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        ปัจจัยทีม่ีผลกบัทัศนคติของผู้ใช้บริการต่อภาพลกัษณ์ของ 

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จํากดั สํานักงานใหญ่ 

(Factors Effecting to Attitude of Customer Towards Image of Bangkok  

Commercial Asset Management Co., Ltd. Office : BAM) 

นพพร  กิตติโสภิตวงศ ์1 ดร.นนัทวนั  อินทรชาติ 2 

………………………………………………………………………………………... 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาทศันคติของผูใ้ช้บริการต่อภาพลกัษณ์

ของบริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สาํนกังานใหญ่ (บสก.) และศึกษา

ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติของผูใ้ชบ้ริการต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั บริหารสินทรัพย ์

กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สาํนกังานใหญ่ (บสก.) โดยใชปั้จจยัทางการตลาด 7p ซ่ึงไดแ้ก่  

ผลิตภณัฑ ์ ราคา  ช่องทางการจาํหน่าย  กิจกรรมส่งเสริมทางดา้นการตลาด  บุคลากร  

กระบวนการให้บริการ และส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ซ่ึงจากงานวิจยัอ้างอิง อาทิ 

อาํนาจ สุขสุเดช, 2553 : 24; กุลธิดา  ธรรมวภิชัน์, 2545 : 133; ธนญัญา  เชรษฐา, 2532 

(อา้งถึง รุจิรา เครือโชติกุล, 2549 หน้า 10) รวมถึงนกัวิชาการอีกหลายท่าน ได้

ทาํการศึกษาวิจยั และพบวา่ส่วนประสมทางการตลาด 7p สามารถใชว้ดัทศันคติของ

ผูใ้ช้บริการต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั หรือผลิตภณัฑ์ได้   งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิง

สํารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาํนวน 400 

ชุด ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยัน้ี ได้จากลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ ซ้ือสินทรัพยร์อการขาย 

โดยไดท้าํการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่มจากประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 30 – 51 ปี จาํนวน  

400 คน  สถิติท่ีใช้ในงานวิจยัประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน 
 

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

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรรัฐประศาสนศาตร์ คณะบริหารทัว่ไป มหาวิทยาลยั

บูรพา 
2  อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรรัฐประศาสนศาตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
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ไดแ้ก่ ความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณ    

 ผลการศึกษาในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ปัจจยัที่มีผลกบัทศันคติ

ของผูใ้ช้บริการต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกัด 

สํานกังานใหญ่ (บสก.) ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างของการวิจยั เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

คิดเป็นร้อยละ 50.25  มีอายุระหวา่ง 31 - 40 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.75  ส่วน

ใหญ่มีรายไดอ้ยู่ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.00   มีระดบั

การศึกษาระดบัปริญญาตรี   คิดเป็นร้อยละ  63.00  และมีอาชีพเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชนมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 47.75 กลุ่มตวัอย่างของการวิจยัส่วนใหญ่ มี

ความถ่ีในการรับข่าวสารอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.73 (S.D. = .47)  โดย

ไดรั้บข่าวสารดา้นส่ือเฉพาะกิจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 2.97 (S.D. = .63)  

 จากการศึกษายงัพบว่าผลการศึกษาทศันคติของผูใ้ช้บริการต่อ 7p พบว่า 

ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ซ่ึงสามารถแยกย่อยไดเ้ป็น ทศันคติต่อผลิตภณัฑ์  ราคา  

ช่องทางการจาํหน่าย  พนกังาน  กระบวนการให้บริการ  และส่ิงแวดลอ้มทาง

กายภาพ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาดอยู่ในเกณฑ์ดี 

 สรุปได้ว่าปัจจยัที่มีผลกบัทศันคติของผูใ้ช ้บริการต่อภาพลกัษณ์ของ

บริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สํานกังานใหญ่ (บสก.)  มีทศันคติ

ต่อภาพลกัษณ์อยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย 4.34 (S.D. = .37)  โดยส่วนใหญ่มีทศันคติ

ต่อภาพลกัษณ์ดา้นพนกังานมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.45 (S.D. = .50) นอกจากน้ีผลการ

ทดสอบสมมติฐานการถดถอยพหุคูณเพื่อคน้หาตวัแปรที่มีอิทธิพลต่อทศันคติของ

ผูใ้ช ้บริการต่อภาพลกัษณ์ของ บริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั 

สํานักงานใหญ่ (บสก.)  พบว่า ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติของผู ้ใช้บริการต่อ

ภาพลักษณ์ของ บริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สํานกังานใหญ่ 

(บสก.)  ไดแ้ก่ เพศหญิง, อายรุะหว่าง 41 - 50 ปี, รายไดร้ะหว่าง 30,001 - 40,000 

บาท, รายไดร้ะหว่าง 40,001 - 50,000 บาท, รายไดต้ั้งแต่ 50,001 บาท ข้ึนไป, ระดบั

การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี, ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และอาชีพรับราชการ/ 

รัฐวิสาหกิจ  โดยตวัแปรทั้ง 8 ตวั  มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติของผูใ้ช้บริการต่อ
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ภาพลกัษณ์ของ บสก.  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ .561  และสามารถพยากรณ์

ตวัแปรไดร้้อยละ 31.5  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 โดยมีความคลาดเคล่ือน

มาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากบั ± .308  และจากผลการศึกษาพบว่า ราคาขาย

ทรัพยสิ์นของทาง บสก. ค่อนขา้งสูง ดงันั้นบริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์

จาํกดั สํานกังานใหญ่ (บสก.) ควรกาํหนดราคาขายโดยอิงราคาตลาดให้มากที่สุด  

นอกจากนั้นทาง บสก. ควรจดัโปรโมชั่นท่ีน่าสนใจเพื่อดึงดูดความสนใจอย่าง

สมํ่าเสมอ และต่อเน่ือง 

     ABSTRACT 

 The purposes of this research is to study factors affecting attitudes of users 

towards images for the Head Office of Bangkok Commercial Asset Management 

Co., Ltd. (BAM). A questionnaire was issued sample population of 400 people aged 

between 30 – 51 years, those are the Head Office of Bangkok Commercial Asset 

Management Co., Ltd. (BAM) customers.  The sample population were selected 

using random sampling technique from 6,524 overall BAM’s customers (in year 

2010). Computer data analysis software was used to calculate data analysis.  The 

statistics used for data analysis were percentage and standard deviation. The 

hypothesis was tested by Multiple Regression Analysis consisted of variable, gender, 

educational level, career, age, and income. The statistic significance was at .05 

level.  

 Analysis of demographic effecting the factors to Attitude of Customer 

Towards Image of Bangkok  Commercial Asset Management Co., Ltd. Office : 

BAM) was female at 50.25% age between 31 - 40 years old at 36.75%, income 

between 20,001 – 30,000 baht at 41%, education level was Bachelor degree at 63% 

and occupation was Employee at 47.75%.  The frequency of information receiving 

was in the middle level at 2.73 (S.D. = .47); mostly received from poster, brochure 
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and leaflet at 2.97 (S.D. = .63).  The attitude toward BMA’s employees was the 

most affecting factor with 4.45 (S.D. = .50). 

  The research result revealed that the users had attitudes towards the 

images of BAM for 7 aspects in total. The overall images were at a very good level. 

When divided into each aspect, it was found that there were 6 aspects at a very good 

level including employee aspect, product aspect, distribution channel aspect, 

physical environment aspect, service process aspect, and price aspect, respectively. 

Only one aspect was at a good level, which was, marketing promotion aspect.  

 From studied factors affecting attitudes of users towards images for the 

Head Office of Bangkok Commercial Asset Management Co., Ltd. (BAM) to 

marketing mix 7ps found that the overall was excellent which could be classified as 

Product, Price, Place, Employee, Service and Physical Evidence were excellent and 

Promotion was Good.  

 According to the test of hypothesis, it was found that the variables 

affecting the attitudes of users towards the images for the Head Office of Bangkok 

Commercial Asset Management Co., Ltd (BAM) included female, age between 41 – 50 

years old, income between 30,001 - 40,000 baht, 40,001 - 50,000 baht, 50,001 baht 

up, educational level lower than bachelor level and higher than bachelor level, career in 

civil servant/state enterprise. All of 8 variables had relationship with the attitudes of 

users towards the images of BAM. The Correlation Coefficient value was .561 and 

the variables could be predicted at 31.5% by statistical significance at .001 level. The 

standard error in prediction was equal to ± .308. 

บทนํา 

 จากวิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาค

เศรษฐกิจไดร่้วมกนัดาํเนินการหาทางแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงปัญหาท่ีสําคญั

ในขณะนั้น คือ 1) ทุนสาํรองระหวา่งประเทศตกตํ่า และความเช่ือมัน่ต่อค่าเงินบาท 2) 
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ความมัน่คงของสถาบนัการเงินและปัญหากองทุน เพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนั

การเงิน 3) อตัราดอกเบ้ียสูง 4) อตัราเงินเฟ้อสูง 5) การไหลออกของเงินทุนจาํนวน

มากและการขาดสภาพคล่อง 6) ผลกระทบทางสังคมจากวิกฤตเศรษฐกิจ และ 7) 

ความไม่มัน่ใจในนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจของรัฐบาล (กระทรวงการคลงั, 

ออนไลน์, 2553) 

 ในช่วงเวลาดงักล่าวไดบ้ัน่ทอนความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อเศรษฐกิจไทย  

เกิดความเสียหายจนตอ้งปิดบริษทัไฟแนนซ์ 56 แห่ง จากปัญหาดงักล่าวรัฐบาลไดอ้อก

มาตรการหลายมาตรการโดยมีเป้าหมายในการเอ้ืออาํนวยให้มีการปรับโครงสร้างหน้ี  

แกปัญหาหน้ีท่ีไมก่อให้เกิดรายไดเ้พื่อให้สถาบนัการเงินสามารถเพิ่มปริมาณ

การให้กูยืมได โดยหน่ึงในมาตรการที่สําคญั คือ การออกพระราชกาํหนด

บรรษทับริหารสินทรัพย ์พ.ศ. 2540  จดัตั้งบรรษทับริหารสินทรัพย ์ หรือ บบส. (Asset 

Management Company : AMC) เพื่อประกอบธุรกิจรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยทุ์ก

ประเภทของบริษทัเงินทุนและบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ถูกระงบัการดาํเนินกิจการ 

รวมทั้งรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีมีการคา้งชาํระดอกเบ้ียตั้งแต่ 3 เดือน

ข้ึนไปของสถาบนัการเงิน (กระทรวงการคลงั, ออนไลน์, 2553) 

 บริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.)  เป็นหน่ึงใน บรรษทั

บริหารสินทรัพย ์ท่ีจดัตั้งข้ึนโดยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี  14  สิงหาคม  2541 เพื่อ

บริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (Non-Performing Loans : NPLs) ของธนาคาร

กรุงเทพพาณิชยก์าร จาํกดั (มหาชน)  (Bangkok Bank of Commerce : BBC) มูลค่า

รวม 55,204 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.63 ของหน้ีท่ีไม่ก่อเกิดรายได้ (NPLs) ใน

ระบบสถาบนัการเงิน ซ่ึงมีจาํนวนรวม ณ ส้ินปี 2541 ทั้งส้ิน 2,675 พนัลา้นบาท 

หรือร้อยละ 45.02 ของ NPLs ทั้งระบบเศรษฐกิจ ในจาํนวนน้ีเป็น NPLs ของธนาคาร

พาณิชยข์องรัฐร้อยละ 49.95 หรือ 1,036 พนัลา้นบาท ส่วนสินทรัพยท่ี์ดีและหน้ีสินชั้น

ดี (Performing Loans) ได้โอนไปยงัธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) เพื่อดาํเนิน

ธุรกรรมต่อไป (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2543, หนา้ 79) 

 การดาํเนินงานของบริษทับริหารสินทรัพยก์รุงเทพพาณิชย ์จาํกดั ในช่วงปี 

พ.ศ. 2542 ประสบปัญหาภาพลกัษณ์ขององค์การที่ไม่มั่นคงและไม่น่าเช่ือถือ 
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ประชาชนจดจาํและระลึกถึงองค์การ (Brand Awareness) ในด้านลบ (Negative 

Image) ซ่ึงผูบ้ริหารแกไ้ขภาวะวิกฤตดงักล่าว จนต่อมาในปี พ.ศ. 2545 บสก. จึงไดรั้บ

การยอมรับและความไวว้างใจจากสถาบนัการเงินสมาชิกชมรมสินทรัพยร์อการขาย

ของธนาคารพาณิชย ์ภายใตส้มาคมธนาคารไทย ให้เป็นองค์การหลกัในการจดังาน

มหกรรมอสังหาริมทรัพยส์ถาบนัการเงิน (NPA Grand Sale) และงานบา้นธนาคารสัญจร                          

(สุดารัตน์     ศุภธรรมกิจ,   2551,   หนา้ 5)     ภาพลกัษณ์ดา้นความเป็นมืออาชีพดา้น

การบริหารจดัการสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPLs) และทรัพยสิ์นพร้อมขาย (NPA) นาํมา

ซ่ึงการยอมรับจากภาครัฐให้ บสก. รับบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขายของกองทุน

เพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย (Thai 

Asset Management Company : TAMC) สถาบนัการเงินรัฐและเอกชนในระบบ

เศรษฐกิจ และมีแนวนโยบายให้ บสก. เป็นองค์การหลกัในการบริหารสินเช่ือดอ้ย

คุณภาพในระบบเศรษฐกิจ  (สุดารัตน์ ศุภธรรมกิจ, 2551, หนา้ 8) 

 ภารกิจหลกัของบสก. คือ การติดตามเรียกเก็บหน้ีที่ไม่ก่อเกิดรายได้ 

(NPL) โดยเน้นการประนอมหน้ีบนพื้นฐานความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้ีและ

ลูกหน้ี  ไม่เน้นกาํไรสูงสุด แต่เน้นการช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีสุจริต  หรือท่ีประสบปัญหา

ดา้นต่าง ๆ เช่น ลูกหน้ีท่ีประสบอุทกภยั เป็นตน้  และการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย 

(NPA) โดยการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย    และร่วมงานอสังหาริมทรัพยต่์าง ๆ เพื่อ

จาํหน่ายทรัพยต์ามโอกาสท่ีเหมาะสม  จดัมหกรรมขายทอดตลาดของ บสก. โดยจดั

ร่วมกบัสถาบนัการเงิน และกรมบงัคบัคดี  จดัทาํรายการแบบสํารวจทรัพยเ์ป็นบญัชี

สําหรับตรวจ (Check List) ที่เป็นมาตรฐานทั้งสํานกังานใหญ่และภูมิภาค  พฒันา

ระบบการจดัการทรัพยใ์ห้เป็นบรรทดัฐานเดียวกนั และปรับปรุงพฒันาทรัพยเ์พื่อ

เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ทาํให้ขายไดง่้ายและรวดเร็วยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัไดรั้บการยอมรับ

จากลูกคา้วา่เป็นทรัพยส์ภาพดีไดม้าตรฐาน แมจ้ะเป็นทรัพยมื์อสองก็ตาม อย่างไรก็

ตามถึงแมว้า่การดาํเนินการสนบัสนุนและส่งเสริมทางดา้นภาพลกัษณ์ท่ีกล่าวมาแลว้

ขา้งตน้ จะส่งผลให ้บริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั ไดรั้บการยอมรับ

มากข้ึน แต่อาจจะมีประชาชนและกลุ่มลูกคา้บางกลุ่มท่ียงัไม่มัน่ใจ และไม่เช่ือมัน่ใน

สินค้าและบริการของบริษทับริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จาํกัด  จากเหตุผล
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ดังกล่าวจึงทําให้ผู ้วิจ ัยสนใจท่ีจะทําการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลกับทัศนคติของ

ผูใ้ชบ้ริการต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สํานกังาน

ใหญ่ (บสก.)  เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง พฒันานโยบาย และแผนการสร้าง

ภาพลกัษณ์ต่อองคก์ารใหเ้ป็นท่ียอมรับแก่ประชาชนตลอดไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูใ้ช้บริการต่อภาพลักษณ์ของบริษัท บริหาร

สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สาํนกังานใหญ่ (บสก.)   

2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อทศันคติของผูใ้ช้บริการด้านภาพลักษณ์ของบริษัท 

บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สาํนกังานใหญ่ (บสก.)    

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการซ้ือสินทรัพยร์อการขาย

ของบริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สาํนกังานใหญ่ (บสก.)  จาํนวน 

6,524 ราย  (ฝ่ายขอ้มูลและปฏิบติัการทรัพยสิ์นรอการขาย, 2553) มีอายุระหวา่ง 30 – 

51 ปี  

 การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ด ้วยสูตรของ 

Taro Yamane  โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ที่ 95% ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 400 คน  แลว้

ทาํการแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling)  ตามพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี และ สมุทรปราการ แล้วจึงทาํการสุ่มตวัอย่าง

อยา่งง่าย จากบญัชีรายช่ือลูกคา้ของบริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั 

สาํนกังานใหญ่ (บสก.) 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี เคร่ืองท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถาม 

(Questionnaires) ประกอบดว้ย  

 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลป�จจยัส�วนบุคคล   

 ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัป�จจยัประสบการณ์ของบุคคล 

ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่ือมวลชนในเร่ืองส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจ      

ส่ือบุคคล และส่ืออินเตอร์เน็ต 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

 ส่วนท่ี4 ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติของผูใ้ช้บริการต่อภาพลักษณ์ของบริษัท 

บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สาํนกังานใหญ่ (บสก.)    

 โดยทาํการตรวจสอบความตรงของแบบสอบถามดว้ยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน และ

ทดลองใช  ้(Try Out) กบัผูใ้ช้บริการที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 คน เพื่อหาค่า

ความเช่ือถือได ้(Reliability) แบบ Cronbach’s Alpha  ไดค้่า  .94  และดาํเนินการ

เก็บขอ้มูลเป็นไปตามเง่ือนไขของการพิทกัษ์สิทธิของกลุ่มตวัอย่าง  สถิติเพื่อ การ

ทดสอบสมมติฐาน  โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis)  ผูว้ิจยัไดท้าํการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบจาํลอง และตรวจสอบ

ข้อตกลงเบ้ืองต้นในการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น และเน่ืองจากการ

วิเคราะห์ในคร้ังน้ี  มีตวัแปรอิสระ ท่ีมีมาตรวดัเป็นแบบนามบญัญติั (Nominal) หรือ

แบบอนัดบั (Ordinal)  ผูว้ิจยัจึงทาํการเปล่ียน (transform) ให้เป็นตวัแปรหุ่น (Dummy 

Variable) แลว้จึงทาํการวเิคราะห์การถดถอย ซ่ึงผลการศึกษาจะนาํเสนอต่อไป 

สรุปผลการวจัิย  

ผูว้จิยัขอนาํเสนอผลงานศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอนดงัน้ี 

  ตอนที ่1 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง  

 ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 50.25)  มากกวา่เพศชาย (ร้อย

ละ 49.75)      ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 31 - 40 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 36.75)  รองลงมามี

อายุต ํ่ากว่า 31 ปี (ร้อยละ 26.50)  และน้อยท่ีสุดมีอายุ 51 ปี ข้ึนไป (ร้อยละ 13.00)มี

รายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 20,001 - 30,000 บาท มากท่ีสุด (ร้อยละ 41.00)  รองลงมามีรายได้

นอ้ยกวา่ 20,001 บาท (ร้อยละ 23.25)  และนอ้ยท่ีสุดมีรายไดร้ะหวา่ง 30,001 - 40,000 

บาท (ร้อยละ 10.25) มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด (ร้อยละ 63.00)  

รองลงมามีระดบัการศึกษาระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี (ร้อยละ 23.00) และนอ้ยท่ีสุดมี

ระดับการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 14.00) มีอาชีพเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชนมากท่ีสุด (ร้อยละ 47.75)  รองลงมามีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั (ร้อย

ละ 28.25)  และนอ้ยท่ีสุดมีอาชีพอ่ืน ๆ เช่น แม่บา้น (ร้อยละ 1.25) 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ตอนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านส่ือมวลชน 

 กลุ่มตวัอย่างมีความถ่ีในการรับข่าวสารด้านส่ือมวลชนอยูใ่นระดบัค่อนขา้ง

บ่อย คือ หนงัสือพิมพม์ากท่ีสุด  รองลงมาคือ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง และโทรทศัน์ 

ส่วนความถ่ีในการรับข่าวสารดา้นส่ือเฉพาะกิจอยูใ่นระดบัค่อนขา้งบ่อย คือ ใบปลิว

มากท่ีสุด  รองลงมาคือ แผน่พบั และโปสเตอร์ ตามลาํดบั  

 ในขณะที่การรับข่าวสารด้านส่ือบุคคลอยู่ในระดบัค่อนขา้งบ่อย คือ เพื่อน

ร่วมงานมากท่ีสุด  รองลงมาคือ บุคคลอ่ืน ๆ  พนกังานของ บสก.  บุคคลในครอบครัว 

และญาติพี่นอ้ง ส่วนการรับข่าวสารด้านส่ืออินเตอร์เน็ตอยูใ่นระดบัค่อนขา้งบ่อย คือ 

เวบ็ไซต์ (Website) ของ บสก. มากท่ีสุด  รองลงมาคือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E - 

mail)  การรับข่าวสารของผูใ้ช้บริการบริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์

จาํกดั สํานกังานใหญ่ (บสก.) อยู ่ในระดบัค่อนขา้งบ่อย ในภาพรวม พบว่า 

ผูใ้ช้บริการไดรั้บข่าวสารจากเวบ็ไซต ์(Website) ของ บสก. มากท่ีสุด  รองลงมาคือ 

ใบปลิว เพื่อนร่วมงาน และหนงัสือพิมพ ์ตามลาํดบั 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ตอนที ่3 ทศันคติของผู้ใช้บริการต่อภาพลกัษณ์ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ

พาณชิย์ จํากดั สํานักงานใหญ่  (บสก.)  

ผูว้จิยัขอนาํเสนอ สรุปภาพรวมของทศันคติ ดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี  1 สรุปค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลความ และอนัดบั ของ

ทศันคติของผูใ้ชบ้ริการต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั  บริหารสินทรัพย ์ กรุงเทพพาณิชย ์

จาํกดั สาํนกังานใหญ่ (บสก.)  โดยภาพรวม 

 

ทศันคติของผูใ้ชบ้ริการ X  S.D. การแปลความ อนัดบั 

1.  ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.41 .49 ดีมาก 2 

2.  ดา้นราคา 4.25 .47 ดีมาก 6 

3.  ดา้นช่องทางการจาํหน่าย 4.40 .51 ดีมาก 3 

4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.15 .51 ดี 7 

5.  ดา้นพนกังาน 4.45 .50 ดีมาก 1 

6.  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.35 .53 ดีมาก 5 

7. ด้ า น ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ท า ง    

กายภาพ 

4.37 .49 ดีมาก 4 

ภาพรวม 4.34 .37 ดีมาก  

  

จากตารางท่ี 1  ทศันคติของผูใ้ช้บริการต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั บริหารสินทรัพย ์

กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สํานกังานใหญ่ (บสก.)  ในภาพรวมพบว่า  อยู่ในระดบัดี

มาก  โดยมีทศันคติต่อภาพลกัษณ์ดา้นพนกังานมากท่ีสุด   รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ์  

ดา้นช่องทางการจาํหน่าย ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นกระบวนการให้บริการ 

ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

 ตอนที ่4 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่ออิทธิพลต่อภาพลกัษณ์ของ บริษัท 

บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จํากดั สํานักงานใหญ่ (บสก.) 

การวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอยเชิงพหุเป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ระหว่างทศันคติของผูใ้ช้บริการต่อภาพลักษณ์ของบริษทัฯ กับ เพศ อายุ  รายได ้ 

การศึกษา และอาชีพ ดงัผลการวเิคราะห์ในตารางท่ี 2 

ตารางที ่ 2     ผลการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างตวัแปรอิสระ กบัทศันคติของ 

ผูใ้ชบ้ริการต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั ฯ โดยวธีิ Entered  

ตวัแปร b bSE  β  t P - value 

ค่าคงท่ี 4.44 .06  76.07** .000 

1) เพศหญิง -.094 .038 -.129 -2.505* .013 

2) อายรุะหวา่ง 41 - 50 ปี -.186 .063 -.216 -2.966** .003 

3) รายไดร้ะหวา่ง 30,001 - 

40,000 บาท 

-.129 .060 -.107 -2.151* .032 

4) รายไดร้ะหวา่ง 40,001 -  

50,000 บาท 

.249 .064 .213 3.914** .000 

5) รายไดต้ั้งแต่ 50,001 บาท 

ข้ึนไป 

.166 .063 .160 2.626** .009 

6) ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่

ปริญญาตรี 

-.228 .045 -.263 -5.089** .000 

7) ระดบัการศึกษาสูงกวา่

ปริญญาตรี 

-.114 .051 -.108 -2.255* .025 

8) อาชีพรับราชการ/ 

รัฐวสิาหกิจ 

.151 .046 .166 3.259** .001 

estSE  =  ± .308 

R = .561 ;  2R = .315 ;  F = 12.638 ; p - value = .000  

* p < .05,  ** p < .01 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

หมายเหตุ:  กลุ่มอา้งอิง   1) เพศชาย                    

 2) อายนุอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 30 ปี                                              

 3)-5)  รายได ้20,001-30,000 บาท                                                                     

6) สูงกวา่ปริญญาตรี 

    7) ตํ่ากวา่ปริญญาตรี ปี                                

      8) อาชีพอ่ืนๆ                   

จากตารางที่ 2  พบว่าตวัแปรที่มีอิทธิพลต่อทศันคติของผูใ้ช้บริการต่อ

ภาพลกัษณ์ของบริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สํานกังานใหญ่ 

(บสก.)  ไดแ้ก่ 1.เพศหญิง 2. อายุระหวา่ง 41 - 50 ปี  3. รายไดร้ะหวา่ง 30,001 - 

40,000 บาท  4. รายไดร้ะหวา่ง 40,001 - 50,000 บาท  5. รายไดต้ั้งแต่ 50,001 บาท ข้ึน

ไป  6. ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี  7. ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี  และ 8. 

อาชีพรับราชการ/ รัฐวสิาหกิจ  และเม่ือควบคุมอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนแลว้ พบวา่ 

ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กับตวัแปรตามในทิศทางบวก  ได้แก่  ตวัแปร 

รายไดร้ะหวา่ง 40,001 - 50,000 บาท  รายไดต้ั้งแต่ 50,001 บาท ข้ึนไป  และอาชีพรับ

ราชการ/ รัฐวสิาหกิจ  ซ่ึงหมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 40,001 

- 50,000 บาท และรายไดต้ั้งแต่ 50,001 บาท ข้ึนไป จะมีทศันคติต่อภาพลกัษณ์ของ

บริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สํานกังานใหญ่ (บสก.) ท่ีดีกว่ากลุ่ม

รายได้อ่ืนผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจจะมีทศันคติต่อ

ภาพลักษณ์ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ํากัด สํานักงานใหญ่ 

(บสก.) ท่ีดีกวา่อาชีพอ่ืน  

ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามในทิศทางลบ  ไดแ้ก่  ตวัแปร เพศ

หญิง  อายุระหวา่ง 41 - 50 ปี  รายไดร้ะหวา่ง 30,001 - 40,000 บาท  ระดบัการศึกษาตํ่า

กว่าปริญญาตรี  และระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  ซ่ึงหมายความว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามเพศหญิงจะมีทัศนคติต่อภาพลักษณ์ของบริษัท บริหารสินทรัพย ์

กรุงเทพพาณิชย์ จาํกัด สํานักงานใหญ่ (บสก.) ท่ีดีน้อยกว่าเพศชาย และผูต้อบ

แบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี   จะมีทศันคติต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั 

บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สํานกังานใหญ่ (บสก.) ท่ีดีนอ้ยกว่าอายุอ่ืน  
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ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายได้ระหว่าง 30,001 - 40,000 บาท  จะมีทศันคติต่อ

ภาพลักษณ์ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ํากัด สํานักงานใหญ่ 

(บสก.) ท่ีดีน้อยกวา่รายไดอ่ื้น ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญา

ตรี  จะมีทศันคติต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั 

สํานกังานใหญ่ (บสก.) ท่ีดีนอ้ยกว่าระดบัการศึกษาอ่ืน ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระดบั

การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี  จะมีทศันคติต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั บริหารสินทรัพย ์

กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สํานกังานใหญ่ (บสก.) ที่ดีน้อยกว่าระดบัการศึกษาอ่ืน

ตามลาํดบั 

โดยตวัแปรอิสระทุกตวัร่วมกนัพยากรณ์ตวัแปรตามไดร้้อยละ 31.5  อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 โดยมีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ 

เท่ากบั ±.308  ซ่ึงสามารถเขียนสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี 

='Y  ค่าคงท่ีb + เพศหญิงb + อายุระหวา่ง 41 - 50 ปีb + รายไดร้ะหวา่ง 30,001 - 

40,000 บาทb + รายไดร้ะหวา่ง 40,001 - 50,000 บาทb + รายไดต้ั้งแต่ 50,001 บาท ข้ึน

ไปb + ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีb + ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีb + 

อาชีพรับราชการ/ รัฐวสิาหกิจb 

='Y  4.440 - .094sex2 - .186age3 - .129inc3 + .249inc4 + .166inc5 - 

.228edu1 - .114edu3 + .151tra4  

อภิปรายผลการวจัิย 

 จากการวิจยั พบว่า ผูใ้ช ้บริการมีทศันคติต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั 

บริหารสินทรัพย  ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สํานกังานใหญ่ (บสก.) ในระดบัดีมาก  ทั้งน้ี

เน่ืองมาจากทรัพยสิ์นรอการขาย    ของบสก. มีความหลากหลาย เช่น บา้นเด่ียว บา้น

แฝด ทาวน์เฮา้ส์ อาคารพาณิชย ์อาคารชุดพกัอาศยั ท่ีดิน เป็นตน้  มีการทาํรายการแสดง

ราคาทรัพยสิ์นรอการขายไวอ้ย่างชดัเจน มีศูนยรั์บขอ้มูลทางโทรศพัท์ (Call Center) 

เพิ่มความสะดวกในการติดต่อแก่ลูกคา้ มีการส่งเสริมการขายผ่านส่ือทุกแขนง เช่น 

โปรชวัร์ แผน่พบั ใบปลิว หนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ และเวบ็ไซต ์ของ บสก. เป็นตน้  

เมื่อแบ่งเป็นรายดา้นพบว่า มีภาพลกัษณ์อยู่ในระดบัดีมาก จาํนวน 6 ดา้น ไดแ้ก่  
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ดา้นพนกังาน ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นช่องทางการจาํหน่าย ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้น

กระบวนการให้บริการ และดา้นราคา  ตามลาํดบั  และท่ีอยูใ่นระดบัดีเพียงดา้นเดียว คือ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ บวัไข    ใจงาม  (2549) ท่ี

พบวา่ ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนบา้นหนองแอดสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ 

เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับดี  และงานวิจยัของ นงเยาว ์ สุคาํภา (2547) พบว่า ระดับ

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก  แต่ขดัแยง้กบังานวิจยัของ วินีตา  รังสิวรารักษ ์และศรีฤดี  รู้บุญ  (2549) ท่ี

พบว่า ทศันะของประชาชนเขตอาํเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรีมีต่อภาพลกัษณ์ของฐาน

ทพัเรือสัตหีบ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และงานวิจยัของ อรนุช  สีตะบุตร 

(2549)  พบว่า ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) จงัหวดันครราชสีมา มีภาพลกัษณ์

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ตวัแปรที่มีอิทธิพลต่อทศันคติของ

ผูใ้ช้บริการต่อภาพลกัษณ์ของ บริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สํานกังาน

ใหญ่ (บสก.)  ไดแ้ก่ เพศหญิง อายุระหวา่ง 41 - 50 ปี รายไดร้ะหวา่ง 30,001 - 40,000 

บาท รายไดร้ะหว่าง 40,001 - 50,000 บาท รายไดต้ั้งแต่ 50,001 บาท ข้ึนไป ระดบั

การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี และอาชีพรับราชการ/ 

รัฐวิสาหกิจ  ซ่ึงหากผูใ้ชบ้ริการแต่ละคนไดรั้บปัจจยัต่าง ๆ ทั้ง 8 ดา้น แลว้จะส่งผลให้

ผูใ้ช้บริการมีทศันคติต่อภาพลกัษณ์ของ บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย ์

จาํกดั สํานักงานใหญ่ (บสก.) อยู่ในระดบัสูง  ซ่ึงหมายความว่า ภาพลกัษณ์ของ บริษทั 

บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั สํานักงานใหญ่ (บสก.) จะเพิ่มมากข้ึนได ้

หน่วยงานจะตอ้งให้ความสําคญักบัปัจจยัทั้ง 8 ตวั เป็นอยา่งมาก   โดยพบวา่ตวัแปรท่ี

มีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวก  ไดแ้ก่  ตวัแปร รายไดร้ะหวา่ง 40,001 - 50,000 บาท  

รายไดต้ั้งแต่ 50,001 บาท ข้ึนไป  และอาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ  ตวัแปรท่ีมีมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางลบ  ไดแ้ก่  ตวัแปร เพศหญิง  อายุระหวา่ง 41 - 50 ปี  รายได้

ระหวา่ง 30,001 - 40,000 บาท  ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี  และระดบัการศึกษาสูง

กวา่ปริญญาตรี  ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Oskamp (อา้งถึงใน ฉัตรชยั  ชูแกว้, 

2544, หน้า 12)  ท่ีว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติ คือ ปัจจยัทางพนัธุกรรมและร่างกาย 
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(Gene and Physiological Factors)  ซ่ึงปัจจยัตวัแรกไม่ค่อยมีการศึกษามากนัก 

ในขณะท่ีปัจจยัทางร่างกาย เช่น อายุ ความเจ็บป่วย ฯ จะมีผลต่อเจตคติของบุคคล 

นอกจากนั้นยงัไดอ้ธิบายถึง ประสบการณ์โดยตรงของบุคคล (Direct Personal 

Experience)  วา่มีผลต่อทศันคติเช่นเดียวกนั  

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

 จากผลการวิจยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี  

1.  ผูบ้ริหารของ บสก. ควรกาํหนดนโยบายการกระจายทรัพยสิ์นรอการขายให้มี

ความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทุกระดบั และมีการกาํหนด

ราคาทรัพย์สินรอการขายให้มีความเหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ควรมี

นโยบายการประชาสัมพนัธ์ผ่านศูนย์บริการ หรือเว็บไซด์ ให้ผูใ้ช้บริการได้รู้จัก

ทรัพยสิ์นรอการขายของ บสก. ไวอ้ยา่งชดัเจน และสะดวกในการเลือกซ้ือ หรือรับชม

ทรัพยสิ์นรอการขายของ บสก. และการส่งเสริมการตลาด  ควรกาํหนดนโยบายการ

ขายผ่านส่ือทุกแขนงอย่างต่อเน่ือง และชดัเจน เพื่อดึงดูดความสนใจให้ผูใ้ช้บริการได้

เลือกซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายของ บสก. เพิ่มมากข้ึน  เพื่อให้มีศกัยภาพ มีความชาํนาญ 

และมีบุคลิกท่ีน่าเช่ือถือของ บสก. ไวอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดทั้ งปีควรมีการพฒันา

บุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

2.  ในส่วนของทรัพยสิ์นและบริการ ผูว้ิจยัเสนอว่าควรกระจายทรัพยสิ์นรอ

การขายให้มีความหลากหลาย และแบ่งประเภททรัพยสิ์นรอการขายไวอ้ย่างชัดเจน 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทุกระดบั การกาํหนดราคาทรัพยสิ์นรอการ

ขายให้มีความเหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ควรแยกประเภททรัพยสิ์นรอ

การขายในเวบ็ไซด์ (website) และศูนยบ์ริการ (Counter Service) อย่างเป็นระเบียบ 

สามารถเลือกซ้ือไดง่้าย เพื่อดึงดูดความสนใจให้ผูใ้ช้บริการเขา้ชมทรัพยสิ์นรอการ

ขายของ บสก. มากยิง่ข้ึน  

3.  ใหบ้ริการหลงัการขายอยา่งสมํ่าเสมอ โดยดูแลทรัพยสิ์นท่ีผูใ้ชบ้ริการซ้ือไป

แล้ว เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี และมีของสมนาคุณให้ผูใ้ช้บริการ เช่น บตัรเติม

นํ้ ามนั หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เพื่อกระตุน้ให้ผูใ้ชบ้ริการเลือกซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายของ 

บสก. เพิ่มมากข้ึน    
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4.  จดัอบรมพนกังานให้บริการทรัพยสิ์นรอการขายของ บสก. เพิ่มมากข้ึน 

นอกจากนั้นโดยจดัให้มีการอบรมเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส และหาหลกัสูตรท่ี

สอดคล้องกบังานให้บริการ เพื่อให้พนักงานมีความชาํนาญ และเช่ียวชาญในงาน

ให้บริการมากยิ่งข้ึน อนัจะส่งผลให้ผูใ้ช้บริการเลือกซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายของ 

บสก. เพิ่มมากยิง่ข้ึน   

5.  เพิ่มพนกังานให้บริการเพียงพอต่อการใช้บริการทรัพยสิ์นรอการขาย

ของ บสก. เพื่อให้งานบริการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด และควรจดั

สถานท่ีภายในศูนยบ์ริการทรัพยสิ์นรอการขายให้เป็นสัดส่วน และสะดวกในการชม

สินคา้  เพื่อให้ผูใ้ช้บริการมีความตอ้งการอยากชมทรัพยสิ์นรอการขายของ บสก. 

เพิ่มข้ึน อนัจะส่งผลใหมี้การซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายของ บสก. เพิ่มยิง่ข้ึน 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรพิจารณาหาวิธีการวิจยัในลกัษณะอ่ืนนอกเหนือจากการวิจยัแบบ

สาํรวจเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลหลากหลาย ซ่ึงอาจมีคาํอธิบายแตกต่างไปจากวธีิการสาํรวจ 

 2. ผูท่ี้สนใจในการทาํวิจัยคร้ังต่อไป ควรทาํการศึกษาภาพลักษณ์ของ

หน่วยงานเอกชนดว้ยแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (7 P’s) ในหน่วยงานเอกชนอ่ืน 

ๆ เพื่อจะไดข้อ้มูลท่ีกวา้งขวางและหลากหลายมากข้ึน เน่ืองจากขอ้มูลและปัจจยัใน

การศึกษามีความแตกต่างกนั 

 3. ในการทาํวจิยัในคร้ังต่อไป อาจทาํการวจิยัเชิงคุณภาพ เขา้ไปผสมผสาน

ในการทาํวจิยัเร่ืองนั้น ๆ ทั้งน้ีเพื่อให้การเก็บขอ้มูลมีรายละเอียด และมีเน้ือหาที่เพิ่ม

มากข้ึน โดยการเก็บขอ้มูลอาจจะมีการรวบรวมเก่ียวกบัประสบการณ์ และแนวคิด

ส่วนบุคคลท่ีเป็นเชิงพรรณนา เจาะลึกและตรงประเด็น เพื่อให้เกิดความหลากหลาย

ของขอ้มูล ช่วยให้การแปลความหมายและการวิเคราะห์ขอ้มูลถูกตอ้งและครอบคลุม

ยิง่ข้ึน 
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