน 

6. กติติกรรมประกาศ  

การจดัทาํการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี สําเร็จไดด้้วยความกรุณาจาก 

ดร. กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดก้รุณาเสียสละเวลาอนัมีค่า

ให้คาํแนะนํา ตลอดจนแก้ไขขอ้บกพร่องต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ

การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณอยา่งสูงยิง่ไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารหลักสูตร คณาจารย์ประจําหลักสูตร

บริหารธุรกิจ มหาบณัฑิตทุกท่าน ท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทความรู้แก่ผูศึ้กษาอีก

แขนงหน่ึง และขอขอบพระคุณผูบ้งัคบับญัชาเพื่อนร่วมงานทุกท่านท่ีได้ให้
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กาํลงัใจในการทาํรายงานการศึกษาฉบบัน้ีโดยตลอดมา และขอขอบคุณพนกังาน 

บมจ.ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม เพื่อ

เก็บรวบรวมขอ้มูลสาํหรับทาํการศึกษาคร้ังน้ี  

สุดทา้ยน้ี ขอขอบคุณทุกกาํลงัใจจากสมาชิกทุกคนในครอบครัว ท่ีเป็น

กาํลงัใจให้ผูศึ้กษา สามารถมีแรงผลกัดนัในการทาํวิจยัและทาํงานมาโดยตลอด 

คุณค่าและประโยชน์ท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้อิสระน้ี ขอมอบใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ทุก ๆ ท่าน ท่ีมีส่วนร่วมในความสําเร็จของผูศึ้กษา รวมถึงทุกท่านท่ีมิไดเ้อ่ยนาม 

ผูศึ้กษาขอมอบความดีใหท้่านทั้งหมด 
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จังหวดัปทุมธานี 

MARKETING FACTORS INFLUENCING BUYING COSMETIC OF 

STUDENTS IN UNIVERSITIES LOCATED IN PATHUMTHANI 

PROVINCE 

อรอนงค ์ สกุลอมรบดี  0

1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ  2  

--------------------------------------------------------------- 

บทคดัยอ่ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

และส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางของ

นกัศึกษามหาวทิยาลยัในจงัหวดัปทุมธานี โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยั 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบันกัศึกษาเพศหญิงท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยั 

ท่ีตั้งอยู่ในเขตจงัหวดัปทุมธานีทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ โดยไม่จาํกดัระดบั

การศึกษาท่ีศึกษาอยู ่รวมจาํนวน 385 ราย ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 

2553 รวมประมาณ 2 เดือนผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ

ระหว่าง 26-30 ปี ร้อยละ 28.05 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001-15,000 

บาท ร้อยละ 32.21 มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวมากกวา่ 3 คน ร้อยละ 53.51 มี

ตัว เองเป็นบุคคลท่ีมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ ร้อยละ 61.56 นิยมใช้

เคร่ืองสาํอางเพื่อการแต่งแตม้สีสันบนใบหนา้มากท่ีสุด ร้อยละ 74.29 และมีความ

ช่ืนชอบตราสินคา้ของเคร่ืองสาํอางท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศมากเป็นพิเศษ ร้อยละ 

84.16กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดโดยให้

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2อาจารย์ป ระ จําหลัก สูตรบ ริหา รธุ รกิ จม หาบัณฑิ ต คณะบริหา รธุ รกิ จ       

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ความสําคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัสูงกวา่มาก

แต่ตํ่ากว่ามากท่ีสุด ยกเวน้ ปัจจยัดา้นคุณภาพเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด ดา้นราคา ทุกปัจจยัอยูใ่นระดบัสูงกว่ามากแต่ตํ่ากวา่มากท่ีสุด ดา้นการจดั

จาํหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัสูงกวา่มากแต่ตํ่ากวา่มากท่ีสุด ยกเวน้ ปัจจยัดา้นการ

วางจาํหน่ายตามเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินคา้ต่างๆ และการเปิดให้บริการศูนย์

จาํหน่าย ซ่ึงอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ด้านการส่งเสริมการตลาด ทุกปัจจยัอยู่ใน

ระดับสูงกว่ามากแต่ตํ่ากว่ามากท่ีสุดและให้ความสําคญัเก่ียวกับการตดัสินใจ

เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางโดยรวมอยูใ่นระดบัสูงกว่ามากแต่ตํ่ากว่ามากท่ีสุด ยกเวน้ 

ความจาํเป็นและความตอ้งการใชเ้คร่ืองสาํอาง  ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และ ส่วน

ประสมทางการตลาด ทุกตวัแปรมีอิทธิพลและความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ ปัจจยัดา้น

สมาชิกในครอบครัว โดยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และบริการมีความสัมพนัธ์กบัตวั

แปรอิสระอ่ืนๆ มากท่ีสุด แต่ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปร

อิสระอ่ืนๆ นอ้ยท่ีสุด  

 

    Abstract 

 The objective of this study is to study demography and marketing mix 

factors that influence purchasing decision of university students for cosmetic in 

Pathumthani province by utilizing a set of questionnaire with 385 female 

students studying in both private and government educational institutes during 

May – June 2010 or two months in total. Outcome of the study indicate that 

most respondents have age between 26 – 30 years (28.05%) ; average monthly 

income between 10,001 – 15,000 baht (32.21%); and more than 3 members in 

family (53.51%).  Themselves are the most influencing person on purchase 

(61.56%).  Mostly, they use cosmetic products to décor their face (74.29%) and 

prefer imported ones (84.16%).  For individual elements of marketing mix 
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whole picture of product and service issues is in the level between higher 

importance and lower the most important with exception of acceptable quality 

that is in the level of the most importance.   Every factors of price issue are in 

the level between higher importance and lower than the most importance.  For 

distribution issue, the whole picture is in the level between higher importance 

and lower than the most importance with exception of display in various 

department stores and appearance of own center that are in the most important 

level.  Also, every factors of promotion issue are in the level between higher 

than importance and lower than the most importance.  Finally, making decision 

to buy cosmetic is in the level between higher than importance and lower than 

the most important level with exception of necessity and wanting for the 

cosmetic products that is in the most important level.  

 In testing the hypothesis, it indicates that all of both demographic and 

marketing mix factors tend to have a relationship with the purchasing decision 

for cosmetic products at significant level of 0.05, excepting issue of number of 

family members.  For internal relationship among independent factors, product 

and service issue have the most relationship with each other but distribution 

issue have the least.  

1.บทนํา 

 กรมศุลกากร, 2547 (อ้างถึงในสํานักงานวิจยัธุรกิจ, 2547) ธุรกิจ

เคร่ืองสําอางถือว่าเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจท่ีมีโอกาสขยายตัวได้อย่างต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะในกลุ่มของผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีดีทั้งในตลาดในประเทศ

และตลาดส่งออกโดยกระแสความนิยมสารสกดัจากธรรมชาติเป็นโอกาสท่ีดี

สําหรับผูป้ระกอบการไทยท่ีจะสร้างเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรและ

ดอกไมก้ล่ินหอมนานาชนิดท่ีมีกล่ินหอมเฉพาะตวัและมีอุดมสมบูรณ์ในประเทศ 

และใชเ้ป็นกลยทุธ์หน่ึงในการแข่งขนัแต่ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการไทยตอ้งตระหนกัอยู่

เสมอในการแข่งขนัทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ คือ ความพยายาม
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สร้างขีดความสามารถด้านการสร้างนวตักรรมอย่างต่อเน่ืองเพื่อการนาํเสนอ

ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกบัตลาดเฉพาะกลุ่มอยา่งชดัเจน การปรับการผลิต

ให้ไดก้ารรับรองตามมาตรฐานสากล การปรับปรุงบรรจุภณัฑ์ให้ทนัสมยั และ

การให้ความสําคญักบัการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดผูว้ิจยัมีความสนใจใน

ธุรกิจเคร่ืองสาํอาง โดยใหค้วามสาํคญัต่อการศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ดาํเนินธุรกิจดงักล่าว โดยเฉพาะปัจจยัทางดา้นการตลาดดว้ยการตดัสินใจเลือก

ทาํงานวิจยัเร่ืองปัจจยัทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้เคร่ืองสําอางของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัในจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเป้าหมายท่ีตั้งอยู่ติดกบั

กรุงเทพมหานคร และสามารถเดินทางไปทาํงานวิจยัไดส้ะดวกโดยง่าย อีกทั้ง

จงัหวดัปทุมธานียงัมีประชากรและสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีมี

ช่ือเสียงอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการทาํงานวิจยั โดยผูว้ิจยัหวงัเป็น

อย่างยิ่ง ว่าจะได้รับประโยชน์ในด้านรับทราบสถานการณ์ของอุตสาหกรรม

เคร่ืองสําอางในปัจจุบนัและอิทธิพลของปัจจยัต่างๆ โดยเฉพาะส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางของนักศึกษาหญิง ใน

สถาบนัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาในเขตจงัหวดัปทุมธานี เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ี

เป็นประโยชน์ต่อการใชว้างแผนการดาํเนินงานธุรกิจต่อไป 

วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

 เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิผลต่อ

การเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางของนกัศึกษามหาวทิยาลยัในจงัหวดัปทุมธานี  

 เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิผลต่อ

การเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางของนกัศึกษามหาวทิยาลยัในจงัหวดัปทุมธานี 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ทาํให้ทราบสภาวะการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางใน

ประเทศไทย 

 ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาด

ท่ีแตกต่างกนั ท่ีมีอิทธิผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางของนกัศึกษามหาวิทยาลยั

ในจงัหวดัปทุมธานี  
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 ทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในธุรกิจผลิตและ/หรือ

จาํหน่ายเคร่ืองสําอางปรับใช้เป็นแนวทางการดาํเนินธุรกิจโดยเฉพาะในด้าน

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

สมมติฐานในงานวจัิย 

 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิผลต่อการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอางของนกัศึกษามหาวทิยาลยัในจงัหวดัปทุมธานีท่ีแตกต่างกนั  

 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอางของนกัศึกษามหาวทิยาลยัในจงัหวดัปทุมธานีท่ีแตกต่างกนั  

กรอบแนวความคิด  

 ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

อาย ุ

ระดบัการศึกษาท่ีศึกษาอยู ่

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

ประเภทเคร่ืองสาํอางท่ีนิยมใช ้

ตราสินคา้ของเคร่ืองสาํอางท่ีช่ืนชอบ

เป็นพิเศษ 

 

      

ส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

ปัจจยัดา้นราคา 

ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

การตัดสินใจเลอืก

ซ้ือเคร่ืองสําอาง 
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2.แนวคิด 

 การศึกษา เ ร่ืองปัจจัยทางการตลาดท่ี มี อิทธิพลต่อการเ ลือก ซ้ื อ

เคร่ืองสําอางของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวดัปทุมธานีคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยได้

ทาํการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใช้

กาํหนดเป็นแนวทางในการวจิยั โดยครอบคลุมเน้ือหาดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

2.1 ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองสาํอาง 

2.2 ความรู้เก่ียวกบัจงัหวดัปทุมธานี 

2.3 แนวคิดดา้นพฤติกรรมและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

2.4 แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดและส่วนประสมทางการตลาด  

2.5 ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

               1. อายุ  มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอาง

นาํเขา้จากต่างประเทศท่ีจดัจาํหน่ายระบบขายหนา้ร้าน (Counter sales) ในดา้น

คุณภาพของสินคา้ และ ด้านความถ่ีในการซ้ือสินคา้ จากการวิเคราะห์พบว่า 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุมากข้ึน จะเน้นในการซ้ือสินค้าท่ีมีคุณภาพมากข้ึน เลือก

ผลิตภณัฑ์ท่ีดีและมีคุณภาพเพื่อให้เหมาะกบัตนมากท่ีสุด และเม่ือผูบ้ริโภคมีอายุ

มากข้ึนจะมีความภกัดีในตราสินคา้นั้นเป็นประจาํและจะไม่เปล่ียน ในขณะท่ี

ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุไม่มากก็จะทาํการเปล่ียนตราสินคา้ไปเร่ือย ๆ แลว้แต่กลยุทธ์ท่ี

แต่ละตราสินคา้จะนาํไปใช ้ 

 2. ระดับการศึกษา  มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองสําอางนําเข้าจากต่างประเทศท่ีจดัจาํหน่ายระบบขายหน้าร้าน(Counter 

sales)ในดา้นคุณภาพของสินคา้และดา้นความถ่ีในการซ้ือสินคา้จากการวิเคราะห์

พบว่าสินคา้เคร่ืองสําอางนาํเขา้จากต่างประเทศจดัเป็นสินคา้ฟุ่มเฟือย(Luxury 

goods) และเป็นสินคา้เจาะจงซ้ือ (Specialty goods) ท่ีตวัผลิตภณัฑ์มีลกัษณะ

เฉพาะท่ีตวัท่ีผูบ้ริโภคต้องการเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามในการให้ได้มาซ่ึง

สินคา้นั้น ดงันั้นการตดัสินใจซ้ือจึงข้ึนอยูก่บัช่ือเสียงคุณภาพ และความภาคภูมิใจ

ท่ีจะไดใ้ชม้ากกวา่สนใจในเร่ืองของราคาผูบ้ริโภคตอ้งทาํการแสวงหาขอ้มูลเพื่อ
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นาํมาเปรียบเทียบคุณสมบติัและราคาเพื่อประกอบการตดัสินใจซ้ือ เพื่อให้เหมาะ

กบัตนและสภาพผวิของตนมากท่ีสุด  

3. สถานภาพสมรส  มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองสําอางนาํเขา้จากต่างประเทศท่ีจดัจาํหน่ายระบบขายหน้าร้าน (Counter 

sale) ในด้านคุณภาพของสินคา้ และ ด้านความถ่ีในการซ้ือสินค้า จากการ

วิเคราะห์พบว่า ผูท่ี้มีสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการบริโภค

เคร่ืองสําอางนาํเข้าจากต่างประเทศท่ีแตกต่างกนัโดยเฉพาะกลุ่มคนโสดจะมี

พฤติกรรมการบริโภคท่ีสูงท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกลุ่มคนโสดเป็นกลุ่มท่ีมี

ภาระผูกพนัทางครอบครัว จึงสามารถใช้รายได้และเวลาทั้งหมดในการดูแล

สุขภาพไดม้ากกวา่กลุ่มคนท่ีสมรสแลว้ นอกจากน้ีคนโสดมีอิสระทางความคิดใช้

เวลานอ้ยกวา่กลุ่มคนท่ีแต่งงานแลว้ในการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ  

4. รายได้  มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอาง

นาํเขา้    จากต่างประเทศท่ีจดัจาํหน่ายระบบขายหนา้ร้าน (Counter sales) ในดา้น

คุณภาพของสินคา้ และ ด้านความถ่ีในการซ้ือสินคา้ จากการวิเคราะห์พบว่า 

รายไดเ้ป็นตวักาํหนดทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองสําอางนาํเขา้จากต่างประเทศ แสดงว่ากลุ่มลูกคา้หลกัของเคร่ืองสําอาง

นาํเขา้จากต่างประเทศนั้นส่วนใหญ่จะเป็นผูมี้รายไดสู้งท่ีจะสามารถตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากต่างประเทศ ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีราคาสูง  

5. อาชีพ  มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนาํเขา้      

จากต่างประเทศท่ีจดัจาํหน่ายระบบขายหนา้ร้าน (Counter sales) ในดา้นคุณภาพ

ของสินคา้ และ ดา้นความถ่ีในการซ้ือ กล่าวคือในแต่ละอาชีพจะมีวิถีการดาํเนิน

ชีวิตท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่ม ซ่ึงจะส่งผลถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ว่า

จะตอ้งเหมาะสมกบัตาํแหน่งหน้าท่ีและกลุ่มทางสังคมท่ีตนสังกดัอยู่ รวมถึง

ความจาํเป็นในการใช ้ 

6. ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และ ดา้นส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากต่างประเทศท่ีจดัจาํหน่ายระบบ
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ขายหนา้ร้าน (Counter sales) ในดา้นคุณภาพของสินคา้ และ ดา้นความถ่ีในการ

ซ้ือ พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคนั้นข้ึนอยู่กบัแผนการตลาดของแต่

ละตราสินค้าท่ีผูป้ระกอบการแต่ละรายนั้นนําเสนอสู่ผูบ้ริโภค สําหรับด้าน

ผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบับรรจุภณัฑ์ท่ีสวยงามสะดุดตา สีสันสดใส 

ด้านราคา ผูบ้ริโภคคาํนึงถึงราคานั้นต้องเหมาะสมกับคุณภาพ และ มีการ

เปรียบเทียบของแต่ละผลิตภณัฑ์ก่อนทาํการตดัสินใจซ้ือ ด้านช่องทางการจดั

จาํหน่าย ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากกบัความสะดวกในการหาซ้ือสินคา้ เช่น 

การมีจาํนวนเคาน์เตอร์มากเพียงพอในการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการขาย 

ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากคือระบบสมาชิกท่ีให้ส่วนลดและสิทธิพิเศษกับ

สมาชิก และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตามส่ือต่างๆ  

7. ปัจ จัยทา งด้ า นส่ื อ  ได้แ ก่  ส่ื อ บุค ค ล  แล ะ ส่ือ ท่ี ไม่ ใ ช่ บุค ค ล มี

ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากต่างประเทศท่ี

จดัจาํหน่ายระบบขายหนา้ร้าน (Counter sales) ในดา้นคุณภาพของสินคา้ และ 

ดา้นความถ่ีในการซ้ือ สาํหรับส่ือบุคคลท่ีมีอิทธิพลท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมาก

คือ บุคลในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พี่ นอ้ง ลูก สามี ญาติ รวม ถึง เพื่อน และ คน

รู้จกัท่ีเคยซ้ือสินคา้ ส่วนปัจจยัเก่ียวกบัส่ือท่ีไม่ใช่บุคลท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญั

มาก คือ นิตยสาร แผน่พบั/ใบปลิว และหนงัสือพิมพ ์

3.ระเบียบวธีิวจัิย 

 การศึกษา เ ร่ืองปัจจัยทางการตลาด ท่ี มี อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสําอางของนกัศึกษามหาวิทยาลยัในจงัหวดัปทุมธานีถือวา่เป็นการวิจยัเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) โดยมุ่งเน้นการสํารวจเพื่อใชว้ิธีอธิบายขอ้มูล

เชิงพรรณนา (Descriptive Research)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล

การวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั

ปัจจัยทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้เคร่ืองสําอางของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัในจงัหวดัปทุมธานี จากนั้นจึงได้นาํขอ้มูลท่ีประมวลไดม้าทาํการ

วิเคราะห์ เพื่อสรุปผลการวิจยัและนาํเสนอเป็นรายงานต่อไป ซ่ึงระเบียบวิธีวิจยั

ไดค้รอบคลุมเน้ือหาต่างๆ ดงัน้ี 
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- แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยั 

- ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

- เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

- การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 

- การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

- การวเิคราะห์ขอ้มูล 

สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐานการวจัิย  

 ใช ้อายุ ระดบัการศึกษาท่ีศึกษาอยู ่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนจาํนวนสมาชิก

ในครอบครัว สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลสําหรับการทดสอบความสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้ประกอบดว้ย One-way ANOVA หรือ F-test (อา้งถึงในคณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2553)เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้าน

ประชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ประเภท

เคร่ืองสําอางท่ีนิยมใช้ และตราสินคา้ของเคร่ืองสําอางท่ีช่ืนชอบเป็นพิเศษ กบั

การตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอาง ณ ระดบัค่าความคาดเคล่ือนร้อยละ 5 
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4.ผลการวเิคราะห์ / บทสรุป 

 

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกบัการตัดสินใจ

เลอืกซ้ือเคร่ืองสําอาง 

  

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics Correlation 

Coefficient 

(b) (a * b) Model Beta (a) 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) 0.3303 0.1225   2.4414 0.0000         

ผลิตภณัฑ์

และ

บริการ 0.2441 0.2104 0.0964 3.2502 0.0001 0.1043 3.3163 0.4123 0.1006 

ราคา 0.3006 0.0881 0.1437 3.1033 0.0000 0.2007 2.7811 0.5113 0.1537 

การจดั

จาํหน่าย 0.3178 0.1032 0.0883 1.7565 0.0000 0.2398 2.5051 0.4333 0.1377 

การ

ส่งเสริม

การตลาด -0.1932 0.0704 -0.2014 

-

2.0211 0.0002 0.1561 2.9041 0.3822 -0.0738 

Durbin-Watson: 1.9223 R : 0.5647 Adjusted R2: 0.3164  R2:0.3189 0.3182 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.1 

 ผลการวิเคราะห์โดยใช้ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 

Analysis: MRAผ่านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปท่ีใช้ในการ

ประมวลผลสําหรับงานวิจยัซ่ึงสามารถนาํขอ้มูลมาเขียนสมการความถดถอยเชิง

พหุ: Y = C + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 โดยกาํหนดให้ Y หมายถึง ตวัแปรตาม 

C หมายถึง ค่าคงท่ี (Constant) b1,2,3,4  หมายถึง ค่าเบตา้ (beta)  และ X1,2,3,4 

หมายถึง ตวัแปรอิสระท่ี 1 2 3 และ 4 ไดเ้ป็น 0.3303 + 0.2441 (ผลิตภณัฑ์และ

บริการ) + 0.3006 (ราคา) + 0.3178 (การจัดจาํหน่าย) - 0.1932 (การส่งเสริม
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การตลาด) =  0.9996 (การตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางหรือ Y) โดยผลการ

วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของส่วนประสมทางการตลาด พบว่าทุกตวัแปรมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง โดยมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ มีความสัมพนัธ์การ

ตดัสินใจเลือก   ซ้ือเคร่ืองสาํอาง โดยมีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.0001 

 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีความสัมพนัธ์การตดัสินใจเลือก

ซ้ือเคร่ืองสาํอาง โดยมีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.0000 

 ส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจําหน่าย มีความสัมพันธ์การ

ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอาง โดยมีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.0000 

 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์การ

ตดัสินใจเลือก  ซ้ือเคร่ืองสาํอาง โดยมีระดบันยัสําคญัท่ี 0.0002หากพิจารณาส่วน

ประสมทางการตลาดเป็นรายปัจจยั พบว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์และบริการมี

ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระอ่ืนๆ มากท่ีสุด โดยมี Tolerance เท่ากบั 0.1043 

และมี VIF เท่ากบั 3.3163 ในขณะท่ีปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบั

ตวัแปรอิสระอ่ืนๆ นอ้ยท่ีสุด โดยมี Tolerance เท่ากบั 0.2398  และมี VIF เท่ากบั 

2.5051 ซ่ึงระดบัความเป็นอิสระของค่าคลาดเคล่ือนจากการทดสอบดงักล่าวอยู่

ในระดบัสูง โดยมี Durbin-Watson เท่ากบั 1.9223 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเชิงพหุ 

(R2) เท่ากบั 0.3189 ซ่ึงมีค่าใกลเ้คียงอยา่งมากกบัผลการคาํนวณเพื่อเปรียบเทียบท่ี

ไดเ้ท่ากบั 0.3182 

5.อภิปรายผลการวจัิย 

 จากงานวิจัย เ ร่ืองปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

เคร่ืองสําอางของนกัศึกษามหาวิทยาลยัในจงัหวดัปทุมธานีซ่ึงได้ผลงานวิจยัท่ี

นาํมาสรุปเพื่อการอภิปรายผล โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายท่ีเป็นนักศึกษาเพศหญิงท่ีกําลังศึกษาอยู่ใน

มหาวิทยาลยัท่ีตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัปทุมธานี โดยไม่จาํกดัระดบัการศึกษา ส่วน

ใหญ่มีอายุระหวา่ง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.05 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 
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10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.21 มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวมากกวา่ 

3 คน คิดเป็นร้อยละ 53.51 มีตวัเองเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ คิด

เป็นร้อยละ 61.56 นิยมใชเ้คร่ืองสําอางเพื่อการแต่งแตม้สีสันบนใบหนา้มากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 74.29 และมีความช่ืนชอบตราสินคา้ของเคร่ืองสําอางท่ีนาํเขา้จาก

ต่างประเทศมากเป็นพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 84.16 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอุมา

พร บิณษรี (2545) ท่ีได้ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากต่างประเทศท่ีจดัจาํหน่ายผา่นระบบขายหน้า

ร้าน โดยผลงานวิจัย พบว่า การบริโภคผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางนําเข้าจาก

ต่างประเทศประเภทเคร่ืองสําอางเสริมความงาม (Make Up) เป็นประเภทท่ี

ผูบ้ริโภคเคยใชม้ากท่ีสุด  ซ่ึงการเลือกใชเ้คร่ืองสําอางนาํเขา้จากต่างประเทศของ

ผูบ้ริโภคไม่ได้มัน่ใจว่า คุณภาพของเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากต่างประเทศดีกว่า

เคร่ืองสาํอางท่ีผลิตในประเทศไทย 

 กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายท่ีให้ความสําคัญเ ก่ียวกับส่วนประสมทาง

การตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชเ้คร่ืองสาํอาง ดงัน้ี 

ด้านผลติภัณฑ์และบริการโดย รวมอยูใ่นระดบัสูงกวา่มากแต่ตํ่ากวา่มาก

ท่ีสุด   ยกเวน้ ปัจจยัดา้นคุณภาพเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ด้านราคา ทุกปัจจยัอยูใ่นระดบัสูงกวา่มากแต่ตํ่ากวา่มากท่ีสุด 

ด้านการจัดจําหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัสูงกว่ามากแต่ตํ่ากว่ามากท่ีสุด

ยกเวน้ ปัจจยัดา้นการวางจาํหน่ายตามเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินคา้ต่างๆและการ

เปิดใหบ้ริการศูนยจ์าํหน่าย ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 โดยผลงานวิจยัเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดทั้ง3ด้านน้ีมีความ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศกัด์ิชยั ไตรทิพย ์(2544) ท่ีไดท้าํการศึกษาพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการเสนอขายเคร่ืองสําอางแบบขายตรง : กรณีศึกษา การขาย

ตรงแบบหลายชั้นเขตอาํเภอเมืองจงัหวดันครราชสีมาซ่ึงผลงานวิจยัพบวา่ปัจจยั

ทางดา้นผลิตภณัฑเ์ป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด ตามมาดว้ยปัจจยั

ดา้นสถานท่ี และปัจจยัทางดา้นราคาตามลาํดบั  
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ด้านการส่งเสริมการตลาด ทุกปัจจยัอยูใ่นระดบัสูงกวา่มากแต่ตํ่ากวา่มาก

ท่ีสุดและใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางโดยรวมอยูใ่น

ระดับสูงกว่ามากแต่ตํ่ากว่ามากท่ีสุดยกเวน้ความจาํเป็นและความต้องการใช้

เคร่ืองสาํอาง  ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทุกปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ี

แตกต่างกนั มีอิทธิผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางของนกัศึกษามหาวิทยาลยัใน

จงัหวดัปทุมธานีท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของภาคินี การวิชา (2547) ท่ีไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางของสตรีในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่ ปัจจยัดา้น

สถานภาพส่วนบุคคลต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางแตกต่าง

กนั โดยอาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดมี้ผลต่อปริมาณการซ้ือ บุคคลผูมี้อิทธิพล

ต่อการตดัสินใจ การพิจารณาเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง การเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางตาม

กิจกรรมทางการตลาด ยีห่อ้เคร่ืองสําอาง และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะของ

เคร่ืองสําอางในปัจจุบนัแตกต่างกันและทุกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี

แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับการเลือกซ้ือเค ร่ืองสําอางของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัในจงัหวดัปทุมธานี ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 ซ่ึงมีความสอดคล้องกบังานวิจยัของศิริพร พุ่มพึ่งพุทธ (2548) ท่ีได้

ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองสําอาง

ของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง 

พบวา่ ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจ

ของกลุ่มตัวอย่างในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาดมีผลต่อการตดัสินใจของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัปานกลาง งานวิจยั

ของภาคินี การวชิา (2547) ท่ีพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด    มีผลต่อและ

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางของสตรีในเขต

อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ งานวิจยัของสุธิศา โสมะบุตร์ (2549) พบวา่ ความถ่ี

ในการซ้ือเคร่ืองสาํอาง และจาํนวนเงินท่ีใชซ้ื้อเคร่ืองสาํอางในแต่ละคร้ัง ลกัษณะ

ทางประชากรดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูห้ญิงทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

http://library.utcc.ac.th/onlinethesis/main_cat.asp?browse=2&type=2&txt_search=สุธิศา%20โสมะบุตร์
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มีผลต่อจาํนวนเงินท่ีใชซ้ื้อเคร่ืองสําอางในแต่ละคร้ัง และลกัษณะทางประชากร

ด้านสถานภาพสมรสมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเฉพาะ

ทางดา้นสถานท่ีซ้ือเคร่ืองสําอาง และงานวิจยัของอุมาพร บิณษรี (2545) ท่ีพบวา่ 

ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากต่างประเทศท่ีจดัจาํหน่ายระบบขายหน้า

ร้าน ในด้านคุณภาพของสินคา้ และ ด้านความถ่ีในการซ้ือ ทั้งน้ีปัจจยัด้าน

ผลิตภัณฑ์และบริการมีความสัมพนัธ์กับตัวแปรอิสระอ่ืนๆมากท่ีสุด โดยมี 

Tolerance เท่ากบั 0.1043 และมี VIF เท่ากบั 3.3163 ในขณะท่ีปัจจยัดา้นการจดั

จาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระอ่ืนๆ นอ้ยท่ีสุด โดยมี Tolerance เท่ากบั 

0.2398  และมี VIF เท่ากบั 2.5051 ซ่ึงระดบัความเป็นอิสระของค่าคลาดเคล่ือน

จากการทดสอบดงักล่าวอยูใ่นระดบัสูง โดยมี Durbin-Watson เท่ากบั 1.9223  

6.ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิยคร้ังนี ้

 ผลจากการศึกษาวิจยัปัจจยัทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

เคร่ืองสําอางของนกัศึกษามหาวิทยาลยัในจงัหวดัปทุมธานี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ

ดงัน้ี 

1. เน่ืองจากสภาพการแข่งขนัท่ีสูงมากในการดาํเนินธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะ

ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองสําอางท่ีมีผูผ้ลิตอยู่เป็นจาํนวนมากทั้งภายในและ

นอกประเทศ ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีความสนใจ จึงตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์จากการ

สร้างความแตกต่าง ควบคู่ไปกบัการรักษาคุณภาพให้น่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ

ไปกบัการใชก้ลยทุธ์ทางตลาดอ่ืนๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. การเลือกส่ือโฆษณาท่ีสามารถเข้าถึงผู ้บริโภคได้อย่างเหมาะสมกับ

งบประมาณและสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีตอ้งให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

เน่ืองจากผลการวิจยั พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัทุกปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด 
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3. ผู ้ท่ี เ ก่ี ยวข้อง กับ ธุ รกิจสาม ารถ นําผ ลกา รวิจัยในค ร้ัง น้ีไป พิจา รณา

ประกอบการกาํหนดแผนการตลาด เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือและความน่าสนใจ

ให้กบัธุรกิจของตนเองให้สามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตรงตาม

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรต่อยอดการศึกษา โดยเลือกทาํการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เช่น ทศันคติของ
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............................................................................ 

บทคัดย่อ 

            งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเช่าหอพกั และศึกษาปัจจยัการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัในเขตนิคม

อุตสาหกรรมลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นผูท่ี้อาศยัอยู่ในเขต

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 

400 คน แลว้วิเคราะห์ขอ้มูล โดยการแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวน

ทางเดียว และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

            ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายร้อยละ 44 และเพศหญิงร้อยละ 

56 มีอายอุยูใ่นช่วงระหวา่ง 20-29 ปี สถานภาพสมรสหรืออยูด่ว้ยกนัและมีบุตร มี

รายไดเ้ฉล่ียอยูใ่นช่วง 5,001-10,000 บาทต่อเดือน มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเท่า อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนทํางานในตําแหน่ง

สายการผลิต  ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้นไดแ้ก่  

 

_______________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ       

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ดา้นผลิตภณัฑก์ารบริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น

บุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสภาพแวดล้อมมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัของกลุ่มตวัอยา่งในระดบัมาก  ปัจจยัเร่ืองความพึงพอใจ

ของผูเ้ช่ามีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัในระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัเร่ืองเพื่อนหรือ

คนรู้จกัแนะนาํมา ภาพลกัษณ์ของหอพกั และการเปล่ียนยา้ยงาน มีผลต่อการ

ตดัสินใจเช่าหอพกัในระดบัปานกลาง ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน และระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพัก

โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยสรุปปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกั ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์การบริการ ด้าน

การส่งเสริมการตลาด และดา้นสภาพแวดลอ้ม เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เช่าอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

คําสําคัญ :  การตดัสินใจ, หอพกั 

Abstract 

 The objectives of  this independent study were to study marketing mix 

factors and  to study factors affecting accommodation rental decision in 

Ladkrabang industrial estate region, Bangkok.  Ouestionnaire used as a tool to 

collect data from sampling groups.  Sampling groups were four hundred 

residents dwelling in Ladkrabang industrial estate area, Ladkrabang district 

Bangkok.  The data analyzed by frequency, percentage, mean, standard 

deviation, t-test, one-way ANOVA, and multiple regression analysis. 

            The result show that 44 percent of sampling groups were male and 56 

percent were female, age between 20-29 years old, married, and have a child 

average income between 5,001-10,000 baht/month.  Education level is a high 

school or equivalent and working as a company employee in a production line.  

7P’s marketing mix factors, such as product, price, place, promotion, personnel 

service process, and environment having an effect on decision making for 

renting an accommodation were rated at a high level.  Tenant’s satisfaction 
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effecting to decision making for rental was rated at the highest level; an 

accommodation recommending via friends or tenants, accommodation’s image 

and job turn over affecting a rental decision making were rated at a high level.  

Rated by just a medium level, school alteration has an impact on rental 

decision.  Overall, gender, age, average income, and education level were a 

statistically significant influence to rental decision an accommodation at the 

level of .05.  Finally,after all, product, promotion, and environment were 

statistically important factors influence to make a decision in selecting a rental 

accommodation at the level of .05.  

KEYWORDS: DECISION, ACCOMMODATION 

1. บทนํา 

       ประเทศไทยได้เป็นฐานการผลิตบริษทัข้ามชาติเป็นเวลาหลายปีและ

บริษทัต่างดา้วไดเ้ขา้มาสร้างโรงงานผลิตสินคา้ในประเทศตามชานเมืองและใน

ต่างจงัหวดัจาํนวนมากแมจ้ะมีผูผ้ลิตบางราย ได้ลดกาํลงัการผลิตเพราะรายได้

ลดลงหรือแมก้ระทั้งยา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศอ่ืนในภูมิภาคเอเชียเน่ืองจาก

การรัฐประหารซ่ึงได้สร้างสภาวะความไม่มั่นคงทางการเมืองส่งผลภาวะ

เศรษฐกิจและความขดัแยง้ในสังคมไทย   ท่ีสําคญับริษทัขา้มชาติเหล่านั้นไม่เกิด

ความเช่ือมัน่รัฐบาลไทยเพราะแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไม่มีความชดัเจน

โดยเฉพาะในเร่ืองการลงทุนของบริษทัต่างชาติตลอดช่วงระยะ3-4 ปีท่ีผ่านมา   

เงินทุนท่ีจะนาํมาใชบ้ริหารประเทศส่วนใหญ่ก็หาไดม้าจากการสร้างงานผลิตใน

ประเทศไม่แต่มาจากการกูเ้งินจากต่างชาติและการข้ึนภาษีประชาชนสร้างความ

บีบคั้ นให้กับประชาชน   อีกทั้ งปัญหาคอร์รับชั่นท่ีเกิดข้ึนมากแทบจะทุก

กระทรวงทบวงกรมของรัฐบาลและทหาร  ซ่ึงไดเ้พิ่มหน้ีสาธารณะของประเทศ

จนถึงจุดวิกฤต   อย่างไรก็ตามหลงัจากรู้ผลการเลือกตั้งว่าพรรคใดไดเ้สียงขา้ง

มากสามารถจดัตั้งรัฐบาลได้ก็ทาํให้ผูผ้ลิตท่ีเป็นบริษทัข้ามชาติซ่ึงอนัท่ีจริงก็

รวมทั้งบริษทัคนไทยด้วยสามารถวางแผนการลงทุนทางการเงินระยะยาวได ้  

เกิดความเช่ือมัน่ในการลงทุนในธุรกิจต่อไปในอนาคตมัน่ใจไดว้า่จะไม่สูญเปล่า
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จากสภาพความไม่แน่นอนในทุกเร่ืองท่ีกล่าวขา้งตน้ของประเทศไทย  บริษทัขา้ม

ชาติหลายๆบริษทัท่ีได้ยา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศอ่ืนก็มีความคิดจะยา้ย

กลบัมาเพราะตน้ทุนการผลิตของประเทศไทยยงัตํ่าอยู่สามารถจ้างคนงานได้

จาํนวนมาก   เม่ือบริษทัเกิดความเช่ือมัน่ก็จะลงทุนขยายการผลิตจาํเป็นตอ้งจา้ง

แรงงานคนไทยจาํนวนมากข้ึนส่งผลต่อความต้องการท่ีพกัอาศยัของคนงาน

เพิ่มข้ึนตามมา     

แต่เน่ืองดว้ยราคาท่ีอยูอ่าศยัและท่ิดินในเมืองหลวงและปริมณฑลมีราคา

สูงประชาชนระดบัล่างไม่มีความสามารถในการซ้ือเป็นเจา้ของไดจึ้งนิยมเช่าอยู่

อาศัยมากกว่า ซ่ึงจะเห็นได้ว่าธุรกิจอพาร์ทเมนต์ยงัมีแนวโน้มเติบโตอีกใน

อนาคตเพราะประชากรมีการขยายตวัเป็นธุรกิจท่ีดึงดูดผูส้นใจลงทุนมากข้ึนและ

เป็นธุรกิจท่ีไม่ซับซ้อน   กุญแจแห่งความสําเร็จของธุรกิจดูทาํเลท่ีตั้งเป็นหลกัมี

ความสะดวกในการเดินทางและใกล้แหล่งชุมชน,แหล่งการค้า,สํานักงาน,

สถานศึกษา,หรือโรงงาน   กลุ่มลูกคา้ธุรกิจอพาร์ทเมนตส่์วนใหญ่เป็นผูมี้รายได้

ระดับล่างกลุ่มต่างๆ ทั้ งคนทํางานในสํานักงาน,และพนักงานโรงงาน

อุตสาหกรรมลาดกระบงั   ผูป้ระกอบการควรตั้งราคาค่าเช่าและสร้างส่ิงอาํนวย

ความสะดวกต่างๆใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัโดยศึกษาถึงปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมนต์เพื่ออยู่อาศยั และจะได้นาํมาเป็น

แนวทางในการวางแผนปรับปรุงกลยุทธ์การทาํธุรกิจให้เหมาะสมกับความ

ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ต่อการตดัสินใจใน

การเช่าหอพกั 

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่า

หอพกั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นาํขอ้มูลพื้นฐานท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการบริหารจดัการธุรกิจ

หอพกั 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

2. ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์สาํหรับใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุน 

3. มีฐานขอ้มูลนาํไปประยกุตใ์ชว้างแผนการตลาดเชิงกลยทุธ์ 

4. นาํผลการวจิยัไปเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสินเช่ือ 

สมมติฐานการวจัิย 

สมมติฐานที ่1  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้ระดบัการศึกษา 

สถานภาพสมรส ตาํแหน่งงาน  และอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเช่า

หอพกัในเขตนิคมอุตสาหกรรม      

        สมมติฐานที่ 2  ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์การ

บริการ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน

กระบวนการใหบ้ริการ และดา้นสภาพแวดลอ้มมีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัใน

เขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

กรอบแนวคิด 

     ตวัแปรอิสระ                                                               ตามแปรตาม 

 

          

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  แนวคิด 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจัยการตัดสินใจเลือกหอพกัในเขตนิคม

อุตสาหกรรมลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: หอพกัซอยคุ้ม

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. รายได ้

4. ระดบัการศึกษา 

5. สถานภาพการสมรส 

6. ตาํแหน่งงาน 

7. อาชีพ 

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 

1. ดา้นผลิตภณัฑก์ารบริการ 

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นสถานท่ี 

4. ดา้นส่งเสริมการตลาด 

5. ดา้นบุคลากร 

6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

7. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

การตดัสินใจเลือกเช่า

หอพกั 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

เกล้า 32”  ผูว้ิจยัได้นาํแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับปัจจยัการ

ตดัสินใจเลือกหอพกั โดยสรุปแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552:331 ไดใ้ห้ความหมายของแนวคิด

และทฤษฎีเก่ียวกับตลาดบริการ โดยได้อธิบายว่าการบริการ คือ กิจกรรม 

ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้

ธุรกิจบริการมีลกัษณะแตกต่างจากสินคา้อ่ืนๆทัว่ไป คือ  

1) ไม่สามารถสัมผสัได ้

 2)ไม่สามารถแบ่งแยกได ้ 

3) ไม่แน่นอน   

4) ไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้

Parasuraman, Zeithmal, and Berry (1985:41) ไดอ้ธิบายถึงคุณสมบติั

ของการบริการท่ีดีวา่ตอ้งประกอบดว้ย  

1) มีความเป็นรูปธรรมของบริการ 

2) มีความเช่ือมัน่วางใจได ้ 

3) สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ  

4) มีสมรรถนะของผูใ้หบ้ริการ  

5) ความมีอธัยาศยัไมตรี 

6) มีความน่าเช่ือถือ  

7) มีความมัน่คงปลอดภยั  

Kotler and Keller, 2009: 190  ไดใ้ห้ความหมายของแนวคิดและทฤษฎี

เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค วา่เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของบุคคล กลุ่ม หรือ 

องค์กร เก่ียวกบัการเลือกซ้ือและใช้สินคา้และบริการ เพื่อสนองตอบต่อความ

ตอ้งการของเขา 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552:143-144  ยงัไดอ้ธิบายถึงโมเดลการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1) ปัจจยันาํเขา้  2) 

กระบวนการ และ 3) ผลลพัธ์   นอกจากน้ียงัมีปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคแบ่งเป็น 1) ปัจจยัดา้นวฒันธรรม และ 2) ปัจจยัดา้นสังคม  
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

รวมไปถึงปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองอายุ, วงจรชีวิตครอบครัว, อาชีพ, สถานภาพ

ทางเศรษฐกิจ, การศึกษา, ค่านิยมและรูปแบบการดาํรงชีวิต  และในส่วนของ

ปัจจยัภายในหรือปัจจยัดา้นจิตวิทยาประกอบดว้ย การจูงใจ, การรับรู้, การเรียนรู้ 

ความเช่ือถือ, ทศันคติ, บุคลิกภาพ, และแนวคิดของตนเอง เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ มีทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้งคือทฤษฎีการจูงใจของอบับราฮมั มาสโลวห์รือท่ีเรียกวา่ทฤษฎีลาํดบัขั้น

ความตอ้งการ (Maslow’s theory of motivation) ไดก้ล่าวว่าบุคคลจะแสวงหา

ความตอ้งการและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการจากระดบัล่างสุดเล่ือนข้ีน

ไปเร่ือยๆจนถึงลาํดบัสูงสุด ดงัน้ี  

1) ความตอ้งการทางกายภาพทางร่างกาย   

2) ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั   

3) ความตอ้งการดา้นสังคม   

4) ความตอ้งการการยกยอ่ง  และ  

5) ความตอ้งการเป็นตวัของตวัเอง   

โดยบุคคลจะมีความต้องการเ ร่ิมจากระดับล่างสุดเม่ือได้รับการ

ตอบสนองความตอ้งการในลาํดบัขั้นนั้นแลว้ก็จะมีความตอ้งการในลาํดบัขั้นท่ี

สูงข้ึนต่อไปจนถึงลําดับขั้นท่ี 5  ต่อมาเป็นทฤษฎีการจูงใจของเฮอสเบอร์ก 

(Herzberg’s theory of motivation) ไดพ้ฒันาทฤษฎี 2 ปัจจยั ประกอบดว้ย ปัจจยั

ท่ีเป็นสาเหตุของความพอใจ และปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของความไม่พอใจ ซ่ึงทฤษฎี

น้ีสามารถนาํไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้น 2 กรณีคือ  1) ผูผ้ลิตหรือผูข้ายจะตอ้งคาํนึงถึง

ความพอใจหรือตวักระตุน้ท่ีสําคญั และจดัเตรียมลงไปในผลิตภณัฑ์เพื่อสร้าง

ความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้  2) ผูผ้ลิตหรือผูข้ายจะตอ้งหลีกเล่ียงความไม่พึงพอใจ

ของลูกคา้  

 3.  ระเบียบวธีิวจัิย 

จากการทาํรายงานวจิยัเร่ือง “ ปัจจยัการตดัสินใจเลือกหอพกัในเขตนิคม

อุตสาหกรรมลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: หอพกัซอยคุม้

เกลา้ 32 ” จดัทาํโดยใชล้กัษณะงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) คือ 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

การวิจยัท่ีใชแ้บบสอบถามมาเป็นเคร่ืองมือในการวดัเป็นหลกัโดยจะใชส้ถิติทาง

คอมพิวเตอร์มาช่วยในการวเิคราะห์ขอ้มูล  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํการวิจยัคร้ังน้ี

เป็นแบบสอบถามชนิดคาํถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) และคาํถาม

แบบสเกล (Likert Scale) ในส่วนของประชากรนั้น คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่น

เขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวดักรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 400 คน ดงันั้นเม่ืออา้งอิงตารางของ Taro Yamane โดยเลือกท่ีความ

เช่ือมัน่ 95%  ดงันั้นจึงเก็บขอ้มูลอยา่งนอ้ย 400 คน แต่ท่ีเก็บไดจ้ริงจาํนวน 415 

คน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดาํเนินการโดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ 

1. การวเิคราะห์เพื่ออธิบายลกัษณะส่วนบุคคลดา้นประชากรศาสตร์ของ

กลุ่มตวัอยา่ง และอธิบายคุณลกัษณะของปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเช่าหอพกั โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรดา้นปัจจยั

ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัฯท่ีแตกต่างกนั โดยการ

ทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one way Anova 

หรือ F-test) 

3. การวิเคราะห์เพื่ออธิบายความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านส่วนผสมทาง

การตลาดต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัฯ โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

(multiple regressอิสระทุกตวัในสมการ (enter method) โดยตวัแปรตามคือ ระดบั

การตดัสินใจเช่าหอพกั (DECIS) 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

ผลการวเิคราะห์/บทสรุป 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่า

นยัสาํคญั 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

เพศ 0.018    

อาย ุ 0.001    

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.044    

ระดบัการศึกษา 0.013    

สถานภาพการสมรส 0.072    

ตาํแหน่งงาน 0.097    

อาชีพ 0.055    

ดา้นผลิตภณัฑก์ารบริการ 0.000    

ดา้นราคา 0.579    

ดา้นสถานท่ี 0.204    

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.001    

ดา้นบุคลากร 0.917    

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 0.304    

ดา้นสภาพแวดลอ้ม 0.000    

 

ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

1. เพศ กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศญิงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 

56 ส่วนเพศชายคิดเป็นร้อยละ 44 

2. อาย ุ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 20-29 ปีจาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อย

ละ 40 รองลงมาคือกลุ่มอายุระหวา่ง 30-39 ปีจาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 

38 กลุ่มอายรุะหวา่ง 40-49 ปีจาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14 กลุ่มอายุต ํ่ากวา่ 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

20 ปีมีจาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 และกลุ่มท่ีมีจาํนวนน้อยท่ีสุดคือ 

กลุ่มท่ีมีอาย ุ50 ปีข้ึนไปจาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50  

3. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 

5,001-10,000 บาท จาํนวน 233 คนคิดเป็นร้อยละ 58.25 รองลงมามีระดบั

รายได้อยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาทจาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75 

และนอ้ยท่ีสุดมีระดบัรายไดสู้งกวา่ 20,000 บาทจาํนวน 20 คนคิดเป็นร้อยละ5 

4. ระดบัการศึกษา  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่า จาํนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมามีระดับ

การศึกษาตํ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 

และระดบัการศึกษาปริญญาตรีนอ้ยท่ีสุด จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12 

5. สถานภาพการสมรส  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีทาํการวิจยัมีสถานภาพสมรส

หรืออยู่ด้วยกันและมีบุตร จาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมามี

สถานภาพโสด จาํนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25 และมีสถานภาพหมา้ย

หรือหยา่ร้างนอ้ยท่ีสุด จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 

6. ตาํแหน่งงาน  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในตาํแหน่งพนักงานสายการผลิต 

จาํนวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.25  รองลงมาเป็นเจา้หน้าท่ีสํานักงาน 

จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18 และในตาํแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการหรือเทียบเท่า

นอ้ยท่ีสุด จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 

7. อาชีพ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท่ีทาํการศึกษาเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 

จาํนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.75 รองลงมาทาํงานรับจา้งทัว่ไป จาํนวน 84 

คน คิดเป็นร้อยละ 21 

ระดับของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 

โดยภาพรวมการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัฯ มีระดับความคิดเห็นของ

ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาดอยูใ่นระดบัมาก  สามารถแยกพิจารณาเป็นราย

ดา้น ไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑก์ารบริการ พบวา่ให้ความสําคญักบัขนาดความกวา้งของ

หอ้งพกัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 7.78 
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2. ปัจจยัด้านราคา พบว่าให้ความสําคญักบัราคาห้องพกัท่ีเหมาะสมกบัขนาด

หอ้งพกัเป็นอนัดบัแรก ท่ีค่าเฉล่ีย 7.90 

3. ปัจจยัดา้นสถานท่ี พบว่าให้ความสําคญักบัเร่ืองสถานท่ีจอดรถและปลอดภยั

สาํคญัท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 8.07 

4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่าให้ความสําคญักบัการลดราคาค่าเช่า

มากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 7.05 

5. ปัจจยัดา้นบุคลากร พบวา่ให้ความสําคญักบัเร่ืองการดูแลและให้บริการลูกคา้

อยา่งเท่าเทียมกนัเป็นลาํดบัแรก ท่ีค่าเฉล่ีย 7.13 

6. ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ พบวา่ให้ความสําคญักบัการบริการทาํความ

สะอาดอยา่งสมํ่าเสมอสาํคญัท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 7.70 

7. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม พบวา่ให้ความสําคญักบัเร่ืองความโปร่งและอากาศ

ถ่ายเทไดดี้มากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 8.28 

ระดับของปัจจัยการตัดสินใจ 

โดยภาพรวมการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัฯ กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความ

คิดเห็นของปัจจยัการตดัสินใจอยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.32 เม่ือแยก

พิจารณาเป็นรายดา้น สามารถเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี 

1. กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัเร่ืองความพึงพอใจของผูเ้ช่ามากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 

8.06 

2. เร่ืองภาพลกัษณ์ของหอพกัเป็นลาํดบัต่อมา ท่ีค่าเฉล่ีย 6.60 

3. ลาํดบัท่ีสามกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัเร่ืองการเปล่ียนยา้ยงาน ท่ีค่าเฉล่ีย 

6.35 

4. กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัเร่ืองเพื่อนหรือคนรู้จกัแนะนาํมา ท่ีค่าเฉล่ีย 6.27 

5. ต่อมาในเร่ืองเป็นหอพกัท่ีเปิดใหบ้ริการใหม่ ท่ีค่าเฉล่ีย 5.56 

6. ในเร่ืองการเปล่ียนยา้ยสถานศึกษา กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัน้อยท่ีสุด ท่ี

ค่าเฉล่ีย 5.09  
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5.   อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการวจิยัในคร้ังน้ี สามารถอภิปรายผลการวจิยัได ้ดงัต่อไปน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัในเร่ือง เพศ  

อายุ  รายได้  ระดบัการศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัในเขตนิคม

อุตสาหกรรมลาดกระบงั แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 

ลกัษณะส่วนผสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกเช่า

หอพกัในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑก์ารบริการ  ดา้น

การส่งเสริมการตลาด  และดา้นสภาพแวดลอ้ม  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05  

(1) ดา้นผลิตภณัฑ์บริการ  จากการศึกษาพบวา่ โดยรวมปัจจยัส่วนผสม

ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์บริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัของกลุ่ม

ตวัอย่างในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ซ่ึง

ปัจจยัรายขอ้ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการดงักล่าวไดแ้ก่ ขนาดความกวา้งของห้องพกั, มี

ส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น เคเบิลทีวี, ร้านสะดวกซ้ือ, เคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญ 

ร้านไปรษณีย,์ ร้านสปา, ร้านขายโทรศพัทมื์อถือ, จาํนวนห้องท่ีไม่มากเกินไปใน

แต่ละชั้น, เง่ือนไขการเขา้พกั เช่น ห้ามประกอบอาหารในห้องพกั ห้ามเล่นการ

พนนั และมีระบบคียก์าร์ดป้องกนับุคคลภายนอก (เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไป

นอ้ย)  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์บริการมีผลต่อการเลือกเช่าหอพกัของ

กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงในธุรกิจบริการนั้นปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์

ลว้นแลว้แต่เป็นการใหบ้ริการท่ีจดัเตรียมไวใ้หลู้กคา้ ดงันั้น ผูป้ระกอบการหอพกั

จึงควรตระหนกัถึงการบริการต่างๆ ท่ีจดัเตรียมไวใ้ห้ลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้เกิคความ

พึงพอใจดงัท่ี Payne (1993:92 อา้งถึงในณธีพฒัน์ วชิรชยัเกียรติ, 2552: 11-14) ได้

กล่าวไวว้า่ การบริการเป็นผลิตภณัฑ์ของธุรกิจบริการ  ซ่ึงจะครอบคลุมทุกส่ิงทุก

อยา่งท่ีจดัเตรียมไวบ้ริการลูกคา้ เน่ืองจากลูกคา้ไม่ไดต้อ้งการเพียงตวัสินคา้และ

บริการเท่านั้น แต่ยงัตอ้งการประโยชน์หรือคุณค่าอ่ืนท่ีไดรั้บจากการซ้ือสินคา้
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และบริการของธุรกิจบริการดว้ย และผลการวิจยัมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของ วรากรณ์  สีฮวบ (2551: บทคดัยอ่)  ท่ีศึกษาการตดัสินใจเลือกหอพกับริเวณ

โดยรอบมหาวทิยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกหอพกัของกลุ่มตวัอยา่งในระดบัมาก 

(2) ดา้นการส่งเสริมการตลาด  จากผลการศึกษาพบว่า โดยรวมปัจจยั

ส่วนผสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่า

หอพกัของกลุ่มตวัอย่างในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยู่ในระดบั

มากท่ีสุดเกือบทุกขอ้ ยกเวน้ การโฆษณาดว้ยโปสเตอร์ประกาศในแหล่งชุมชนท่ี

อยู่ในระดบัปานกลาง  ซ่ึงปัจจยัรายขอ้ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการ

เลือกเช่าหอพกัดงักล่าว ไดแ้ก่ การลดราคาค่าเช่า, การลดราคาค่าบริการอ่ืนๆ การ

ให้ส่วนลดสําหรับผูพ้กัท่ีใช้บริการมานาน, การให้ของสมนาคุณหรือของขวญั

ตามวาระโอกาสสําคญั และการโฆษณาดว้ยโปสเตอร์ประกาศในแหล่งชุมชน 

(เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย) ซ่ึงแสดงวา่ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้น

การส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการเลือกเช่าหอพกัของกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากการ

ส่งเสริมการตลาดเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้ายเพื่อ

สร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขายทาํการ

ขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลาย

ประเภทซ่ึงอาจใช้หน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือก็ได้ แต่ต้องใช้หลักการเลือกใช้

เคร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสานกนั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ

ลูกคา้ ผลิตภณัฑ์คู่แข่งขนั (Payne, 1993: 92, อา้งถึงในณธีพฒัน์  วชิรชยัเกียรติ 

2552: 11-14)  ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  จนัจิรา  ตั้งทรงเจริญ 

ศรัญญา  ตั้งทรงเจริญ และวรรณธิดา  ยิม้แยม้ (2550: บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมนตใ์นเขตมีนบุรี จงัหวดักรุงเทพมหานคร พบวา่

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการในระดบัมาก 

(3) ดา้นสภาพแวดลอ้ม  จากผลการศึกษาพบวา่ โดยรวมปัจจยัส่วนผสม

ทางการตลาดดา้นสภาพแวดลอ้มมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัของกลุ่ม
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ตวัอย่างในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยู่ในระดบัมากเกือบทุกขอ้ 

ยกเวน้ เร่ืองความโปร่ง อากาศถ่ายเทไดดี้ ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยปัจจยัราย

ขอ้ด้านสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการเลือกเช่าหอพกัดงักล่าวได้แก่ ความโปร่ง 

อากาศถ่ายเทไดดี้ สภาพแวดล้อมท่ีเงียบสงบ ความกวา้งของทางเดินในหอพกั 

และมีการจดัและตกแต่งบริเวณอยา่งเป็นสัดส่วน ซึงจะเห็นไดว้า่ปัจจยัส่วนผสม

ทางการตลาดดา้นสภาพแวดลอ้มมีผลต่อการเลือกเช่าหอพกัของกลุ่มตวัอยา่งใน

ระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีผูว้จิยัมีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มนั้นส่งผลทั้งต่อ

สุขภาพกายและสุขภาพใจของผูเ้ช่าพกัอาศยั กล่าวคือ หากบุคคลไดอ้าศยัอยู่ใน

สภาพแวดลอ้มดี สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก ยอ่มทาํใหสุ้ขภาพแข็งแรง ไม่เส่ียง

ต่อโรคภยัไข้เจ็บ จิตใจปลอดโปร่ง สอดคล้องกับผลการวิจยัของ สุเทพ เช้ือ

สุวรรณ (2550: บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกั

ของผูเ้ช่าหอพกัในเขตเทศบาลนครระยอง พบวา่ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัในระดบัมาก และผลการศึกษาของ รุ่งศกัด์ิ  

จงคุม้วงศ์ (2551: บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมนต์แบบรายเดือน ท่ีตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต พบว่า

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจในระดบัมาก 

ปัจจัยความพงึพอใจ 

            จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยเร่ืองความพึงพอใจของผู ้เช่ามีผลต่อการ

ตดัสินใจเช่าหอพกัในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงัในระดบัมากท่ีสุด ปัจจยั

เร่ืองเพื่อนหรือคนรู้จกัแนะนาํมา ภาพลกัษณ์ของหอพกั และการเปล่ียนยา้ยงาน 

มีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัในเขตนิคมอุตสาหกรรมในระดบัมาก ส่วนปัจจยั

เร่ือง การเปล่ียนยา้ยสถานศึกษา และเป็นหอพกัท่ีเปิดให้บริการใหม่ มีผลต่อการ

ตดัสินใจเช่าหอพกัในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงัในระดบัปานกลาง การท่ี

ปัจจยัเร่ืองความพึงพอใจของผูเ้ช่ามีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัในระดบัมาก

ท่ีสุด เพราะในการเลือกเช่าหอพกันั้นเป็นเร่ืองท่ีตวัผูเ้ช่าเองจะตอ้งเป็นผูพ้ิจารณา

วา่ตรงตามความตอ้งการหรือไม่ หรือสามารถตอบสนองความตอ้งการไดห้รือไม่ 
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หากหอพกัมีลกัษณะต่างๆท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการไดแ้ลว้นั้น ผูเ้ช่าก็

จะเกิดความรู้สึกภายในจิตใจหรือท่ีเรียกว่าปัจจยัดา้นจิตวิทยา  (psychological 

factor) เพราะเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกนึกคิดของผูเ้ช่า เป็นปัจจยัท่ีอยูภ่ายในบุคคล

และมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการของบุคคล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี

การจูงใจของ Herzberg ท่ีเรียกวา่ทฤษฎีสองปัจจยั (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ 

2552: 150-156) ซ่ึงกล่าวถึงปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของความพอใจ และปัจจยัท่ีเป็น

สาเหตุของความไม่พอใจ ซ่ึงทฤษฎีน้ีสามารถนาํไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้น 2 กรณี คือ 

1) ผูผ้ลิต/ ผูข้ายจะตอ้งคาํนึงถึงความพอใจ หรือตวักระตุน้ท่ีสําคญัและจดัเตรียม

ลงไปในผลิตภณัฑ์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ และ 2) ผูผ้ลิต/ ผูข้าย

จะตอ้งหลีกเล่ียงความไม่พึงพอใจของลูกคา้ 

6)  ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิยคร้ังนี ้

                จากผลการวิจัยเ ร่ือง ปัจจัยการตัดสินใจเลือกหอพักในเขตนิคม

อุตสาหกรรมลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: หอพกัซอยคุม้

เกลา้ 32 ผูว้จิยัใคร่ขอเสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. ดา้นสถานท่ี ผูป้ระกอบการธุรกิจหอพกัควรสร้างหอพกัท่ีเดินทาง

สะดวก มีลานจอดรถท่ีสะดวกและปลอดภยั  รวมถึงมีการออกแบบและตกแต่ง

หอพกัใหส้วยงามยิง่ข้ึน 

2. ดา้นสภาพแวดลอ้มของหอพกั ผูป้ระกอบการธุรกิจหอพกัควรสร้าง

หอพกัอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเงียบสงบ เหมาะแก่การพกัผ่อน โปร่ง มีอากาศ

ถ่ายเทสะดวก จดัสภาพแวดลอ้มให้น่าอยู่มากข้ึน เช่น มีตน้ไม ้ดอกไม ้สวน มา้

นัง่ เพื่ออาํนวยความสะดวก และสร้างบรรยากาศของท่ีพกัอาศยัให้ร่มร่ืน ซ่ึงจะ

ทาํใหแ้ตกต่างจากหอพกัทัว่ไปในพื้นท่ีดงักล่าว 

3. ด้านกระบวนการให้บริการ ควรอาํนวยความสะดวกท่ีดีแก่ผูท่ี้มา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆของหอพกั  เช่น พาชมห้องตวัอย่างและบริเวณ

ใกล้เคียง นอกจากน้ีทางหอพกัควรจดัให้มีบริการทาํความสะอาดห้อง รวมถึง

ควรจดัให้มีพนกังานท่ีคอยบริการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เม่ือลูกคา้ตอ้งการความ
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ช่วยเหลือ หรือมีปัญหาเก่ียวกบัห้องพกั เช่น เขา้ห้องไม่ได้เพราะประตูล๊อค โถ

ส้วมหรือท่อระบายนํ้าตนั นํ้าประปาไม่ไหล หลอดไฟขาด เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1.  ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเช่าหอพกัของบุคคลในแต่ละช่วงวยั  เช่น นักเรียน นิสิต /นักศึกษา 

ผูใ้หญ่วยัทาํงาน 

2.  ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเช่าหอพกัในเขตปริมณฑลหรือต่างจงัหวดั 

3. ควรศึกษาแนวทางในการปรับปรุงพฒันาปัจจัยส่วนผสมทาง

การตลาดของหอพกั เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้ตอ้งการเช่า

หอพกัเพื่ออยูอ่าศยัไดดี้ยิง่ข้ึน 

7.  เอกสารอ้างองิ 
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ก รุง เท พ มหา นค ร”  รา ยง า นก า รศึ ก ษา ค้นคว้า อิส ระ  หลัก สู ตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป มหาวิทยาลยั

รังสิต, 2550 
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ผลต่อการตัดสินใจเช่ าอพาร์ทเมนท์ในเขตมีนบุรี  จังหวัด
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ฉตัราพร  เสมอใจ และฐิตินนัท ์ วารีวานิช..หลักการตลาด.  กรุงเทพ ฯ: บริษทั ว ี

พร้ินท ์(1991) จาํกดั, 2551 

ชยัรัช  ริมดุสิต. “พฤติกรรมในการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมนต”์ รายงานการศึกษา

คน้ควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการทัว่ไป 

มหาวทิยาลยัรังสิต, 2552 

ณธีพฒัน์  วชิรชยัเกียรติ.  “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกเรียน
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กรุง เท พ มหา นค ร”  รา ยง า นก า รศึ ก ษา ค้นคว้า อิส ระ  หลัก สู ตร
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    ปัจจัยส่วนประกอบทางการตลาดทีม่ีผลต่อการดาว์นโหลด MP3 ถูกลขิสิทธ์ิ 

ของประชากรในเขตปทุมธานี 

FACTOR INFLUENCING THE DOWNLOADING OF MP3 

PHATHUMTHANEE CUSTOMERS 

พิมศิริ  เพชรนอ้ย 1    ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง 2   

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาปัจจยัส่วนประกอบทางการตลาดท่ีมีผลต่อการดาวน์โหลด 

MP3 ถูกลิขสิทธ์ิ ของประชากรในเขตปทุมธานี โดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจยั

เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบถูกลิขสิทธ์ิ 

โดยมีวิธีการดําเนินงานการวิจัย คือ ศึกษาเฉพาะประชากรในเขตปทุมธานี 

จาํนวน 398 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม จาํนวน   3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ส่วนท่ี 

2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประกอบทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ดาวน์โหลด MP3 ถูกลิขสิทธ์ิ และส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามการตดัสินใจดาวน์

โหลดเพลง MP3 แบบถูกลิขสิทธ์ิ ของประชากรในเขตปทุมธานี ขอ้คาํถามซ่ึง

ผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Seale) มีระดบัความ

คิดเห็น 10 ระดบั 

การวิ เคราะห์ข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยใช้สถิติในการเสนอ

ผลงานวิจยั ซ่ึงประกอบด้วย อตัราส่วนร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ทดสอบความแตกต่างโดยใชก้ารทดสองค่าที (t-test) และใชว้ธีิวเิคราะห์ความ 

 

_______________________________________________________________ 
1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2  ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance หรือ f-test) ท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences)  ช่วยในการประเมินผล 

 ผลการศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 – 25 ปี มีการศึกษา

ระ ดับป ริญญา ตรี  แล ะ ส่ วนใ หญ่มี อา ชี พเ ป็ นพ นัก งา นเอก ชน มี ปั จจัย

ส่วนประกอบทางการตลาดท่ีมีผลต่อการดาว์นโหลด MP3  ถูกลิขสิทธ์ิ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉล่ีย 6.00 โดยปัจจัยลําดับแรกคือ ด้าน

กระบวนการ รองลงมาคือดา้นสถานท่ี และมีระดบัการตดัสินใจดาวน์โหลดเพลง 

MP3 แบบถูกลิขสิทธ์ิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีคะแนนเฉล่ีย 5.91 เม่ือ

พิจาณารายดา้น ลาํดบัแรกคือ เลือกท่ีจะดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบถูกลิขสิทธ์ิ

หากมีราคาท่ีเหมาะสม รองลงมาคือความภูมิใจในการดาวน์โหลดเพลงแบบถูก

ลิขสิทธ์ิ  และจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้คือ 

สมมติฐานท่ี 1 กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความแตกต่างกัน ทั้งทางด้านอายุท่ีต่างกัน 

การศึกษาท่ีต่างกนัและอาชีพท่ีต่างมีการตดัสินใจดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบถูก

ลิขสิทธ์แตกต่างกนัท่ีระดบันัยสําคญั .05  และสมมติฐานท่ี  2 ปัจจยัด้านส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีต่างกันส่งผลต่อการดาวน์โหลดเพลง  MP3 แบบถูก

ลิขสิทธ์ิ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

คําสําคัญ : MP3 

 

Abstract 

The main objective of this study is to investigate factor influencing the 

downloading of MP3 of customers, The study also analyze whether different 

demographic factors result in different marketing mix or not.Survey the 

customer in Phathumthanee 398 persons. The material in this study is 

questionnaire.  There are 3 parts, first past is general information of customer 

second part is factor influencing the downloading MP3: Phatumthanee 

customer.Thestatisticalanalysisemploys descriptive (percentage,means,standard 
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deviation) and inferential statistics (F-Test and Chi-Square), Both primary and 

secondary data have been gathered for this study 

 The finding of this research point out the marketing mix, especially 

processing is the main factor influencing. Moreover the study finds that 

processing is statistically significant when comparing with demographic.  

1.บทนํา 

ในปัจจุบนัเป็นท่ีทราบกนัดีว่า การแข่งขนัของสินคา้ในทุกธุรกิจจะมี

ความรุนแรงแตกต่างกบัข้ึนอยู่กบัจาํนวนผูแ้ข่งขนัในตลาด ความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค หรือแมแ้ต่สถานการณ์ในตลาดขณะนั้นโดยสินคา้แต่ละประเภทก็จะมี

กลยุทธ์หรือแนวทางในการทางตลาดท่ีแตกต่างกนัตามความเหมาะสม ซ่ึงส่วน

ใหญ่มกัจะมีกลยทุธ์แบบท่ีไม่ไดแ้ตกต่างกนัเท่าไหร่นกั 

การละเมิดลิขสิทธ์ิเป็นปัญหาสําคัญของประเทศท่ีบั่นทอนความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในปัจจุบนั โดยเฉพาะการละเมิดลิขสิทธ์ิเพลง ท่ี

ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเพลงไทยอยา่งมาก ค่ายเพลงต่างประสบกบัปัญหา

ยอดขายแตกต่างกันถ้วนหน้า ในขณะท่ีตลาดเพลงละเมิดลิขสิทธ์ิกลบัเติบโต

อยา่งรวดเร็วจนน่าตกใจ ซ่ึงจากสถิติการจบักุมการละเมิดลิขสิทธ์ิเพลงในช่วงปี 

เดียวกนัมียอดของกลางเพิ่มข้ึน โดยการละเมิดลิขสิทธ์ิในรูปของแผน่ซีดีเพลงมี

แนวโนม้สูงข้ึน 

เน่ืองจากปัจจุบนัส่ือบนัทึกเสียงไดรั้บการพฒันาเป็นอยา่งมาก จากเดิมท่ี

แผน่ซีดีทัว่ไปสามารถบนัทึกเพลงไดไ้ม่เกิน 20 เพลง แต่เม่ือมีการปรับระบบการ

บนัทึกขอ้มูลโดยใช้การบีบอดัขอ้มูลให้มีขนาดเล็กลง ทาํให้แผ่นซีดีแผ่นหน่ึง

สามารถบรรจุเพลงไดเ้กือบ 200 เพลง เราเรียกขอ้มูลท่ีถูกบีบอดัให้เล็กลงน้ีว่า 

ไฟล็เอม็พี 3 (MP3) ซ่ึงคุณภาพเสียงท่ีไดก้็ไม่แตกต่างจากแผน่ซีดีเพลงทัว่ไป 

จากความมหัศจรรยข์องไฟล์เอ็มพี 3 น้ีเอง ทาให้มีผูฉ้วยโอกาสคดัลอก

เพลงตน้ฉบบัจากค่ายเพลงต่างๆกว่า 100 เพลง มาบีบอดัให้อยู่ในแผ่นซีดีแผ่น

เดียว เกิดเป็นแผน่เพลงเอ็มพี 3 ท่ีแพร่หลายและพบเห็นไดท้ัว่ไป แต่การกระทาํ
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ดังกล่าวมักไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเพลง ดังนั้ นแผ่นซีดีเพลงเอ็มพี 3 ท่ี

วางขายอยูใ่นปัจจุบนั จึงลว้นแลว้แต่เป็นซีดีท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิทั้งส้ิน 

นอกจากน้ีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีก้าวหน้าได้ทาํให้การดาวน์โหลด

ขอ้มูลและส่ือมลัติมีเดียทาํได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึนประกอบกบัการเขา้ถึง

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของคนไทยมากข้ึนส่งผลใหค้นไทยจาํนวนมากหนัมาดาวน์

โหลดเพลงในรูปของไฟล์เอ็มพี 3 มาฟังแทนการซ้ือแผ่นซีดีท่ีถูกลิขสิทธ์ิ และ

แผ่นซีดีเพลงเอ็มพี 3 ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิก็มีการวางขายกนัอยูท่ ัว่ไปสามารถซ้ือได้

อยา่งสะดวก ตามแหล่งท่ีจาํหน่ายสินคา้ไอทีทัว่ไป 

ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลทาํให้ผูบ้ริโภค

ตดัสินใจดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบถูกลิขสิทธ์ิ เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัท่ีทาํให้

ผูบ้ริโภคเลือกดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบถูกลิขสิทธ์ิ และนําข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ในการปรับกลยุทธ์การตลาดและจดัส่วนประสมทางการตลาดของ

สินคา้แผน่ซีดีเพลงลิขสิทธ์ิใหเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ริโภคต่อไป 

2.ข้ันตอนการศึกษา/เคร่ืองมือสําหรับการทาํวจัิย 

การวิจัยฉบับน้ีเป็นการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยเร่ืองส่วนประกอบทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการดาว์นโหลด MP3 ถูกลิขสิทธ์ิ ของประชากรในเขต

ปทุมธานีโดยใช้ระเบียบวิจยัเชิงสํารวจ ( SERVEY RESEARCH ) ซ่ึงใช้

เคร่ืองมือจดัเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยชุดคาํถามเพื่อบรรยายพฤติกรรมของ

กลุ่มประชากรท่ีเลือกศึกษา และเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ด้วยการทดสอบ

สมมติฐานโดยอาศัยความสัมพนัธ์ของคาํตอบท่ีได้จากแบบสอบถามโดยมี

รายละเอียดดังน้ีการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง  จาํนวน 398 ราย โดยใช้

แบบสอบถาม(questionnaire)  เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  โดย

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

     ส่วนท่ี 1  เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ส่วนบุคคล  ไดแ้ก่    เพศ   อายุ  ระดบั

การศึกษาอาชีพ   เป็นคาํถามปลายปิด โดยใช้แบบสํารวจรายการ (Check  

List)  มีทั้งหมด  4  ขอ้ 



65 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

             ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประกอบทางการตลาด  การสร้าง

แบบสอบถามเป็นแบบ Likert Scale โดยมีระดบัการวดั ประเภทอนัตภาคชั้น 

(Interval Scale) โดยมีระดบัการประมาณค่าเป็น 10 ระดบั  มีทั้งหมด  30  ขอ้ 

             ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบถูก

ลิขสิทธ์ิ  การสร้างแบบสอบถามเป็นแบบ Likert Scale โดยมีระดบัการวดั 

ประเภทอนัตภาคชั้น (Interval Scale) โดยมีระดบัการประมาณค่าเป็น 10 

ระดบั มีทั้งหมด  6  ขอ้ 

 การวิ เคราะห์ข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยใช้สถิติในการเสนอ

ผลงานวิจยั ซ่ึงประกอบด้วย อตัราส่วนร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน 

ทดสอบความแตกต่างโดยใช้การทดลองค่าที (t-test) และใช้วิธีวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance หรือ f-test) ท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences)  ช่วยในการประเมินผล 

3. แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาวจิยัเร่ือง “ปัจจยัเร่ืองส่วนประกอบทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ดาวน์โหลด MP3 ถูกลิขสิทธ์ิ ของประชากรในเขตปทุมธานี” เป็นการศึกษาถึง

ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการพฤติกรรมการดาวน์โหลด MP3 ถูกลิขสิทธ์ิ

สําหรับประชากรกลุ่มตวัอย่าง เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัจึงได้ศึกษา

แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ตลอดจนผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1.    แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัตลาดและส่วนประสมทางการตลาด 

2.    แนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

3.     แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจ 

4.     แนวคิดเก่ียวกบัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-commerce) 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัตลาดและส่วนประสมทางการตลาด 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4 P’s) หมายถึง 

ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนั เพื่อสนองความพึงพอใจแก่

กลุ่มเป้าหมาย โดยมีส่วนประสมทางการตลาดเป็นตวัส่ือกลางขอ้มูลระหว่าง
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ผูข้ายและผูซ้ื้อ ท่ีมีศกัยภาพเพื่อชักจูงทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ (Kotler 

1996, อา้งอิงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,2541)  

การทาํการตลาดบนอินเตอร์เน็ตมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากการทาํการตลาด

แบบเดิม ดงันั้นจึงตอ้งมีการประยกุตท์ฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดแบบเดิมให้

สอดคลอ้งกบัการทาํตลาดบนอินเตอร์เน็ตมากยิ่งข้ึน Chaffey, Mayer,Johnston 

and Ellis-Chadwick (2000,pp.40-42)  

ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) หรือ 4Ps ประกอบด้วย 

ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) และยงัตอ้งคาํนึงถึงอีก 3Ps ท่ีเป็นองคป์ระกอบสําคญั คือ บุคลากร 

(People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) 

แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคและการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค 

     พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer  Behavior) คือ พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคทาํ

การคน้หา  การคิด การซ้ือ การใช ้ การประเมินผล  ในสินคา้และบริการ  ซ่ึงคาด

วา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา  (ศิริวรรณ, 2546,หนา้ 192  ) หรือเป็น

ขั้นตอนซ่ึงเก่ียวกบัความคิดประสบการณ์ การซ้ือ การใช้สินคา้และบริการของ

ผูบ้ริโภคเพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของเขา  ( ศิริวรรณ, 

2546,หนา้ 192  )  หรือ หมายถึงการศึกษาพึงการตดัสินใจและการกระทาํของ

ผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้  

การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ( Analyzing consumer behavior ) 

เป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค ทั้งท่ี

เป็นบุคคล กลุ่ม หรือองค์การ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการและ

พฤติกรรมการซ้ือ การใช้ การเลือกบริการ แนวคิด หรือประสบการณ์ท่ีจะทาํให้

ผูบ้ริโภคพึงพอใจ คาํตอบท่ีไดจ้ะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถกาํหนดกลยุทธ์ทาง

การตลาด ( Market strategies )  
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แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจ 

เอมอส ทเวอร์สก้ี (Amos Tversky. 1967 : 12) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การ

ตดัสินใจ หมายถึง การเลือกแสดงพฤติกรรมเพื่อสนองต่อสภาพการณ์ท่ีเป็น

ปัญหากระบวนการตดัสินใจเพื่อปฏิบติัการต่างๆ (The Decision Making 

Process) เป็นกระบวนการท่ีสําคญัเพราะหลงัจากเราไดพ้ิจารณาทางเลือกต่างๆ 

(Alternatives) แลว้ ก็จะตอ้งตดัสินใจเลือกวิธีการปฏิบติัจากทางเลือกเหล่านั้น

เพื่อให้ไดท้างเลือกท่ีดีท่ีสุดเพียงทางเดียวเท่านั้น ซ่ึงการตดัสินใจเลือกท่ีถูกตอ้ง

นั้นจะตอ้งเป็นการตดัสินใจเลือกท่ีถูกตอ้งตามเหตุผลท่ีสุด และจะตอ้งให้ไดผ้ล

ออกมากเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งดีท่ีสุด จุดมุ่งหมายของการตดัสินใจ

จะอยูท่ี่การเลือกทางเลือกจากหลาย ๆ ทางท่ีไดมี้การ กลัน่กรองแลว้วา่ดีท่ีสุด 

เพื่อให้ได้ทางเลือกทางหน่ึงท่ีก่อให้เกิดผลตามท่ีตอ้งการได้มากท่ีสุด โดยใน

ขณะเดียวกนัก็จะตอ้งสามารถป้องกนัผลเสียท่ีไม่พึงปรารถนาใหมี้นอ้ยท่ีสุดเท่าท่ี

จะทาํได ้ 

ในทางทฤษฎีนั้นการตดัสินใจของบุคคลโดยทัว่ไปนั้น จะเป็นไปใน

ลกัษณะท่ีมีเหตุผลหรือ เป็น Economic Man ซ่ึงมกัจะเป็นไปตามขอ้สมมติฐานท่ี

สาํคญัคือ  

1. ทุกคนจะมีเกณฑ์ท่ียึดถือและใชป้ระกอบการตดัสินใจของตนและจะ

มีการใหน้ํ้าหนกัต่อเกณฑต่์างๆ เป็นการแน่นอน  

2. ทุกคนจะมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและมองเห็นถึง

ทางเลือกต่างๆ เท่าท่ีมีอยูไ่ด ้ 

3. ทุกคนจะมีความสามารถท่ีจะประเมินแต่ละทางเลือกเหล่านั้น ดว้ย

เกณฑ์ต่างๆ ท่ีมีอยู่และจะสามารถยุติลงได้ด้วยการให้นํ้ าหนักรวมกนัแต่ละ

ทางเลือก  

4. ทุกคนจะมีการควบคุมตนเองให้ตอ้งเลือกทางเลือกท่ีมีคุณค่าสูงสุด

เสมอ  
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สรุป ความหมายของการตดัสินใจ จะเป็นกระบวนการการเลือกเพื่อ

เปรียบเทียบคน้หาโดยผ่านการพิจารณาไตร่ตรองคดัเลือกในส่ิงท่ีตรงต่อความ

ตอ้งการมากท่ีสุด 

แนวคิดเกีย่วกบัพาณชิย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-commerce) 

ปัจจุบนัคงไม่อาจปฎิเสธไดว้า่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

ไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวติประจาํวนั ผูค้นทุกเพศทุกวยั ทุกสาขาอาชีพต่างให้การ

ตอบรับและให้ความสนใจกบัอินเตอร์เน็ตเพื่อใชไ้ม่วา่จะเป็นการใชอิ้นเตอร์เน็ต

ในชีวติประจาํวนั ในการทาํงานหรือในการดาํเนินธุรกิจก็ตาม ประเทศไทยมีการ

แข่งขนัในตลาดสินคา้และบริการเก่ียวกบัอินเตอร์เน็ตค่อนขา้งสูง ซ่ึงภาคเอกชน

จาํเป็นตอ้งอาศยัอินเตอร์เน็ตเขา้มามีส่วนช่วยในการดาํเนินธุรกิจเพื่อช่วยส่งเสริม

การขายและสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การซ้ือและขายสินค้าและบริการ

ระหวา่งองคก์รธุรกิจและผูบ้ริโภคโดยผา่นทางส่ืออินเตอร์เน็ต ผา่นคอมพิวเตอร์ 

และระบบส่ือสารโทรคมนาคมหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

4. ผลการวเิคราะห์/ผลวจัิยและการอภิปรายผล 

 การศึกษาปัจจยัส่วนประกอบทางการตลาดท่ีมีผลต่อการดาวน์โหลด 

MP3 ถูกลิขสิทธ์ิ ของประชากรในเขตปทุมธานี จากจาํนวน 398 คน พบวา่  

 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

คิดเป็น  ร้อยละ 55.8 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.2 ส่วนใหญ่มีอายุ 21 – 25 ปี คิด

เป็นร้อยละ 33.4 รองลงมาคือมีอายุ 15 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.9 อายุ 26 – 30 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 20.1 อาย ุ31 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.6 และมีอายุ 35 ปีข้ึนไป คิด

เป็นร้อยละ 10.1 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.1 ตํ่ากว่า

มธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 12.1 มธัยมศึกษา/ปวช/ปวส คิดเป็นร้อยละ 11.6 และ

สูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 10.3 และส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน 

คิดเป็นร้อยละ 34.4 นกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 32.7 ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็น

ร้อยละ 21.9 ขา้ราชการ คิดเป็นร้อยละ 9.0 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 2.0 
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 2. ข้อมูลระดับปัจจัยส่วนประกอบทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ดาวน์โหลด MP3  ถูกลิขสิทธ์ิ ของประชากรในเขตปทุมธานี  โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 6.00 เม่ือพิจาณารายดา้น เรียงตามลาํดบั ดงัน้ี 

   2.1  ดา้นกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  มีคะแนนเฉล่ีย 

6.30 เม่ือพิจาณารายดา้น ลาํดบัแรกคือปลอดภยัจากไวรัสแฝง รองลงมาคือความ

รวดเร็วในการดาวน์โหลด 

   2.2  ดา้นสถานท่ี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 6.22 

เม่ือพิจาณารายดา้น ลาํดบัแรกคือความสะดวกในการดาวน์โหลด รองลงมาคือ

ความสะดวกสบายในการเขา้ถึงแหล่งท่ีดาวน์โหลด   

   2.3  ดา้นสินคา้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 6.14 เม่ือ

พิจาณารายด้าน ลาํดับแรกคือ คุณภาพของไฟล์เสียงจากการดาวน์โหลดกับ

คุณภาพจากซีดี มีคุณภาพเหมือนกนั  รองลงมาคือคุณภาพโดยรวมของเพลง   

   2.4  ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี

คะแนนเฉล่ีย 6.07 เม่ือพิจาณารายด้าน ลําดับแรกคือการลดราคาและแถม 

รองลงมาคือการชิงโชคต่างๆ     

   2.5  ด้านหลักฐานทางกายภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี

คะแนนเฉล่ีย 5.96 เม่ือพิจาณารายดา้น ลาํดบัแรกคือเพลงไดรั้บความนิยมอยา่งสูง

ในสังคม รองลงมาคือเพลงท่ีไดรั้บรางวลั   

   2.6  ด้านบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉล่ีย 5.91 

เม่ือพิจารณารายดา้น ลาํดบัแรกคือหนา้ตาของศิลปิน รองลงมาคือภาพลกัษณ์ของ

ศิลปิน  

   2.7  ด้านราคา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีคะแนนเฉล่ีย 

5.56 เม่ือพิจารณารายดา้น ลาํดบัแรกคือแจง้อตัราค่าบริการชดัเจน รองลงมาคือ

ความเป็นมาตรฐานของราคา   

 3.  ระดับการตัดสินใจดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบถูกลิขสิทธ์ิ ของ

ประชากรในเขตปทุมธานี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  มีคะแนนเฉล่ีย 5.91 เม่ือ

พิจารณารายดา้น ลาํดบัแรกคือ ท่านเลือกท่ีจะดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบถูก
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ลิขสิทธ์ิหากมีราคาท่ีเหมาะสม รองลงมาคือความภูมิใจในการดาวน์โหลดเพลง

แบบถูกลิขสิทธ์ิ และพอใจในราคาการดาวน์โหลดเพลง MP3 ในปัจจุบนัเป็น

ลาํดบัสุดทา้ย  

 4.  จากการทดสอบสมมติฐาน   

  4.1  สมมติฐานท่ี 1 กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความแตกต่างทางด้าน

ประชากรศาสตร์มีการตดัสินใจดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบถูกลิขสิทธ์แตกต่าง

กนั ซ่ึงจากการศึกษา พบวา่  

    1)  เพศท่ีต่างกนัมีการตดัสินใจดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบถูกลิข

สิทธ์ไม่แตกต่างกนั 

    2)  อายุท่ีต่างกนัมีการตดัสินใจดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบถูก

ลิขสิทธ์ดา้นท่านมีความพอใจในคุณภาพของไฟล์ MP3 ท่านมีความพอใจในการ

เขา้ถึงแหล่งดาวน์โหลด ท่านเลือกท่ีจะดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบถูกลิขสิทธ์ิ

หากมีราคาท่ีเหมาะสม และความภูมิใจในการดาวน์โหลดเพลงแบบถูกลิขสิทธ์ิ 

แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั .05 

    3)  การศึกษาท่ีต่างกนัมีการตดัสินใจดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบ

ถูกลิขสิทธ์ดา้นท่านพอใจในราคาการดาวน์โหลดเพลง MP3 ในปัจจุบนั ท่าน

เลือกท่ีจะดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบถูกลิขสิทธ์ิหากมีราคาท่ีเหมาะสมและ

ความภูมิใจในการดาวน์โหลดเพลงแบบถูกลิขสิทธ์ิ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสําคญั 

.05 

    4)  อาชีพท่ีต่างกนัมีการตดัสินใจดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบถูก

ลิขสิทธ์ดา้นท่านมีความพอใจเม่ือดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบถูกลิขสิทธ์ิ มีความ

พอใจในคุณภาพของไฟล์ MP3 มีความพอใจในการเขา้ถึงแหล่งดาวน์โหลด 

เลือกท่ีจะดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบถูกลิขสิทธ์ิหากมีราคาท่ีเหมาะสม ความ

ภูมิใจในการดาวน์โหลดเพลงแบบถูกลิขสิทธ์ิแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 

  4.2  สมมติฐานท่ี  2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีต่างกนั

ส่งผลต่อการดาวน์โหลดเพลง  MP3 แบบถูกลิขสิทธ์ิ ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดกบัการดาวน์โหลด
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เพลง  MP3 แบบถูกลิขสิทธ์ิ พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้น 

คือ ดา้นราคา ดา้นสินคา้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นสถานท่ี ดา้นบุคคล ดา้น

กระบวนการและดา้นหลกัฐานทางกายภาพ ส่งผลต่อการดาวน์โหลดเพลง  MP3 

แบบถูกลิขสิทธ์ิ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาปัจจัยส่วนประกอบทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ดาวน์โหลด MP3 ถูกลิขสิทธ์ิ ของประชากรในเขตปทุมธานี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง มีอาย ุ21 – 25 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น

พนักงานเอกชน มีปัจจยัส่วนประกอบทางการตลาดท่ีมีผลต่อการดาวน์โหลด 

MP3  ถูกลิขสิทธ์ิ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 6.00 โดยปัจจยั

ลาํดบัแรกคือ ดา้นกระบวนการ ในส่วนของความปลอดภยัจากไวรัสแฝง ซ่ึงจาก

การศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัท่ีมีผลต่อการดาวน์โหลด MP3 ถูกลิขสิทธ์ิ ไดแ้ก่ มีระบบ

การคิดคาํนวณค่าบริการท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว, มีระบบการแจง้กลบัเม่ือได้รับ

คาํสั่งซ้ือ เป็นตน้ รองลงมาคือดา้นสถานท่ี ในส่วนของความสะดวกในการดาวน์

โหลด ผลการศึกษาท่ีเป็นเช่นน้ีอาจจะเน่ืองมาจากการ ดาว์นโหลด MP3 ถูก

ลิขสิทธ์ิไม่จาํเป็นตอ้งเดินทางไปไหน มีการดาวน์โหลด MP3 ถูกลิขสิทธ์ิ จาก

เคร่ืองตนเองท่ีบา้นไดเ้ลย จึงเป็นปัจจยัแรกๆ  ท่ีผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจและ

ตอ้งการ ดา้นสินคา้ คือ คุณภาพของไฟล์เสียงจากการดาวน์โหลดกบัคุณภาพจาก

ซีดี มีคุณภาพเหมือนกนั  ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือการลดราคาและแถม ดา้น

หลกัฐานทางกายภาพ คือเพลงไดรั้บความนิยมอย่างสูงในสังคม ดา้นบุคคล คือ

หน้าตาของศิลปิน และด้านราคาคือแจง้อตัราค่าบริการชัดเจน ซ่ึงประชาชนมี

ระดบัการตดัสินใจดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบถูกลิขสิทธ์ิ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก  มีคะแนนเฉล่ีย 5.91 เม่ือพิจาณารายดา้น ลาํดบัแรกคือ เลือกท่ีจะดาวน์

โหลดเพลง MP3 แบบถูกลิขสิทธ์ิหากมีราคาท่ีเหมาะสม รองลงมาคือความภูมิใจ

ในการดาวน์โหลดเพลงแบบถูกลิขสิทธ์ิ  และจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้คือ สมมติฐานท่ี 1 กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความแตกต่างกนั ทั้ง

ทางด้านอายุท่ีต่างกัน การศึกษาท่ีต่างกนัและอาชีพท่ีต่างมีการตดัสินใจดาวน์
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โหลดเพลง MP3 แบบถูกลิขสิทธ์แตกต่างกันท่ีระดบันัยสําคญั .05  และ

สมมติฐานท่ี  2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีต่างกนัส่งผลต่อการดาวน์

โหลดเพลง  MP3 แบบถูกลิขสิทธ์ิ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของอนุพงศ์ กล่าพลู (2546) ได้ศึกษาทศันคติและ

พฤติกรรมการซือ ้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษา พบว่า จากการเปรียบเทียบทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนผสม

ทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์รวมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ในดา้นระยะเวลาในการตดัสินใจเลือกซ้ือ และในดา้น

จาํนวนคร้ังต่อสัปดาห์ท่ีใช้คอมพิวเตอร์ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ทางด้านทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดในด้านราคารวมมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ในดา้นความถ่ี

ในการใช้คอมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แต่

ทัศนคติของผู ้บ ริโภคท่ีมี ต่อส่วนผสมทางการตลาดในด้านราคารวมมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ในดา้นจาํนวน

คร้ังต่อสัปดาห์ท่ีใช้คอมพิวเตอร์ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วน

ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดในดา้นการส่งเสริมการตลาด

รวมไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะผลจากการวิจยัปัจจยัส่วนประกอบทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อการดาวน์โหลด MP3 ถูกลิขสิทธ์ิ ของประชากรในเขตปทุมธานี ผูว้ิจยัมี

ขอ้เสนอแนะ คือ การดาวน์โหลดเพลงในเวบไซด์ต่างๆ  ควรแจง้อตัราค่าบริการ

ท่ีชัดเจน มีราคาท่ีได้มาตรฐานเดียวกันและสามารถชําระค่าโหลดได้หลาย

รูปแบบ เพลงท่ีใหด้าวน์โหลดควรมีความเป็นเอกลกัษณ์ ไม่มีการลอกเลียนแบบ

และควรมีความสะดวกในการดาวน์โหลด เขา้ถึงแหล่งท่ีดาวน์โหลดได้ง่าย มี

ช่องทางในการดาวน์โหลดหลากหลายและให้รายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการดาวน์

โหลดอยา่งชดัเจนแก่ผูบ้ริโภค 
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5.กติติกรรมประกาศ 

การศึกษา ปัจจยัส่วนประกอบทางการตลาดท่ีมีผลต่อการดาวน์โหลด 

MP3 ถูกลิขสิทธ์ิ ของประชากรในเขตปทุมธานี ฉบบัน้ี ผูว้ิจยั ขอขอบพระคุณ 

ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ ท่ีไดใ้ห้ไดค้วามรู้ในภาคทฤษฎี และแนะแนวทาง

ในการปฏิบติั  รวมทั้งให้คาํปรึกษา  แกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์ 

พร้อมทั้งให้ข้อแนะนําด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งในการจดัทาํคร้ังน้ีมาโดย

ตลอด     

 ขอขอบพระคุณ กลุ่มตวัอยา่งทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บขอ้มูล

และตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ 

เจา้ของตาํรา เอกสาร บทความ วิทยานิพนธ์ และอ่ืน ๆ ท่ีผูว้ิจยัใชเ้ป็นแนวทางใน

การจดัทาํคร้ังน้ี 

สุดทา้ยน้ี คุณค่าความดีอนัเกิดจากประโยชน์ของการศึกษาคร้ังน้ี ขอ

มอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณ  คุณพ่อ  คุณแม่ บรรดาคณาจารย ์และผูมี้พระคุณทุก

ท่านดว้ยความเคารพ และหวงัว่าการวิจยัฉบบัน้ีจะเป็นแนวทาง และประโยชน์

ต่อผูท่ี้มีความสนใจ และผูป้ระกอบการในการปรับปรุงพฒันากิจการต่อไป 
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การศึกษาความผูกพนัของพนักงานทีม่ีต่อองค์การเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร 

A STUDY OF EMPLOYEE COMMITMENT TO THE PRIVATE 

ORGANIZATION IN BANGKOK. 

เสาวลกัษณ์ ลีฬหกุลชยั 1   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2   

----------------------------------------------------------- 

 บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วน

บุค ค ล ท่ี มี ผ ล ต่อค วา ม ผูก พันข อง พ นัก ง า น ท่ี มี ต่ออง ค์ก า ร เอก ช น เข ต

กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการ

ปฎิบติังานกบัความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์าร เขตกรุงเทพมหานครโดย

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ พนักงานในองค์การเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร การศึกษาไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้แบบสอบถาม

จากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน ทาํการประมวลผลขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยใช้สถิติเชิงพรรณาอธิบายค่าความถ่ี (Frequency) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และมีการทดสอบสมมติฐานสถิติเชิงอา้งอิง โดยใช้ ANOVA และ 

Multiple Regression Analysis (MRA) เพื่อหาค่า T-test F-test ค่าSig ค่า

สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R)  สัมประสิทธ์ิการกาํหนด  (R2)  และค่าวดักระจายความ

คลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีระดบันยัสําคญั 

0.05 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมในระดบัท่ี

สูง สาํหรับปัจจยั  ส่วนบุคคลท่ีมีผลกระทบต่อความผกูพนัต่อองคก์ารไดแ้ก่  อาย ุ 

สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  ระยะเวลาท่ีปฎิบติังาน รายไดแ้ละระดบัตาํแหน่ง

งาน ส่วนเพศ ไม่มีผลต่อความผกูพนัของพนกังาน  สําหรับความพึงพอใจในการ

ปฎิบัติงานของพนักงาน พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจในการปฎิบัติ งาน

โดยรวมในระดบัท่ีสูงเช่นกนั 

คําสําคัญ   : ความผกูพนัต่อองคก์าร  

 

Abstract 

The Objectives of this independent study was to study the difference of 

personal factors that influence employee commitment to the private 

organization in Bangkok and relations of factors that build up satisfaction 

toward working with employee commitment.  

 The data was collected from 400 officers who worked in private 

organization in Bangkok by using questionnaire. The data analysis with 

computer program finished with descriptive statistic describes the frequency 

values (Frequency) percentage (Percentage) Average (Mean) and standard 

deviation values (Standard Deviation) and hypothesis testing.  Reference 

statistics using ANOVA and Multiple Regression Analysis (MRA) to evaluate 

T-test F-test value Sig correlation coefficient (R) coefficient set (R2) and 

measure the distribution of error values. To analyze the relationship of different 

variables and with 0.05 significance level. 

          The result of the study showed that the level of employee commitment 

to the private organization in Bangkok was high. For personal characteristics, 

the factors that influenced were age, social status, education, length of service 

salary and position; while sex did not correlate with employee commitment. 
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The level of employee satisfaction towards working in the private organization 

was high, too.   

KEYWORD:  EMPLOYEE COMMITMENT 

1. บทนํา          

 องคก์าร (Organization)  เป็นการจดัรวมบุคคลท่ีทาํงานร่วมกนัเพื่อบรรลุ

จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ ซ่ึงการบริหารองค์การมีจุดมุ่งหมายในการทาํให้

งานบรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ และองคก์ารสมยัใหม่ให้ความสําคญั

กบัแนวทางการบริหารดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงมีคาํกล่าววา่ บุคลากร

ในองคก์ารนั้นเปรียบเสมือนสินทรัพยห์รือทรัพยากรท่ีมีความสําคญัและมีค่ายิ่ง 

ในการพฒันาองค์การ และเป็นเร่ืองท่ียากในการประเมินคุณค่าของบุคลากรใน

องคก์ารนั้นออกมาเป็นตวัเงินหรือระบุออกมาเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนได ้   

 การบริหารจดัการองค์การธุรกิจเอกชนยงัมีการแข่งขนักันสูงมากใน

ปัจจุบัน ทําให้องค์การต่างๆ ต้องมีการปรับตัว เตรียมตัวสําหรับความ

เปล่ียนแปลง และการปรับเปล่ียนภายในองค์การท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา  

หลายหน่วยงาน ไดมี้การนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความ

รวดเร็ว ภายในองคก์าร แต่การให้ความสําคญัดา้นเทคโนโลยีเพียงดา้นเดียวยอ่ม

ไม่สามารถบรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์ขององค์การได ้  องค์การต่างๆ จึง

ตอ้งหนัมาให้ความสําคญักบัทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งเป็นกลไกสําคญัท่ีนาํพาองคก์าร

ไปสู่ความสําเร็จ การท่ีองค์การใดๆจะประสบความสําเร็จหรือลม้เหลวนั้นลว้น

เกิดจากบุคลากรในองค์การเป็นส่วนใหญ่ เพราะหากบุคลากรมีความเต็มใจ 

ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทาํงานอย่างเต็มท่ีแลว้ ก็ย่อมจะทาํให้องค์การนั้นๆ

บรรลุผลสําเร็จไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตรงกนัขา้มหากบุคลากรในองคก์ารนั้นๆไม่อุทิศ

ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทาํงานแลว้ ยอ่มเกิดปัญหาในการทาํงานตามมาและ

เป็นอุปสรรคในการท่ีจะบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย และถา้หากองค์การไม่

สามารถสนองตอบความตอ้งการของพนกังาน ก็จะเกิดการลาออกจากองค์การ 

ซ่ึงเท่ากบัองคก์ารตอ้งสูญเสียทรัพยากรท่ีมีค่า นอกจากนั้นยงัก่อให้เกิดตน้ทุนใน

การสรรหาคดัเลือก ฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรเขา้มาทดแทนคนเดิม   
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 และอีกหน่ึงปัจจยัสําคญัท่ีจะทาํให้พนกังานเกิดความผูกพนัต่อองค์การ 

คือ ความพึงพอใจในการทาํงาน โดยรู้สึกพึงพอใจในดา้นต่างๆดงัน้ี  ดา้นลกัษณะ

งาน ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ด้านรายได้และสวสัดิการ ด้านความ

มัน่คงก้าวหน้า และดา้นจริยธรรมในองค์การ คือการท่ีบุคคลในหน่วยงานอยู่

ร่วมกนัด้วยความรู้สึกท่ีเคารพกนัและกนั การยอมรับในความรู้ความสามารถ 

ความแตกต่างระหว่างบุคคล ปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเป็นมิตร ใช้คาํพูดในทาง

สร้างสรรคมุ์่งวตัถุประสงคส่์วนรวมของหน่วยงาน มีจิตสํานึกของการอยูร่่วมกนั 

และร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาของการทาํงานท่ีเกิดข้ึน เหล่าน้ีล้วนทาํให้

พนักงานอยู่ในองค์การอย่างมีความสุข รู้สึกได้ว่าองค์การให้ความสําคญั  มี

ความรู้สึก และมีจิตใจท่ีอยากอยู่กบัองค์การดว้ยความเต็มใจ จะทาํให้พนกังาน

เกิดความกระตือรือร้นและทุ่ม เทความรู้ความสามารถในการท่ีจะเพิ่ม

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อนัจะเป็นประโยชน์ให้กบัตวัพนักงานและ

องคก์ารอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 การท่ีองคก์ารไดต้ระหนกัและเห็นความสําคญัของบุคลากรน้ีเองจะเป็น

การเสริมสร้างให้บุคลากรเกิดทศันคติท่ีดีต่อองค์การ โดยการยอมรับเป้าหมาย 

ค่านิยม และภกัดีต่อองคก์ารตลอดไป ส่ิงท่ีองคก์ารจะตอ้งคาํนึงถึงและตระหนกั

อยูเ่สมอวา่จะพฒันาอยา่งไรเพื่อจูงใจและส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความผกูพนัต่อ

องค์การ จึงทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษาความผูกพนัของพนกังานต่อองค์การ

เอกชน เพื่อตอ้งการทราบว่าปัจจยัใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อ

องคก์าร และทราบถึงระดบัความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองค์การ โดยการนาํ

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการเสริมสร้าง พฒันาความ

พึงพอใจ ความผกูพนั เพื่อใหมี้พนกังานมีความรักและความผกูพนัต่อองคก์าร 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อความผูกพนั

ของพนกังานต่อองคก์าร เขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในการปฎิบติังานกบั

ความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์าร เขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวจัิย  

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

ระยะเวลาท่ีปฎิบติังาน รายได้ และระดบัตาํแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกนัมีความ

ผกูพนัต่อองคก์ารต่างกนั 

 2. ความพึงพอใจในการปฎิบติังาน ประกอบด้วยความพึงพอใจด้าน

ลักษณะงานท่ีปฎิบติั ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ด้านรายได้และ

สวสัดิการ และด้านความมัน่คงก้าวหน้า มีความ สัมพนัธ์กบัความผูกพนัของ

พนกังานท่ีมีต่อองคก์าร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์สาํหรับผูเ้ก่ียวขอ้งกบั

พนักงานในการนาํมาเป็นขอ้มูลสําหรับการวางแผน แสวงหาแนวทางในการ

เสริมสร้างความพึงพอใจในการทาํงาน และความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร

ให้มากยิ่งข้ึน รวมถึงให้องค์การต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งนาํผลการศึกษาคร้ังน้ีไปใช้ใน

การปรับปรุง พฒันาองคก์ารใหดี้ยิง่ข้ึน ทั้งดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การทาํงานและความผกูพนัของพนกังานและดา้นความสัมพนัธ์ของลกัษณะส่วน

บุคคลกับความพึงพอใจในการทาํงานและความผูกพนัของพนักงานท่ีมีต่อ

องคก์าร  
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กรอบแนวความคิด 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

  -  เพศ  

  - อาย ุ   

  - สถานภาพ  

  - ระดบัการศึกษา 

  - ระยะเวลาปฎิบติังาน 

  - รายได ้ 

  - ระดบัตาํแหน่งงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อ

องคก์าร 

 

ความพงึพอใจในการปฎบิัติงาน 

 -  ดา้นลกัษณะงาน  

  

 - ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม    

  

 - ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ  

  

 - ดา้นความมัน่คงและกา้วหนา้ 
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2 แนวความคิดและทฤษฎ ี 

ในการศึกษาความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์การเอกชน เขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัได้เสนอแนวคิดและทฤษฎีต่างๆโดยการคน้ควา้

เอกสารและทบทวนผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั

โดยสรุปแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 

Buchanan (1974:533) ให้คาํนิยามความผกูพนัต่อองคก์ร หมายถึง เป็น

ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนั ความผูกพนัท่ีมีต่อเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 

การปฏิบติังานตามบทบาทของตนเองเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายและค่านิยมของ

องคก์ร ซ่ึงความผกูพนัต่อองคก์รประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 

 1. ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองค์กร (Identification) แสดงออก

จากเป้าหมายและค่านิยมต่อองคก์รของผูป้ฏิบติังาน  

 2. ความเก่ียวโยงกบัองคก์ร (Involvement) โดยการเขา้มามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมขององคก์รตามบทบาทหนา้ท่ีของตนอยา่งเตม็ท่ี  

 3. ความจงรักภกัดีต่อองค์กร (Royalty) ความรู้สึกรักและผูกพนัต่อ

องคก์ร Steers (1977 : 46-56) ไดใ้ห้ความหมายของความผกูพนัต่อองคก์ารว่า 

เป็นความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานท่ีแสดงตนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์าร มี

จุดร่วมท่ีเหมือนกนัของสมาชิกในการเขา้ร่วมกิจกรรมขององคก์าร และเต็มใจท่ี

จะทุ่มเทกาํลงักาย กาํลงัใจ เพื่อปฏิบติังานภารกิจขององคก์าร ความรู้สึกน้ีจะ

แตกต่างจากความผูกพนัต่อองค์การโดยปกติทัว่ไป อนัเน่ืองมาจากการเป็น

สมาชิกขององค์การโดยปกติตรงท่ีพฤติกรรมของผูป้ฏิบัติงานท่ีมีความรู้สึก

ผูกพนัต่อองค์การอย่างแทจ้ริง จะมุ่งเน้นความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานให้บรรลุ

เป้าหมายขององค์การด้วย หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง ความผูกพนัต่อองค์การ

ประกอบดว้ยลกัษณะสาํคญัอยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ 

 1. ความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้าท่ีจะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ

องคก์าร 

 2. ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ต่อ

องคก์าร 
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 3. ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะดาํรงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพของ

องคก์าร 

 สกาว สําราญคง (2547:8) ไดก้ล่าววา่ ความหมายของความผกูพนัได้

สะทอ้นมุมมองการแสดงออกของพนกังานว่า เม่ือพนกังานผูกพนัย่อมแสดง

พฤติกรรมท่ีมีผลลพัธ์ในดา้นบวกแก่องค์การดว้ย ดงันั้นความหมายของความ

ผูกพนัของพนกังานคือ สภาวะท่ีเป็นแรงผลกัดนัมาจากจิตใจของพนกังานซ่ึง

ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมท่ีดี หรือเป็นสภาพความรู้สึกท่ีเสมือนว่ามีพนัธะท่ีตอ้ง

ตอบสนองต่อองคก์าร ดงันั้นจึงทาํให้พนกังานเกิดความตั้งใจ และทุ่มเททาํงาน

ใหแ้ก่องคก์ารอยา่งเตม็ความสามารถ 

Strellioff (2003 อา้งถึงในจิรประภา อคัรบวร, 2549) ระบุว่าคาํว่า 

“Engagement” มีนยัเช่น เดียวกบั “Commitment” ซ่ึงก็คือความผกูพนั อนัเป็น

สภาวะท่ีเก่ียวขอ้งกบัทั้งอารมณ์และเหตุผลของบุคคลในด้านงานและองค์การ 

โดยจะแสดงออกมาในรูปพฤติกรรมหลกั 3 ลกัษณะดงัน้ี 

1. การอยู ่(Stay) คือ ความปรารถนาเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร แมท่ี้อ่ืน

จะใหผ้ลประโยชน์ท่ี ดีกวา่ 

2. การพดู (Say) คือ กล่าวถึงองคก์ารในทางท่ีดีใหแ้ก่บุคคลอ่ืนไดฟั้ง 

3. การรับใช ้(Serve) คือ ภูมิใจในงานท่ีทาํวา่เป็นส่วนสนบัสนุนใน         

ความสาํเร็จขององคก์าร 

3. วธีิดําเนินการวจัิย 

การทาํวิจยัคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามเก่ียวกบัความผูกพนัของพนกังานท่ีมี

ต่อองคก์ารเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร  ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวดั  

ซ่ึงเป็นคาํถามปิดแบบมีตวัเลือกและคาํถามเปิด  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานในองค์การเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยัไดใ้ช้จาํนวน 400 คน ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดย

อา้งอิงจากสูตรของ Taro Yamane (อติพร ก่อเกียรติพงศ)์ 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สาํเร็จรูป 
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 1. การวิเคราะห์เพื่อธิบายลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง และ

อธิบายผลขอ้มูลดา้นความพึงพอใจในการปฎิบติังาน และความผกูพนัต่อองคก์าร 

โดยใช้ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ 

(Percentage) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 2.  การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของตวัแปรอิสระดา้น

ลกัษณะส่วนบุคคล กบัตวัแปรตามคือความผูกพนัต่อองค์การ โดยใช้ค่าสถิติ 

Analysis of Variance (ANOVA)    

 3. การวเิคราะห์ผลขอ้มูลอธิบายความสัมพนัธ์ดา้นความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานกบัความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารโดยใชค้่าMultiple Regression 

Analysis (MRA)  
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4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 

ตารางท่ี1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านยัสาํคญั เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

เพศ 0.054  ✓ 

อาย ุ 0.000 ✓  

สถานภาพสมรส 0.000 ✓  

ระดบัการศึกษา 0.000 ✓  

ระยะเวลาท่ีปฎิบติังาน 0.000 ✓  

รายไดต่้อเดือน 0.000 ✓  

ระดบัตาํแหน่งงาน 0.000 ✓  

ความพึงพอใจดา้นลกัษณะ

งานท่ีปฏิบติั 

0.000 ✓  

ความพึงพอใจดา้นบรรยากาศ

และสภาพแวดลอ้ม    

0.012 ✓  

ความพึงพอใจดา้นรายไดแ้ละ

สวสัดิการ  

0.000 ✓  

ความพึงพอใจดา้นความมัน่คง

และกา้วหนา้ 

0.001 ✓  
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ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

1. เพศ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 245 คนคิดเป็นร้อย

ละ 61.2 และรองลงมา คือ เพศชาย จาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8  

 2. อายุ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ อายุ 30-39 ปี จาํนวน191 คน คิดเป็นร้อย

ละ 47.75 รองลงมา คืออายุ 20-29 ปี จาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50  และ

กลุ่มตวัอยา่งท่ีอายมุากกวา่ 50ปีมีนอ้ยท่ีสุด คือ จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 

 3. สถานภาพสมรส กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด 

จาํนวน 252 คน คิดเป็น ร้อยละ 63 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส จาํนวน 144 

คน คิดเป็นร้อยละ 36 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีสถานภาพหยา่ร้างหรือหมา้ยมีนอ้ยท่ีสุด 

คือจาํนวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.0 

 4. ระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี

มากท่ีสุดจาํนวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 77 รองลงมา คือกลุ่มตวัอย่างท่ีมี

การศึกษาระดบัปริญญาโท จาํนวน  83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 และกลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีมีการศึกษานอ้ยกวา่ปริญญาตรีมีนอ้ยท่ีสุด คือจาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0  

 5. ระยะเวลาในการปฎิบติังาน กลุ่มตวัอย่างท่ีปฎิบติังานกบัองค์การท่ี

ระยะเวลา 1-5 ปี มีจาํนวนมากท่ีสุด จาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมา 

คือกลุ่มตวัอยา่งท่ีปฎิบติังานกบัองคก์ารท่ีระยะเวลา 6-10 ปี มีจาํนวน 114 คน คิด

เป็นร้อยละ 28.5 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีปฎิบติังานกบัองคก์ารระยะเวลาท่ีนอ้ยกวา่ 1 

ปี มีนอ้ยท่ีสุด คือจาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0  

 6. รายได ้กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได ้30,001-40,000บาท มากท่ีสุด 

จาํนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 รองลงมา คือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได ้

20,001-30,000 บาท จาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26 และกลุ่มตวัอย่างท่ีมี

รายไดน้อ้ยกวา่ 10,000บาท มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ จาํนวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 1  

ของทั้งหมด 

 7. ระดบัตาํแหน่งงาน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นระดบัพนักงานมาก

ท่ีสุด จาํนวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 78.75 รองลงมา คือ ระดบัหวัหนา้ จาํนวน 

85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25 
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ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง มีอาย ุ30-39 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ระยะเวลา

ท่ีปฎิบติักบัองคก์ารคือ 1-5 ปี มีรายได ้30,001-40,000 บาท และมีตาํแหน่งระดบั

พนกังาน 

ผลวเิคราะห์ข้อมูลด้านความพงึพอใจในการปฎบิัติงาน  

1. ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ีย เห็นดว้ยมาก 

โดยค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุด คือ งานท่ีทาํอยูเ่ปิดโอกาสให้ไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถ

อยา่งเตม็ท่ี มีค่าเฉล่ีย 7.94  

 2. ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียเห็น

ดว้ยมาก โดยค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดคือ สถานท่ีทาํงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  

สะดวกต่อการทาํงานมีค่าเฉล่ีย 7.89  

 3.ด้านรายได้และสวสัดิการพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียเห็นด้วยมาก 

โดยค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดคือ มีสวสัดิการต่างๆท่ีเหมาะสมและเพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 

7.93  

 4. ดา้นความมัน่คงและกา้วหนา้  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียเห็นดว้ย

มาก โดยค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดคือความรู้สึกวา่งานมีความมัน่คง มีค่าเฉล่ีย 7.82  

ความผูกพนัของพนักงานทีม่ีต่อองค์การเอกชน  เขตกรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวมดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง มีค่าเฉล่ีย

เห็นดว้ยมาก โดยค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดคือ ท่านมีความภาคภูมิใจมากท่ีไดเ้ป็นส่วน

หน่ึงขององคก์าร  มีค่าเฉล่ีย 7.33 

5. อภิปรายผลการวจัิย 

ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี สามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี  

ลกัษณะส่วนบุคคล 

 ลักษณะส่วนบุคคล 6 ด้านได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา 

ระยะเวลาการปฎิบติั รายได ้และระดบัตาํแหน่งงาน ลว้นมีผลต่อความผกูพนัต่อ

องค์การอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ พบว่า ไม่ส่งผลต่อ

ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมของพนักงาน อันเน่ืองจากองค์การให้
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ความสําคญัและโอกาสกบัพนักงานทั้งเพศชายและเพศหญิงเท่าเทียมกนั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ อรัญญา สุวรรณวิก (2541) ไดศึ้กษาเร่ือง ความ

ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัยคูอม ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานท่ีมีเพศ

และการศึกษาแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ จิรากุล วสะพนัธ์ุ (2544 ) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ความพึงพอใจในงานกบัความผกูพนัองคก์ร : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษทัโอจิ เป

เปอร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั ผลการศึกษาพบว่า พนกังานบริษทัฯ ท่ีมีเพศ อาย ุ

สถานภาพการสมรส อายุงาน รายได ้ และประสบการณ์ในการยา้ยงานแตกต่าง

กนัมีความผกูพนัองคก์รไม่แตกต่างกนั  

ปัจจัยความพงึพอใจในการปฎบิัติงาน 

ปัจจยัความพึงพอใจในการปฎิบติังานด้านต่างๆท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ

ความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์การเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาพบวา่  พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีความ

ตอ้งการ (Need Hierarchy Theory) ของ Maslow ท่ีมีพื้นฐานมาจากความตอ้งการ

ของมนุษย ์คือ ความตอ้งการทางด้านร่างกายของมนุษยจ์าํเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บ

อยา่งสมบูรณ์เสียก่อนมนุษยจึ์งจะเกิดความตอ้งการในขั้นต่อๆ จนกระทัง่ถึงขั้นท่ี 

5 คือ ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความสําเร็จในชีวิตโดยพนกังานในองคก์ารเรียนรู้

ถึงเป้าหมายและค่านิยมขององค์การว่าองค์การเป็นองค์การท่ีมีความมั่นคง 

ลักษณะงานของตัวเองทํามีความมั่นคง และความมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักของ

องค์การ ตลอดจนความพร้อมภายในองค์การและความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อน

และผูบ้งัคบับญัชา ลว้นส่งผลให้พนกังานให้เกิดความคาดหวงัในงานวา่สามารถ

ทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มข้ึนจนทาํให้มีความตั้งใจอยา่ง

แน่วแน่ท่ีจะทาํงานให้กบัองคก์าร รวมทั้งองคก์ารมีค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ี

ดีจนทาํใหไ้ม่อยากเปล่ียนงานหรือลาออกจากองคก์าร 
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ข้อเสนอแนะจากการทาํวจัิยคร้ังนี้ 

จากผลการศึกษาเร่ืองความผูกพนัของพนักงานท่ีมีต่อองค์การเอกชน 

เขตกรุงเทพมหานครผูว้จิยัใคร่ขอเสนอแนะและเสนอความคิดเห็นจากการศึกษา

คร้ังน้ี ดงัน้ี 

 1.  สําหรับองค์การเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้นํากรอบ

แนวความคิดใหม่ ( Modified Model) ท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไปปรับใชใ้น

องคก์ารสาํหรับการปฎิบติัการจริง เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความผกูพนั

ของพนกังานต่อองคก์าร 

 2. สําหรับผูท่ี้สนใจศึกษาวิจยั ให้ทาํการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนปัจจยัดา้น

ตวัแปรอิสระใหม้ากยิง่ข้ึน เพื่อผลการศึกษาท่ีแม่นยาํและเท่ียงตรง 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1.การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาพนักงานองค์การเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานครเท่านั้นโดยท่ีไม่ไดเ้จาะ ลึกถึงลกัษณะธุรกิจขององค์การ และ

เพื่อให้ไดผ้ลการศึกษาท่ีแม่นยาํมากข้ึน ควรระบุประเภทหรือลกัษณะธุรกิจของ

องคก์ารใหช้ดัเจน 

 2.ศึกษาเพิ่มเติมถึงประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคในการทาํงานท่ีพนกังาน

ในองค์การประสบอยู่ในปัจจุบนัเพื่อจะไดน้าํผลการศึกษาไปเป็นขอ้มูลในการ

ปรับปรุงและพฒันาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้คลอบคลุมทุกด้าน

ต่อไป 

 3. ศึกษาปัจจยัในด้านอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องและส่งผลต่อความผูกพนัของ

พนักงาน เช่น ด้านขวญัและกาํลังใจ ทศันคติ  ความจงรักภกัดีต่อองค์การ ท่ี

ก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ารใหม้ากข้ึน 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อแรงจูงใจในการเลอืกใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) 

    เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ ในเขตจังหวดัสมุทรปราการ 

FACTORS AFFECTING MOTIVATION THE USING COMPRESSED 

NATURAL GAS VEHICLES (NGV) ONLY TRUCKS WHICH AREA IN 

SAMUTPRAKAN PROVINCE 

ชญาดา  เกกินะ 1  ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2   

------------------------------------------------------------ 

บทคัดย่อ 

ก า รศึ ก ษ า วิจัย น้ี  มี ว ัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ศึ ก ษ า ค ว า ม แต ก ต่า ง ข อ ง

ปัจจยัพื้นฐานท่ีมีต่อแรงจูงใจของผูใ้ช้ก๊าซ NGV รวมถึงเพื่อศึกษาปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเลือกใชก้๊าซ 

NGV เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคือ ผูบ้ริโภคท่ีใช้

รถบรรทุกขนาดใหญ่ ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

คือ ผูบ้ริโภคท่ีใชร้ถบรรทุกขนาดใหญ่ ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 400 

คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล แลว้นาํขอ้มูลไปทาํการ

ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัพื้นฐานแตกต่างกนั มีแรงจูงใจใน

การเลือกใชก้๊าซ NGV เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

ไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการ

เลือกใชก้๊าซ NGV เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ โดย

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นราคา 

ด้านผลิตภณัฑ์ และด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัอ่ืนๆของผูบ้ริโภคมี

อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเลือกใชก้๊าซ NGV เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ ในเขต 

____________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต  
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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จงัหวดัสมุทรปราการ โดยมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัด้านค่านิยม ด้าน

ศกัยภาพในการเพิ่มผลผลิต และดา้นประโยชน์หลกั ตามลาํดบั  

คาํสาํคญั : ก๊าซธรรมชาติ NGV 

 

Abstract 

This study is Factors Affecting Motivation the Using Compressed 

Natural Gas Vehicles (NGV) Only Trucks Which Area in Samutprakan 

Province. The purpose of this independent study the difference of the basis 

factors and Motivation the Using Compressed Natural Gas Vehicles (NGV) 

Only Trucks Which Area in Samutprakan Province, along with study the 

relationship between Marketing mix factors, and other factor Affecting 

Motivation the Using Compressed Natural Gas Vehicles (NGV) Only Trucks 

Which Area in Samutprakan Province. For this study   

 sample group consists of 400 consumers who live in Samutprakan 

Province and Trucks users. Data collection devices are questionnaires. 

 The results of Hypothesis as follows: The study of between 

different basis factors affecting motivation NGV gas of only large trucks. In 

Samutprakan province were not different. Marketing Mix Factors influencing 

motivation NGV gas only truck In the province of Samutprakan. Found that is 

promotion factor is the most correlation. the second highest correlation is price 

factor followed by products factor and place factor. Other factor influencing 

motivation NGV gas only truck in the province of Samutprakan. Found that is 

values factor is the most correlation, followed by the potential to increase 

productivity factor and benefit factor, respectively.  

Keywords: Natural Gas Vehicles (NGV) 
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1. บทนํา 

ในปัจจุบนัปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลกระทบต่อราคานํ้ ามนัในปี 2553 ไดแ้ก่ 

เศรษฐกิจโลกท่ีฟ้ืนตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่คร่ึงปีหลงัของปี 2552 ต่อเน่ือง

มาจนถึงปัจจุบนั จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาลทัว่โลกทั้งนโยบาย

การเงินและการคลงั รวมถึงการอดัฉีดเม็ดเงินเพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและส่งเสริม

สาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศต่างๆ เป็นปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลกระทบต่อ

ความตอ้งการใชน้ํ้ามนัในปีน้ี  

จากปัจจยัอุปสงค์นํ้ ามนัโลก International Energy Agency (IEA) 

คาดการณ์ความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัโลกในปี 2553 จะมีอตัราการเติบโตเพิ่มข้ึนจาก

ปี 2552 ประมาณ 1.1 MMBD มาอยู่ท่ี 86.3 MMBD โดยภูมิภาคเอเชียยงัคงมี

บทบาทสําคญัในการขบัเคล่ือนอุปสงค์นํ้ ามนัโลก ในส่วนของปริมาณการใช้

นํ้ ามนัของกลุ่ม Non-OECD ในปี 2553 คาดว่าเฉล่ียอยู่ท่ีระดบั 40.8 MMBD 

(เพิ่มข้ึนจากปี 2552 ปริมาณ 1.45 MMBD) โดยความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัของ Asia 

Pacific อยูท่ี่ระดบั 2634 MMBD และ Middle East อยูท่ี่ระดบั 7.6 MMBD (+0.4 

MMBD y-o-y) อุปทานนํ้ ามนัโลก IEA คาดการณ์อุปทานนํ้ ามนัของกลุ่ม Non-

OPEC ในปี 2553 จะเพิ่มข้ึน 0.4 MMBD จากปี 2552 สู่ระดับ 51.7 

MMBD โดยเฉพาะจากกลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียต (Former Soviet Union: 

FSU) และเอเชีย ขณะท่ีบริเวณทะเลเหนือยงัมีขอ้จาํกดัจากแหล่งผลิตถดถอย 

ส่งผลให้ Call on OPEC ในส่วนของการผลิตนํ้ ามนัดิบ (ไม่รวมการผลิต NGL 

และ Condensate ปริมาณประมาณ 5.7 MMBD) ในปีน้ีจะเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 29.0 

MMBD โดยอุปทานจากกลุ่ม OPEC ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตนํ้ ามนัดิบประมาณ 40% ของ

โลกจะเป็นตวัแปรสําคญัท่ีช่วยสร้างสมดุลของตลาดนํ้ ามนั ทั้งน้ีซาอุดิอาระเบีย

ยงัมีกาํลงัการผลิตสํารองคงเหลือประมาณ4.5 MMBD เม่ือพิจารณาสถานการณ์

ดังกล่าวประกอบกับปริมาณสํารองนํ้ ามนัทัว่โลกยงัอยู่ระดับสูง โดย IEA 

รายงานปริมาณสํารองนํ้ ามนัของประเทศกลุ่ม OECD ในช่วงปลายปี 2552 มี 

Day of Forward Demand Cover อยูท่ี่ประมาณ 59 วนั และปริมาณสํารองนํ้ ามนั
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ใน Floating Storage ยงัอยูใ่นระดบัสูงจึงไม่น่าจะเกิดภาวะอุปทานขาดแคลนใน

ปีน้ี  

ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัระบบการขนส่งท่ีตอ้งใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ 

ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตการณ์นํ้ ามนัราคาสูงข้ึน ผูป้ระกอบการหรือ

เจา้ของรถบรรทุกจาํเป็นตอ้งหาแนวทางการแกไ้ขเพื่อปรับลดตน้ทุนในส่วนน้ีลง 

และก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต ์(NGV) จึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีรัฐบาลรณรงค์

ให้ประชาชนหันมาใช้ และหลายฝ่ายก็หันมาให้ความสนใจ เน่ืองจากเป็น

เช้ือเพลิงท่ีมีราคาท่ีตํ่ากวา่ราคานํ้ามนัท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัมาก  และสามารถผลิตใช้

เองไดใ้นประเทศไทย  ทั้งยงัมีสถานีบริการเช้ือเพลิงชนิดน้ีอยูแ่ลว้  ซ่ึงกาํลงัเพิ่ม

ปริมาณข้ึนเร่ือยๆ ในอนาคตจนเพียงพอต่อความตอ้งการ จึงไม่ยุ่งยากต่อการ

จดัหาเช้ือเพลิงมาเติมเคร่ืองยนตท่ี์ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั  และยงัก่อใหเ้กิดมลภาวะนอ้ย

กวา่เช้ือเพลิงชนิดอ่ืนๆ  อยา่งไรก็ตามวิธีการติดตั้งก๊าซ NGVยงัอยูใ่นขั้นพื้นฐาน

และมาตรฐานทางดา้นความปลอดภยัยงัไม่ดีพอรวมทั้งกฎระเบียบในดา้นความ

ปลอดภัยยงัไม่ รัดกุมจึงมักก่อให้เกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้หรือเกิดระเบิดได ้

นอกจากน้ีสถานีเติม NGV ค่อนขา้งขาดแคลนเน่ืองมาจาก ตน้ทุนในการก่อสร้าง

และราคาท่ีดินในกรุงเทพฯ จึงส่งผลให้ตลาดรถยนตท่ี์ใช้ NGV เป็นเช้ือเพลิง

ไม่ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาเท่าท่ีควร  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

1.  เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัดา้นขอ้มูลพื้นฐานท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใน

การเลือกใชก้๊าซ (NGV) เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

2.  เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

แรงจูงใจในการเลือกใช้ก๊าซ (NGV) เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ในเขตจงัหวดั

สมุทรปราการ 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อแรงจูงใจใน

การเลือกใชก้๊าซ (NGV) เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ  
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. สามารถนําผลการวิจยัท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนการ

บริหารงานลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายนํ้ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับรถบรรทุกในภาคธุรกิจ 

2. สามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปพฒันาปรับปรุงการให้บริการก๊าซ 

NGV ของผูป้ระกอบการสถานติดตั้งก๊าซ NGV รวมถึงสถานีบริการนํ้ ามนัท่ี

ใหบ้ริการจาํหน่ายก๊าซ NGV ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อของผูท่ี้ตอ้งการ 

สมมติฐานการวจัิย  

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัด้านขอ้มูลพื้นฐานท่ีประกอบไปด้วยความเป็น

เจ้าของรถบรรทุก จํานวนรถบรรทุกในครอบครอง รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ค่าใช้จ่ายในการเติมก๊าซ NGV ต่อคร้ัง มีความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการ

เลือกใชก้๊าซ (NGV) เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ  

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปด้วย 

ผลิตภัณฑ์  ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่ง เสริมทางการตลาดมี

ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใช้ก๊าซ (NGV) เฉพาะรถบรรทุกขนาด

ใหญ่ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งประกอบไปดว้ย ดา้นประโยชน์

หลกั ดา้นศกัยภาพในการเพิ่มผลิต ดา้นค่านิยม มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจใน

การเลือกใชก้๊าซ (NGV) เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
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2. แนวคิด 

ในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติ 

(NGV) เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ผูว้ิจยัจะ

นาํเสนอหลกัการและทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยสรุปแนวคิดไดด้งัน้ี  

1. แนวคิดเกีย่วกบัก๊าซ (NGV) พลงังานธรรมชาติ 

ในการพฒันาตลาดรถ NGV จาํเป็นตอ้งมีการพฒันาโครงสร้างบริการ

พื้นฐานควบคู่ไปดว้ย ไดแ้ก่ ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีเติมก๊าซ ซ่ึง

โครงสร้างบริการพื้นฐานดงักล่าวมีค่าลงทุนค่อนขา้งสูง ดงันั้น การท่ีจะพฒันา

ตลาดรถ NGV ให้แพร่หลายมากข้ึน จาํเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล 

ในการให้ความสําคญักบัการลดปัญหามลพิษทางอากาศ และการให้เงินอุดหนุน 

หรือลดหย่อนภาษีในการลงทุนพฒันา โครงสร้างบริการพื้นฐาน อุปกรณ์การ

ผลิต และอุปกรณ์ดดัแปลงต่างๆ ในหลายๆ ประเทศท่ีมีการใช้รถ NGV อย่าง

แพร่หลาย ส่วนใหญ่มกัจะไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล 

     ประเทศไทยไดมี้การนาํรถ NGV มาให้บริการแก่ประชาชน เม่ือปี พ.ศ. 

2536 โดยเป็นรถโดยสารประจาํทางปรับอากาศของ ขสมก. ท่ีให้บริการแก่

ประชาชน จาํนวน 82 คนั และขณะน้ี ปตท. อยูร่ะหวา่งการทดลอง และทดสอบ

การดดัแปลงเคร่ืองยนต ์ ให้สามารถใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงร่วมดว้ย ซ่ึง

โครงการดงักล่าว จะนาํไปสู่การขยายผลต่อไปกบัรถของ ขสมก. และรถเก็บขยะ

ของกรุงเทพมหานคร การพฒันาตลาดรถ NGV ในประเทศไทย จะประสบ

ผลสําเร็จได้ ก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และความร่วมมือจาก

หน่วยงานท่ี เก่ียวขอ้ง ในการขจดัปัญหาและอุปสรรค เพื่อสนบัสนุนการพฒันา

ตลาดรถ NGV ให้แพร่หลายมากข้ึนเช่นเดียวกบัประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะในช่วง

ท่ีราคานํ้ ามนัมีความผนัผวน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน ก๊าซธรรมชาติจึงเป็น

ทางเลือกเช้ือเพลิงหน่ึง ท่ีจะมีบทบาทมากข้ึนในภาคคมนาคมขนส่งต่อไปใน

อนาคต 
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2. แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัแรงจูงใจ  

มีผูใ้ห้ความหมาย “แรงจูงใจ” ไวห้ลายท่าน โดยสามารถสรุปได้ว่า 

“แรงจูงใจ” หมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บการกระตุน้จากปัจจยัภายนอกและภายใน 

เพื่อใหเ้กิดการกระทาํหรือพฤติกรรมบางอยา่งท่ีตอ้งการ 

สาเหตุของการเกดิแรงจูงใจ 

1. แรงจูงใจท่ีเกิดจากตวัผลิตภณัฑ ์(Product Buying Motives)  

2. แรงจูงใจท่ีเกิดจากเหตุผล (Rational Buying Motives)  

3. แรงจูงใจท่ีเกิดจากอารมณ์ (Emotional Buying Motive)  

4. แรงจูงใจท่ีเกิดจากการอุปถมัภร้์านคา้ (Patronage Buying Motives)  

3. แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทาง

การตลาดท่ีสามารถควบคุมได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคาการจัดจาํหน่าย และการ

ส่งเสริมการตลาด ซ่ึงนกัการตลาดผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้ตอบสนองความ

ตอ้งการ (Kotler and Armstrong. 2545: 35) 

4. แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัปัจจัยอืน่ๆ 

ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนัในด้านต่างๆ ซ่ึงมีผลมาจาก

ความแตกต่างกนัของลกัษณะทางกายภาพ และสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล 

ทาํใหก้ารตดัสินใจซ้ือและใชบ้ริการของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั ดงันั้นจึง

จาํเป็นต้องศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ โดยท่ีเราสามารถแบ่งปัจจัยท่ีจะมีผลต่อ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ออกเป็น  2 ประการ คือ ปัจจยัภายใน และ ปัจจยั

ภายนอก 

5. แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทาํให้เกิดการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีทาํให้เกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) 

ท่ีทาํให้เกิดความต้องการส่ิงกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ 

(Buyer’s Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดาํซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถ

คาดคะเนได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆ ของผู ้
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ซ้ือ แลว้จะมีการตอบสนอง (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 

(Buyer’s purchase decision)   

3. ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใชก้๊าซธรรมชาติ 

(NGV) เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ” เป็นการวิจยั

เชิงสาํรวจ (Survey Research) เก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคท่ีใชร้ถบรรทุก

ขนาดใหญ่ ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การวดั และใชส้ถิติทางคอมพิวเตอร์ช่วยในการวเิคราะห์ขอ้มูล   

โดยประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ 

ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้น 

ผูว้ิจยัจึงกาํหนดขนาดประชากรกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตรคาํนวณแบบไม่ทราบ

จาํนวนประชากรไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 385 กลุ่มตวัอยา่ง และใชก้ารสุ่มตวัอยา่ง

แบบสะดวก (Convenience Sampling) 

การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดาํเนินการโดยการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป

ทางสถิติ 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) 

เพื่ออธิบายลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

1.1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม มาทาํการวิเคราะห์โดย

ใชต้ารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) และนาํเสนอเป็นร้อยละ (Percentage)  

1.2 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้าน

ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด มา

หาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

1.3 ข้อมูลปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบด้วย ด้านประโยชน์หลัก ด้าน

ศกัยภาพในการเพิ่มผลผลิต และค่านิยม มาหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 
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                   1.4 ขอ้มูลแรงจูงใจในการเลือกใชก้๊าซ NGV เฉพาะรถบรรทุกขนาด

ใหญ่ ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ มาหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) เพื่อ

ทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

2.1 สถิติวเิคราะห์ค่าเอฟ (F-test) แบบการวเิคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) หรือใชว้ิธีของ Brown-

Forsythe เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมากกวา่ 

2 กลุ่ม ใชท้ดสอบสมมติฐานท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานจาํแนกตามจาํนวนรถบรรทุกใน

ครอบครอง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และค่าใชจ่้ายในการเติมก๊าซ NGV ต่อคร้ัง 

2.2 สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression 

Analysis) เพื่อใชห้าค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็นอิสระกนั ใชท้ดสอบ

สมมติฐานท่ี 2 และสมมติฐานท่ี3  

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปด้วย 

ผลิตภัณฑ์  ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่ง เสริมทางการตลาดมี

ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใช้ก๊าซ (NGV) เฉพาะรถบรรทุกขนาด

ใหญ่ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งประกอบไปดว้ย ดา้นประโยชน์

หลกั ดา้นศกัยภาพในการเพิ่มผลิต ดา้นค่านิยม มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจใน

การเลือกใชก้๊าซ (NGV) เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

4. ผลการวเิคราะห์ / บทสรุป 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัพื้นฐานของกลุ่มตวัอย่างแตกต่างกนัมีแรงจูงใจใน

การเลือกใชก้๊าซ NGV เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

แตกต่างกนั 
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สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปด้วย 

ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด มี

ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใช้ก๊าซ (NGV) เฉพาะรถบรรทุกขนาด

ใหญ่ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

 

 

 

 

 

       ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ค่า

นัยสําคัญ 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

จาํนวนรถบรรทุกในครอบครอง 0.08   

รายได ้ 0.38   

ค่าใชจ่้ายในการเติมก๊าซ NGV ต่อ

คร้ัง 

0.09   
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ค่า

นัยสําคัญ 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ด้านผลติภัณฑ์    

1. ก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์

(NGV) มีประสิทธิภาพสูงสุด การ

เผาไหมส้ะอาด 

0.024   

2. มีความปลอดภยัในการใชง้าน

สูง 
0.000   

3. บรรจุภณัฑดู์น่าเช่ือถือ ได้

มาตรฐาน 
0.273   

4. ลดการเกิดฝุ่ นผงในอากาศ 0.339   

5. ความสะดวกและประหยดัเวลา

ในการใชง้านภายหลงัการติดตั้ง 
0.019   

ด้านราคา    

6. ก๊าซธรรมชาติ NGV สาํหรับ

รถบรรทุก มีราคาถูกกวา่เช้ือเพลิง

ชนิดอ่ืนๆ เช่น นํ้ามนัดีเซล 

0.000   

7. การซ่อมบาํรุงและการดูแลรักษา

รถบรรทุกท่ีใชก้๊าซ NGV มี

ค่าใชจ่้ายตํ่า 

0.005   

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ค่า

นัยสําคัญ 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

8. ค่าใชจ่้ายในการติดตั้งอุปกรณ์

เพื่อใชก้๊าซ NGV มีราคาท่ี

เหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ 

0.166   
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ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

9. จาํนวนสถานีบริการเติมก๊าซ

ธรรมชาติ NGV สาํหรับรถบรรทุก 

มีเพียงพอต่อความตอ้งการ 

0.000   

10. การตกแต่งพื้นท่ีใหบ้ริการเติม

ก๊าซธรรมชาติ NGV สาํหรับ

รถบรรทุกให้โล่งและกวา้งขวาง

ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้

บริการ 

0.332   

11. จาํนวนผูติ้ดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ

ธรรมชาติ NGV มีเพียงพอต่อความ

ตอ้งการ 

0.001   

ด้านการส่งเสริมการขาย    

12. การแนะนาํผลิตภณัฑจ์าก

ผูเ้ช่ียวชาญ ณ สถานีติดตั้ง หรือ จุด

จาํหน่าย 

0.000   

13. การโฆษณาส่งเสริมการขาย

ผา่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ 

ใบปลิว   

0.011   

14. มีระบบผอ่นชาํระในการติดตั้ง

อุปกรณ์ 
0.315   

15. การใหบ้ริการหลงัการขาย

ภายหลงัการติดตั้งเป็นระยะเวลา 1 

ปี 

0.046   
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ปัจจัยพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  

1. ความเป็นเจา้ของรถบรรทุก กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัส่วนใหญ่เป็น

เจา้ของรถบรรทุกกิจการขนาดใหญ่มากท่ีสุด จาํนวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 64.2 

เจา้ของรถบรรทุกกิจการขนาดเล็กจาํนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 

 2. จาํนวนรถบรรทุกในครอบครอง กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัส่วนใหญ่มี

จาํนวนรถบรรทุกในครอบครอง 2 – 3 คนั จาํนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 

รองลงมาคือ มีจาํนวนรถบรรทุกในครอบครอง 1 คนั จาํนวน 132 คน คิดเป็น

ร้อยละ 33.0 มีจาํนวนรถบรรทุกในครอบครอง 4 – 5 คนั จาํนวน 96 คน คิดเป็น

ร้อยละ 24.1 และมีจาํนวนรถบรรทุกในครอบครอง 5 คนัข้ึนไป จาํนวน 33 คน 

คิดเป็นร้อยละ 8.1 

3. รายได้เฉล่ียต่อเดือน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001-20,000 

บาท มีจาํนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.3 รองลงมาคือ ผูท่ี้มีรายได ้20,001 – 

30,000 บาท มีจาํนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 รายได ้30,001 บาทข้ึนไป มี

จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 และรายไดต้ ํ่ากวา่ 10,000 บาท  มีจาํนวน 30 

คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 

4. ค่าใช้จ่ายในการเติมก๊าซ NGV ต่อคร้ัง กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี

ค่าใชจ่้ายในการเติมก๊าซ NGV ต่อคร้ังเท่ากบั 1,001 - 2,000 บาท จาํนวน 227 คน 

คิดเป็นร้อยละ 52.8 รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีค่าใช้จ่าย2,001-3,000 บาท 

จาํนวน96 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 กลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้ายตํ่ากวา่ 1,000 บาท จาํนวน 41

คน คิดเป็นร้อยละ10.3 และกลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้าย3,001 บาทข้ึนไป จาํนวน 36 คนคิด

เป็นร้อยละ 9.0 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกับปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยในส่วนของผลิตภณัฑ์ท่ีมีความปลอดภยัในการใช้

งานสูง กลุ่มตวัอยา่งจะเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.72  

2. ด้านราคา กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัปัจจยัดา้นราคาในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก โดยในส่วนของก๊าซธรรมชาติ NGV สําหรับรถบรรทุก มีราคาถูกกวา่
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เช้ือเพลิงชนิดอ่ืนๆ เช่น นํ้ ามนัดีเซล กลุ่มตวัอยา่งจะเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 

8.57 

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัปัจจยัดา้นช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยกลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกับ

จาํนวนสถานีบริการเติมก๊าซธรรมชาติ NGV สําหรับรถบรรทุก มีเพียงพอต่อ

ความตอ้งการ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 7.98 

 4. ด้านการส่งเสริมการขาย กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับปัจจัยด้านการ

ส่งเสริมการขาย ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยเห็นดว้ยกบัการแนะนาํ

ผลิตภณัฑ์จากผูเ้ช่ียวชาญ ณ สถานีติดตั้ง หรือ จุดจาํหน่าย อยู่ในระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ีย 5.80 

ปัจจัยอืน่ๆทีส่่งผลต่อการเลอืกใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ของกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ด้านประโยชน์หลกั กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัปัจจยัดา้นประโยชน์หลกั

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเห็นดว้ยกบัก๊าซธรรมชาติ NGV มีราคาถูกกว่า

เช้ือเพลิงปิโตรเลียมอ่ืนๆ เช่น นํ้ ามนั นํ้ ามนัเตา และก๊าซปิโตรเลียมเหลว มาก

ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.05 

2. ด้านศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตกลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกบัปัจจยัด้าน

ศกัยภาพในการเพิ่มผลผลิตในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยเห็นดว้ยกบัก๊าซ

ธรรมชาติ NGV มีคุณภาพท่ีไดม้าตรฐาน มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.79 

 3. ด้านค่านิยม กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัปัจจยัดา้นค่านิยมในภาพรวมอยู่

ในระดบัค่อนขา้งมาก โดยเห็นด้วยกบัก๊าซธรรมชาติ NGV ประหยดัพลงังาน 

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 6.39 

แรงจูงใจในการเลอืกใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ของกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยเก่ียวกบัแรงจูงใจในการเลือกใช้ก๊าซ NGV 

ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยกลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกบัการมีขอบข่าย

ระยะเวลาการซ่อมบาํรุงท่ีแน่ชดั มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 7.37 
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5. อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการวจิยัในคร้ังน้ี สามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 

ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเจา้ของรถบรรทุกกิจการขนาดใหญ่ อาจ

เน่ืองมาจาก รถบรรทุกเป็นรถท่ีมีไวใ้ช้เฉพาะงานขนส่งส่ิงของในปริมาณท่ีมาก

และขนาดใหญ่ ดงันั้น ผูท่ี้จะซ้ือรถบรรทุกมาเพื่อใช้งานจึงเป็นกลุ่มธุรกิจหรือ

อุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ และแต่ละธุรกิจมกัจะมีรถบรรทุกไวใ้นครอบครอง

หลายคนั จึงส่งผลให้จาํเป็นตอ้งมีพนกังานขบัรถเพิ่มตามจาํนวนของรถบรรทุก

นั้นดว้ย แมว้า่เจา้ของรถบรรทุกจะเป็นกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรม แต่อตัราส่วน

ของเจ้าของรถบรรทุกกิจการขนาดเล็กย่อมน้อยกว่า หากยึดท่ีจํานวนของ

รถบรรทุกเป็นหลกัเน่ืองจากการขนส่งสินคา้แต่ละคร้ังมีราคาค่อนขา้งสูง หาก

เกิดปัญหาในการขนส่งสินค้ากิจการขนาดใหญ่ย่อมมีความสามารถในการ

รับผิดชอบค่าเสียหายได้มากกว่าผูป้ระกอบการเจา้ของรถบรรทุกกิจการขนาด

เล็ก  ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเติมก๊าซ NGV ต่อคร้ัง ส่วนใหญ่จะมีค่าใชจ่้าย

อยูท่ี่ 1,001 - 2,000 บาท เน่ืองจาก รถบรรทุกหน่ึงคดัจะติดตั้งถงัก๊าซ 5 – 8 ถงั 

และเทียบราคาก๊าซ NGV ราคาลิตรละ 8.50 บาท (ราคา ณ เดือน พฤษภาคม 

2554) ซ่ึงปริมาณการเติมเต็มถงัจะอยู่ท่ีราคา 1,904 บาท ต่อคร้ัง จึงส่งผลให้

ค่าใชจ่้ายในการเติมก๊าซ NGV ต่อคร้ังอยูท่ี่ 1,001 - 2,000 บาท  

และเม่ือมีการเปรียบเทียบขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่งกบัแรงจูงใจใน

การเลือกใชก้๊าซธรรมชาติ NGV พบวา่ ขอ้มูลพื้นฐานแตกต่างกนั มีแรงจูงใจใน

การเลือกใชก้๊าซธรรมชาติ NGV ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจาก วตัถุประสงคห์ลกัของ

การเลือกใชก้๊าซ NGV ของผูบ้ริโภคนั้น เพื่อเป็นการลดตน้ทุนในส่วนของราคา

นํ้ ามนัท่ีเพิ่มสูงข้ึนนั่นเอง จึงส่งผลให้มีแรงจูงใจในการเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติ 

NGV ใกลเ้คียงกนั หรือไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนลทั  เช่ียว

วณิชยก์ร (2550) ได้ทาํการวิจยัเร่ือง ทศันคติของผูใ้ช้รถยนต์ ต่อการใช้ก๊าซ

ธรรมชาติสําหรับรถยนต์ (NGV) เป็นเช้ือเพลิงในเขตกรุงเทพมหานคร จาก
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การศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่สนใจท่ีจะเลือกใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นเช้ือเพลิง

สาํหรับยานยนตใ์นอนาคต คือ เช้ือเพลิงมีราคาถูกและช่วยประหยดันํ้ามนั 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ทีม่ีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใช้

ก๊าซ NGV  

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ผูบ้ริโภคมกัจะคาํนึงถึงดา้นก๊าซธรรมชาติสําหรับยาน

ยนต ์(NGV) มีประสิทธิภาพสูงสุด การเผาไหมส้ะอาด มีความปลอดภยัในการใช้

งานสูง และความสะดวกและประหยดัเวลาในการใช ้ 

2. ดา้นราคา จะคาํนึงถึงก๊าซธรรมชาติ NGV สําหรับรถบรรทุก มีราคา

ถูกกวา่เช้ือเพลิงชนิดอ่ืนๆ เช่น นํ้ ามนัดีเซล และการซ่อมบาํรุงและการดูแลรักษา

รถบรรทุกท่ีใชก้๊าซ NGV มีค่าใชจ่้ายตํ่า  

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย จะคาํนึงถึงจาํนวนสถานีบริการเติมก๊าซ

ธรรมชาติ NGV สําหรับรถบรรทุก มีเพียงพอต่อความตอ้งการ และจาํนวนผู ้

ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ NGV มีเพียงพอต่อความตอ้งการ  

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด จะคาํนึงถึงการแนะนาํผลิตภณัฑ์จาก

ผูเ้ช่ียวชาญ ณ สถานีติดตั้ง หรือ จุดจาํหน่าย การโฆษณาส่งเสริมการขายผา่นส่ือ

ต่างๆ เช่น โทรทศัน์ ใบปลิว และการให้บริการหลงัการขายภายหลงัการติดตั้ง

เป็นระยะเวลา 1 ปี  

จากความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดจะเห็นว่า

ผูบ้ริโภคจะคาํนึงถึงความปลอดภยั การมีสถานีให้บริการอยา่งเพียงพอต่อความ

ตอ้งการ การบริการหลงัการขาย และมุ่งเนน้ท่ีราคาถูกเป็นหลกั อาจเน่ืองมาจาก 

การเลือกใช้ก๊าซ NGV เป็นทางเลือกท่ีเขา้มาช่วยผูบ้ริโภคในการแบกรับราคา

นํ้ ามนัท่ีถีบตวัสูงข้ึนเร่ือยๆ แต่ก๊าซNGV ยงัถือว่าเป็นส่ิงใหม่ท่ีผูบ้ริโภคยงัขาด

ความรู้ความเขา้ใจอยู่มาก ดงันั้น ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคคาํนึงถึงและให้ความสําคญัจึง

มุ่งเน้นไปท่ีประโยชน์หลกัของก๊าซ NGV เป็นสําคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของนิธิวดี  โสตะจินดา และคณะ (2550) ไดท้าํการวจิยัเร่ือง ปัจจยัและพฤติกรรม

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชพ้ลงังานทดแทนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงในรถยนตส่์วนบุคคลท่ี

ติดตั้งระบบแก๊ส LPG (Liquid Petroleum Gas) พบวา่ ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคคาํนึงถึง
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ต่อการตดัสินใจเลือกติดตั้งก๊าซอนัดบัแรกคือ การประหยดัจากการใช้งาน คิด

เป็นคะแนนรวมได ้32 คะแนน รองลงมา คือ ความปลอดภยัของการใชง้านระบบ

แก๊ส LPG  

และจากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดกบัแรงจูงใจในการเลือกใช้ก๊าซ NGV พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใชก้๊าซ NGV เฉพาะรถบรรทุก

ขนาดใหญ่ ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชนานนัท ์

ฤทธ์ินภาดุล (2549) ไดศึ้กษา เร่ือง ปัจจยัท่ีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นของผู ้

ขบัข่ีรถยนตใ์นการใชก้๊าซธรรมชาติสําหรับรถยนต์ (NGV) ศึกษากรณี รถยนต์

โดยสารรับจา้ง (แท็กซ่ี) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นปัจจยัท่ี

มีความสัมพนัธ์พบวา่ อาย ุ ระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส ยี่ห้อรถยนต ์

ขนาดเคร่ืองยนต ์ อายุการใชง้านของรถยนต ์ มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการ

ใชก้๊าซธรรมชาติสําหรับรถยนต ์ (NGV) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบั

แรงจูงใจในการใชก้๊าซธรรมชาติสาํหรับรถยนต ์(NGV) 

ปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ประโยชน์หลัก ศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต 

และค่านิยม ทีส่่งผลต่อแรงจูงใจในการเลอืกใช้ก๊าซ NGV  

ปัจจยัด้านศกัยภาพในการเพิ่มผลผลิตมีผลต่อแรงจูงใจในการใช้ก๊าซ

ธรรมชาติNGVมากท่ีสุด รองลงมา คือปัจจยัดา้นประโยชน์หลกั และปัจจยัดา้น

ค่านิยม ตามลาํดบั โดยเห็นดว้ยกบัก๊าซธรรมชาติ NGV มีคุณภาพท่ีไดม้าตรฐาน 

มากท่ีสุด รองลงมาเห็นดว้ยกบัก๊าซธรรมชาติ NGV สามารถลดตน้ทุนให้แก่

ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในระยะยาว ก๊าซธรรมชาติ NGV มีความคุม้ค่ากบัราคา 

ก๊าซธรรมชาติ NGV ช่วยรักษาสภาพสมรรถนะเคร่ืองยนตใ์ห้มีอายุการใชง้านท่ี

ยาวนาน และก๊าซธรรมชาติ NGV ไม่ส่งผลต่อกาํลงัหรืออตัราการเร่งของ

เคร่ืองยนต์ ซ่ึงสาเหตุท่ีกลุ่มตวัอย่างคาํนึงถึงปัจจยัด้านศกัยภาพในการเพิ่ม

ผลผลิต อาจมีสาเหตุเน่ืองมาจาก ผูบ้ริโภคจะคาํนึงถึงประสิทธิภาพท่ีจะไดรั้บจาก

การเติมก๊าซธรรมชาติ NGV เป็นหลกัก่อนท่ีจะพิจารณาถึงปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงถา้

หากผูบ้ริโภคพบว่าประสิทธิภาพในการเติมก๊าซธรรมชาติ NGV เป็นไปใน
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ทิศทางท่ีดีและเป็นท่ีน่าพึงพอใจก็จะเป็นแรงจูงใจให้ผูบ้ริโภคเลือกท่ีเติมก๊าซ

ธรรมชาติ NGV ทดแทนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงชนิดอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

วลิยัพร  สายวลิยั (2550) ไดท้าํการวจิยัเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจและทศันคติท่ีมีต่อ

การใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติต่อการใชก้๊าซ NGV ท่ี

อยูใ่นระดบัสูงไดแ้ก่ เร่ืองท่ีก๊าซ NGV มีราคาถูกกว่าเช้ือเพลิงชนิดอ่ืนมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ เร่ืองของการติดตั้ง NGV ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง เร่ืองการใช ้

NGV แทนนํ้ ามนัทาํให้ประหยดัค่าใชจ่้ายมากข้ึน ตามลาํดบั และพบวา่นอกจาก

จะประหยดัค่าใช้จ่ายของประเทศแลว้ยงัสามารถช่วยประหยดัค่าใช่จ่ายส่วนตวั

ไดด้้วยนั้นพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีทศันคติต่อเร่ืองดงักล่าวท่ีใกลเ้คียงกนั  สําหรับ

ทศันคติต่อการใชก้๊าซ NGV ท่ีอยูใ่นระดบัปากลางมีเพียงเร่ืองเดียว คือ ของสถานี

บริการเติมก๊าซ NGV มีจาํนวนมากข้ึนเท่านั้น 

6. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิยคร้ังนี ้

 จากผลการวิจัยเ ร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้ก๊าซ

ธรรมชาติ (NGV) เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

ผูว้จิยัใคร่ขอเสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในแต่ละประเด็นดงัน้ี 

1. จากผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ 

ประกอบด้วย ประโยชน์หลกั ศกัยภาพในการเพิ่มผลผลิต และค่านิยม มี

ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใชก้๊าซ NGV เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ 

ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ดงันั้น ผูป้ระกอบการจะตอ้งให้ความสําคญัปัจจยั

ต่างๆเหล่านั้นเป็นพิเศษ เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีเป็นแรงจูงใจท่ีทาํให้ผูบ้ริโภค

เลือกใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV โดยผูป้ระกอบการควรจะมีการนาํเอาส่วนประสม

ทางการตลาดมาเป็นแนวทางในการวางแผนกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อ

สร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 2. สําหรับผูป้ระกอบการจาํหน่ายก๊าซ NGV รวมถึงสถานบริการติดตั้ง

ถงัก๊าซ NGV ควรให้ความสําคญัในเร่ืองของความปลอดภยัมาเป็นอนัดบัหน่ึง 

ซ่ึ ง เ ป็ นเ ร่ือง ท่ีผู ้บ ริโภค ให้ความสํา คัญ และคํา นึง ถึง มาก ท่ี สุด  ถ้าหา ก
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ผูป้ระกอบการมีการรับรองมาตรฐานดา้นความปลอดภยั รวมถึงรับประกนัและ

บริการหลงัการขายท่ีมีมาตรฐานก็จะสามารถทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความไวว้างใจท่ี

จะเขา้มาใชบ้ริการมากยิง่ข้ึน 

3. สําหรับการทาํการตลาดนั้นผูป้ระกอบการควรจะเน้นหนกัในเร่ือง

ของการนาํ เสนอคุณประโยชน์ของก๊าซ NGV วา่มีอะไรบา้ง ท่ีนอกเหนือจากการ

นาํเสนอในเร่ืองราคาถูกเพียงอยา่งเดียว รวมถึงควรมีการให้ความรู้เก่ียวกบัก๊าซ 

NGV การติดตั้ง ปัญหาท่ีอาจพบ เพื่อให้ผูบ้ริโภคมีความรู้ความเขา้ใจในตวั

ผลิตภณัฑม์ากข้ึน เน่ืองจากในปัจจุบนัยงัไม่มีหน่วยงานหรือแหล่งของขอ้มูลการ

ใหค้วามรู้เก่ียวกบัก๊าซ NGV แก่ผูบ้ริโภคอยา่งจริงจงัโดยตรง   

ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป 

 1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างเฉพาะ

จงัหวดัสมุทรปราการ ดังนั้นผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษามุ่งเน้นไปท่ี

ผู ้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับการขนส่งท่ี

จาํเป็นตอ้งใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่  โดยตรง เน่ืองจากถือเป็นกลุ่มท่ีจาํเป็นตอ้ง

ใชแ้ละมีรถบรรทุกขนาดใหญ่เป็นของตนเอง 

2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัแรงจูงใจในการเลือกใช้ ก๊าซ NGV 

ของผูบ้ริโภค โดยเจาะเขา้สู่ประเด็นของการทาํการส่งเสริมการขายและโฆษณา 

เน่ืองจาก ในปัจจุบนัยงัไม่ค่อยมีโฆษณาท่ีออกสู่สายตาผูบ้ริโภคมากเท่าท่ีควร ซ่ึง

ถ้าทาํการวิจยัในจุดน้ีเพิ่ม อาจจะทาํให้ทราบแนวทางการส่งเสริมการใช้ ก๊าซ 

NGV ได ้

3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยติ์ดตั้ง ก๊าซ 

NGV เพื่อนาํข้อมูลท่ีได้มาเป็นแนวทางในการพฒันาศูนย์บริการในการสร้าง

ความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายไดต้รงตามความตอ้งการมากยิง่ข้ึน 

4. ควรมีการศึกษาความต้องการต่อการใช้รถบรรทุกท่ีใช้พลังงาน

ไฮบริดจร์ะหวา่งก๊าซ NGV กบัมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความประหยดัเน่ืองจาก

ราคาก๊าซ NGV และ LPG มีแนวโนม้ราคาเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต 
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5. ควรมีการศึกษาแนวโนม้การผลิตก๊าซ NGV และ ก๊าซ LPG ข้ึนใชเ้อง

ภายในประเทศเพื่อรองรับความตอ้งการท่ีมีการขยายตวัเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจาก

ราคานํ้ามนัท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ 

7. เอกสารอ้างองิ 

ชนานนัท ์ ฤทธ์ินภา. ปัจจยัท่ีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นของผูข้บัข่ีรถยนตใ์น

การใชก้๊าซธรรมชาติสําหรับรถยนต ์(NGV) ศึกษากรณี รถยนตโ์ดยสาร

รับจา้ง (แท็กซ่ี) ในเขตกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารศา

สตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป, มหาวิทยาบูรพา, 2549. 

นลทั  เช่ียววณิชยก์ร. ทศันคติของผูใ้ช้รถยนต์ต่อการใช้ก๊าซธรรมชาติสําหรับ

รถยนต์ (NGV) เป็นเ ช้ือเพลิงในเขตกรุงเทพมหานคร.  ปริญญา

บ ริหา รธุ ร กิ จม ห า บัณ ฑิ ต ,  ส า ข า วิช า ก า ร จัดก า ร ธุ ร กิ จผ่ า น ส่ื อ

อิเล็กทรอนิกส์, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2550. 

นิธิวดี  โสตะจินดาและคณะ.ปัจจัยและพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้

พลงังานทดแทนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2550. 

วิลยัพร  สายวิลยั. ความรู้ความเข้าใจและทศันคติท่ีมีต่อการใช้ก๊าซธรรมชาติ 

(NGV). ป ริ ญ ญ า บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ม ห า บัณ ฑิ ต ,  ส า ข า วิ ช า ก า ร เ ป็ น

ผูป้ระกอบการ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2550. 

สุดา  แซ่จ๋ิว. การเปิดรับข่าวสารความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมในการเลือกใช้

ก๊าซโซฮอลแ์ละก๊าซNGV.  ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาวิชา

การจดัการ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2550. 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทสโก้โลตัสในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 FACTORS AFFECTING THE MOTIVATION OF EMPLOYEES 

WORKING AT TESCO LOTUS LOCATED WITHIN BANGKOK 

องัศดา  สังวาลทิพย ์1  กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ 2  

………………………………………………………………………… 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาคน้ควา้อิสระ เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วน

บุคคลท่ีมีต่อแรงจูงใจในการปฏิบติัของพนกังานเทสโกโ้ลตสั สาขาบางแค (2) 

เพื่อศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานเทสโกโ้ลตสั สาขาบาง

แคจําแนกตาม  ด้านค วา มสํ า เ ร็จใ นก ารป ฏิบัติง าน กา รย อมรับนับถื อ 

ความกา้วหน้า นโยบายและการบริหาร ความมัน่คงปลอดภยั สภาพการทาํงาน 

ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ พนกังานเทสโก ้โลตสั สาขาบางแค

ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ไดม้าโดยวิธีการเก็บตามความสะดวก 

(Convenience sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติ

ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-test และ 

F- test ซ่ึงประมวลผลขอ้มูลโดยโปรแกรมทางสังคมศาสตร์ 

ผลการวิจัย พบว่า พนักงานเทสโก้โลตัส มีระดับการจูงใจในการ

ปฏิบติังานสูงสุดคือ ดา้นความมัน่คงปลอดภยั และดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อน

ร่วมงาน และด้านท่ีมีระดับการจูงใจตํ่าท่ีสุดคือ ด้านสภาพการทํางาน เม่ือ

พิจารณาเป็นรายประเด็นของแต่ละดา้นพบวา่ 

 

____________________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารย์ประจําหลัก สู ตรบริหาร ธุร กิจม หา บัณฑิต  คณะบ ริหา รธุ รกิ จ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

1. ด้านความสําเร็จในการปฏิบติังาน พบว่า พนักงานเทสโก้โลตสั มี

ความคิดเห็นวา่ การมีความอดทนในการปฏิบติังาน การคอยติดตามงานท่ีทาํอยา่ง

สมํ่าเสมอ และความกงัวลใจถา้หากงานไม่สําเร็จลุล่วงตามเวลา มีระดบัการจูงใจ

ในการทาํงานสูงท่ีสุด 

 2. ดา้นการยอมรับนบัถือ พบวา่ พนกังานเทสโกโ้ลตสัมีความคิดเห็นว่า 

การไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชามีระดบัการจูงใจในการปฏิบติังานอยู่

ในระดบัสูง  

 3. ด้านความก้าวหน้า พบว่า พนักงานเทสโก้โลตสัมีความคิดเห็นว่า 

ตาํแหน่งงานท่ีสูงข้ึนเป็นส่ิงจูงใจท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ในการปฏิบติังาน มีระดบัการจูง

ใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง  

 4. ดา้นนโยบายและการบริการ พบวา่ พนกังานเทสโกโ้ลตสัมีความคิด

เห็นวา่ พนกังานสามารถปฏิบติัตามนโยบายของหน่วยงานไดดี้ มีระดบัการจูงใจ

ในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง 

 5. ดา้นความมัน่คงปลอดภยั  พบวา่ พนกังานเทสโกโ้ลตสัมีความคิดเห็น

ว่า พนักงานได้รับความคุ้มครองในการปฏิบัติงานมีระดับการจูงใจในการ

ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง 

 6. ดา้นสภาพการทาํงาน  พบวา่ พนกังานเทสโกโ้ลตสัมีความคิดเห็นว่า 

อุปกรณ์เคร่ืองมือในการทาํงานมีพร้อมมีระดบัการจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ใน

ระดบัสูง  

 7. แรงจูงใจขอ้มูลในดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน พบวา่พนกังาน

เทสโกโ้ลตสัมีความคิดเห็นว่า พนกังานมีความผูกพนักบัเพื่อนร่วมงานมีระดบั

การจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง  

Abstract 

The objectives of the independent study were to study personal factors 

affecting to job motivation of Tesco Lotus staffs, Bang Khae Branch, to study 

motivation affecting to practice of Tesco Lotus staffs, Bang Khae Branch 
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classified by practice accomplishment, respect, job achievement, policy and 

administration, stability, job condition and relationship with colleague. 

The samples were 400 Tesco Lotus staffs, Bang Khae Branch Bangkok 

were randomly recruited by using convenience sampling. Questionnaire was a 

tool to collect data and then processed data by Social science program. The 

arithmetic mean, the percentages, the standard deviation, T-test and F-test were 

used as analytical statistics. 

The result of the study revealed that the highest areas of motivation in 

practice of Tesco Lotus staffs were security and relationship with colleague 

while job condition was the lowest area of motivation. When consider by each 

area, it found that  

1. Practice accomplishment area, Tesco Lotus staffs considered that the 

highest level motivation in practice were endurance in practice, regularly 

tracking and anxiety about unfinished job. 

2. Respect area, they thought that being trust worthy by supervisor was 

high level motivation in practice. 

3. Job achievement area, they pointed that promotion was the most 

important and high level motivation. 

4. Policy and administration, staffs considered that following 

organization’s policy was high level motivation. 

5. Stability, they thought that protection during working was high level 

motivation. 

6. Job condition, completion of materials and tool was high level 

motivation in working. 

7. Relationship with colleague, the staffs considered that good 

relationship with coworkers was a high level motivation. 

 



116 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

1. บทนํา 

ในการบริหารจดัการในองคก์รจะตอ้งอาศยัการทาํงานร่วมกนัหลายฝ่าย

ให้การสนบัสนุนในทุก ๆ ดา้น มิเช่นนั้นการทาํงานก็มกัจะมีอุปสรรคในการ

ดําเนินงานอยู่เสมอ องค์กรท่ีมีบุคลากรร่วมกันทํางานเช่นน้ีต้องอาศัย

กระบวนการบริหารท่ีก่อใหเ้กิดความพึงพอใจของบุคลากรรวมถึงการแสดงออก

ถึงปฏิกิริยาของบุคคลมีส่วนสําคัญท่ีจะช่วยช้ีให้ทราบว่าหน่วยงานนั้ นเป็น

อยา่งไร มีความกา้วหนา้ประสบความสําเร็จหรือลม้เหลว ทาํให้ผูร่้วมงานมีความ

พึงพอใจหรือผิดหวงัไม่อยากทาํงานดงันั้น เม่ือผูบ้ริหารทราบปฏิกิริยาเช่นน้ีใน

องคก์ารจึงเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารในหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อนาํมาปรับปรุงการ

บริหารงานในองค์กรเพื่อให้การบริหารดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ผูป้ฏิบติังานก็มีความพึงพอใจด้วย ในองค์กรทุกแห่ง จะมีฝ่ายบุคคลท่ีเป็น

ประสานงาน 

ดงันั้นการพฒันาบุคลากรให้มีความสามารถจะตอ้งอาศยัการบริหารงาน

บุคคล (Personal Administrator) เน่ืองจากวา่ปัจจยัพื้นฐานของการบริหารงานคือ

บุคลากรซ่ึงเป็นส่วนท่ีสาํคญัท่ีสุดเพราะวา่บุคลากรจะเป็นผูป้ฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ 

ท่ีกาํหนดข้ึนในองค์กรนั้น ๆ ความพึงพอใจในงานเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญั

อย่างหน่ึงในการบริหารงานบุคคล เพราะความพึงพอใจในงานของบุคคลใน

องคก์รมีผลต่อความสําเร็จของงานและองคก์ร รวมทั้งความสุขของผูท้าํงานดว้ย 

องค์กรใดก็ตาม หากบุคคลมีความพึงพอใจในงานสูงก็จะมีผลทางบวกต่อการ

ปฏิบติังานคือบุคคลจะอุทิศกาํลงักายกาํลงัใจและกาํลงัสติปัญญาให้แก่งานอยา่ง

เต็มท่ี อนัจะนาํมาซ่ึงผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานสูงไปด้วย 

ดงันั้น การสร้างขวญั กาํลงัใจและความพึงพอใจในการทาํงานจึงเป็นกุญแจหรือ

หวัใจของการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพเพราะเป็นการทาํงานดว้ยความสมคัรใจ

ของผูป้ฏิบติังานเองนอกจากน้ี ความพึงพอใจในงานยงัเป็นเคร่ืองหมายแสดง

ประสิทธิภาพของการปฏิบติังานและภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารงาน หากหน่วยงาน

ใดได้เห็นความสําคญัของการสร้างความพึงพอใจในงานและทาํให้เกิดข้ึนกบั
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บุคลากรในหน่วยงานของตนอย่างไรก็ตามความพึงพอใจในงานของบุคคลใน

องคก์รมีผลต่อความสาํเร็จของงานต่อองคก์รนั้น 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทาํงานขององคก์รจึงเป็น

ส่ิงสาํคญั การท่ีจะให้พนกังานในองคก์รทาํงานโดยรับผิดชอบและก่อประโยชน์

สูงสุดแก่องค์กรนั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งหาวิธีการจูงใจให้ผูบ้งัคบับญัชาทาํงานดว้ย

ความรับผดิชอบอยา่งเตม็ใจ ไดแ้ก่ 

 1. การใหผ้ลตอบแทนท่ีไดจ้ากการทาํงานของเขา 

 2. การให้ความคาดหวงัว่าจะได้รับผลตอบแทนจากงานน้ีมากน้อย

เพียงใด 

เทสโก ้โลตสั  เป็นอีกองค์กรหน่ึงท่ีได้เล็งเห็นถึงความสําคญัของการ

บริหารทรัพยากรมนุษยข์ององค์กร จึงมุ่งเน้นเร่ืองการพฒันาและการจูงใจให้

บุคคลในองคก์รเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานจนเห็นการเปล่ียนแปลงผล

การดาํเนินงานไดอ้ยา่งชดัเจน ในระยะเวลาท่ีผา่นมา โดยมีนโยบายมุ่งพฒันาใน

ทุกดา้นใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึนมีความหลากหลาย 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานเทสโกโ้ลตสั  

2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานเทสโกโ้ลตสั 

จาํแนกตาม ดา้นความสําเร็จในการปฏิบติังาน การยอมรับนบัถือ ความกา้วหน้า 

นโยบายและการบริหาร ความมัน่คงปลอดภยั สภาพการทาํงาน ความสัมพนัธ์กบั

เพื่อนร่วมงาน 

สมมติฐานการวจัิย  

1. ปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน ระดบัการศึกษาสูงสุด ตาํแหน่งงาน สถานภาพ และรายไดท่ี้แตกต่าง

กนั มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทสโกโ้ลตสัแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ ด้านความสําเร็จในการปฏิบติังาน การ

ยอมรับนับถือ ความก้าวหน้า นโยบายและการบริหาร ความมัน่คงปลอดภัย 
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สภาพการทํางาน และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์กับ

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทสโกโ้ลตสั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. เพื่อทาํใหท้ราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทสโกโ้ลตสั 

2. เพื่อนาํผลในการศึกษาไปใชใ้นการสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่พนกังานเทสโกโ้ลตสั 

3. เพื่อนาํผลการศึกษาคน้ควา้สามารถใชเ้ป็นแนวทางให้แก่ผูส้นใจศึกษาเก่ียวกบั

เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานในเร่ืองต่อไป 

กรอบแนวคิด 

 ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ   อาย ุ

- ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร

ปฏิบติังาน 

- ระดบัการศึกษา  

- ตาํแหน่งงาน  

- สถานภาพสมรส  

- รายได ้
 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ 

- ความสาํเร็จปฏิบติังาน  

- การยอมรับนบัถือ  

- ความกา้วหนา้  

- นโยบายและกา ร  

บริหาร  

- ความมัน่คงปลอดภยั  

- สถานภาพการทาํงาน 

  

 

แรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ของพนกังานเทสโกโ้ลตสั 
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2. แนวคิด 

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานเทสโกโ้ลตสั

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัได้รวบรวมทั้งเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

ตามลาํดบัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

การใชก้ลยุทธ์เพื่อกระตุน้การปฏิบติังานของผูร่้วมงานให้ไปสู่เป้าหมาย

ท่ีตอ้งการนั้นมิใช่ของใหม่ท่ีเพิ่งเร่ิมเกิดข้ึนในเร็วๆ น้ี ในสมยัโบราณก็มีการใช้

วิธีการดงักล่าวทั้งกบัมนุษยด์ว้ยกนัและกบัสัตวท่ี์จดัเป็น ผูร่้วมงาน ดว้ยเช่นกนั 

กลยุทธ์ท่ีนาํมาใชบ้างประการเป็นไปโดยทาํให้ผูป้ฏิบติัเกิดความพอใจ สมคัรใจ

ท่ีจะทาํ กลยทุธ์บางประการแมจ้ะไดผ้ลในการสร้างแรงกระตุน้ให้ทาํงานไดม้าก

ข้ึน แต่ผูป้ฏิบติัอาจมีเจตคติทางลบต่อผูบ้ริหาร เพราะถูกเอารัดเอาเปรียบเกินไป 

หรือบุคคลภายนอกอาจมองโดยไม่ยอมรับนกั เพราะเอารัดเอาเปรียบกนั 

ความสําคัญของแรงจูงใจในการทาํงาน 

            การทาํความเขา้ใจเร่ืองความสําคญัของแรงจูงใจในการทาํงานอาจโดย

ตั้ ง ปัญหาถาม -ตอบ เ ก่ียวกับพฤติกรรมของคนบางคนท่ี เราพบเห็นใน

ชีวติประจาํวนั ตวัอยา่งรายการปัญหา เช่น เพราะอะไรนกัวิทยาศาสตร์บางคนจึง

ใชเ้วลามากมายเหลือเกินอยูใ่นห้องทดลอง บางคนใช้เวลาส่วนใหญ่เกือบตลอด

ชีวิตของเขาทีเดียวเพื่อการทดลองนั้ นๆ เพราะอะไรนักกีฬาบางคนจึงสู้ทน

เหน่ือยยากกบัการฝึกซ้อมซํ้ าๆ ซากๆ เป็นเวลาแรมเดือน แรมปี ก่อนเขา้แข่งขนั

กีฬานดัสําคญั เพราะอะไรคนบางคนจึงยอมอดทน เสียสละ ทาํงานหนกั และใช้

พลงัทั้งหมดในตวัตลอดชีวิตของเขา เพื่อการคน้พบโลกอนาคตในบางลกัษณะท่ี

ยงัไม่มีใครพบไดม้าก่อน ในขณะท่ีคนบางคนทาํในลกัษณะเดียวกนั แต่เพื่อการ

คน้หาร่องรอยอดีตของโลกดึกดาํบรรพไ์ม่สนใจใฝ่รู้ในโลกอนาคต เป็นตน้ 

            จากตัวอย่างปัญหาท่ียกมาน้ี ค ําตอบต่อปัญหาดังกล่าวคือ เพราะ

พฤติกรรมเหล่านั้นมีส่ิงผลกัดนัหรือมีแรงจูงใจให้เกิดข้ึน คือ เป็นพฤติกรรมท่ีมี

แรงจูงใจ พฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงจูงใจจะเป็นพฤติกรรมท่ีมีความเขม้ขน้ จริงจงั 

ลงทุนลงแรง กระทาํในส่ิงนั้นเพื่อให้ผลงานหรือผลการกระทาํ บรรลุเป้าหมายท่ี

ตอ้งการกล่าวสรุปเป็นขอ้ๆ ถึงความสาํคญัของแรงจูงใจในการทาํงานไดด้งัน้ี 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

 1) แรงจูงใจช่วยเพิม่พลงัในการทาํงานให้บุคคล 

            พลงั (energy) เป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีสําคญัต่อการกระทาํหรือพฤติกรรม

ของมนุษย ์ในการทาํงานใดๆ ถ้าบุคคลมีแรงจูงใจในการทาํงานสูง ย่อมทาํให้

ขยนัขนัแข็ง กระตือรือร้น กระทาํให้สําเร็จ ซ่ึงตรงกันข้ามกับบุคคลท่ีทาํงาน

ประเภท “เชา้ชาม เยน็ชาม” ท่ีทาํงานเพียงเพื่อใหผ้า่นไปวนัๆ 

 2) แรงจูงใจช่วยเพิม่ความพยายามในการทาํงานให้บุคคล 

            ความพยายาม (persistence) ทาํใหบุ้คคลมีความมานะ อดทน บากบัน่ คิด

หาวิธีการนําความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตนมาใช้ให้เป็น

ประโยชน์ต่องานให้มากท่ีสุด ไม่ทอ้ถอยหรือละความพยายามง่ายๆ แมง้านจะมี

อุปสรรคขดัขวาง และเม่ืองานได้รับผลสําเร็จด้วยดีก็มกัคิดหาวิธีการปรับปรุง

พฒันาใหดี้ข้ึนเร่ือยๆ 

            3) แรงจูงใจช่วยให้เกดิการเปลีย่นแปลงรูปแบบการทาํงานของบุคคล 

            การเปล่ียนแปลง (variability) รูปแบบการทาํงานหรือวิธีทาํงานใน

บางคร้ัง ก่อให้เกิดการคน้พบช่องทางดาํเนินงานท่ีดีกว่าหรือประสบผลสําเร็จ

มากกว่า นกัจิตวิทยาบางคนเช่ือว่าการเปล่ียนแปลงเป็นเคร่ืองหมายของความ

เจริญกา้วหนา้ของบุคคล แสดงให้เห็นวา่บุคคลกาํลงัแสวงหาการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 

ใหชี้วติ บุคคลท่ีมีแรงจูงใจในการทาํงานสูง เม่ือด้ินรนเพื่อจะบรรลุวตัถุประสงค์

ใดๆ หากไม่สาํเร็จบุคคลก็มกัพยายามคน้หาส่ิงผดิพลาดเลยพยายามแกไ้ขให้ดีข้ึน

ในทุกวิถีทาง ซ่ึงทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงการทาํงานจนในท่ีสุดทาํให้คน้พบ

แนวทางท่ีเหมาะสมซ่ึงอาจจะต่างไปจากแนวเดิม 

 4) แรงจูงใจในการทํางานช่วยเสริมสร้างคุณค่าของความเป็นคนที่

สมบูรณ์ให้บุคคล 

 บุคคลท่ีมีแรงจูงใจในการทาํงาน จะเป็นบุคคลท่ีมุ่งมัน่ทาํงานให้เกิด

ความเจริญกา้วหนา้ และการมุ่งมัน่ทาํงานท่ีตนรับผิดชอบให้เจริญกา้วหนา้ จดัวา่

บุคคลผูน้ั้นมีจรรยาบรรณในการทาํงาน (work ethics) ผูมี้จรรยาบรรณในการ

ทาํงานจะเป็นบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบ มัน่คงในหนา้ท่ี มีวินยัในการทาํงาน ซ่ึง

ลกัษณะดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงความสมบูรณ์ ผูมี้ลกัษณะดงักล่าวน้ีมกัไม่มีเวลา
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

เหลือพอท่ีจะคิดและทาํในส่ิงท่ีไม่ดีจากท่ีกล่าวมาทั้ง 4 ประการ จะเห็นไดว้่า 

องค์การใดท่ีมีทรัพยากรบุคคลซ่ึงมีแรงจูงใจในการทาํงานสูง ย่อมส่งผลให้

องคก์ารนั้นๆ บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ เจริญกา้วหนา้ เพราะพนกังานดงักล่าวจะ

ทุ่มเทพลงังานและความสามารถอย่างเต็มท่ีและโดยไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือยเพื่อให้

ผลงานสําเร็จตามนโยบายและเป้าหมายของงาน นอกจากนั้นยงัมีบุคคลอีกส่วน

หน่ึงซ่ึงเช่ือว่าการสร้างแรงจูงใจให้บุคคลมุ่งมัน่ทาํงานให้เจริญกา้วหน้า ยงัช่วย

เสริมสร้างความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ให้แก่ผูน้ั้น ช่วยให้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย 

และช่วยสร้างคนให้ดีได้เพราะการทาํงานเป็นหัวใจสําคญัส่วนหน่ึงของชีวิต

มนุษย ์ทาํใหชี้วติมีคุณค่า 

3. ระเบียบวธีิวจัิย 

การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Exploratory Research) โดยมุ่ง

ศึกษา “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานเทสโกโ้ลตสั กรณีศึกษา สาขา

บางแคในเขตกรุงเทพมหานคร” ซ่ึงผูว้ิจยั ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

งานวจิยั เพื่อนาํมาวเิคราะห์ จาก 2 แหล่ง ดงัน้ี 

 1. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้จาก

ขอ้มูลท่ีมีผูร้วบรวม เช่น หนงัสือพิมพธุ์รกิจ วารสารต่างๆ หนงัสือทางวิชาการ 

บทความ วทิยานิพนธ์ และรายงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

 2. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเก็บ

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ พนักงานในห้างเทสโก้

โลตสั กรณีศึกษา สาขา บางแค ในเขตกรุงเทพมหานคร   มีจาํนวนทั้งส้ิน 3,895 

คน ผูว้ิจยัจึงใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamana, 1973, p1073) (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2548, 

หนา้77) ดงัต่อไปน้ี โดยให้มีค่าความคลาดเคล่ือนได ้0.05 จากการคาํนวณแลว้

พบวา่สามารถมีกลุ่มตวัอยา่งได ้362.74 คนและเพื่อป้องกนัความผิดพลาดจึงเก็บ

แบบสอบถามเพิ่มอีก 10% หรือคิดเป็นกลุ่มตวัอย่าง 400 คน ใช้การเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างเพื่อตอบแบบสอบถาม  โดยวิธีการสุ่มแบบตามความสะดวก 

(Convenience Sampling) (Zikmund. 2000: 450) เม่ือไดแ้บบสอบถามคืนมาแลว้

ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูล โดยดาํเนินการตามลาํดบั ดงัน้ี การวิเคราะห์สถิติเชิง
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

พรรณนา (Descriptive Statistic) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา จะใชค้่าร้อย

ละ (Percentage) ในการอธิบาย ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ โดยนาํมาแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) และนาํเสนอเป็นร้อยละ (Percentage) 

ผูว้ิจยัไดท้าํการทดสอบแบบสอบถามก่อนการเก็บแบบสอบถามจริง 30 

ชุด แบบสอบถามน้ีมีค่าความเช่ือมัน่ดงัต่อไปน้ี 

 จาํนวนคาํถาม Alpha 

1. ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ใ น ก า ร    

ปฏิบติังาน 

6 0.77 

2. การยอมรับนบัถือ 2 0.79 

3. ความกา้วหนา้ 6 0.87 

4. นโยบายและการบริหาร 5 0.86 

5. ความมัน่คงปลอดภยั 5 0.89 

4. สภาพการทาํงาน 5 0.72 

5. ความสัมพนัธ์กบัเพื่อน

ร่วมงาน 

3 0.82 

 

4. ผลการวเิคราะห์ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานเทสโก ้โลตสั  

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเทสโก้โลตสั พบว่า พนักงานตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.8 เป็นเพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 47.3 

 2. มีอายอุยูใ่นช่วง 21 – 30 ปีเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 46.8 รองลงมา

มีอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 28 อายุ ต ํ่ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 18 และอาย ุ

40 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 7.3 

3. พนักงานส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 59.5 

รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 33.5 และเป็นหมา้ย หรือหย่าร้างคิด

เป็นร้อยละ 7 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

 4. ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56 

รองลงมา จบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 36.8 และ

สูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 7.3 

 5. ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งงานเป็นพนกังานคิดเป็นร้อยละ 88.5 และระดบั

หวัหนา้ ร้อยละ 11.5 

 6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายไดร้ะดบั 6,501 – 10,000 บาท คิด

เป็นร้อยละ 46.8 รองลงมามีรายได ้10,001 – 15,000 บาท รายได ้15,001 บาทข้ึน

ไป คิดเป็นร้อยละ 19.3 และรายได ้ตํ่ากวา่ 6,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.8 

7. พนกังานส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 2 – 8 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 59 รองลงมา มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 9 – 14 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.3 ตํ่า

กวา่ 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.3 และ 15 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 8.5 

แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานเทสโกโ้ลตสั 

 โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นในแต่ละดา้นดงัต่อไปน้ี 

1.ดา้นความสําเร็จในการปฏิบติังาน พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมี

แรงจูงใจในระดบัมาก โดยมี ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.07  

2. ด้านการยอมรับนบัถือในการปฏิบติังาน พบว่า โดยภาพรวมกลุ่ม

ตวัอยา่งมีแรงจูงใจในระดบัมาก โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.15 

3. ดา้นความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน พบวา่ โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่ง

มีแรงจูงใจในระดบัมาก โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.14 

4. ดา้นนโยบายและบริการในการปฏิบติังาน พบว่า โดยภาพรวมกลุ่ม

ตวัอยา่งมีแรงจูงใจในระดบัมาก โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.06 

5. ดา้นความปลอดภยัในการปฏิบติังาน พบวา่ โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่ง

มีแรงจูงใจในระดบัมาก โดยมี และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.11 

6. ดา้นสภาพการทาํงานในการปฏิบติังาน พบว่า โดยภาพรวมกลุ่ม

ตวัอย่างมีแรงจูงใจในระดับมาก โดยมี และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

2.07 
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7. ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานในการปฏิบติังาน พบว่า โดย

ภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีแรงจูงใจในระดบัมาก โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 2.09 

5. สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ  

 สรุปผลการวจัิย 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 . ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานได้แก่ เพศ อาย ุ

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ระดบัการศึกษาสูงสุด ตาํแหน่งงาน สถานภาพ และ

รายได้แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานเทสโก้

โลตสั 

 สมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ในด้านความสําเร็จในการ

ปฏิบติังาน การยอมรับนบัถือ ความกา้วหนา้ นโยบายและการบริหาร ความมัน่คง

ปลอดภยั สภาพการทาํงาน และความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพนัธ์

กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทสโกโ้ลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร 

อยูใ่นระดบัมาก 

 อภิปรายผลการวจัิย 

 ผลการวจิยัในคร้ังน้ี สามารถอภิปรายผลการวจิยัได ้ดงัต่อไปน้ี  

 1. ดา้นความสาํเร็จในการปฏิบติังาน เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น เป็นท่ี

สังเกตว่าพนักงานเทสโก้โลตัส มีความคิดเห็นว่า การมีความอดทนในการ

ปฏิบติังาน การคอยติดตามงานท่ีทาํอยา่งสมํ่าเสมอ และความกงัวลใจถา้หากงาน

ไม่สําเร็จลุล่วงตามเวลา มีระดบัแรงจูงใจในการทาํงานสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ียสูงสุด

กวา่ทุกประเด็น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความรู้สึกวา่งานท่ีตนเองทาํมีความหมายต่อ

หน่วยงานของตน ต่อสังคม และมีการแข่งขนักนัสูง อยูภ่ายใตค้วามกดดนัต่างๆ 

จึงตอ้งมีความอดทน เพื่อความสาํเร็จลุล่วงของงาน เป็นส่ิงจูงใจให้คนทาํงานมาก

ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สิวโรจน์ เทพขุน (2542) ท่ีพบวา่ความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังานของขา้ราชการกองกลางสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร จะเห็นวา่ปัจจยัดา้นความสําเร็จและการยอมรับนบัถือความพึงพอใจอยู่

ในระดบัมาก 
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 2. ดา้นการยอมรับนบัถือ เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น เป็นท่ีสังเกตว่า 

พนักงานเทสโก้โลตัส มีความคิดเห็นว่า  การได้รับความไว้วางใจจาก

ผูบ้งัคบับญัชามีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียสูงกวา่

ทุกประเด็น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความตอ้งการความภาคภูมิใจในตนเอง และเป็น

พลงัจูงใจท่ีมุ่งไปสู่ความสาํเร็จสมใจตนเองและความสาํเร็จในชีวติ  

 3. ดา้นความกา้วหน้า เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นท่ีสังเกตว่าพนกังาน

เทสโกโ้ลตสัมีความคิดเห็นว่า ตาํแหน่งงานท่ีสูงข้ึนเป็นส่ิงจูงใจท่ีสําคญัอยา่งยิ่ง

ในการปฏิบติังาน มีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียสูง

กวา่ทุกประเด็น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความตอ้งการเรียกร้องท่ีตอ้งการความโดด

เด่น และความภาคภูมิใจ เม่ือได้รับรู้ว่ามีโอกาสก้าวหน้า ก็จะมีความหวงัและ

ความมัน่คงในจิตใจ ทาํให้มีกาํลงัใจในการทาํงานเพราะเป็นความคาดหวงัของ

ชีวติ 

 4. ดา้นนโยบายและการบริการ เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นท่ีสังเกตวา่

พนกังานเทสโกโ้ลตสัมีความคิดเห็นวา่ พนกังานสามารถปฏิบติัตามนโยบายของ

หน่วยงานไดดี้ มีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียสูงกวา่

ทุกประเด็น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ความตอ้งการความภูมิใจในตนเองท่ีจะปฏิบติั

ตามคาํสั่งหรือกฎระเบียบของบริษทัท่ีถูกตอ้งสมเหตุสมผลและปฏิบติัหนา้ท่ีใน

ทิศทางท่ีชอบธรรม 

 5. ด้านความมัน่คงปลอดภยั  เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นท่ีสังเกตว่า

พนักงานเทสโก้โลตสัมีความคิดเห็นว่า พนักงานได้รับความคุม้ครองในการ

ปฏิบติังานมีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ทุก

ประเด็น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก คนทาํงานต้องเรียกร้องเพื่อจะได้มีชีวิตอยู่รอด

อย่างถาวร ไม่ตอ้งหวัน่เกรงภยัท่ีจะมากระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของตน

และครอบครัว 

 6. ด้านสภาพการทาํงาน  เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นท่ีสังเกตว่า

พนกังานเทสโกโ้ลตสัมีความคิดเห็นวา่ อุปกรณ์เคร่ืองมือในการทาํงานมีพร้อมมี

ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ทุกประเด็น ทั้งน้ี
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อาจเน่ืองมาจากอุปกรณ์ท่ีอาํนวยความสะดวกท่ีมีพร้อม ครบครันเพียงพอต่อ

พนกังานเป็นส่ิงจูงใจอย่างหน่ึงท่ีทาํให้พนกังานสามารถปฏิบติังานไดดี้ เพราะ

อุปกรณ์ต่างๆ ช่วยในการอาํนวยความสะดวก ให้แก่พนักงาน เพื่อใช้ในการ

บริการใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  

 7. แรงจูงใจขอ้มูลในดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน เม่ือพิจารณา

เป็นรายประเด็นท่ีสังเกตว่าพนักงานเทสโก้โลตสัมีความคิดเห็นว่า พนกังานมี

ความผกูพนักบัเพื่อนร่วมงานมีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง มี

ค่าเฉล่ียสูงกวา่ทุกประเด็น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความเรียกร้องความตอ้งการท่ีมา

จากความตอ้งการทางสังคมท่ีตอ้งการรวมกลุ่ม จึงตอ้งการความเป็นเพื่อนทั้งใน

ชีวิตการทาํงานและในชุมชน การมีส่วนร่วมในการทาํงานจะช่วยให้บุคคลมี

ความรู้และเขา้ใจปัญหาและผลงาน การมีส่วนร่วมไม่ไดท้าํให้ผูบ้ริหารอ่อนแอ 

แต่จะช่วยให้รับฟังความคิดเห็นอย่างรอบคอบ และส่ิงสําคญัก็คือ บุคคลจะ

สามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตวัเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เจริญ ศกัด์ิศิริศิลป์ 

(2544) ท่ีพบว่าปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของพนักงานบริษทั ฮาร์

เวสทอิ์นเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด)์ จาํกดั มีความพึงพอใจในดา้นความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคลมากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะการวจัิย 

จากการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนกังานเทสโกโ้ลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัใคร่ขอเสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

1. ควรให้ความสนใจในการส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มพูนในปัจจยัท่ี

เก่ียวกับ สภาพการทาํงาน เคร่ืองมืออุปกรณ์ เน่ืองจากผลการวิจัยในคร้ังน้ี 

ช้ีให้เห็นว่าปัจจัยด้านสภาพการทํางานอยู่ในลําดับท้ายสุด และส่วนใหญ่

พนกังานมีความรู้สึกไม่พึงพอใจ จึงควรไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนเพิ่มพูนให้ดี

ข้ึน เพื่อใหพ้นกังานรู้สึกวา่บริษทัเหมือนบา้น ท่ีสวยงามน่าอยูแ่ละมีความสุขท่ีได้

อยูอ่าศยัดว้ย   

 2. ควรมีนโยบายในการสนบัสนุนให้พนกังานไดมี้การศึกษาเรียนรู้ทั้ง

ในและนอกเวลางาน หรือเสริมสร้างบรรยากาศให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
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เน่ืองจากพนกังานส่วนใหญ่ เป็นผูท่ี้มีการศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า และ ปริญญาตรี เท่านั้น เป็นวยัหนุ่มสาวซ่ึงน่าจะไดรั้บการพฒันาให้

ความรู้เพิ่มเติม อนัจะเป็นโอกาสให้พนกังานไดส้ะสมความรู้ เพื่อเป็นหนทาง

นาํไปสู่ความกา้วหนา้ในโอกาสต่อไป 

 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการศึกษาสํารวจ เร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานเทสโกโ้ลตสัในสาขาอ่ืนๆ ดว้ย เพื่อเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบระดบัความ

พึงพอใจในการปฏิบติังาน และจะเป็นผลรวมท่ีมีความเช่ือมัน่เพิ่มข้ึน 

2. ควรทาํการศึกษาสํารวจ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเทสโก้

โลตสั ในตาํแหน่งงานท่ีสูงข้ึน โดยแยกตามสายงาน เพื่อเปรียบเทียบความคลา้ย

หรือ ความแตกต่างท่ีเกิดข้ึน 
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อทิธิพลความไว้วางใจของคนกรุงเทพมหานครทีม่ีต่ออาหารแช่แข็ง 

     กรณีศึกษา : ผู้บริโภคอาหารแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานคร 

 THE TRUSTING INFLUENCE OF BANGKOK CITIZEN TO FROZEN 

FOOD 

รัตน์กญัญา  ชีวะปัญญาโรจน์  ¹ ดร. ไกรชิต  สุตะเมือง  ²  

 

 

บทคดัยอ่ 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองอิทธิพลความไวว้างใจของ

คนกรุงเทพมหานครท่ีมีต่ออาหารแช่แข็งเพื่อ (1) เพื่อศึกษาความแตกต่าง

ทางด้านประชากรศาสตร์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อความ

ไวว้างใจในอาหารแช่แข็ง (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนผสมทาง

ก า ร ต ล า ด กับ ค ว า ม ไ ว้ว า ง ใ จ ใ น อ า ห า ร แ ช่ แ ข็ ง ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจใน

การบริโภคอาหารแช่แขง็ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 การศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาเป็นกลุ่มท่ีนับไม่ได้ซ่ึงผูว้ิจยัใช้

วิธีการสุ่มแบบเจาะจงเพื่อให้ไดล้กัษณะประชากรท่ีมีความหลากหลายโดยขอ

ความร่วมมือจากผูบ้ริโภคอาหารแช่แข็งบริเวณตูจ้าํหน่ายอาหารแช่แข็งโดยสุ่ม

กลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถามปลาย

ปิด และการวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ีใชโ้ปรแกรมสําเร็จเชิงสถิติดาํเนินการวิเคราะห์

โดยใช ้ 

 

-------------------------------------------------------- 

¹ นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

² ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือแบบสอบถามปลายปิด และการ

วิเคราะห์ข้อมูลคร้ังน้ีใช้โปรแกรมสําเร็จเชิงสถิติดําเนินการวิเคราะห์โดยใช้

ค่าสถิติตามลกัษณะของข้อมูลคือการใช้สถิติเชิงบรรยายเพื่อทาํการวิเคราะห์

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน

เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามผลการศึกษาสรุปไดว้า่ 

1. จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า รายได้ สถานภาพ และอาชีพ

เท่านั้นท่ีมีความแตกต่างต่อความไวว้างใจในอาหารแช่แขง็ของกรุงเทพมหานคร  

2. จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบว่า มีเพียงผลิตภณัฑ ์

และการส่งเสริมทางการตลาด เท่านั้นท่ีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจในอาหารแช่

แขง็ของคนกรุงเทพมหานคร 

3. จากการศึกษาปัจจยัด้านอ่ืนๆพบว่า ทั้ งภาพลักษณ์ของตรายี่ห้อ และ

ความภกัดีต่อตรายี่ห้อนั้นมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจในอาหาแช่แข็งของคน

กรุงเทพมหานคร 

คาํสาํคญั :  ความไวว้างใจ, อาหารแช่แขง็ 

 

Abstract 

The objectives of this independent study were (1) to study 

demographic differences of participants, (2) to study the relationship between 

marketing mix and people’ trust on frozen food in Bangkok area, and (3) to 

study other factors related to people’ trust on frozen food in Bangkok area.   

In this study, the sample was infinite population. The researcher used 

purposive sampling so that the characteristics of population were various. The 

researcher asked for participation from general frozen food consumers in 

Bangkok area.  The samples of 400 frozen food consumers were 

chosen at random from the population. The instrument of this study was closed-

end questionnaire. The data was analyzed by using computer program 
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Descriptive statistics were used to describe the basic features of 

the data about the respondents. T-test was used to test hypothesis to consider 

the relationship between independent and dependent variables. Results found as 

follows:   

1. Considering personal factors, it was found that people in Bangkok 

area who have different income, status and occupation have different trust on 

frozen food. 

2. Considering marketing mix, it was found that only product and 

promotion have influence on people’s trust on frozen food in Bangkok area. 

3. Considering other factors, it was found that brand image and brand 

loyalty have people’s trust on frozen food in Bangkok area. 

KEYWORDS :  Frozen food , Trust 

1. บทนํา 

ไม่ว่ายุคใดสมยัใดหรือชนชาติใด อาหารเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุดในการ

ดาํรงชีวิตของมนุษย ์และเราก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าอาหารนั้นส่งผลโดยตรงต่อ

สุขภาพร่างกายของคน คนจึงเอาใจใส่กบัอาหารมาก และส่งผลให้ธุรกิจทางดา้น

อาหารนั้นมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง แต่เม่ือในยุคปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจ

และสังคมในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การดาํเนินชีวิตของมนุษย์

ตอ้งอยู่บนความเร่งรีบและแข่งขนักนัตลอดเวลา  “เวลา” จึงเป็นส่ิงท่ีมนุษยต์อ้ง

คาํนึงถึง และเพื่อตอบสนองความตอ้งการของการดาํเนินชีวติท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ธุรกิจทางดา้นอาหารจึงตอ้งเปล่ียนแปลงตาม และดูเหมือนว่าอาหารแช่แข็งซ่ึง

สามารถเก็บไวไ้ดเ้ป็นเวลานานแต่เม่ือตอ้งการรับประทานก็เพียงนาํมาอุ่นเพียง 3-

5 นาทีนั้นจะตอบรับกบัชีวติท่ีรีบเร่งไดดี้ท่ีสุด 

 อาหารแช่แขง็มีตน้กาํเนิดมาจากนายคลาเรนซ์  เบิร์ดอาย  นกัธรรมชาติ

วทิยา  เขาเห็นชาวบา้นจบัปลามาไดป้ริมาณมากเกินความตอ้งการในการบริโภค

ของชาวบา้น ชาวบา้นจึงเอาปลาท่ีเหลือสดๆ  นั้นใส่ถงั  นาํไปแช่แขง็ในนํ้ าทะเล

แข็ง  ซ่ึงมีความเยน็ตํ่ากวา่  0  องศา ปรากฏวา่เม่ือชาวบา้นนาํปลาท่ีแช่แข็งมา
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ปรุงอาหารก็ไดร้สชาติดีเหมือนกบัปลาสดๆ เบิร์ดอายนาํหลกัการจากธรรมชาติ

มาพฒันา จนกระทัง่เขาไดรั้บการจดทะเบียนสิทธิบตัรเม่ือวนัท่ี  30  สิงหาคม 

ค.ศ.1930 จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ธุรกิจของอาหารแช่แขง็ 

ผูป้ระกอบการของไทยจึงนาํแนวคิดน้ีมาผลิตอาหารแช่แข็งเพื่อส่งออก

ไปยงัต่างประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 ในความเป็นจริงแลว้ อาหารแช่เยน็-แช่แข็ง 

ถือเป็นรูปแบบอาหารท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่ หลายในตลาดต่างประเทศมา

นานกวา่ 50 ปี ไม่วา่จะเป็นในญ่ีปุ่น อเมริกา รวมถึงประเทศในแถบยุโรป ซ่ึง

ประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีช่ือเสียงด้านการส่งออกอาหารแช่แข็งท่ีมี

คุณภาพเป็นอนัดบัต้นๆของโลกเน่ืองจากประเทศไทยเป็นแหล่งวตัถุดิบท่ีมี

ราคาถูก โดยเฉพาะอาหารทะเลแช่แข็ง และมีอตัตราการส่งออกท่ีเติบโตอยา่ง

ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั ถึงแมว้า่ประเทศไทยนั้นจะเป็นประเทศท่ีมีอตัตราการ

ส่งออกอาหารแช่แขง็เป็นลาํดบัตน้ๆของโลกมานานกวา่ 50 ปีแต่ผูบ้ริโภคในระ

เทศไทยเองนั้น เร่ิมหนัมาให้ความสนใจอาหารแช่แข็งไดเ้พียง 4 - 5 ปีหลงัมาน้ี

เอง เน่ืองจากวฒันธรรมของคนไทยคือการรับประทานอาหารท่ีสดปรุงเสร็จ

ใหม่ๆไม่รับประทานอาหารท่ีคา้งคืนประกอบกบักระแสของการรักสุขภาพของ

คนในปัจจุบนั และถึงแม้ว่าในปัจจุบนั คนได้เร่ิมรู้จกัและให้การยอมรับใน

อาหารแช่แข็งมากข้ึนแลว้ก็ตามแต่ยงัมีผูบ้ริโภคจาํนวนไม่น้อยท่ียงัไม่ยอมรับ

และไม่เช่ือถือในอาหารแช่แข็ง ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนส่วนหน่ึงมาจากความไม่

ไวว้างใจในผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งของผูบ้ริโภค  ว่าอาหารยงัคงความสด 

สะอาดและปลอดภยัต่อสุขภาพหรือไม่  ทั้งตวัผลิตภณัฑ์เอง รวมไปถึงบรรจุ

ภณัฑด์ว้ยเช่นกนั  

จากเหตุผลดงักล่าว  จึงเกิดเป็นแรงจูงใจให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษา  ผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นประชากรท่ีได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจท่ี

เปล่ียนแปลงไป จึงมีวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบ โดยผูว้ิจยัจะศึกษถึงความไวว้างใจใน

อาหารแช่แขง็ของคนในเขตกรุงเทพมหานครวา่มีมากนอ้ยเพียงใด และปัจจยัใด

เป็นสาเหตุท่ีทาํให้เกิดผลกระทบต่อเหตุความไม่ไวว้างใจ  เพื่อเป็นแนวทางให้

ผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารแช่แข็งใช้ประกอบการแก้ไขปัญหาและพฒันา
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ผลิตภณัฑ์และทาํอย่างไรท่ีจะส่งเสริมภาพลกัษณ์ให้ผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือถือ

และวางใจไดใ้นท่ีสุด  ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัต่อการขยายตลาดในธุรกิจประเภทน้ีเป็น

อยา่งยิง่ 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานครส่งผลต่อความไวว้างใจในอาหารแช่แขง็ 

2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดกบัความ

ไวว้างใจในอาหารแช่แขง็ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจในการ

บริโภคอาหารแช่แขง็ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการในธุรกิจอาหารแช่แข็งนาํไปพฒันาตวั

ผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เพื่อทําให้เกิดความไว้วางใจของ

ผูบ้ริโภคและนกัลงทุนต่างชาติ 

2.  เพื่อเป็นแนวทางในการขยายฐานลูกคา้โดยการปรับปรุงผลิตภณัฑ ์    

เพื่อตอบรับความตอ้งการของลูกคา้หลากหลายกลุ่ม 

3.  เพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อให้ไดเ้ปรียบ

คู่แข่งขนั เป็นแนวทางให้บุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ท่ีสนใจนาํไปใช้ประโยชน์

ต่อไปได ้

4. สมมติฐานของการวจัิย  

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ  อายุ  รายได ้ 

การศึกษา สถานภาพ อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความไวว้างใจท่ีแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปด้วย

ผลิตภณัฑร์าคา  ช่องทางการจดัจาํหน่าย  การส่งเสริมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อ

ความไวว้างใจ 

 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย Brand Image และ Brand 

Royalty มีอิทธิพลต่อความไวว้างใจ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพศ  หมายถึง ลกัษณะทางพนัธุกรรมของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็น

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีบริโภคอาหารแช่แขง็  

อายุ   หมายถึง ช่วงอายุของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีบริโภคอาหารแช่แขง็  

รายได้   หมายถึง รายรับท่ีไดม้าจากการทาํงานของผูต้อบแบบสอบถาม 

ซ่ึงเป็นประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีบริโภคอาหารแช่แข็ง โดยมีมูลค่าท่ี

สามารถตีค่าเป็นตวัเงิน  

ระดับการศึกษา  หมายถึง คุณวุฒิทางการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม

ซ่ึงเป็นประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีบริโภคอาหารแช่แขง็  

สถานภาพ  หมายถึง ลกัษณะของสถานภาพของการสมรสของผูต้อบ

แบบสอบถามซ่ึงเป็นประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีบริโภคอาหารแช่แขง็  

 อาชีพ หมายถึง ลกัษณะการทาํงานของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็น

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีบริโภคอาหารแช่แขง็  

ผลติภัณฑ์  หมายถึง  อาหารแช่แข็งโดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

คือ อาหารแช่แขง็พร้อมรับประทาน และอาหารแช่แขง็พร้อมปรุง 

ราคา  หมายถึง ราคาของอาหารแช่แขง็ท่ีวางจาํหน่ายในทอ้งตลาด  

ช่องทางการจัดจําหน่าย  หมายถึง  สถานท่ีจาํหน่ายอาหารแช่แขง็  

กา รส่ ง เส ริม ทางก า รต ล า ด หม าย ถึ ง ก ระ บ วนกา รท า ง ด้า นก า ร

ติดต่อส่ือสารทางการตลาดระหวา่งผูซ้ื้อ ผูข้าย และผูเ้ก่ียวขอ้งในกระบวนการซ้ือ 

เพื่อใหเ้กิดอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงความเช่ือทศันคติความรู้สึกและพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภค ท่ีมีต่ออาหารแช่แขง็ 

Brand Image  หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึง

เป็นประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีบริโภคอาหารแช่แข็ง ท่ีมีต่ออาหารแช่

แขง็ยีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึง  
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Brand Royalty  หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคอาหารแช่แข็งมีทศันคติท่ีดีต่อ

ตราสินคา้ของอาหารแช่แขง็ เช่น ซีพี พรานทะเล และ เอสแอนด์พี เป็นตน้ ไม่วา่

จะเกิดจากความเช่ือมัน่ การนึกถึง หรือตรงใจผูบ้ริโภคอาหารแช่แข็ง และเกิดการ

ซ้ืออาหารแช่แขง็ซํ้ าอยา่งต่อเน่ืองตลอดมา 

ความไวว้างใจ   หมายถึง  ความเช่ือมัน่ในอาหารแช่แขง็ 

อาหารแช่แข็ง    หมายถึง อาหาร ท่ีผ่านการ ทาํให้อุณหภูมิของอาหาร

ลดลงตํ่ากวา่จุด เยือกแข็งแบ่งได ้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ อาหารแช่แข็งพร้อม

ทาน และ อาหารแช่แขง็พร้อมปรุง  

 

กรอบแนวความคิด                                                     ตวัแปรตาม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปรตน้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ  อายุ  รายได ้การศึกษา 

- สถานภาพ อาชีพ 

ส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ์ ราคา 

- ช่องทางการจดั  จาํหน่าย 

- การส่งเสริมทางการตลาด 

ปัจจัยอืน่ๆ 

- Brand Image 

- Brand Royalty 

 

ความไว้วางใจ 

แช่แขง็ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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2. แนวคิดและทฤษฎี 

 ในการศึกษาวจิยั เร่ือง “อิทธิพลความไวว้างใจของคนกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีต่ออาหารแช่แขง็” ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดย

สรุปแนวคิดไดด้งัน้ี 

Berelson ; & Steiner (2534) ไดแ้สดงความเห็นวา่ คนเรามีแนวโนม้ท่ีจะ

ดูและฟังการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกบักรอบอา้งอิงทางความคิดของเขา ซ่ึงกรอบ

อา้งอิงแนวความคิดน้ี หมายรวมถึง บทบาททางเพศ การศึกษา ความสนใจ และ

ความเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่างๆ สถานภาพทางสังคมและอ่ืนๆ ท่ีเป็นคุณสมบติัท่ีมี

ความสําคญัของบุคคลโดยกรอบอา้งอิงทางความคิดเหล่าน้ี ทาํให้เกิดความ

แตกต่างกนัในเร่ืองของความรู้ ความคิด ความเช่ือ ทศันคติ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการส่ือสารของคนตวัแปรทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์   

Rogen-Millar and Millar (2009)การสร้างความไวว้างใจ หรือ Trust 

ประกอบดว้ยตวัอกัษร 5 ตวั นัน่คือ T R U S T ซ่ึงหมายถึง 5 ปัจจยัท่ีช่วยในการ

สร้างความสัมพนัธ์ท่ีเหนียวแน่นและย ัง่ยนืกบัลูกคา้ 

     T = Truth ความจริง : หนทางท่ีจะทาํใหเ้ราเสียลูกคา้นั้นมีมากมาย ใน

มุมมองของลูกคา้ การโกหกเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ยอมรับไม่ไดแ้ละเป็นส่ิงท่ีทาํลาย

ความไวว้างใจของลูกคา้ไดม้ากท่ีสุดความซ่ือสัตยต์่างหากเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ

ซ่ึงทาํใหเ้กิดความสัมพนัธ์ในระยะยาวอีกดว้ย 

     R = Reliability ความน่าเช่ือถือ : ทุกคร้ังท่ีเราตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ได ้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือ ความไวว้างใจ ทุกคร้ังท่ีเราติดตามผลหลงัจากลูกคา้

ไดซ้ื้อสินคา้หรือบริการจากเราไปแลว้ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือความไวว้างใจ  

     U = Understanding ความเขา้ใจ : เม่ือเราใชเ้วลาในการทาํความเขา้

ใจความตอ้งการของลูกคา้ ถามคาํถามท่ีแสดงถึงความสนใจในความเป็นไปทาง

ธุรกิจของลูกคา้เม่ือนั้นเราไดส้ร้างความไวว้างใจใหเ้กิดข้ึน  

S = Service การบริการ : ไม่มีวธีิใดจะสร้างและรักษาความไวว้างใจของ

ลูกคา้ไดดี้เท่าการบริการลูกคา้เป็นรายบุคคล  

     T = Take your time การใหเ้วลา: ความไวว้างใจไม่ไดส้ร้างกนัเพียง
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ขา้มคืน ทุก ๆ ปัจจยัท่ีกล่าวมานั้น คุณตอ้งใหเ้วลากบัมนั หมัน่โทรศพัทติ์ดตาม

ผล หมัน่เขา้ไปพบลูกคา้ ช่วยแกไ้ขปัญหา ส่งสินคา้ตรงเวลาขอบคุณลูกคา้เสมอ 

     T R U S T ตวัอกัษรทั้ง 5 น้ี เป็นเคร่ืองมือสาํคญัสาํหรับผูท้าํงานบริการ

ลูกคา้ท่ีตอ้งจดจาํไวใ้หข้ึ้นใจ และยดึถือปฏิบติัเสมือนเป็นหลกัธรรมประจาํใจ 

ประจาํกาย เพื่อกา้วไปถึงเป้าหมาย นัน่คือการพิชิตใจลูกคา้อยา่งยาวนานและ

ย ัง่ยนืแลมบ ์แฮร์ และแมคดาเนียล. (พิบูล ทีประปาล. 2545: 42; อา้งอิงจาก Ham 

Heart; & Macdanial ) ไดใ้หนิ้ยามของส่วนประสมการตลาดไวว้า่ ส่วนประสม

การตลาด หมายถึง การนาํกลยทุธ์กบั ผลิตภณัฑ์ การจดัจาํหน่าย การส่งเสริม

การตลาด และการกาํหนดราคามา ประสมกนัเป็นหน่ึงเดียว จดัทาํข้ึนโดยมี

จุดมุ่งหมาย เพื่อก่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนกบัตลาด เป้าหมาย และทาํใหเ้กิดความ 

พึงพอใจซ่ึงกนัและ กนัทั้งสองฝ่าย 

Schiffman and Kanuk (1994 : 659) กล่าวไวว้า่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ของผูบ้ริโภค หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากสองทางเลือกข้ึนไป 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะพิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจ ทั้ง

ดา้นจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือเป็นกิจกรรม

ดา้นจิตใจ และกายภาพซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึง กิจกรรมเหล่าน้ีทาํให้เกิด

การซ้ือและเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืนขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ 

(Buying decision process) เป็นลาํดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

พบวา่ผูบ้ริโภคผา่นกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ถึงความตอ้งการ การ

คน้หาขอ้มูลการประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงั

การซ้ือซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากระบวนการซ้ือเร่ิมต้นก่อนการซ้ือจริงๆและมี

ผลกระทบหลงัการซ้ือ 

3. ระเบียบวธีิวจัิย  การศึกษาเร่ืองอิทธิพลความไวว้างใจของคนกรุงเทพมหานคร

ท่ี มี ต่ออาหา รแช่ แข็ ง เ ป็ นกา รศึ ก ษ าถึ ง อิท ธิพ ล ค วา มไ ว้วา ง ใจข อง ค น

กรุงเทพมหานครท่ีมีต่ออาหารแช่แขง็ซ่ึงเป็นการวจิยัเชิงปริมาณโดยศึกษาคน้ควา้

จากแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ึเก่ียวขอ้ง โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีตวัแปรคือ ตวัแประตาม 
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1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ 

      2. ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

        3.   ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย Brand Image และ Brand Royalty 

ตวัแปรตาม คือ ความไวว้างใจของคนกรุงเทพมหานครท่ีมีต่ออาหารแช่แขง็ 

เว้น  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือผูท่ี้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคย

บริโภคอาหารแช่แขง็ซ่ึงเป็นประชากรท่ีนบัไม่ไดจึ้งอา้งอิงจากสูตร 

                                           สูตร  n    =    p ( 1 - p ) ( z ) ² 

  

 จากการคาํนวนพบวา่ ตอ้งเก็บกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 384 ตวัอยา่ง ดงันั้น

ผูว้จิยัจึงเก็บสาํรองเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

 

กลุ่มตัวอย่าง จํานวน

เขต 

จํานวนตัวอย่าง / 

1 เขต 

จํานวน

ตัวอย่าง 

กลุ่มกรุงเทพกลาง 9 8 72 

กลุ่มกรุงเทพใต ้ 10 8 80 

กลุ่มกรุงเทพเหนือ 7 8 56 

กลุ่มกรุงเทพ

ตะวนัออก 

9 8 72 

กลุ่มกรุงธนเหนือ 8 8 64 

กลุ่มกรุงธนใต ้ 7 8 56 

รวม 6 กลุ่มตวัอยา่ง 50 8 400 

 

)ตารางที ่1 ตารางแสดงจํานวนกลุ่มตัวอย่างในการวจัิย 

โดยสถิติท่ีใชใ้นการอา้งอิงคือ 

          

e² 
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สถิติพรรณนา : 

 Frequency : เพศ อาย ุรายได ้การศึกษา สถานภาพ อาชีพ 

            Descriptive : ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด  

         ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภคัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจ 

          สถิติดนุมาณ : ANOVA  ( T-test , F-test )Regression Analysis  

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

1. เพศ พบว่ากลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด

คิดเป็นร้อยละ  55.5 ส่วนเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.5 

2. อายุ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 18-25  ปีมากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 42.3 รองลงมาคือ กลุ่มอาย ุ26-35  ปี คิดเป็นร้อยละ 35.8 และช่วงอายุของ

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ  46-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.3 

3. รายได ้พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะ มีระดบัรายไดอ้ยูท่ี่ 7,501 – 15,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 37.8 รองลงมาคือ 15,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.8  

และนอ้ยท่ีสุดคือ 35,001 – 45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.8 

4. การศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

คิดเป็นร้อยละ 79.3 รองลงมาจบการศึกษาระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

10.8  และ ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 10.0 

5. สถานภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด คิดเป็นร้อยละ 

77 รองลงมาคือ สมรส คิดเป็นร้อยละ 21.5 และตํ่าท่ีสุดคือ สถานภาพหมา้ย หรือ 

หยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 1.5 

6. อาชีพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ  

พนักงานบริษทั โดยคิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมาคือ คา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั 

อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 26และท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ แพทย ์พยาบาล คิดเป็นร้อยละ 

0.5 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง 

1.  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญั

กบัผลิตภณัฑท่ี์มีความสะดวกและประหยดัเวลาในการรับประทานมากท่ีสุด และ

รองลงมาคือ บรรจุภณัฑดู์น่าเช่ือถือ และความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ 

2. ปัจจยัด้านราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักคั

วามเหมาะสมของราคาเม่ือเทียบกับความสะดวกมากท่ีสุด และรองลงมาคือ 

ความเหมาะสมกบัราคาเม่ือเทียบกบัคุณภาพ ซ่ึงมีความตอ้งการใกลว้เคียงกนั 

3. ปัจจยัด้านสถานท่ีจดัจาํหน่าย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัจุดจาํหน่ายท่ีครอบคลุมหลายช่องทาง ซ่ึงสะดวกต่อการซ้ือ มาก

ท่ีสุด และรองลงมาคือ สถานท่ีจัดจาํหน่ายท่ีน่าเช่ือถือ ซ่ึงมีความต้องการ

ใกลเ้คียงกนั 

4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ให้ความสําคญักบัการแนะนาํผลิตภณัฑ์ตวัอย่างให้ทดลองชิม ณ จุดจาํหน่าย 

หรือจุดแนะนาํ มากท่ีสุด และรองลงมาคือ การโฆษณาส่งเสริมการขายผา่นส่ือ

ต่างๆ เช่น โทรทศัน์ ใบปลิว ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนั 

ปัจจัยอืน่ๆ และความไว้วางใจของกลุ่มตัวอย่าง 

1. ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ให้ความสําคัญกับยี่ห้อของอาหารแช่แข็งท่ีทําให้เช่ือว่าสินค้ามีคุณภาพได้

มาตรฐานมากท่ีสุดและรองลงมาคือ ยี่ห้อของอาหารแช่แข็งทาํให้เช่ือวา่สินคา้มี

ความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนั 

2. ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ให้ความสําคญักบัการรับประทานอาหารแช่แข็งอย่างสมํ่าเสมอมากท่ีสุด และ

รองลงมาคือ ผูบ้ริโภคจะมีอาหารแช่แข็งติดบา้นไวต้ลอดเวลา ซ่ึงมีความตอ้งการ

ใกลเ้คียงกนั  

3. ปัจจัยด้านความไว้วางใจพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบั การรับประทานอาหารท่ีได้รับความสะดวกมากท่ีสุด และ

รองลงมาคือ ความพอใจในรสชาดของอาหารซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนั 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ปัจจัย 
ค่า

นัยสําคัญ 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

เพศ 0.107   

อาย ุ 0.132   

รายได ้ 0.001   

การศึกษา 0.073   

สถานภาพ 0.015   

อาชีพ 0.027   

ผลิตภณัฑ์ 0.000   

ราคา 0.354   

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.153   

การส่งเสริมทาง

การตลาด 

0.002   

ภาพลกัษณ์ของตรา

สินคา้ 

0.000   

ความจงรักภกัดีต่อตรา

สินคา้ 

0.000   

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

5. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ผลจากการวจิยัในคร้ังน้ี สามารถอภิปรายได ้ดงัต่อไปน้ี 

ด้านลกัษณะส่วนบุคคล 

จากการศึกษาวิจัยด้านประชากรศาสตร์พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของ

ผูบ้ริโภคอาหารแช่แขง็ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อความไวว้างใจในอาหาร

แช่แขง็ท่ีแตกต่างกนัคือ รายได ้สถานภาพทางการสมรส และอาชีพ 
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รายได้ พบว่าผูบ้ริโภคอาหารแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้

ต่อเดือนท่ี 25,001-35,000 บาท มีความไวว้างใจในอาหารแช่แข็งมากท่ีสุด ซ่ึงผล

การศึกษาวิจยัน้ีไดส้อดคลอ้งกบัทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์  ของ ศิริวรรณ เสรี

รัตน์. ( 2538 : 41)  กล่าววา่ ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic 

Status) หมายถึง อาชีพ รายได ้ เช้ือชาติตลอดจนภูมิหลงัของครอบครัวเป็นปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติและพฤติกรรมของบุคคลโดยมีรายงานหลายเร่ืองท่ีได้

พิสูจน์แล้วว่าฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจนั้ นมีอิทธิพลต่อทัศนคติและ 

พฤติกรรมของคน 

สถานภาพทางการสมสร  พบว่าผู ้บ ริโภคอาหารแช่แข็งในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพ สมรส มีความไวว้างใจในอาหารแช่แข็งมากท่ีสุด 

และเม่ือพิจารณาถึงดา้น 

 อาชีพ พบว่าผูบ้ริโภคอาหารแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพ 

พอ่บา้น แม่บา้น มีความไวว้างใจในอาหารแช่แขง็มากท่ีสุด ซ่ึงผลการวิจยัทั้งดา้น 

สถานภาพทางการสมสร และดา้นอาชีพ ไดสอดคลอ้งกบับทความของ Berelson 

; & Steiner (2534) ไดแ้สดงความเห็นว่า คนเรามีแนวโนม้ท่ีจะดูและฟังการ

ส่ือสารท่ีสอดคล้องกับกรอบอ้างอิงทางความคิดของเขา ซ่ึงกรอบอ้างอิง

แนวความคิดน้ี หมายรวมถึง บทบาท ทางเพศ การศึกษา ความสนใจ และความ

เก่ียวข้องกับส่ิงต่างๆ สถานภาพทางสังคมและอ่ืนๆ ท่ีเป็นคุณสมบติัท่ีมี

ความสําคญัของบุคคลโดยกรอบอา้งอิงทางความคิดเหล่าน้ี ทาํให้เกิดความ

แตกต่างกนัในเร่ืองของความรู้ ความคิด ความเช่ือ ทศันคติ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการส่ือสารของคนตวัแปรทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์  

ด้านส่วนประสมทางการตลาด 

จากการศึกษาวจิยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ส่วนประสมทาง

การตลาดของอาหารแช่แขง็มีผลต่อความไวว้างใจในอาหารแช่แขง็คือ ผลิตภณัฑ์ 

และการส่งเสริมทางการตลาด 

ด้านผลิตภัณฑ์พบว่าผูบ้ริโภคอาหารแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานครมี

ความไวว้างใจในผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็ง ในเร่ืองของ ความสดใหม่ รสชาติของ
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อาหาร และความมีคุณค่าทางโภชนาการ ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ซ่ึง

สอดคลอ้งกบับทความของศูนยว์ิจยักสิกรไทย กล่าววา่ คนกรุงเทพมหานครร้อย

ละ 64.5  นิยมรับประทานอาหารพร้อมปรุง โดยเหตุผลท่ีเลือกรับประทานอาหาร

พร้อมปรุงร้อยละ39.5 นั้นมีเหตุผลในการรับประทานอาหารพร้อมปรุง เน่ืองจาก

ติดใจในรสชาดและคิดวา่มีคุณค่าทางโภชนาการมากกวา่การรับประทานอาหาร

ประเภทฟาสตฟ์ู้ ดส์ และไดส้อดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของ ธารา ธาดาธีรพฒัน์ 

ซ่ึงไดท้าํการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง

ในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง

ในดา้น ผลิตภณัฑ ์เร่ือง ความสะดวก รวดเร็ว และประหยดัเวลา ในการประกอบ

อาหาร สะอาด ถูกหลกัอนามยั ภาชนะบรรจุท่ีปิดผนึกแน่น  

ด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่าผู ้บ ริโภคอาหารแช่แข็งในเขต

กรุงเทพมหานครมีความไวว้างใจในการส่งเสริมทางการตลาด ในเร่ืองของ การ

แถมซ่ึงสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ของ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และ ซ่ึงกล่าวไวว้า่ การส่งเสริมการตลาด หมายถึง เคร่ือมือการ

ส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ เคร่ืองมือการส่งเสริม

การตลาดท่ีสําคญัประกอบดว้ย การโฆษณา การขายโดยใช้พนกังานขาย  การ

ส่งเสริมการขาย  การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ และการตลาดทางตรง 

อรรณพ มโนธีวฒัน์ ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ การบรรจุภณัฑ์ และการ

ส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อ การตัดสินใจซ้ืออาหารทะเลแช่เยือกแข็งของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการวิจยัพบวา่ปัจจยัท่ีมีความสําคญัมากต่อ

การตดัสินใจซ้ืออาหารทะเลแช่เยอืกแขง็ ดา้นการส่งเสริมการตลาดปัจจยัท่ีสําคญั

คือ มีการส่งเสริมการขายเม่ือซ้ือสินคา้ครบตามจาํนวนแลว้มีของชาํร่วยแถมให ้  

ด้านปัจจัยอืน่ๆ 

จากการศึกษาดา้นปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อความไวว้างใจในอาหารแช่แขง็ 

ประกอบดว้ยปัจจยัทั้ง 2 ดา้น คือ Brand Image และ Brand Royalty 

Brand Image พบว่า เร่ืองของ ยี่ห้อ หรือตราสินคา้ของอาหารแช่แข็ง

บอกถึงความเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นอาหาร มีผลต่อความไวว้างใจในอาหารแช่
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แขง็ของผูบ้ริโภคอาหารแช่แขง็ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ  Schroder M.J.A. และ  Horsburgh K. ซ่ึงไดท้าํการวิจยั เร่ือง การส่ือสาร

คุณภาพถึงผูบ้ริโภค โดยในการวิจยัคร้ังน้ีไดท้าํการทดสอบเก่ียวกบัการทดสอบ

บทบาทของบรรจุภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการคาดการณ์คุณภาพของสินคา้จากผูบ้ริโภค

โดยการออกแบบบรรจุภณัฑ์ไส้กรอกหมูชนิดหน่ึง โดยผลการวิจยัคือ ผูบ้ริโภค

ช่ืนชอบผลิตภณัฑ์ท่ีมีบรรจุภณัฑ์ท่ีคมชัดและมี ตราผลิตภณัฑ์ ท่ีน่าเช่ือถือ ซ่ึง

เป็นตวับ่งช้ึงคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ 

Brand Royalty พบว่าเร่ืองของ การรับประทานอาหารแช่แข็งอย่าง

สมํ่าเสมอ และการมีอาหารแช่แขง็ติดบา้นไวต้ลอดเวลา มีผลต่อความไวว้างใจใน

อาหารแช่แข็งของผูบ้ริโภคอาหารแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้ง 

อุมาวดี ชุมแสง ซ่ึงไดท้าํการวิจยัเร่ืองทศันคติของแม่บา้นต่อการบริโภคอาหาร

พร้อมปรุง ซ่ึงพบว่า แม่บ้านในเขตกรุงเทพมหานครนั้ น มีความถ่ีสูงในการ

บริโภคอาหารพร้อมปรุง โดยเฉพาะแม่บา้นท่ีมีความทนัสมยั และแม่บา้นท่ีไดรั้บ

ส่ือโฆษณา  

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

1. จากการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายไดใ้นช่วง 25,001-35,000 

บาท กลุ่มลูกคา้ท่ีมีสถานภาพสมรส และกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นพอ่บา้น/แม่บา้น เป็นผูท่ี้

ให้ความไว้วางใจแก่อาหารแช่แข็งมากท่ีสุด ดังนั้ นผู ้ประกอบการควรนํา

ผลการวิจยัคร้ังน้ีไปวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบรับลูกค้าให้ตรงความ

ตอ้งการและลกัษณะการดาํเนินชีวติ รวมถึงการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบรับ

กลุ่มลูกคา้ กลุ่มน้ีพร้อมทั้งหาวธีิขยายฐานลูกคา้เพิ่มข้ึน 

2.  จากการศึกษาวิจยัดา้นประชากรศาสตร์จะสังเกตุเห็นวา่ ผูบ้ริโภคท่ี

มีรายได้สูงเท่านั้นท่ีมีความไวว้างใจต่ออาหารแช่แข็งดงันั้นผูป้ระกอบการควร

ขยายฐานลูกคา้โดยการปรับราคาเพื่อรับกบัผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้ ํ่าลงมา ซ่ึงเป็น

ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย 
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3. ผูป้ระกอบการควรรักษาคุณภาพด้าน ความสดใหม่ รสชาติของ

อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ และไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพไว้ เน่ืองจาก

ผูบ้ริโภคไดใ้หค้วามไวว้างใจในเร่ืองน้ี 

4. เน่ืองจากการแนะนาํผลิตภณัฑโ์ดยการใหท้ดลองชิม ณ จุดจาํหน่าย 

นั้นไดส้ร้างความไวว้างใจแก่ผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการจึงควรเพิ่มช่องทางในการ

เขา้ถึงผูบ้ริโภคในการแนะนาํผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ และการให้ทดลองชิม หลายๆ

ช่องทาง นอกเหนือจาก ณ จุดจาํหน่ายจุดเดียว 

5. เน่ืองจากยี่ห้อของอาหารแช่แข็งท่ีมีความมัน่คงดา้นเศรษฐกิจนั้นมี

ผลต่อการใหค้วามไวว้างใจของผูบ้ริโภคดงันั้นในสภาวะท่ีมีการแข่งขนัทางดา้น

ธุรกิจอาหารแช่แข็งเช่นน้ีผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ในธุรกิจ

ประเภทน้ีจึง ควรสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากข้ึน เพื่อความมัน่คงทาง

เศรษฐกิจ และความน่าเช่ือถือ ของตราสินคา้ 

ข้อเสนอแนะสําหรับทาํการทําวจัิยคร้ังต่อไป  

1. จา ก ก ารสํ า รวจก ลุ่ มตัวอย่า ง เฉพ า ะ ก ลุ่ม ป ระช า ก รใ นเข ต

กรุงเทพมหานครนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการเร่ิมต้นสําหรับการพฒันาธุรกิจ 

สาํหรับการสาํรวจคร้ังต่อไปควรจะขยายพื้นท่ีในการวิจยัเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีทัว่ถึง 

และครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

2. จากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีได้ทราบโดยภาพรวมว่าในปัจจุบัน

ผูบ้ริโภคไดใ้ห้ความไวว้างใจในอาหารแช่แข็งในระดบัหน่ึงแต่เม่ือถามถึงความ

ภกัดีต่อตราสินคา้นั้นผูบ้ริโภคกลบัมีความภกัดีอยู่ในเกณฑ์ท่ีค่อนขา้งตํ่า ดงันั้น

ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาให้ลึกลงไปในปัจจยัอ่ืนๆในด้านความภกัดีต่อ

อาหารแช่แข็ง เพื่อให้ทราบถึงขอ้เท็จจริงและสาเหตุของปัญหาท่ีอาหารแช่แข็ง

ไม่สามารถเป็นตัวเลือกอนัดับแรกๆในการรับประทานอาหารแต่ละม้ือของ

ผูบ้ริโภค 

6. เอกสารอ้างองิ 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจลงทุนตามวเิคราะห์ทีเ่ผยแพร่ในSSA Consensus 

FACTORS OF INVESTMENT REVIEW INFLUENCING INVESTOR 

USING SSA CONSENSUS 

ธิดา  ลือชาพฒันพร 1 ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง 2   

----------------------------- 

 

บทคดัยอ่ 

การศึกษาวจิยัน้ี วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระ เพื่อศึกษาความ

แตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลต่อการเลือกลงทุนในหุ้นตามบทวิเคราะห์ใน

SSA Consensus และศึกษาความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อ

การเลือกลงทุนในหุ้นตามบทวิเคราะห์ในSSA Consensus กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ใน

การวิจยั คือบุคคลทัว่ไปท่ีเคยใชง้าน SSA Consensus จาํนวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและใชส้ถิติในการวิเคราะห์

ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว และการวเิคราะห์การถดถอยพหุ ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ 

 ผู ้บริโภคส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 51 ปี ข้ึน 

การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือตํ่ากว่า อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้

ในช่วง10,000 -50,000 บาทข้ึนไป  มีประสบการณ์ลงทุน1-5ปี ผูบ้ริโภคให้

ความสําคญักบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ด้านเน้ือหาสูงท่ีสุด และให้ความสําคญักบั

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นอ่ืนๆ ในค่อนขา้งสูงแต่มีนํ้าหนกัแตกต่างกนั 

  

 

-------------------------------------------------------------- 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ นกัลงทุนทัว่ไปท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์

ต่างกนัมีผลต่อการเลือกลงทุนตามบทวิเคราะห์ต่างกนั ปัจจยัผลิตภณัฑ์ ปัจจยั

ดา้นราคา ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจยัช่องทางการ ปัจจยัดา้นการ

สร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นกระบวนการ 

ต่างมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกลงทุนตามบทวเิคราะห์ 

คาํสาํคญั     :บทวเิคราะห์ 

 

Abstract 

The purpose of this independent study is to study the factor influencing 

decision factors in SSA consensus investment reviews made by private 

investors. The sample of the research are 400 investors, who have use SSA 

consensus . The questionnaire is used as the tool for data collection. Statistics 

used for analyzing are percentage, mean, standard deviation, independent t-test 

one way ANOVA and Multiple Regression Analysis. 

The research results reveal that most of investors are mostly male, are 

between the ages of 51 years, a bachelor's degree or less, employees, income in 

the range of 10,000 -50,000 baht and with 1-5years of investing experience. 

Most investors are in focused on products factors stil have interest in other 

marketing factors.  

According to hypothesis testing results, Investors with demographics 

differences affect the analysis of income producing different. Product factors 

Price factor, Place Factor, Promotion Factors, People factors, Presentation 

factors and Process Factor are associated with the selecting decision. 

KEY WORD : Investor review 

 

 

 



148 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

1.บทนํา 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั้นมิเพียงแต่เป็นแหล่งระดมทุนเพื่อ

ขยายกิจการและสร้างความมั่นคั่งให้ประเทศไทย อันเป็นนโยบายตาม

แผนพฒันาเศรษฐกิจแต่เป็นแหล่งสนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็น

เจา้ของกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศ เป็นช่องทางท่ีทาํให้กิจการ

สามารถขยายไดโ้ดยมิจาํเป็นตอ้งกูเ้งิน 

ในปัจจุบนันั้นการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นองคป์ระกอบสําคญัใน

การวางแผนทางการเงินเพื่อสร้างความมัง่คัง่และเพื่อเก็บไวใ้ช้เม่ือยามเกษียร

หากแต่การลงทุนในหลักทรัพย์มีจุดอ่อนสําคัญในความผนัผวนของราคา

หลกัทรัพยโ์ดยเฉพาะในช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลง ทาํให้เป็นการลงทุนท่ีมีความ

เส่ียงสูงเม่ือเทียบกบัเคร่ืองมือทางการเงินประเภทอ่ืนๆ ดงันั้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยจึงให้ความสําคญัต่อการให้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการลงทุนต่อนกั

ลงทุนทุกกลุ่มอย่างทัว่ถึง โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลทัว่ไปให้มีช่องทางการเขา้ถึง

ขอ้มูล โดยสามารถรับขอ้มูลจากส่ือต่างๆเผยแพร่ข่าวสารขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัหุ้น

และตลาดหลกัทรัพย ์ไดห้ลายช่องทาง ทางอินเตอร์เน็ตเป็นหน่ึงในช่องทางใน

ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล จ า ก ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์  คื อ  เ ว็ บ   SET.or.th  แ ล ะ 

SETTRADE.com  นั้ นเผยแพร่ข้อมูลครบถ้วนทุกตลาด ข่าวสารรวดเร็วทัน

เหตุการณ์และย ังทําหน้า ท่ีรวบรวมบทวิเคราะห์ของนักลงทุนทุกบริษัท

หลกัทรัพย ์แต่ในบางคร้ังนั้นนกัลงทุนนั้นจะประสบปัญหาแมมี้ขอ้มูลครบทถว้น

เพราะอาจมีเน้ือหาบทวิเคราะห์จากหลายบริษัทหลักทรัพย์นั้ นขัดแย้งกัน

เน่ืองจากขอ้มูลจากหลากหลายแหล่งนั้นกลบัมีความแตกต่างออกไปทาํให้นัก

ลงทุนสับสน ก็จะก่อให้เกิดความไม่แน่ใจไม่มัน่ใจในการลงทุน อาจทาํให้ไม่

ลงทุนและพลาดโอกาสในการลงทุน ในบางกรณีนั้นหากมีการขาดทุนจากการ

ลงทุนก็จะทาํให้เกิดอาการไม่พอใจนักวิเคราะห์ การวิเคราะห์ บทวิเคราะห์ 

บริษทัหลกัทรัพยแ์ละการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อการเลือกลงทุน

ในหุน้ตามบทวิเคราะห์ในSSA Consensus 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการเลือก

ลงทุนในหุน้ตามบทวิเคราะห์ในSSA Consensus 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหน้กัลงทุนทัว่ไปรับรู้ถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกบทวเิคราะห์

ในSSA Consensusและสามารถนาํไปใชใ้นการลงทุนเพื่อใหมี้ประสิทธ์ิ

ภาพสูงข้ึน 

2. ทาํใหน้กัลงทุนทัว่ไปทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกลงทุนตาม

บทวเิคราะห์ในSSA Consensusซ่ึงจะลดความสับสนในการลงทุนลงได ้

3. สามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปพฒันาปรับปรุงการเลือกลงทุนตาม

บทวเิคราะห์เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทางการเงินท่ีปรารถนาได ้

4. สามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปพฒันาปรับปรุงบทวเิคราะห์ให้

นกัวเิคราะห์ท่ีสนใจ 

5. เพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดของบริษทัทาง

การเงินและบริษทัท่ีระดมทุนในตลาดหลกัทรัพย ์

6. เพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดภาพลกัษณ์ของบริษทัหลกัทรัพยแ์ละ

บริษทัท่ีระดมทุนในตลาดหลกัทรัพย ์

7. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อของผูท่ี้สนใจ  

สมมติฐานการวจัิย  

สมมติฐานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบ “ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา

รายได ้  อาชีพประสบการณ์ในประเภทบญัชี ช่องทางขอ้มูลท่ีไดรั้บ” ท่ีแตกต่าง

กนัส่งผลต่อการเลือกลงทุนในหุน้ตามบทวเิคราะห์ในSSA Consensusแตกต่าง

กนั 

สมมติฐานที ่2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย 

“ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจาํหน่ายแจงจ่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล การสร้าง



150 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

และการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการ”ในบทวเิคราะห์มีอิทธิพลต่อ

การเลือกลงทุนในหุ้นตามบทวเิคราะห์ในSSA Consensus 

กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.แนวคิด 

ในการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนตามวิเคราะห์ท่ี

เผยแพร่ในSSA Consensus”ผูว้ิจ ัยจะนําเสนอหลักการและทฤษฎีท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งตามลาํดบัหวัขอ้ดงัน้ี 

การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน เป็นการวิเคราะห์ท่ี

พิจารณาสภาพเศรษฐกิจ สภาพอุตสาหกรรม ผลการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูล

ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และของบริษทัมาวิเคราะห์แต่ละส่วน ทั้งหมดนั้น

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 

เพศ      อาย ุ

ระดบัการศกึษา 

รายได้   อาชีพ 

ประสบการณ์ในการลงทนุ 

ประเภทบญัชี 
ชอ่งทางข้อมลูท่ีได้รับ 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ผลติภณัฑ์                       (Product)   

ราคา                                    (Price) 

ช่องทางการจดัจําหนา่ย        (Place) 

การสง่เสริมทางการตลาด     (Promotion) 

บคุคล                          (People) 

การสร้างและนําเสนอ 
ลกัษณะทางกายภาพ            (presentation) 

กระบวนการ                (Process) 

 

 

การตดัสินใจลงทุน

ตามบทวเิคราะห์ท่ี

เผยแพร่ในSSA 

Concesnsus 
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เพื่อนําไปสู่การคาดการณ์ผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทเพื่อท่ีจะ

ประเมินราคาของหลกัทรัพย ์และคุณค่าของหลกัทรัพยเ์พื่อใช้ในการลงทุนว่า

มูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์จะลงทุนจะเพิ่มข้ึนในอนาคต ทั้งจากรูปกาํไรจากการขาย

หลกัทรัพย ์ และผลตอบแทนการลงทุนในรูปของดอกเบ้ียหรือเงินปันผล โดยมี

แนวความคิดท่ีว่ามูลค่าท่ีแท้จริงและราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้นควรจะอยู่

ใกลเ้คียงกนั โดยใชห้ลกัเศรษฐศาสตร์และบญัชีมาอธิบายนั้นมีขั้นตอนท่ีสาํคญั  

การวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใช้ปัจจยัเทคนิค การท่ีนกัวิเคราะห์ใช้หลกั

สถิติมาใช้ในการพยากรณ์อนาคตของหลกัทรัพยเ์ท่านั้น  โดยสนใจราคาและ

ปริมาณการซ้ือขายในอดีต จะไม่สนใจการเก็บขอ้มูลเชิงพื้นฐานเน่ืองจากมีความ

ซบัซอ้นและเช่ืองชา้ทาํใหไ้ม่สามารถปรับการลงทุนไดท้นัท่วงที 

Kotler Philip (1997:172) แบบจาํลองพฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นเป็น

การศึกษาเหตุจูงใจท่ีทาํใหเ้กิดการบริโภคโดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ 

(Stimulus) ท่ีทาํให้เกิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้นั้นจะเขา้มาในความรู้สึกนึกคิด

ของผูซ้ื้อ (Buyer’s black box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดาํเป็นปริศนา ความรู้สึก

นึกคิดของผู ้ซ้ือจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆของผู ้ซ้ือ แล้วจะมีการ

ตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s response) หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s 

purchase decision) 

E. Jerome macCarthy (1993:46-50) ส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) 

ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์การวางราคา ช่องทางการจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  

Zeithamal and bitner (2000:18-20) ไดเ้พิ่มส่วนประสมทางการตลาด

เป็น(7 P’s) โดยเพิ่ม บุคคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

และกระบวนการ (Process) 

3.ระเบียบวธีิวจัิย 

จากการศึกษาเร่ือง   “ปัจจยัท่ีมีผลใหน้กัลงทุนทัว่ไปลงทุนในหลกัทรัพย์

ประเภทหุน้ตามบทวเิคราะห์ท่ีเผยแพร่ในSSA Consensus”  จดัทาํโดยใชล้กัษณะ

งานวจิยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research) คือการวิจยัท่ีใชแ้บบสอบถามมาเป็น

เคร่ืองมือในการวดัเป็นหลักโดยจะใช้สถิติทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ
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วิเคราะห์ข้อมูล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทาํการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามชนิด

คาํถามปลายปิดและคาํถามแบบสเกลในส่วนของประชากรนั้น นกัลงทุนทัว่ไป

ในSSA Consensus แต่เน่ืองจากทราบจาํนวนนกัลงทุนท่ีแน่นอน ซ่ึงหาไดจ้าก

จาํนวนผูต้อบและถามกระทูใ้น SSA Consensus (104757คร้ัง) ดงันั้นจึงใชต้าราง 

Yamane ในการคาํนวณขนาดตวัอยา่ง โดยกาํหนดให้ช่วงความเช่ือมัน่เป็น 95% 

และค่าความคาดเคล่ือน 5% ซ่ึง ค่าของ N ท่ีไดจ้ะเท่ากบั 400 ดงันั้นจึงทาํการเก็บ

ทั้ งหมด 400 ชุด โดยจะทาํการเก็บตัวอย่างจากนักลงทุนทั่วไปลงทุนใน

หลกัทรัพยป์ระเภทหุน้ตามบทวิเคราะห์ท่ีเผยแพร่ในSSA Consensusทั้งหมดเป็น

จาํนวน 400 คน 

การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดาํเนินการโดยการใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปเพื่อการวจิยั คาํนวณหาค่าสถิติ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการอธิบายและสรุป

ลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูล  โดยสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่  ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าความถ่ี 

(Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : 

SD)  โดยแสดงเป็นตารางพร้อมคาํอธิบายตาราง 

2. สถิติเชิงอา้งอิง (Inferential Statistics) ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานทาง

สถิติท่ีกาํหนดไว ้โดยในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานน้ี ผูว้ิจยักาํหนด

ระดับนัยสําคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั 0.05 ณ ระดับความเช่ือมัน่ 95% ในการ

ทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติดงัน้ี 

1.ใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way 

ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างของขอ้มูลเชิงคุณภาพกบัขอ้มูลเชิงปริมาณ 

ตวัแปรต้นคือ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กับตัวแปรตามคือ การเลือกอ่าน

ประเภทของหนงัสือธรรมะ 

2.ใชว้ิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 

เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง ตวัแปรตน้คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้น

ส่วนประสมการตลาดอ่ืนๆ ปัจจยัดา้นรูปแบบการดาํเนินชีวิต กบัตวัแปรตามคือ 

การเลือกลงทุนตามบทวเิคราะห์ 
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4.ผลการวเิคราะห์/บทสรุป 

ตารางท่ี 4.17 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัการลงทุน 

 การลงทุน   

 Sig.1 Sig.2 Sig.3 Sig.4 เป็น ไม่เป็น 

เพศ .000 .000 .002 .005 /  

อาย ุ .000 .000 .000 .048 /  

การศึกษา .370 .067 .008 .105  / 

อาชีพ .000 .002 .022 .000 /  

เงินเดือน .277 .391 .651 .363  / 

ประสบการณ์ .000 .000 .008 .014 /  

ลกัษณะบญัชี .000 .000 .003 .000 /  

ช่องทาง .000 .000 .107 .008 /  

 

ตารางท่ี 4.21 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดกบั

การลงทุน 

 

Sig. 
ตามสมมุติฐาน ไม่ตามสมมุติฐาน 

(Constant) 0.0000 / 

 
Price 0.0000 / 

 

Product 0.0024 / 
 

Promotion 0.0000 / 
 

Place 0.0000 / 
 

People 0.8028 
 

/ 

Presentation 0.0000 / 
 



154 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

1. กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายร้อยละ66.5 

2. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีกลุ่มอาย ุ51  ปีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 31.5 รองมา

คือกลุ่มอายุ 21-30 ปีเป็นร้อยละ 26.8 รองลงมาอนัดบัสองเป็นกลุ่มอายุ 41-50 ปี 

เป็นร้อยละ 20.5 กลุ่มอายุ 31-40 ปีเป็นร้อยละ 17 และกลุ่มท่ีตํ่าท่ีสุดกลุ่มอายุต ํ่า

กวา่ 21 ปีเป็นร้อยละ 4.2 

3. กลุ่มตวัอย่างโดยส่วนใหญ่จะจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือตํ่ากว่า

เป็นร้อยละ 51.5 รองลงมาจบการศึกษาระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 37 และ

ระดบัปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 11.5 

4. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 40.5 

รองลงมาเป็นอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ20 ในช่วงกลางเป็น กลุ่มท่ี

เกษียรอายุ คิดเป็นร้อยละ 16.5 และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 13 

นอกจากนั้นจะมีอาชีพอ่ืนๆ เป็นร้อยละ10 

5. กลุ่มตวัอยา่งมีรายได ้ 10,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.2 รองลงมา

คือรายได ้รายได ้50,001 – 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.2 และรายได ้100,001 

บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 17.1กลุ่มตวัอย่างท่ีน้อยท่ีสุดเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีมี

รายไดต้ํ่ากวา่ 10,000 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 7.25 

6. กลุ่มตวัอยา่งเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์   มาเป็นช่วงระยะเวลา  1 ปี-5ปี   

คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมาอนัดบัสองคือช่วงระยะเวลาตํ่ากวา่ 1 ปี ซ่ึงคิดเป็น

ร้อยละ 19.25 กลุ่มตวัอยา่งนั้นมีในช่วงกลางเป็นท่ีมีระยะเวลาการลงทุน ทั้งช่วง

ระยะเวลา 5 ปี-10ปีและมากกวา่15 ปีนั้นคิดเป็นประมาณร้อย14 กลุ่มตวัอยา่งนั้น

มีการลงทุนในช่วงระยะเวลา 10 ปี – 15 ปีนอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 2.8 

ระดับของการให้ความสําคัญปัจจัยด้านการตลาดจากผลการวจัิยพบว่า   

1. กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์สูง  โดยให ้

ความสาํคญั ประเภทของอุตสาหกรรมท่ีธุรกิจโดยรวมเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย 8.03) ในการเลือกลงทุนเพราะเป็นหุ้นในSET50 ความสามารถเชิงการ
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แข่งขนัของบริษทัท่ีจะเขา้ลงทุนและสภาพคล่องในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์นั้นมี

ความสาํคญัใกลเ้คียงกนั (ค่าเฉล่ียในช่วง7.4-7.7) 

2. กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัปัจจยัดา้นราคาค่อนขา้งสูง โดยกระแสเงิน

สดยอ้นหลงั5ปีไดรั้บความสําคญัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.84) รองลงมาอนัดบัสอง

ได้แก่ดชันีราคาset (ค่าเฉล่ีย 7.51) และกลุ่มท่ีเหลือทั้งหมด RSI, OMAC-M,  

MACD, SMA มีค่าเกาะกลุ่มกนั(ค่าเฉล่ียในช่วง7.1-7.2) แต่กลบัมีStd. Deviation

กวา้งแสดงวา่มีความหลากหลายในความคิดเห็นอยา่งยิง่ 

3. กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักับปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายใน

ภาพรวมค่อยขา้งสูง การรับขอ้มูลจาก SSA Consensusนั้นสะดวกในการคน้หา

นั้นได้รับความสําคญัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.4250)  รองลงมานั้ น เป็นการรับ

ขอ้มูลจาก SSA Consensusนั้นทาํให้ไดรั้บข่าวสารรวดเร็วและการรับขอ้มูลจาก 

SSA Consensusนั้นมีบทวิเคราะห์หลากหลายนั้นมีความใกลเ้คียงกนั(ค่าเฉล่ีย

ในช่วง6.2-6.4)   กลุ่มตวัอยา่งนั้นเลือกการรับขอ้มูลจาก SSA Consensusนั้นทาํ

ใหไ้ดรั้บขอ้มูลครบถว้นนอ้ยท่ีสุด(ค่าเฉล่ีย 5.2050) 

4. กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ใน

ภาพรวมค่อนข้างสูง โดยความถ่ีของบทวิเคราะห์ของบริษัทท่ีจะเข้าลงทุน

(ค่าเฉล่ีย 6.9075) ไดรั้บความสําคญัมากท่ีสุด รองลงมานั้นเป็น กลุ่มตวัอย่างท่ี

ในนํ้าหนกัโฆษณาของบริษทัหลกัทรัพยท่ี์แนะนาํการลงทุนและข่าวของบริษทั

ท่ีจะเขา้ลงทุน และ โฆษณาของบริษทัท่ีจะเขา้ลงทุน(ค่าเฉล่ียในช่วง6.5-6.3) 

และท่ีให้ความสําคญัน้อยท่ีสุดเป็นโฆษณาของบริษทัท่ีจะเขา้ลงทุน (ค่าเฉล่ีย 

5.565) 

5. กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัปัจจยัดา้นบุคคลสูงโดยให้ความสําคญัในตวั

นักวิเคราะห์ทั้งในด้านความรู้ความชาํนาญ ตาํแหน่ง และคุณธรรม (ค่าเฉล่ีย

ในช่วง7.2-7.4) 

6. กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัท่ีดี โดยท่ีความน่าเช่ือถือของหุ้นและความน่าเช่ือถือของ

นกัวเิคราะห์ (ค่าเฉล่ียในช่วง7.3-7.4) มีความสาํคญักวา่ความน่าเช่ือถือของบริษทั
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หลกัทรัพยแ์ละความน่าเช่ือถือของทฤษฏีท่ีใชอ้า้งอิงในการวิเคราะห์พอสมควร 

(ค่าเฉล่ียในช่วง6-6.1)  

7. กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านกระบวนการ ในภาพรวม

ค่อนขา้งสูง โดยอ่านบทวิเคราะห์แล้วเขา้ใจง่ายสําคญัรับความสําคญัมากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย 7.1925) มี Std. Deviationกวา้งแสดงว่ามีความหลากหลายในความ

คิดเห็น รองลงมานั้นเป็นอ่านบทวิเคราะห์มีประสบการณ์ลงทุนตามแลว้ไดก้าํไร

และอ่านบทวเิคราะห์แลว้เขา้ใจง่ายมีความใกลเ้คียงกนั (ค่าเฉล่ียในช่วง6.6-6.8)  

8. กลุ่มตัวอย่างท่ีเน้นลงทุนในหุ้นปันผลและการรับข้อมูลจาก SSA 

Consensusนั้นสมาคมนกัวิเคราะห์สนบัสนุนสูงมาก (ค่าเฉล่ีย 7.7-7.8)ระดบัของ

การให้ความสําคญัปัจจยัดา้นพฤติกรรมการลงทุนผลการศึกษาพบวา่ พฤติกรรม

ของกลุ่มตวัอย่างนั้นเน้นเงินปันผลและการรับขอ้มูลจาก SSA Consensusนั้น

สมาคมนักวิเคราะห์สนับสนุน รองลงมาเป็นอ่านบทวิเคราะห์แล้วมีทิศทาง

ชดัเจน และจะให้ความสําคญัความถ่ีของบทวิเคราะห์ของบริษทัท่ีจะเขา้ลงทุน

พอประมาณ 

5..อภิปรายผลการวจัิย 

การศึกษาวจิยัเร่ือง   “ปัจจยัท่ีมีผลใหน้กัลงทุนทัว่ไปลงทุนในหลกัทรัพย์

ประเภทหุ้นตามบทวิเคราะห์ท่ีเผยแพร่ในSSA Consensus”ใชท้ฤษฎีและแนวคิด

ท่ีเก่ียวขอ้ง คือ โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภค มีการศึกษา มีรายได้ ซ่ึงหากดูจากขอ้มูลท่ีผูอ่ื้นได้ศึกษาไวข้า้งตน้จะ

สอดคลอ้งกบั ชลลดา เสริมนิภารัตน์ (2533) เมืองยศ จนัทรมหา (2539)และสุริย 

เจริญวงศ ์ (2545) วา่ นกัลงทุนส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุ 30 - 39 ปี ส่วนใหญ่มี

การศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทั รายไดต่้อเดือนหลายหม่ืน

บาท แต่รายละเอียดปัจจยัส่วนบุคลขดัแยง้กบัวิภารัตน์ อ้ิมพฒัน์ (2549) แต่

เป็นไปตามเป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่อายุน้อยกว่าเท่ากับ 30 ปี แต่มีส่วนท่ี

สอดคลอ้งคือส่วนใหญ่การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานเอกชน มีรายไดต่้อ

เดือน 35,000 บาทข้ึนไป 
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นอกจากนั้นกลุ่มตวัอยา่งนั้นยงัมีการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม ผูช้าย

นั้นมีความสนใจในการรับชมรับฟังข่าวสารเร่ืองการเงินไดจ้ากหลายดา้น และ

นิยมใชท้ั้งเวบ็SET.or.th ,SETTRADE.com   และเขา้ใช ้SSA Consensus ทั้งยงั

นิยม    แต่การใชเ้ทคนิควิเคราะห์เช่นท่ี วรพจน์ ตนัยลกัษณ์(2547) ท่ีพบวา่On 

Balance Volume, Moving Average และ Momentum เป็นเคร่ืองมือท่ีดีนั้นกลบั

ไม่ไดรั้บความนิยมเท่าท่ีควร พยนต์ สุรินจาํลอง และสิริรัตน์ อุ่นศิริ (2553) ท่ี

พบวา่ เช่นอตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น ราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี เม่ือ

พิจารณาแลว้ก็คือปัจจยัดา้นราคาจะเลือกเพียงบางส่วนท่ีเขา้ใจง่ายท่ีน่าสนใจคือ

กลุ่มตวัอย่างนั้นเกินคร่ึงมีการศึกษาไม่เกินปริญญาตรีสูงข้ึนกว่าท่ีผ่านมา มีขอ้

ระวงัในเร่ืองอายุเน่ืองจากมีกลุ่มท่ีอายุต ํ่ากว่า21ปีซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเล็กมากเน่ืองจาก

ตามกฎหมายแลว้นกัลงทุนตอ้งมีอายเุกิน18ปีจึงสามารถลงทุนในตลาดหุน้ได ้  

6.ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิยคร้ังนี้ 

สาํหรับผูอ่้านบทวเิคราะใน SSA Consensus นั้น ถา้ตอ้งการเขา้ใจในการ

ลงทุนจะต้องหาอ่านหนังสือเพิ่มเติมอีก เน่ืองจากมีเคร่ืองมือหลายชนิดทาํให้

สับสน และยงัไม่สามารถสรุปได้ว่าเคร่ืองมือตวัใดท่ีเป็นท่ีนิยมสูงสุดและมี

ประสิทธ์ิภาพสูงสุดการวจิยัมิไดส้อบถามถึงผลของการลงทุน 

สําหรับการทําการตลาดของบริษัทหลักทรัพย์และนักวิเคราะห์นั้ น

เน่ืองจากเป็นบทวิเคราะห์นั้นจะสับสนคาดความชัดเจนในบางปัจจยัเน่ืองจาก

คาดความชัดเจนในหลายกรณีเน่ืองจาก มิใช่การขายตรง แต่เป็นการแนะนํา

สินคา้ใหน้กัลงทุนทัว่ไป โดยมีประเมินราคาและมูลค่าแลว้ให้นกัลงทุนทัว่ไปใช้

วจิารณญาณในการตดัสินใจเลือกซ้ือขายเอง   

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนัก

ลงทุนทัว่ไปท่ีคาดวา่เคยใชง้านSSA Consensus ดงันั้นผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไปควร

จะศึกษาในส่วนของนกัลงทุนท่ีไม่เคยใช ้ SSA Consensusแต่รับรู้ขอ้มูลอย่าง

ทัว่ถึงควรมีการศึกษาในส่วนของผลการลงทุนท่ีไดจ้ากการลงทุนในหุ้น ความ
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มัน่ใจในการลงทุน นํ้ าหนักในการลงทุน การกระจายความเส่ียงในการลงทุน 
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การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกจิสปา 

STUDYING EFFICIENCY OF JOB PERFORMANCE OF STAFF IN 

SPA BUSINESS 

เจติยา โล่ห์ชิงชยัฤทธ์ิ 1  ดร.เฉลิมพร  เยน็เยอืก 2   

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงลกัษณะประชากรศาสตร์        

ปัจจยัในการดาํเนินธุรกิจสปาและแรงจูงใจในการปฏิบติัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานในธุรกิจสปาซ่ึงใช้แบบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือวิจัยในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนของกลุ่ม

พนักงานระดับปฏิบติัการในแผนกต่างๆ ของเฮลท์แลนด์สปาแอนด์มาสซาจ 

สาขาสาทร จาํนวน 157 ราย และใชส้ถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test  F-Test (One-way ANOVA) และ

การวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis: MRA) 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานระดับปฏิบติัการ ในแผนก

ต่างๆ ของเฮลทแ์ลนด์สปาแอนด์มาสซาจ สาขาสาทร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี

อายรุะหวา่ง  21-25 ปี มีวฒิุการศึกษาอยูใ่นระดบัปวช./ปวส./อนุปริญญา มีรายได้

ต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท มีสถานภาพโสด มีภูมิลาํเนาเดิมอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร มีตาํแหน่งหรือหนา้ท่ีงานท่ีรับผิดชอบในปัจจุบนัเป็นพนกังาน

นวด ซ่ึงเป็นลูกจา้งรายวนั และเป็นพนกังานประจาํในตาํแหน่งพนกังานทาํความ

สะอาด/แม่บา้น และมีระยะเวลาท่ีใช้ปฏิบติังานกบัเฮลท์แลนด์สปาแอนด์มาส

ซาจ 

____________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ           

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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จนถึงปัจจุบนัระหว่าง 1-2 ปี โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัในการ

ดาํเนินธุรกิจสปา ด้วยการให้ความสําคญักับปัจจยัทาํเลท่ีตั้ งมากท่ีสุดในด้าน

ปัจจยัภายใน และกบัปัจจยัการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจมากท่ีสุดในดา้น

ปัจจยัภายนอก  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ด้วยการให้

ความสาํคญักบัปัจจยัผลตอบแทนท่ีไดรั้บตามผลการดาํเนินงานของเฮลทแ์ลนด์ส

ปาแอนด์มาสซาจมากท่ีสุดในดา้นผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ให้ความสําคญักบั

ปัจจยัการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองคก์รมากท่ีสุด ในดา้นผลตอบแทนท่ี

ไม่เป็นตวัเงินหรือสวสัดิการพนักงานต่างๆ ให้ความสําคญักบัปัจจยัการเปิด

โอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็นมากท่ีสุดในด้านบรรยากาศท่ีส่งเสริมการ

ปฏิบติังาน ให้ความสําคญักบัปัจจยัการจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพมากท่ีสุดใน

ดา้นการเสริมสร้างความมัน่คงในชีวิต และให้ความสําคญักบัปัจจยัผูบ้ริหาร ใน

ปัจจยัดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกบัสมาชิกในทุกระดบัมากท่ีสุดในดา้นการ

บริหารจดัการ  รวมทั้งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

พนกังานในธุรกิจสปา โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นลูกคา้ไวว้างใจและภกัดี

ต่อตราสินคา้มากท่ีสุด  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่  

ยกเวน้ ปัจจัยตําแหน่งหรือหน้าท่ีงานท่ีรับผิดชอบในปัจจุบัน มีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานในธุรกิจสปา  ปัจจยัในการดาํเนิน

ธุรกิจสปาทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานของพนักงานในธุรกิจสปา และแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ทุก

ปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานในธุรกิจส

ปาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ 0.05  

ผูว้ิจยัเสนอแนะให้ ผูบ้ริหารธุรกิจสปาและเฮลท์แลนด์สปาแอนด์มาส

ซาจ โดยเฉพาะสาขาสาทรควรให้ความสําคญักบัทุกปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจาก

ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่ มีความสัมพนัธ์กบั

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานในธุรกิจสปาอยู่ในระดบัสูงมาก 

โดยทาํการเลือกใชแ้ละพฒันากลยทุธ์ต่างๆ ใหมี้ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัความ
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ตอ้งการของบุคลากรเพื่อสร้างแรงจูงในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ และ

เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานไปพร้อมกนั สาํหรับขอ้เสนอแนะในงานวิจยั

คร้ังต่อไป ควรทาํการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานของพนักงานในธุรกิจสปา สําหรับงานวิจยัในอนาคต รวมทั้ง

การศึกษาในกิจการ พื้นท่ี หรือจงัหวดัอ่ืนๆ และการพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมือ

อ่ืนๆ ประกอบกนั เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงเปรียบเทียบในมุมมองต่างๆ ท่ีหลากหลาย

และเชิงลึกมากข้ึน และสามารถนาํผลการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา

รูปแบบการจดัการทรัพยากรมนุษยไ์ด้จริง ส่งผลทาํให้บริการและกลยุทธ์ทาง

การตลาดไดรั้บการพฒันาไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ

ไดอ้ยา่งมีหลกัเกณฑ์และเหตุผลมากท่ีสุด  ทั้งน้ี ควรทาํการทบทวนผลการศึกษา

และทาํการศึกษาเพิ่มเติมเป็นระยะ เพื่อรักษาความใหม่ของขอ้มูลให้สอดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ในปัจจุบนัตลอดเวลา  

 

คําสําคัญ  :    ประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงาน  ธุรกจิสปา 

 

Abstract 

The objective of this study is to study demographic,  operational, and 

motivation factors regarding job performance efficiency of staff in spa 

business.  Questionnaire is used to collect data with 157 samples who are 

representatives of staff group in operational level of various divisions of  

Health Land Spa and Massage – Sathorn branch.   Percentage, mean, and 

standard deviation are used to describe the data and t-Test,  F-Test (One-way 

ANOVA), and Multiple Regression Analysis (MRA) are used to test the 

hypothesis. 

Findings show the samples mostly are female; have age range between 

21-25 years; graduated in vocational and diploma levels; have range of monthly 

income between 10,001-20,000 baht; are single; were born in Bangkok; are 
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working as a massager as daily employed and as a cleaner for permanent 

employee; and have working experience in Health Land Spa and Massage 

between 1-2 years.  Their comments on operational factors in Spa business by 

focusing on location for internal factors and on economic conditions for 

external factors the most.  For comments on motivation, they focus on 

compensation based on operational results of the business for monetary 

compensation;  on both internal and external training for non-monetary 

compensation; on opening participation opportunity for supporting 

environment; on providing provident funds for supporting life security; and on 

participating all job position levels of staff for management the most.   This 

also includes customer trust and loyalty becomes the most important factors 

incorporating their job performance. 

Outcome of hypothesis testing shows most demographic factors 

excluding current job position or responsibility, influence job performance 

efficiency of staff in spa business.  All of operational and motivation factors 

have relationship with the efficiency at significant level of 0.05.   

The researcher recommends that Health Land Spa and Massage 

executives, especially in Sathorn branch, should concentrate on any relating 

factors since most of factors have relationship with the job performance 

efficiency in very high level according to this study results by choosing and 

developing various strategies efficiently and matching with need of the staff in 

order to motivate efficient working and create job satisfaction.  For any further 

studies, other relating factors, businesses, areas or provinces, and research tools 

should be used to get comparative and deep information in different corners.  

This can be used as a part of means of human resource management and 

supported provided services reasonably.   Moreover, it should be periodic 

review to maintain fresh information for the present situation continually.     
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KEY WORDS  : JOB PERFORMANCE, SPA BUSINESS 

1.บทนํา 

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศท่ีมีประชากรอยูเ่ป็นจาํนวน

มาก ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 เขตกรุงเทพมหานครมีประชากรจาํนวน 

5 , 7 1 0 , 8 8 3 ค น ( ท่ี ม า :สํ า นั ก บ ริ ห า ร ก า ร ท ะ เ บี ย น ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง 

กระทรวงมหาดไทย, 2554) ทาํให้วิถีการดาํเนินชีวิตท่ีมีสภาพการแข่งขนัท่ีสูง

ตลอดเวลา  คนในเมืองมีความเร่งรีบ โดยเฉพาะคนวยัทาํงาน นักศึกษาหรือ

นกัเรียนท่ีตอ้งเร่งรีบออกจากบา้นแต่เช้าเพื่อไปให้ถึงท่ีทาํงาน หรือสถานศึกษา

ทนัเวลา สร้างความเครียด แต่มีเวลานอ้ยลง ขาดการพกัผอ่นและออกกาํลงักาย

อยา่งเพียงพอ ส่งผลทาํใหมี้สุขภาพอ่อนแอลง ผูบ้ริโภคจึงเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

การบริโภค โดยเลือกซ้ือและบริโภคหรือใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากวตัถุดิบทาง

ธรรมชาติ หรือผลิตภณัฑ์บาํรุงสุขภาพ รวมทั้งการหากิจกรรมต่างๆ ท่ีช่วยผ่อน

คลายและเสริมสุขภาพใหดี้หรือแขง็แรงข้ึนเม่ือมีเวลาหรือโอกาส  

การนวดแผนไทย เป็นกิจกรรมการนวดผอ่นคลายหลกัประเภทหน่ึงใน

หลายกิจกรรมของธุรกิจสปา โดยนาํวิธีการบาํบดัรักษาโรคและผ่อนคลายแบบ

ธรรมชาติท่ีสุด และเป็นอีกทางเลือกสําหรับผูท่ี้ตอ้งการผอ่นคลาย โดยธุรกิจสปา

เป็นธุรกิจใหบ้ริการการนวดประเภทต่างๆ เป็นหลกั ซ่ึงมีมูลค่าในตลาดท่ีสูงมาก 

และแนวโน้มในการเจริญเติบโตไปพร้อมกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  ซ่ึง

ในช่วงระเหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2554 มีจาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ

สะสม เท่ากบั  9,685,847 คน ซ่ึงเป็นชาวเอเชียตะวนัออกมากท่ีสุด จาํนวน 

5,032,249 คน คิดเป็นร้อยละ 51.95 ตามมาดว้ยชาวยุโรป จาํนวน 2,726,699 คน 

คิดเป็นร้อยละ 28.15 โดยในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2553 มีจาํนวน นกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติสะสม จาํนวน 7,559,528 คน คิดเป็นอตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 28.13  

จาํนวน นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติทั้งหมดในปี 2553 เท่ากบั 15,936,400 คน 

เพิ่มข้ึนจากปี 2552 ท่ีมีจาํนวน 14,149,841 คน หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.63 

(กรมการท่องเท่ียว, 2554) 
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เฮลทแ์ลนด์สปาแอนด์มาสซาจ (Health Land Spa & Massage) เป็นผู ้

ดาํเนินธุรกิจสปาท่ีให้บริการนวดแผนไทยท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงในประเทศไทย 

โดยเปิดดาํเนินการคร้ังแรกท่ีสาขาศรีนครินทร์ภายใต้วิสัยทศัน์ “การเป็นผู ้

ให้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพท่ีเป็นหน่ึงในใจผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายและ

เจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและย ัง่ยืน”  ซ่ึงในปัจจุบนัเปิดให้บริการมากถึง 8 สาขา 

ไดแ้ก่ สาขาแจง้วฒันา สาขาสาทร สาขาป่ินเกลา้ สาขาศรีนครินทร์ สาขาเอกมยั 

สาขาอโศก สาขาพระราม 2  และสาขาพทัยา โดยพฒันาให้เป็นแหล่งรวมสินคา้

และบริการดา้นสุขภาพครบวงจรท่ีไดรั้บการยอมรับจากบุคคลทัว่ไป ทั้งชาวไทย

และชาวต่างชาติอย่างกวา้งขวาง ซ่ึงปัจจัยหน่ึงท่ีมีส่วนทาํให้ธุรกิจประสบ

ความสําเร็จไดด้ว้ยดีมาจากการให้บริการของพนกังาน ท่ีทาํให้ผูม้ารับบริการให้

การยอมรับดว้ยดี เน่ืองจากบุคลากรหรือแรงงานเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัท่ีสุดใน

การดาํเนินธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจการให้บริการอย่างเช่นธุรกิจสปา  การ

บริหารทรัพยากรมนุษยจึ์งมีความสาํคญัในการบริหารงาน และการพฒันาองคก์ร 

เพื่อให้บุคลากรสามารถปฎิบติังานให้บรรลุได้ตามวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานมีอิทธิพลมาจากทั้งปัจจยัภายใน ซ่ึง

เป็นตวัพนักงานเอง และปัจจยัภายนอกบุคคล ไดแ้ก่ แนวทางการดาํเนินธุรกิจ

สปา ซ่ึงเป็นปัจจยัทั้งภายในและภายนอกองคก์ร และแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

ซ่ึงเป็นปัจจยัทั้งท่ีอยูใ่นรูปแบบของตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน และทั้งท่ีมีตวัตนและ

ไม่มีตวัตนท่ีใช้กระตุน้หรือควบคุมพฤติกรรมของบุคคลให้เพิ่มความพยายาม 

หรือประสิทธิภาพในการปฏิบติังานใหบ้รรลุผลหรือเป้าหมายขององคก์ร รวมทั้ง

การเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและมีชีวิตการทาํงานท่ีมัน่คง(เฮลท์

แลนดส์ปาแอนดม์าสซาจ, 2554) 

สําหรับเฮลท์แลนด์สปาแอนด์มาสซาจ สาขาสาทร เปิดให้บริการเป็น

สาขาท่ี 2 เม่ือปี 2546 ซ่ึงตั้งอยูป่ากซอยสาทร 12 ขา้งอาคารดบัเบิ้ลเอบุ๊คทาวเวอ่ร์ 

ใจกลางศูนยก์ลางธุรกิจระหวา่งสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสุรศกัด์ิและสถานีรถไฟฟ้า

บีทีเอสช่องนนทรี โดยกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ของเฮลท์แลนด์สปาแอนด์มาสซาจ 

สาขาสาทรเป็นกลุ่มลูกคา้ชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของศูนยว์จิยักสิกร
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ไทย, 2551 (อา้งถึงในวเิชียร วงศณิ์ชชากุลและกรศิวชั คธนาสินธร, 2553) ยืนยนั

ว่าคนญ่ีปุ่นท่ีเป็นชนชาติท่ีมีกาํลงัซ้ือท่ีสูงมาก มีความนิยมใช้บริการธุรกิจสปา

อยา่งมา เน่ืองจากความสอดรับกบัวฒันธรรมการอาบนํ้ าแร่ของคนญ่ีปุ่น ทั้งน้ี ณ 

วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2554 เฮลท์แลนด์สปาแอนด์มาสซาจ สาขาสาทร มีจาํนวน

พนกังานทั้งหมด 258 คน แยกเป็นพนกังานประจาํในระดบัปฏิบติัการของแผนก

ต่างๆ ไดแ้ก่ บริการส่วนหนา้ ประชาสัมพนัธ์ การเงิน และแม่บา้น จาํนวน 51 คน 

และพนกังานนวด ซ่ึงเป็นลูกจา้งรายวนั จาํนวน 207 คน โดยจาํนวนดงักล่าวน้ี

อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามการหมุนเวียนเขา้ออกของพนกังาน (แผนกตอ้นรับ 

เฮลทแ์ลนดส์ปาแอนดม์าสซาจ สาขาสาทร, 2554) 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้องดงักล่าวขา้งตน้และประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานใน

ธุรกิจสปา โดยผูว้จิยัคาดหวงัวา่แลการศึกษาจะมีประโยชน์ต่อการวางแผนการใช้

กลยุทธ์แรงจูงใจให้สอดคล้องกับความตอ้งการของพนักงานในธุรกิจสปาได้

อยา่งมีสิทธิภาพ โดยไดน้าํมาเป็นขอ้เสนอแนะสําหรับบริษทั เฮลทแ์ลนด์ จาํกดั

หรือผูป้ระกอบการในธุรกิจดงักล่าวน้ีท่ีมีความสนใจต่อไป 

วตัถุประสงค์ในงานวจัิย       

1. เพื่อศึกษาถึงลกัษณะประชากรศาสตร์  ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบติั งานของพนกังานในธุรกิจสปา 

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัในการดาํเนินธุรกิจสปา    ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานในธุรกิจสปา 

3. เพื่อศึกษาถึงแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานในธุรกิจสปา  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ได้ทราบถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีเ ก่ียวข้องท่ีมีความสัมพันธ์กันกับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานเฮลท์แลนด์สปาแอนด์มาสซาจ 

สาขาสาทร 
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2. ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์  ต่อการพฒันาระบบบริหารจดัการภายใน

ของธุรกิจสปา โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ โดยได้ข้อเสนอแนะ

สาํหรับเฮลทแ์ลนดส์ปาแอนดม์าสซาจ 

3. ไดข้อ้มูลท่ีเป็นแนวทางสําหรับวางแผนการใช้กลยุทธ์แรงจูงใจให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังานในธุรกิจสปาและของเฮลท์แลนด์สปา

แอนดม์าสซาจไดอ้ยา่งมีสิทธิภาพมากข้ึน 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานของพนกังานในธุรกิจสปาแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัในการดาํเนินธุรกิจสปามีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังานในธุรกิจสปาแตกต่างกนั 

3. แรงจูงใจในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังานในธุรกิจสปาแตกต่างกนั 
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กรอบแนวความคิด 

                              ตวัแปรอิสระ                                                ตวัแปรตาม 

 

      

 

 

 

 

    

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานของ

พนกังาน 

ในธุรกิจสปา 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ      อาย ุ     วฒิุการศึกษา   รายไดต้่อเดือน     สถานภาพสมรส     ภูมิลาํเนา

เดิม  ตาํแหน่งหรือหนา้ท่ีงานท่ีรับผิดชอบในปัจจุบนั  

ระยะเวลาท่ีใชป้ฏิบติังานกบัเฮลทแ์ลนดส์ปาแอนดม์าสซาจ  

 
 

ปัจจยัในการดาํเนินธุรกจิสปา 

ปัจจยัภายใน  ไดแ้ก่  ช่ือเสียงขององคก์ร  

คุณภาพและความหลากหลายของบริการ   

กระบวนการและระยะเวลาในการใหบ้ริการ   

วตัถุดิบและอุปกรณ์ท่ีเลือกใช ้  

ทาํเลท่ีตั้ง  

 ปริมาณกาํลงัการใหบ้ริการ )จาํนวนบุคลากร  (  

ความเหมาะสมของวนัและช่วงเวลาในการใหห้รือใชบ้ริการ   

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ การกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไวอ้ยา่งชดัเจน   

การสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ   

การไดรั้บความรวมมือจากผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (Supplier) 

การเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ 

แรงจูงใจในการปฏิบตังิาน 

ผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน    

ผลตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินหรือสวสัดิการพนกังานต่างๆ   

บรรยากาศท่ีส่งเสริมการปฏิบติังาน     ความมัน่คงในชีวติ        

การบริหารจดัการ 
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2.แนวคิด 

สถาบนัพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  )2549  (ให้ความหมาย

ของการนวดแผนไทยว่าเป็นวิธีบาํบดัรักษาโรคท่ีเป็นธรรมชาติท่ีสุดตั้งแต่สมยั

โบราณโดยในภาพรวมธุรกิจน้ีมีมูลค่าตลาดท่ีสูงมากและเพิ่มข้ึนซ่ึงเป็นการ

เติบโตไปพร้อมกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

เฮลท์แลนด์บริษัทจาํกัด (2554) บริษัทฯ เป็นผูด้าํเนินธุรกิจสปาท่ี

ใหบ้ริการนวดแผนไทยท่ีมีช่ือเสียงในปัจจุบนั  มีสํานกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 61/1 

ซอยสมปรารถนา แยก 1 ถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร   

เปิดให้บริการ 8 สาขา ไดแ้ก่ สาขาแจง้วฒันา สาขาสาทร สาขาป่ินเกลา้ สาขาศรี

นครินทร์ สาขาเอกมยั สาขาอโศก สาขาพระราม 2  และสาขาพทัยา  ทุกวนั

ระหวา่งเวลา 9.00 น .– 23.00 น  .ผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 

2551 บริษทัฯ สามารถสร้างรายไดสู้งถึง 39,764,159.05 บาท เพิ่มสูงข้ึนจากปี 

2550 ร้อยละ 52.19 และเพิ่มข้ึนเป็น 46,913,179.65 บาทในปี 2552  เพิ่มสูงข้ึน

จากปี 2551 ร้อยละ 17.98 และเพิ่มสูงข้ึนจากปี 2550 ร้อยละ 79.55 

Kotler, Philip (1994)  การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบติัการใดๆ 

ท่ีกลุ่มบุคคลหน่ึงไม่สามารถนาํเสนอให้อีกกลุ่มหน่ึง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจบั

ต้องได้และไม่ได้ส่งผลของความเป็นเจ้าของส่ิงใด ทั้ งน้ีการกระทาํดังกล่าว

อาจจะรวมหรือไม่รวมอยูก่บัสินคา้ท่ีมีตวัตนได ้

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2549 การ

บริหารทรัพยากรมนุษย ์ (THE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT: 

HRM) ถือว่าเป็นปัจจยัท่ีสําคญัอย่างหน่ึงในการบริหารงาน เน่ืองจากบุคลากร

เป็นผูจ้ดัหาและใชท้รัพยากรบริหารอ่ืนๆ 

Kotler, Philip (1997) ความพึงพอใจ คือ ระดบัความรู้สึกของบุคคลท่ี

เป็นผลมาจาก การเปรียบเทียบระหวา่งผลประโยชน์จากคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ 

หรือการทาํงานของผลิตภณัฑต์ามท่ีเห็นหรือเขา้ใจกบัการคาดหวงัของบุคคล   

Katz, Daniel & Kahn, Robert L. )1978) ไดศึ้กษาในเร่ืองปัจจยัท่ีสาํคญั

ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานส่วนประกอบท่ีสาํคญัของประสิทธิผลและ
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ประสิทธิภาพขององคก์ารสามารถวดัไดจ้ากปัจจยันาํเขา้เปรียบเทียบกบัผลผลิตท่ี

ได ้ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือน ในความเป็นจริง 

3.ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มพนกังานระดบัปฏิบติัการในแผนก

ต่างๆ ของเฮลท์แลนด์สปาแอนด์มาสซาจสาขาสาทร โดยเม่ือวนัท่ี 7  กรกฎาคม 

2554  มีจาํนวนพนักงานทั้งหมด 258 คน (พนกังานประจาํในระดบัปฏิบติัการ

ของแผนกต่างๆ ได้แก่ บริการส่วนหน้า ประชาสัมพนัธ์ การเงิน และแม่บ้าน 

จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 19. 77  และพนักงานนวด ซ่ึงเป็นลูกจา้งรายวนั 

จาํนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 80. 23 )  

การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างใช้แนวทางของ Yamane, Taro โดย

ใชสู้ตร n = (N / (1 + N(e)2) ณ ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดร้้อยละ 5 

เท่ากบั 157 ตวัอยา่ง  แยกเป็นกลุ่มพนกังานประจาํ 31 ตวัอย่างและลูกจา้งรายวนั

126 ตวัอยา่ง  

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช ้t-Test  F-Test )One-way ANOVA) และการวเิคราะห์

ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis: MRA) ในการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ผลการวคิราะห์ 

กลุ่มตวัอยา่งพนกังานระดบัปฏิบติัการ ในแผนกต่างๆ ของเฮลทแ์ลนด์ส

ปาแอนด์มาสซาจสาขาสาทร จาํนวน 157 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 

108 คน คิดเป็นร้อยละ 68.79 มีอายุระหวา่ง  21-25 ปี จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อย

ละ 45.86 มีวุฒิการศึกษาอยูใ่นระดบัปวช./ปวส./อนุปริญญา จาํนวน 70 คน คิด

เป็นร้อยละ 44.59 มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,001-20,000 บาท จาํนวน 53 คน 

คิดเป็นร้อยละ 33.76 มีสถานภาพโสด จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 49.68 มี

ภูมิลาํเนาเดิมอยู่ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 49.04 มี

ตาํแหน่งหรือหนา้ท่ีงานท่ีรับผิดชอบในปัจจุบนัเป็นพนกังานนวด ซ่ึงเป็นลูกจา้ง

รายวนั จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 80.26 และเป็นพนักงานประจาํใน
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ตาํแหน่งพนกังานทาํความสะอาด/แม่บา้น จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.10 และ

มีระยะเวลาท่ีใช้ปฏิบติังานกับเฮลท์แลนด์สปาแอนด์มาสซาจจนถึงปัจจุบัน

ระหวา่ง 1-2 ปี จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 44.59 

กลุ่มตวัอยา่งพนกังานระดบัปฏิบติัการ ในแผนกต่างๆ ของเฮลทแ์ลนด์ส

ปาแอนด์มาสซาจสาขาสาทร จาํนวน 157 ราย มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัใน

การดาํเนินธุรกิจสปาด้านปัจจยัภายใน ในภาพรวมอยู่ในระดบัสูงมาก โดยให้

ความสําคัญกับปัจจัยด้านทาํเลท่ีตั้ งมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.78 และด้านปัจจัย

ภายนอก ทุกปัจจัยอยู่ในระดับสูงมาก โดยให้ความสําคญักับปัจจัยด้านการ

เปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.78  โดยมีความคิดเห็น

เก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ทุกปัจจยัอยูใ่น

ระดบัสูงมาก โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นผลตอบแทนท่ีได้รับตามผลการ

ดาํเนินงานของเฮลท์แลนด์สปาแอนด์มาสซาจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.78 ด้าน

ผลตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินหรือสวสัดิการพนกังานต่างๆ ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับสูงมาก โดยให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านการฝึกอบรม ทั้งภายในและ

ภายนอกองคก์รมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.78 ดา้นบรรยากาศท่ีส่งเสริมการปฏิบติังาน 

ทุกปัจจยัอยูใ่นระดบัสูงมาก โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นการเปิดโอกาสให้

ร่วมแสดงความคิดเห็นมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.50 ดา้นการเสริมสร้างความมัน่คง

ในชีวิต ทุกปัจจยัอยูใ่นระดบัสูงมาก  โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นการจดัตั้ง

กองทุนสํารองเล้ียงชีพมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.80 และด้านการบริหารจดัการ ใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัสูงมาก โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านผูบ้ริหาร บริหาร

แบบมีส่วนร่วมกับสมาชิกในทุกระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.78 และมีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานในธุรกิจสปา ทุก

ปัจจยัอยู่ในระดบัสูงมาก โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านลูกคา้ไวว้างใจและ

ภกัดีต่อตราสินคา้มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.78 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ 

ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายได้ต่อเดือน  สถานภาพสมรส ภูมิลาํเนาเดิม 

และระยะเวลาท่ีใช้ปฏิบติังานกบัเฮลท์แลนด์สปาแอนด์มาสซาจจนถึงปัจจุบนั 
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ยกเวน้ ตาํแหน่งหรือหนา้ท่ีงานท่ีรับผิดชอบในปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนั   มีอิทธิพล

ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานในธุรกิจสปาแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ณ 0.05  สาํหรับปัจจยัในการดาํเนินธุรกิจสปา ทั้งปัจจยัภายใน

ปัจจยัภายนอก มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน

ในธุรกิจสปาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ 0.05 ทั้งน้ี ทั้ง 2 ปัจจยัต่างมี

ความสัมพนัธ์ต่อกันในระดับท่ีเท่ากัน นอกจากน้ีทุกปัจจัยแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังาน ได้แก่ ผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ผลตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินหรือ

สวสัดิการพนักงานต่างๆ  บรรยากาศท่ีส่งเสริมการปฏิบติังาน การเสริมสร้าง

ความมัน่คงในชีวิต และการบริหารจดัการ  มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานของพนกังานในธุรกิจสปาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ 

0.05 ทั้งน้ี ปัจจยัทั้ง 5 ดา้นมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั โดยปัจจยัด้านการ

บริหารจัดการ  มีความสัมพนัธ์กับตัวแปรด้านอ่ืนๆ มากท่ีสุด แต่ปัจจัยด้าน

บรรยากาศท่ีส่งเสริมการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรดา้นอ่ืนๆ นอ้ยท่ีสุด 

5.อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของหลายท่าน

ดงัน้ี 

อนันตา บุญญลกัษณ์ (2550) การศึกษาการสร้างแรงจูงใจแก่พนักงาน

ของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ดว้ยผลตอบแทนพิเศษท่ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อ

ศึกษาการสร้างแรงจูงใจแด่พนกังานดว้ยผลตอบแทนพิเศษของธนาคารธนชาติ 

จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงพบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจท่ีเป็นตวัเงิน

อยู่ในระดับมาก และผลตอบแทนควรข้ึนอยู่กับลักษณะงานและผลการ

ปฏิบติังานอยู่ในระดับสูง นอกจากน้ี ยงัมีความคิดเห็นความคิดเห็นเก่ียวกับ

แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ด้วยการให้ความสําคญักับปัจจยัการฝึกอบรมทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กรมากท่ีสุด ในด้านผลตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินหรือ

สวสัดิการพนกังานต่างๆ กบัปัจจยัการเปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็นมาก

ท่ีสุดในด้านบรรยากาศท่ีส่งเสริมการปฏิบัติงาน กับปัจจัยการจัดตั้ งกองทุน

สํารองเล้ียงชีพมากท่ีสุดในดา้นการเสริมสร้างความมัน่คงในชีวิต และกบัปัจจยั
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ผูบ้ริหาร บริหารแบบมีส่วนร่วมกับสมาชิกในทุกระดับมากท่ีสุดในด้านการ

บริหารจดัการ  รวมทั้งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

พนกังานในธุรกิจสปา โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นลูกคา้ไวว้างใจและภกัดี

ต่อตราสินคา้มากท่ีสุด  

กิตติกร จงจิรวิศาล (2549) การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและคุณลกัษณะ

งานท่ีมีต่อความพึงพอใจในงานของพนกังานขายบตัรเครดิต ธนาคารสแตนดาร์ด

ชาร์เตอร์ (ไทย) ซ่ึงพบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านรายได้ต่อเดือนท่ี

แตกต่างกนัมีผลทาํให้ความพึงพอใจในงานแตกต่างกนั ซ่ึงความพึงพอใจมีส่วน

ทาํใหก้ารปฏิบติังานของพนกังานมีประสิทธิภาพ  

ปรีชา แซ่เจ็น (2549) ไดท้าํการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท พบวา่ อายุ ระดบัการศึกษา 

ตาํแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และรายได้ต่อเดือนมีผลต่อความพึง

พอใจในการปฏิบติังาน ของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลสมิติเวช สุขมุวทิ 

ชิสา อุรัมภรณ์ (2550) ได้ทาํการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) สํานักงานใหญ่ อาคาร

เพชรบุรี พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน และอายุใน

การทาํงานท่ีแตกต่างกนั มีผลทาํให้ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ อาคารเพชรบุรี

แตกต่างกนั 

ประเสริฐ อนุวรรณ (2546) ทาํการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของพนกังาน: กรณีศึกษา บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จาํกดั (มหาชน) 

พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังานทุกตวัแปรมีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานแตกต่างกนั 

6.ข้อเสนอแนะ  

  การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานในธุรกิจสปา  

กลุ่มตวัอยา่งไดใ้ห้ความสําคญักบัปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัสูงมาก ยกเวน้

บางปัจจยั ได้แก่ เคร่ืองแบบพนักงาน  และการกาํหนดกฎระเบียบในการ
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ปฏิบติังานไวอ้ย่างชัดเจน ซ่ึงยงัอยู่ในระดับท่ีสูง อน่ึง จากผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ท่ีถือวา่เป็นปัจจยัภายในแต่

ละบุคคล และปัจจยัภายนอกทัว่ไป ไดแ้ก่ ปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนิน

ธุรกิจสปา และแรงจูงใจต่างๆ มีความเก่ียวกบัสัมพนัธ์กนักบัประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังานในธุรกิจสปา  ผูบ้ริหารธุรกิจสปาและเฮลท์แลนด์สปา

แอนดม์าสซาจ โดยเฉพาะสาขาสาทร  จึงควรให้ความสําคญักบัทุกปัจจยั โดยทาํ

การเลือกใช้และพฒันากลยุทธ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความ

ตอ้งการของบุคลากรเพื่อสร้างแรงจูงในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ความพึงพอในการปฏิบติังานไปพร้อมกนั  

สาํหรับขอ้เสนอแนะในงานวิจยัคร้ังต่อไป มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ควรทาํการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานของพนกังานในธุรกิจสปาสําหรับงานวิจยัในอนาคต เพื่อให้ได้

ขอ้มูลในมุมมองท่ีหลากหลายมากข้ึน และสามารถนาํผลการศึกษาไปใช้เป็น

แนวทางในการพฒันารูปแบบการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ส่งผลทาํให้บริการและ

กลยทุธ์ทางการตลาดไดรั้บการพฒันาไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งมีหลกัเกณฑแ์ละเหตุผลมากท่ีสุด   

2. ควรทาํการศึกษาในกิจการ พื้นท่ี หรือจงัหวดัอ่ืนๆ เพื่อได้ขอ้มูล

สาํหรับการเปรียบเทียบในดา้นต่างๆ แตกต่างกนัไป 

3. ควรทาํการศึกษาโดยใชเ้คร่ืองมืออ่ืนๆ ประกอบกนั ทาํให้ไดข้อ้มูลเชิง

คุณภาพและขอ้มูลเชิงลึกท่ีเป็นประโยชน์มากข้ึนท่ีสามารถนาํมาประยุกต์ใช้ใน

ธุรกิจสปาไดดี้ข้ึน 

4. ควรทาํการทบทวนผลการศึกษาและทาํการศึกษาเพิ่มเติมเป็นระยะ 

เพื่อรักษาความใหม่ของขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัตลอดเวลา  

7.เอกสารอ้างองิ 

กิตติกร จงจิรวศิาล. ปัจจยัส่วนบุคคลและคุณลกัษณะงานท่ีมีต่อความพึงพอใจใน

งานของพนกังานขายบตัรเครดิต ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
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