




วารสาร  การเงิน  การลงทุน การตลาด 

และการบริหารธุรกจิ 

ปีท่ี 2ฉบบัท่ี 3กรกฎาคม-กนัยายน2555 

 

 

     ISSN:  2286 - 6302 

  

ทีป่รึกษา 

ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์ 

ผศ.ดร. นเรฏฐ ์ พนัธราธร 

อาจารย ์อาํนวยวุฒิ  สาระศาลิน 

ดร. พงศภ์ทัร  อนุมติัราชกิจ 

ดร.พงษพ์ฒัน์  รักอารมณ์ 

ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี  ศุขสาตร 

กองบรรณาธิการ 

ผศ. (พิเศษ) ดร.อิทธิกร  ขาํเดช 

ผศ.ดร. รุจาภา  แพง่เกษร 

ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง 

ดร.กฤษฎาภรณ์  รุจิธาํรงกุล 

อาจารย ์กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ 

อาจารย ์ปิยะพร  ศรีทองสุก 

อาจารย ์กญัญารัตน์  ศิริประไพ 

 

 

 

 

บรรณาธิการ 

ประยรู นาคเกษม 

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

สุพจน์ อุ่นเรือน 

สุมาลี ปัญญาใหม่ 

ทิพยว์ารี วงษเ์จริญธรรม 

อธิษฐาน เกียรติไพศาล 

ชาริตา ลอดเหล็ก 

ศุภณฐั  คา้ทอง 

ณฐัพงศ ์ ขาํทอง 

พรสวรรค ์ ชอบธรรม 

สุภาพร  เกษร 

ออกแบบปก 

อรรถยา   สุนทรายน 



ผู้ทรงคุณวุฒิ พจิารณาบทความ 

 

รศ.ดร. สุทธินนัทน์  พรหมสุวรรณ 

รศ. พนูศกัด์ิ  แสงสันต ์

รศ. สมจิตร  ลว้นจาํเริญ 

รศ. ศรีอรุณ  เรศานนท ์

ผศ.ดร. วรรณรพี  บานช่ืนวจิิตร 

ผศ.ดร. ภคพล จกัรพนัธ์ อนุฤทธ์ิ 

ผศ.ดร. ชาญชยั บญัชาพฒันศกัดา 

ผศ.ดร. ประไพทิพย ์ ลือพงษ ์

ผศ.ดร. จิราภรณ์  พงษศ์รีทศัน์ 

ผศ. อารีรัตน์  แยม้เกษร 

ผศ. มานะ  เงินศรีสุข 

ผศ. มุกดา โควหกุล 

ผศ. รุ่งอรุณ รังรองรัตน์ 

ผศ. อรทยั วานิชดี 

ดร. นิรันดร ทพัไชย 

ดร. ทรรศนะ บุญขวญั  

ดร. พีรพงษ ์ฟูศิริ 

ดร. ธีระ เตชะมณีสถิตย ์

 

 

 

ดร. เอกชยั อภิศกัด์ิกุล 

ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล 

ดร. มลิวลัย ์ประดิษฐธี์ระ 

ดร. วฒัน์ชานนท ์พลงัอิสระ 

ดร. เฉลิมพร เยน็เยือก 

ดร. สุทธาวรรณ จีระพนัธุ 

ดร. สุมาลี สวา่ง 

ดร. วธุพงศ ์ลาภเจริญ 

ดร. ณกมล จนัทร์สม 

ดร. ญาณพล  แสงสันต ์

ดร. จิรัชฌา  วเิชียรปัญญา 

ดร. กีรติ  ตนัเสถียร 

ดร. ณรัฐ วฒันพานิช 

ดร. กิติมาพร ชูโชติ 

ดร. นเรศ สถิตยพงศ ์

ดร. มทัธนา พิพิธเนาวรัตน์ 

ดร. ชาคริต  สกุลอิสริยาภรณ์ 

ดร. นรพล  จินนัทเ์ดช 

  



 

 

สวสัดีท่านผูอ่้านทุกท่าน พบกบัวารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และ

การบริหารธุรกิจในฉบบัท่ี 3 ปีท่ี 2 อีกคร้ัง ในฉบบัน้ีก็พบกบัผลงานวิจยัและบทความ

ของนกัศึกษา ซ่ึงเราภูมิใจเสนอและเปิดโอกาสให้นกัศึกษาจากหลายสถาบนั ไดเ้ขา้
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และหลากหลายมากข้ึน แต่ก็ยงัคงเน้ือหาเขม้ขน้เช่นเดิม 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจของผู้บริโภคทีม่ีต่อการใช้บริการระบบเกบ็ค่าผ่านทาง

อตัโนมัติในเขตกรุงเทพมหานคร. 

(FACTORS AFFECTING CONSUMERS SATISFACTION TOWARD THE 

EASY PASS SERVICING IN  BANGKOK) 

ปภาพินท ์ภาษยะวรรณ0

1 ผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขาํเดช1

2  

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

บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการ

ใชบ้ริการระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั  พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชบ้ริการ

ระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัในกรุงเทพมหานคร และความสัมพนัธ์ของปัจจยัการ

ใชบ้ริการระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติั พบว่า ผูบ้ริโภค

นิยมใชช่้องทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) เป็นประจาํ ซ่ึงใช้

ทางด่วนสัปดาห์ละ 5-10  คร้ัง ช่วงเวลาท่ีใชป้ระจาํ คือ 07.01 – 10.00 น.  และมีการ

เติมเงินประมาณ 1-2 อาทิตยต่์อการเติมเงิน 1 คร้ัง   

  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชบ้ริการระบบเก็บค่า

ผ่านทางอตัโนมติั  พบว่าโดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดบัมาก      

ซ่ึงสามารถพิจารณาเป็นรายปัจจยัไดด้งัน้ี  

  1) ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี    

  2) ปัจจยัดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ  

  3) ปัจจยัดา้นผลจากการบริการ และ  

  4) ปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก  ตามลาํดบั  

  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัในเขตกรุงเทพมหานคร 

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

พบวา่ เพศ  มีเพียงปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกเท่านั้น ท่ีเพศชายและเพศหญิงมี

ความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วนอายุ สถานภาพ 

การศึกษา อาชีพ และรายได้ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในการใช้บริการระบบเก็บ     

ค่าผา่นทางอตัโนมติัไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการใชบ้ริการระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติักบั

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัพบว่า ปัจจยัดา้นผลจาก

การให้บริการของเจา้หนา้ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคสูงท่ีสุด รองลงมาคือ 

ปัจจยัดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ปัจจยัดา้นผลจากการให้บริการ และ

ปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั 0.05  

คําสําคัญ  : อีซ่ีพาส, ระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั 

 

Abstract 

The objective of the research satisfaction of consumers who have used   

The Easy pass service.  Consumer behavior is to use The Easy pass service in 

Bangkok and the related of the factors used The Easy pass which affect the 

satisfaction to use the service. The behavior of the The Easy pass servicing that 

consumers use  Udonrattaya channel path (Bang pa in – Pakret Expressway), which 

is the way a week from 5 to10 times .The time required for the 7:01 to 10:00 am. 

And approximately    1-2 weeks to fill up a time. 

 Factors affecting consumer satisfaction are use The Easy pass service. The 

overall sample has a high level of satisfaction: 1) factors of staff 2) factors of 

service, 3) Factors resulting from the service, and 4) Factors of facility, respectively 

 Compare the differences between the demographic factors affecting 

consumer satisfaction are use The Easy pass servicing in Bangkok found to be a 

factor of facilities only , males and females have different satisfaction statistically 
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significant at the 0.05 level,  age, marital status, education, occupation and income 

consumer satisfaction in the use The Easy pass service  is no different. 

The relationship between factor of The Easy pass service and satisfaction  

toward  The Easy pass servicing was found. As a result of the factors affecting the 

satisfaction of the staff of the highest consumption, followed by the factors of 

service. Factors resulting from the service. And facility factors. Statistically 

significant at the 0.05 level.  

KEYWORD  :  EASY  PASS 

1.บทนํา 

 การจราจรติดขดัในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง

กับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ  ด้วย เพราะ

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงท่ีเป็นศูนยก์ลางท่ีสําคญัทางดา้นเศรษฐกิจในหลาย

ดา้นของประเทศ  และเป็นเมืองท่ีก่อให้เกิดมูลค่าของภาคการผลิตสูง  นอกจากนั้น

ปัญหาการจราจรติดขดัในกรุงเทพมหานครยงัเป็นสาเหตุท่ีทาํให้เกิดความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจของประเทศ  รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการแก้ไขปัญหาด้าน

การจราจรติดขดัในเขตกรุงเทพมหานคร  การแกไ้ขปัญหาการจราจรรัฐบาลจะตอ้ง

วางแผนแม่บททั้งระยะสั้นและระยะยาวในการดาํเนินการ   ในรูปแบบระบบทางด่วน

พิเศษ  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สังกดักระทรวงคมนาคม  ไดท้าํการก่อสร้าง

ระบบทางด่วนขั้นท่ี 1 และทางด่วนขั้นท่ี 2  ซ่ึงระบบทางด่วนมีประโยชน์อยา่งมากต่อ

การเดินทางคือ ช่วยประหยดัเวลา ในการเดินทางและช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายในการ

ดูแลรักษารถยนต์  นอกจากน้ีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ดาํเนินการติดตั้งระบบ

เก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั (Electronic Toll Collection, ETC) รุ่นใหม่ในทุกสายทาง

พิเศษใหส้ามารถใชง้านร่วมกนัได ้   

ระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั คือ ระบบท่ีไม่ตอ้งใช้เงินสด/คูปอง แต่จะใช ้                     

บตัรอิเล็กทรอนิกส์หรือบตัรอีซ่ีพาส (Easy Pass) คือ ช่ือบตัรท่ีใชใ้นระบบเก็บค่าผา่นทาง

อตัโนมติั  เป็นอุปกรณ์ติดท่ีกระจกหนา้รถ  โดยใชเ้ป็นส่ือในการชาํระค่าผา่นทางเม่ือ
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รถวิ่งผ่านช่องทางท่ีติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมัติ  ผูใ้ช้บริการไม่ต้องเปิด

กระจกรถมาจ่ายเงินค่าผา่นทาง ไม่ตอ้งรอคิวยาว ไม่ตอ้งเตรียมเงินสด  จึงไดรั้บความ

สะดวกรวดเร็วและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทาง

พิเศษ โดยการพฒันาระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติัของทางพิเศษทุกสายนับเป็น

หัวใจสําคัญของการบริหารจัดการระบบทางพิเศษให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ผูใ้ชบ้ริการทางพิเศษและประเทศชาติในภาพรวม ทั้งน้ีระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั 

คือ การจดัเก็บค่าผ่านทางท่ีไม่ตอ้งใช้พนักงานเก็บค่าผ่านทาง โดยผูท่ี้จะใช้บริการ

ระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัจะตอ้งมียอดเงินในบญัชีของผูใ้ชบ้ริการเป็นเงินสํารอง

ค่าผ่านทางล่วงหน้า  และยื่นคาํร้องขอใช้บริการกบัการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  

หรือ บริษทัทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยตอ้งชาํระเงินค่ามดัจาํบตัรอีซ่ีพาส

ไว้แก่การทางพิ เศษแห่งประเทศไทยด้วย  ซ่ึ งผู ้ใช้บริการจะได้รับอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์สําคญั 2 อยา่ง คือ 1. บัตรอีซ่ีพาสสําหรับติดกระจกหนา้รถ  ซ่ึงเม่ือรถ

ของผูใ้ชบ้ริการผา่นช่องเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั  บตัรอีซ่ีพาสจะทาํหนา้ท่ีส่ือสารกบั

เสาอากาศในช่องเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติัเพื่ออ่านค่า พร้อมตดัยอดเงินใบบญัชีของ

ผูใ้ชบ้ริการ 2. บัตรสมาทการ์ด (Smart Card) ใชส้ําหรับติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี  รวมทั้งการเติม

เงินสํารองค่าผ่านทางพิเศษในบญัชีของผูใ้ช้บริการช่องเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติัจะ

ช่วยอาํนวยความสะดวก และเพิ่มทางเลือกใหม่สําหรับผูใ้ช้บริการทางพิเศษ  ผูท่ี้

ตอ้งการใชบ้ริการระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั  จะมีช่องทางเฉพาะให้ท่ีหนา้ด่านมี

ป้ายคาํวา่ “Easy Pass”  ท่ีช่องผ่านทางพิเศษ  ซ่ึงมีรูปแบบการเก็บค่าผ่านทางเป็น 2 

ระบบ คือ ระบบเปิด และระบบปิด โดยระบบเปิด คือ เก็บเงินอตัราเดียวท่ี  ด่าน

ทางเขา้ และระบบปิด คือ เก็บเงินตามระยะทางท่ีด่านขาออก โดยการเก็บเงินน้ีจะไม่

ใชพ้นกังานเก็บค่าผา่นทางพิเศษ สําหรับผูท่ี้จะใชบ้ริการตอ้งเปิดยอดเงินในบญัชีเป็น

เงินสาํรองค่าผา่นทางล่วงหนา้ ตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป พร้อมค่ามดัจาํบตัร  1,000 บาท  

ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

ท่ีมีต่อการใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมติัในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็น

ประโยชน์แก่ผูด้ ําเนินธุรกิจเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ได้ใช้เป็นแนวทางพฒันาและ
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ปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ

ผูใ้ชบ้ริการต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใช้บริการ

ระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัในกรุงเทพมหานคร 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมัติ     

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานงานวจัิย 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการใช้

บริการระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัแตกต่างกนั    

พฤติกรรมการใชบ้ริการระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัท่ีแตกต่างกนั มีระดบั

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัแตกต่างกนั 

ขอบเขตการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการ

ใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติในเขตกรุงเทพมหานคร  ขอบเขต            

ดา้นประชากรศาสตร์  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือประชากรท่ีใชบ้ริการระบบเก็บ  

ค่าผ่านทางอัตโนมัติในเขตกรุงเทพมหานคร  ตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรอิสระ 

(Independent Variables) มีดงัน้ี  ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ  อายุ

สถานภาพสมรส  อาชีพ  ระดบัการศึกษาสูงสุด  รายได้เฉล่ียต่อเดือน  โดยวิธีการ

เลือกตวัอย่างไดจ้ากวิธีสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) จดัเก็บ

ขอ้มูลในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 4 แห่ง  ส่วนพฤติกรรมการใชบ้ริการระบบเก็บ

ค่าผ่านทางอตัโนมติัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ช่องทาง

พิเศษท่ีท่านใชบ้ริการเป็นประจาํ   ท่านใชบ้ริการทางด่วนมากนอ้ยแค่ไหน  ช่วงเวลา

ท่ีใช้ประจําระยะห่างในการเติมเงินในบัตรอีซ่ีพาส   ตัวแปรตาม (Dependent 

Variables) มีดงัน้ี ปัจจยัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั

ในเขตกรุงเทพมหานคร  ประกอบดว้ย  ดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ     
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ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก  ด้านผลจากการ

ใหบ้ริการ 

 

กรอบแนวความคิด 

 ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

1.ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใช้บริการ

ระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพสมรส 

- อาชีพ 

- ระดบัการศึกษา 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

พฤติกรรมการใชบ้ริการระบบเก็บค่าผา่น

ทางอตัโนมติัของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 

- ช่องทางพิเศษท่ีท่านใชบ้ริการเป็นประจาํ  

-  การใชบ้ริการทางด่วนมากนอ้ยแค่ไหน 

-  ช่วงเวลาท่ีใชป้ระจาํ 

-  ระยะห่างในการเติมเงิน Easy pass 

 

 

   

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึง  

พอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

การใชบ้ริการระบบเก็บค่า

ผา่นทางอตัโนมติัในเขต

กรุงเทพมหานคร  

ประกอบดว้ย 

-  ดา้นกระบวนการ ขั้นตอน   

การใหบ้ริการ 

-  ดา้นการใหบ้ริการของ  

เจา้หนา้ท่ี 

-  ดา้นส่ิงอาํนวยความ

สะดวก 

-  ดา้นผลจากการใหบ้ริการ 
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2.ทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการระบบเก็บค่าผ่านทางอติัโนมติัใน             

เขตกรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อใช้เป็นแนวทางพฒันาและปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ

และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการต่อไป 

2.   แนวความคิด  ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชบ้ริการ

ระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติัในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัได้ทาํการรวบรวม

หลกัการ และทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไดต้ามลาํดบัหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

1. ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจไวว้า่ หมายถึง ความรู้สึกรัก ชอบ ยินดี เต็มใจ หรือเจตคติของ

บุคคลท่ีเกิดจากการไดรั้บการตอบสนอง ความตอ้งการทั้งดา้นวตัถุและจิตใจ  

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีความสุขเม่ือไดรั้บผลสําเร็จตามความ

มุ่งหมาย ความตอ้งการ หรือ แรงจูงใจ   สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก

ท่ีดี หรือเจตคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่อ ส่ิงนั้นๆเม่ือบุคคลอุทิศแรงกาย แรงใจ และ

สติปัญญาเพื่อกระทาํในส่ิงนั้น ๆ  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ

เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของผูรั้บบริการต่อการใหบ้ริการ ซ่ึงปัจจยั

ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีสาํคญัๆมีดงัน้ี  สถานท่ีบริการ การส่งเสริม

แนะนาํการบริการ ผูใ้หบ้ริการ ผูบ้ริหารการบริการและผูป้ฏิบติับริการสภาพแวดลอ้ม

ของการบริการ กระบวนการบริการ และวธีิการนาํเสนอบริการในกระบวนการบริการ  

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั 

ระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั คือ ระบบท่ีไม่ตอ้งใช้เงินสด/คูปอง แต่จะใช ้                     

บตัรอิเล็กทรอนิกส์หรือบตัรอีซ่ีพาส (Easy Pass) คอื ช่ือบตัรท่ีใชใ้นระบบเก็บค่าผา่นทาง

อตัโนมติั  เป็นอุปกรณ์ติดท่ีกระจกหนา้รถ  โดยใชเ้ป็นส่ือในการชาํระค่าผา่นทางเม่ือ

รถวิ่งผ่านช่องทางท่ีติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมัติ  ผูใ้ช้บริการไม่ต้องเปิด

กระจกรถมาจ่ายเงินค่าผา่นทาง ไม่ตอ้งรอคิวยาว ไม่ตอ้งเตรียมเงินสด  จึงไดรั้บความ

สะดวกรวดเร็วและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทั้งน้ีระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั ไม่ตอ้ง
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

ใชพ้นกังานเก็บค่าผา่นทาง โดยผูท่ี้จะใชบ้ริการระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัจะตอ้ง

มียอดเงินในบญัชีของผูใ้ช้บริการเป็นเงินสํารองค่าผ่านทางล่วงหน้า  และยื่นคาํร้อง

ขอใช้บริการกบัการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  หรือ บริษทัทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน)  โดยตอ้งชาํระเงินค่ามดัจาํบตัรอีซ่ีพาสไวแ้ก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ดว้ย ซ่ึงผูใ้ช้บริการจะไดรั้บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สําคญั 2 อยา่ง คือ 1. บัตรอีซ่ีพาส

สําหรับติดกระจกหนา้รถ  ซ่ึงเม่ือรถของผูใ้ชบ้ริการผา่นช่องเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั  

บตัรอีซ่ีพาสจะทาํหนา้ท่ีส่ือสารกบัเสาอากาศในช่องเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัเพื่ออ่าน

ค่า พร้อมตดัยอดเงินใบบญัชีของผูใ้ช้บริการ 2. บัตรสมาทการ์ด (Smart Card) ใชส้ําหรับ

ติดต่อกับเจ้าหน้าท่ี   รวมทั้ งการเติมเงินสํารองค่าผ่านทางพิ เศษในบัญชีของ

ผูใ้ช้บริการ   ช่องเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติจะช่วยอาํนวยความสะดวก และเพิ่ม

ทางเลือกใหม่สาํหรับผูใ้ชบ้ริการทางพิเศษ  ผูท่ี้ตอ้งการใชบ้ริการระบบเก็บค่าผา่นทาง

อตัโนมติั  จะมีช่องทางเฉพาะให้ท่ีหนา้ด่านมีป้ายคาํวา่ “Easy Pass”  ท่ีช่องผ่านทาง

พิเศษ  ซ่ึงมีรูปแบบการเก็บค่าผา่นทางเป็น 2 ระบบ คือ ระบบเปิด และระบบปิด โดย

ระบบเปิด คือ เก็บเงินอตัราเดียวท่ีด่านทางเขา้ และระบบปิด คือ เก็บเงินตามระยะทาง

ท่ีด่านขาออก โดยการเก็บเงินน้ีจะไม่ใชพ้นกังานเก็บค่าผา่นทางพิเศษ สําหรับผูท่ี้จะ

ใชบ้ริการตอ้งเปิดยอดเงินในบญัชีเป็นเงินสํารองค่าผา่นทางล่วงหนา้ ตั้งแต่ 500 บาท

ข้ึนไป พร้อมค่ามดัจาํบตัร 1,000 บาท  

3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

สุทธิศกัด์ิ  องัคพณิชกิจ (2544: บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษาอุปสงค์ของรถยนต์นัง่

ส่วนบุคคลท่ีใชบ้ริการทางด่วนพิเศษ : กรณีศึกษาทางด่วนพิเศษขั้นท่ี 1 ผลการศึกษา

พบวา่ ปัจจยัอิสระท่ีกาํหนด  อุปสงคร์ถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลท่ีใชบ้ริการทางด่วนพิเศษ  

คือ ราคาค่าธรรมเนียมผา่นทางปริมาณรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลท่ีมาต่ออายุทะเบียนรายปี

ใ นเข ตก รุ ง เท พ ม หา นค รแล ะ ป ริม ณฑ ล   แล ะ ป ริม า ณ ก า รจ้า ง ง า นใ นเข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีค่านยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี

ร้อยละ 99  

นงลกัษณ์ สุขอภิญญา (2549: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาความพึงพอใจต่อ

บตัรประจาํตวันกัศึกษาท่ีเป็นบตัรเอทีเอ็มของนกัศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,001 – 

6,000 บาท มีความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเอทีเอ็ม จาํนวน 2 – 5 คร้ังต่อเดือน ส่วน

ใหญ่ถอนเงินในช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. ท่ีห้างสรรพสินคา้/ศูนยก์ารคา้ โดยท่ี

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม

การตลาด ปัจจยัดา้นช่องทางการให้บริการ และปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียในระดบั

ปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยของแต่ละปัจจยัหลกัดงักล่าว ท่ีนกัศึกษามีความพึงพอใจเป็น

อนัดบัแรกไดแ้ก่ สิทธิประโยชน์ของบตัรเอทีเอ็ม การยกเวน้ค่าธรรมเนียมในการ

สมคัรใชบ้ตัรเอทีเอ็ม ความสะดวกในการติดต่อสาขาของธนาคาร และค่าธรรมเนียม

ในการทาํรายการ 

ปริญญา ศิรบรรจงกราน (2551: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัส่วนประสม

การตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการเลือกใชบ้ตัรบีเฟิสตธ์นาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ในอาํเภอเมือง เชียงใหม่ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย อายุ 15-30 ปี 

สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษาปริญญาตรีประกอบอาชีพเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาท แหล่งท่ีทราบบริการบตัรบีเฟิสต์

ของธนาคารกรุงเทพ คือ พนกังานธนาคารแนะนาํ ใช้บตัรบีเฟิสต์ทาํรายการท่ีตู้

เอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ เบิกเงินสดท่ีตูเ้อทีเอ็มเฉล่ียต่อคร้ัง 1,001-5,000 บาท โดยมี

ความถ่ีในการใชบ้ริการไม่แน่นอน และเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ตัรบีเฟิสต ์คือ ช่ือเสียงและ

ความน่าเช่ือถือของธนาคารกรุงเทพ ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากทุกปัจจยั โดย

เรียงลาํดบั ดงัน้ี ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นดา้นช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

พนัธกานต ์ พรนภาลยั (2553: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูท่ี้มา

รับบริการทาํบตัรผ่านแดนชัว่คราวของ อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย ผลการศึกษา

พบวา่ ความพึงพอใจโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น พบวา่ มี

ความพึงพอในในระดบัปานกลางทั้ง 5 ดา้น เรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย คือ 

ดา้นการบริการอย่างก้าวหน้า ดา้นการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการ
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

อย่างต่อเน่ือง ดา้นการให้บริการอย่างเพียงพอ และดา้นบริการอย่างรวดเร็ว ทนัเวลา  

และผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูม้ารับบริการทาํบตัรผา่นแดนชัว่คราวของ

อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย ท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ แตกต่างกัน พบว่า 

โดยรวมมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.  วธีิการดําเนินการศึกษา 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาถึง     

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชบ้ริการระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัในเขต

กรุงเทพมหานคร  ทั้ ง น้ีผู ้วิจ ัยได้ดํา เนินการเป็นขั้ นตอนเพื่อให้ได้ข้อมูลตาม

วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดดงัน้ี 

ข้อมูลทีใ่ช้วจัิย 

ผูว้ิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยัเพื่อนํามาวิเคราะห์จาก       

2 แหล่งดงัน้ี  แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้จาก

ขอ้มูลท่ีมีผูร้วบรวมไวด้งัน้ี  หนงัสือพิมพธุ์รกิจวารสารต่างๆ   หนงัสือทางวิชาการ

บทความวิทยานิพนธ์และรายงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  และ

แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ใช้แบบสอบถามในการวิจัย และประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูปเพื่อทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐาน 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

อินเตอร์เน็ต  และแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2554  ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง  เป็นลกัษณะของ

คาํถามแบบท่ีมีคาํตอบให้เลือกคาํตอบเพียงขอ้เดียว โดยใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยการแจก
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

แจงความถ่ี  และค่า ร้อยละ  ความพึงพอใจในการใช้บริการ  โดยให้ผู ้ตอบ

แบบสอบถามเลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียเลขคณิต  และ

การลาํดับความสําคญั จากคะแนนค่าเฉล่ียเลขคณิต แบ่งการให้ระดับความสําคญั

ออกเป็น 10 ระดบั  การทดสอบสมมติฐาน  โดยใชส้ถิติ T-test ,F-test และสถิติ One – 

way –ANOVA  เป็นตวัทดสอบสมมติฐาน และการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร 

โดยใชส้ถิติ regression  

4.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัใน

กรุงเทพมหานคร พบว่าผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ  51.0  

รองลงมาคือเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 49.0  มีช่วงอายุระหวา่ง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 

37.50  สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 66.00  อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็น

ร้อยละ 26.75 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 64.50  รายได้

ระหวา่ง 20,001-30,000 บาท   คิดเป็นร้อยละ 42.75    

  พฤติกรรมการใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติัในกรุงเทพมหานคร 

พบว่าผูบ้ริโภคนิยมใช ้ช่องทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด)  

คิดเป็นร้อยละ62.5  เป็นประจาํ ซ่ึงใชท้างด่วนสัปดาห์ละ 5 – 10  คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 

30.50 ช่วงเวลาท่ีใชป้ระจาํ คือ  07.01 – 10.00 น.  คิดเป็นร้อยละ 63.30  มีการเติมเงิน

ประมาณ 1-2 อาทิตยต่์อการเติมเงิน 1 คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 33.2    

  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั

ในกรุงเทพมหานคร  พบว่าโดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดบัมาก 

โดยมีค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากับ 7.18 และ  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.13 

สามารถพิจารณาเป็นรายปัจจยัไดด้งัน้ี  ปัจจยัดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ

พบวา่ โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเลขคณิต

เท่ากบั 7.24  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.06  สามารถพิจารณาเป็น

รายละเอียดได ้  ดงัน้ี   จุดจาํหน่ายอีซ่ีพาสมีเพียงพอ  ผลการวิจยัพบวา่  กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด  ( X  =  7.54) รองลงมาคือ ความยากง่ายในการ

ติดตั้งอีซ่ีพาส ( X = 7.53) ความเพียงพอของช่องทางการเติมเงินอีซ่ีพาส ( X =   7.12)  
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

ขอ้มูลข่าวสาร สิทธิพิเศษต่า ๆโดยส่ือประเภทต่าง ๆ  ( X = 7.05) และความสะดวก

และความรวดเร็วในการเติมเงินอีซ่ีพาส  มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  ( X = 6.97)  

ปัจจยัด้านการให้บริการของเจา้หน้าท่ีพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีความพึง

พอใจในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากบั 7.30 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 2.09 สามารถพิจารณาเป็นรายละเอียดไดด้งัน้ี ความตั้งใจในการช่วยเหลือ

แกไ้ขปัญหาของเจา้หนา้ท่ี  ผลการวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูง

ท่ีสุด  ( X  =  7.62) รองลงมาคือเจา้หนา้ท่ีมีมารยาทในการให้ความช่วยเหลือ ( X =   

7.42)   การแกปั้ญหาเม่ือระบบขดัขอ้งท่ีหนา้ด่าน ( X = 7.31)  การติดต่อ Call Center 

เพื่อสอบถามขอ้มูล ( X = 7.10) และสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลผา่นพนกังาน ได้

ตลอด 24 ชม.  มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ( X = 6.97)  ปัจจยัด้านส่ิงอาํนวยความ

สะดวก  พบวา่โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย

เลขคณิตเท่ากบั 7.02  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.26  สามารถพิจารณา

เป็นรายละเอียดได ้ดงัน้ี ช่วยลดภาวะเร่งด่วน โดยการใชแ้ทนเงินสด ผลการวิจยัพบวา่

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด ( X  =   7.17) รองลงมาคือจาํนวนเลน 

“Easy pass” พอเพียงในการให้บริการ ( X = 7.12)  ความเหมาะสมกบัตาํแหน่งเลน      

“Easy pass”  ( X = 7.06)  ป้ายบอกช่องบอกทาง “Easy pass”( X =   7.04)  และระบบ

การตดัเงินมีประสิทธิภาพพอเพียงมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ( X = 6.69)  ปัจจยัดา้น

ผลจากการให้บริการ พบว่าโดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดบัมาก 

โดยมีค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากับ 7.14  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.10  

สามารถพิจารณาเป็นรายละเอียดไดด้งัน้ี  ลดการติดขดัทางจราจร  ผลการวิจยั  พบวา่

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด ( X  = 7.37) รองลงมาคือ ไม่ต้อง

เตรียมเงินสดข้ึนทางด่วน( X = 7.12)  ช่วยประหยดัเวลา  ( X =   7.10)   สามารถดู

ขอ้มูลการใชง้านยอ้นหลงัได ้( X =   7.09)   และสิทธิประโยชน์หรือโปรโมชัน่ต่าง ๆ

มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ( X = 7.01) 

5.  สรุปผลการวจัิย  และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจยัเผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชบ้ริการระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัในกรุงเทพมหานคร เพื่อ
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

เป็นประโยชน์แก่ผูด้าํเนินธุรกิจเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ไดใ้ช้เป็นแนวทางพฒันาและ

ปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ

ผูใ้ชบ้ริการต่อไป 

สรุปผลการวจัิย 

  พฤติกรรมการใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติัในกรุงเทพมหานคร  

พบว่า ผูบ้ริโภคนิยมใช้ ช่องทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) 

เป็นประจาํ ซ่ึงใชท้างด่วนสัปดาห์ละ 5 – 10  คร้ัง ช่วงเวลาท่ีใช้ประจาํ คือ 07.01-

10.00 น.  มีการเติมเงินประมาณ 1-2 อาทิตย ์  ต่อการเติมเงิน 1 คร้ัง   

  ความพึงพอใจของผู ้บริโภคท่ีมีต่อการใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทาง

อตัโนมติัในกรุงเทพมหานคร  พบว่าโดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจใน

ระดบัมาก   ปัจจยัดา้นการให้บริการของเจา้หนา้ท่ี  พบวา่โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมี             

ความพึงพอใจในระดับมาก พบว่าความตั้ งใจในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของ

เจา้หน้าท่ี กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด  รองลงมาคือเจา้หน้าท่ีมี

มารยาทในการให้ความช่วยเหลือ  การแก้ปัญหาเม่ือระบบขดัขอ้งท่ีหน้าด่าน การ

ติดต่อ Call Center เพื่อสอบถามขอ้มูลและสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลผ่าน

พนกังาน ไดต้ลอด 24 ชม. ตามลาํดบั    ปัจจยัดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 

พบวา่ โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมาก พบวา่  จุดจาํหน่ายอีซ่ี

พาสมีเพียงพอ  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ความยาก

ง่ายในการติดตั้งอีซ่ีพาส  ความเพียงพอของช่องทาง การเติมเงินอีซ่ีพาส   ข้อมูล

ข่าวสาร สิทธิพิเศษต่าง ๆ โดยส่ือประเภทต่างๆ  และความสะดวกและความรวดเร็ว

ในการเติมเงินอีซ่ีพาส  ตามลําดับ  ปัจจัยด้านผลจากการให้บริการ  พบว่าโดย

ภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดบัมาก พบว่า ลดการติดขดัทางจราจร 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด  รองลงมาคือ ไม่ตอ้งเตรียมเงินสดข้ึน

ทางด่วน  ช่วยประหยดัเวลา  สามารถดูข้อมูลการใช้งานยอ้นหลังได้  และสิทธิ

ประโยชน์หรือโปรโมชัน่ต่าง ๆ ตามลาํดบั    ปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก  พบวา่ 

โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดบัมาก พบว่า ช่วยลดภาวะเร่งด่วน 

โดยการใช้แทนเงินสด กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด  รองลงมาคือ 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

จาํนวนเลน “Easy pass” พอเพียงในการให้บริการความเหมาะสมกบัตาํแหน่งเลน 

“Easy pass”  ป้ายบอกช่องบอกทาง “Easy pass”และ ระบบการตดัเงินมีประสิทธิภาพ

พอเพียง ตามลาํดบั  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์

ท่ี มีผลต่อความพึงพอใจของผู ้ใช้บ ริการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติใน

กรุงเทพมหานคร  พบวา่ เพศ  มีเพียงปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกเท่านั้น ท่ีเพศ

ชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ส่วน อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได ้ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในการใช้

ระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชบ้ริการระบบเก็บค่าผ่าน

ทางอตัโนมติัในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

  1) ปัจจยัดา้นการให้บริการของเจา้หนา้ท่ี ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในดา้น

น้ีมากท่ีสุด ดงันั้น ควรมีการจดัอบรมให้แก่เจา้หน้าท่ีให้เกิดความชาํนาญ และรอบรู้

เร่ืองขอ้มูลข่าวสาร เพื่อให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการไดอ้ย่างครบถว้น และมีคุณภาพใน

การใหบ้ริการ เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูม้าใชบ้ริการ 

  2) ปัจจยัดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ควรขยายจุดเติมเงินระบบ

เก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั ให้มีจาํนวนเพียงพอแก่ผูใ้ชบ้ริการ เพื่อความรวดเร็วในการ

ให้บริการ และควรมีเจา้หน้าท่ีช่วยในการอธิบายขั้นตอนการใช้บริการ หรืออธิบาย

ขั้นตอนการใชบ้ริการใหมี้ความเขา้ใจง่ายแก่ผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน   

  3) ปัจจยัดา้นผลจากการให้บริการ ควรแจง้สิทธิประโยชน์ หรือ โปรโมชัน่

ต่างๆแก่ผูใ้ช้บริการเป็นประจาํ เพื่อผูใ้ช้บริการจะไดรั้บประโยชน์จากการใช้ระบบ

เก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัเพิ่มมากข้ึน   

  4) ปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ควรจดัจาํนวนเลนของระบบเก็บค่าผา่น

ทางอัตโนมัติให้พอเพียงในการให้บริการ มีการพัฒนาระบบการตัดเงินให้มี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าไอทผ่ีานระบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTING BUYING DECISION IN IT PRODUCTS VIA 

ELECTRONICS COMMERCE IN BANGKOK 

ญาดา ช่ืนชุ่ม0

1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ1

2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไอทีผ่านระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีวตัถุประสงค์ดงัน้ี   

1)เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ไอทีผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ไอทีผ ่านระบบพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร  

3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไอ

ทีผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ทาํการวิจยัโดยกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งส้ิน 400 โดย

การเก็บแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล จากนั้นมีการวิเคราะห์ขอ้มูล

ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายค่าความถ่ี 

(Frequency)  ค่าเฉล่ีย (Mean)  ค่าร้อยละ  (Percentage)  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

(Standard Deviation)  และมีการทดสอบสมมติฐาน  สถิติเชิงอา้งอิง  โดยใช้ 

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

Sig  สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R)  สัมประสิทธ์ิการกาํหนด  (R2)  และค่าวดัการ

                                                           
1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 

2
  ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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กระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีระดบั

นยัสาํคญั 0.05 ผลการวิจยัปรากฎดงัน้ี 

พบว่า   ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด 

มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงมีรายได ้

ระหว่าง 10,001-20,000 บาท 

สมมติฐานที่  1   ปัจจยัส่วนบุคคล  ดา้นอาชีพ ดา้นรายได ้และดา้น

สถานภาพ  ที ่แตกต่างกนัมีผลต่อตดัสินใจซื้อสินคา้ไอทีผ ่านระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  สมมติฐานที่  2  ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นสถานที่ และดา้นการส่งเสริมการตลาด  

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไอทีผ ่านระบบพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สมมติฐาน 3 ปัจจยัดา้นอื ่นๆ ซ่ึงไดแ้ก่ 

ภาพลกัษณ์สินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อตดัสินใจซ้ือสินคา้ไอที

ผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ : สินคา้ไอที, พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

 

Abstract 

  This study is focused on the factors that affecting buying decision on IT 

products via electronics commerce in the greater Bangkok area. It will fulfill the 

following objectives:  1) To study personal factors that affect the buying decision on 

IT products  2) To study marketing mix factors that affect the buying decision on IT 

products.  3)  To study others factors that affect the buying decision on IT products. 

To conduct primary research using random samples from the total consumer base in 

Bangkok with 400 questionnaires used as a tool to collect data.  To conduct a data 

analysis with computer program finished with descriptive statistic of frequency 

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

deviation values (Standard Deviation)  and hypothesis testing.  Reference statistics 
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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 research appears as follows: 

      It was found that the buying decision on IT Products is mostly, women 

aged 21 – 30 years old, single and Bachelor degree. Most of them are private 

employees / banker with revenue of between 10,001-20,000 baht. 

      Hypothesis  1.  Individual factors show that the different occupational, 

income and level of education made different decision affect the buying decision in 

IT Products via Electronic commerce in Bangkok.  Hypothesis  2. The marketing 

mix: Price and Promotion that affect the buying decision in IT Products via 

Electronic commerce in Bangkok. Hypothesis  3.  Other factors show that the brand 

image and brand loyalty affect the buying decision in IT Products via Electronic 

commerce in Bangkok.  

KEYWORDS : IT PRODUCT, E-COMMERCE 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัการสั่งซ้ือหนงัสือและสั่งจองบริการต่างๆ ผา่นอินเทอร์เน็ต เช่น ตัว๋

ภาพยนตร์ โรงแรม ไดรั้บความนิยมในอตัราท่ีสูง ขณะท่ีการสั่งซ้ือเคร่ืองสําอางและ

นํ้ าหอม การประมูลออนไลน์ ยาบาํรุงและวิตามิน รวมถึงเคร่ืองใช้ไฟฟ้าไดรั้บความ

นิยมสูงข้ึนในปีน้ีเช่นกนั อีกทั้งตวัเลขการเติบโตของวงการการคา้ออนไลน์ หรืออี

คอมเมิรซ์ ของทางเว็บไซต์เติบโตข้ึนอย่างก้าวกระโดด โดยโมเดลการคา้พรีเม่ียม

มอลล์ หรือ ห้างสรรพสินคา้ออนไลน์รูปแบบใหม่เติบโตข้ึนเกือบ 1,000% โดยบตัร

เครดิตกลายเป็นช่องทางท่ีคนนิยมชําระเงินผ่านทางออนไลน์มากท่ีสุดในขณะน้ี

สอดคลอ้งกบัตวัเลขผลสํารวจของทาง เนคเทคพบคนไทยนิยมช๊อปออนไลน์ 57.2% 

เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมคนไทย เปล่ียนมาซ้ือออนไลน์มากข้ึนและ

ผูป้ระกอบการเร่ิมหนัมาคา้ขายผา่นช่องทางน้ีมากข้ึนเช่นกนั  
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โดยส่ิงท่ีน่าสนใจท่ีสุดคือ พฤติกรรมของผูซ้ื้อเร่ิมเปล่ียนไป จากเม่ือก่อนการ

ซ้ือของออนไลน์ส่วนใหญ่เกือบ 80-90% จะเป็นการจ่ายเงินดว้ยวิธีการโอนเงินผ่าน 

เอทีเอ็ม (ATM) แต่หลงัจากระบบ พรีเม่ียมมอลล์เปิดตวัพบวา่ผูซ้ื้อนิยมชาํระเงินผา่น

บตัรเครดิตเพิ่มข้ึนเป็น อนัดบั 1 แสดงให้เห็นถึงความมัน่ใจของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์

คนไทย ท่ีมีเพิ่มมากข้ึนอย่างมากในช่วงปีท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นไปตาม "แผนการปฏิวติั

วงการอีคอมเมิรซ์ไทย" ท่ีไดว้างเอาไว ้นอกจากน้ียงัพบวา่ การสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์

เกือบ 70% เป็นผูส้ั่งท่ีมาจากต่างจงัหวดัเป็นหลกั แสดงให้เห็นถึงความตอ้งการของ

คนไทยในจงัหวดัอ่ืนๆ เร่ิมมีความพร้อมและพฤติกรรมการซ้ือของเร่ิมเปล่ียนไปซ้ือ

ของทางออนไลน์ เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลสํารวจประชากรเน็ตของไทยปี'53 

ของเนทเทคพบว่า คนไทยเคยซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์จากปี 2552 มี 45.9% 

แต่ปี 2553 เพิ่มข้ึนเป็น 57.2% แสดงใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมคนไทยท่ีเปล่ียนแปลงไป  

สําหรับ อนาคตการซ้ือขายทางออนไลน์ของปี 2554 แนวโนม้ของโซเช่ียลคอมเมิรซ์ 

หรือการคา้ขายผา่นทางโซเช่ียลมีเดียกาํลงัจะมาแรงและจะเป็นช่องทางท่ีจะช่วยทาํให้

การคา้บนโลกออนไลน์เป็นไปไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน  

การแข่งขนัในด้านสินค้าไอทีบนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็มีการแข่งขนัท่ี

สูงข้ึนเช่นกนั สินคา้ไอที ดงักล่าวไดแ้ก่ อุปกรณ์สําหรับคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค กลอ้งดิ

จิตลั ฮาร์ดแวร์ ซอฟทแ์วร์ เป็นตน้ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการซ้ือขาย

สินค้าประเภทน้ีซ่ึงราคาค่อยข้างสูง และ ไม่ได้เห็นสินค้าจริงๆ ว่าใช้งานได้จริง

หรือไม่ 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ไอทีผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าไอทีผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไอที

ผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผลของการวิจยัจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

เพื่อจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ผ่านทางระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ให้สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2. ผลของการวิจยัสามารถนาํไปใช้ประกอบการตดัสินใจในการลงทุนทาํ

ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของผูท่ี้สนใจจะลงทุนในอนาคตได ้

3. ผูท่ี้สนใจสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้เพื่อ

การศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป 

สมมติฐานในการวจัิย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับ

การศึกษา และสถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไอทีผ่าน

ระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปด้วย ผลิตภณัฑ์, ราคา, 

สถานท่ี และ ส่งเสริมการขาย ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไอทีผ่าน

ระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้, ความภกัดีต่อสินคา้ และ 

ความไวว้างใจ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินค้าไอทีผ่านระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ เพื่อศึกษากลุ่มเลือกซ้ือสินค้าไอทีผ่าน

ระบบพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์กับการตัดสินในซ้ือสินค้าผ่านระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ 

2. ขอบเขตดา้นการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดกบัการตดัสินในซ้ือสินคา้

ผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

3. ขอบเขตในดา้นช่วงระยะเวลาซ่ึงใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูล

แบบสอบถามเพื่อทาํการวจิยัทั้งส้ิน 1 เดือน 
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4. ขอบเขตดา้นตวัแปรศึกษา ซ่ึงจะทาํการศึกษาเฉพาะตวัแปรท่ีสาํคญัคือ  

- ตวัแปรตน้ (ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์, ปัจจยัดา้นส่วนประสม   ทาง

การตลาด, ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ) 

- ตัวแป รตา ม  (ก า รตัด สิ นใ จ ซ้ื อสิ นค้า ไ อที ผ่า นท า ง ระ บ บ พ า ณิช ย์

อิเล็กทรอนิกส์) 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

กรอบแนวคิดในการวจิยัสามารถแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ

กบัตวัแปรตามไดด้งัน้ี 

ตัวแปรอสิระ (Independent Variables)             ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      รูปที ่1.1 กรอบแนวความคิด 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ, อาย,ุอาชีพ,การศึกษา, 

รายได ้และสถานภาพ 

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ์ 

- ราคา 

- สถานท่ี 

- ส่งเสริมการขาย 

ปัจจัยอืน่ๆ 

- ภาพลกัษณ์สินคา้ 

- ความภกัดีต่อสินคา้ 

- ความไวว้างใจ 

การตัดสินใจซ้ือสินค้าไอทผ่ีาน

ระบบอเิลก็ทรอนิกส์ของ

ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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2. แนวคิด 

ในการศึกษาวิจยัเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าไอทีผ่าน

ระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดท้าํการ

รวบรวมแนวความคิดและทฤษฎีต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางการศึกษา ซ่ึงเน้ือหาท่ี

ทบทวนมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2546 : 219 – 226) กล่าววา่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภค (Buyer’s Decision Process) หมายถึงขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือ

บริการของผูบ้ริโภคกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนคือ การรับรู้ถึงความ

ตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรม

ภายหลงัการซ้ือ ขั้นตอนดงักล่าวน้ีอาจจะขา้มหรือยอ้นกลบัไปเร่ิมขั้นตอนใดก่อนก็

ได ้ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นวา่ กระบวนการซ้ือเร่ิมตน้ก่อนการซ้ือจริง มีผลกระทบหลงัจาก

การซ้ือ  

คอตเลอร์ ฟิลลิป(2552 : 79-82) กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

(buyer decision process) ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ การตระหนกัถึงความตอ้งการ 

การเสาะหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการ

ซ้ือ จะเห็นไดช้ดัวา่กระบวนการซ้ือเร่มตน้ค่อนขา้งยาวนานกวา่การซ้ือจริงจะเกิดข้ึน

และต่อเน่ืองไปจนถึงหลังการซ้ือ นักการตลาดจึงควรมุ่งสนใจกระบวนการซ้ือ

มากกวา่ท่ีจะมุ่งสนใจท่ีการตดัสินใจซ้ืออยา่งเดียว 

2. ทฤษฏีส่วนผสมการตลาด 

เสรี วงษม์ณฑา (2547 : หนา้ 17)  ส่วนประสมการตลาด (Marketing  mix 

(4Ps) ) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงใชร่้วมกนั เพื่อตอบสนองความ

พึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย หรือเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ร่วมกนัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์

ทางการติดต่อส่ือสารขององคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ปัจจยัหลกัสําคญัดงัน้ี ผลิตภณัฑ ์

ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย ซ่ึงตอ้งมีการกาํหนดกลยุทธ์ในแต่
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ละปัจจยัหลกัท่ีชดัเจน เพื่อใหผ้ลิตภณัฑป์ระสบความสาํเร็จเหนือคู่แข่งขนั ตอบสนอง

ความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

3. พฤติกรรมผู้บริโภค 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538 : หน้า 3)  ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

(Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลทาํการคน้หา (searching) การซ้ือ 

(purchasing) การใช ้(using) การประเมินผล (Evaluating) และการใชจ่้าย (Diposing) 

ในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา จาก

ความหมาย จะเห็นวา่การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาวิธีการท่ีแต่ละบุคคล

ทาํการตดัสินใจท่ีจะใช้ทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร และอ่ืนๆ) เก่ียวกบัการบริโภค

สินคา้ ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งศึกษาวา่สินคา้ท่ีเขาจะเสนอขายนั้นใครคือลูกคา้ (Who ?) 

ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What ?) ทาํไมจึงซ้ือ (Why ?) ซ้ืออยา่งไร (How ?) ซ้ือเม่ือไหร่ 

(When ?) ซ้ือท่ีไหน (Where ?) ซ้ือและใชบ้่อยเพียงใด ( How Often ?) รวมทั้งศึกษา

วา่ใครมีอิทธิพลต่อการซ้ือ (Who ?)  

4. แนวคิดเกีย่วกบัพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล และทวศีกัด์ิ  กาญจนสุวรรณ, 2547 : 5 ให้ความหมายไว้

ว่าเทคโนโลยีท่ีใช้เป็นส่ือกลางสําหรับแลกเปล่ียนสินค้าและบริการระหว่างผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ตวับุคคล องค์กร หรือตวับุคคลกบัองค์กร ทั้งน้ี เพื่อช่วยสนบัสนุน

และอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

 กล่าวโดยสรุปวา่ พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (electronic commerce) คือ ระบบท่ี

เป็นส่ือกลาง ในการสั่งซ้ือสินคา้และบริการทางธุรกิจทุกรูปแบบ ระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ไดแ้ก่ บุคคล องค์กรของรัฐและเอกชน โดยมีขั้นตอนการดาํเนินงานทางธุรกิจตั้งแต่

การนาํเสนอขอ้มูลสินคา้และบริการ การทาํธุรกรรมทางการเงิน และต่อเน่ืองไปถึง

การบริการหลงัการขาย โดยกระทาํผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

3.  ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัแบบเชิงสํารวจ  (Survey Research)  โดย

การเก็บแบบสอบถาม  (Questionnaire)  เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลการ
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ตัดสินใจซ้ือสินค้าไอทีผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครโดยศึกษาทั้ง แหล่งขอ้มูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ และเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการทาํการวจิยัคือแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

ส่วนท่ี 1.ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามประกอบไปดว้ย  เพศ อาย ุ

อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา และ สถานภาพ 

ส่วนท่ี  2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ไอทีผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วน คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price)  ดา้นสถานท่ีจาํหน่าย 

(Place) และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ส่วนท่ี 3.ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไอทีผา่นระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ภาพลกัษณ์ (Brand Image) ความภกัดีต่อสินคา้ (Brand Loyalty) และ ความไวว้างใจ 

(Trust) 

ส่วนท่ี 4. ศึกษาการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไอทีผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

แบบสอบถามในส่วนท่ี 2 ,3 และ 4 มีลกัษณะเป็นแบ่งระดบัความคิดเห็นเป็น 11 

ระดบั ตั้งแต่ 0 – 10 

กลุ่มผูใ้ชบ้ริการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  โดยผูว้ิจยักาํหนดขนาดตวัอย่างโดย

ใช้สูตรการคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน

โดยกาํหนดช่วงความเช่ือมัน่ 95 % และค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5 % โดยใชสู้ตร 

n   =                Z² qp                                      = n  =        (1.96)²(0.5)(1-0.5) 

                           e²              (0.05)²                     

ผลลพัธ์ท่ีได ้คือ 385 คน เพื่อความไม่ผิดพลาด ผูว้ิจยัไดส้ํารองเพิ่มตวัอย่าง

อีก 15 คน รวมเป็น 400 คน   

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนาอธิบายค่าความถ่ี (Frequency)  ค่าเฉล่ีย (Mean)  ค่าร้อยละ  (Percentage)  
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และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  และมีการทดสอบสมมติฐาน  สถิติ

เชิงอา้งอิง  โดยใช ้ANOVA และ Multiple Regression Analysis (MRA)   

เพื่อหาค่า T-test , F-test  ค่า  Sig  สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R)  สัมประสิทธ์ิการกาํหนด  

(R2)  และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวั

แปรต่างๆ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

4.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

สรุปผลวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลทีต่อบแบบสอบถาม 

กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.30 

รองลงมา คือ เพศชาย จาํนวน 139 คน  คิดเป็นร้อยละ 34.80  มีอายุ 21-30 ปี จาํนวน 

216 คน คิดเป็นร้อยละ 54  รองลงมาคืออายุ 31-40 ปี จาํนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 

37.20 โดยส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 387 คน คิดเป็นร้อยละ 

96.80 รองลงมาคือคา้ขาย  จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 มีรายได ้10,001-20,000 

บาท มีจาํนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50  รองลงมาคือผูท่ี้มีรายได ้20,001 – 

30,000 บาท มีจาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80 มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี 

มีจาํนวน 249 คน มีจาํนวนร้อยละ 62.30 กลุ่มประชากรส่วนใหญ่มีสถานะภาพโสด

มากท่ีสุด มีจาํนวน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 82.50 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส  มี

จาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และอนัดบัสุดทา้ยคือหยา่ร้างซ่ึงมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด 

คือจาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 

สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัย

ส่ิงแว ด ล้อ ม อื่นๆ  ที่มี ผล ต่ อก า รตั ด สินใ จ ซ้ื อ สินค้ าไ อ ที ผ่ า นระ บบ พ าณิช ย์

อเิลก็ทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิเคราะห์ดา้นราคา พบว่าค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดคือราคามีมาตรฐานเม่ือ

เปรียบเทียบกบัราคาของคู่แข่ง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียคือ 7.59 รองลงมาคือ มีการแสดงราคา

สินคา้และบริการท่ีชดัเจน ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย คือ 7.27 ผลของการวิเคราะห์ดา้นสถานท่ี

จาํหน่าย พบวา่ระดบัแปรผลของกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  โดยค่าเฉล่ียท่ี

มากท่ีสุดคือ ความสะดวกของขั้นตอนการซ้ือขายค่าเฉล่ียคือ 7.76 ผลของการ
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วเิคราะห์ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ระดบัแปรผลของกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียอยู่

ในระดบัมาก  โดยค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดคือ การโฆษณาตามส่ือออนไลน์ต่างๆ มีให้เห็น

อยู่เป็นประจาํ ค่าเฉล่ียคือ 7.16 ผลของการวิเคราะห์ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่าระดบัแปร

ผลของกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  โดยค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดคือ คุณภาพของ

สินคา้ท่ีไดม้าตรฐาน ค่าเฉล่ียคือ  7.72 

ผลการวิเคราะห์ดา้นภาพลกัษณ์พบว่า  ระดบัแปรผลกลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ีย

อยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดคือ ลูกค้ามีความประทบัใจในการเข้ารับ

บริการ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียคือ 7.43 ผลการวิเคราะห์ในดา้นความภกัดีต่อสินคา้พบวา่  ระดบั

แปรผลกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  โดยท่ีค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดคือ  หลงัจาก

เลือกซ้ือสินค้าแล้วท่านยงัสนใจข้อมูลของสินค้า ซ่ึงมีค่าเฉล่ียคือ  7.70 ผลการ

วเิคราะห์ในดา้นความไวว้างใจพบวา่  ระดบัแปรผลกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั

มาก  โดยท่ีค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดคือ  มีความไวว้างใจในผลิตภณัฑ์ท่ีสั่งซ้ือจากเวบไซตน้ี์

และมีความรู้สึกวา่เวบไซตท่ี์ท่านใชบ้ริการเป็นมืออาชีพ  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียคือ 7.45 ผลการ

วเิคราะห์ในดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไอทีพบวา่  ระดบัแปลผล

กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  โดยท่ีค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดคือ  สินคา้และบริการ

จากเวบไซตเ์ป็นสินคา้และบริการท่ีตรงตามท่ีท่านตอ้งการ  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 7.69   

การทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์และแสดงผล  โดยศึกษาความสัมพันธ์ของ

ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าไอทีผ่านระบบพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ รายได้และสถานภาพ  มีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าไอทีผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

การทดสอบสมมุติฐาน  โดยศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดและปัจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือสินค้าไอทีผ่านระบบ

พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
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ผลจากการวเิคราะห์  ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด และ ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ไอทีผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคญัท่ี 0.05 มีตวัแปรอิสระของปัจจยัส่วนผสมทาง

การตลาด และ ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามของการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ไอทีผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีตวั

แปรอิสระทั้งหมด 5 ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม  ท่ีม่ีค่า Sig น้อยกว่า 

0.05 ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นสถานท่ี ดา้นส่งเสริมการขาย ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้

และ ดา้นความภกัดีสินคา้ 

5.  การอภิปรายผล 

สรุปผลการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไอทีผ่านระบบ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยศึกษาจากกลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน ท่ีใชบ้ริการระบบพาณิชยอิ์เล็คทรอนิกส์ซ้ือสินคา้ไอที โดย

ใชว้ธีิการแจกแบบสอบถาม ซ่ึงผลการวจิยัไดน้าํเสนอออกเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนที ่1.ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลทีต่อบแบบสอบถาม  

พบวา่ผูท่ี้ใชบ้ริการระบบพาณิชยอิ์เล็คทรอนิกส์ซ้ือสินคา้ไอที ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิงท่ีมีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วน

ใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงมีรายได ้ระหวา่ง 10,001-20,000 บาท   

ส่วนที ่2. ในส่วนของผลวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการศึกษาปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดและปัจจัยอืน่ๆ ทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าไอทผ่ีานระบบพาณชิย์

อเิลก็ทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครของผู้ตอบแบบสอบถาม  

พบว่า การตัดสินใจซ้ือสินค้าไอทีผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครนั้น ท่ีระดบัความสําคญัมาก คือ ราคามีมาตรฐาน

เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาของคู่แข่ง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียคือ 7.59 ความสะดวกของขั้นตอนการ

ซ้ือขายค่าเฉล่ียคือ 7.76 การโฆษณาตามส่ือออนไลน์ต่างๆ มีให้เห็นอยู่เป็นประจาํ 

ค่าเฉล่ียคือ 7.16 คุณภาพของสินค้าท่ีได้มาตรฐาน ค่าเฉล่ียคือ 7.72 ลูกค้ามีความ

ประทบัใจในการเขา้รับบริการ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียคือ 7.43   หลงัจากเลือกซ้ือสินคา้แลว้ท่าน
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ยงัสนใจขอ้มูลของสินคา้ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียคือ 7.70 คือ มีความไวว้างใจในผลิตภณัฑ์ท่ี

สั่งซ้ือจากเวบไซต์น้ีและมีความรู้สึกว่าเวบไซต์ท่ีท่านใช้บริการเป็นมืออาชีพ  ซ่ึงมี

ค่าเฉล่ียคือ 7.45   

ส่วนที่  3  ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน  วิเคราะห์และ

แสดงผล  โดยศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าไอทีผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ดา้นอาชีพ มีค่าระดบันยัสําคญัเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัสําคญั

ท่ี 0.05 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ด้านอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ไอทีผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

อยา่งมีนยัสาํคญั แสดงวา่ อาชีพ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไอทีผา่นระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นรายได ้มีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.001 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัสําคญั

ท่ี 0.05 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ด้านรายได้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ไอทีผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

อยา่งมีนยัสาํคญั แสดงวา่รายไดมี้ผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไอทีผา่นระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านสถานภาพ มีค่า ระดับนัยสําคญัเท่ากับ 0.001 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า ระดับ

นัยสําคญัท่ี 0.05 พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลด้านสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าไอทีผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญั แสดงวา่สถานภาพมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไอ

ทีผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

สรุป  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ รายได้และสถานภาพ  มีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าไอทีผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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ส่วนที่   4   ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์และแสดงผล  

โดยศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยอื่นๆ ที่มี

อทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าไอทผ่ีานระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 พบวา่ ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด และ ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ไอทีผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

อย่างมีนยัสําคญัท่ี 0.05 มีตวัแปรอิสระของปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด และ ปัจจยั

อ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตัวแปรตามของการตัดสินใจซ้ือสินค้าไอทีผ่านระบบ

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 

5 ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม  ท่ีม่ีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 ได้แก่  ด้าน

ผลิตภณัฑ์  ด้านสถานท่ี ด้านส่งเสริมการขาย ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้และ ด้านความ

ภกัดีสินคา้ 

ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีพบว่ามีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นสถานท่ี และดา้นการส่งเสริมการขาย ซ่ึงมี

ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีดงัต่อไปน้ี )  ส่วนประสมการตลาด (Marketing  

mix (4Ps) ) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงใชร่้วมกนั เพื่อตอบสนอง

ความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย หรือเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ร่วมกันเพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคท์างการติดต่อส่ือสารขององคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์  (Product ) 

ราคา (Pricing) การจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution) การส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารซ่ึงใช้เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อ ตราสินคา้ 

บริการ ความคิด หรือบุคคล  

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของผูท้าํการวจิยัดงัต่อไปน้ี อิลฮมั หะยอิีสมาแอ (2552) 

ได้ศึกษาเก่ียวกับ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ทของ

นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

ประสบการณ์สั่งซ้ือสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ท สินค้าท่ีสั่งซ้ือส่วนใหญ่เป็น 

หนงัสือ วิดีโอ และส่วนน้อยเป็นพวกบริการเช่น บริการรถเช่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
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การซ้ือสินคา้ มากท่ีสุดคือ ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 

รองลงมาคือดา้นการส่งเสริมการขาย 

6  ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจัิยในคร้ังนี ้

 จากผลการวิจยัสรุปเป็นประเด็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการธุรกิจผา่น

ระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ดงัน้ี 

1. ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในปัจจัยส่วนผสมทาง

การตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์สถานท่ีจดัจาํหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด ซ่ึงเป็นปัจจยั

สําคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไอทีผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ดงันั้นผู ้

ประกอบกิจการควรใหค้วามสาํคญัและควรมีการวางแผนกลยุทธ์การตลาดเป็นสําคญั 

รวมถึงการสร้างเร่ืองของความเช่ือมัน่ต่อเวป๊ไซด์ สร้างความภกัดีในตราของสินคา้ 

ประกอบกนัไปดว้ย 

2. เพื่อนาํมาใช้ประกอบการพิจารณา พฒันา ปรับปรุง ปัจจยัทางด้านส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีพบวา่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

ด้านสถานท่ี และด้านการส่งเสริมการขาย รวมไปถึงการกาํหนดแนวทางในการ

ดาํเนินงาน ใหเ้หมาะสม เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ศึกษาถึงการซ้ือขายผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของสินคา้ประเภท

อ่ืนๆ เพื่อนาํขอ้มูลจากการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ในธุรกิจอ่ืนๆ ต่อไป 

2. ทํา ก า ร ศึ ก ษ า เ ป็ น ก ร ณี ศึ ก ษ า โ ด ย ร ะ บุ ช่ื อ ข อ ง  เ วบ ไ ซ ต์พ า ณิ ช ย์

อิเล็คทรอนิกส์ รวมถึงศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆ เพิ่มเติมดว้ย 

7. บรรณานุกรม 

กลัยา วานิชยบ์ญัชา.  การวเิคราะห์สถิติสําหรับการบริหารและวจัิย.  กรุงเทพ ฯ  :  

ภาควิชาสถิติคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2551. 

กิตติ ภกัดีวฒันะกุล และทวศีกัด์ิ กาญจนสุวรรณ. คัมภีร์ การพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์  
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

(e- COMMERCE). กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพเ์คทีพี คอมพ ์แอนด ์คอน 

ซลัท,์2541. 

กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ  และคณะ. ระเบียบวธีิวจัิยทางธุรกจิ. กรุงเทพมหานคร :  

วรัิตน์ เอด็ดูเคชัน่, 2552. 

คอตเลอร์, ฟิลิป. การจัดการการตลาด. แปลโดย ธนวรรณ แสงสุวรรณ 

กรุงเทพมหานคร : เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า, 2549 

จงจินต จิตร์แจง้. ”ปัจจัยทีม่ีผลต่อการยอมรับการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านพาณชิย์ 

อเิลก็ทรอนิกส์แบบผู้บริโภคกบัผู้บริโภคบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ :  

กรณีศึกษา: ผลติภัณฑ์เพือ่สุขภาพและความงาม.” วทิยานิพนธ์  

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (การบริหารเทคโนโลยี). 2517 

ฉตัราพร  เสมอใจ.  พฤติกรรมผู้บริโภค.  กรุงเทพมหานคร  :  ไทยวฒันพานิช,  2546. 

ชวลิต สัมปทาณรักษ.์ “ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ 

ของผู้บริโภคผ่านระบบพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์.” วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจ 

มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัวลยั ลกัษณ์, 2548. 

ณฐัปรียา ทพัมาลี. “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์ผ่านระบบ 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต.” การศึกษาคน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช, 2550 

ดวงใจ บุญช่วย. “การศึกษาการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์ผ่านอนิเทอร์เน็ตของผู้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.” วทิยานิพนธ์ บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช, 2553. 

บรรยงค ์ โตจินดา.  พฤติกรรมผู้บริโภค.  กรุงเทพมหานคร  ไทยวฒันพานิช,  2540. 

ปัทมา วรรณวทิยาภา. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจชําระเงินค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต  

ผ่านระบบออนไลน์.” วทิยานิพนธ์ บริหารุรกิจมหาบณัฑิต , 

มหาวทิยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด, 2551. 
 
 
 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

พชัรีนุช รัตนาภิรมย.์ “การศึกษาปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบริการการ 

ท่องเทีย่วผ่านระบบพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์.” วทิยานิพนธ์  

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,2549. 

พิชญธิดา ล้ิมสวสัดิวงศ.์ “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าระบบพาณชิย์ 

อเิลก็ทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวทิยาลัยกรุงเทพ.” วทิยานิพนธ์ ศิลปศาสตร์

มหาบณัฑิต (เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2551. 

พิษณุ  จงสถิตยว์ฒันา.  การบริหารการตลาด  การวเิคราะห์  กลยุทธ์  และการ 

ตัดสินใจ.  (พิมพค์ร้ังท่ี  7).  กรุงเทพมหานคร  :  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,  

2548 

ภทัรวรรณ ทองสอาด. “ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือประกนัภัยผ่านทาง 

ออนไลน์ :  กรณีศึกษา บริษัทเทเวศประกนัภัย จํากดั (มหาชน).” 

วทิยานิพนธ์ วารสารศาสตรมหาบณัฑิต (การจดัการส่ือสารองคก์ร) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,2551. 

มทันียา  สมมิ.  พฤติกรรมผู้บริโภค.  กรุงเทพมหานคร  :  เอก็ซ์เปอร์เน็ท,  2545. 

วรท กอวฒันสกุล. “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบ 

พาณชิย์ อเิลก็ทรอนิกส์ของผู้ใช้อนิเทอร์เน็ตใน เขตกรุงเทพมหานคร.”  

วทิยานิพนธ์ บริหารธุรกิจ   มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง,2551. 

วชัระพงศ ์ยะไวทย.์ E-commerce และกลยุทธ์ทางการทําเงินบนอนิเทอร์เน็ต.  

กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพซี์เอด็ยเูคชัน่, 2542. 

วรัิช  สงวนวงศว์าน.  การจัดการและพฤติกรรมองค์การ.  (พิมพค์ร้ังท่ี 8).   

กรุงเทพมหานคร :   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2547 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์.  การบริหารการตลาดยุคใหม่.  กรุงเทพมหานคร  :  เพชรจรัสแสง 

แห่งโลกธุรกิจ,  2546. 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์.  พฤติกรรมผู้บริโ ภค : ฉบับสมบูรณ์.  กรุงเทพมหานคร  :  พฒันา 

ศึกษา,2538. 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8A%20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%28%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%29&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%28%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%29&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%97%20%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
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 ความพงึพอใจของลูกจ้างต่อสถานพยาบาลใน 

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กรณีศึกษา: นิคมอุตสาหกรรมเขตนวนคร  

(SATISFACTION OF THE EMPLOYEES TO THE INFIRMARY  

IN A LARGE INDUSTRIAL PLANT   

CASE STUDY: THE NAVA NAKORN INDUSTRIAL ESTRATE) 

พีรวรรณ  วรรธนะเมธาวงศ ์ 1  ดร. ไกรชิต สุตะเมือง 2 

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

บทคัดย่อ 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาคน้ควา้อิสระ เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของ

ลูกจ้างต่อสถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กรณีศึกษา: นิคม

อุตสาหกรรมเขตนวนคร โดยมีวตัถุประสงค ์1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยั

ส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกจา้งต่อสถานพยาบาล 2. เพื่อศึกษาถึง

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลกระทบโดยตรง ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกจา้ง

ต่อสถานพยาบาล 3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อความพึง

พอใจของลูกจา้งต่อสถานพยาบาล โดยขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 410 ตวัอยา่ง 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจัย โดยกระจายแบบสอบถามไปยงัโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์โดย

ใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ANOVA (Analysis of variance) และ Multiple Regression Analysis (MRA) ในการ

วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ปัจจยัด้าน   ประชากรศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า อายุ, 

ระดบัการศึกษา, ภาวะสุขภาพ, ลกัษณะอุตสาหรรม และจาํนวนลูกจา้ง ท่ีแตกต่างกนั 

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2  ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อ สถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 ในการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ความพึง

พอใจของลูกจา้งต่อสถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่   ผลการศึกษา

พบว่าปัจจยัด้านบุคลากรทางการแพทย,์ ด้านเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ยาและเวชภณัฑ์, 

ด้านการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับช่ือหน่วยบริการสุขภาพ และพระราชบัญญัติ 

“ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม” ในการทาํงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผล

ต่อความพึงพอใจของลูกจา้งต่อสถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ี

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

คําสําคัญ: สถานพยาบาล, โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

 

ABSTRACT 
 

The purpose of independent study was to study the satisfaction of the 

employee to the infirmary in large industrial plants: case study of the Nava Nakorn 

Industrial Estate. The first objective 1. To study the differences in personal factors 

that influences the satisfaction of the employee to the infirmary 2. To study the 

direct impact factors that influences the satisfaction of the employee to the infirmary 

3. To study the other factors that influences the satisfaction of the employee to the 

infirmary. The sample size was 410’s and the questionnaires were used as the tool 

of data collections. Questionnaires were distributed to a large industrial plant in 

Nava Nakorn. 

Then, the collected data was analyzed by using descriptive statistical 

techniques presented into frequency, percentage, mean, standard deviation ANOVA 

(Analysis of variance) and Multiple Regression Analysis (MRA) were used to 

analyze correlation between personal factors and satisfaction. The results showed 

that age, education level, health status, the kind of industry and the number of 
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employees in the industry was related to satisfy of employee to the infirmary in 

large industrial plants in Nava Nakorn with statistical significant level at 0.05. 

Multiple Regression Analysis was used for data analysis to find out and 

forecast factors affecting the satisfaction of the employee to the infirmary in large 

industrial plants. The results showed that “Medical service”, “Medicines and 

medical supplies and equipment”, “the details about a health care unit” and the 

"safety, health and environment" 2554  was related to satisfy of the employee to the 

infirmary in large industrial plants  in Nava Nakorn with statistical significant level 

at 0.05. 

KEY WORDS:  THE INFIRMARY, A LARGE INDUSTRIAL PLANT 

บทนํา 

ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

โดยผลจากการศึกษาสถานภาพปัจจุบนัพบวา่ สัดส่วนมูลค่าผลผลิตอุตสาหกรรมต่อ

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ และมูลค่าการส่งออกสินคา้อุตสาหกรรมต่อมูลค่า

การส่งออกรวม มีอตัราการขยายตวัเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มสินค้า

อุตสาหกรรมท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยีระดบักลางและสูง   ตวัอยา่งเช่น มูลค่าการส่งออก

สินคา้อุตสาหกรรมต่อมูลค่าการส่งออกรวม เพิ่มข้ึนจากร้อยละ28 ในปี 2523 เป็นร้อย

ละ 81 ในปี 2546 ในขณะท่ีภาคการเกษตรลดลงจากร้อยละ 44 เป็นร้อยละ 2 

แนวโน้มอุตสาหกรรมของไทยในอนาคต ให้ความสําคัญกับก ลุ่ม

อุตสาหกรรมท่ีคาดวา่จะขบัเคล่ือนมูลค่าการผลิต สินคา้อุตสาหกรรมโดยรวมเพิ่มข้ึน

ในระยะ 4-5 ปี โดยมี อุตสาหกรรมท่ีจะใช้เป็นเป้าหมายในการกาํหนดแหล่งท่ีตั้ง

อุต ส า ห ก รร ม สํ า คัญ ใ น อ น า ค ตป ร ะ ก อ บ ด้ว ย ก ลุ่ ม อุต ส า ห ก ร รม ย า น ย น ต ์

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยาง อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้

อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเล
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กระป๋อง อุตสาหกรรมแปรรูปผกัและผลไม ้อุตสาหกรรมเอทานอล และอุตสาหกรรม

พลาสติกชีวภาพ (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) 

จากรายงานทางสถิติจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบ

กิจการ มีเพิ่มข้ึนใหม่ในทุกๆ เดือน ทั้งโรงงานขนาดยอ่มหรือขนาดเล็ก (การจา้งงาน 

ไม่เกิน 50 คน) 381 โรงงาน, โรงงานขนาดกลาง (การจา้งงานมากกวา่ 50-200 คน) 38 

โรงงาน, โรงงานขนาดใหญ่ (การจา้งงานมากกว่า 200 คน) 10 โรงงาน (ศูนย์

สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม  กรมโรงงานอุตสาหกรรม; กนัยายน 2554)  เม่ือ

โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มจาํนวนมากข้ึน ทาํให้มีการจา้งลูกจา้งเพิ่มมากข้ึน  ส่ิงท่ี

มกัจะเกิดข้ึนในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นของควบคู่กนั นั้นคือ อุบติัเหตุ  รายงานสถิติ

อุบติัเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมปี 2550 ท่ีมี จาํนวนผูบ้าดเจ็บ118 ราย และเสียชีวิต 

11 ราย   ซ่ึงอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนนั้น ร้อยละ 80 มกัจะเกิดจากการกระทาํท่ีไม่ปลอดภยั

ของคน เช่น การไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลในขณะปฏิบติังานกบั

งานท่ีมีความเส่ียง การไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัท่ีองคก์รกาํหนด 

การไม่ปฏิบติัตามขั้นตอนการทาํงาน และการซ่อมเคร่ืองจกัรในขณะท่ีเคร่ืองจกัร

กาํลงัทาํงานหรือหยุดไม่สนิท การดดัแปลงหรือถอดอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจาก

เคร่ืองจกัรออก เป็นตน้ ส่วนอีกร้อยละ 20 เกิดจากสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีไม่

ปลอดภยั เช่น พื้นล่ืน การไม่จดัเก็บของให้เป็นระเบียบ การวางของสูงเกินกาํหนด 

หรือการจดัวางสารเคมีในพื้นท่ีอาจก่อให้เกิดประกายไฟ เป็นตน้ (วิทิต กมลรัตน์, 

2552) 

นอกจากอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ ภาวะสุขภาพของ

พนักงาน ก็เป็นส่ิงสําคัญ โรคจากการประกอบอาชีพ (Occupational Diseases) 

หมายถึง โรคหรือความเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนกบัผูป้ฏิบติังาน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการ

สัมผสัส่ิงคุกคาม หรือสภาวะแวดลอ้มในการทาํงานท่ีไม่เหมาะสม โดยท่ีอาการของ

ความเจบ็ป่วยนั้นๆ อาจเกิดข้ึนกบัผูป้ฏิบติังานในขณะทาํงาน หรือหลงัจากการทาํงาน

เป็นเวลานานเช่น โรคพิษตะกัว่ โรคซิลิโคสิส โรคพิษสารตวัทาํละลาย โรคผิวหนงั

จากการประกอบอาชีพ และการบาดเจ็บจากการทาํงาน เป็นตน้  โรคท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

การทาํงาน (Work related Diseases) หมายถึง โรคหรือความเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนกบั
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ผูป้ฏิบติังาน โดยมีสาเหตุปัจจยัหลายอยา่งประกอบกนั และสาเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน

เป็นปัจจยัหน่ึงของการเกิดโรคได้แก่ สภาวะแวดล้อมการทาํงานท่ีไม่เหมาะสม

ลกัษณะท่าทางการทาํงานท่ีไม่ถูกตอ้ง สภาพของงานท่ีตอ้งปฏิบติัอยา่งไม่เหมาะสม 

โดยปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานอาจจะเป็นสาหตุเร่ิมตน้ หรือทาํให้อาการรุนแรงมากข้ึน เช่น 

โรคกระเพาะอาหารโรคหัวใจขาดเลือด โรคทางเดินหายใจอุดตนัเร้ือรังโรคความดนั

โลหิตสูง การบาดเจบ็ของกลา้มเน้ือเป็นตน้ (ณรงค ์องัคะสุวพลา, 2540) 

จากสาเหตุดงักล่าว รัฐบาลไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัสุขภาพอนามยัสําหรับ

ลูกจา้ง ทางกระทรวงแรงแรงงาน  ไดล้งนามในกฎกระทรวงวา่ดว้ยการ จดัสวสัดิการ

ในสถานประกอบกิจการ เร่ือง “กาํหนดสวสัดิการเก่ียวกับสุขภาพอนามยัสําหรับ

ลูกจา้ง” ตั้งแต่วนัท่ี ๒๕ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นตน้ไป โดยใหน้ายจา้งจดัใหมี้  

“สถานพยาบาล” ในสถานท่ีทาํงานของลูกจา้งและนอกจากน้ีรัฐบาลได ้ประกาศ

พระราชบญัญติั “ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน” ลง

วนัท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔  เพื่อให้นายจา้งไดย้ึดถือเป็นขอ้ปฎิบติั โดยโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมีลูกจา้งทาํงานในขณะเดียวกนัตั้งแต่ 200 คนข้ึนไป จะตอ้ง

มีสถานพยาบาลในสถานประกอบการ ประกอบดว้ย ห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียง

พกัคนไขห้น่ึงเตียง และเวชภณัฑ์อนัจาํเป็นเพียงพอแก่การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้, 

พยาบาลประจาํอยา่งนอ้ยหน่ึงคน, แพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงเพื่อตรวจรักษาพยาบาล

ไม่นอ้ยกวา่สัปดาห์ละสองคร้ัง และเม่ือรวมเวลาแลว้ตอ้งไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละหก

ชัว่โมง  และถา้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมีลูกจา้งทาํงานในขณะเดียวกนั

มากกว่า 1,000 คนข้ึนไป  ในสถานพยาบาลประกอบดว้ย ห้องรักษาพยาบาลพร้อม

เตียงพักคนไข้อย่างน้องสองเตียง และเวชภัณฑ์อันจํา เ ป็นเพียงพอแก่การ

รักษาพยาบาลเบ้ืองตน้, พยาบาลประจาํอยา่งนอ้ยหน่ึงคนแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง

อยา่งนอ้ยหน่ึงคน เพื่อตรวจรักษาพยาบาลไม่นอ้ยกวา่สัปดาห์ละสามคร้ัง และเม่ือรวม

เวลาแลว้ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สัปดาห์ละสิบสองชัว่โมงในเวลาทาํงาน 

แต่ปัญหาในปัจจุบนันายจา้งยงัให้ความสําคญัเก่ียวกบัสุขภาพอนามยัสําหรับ

ลูกจา้ง ท่ีมากน้อยแตกต่างกนั ถึงแมว้่าจะมีขอ้กฎหมายจากทางรัฐบาลแล้ว เช่น ยา

และเวชภณัฑ์ไม่พอเพียง, เวลาปฎิบติัการพยาบาล หรือแพทยป์ระจาํตามเวลา น้อย
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เกินไป เป็นตน้ ทาํให้การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ ทั้งในส่วนของอุบติัเหตุ หรือการ

ดูแลสุขภาพไม่ดีพอ จึงทาํให ้

1. มีความสูญเสียท่ีเกิดจากอุบติัเหตุ เช่น พนกังานบาดเจ็บ สูญเสียอวยัวะ 

หรือ เสียชีวติ 

2. ไม่สามารถรักษาหรือป้องกนัโรคจากการประกอบอาชีพ (Occupational 

Diseases) หรือ  โรคท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการทาํงาน (Work related Diseases) ต่างๆ ทาํให้

พนกังานตอ้งเขา้นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษา ”ความพึงพอใจของลูกจา้งต่อสถานพยาบาลใน

โรงงานอุตสาหกรรม” เพื่อนําผลการวิจัย ท่ีได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนา

สถานพยาบาลในสถานประกอบการ ทั้ งด้าน บุคลากรทางการแพทย์,เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช ้ยาและเวชภณัฑ,์สถานท่ีตั้งและตวัอาคาร,การจดัทาํบนัทึก รายงาน และการ

เก็บรักษา,การแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือหน่วยบริการสุขภาพ ผูป้ระกอบวิชาชีพ 

และสิทธิผูป่้วย  รวมถึง สวสัดิการลูกจา้งเก่ียวกบัสุขภาพ,พระราชบญัญติั “ความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม” ในการทาํงาน พ.ศ. ๒๕๕๔  เพื่อให้ก่อ

ประโยชน์สูงสุดต่อพนกังาน รวมถึงสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล  ท่ีส่งผลต่อความพึง

พอใจของลูกจา้งต่อสถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลกระทบโดยตรง ท่ีส่งผลต่อ

ความพึงพอใจของลูกจา้งต่อสถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ

ลูกจา้งต่อสถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อนําผลการวิจยัไปปรับปรุงปัจจยัด้านความพึงพอใจของลูกจ้าง ต่อ

สถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
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2. เพื่อนําผลการวิจยัเป็นแนวทางในการพฒันาสถานพยาบาล ในแต่ละ

โรงงานอุตสาหกรรม ทาํใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกจา้งไดม้ากข้ึน 

3. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจสามารถนาํไปศึกษาคน้ควา้ต่อไป 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

ลกัษณะงาน  รายได ้  ภาวะสุขภาพ และลกัษณะอุตสาหรรม ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพล

ต่อความพึงพอใจต่อสถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีแตกต่างกนั 

             2. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบโดยตรง ประกอบดว้ย บุคลากรทางการแพทยเ์คร่ืองมือ 

เคร่ืองใช ้ยาและเวชภณัฑ ์สถานท่ีตั้งและตวัอาคาร การจดัทาํบนัทึก รายงาน และการ

เก็บรักษา การแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือหน่วยบริการสุขภาพ ผูป้ระกอบวิชาชีพ 

และสิทธิผู ้ป่วย มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจต่อสถานพยาบาลในโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

3.  ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบ ประกอบดว้ย สวสัดิการลูกจา้งเก่ียวกบัสุขภาพ

และพระราชบญัญติั “ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม” ในการทาํงาน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจต่อสถานพยาบาลในโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
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กรอบแนวคิด 
 

ตัวแปรอสิระ         ตัวแปรตาม  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ                - อาย ุ         - สถานภาพ                

- ระดบัการศึกษา                - ลกัษณะงาน  

- รายได ้                              - ประเภทอุตสาหกรรม  

- จาํนวนลูกจา้ง                   - ภาวะสุขภาพ  

                                                                          

ปัจจัยทีม่ีผลกระทบโดยตรง 

- บุคลากรทางการแพทย ์

- เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ยาและเวชภณัฑ ์

- สถานท่ีตั้งและตวัอาคาร 

- การจดัทาํ บนัทึก รายงาน และการเก็บรักษา 

- การแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือหน่วยบริการ  

     สุขภาพ ผูป้ระกอบวชิาชีพ และสิทธิผูป่้วย 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของ

ลูกจา้งต่อสถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กรณีศึกษา: นิคม

อุตสาหกรรมเขตนวนครในคร้ังน้ี ครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

ปัจจัยอืน่ๆ 

- สวสัดิการลูกจา้งเก่ียวกบัดา้นสุขภาพ 

- พระราชบญัญติั  

“ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม” 

ในการทาํงาน พ.ศ. ๒๕๕๔  

ความพงึพอใจของลูกจ้าง

ต่อสถานพยาบาลใน

โรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่ 
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Quirk (1987) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้ท่ีมีความสุขหรือความ

พอใจเม่ือไดรั้บความสาํเร็จหรือไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ 

Ford, Bach & Fotter, 1997 (อา้งอิงในวาริธร ประวติัวงศ,์ 2545: 11) กล่าวไว้

ว่าความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นการวดัคุณภาพ ท่ีทา้ทายผูบ้ริหารดา้นบริการ

สุขภาพใหมี้การปรับปรุงวิธีการและควบคุมคุณภาพสินคา้ท่ีมีคุณสักษณะเฉพาะให้มี

ความถูกตอ้งครบถว้น ซ่ึงการท่ีผูป่้วยมีความรู้สึกเก่ียวกบัสถานท่ีตรวจโรค ห้องพกั

รักษา วิธีการตรวจโรค หรือประสบการณ์การดูแลสุขภาพ ซ่ึงส่งผลให้เห็นอย่าง

ตรงไปตรงมา ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจและความเขา้ใจเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล 

การวางแผนประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพเป็นส่ิงท่ีกาํหนดวา่บริการนั้นจะลม้เหลว

หรือรุ่งเรืององค์กรท่ีมีหน้าท่ีดูแลสุขภาพจึงต้องมีการประเมินความพึงพอใจของ

ผูป่้วย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจะพิสูจน์วา่มีความสัมพนัธ์กบัปัญหาผูป่้วย และเป็นขั้นตอนในการ

รักษาโรคต่อไป 

ระเบียบวธีิวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม

ท่ีม่ีโครงสร้างของกลุ่มขอ้คาํถามแบบปลายปิด 4  ส่วนเป็นเคร่ืองมือวิจยัสําหรับเก็บ

รวบรวมข้อมูลกับลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในเขตนิคม

อุตสาหกรรมนวนค รวม 410 ตวัอยา่ง 

สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  One-way ANOVA (F-test) โดยทาํการเปรียบเทียบแบบราย

คู่ (post hoc test) ของฟิชเชอร์ (Fisher’s Least-Significant  Difference: LSD) และ 

Multiple Regression Analysis (MRA)  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ียระหว่าง 31-40 ปี มี

สถานภาพสมรส มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 12,001-

20,000 บาท และมีลกัษณะงานในสายการผลิต (ระดบัปฏิบติัการ) ไม่มีโรคประจาํตวั 
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อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงมีจาํนวนลูกจา้งในโรงงานอุตสาหกรรม 

ระหวา่ง 401-600 คน 

2. สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยทีม่ีผลกระทบโดยตรง 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบโดยตรงใน

ดา้นบุคลากรทางการแพทย ์ ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัจาํนวนชัว่โมงท่ีแพทยเ์ขา้มา

ให้บริการในโรงงานอุตสาหกรรม ด้านเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ยาและเวชภัณฑ์ให้

ความสําคญัมากท่ีสุดกับคุณภาพและประสิทธิภาพของยา ด้านสถานท่ีตั้ งและตวั

อาคารให้ความสําคญัมากท่ีสุดกับความสะอาดของสถานท่ี ด้านการจดัทาํบนัทึก

รายงาน และการเก็บรักษา ให้ความสําคัญมากท่ีสุดกับการจัดทํา และบันทึก

รายละเอียดในการเขา้รับการบริการ และเก็บรักษาขอ้มูลต่างๆ และด้านการแสดง

รายละเอียดเก่ียวกับช่ือหน่วยบริการสุขภาพผูป้ระกอบวิชาชีพและสิทธิผูป่้วย ให้

ความสาํคญัมากท่ีสุดกบัป้ายแสดงระยะเวลาทาํการ 

3. สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยอืน่ๆ ทีม่ีผลกระทบ  

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัขอ้มูลด้านปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมี

ผลกระทบในดา้นสวสัดิการลูกจา้งเก่ียวกบัสุขภาพ ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัสิทธิ

ประกนัสุขภาพของบริษทั  และดา้นพระราชบญัญติั “ความปลอดภยั อาชีวอนามยั

และสภาพแวดลอ้ม” ในการทาํงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัการ

อบรมลูกจา้งกบัการใหมี้ความรู้พื้นฐานในการปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั  

4. สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านความพงึพอใจต่อสถานพยาบาลในโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น ในด้านความพึงพอใจต่อสถานพยาบาลใน

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัสถานพยาบาลใน

โรงงานอุตสาหกรรมควรมีบุคลากรทางการแพทยท่ี์พร้อมใหบ้ริการ 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่ ได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษา ประเภท

อุตสาหกรรม จาํนวนลูกจา้ง และภาวะสุขภาพ ยกเวน้ เพศ สถานภาพ ลกัษณะงาน 
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และรายได้ ท่ีแตกต่าง มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อสถานพยาบาลในโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่แตกต่างกนั  

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบโดยตรงส่วนใหญ่ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย ์

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ยาและเวชภณัฑ์ และการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับช่ือหน่วย

บริการสุขภาพ ผูป้ระกอบวิชาชีพ และสิทธิผูป่้วย ยกเวน้ สถานท่ีตั้งและตวัอาคาร 

และการจดัทาํ บนัทึก รายงาน และการเก็บรักษา มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อ

สถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบในดา้นพระราชบญัญติั “ความปลอดภยั อาชีวอนา

มยัและสภาพแวดลอ้ม” ในการทาํงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ยกเวน้ สวสัดิการลูกจา้งเก่ียวกบั

ด้านสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อสถานพยาบาลในโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

อภิปรายผลการวจัิย  

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอาภาณัฎฐ์ สุวรรณอฑัฒ ์

(2542) ท่ีทาํการศึกษาความพึงพอใจของผูป้ระกนัตนต่อการให้บริการทางการแทพย์

ของสถานพยาบาลเอกชน ผลการศึกษาของอริยวรรธท ์ บาํรุงรักศิกาญจน์ (2553) ท่ี

ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัและอิทธิพลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจผูบ้ริโภคในการเลือกใช้

บริการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน ในเขตอาํเภอเมือ จงัหวดัอุดรธานี และผล

การศึกษาของนงคราญ  คุม้เนตร (2552) ท่ีทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจผูป้ระกันตน ต่อการใช้บริการสถานพยาบาลประกันสังคมของโรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม่ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

 ทางการแพทย ์ควรให้เพิ่มจาํนวนชัว่โมงแพทยท่ี์ประจาํการให้มากกวา่ตาม

กฏหมายกบัสถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะจาํนวนลูกจา้งตั้งแต่ 

800 คนข้ึนไปโดยเฉพาะลกัษณะอุตสาหกรรมโลหะ รวมถึงจาํนวนพยาบาลเขา้มา

ให้บริการในโรงงานอุตสาหกรรม, ความพร้อมในการให้บริการ และขอ้มูลเก่ียวกบั
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การรักษาพยาบาล,ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัสุขภาพของท่าน และการติดตามผลการรักษา

ของบุคลากรทางการแพทย ์ความสุภาพ อ่อนโยน มนุษยส์ัมพนัธ์ 

ด้านเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ยาและเวชภัณฑ์ ควรให้เลือกยาท่ีมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของยา และปริมาณยาท่ีให้เพียงพอ เหมาะสมกบั และมียาครบตามโรค

ท่ีพบไดบ้่อย และเคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ะอาด 

ดา้นการแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือหน่วยบริการสุขภาพ ควรมีป้ายบอก

เวลาการทาํการของแพทยแ์ละพยาบาลอย่างชัดเจน และ บอร์ดให้ความรู้เก่ียวกับ

สุขภาพ 

ดา้นพระราชบญัญติั “ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม” ใน

การทาํงาน พ.ศ. ๒๕๕๔  นายจา้งควรปฏิบติัตามพ.ร.บ โดยเฉพาะเร่ืองอบรมลูกจา้ง 

ให้มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบติังาน อยา่งปลอดภยั และจดัทาํคู่มือการทาํงานอย่าง

ปลอดภยั 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

ควรทําการวิจัยเพิ่มเติม โดยขยายขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างไปยงันิคม

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ หรือทุกๆ จงัหวดั เพื่อจะไดเ้ป็นขอ้มูลท่ีครอบคลุมมากยิ่งข้ึน และ

ใหส้ถานพยาบาลมีการจดัการท่ีดีข้ึน 

ควรทาํการวิจัยเพิ่มเติม เก่ียวกับปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ

ลูกจ้างท่ีมีผลต่อสถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อจะได้เป็น

ขอ้มูลมาพฒันาในสถานพยาบาลมีการบริการท่ีดีข้ึน 

เอกสารอ้างองิ 

กฎกระทรวงแรงงานวา่ดว้ยการจดัสวสัดิการในสถานประกอบกิจการพ.ศ. 2548 หนา้ 

14 เล่ม 122 ตอนท่ี 29 ก ราชกิจจานุเบกษา 29 มีนาคม 2548   

จิตตินนัท ์ เตชุคุปต.์ เอกสารการสอนชุดวชิาจิตวทิยาการบริการ หน่วยท่ี 8. พิมพค์ร้ัง

ท่ี 3 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช นนทบุรี: โรงพิทพ์

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2538 

ณรงค ์องัคะสุวพลาและคนอ่ืนๆ. สารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชนฯ เล่มท่ี 22, 2540. 
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นงคราญ  คุม้เนตร  “การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจผูป้ระกนัตนต่อการ

ใชบ้ริการสถานพยาบาลประกนัสังคมของโรงพยาบาลมหาราชนคร

เชียงใหม่” ระดบัการศึกษาคน้ควา้อิสระปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552 

นวลสวาท  กาจุม  “การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้ระกนัตนในการเขา้รับการ

รักษาพยาบาลโดยใชบ้ตัรประกนัสังคมในสถานพยาบาลเขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร” รายงานการวจิยัในวชิา วธีิวิจยัทางธุรกิจ, หลกัสูตรการ

จดัการทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ, มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม, 2549 

พระราชบญัญติั ”ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน” ลง

วนัท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔   

ราชบณัฑิตยสถาน. ความพึงพอใจ. ในพจนานุกรมฉบบัราชบฌัฑิตยสถาน หนา้ 775 

กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพน์านมีบุค๊ส์, 2542 

วชัระ  ลีลาพฤทธ์ิ  “การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการประเภทผูป่้วยนอกของ

โรงพยาบาลรัฐ กรณีศึกษา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี” ระดบัการศึกษา

คน้ควา้อิสระปริญญาธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 

คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2547 

วาริธร ประวติัวงศ ์ “การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสถานพยาบาล 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี.” วทิยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตร 

มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2545 

วทิิต กมลรัตน์ “ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภยัในการปฎิบติังานของพนกังานฝ่าย

ปฎิบติัการ พนกังานเบอร์ล่า เคมีคลัส์ (ประเทศไทย) จาํกดั.” ภาคนิพนธ์คณะ

พฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2552 

ศรินยา   จตุราวชิานนัท ์ “การศึกษาปัจจยัทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก

สถานพยาบาลในโครงการประกนัสังคมของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ จงัหวดัลาํพนู.” ระดบัการศึกษาคน้ควา้อิสระปริญญาธุรกิจ

มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2546 



53 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

อริยวรรธท ์ บาํรุงรักศิกาญจน์  “การศึกษาเร่ือง ปัจจยัและอิทธิพลท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน  

ในเขตอาํเภอเมือ จงัหวดัอุดรธานี” ระดบัการศึกษาคน้ควา้อิสระปริญญา

ธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

อาภาณฎัฐ ์ สุวรรณอฑัฒ ์“การศึกษาความพึงพอใจของผูป้ระกนัตนต่อการใหบ้ริการ

ทางการแทพยข์องสถานพยาบาลเอกชน” ระดบัวทิยานิพนธ์ปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบญัฑิต, สาขาวชิาบริหารธุรกิจ บณัฑิตวิทยาลยั, 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2543ศูนยส์ารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กนัยายน 2554 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ภาวะเศรษฐกิจไทย 

ไตรมาสท่ี 3 และแนวโนม้ปี 2550. 

Aday, L.A. & Andersen, R. Development of induce of access to medical care. 

Michigan Ann Arbor: Health Administration Press., 1975 

Ford, R.C., Bach, S.A. & Fotter. “M.D. Method of the measuring patient 

satisfaction in health care organization.” Health Management Review. 16 

(4), 52-64, 1997 

Hornby, A. F. Advance learner's dictionary (6th  Ed.). London, England: Oxford 

University., 2000 

JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization), 1989 

Millet, J.D. Management in the public service: The Quest for effective performance. 

New York: McGRaw-Hill Book, 1954 

Penchansky, R. & Thomas, J.W. “The concept of access definition and relationship 

to consumer satisfaction.” Medical care, 19 (2), 127-140, 1981 

Quirk, R. Longman dictionary of contemporary English (2nd ed.). London, 

England: Richard Clay Ltd., 1987 



54 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

Yamane, Taro. Statistics: An Introductory Analysis. 3rd ed. New York : Harper and 

Row, 1973 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมทีม่ีต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม

มือสอง ของผู้อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

(THE MARKETING MIX AND BEHAVIOR TOWARD THE PURCHASE OF A 

CONDOMINIUM LIVE IN BANGKOK) 

นิธิวดี  สุขโหมด0

1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ1

2 

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

บทคัดย่อ 

 การวิจยัในคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองของผูอ้ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือและปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีจดัจาหน่าย ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านบริการ และด้านกระบวนการ ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้ยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่ม

ตวัอย่างจาํนวน 400 คนใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการ

วิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูลนั้น ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการ

ประมวลผล โดยใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ANOVA, T-test, F-test  ในการวิเคราะห์ ซ่ึงผลการวิจยั พบว่า  ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงท่ีมีช่วงอายุ  31 – 40 ปี กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนมากมีสถานภาพสมรส  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  ซ่ึงมีระดบัรายได ้ 

10,001 – 20,000 บาทและประกอบอาชีพพนกังาน ส่วนความคิดเห็นต่อท่ีมีต่อปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองของผูอ้ยู่

อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สําหรับส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองของผูอ้ยู่อาศัยในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นบุคลากรมีระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการ 

                                                           
1
  นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 

2
   ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ดา้นการบริการ ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และ

ดา้นผลิตภณัฑ์  พฤติกรรมท่ีช่วยในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้ยู่

อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่กลุ่มตวัอย่างตอ้งการราคาของคอนโดมิเนียมมือ

สองท่ีต้องการซ้ือ  ราคาตั้ งแต่ 0.5 – 1 ล้านบาท  กลุ่มตัวอย่างใช้ระยะเวลาการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง 1-6 เดือน  บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมมือสองคือ บุคคลในครอบครัว / ญาติ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ข่าวสาร

คอนโดมิเนียมมือสองผ่านนิตยสาร  และช่องทางท่ีช่วยในการตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมมือสองคือติดต่อโดยตรงจากโครงการ  เม่ือทาํการเปรียบเทียบลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง 

ของผู ้อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน  ในขณะเดียวกัน พบว่า 

สถานภาพ และระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีมีการตดัสินใจทางดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมท่ีช่วยในการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองของผูอ้ยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัด

จาํหน่าย  และดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้ยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ : คอนโดมิเนียมมือสอง 

    Abstract 

 The study in this The purpose of the study population. Affecting  the 

decision to buy a condominium in Bangkok's residents. To study the relationship 

between decision making and the marketing mix including product pricing and 

distribution locations. The promotion, marketing and field service personnel and 

process. Affecting the decision to buy a condominium. Of those living in 

Bangkok. The sample consisted of 400 questionnaires to collect information. 
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And data analysis and data processing. Computer programs can help in the 

process. Were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation 

ANOVA, T-test, F-test analysis. The results showed that most respondents. 

Males than females at the age of 31 - 40 years, most were married. With a 

bachelor's degree. The income levels from 10,001 to 20,000 employees and 

professionals. The reviews on the marketing mix factors affecting the decision 

to buy a condominium in Bangkok's residents. The overall level. For the 

marketing mix to influence the decision to buy a condominium in Bangkok's 

residents that the people have the highest level, followed by the process. 

Services. The promotional pricing and distribution channels. And products.   

Behavior in the decision to buy a condominium. Of those living in Bangkok. 

Found that the price of a condominium to the purchase price of 0.5 - 1 million 

baht for a period of 1-6 months to buy a condominium that has influenced the 

decision to buy a condominium is. Family members / relatives were there to get 

information about the condominium through a magazine. And channels in the 

direct purchase of a condominium project.  

Demographic characteristics were analyzed. Different influence on the 

decision to buy a condominium. Bangkok's residents is no different. Meanwhile, 

the status and income level has a different decision on the marketing mix and 

marketing different. Statistically significant at the 0.05 level by the marketing 

mix is associated with behaviors that help you buy a condominium in Bangkok's 

residents found that the marketing mix. Product pricing and distribution 

channels. And personnel. And the process. Are correlated with the decision to 

buy a condominium. Of those living in Bangkok. Statistically significant at the 

0.05 level. 

KEYWORDS : CONDOMINIUM 
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1. บทนํา 

 ท่ีอยูอ่าศยั ถือเป็นส่ิงจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยอ์ย่างหน่ึงในปัจจยั 4 

และเม่ือความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่ง

รวดเร็ว และ เป็นส่ิงท่ีแสดงสถานะความเป็นอยู่ในสังคม ความมัน่คง และความ

ปลอดภยัในชีวติ ท่ีอยูอ่าศยัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  ท่ีอยูอ่าศยัแนวราบ เช่น บา้น

เด่ียว ทาวน์เฮา้ส์ โรงเรือนต่างๆ และ ท่ีอยู่อาศยัแนวตั้ง เช่น คอนโดมิเนียม อพาร์ท

เมน้ท ์(ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2552) ปัจจุบนัความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัมีเพิ่มมากข้ึน

เน่ืองจากความเป็นอยู่ของประชาชนเปล่ียนแปลงไป ครอบครัวเดิมอยู่กันเป็น

ครอบครัวใหญ่ เปล่ียนเป็นแยกออกมามีครอบครัวเองหลังจากแต่งงาน หรือแยก

ออกมาทาํงานโดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจยา่นใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครเป็น

เมืองหลวงของประเทศไทยมี จาํนวนประชากรทั้งส้ิน 63,891,000 คน (สถาบนัวิจยั

ประชากรและและสังคม ,2554) และในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครมีจาํนวนประชากร

ทั้งส้ิน  6,674,000 คน (สถาบนัวิจยัประชากรและและสังคม ,2554)  ความเจริญทาง

เศรษฐกิจนั้นมกัจะอยูใ่นพื้นท่ีท่ีเป็นเมืองหลวง หรือพื้นท่ีหลกัทาํใหบุ้คคลท่ีไม่ไดเ้ป็น

คนพื้นท่ีนั้นๆ ต้องยา้ยถ่ินฐานจากสถานท่ีเดิมเพื่อมาทาํงาน หรือศึกษาหาความรู้ 

ดงันั้นความเจริญดงักล่าวจึงเป็นเหตุจูงใจทาํให้ประชากรจากทุกสารทิศยา้ยถ่ินฐาน

จากเขตชนบทเขา้มาอยูใ่นเขตเมืองมากข้ึนเพื่อแสวงหาโอกาสท่ีดีในการดาํเนินชีวิต

ในเมืองและแนวรถไฟฟ้า เน่ืองจากลูกคา้ตอ้งการลดตน้ทุนการเดินทาง 

 ดว้ยสาเหตุน้ีจึงทาํใหผู้ว้จิยัสนใจวา่ในแทท่ี้จริงแลว้ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และ ดา้นการส่งเสริมการตลาดนั้น ปัจจยัใดเป็น

ปัจจยัท่ีดึงดูดให้ผูบ้ริโภคนั้นเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองเพื่อท่ีจะไดน้าํส่วนตรงน้ี

เขา้ไปปรับปรุงเพื่อนาํไปใชใ้นการกาํหนดราคาประมูลซ้ือเป็นขอ้มูลให้แก่ผูบ้ริหาร

และฝ่ายการตลาดสําหรับการวางแผนกลยุทธ์การตลาด และเป็นแนวทางในการ

กาํหนดราคาขายทรัพย์สินประเภทคอนโดมิเนียม (มือสอง) ของผูอ้ยู่อาศยัในเขต

กรุงเทพมหานคร ดังนั้นผูว้ิจยัจึงอยากทาํการศึกษาว่าปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองของผูอ้ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสม

การตลาดท่ีใช้ในการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองของผู ้อยู่อาศัยในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาด ไดแ้ก่ ลกัษณะของ

ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีจดัจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด กับพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีอยูอ่าศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือผูบ้ริโภคท่ีอยูอ่าศยัอยูใ่นเขต

กรุงเทพมหานคร โดยผูว้จิยักาํหนดขนาดตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรการคาํนวณประชากร

กลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจาํนวนประชากร (กลัยา วานิชยปั์ญญา. 2545: 26) โดย

กาํหนดความผดิพลาดไม่เกิน 5% ดว้ยความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาดตวัอยา่ง 385 คน 

และสาํรองไวป้ระมาณ 4% ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดเ้ท่ากบั 15 คน รวมเป็น 400 คนซ่ึงทาํ

การเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งโดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งตามความสะดวก (Convenience 

Sampling) 

สมมติฐานในการวจัิย 

1.  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีใช้ในการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองของผู ้อยู่อาศัยในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั  

2.  พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย เร่ืองราคาของคอนโดมิเนียมมือ

สองท่ีท่านตอ้งการซ้ือ เร่ืองระยะเวลาการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง เร่ืองผูมี้

อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง เร่ืองการรับรู้ข่าวสารคอนโดมิเนียม

มือสองผา่นส่ืออะไร เร่ืองช่องทางท่ีช่วยในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองของผูอ้ยูอ่าศยัในเขต กทมฯ 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

กรอบแนวคิดในการวจิยัสามารถแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ

กบัตวัแปรตามไดด้งัน้ี 

    ตัวแปรอสิระ                                    ตัวแปรตาม  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

2.  แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยที่เกีย่วข้อง  

ในการการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมท่ีมีต่อการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้ยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัได้

ทาํการศึกษาคน้ควา้ทฤษฏี แนวความคิดและรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็น

แนวทางในการวจิยั โดยมีประเด็นท่ีเป็นสาระสาํคญัในการศึกษาดงัน้ี  

ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศกึษา 

4. อาชีพ 

5. รายได้ตอ่เดือน 

ปัจจัยด้านการตลาด  

1. ผลิตภณัฑ์ 

2. ราคา 

3. ชอ่งทางการจดัจําหนา่ย 

4. การสง่เสริมการตลาด 

5. บคุลากร 

6. บริการ 

7. กระบวนการ 
 

 

 

 

การตดัสินใจซือ้

คอนโดมิเนียมมือสอง ของผู้

อยูอ่าศยัในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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1.  แนวความคิดเก่ียวกบัคอนโด 

 คอนโดนมิเนียมในประเทศไทย คาํจาํกดัความของคาํว่า “อาคารชุด” หรือ

คอนโดมิเนียม คืออาคารท่ีสามารถแยกการถือครองกรรมสิทธ์ิไดเ้ป็นส่วนๆโดยแต่ละ

ส่วนประกอบดว้ยกรรมสิทธ์ิในทรัพยส่์วนบุคคล (Personal Property) และอีกส่วน

หน่ึงคือกรรมสิทธ์ิร่วมในทรัพยส่์วนกลาง (Common Property) ซ่ึงจะระบุไวใ้น

หนงัสือกรรมสิทธ์ิห้องชุด (Master Deed or Claration)คอนโดมิเนียมในประเทศไทย

เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 กลางกรุงเทพ มหานคร ถนนราชดาํริแถวๆ ส่ีแยกราชประสงค์

ซ่ึงเป็นท่ีตั้งโรงแรมรีเจนท ์กรุงเทพมหานคร (Regent Bangkok) ปัจจุบนัในยุคแรกๆ 

โครงการไม่ประสบความสาํเร็จเพราะยงัใหม่มากในการอยูร่่วมกนัแบบอาคารชุดของ 

สังคมไทย หลงัจากนั้นในปี พ.ศ.2516 ก็มีกลุ่มนักลงทุนจากต่างประเทศทางด้าน

อสังหาริมทรัพยแ์ถบประเทศสิงคโปร์และ ฮ่องกงพยายามท่ีจะสร้างคอนโดมิเนียม

เพื่อสนองความตอ้งการของคนเมืองกรุงท่ี คาดว่าจะมีปัญหาดา้นท่ีอยูอ่าศยัและการ

เดินทางหลังจากประสบความสําเร็จตามท่ีคาดหวงัเอาไวเ้พราะยงัติดปัญหาเร่ือง

กฎหมาย สิทธิ การถือครองและอุปนิสัยของคนไทยยงัยดึติดกบัการอยูแ่บบครอบครัว

ใหญ่ 

 2. แนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 

กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ( Decision Process) แมผู้บ้ริโภคจะมี

ความแตกต่างกนั มีความตอ้งการแตกต่างกนัแต่ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบการตดัสินใจซ้ือ

ท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  

 การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition) 

จุดเร่ิมตน้ของปัญหาเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหวา่งสภาพท่ีเป็นอุดม

คติ (Ideal) คือ สภาพท่ีเขารู้สึกวา่ดีต่อตนเอง และเป็นสภาพท่ีปรารถนากบัสภาพท่ี

เป็นอยูจ่ริง (Reality) ของส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง จึงก่อให้เกิดความตอ้งการท่ีจะ

เติมเตม็ส่วนต่างระหวา่งสภาพอุดมคติกบัสภาพท่ีเป็นจริง โดยปัญหาของแต่ละบุคคล

จะมีสาเหตุท่ีแตกต่างกนัไป  
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 การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information) เม่ือเกิดปัญหา ผูบ้ริโภค

ก็ตอ้งแสวงหาหนทางแก้ไข โดยหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตดัสินใจ จาก

แหล่งขอ้มูลต่อไปน้ี  

 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เม่ือผูบ้ริโภค ไดข้อ้มูล

จากขั้นตอนท่ี 2 แลว้ ก็จะประเมินทางเลือกและตดัสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสุด วิธีการท่ี

ผูบ้ริโภคใช้ในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบข้อมูล

เก่ียวกับคุณสมบัติของแต่ละสินค้าและคดัสรรในการท่ีจะตัดสินใจเลือกซ้ือจาก

หลากหลายตรายีห่อ้ใหเ้หลือเพียงตรายี่ห้อเดียว อาจข้ึนอยูก่บัความเช่ือนิยมศรัทราใน

ตราสินคา้นั้นๆ หรืออาจข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ของผูบ้ริโภคท่ีผ่านมาในอดีตและ

สถานการณ์ของการตดัสินใจรวมถึงทางเลือกท่ีมีอยูด่ว้ย  

 การตัดสินใจซ้ือ (Decision Marking) โดยปกติแลว้ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะ

ตอ้งการขอ้มูลและระยะเวลาในการตดัสินใจสําหรับผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกนั 

คือ ผลิตภณัฑ์บางอยา่งตอ้งการขอ้มูลมาก ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน 

แต่บางผลิตภณัฑ์ผูบ้ริโภคก็ไม่ตอ้งการขอ้มูลหรือระยะเวลาในการตดัสินใจนานนกั 

(ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550 : 53-55) ไดอ้ธิบายถึงรูปแบบพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือ

ของผูบ้ริโภค ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดต้ามระดบัของความพยายามในการแกปั้ญหา คือ  

พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post purchase Behavior) หลงัจากมีการซ้ือแลว้ 

ผูบ้ริโภคจะไดรั้บประสบการณ์ในการบริโภค ซ่ึงอาจจะไดรั้บความพอใจหรือไม่

พอใจก็ได ้ถา้พอใจผูบ้ริโภคไดรั้บทราบถึงขอ้ดีต่างๆของสินคา้ทาํให้เกิดการซ้ือซํ้ าได้

หรืออาจมีการแนะนาํใหเ้กิดลูกคา้รายใหม่ แต่ถา้ไม่พอใจ ผูบ้ริโภคก็อาจเลิกซ้ือสินคา้

นั้นๆในคร้ังต่อไปและอาจส่งผลเสียต่อเน่ืองจากการบอกต่อ ทาํให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้

นอ้ยลงตามไปดว้ย 

     

 

 

การรับรู้

ปัญหา 

การ

ค้นหา

 

การ

ประเมิน

 

การ

ตดัสนิใจ 

ซือ้ 

พฤติกรรม

หลงัจากซือ้ 
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ท่ีมา : Kotler,Phillip. (2003). Marketing Management Pearson International Edition. 

P.181 

 3. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

ผูบ้ริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ซ่ึงมีผลมาจากความ

แตกต่างกนัของลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล ทาํให้การ

ตดัสินใจซ้ือของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั โดยปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ี

มีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั ดงัน้ี  

  ปัจจัยด้านวฒันธรรม (Cultural Factor) วฒันธรรมเป็นวิธีการดาํเนินชีวิตท่ี

สังคมเช่ือถือวา่เป็นส่ิงดีงามและยอมรับมาปฏิบติั เพื่อใหส้ังคมดาํเนินและมีการพฒันา

ไปไดด้ว้ยดี บุคคลในสังคมเดียวกนัจึงตอ้งยึดถือและปฏิบติัตามวฒันธรรมเพื่อการอยู่

เป็นส่วนหน่ึงของสังคม วฒันธรรมเป็นเคร่ืองผูกพนับุคคลในกลุ่มไวด้้วยกัน 

วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีกาํหนดความตอ้งการพื้นฐานและพฤติกรรมของบุคคลโดยบุคคล

จะเรียนรู้เร่ืองค่านิยม ทศันคติ ความชอบ การรับรู้ และมีพฤติกรรมอย่างไรนั้น 

จะตอ้งผ่านกระบวนการทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว และสถาบนัต่างๆใน

สังคม คนท่ีอยูใ่นวฒันธรรมต่างกนัยอ่มมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั การกาํหนด

กลยทุธ์จึงตอ้งแตกต่างกนัไปสาํหรับตลาดท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างกนั 

  ปัจจัยด้านสังคม (Social Factor)  เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนั

และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ  

 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) การตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพล

จากลกัษณะส่วนบุคคลของคนในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา 

 ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological factor) หรือปัจจยัภายใน การเลือกซ้ือ

ของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดา้นจิตวิทยา ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภค

ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและการใชสิ้นคา้ปัจจยัภายใน 

  แนวคิดทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

 เสรี วงษม์ณฑา (2547: 17) ไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 

(MarketingMix หรือ 4Ps) ไวว้่าส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทาง
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การตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษัทใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่

กลุ่มเป้าหมาย หรือเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ร่วมกันเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการ

ติดต่อส่ือสารขององค์การจากความหมายขา้งตน้ พอจะสรุปได้ว่าส่วนประสมทาง

การตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงเป็นกลุ่มของเคร่ืองมือทาง

การตลาดท่ีองคก์รใชร่้วมกนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

3. การจัดกระทาํและการวเิคราะห์ข้อมูล 

หลงัจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดท่ีทาํการตอบเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยันาํ

แบบสอบถามทั้งหมดมาดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1.นาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิทางสถิติ 

2.นําข้อมูลท่ีได้มาจําแนกตามหมวดหมู่และแจงนับความถ่ี (Frequency 

Distribution) 

3.วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในด้านเพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดต้่อเดือน โดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และคิดเป็น

ค่าร้อยละ (Percentage) 

4.การวิเคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบ

สมมติฐานแต่ละขอ้โดยใชส้ถิติ t-test และ One-Way ANOVA (F-test) เพื่อทดสอบ

ความแตกต่างในการวิเคราะห์ความแตกต่าง รวมทั้ งการวิเคราะห์เพื่อหาค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson correlation) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ 2 เพื่อ

อธิบายความสัมพนัธ์ของสมมติฐานแต่ละขอ้ 

4.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

 1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่ เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง

ท่ีมีช่วงอายุ  31 – 40 ปี กลุ่มตวัอย่างส่วนมากมีสถานภาพสมรส  มีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี  ซ่ึงมีระดบัรายได ้ 10,001 – 20,000 บาทและประกอบอาชีพพนกังาน 

ส่วนความคิดเห็นต่อท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมมือสองของผูอ้ยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู ่ใน
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ระดบัมาก สาํหรับส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม

มือสองของผูอ้ยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นบุคลากรมีระดบัมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการ ด้านการบริการ ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นผลิตภณัฑ์  พฤติกรรมท่ีช่วยในการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้ยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตวัอย่าง

ตอ้งการราคาของคอนโดมิเนียมมือสองท่ีตอ้งการซ้ือ  ราคาตั้งแต่ 0.5 – 1 ลา้นบาท  

กลุ่มตวัอยา่งใชร้ะยะเวลาการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง 1-6 เดือน  บุคคลท่ีมี

อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองคือ บุคคลในครอบครัว / ญาติ กลุ่ม

ตวัอยา่งมีการรับรู้ข่าวสารคอนโดมิเนียมมือสองผา่นนิตยสาร  และช่องทางท่ีช่วยใน

การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองคือติดต่อโดยตรงจากโครงการ 

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 การเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตร์  ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพ  

ระดับการศึกษา  ระดับรายได้  อาชีพ  แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้ยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั  เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สถานภาพ และระดับรายได้ท่ีแตกต่างกันมีมีการ

ตดัสินใจทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  โดยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ไดแ้ก่  ดา้น

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย  และด้านบุคลากร และด้าน

กระบวนการ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง 

ของผูอ้ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 1: แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการ 

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยั t F Sig. 

เพศ ชาย/หญิง 1.501 - 0.134 

อาย ุ ระหวา่งกลุ่ม  1.202 0.309 

สถานภาพ ระหวา่งกลุ่ม  0.106 0.957 

ระดบัการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม  0.223 0.880 

อาชีพ ระหวา่งกลุ่ม  1.603 0.173 

รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 

ระหวา่งกลุ่ม 
 

1.663 0.143 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตาราง 2: แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้ยู่

อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยั t F Sig. 

ราคาท่ีท่านตอ้งการ ระหวา่งกลุ่ม  1.555 0.147 

ระยะเวลาการซ้ือ ระหวา่งกลุ่ม  4.698 0.003* 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการ

ตดัสินใจซ้ือ 

ระหวา่งกลุ่ม 
 

0.117 0.912 

การรับรู้ข่าวสารผา่นส่ือ ระหวา่งกลุ่ม  5.641 0.000* 

ช่องทางท่ีช่วยในการ

ตดัสินใจซ้ือ 

ระหวา่งกลุ่ม 
 

3.753 0.011* 

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5. สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

 การวิเคราะห์การเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง จาํแนก

ตามเพศ พบว่า ผู ้บริโภคท่ีตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือในการตัดสินใจซ้ือ
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คอนโดมิเนียมมือสอง จาํแนกตามเพศ พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมมือสอง ตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกนั  

ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง 

ของผูอ้ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั   

ผู ้บ ริโภคท่ี มีส ถานภา พส มรสแตกต่าง กัน มีผ ลต่อกา รตัดสิ นใ จซ้ื อ

คอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั   

ผู ้บ ริ โภ ค ท่ี มี ระ ดับ ก า ร ศึ ก ษ า แต ก ต่า ง กัน มี ผ ล ต่ อก า ร ตัด สิ นใ จ ซ้ื อ

คอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั  

ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม

มือสอง ของผูอ้ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

จากผลการวิจยัสรุปได้ว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีปัจจยัประชากรศาสตร์ 

จาํแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้และอาชีพ ท่ีแตกต่าง

กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเอมอร วงษ์ศิริ (2546) พบว่า ประชากรท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ 

สถานภาพ ต่างกนั ใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และส่ิงแวดลอ้มโดยรวม

และรายดา้นแตกต่างกนั  เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ดา้นวฒันธรรม  ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้นกฎหมายใชแ้ตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือเร่ืองระยะเวลาการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง ในภาพรวม พบว่า 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกันมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่ายท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม

มือสองเร่ืองระยะเวลาการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง 

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือเร่ืองการรับรู้ข่าวสารคอนโดมิเนียมมือสองผ่านส่ือ ในภาพรวม พบว่า 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกันมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือเร่ืองการรับรู้ข่าวสารคอนโดมิเนียมมือสองผา่นส่ือ เม่ือพิจารณาเป็นราย



68 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

ดา้น พบวา่ มีเพียงดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ

ซ้ือเร่ืองการรับรู้ข่าวสารคอนโดมิเนียมมือสองผา่นส่ือ 

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือเร่ืองช่องทางท่ีช่วยในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง ในภาพรวม 

พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือเร่ืองช่องทางท่ีช่วยในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า  ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ท่ีต่างกัน มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

จา ก ผ ล ก า รวิจัยส รุป ไ ด้ว่ า  ผู ้ตอบ แบ บ ส อบ ถ า ม มีก า รตัด สิ นใ จ ซ้ื อ

คอนโดมิเนียมมือสอง ท่ีแตกต่างกนัซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของเอมอร  วงษ์ศิริ 

(2546) ท่ีพบวา่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเป็นท่ีอยู่อาศยัโดยรวมและรายดา้น

อยูใ่นระดบัมากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 ข้อเสนอแนะจากการวจัิย  

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

- ควรมีการปรับปรุงคุณภาพในการสร้างคอนโดมิเนียม โดยเฉพาะส่ิงอานวย

ความสะดวก เช่นสาธารณูปโภค ต่างๆ ใหมี้ความทนัสมยัมากยิง่ข้ึน เพื่อเป็นการสร้าง

ความแตกต่าง ความน่าสนใจใหก้บัผูบ้ริโภค  

- ภาครัฐควรเขา้มามีบทบาทในการให้ความสําคญัในเร่ืองรูปแบบ คุณภาพ

ของคอนโดมิเนียมเพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานท่ีดีและเดียวกนั 

ดา้นราคา 

- ควรกาํหนดเง่ือนไขและระยะเวลาในการชาระเงินในหลายรูปแบบ และ

น่าสนใจ หรือดึงดูดใจผูบ้ริโภค เช่น กาํหนดอตัราดอกเบ้ีย 0% ระยะเวลา 6  ถึง 12  

เดือน, เงินดาวน์ตํ่า หรือผอ่นนาน ดอกเบ้ียตํ่า ฯลฯ  

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  

- ควรจดังานแสดงสินคา้ตามสถานท่ีและงานมหกรรมบา้นและท่ีดินต่างๆ ท่ี

เก่ียวกบังานบา้นและท่ีดิน เพื่อเป็นการขายและประชาสัมพนัธ์สินคา้  
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- ควรจดัให้มีการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผา่นทางอินเตอร์เน็ต และมีการ

ประชาสัมพนัธ์ website ของโครงการทางส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ โดยมีการจดัทา website 

ให้มีความน่าสนใจเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดท้ราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโครงการ ให้มาก

ยิง่ข้ึน เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้  

ดา้นการส่งเสริมการขาย  

- ควรให้ส่วนลดพิเศษกบัผูบ้ริโภค เช่นการจบัฉลาก ชิงโชค มีของแถม เพื่อ

เป็นการดึงดูดใจ ผูบ้ริโภคอีกทางหน่ึง  

 ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาวิจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้ยูอ่าศยัในเขตอ่ืนๆ และในปริมณฑลเพิ่มเติม เพื่อนาํมา

เป็นขอ้มูลในการวางแผนการตลาด และปรับปรุงธุรกิจใหดี้ข้ึน  

2. ควรศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีอยู่อาศยัคอนโดมิเนียมมือสอง

เปรียบเทียบกบัท่ีอยู่อาศยัประเภทเพื่อรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคในอนาคต 

และทราบถึงจุดเด่นและจุดดอ้ยของท่ีอยูอ่าศยัแต่ละประเภท 

3. ควรพฒันาทรัพยท่ี์เป็นคอนโดมิเนียมมือสองให้พร้อมอยู่อาศยั เพื่อเป็น

การจูงใจผูบ้ริโภคและสร้างความแตกต่างใหเ้หนือกบัคู่แข่งขนั 
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือ SME  

ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

(THE IMPACT FACTORS OF DECISION FOR 

USING SME CREDIT SERVICE OF KASIKORN BANK) 

วไิลวรรณ อุดมโชคพิพฒัน์1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

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

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการด้านสินเช่ือ SME ของธนาคารกสิกรไทย เป็น

งานวิจยัเชิงพรรณนา และ เชิงอนุมาน โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างเป็นผูใ้ช้บริการด้าน

สินเช่ือ SME ของธนาคารกสิกรไทยจากในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต่  25 ปี

ข้ึนไป โดยอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และมีประสบการณ์ใช้สินเช่ือ SME มา

ก่อนโดยใช้แบบสอบถามจาํนวน 400 ตวัอย่าง สถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ  

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ค่าสถิติ t-test  และ ค่าสถิติ One Way ANOVA 

ผลการวิจยัพบวา่ เป็นผูช้ายจาํนวนร้อยละ 52.50 และ เพศหญิง จาํนวนร้อย

ละ 47.50 มีช่วงอายุระหวา่ง 46-50 ปี มากท่ีสุด ส่วนมากสมรสแลว้ วุฒติการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีร้อยละ 51.75 ลกัษณะธุรกิจส่วนมากเป็นบริษทัจาํกดั ประเภทธุรกิจ

ดา้นการผลิตเป็นส่วนมาก ปัญหาท่ีประสบในการใช้สินเช่ือส่วนมากประสบปัญหา 

อตัราดอกเบ้ียสูง ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ รายได้ และการบริการ มีผลต่อการ

ตดัสินใจใช้บริการด้านสินเช่ือ SME ของธนาคารกสิกรไทยแตกต่างกันอยู่ใน

ระดับสูง ด้านแนวโน้มการใช้บริการในอนาคตส่วนมากมีแนวโน้มจะใช้บริการ

สินเช่ือของธนาคารกสิกรไทยมากข้ึน 

--------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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     Abstract 

 The purpose of this independent study is the impact factors of decision for 

using SME credit service of kasikorn bank.  This research is descriptive research 

and inferential statistics. The attitude from using SME credit service kasikorn bank 

was also studied 25 years of age live in Bangkok. And experienced in the used SME 

credit service of 400 samples were used, including in the percentage (Percentage) 

Average (Mean) and Standard Deviation (Standard Deviation) t-test and One Way 

Anova. 

This study was concluded by simple random sampling the method to collect 

data by 400 questionnaires.  The research aimed to study the effect of demographic 

factor.  The research to discover 52.50 percentage of male and 47.50 percentage  

female.  Range of age was mostly between 46-50 years old.  Status of marriage, 

level of educations, and type of business were the main factors in consideration.  

The demographic income and services factor effect to differentiation of decision for 

using SME credit service of kasikorn bank as concluded  in this research.  The level 

of pressure from using SME credit service of kasikorn bank was high. 

1. บทนํา   

 ธนาคารกสิกรไทย  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี  8 มิถุนายน พ.ศ. 2488  ดว้ยทุนจด

ทะเบียน  5 ลา้นบาท  และพนกังานชุดแรกเร่ิมเพียง 21 คน จากจุดท่ีเร่ิมตน้จนถึงวนัน้ี 

ธนาคารกสิกรไทยเติบโตอย่างมัน่คง  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554  มีทุนจด

ทะเบียน 30,486 ลา้นบาท มีสินทรัพยจ์าํนวน 1,672,341 ลา้นบาท  เงินรับฝากจาํนวน 

1,202,505 ลา้นบาท  เงินให้สินเช่ือจาํนวน 1,167,157 ลา้นบาท  มีสาขาในประเทศ

จาํนวน 808 สาขา โดยเป็นสาขาในกรุงเทพมหานครจาํนวน 284 สาขา สาขาในส่วน

ภูมิภาคจาํนวน 524 สาขา และมีสาขาหรือสาํนกังานตวัแทนต่างประเทศจาํนวน 8แห่ง  

 ธนาคารกสิกรไทย เป็นสถาบนัการเงินมีทั้งบริการจดัการธุรกรรมทางการ

เงินครบวงจรเพื่อช่วยอาํนวยความสะดวกใหลู้กคา้ เช่น ลูกคา้บุคคล, ลูกคา้ SME และ 



74 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

ลูกคา้ธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อให้ธุรกิจคล่องตวั เพื่อตอบสนองความตอ้งการ และลด

ขอ้จาํกดัทางการเงิน ภายใตค้าํขวญัของธนาคารท่ีว่า “บริการทุกระดบัประทบัใจ” 

อาทิ สินเช่ือ SME  

 ดังนั้ นการศึกษาปัจจัยในคร้ังน้ีข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยสามารถนําไปใช้

ประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุง นาํเสนอผลิตภณัฑ์ดา้นสินเช่ือ SME ไม่วา่จะเป็น

ดา้นลกัษณะธุรกิจ SME  ดา้นพฤติกรรมธุรกิจ SME ดา้นแรงจูงใจของสินเช่ือ SME  

และ ดา้นการบริการสินเช่ือ SME  

วตัถุประสงค์การวจัิย 

  1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะธุรกิจ SME ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

สินเช่ือ SME ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร   

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมธุรกิจ SME ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการสินเช่ือ SME ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร   

 3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจของสินเช่ือSME จะมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการสินเช่ือ SME ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร   

 4. เพื่อศึกษาการบริการสินเช่ือ SME จะมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ 

SME ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร   

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ธุรกิจ SME ท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ การศึกษา ฯลฯ ท่ี

แตกต่างกนัจะมีปัจจยัการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ SME ธนาคารกสิกรไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

2. ธุรกิจ SME ท่ีมีลกัษณะธุรกิจ ไดแ้ก่ ขนาดธุรกิจ ประเภทธุรกิจ และรายได้

ของธุรกิจ แตกต่างกนัจะมีปัจจยัการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ SME ธนาคารกสิกร

ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

 3. พฤติกรรมธุรกิจ SME ไดแ้ก่ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินเช่ือ SME   

ความตอ้งการในสินเช่ือ SME และ ความคาดหวงัในสินเช่ือ SME แตกต่างกนัจะมี
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

ปัจจยัการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ SME ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไม่แตกต่างกนั              

 4. แรงจูงใจของสินเช่ือSME ได้แก่ อัตราดอกเบ้ียเงินกู้สินเช่ือ SME 

ค่าธรรมเนียมจดัการใหกู้สิ้นเช่ือ SME  การบริการสินเช่ือ SME แตกต่างกนัจะมีปัจจยั

การตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือ SME ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่

แตกต่างกนั 

ขอบเขตในการศึกษาวจัิย  

1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ คือ ลูกคา้ SME ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี

เป็นลูกคา้สินเช่ือ SME กบัธนาคารกสิกรไทยทั้งส้ินจาํนวนทั้งหมด 413,978 ราย 

(ธนาคารกสิกรไทย. 2554) เป็นกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 440 ราย จากลูกค้า 10 

ศูนยบ์ริการสินเช่ือ SME เช่น ศูนยถ์นนสาทรจาํนวน  44 ราย ศูนยถ์นนเสือป่าจาํนวน 

44 ราย ศูนยถ์นนจนัทน์ 44 ราย ศูนยเ์พชรบุรี 17 จาํนวน 44 ราย ศูนยส์ํานกัสีลม

จาํนวน 44 ราย ศูนยด์าวคนองจาํนวน 44 ราย ศูนยถ์นนเพชรเกษมจาํนวน 44 ราย 

ศูนยส์ามพรานจาํนวน 44 ราย ศูนยบ์างมดจาํนวน 44 ราย และ ศูนยบ์างขุนเทียน

จาํนวน 44 ราย  

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา เป็นศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัย  ท่ี

เก่ียวกบัลษัณะธุรกิจ SME พฤติกรรมผูบ้ริโภค และการตดัสินใจซ้ือ   

3. ขอบเขตดา้นกรอบเวลา เป็นการศึกษาอิสระ ผูว้ิจยักาํหนดระยะเวลาท่ีใช้

ในการศึกษาวิจยั ตั้งแต่กระบวนการจดัทาํเน้ือหาสาระสําคญัของหัวขอ้ ระเบียบวิธี

วิจยั การจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากสนาม ประมวลผล วิเคราะห์ขอ้มูลและแปรผล 

เพื่อให้ไดข้อ้คน้พบเบ้ืองตน้ และรายงานผลการวิจยัจนถึงกระบวนการองคร์วมของ

งานคน้กวา้อิสระ รวมทั้งส้ิน 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 - เดือน

มีนาคม พ.ศ. 2555  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. ผลการวจิยัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารองคก์ารธุรกิจ SME หรือ

ผูส้นใจทัว่ไปไดท้ราบถึงถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ SME  
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

ของธนาคารกสิกรไทย  

2. ผลการวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบนัการเงินใชเ้ป็นแนวทางในการ

กาํหนดกลยทุธ์การตลาดในการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ SME ของธนาคารกสิกรไทย  

3. ผลการวิจัยน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการท่ีจะนําไปเป็นข้อมูล

เบ้ืองตน้ในการวจิยัในอนาคต 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  การวจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ SME ของ

ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดใน

การศึกษาดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปรตาม 

ปัจจัยด้านลักษณะธุรกจิ SME 

-  ขนาดของธุรกิจ SME 

 

      

ปัจจัยด้านแรงจูงใจของ สินเช่ือ SME 

-  อตัราดอกเบ้ียเงินกูสิ้นเช่ือ SME 

-  ค่าธรรมเนียมจดัการให้กูสิ้นเช่ือ SME 

-  การบริการสินเช่ือ SME 

  

      

ปัจจัยด้านพฤติกรรมธุรกจิ SME 

-  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินเช่ือ SME ของผูใ้ชบ้ริการ 

-  ความต ้Mr.Silvanus Wandera Makokha องการในสินเช่ือSME  

    

     

  

      

การตัดสินใช้บริการสินเช่ือ 

SME 

-  ช่ือเสียงและความมัน่คง 

   ของสถาบนั 

-  การบริการของเจา้หนา้ท่ี 

   สินเช่ือ 

  ่ ่  

   

   

    

ตวัแปรอสิระ 

1.ปัจจัยด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ 

-  เพศ 

-  อาย ุ  

-  สถานภาพสมรส 

-  ระดบัการศึกษา 

-  ธุรกิจของท่านมีลกัษระธุรกิจเป็นแบบใด 

-  ธุรกิจของท่านเป็นธุรกิจประเภทใด 

 

 

 

 

 

  

      

ตวัแปรตาม 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

2. แนวคิด 

 ในการศึกษาวจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือSME 

ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้แนวความคิดทฤษฏี 

และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัน้ี แบ่งออกเป็นขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ความรู้เกีย่วกบัธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME (Small and      Medium 

Enterprise)  

 มีความหมายครอบคลุมกิจการ 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

 - การผลิต ครอบคลุมการผลิตภาคอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และอาจรวมถึง

การผลิตภาคการเกษตร โดยเฉพาะกิจการแปรรูปเกษตรกรรม 

 - การคา้ ประกอบดว้ย การคา้ส่งและการคา้ปลีก รวมทั้งการนาํเขา้และส่งออก 

 - การบริการ เป็นกิจการท่ีสนบัสนุนการผลิต การคา้ การอาํนวยความสะดวก

ต่อการผลิต การคา้และการบริโภค เช่น โรงแรม การท่องเท่ียว การขนส่ง ฯลฯ 

2. แนวความคิด ทฤษฏี ทีเ่กีย่วข้อง  

 - แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบัการตัดสินใจ  

 บาร์นาร์ด (Barnard)1938 ไดใ้หค้วามหมายของการตดัสินใจวา่เป็นเทคนิควิธี

ท่ีลดทางเลือกลงมาใหเ้หลือเพียงทางเดียว  

 ไซมอน (Simon)1960 ไดใ้ห้ความหมายวา่ การตดัสินใจ เป็นกระบวนการ

ของการหาโอกาสท่ีจะตดัสินใจ การหาทางเลือกท่ีพอเป็นไปได ้และทางเลือกจากงาน

ต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่ 

 มูดี (Moody) 1963 ไดใ้หค้วามหมายวา่ การตดัสินใจเป็นการกระทาํท่ีตอ้งทาํ

เม่ือไม่มีเวลาท่ีจะหาขอ้เท็จจริงอีกต่อไป ปัญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือ เม่ือใดถึงจะตดัสินใจวา่

ควรหยุดหาขอ้เท็จจริง แนวทางแกไ้ขจะเปล่ียนแปลงไปตามปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข 

ซ่ึงการรวบรวมขอ้เทจ็จริงเก่ียวพนักบัการใชจ่้ายและการใชเ้วลา  

 กิบสันและอิวาน เซวิช (Gibson and Ivancevich) 1970 ไดใ้ห้ความหมายของ

การตดัสินใจไวว้า่ เป็นกระบวนการสาํคญัขององคก์ารท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งกระทาํอยูบ่น

พื้นฐานของขอ้มูลข่าวสาร (information) ซ่ึง ได้รับมาจากโครงสร้างองค์การ 

พฤติกรรมบุคคล และกลุ่มในองคก์าร  
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

 รีเดอร์ (Reader) ไดศึ้กษา พฤติกรรมของบุคคล และไดแ้สดงให้เห็นวา่ การ

กระทาํของบุคคลนั้นเป็นผลมาจากการท่ีบุคคลมีความเช่ือหรือไม่เช่ือในส่ิง    นั้น ๆ 

ดงันั้นในการตดัสินใจเลือกกระทาํพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลทุกเร่ืองจึงเป็นผล

มาจากการท่ีมีความเช่ือและไม่เช่ือ 

 คอทเลอร์ (Kotler) 2003 อา้งอิงจาก อดุลย ์ จาตุรงกุล. 2550: 13-26) ทฤษฎี

เก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ยกระบวนการตดัสินใจ 5 ขั้นตอน คือ 1. การรับรู้

ปัญหาหรือความจาํเป็น (Problem or Need Recognition) 2. การแสวงหาขอ้มูล 

(Information Search) 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 4. การ

ตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post purchase 

Feeling)  

 มาสโลว ์ (Maslow) เช่ือว่าพฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นจาํนวนมากสามารถ

อธิบายโดยใชแ้นวโนม้ของบุคคลในการคน้หาเป้าหมายท่ีจะทาให้ชีวิตของเขาไดรั้บ

ความตอ้งการ ความปรารถนา และไดรั้บส่ิงท่ีมีความหมายต่อตนเอง 

3. ระเบียบวธีิวจัิย 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

สินเช่ือSME ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยไดมี้การดาํเนินการ

ตามขั้นตอนการศึกษาดงัน้ี 

 การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกค้า SME ในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นลูกคา้สินเช่ือ SME กบัธนาคารกสิกรไทยทั้งส้ินจาํนวนทั้งส้ิน

413,978 ราย และไดก้าํหนดการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเป็นไปตามสถิติ (Probability 

Sampling) โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก 

(Convenience Sampling) โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกมาแบบสะดวก 

  การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

 ส่ว นที่1 เ ป็ นแบ บ สอบ ถ า ม เ ก่ี ย วกับ ลัก ษ ณ ะ ส่ วนบุ ค ค ล ของ ผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุปัจจุบนั สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ลกัษณะ

ธุรกิจ ประเภทธุรกิจ เงินทุน ยอดขาย แหล่งเงินทุน และ ประเภทสินเช่ือท่ีใช้อยู่ ซ่ึง

เป็นแบบสอบถามท่ีมีคาํถามหลายคาํตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions) 

จาํนวน 10 ขอ้ 

 ส่วนที ่2    เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัลกัษณะธุรกิจ SME ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือ SME ธนาคารกสิกรไทย โดยแบ่งคาํถามเป็น 3 ขอ้ เป็น

คาํถามแบบ Likr Scale เป็นการวดัขอ้มูลประเภทอตัราภาคชั้น (Inverval Scale)  

 ส่วนที ่3    เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นพฤติกรรมธุรกิจ SME ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ SME ธนาคารกสิกรไทยโดยแบ่งคาํถามเป็น 3 ขอ้ 

เป็นคาํถามแบบ Likr Scale เป็นการวดัขอ้มูลประเภทอตัราภาคชั้น (Inverval Scale)  

 ส่วนที ่4    เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ SME ท่ีมี

ผลต่อการใช้บริการสินเช่ือ SME ธนาคารกสิกรไทยโดยแบ่งคาํถามเป็น 5 ขอ้ เป็น

คาํถามแบบ Likr Scale เป็นการวดัขอ้มูลประเภทอตัราภาคชั้น (Inverval Scale)  

 วธีิการทีใ่ช้ในการทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. ศึกษาคน้ควา้ถึงวธีิการเขียนแบบสอบถาม  

2. นําแบบสอบถามฉบบัร่างท่ีผูว้ิจ ัยสร้างข้ึนเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาสาร

นิพนธ์ เป็นผูพ้ิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง 

3. นาํแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัแก้ไขตามคาแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาสาร

นิพนธ์เรียบร้อยแลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจ 

4. นาํแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช้ (Try Out) กบักลุ่ม

ตวัอย่าง จาํนวน 40 ชุด เพื่อนาํไปทดสอบหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดย

วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบคั (Cronbachs’ Alpha Coefficient) (กลัยา 

วานิชยบ์ญัชา. 2550: 34-35) เพื่อทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ซ่ึงไดค้่าเท่ากบั 

0.880  

5. นาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดท้าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 2 ประเภท 

1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากลุ่ม

ตวัอยา่งจานวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผา่นการทดสอบ

คุณภาพ   

2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศีกษาคน้ควา้ และเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ ตาํราทางดา้นการตลาดและทางดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่  

หนงัสือพิมพ ์วารสาร ส่ิงพิมพต่์างๆ ฯลฯ 

 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เม่ือผูว้ยัไดต้รวจสอบความถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ ก็จะนาํมาลงรหสั (Coding) 

และประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social 

Science) โดยใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) นาํแบบสอบถาม

ส่วนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค จาํแนกตวัแปรด้านลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุปัจจุบนั สถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา ลกัษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ เงินทุน ยอดขาย แหล่งเงินทุน และ ประเภท

สินเช่ือท่ีใชอ้ยูห่าค่าร้อยละ (Percentage) และแจกแจงความถ่ี (Frequency)  

2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

     - ค่าสถิติ t-test ใชใ้นการทดสอบค่าความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่ม

ตวัอยา่ง 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 1 และ 3 ความแตกต่างระหวา่งเพศ และ

สถานภาพสมรส กบัการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ SME ของธนาคารกสิกรไทยใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

    - ค่าสถิติ One Way ANOVA ใชใ้นการทดสอบค่าความแตกต่างระหวา่ง

คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว และการทดสอบรายคู่ เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ,  4-10 ความแตกต่างระหวา่ง

อายุปัจจุบนั ระดบัการศึกษา ลกัษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ เงินทุน ยอดขาย แหล่ง



82 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

เงินทุน และ ประเภทสินเช่ือท่ีใช้อยู่ กบัการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือ SME ของ

ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตารางท่ีสรุปผลการทดสอบสมติฐาน (อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05) 

สมติฐานที ่1.  

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ 

ค่า

นัยสําคัญ 

เป็นไปตาม 

สมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม 

สมติฐาน 

เพศ 0.512 √  

อาย ุ 0.000  √ 

สถานภาพการสมรส 0.438 √  

การศึกษา 0.192 √  

ลกัษณะธุรกิจ 0.188 √  

ประเภทธุรกิจ 0.287 √  

เงินลทุน 0.438 √  

ยอดขาย 0.147 √  

แหล่งเงินทุน 0.102 √  

ประเภทสินเช่ือ 0.750 √  

 เพศท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือSME ของ

ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่างกนั จึงมีนัยสําคญัโดย Sig 

มากกวา่ 0.05 

 อายุท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่ออายุกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

บริการสินเช่ือSME ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั จึง

ไม่มีนยัสาํคญัโดย Sig นอ้ยกวา่ 0.05 

 สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่ออายุกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือSME ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม่

แตกต่างกนั จึงมีนยัสาํคญั โดยมีค่า Sig มากกวา่ 0.05 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือSME 

ของธนาคารกสิ กรไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่างกนั จึงมีนยัสําคญั โดยมี

ค่า Sig มากกวา่ 0.05 

 ลกัษณะธุรกิจท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือSME 

ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่างกนั จึงมีนยัสาํคญัโดยมีค่า 

Sig มากกวา่ 0.05 

 ประเภทธุรกิจท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือSME 

ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่างกนั จึงมีนยัสาํคญัโดยมีค่า 

Sig มากกวา่ 0.05 

 เงินลงทุนท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือSME ของ

ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่างกนั จึงมีนยัสําคญัโดยมีค่า Sig 

มากกวา่ 0.05 

 ยอดขายท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือSME ของ

ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่าง จึงมีนยัสําคญัโดยมีค่า Sig 

มากกวา่ 0.05 

 แหล่งเงินทุนท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือSME 

ของธนา คารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่างกนั จึงมีนยัสําคญัโดยมี

ค่า Sig มากกวา่ 0.05 

 ประเภทสินเช่ือท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือSME 

ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่างกนั จึงมีนยัสาํคญัโดยมีค่า 

Sig มากกวา่ 0.05 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

สมมติฐานที ่2   

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้าน

ลกัษณะธุรกจิ SME 

ค่า

นัยสําคัญ 

เป็นไปตาม 

สมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม 

สมติฐาน 

ขนาดของธุรกิจ SME 0.288 √  

ประเภทธุรกิจ SME 0.555 √  

รายไดข้องธุรกิจ SME   0.003  √ 

  

ขนาดของธุรกิจ SMEท่ีแตกต่างมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือ SME 

ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั จึงมีนยัสําคญัโดยมีค่า 

Sig มากกวา่ 0.05 

 ประเภทธุรกิจ SME ท่ีแตกต่างมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ SME 

ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั จึงมีนยัสําคญัโดยมีค่า 

Sig มากกวา่ 0.05 

 รายไดข้องธุรกิจ SME ท่ีแตกต่างมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ SME 

ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จึงไม่มีนยัสําคญัโดยมีค่า 

Sig นอ้ยกวา่ 0.05 

สมติฐานที ่3. 

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้าน

พฤติกรรมธุรกจิ SME 

ค่า

นัยสําคัญ 

เป็นไปตาม 

สมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม 

สมติฐาน 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูสิ้นเช่ือ SME 0.188 √  

ค่าธรรมเนียมจดัการใหกู้สิ้นเช่ือ SME   0.073 √  

การบริการสินเช่ือ SME 0.015  √ 

  

อตัราดอกเบ้ียเงินกู้สินเช่ือ SME ของผูใ้ช้บริการท่ีแตกต่างมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ SME ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครไม่

แตกต่างกนั จึงมีนยัสาํคญัโดยมีค่า Sig มากกวา่ 0.05 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

 ค่าธรรมเนียมจดัการให้กูสิ้นเช่ือ SME  ของผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ SME ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครไม่

แตกต่างกนั จึงมีนยัสาํคญัโดยมีค่า Sig มากกวา่ 0.05 

 การบริการสินเช่ือ SME  ของผูใ้ช้บริการท่ีแตกต่างมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการสินเช่ือ SME ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จึงไม่

มีนยัสาํคญัโดยมีค่า Sig นอ้ยกวา่ 0.05 

สมติฐานที ่4. 

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้าน

แรงจูงใจของสินเช่ือ SME 

ค่า

นัยสําคัญ 

เป็นไปตาม 

สมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม 

สมติฐาน 

ช่ือเสียงและความมัน่คงของสถาบนั 0.105 √  

การบริการของเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ 0.106 √  

เง่ือนไขของสินเช่ือ 0.196 √  

หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 0.055 √  

ความรวดเร็วของการอนุมติัสินเช่ือ 0.087 √  

  

ช่ือเสียงและความมัน่คงของสถาบนั ของผูใ้ช้บริการท่ีแตกต่างมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ SME ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครไม่

แตกต่างกนั จึงมีนยัสาํคญัโดยมีค่า Sig มากกวา่ 0.05 

 การบริการของเจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ ของผู ้ใช้บริการท่ีแตกต่างมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ SME ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครไม่

แตกต่างกนั จึงมีนยัสาํคญัโดยมีค่า Sig มากกวา่ 0.05 

 เง่ือนไขของสินเช่ือของผูใ้ช้บริการท่ีแตกต่างมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ

สินเช่ือ SME ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั จึงมี

นยัสาํคญัโดยมีค่า Sig มากกวา่ 0.05 
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 หลักทรัพย์ค ํ้ าประกันของผู ้ใช้บริการท่ีแตกต่างมีผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการสินเช่ือ SME ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั จึง

มีนยัสาํคญัโดยมีค่า Sig มากกวา่ 0.05 

 ความรวดเร็วของการอนุมติัสินเช่ือ ของผูใ้ช้บริการท่ีแตกต่างมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ SME ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครไม่

แตกต่างกนั  จึงมีนยั สาํคญัโดยมีค่า Sig มากกวา่ 0.05 

5. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 อภิรายผล 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปร 4  กลุ่ม

ท่ี มีการตัดสินใจใช้บริการสินเ ช่ือSME ของธนาคารกสิกรไทยในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตั้งแต่  25 ปีข้ึนไป อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ มีประสบการณ์

ใช้สินเช่ือ SME มาก่อนซ่ึงผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

จาํนวน 210 คน มีอายุระหวา่ง 46-50 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดบัการศึกษาอยู่ใน

ระดบัปริญญาตรี มีลกัษณะธุรกิจเป็นบริษทัจาํกดั มีประเภทธุรกิจดา้นการผลิต มีเงิน

ลงทุน 5 ลา้นบาท – 10 ลา้น มียอดขาย 1 ลา้นบาท – 3 ลา้นบาท มีแหล่งเงินทุนจาก

สินเช่ือการพาณิชย ์มีสินเช่ือประเภทวงเงินเบิกเกินบญัชี (O/D) 

 กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัประเภทธุรกิจ SME การรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสาร SME  อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้SME และเง่ือนไขของสินเช่ือ ขนาดของธุรกิจ 

SMEท่ีแตกต่างมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือ SME ประเภทธุรกิจ SME 

รายไดข้องธุรกิจ SME การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินเช่ือ SME ความตอ้งการใน

สินเช่ือ SME ความคาดหวังในสินเช่ือ SME อัตราดอกเบ้ียเงินกู้สินเช่ือ SME 

ค่าธรรมเนียมจดัการให้กูสิ้นเช่ือ SME  การบริการสินเช่ือ SME ช่ือเสียงและความ

มัน่คงของสถาบนั การบริการของเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ  เง่ือนไขของสินเช่ือ หลกัทรัพยค์ ํ้า

ประกนัความรวดเร็วของการอนุมติัสินเช่ือ  

 ปัจจยัส่วนดา้นประชากรศาสตร์อายุท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ใชบ้ริการสินเช่ือSME ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพฯ มีสถานภาพสมรสท่ี
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แตกต่างกนั มีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีลกัษณะธุรกิจท่ีแตกต่างกนั มีประเภท

ธุรกิจท่ีแตกต่างกนั มีเงินลงทุนท่ีแตกต่างกนั มียอดขายท่ีแตกต่างกนั มีแหล่งเงินทุนท่ี

แตกต่างกนั มีสินเช่ือท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกนักบัผลงานวิจยัของอุไร

รัตน์ รัตนสุภาพ (2547) ซ่ึงทาํการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการดา้นสินเช่ือ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศึกษาเฉพาะกรณี

สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และพบว่า องค์ประกอบการขอ

สินเช่ือปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์มีความแตกต่างกนั  

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทีเ่กี่ยวกบัผลการผลการศึกษาทีไ่ด้รับ 

 การศึกษาปัจจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัส่วนประชากรศาสตร์ความพึง

พอใจของผูบ้ริโภค ลกักษณะธุรกิจ พฤติกรรมธุรกิจ ปัจจยัจูงใจของสินเช่ือ SME การ

ตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือ SME ผลการศึกษามีส่วนช่วยให้ยืนยนัว่าปัจจยัส่วน

ประชากรศาสตร์ รายได้ และ การบริการซ่ึงเป็นปัจจัยพื้นฐานในการแบ่งตลาด

กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากความแตกต่างทางคุณลกัษณะดงักล่าว ทาํให้บุคคล

ต่าง ๆ มีความคิดเห็น ทศันคติ หรือความช่ืนชอบท่ีแตกต่างกนั   

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการวจัิยคร้ังต่อไป 

 เพื่อใหไ้ดรั้บประโยชน์สูงสุดจากงานวจิยั จึงควรทาํการวจิยัเป็นระยะ ๆ อยา่ง

ต่อเน่ือง เพื่อรักษาฐานขอ้มูลให้มีความทนัสมยัอยูต่ลอดเวลาและสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการในตลาดเศรษฐกิจประเทศและเพิ่มความสามารถในการสร้างความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนัเหนือคู่แข่งต่อไปและในการวจยัในคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษานอก

เขตกรุงเทพมหานคร  
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       ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางค์ประเทศเกาหล ี ประเภทผลติภัณฑ์ 

บํารุงผวิหน้า (SKIN CARE)  สําหรับผู้บริโภค  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(FACTORS AFFECTING THE PURCHASE OF THE KOREA SKIN CARE 

OF CONSUMER IN BANGKOK) 

กชพรรณ  วลิาวรณ์1   ผศ.(พิเศษ) ดร.อิทธิกร   ขาํเดช2 

……………………………………………………………………. 

บทคัดย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด ปัจจยัด้านพฤติกรรม ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอางคจ์ากประเทศเกาหลี ประเภทผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถาม  สถิตท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics)  การหาค่าร้อยละ  และความถ่ี

สาํหรับอธิบายตวัแปรเชิงคุณภาพการใชค้่าเบ่ียงเบน กบัค่าเฉล่ียในการอธิบายตวัแปร

เชิงปริมาณ  และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์

ขอ้มูลสําเร็จรูปทางสถิติSPSS For windows สําหรับคอมพิวเตอร์ในการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ในสมมติฐานขอ้ท่ี 1-3 คือไคสแควร์ Anova หรือ  

Analysis  of  Variance  Independent Sample, T-Test,  F-Test  Multiple Regression 

Analysis  หรือ MRA   

ผลการศึกษาพบวา่ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล  ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส 

อาชีพ รายไดต่้อเดือน  ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางจ์ากประเทศเกาหลี 

ประเภทผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

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

1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
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 2. ปัจจยัด้านพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางนําเข้าจากประเทศ

เกาหลี ประเภทผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้า ส่ิงท่ีคาํนึงถึงในการเลือกซ้ือ  มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจ เลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางค ์  ประเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผวิหนา้   อยา่งมีนยัสาํคญั 

 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้นราคา, 

ด้านสถานท่ีให้บริการ, ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อลูกค้าในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางค ์ประเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผวิหนา้ อยา่งมีนยัสาํคญั 

 

Abstract 

The purpose of this Independent study report is to study the factors of 

personal, factors of marketing mix and factors of behavior which affecting the 

purchase decision of Korea skincare of consumers in Bangkok. Questionnaires were 

used to gather data. Descriptive statistics is using percentage, arithmetic mean and 

standard deviation. Inferential Statistics is using Peason Chi – Square, Analysis of 

Variance Independent Sample, T-Test, F-Test and Multiple Regression Analysis 

(MIRA) which were calculated by SPSS for Windows package program to analyze 

data. 

   The results of the study are as follows : 

1. Factors of personal comprise of sex, age, education, marital status, 

occupation and monthly income are not related to the decision to buy Korea 

skincare of the consumers in Bangkok. 

2. Factors of consumers behavior in decision to purchase Korea skincare 

comprise of characteristic, quality, brand name and safety in usage are related to the 

decision to buy Korea skincare of the consumers in Bangkok 

3. Factors of product, price, place and promotion (advertising and 

personal selling) are related to the decision to buy Korea skincare of the consumers 

in Bangkok. 
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1. บทนํา 

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ผูบ้ริโภคทั้งชายและหญิงให้ความสําคญัเป็น

อย่างยิ่งกบัการดูแลตวัเองให้ดูดีอยูเ่สมอ เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของตนในสังคม 

โดยฉพาะอยา่งยิ่งการดูแลและบาํรุงผิวหนา้ โดยมีจุดประสงคเ์พื่อให้ตนเองมีสุขภาพ

ผิวหนา้ให้ดูดีอยูเ่สมอ   ประกอบกบัการดาํเนินชีวิตในแต่ละวนัของคนในเขตกรุงเท

มหานคร  ต้องเผชิญกับปัญหาสภาพแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษท่ีเพิ่มมากข้ึน  

เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลใหค้นในเขตกรุงเทพมหานครตอ้งหนัมาดูแลและเอาใจใส่ต่อ

ผิวพรรณของตนเองมากยิ่งข้ึน ดังนั้ นจึงค้นหาผลิตภัณฑ์เพื่อปกป้องและบํารุง

ผิวพรรณ และให้ดูดีและอ่อนวยัอยู่ตลอดเวลา  คือ เคร่ืองสําอางค์ประเภท   SKIN  

CARE 

ดงันั้นจึงส่งผลให้ธุรกิจเคร่ืองสําอางบาํรุงผิวเขา้มามีบทบาทสําคญัต่อผูบ้ริโภคใน

ปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเคร่ืองสําอางประเภทบาํรุงผิว จากต่างประเทศโดยเฉพาะ

ประเทศเกาหลี   ไดรั้บความนิยมอยา่งสูงจากผูบ้ริโภคในปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอางค ์จากประเทศเกาหลี ประเภทผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหนข้องผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา  ดา้น

การจดัจาํหน่าย ความเช่ือและค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสําอางประเทศเกาหลี ประเภทผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้าของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจในการ

เลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางประเทศเกาหลี ประเภทผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภค ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

สมมติฐานของการวจัิย 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางคป์ระเทศ

เกาหลี ประเภทผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑด์า้นราคา  ดา้นการจดัจาํหน่าย 

ความเช่ือและค่านิยมต่อเคร่ืองสําอางคต่์างประเทศมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจในการ

เลือกซ้ือเค ร่ืองสําอางประเภทผลิตภัณฑ์บํา รุงผิวหน้าของผู ้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจัยด้านพฤติกรรมมีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสําอางค์ประเทศเกาหลี ประเภทผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้าของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัสําคญัท่ีมีผลตดัสินใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางค ์

ประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

            2. เพื่อใหท้ราบถึงพฤติกรรมการใชแ้ละการซ้ือเคร่ืองสําอางคป์ระเทศเกาหลี 

ประเภทผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อนาํผลการศึกษาไปใช้ในการดาํเนินธุรกิจ ประยุกต์ใชใ้นการวางแผน

ทางด้านการตลาดของธุรกิจเคร่ืองสําอางค์ประเทศเกาหลี ประเภทผลิตภณัฑ์บาํรุง

ผวิหนา้ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

กรอบและแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ   Independent Variables  ตัวแปรตาม Dependent Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัด้านพฤตกิรรมผู้บริโภค 

- ตราสนิค้าทีซือ้ 

- ประเภทครีมบํารุผิวหน้าท่ี

เลอืกใช้ 

- เหตผุลในการเลอืกซือ้ 

- ความถ่ีในการซือ้ 

- แหลง่ท่ีซือ้ 

- สือ่ท่ีมีอิทธิพลตอ่การซือ้ 

- การติดสนิใจซือ้ 

- แหลง่ท่ีมาของ

เคร่ืองสาํอางค์ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ                - อาย ุ

- สถานภาพ     - อาชีพ 

- ระดบัการศกึษา 

- จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

  

ปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาด 

- Product 

- Price 

- Place 

  

การตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองสาํอางคป์ระเทศ

เกาหลี ประเภทบาํรุงผิวหนา้  

สาํหรับเพศหญิงในเขต

กรงเทพมหานคร 



97 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 3 ) 

2. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางประเทศเกาหลี  

ป ร ะ เ ภ ท ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ บํ า รุ ง ผิ ว ห น้ า  ( SKINCARE)สํ า ห รั บ ผู ้บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร ผู ้วิจ ัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฏีต่าง ๆ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

ดงัต่อไปน้ี 

                2.1 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมและพฤติกรรมของผู้บริโภค 

เสรี วงษม์ณฑา (2531)   ผูบ้ริโภค (Customer) หมายถึง ประชากรผูมี้ความ

ตอ้งการซ้ือ และมีอาํนาจซ้ือจึงเกิดมีพฤติกรรมในการซ้ือการบริโภคและอุปโภคข้ึน 

(เสรี วงษม์ณฑา, 2531 หนา้ 41) 

ดงันั้นสรุปได้ว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภค ความหมายถึง กระบวนการหรือ

กิจกรรมของบุคคลในสังคมในการการแสวงหา เลือก ซ้ือ และการใชส้อยผลิตภณัฑ์

หรือบริการ ตลอดจนการประเมินผลหลงัการใช้สินคา้เหล่านั้นเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของตนเอง โดยมีกระบวนการตดัสินใจอยา่งเป็นขั้นเป็นตอนนั้นเอง 

              จากความหมายของพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้นจึงกล่าวได้ว่า  พฤติกรรม

หมายถึง การกระทาํของมนุษยซ่ึ์งตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ภายในและภายนอกร่างกาย  

โดยการแสดงออกของบุคคลอาจจะสังเกตเห็นได้หรือไม่ ก็ตามแต่สามารถใช้

เคร่ืองมือทดสอบได ้ซ่ึงเป็นไปเพื่อตอบสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคล 

             2.2 แนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกบัการตัดสินใจซ้ือ 

การตัดสินใจ (Decision making) มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี  

ศิริพร พงศศ์รีโรจน์ ,2540 :187 กล่าววา่ การตดัสินใจหรือการวินิจฉยัสั่งการ 

หมายถึง การเลือกปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติั หรือการเลือกทางดาํเนินการท่ีเห็นวา่ดี

ท่ีสุดทางใดทางหน่ึง จากทางเลือกหลายๆ ทาง เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ี

ตอ้งการหรือการวนิิจฉยัสั่งการ  

สรุปได้ว่าการตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึงกระบวนการเลือก

ทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง จากหลาย ๆ ทางเลือกท่ีไดพ้ิจารณา หรือประเมินอย่างดี

แลว้วา่ เป็นทางใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายขององคก์าร การตดัสินใจเป็นส่ิง
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 3 ) 

สําคญั และเก่ียวขอ้งกบั หนา้ท่ีการบริหาร หรือการจดัการเกือบทุกขั้นตอน ไม่วา่จะ

เป็นการวางแผน การจดัองค์การ การจดัคนเขา้ทาํงาน การประสานงาน และการ

ควบคุมการตดัสินใจ  

              2.3 แนวคิดทฤษฎแีละแนวคิดของส่วนประสมการตลาด 

ฉัตราพร เสมอใจ, 2547 ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด เกิดจากการ

วิเคราะห์ผูบ้ริโภคในตลาด โดยส่วนประสมการตลาดเป็นแนวคิดหลกัท่ีใช้ในการ

พิจารณาองค์ประกอบท่ีสําคญัในการตอบสนองต่อตลาดได้อย่างเหมาะสม โดย

เร่ิมต้นท่ีธุรกิจต้องมีส่ิงท่ีจะนําเสนอต่อลูกค้าหรือผลิตภัณฑ์ ทําการตั้ งราคาท่ี

เหมาะสมหาวธีิการนาํส่งถึงลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยการบริหารช่องทางการ

จดัจาํหน่าย และหาวิธีการส่ือสารเพื่อท่ีจะแจง้ข่างสารและกระตุน้ให้เกิดการซ้ือดว้ย

การทาํการส่งเสริมการตลาด  

เคร่ืองมือการตลาดปัจจุบนัมี   5  ประการ ประกอบดว้ย   

1.ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ใหพ้ึงพอใจผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ 

 2.ราคา  (Price)  หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน หรือราคาเป็นตน้ทุน(Cost) 

ท่ีลูกคา้จ่ายเงินไปเพื่อใหไ้ดรั้บสินคา้หรือบริการนั้นมา  

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place or  Distribution) หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์ และ

(หรือ)กรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภัณฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาด  ในระบบช่องทางการจัด

จาํหน่าย จึงประกอบดว้ยผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 

4.การส่งเสริมการขาย ( Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือของนกัการตลาดท่ีใชใ้น

การแจง้เพื่อช้ีชวนและชกัจูงลูกคา้เป้าหมายใหซ้ื้อผลิตภณัฑน์ั้นๆ  

              2.4 แนวคิดและทฤษฏีทางด้านทัศนคติ 

รังสรรค ์ ประเสริฐศรี, 2548   ทศันคติ คือ การประเมินหรือการตดัสิน

เก่ียวกบัความชอบหรือไม่ชอบในวตัถุ คน หรือเหตุการณ์ซ่ึงจะสะทอ้นให้เห็นถึง

ความรู้สึกของคนคนหน่ึงเก่ียวกบับางส่ิงบางอย่าง หรือเป็นท่าทีหรือแนวโน้มของ

บุคคลท่ีแสดงต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง อาจเป็นบุคคล กลุ่มคน ความคิดหรือส่ิงของก็ไดโ้ดยมี
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 3 ) 

ความรู้สึกหรือความเช่ือเป็นพื้นฐาน ทศันคติไม่ใช่ส่ิงเดียวกบัค่านิยม เพราะค่านิยม

เป็นส่ิงท่ีเราเห็นคุณค่า แต่ทศันคติเป็นความรู้สึกดา้นอารมณ์ (พอใจหรือไม่พอใจ) แต่

ทั้ง 2 อยา่งมีความสัมพนัธ์กนั ทศันคติเป็นพลงัอย่างหน่ึงท่ีมองไม่เห็นเช่นเดียวกบั

สัญชาตญาณหรือแรงจูงใจเป็นพลังซ่ึงสามารถผลักดันการกระทําบางอย่างท่ี

สอดคลอ้งกบัความรู้สึกของทศันคติ 

สรุปไดว้า่ ทศันคติหมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากความรู้สึกนึกคิดภายใน

จิตใจ และเช่ือมโยงท่าทีและพฤติกรรมท่ีแสดงออกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงทั้งในทางบวก

และทางลบ 

              2.5  ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเคร่ืองสําอางค์ และผลิตภัณฑ์บํารุงผวิหน้า 

Cosmetic มีรากศพัทม์าจากภาษากรีกวา่ “Kosmein” ซ่ึงมีความหมายถึงการ

ตกแต่งให้สวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจแก่ผูท่ี้ไดพ้บเห็น การตกแต่งในท่ีน้ีหมายถึง

การใชส่ิ้งหน่ึงส่ิงใดกบัใบหน้า และส่วนอ่ืนๆ ของร่างกายส่วนเคร่ืองสําอางตามท่ี

คณะกรรมการร่างมาตรฐานเคร่ืองสาํอางตกลงกนัไวห้มายความวา่ “ผลิตภณัฑ์ส่ิงปรุง 

เพื่อให้ใบหนา้หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกายโดย ถู ทา พ่นโรย เป็นตน้ ในการทาํ

ความสะอาด ป้องกนัแต่งเสริม เพื่อความงาม หรือเปล่ียนแปลงรูปลกัษณะและส่ิงใดๆ 

ท่ีใชเ้ป็นส่วนผสมในผลิตภณัฑส่ิ์งปรุง” 

ประโยชน์ของเคร่ืองสําอางค์ 

1. ช่วยตกแต่งใหผ้วิดูเนียนและผดุผอ่งข้ึน เช่น แป้งแต่งหนา้ ดินสอเขียนค้ิว                  

ครีมต่างๆ 

2. ช่วยทาํความสะอาดรักษาอนามยัและสุขภาพผวิของปากและฟัน เช่น สบู่

และยาสีฟัน 

3. ช่วยกลบเกล่ือนใหแ้ลดูเป็นธรรมชาติ เช่น กลบฝ้าและไฝต่างๆ 

4. ช่วยตกแต่งทรงผมใหอ้ยูท่รง และสวยงามตามท่ีตอ้งการ 

5. ช่วยทาํใหส้บายผวิ แกค้วามอบัช้ืน เช่น แป้งฝุ่ นโรยตวั 

6. ทาํใหจิ้ตใจสดช่ืน รู้สึกผอ่นคลาย เน่ืองจากกล่ินหอมของเคร่ืองสาํอางค ์
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แหล่งทีม่าของเคร่ืองสําอางค์ในประเทศไทย  มีแหล่งทีม่า 3 ทาง 

1.เคร่ืองสาํอางคท่ี์นาํเขา้จากต่างประเทศ  ซ่ึงเป็นเคร่ืองสาํอางคท่ี์มีช่ือเสียง 

และมีผูนิ้ยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายทัว่โลก 

2.เคร่ืองสําอางค์ท่ีผลิตในประเทศไทย แต่ใช้เค ร่ืองหมายการค้าจาก

ต่างประเทศ โดยได้รับลิขสิทธ์ิการผลิตภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัแม่ใน

ต่างประเทศ  

3.เคร่ืองสําอางค์ท่ีผลิตในประเทศไทยและใช้เคร่ืองหมายการคา้ของตนเอง

ซ่ึงจะผลิตโดยคนไทยและไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค แต่ในอนาคตมีแนวโน้ม

ขยายตวัอยูใ่นระดบัสูงเพราะมีราคาไม่สูง  

3. ระเบียบวธีิการวจัิย 

 งานวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีระเบียบวธีิ

วจิยัแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Research Methodology)  โดยมุ่งเนน้ศึกษาปัจจยั

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางคป์ระเทศเกาหลีประเภทบาํรุงผวิหนา้ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนการดาํเนินการวจิยั ดงัน้ี  

ประชากรท่ีทําการศึกษาวิจัย คือ ผู ้บริโภคเพศชายและเพศหญิงท่ีอาศัยในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 – 50  ปีข้ึนไป ขนาดของตวัอยา่งของผูท่ี้เลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอางคด์งักล่าว  คาํนวณจากสูตรดงัน้ี  

สูตรการคาํนวณ    n  =  (N / (1+N(e)2) 

กาํหนดให้   n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

    N คือ ขนาดของประชากร 

    e คือ ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ผู ้หญิงและผู ้ชายท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณเขต

กรุงเทพมหานคร ในปี 2554 จาํนวนประชากรทั้งส้ิน 5,674,843 คน ดงันั้น 

    n  = 5,674,843 / (1 + (5,674,843 (0.05)2)  

จากการคาํนวณจะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งอยูท่ี่ 400 คน 
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ดงันั้นจึงกาํหนดใหก้ลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีเป็น400 คน 

แนวทางการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 

 โดยสร้างแบบสอบถามให้มีเน้ืหาครอบคลุมวตัถุประสงค์ท่ีต้องการและ

สอดคล้องกบัสมมติฐานมากท่ีสุดโดยนาํแบบสอบถามให้อาจารยท่ี์ปรึกษาทาํการ

ตรวจทานพร้อมปรับตามความเหมาะสมแลว้จึงนาํแบบสอบถามท่ีจะใชท้ดสอบ ( Pre 

– Test) ทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30  ชุด และนาํกลบัมาทดสอบความน่าเช่ือถือ

ได้จากสูตร Alpha Coefficient ของ  Cronbach เพื่อให้ได้ค่าความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถาม โดยค่าท่ีไดจ้ากแบบสอบถามในเร่ือง  ดา้นผลิตภณัฑ์ ช่องทางการจดั

จาํหน่าย  ดา้นวฒันธรรม ดา้นทศันคติ  พบวา่คาํถามในแต่ละดา้นมีความกลมกลืนไป

ในทิศทางเดียวกนั โดยแต่ละกลุ่มมีค่า Alpha  มากกวา่ 0.60 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นเกณฑ์ท่ี

เช่ือถือได ้

แนวทางการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัไดท้าํการประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS 

for Windows เพื่อประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยมีสถิติท่ีใชใ้นการ

วเิคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัดงัน้ี 

1.สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) เพื่อนาํเสนอสรุปผลดว้ยค่าร้อยละ

(Percentage) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ปัจจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางคป์ระเทศเกาหลีประเภทบาํรุงผิวหนา้สาํหรับผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร : 

• Frequency  : การหาค่าร้อยละ  และความถ่ีสําหรับอธิบายตวัแปรเชิง

คุณภาพ ไดแ้ก่ เพศ  อายุ สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  

รายได ้

• Descriptive   :   การใชค้่าเบ่ียงเบน กบัค่าเฉล่ียในการอธิบายตวัแปร

เชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจาํหน่าย การส่งเสริม

การตลาด  ภาพลักษณ์ตราสินค้า ความภักดีต่อตราสินค้า ความ

ไวว้างใจ การตดัสินใจซ้ือ 
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2.สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ทดสอบความสัมพนัธ์กบัปัจจยัต่างๆ 

ว่ามีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติหรือไม่ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์

ขอ้มูลสาํเร็จรูปทางสถิติสาํหรับคอมพิวเตอร์ในการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร

ต่าง ๆ ในสมมติฐานขอ้ท่ี 1-3 

• Anova หรือ  Analysis  of  Variance  :  ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

โดยตวัแปรเป้นแบบเชิงคุณภาพ กบัตวัแปรเชิงปริมาณ 

• Independent Sample T-Test  :  ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน โดยตวั

แปรเป็นแบบเชิงคุณภาพท่ีมีแค่  2  กลุ่ม ไดแ้ก่  เพศ  กบัตวัแปรเชิงปริมาณ 

• F-Test  : ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยตวัแปรเป็นแบบเชิง

คุณภาพกับตัวแปรเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ อายุ  สถานภาพ  

ระดบัการศึกษา อาชีพรายได ้

• Multiple Regression Analysis  หรือ MRA  :  จะใชใ้นการทดสอบ

สมมติฐานท่ีตวัแปรเป็นตวัแปรเชิงปริมาณทั้งคู่ 

4.ผลการศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการวจิยัขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง สามารถสรุปรายดา้นไดด้งัน้ี  

 จําแนกตามเพศ  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจาํนวน 303 คน 

คิดเป็น   ร้อยละ 75.8   เป็นเพศชาย มีจาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3   

 จําแนกตามอายุ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 31- 40  ปี จาํนวน 

164 คน คิดเป็น   ร้อยละ 41.0  รองลงมาเป็นอายุระหวา่ง 20 - 30 ปี จาํนวน 101  คน 

คิดเป็นร้อยละ 25.3  และมีอายุระหวา่ง 41 – 50 ปี จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ19.3  

และสุดทา้ยเป็นช่วงอาย ุ50 ปีข้ึนไปจาํนวน  58 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.5 

 จําแนกตามระดับการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมากท่ีสุด จาํนวน197 คน  คิดเป็นร้อยละ 49.3  รองลงมาคือการศึกษา

ระดบัปริญญาโท  จาํนวน 138  คน  คิดเป็นร้อยละ 34.5    การศึกษาระดบัอนุปริญญา 

ปวส. จาํนวน 42  คนคิดเป็นร้อยละ 10.5  การศึกษาระดบัมธัยมตอนปลาย/ปวช. 
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จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8  และการศึกษาระดบัปริญาเอก จาํนวน 4 คน คิด

เป็นร้อยละ 1.0  ตามลาํดบั 

 จําแนกตามสถานภาพสมรส พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส  

จาํนวน 230  คน  คิดเป็นร้อยละ 57.5  รองลงมาคือสถานภาพโสด  จาํนวน 160 คน  

คิดเป็นร้อยละ 40.0 และสถานภาพท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ หมา้ยหรือหยา่ร้าง  จาํนวน 

10 คนคิดเป็นร้อยละ  2.5 ตามลาํดบั 

 จําแนกตามอาชีพพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังาบริษทัเอกชน  

จาํนวน 185 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.3  รองลงมาคือกลุ่มอาชีพ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

จาํนวน 160 คน  คิดเป็นร้อยละ 40.0 อนัดบัท่ี 3  กลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตวั/ อาชีพอิสระ 

จาํนวน 61  คน คิดเป็นร้อยละ 15.3     อนัดบัท่ี 4   กลุ่มอาชีพรับจา้ง จาํนวน 18  คน  

คิดเป็นร้อยละ  4.5  อนัดบัท่ี 5  กลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ จาํนวน 17  คน  คิดเป็นร้อยละ 4.3 

(พนกังานถ่ายเอกสารจาํนวน  3  คน แม่บา้นจาํนวน  6  คน  อาจารยจุ์ฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัจาํนวน  4  คน  ช่างเสริมสวยจาํนวน 4 คน)  และกลุ่มอาชีพท่ีมีจาํนวนอ้ย

ท่ีสุดคือ นกัเรียน / นกัศึกษา  จาํนวน 16  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.0 ตามลาํดบั 

 จําแนกตามรายได้   พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ท่ี

ระดับ 10,001 – 20,000 บาท จาํนวน 99  คน  คิดเป็นร้อยละ 24.8  รองลงมา

คือรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ระดับ 20,001 – 30,000 บาทจาํนวน 86 คน  คิดเป็นร้อย

ละ 21.5    อนัดับที่ 3 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ระดับ 40,001 – 50,000 บาท 

จาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ  21.3  อนัดับที่ 4 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ระดับ 

มากกว่า 50,000 บาทจาํนวน  62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5  อนัดับที่ 5 มีรายได้

ต่อเดือนอยู่ที่ระดับ 30,001 – 40,000 บาทจาํนวน 56  คน คิดเป็นร้อยละ  14.0  

และรายได้ต่อเดือนที่มีจาํนวนน้อยที่สุดคือ ตํ่ากว่า 10,000 บาทจาํนวน 12   คน  

คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามลาํดับ 
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ปัจจัยด้านพฤติกรรมการตัดสินใจ 

จากการวจิยั  ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

กลุ่มตวัอย่างนิยมซ้ือเคร่ืองสําอางค์ประเทศเกาหลี ประเภทครีมปรับสมดุล

ผวิ (Nourishing)  มากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ีย 7.57  ขณะท่ีครีมทาํความสะอาดเคร่ืองสําอางค ์

(Cleansing) มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ท่ี 7.29  ค่า F-test คือ 0.364 ค่า Sig. คือ 0.873   ดงันั้น

แสดงว่าความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ เคร่ืองสําอางค ์

ประเภทบาํรุงผวิหนา้ท่ีนิยมซ้ือไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ 

กลุ่มตวัอยา่งนิยมซ้ือเคร่ืองสําอางคป์ระเทศเกาหลี จากตวัแทนจาํหน่าย มาก

ท่ีสุด  มีค่าเฉล่ีย 7.86  ขณะท่ีซ้ือจากซุปเปอร์มาเก็ต / มินิมาร์ทมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ท่ี 7.13 

ค่า F-test คือ 3.29 ค่า Sig. คือ 0.021  ดงันั้นแสดงวา่ ความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรม

การตัดสินใจเลือกซ้ือ เคร่ืองสําอางค์ ประเภทบาํรุงผิวหน้า เก่ียวกับสถานท่ีซ้ือ

เคร่ืองสําอางค์  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางค์ประเทศเกาหลี 

ประเภทบาํรุงผวิหนา้  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

กลุ่มตวัอยา่งนิยมซ้ือเคร่ืองสาํอางคป์ระเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผิวหนา้ ยี่ห้อ 

SALWASOO มากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ีย 7.53  ขณะท่ียี่ห้อ DR.JART มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ท่ี 

7.36 ค่า F-test คือ 0.286 ค่า Sig. คือ 0.921  ดงันั้นแสดงวา่ ความแตกต่างระหวา่ง

พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือ เคร่ืองสําอางค์ ประเภทบาํรุงผิวหน้า เก่ียวกบัยี่ห้อ

เคร่ืองสําอางค ์ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางคป์ระเทศเกาหลี 

ประเภทบาํรุงผวิหนา้   

กลุ่มตวัอย่างนิยมซ้ือเคร่ืองสําอางค์ประเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผิวหน้า 

คาํนึงถึงความปลอดภยัในการใช ้มากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ีย 7.86  ขณะท่ีคาํนึงถึงตรายี่ห้อ มี

ค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ท่ี 7.25 ค่า F-test คือ 2.675 ค่า Sig. คือ 0.032  ดงันั้นแสดงวา่ ความ

แตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือ เคร่ืองสําอางค ์ประเภทบาํรุงผิวหนา้ 

ส่ิงท่ีคาํนึงถึงในการเลือกซ้ือ  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางค์

ประเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผวิหนา้   

กลุ่มตวัอย่างนิยมซ้ือเคร่ืองสําอางค์ประเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผิวหน้า 

ราคาเฉล่ียในการซ้ือคือ  1,001 – 2,000 บาท มากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ีย 7.50  ขณะท่ีราคา
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 3 ) 

เฉล่ียในการซ้ือ 2,001 – 3,000 บาท มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ท่ี 7.24  ค่า F-test คือ 1.548 ค่า 

Sig. คือ 0.202  ดงันั้นแสดงวา่ ความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

เคร่ืองสําอางค์ ประเภทบาํรุงผิวหน้า เร่ืองราคาเฉล่ียในการซ้ือเคร่ืองสําอางค์ บาํรุง

ผวิหนา้  ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางคป์ระเทศเกาหลี ประเภท

บาํรุงผวิหนา้   

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างนิยมซ้ือเคร่ืองสําอางค์ประเทศเกาหลี ประเภท

บาํรุงผิวหนา้ โดยจาํนวนคร้ังท่ีซ้ือเคร่ืองสําอางคบ์าํรุงผิวหนา้ คือ มากกวา่ 6 คร้ัง ใน

รอบ 1 ปี มีค่าเฉล่ีย 7.67 ขณะท่ี จาํนวนคร้ังท่ีซ้ือเคร่ืองสําอางคบ์าํรุงผิวหนา้ในรอบ 1 

– 2 คร้ัง ในรอบ 1 ปี มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ท่ี 7.40  ค่า F-test คือ 0.196 ค่า Sig. คือ 0.899  

ดงันั้นแสดงว่า ความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือ เคร่ืองสําอางค ์

ประเภทบาํรุงผิวหน้า ในจาํนวนคร้ังท่ีซ้ือเคร่ืองสําอางค์บาํรุงผิวหน้าในรอบ 1 ปี

ผิวหนา้ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางคป์ระเทศเกาหลี ประเภท

บาํรุงผวิหนา้   

กลุ่มตวัอยา่งนิยมซ้ือเคร่ืองสําอางคป์ระเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผิวหนา้ ซ่ึง

แหล่งขอ้มูลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือนิตยสารต่าง ๆ มีค่าเฉล่ีย 7.47 

ขณะท่ี แหล่งขอ้มูลโฆษณาทาง Internet มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ท่ี 7.35  ค่า F-test คือ 0.330 

ค่า Sig. คือ 0.804  ดงันั้นแสดงวา่ ความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการตดัสินใจเลือก

ซ้ือ เคร่ืองสาํอางค ์ประเภทบาํรุงผวิหนา้   ซ่ึงแหล่งขอ้มูลไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

เลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางคป์ระเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผวิหนา้ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

จากการวจิยั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 ดา้นผลิตภณัฑ์  กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญั  กบัการไม่แพห้รือระคายเคือง

ต่อผวิ รองลงมาคือ ช่ือเสียงของสินคา้เป็นท่ียอมรับ อนัดบัท่ี 3 คือ ครีมซึมซบัง่าย ไม่

เหนียวเหนอะหนะ  และระดบั 4 คือสินคา้มีแบบให้เลือกมากมาย และมีรุ่นใหม่ ๆ 

ออกมาตลอดเวลา  ส่วนระดบั 5 คือรูปแบบมีบรรจุภณัฑส์วยงาม ทนัสมยั 

 ดา้นราคา กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัระดบัราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบั

คุณภาพ  
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 3 ) 

 ด้านช่องทางการจาํหน่าย กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับสินค้า

สามารถหาซ้ือไดง่้ายและสะดวกแก่การเลือกซ้ือ  

ดา้นส่งเสริมการตลาดกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัโฆษณา 

สินคา้ตามส่ือต่างๆเช่นโทรทศัน์นิตยสารรองลงมาคือมีการสาธิตหรือคาํแนะนาํจาก

พนกังานขาย อนัดบัท่ี 3 คือ  สินคา้มีการลดราคา หรือแถมสินคา้ตวัอยา่ง  

ดา้นวฒันธรรมกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัความเช่ือวา่การบาํรุง

ผวิหนา้จะทาํใหส้วยงาม มี รองลงมาคือมีค่านิยมในการใชเ้คร่ืองสาํอางค ์ 

ดา้นทศันคติ ความเช่ือ ค่านิยมกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสําคญักบัสินคา้

เป็นท่ีนิยมของคนในสังคม รองลงมาคือช่ือเสียงของตรายี่ห้อ อนัดบัท่ี 3 คือ  สินคา้

เป็นตรายีห่อ้ต่างประเทศ  

ดา้นตดัสินใจในการเลือกซ้ือกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้บุคคลในครอบครัวมี

ผลต่อการซ้ือมากท่ีสุดมีรองลงมาคือสินคา้มีคุณสมบติัตามตอ้งการ อนัดบัท่ี 3 คือ  

พนกังานขายมีส่วนในการตดัสินใจ   

5. สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

สมมติฐานที่1 : ปัจจัยส่วนบุคคล มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ   

เคร่ืองสําอางค ์ประเทศเกาหลี ประเภทผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภค  ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

จากผลการทดสอบ Anova ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05 

เพศไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางคป์ระเทศเกาหลี 

ประเภทบาํรุงผวิหนา้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ความแตกต่างด้านอายุไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางค ์

ประเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผวิหนา้ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

            ความแตกต่ างด้านลักษณะอาชีพไม่ มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก

เคร่ืองสาํอางค ์ประเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผวิหนา้ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

            ความแตกต่างด้านระดับการศึกษา ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอางคป์ระเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผวิหนา้ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 3 ) 

 ความแตกต่างดา้นรายไดต่้อครัวเรือน ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอางค ์ประเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผวิหนา้  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ความแตกต่างด้านสถานภาพ ไม่ มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอางค ์ประเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผวิหนา้  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

สมมติฐานที ่2: ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางนาํเขา้

จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ มีอิทธิพลต่อลูกคา้ในการตดัสินใจ

เลือกซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ เคร่ืองสําอางค ์

ประเภทบาํรุงผิวหน้าท่ีนิยมซ้ือไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางค์สําหรับ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ เคร่ืองสําอางค ์

ประเภทบาํรุงผิวหน้า เก่ียวกบัสถานท่ีซ้ือเคร่ืองสําอางค์  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

เลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางคป์ระเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผวิหนา้ คือ 0.032     

ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ เคร่ืองสําอางค ์

ประเภทบาํรุงผวิหนา้ เก่ียวกบัยี่ห้อเคร่ืองสําอางค ์ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เลือก

ซ้ือเคร่ืองสาํอางคป์ระเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผวิหนา้   

ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ เคร่ืองสําอางค ์

ประเภทบาํรุงผิวหน้า ส่ิงท่ีคาํนึงถึงในการเลือกซ้ือ  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เลือก

ซ้ือเคร่ืองสาํอางคป์ระเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผวิหนา้  คือ 0.032   

 ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ เคร่ืองสําอางค ์

ประเภทบาํรุงผิวหน้า เร่ืองราคาเฉล่ียในการซ้ือเคร่ืองสําอางค์ บาํรุงผิวหน้า ไม่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจ เลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางคป์ระเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผวิหนา้   

ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ เคร่ืองสําอางค ์

ประเภทบาํรุงผิวหน้า ในจาํนวนคร้ังท่ีซ้ือเคร่ืองสําอางค์บาํรุงผิวหน้าในรอบ 1 ปี

ผิวหนา้ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางคป์ระเทศเกาหลี ประเภท

บาํรุงผวิหนา้   
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 3 ) 

ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ เคร่ืองสําอางค ์

ประเภทบาํรุงผิวหน้า   ซ่ึงแหล่งข้อมูลไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอางคป์ระเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผวิหนา้ 

สมมติฐานที่ 3 :ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย ดา้น

ผลิตภณัฑ,์ดา้นราคา, ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ, ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มีอิทธิพล

ต่อลูกคา้ในการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางค ์ประเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผิวหนา้

ท่ีแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  เม่ือสรุปผลรวมทั้งหมด ความสัมพนัธ์

ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด รวมถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางค์ ประเทศเกาหลี ประเภทบาํรุงผิวหน้า ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

6. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ทีจ่ะนําผลวจัิยไปใช้ 

จากการศึกษาและวจิยัพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัปัจจยัเร่ืองความ

ปลอดภยัในการใช้ในการใช้เคร่ืองสําอางค์ โดยเน้นท่ีผลิตภณัฑ์ไม่แพห้รือระคาย

เคืองต่อผิวมากท่ีสุด รองลงมาช่ือเสียงของสินคา้เป็นท่ียอมรับและมีระดบัอนัดบัท่ี 3 

คือ ครีมซึมซับง่าย ไม่เหนียวเหนอะหนะ และระดับ 4 คือสินค้ามีแบบให้เลือก

มากมาย และมี รุ่นใหม่ ๆ ออกมาตลอดเวลา  ส่วนระดบั 5 คือรูปแบบมีบรรจุภณัฑ์

สวยงาม ทนัสมยั  

จากการศึกษาและวิจัยพบว่ากลุ่มผูบ้ริโภคให้ความสําคัญกับสถานท่ีจัด

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์ ดงักล่าว คือซ้ือจากตวัแทนจาํหน่าย มากท่ีสุดซ่ึงเป็นการสะดวก

และรวดเร็วในการซ้ือสินคา้ เพราะตวัแทนจาํหน่ายสินคา้มีค่อนขา้งมากและพนกังาน

ขายจากตวัแทนจาํหน่ายจะให้คาํแนะนาํท่ีเป็นประโยขน์ต่อกลุ่มผุบ้ริโภคในการเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑ์ดงักล่าวมากท่ีสุดจากการวิจยัคร้ังน้ี สามารถเป็นแนวทางสําหรับผู ้

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์ โทรทศัน์สามมิตินาํขอ้มูลไปพฒันารูปแบบการให้บริการให้มี

คุณภาพยิง่ข้ึน โดยทางผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจัิยในคร้ังต่อไป 

ควรมีการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภควยัรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานครกบัการ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑแ์ต่งหนา้จากประเทศเกาหลี  เพื่อพิจารณาแนวโนม้ของตลาดเร่ือง 

สาํอางคป์ระเภทแต่งหนา้สาํหรับวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

ควรมีก าร ศึก ษา ปัจจัย ท่ี มี อิท ธิพ ลข อง ก ลุ่ มผู ้หญิงว ัยทําง านในเข ต

กรุงเทพมหานครกับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บาํรุงผิวกาย จากต่างประเทศ  เพื่อ

พิจารณาแนวโน้มของตลาดผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวกายจากต่างประเทศสําหรับผูห้ญิงวยั

ทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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การศึกษาการตัดสินใจเลอืกซ้ือโทรทัศน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร 

(STUDYING OF 3D TELEVISION PURCHASE DECISION 

OF CONSUMER IN BANGKOK AREA) 

 เมธาว ีจารุวฒัน์จีรังกร1   ผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขาํเดช2 

……………………………………………………………………. 

  บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงพรรณนา ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มแบบเจาะจงเพื่อให้ได้

ลกัษณะประชากรท่ีมีความหลากหลายจากผูท่ี้เคยตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติ

โดยสุ่มกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม

ปลายปิด และการวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังน้ีใช้โปรแกรมสําเร็จเชิงสถิติดาํเนินการ

วิเคราะห์ โดยใชค้่าสถิติตามลกัษณะของขอ้มูลคือการใชส้ถิติเชิงบรรยายเพื่อทาํการ

วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ

สมมติฐานเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามซ่ึงผลการศึกษา

สรุปไดว้า่ 

1. จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ มีรายไดต่้อครัวเรือนและสถานภาพ

ท่ีมีความแตกต่างต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ มีเพียงราคาเท่านั้น ท่ี

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. จากการศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆ พบวา่มีเร่ืองภาพลกัษณ์สินคา้และความภกัดี

ในตราสินค้า ท่ี มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเ ลือก ซ้ือโทรทัศน์สามมิ ติในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

 
 

 1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
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Abstract 

  The propose of  this independent study were (1) to study demographic 

differences of participants, (2) To study the relationship of marketing mixes that 

effect to consumers’ purchasedecisions of 3D television in Bangkok., and (3) to 

study other factors to customers in Bangkok area who decide to purchase 3D 

television. 

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

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

researcher asked for participation from customers in Bangkok area who decide to 

purchase 3D television. The samples of 400 customers were chosen at random from 

the population. The instrument of this study was closed end questionnaire. The data 

was analyzed by using computer program. 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 family income and status 

of customers in Bangkok area have different decisions in selecting 3D television.  

2. Considering marketing mix, it was found that only price has influence on 

customers’ decision of purchasing 3D television. 

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

loyalty has influence on customers’ decision of purchasing 3D television. 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก 

จะเห็นวา่มนุษยมี์เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยทาํให้การดาํรงชีวิตสะดวกสบายมาก

ยิ่งข้ึน เช่นเดียวกนักบัในเร่ืองของการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้

ชนิดใดชนิดหน่ึง ผูบ้ริโภคใช้เทคโนโลยีในการหาแหล่งขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็วใน
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สินคา้ท่ีตนเองสนใจ ในทางตรงกนัขา้มฝ่ังของผูผ้ลิตเองก็ตอ้งมีการปรับปรุงสินคา้

ของตนเองใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคในระดบัท่ีมากท่ีสุดเท่าท่ีจะ

เป็นได้ ทั้ งในเร่ืองคุณภาพของสินค้า ราคา การส่ือสารประชาสัมพนัธ์ตวัสินค้า 

รวมถึงทุกอย่างท่ีสามารถทาํให้ผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้เด่นในสินคา้ชนิดนั้นมากท่ีสุด ซ่ึง

แน่นอนวา่ทาํใหเ้กิดการแข่งขนัอยา่งรุนแรงข้ึนในตลาด สินคา้ท่ีมีศกัยภาพไม่เพียงพอ

ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้น้อย จะไม่สามารถอยู่ในตลาดได้ต่อไป 

ผูผ้ลิตตอ้งมีการศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภค, ตลาดสินคา้, คู่แข่งและเทคโนโลยี

ท่ีเปล่ียนไปอยู่เกือบจะตลอดเวลา ตลาดท่ีมีความน่าสนใจในการศึกษา คือ “ตลาด

สินคา้โทรทศัน์” 

การท่ีผูศึ้กษาเลือกทาํการศึกษาในหวัขอ้ “การตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สาม

มิติในเขตกรุงเทพมหานคร” เน่ืองจาก ถึงแมว้า่จากขอ้มูลขา้งตน้ ปริมาณผูบ้ริโภคท่ี

เลือกบริโภคโทรทศัน์สามมิติยงัมีเป็นจาํนวนไม่มากเม่ือเทียบกบัการบริโภคโทรทศัน์

ประเภทอ่ืนๆในปัจจุบนั แต่จะเห็นว่าในอนาคตอนัใกล ้ผูบ้ริโภคมีแนวโน้มท่ีจะหัน

มาเลือกบริโภคโทรทศัน์ประเภทน้ีเป็นจาํนวนมากข้ึน อา้งอิงไดจ้าก การทาํการตลาด

อย่างหนักของผูผ้ลิตในปัจจุบันท่ีให้ความสําคัญและมีการแข่งขันกันมากยิ่งข้ึน 

รวมถึงสินค้าท่ีมีส่วนช่วยประกอบหรือรองรับโทรทัศน์ชนิดน้ี เช่นเคร่ืองเล่นท่ี

สามารถเล่นรูปแบบไฟล์วิดีโอท่ีแสดงผลแบบสามมิติมีมากข้ึน หรือไม่ว่าจะเป็นใน

ส่วนของตลาดการผลิตภาพยนตร์ ท่ีมีการผลิตหนงัสามมิติออกมามากข้ึนนัน่เอง จาก

เหตุผลดังกล่าว ผูศึ้กษาเล็งเห็นความสําคญัในการศึกษาถึงปัจจยัท่ีจะมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร  

วตัถุประสงค์การวจัิย  

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

โทรทศัน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร 

2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการ

ตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร 

3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นอ่ืนๆกบัการตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์

สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวจัิย 

1) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ยเพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายได,้ 

สถานภาพสมรส, สมาชิกในครอบครัวท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

โทรทศัน์สามมิติ 

2) ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ยผลิตภณัฑ,์ ราคา, ช่องทางการ

จาํหน่าย, การส่งเสริมทางการขาย, ดา้นการบริการจากพนกังาน, ดา้นกระบวนการ

ให้บริการ, ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์

สามมิติ 

3) ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ยความไวว้างใจในตราสินคา้, ภาพลกัษณ์

สินคา้, ความภกัดีในตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์สามมิติ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1)เพื่ อไ ด้ท รา บ ถึ ง พ ฤ ติ ก รรม ก า ร เ ลื อก ซ้ื อโ ท รทัศ น์ส า ม มิ ติใ น เข ต

กรุงเทพมหานครและไดรู้้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2) เพื่อไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติ

ในเขตกรุงเทพมหานครและนํามาปรับแผนการตลาดเพื่อสนองความต้องการ

ผูบ้ริโภคใหถู้กจุด 

3) เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวิเคราะห์แนวโนม้ของธุรกิจโทรทศัน์สาม

มิติและการตดัสินใจการวางแผนกลยุทธ์และใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงส่งเสริม

พฒันาของผูป้ระกอบการ เพื่อสร้างกลยุทธ์ตวัผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบัความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

                  ตวัแปรอิสระ                                         ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้
- สถานภาพ 
- สมาชิกในครอบครัว 

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ ์
- ราคา 
- ช่องทางการจาํหน่าย 
- การส่งเสริมทาง

การตลาด 
 

ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 

- ความไวว้างใจในตรา

สินคา้ 
- ภาพลกัษณ์สินคา้ 
- ความภกัดีในตราสินคา้ 

 

การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ 

โทรทศัน์สามมิติ 
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2. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

            2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

            จนัจิรา สุวรรณกาํจาย (2543: 12-13) ไดใ้ห้ความหมายวา่ พฤติกรรม หมายถึง 

การกระทาํหรือการแสดงออกของบุคคล ท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายในจิตใจและส่ิงเร้า

ภายนอก  โดยการกระทาํนั้นเป็นไปโดยรู้ตวัหรือเป็นไปอย่างไม่รู้สึกตวั  อาจเป็น

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์  ไม่ว่าส่ิงมีชีวิตและบุคคลอ่ืนสามารถ

สังเกตการกระทาํนั้นไดห้รือไม่ก็ตามแต่สามารถใชเ้คร่ืองมือทดสอบได ้  

            จากความหมายของพฤติกรรมขา้งตน้จึงกล่าวไดว้า่  พฤติกรรมหมายถึง การ

กระทาํของมนุษยซ่ึ์งตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ภายในและภายนอกร่างกาย  โดยการ

แสดงออกของบุคคลอาจจะสังเกตเห็นได้หรือไม่ ก็ตามแต่สามารถใช้เคร่ืองมือ

ทดสอบได ้ซ่ึงเป็นไปเพื่อตอบสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคล 

           2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 

           ทิพย์วลัย์และคณะ (2546: 99) กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง การเลือก

ทางเลือกมาเป็นแนวทางในการแกปั้ญหา อาจกล่าวไดว้า่การตดัสินใจจะเกิดข้ึนมาได้

ตอ้งมีทางเลือกหลายๆ ทางเกิดข้ึนก่อน จากนั้นจึงนาํทางเลือกเหล่านั้นมาพิจารณา

เปรียบเทียบกนั จนไดท้างเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดแลว้จึงนาํทางเลือกท่ีเลือกนั้นมาเป็น

แนวทางในการแกปั้ญหาต่อไป การตดัสินใจและการแกปั้ญหาเป็นของคู่กนั เม่ือใดท่ี

มีปัญหา การตดัสินใจจะเกิดข้ึนมาทนัที จึงอาจกล่าวไดว้่า ปัญหาคือ ความแตกต่าง

ระหว่างสภาพปัจจุบันกับสถานการณ์ต่างๆท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคต ส่วนการ

ตดัสินใจคือการเลือกเอาวิธีปฏิบติัอย่างใดอย่างหน่ึงจากวิธีปฏิบติัหลายๆ วิธีท่ีมีอยู ่

และทั้งๆ ท่ีรู้ว่าเป็นส่ิงสําคญัแต่เราก็ไม่สามารถตดัสินใจไดดี้ทุกคร้ัง นัน่เพราะว่ามี

องค์ประกอบหลายอย่างท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ (ยุดาและธนิกานต,์ 2542: 125 

และ ทิพย์วลัย์และคณะ, 2546: 100) ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า การตดัสินใจ 

หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงจากหลากหลายทางเลือก ซ่ึง

บุคคลคาดหวงัวา่จะนาํไปสู่ผลลพัธ์ท่ีพึงพอใจ เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
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              2.3 แนวคิดทฤษฎีและแนวคิดของส่วนประสมการตลาด 

              ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541:12-13) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมการตลาด 

(Marketing Mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใช้

ร่วมกนัเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย  

            1.ผลิตภณัฑ์ (Product) คือสินคา้หรือบริการท่ีเราจะเสนอให้กบัลูกคา้ แนว

ทางการกาํหนดตวั product ให้เหมาะสมก็ตอ้งดูวา่กลุ่มเป้า หมายตอ้งการอะไร เช่น

ตอ้งการนํ้ าผลไมท่ี้ สะอาด สด ในบรรจุภณัฑ์ถือสะดวก โดยไม่สนรสชาติ เราก็ตอ้ง

ทาํตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ ไม่ใช่วา่เราชอบหวานก็จะพยายามใส่นํ้าตาลเขา้ไป  

            2. ราคา (Price) ราคาเป็นส่ิงท่ีค่อนขา้งสาํคญัในการตลาด แต่ไม่ใช่วา่ คิดอะไร

ไม่ออกก็ลดราคาอยา่งเดียวเพราะการลดราคาสินคา้ อาจจะไม่ไดช่้วยให้การขายดีข้ึน

ได ้หากปัญหาอ่ืนๆยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข การตั้งราคาในท่ีน้ีจะเป็นการตั้งราคาให้

เหมาะสมกบั ผลิตภณัฑ์ และกลุ่มเป้าหมายของเรา เช่นหากเราขายนํ้ าผลไมท่ี้จตุจกัร 

ราคาอาจจะตอ้งถูกหน่อย แต่หากขายท่ีสยาม หากตั้ง ราคาถูกไปเช่น 10 บาท กลุ่มท่ี

เป็นเป้าหมายอยากให้ซ้ืออาจจะไม่ซ้ือ แต่คนท่ีซ้ืออาจจะเป็นคนอีกกลุ่มซ่ึงมีนอ้ยกวา่ 

และไม่คุม้ ท่ีจะขายแบบน้ีในสยาม ยิง่ไปกวา่นั้นหากราคา และรูปลกัษณ์สินคา้ไม่เขา้

กนั ลูกคา้ก็จะเกิดความขอ้งใจและอาจจะกงัวลท่ีจะซ้ือ เพราะราคาคือตวับ่งบอก

ภาพลกัษณ์ของสินคา้ท่ีสาํคญัท่ีสุด                

            3. การจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution) คือ วิธีการนาํสินคา้ไปสู่มือของ

ลูกคา้ หากเป็นสินคา้ท่ีจะขายไปหลายๆแห่ง วิธีการขายหรือการกระจายสินคา้จะมี

ความ สาํคญัมาก หลกัของการเลือกวธีิกระจายสินคา้นั้นไม่ใช่ขายใหม้ากสถานท่ีท่ีสุด

จะดีเสมอ เพราะมนัข้ึนอยูก่บัวา่ สินคา้ของท่านคือ อะไร และกลุ่มเป้าหมายท่านคือ

ใคร เช่นของใชใ้นระดบับน ควรจะจาํกดัการขายไม่ให้มีมากเกินไป เพราะอาจจะทาํ

ใหเ้สียภาพ ลกัษณ์ไดส่ิ้งท่ีเราควรจะคาํนึงอีกอยา่งของวิธีการกระจายสินคา้คือตน้ทุน

การกระจายสินคา้  

            4. การส่งเสริมการตลาด  (Promotion) คือการทาํกิจกรรมต่างๆ เพื่อบอกลูกคา้

ถึงลกัษณะสินคา้ของเรา เช่นโฆษณาในส่ือต่างๆ หรือการทาํกิจกรรม ท่ีทาํให้คนมา

ซ้ือสินคา้ของเรา เช่นการทาํการลดราคาประจาํปี หากจะพดูในแง่ของธุรกิจขนาดยอ่ม 
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การโฆษณาอาจจะเป็นส่ิงท่ีเกินความจาํเป็นเพราะจะตอ้งใช้เงิน จะมากหรือน้อยก็ 

ข้ึนกบั ช่องทางท่ีเราจะใช้ ท่ีจะดีและอาจจะฟรีคือ ส่ืออินเตอร์เน็ต ซ่ึงมีผูใ้ช้เพิ่ม

จาํนวนข้ึนมากในแต่ละปี วิธีในการเลือกส่ือนอกจากจะดูเร่ืองค่าใช้จ่าย แลว้ควรดู

เร่ืองการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายดว้ย  

             2.4 แนวคิดเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

            ภาพลกัษณ์เป็นภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของบุคคล เก่ียวกบัความรู้สึกนึกคิดต่อ

องคก์ร ซ่ึงภาพท่ีเกิดข้ึนอาจไดจ้ากประสบการณ์ทางตรงหรือทางออ้มของตวัเขาเอง 

(Robinson & Barlow, 1959, p. 22)  

            ภาพลกัษณ์ หมายถึง ภาพท่ีคนรู้สึกนึกคิดหรือวาดข้ึนในใจ จะเป็นภาพของ

อะไรก็ได ้ทั้งท่ีมีชีวติหรือไม่มีชีวติ เช่น ภาพของคน องคก์ร สินคา้หรือผลิตภณัฑ์เป็น

ตน้ ภาพลกัษณ์เกิดข้ึนจากการไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารทั้งประสบการณ์ทางตรงหรือ

ทางออ้มบวกกบัความรู้สึกนึกคิดท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ หรือเป็นภาพในใจท่ีบุคคลรับรู้ต่อ

ส่ิงต่างๆ (ดวงพร คาํนูญวฒัน์ และวาสนา จนัทร์สวา่ง, 2536, หนา้ 60) 

2.5 แนวความคิดเก่ียวกบัความภกัดีในตราสินคา้ 

            ความภกัดีในตราสิน คา้ (Brand Loyalty) คือ การท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อ

ตราสินคา้หน่ึงไม่วา่จะเกิดจากความเช่ือมัน่ การนึกถึง และหรือตรงใจผูบ้ริโภค และ

เกิดการซ้ือซํ้ าต่อเน่ืองตลอดมา มีคาํกล่าววา่การสร้างลูกคา้ใหม่ 1 คน จะมีตน้ทุนสูง

กวา่การรักษาลูกคา้เก่า 1 คน ถึง 5 – 10 เท่า และในปัจจุบนัเกิดความหลากหลายใน

ตราสินคา้ ประกอบกบัการใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดมากมายเพื่อดึงดูดใจให้ผูบ้ริโภค

เปล่ียนหรือหนัไปใชสิ้นคา้ตราใหม่ๆ อยูเ่สมอ ดงันั้นกลยุทธ์ท่ีสําคญัทางการตลาดคือ 

การสร้างความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) การสร้างความภกัดีในตราสินคา้จึง

มีความจาํเป็นมาก และทาํใหลู้กคา้เกิดตน้ทุนท่ีจะเปล่ียนไปใชสิ้นคา้ตราอ่ืน  

2.6 แนวคิดเก่ียวกบัโทรทศัน์สามมิติ 

                ทีว ี3 มิติ” หมายถึง 3D หรือ 3 Dimension คือภาพท่ีเราสามารถเห็นมิติ “ต้ืน 

ลึก หนา บาง ลอย” อยา่งเห็นไดช้ดัเจน ถา้เปรียบเทียบกบัภาพ 2 มิติจากทีวีธรรมดา

ซ่ึงเป็นภาพ “แบนๆติดจอ” แลว้ ความสมจริงของภาพ 3 มิตินั้นจะมีมากกกว่า ซ่ึง
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ประโยชน์ท่ีไดก้็คือ ความสมจริงของภาพ และ อรรถรส ในการรับชมท่ีมากกวา่ ซ่ึง

หลายๆคนยอมรับวา่มนัเหมือนเรากาํลงัอยูใ่นเหตุการณ์นั้นจริงๆดว้ย 

3. ระเบียบวธีิการวจัิย 

               งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีระเบียบวิธี

วจิยัแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Research Methodology)  โดยมุ่งเนน้ศึกษาปัจจยัท่ี

มีผลต่อการเลือกซ้ือโทรทัศน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบด้วย

ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั ดงัน้ี  ประชากรท่ีทาํการศึกษาวิจยั คือผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่

ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือโทรทศัน์สามมิติหรือผูท่ี้สนใจท่ีจะซ้ือโทรทศัน์สาม

มิติ  ขนาดของตวัอยา่งของผูท่ี้เลือกซ้ือโทรทศัน์สามคาํนวณจากสูตรดงัน้ี  n = Z2pq / 

D2 โดยท่ี  n  แทน จาํนวนสมาชิกกลุ่มตวัอยา่ง  p   แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้ิจยั

กาํหนดจะสุ่ม  q   แทน  1 – p     Z   แทน  ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้ิจยักาํหนดไว ้  Z มี

ค่าเท่ากบั 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (ระดบั 0.05)      D  แทน สัดส่วนของ

ความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมให้เกิดข้ึนได ้  ผูว้ิจยักาํหนดสัดส่วนของประชากร เท่ากบั 

0.50 ตอ้งการระดบัความเช่ือมัน่ 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 5%   ดงันั้น  n  =  

(1.96)2 (.5)(1-.5) / (.05)2 =   385  ฉะนั้น จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 

385 คน 

การทดสอบเคร่ืองมือคุณภาพ  

ผู ้วิจ ัยดํา เนินการตรวจสอบเคร่ืองมือและแบบสอบถามในสองลักษณะ คือ                  

1.การตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา (Content validity test)  เม่ือผูว้ิจยัดาํเนินการ

ออกแบบเคร่ืองมือหรือแบบสอบถามเสร็จแล้ว ผู ้วิจ ัยต้องนํา เคร่ืองมือหรือ

แบบสอบถามไปทดสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา ดว้ยวิธีหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง

ระหวา่งขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์(Item-Objective Congruence Index:IOC)         

2. การตรวจสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability test) เม่ือผูว้ิจยัดาํเนินการตรวจสอบ

ความตรงตามเน้ือหาแลว้ ผูว้ิจยั นาํเอาแบบสอบถามจาํนวน 30 ชุด ไปทดสอบความ

น่าเช่ือถือ (Reliability Test) กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน ซ่ึงเป็นคนละกลุ่มกนักบักลุ่ม

ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา การประเมินค่าความเช่ือมัน่โดยการใชสู้ตร Coefficient-α 
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เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (α)  ใช้

มาตรวดัแบบ Likert scale  พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α) ของแบบสอบถาม

มากกว่า .60 นั่นคือคาํถามทุกขอ้มีค่าระดบัความเช่ือมัน่อยู่ในระดับสูง แสดงว่า

เคร่ืองมือหรือแบบสอบถามน้ีสามารถนาํไปใชเ้ก็บขอ้มูลจริงในการวจิยัได ้

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 

ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่างมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร์ SPSS ช่วยในการวเิคราะห์ขอ้มูลตามสถิติ ดงัน้ี   

1.  ผูว้ิจยัใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของ

ผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และคิดอตัราร้อยละ 

(Percentage) สําหรับอธิบายตวัแปรเชิงคุณภาพ ได้แก่  เพศ, อายุ, สถานภาพการ

สมรส, ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายไดต่้อครัวเรือน (บาท/เดือน) และจาํนวนสมาชิก

ในครอบครัว  และการวเิคราะห์ขอ้มูลค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบั

ค่าเฉล่ียในการอธิบายตัวแปรเชิงปริมาณ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์, ราคา, สถานท่ี, การ

ส่งเสริมทางการตลาด,  ความไวว้างใจในตราสินคา้, ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ และดา้น

ความภกัดีในตราสินคา้     

2.  ผูว้ิจยัใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานทาง

การศึกษา    สถิติ Independent Sample T-Test ในการวเิคราะห์ความแปรปรวนของตวั

แปรเชิงคุณภาพ คือ เพศ กบัตวัแปรเชิงปริมาณ  โดยการเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหวา่งตวัแปรไม่เกิน 2 กลุ่ม    สถิติ F-Test (One Way ANOVA) ในการวิเคราะห์

ความแปรปรวนของตวัแปรแบบเชิงคุณภาพกบัตวัแปรเชิงปริมาณ ซ่ึงมีตวัแปรเกิน

กวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบั อายุ, สถานภาพการสมรส, ระดบัการศึกษา, 

อาชีพ, รายไดต่้อครัวเรือน (บาท/เดือน) และจาํนวนสมาชิกในครอบครัว    

           สถิติ Multiple Regression Analysis หรือ  MRA จะใช้ในการทดสอบ

สมมติฐาน ท่ีตวัแปรเป็นตวัแปรเชิงปริมาณทั้งคู่ 
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4.ผลการศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการวจิยัขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง สามารถสรุปรายดา้นไดด้งัน้ี  

จาํแนกตามเพศ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็น เพศชายร้อยละ 47.5 เพศ

หญิงร้อยละ 52.5 

จาํแนกตามอายุพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุต ํ่ากวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 12.3, อายุ 20 – 29 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.3, อายุ 30 - 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.5, อาย ุ

40 - 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.5 และอาย ุ50 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 5.5  

 จาํแนกตามลกัษณะอาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีอาชีพ นกัเรียน/

นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 15.8, อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 17.5, 

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 47.5, อาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย คิดเป็น

ร้อยละ 14.5 และอาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 4.8 

  จาํแนกตามระดบัการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการศึกษาตํ่ากว่า

ระดบัตํ่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 10.5, ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.5  และ

ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 39.0 

จาํแนกตามรายไดพ้บวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต่้อครัวเรือน 20,000 

บาทหรือนอ้ยกวา่คิดเป็นร้อยละ 17.0,  รายได ้ 20,001 - 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

23.0, รายได ้40,001 - 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.8, รายได ้60,001 - 80,000 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 9.3 และรายไดต้ั้งแต่ 80,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 26.0 

จาํแนกตามสถานภาพพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีสถานภาพโสด คิดเป็น

ร้อยละ 65.0  สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 30.5 และสถานภาพ หมา้ย/หยา่ร้าง คิด

เป็นร้อยละ 4.5 

จาํแนกตามจาํนวนสมาชิกในครอบครัว พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีจาํนวน

สมาชิกในครอบครัว  1 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.5    สมาชิก 2-4 คนคิดเป็นร้อยละ 51.3   

สมาชิก 5-7 คนคิดเป็นร้อยละ 42.3 และ สมาชิกตั้งแต่ 8 คนข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 5.0    
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

จากการวจิยั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบั

เทคโนโลยีลํ้ าหน้า เช่น สามารถรับชมภาพไดท้ั้งสองและสามมิติ  สามารถเช่ือมต่อ

อินเตอร์เน็ตเพื่อรับชมรายการไดท้ัว่โลก มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดีไซน์ทนัสมยั  และมี

หลายยีห่อ้ใหเ้ลือก  

            ดา้นราคา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัราคา

เหมาะสมกบัคุณภาพและผลิตภณัฑ ์มากท่ีสุด รองลงมา คือ ราคาไม่เกินกาํลงัจะซ้ือ

ไดแ้ละ มีหลายราคาใหเ้ลือก  

            ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญั

กบัการท่ีสามารถหาซ้ือโทรทศัน์สามมิติไดต้ามหา้งสรรพสินคา้ทัว่ไป รองลงมา คือ  

มีความสะดวกในการหาสินคา้ในร้าน ส่วนการตกแต่งร้านสวยงามทนัสมยั มี

ความสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

             ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัการใหท้ดลองสินคา้ก่อนการตดัสินใจซ้ือ  รองลงมา คือ การบริการ

หลงัการขาย ส่วนการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ มีความสาํคญันอ้ยท่ีสุด  

ปัจจัยอืน่ๆ 

             ดา้นความไวว้างใจของผูบ้ริโภค พบวา่ ความไวว้างใจในผูผ้ลิต มีความสาํคญั

มากท่ีสุด รองลงมา คือ ความไวว้างใจในผลิตภณัฑแ์ละความไวว้างใจในการบริการ 

ส่วนผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญักบัความไวว้างใจในพนกังานแนะนาํสินคา้

นอ้ยท่ีสุด  

              ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสําคญัมากท่ีสุดกบั โทรทศัน์

สามมิติท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงตราสินคา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือและเป็นท่ีนิยม ไดรั้บ

ความสาํคญัรองลงมา ส่วนความสาํคญัท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ โฆษณาสินคา้ตามส่ือต่างๆมี

ผลต่อการเลือกซ้ือ  

                



125 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 3 ) 

             ด้านความภักดีในตราสินค้าพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคัญมากท่ีสุดกับ 

หลงัจากการซ้ือสินคา้แลว้ยงัสนใจขอ้มูลสินคา้เพิ่มเติม  รองลงมาคืออยากแนะนาํ

บุคคลอ่ืนๆใหซ้ื้อสินคา้และอยากกลบัมาใชสิ้นคา้ในคร้ัง  ส่วนความมัน่ใจอยา่งยิ่งใน

การติดต่อขอคาํแนะนาํ มีความสาํคญันอ้ยท่ีสุดของผูต้อบแบบสอบถาม 

5. สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุ

อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน สถานภาพการสมรส และจาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัว ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรทัศน์สามมิติในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ มีเพียงปัจจยัดา้น

รายได้ต่อครัวเรือนและ สถานภาพ ท่ีมีความแตกต่างกนัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

โทรทศัน์สามมิติ  ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

1. ดา้นเพศ ผลการทดสอบพบวา่ เพศไม่มีความแตกต่างกนัต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสําคญัทาง

สถิติ 0.05 

2. ดา้นอายุ ผลการทดสอบพบวา่ อายุไม่มีความแตกต่างกนัต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสําคญัทาง

สถิติ 0.05 

3. ด้านอาชีพ ผลการทดสอบพบว่า อาชีพไม่มีความแตกต่างกนัต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

4. ดา้นระดบัการศึกษา ผลการทดสอบพบว่า ระดบัการศึกษาไม่มีความ

แตกต่างกันต่อการตัดสินใจเ ลือกซ้ือโทรทัศน์สามมิติของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

5. ดา้นรายไดต่้อครัวเรือน ผลการทดสอบพบวา่ รายไดต่้อครัวเรือน มีความ

แตกต่างกันต่อการตัดสินใจเ ลือกซ้ือโทรทัศน์สามมิติของผู ้บ ริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 และเม่ือทาํการเปรียบเทียบความ

แตกต่างโดยจาํแนกปัจจยัดา้นรายไดต่้อครัวเรือน เป็นรายคู่โดยใชว้ิธี Scheffe พบวา่มี

คู่ท่ีแตกต่างกนั คือ ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์สามมิติ ท่ีมีรายไดค้รอบครัวต่อ

เดือน 20,001-40,000 บาทและผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้อเดือน 40,001-60,000 บาท 

6. สถานภาพ  ผลการทดสอบพบว่า สถานภาพมีความแตกต่างกนัต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบั

นยัสําคญัทางสถิติ 0.05 และเม่ือทาํการเปรียบเทียบความแตกต่างโดยจาํแนกปัจจยั

ดา้นสถานภาพ เป็นรายคู่โดยใชว้ิธี Scheffe พบวา่มีคู่ท่ีแตกต่างกนั คือ ผูบ้ริโภคท่ี

ตดัสินใจซ้ือ ท่ีมีสถานภาพสมรสและผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง 

7. ดา้นจาํนวนสมาชิกในครอบครัว ผลการทดสอบพบวา่ จาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัว ไม่มีความแตกต่างกันต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรทัศน์สามมิติของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานที ่2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย ดา้น 

ผลิตภณัฑ์, ด้านราคา, ด้านสถานท่ีจดัจาํหน่าย, ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มี

อิทธิพลต่อลูกคา้ในการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนั 

การทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ มีเพียง ราคา 

เท่านั้นท่ีมี ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

              1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ผลการทดสอบพบวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์

กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญั

ทางสถิติ 0.05 

              2. ปัจจยัดา้นราคา (Price) ผลการทดสอบพบวา่ มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 

0.05 

              3.ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ผลการทดสอบพบวา่ ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
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ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

              4.ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ผลการทดสอบพบวา่ ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 3  ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ยความไวว้างใจในตราสินคา้  

ดา้นภาพลกัษณ์และดา้น 

ความภกัดีในตราสินคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติใน

เขตกรุงเทพมหานคร    

              การทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ มีดา้น

ภาพลกัษณ์และดา้นความภกัดีในตราสินคา้ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

โทรทศัน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

              1. ปัจจยัความไวว้างใจในตราสินคา้  ผลการทดสอบพบวา่ ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

              2. ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ในตราสินคา้  ผลการทดสอบพบวา่ มีความสัมพนัธ์

กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญั

ทางสถิติ 0.05 

              3. ปัจจยัดา้นความภกัดีในตราสินคา้   ผลการทดสอบพบวา่ มีความสัมพนัธ์

กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญั

ทางสถิติ 0.05 

6. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ทีจ่ะนําผลวจัิยไปใช้ 

จากการวิจัยคร้ังน้ี สามารถเป็นแนวทางสําหรับผูจ้าํหน่ายผลิตภัณฑ ์

โทรทศัน์สามมิตินาํขอ้มูลไปพฒันารูปแบบการให้บริการให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน โดยทาง

ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
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1. ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ20 – 29 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดค้รอบครัวเฉล่ีย/เดือน มากกวา่ 80,000 บาท 

และสถานภาพโสด เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ในการกาํหนดกลยุทธ์ กลุ่มเป้าหมายทาง

การตลาด และนาํไปวางแผนในอนาคต 

2. จากการวิจยัทศันคติต่อส่วนผสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ดา้นสถานท่ีและดา้นการส่งเสริมการขาย และปัจจยัอ่ืนๆนั้น  แมว้า่จะมีเพียงส่วนผสม

ทางการตลาดดา้นราคาเพียงดา้นเดียวท่ีผูบ้ริโภคให้ความคิดเห็นแตกต่างกนั แต่ผูผ้ลิต

ควรผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพใหเ้หมาะสมกบัราคาสินคา้ ราคาสมเหตุสมผล มีโปรโมชัน่

และการบริการหลงัการขาย ซ่ึงจะทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความภกัดีในตราสินคา้ และทาํ

ให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีน่าเช่ือถือ เป็นการช่วยในการกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคสนใจท่ีจะซ้ือ

สินคา้อีกดว้ย 

ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจัิยในคร้ังต่อไป 

1. เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ

ในดา้นต่างๆ เช่นดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ฯลฯ งานวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาวิจยัการ

ส่งเสริมการตลาดรูปแบบใดท่ีผูบ้ริโภคนิยมมากท่ีสุดในการเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติ 

เพื่อทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและเป็นแนวทางสําหรับผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่าย

ในการทาํการตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขายได ้

2. ควรมีการศึกษาวิจัยในเร่ืองยี่ห้อของโทรทัศน์สามมิติท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเน่ืองจากปัจจุบนัโทรทศัน์สามมิติจะมี ยี่ห้อใหม่ๆออกสู่ตลาดกนัเป็น

อย่างมากและลูกคา้มีความพึงพอใจในรูปลกัษณ์หรือการใช้งานของสินคา้หรือไม่ 

เพื่อพฒันาสินคา้ให้เป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ยิ่งข้ึน ตลอดจนเป็นขอ้มูลในการพฒันา

สินคา้ใหเ้หนือกวา่คู่แข่งขนัเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

3. เน่ืองจากขอบเขตดา้นประชากรท่ีทาํการศึกษาคร้ังน้ี มีการกระจายไปยงั

ศูนยจ์ดัจาํหน่ายโทรทศัน์สามมิติ ยงัไม่ทัว่ถึงทั้งหมด ซ่ึงพฤติกรรมของประชากรใน

แต่ละศูนยจ์ดัจาํหน่ายค่อนขา้งแตกต่างกนัออกไปตามพื้นท่ี ดงันั้นการทาํวิจยัคร้ัง

ต่อไปทางผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะให้ผูจ้ดัทาํ  ควรแยกการศึกษาออกมาเป็นส่วนย่อย

และศึกษาศูนยก์ารจดัจาํหน่ายตามเขตต่างๆของกรุงเทพมหานครเพื่อให้ได้ขอ้มูล
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ปัจจัยในการเลอืกใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้าน ทีอ่ยู่ในสมาคมธุรกจิรับสร้างบ้าน  

ปลูกสร้างบ้านระดับราคา 10 ล้านบาท ขึน้ไป ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

DECISION FACTORS ON SELECTION OF HOME BUILDER COMPANY   

IN THE HOME BUILDER ASSOCIATION FOR THE CONSTRUCTION 

WITH VALUE OF BAHT 10 MILLION AND OVER IN BANGKOK AND 

PERIMETER AREAS 

ชาตรี  ตระกลูชวลิต1    ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง2 

…………………………………………………………… 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนั

ทางลกัษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริษทัรับสร้างบ้านท่ีอยู่ใน

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ปลูกสร้างบ้านระดับ 10 ล้านบาทข้ึนไป ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 92 ราย 

และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ทางสถิติ ไดแ้ก่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 

ผลการวจิยัพบวา่ 

 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 51-60 ปี โดยเป็นเจา้ของ

ธุรกิจขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่ มีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 500,000 บาทข้ึนไป มีระดบั

การศึกษาท่ีปริญญาตรีและมีสถานภาพสมรส โดยท่ีอายุกบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกบริษทัรับสร้างบา้นแตกต่างกนั  
 

 

 

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

 

1
 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 

2  ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญั เร่ือง

ราคาค่าก่อสร้างท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของ    

โชวรู์ม มีพนกังานคอยแนะนาํบริการให้ลูกคา้ ผลงานก่อสร้างมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 

และเม่ือดูความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกใช้

บริการบริษทัรับสร้างบา้น พบว่าดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจมาก

ท่ีสุด ส่วนดา้นปัจจยัอ่ืนๆ พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัต่อ เร่ืองบริษทัรับสร้าง

บา้นต้องเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั มีเทคโนโลยี่การก่อสร้างบ้านท่ีทนัสมยั 

และมีการรับประกนัผลงานก่อสร้างต่อเน่ืองยาวนาน  เม่ือดูความสัมพนัธ์ของปัจจยั

อ่ืนๆกบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทัรับสร้างบา้น พบว่า ดา้นกลุ่มอา้งอิงและ

ดา้นประสบการณ์ในอดีต มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินเลือกบริษทัรับสร้างบา้น  

 สรุปได้ว่าจากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการ

กาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับผูป้ระกอบการในธุรกิจรับสร้างบ้าน ท่ีอยู่ใน

สมาคมธุรกิจรับสร้างบา้น โดยเฉพาะบริษทัทีมีบา้นระดบัราคา 10 ลา้นบาทข้ึนไป อีก

ทั้งนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา มาใช้ในการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคลอ้ง

กบัพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภค พร้อมทั้งนาํความคิดเห็นกลุ่มตวัอย่าง

มาพฒันาและปรับปรุงคุณภาพของการสร้างบา้นเพื่อใหเ้กิดมาตรฐานท่ีดียิง่ข้ึน 

 

Abstract 

 The purpose of this independent study is to identify the differences of 

demographic characteristics as well as the relationship of marketing mix factors and 

other factors that affects the decision in selecting the home building company in the 

Home Builder Association for the construction of house with value from Baht. 10 

million and over in Bangkok and perimeter areas.  The questionnaire is used for 92 

sample groups and then the data obtained for statistical analysis into the format of 

percentage, mean, standard deviation, one-way Anova test and multiple regression 

analysis.   
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The result of an analysis found that most of sample group is male aged 

between 51-60 years old and their occupations are business owners of 

small/medium/large business enterprises with monthly income of more than Baht 

500,000 and education level is bachelor degree with marital status.  The difference 

in age and income level affects their decision in selecting different home building 

company.  In an aspect of market mix factors, it is found that the sample group 

focuses on the reasonable construction cost compared with quality, cleanliness and 

orderliness of showroom, customer service officer provided for introducing 

company’s service to the client and quality construction portfolio.  When the 

relationship between marketing mix factors and decision in selecting home building 

company is considered, it is found that the product factor has most influence on 

selection decision.  For other factors, the sample group aims on the reputation of the 

home building company, modern construction technology and continuous 

construction warranty for a longer period.  Moreover, when we consider on the 

relationship of other factors that affects the decision in selecting the home building 

company, it is also found that the reference group and past experience is related to 

the selection decision as well. 

 In conclusion, this research study can use the analysis result as a guideline 

for determination of marketing strategies for entrepreneurs in the home building 

business in the Home Builder Association, particularly the company with the house 

valued more than Baht 10 million.  Also, the information obtained from this study 

can be used to revise and adjust their existing marketing strategies to match with the 

consumers’ needs and behaviors as well as take an opinions / suggestions of the 

sample group to develop and improve the construction quality to have a better 

standard. 

 



138 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 3 ) 

บทนํา 

ธุรกิจรับสร้างบ้านเป็นอีกหน่ึงธุรกิจ ท่ีตอบสนองความต้องการด้านท่ีอยู่

อาศยัของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง เน่ืองจากเป็นการสร้างบา้นบนท่ีดินของตนเอง และมี

ความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัดว้ยตนเองอยา่งแทจ้ริง ต่างจากธุรกิจโครงการบา้นจดัสรรใน

ปี 2552 ท่ีอยู่อาศยัประเภทสร้างเอง เฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีจาํนวน

หน่วยถึง 21,033 หน่วยต่อปี ซ่ึงมีมูลค่าการก่อสร้างประมาณ 110,000 ลา้นบาท แต่

กลุ่มบริษทัรับสร้างบา้นท่ีจดทะเบียนและให้บริการในพื้นท่ีกทม.และปริมณฑลใน

ปัจจุบนั กลบัมีส่วนแบ่งตลาดเพียง 10% ของมูลค่ารวมทั้งหมดซ่ึงคิดเป็นมูลค่า

ประมาณ 11,000 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือนั้นเป็นผูรั้บเหมารายยอ่ยท่ีมีส่วนแบ่งตลาดสูง

ถึง 90% ซ่ึงจากการขยายตวัของท่ีอยู่อาศยัประเภทสร้างเองท่ีผ่านมา ทาํให้เกิด

ผูป้ระกอบการธุรกิจรับสร้างบา้นเพิ่มมากข้ึนทาํให้ผูป้ระกอบการบริษทัรับสร้างบา้น 

จากท่ีก่อนหน้าน้ีมีการทาํธุรกิจแบบต่างคนต่างทาํ ได้มีการรวมตวักนัทาํจดัตั้งเป็น

สมาคมธุรกิจรับสร้างบา้น เพื่อเป็นการยกระดบัและมาตรฐานการก่อสร้างรวมถึงการ

ให้บริการหลังการขาย ซ่ึงถือว่าเป็นข้อแตกต่างท่ีชัดเจนท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคหันมา

เลือกใช้บริการบริษทัรับสร้างบา้น แทนการใช้บริการจากผูรั้บเหมาและส่งผลให้มี

มูลค่าการก่อสร้างเพิ่มมากข้ึนทุกปี  

จากการสํารวจผูท่ี้สนใจปลูกสร้างบ้านจากงานรับสร้างบ้าน ของสมาคม

ธุรกิจรับสร้างบา้นตั้งแต่ปี 2550-2554 จะเห็นว่าบา้นในกลุ่มระดบัราคา 2.5-5 ลา้น

บาทน้ี เป็นท่ีตอ้งการของตลาดมาก ทาํให้เกิดการแข่งขนัดา้นราคาค่อนขา้งสูง ซ่ึง

บริษทัรับสร้างบ้านหลายรายต้องปรับกลยุทธ์หนีการแข่งขนัราคา ไปจบัตลาด

กลุ่มเป้าหมายใหม่ เช่นลูกคา้กลุ่มบนท่ีตอ้งการสร้างบา้นระดบัราคา 10-20 ลา้นบาท

ข้ึนไป ท่ียงัไม่มีใครเขา้มาแบ่งส่วนแบ่งน้ีมากนกั ในขณะท่ีการความตอ้งการของกลุ่ม

ลูกคา้ระดบับน มีจาํนวนหรือสัดส่วนคิดเป็น 2-3% ของตลาดรวมทั้งหมด ดงันั้นดว้ย

วิธีการทาํตลาดท่ีอาจแตกต่างของบริษทัรับสร้างบ้านในกลุ่มน้ี จึงทาํให้ผูว้ิจยัเกิด

ความสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัรับสร้างบา้น

ท่ีอยู่ในสมาคมธุรกิจรับสร้างบา้น ปลูกสร้างบา้นระดบั 10 ลา้นบาทข้ึนไปในเขต
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เพื่อเป็นขอ้มูลให้กบัผูป้ระกอบการธุรกิจรับสร้าง

บา้น ท่ีอาจนาํไปใชใ้นการวางแผนการตลาดในอนาคต 

วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัทางลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีจะมีผล

ต่อการตดัสินใจปลูกสร้างบา้นระดบัราคา 10 ลา้นบาทข้ึนไป ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริณฑล 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจปลูกสร้างบ้าน ระดับราคา 10 ล้านบาทข้ึนไป ของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย อ่ืนๆ ได้แก่  ค่านิยม กลุ่มอ้างอิง 

ประสบการณ์ในอดีต ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกสร้างบา้นระดบัราคา 10 ลา้นบาท

ข้ึนไป 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริษทั

รับสร้างบา้นแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกบริษทัรับ

สร้างบา้น 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ค่านิยมในการสร้างบา้น, กลุ่มอา้งอิงและประสบการณ์ใน

อดีต มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกบริษทัรับสร้างบา้น 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

1. เพื่อท่ีจะนาํปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไปปรับปรุงการดาํเนินการของ

บริษทัรับสร้างบา้น เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด   

2. เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัอ่ืนท่ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริษทัรับสร้างบา้น 

สําหรับใชเ้ป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อดาํเนินการให้สอดคลอ้ง

กบัผูบ้ริโภคอยา่งเหมาะสม 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาปัจจยัในการเลือกบริษทัรับสร้างบา้นท่ีอยู่ในสมาคมธุรกิจรับ

สร้างบา้นปลูกสร้างบา้นระดบัราคาตั้งแต่ 10 ลา้นบาทข้ึนไปในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ผูว้ิจยัได้อาศยัหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องมาประกอบการศึกษา ซ่ึง

สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกบัที่อยู่อาศัย 

การจดัหาท่ีอยู่อาศยัมีอยู่หลายแนวทางทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัปัจจยัอ่ืนๆ เช่นภาวะ

เศรษฐกิจ ความจาํเป็นและความตอ้งการ เป็นต้น ซ่ึงสามารถแบ่งแนวทางในการ

จดัหาท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็น ดงัน้ี  คือ เช่าอยูอ่าศยั  ซ้ือบา้นมือสอง  บา้นโครงการจดัสรร

และปลูกสร้างเอง 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

 1). เพศ 2). อาย ุ3). สถานภาพการสมรส 

         
2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 1).ดา้นผลิตภณัฑ์  2).ดา้นราคา 

 3).ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  

  

 

 

ปัจจัยในการเลอืกบริษัท 

รับสร้างบ้าน 

 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ  

 1). ค่านิยม   

 2). กลุ่มอา้งอิง 
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จากแนวทางการจดัหาท่ีอยูอ่าศยัท่ีกล่าวมา หากพิจารณาเฉพาะบา้นโครงการ

กบัปลูกสร้างเอง จะพบวา่การซ้ือบา้นจดัสรรในโครงการจะสะดวกกวา่การปลูกเอง  

ทั้งน้ีเพราะการเลือกแบบบา้นไม่ยุ่งยาก สามารถดูจาก บา้นตวัอย่างได ้แต่มาตรฐาน

ของวสัดุก่อสร้างจะไม่เท่าการปลูกเอง เพราะสร้างหลายๆ หลงัอาจผิดพลาดได ้และ

ความตอ้งการต่างๆ อาจถูกจาํกดัจากรูป แบบบา้นท่ีมีอยู่ สําหรับเจา้ของบา้นท่ีไม่มี

เวลาจะตดัปัญหา ในการหาสถาปนิกกบัผูรั้บเหมาแต่อาจจะไดบ้า้นท่ีไม่ถูกใจทั้งหมด  

ส่วนข้อดีของการเลือกบริษัทรับสร้างบ้านคือ ประหยัดไม่ต้องเสียค่า

ออกแบบของ สถาปนิกและวิศวกร และไม่ตอ้งเสียเวลาในการทาํแบบลดปัญหาใน

การหาสถาปนิกและผูรั้บเหมาท่ีถูกใจ และได้คุณภาพตามท่ีตอ้งการ รวมถึงการลด

ขั้นตอนในการ ประสานงานของทั้งสองฝ่ายดว้ย และทางบริษทัยงัช่วยดาํเนินการขอ

อนุญาตปลูกสร้างกบัหน่วยงานราชการ พร้อมทั้งจดัขอระบบสาธารณูป โภค ไม่วา่จะ

เป็น ไฟฟ้า ประปา โทรศพัทใ์ห้ทั้งหมด ส่วนขอ้เสียก็คือ แมท้างบริษทัจะมีแบบบา้น

ใหเ้ลือก มากมายหลายแบบก็จริง แต่ประโยชน์ใชส้อยของบา้นแต่ละหลงัไม่สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการเฉพาะของแต่ละคนได ้อยา่งสมบูรณ์อีกทั้งรูปแบบของบา้น

ก็ดูคลา้ยๆ กนัไม่โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ไม่เหมือนกบัสถาปนิกออกแบบให ้

2. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

Kotlor, Philip.(1997) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4 Ps) 

หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใช้ร่วมกนั เพื่อตอบสนองความ

พึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย  

ผลิตภณัฑ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความ

จํา เ ป็นหรือความต้องการของลูกค้าให้ เ กิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ต้อง มี

อรรถประโยชน์ (Utility) คุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า  จึงจะมีผลทําให้

ผลิตภณัฑส์ามารถขายได ้ 

ราคา( Price)  หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบ

ระหวา่งคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ ์กบั ราคา (Price) ของผลิตภณัฑน์ั้น 

การส่งเสริมการขาย (Promotion)  เป็นเคร่ืองมือการส่ือสาร เพื่อสร้างความ

พึงพอใจต่อตราสินค้าหรือบริการหรือต่อบุคคล โดยสร้างแรงจูงใจให้เกิดความ
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ตอ้งการ เพื่อเตือนความทรงจาํในผลิตภณัฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก 

ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผู ้

ซ้ือกบัผูข้าย เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ  

สถานท่ีจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึงโครงสร้างของช่องทาง ซ่ึงประกอบดว้ย

สถาบนัและกิจกรรม ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ และบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด

สถาบนัท่ีนาํผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมายคือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วย

ในการกระจายสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้

คงคลงั 

3. ทฤษฎีและแนวคิดด้านพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจ 

Kotler & Armstrong (1997) ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคไดมี้

การใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกต์กับหลักทางการตลาด โดยมีแนวคิดว่า

พฤติกรรมจะเกิดข้ึนได้จะต้องมีสาเหตุหรือมีส่ิงเร้าทําให้เกิด โดยท่ีส่ิงเร้าทาง

การตลาดและส่ิงเร้าอ่ืน จะเข้าสู่กล่องดํา (black box) ของผูบ้ริโภคและจะมี

ผลตอบสนองบางอย่างออกมา โดยท่ีส่ิงเร้าทางการตลาดประกอบดว้ย 4P’s ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑ์ (product) ราคา (price) การจดัจาํหน่าย (place) และการส่งเสริมการตลาด 

(promotion) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีควบคุมได ้ส่วนส่ิงเร้าภายนอกอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัตวัแปรท่ี

ไม่สามารถควบคุมไดอ้ยูใ่นส่ิงแวดลอ้มรอบ ตวัผูบ้ริโภคและมีอิทธิพลผลกัดนัต่อการ

ซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบด้วย สภาวะทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และ

วฒันธรรม ส่ิงเร้าทั้งหมดเหล่าน้ีจะเป็นตวันาํเขา้ (input) เขา้สู่กล่องดาํ (สมอง) ผา่น

กระบวนการตดัสินใจซ้ือและจะปรากฏแสดงผลออกมา (output) อนัเป็นพฤติกรรม

ตอบสนองท่ีมองเห็นได้ คือ การตัดสินใจซ้ือ เลือกผลิตภัณฑ์ เลือกตรา เลือกผู ้

จาํหน่าย เลือกเวลาซ้ือ และจาํนวนสินคา้ท่ีจะซ้ือ  

อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2543) กล่าววา่การตดัสินใจของผูบ้ริโภคใดรั้บอิทธิพล

และปรับรูปแบบไดโ้ดยปัจจยัและตวักาํหนดหลายอยา่งท่ีเราสามารถจดักลุ่มไดส่ี้กลุ่ม 

1. ตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาด ซ่ึงนกัการตลาดสามารถควบคุมได้

เอง ตวักระตุน้ดงักล่าวก็คือ 4P’s ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย และการ
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ส่งเสริมการขาย ต่างก็กระทบต่อกระบวนการการซ้ือในขั้นตอนต่าง ๆ ดว้ย ในขณะท่ี

เป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

2. อิทธิพลของส่ิงแวดล้อม ผูบ้ริโภคอาศัยอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีมีความ

สลบัซับซ้อนกระบวนการตดัสินใจ และพฤติกรรมของเขาไดรั้บจากวฒันธรรม ชั้น

ทางสังคม อิทธิพลจากตวับุคคล เป็นตน้ 

3. ความแตกต่างของบุคคล เป็นปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคมีความแตกต่างกนัท่ีทรัพยากรมนุษยแ์ละความรู้ของผูบ้ริโภค การจูงใจ 

ทศันคติ บุคลิกภาพและแบบของการใชชี้วติ (Lifestyle) เป็นตน้ 

4. กระบวนการทางจิตวิทยา มีอิทธิพลเป็นอยา่งมากต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค

นักวิจยัตลาดมีความสนใจในเร่ืองน้ีมาก กระบวนการน้ีประกอบด้วย การดาํเนิน

กรรมวธีิเก่ียวกบัข่าวสาร การเรียนรู้ 

ศิริวรรณ เสรีรักษ์ และคณะ(2541) กล่าวว่าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภคทางด้านต่าง ๆ 

และเพื่อท่ีจะจดัส่ิงกระตุน้ทางการตลาดให้เหมาะสม โดยลกัษณะของผูซ้ื้อได้รับ

อิทธิพลจากปัจจยัทางวฒันธรรม ปัจจยัทางสังคม ปัจจยัทางส่วนบุคคล ปัจจยัทาง

จิตวทิยา 

4. บทความและผลงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ธีระศกัด์ิ  บุญวาสนา (2547) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัในการเลือกบริษทัรับสร้าง

บา้นท่ีสนองต่ออุปสงค์ท่ีอยู่อาศยัของผูท่ี้สร้างบา้นบนท่ีดินตนเอง กรณีศึกษา บา้น

เด่ียวในเขตทวีวฒันาในช่วงปลายปี 2545 จากการศึกษาโดยการแยกผูท่ี้สร้างบา้นบน

ท่ีดินตนเองออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีใชบ้ริษทัรับสร้างบา้นและไม่ใชบ้ริษทัรับสร้าง

บา้น พบว่ามีเพียง 23.3 เท่านั้น ท่ีสร้างโดยบริษทัรับสร้างบา้น และในทั้ง 2 กลุ่ม มี

ปัจจยัในการเลือกท่ีไม่ค่อยจะแตกต่างกนันกั โดยส่ิงท่ีเป็นปัจจยัในการเลือก ลาํดบั

ตน้ๆ จะเป็นเร่ืองคุณภาพ และความปราณีตในการสร้าง การใชว้สัดุท่ีดี การออกแบบ

และรูปแบบท่ีดีและภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือ ส่วนปัจจยัในการเลือกท่ีแตกต่างกนั

ทั้ง 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีไม่ไดส้ร้างกบับริษทัรับสร้างบา้นจะเลือกท่ีราคาถูก ในขณะท่ีผูท่ี้

ใช้บริษทัรับสร้างบ้านจะเลือกท่ีการรับประกันหลังการขาย ส่วนในด้านแหล่งท่ี
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ผูบ้ริโภคจะใช้ในการพิจารณาเลือก บริษทัรับสร้างบา้นนั้นผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่ม จะ

พิจารณาจากส่ือโฆษณาในนิตยสารและสํานกังานขายของผูป้ระกอบการ เป็นลาํดบั

แรกโดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเลือกสถานประกอบการท่ีอยู่ใกลก้บัสถานท่ีก่อสร้าง

เป็นหลัก แต่หากไม่มีสถานประกอบการท่ีมีความน่าเช่ือถืออยู่ใกล้พื้นท่ีก่อสร้าง 

ผูบ้ริโภคก็จะเลือกบริษทัรับสร้างบา้นท่ีมีความน่าเช่ือถือมากกวา่ 

ชีพชูวงศ์  สิทธิบุญ 2551 ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ

ลูกคา้ท่ีมีต่อ บริษทัรับสร้างบา้น ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้ลูกคา้เกิดความ

พึงพอใจมาก ท่ีสุด คือ ปัจจยัทางดา้นการให้บริการของบริษทัรับสร้างบา้น ประกอบ

ไปดว้ย 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความ น่าเช่ือถือของบริษทัรับสร้างบา้น, ประสบการณ์ของ

บริษทั, ความซ่ือสัตยข์องบริษทั และในทางตรงกนัขา้ม ปัจจยัท่ีทาํให้ลูกคา้เกิดความ

พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ ปัจจยัทางดา้นการออกแบบ 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1)การแสดงภาพ 3 

มิติ, 2)การออกแบบระบบไฟฟ้าท่ีเหมาะสม, 3)การออกแบบระบบประปาท่ีเหมาะสม

, 4)การให้คาํแนะนาํดา้นฮวงจุย้, 5)การออกแบบตกแต่งสวน และปัจจยัทางดา้นการ

ก่อสร้าง 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1)การใชผู้รั้บเหมาช่วง, 2)การใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการ

ก่อสร้าง เพื่อใหบ้ริษทัรับสร้างบา้นไดน้าํไป ปรับปรุงแกไ้ขดา้นการให้บริการให้ตรง

ตามความพึงพอใจของลูกคา้ได ้

สมาคมธุรกิจรับสร้างบา้น, 2551 ไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นการ

เปิดรับส่ือและความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา งานรับสร้างบา้น 

2008 ณ ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิวนัท่ี 20-24 สิงหาคม 2551 ผลการวิจยัดา้นปัจจยัท่ี

มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ งหมดให้

ความเห็นไปในทศทางเดียวกนัวา่ ภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือของบริษทันั้น เป็น

ส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกบริษทัรับสร้างบา้น นอกจากภาพลกัษณ์ของ

องคก์รแลว้ กลุ่มตวัอยา่งยงัใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองคุณภาพงานก่อสร้างอีกดว้ย 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย การวิจยัเอกสาร (Document Research) เป็น

การศึกษาขอ้มูลจากหนงัสือ, วารสาร, วิทยานิพนธ์ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและการ

วจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ในการวิจยัคร้ังน้ี ประชากรท่ีใชคื้อผูท่ี้ปลูกสร้างบา้นระดบั 10 ลา้นบาท ข้ึน

ไป ท่ีอยู่ในสมาคมธุรกิจรับสร้างบา้น โดยกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่างเหล่าน้ีมี

จาํนวนไม่มากและกระจายไปทัว่ จากสถิติของสมาคมธุรกิจรับสร้างบา้น ผูท่ี้จองปลูก

สร้างบา้นระดบัราคา ตั้งแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป ในงานรับสร้างบา้น ตั้งแต่ปี 2550-

2554 มีจาํนวนเพียง 166 ราย ดงันั้นจึงใชต้ารางของ Krejcie & Morgan ในการคาํนวณ

ขนาดตวัอย่าง ซ่ึงค่าของกลุ่มตวัอย่าง (N) ท่ีได้จะเท่ากับ 118 ราย แต่เน่ืองจาก

ขอ้จาํกดัในการให้ขอ้มูลของสมาคมธุรกิจรับสร้างบา้น ทาํให้ผูว้ิจยัไม่สามารถเขา้ถึง

กลุ่มตวัอยา่งไดต้ามจาํนวนท่ีตอ้งการ จากแบบสอบถามท่ีส่งไปให้กบับริษทัรับสร้าง

บา้นต่างๆ ท่ีมีลูกคา้ปลูกสร้างบา้นระดบัราคา 10 ล้านบาทข้ึนไป ไดรั้บกลบัคืนมา

เพียง 92 ราย   ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งใชก้ลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มเดียวกนั 

(Sampling Universe)   เพื่อนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ในการวจิยัคร้ังน้ี 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม

(Questionnaire) ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา และสถานภาพ โดยจะเป็นแบบกาํหนด

คาํถามเพื่อใหเ้ลือกเพียงคาํตอบเดียว จาํนวน 6 ขอ้  

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้น

สถานท่ีจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านผลิตภัณฑ์ โดยเป็นแบบ

กาํหนดคาํถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า ซ่ึงกาํหนดนํ้ าหนกัตวัเลือกในขอ้คาํถาม ไว้

ท่ี 10 ระดบั จาํนวน 20 ขอ้  

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ค่านิยม  กลุ่มอ้างอิง และ

ประสบการณ์ในอดีต โดยเป็นแบบกาํหนดคาํถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า ซ่ึง

กาํหนดนํ้าหนกัตวัเลือกในขอ้คาํถาม ไวท่ี้ 10 ระดบั จาํนวน 15 ขอ้ 
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ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัในการเลือกบริษทัรับสร้างบา้น  โดยเป็นแบบ

กาํหนดคาํถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า ซ่ึงกาํหนดนํ้ าหนกัตวัเลือกในขอ้คาํถาม ไว้

ท่ี 10 ระดบั จาํนวน 12 ขอ้ 

การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ใชว้ธีิการวดั 2 แบบ ดว้ยกนัคือ 

1. การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยสร้างแบบสอบถามให้

ครอบคลุมเน้ือหาตามวตัถุประสงค์ท่ีเก่ียวกบัการวิจยัและนาํไปปรึกษาผูท้รงคุณวุฒิ

เพื่อตรวสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของคาํถามหลงัจากนั้น จึงนาํแบบสอบถาม

จาํนวน 32 ชุด ไปทาํการทดสอบกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อตรวจสอบความเช่ือมัน่ใน

ลาํดบัต่อไป 

2. การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามจาํนวน 

32 ชุด นาํไปทดสอบกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยการ

หาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้งภายในของครอนบาช (Alpha cronbach coefficient) 

ปรากฎวา่ไดค้่าความเช่ือมัน่ในแต่ละกลุ่มตวัแปร มีค่าสัมประสิทธ์ิ มากกวา่ 0.700 ซ่ึง

สามารถสรุปไดว้า่คาํถามท่ีใชใ้นการสอบถามสําหรับงานวิจยัคร้ังน้ี มีความน่าเช่ือถือ

อยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ค่ามาตรฐานท่ียอมรับได ้

การประมวลผล และการวเิคราะห์ข้อมูล  

1. สถิติเชิงพรรณา (Description Statistics) เป็นการวิเคราะห์ลกัษณะของ

กลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สถิติแบบร้อยละ (Percentage), ค่าเฉล่ีย (Mean), ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน(Standard Deviation) ของตวัแปรตน้ ท่ีเก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่งเป็นตวัอธิบาย

ถึงลกัษณะทัว่ไป 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  เป็นสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ผลกระทบของตวัแปรต่างๆ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 

Anova) ซ่ึงไดแ้ก่ 

2.1 ค่าสถิติ T-Test ใช้ในการทดสอบตวัแปรอิสระท่ีมีคาํตอบ 2 

กลุ่ม ท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 1  



147 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 3 ) 

2.2 ค่าสถิติ F-Test ใช้ในการทดสอบตัวแปรอิสระท่ีมีคาํตอบ

มากกวา่ 2 กลุ่ม ท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

2.3 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) เป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเชิงปริมาณ 2 ตวัท่ีระดบันบั

สาํคญัท่ี 0.05 เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 2 และ 3   

2. ผลการวเิคราะห์/บทสรุป 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 (ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05) 

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัการ

ตดัสินใจเลือกบริษทัรับสร้างบา้น 

ค่านยัสาํคญั 

Sig 

ยอมรับ

สมมติฐาน 

ไม่ยอมรับ

สมมติฐาน 

เพศ 0.672  ü  

อาย ุ 0.024 ü   

อาชีพ 0.516  ü  

รายได ้ 0.008 ü   

การศึกษา 0.168  ü  

สถานภาพ 0.567  ü  

 

สรุปผลการวเิคาะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 58.70 มีอายุระหวา่ง 

51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.70 มีอาชีพเป็นเจา้ของกิจการขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่  คิดเป็น

ร้อยละ 59.30   มีรายไดม้ากกวา่ 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.40 สําเร็จการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 53.30 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ78.8 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 (ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05) 

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

ส่วนประสมทางการตลาดกบัการ

ตดัสินใจเลือกบริษทัรับสร้างบา้น 

ค่านยัสาํคญั 

Sig 

ยอมรับ

สมมติฐาน 

ไม่ยอมรับ

สมมติฐาน 

ราคา 0.977  ü  

สถานท่ีจดัจาํหน่าย 0.558  ü  

การส่งเสริมการขาย 0.941  ü  

ผลิตภณัฑ์ 0.000 ü   

 

สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 ด้านราคา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัในด้านราคาค่า

ก่อสร้างท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 8.60 รองลงมาเป็นราคาไม่

เกินกาํลงัจะซ้ือได ้โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 8.37 และ กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ราคาถูกกวา่สร้าง

เอง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 6.78 เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

  ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัใน

ดา้นความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของโชวรู์ม โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 7.68 รองลงมา

ไดแ้ก่การท่ีพนกังานขายนาํเสนอแบบบา้นนอกสถานท่ี มีค่าเฉล่ียท่ี 7.53 และจาํนวน

สาขามากสะดวกในการติดต่อมีค่าเฉล่ียท่ี 6.41 เป็นอนัดบัสุดทา้ย  

  ดา้นการส่งเสริมการขาย พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัใน

ดา้นการมีพนกังานคอยแนะนาํบริการให้ลูกคา้ โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 7.97 รองลงมาคือมี

การส่งเสริมการขายโดยให้ส่วนลดและของแถม  มีค่าเฉล่ียท่ี 7.20 และมีป้ายโฆษณา

ตามท่ีต่างๆ มีค่าเฉล่ียท่ี 6.64 เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

  ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัในดา้นผลงาน

ก่อสร้างมีคุณภาพไดม้าตรฐาน โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 8.66 รองลงมาคือสามารถปรับแกไ้ข
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แบบไดต้ามตอ้งการ ค่าเฉล่ียท่ี 8.54 และมีแบบบา้นให้เลือกหลายหลาย มีค่าเฉล่ียท่ี 

8.15 เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

  เม่ือดูความสัมพนัธ์ของตวัแปรดา้นส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละดา้น 

จะพบวา่ในดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกบริษทัรับสร้างบา้นท่ี

ระดบันยัสาํคญั 0.05 เน่ืองจากค่า Sig เท่ากบั 0.000 ส่วนดา้นราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย

และการส่งเสริมการขาย ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกบริษทัรับสร้างบา้น 

  เม่ือดูความสัมพนัธ์ของตวัแปรดา้นส่วนประสมทางการตลาดจะพบวา่ มีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณท่ีระดบั (R) 0.749 และสามารถพยากรณ์การตดัสินใจ

เลือกบริษทัรับสร้างบา้น (R2) ร้อยละ 56.00   

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 (ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05) 

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

ปัจจยัอ่ืนๆกบัการตดัสินใจเลือก

บริษทัรับสร้างบา้น 

ค่านยัสาํคญั 

Sig 

ยอมรับ

สมมติฐาน 

ไม่ยอมรับ

สมมติฐาน 

ค่านิยม 0.356  ü  

กลุ่มอา้งอิง 0.006 ü   

ประสบการณ์ในอดีต 0.000 ü   

 

สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ๆ 

ดา้นค่านิยม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะใหค้วามสาํคญักบับริษทัรับสร้าง

บา้นตอ้งเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 8.40 รองลงมาคือเห็นวา่การ

สร้างบา้นหลงัใหญ่เป็นส่ิงท่ีบอกถึงฐานะของเจา้ของบา้น มีค่าเฉล่ียท่ี 8.10 และ บา้น

หลงัใหญ่ตอ้งเป็นแบบตะวนัตก/แบบยุโรปเท่านั้นถึงจะเหมาะสม มีค่าเฉล่ียท่ี 7.26 

เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

ด้านกลุ่มอา้งอิง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัในเร่ืองท่ี

บริษทัรับสร้างบ้านมีเทคโนโลยี่การก่อสร้างบ้านท่ีทนัสมยั โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 8.24 
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รองลงมาคือคนรู้จกัมีส่วนในการแนะนาํในการเลือกบริษทัรับสร้างบา้น มีค่าเฉล่ียท่ี 

8.06 และผูท่ี้มีช่ือเสียงนิยมสร้างบา้นกบับริษทัน้ีมีค่าเฉล่ียท่ี 7.35 เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

  ดา้นประสบการณ์ในอดีต พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัใน

เร่ืองการรับประกนัผลงานก่อสร้างต่อเน่ืองยาวนาน โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 8.64 รองลงมา

เร่ืองสัญญาก่อสร้างเป็นเร่ืองสําคญั มีค่าเฉล่ียท่ี 8.54 และผูรั้บเหมาทัว่ไปมกัทิ้งงาน

มากกวา่บริษทัรับสร้างบา้นมีค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนัคือ 7.59 เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

 เม่ือดูความสัมพนัธ์ของตัวแปรด้านปัจจัยอ่ืนๆ จะพบว่ากลุ่มอ้างอิงและ

ประสบการณ์ในอดีตมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกบริษทัรับสร้างบา้นท่ีระดบั

นยัสาํคญั 0.05 เน่ืองจากค่า Sig เท่ากบั 0.006 และ 0.000 ตามลาํดบั 

  เม่ือดูความสัมพนัธ์ของตวัแปรด้านปัจจยัอ่ืนๆ จะพบว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์พหุคูณ  (R) ท่ีระดบั 0.707 และสามารถพยากรณ์การตดัสินใจเลือกบริษทั

รับสร้างบา้น (R2) ร้อยละ 49.90   

อภิปรายผล 

ผลงานวจิยัการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการบริษทัรับสร้างบา้น ท่ี

อยูใ่นสมาคมธุรกิจรับสร้างบา้น ปลูกสร้างบา้นระดบัราคา 10 ลา้นบาท ข้ึนไป ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลตวัอยา่งท่ีเก็บรวบรวมมาไดจ้าก

แบบสอบถามจาํนวน 92 ชุด ท่ีผ่านการตรวจสอบความน่าเช่ือถือ แลว้นาํมาทาํการ

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปท่ีใช้ประมวลผลในงานวิจยั 

เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั โดยได้สรุปผลการวิเคราะห์ โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 51-60 ปี โดยเป็นเจา้ของ

ธุรกิจขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่ มีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 500,000 บาทข้ึนไป มีระดบั

การศึกษาท่ีปริญญาตรีและมีสถานภาพสมรส โดยท่ีอายุกบัรายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกบริษทัรับสร้างบา้นแตกต่างกนั จะเห็นวา่คนกลุ่มน้ีจดัเป็นกลุ่มท่ี

อยู่ในระดบัชั้นทางสังคม ในกลุ่มระดบัสูง (Upper Class) ท่ีมีฐานะและประสบ

ความสําเร็จในชีวิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบั    ศิริวรรณ เสรีรัตน์(2538) ท่ีกล่าวไวว้า่ ปัจจยั

ด้านชนชั้นทางสังคม กลุ่มระดับสูง ได้แก่ผูดี้เก่า ผูบ้ริหารระดับสูงหรือเศรษฐีท่ี
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ประสบความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน เน่ืองจากคนกลุ่มน้ีจะมีอาํนาจซ้ือสูง ดังนั้น

สินคา้เป้าหมายท่ีคนกลุ่มน้ีสนใจไดแ้ก่สินคา้ราคาแพงเช่น รถยนต์และบา้น รวมทั้ง

สินคา้นาํเขา้จากต่างประเทศ ซ่ึงสําหรับการสร้างบา้นท่ีมีระดบัราคาตั้งแต่ 10 ล้าน

บาทข้ึนไป ผูท่ี้จะตดัสินใจจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีวยัวุฒิ หนา้ท่ีการงานและรายไดท่ี้มากกวา่

คนท่ีสร้างบา้นระดบัราคาทัว่ไป เพราะการสร้างบา้นระดบัน้ี ไม่สามารถสร้างได้

หลายคร้ัง เน่ืองจากตอ้งใชเ้วลาในการก่อสร้างนานกวา่บา้นโดยทัว่ไป   ดงันั้นบริษทั

รับสร้างบา้นท่ีมีบา้นในระดบัราคาตั้งแต่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป จาํเป็นตอ้งมีการศึกษาถึง

พฤติกรรมการบริโภคของคนกลุ่มน้ี เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุด 

 ในเร่ืองของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบดว้ยราคา สถานท่ีจดั

จาํหน่าย การส่งเสริมการขายและผลิตภณัฑ์ จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้

ความสําคญัต่อปัจจยัด้านราคาในเร่ืองราคาค่าก่อสร้างท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ ด้าน

สถานท่ีจดัจาํหน่ายในเร่ืองความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของโชวรู์ม ดา้นการ

ส่งเสริมการขายในเร่ืองการมีพนกังานคอยแนะนาํบริการให้ลูกคา้ และดา้นผลิตภณัฑ์

ในเร่ืองผลงานก่อสร้างมีคุณภาพไดม้าตรฐาน และเม่ือดูความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทัรับสร้างบา้น พบว่าดา้น

ราคา ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย และดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินเลือก

บริษทัรับสร้างบา้น โดยท่ีดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจมากท่ีสุด ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธีระศกัด์ิ  บุญวาสนา (2546) ท่ีทาํการศึกษาวิจยั เก่ียวกบั

ปัจจยัในการเลือกบริษทัรับสร้างบา้นท่ีสนองต่ออุปสงคท่ี์อยู่อาศยัของผูท่ี้สร้างบา้น

บนท่ีดินของตนเอง : กรณีศึกษาบา้นเด่ียวในเขตทวีวฒันาในช่วงปลายปี 2545 พบวา่

ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัในการเลือก ลาํดบัตน้ๆ ก็จะเป็นคุณภาพและความปราณีตในการสร้าง 

การใชว้สัดุท่ีดี การออกแบบและรูปแบบท่ีดี ดงันั้นจึงจาํเป็นท่ีบริษทัรับสร้างบา้นท่ีมี

บา้นในระดบัราคาตั้งแต่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป จะตอ้งให้ความสําคญัในเร่ืองของผลงาน

ก่อสร้างมีคุณภาพมากกวา่เร่ืองอ่ืนๆ  

 ส่วนเร่ืองปัจจยัอ่ืนๆ พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัต่อ เร่ืองบริษทัรับ

สร้างบ้านต้องเป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก มีเทคโนโลยี่การก่อสร้างบ้านท่ี

ทนัสมยั และมีการรับประกนัผลงานก่อสร้างต่อเน่ืองยาวนาน เม่ือดูความสัมพนัธ์ของ
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ปัจจยัอ่ืนๆกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัรับสร้างบา้น พบวา่ดา้นค่านิยม ดา้น

กลุ่มอา้งอิงและดา้นประสบการณ์ในอดีต มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินเลือกบริษทัรับ

สร้างบา้น โดยท่ีดา้นประสบการณ์ในอดีตมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจมากท่ีสุด 

ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของสมาคมธุรกิจรับสร้างบา้น เร่ือง การศึกษาพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคดา้นการเปิดรับส่ือและความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยั กรณีศึกษา งานรับสร้างบา้น 

2008 ท่ีกล่าววา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกบริษทัรับสร้าง

บา้นนั้น กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัว่า ภาพลกัษณ์และ

ความน่าเช่ือถือของบริษทันั้น เป็นส่ิงสําคญัท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกบริษทัรับสร้าง

บา้น อาจเป็นไปไดว้า่ ภาพลกัษณ์องคก์รท่ีดี มีผลให้ผูบ้ริโภคมีความเช่ือถือต่อสินคา้

และบริการมากข้ึน ดงันั้นจึงจาํเป็นท่ีบริษทัรับสร้างบา้นจะตอ้งหาวิธีในการสร้าง

ภาพลกัษณ์ขององค์กรให้เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับต่อกลุ่มผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน อีกทั้งใน

เร่ืองของการรับประกนัผลงานท่ีตอ้งมากกวา่บา้นในระดบัทัว่ไป 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิยคร้ังนี ้

1. ขอ้เสนอแนะการวิจยัเพื่อการปฏิบติัจริง 

จากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน◌ําไปใช้เป็นแนวทาง ในการกาํหนดกลยุทธ์

ทางการตลาดสําหรับผูป้ระกอบการในธุรกิจรับสร้างบา้นท่ีอยู่ในสมาคมธุรกิจรับ

สร้างบา้น อีกทั้งนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาใชใ้นการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้

สอดคลอ้งกบัพฤติกรรม และความตอ้งการของผูบ้ริโภค และใช้เป็นขอ้มูลสําหรับ

ฝ่ายการตลาดดงัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ไม่จาํเป็นตอ้งออกแบบบา้นแบบมาตรฐานใหม่เป็นจาํนวน

มาก เพราะจะทาํให้เกิดตน้ทุนงานออกแบบท่ีไม่จาํเป็น แต่ให้เน้นเร่ืองคุณภาพงาน

ก่อสร้างใหม้ากข้ึนรวมถึงเลือกใชว้สัดุก่อสร้างท่ีทนัสมยัเขา้มาใชใ้หม้ากข้ึน 

 ดา้นราคา การกาํหนดราคาบา้นระดบัน้ีจาํเป็นตอ้งอธิบายในรายละเอียดของ

คุณภาพงานใหก้ลุ่มตวัอยา่งเขา้ใจเพื่อจะไดเ้ปรียบเทียบเร่ืองของคุณภาพท่ีแตกต่างกนั

ของแต่ละบริษทั  

 ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย การเปิดสาขาให้มากไม่ไดมี้ผลต่อกลุ่มตวัอยา่งระดบั

น้ีมากนัก แต่ควรมีเจ้าหน้าท่ีขายเดินทางเข้าพบนอกสถานท่ีมากข้ึน หรือหาก
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เจา้หนา้ท่ีมีไม่เพียงพอ ก็ควรเนน้การทาํโชวรู์มให้น่าเยี่ยมชม มีการจดัแบบบา้นต่างๆ 

ให้สะดวกในการคน้หา หรือทาํหน่วยงานก่อสร้างให้มีความเรียบร้อย เป็นส่ิงท่ีกลุ่ม

ตวัอยา่งน้ีใชใ้นการตดัสินใจมากกวา่ 

  ดา้นการส่งเสริมการขาย บริษทัรับสร้างบา้นจึงจาํเป็นตอ้งคดัเลือกเจา้หนา้ท่ี

ขาย หรือพนกังานขายท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการก่อสร้างบา้นระดบัสูงมาคอย

เป็นท่ีปรึกษาเจา้ของบา้น เพื่อให้เกิดความมัน่ใจพร้อมทั้งตอ้งมีการเตรียมส่วนลด

พิเศษหรือของแถมสําหรับบา้นในกลุ่มน้ีและควรทาํการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่น

ส่ือต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเป็นการกระตุน้ให้กลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจไดดี้

ยิง่ข้ึน 

2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรเพิ่มจาํนวนกลุ่มตวัอย่างให้มากข้ึนหรือขยายขอบเขตไปยงั

กลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ต่างจงัหวดั เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายมากข้ึนและเกิด

ความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด   

2. ควรสอบถามเร่ืองของการดาํเนินชีวิตควบคู่ไปดว้ย เพื่อท่ีจะดูว่า

กลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกบริษทัรับสร้างบา้น มูลค่า 10 ลา้นบาทข้ึนไป จะมีพฤติกรรมการ

ดาํเนินชีวติแตกต่างกบัคนท่ีสร้างบา้นตํ่ากวา่ 10 ลา้นบาทหรือไม่ 

เอกสารอ้างองิ 
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ปัจจัยทางการตลาดทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการร้านขายยา 

ในเขตพระนครศรีอยุธยา 

FACTORS AFFECTING DECISION MAKING OF USING DRUGSTORE  

SERVICE IN PHRA NAKORN SRI AYUTTHAYA AREA 

กนกกาญจน์ โชคกาญจนวฒัน์1 ผศ.(พิเศษ) ดร.อิทธิกร ขาํเดช2 

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

บทคดัยอ่ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านขายยาในเขตพระนครศรีอยธุยา  พฤติกรรมการซ้ือ

ยาจากร้านขายยาของผูบ้ริโภค  เปรียบเทียบจาํแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลของ

ผูบ้ริโภค จาํแนกตามปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

รายได้  สถานภาพสมรส และอาชีพ ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วน

ประสมการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือยาของผูบ้ริโภคในเขตพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงการ

วิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือประชากรท่ีเคยซ้ือยาจากร้าน

ขายยาในเขตพระนครศรีอยุธยา จํานวน 400 ชุด ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล และ

ประมวลผลขอ้มูลนั้น ไดใ้ชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผล โดยใช้

สถิติการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ANOVA, T – 

Test,  F – Test และ Multiple Regression Analysis ในการวเิคราะห์ 

 

 

 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตราบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2  อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ผลการศึกษา พบวา่ 

1.ระดับความสําคญัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เลือกใชบ้ริการร้านขายยา  พบวา่ โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่มีอิทธิพลการ

ตดัสินใจในระดบัมาก สําหรับส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือยา

จากร้านขายยาในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยุธยามากท่ีสุด พบว่า ด้านการส่งเสริม

การตลาด มีอิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมา ด้านผลิตภณัฑ์, ด้านราคา, ด้านการจดั

จาํหน่าย ตามลาํดบั 

 2.พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ พบวา่ สินคา้ท่ีซ้ือจากร้านขายยา ส่วนใหญ่ซ้ือยา

รักษาโรค โดยตวัเองเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจ การเขา้ใช้ร้านขายยา  1 คร้ัง/

เดือน ใชเ้วลาประมาณ  11 – 20  นาที  ต่อการซ้ือ 1 คร้ัง 

 3.จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานพบว่า ในภาพรวม 

ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ท่ี

แตกต่างกนัมีการตดัสินใจทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่ามีเพียงดา้นการจดั

จาํหน่ายเท่านั้นท่ีมีการตดัสินใจแตกต่างกนั 

 ปัจจัยสําคัญทางด้านส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการ

ตดัสินใจซ้ือยาจากร้านขายยา ในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่ายและดา้นส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

บริการร้านขายยาในเขตพระนครศรีอยธุยา 

คําสําคัญ : ร้านขายยา, ยา 

 

Abstract 

The objective was to study the factors influencing decision to select the 

Drugstore in Phra Nakorn Sri Ayutthaya area. Studies behavior of consumers 

bought drugs from drugstore . And research the purposes, by personal 
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characteristics of consumers. The marketing to influence the decision of the 

consumers to select the drugstore in Phra Nakorn Sri Ayutthaya. 

 The studies in this survey (Survey Research) were used. As a tool to collect 

data from a sample. The people who come to the Drugstore in Phra Nakorn Sri 

Ayutthaya , 400 completed the data analysis. And process that information. The use 

of computer-aided processing. Were analyzed by frequency, percentage, mean, 

standard deviation, ANOVA, T - test, F - test and Multiple Regression Analysis in 

the analysis. 

 The results showed that : 

1.To reserch the marketing mix factors influencing to select the Drugstore , 

the overall sample that the influencing has a high level of decision making. 

Considering that it was also found. Promoting the market, product prices and 

availability. Finally the promoting market is highest influencing to made decision. 

2. Analysis of the factors that influence the decision to selected a Drugstore 

in Phra Nakorn Sri Ayutthaya found that personal factors, including gender, age, 

marital status, education and income are different. The decision to selected a 

pharmacy in Phra Nakorn Sri Ayutthaya is no different. 

3. Correlation coefficients between the predictors. The price factor. 

Influence the decision to selected the pharmacy's is highest. The second is the 

distribution. Factors promoting the market and factors of production which 

influence the decision less than the other, statistically significant at the 0.05 level. 

KEY WORD : Drugstore, Drug 

1.บทนํา 

การดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัยารักษาโรค บุคลากรในองคก์รถือเป็นปัจจยัสําคญัท่ี

จะทาํให้องค์กรกา้วไปสู่ความสําเร็จ ดงันั้นองค์กรจึงให้ความสําคญัแก่ทรัพยากร

บุคคลมาก ไดมี้การ จดัอบรมความรู้ให้แก่พนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ โดยวิทยากรท่ีจะ
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มาให้ความรู้แก่พนกังานของเรา นั้นมีทั้งผูเ้ช่ียวชาญภายในองค์กรและวิทยากรท่ีเรา

เชิญมาจากท่ีต่างๆ 

 นโยบายหลกัในการพฒันาองคก์ร คือ ให้ความสําคญัแก่คนเป็นอนัดบัแรก 

เพราะวา่คนเป็นปัจจยัหลกัท่ีจะทาํใหอ้งคก์รมีความเจริญกา้วหนา้ ซ่ึงการฝึกอบรมท่ีดี

เป็นการเสริมสร้างความรู้ และทาํให้บุคลากรมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกลข้ึน เน่ืองจากโลก

ไม่ได้หยุดน่ิงอยู่กบัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีโรคใหม่ๆ เกิดข้ึนเร่ือยๆ 

เพราะฉะนั้นการกา้วให้ทนัโลก รวมทั้งโรค และการคน้ควา้วิจยัจึงเป็นเร่ืองท่ีสําคญั 

โดยจาํนวนยอดขายทั้งหมดท่ีไดม้าจะถูก นาํไปใช้ในการคน้ควา้วิจยัประมาณ 15-

17% เพื่อให้ไดม้าซ่ึงนวตักรรมในการรักษาโรคท่ีมีคุณภาพ นอกจากนั้นเร่ืองบริการ

หลงัการขายท่ีดีก็เป็นส่ิงท่ีตอ้งพิจารณา 

 ในทางธุรกิจยา นวตักรรมยงัช่วยประหยดัเงินให้แก่เจา้ของกิจการ เพราะ

ช่วยให้แรงงานมีสุขภาพดี และสร้างผลผลิตท่ีสูงได ้ ซ่ึงส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศ  จะเห็นไดว้า่ยาใหม่ๆ ท่ีถือกาํเนิดจากการวิจยัและพฒันายา สามารถช่วยให้

ผูป่้วยไม่ตอ้งเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาลพร้อมทั้งสุขภาพและคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

ในประเทศไทยเป็นผูน้าํในการพฒันายาใหม่ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เพราะ เช่ือวา่ยานวตักรรมช่วยให้ประชาชนมีอายุยืนยาวข้ึน ซ่ึงดูจากตวัเลขทางสถิติ

จะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  

จากจาํนวนการผลิตยารักษาโรคต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ จึงทาํให้ผูศึ้กษามีความ

สนใจท่ีจะศึกษาว่าอะไร คือ ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านขายยาในเขตพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงจะเป็นกรณีตวัอย่างท่ีสามารถนาํมา

ประยุกตใ์ชใ้นธุรกิจยา ซ่ึงจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูผ้ลิต ตวัแทนจาํหน่ายเพื่อท่ีจะ

วางกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจให้ประสบผลสําเร็จตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค

มากท่ีสุด 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้าน

ขายยาในเขตพระนครศรีอยุธยา ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือยาจากร้านขายยาของ

ผูบ้ริโภค ในเขตพระนครศรีอยุธยา  เพื่อเปรียบเทียบจาํแนกตามคุณลักษณะส่วน
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บุคคลของผูบ้ริโภค การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านขายยาใน

เขตพระนครศรีอยธุยา 

สมมติฐานการวจัิย 

1.ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ้ท่ีแตกต่าง

กนั มีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านขายยาแตกต่างกนั 

 2.พฤติกรรมการซ้ือยาของผูบ้ริโภค มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการเลือกร้าน

ขายยาท่ีแตกต่างกนั 

 3.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา การจัด

จาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน

ขายยาในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ขอบเขตการศึกษา 

 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจใชบ้ริการร้านขายยา

ในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคย

ซ้ือยาจากร้านขายยาในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จาํนวน 400 คน  โดยวิธีการ

เลือกตวัอยา่งไดจ้ากวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling)  ทาํการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลระหวา่ง เดือน เมษายน – พฤษภาคม 2554 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ทาํให้ทราบความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อร้านขายยาใน

ดา้น การปรับปรุงส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจาํหน่าย และ

ดา้นการส่งเสริม การตลาด  

2. ทาํให้ได้ข้อมูลจากข้อเสนอแนะ เก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และความ

ตอ้งการ ความช่วยเหลือในการเขา้มาใชบ้ริการในร้านขายยาในเขตพระนครศรีอยุธยา 

เพื่อนาํไปพฒันา ปรับปรุงการบริการใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

ปัจจยัส่วนป 

- ผลิตภณัฑ์  

- ราคา  

  

 

พฤติกรรมการซ้ือยา จากร้านขาย

ยาของผูบ้ริโภค 

-ความถ่ีในการใชบ้ริการ  

-บุคคลท่ีมีอิทธิพล 

  ต่อการซ้ือยา  

-ประเภทของสินคา้ 

  ท่ีซ้ือจากร้านขายยา  

- เวลาโดยเฉล่ีย 

   ท่ีใชใ้นการซ้ือยา 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ์  

- ราคา  

- การจดัจาํหน่าย  

  

 

 

คุณลกัษณะของผูบ้ริโภค 

ประกอบดว้ย   

- เพศ  

- อายุ  

 - ระดบัการศึกษา  

 - อาชีพ  

 - รายได ้
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 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก

ของ บุคคลแต่ละบุคคลในการคน้หา การเลือกซ้ือ การใช ้การประเมินผล หรือจดัการ

กบัสินคา้และ บริการ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ตนเองได ้ซ่ึงเหตุผลท่ีจาํเป็นตอ้ง ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพราะพฤติกรรมผูบ้ริโภค

มีผลต่อความสําเร็จของธุรกิจ ดงันั้นการศึกษา พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะทาํให้สามารถ

สร้างกลยุทธ์ทางการตลาด ท่ีสร้างความพึงพอใจให้แก่ ผูบ้ริโภค และความสามารถ

ในการคน้หาทางแกไ้ขพฤติกรรม ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ในสังคมได้

ถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิง่ข้ึน ท่ีสําคญั 

จะช่วยในการพฒันาตลาดและพฒันาผลิตภณัฑข์องคุณใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ความแตกต่างของผูบ้ริโภคแต่ละทอ้งถ่ินมีอยูห่ลายประเด็น เช่น วฒันธรรม 

รสนิยม ระดบัการศึกษา อายุ รายได ้ เป็นตน้ ทาํให้วิถีชีวิตการดาํรงชีพหลากหลาย 

การซ้ือสินคา้ และบริการจะแตกต่างกนั ดงันั้นนกัการตลาดจึงจาํเป็นตอ้งศึกษาและ

วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อให้ทราบถึงความตอ้งการท่ีแท้จริงท่ีจะช่วยให้

นกัการตลาดสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคคาํถามท่ีใช้เพื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย WHO? WHAT? WHY? WHO? WHEN? 

WHERE? และ HOW? เพื่อคน้หาคาํตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซ่ึงประกอบดว้ย 

OCCUPANTS OBJECTS OBJECTIVES ORGANIZATIONS OCCASIONS 

OUTLETS และ OEPRATIONS  ดงัตาราง  2.1  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2541 , หนา้ 

126) 

 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจเลอืกซ้ือของผู้บริโภค  

ในการท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ในสินคา้หน่ึงนั้น จะตอ้งมีกระบวนการตั้งแต่ 

จุดเร่ิมตน้จนถึงทศันคติหลงัจากท่ีไดใ้ชสิ้นคา้แลว้ ไดส้รุปกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ของผูบ้ริโภค เป็นขั้นตอนไดด้งัน้ี 
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1) การมองเห็นปัญหา (Perceived problems) การท่ีคนเรามีชีวติสุขสบาย ไม่มี

ปัญหาใด ๆ ก็ไม่คิดท่ีจะหาสินคา้ใด ๆ มาแกปั้ญหาชีวิตของตนเอง ดงันั้น นกัการ

ตลาดจึงตอ้งพยายามท่ีจะจ้ีจุดปัญหาให้ผูบ้ริโภคนั้นเกิดปัญหา นกัการตลาดท่ีเก่งจะ

ทาํใหก้ารมองเห็นปัญหานั้นกลายเป็นแรงจูงใจ (Motive) ข้ึนมาในตวัของผูบ้ริโภค  

2) การแสวงหาภายใน (Internal search) เม่ือคนเราเกิดปัญหา ก็จะตอ้ง

แสวงหาหนทางแกไ้ขภายในเสียก่อน นั้นก็คือการลว้งลึกเขา้ไปในความทรงจาํของ

ตวัเอง ดว้ยขั้นตอนน้ีเองทาํให้นกัการตลาดท่ีจะตอ้งพยายามทาํให้สินคา้ของตวัเอง

นั้น ประทบัอยูใ่นความทรงจาํของผูบ้ริโภค แลว้จะตอ้งเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคระลึกไดเ้ป็น

ยีห่อ้ตน้ ๆ (Top of mind brand)  

3) การแสวงหาภายนอก (External search) เม่ือผูบ้ริโภคตอ้งการใชสิ้นคา้ท่ี

ตวัเอง จาํได ้ หรือมีรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ท่ีจาํไดไ้ม่เพียงพอ ผูบ้ริโภคก็จะเร่ิม

แสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบั สินคา้จากภายนอก ดว้ยวธีิการดงัต่อไปน้ี 

3.1) การหาขอ้มูลจากการไปดูโฆษณา เม่ือผูบ้ริโภคอยากจะรู้วา่สินคา้ 

อะไรน่าซ้ือ ก็จะไปดูโฆษณา ดงันั้น นกัการตลาดท่ีดีควรเลือกโฆษณาในเวลา และ

สถานท่ีท่ีเหมาะสม  

                     3.2) การไป ณ จุดขาย คือ ผูบ้ริโภคนั้นไม่พอใจส่ิงท่ีตนเองจดจาํได ้เลย

ลองไปหาซ้ือดู  

         3.3) การใช้โทรศพัท์พูดคุยกบับริษทัหรือร้านคา้ การท่ีผูบ้ริโภค

แสวงหา ขอ้มูลภายนอกโดยวธีิน้ี ส่ิงท่ีนกัการตลาดควรทาํ คือ การโฆษณาอยูใ่นสมุด

หนา้เหลือง  

                     3.4) การขอพบพนกังานขาย เม่ือผูบ้ริโภคไม่พอใจสินคา้ท่ีตนเองจาํไดก้็ 

อยากจะไดข้อ้มูลจากสินคา้อ่ืนๆ ท่ีตวัเองไม่เคยรู้จกั ก็อาจจะติดต่อพนักงานขาย

เพื่อใหม้าพบ ใหม้านาํเสนอขายสินคา้  

         3.5) การไต่ถามจากผูเ้คยใชสิ้นคา้แลว้ ในกรณีดงักล่าวน้ีนั้น เราจะตอ้ง

มีสินคา้ท่ีดี เป็นท่ีประทบัใจของผูท่ี้เคยใช ้ เพราะเม่ือมีผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการอยากจะใช้

สินคา้ไป สอบถามผูท่ี้เคยใชแ้ลว้ เราหวงัวา่จะไดค้าํชมท่ีดีจากผูท่ี้เคยใชสิ้นคา้นั้นแลว้  
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 4) การประเมินทางเลือก (Evaluation) ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้สินคา้ยีห่้อต่างๆ แลว้ก็

จะนาํมาประเมินวา่สินคา้ใดดีกวา่กนัในแง่ใด ความสําคญั คือ เราตอ้งให้จุดเด่นของ

สินคา้ของเรา (Feature) ตรงกบัมาตรการ (Criteria) ในการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค ถา้

หากจุดเด่นของสินคา้นั้นไม่ใช่จุดท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ หรือใช้เป็นมาตรการในการ

ตดัสินใจ สินคา้เรายอ่มขายไม่ได ้แต่ถา้เกิดจุดท่ีเราเด่นสอดคลอ้งกบัมาตรการท่ีเขาใช้

ในการตดัสินใจเลือกซ้ือ สินคา้เราก็มีโอกาสท่ีจะขายได ้ ดงันั้น นกัการตลาดท่ีดีจึง

ควรตอ้งเรียนรู้ก่อนวา่ ผูบ้ริโภคนั้นใช ้มาตรการอะไรในการตดัสินใจซ้ือสินคา้แต่ละ

ประเภท เช่น สําหรับคนชั้นกลางท่ีซ้ือรถยนต ์มกัจะดูเร่ืองราคาและราคาค่าอะไหล่ท่ี

ถูก และการประหยดันํ้ามนั  

5) การตดัสินใจซ้ือ (Decision making) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความเฉ่ือยในการ

ตดัสินใจ ทั้งน้ีก็เพราะเหตุวา่ ในการท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือนั้น ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะ

ติดอยูก่บัสินคา้ท่ีตวัเองมีความเคยชินดงันั้น สินคา้ใหม่ๆ ท่ีจะนาํเสนอตวัเองนั้น ตอ้ง

หาหนทางในการเร่งรัดใหผู้บ้ริโภคเปล่ียนใจและตดัสินใจซ้ือสินคา้ของตวัเอง วิธีการ

เร่งรัดการตดัสินใจซ้ือสินคา้มีมากมายหลายวธีิ ดงัน้ี 

5.1) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ถา้สินคา้ของเรานั้นมี

ความเด่นชดั มี ลกัษณะเฉพาะตวัไม่เหมือนใคร การตดัสินใจก็จะเร็วข้ึน ดงันั้น 

หนา้ท่ีของนกัการตลาดก็ คือทาํใหสิ้นคา้ของตวัเองแตกต่างจากคู่แข่งไดช้ดัเจนท่ีสุด 

5.2) ลดอัตราการเส่ียงในความรู้สึกของผูบ้ริโภค (Reduced 

perceived risk) ในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ัง ผูบ้ริโภคนั้นจะรู้สึกมีความเส่ียงอยูเ่สมอ 

เส่ียงวา่จะเสียเงินเปล่า เส่ียง วา่จะไม่คุม้ เส่ียงวา่คุณภาพจะไม่ดี ดงันั้น ในการท่ีเราจะ

เร่งรัดการตดัสินใจ เราตอ้งทาํให้ผูบ้ริโภครู้สึกวา่ ความเส่ียงของเราไม่สูงนกั วิธีการ

ลดความเส่ียง  

5.3) การสร้างส่ิงล่อใจ (Incentives) หมายถึง การลด แลก แจก แถม 

ท่ีเราจดัทาํข้ึนเป็นการส่งเสริมการขายนัน่เอง ถา้หากวา่เราลดหมดเขตภายในส้ินเดือน

น้ี ก็ยอ่มเร่งคนใหต้ดัสินใจซ้ือได ้ถา้เรามีของแถมท่ีมีจาํนวนจาํกดัก็สามารถเร่งคนให้

ตดัสินใจซ้ือได ้ในบางคร้ังตอ้งอาศยัการส่งเสริมการขาย (Sales promotion) เป็นส่วน
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ในการเร่งรัดการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ถา้หากเราพิจารณาลกัษณะของสินคา้ท่ีมี

ส่วนต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค แบ่งสินคา้ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

6) ทศันคติหลงัซ้ือ (Post-attitudes) หลายคนเขา้ใจผิดวา่ กระบวนการการ 

ตดัสินใจซ้ือจบส้ินลงท่ีการตดัสินใจซ้ือ แต่แทจ้ริงแลว้ไม่ใช่ เพราะเม่ือตดัสินใจซ้ือ

แลว้ ผูบ้ริโภค จะตอ้งนาํเอาสินคา้นั้นไปใช ้ เม่ือใชแ้ลว้ผูบ้ริโภคก็ตอ้งประเมินว่า

สินคา้นั้นดีหรือไม่ดีอยา่งไร แลว้ก็จะเกิดทศันคติหลงัจากไดใ้ชแ้ลว้วา่พอใจหรือไม่

พอใจ ความรู้สึกขั้นสุดทา้ยน้ีส่งผลต่อความสําเร็จของการตลาดของสินคา้ตวัใดตวั

หน่ึง เพราะวา่เราสามารถโฆษณาเพื่อสร้างความช่ืนชอบไดก่้อนท่ีผูบ้ริโภคจะมาใช้

สินคา้ แต่ทศันคติหลงัใช้นั้นสําคญักว่าทศันคติก่อนใช้มากมายนกัเพราะทศันคติท่ี

เกิดข้ึนหลงัจากการใช้นั้นเป็นประสบการณ์ตรง เป็นประสบการณ์ท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจะ

ส่งผลต่อความรู้สึกช่ืนชอบหรือไม่ช่ืนชอบของผูบ้ริโภค ดังท่ีเราจะเห็นได้จาก

ขั้นตอนในการบริโภค ดงัน้ี 

6.1) การรับรู้ (Awareness) ผูบ้ริโภคตอ้งรับรู้ก่อนวา่มีสินคา้นั้นขาย

อยู ่ในตลาด  

6.2) เกิดการยอมรับ (Acceptance) ผูบ้ริโภคจะตอ้งยอมรับวา่สินคา้

นั้นเป็นสินคา้ท่ีดีพอ น่าสนใจ และเม่ือมีความสนใจแลว้ ผูบ้ริโภคจะไปแสวงหา  

6.3) การแสวงหา (Search) ผูบ้ริโภคไปแสวงหา คือ ไป ณ จุดขาย 

เพื่อท่ีจะไปซ้ือสินคา้  

6.4) ความพึงพอใจ (Preference) ในขณะท่ีผูบ้ริโภคไปพิจารณา

สินคา้ ดงักล่าว จะตอ้งเกิดความรู้สึกนิยมชมชอบสินคา้นั้นมากกวา่สินคา้ตวัอ่ืน ๆ ท่ีมี

อยูใ่นทอ้งตลาด จึงไดเ้กิดการตดัสินใจ 

6.5) การเลือกซ้ือ (Select) ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือสินคา้ดงักล่าวท่ีเขา

รับรู้ ยอมรับ ไปแสวงหา และชอบมากกวา่เม่ือเขาไปซ้ือแลว้ เขาตอ้งนาํเอาไปใช ้ 

6.6) การใช ้(Use) ผูบ้ริโภคจะใชสิ้นคา้ท่ีเขาซ้ือ ในขั้นน้ีจึงถือวา่เป็น

การเรียนรู้การใชสิ้นคา้ดว้ยตวัเอง  
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6.7) ทศันคติหลงัซ้ือ (Post-Attitudes) หลงัจากท่ีนาํเอาไปใชแ้ลว้ 

ประสบการณ์ตรงจะทาํให้เขารู้ว่า เขาพอใจหรือไม่พอใจสินคา้ดงักล่าวนั้น เกิดเป็น

ทศันคติหลงัการใชสิ้นคา้ 

แนวคิดและทฤษฎส่ีวนผสมทางการตลาด 

การท่ีตอ้งศึกษาทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด เน่ืองจากเป็นส่วนหน่ึงของ

ส่ิงกระตุ้นจากภายนอกนักการตลาดต้องทราบถึงปัจจยัการตลาดว่ามีผลต่อการ

บริโภคอย่างไร เพื่อจดัส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมและกระตุน้ความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคให้มีการ ตอบสนองต่อส่วนประสมทางการตลาดเป็นส่ิงท่ี

สามารถควบคุมปรับปรุง เปล่ียนแปลงแกไ้ขได ้และมุ่งสนใจตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ ปัจจยัทั้ง 4 ประการเรียกวา่ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4 

Ps) ประกอบดว้ย 

1. ผลิตภณัฑ์ ( Product) หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีสามารถเสนอให้กบัตลาด 

ซ่ึงรวมถึงลกัษณะทางกายภาพ บริการ บุคคล สถานท่ี องคก์ร และความคิด เม่ือมีการ

ออกแบบ ผลิตภณัฑน์กัการตลาดตอ้งคิดถึงประโยชน์หลกัของสินคา้ก่อน 

2. ราคา ( Price ) หมายถึง คุณค่าของผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุน 

ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่ง คุณค่า ผลิตภณัฑ์กบัราคา ( อดุลย ์จาตุรงค์

กุลและ ดลยา จาตุรงคก์ุล , 2545 , หนา้ 26 ) กล่าววา่ ราคาเป็นองคป์ระกอบสําคญัท่ีมี

อิทธิพลต่อ พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะในช่วงการประเมินทางเลือก

และตดัสินใจซ้ือ  

3. การจดัจาํหน่าย ( Place) หมายถึง ช่องทางการจดัจาํหน่าย วิธีการหรือ 

กิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมในการนาํผลิตภณัฑอ์อกไปสู่ตลาด  

3.1 ช่องทางการจดัจาํหน่าย ( Channel of distribution ) หมายถึง 

เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาด ในระบบช่องทางการจดัจาํหน่ายจะ

ประกอบไปดว้ย ผูผ้ลิต คนกลางผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม ช่องทางการจดั

จาํหน่ายอาจผา่นคนกลาง หรือไม่ก็ได ้
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3.2 การกระจายตวัสินคา้ ( Physical distribution ) หมายถึง กิจกรรม

ท่ี เก่ียวขอ้งในการเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทาง

อุตสาหกรรม การ กระจายตวัสินคา้จึงประกอบไปดว้ยงานท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูล 

ระหวา่งผูข้าย กบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติ (Attitude)และพฤติกรรมการซ้ือ (Behavior) 

หรือหมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชเ้พื่อแจง้ข่าวสาร เพื่อจูงใจและเตือนความทรงจาํเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของส่วนประสมทางการตลาด ส่วนประสมทาง

การตลาด (Marketing mix) หมายถึง องคป์ระกอบรวมของการใชค้วามพยายามใน

เร่ืองของการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย การโฆษณา การขายโดยใชพ้นกังาน 

การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การให้ข่าว และการประชาสัมพนัธ์ หรือ อาจ

หมายถึง การประสมประสานการขายโดยใช้พนกังานขาย และการขายโดยไม่ใช้

พนกังานขาย จากความหมายจะเห็นลกัษณะของส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงมีการ

จดัประเภทเป็น 

4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นรูปแบบค่าใชจ่้ายในการเสนอขาย

โดยไม่ ใชบุ้คคล เก่ียวกบัความคิด (Idea) สินคา้ (Goods) หรือบริการ (Services) โดย

ผูอุ้ปถมัภร์ายการ ลกัษณะของการโฆษณา 

4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) เป็นการ

ติดต่อส่ือสาร ทางตรงแบบเผชิญหนา้ระหวา่งผูข้ายและลูกคา้ท่ีคาดหวงัการขายโดย

ใชพ้นกังานขายมีคุณสมบติัดงัน้ี 

4.3 การส่งเสริมการขาย (Sale promotion) หมายถึง กิจกรรมการ

ส่งเสริมท่ี นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย และการ

ประชาสัมพนัธ์ซ่ึงสามารถกระตุน้ ความสนใจ การทดลองใชห้รือการซ้ือของแต่มี

คุณสมบติัท่ีเห็นเด่นชดั คือ 1) เป็นการติดต่อส่ือสาร (Communication) การส่งเสริม

การขายทาํให้เกิดความตั้งใจและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 2) เป็นส่ิงกระตุน้ 

(Incentive) เป็นการจดัส่ิงท่ีมีคุณค่าพิเศษท่ีจะมองให้กบัผูบ้ริโภค 3) เป็นการชกัจูง 

(Invitation) เป็นการจูงใจใหเ้กิดการซ้ือหรือใชค้วามพยายามในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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4.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public 

relation) การให้ข่าว (Publicity) เป็นการเสนอความคิดเก่ียวกบัสินคา้ บริการแบบไม่

ใช้บุคคล โดยองค์การท่ีเป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์นั้นไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายใดๆจากการ

เสนอข่าวนั้น ส่วนการประชาสัมพนัธ์ (Public relation) หมายถึง ความพยายามในการ

ส่ือสารเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีกบัองคก์าร หรือผลิตภณัฑ์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารท่ีดี การ

สร้างภาพพจน์ท่ีดีต่อองคก์าร 

4.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing) หมายถึง วิธีการต่างๆ ท่ีใช้

ส่ง เสริมผลิตภัณฑ์โดยตรง  และสร้างให้ เ กิดการตอบสนองในทันทีทันใด 

ประกอบดว้ยการขายทาง โทรศพัท ์ จดหมายตรง แคตตาล็อค โทรทศัน์ วิทยุ หรือ

หนงัสือพิมพท่ี์จูงใจผูบ้ริโภคตอบกลบัเพื่อ การซ้ือ เพื่อรับของตวัอยา่ง 

4.6 การจดักิจกรรมพิเศษ (Special event marketing) เป็นวิธีการท่ีใช้

ส่งเสริม ผลิตภณัฑใ์นโอกาสพิเศษหรือทาํกิจกรรมร่วมกนัในวนัสําคญัต่าง ๆ เช่น วนั

นกัขตัฤกษ ์โดยมี จุดประสงคเ์พื่อยอดขาย ซ่ึงจะมีการจดักิจกรรมพิเศษแต่มกันิยมใช้

การลดราคาสินคา้ร่วมกบัการโฆษณา  

วธีิการดําเนินการศึกษา 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาศึกษา

ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายยาในเขต

พระนครศรีอยุธยา ทั้ งน้ีผู ้วิจ ัยได้ดําเนินการเป็นขั้ นตอนเพื่อให้ได้ข้อมูลตาม

วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดดงัน้ี 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ใชแ้บบสอบถามในการวจิยั และประมวลผลขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูปเพื่อทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐาน  

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่เดือน เมษายน – พฤษภาคม 2554 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชส้ถิติ

ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

โดยใชส้ถิติ t-test, F- test, และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนําข้อมูลท่ีได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรม

สําเร็จรูป เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงการวิเคราะห์แบ่งเป็นการวิเคราะห์

เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม (Anova Analysis) 

เพื่อทดสอบหาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และการวิเคราะห์เชิง

ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ออธิบายการเปล่ียนแปลง

ของตวัแปรตามดว้ยตวัแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตวัแปรข้ึนไป ซ่ึงช่วยให้พยากรณ์มีความ

ถูกตอ้งมากข้ึน  

 ผลจากการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคทั้งหมดจาํนวน 400 คนส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง  มีอายุ  30-39  ปี  ระดับการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่า  คิดเป็นร้อยละ 42.25  

รองลงมา คือ ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพขา้ราชการ/

รัฐวสิาหกิจ มีรายได ้ 15,001-25,000 บาท   

 พ ฤ ติ ก รร ม ก า ร ซ้ื อ ย า จา ก ร้ า นข า ย ย า  ข อ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ตจัง ห วัด

พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่การเขา้ใช้ร้านขายยา  1 

คร้ัง/เดือน   ส่วนใหญ่คิดว่าตวัเอง มีอิทธิพลท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  43.00  ส่วนใหญ่ 

ซ้ือยารักษาโรค  คิดเป็นร้อยละ  57.75 โดยเฉล่ียท่ีใช้ในการซ้ือยาจากร้านขายยา  

พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชเ้วลาประมาณ  11 – 20  นาที  คิดเป็นร้อยละ  43.75   

 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านขายยา  พบวา่ 

โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่มีอิทธิพลการตดัสินใจในระดบัมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้น พบว่า  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  อิทธิพลมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
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7.33) รองลงมา คือ  ดา้นผลิตภณัฑ์(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.20)  ดา้นราคา (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

7.14)  ดา้นการจดัจาํหน่าย (ค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากบั 7.05) ตามลาํดบั 

สรุปผลการวจัิย 

 ในภาพรวมปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้ ท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการร้านขายยาในเขต

พระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั พบวา่ มีเพียงปัจจยัดา้น

รายได้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของปัจจัยการจดัจาํหน่ายท่ีแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ปัจจยัด้านราคา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านขายยาสูงท่ีสุด ซ่ึง

สัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ เท่ากบัร้อยละ 37.90 รองลงมาคือปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย 

สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ เท่ากับร้อยละ 37.20  ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด 

สัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ เท่ากบัร้อยละ 27.40 และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ สัมประสิทธ์ิ

การตดัสินใจ เท่ากบัร้อยละ 17.60 ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจตํ่าท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

1. ด้านผลิตภณัฑ์ ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการตรวจสอบ 

คุณภาพยาและการแสดงใบประกอบวิชาชีพของเภสัชกรท่ีอยูป่ระจาํร้านขายยานั้น ๆ 

วา่ถูกตอ้งหรือไม่ นอกจากน้ีร้านขายยาควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่นาํยาท่ี

นอกเหนือจากบญัชีท่ีอนุญาตให้ จาํหน่ายไดม้าขาย หรือยาท่ีเส่ือมคุณภาพหรือยาท่ี

ไม่ไดรั้บการรับรองและเขา้ข่ายยาอนัตรายมา จาํหน่ายใหก้บัลูกคา้  

2. ดา้นราคา ควรมีการปรับปรุงดา้นราคาให้สอดคลอ้งกบัตน้ทุนท่ีแทจ้ริง 

ราคาของยาจะตอ้งสอดคลอ้งกบัคุณภาพ และนอกจากหากมีการให้ส่วนลดในการซ้ือ

ยาหรือขายยาในราคาถูกกวา่ร้านอ่ืน ๆ  

3. ดา้นการจดัจาํหน่าย ร้านขายยาควรมีวธีิการจดัเก็บยาอยา่งถูกวิธีทั้งใน ดา้น

บรรจุภณัฑ์และการควบคุมอุณหภูมิของตวัยาเพื่อรักษาคุณภาพของยาให้คงทน นอก

จาน้ีป้าย ของร้านขายยาควรมีการติดตั้งใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 
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ส่งเสริมให้ความรู้ความเขา้ใจในการซ้ือยาและการบริโภคยา รวมถึงอนัตรายในการ

ใชย้าไม่ถูกวิธี เพื่อให้ลูกคา้มีความรู้ในเบ้ืองตน้และสามารถท่ีจะระวงัตนเองไดเ้ม่ือ

ตอ้งไปซ้ือยาจากร้านขายยา  

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีอทิธิพลต่อการเลอืกซ้ือนํา้มันหล่อลื่นรถยนต์

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

MARKETING MIX FACTORS THAT HAVE INFLUENCE ON THE 

SELECTION TO PURCHASE AUTOMOBILE LUBRICANT BY PEOPLE 

IN BANGKOK METROPOLITAN REGION 

กรณิกา เลิศธนลกัษณ์0

1    กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ1

2 

............................................................................................... 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ

นํ้ามนัหล่อล่ืนรถยนตข์องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ

เ ก่ียวกับพฤติกรรมผู ้บ ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์นํ้ ามันหล่อล่ืนในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอย่าง โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนต์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

นํ้ ามันหล่อล่ืนรถยนต์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืน

รถยนตข์องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ 

 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย  อายุ   25 – 35  ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี

ข้ึนไป  ประกอบอาชีพพ่อบา้น/แม่บา้น และมีรายได ้10,001 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่มี

ทาํการเปล่ียนถ่ายนํ้ามนัหล่อล่ืนมากกวา่ 3 เดือน/คร้ัง  มีการซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืนจากร้าน

ซอ้มรถยนตท์ัว่ไป  สาเหตุท่ีเลือกซ้ือจากร้านน้ี  เพราะสะดวก,ใกลบ้า้น  สถานท่ีท่ีใช้

บริการเปล่ียนถ่ายนํ้ ามนัหล่อล่ืน  ส่วนใหญ่ใชบ้ริการท่ีร้านซ่อมรถยนตท์ัว่ไปเหตุผล

ในการเลือกซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนต ์ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกซ้ือโดย

                                                           
1
 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 

2
  ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ดูจากคุณภาพดี ส่วนใหญ่มีการตดัสินใจเลือกซ้ือนํ้ามนัหล่อล่ืนเอง ทราบถึงคุณสมบติั

ของผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัหล่อล่ืน จากคาํแนะนาํของเพื่อนๆและผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รู้จกั

นํ้ามนัหล่อล่ืน  2 ยีห่อ้  

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืน

รถยนต์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นราคามี

ส่วนสําคญัท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ รองลงมาคือการส่งเสริมการตลาด เช่นการ

จดัมีของแถม การลดราคา ซ่ึงเป็นส่ิงจูงใจใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ 

คําสําคัญ :  นํ้ามนัหล่อล่ืน 

 

Abstract 

The objective of this study is to study marketing mix factors that have 

influence on the selection to purchase automobile lubricant by people in Bangkok 

metropolitan region. A survey on consumer behavior in buying lubricant products in 

Bangkok from 400 samples, for the purpose to study thebehavior of purchase car oil 

of people in Bangkok, to study the relationship of marketing mix, 

behavior of the car oil produced in Bangkok, and to study the 

relationship between personal factors, with the behavior of purchase car lubricant 

of people in Bangkok. The results revealed that 

Most consumers are male, aged 25 - 35 years with a Bachelor's degree or 

higher, occupational butler / maid and earn up to 10,001 baht. Most of them have to 

change the lubricant more than 3 months / times. Have the purchase 

of lubricant from general auto repair shop. Why purchase from this store, because it 

is convenient and close to home. Where the lubricant change service, the 

most general reason for using the auto repair shop in purchase car lubricant. The 

reason most consumers are buying by looking at good quality. 
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Most are buying their lubricants; know the properties of the lubricant of the 

recommendations of friends. And most consumers know 2 brands of lubricants.  

Marketing mix factors that have influence on the selection to purchase 

automobile lubricant by people in Bangkok metropolitan region can be 

concluded that, the price factor is important for consumers to buy, the second 

is marketing promotions, such as have premium, cheapening, which is incentive 

for consumers to buy products. 

KEY WORD: Lubricant 

1.  บทนํา 

จากสภาวะการปรับตวัสูงข้ึนของนํ้ ามนัสําเร็จรูปหรือนํ้ ามนัใสอยา่งต่อเน่ือง 

ตั้งแต่กลาง ปี พ.ศ. 2543 เป็นตน้มา ทาํใหต้น้ทุนการผลิตและการดาํเนินการของธุรกิจ

นํ้ ามนัสูงข้ึนอยา่งมาก แต่ผูป้ระกอบการเองก็ไม่สามารถปรับราคาขายข้ึนตามตน้ทุน

ท่ีสูงข้ึนได ้ เพราะมีหน่วยงานของรัฐบาลคือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) 

เป็นผูค้วบคุมราคาขายปลีกอยู ่ ทั้งน้ีเพื่อไม่ให้กระทบกบัผูบ้ริโภคจนเกินไปทางดา้น

บริษทัผูค้า้นํ้ามนัเหล่าน้ีเคยไดรั้บจากการขายนํ้ ามนัเบนซิน และ ดีเซลจึงลดลง เพราะ

นอกจากจะตอ้งแบกรับภาระตน้ทุนแลว้ยงัตอ้งกนัส่วนแบ่งให้กบัสถานีบริการนํ้ ามนั

อีกดว้ย จึงทาํให้ผูป้ระกอบการคา้นํ้ ามนัรายใหญ่ในประเทศและต่างประเทศหลาย

รายได้หันความสนใจให้กบัผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ซ่ึงหน่ึงในนั้นคือนํ้ ามนัหล่อล่ืนหรือ

นํ้ ามนัเคร่ือง เพราะท่ีผ่านมาผลิตภณัฑ์น้ีสามารถทาํกาํไรให้กบัธุรกิจไดดี้และยงัมี

แนวโนม้ท่ีจะเติบโตไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

 โดยจากอดีตท่ีผา่นมา การผลิตนํ้ามนัหล่อล่ืนจะมีผูผ้ลิตรายใหญ่ไม่ก่ีรายและ

จะผลิตออกมาเพียงไม่ก่ีชนิด ซ่ึงสินคา้ท่ีผลิตออกมาสามารถใช่ทดแทนหันได้กับ

เคร่ืองยนต์ทุกชนิดท่ีมีการทาํงานท่ีคลา้ยคลึงกนั ทาํให้ส่งผลเสียกบัการทาํงานและ

อายขุองเคร่ืองยนตไ์ด ้ทั้งผูบ้ริโภคเองก็ไม่มีโอกาสท่ีจะไดเ้ลือกผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ

และเหมาะสมกบัเคร่ืองยนตข์องตน ประกอบกบัในอดีตการพฒันาเคร่ืองยนตรู์ปแบบ

ใหม่ๆ ท่ีมีสมรรถนะสูงยงัมีน้อย และการต่ืนตวัในเร่ืองของการรักษาส่ิงแวดลอ้มยงั
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ไม่เป็นท่ีสนใจของประชาชนนกั ทาํให้การผลิตนาํมนัหล่อล่ืนไม่มีการพฒันาตามไป

ดว้ย 

 และปัจจุบนัการแข่งขนัทางธุรกิจดา้นนํ้ ามนัหล่อล่ืนในประเทศไทยมีความ

รุนแรงมากเน่ืองมาจากภายในประเทศมีนํ้ ามนัหล่อล่ืนจาํหน่ายอยู่กว่า 140 ยี่ห้อ 

(กรมการคา้ภายใน, 2547) จึงมีความสําคญัสําหรับผูค้า้นํ้ ามนัหล่อล่ืนในการทาํตลาด

เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดกบักลุ่มตวัแทนจาํหน่ายนํ้ ามนัหล่อล่ืน มีปัจจยัทาง

การตลาดและกลยทุธ์ต่างๆออกมาเพื่อทาํการตลาดแข่งขนักบัผูค้า้นํ้ ามนัรายใหญ่อ่ืนๆ

และตลาดนํ้ ามนัเคร่ืองในปัจจุบนัเป็นตลาดท่ีสามารถทาํรายไดแ้ละกาํไรไดดี้สําหรับ

ตวัแทนจาํหน่าย เพราะตวัแทนจาํหน่ายส่วนใหญ่จะเล็งเห็นถึงการนําสินค้าท่ี

หลากหลายเขา้มาเพื่อจาํหน่ายภายในร้าน  

 ดงันั้น  จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดจึงน่าจะมีปัจจยัดา้นการตลาดหลายประการ ท่ีมี

อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืนของผูบ้ริโภค เพราะตลาดมีการแข่งขนักนัสูง 

ผูผ้ลิตพยายามสร้างความแตกต่างเพื่อเพิ่มมูลค่า (Value Added) ใหสิ้นคา้ของตนไม่วา่

จะเป็นการพฒันาผลิตภณัฑ ์ดา้นคุณภาพ การเติมส่วนผสมพิเศษท่ีช่วยเพิ่มสมรรถนะ

การทาํงาน การช่วยลดมลพิษ การบรรจุหีบห่อให้แปลกตาทนัสมยั การขยายช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคมากข้ึน รวมไปถึงการจดัโปรแกรมการส่งเสริม

การตลาด ลด แลก แจก แถม การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ต่างๆ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์

ให้กบัผลิตภณัฑ์ของตน เพื่อสร้างฐานลูกคา้และขยายฐานออกไป ผูบ้ริโภคไม่ไดซ้ื้อ

หรือเปล่ียนถ่ายนํ้ ามนัหล่อล่ืนเฉพาะท่ีสถานีบริการนํ้ ามนัเพียงแหล่งเดียว แต่ใช้

บริการจากแหล่งอ่ืนๆ มากข้ึน ดา้นเหตุผลท่ีต่างออกไป จึงทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ี

จะศึกษาถึงปัจจยัการตลาดต่างๆ เช่น ส่วนประสมทางการตลาด ประชากรศาสตร์ 

เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อม ว่ามีผลอย่างไรต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

นํ้ ามนัหล่อล่ืน เพื่อจะไดท้ราบเหตุผลหลกัท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจ และไปเป็น

แนวทางในการวางแผน และพฒันากลยุทธ์การตลาดให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดแก้ผูป้ระกอบการกิจการนํ้ ามนัหล่อล่ืนและเป็นประโยชน์ต่อ

ผูบ้ริโภคต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนตข์องประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนต ์จาํแนกตามปัจจยัส่วน

บุคคล และศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนต์ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามพฤติกรรมการเลือกซ้ือนํ้ามนัหล่อล่ืนรถยนต ์

สมมติฐานการวจัิย 

 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีการเลือกซ้ือนํ้ ามันหล่อล่ืนรถยนต์ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน และพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

นํ้ ามันหล่อล่ืนรถยนต์ท่ีแตกต่างกัน มีการเลือกซ้ือนํ้ ามันหล่อล่ืนรถยนต์ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ขอบเขตการศึกษา 

 ประชากรในการวิจยัจะทาํการศึกษาเฉพาะผูใ้ชร้ถยนตข์องประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ทาํการสุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง โดยวิธีการเลือกตวัอยา่งได้

จากวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) ทาํการสอบถามท่ีสํานกังาน

ขนส่งทางบก ซ่ึงผูท่ี้จะมาขอต่อทะเบียนรถยนตก์บัทางขนส่งทางบก 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

 1. สามารถนาํผลการศึกษาท่ีไดเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพฒันารูปแบบของ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์นํ้ ามันหล่อล่ืนรถยนต์ ทั้ งด้าน

ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ให้ตรงกบัความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

 2. เพื่อผูท่ี้สนใจในการทาํธุรกิจผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อล่ืนรถยนต ์ในอนาคตแล

ผูด้าํเนินธุรกิจผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัหล่อล่ืนในปัจจุบนั นําไปพฒันาและปรับปรุงการ

ดาํเนินธุรกิจตลอดจนการกาํหนดกลยทุธ์เพื่อการแข่งขนัต่อไป 

2.  แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ

นํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนต์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีแนวคิดทฤษฎี และ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือ

นํ้ามนัหล่อล่ืนรถยนต ์

ปัจจยัส่วนบุคคลเช่น   

-  เพศ   

- อาย ุ  

- รายได ้  

- การศึกษา  

- รายไดเ้ฉล่ียส่วน

บุคคล 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาด ท่ีมีอิทธิพลการ

เลือกซ้ือนํ้ามนัหล่อล่ืนรถยนต์

ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงไดแ้ก่ 

-   ผลิตภณัฑ ์ 

- ราคา  

- ช่องทางการจดัจาํหน่าย  

- การส่งเสริมการตลาด 
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2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บส่ิงกระตุน้ทาํ

ใหเ้กิดความตอ้งการผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดผูบ้ริโภคแต่ละรายมีความรู้สึกนึกคิด

ท่ีไดรั้บอิทธิพลจาก   คุณลกัษณะต่าง ๆ ของตนเอง และสภาพแวดลอ้มภายนอก ซ่ึงจะ

ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ เพื่อทาํให้เกิดการตอบสนองหรือการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑห์รือบริการ  

 ลกัษณะของผูซ้ื้อได้รับอิทธิพลจากปัจจยัด้านวฒันธรรม ปัจจยัด้านสังคม 

ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวทิยา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

   1. ปัจจยัทางวฒันธรรม ( Cultural factors ) เป็นสัญลกัษณ์และส่ิงท่ีมนุษย์

สร้างข้ึน เป็นท่ียอมรับจากรุ่นหน่ึงไปสู่รุ่นหน่ึง โดยเป็นตวักําหนดและควบคุม

พฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคมหน่ึงค่านิยมในวฒันธรรมจะกาํหนดลกัษณะของสังคม 

และกาํหนดความแตกต่างของสังคมหน่ึงจากสังคมอ่ืน วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีกาํหนด

ความตอ้งการและพฤติกรรมของบุคคล 

        1.1 วฒันธรรมพื้นฐาน  ( Culture ) เป็นลกัษณะพื้นฐานของบุคคล

ในสังคม เช่น ลกัษณะนิสัยของคนไทย ซ่ึงเกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของ

สังคมไทย ทาํใหมี้ลกัษณะพฤติกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั 

        1.2 วฒันธรรมกลุ่มยอ่ย ( Subculture ) เป็นวฒันธรรมของแต่ละกลุ่ม

ท่ีมีลกัษณะเฉพาะและแตกต่างกนั ซ่ึงมีอยู่ภายในสังคมขนาดใหญ่และสลบัซบัซ้อน 

ว ัฒนธรรมย่อยเกิดจากพื้นฐานทางภูมิศาสตร์และลักษณะพื้นฐานของมนุษย ์

ประกอบด้วย กลุ่มเช้ือชาติ กลุ่มศาสนา กลุ่มผิวสี พี้นทีทางภูมิศาสตร์หรือทอ้งถ่ิน 

กลุ่มอาชีพ กลุ่มยอ่ยดา้นอาย ุกลุ่มยอ่ยดา้นเพศ และชั้นทางสังคม 

    2. ปัจจยัดา้นสังคม (Social factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนั 

และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ประกอบดว้ย 

       2.1 กลุ่มอา้งอิง เป็นกลุ่มท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย ซ่ึงจะมีอิทธิพล

ต่อทศันคติความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ้มอา้งอิง โดยแบ่งออกเป็น 2 

ระดบัคือ 

            2.1.1 กลุ่มปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบา้น 
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            2.1.2 กลุ่มทุติยภูมิ ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลชั้นนาํในสังคม เพื่อนร่วมอาชีพ 

และร่วมสถาบนั บุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม 

      2.2  ครอบครัว บุคคลในครอบครัวถือวา่มิอิทธิพลมากท่ีสุด ทศันคติ 

ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของ

ครอบครัว 

     2.3 บทบาทและสถานะ บุคคลจะเก่ียวข้องกับหลายกลุ่ม เช่น 

ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง องค์กร และสถาบนัต่าง ๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะท่ี

แตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 

    3. ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal factors) การตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพล

จากลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

     3.1 อายุ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑ์ท่ี

แตกต่างกนั 

     3.2 วงจรชีวิตครอบครัว เป็นขั้นตอนการดาํรงชีวิตของบุคคลใน

ลกัษณะของการมีครอบครัว การดาํรงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความตอ้งการทศันคติ และค่านิยมของบุคคล ทาํให้เกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์

และพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

    3.3 อาชีพของแต่ละบุคคล จะนาํไปสู่ความจาํเป็นและความตอ้งการ

สินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั 

    3.4 รายได้ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ และย ัง

เก่ียวขอ้งกบัอาํนาจในการซ้ือและทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน 

  3.5 รูปแบบการดาํรงชีวิต ข้ึนอยู่กบัวฒันธรรม ชั้นของสังคม และ

กลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล การเลือกผลิตภณัฑ์ของบุคคลอยู่กบัค่านิยมและรูปแบบ

การดาํรงชีวติ โดยรูปแบบการดาํรงชีวิตของบุคคลจะแสดงออกมาในรูปของกิจกรรม 

ความสนใจและความคิดเห็น 

  4. ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา ( Psychological factor ) การเลือกซ้ือของบุคคล

ได้รับอิทธิพลจากปัจจยัทางจิตวิทยา ซ่ึงถือได้ว่าเป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและการใชสิ้นคา้ ประกอบดว้ย 
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       4.1 การจูงใจ หมายถึง ส่ิงกระตุ้นท่ีอยู่ในตวับุคคล ซ่ึงกระตน้ให้

บุคคลปฏิบติั การจูงใจเกิดภายในตวับุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปัจจยัทางวฒันธรรม 

  4.2 การรับรู้ เป็นกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลไดรั้บการเลือกสรรจดั

ระเบียบ และตีความหมายข้อมูล เพื่อท่ีจะสร้างภาพท่ีมีความหมายหรือหมายถึง

กระบวนการความเขา้ใจของบุคคลท่ีมีต่อโลกท่ีเขาอาศยัอยู ่การรับรู้เป็นกระบวนการ

แต่ละบุคคล ซ่ึงข้ึนอยู่กับ ความเช่ือ ประสบการณ์ ความต้องการ อารมณ์และส่ิง

กระตุน้ โดยจะพิจารณาเป็นกระบวนการการกลัน่กรอง การรับรู้จะแสดงถึงความรู้สึก

จากประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ การไดเ้ห็น การไดก้ล่ิน การไดย้ิน การไดร้สชาติ และ

การไดค้วามรู้สึก 

        4.3 การเรียนรู้  หมายถึง การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมและความ

โน้มเอียงของพฤติกรรมจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา การเรียนรู้ของบุคคลเกิดข้ึนเม่ือ

บุคคลไดรั้บส่ิงกระตุน้และเกิดการตอบสนอง การเรียนรู้เกิดจากอิทธิพลหลายอย่าง 

เช่น ทศันคติ  ความเช่ือ และประสบการณ์ในอดีต 

       4.4 ความน่าเช่ือถือ เป็นความคิดท่ีบุคคลยึดถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

ซ่ึงเป็นผลมากจากประสบการณ์ในอดีต 

       4.5 ทศันคติ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรือไม่พอใจของ

บุคคลหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

       4.6 บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะด้านจิตวิทยาท่ีแตกต่างกันของ

บุคคล ซ่ึงนําไปสู่การตอบสนองต่อส่ิงแวดล้อมท่ีมีแนวโน้มเหมือนเดิมและ

สอดคลอ้งกนั 

  4.7 แนวคิดของตนเอง หมายถึงความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตนเอง 

หรือความคิดท่ีบุคคลคิดวา่บุคคลอ่ืน ( สังคม ) มีความคิดเห็นต่อตนอยา่งไร 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการตลาด 

 ส่วนประสมทางการตลาด( Marketing Mix) หมายถึง กลุ่มเคร่ืองมือใน

การตลาดท่ีบริษทันํามาใช้เพื่อการบรรลุวตัถุประสงค์ด้านการตลาดของบริษทัใน

ตลาดเป้าหมาย เคร่ืองมือส่วนประสมการตลาดนั้นมีอยูม่ากมายดว้ยกนัสามารถแบ่ง

ได ้4 ประเภทหรือเรียกวา่ 4P ประกอบดว้ย 
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  1. ผลิตภณัฑ์ การท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์หรือบริการเพื่อให้ตรงกบั

ความตอ้งการของตลาดเป้าหมายนั้น จะตอ้งเลือกผลิตภณัฑ์และสายผลิตภณัฑ์ตลาด

จนรูปร่าง ตราสินคา้ หีบห่อและส่ิงบรรจุให้ตรงความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย 

ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารพฒันาส่วนประสมการตลาดดาํเนินไปไดส้ะดวกและง่ายข้ึน  และเป็น

ตวัสําคญัท่ีนกัการตลาดตอ้งหยิบยกข้ึนมาพิจารณาเป็นอนัดบัแรก เพราะจะเป็นส่ิงท่ี

ลูกคา้ในความสนใจมากกวา่ ส่วนประสมการตลาดตวัอ่ืน 

   2. ราคา เป็นตวักลไกท่ีสําคญัท่ีจะให้ลูกคา้สนใจและยอมรับใน

ผลิตภณัฑก์ารกาํหนดราคานั้นจะตอ้งถูกตอ้งและยุติธรรม ในการกาํหนดราคาจะตอ้ง

คาํนึงทั้งเร่ืองตน้ทุนตลาดเป้าหมายการเพิ่มหรือลดราคาตลอดจนเง่ือนไขในการขาย

ต่าง ๆ ควบคู่กนั 

  3. การจดัจาํหน่าย ผลิตภณัฑ์หรือบริการจะดีเพียงใดก็ตาม หากไม่

สามารถไปถึงทันเวลาและในสถานท่ีซ่ึงมีความต้องการผลิตภัณฑ์นั้ นก็จะด้อย

ความหมายลงไป การพิจารณาถึงสถานท่ีวา่จะวางผลิตภณัฑ์ท่ีใดท่ีเหมาะสม จะวาง

เม่ือไหร่ถึงจะเป็นเวลาท่ีตลาดตอ้งการ เป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งนาํปัจจยัเก่ียวกบัการขนส่งมา

พิจารณาควบคู่ดว้ย และนอกจากนั้นยงัตอ้งคาํนึงถึงเร่ืองการขนส่ง การเก็บรักษา

ผลิตภณัฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะนาํออกสู่ตลาดเป้าหมายไดท้นัท่วงทีวา่โดยสรุป 

การพฒันาทางดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายก็คือ การนาํผลิตภณัฑ์ท่ีสําเร็จรูปแล้วไปยงั

ตลาดเป้าหมายในเวลาท่ีตอ้งการ 

  4. การส่งเสริมการตลาด เป็นการส่ือความใหต้ลาดเป้าหมายไดท้ราบ

ถึงผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการวา่ไดมี้จาํหน่าย ณ ท่ีใด ณ ระดบัใด ไม่วา่การส่งเสริมการตลาด

จะผา่นโดยพนกังานขายการขายทัว่ไปและการส่งเสริมการขาย 

 จากการท่ีไดศึ้กษา ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด จึงสรุปไดว้่า 

ส่วนประสมทางการตลาดหมายถึง ปัจจัยทางการการตลาดเพื่อให้บรรลุตาม

วตัถุประสงคท์างธุรกิจท่ีกาํหนดไว ้ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ( Product ) ราคา ( Price) 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ( Place ) การส่งเสริมทางการตลาด ( Promotion) 
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2.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 เกตุวดี โรจน์สัญญากุล (บทคดัยอ่ : 2544 ) ไดศึ้กษาเร่ือง  โครงสร้างตลาด

และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้ามนัหล่อล่ืนสาํหรับยานยนต ์ พบวา่  ผูใ้ช้

รถยนต์ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ  และจงรักภกัดีต่อตราสินคา้  ปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑ์เป็นส่ิงสําคญัในการตดัสินใจซ้ือ  รองลงมาเป็นด้านช่องทางการจดั

จาํหน่าย  ซ่ึงสถานีบริการนํ้ ามนัเป็นช่องทางท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด  สําหรับการ

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์  พบว่า  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจซ้ือ  ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  สถานะทางสังคม  อาชีพ  รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน  

ความรู้ด้านเคร่ืองยนต์  ความรู้ด้านนํ้ ามันหล่อล่ืน  และกลุ่มอ้างอิง  ปัจจัยท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ  ไดแ้ก่  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  

รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน  อายุของรถยนต์  ความรู้ด้านเคร่ืองยนต์  ความรู้ด้าน

นํ้ ามันหล่อล่ืน  สถานท่ีในการซ้ือและสถานท่ีในการเปล่ียนถ่าย  ปัจจัย ท่ี มี

ความสัมพนัธ์กบัการเลือกตราผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัหล่อล่ืน  ไดแ้ก่  เพศ  สถานท่ีในการ

ซ้ือ  สถานท่ีในการเปล่ียนถ่าย  กลุ่มอา้งอิง  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกซ้ือ

ยี่ห้อผลิตภณัฑ์เดิมในคร้ังต่อไป  ไดแ้ก่  ระดบัการศึกษา  รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน  

กลุ่มอา้งอิง 

 ณัฐวุฒิ  อุทยัศรี (บทคดัย่อ : 2545) ได้ศึกษาเร่ือง  การศึกษาปัจจยัทาง

การตลาดท่ีมาอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต์ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย  โดย

มีอายปุระมาณ 25-35 ปี  มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน  และมีรายไดเ้ฉล่ียตํ่ากวา่ 

10,000 บาท  โดยมีวตัถุประสงค์ในเร่ืองของราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพและมกัจะ

เปล่ียนทุก ๆ 3-4 เดือน  เลือกเปล่ียนท่ีสถานีบริการนํ้ ามนัในวนัจนัทร์-ศุกร์  โดยส่วน

ใหญ่จะตดัสินใจซ้ือเองและมกัจะซ้ือยี่ห้อเดิมอยู่เป็นประจาํ  โดยพบว่า  ปัจจยัส่วน

บุคคลในเร่ืองเพศ  อาชีพ  ระดับการศึกษา  และรายได้เฉล่ียส่วนบุคคล  มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต์  และปัจจยั

ส่วนผสมทางการตลาด  พบว่า  การใช้พนักงานขายการส่งเสริมการขาย  การ
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ประชาสัมพันธ์ก็ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเ ลือก ซ้ือนํ้ ามันหล่อ ล่ืน

รถจกัรยานยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

3. วธีิการดําเนินการศึกษา 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาพฤติกรรม

การเลือกซ้ือนํ้ ามันหล่อล่ืนรถยนต์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ งน้ี

คณะผูว้จิยัไดด้าํเนินการเป็นขั้นตอนเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดดงัน้ี 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ใช้แบบสอบถามในการวิจัย และประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูปเพื่อทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐาน 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เป็นการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย ( X�) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

การทดสอบ ส่วนสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ไดแ้ก่  สถิติ One way anovat 

test และ F test เพื่อทดสอบความแตกต่างของตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม ท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

4.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนําข้อมูลท่ีได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรม

สําเร็จรูป เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงการวิเคราะห์แบ่งเป็นการวิเคราะห์

เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม (Anova Analysis) 

เพื่อทดสอบหาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  

 ผลจากการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคทั้งหมดจาํนวน 400 คนผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอย่างจาํนวน 400 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่  เป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 

68.0  และ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 32.0 อยู่ในช่วงอายุ   25 – 35  ปี คิดเป็นร้อยละ 
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42.0  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 53.3  การประกอบอาชีพ

พ่อบา้น/แม่บา้น  คิดเป็นร้อยละ  31.8    มีรายได ้10,001 บาทข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 

46.8 

 พฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อล่ืนรถยนต ์ พบวา่  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่

มีทาํการเปล่ียนถ่ายนํ้ ามนัหล่อล่ืนมากกว่า 3 เดือน/คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ  50.0  และ

เปล่ียนนอ้ยกวา่ 1 เดือน/คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ  1.8  แหล่งท่ีซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืน ส่วนใหญ่

มีการซ้ือนํ้ามนัหล่อล่ืนจากร้านซอ้มรถยนตท์ัว่ไป  คิดเป็นร้อยละ  41.3  สาเหตุท่ีเลือก

ซ้ือจากร้านน้ี  เพราะสะดวก,ใกล้บา้น  คิดเป็นร้อยละ  55.5  สถานท่ีท่ีใช้บริการ

เปล่ียนถ่ายนํ้ ามนัหล่อล่ืน  ส่วนใหญ่ใชบ้ริการท่ีร้านซ่อมรถยนตท์ัว่ไป  คิดเป็นร้อย

ละ  46.5  เหตุผลในการเลือกซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนต ์ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีเหตุผลใน

การเลือกซ้ือโดยดูจากคุณภาพดี  คิดเป็นร้อยละ  48.8  ผูมี้ส่วนช่วยในการตดัสินใจซ้ือ

นํ้ามนัหล่อล่ืนรถยนต ์ส่วนใหญ่มีการตดัสินใจเอง คิดเป็นร้อยละ  42.5  ส่ือท่ีบอกให้

ทราบถึงคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัหล่อล่ืน ผูบ้ริโภครับรู้จากส่ือทางคาํแนะนาํ

ของเพื่อนๆ  คิดเป็นร้อยละ  40.3  และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รู้จกันํ้ ามนัหล่อล่ืน  2 ยี่ห้อ  

คิดเป็นร้อยละ  44.0   

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนต์   พบว่า  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีอิทธิพลต่อการซ้ือใน

ระดับมาก    ซ่ึงสามารถพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังน้ี  ได้แก่   ด้านราคา  คิดเป็น

ค่าเฉล่ีย  7.37  (SD. = 1.95) รองลงมาคือดา้นการส่งเสริมการตลาด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 

7.16 (SD. = 2.18) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 7.15 (SD. = 2.18) 

และดา้นผลิตภณัฑ์  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 7.12  (SD. = 2.12) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบวา่ 

ดา้นผลิตภณัฑ์    ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีอิทธิพลต่อการซ้ือในระดบัมาก  พบวา่ 

ระดบัความหลากหลายของนํ้ามนัเคร่ือง  กบัรูปแบบบรรจุภณัฑ์ของผลิตภณัฑ์มีความ

สวยงาม ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากท่ีสุด รองลงมา  คือ คุณภาพของนํ้ ามนัเคร่ือง  

ความหลากหลายของขนาดบรรจุภณัฑ์  ตรายี่ห้อของนํ้ ามนัเคร่ือง  กับผลิตภณัฑ์
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ได้รับการรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน  และฉลากสินค้ามีความชัดเจน ให้

ความสาํคญันอ้ยท่ีสุด  

ดา้นราคา  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีอิทธิพลต่อการซ้ือในระดบัมาก พบวา่ ราคา

จูงใจให้สามารถเลือกใชซ้ื้อไดท้นัที  ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากท่ีสุด รองลงมา  คือ  

ราคาผลิตภณัฑ์เหมาะสมกบัระดบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์  มีส่วนลดดา้นราคาของ

สินค้า  และราคาผลิตภณัฑ์ถูกกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับยี่ห้ออ่ืนในท้องตลาด  ให้

ความสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีอิทธิพลต่อการซ้ือในระดบั

มาก    พบว่า   สามารถซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต  ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากท่ีสุด 

รองลงมา  คือ  รองลงมาคือสามารถซ้ือสินค้าโดยตรงกับทางบริษทัผูจ้ดัจาํหน่าย  

สถานท่ีจดัจาํหน่ายสะดวกต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์กบัสถานท่ีจดัจาํหน่ายสินคา้มี

ความสะอาด  ผูข้าย (ร้านคา้) สามารถตอบขอ้ซกัถามเม่ือมีขอ้สงสัยในตวัผลิตภณัฑ์

ได้อย่างชัดเจน  สามารถซ้ือผลิตภณัฑ์ได้สะดวก  และสถานท่ีจดัจาํหน่ายสินคา้มี

ความน่าเช่ือถือ  ใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

ดา้นส่งเสริมการตลาด  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีอิทธิพลต่อการซ้ือในระดบัมาก   

พบว่า มีการโฆษณาผ่านส่ือโทรทัศน์ / วิทยุ  ผูบ้ริโภคให้ความสําคัญมากท่ีสุด 

รองลงมา  คือ  มีโบวช์วัร์แนะนาํสินคา้  มีพนกังานขาย แนะนาํ ณ จุดขาย  มีการแลก

สินคา้   มีการแจกตวัอยา่งสินคา้ใหท้ดลองใช ้  มีการจดัซุม้แสดงผลิตภณัฑใ์นงานต่าง 

ๆ เช่น มอเตอร์โชว ์ และมีการแลกรับของรางวลั  น่าเช่ือถือ  ใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

 สมมติฐานท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีการเลือกซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืน

รถยนตข์องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา  อาชีพ และรายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีการเลือกซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนต์ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี  2  พฤติกรรมการเลือกซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนตท่ี์แตกต่างกนั มี

การเลือกซ้ือนํ้ามนัหล่อล่ืนรถยนตข์องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พฤติกรรมการเลือกซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืน

รถยนต์ ไดแ้ก่ ความถ่ีในการเปล่ียนนํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนต ์สถานท่ีซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืน

รถยนต์ เหตุผลในการซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนต์จากร้านดงักล่าว สถานท่ีใช้บริการ

เปล่ียนนํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนต ์เหตุผลในการเลือกนํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนต ์บุคคลช่วยใน

การตดัสินใจซ้ือนํ้ามนัหล่อล่ืนรถยนต ์การรับรู้ถึงคุณสมบติัของนํ้ ามนัหล่อล่ืนจากส่ือ 

และจาํนวนยี่ห้อนํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนต์ท่ีรู้จกั ในภาพรวมพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั มี

การเลือกซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนตข์องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่าง

กนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น พบว่า การรับรู้ถึงคุณสมบติัของนํ้ ามนัหล่อล่ืนจากส่ือท่ีแตกต่างกนั มีการเลือก

ซ้ือนํ้ ามันหล่อล่ืนรถยนต์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์

แตกต่างกนั 

5. สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ

นํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนตข์องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธี

วิจยั (Methodology) โดยใชก้ารวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการเก็บขอ้มูล

จากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูว้จิยัทาํการสรุปผลการศึกษาไวด้งัน้ี 

สรุปผลการวจัิย 

 ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า  ในภาพรวม ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ และรายได้ ท่ีแตกต่างกัน มีการเลือกซ้ือ

นํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนต์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั และ 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือนํ้ ามันหล่อล่ืนรถยนต์ ได้แก่ ความถ่ีในการเปล่ียน

นํ้ ามันหล่อ ล่ืนรถยนต์  สถานท่ี ซ้ือนํ้ ามันหล่อล่ืนรถยนต์ เหตุผลในการซ้ือ

นํ้ามนัหล่อล่ืนรถยนตจ์ากร้านดงักล่าว สถานท่ีใชบ้ริการเปล่ียนนํ้ ามนัหล่อล่ืนรถยนต ์

เหตุผลในการเลือกนํ้ามนัหล่อล่ืนรถยนต ์บุคคลช่วยในการตดัสินใจซ้ือนํ้ ามนัหล่อล่ืน

รถยนต์  ก ารรับ รู้ ถึง คุณสมบัติข องนํ้ ามันหล่อ ล่ืนจาก ส่ือ และจํานวนยี่ห้อ
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นํ้ ามันหล่อล่ืนรถยนต์ท่ีรู้จัก ในภาพรวมพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน มีการเลือกซ้ือ

นํ้ามนัหล่อล่ืนรถยนตข์องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่าง 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

  ดา้นผลิตภณัฑ์  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะให้ความสําคญักบัการพฒันาคุณภาพ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของนํ้ ามนัหล่อล่ืนอยู่เสมอ เพราะเน่ืองจากนํ้ ามนัหล่อล่ืนมี

ความจาํเป็นต่อเคร่ืองยนต ์ซ่ึงผูบ้ริโภคจะสนใจกบัผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพท่ีดี สามารถ

ลดมลภาวะทางอากาศได้ ดังนั้ น เพื่อดึงดูดความสนใจของผู ้บริโภคให้มาใช้

ผลิตภณัฑ์ของตนมากยิ่งข้ึน ควรมีการพฒันาในเร่ืองของคุณภาพให้มากยิ่งข้ึน และ

สมํ่าเสมอ และควรท่ีจะทาํการนาํเสนอให้แก่ประชาชนไดรั้บทราบถึงการใส่ใจ โดย

นาํเอาเทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยั และควรจดัทาํโครงการดา้นคุณภาพสินคา้ เพื่อ

เป็นการสร้างมาตรฐานในการผลิต 

   ด้านราคา ส่วนใหญ่ผู ้บริโภคให้ความสําคัญกับราคาสินค้า ท่ีมีความ

เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้มากท่ีสุด และควรมีการระบุราคาขายอย่างชัดเจน 

เพราะผูบ้ริโภคจะทาํการอ่านป้ายฉลากราคาก่อน และทาํการเปรียบเทียบคุณสมบติั

ของนํ้ามนัหล่อล่ืนกบัราคาสินคา้ และเปรียบเทียบกบัหลายๆ ยีห่อ้ เพื่อให้ตนไดรั้บส่ิง

ท่ีดีท่ีสุด แล้วจึงตัดสินใจท่ีจะซ้ือสินค้า  ดังนั้ น ผูผ้ลิตควรเน้นเร่ืองป้านราคา ซ่ึง

จะตอ้งระบุราคาขายท่ีชดัเจน ตวัหนงัสืออ่านง่าย เห็นชดั จะเป็นตวัช่วยให้ผูบ้ริโภค

เกิดการตดัสินใจไดง่้ายยิง่ข้ึน 

  ดา้นช่องทางการจาํหน่าย  โดยการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบั

ร้านค้าท่ีมีสินค้าให้เห็นอย่างชัดเจน มีความสะดุดตา มีสินค้าท่ีหลากหลาย และมี

บริการท่ีครบวงจร หาซ้ือไดง่้าย และสะดวกรวดเร็ว ใกลบ้า้น หรือใกลท่ี้ทาํงานของ

ผูบ้ริโภคเอง ดังนั้ น จึงควรกระจายสินค้าขายให้ทั่วทุกแห่งให้มากท่ีสุด และมี

หลากหลายยีห่อ้ไวใ้หผู้บ้ริโภคเลือก และตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

  ดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจยัท่ีสําคญัอย่างหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูบ้ริโภคให้ความสนใจในการ ลด แลก แจก แถม เพราะ

การจัดการส่งเสริมการตลาดด้วยวิธีต่างๆ นั้ น จะสามารถช่วยเพิ่ม ยอดขายขิง

ผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 
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ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 ในการศึกษาค ร้ัง น้ีได้ทําการศึกษาพฤติกรรมของผู ้บ ริโภคโดยหา

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ดงันั้น คร้ังต่อไปควรขยาย

ผลการศึกษาหาทิศทางของความสัมพนัธ์ว่าเป็นไปในทางบวกหรือลบมากน้อย

เพียงใด ทั้งน้ีเพื่อใหผู้ป้ระกอบการสามารถใชใ้นการวางแผนการตลาดไดดี้ยิง่ข้ึน 

 เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเท่านั้น จึงเห็น

ควรว่าในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาในเขตพื้นท่ีอ่ืนๆ ทั้งน้ีคาดว่าพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือจะมีความแตกต่างกนัออกไป  
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การตัดสินใจเข้าปฏิบัติธรรมทีว่ดัอมัพวนั จังหวดัสิงห์บุรีของพุทธศาสนิกชน 

อายุระหว่าง 20 – 70 ปี 

PRACTICE THE DHARMA, WAT AMPAWAN THE DETERMINATION 

TO PRACTIVE DHARMA AT WAT AMPAWAN, SING BURI PROVINCE 

OF BUDDHIST AGE BETWEEN 20-70 YEARS OLD 

รักษิณา  ทบัทิมไสย0

1  กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ1

2  

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

บทคัดย่อ 

 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัการตดัสินใจเขา้ปฏิบติัธรรมท่ี

วดัอมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี ของพุทธศาสนิกชน อายุระหว่าง 20 – 70 ปี และเพื่อ

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัการตดัสินใจไปปฏิบติัธรรมกบัขอ้มูลส่วน

บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพ 

ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้

แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ 

พุทธศาสนิกชน อายุระหว่าง 20 – 70 ปี ท่ีไปปฏิบติัธรรม ณ วดัอมัพวนั จงัหวดั

สิงห์บุรี จาํนวน 400 ชุด ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูล และประมวลผลขอ้มูลนั้น ไดใ้ช้

โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผล โดยใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ี ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Anova t – test  F – test และ Multiple 

Regression Analysisในการวเิคราะห์ 

ผลการศึกษาพบวา่ 

  1.  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุ  20 ปี – 30 ปี  ระดบัการศึกษา 

ปริญญาตรี  อาชีพรับราชการ/พนักงาน รายได้ระหว่าง  10,001 – 12,500 บาท   มี

สถานภาพสมรสแลว้ 

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 

2
 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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  2.  การตดัสินใจดา้นสถานท่ี พบวา่ โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีการตดัสินใจ

ในระดับมาก พบว่า  ด้านห้องนํ้ า  ห้องสุขา   มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจของ

พุทธศาสนิกชนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นท่ีพกัอาศยั  ดา้นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ  

ดา้นสถานท่ีรับประทานอาหาร  ดา้นสถานท่ีจอดรถ  และดา้นหอ้งปฏิบติัธรรม 

 3.  การตดัสินใจในด้านการอาํนวยความสะดวก  พบว่า โดยภาพรวมกลุ่ม

ตัวอย่างมีการตัดสินใจในระดับมาก พบว่า ด้านการต้อนรับ  มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจของพุทธศาสนิกชนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการดูแลเอาใจใส่ของง

บุคลากรภายในวดั  ดา้นการใหข้อ้มูล  และดา้นการความปลอดภยั มีอิทธิพลนอ้ยท่ีสุด 

 4.  การตดัสินใจเจา้หนา้ท่ีต่อคุณภาพของการให้บริการ  พบวา่ โดยภาพรวม

กลุ่มตวัอยา่งมีการตดัสินใจในระดบัมาก พบวา่  การรับเร่ือง การให้คาํแนะนาํ ติดตาม

ตามความตอ้งการ มีอิทธิพลการตดัสินใจสูง รองลงมาคือ บริการดว้ยความสะดวก

รวดเร็วในการติดต่อสอบถามขอ้มูลตามความตอ้งการของท่านอย่างครบถ้วน การ

กระตือรือร้นช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนตรงตามความตอ้งการของท่าน 

 5.  การเปรียบเทียบการตดัสินใจไปปฏิบติัธรรมท่ีวดัอมัพวนั จาํแนกตาม เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพ พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ี

แตกต่างกนัมีการตดัสินใจเพื่อไปปฏิบติัธรรมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 

 6.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการตดัสินใจไปปฏิบติัธรรมกบัส่วนกบัปัจจยั

ดา้นสถานท่ี   ดา้นการอาํนวยความสะดวก ในภาพรวมไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ไปปฏิบติัธรรมท่ีวดัอมัพวนัของพุทธศาสนิกชน ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 ส่วน

ดา้นเจา้หนา้ท่ีต่อคุณภาพการให้บริการ    มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจไปปฏิบติัธรรมท่ี

วดัอมัพวนัของพุทธศาสนิกชน ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

คําสําคัญ  :ปฏิบติัธรรม, วดัอมัพวนั 

    Abstact 

 Objective: To study the factors of decision making to practice Dharma at 

Wat Ampawan, Sing Buri Province of Buddhist age between 20-70 years old and 
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comparison factors of gender, age, education, occupation, income, and marital 

status. 

 This research is a survey research by using 400 questionnaires in collecting 

the information from representative sample. The samples are the Buddhist age 

between 20-70 years old whose go to practice Dharma at Wat Ampawan, Sing Buri 

Province, Thailand. The information analysis and evaluation is using statistic 

methods; there are frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation 

Anowa t – test  F – test and Multiple Regression Analysis. 

 The result of the study found that 

1. Most of the samples are women age 20-30 years old. Level of 

education is bachelor degree. They work in the government service or employed 

with income in between 10001-12500 baht and they are married. 

2. The decision making in place shown that toilet is the most importance 

factor to making decision of Buddhist. The second importance factors are the place 

of residence, playground, canteen, car park, and meditation room. 

3. The decision in facility issue shown that reception is the most 

importance factor to making decision of Buddhist. The second importance factors 

are ministration of staff temple, information support. The less importance factor is 

safety. 

4. The decision in the quality of service shown that the most importance 

factor is the attention of the staff to counsel and service. The second importance 

factor is the convenient and rapidly service in contacting for required information 

and to be enthusiastic in service. 

5. The comparison in classifications of gender, age, level of education, 

occupation, income, and marital status shown that the difference in demography 

factor is not effect in the decision making to practice Dharma with statistic 

importance factor 0.05. 
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6. The relationship in between the decision making and the factors of 

place and facility in overall image is not effect to the decision making to practice 

Dharma at Wat Ampawan of Buddhist with statistic importance factor 0.05, which 

is the same as the relationship in between the decision making and the service 

quality of staff. 

KEY WORD : PRACTICE, WAT AMPAWAN 

ความเป็นมาและความสําคัญ 

ตามหลกัพระพุทธศาสนานั้นไดมี้การแบ่งกิจท่ีกระทาํไว ้ 2 ประการ เรียกวา่

ธุระในพระพุทธศาสนา 

ประการแรกก็คือ การศึกษาภาคปริยติัธรรมหรือท่ีเรียกกนัในวงการศึกษา

ของทางพระพุทธศาสนาวา่ คนัถธุระ หมายถึง การศึกษาเล่าเรียนพระสัทธรรมคาํ

สอนของพระพุทธเจา้ จะเป็นการศึกษาเล่าเรียนเพียงหน่ึงนิกาย หรือสองนิกาย จาก

พระไตรปิฎก จนสามารถทรงจาํบอกกล่าวแสดงได้ จดัเป็นคันถธุระทั้ งส้ิน        

(ข.ุธ.อ. (องักฤษ) = สุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ธรรมบท (ภาษาองักฤษ), 1/7) 

ประการท่ีสอง ท่ีเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะเป็นตวัแปรให้สัจธรรมคงอยู่จริง คือ 

การศึกษาภาคปฏิบติั เพื่อให้เกิดความรู้ระดบัรู้แจง้และรู้จบข้ึนภายในจิตใจของผู ้

ศึกษาเอง ปัจจยัท่ีกล่าวถึงน้ีก็คือ วิปัสสนาธุระ หมายถึง หนา้ท่ีในการนาํเอาส่ิงท่ีเล่า

เรียนในภาคปริยติัมาประพฤติปฏิบติัในชีวิตจริง โดยการพิจารณาให้มองเห็นสรรพ

ส่ิงตามความเป็นจริง โดยความเป็นส่ิงไม่จีรังย ัง่ยืน ไม่คงทนเป็นทุกขแ์ละไร้แก่นสาร

ท่ีควรยดึมัน่ถือมัน่วา่เป็นตวัตน เป็นตน้ (ข.ุธ.อ. (องักฤษ) = สุตตนัตปิฎก ขุททกนิกาย 

ธรรมบท (ภาษาองักฤษ), 1/7) 

หากแต่ให้มองขา้มส่ิงท่ีเป็นสมมติบญัญติัของโลกให้ไดเ้ม่ือพิจารณาธุระทั้ง 

2 ประการในพระพุทธศาสนาน้ีแลว้ ก็สามารถจาํแนกให้เห็นองค์ประกอบของ

พระพุทธศาสนาไดเ้ป็น 3 ส่วน คือ 

1. ปริยติั เป็นส่วนของคนัถธุระ คือการศึกษาเล่าเรียน 

2. ปฏิบติั เป็นส่วนของวปัิสสนาธุระ คือการปฏิบติัธรรม 

3. ปฏิเวธ ผลอนัเกิดจากปริยติั และปฏิบติัรวมกนั 
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จากหลกัการดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ การศึกษาภาคปริยติั และการปฏิบติันั้นไม่

อาจแยกขาดจากกนัได ้ ตอ้งไปดว้ยกนัเป็นคู่เสมอ ดงันั้นผลของการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง

ยอ่มจะตอ้งมาจากการศึกษาดา้นปริยติัท่ีถูกตอ้ง และปฏิเวธท่ีสมบูรณ์ก็ตอ้งมีเหตุมา

จากการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเสมอ (กรีสุดา  เฑียรทอง และคณะ, 2536, น. 1) เพราะฉะนั้น

ธุระในพระพุทธศาสนาจึงเก่ียวขอ้งกบัแนวทางในการปฏิบติัธรรมดงัท่ี พระธรรม

ปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดก้ล่าวไวต้อนหน่ึงวา่ การเจริญสติ ปัฏฐานน้ี เป็นวิธีปฏิบติั

ธรรมท่ีนิยมกนัมากและยกยอ่งนบัถือกนัอยา่งสูง ถือวา่มีพร้อมทั้งสมถะและวิปัสสนา

ในตวัผูป้ฏิบติัอาจเจริญสมถะจนไดฌ้านก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสสนาตามแนวสติปัฏ

ฐานไปจนถึงท่ีสุดก็ไดห้รือจะอาศยัสมาธิเพียงขั้นตน้ๆ เท่าท่ีจาํเป็นมาประกอบเจริญ

วิปัสสนาเป็นตวันาํตามแนวสติปัฏฐานน้ี ไปจนถึงท่ีสุดก็ได้ (พระธรรมปิฎก         

(ป.อ. ปยตฺุโต), 2546ก, น. 810) 

การปฏิบติัธรรมท่ีเรียกว่าบวชชีพราหมณ์ในพระพุทธศาสนาเป็นส่วนหน่ึง

ของกิจกรรมชาวพุทธท่ีมีจิตศรัทธาเขา้มาปฏิบติัโดยการเขา้มาปฏิบติัในท่ีน้ีไม่ตอ้ง

โกนศีรษะตามแบบพระภิกษุในพระพุทธศาสนา แต่เป็นการปฏิบติัธรรมเป็นการนุ่ง

ห่มขาว การปฏิบติัธรรมเป็นการปฏิบติัท่ีแต่ละคนมีจุดประสงคท่ี์ต่างกนัออกไป เช่น 

บางคนเขา้มาปฏิบติัเพื่อการสั่งสมบุญ บางคนปฏิบติัเพื่อตอบแทนผูมี้พระคุณ เป็นตน้ 

การปฏิบติัธรรมไม่ว่าจะจุดประสงค์ใดก็ตามทา้ยท่ีสุดแลว้การปฏิบติัธรรมก็มีส่วน

ช่วยส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้สืบทอดมัน่คงอยูคู่่ประเทศไทยและพุทธศาสนิกชน

ชาวไทยต่อไป 

 การปฏิบติัธรรมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนัมีการปฏิบติัมาตลอด ยกตวัอยา่ง 

เช่น การเขา้ไปปฏิบติัธรรมในวนัพระข้ึน 15 คํ่า เป็นตน้ หรือแมแ้ต่เม่ือใดก็ตามเม่ือมี

เทศกาลประเพณีทางพระพุทธศาสนา ชาวพุทธศาสนิกชนก็จะพากนัเขา้วดัเพื่อปฏิบติั

ธรรม โดยการเขา้มาปฏิบติัก็ไม่ไดก้าํหนดเวลาเป็นท่ีแน่นอนวา่การมาปฏิบติัธรรมใน

แต่ละคร้ังจะตอ้งใชเ้วลาเท่าไหร่ไม่มีกาํหนดส่วนมากชาวพุทธท่ีเขา้มาปฏิบติัธรรมไม่

วา่หญิงหรือชายไม่ไดมี้การกาํหนดวา่จะตอ้งปฏิบติัธรรม ก่ีวนัพุทธศาสนิกชนท่ีเขา้มา

ปฏิบติัธรรมก็จะกาํหนดตามความเหมาะสม เช่นการว่างงานจากภาระหน้าท่ีของ
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ตนเอง เป็นตน้ เพื่อท่ีจะไม่ให้มีผลกระทบต่องาน บา้งก็มาคนเดียวหรืออาจจะมาเป็น

ครอบครัวข้ึนอยูก่บัความสะดวกของแต่ละคน 

  ปัจจุบนัการปฏิบติัธรรมไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐเป็นอยา่งดี โดยมีการ

อนุญาตใหข้า้ราชการหรือพนกังานของรัฐสามารถลางานมาปฏิบติัธรรมไดปี้ละ 7 วนั 

บางองค์กรก็จัดให้มีการอบรมปฏิบัติธรรมกันเป็นหมู่คณะตามวดัต่างๆท่ีอยู่ทั่ว

ประเทศไทย ซ่ึงจุดมุ่งหมายก็มีหลายประเด็น เช่น การเขา้มาปฏิบติัธรรมอาจทาํให้

ขา้ราชการเขา้มาปฏิบติัแลว้นาํไปปฏิบติัในหนา้ท่ีการงานของตนเอง การเขา้มาปฏิบติั

ธรรมช่วยใหข้า้ราชการและพนกังานของรัฐไดเ้ขา้มาทาํบุญท่ีวดับา้ง หรือ อาจจะเป็น

ตวัอยา่งแก่องคก์รต่าง ๆ ให้เห็นถึงความสําคญัในการปฏิบติัธรรมวา่อยา่งน้อยก็ให้

เจา้หนา้ท่ีไดพ้กัผอ่น ก่อนท่ีจะกลบัมาทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 วดัอมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี เป็นวดัหน่ึงท่ีมีพุทธศาสนิกชนเขา้มาปฏิบติัธรรม

เป็นจาํนวนมาก ไม่วา่จะเป็นชาวพุทธทัว่ไป ชาวต่างชาติ หรืออาจจะมาเป็นหมู่คณะ

ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงทาํให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบั

การตดัสินใจเขา้ปฏิบติัธรรมท่ีวดัอมัพวนั  จงัหวดัสิงห์บุรี ของพุทธศาสนิกชน อายุ

ระหวา่ง 20 – 70 ปี เพื่อทราบถึงหลกัเกณฑท่ี์พุทธศาสนิกชนใชใ้นการเขา้ปฏิบติัธรรม 

เพื่อใช้เป็นแนวทางให้แก่ศูนยป์ฏิบติัธรรมอ่ืนๆ ใช้ในการปรับปรุงแก้ไข และสร้าง

ความพึงพอใจแก่ผูเ้ขา้มาปฏิบติัธรรมต่อไป 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 เพื่อศึกษาปัจจยัการตดัสินใจเขา้ปฏิบติัธรรมท่ีวดัอมัพวนั  จงัหวดัสิงห์บุรี 

ของพุทธศาสนิกชน อายรุะหวา่ง 20 – 70 ปี 

  เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัการตดัสินใจไปปฏิบติัธรรมกบั

ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพ 

ขอบเขตการศึกษา 

  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการตดัสินใจเข้าปฏิบติัธรรมท่ีวดัอมัพวนั 

จงัหวดัสิงห์บุรี ของพุทธศาสนิกชน อายุระหวา่ง 20 – 70 ปี โดยศึกษาผูใ้ชบ้ริการเพศ

ชายและเพศหญิงท่ีเขา้มาปฏิบติัธรรมในท่ีวดัอมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี 
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กรอบแนวความคดิ     

 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.1 กรอบแนวคิด 

 

สมมติฐานการวจัิย 

ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนัมีการตดัสินใจไปปฏิบติัธรรมท่ีวดัอมัพวนัแตกต่างกนั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ทราบถึงหลกัการตดัสินใจไปปฏิบติัธรรมท่ีวดัอมัพวนัของพุทธศาสนิกชน

และสามารถนาํผลงานวิจยัน้ีไปเป็นแนวทางสําหรับศูนยป์ฏิบติัธรรมทัว่ประเทศ เพื่อ

ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสถานปฏิบติัธรรมให้ผูม้าปฏิบติัธรรมเกิดความพึง

พอใจ และกลบัมาปฏิบติัธรรมอีกคร้ัง 

นิยามคําศัพท์เฉพาะ 

 สถานท่ี หมายถึง ท่ีพกัอาศยั ห้องนํ้ าห้องสุขา ห้องปฏิบติัธรรม สถานท่ี

รับประทานอาหาร ท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ท่ีจอดรถในวดัอมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี 

 ท่ีพกัอาศยั หมายถึง สถานท่ีท่ีผูเ้ขา้มาปฏิบติัธรรมอาศยัอยูภ่ายในวดัอมัพวนั 

จงัหวดัสิงห์บุรี 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 

-เพศ 

-อาย ุ

-ระดบัการศึกษา 

-อาชีพ 

-รายได ้

-สถานภาพ 

ปัจจยัการตดัสินใจ 

1.  ดา้นสถานท่ี 

2.  ดา้นการอาํนวยความสะดวก 

3.  ดา้นเจา้หน้าท่ีต่อคุณภาพของการ      

ใหบ้ริการ 
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 ห้องนํ้ า ห้องสุขา หมายถึง สถานท่ีสําหรับผูเ้ขา้มาปฏิบติัธรรม เพื่ออาบนํ้ า 

ชาํระลา้งร่างกาย ถ่ายหนกั ถ่ายเบา ภายในวดัอมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี 

 ห้องปฏิบติัธรรม หมายถึง ห้องสําหรับมีไวเ้พื่อทาํกิจกรรมปฏิบติัธรรม

กรรมฐาน นัง่สมาธิสวดมนตภ์าวนา ภายในวดัอมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี 

 สถานท่ีรับประทานอาหาร หมายถึง สถานท่ีท่ีมีไวเ้พื่อรับประทานอาหาร

ของผูท่ี้เขา้มาปฏิบติัธรรมภายในวดัอมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี 

 สถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ หมายถึง สถานท่ีท่ีผูม้าปฏิบติัธรรมใช้พกัผ่อน

หลงัจากทาํกิจกรรมจากทางวดัแลว้ 

 สถานท่ีจอดรถ หมายถึง บริเวณพื้นท่ีมีไวส้ําหรับจอดรถแก่ผูท่ี้เขา้มาปฏิบติั

ธรรมภายในวดัอมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี 

 การอํา นวย ความส ะดวกส บา ยหมาย ถึง ส่ิง ท่ี สา มารถอํานวยค วา ม

สะดวกสบายท่ีวดัอมัพวนัจดัไวใ้หเ้พื่อบริการแก่ผูท่ี้มาปฏิบติัธรรม ไดแ้ก่ การดูแลเอา

ใจใส่ การตอ้นรับ การใหข้อ้มูล ความปลอดภยัในวดัอมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี 

 การดูแลเอาใจใส่ หมายถึง ความกระตือรือร้น สอบถามถึงความตอ้งการ 

ทาํงานด้วยความรวดเร็วของเจ้าหน้าต่อผูท่ี้เข้ามาปฏิบัติธรรมภายในวดัอมัพวนั 

จงัหวดัสิงห์บุรี 

 การตอ้นรับ หมายถึง กิริยามารยาทท่ีอ่อนนอ้ม ยิม้แยม้แจ่มใส พูดจาสุภาพ

เรียบร้อยของเจา้หนา้ท่ีต่อผูท่ี้เขา้มาปฏิบติัธรรมภายในวดัอมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี 

 การใหข้อ้มูล หมายถึง การอธิบายรายละเอียดของขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ีต่อผูท่ี้

เขา้มาปฏิบติัธรรมภายในวดัอมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี 

 ความปลอดภยั หมายถึง การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ตรวจสอบการเขา้

ออกวดัของเจา้หนา้ท่ีต่อผูท่ี้เขา้มาปฏิบติัธรรมภายในวดัอมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี 

 คุณภาพของการบริการ หมายถึง ระดบัการตดัสินใจท่ีผูม้าปฏิบติัธรรมใชเ้ป็น

เกณฑ์จากบริการท่ีได้รับด้วยความรวดเร็วในการติดต่อสอบถามข้อมูลตามความ

ตอ้งการ ความสามารถของเจา้หน้าท่ีในการเอาใจใส่ กระตือรือร้นการจดัการกบั

ปัญหาเม่ือเกิดข้ึน ดา้นให้การช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตุการณ์หรืออุบติัเหตุกบันกัปฏิบติั

ธรรมได้ทนัท่วงที ดา้นการให้คาํแนะนาํ/ความรู้ ขอ้มูลข่าวสารเขา้ใจชดัเจนดว้ย



199 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 3 ) 

กิริยามารยาทท่ีอ่อนโยน สุภาพ เรียบร้อยในต่อการเขา้มาปฏิบติัธรรมทุกคร้ังในวดั

อมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี 

 การปฏิบติัธรรม หมายถึง กิจกรรมท่ีประชาชนผูส้นใจเขา้มาถือศีล ประพฤติ

ธรรม ในวดัอมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี 

 พุทธศาสนิกชน หมายถึง ประชาชนท่ีมาปฏิบติัธรรมท่ีวดัอมัพวนั จงัหวดั

สิงห์บุรี 

(ข.ุธ.อ. (องักฤษ) = สุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ธรรมบท (ภาษาองักฤษ), 1/7) 

1.  แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

จากการศึกษางานวจิยัเก่ียวกบัการนาํแนวคิดทางพุทธศาสนาเขา้มาบูรณาการ

ในการจดัการศึกษา พบวา่ มีผูว้เิคราะห์หลกัธรรมและนาํมาใชใ้นการจดักระบวนการ

เรียนรู้ในสถานศึกษา ดงัน้ี 

ไพรัช สู่แสนสุข (2539) ไดศึ้กษาเร่ือง หลกัการและกระบวนการของการ

เรียนรู้และการสอนตามหลกัพุทธศาสตร์ ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี การเรียนรู้ คือการ

เกิดประสบการณ์จากการเกิดผสัสะทางทวาร 6 ซ่ึงมีวิญญาณเกิดข้ึน ทาํหนา้ท่ีหลกัใน

การรู้ส่ิงถูกรู้ต่าง ๆ กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนอธิบายไดด้ว้ยกระบวนการเกิดผสัสะ

และวถีิจิต 

สุมน อมรวิวฒัน์ (2530) ไดส้ร้างรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชห้ลกัธรรม

การสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ เป็นหลกัการและขั้นตอนการสอนตามพุทธวิธี

ข้ึน รูปแบบน้ีพัฒนา ข้ึนจากหลักการท่ีว่าค รู เ ป็นบุคคลสําคัญท่ีสามารถจัด

สภาพแวดลอ้ม แรงจูงใจและวิธีการสอนให้ศิษยเ์กิดศรัทธาท่ีจะเรียนรู้ การไดฝึ้กฝน

วธีิการคิดโดยแยบคายและนาํไปสู่การปฏิบติัจนประจกัษจ์ริง 

สุภทัรา คงเรือง (2549) ศึกษาเร่ือง การเรียนรู้ของครูและเด็กวยัอนุบาล: 

กรณีศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่ออธิบายการเรียนรู้ของครูและเด็ก

วยัอนุบาลโรงเรียนวิถีพุทธ การเก็บรวบรวมขอ้มูลใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพแบบ

กรณีศึกษาเป็นหลัก ด้วยเทคนิควิธีท่ีหลากหลายคือ การสังเกต การสัมภาษณ์ 

การศึกษาเอกสาร การศึกษาประวติัชีวติ และการสนทนา 
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ความหมายของการตัดสินใจ 

การตดัสินใจ (Decision making) มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 

 ศิริพร พงศศ์รีโรจน์ (2540, หนา้ 187) กล่าววา่ การตดัสินใจหรือการวินิจฉยั

สั่งการ หมายถึงการเลือกปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติั หรือการเลือกทางดาํเนินการท่ี

เห็นว่าดีท่ีสุดทางใดทางหน่ึงจากทางเลือกหลายๆ ทาง เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์

ตามท่ีตอ้งการ 

ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร (2547, หน้า 44-45) กล่าวว่า การตดัสินใจทางการ

จัดการ หมายถึงการท่ีผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงการทาํการเลือก

ทางเลือกใดจากหลายทางเลือกเพื่อใหแ้ผนการบรรลุวตัถุประสงค ์

 บรรยงค์ โตจินดา (2548, หน้า 178) กล่าวว่า การวินิจฉัยสั่งการหรือการ

ตดัสินใจ หมายถึงการท่ีผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาตดัสินใจและสั่งการใน

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง การวนิิจฉยัสั่งการหรือการตดัสินใจเป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญัมาก 

สมคิด บางโม (2548, หน้า 175)  กล่าวว่า การตดัสินใจ หมายถึง การ

ตดัสินใจเลือกทางปฏิบติัซ่ึงมีหลายทางเป็นแนวปฏิบติัไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้การ

ตดัสินใจน้ีอาจเป็นการตดัสินใจท่ีจะกระทาํการส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือหลายส่ิงหลายอยา่ง 

เพื่อความสาํเร็จตรงตามท่ีตั้งเป้าหมายไวใ้นทางปฏิบติัการตดัสินใจ 

 ทฤษฎีการตดัสินใจเป็นการนาํแนวความคิดท่ีมีเหตุผลท่ีผูบ้ริหารใช้ในการ

เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ทฤษฎีการตดัสินใจ

จาํแนกตามวธีิการตดัสินใจและทฤษฎีการตดัสินใจตามบุคคลท่ีตดัสินใจ (สุโขทยัธรร

มาธิราช, 2548 : 263-264) ดงัน้ี 

 1. ทฤษฎีการตัดสินใจจําแนกตามวิธีการตัดสินใจ สามารถจาํแนกทฤษฎีการ

ตดัสินใจตามวธีิการตดัสินใจออกเป็น 3 วธีิ ดงัน้ี 

  1.1 ทฤษฎีการตัดสินใจโดยการคาดการณ์ มีการใช้เทคนิคการ

คาดการณ์และการพยากรณ์เขา้มาประกอบการตดัสินใจ เช่น การพยากรณ์โดยใช้

แนวโนม้ เป็นตน้ 
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  1.2 ทฤษฎีการตดัสินใจโดยการพรรณนา เป็นการใช้

กระบวนการวิจยัเป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจ ดงันั้นผูว้ิจยัจะตอ้งมีการพิสูจน์และ

เห็นจริงจึงจะดาํเนินการตดัสินใจได ้บางคร้ังเรียกการตดัสินใจแบบน้ีวา่ การตดัสินใจ

ทางวทิยาศาสตร์ 

  1.3 ทฤษฎีการตดัสินใจโดยกาํหนดความ เป็นทฤษฎีท่ีคาํนึงถึงว่า

แนวทางการตดัสินใจควรจะเป็นหรือน่าจะเป็นอยา่งไรจึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายท่ี

ตอ้งการตดัสินใจได ้

 2. ทฤษฎกีารตัดสินใจจําแนกตามบุคคลทีต่ัดสินใจ สามารถจาํแนกทฤษฎีการ

ตดัสินใจโดยการจาํแนกตามบุคคลท่ีตดัสินใจไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

  2.1 การตดัสินใจโดยคนเดียว เป็นการตดัสินใจโดยคนๆ เดียวจะทาํ

ให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการตดัสินใจ มกัจะใช้ธุรกิจขนาดยอ่มท่ีมี

ผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของกิจการและเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดปัญหาและทราบขอ้มูลไดดี้กวา่ 

  2.2 การตัดสินใจโดยกลุ่ม เป็นการตัดสินใจท่ียึดทีมงาน และ

คณะกรรมการเป็นผูร่้วมตดัสินใจเป็นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

เม่ือใดก็ตามท่ีตอ้งการความร่วมมือผูบ้ริหารจึงควรให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วม 

ดงันั้นการกระจายอาํนาจและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจจึงจาํเป็นสําหรับองคก์าร

ในอนาคต 

 อย่างไรก็ตามในการตดัสินใจโดยคนเดียวหรือกลุ่มนั้ นผูบ้ริหารจาํเป็นท่ี

จะตอ้งพิจารณาความสลบัซับซ้อนของปัญหาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจดว้ย 

ซ่ึงความสลบัซบัซอ้นของปัญหา 

แนวคิดเกีย่วกบัการปฏิบัติธรรมและการรักษาศีลห้า 

 ปฏิบติัธรรม หมายถึงการนาํธรรมไปใชใ้นชีวติจริง หรือการนาํธรรมไปใช ้

ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิต การปฏิบติัธรรมสําหรับคฤหัสถ์นิยมใชค้าํวา่ ให้ทาน รักษา

ศีล ฝึกภาวนา 

 ศีล (Morality) หมายถึง ความประพฤติดี ความมีระเบียบวินยั และความมี

กิริยามารยาท 
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 ศีลห้า  หมายถึง ขอ้ปฏิบติัสําหรับมนุษยเ์พื่อควบคุมกายและวาจาให้อยู่ใน

ความเรียบร้อยดีงาม และขอ้ปฏิบติัในการฝึกหัดกายและวาจาให้ดียิ่งข้ึน ศีลห้าตาม

ลกัษณะทางพระพุทธศาสนาเป็นหลกัคาํสอนท่ีใชส้ําหรับทุกคน ศีลห้าเป็นขอ้ปฏิบติั

พื้นฐานของสังคมมนุษย ์ขอ้ปฏิบติัท่ีจะไม่ให้มีการเบียดเบียนกนัแบ่งเป็น 5 ประการ 

คือ 

 1. เวน้การทาํร้ายร่างกายทาํลายชีวติ 

 2. เวน้การละเมิดกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น 

 3. เวน้การประพฤติผดิทางเพศและละเมิดต่อคู่ครองของผูอ่ื้น 

 4. เวน้การพดูเทจ็ใหร้้ายหลอกลวง และ 

5. เวน้การเสพสุรายาเมาส่ิงเสพติดท่ีทาํลายสติสัมปชญัญะแลว้ นาํไปสู่การ     

ก่อกรรมชัว่อย่างอ่ืน เร่ิมตั้งแต่คุกคามต่อความรู้สึกมัน่คงปลอดภยัของผู ้

ร่วมสังคม 

พฤติกรรมอนัเก่ียวกบัศีลห้า พฤติกรรมตามสาระของศีลห้าหรือการกระทาํ

อันก่อให้ เ กิดความผิดศีลแต่ละข้อ พระไตรปิฎก และอรรถกถาท่านแสดง

องคป์ระกอบของการกระทาํผิดศีลขอ้ 1  ดงัน้ี ส่ิงท่ีถูกฆ่านั้นเป็นคนหรือสัตวท่ี์มีชีวิต 

ผูฆ่้ารู้วา่คนหรือสัตวน์ั้นมีชีวิต ตั้งใจจะฆ่าให้ตาย มีความพยายามฆ่า คนหรือสัตวน์ั้น

ตายด้วยความพยายามนั้น เม่ือกระทาํครบองค์ 5 น้ีเรียกว่าผิดศีลขอ้ 1องค์ประกอบ

ของการกระทาํผดิศีลขอ้ 2 ดงัน้ี ถือเอาส่ิงของบุคคลอ่ืนหวงแหน รู้วา่ของนั้นเป็นของ

ท่ีเขาหวงแหน จิตคิดจะลกั มีความพยายาม ลกัของนั้นไดม้าดว้ยความพยายามนั้น เม่ือ

กระทาํครบองค์ประกอบทั้ง 5 น้ีเรียกว่าศีลขอ้ 2 องค์ประกอบของการกระทาํผิดศีล

ขอ้ 3 ดงัน้ี จิตคิดจะเสพสตรีหรือบุรุษท่ีไม่ควรละเมิด มีความพยายามในการเสพ ยงั

มรรคให้ถึงมรรค(อวยัวะให้ถึงกัน) เม่ือกระทําครบองค์ 4 น้ีเรียกว่าผิดศีลข้อ 3 

องคป์ระกอบของการกระทาํผิดศีลขอ้ 4 ดงัน้ี เร่ืองไม่จริง จิตคิดจะพูดให้ผิด มีความ

พยายามเกิดจากความตั้งใจ ผูอ่ื้นเขา้ใจเน้ือความนั้น เม่ือกระทาํครบองคป์ระกอบทั้ง 4 

น้ีเรียกว่าศีลขอ้ 4 องค์ประกอบของการกระทาํผิดศีลขอ้ 5 (พระธรรมปิฎก (ป.อ.    

ปยุตฺโต) : 2546) ดงัน้ี ส่ิงนั้นเป็นของเมา จิตใคร่ท่ีจะด่ืม มีความพยายามเกิดจากจิตท่ี
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ใคร่จะด่ืมนั้น กลืนให้ล่วงลาํคอลงไป เม่ือกระทาํครบองคป์ระกอบทั้ง 4 น้ีเรียกวา่ศีล

ขอ้ 5 

วธีิรักษาศีลห้า ผูป้ระสงคจ์ะรักษาศีลหา้ สามารถกระทาํให ้3 วธีิ ดงัน้ี 

1. สมาทานวรัิติ ไดแ้ก่ ความตั้งใจงดเวน้ดว้ยกาสมาทานศีลไวป้ระพฤติ เพื่อ

ฝึกหดัตนดว้ยมุ่งท่ีจะไม่เบียดเบียนผูอ่ื้นหรือสัตวอ่ื์น 

2. สัมปัตตวิรัติ ได้แก่ ความตั้งใจงดเวน้ในเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหน้า โดย

พิจารณาตามความเหมาะสมของตน เม่ือเห็นความเดือนร้อนของผูอ่ื้นจึงงดเวน้ได ้

3. สมุจเฉทวิวติั ไดแ้ก่ ความตั้งใจงดเวน้โดยเด็ดขาด คือการงดเวน้จนเคย

และเป็นปกติของตน 

ข้อมูลเกีย่วกบัวดัอมัพวนั  

 เป็นวดัท่ีตั้ งอยู่ริมแม่นํ้ าเจ้าพระยาฝ่ังตะวนัออก สภาพทัว่ไปนั้น มีต้นไม้

ประมาณ 300 ตน้ เป็นไมด้อก - ไมใ้บ ท่ีปลูกใหม่ เดิมสภาพพื้นท่ีจะเป็นท่ีท่ีนํ้ าท่วม

ถึง มาบดัน้ีทางวดัไดท้าํถนน - คูกั้นนํ้ า จึงสามารถป้องกนันํ้ าไวไ้ด ้จึงไดมี้การปลูก

ตน้ไมเ้พิ่มข้ึน 

หลกัฐานการตั้งวดั 

 จากการสาํรวจทางราชการประมาณกาลตั้งแต่ พ.ศ. ๒๑๗๕ การสร้างอุโบสถ 

ผูกพทัธสีมา มาแล้ว 2 คร้ัง คร้ังแรกเม่ือรัชกาลท่ี 3 คร้ังท่ี 2 น้ี ได้รับพระราชทาน

วิสุงคามสีมา เม่ือวนัท่ี 26   มีนาคม พ.ศ. 2513กวา้ง 40  เมตร ยาว 70 เมตร และได้

ผกูพทัธสีมา วนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2513 

ประวตัิความเป็นมาของวดั 

 วดัอมัพวนั อาํเภอพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี เป็นช่ือเดิมมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา 

ศิลาจารึกในอุโบสถหลงัเก่าจารึกเป็นภาษาจีนว่า คนจีนไดส้ร้างอุโบสถวดัอมัพวนั

สมยัเหมง็เช้ียว คนจีนไดน้าํเรือกาํป่ันมาทาํการคา้ขายกบัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

เมืองลพบุรี มากบัฝร่ังชาติฮอลนัดา จอดหน้าวดัอมัพวนั ได้สร้างโบสถ์วดัอมัพวนั 

สมยัเจา้อาวาสวดัอมัพวนัช่ือ พระครูญาณสังวร อายุ ๙๙ ปี สร้างโบสถ์เสร็จแลว้ ฝร่ัง

เพื่อนคนจีนไดข้อพระราชทาน พระหนา้ปรกหินทั้งสององคจ์ากสมเด็จพระนารายณ์ 
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มหาราช ใหค้นจีนเอาไวใ้นโบสถ ์จนถึงการสร้างโบสถห์ลงัใหม่มาจนถึงทุกวนัน้ี 

3.  ข้ันตอนการดําเนินการวจัิย 

 เพื่อใหก้ารวจิยัคร้ังบรรลุตามความมุ่งหมาย ผูว้ิจยัไดก้าํหนดรายละเอียดของ

ขั้นตอนการดาํเนินการวจิยัออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนท่ี 1 การจดัเตรียมการวิจยัเป็นขั้นตอนศึกษาเอกสาร ตาํรา ขอ้มูล 

สถิติ สภาพความสาํคญัของปัญหา 

ขั้นตอนท่ี 2   การดาํเนินการวจิยัเป็นขั้นตอนท่ีผูว้จิยันาํเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน 

จากขั้นตอนท่ี 1 ในการตรวจสอบหาคุณภาพของเคร่ืองมือ เพื่อนาํเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีกาํหนด 

 ขั้นตอนท่ี 3 รายงานผลการวิจยั เป็นขั้นตอนจดัทาํร่างรายงานการวิจยัและ

นาํเสนอ   คณะกรรมการควบคุมเพื่อตรวจสอบปรับปรุงขอ้แกไ้ขขอ้บกพร่องตามท่ี

คณะกรรมการควบคุมแนะนาํและจดัพิมพพ์ร้อมทั้งส่งรายงานผลวิจยัฉบบัสมบูรณ์

เสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการบณัฑิตวทิยาลยั 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวจัิย 

ผูว้ิจยัจึงใช้วิธีการกาํหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้สูตรคาํนวณแบบไม่ทราบ

จาํนวนประชากร กรณีไม่ทราบจาํนวนประชากร (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, 2545:26) ท่ีมี

ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงัน้ี 

N              =             
𝑍2

4𝐸2
 

 

  เม่ือ  N แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   Z  แทน ค่ามาตรฐานของระดบัความเช่ือมัน่ 

   E  แทน ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึน 

N   =  
1.962

4(0.05)2
 

   =       385 

  โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling)  
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เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

แบบสอบถามปัจจยัการตดัสินใจของพุทธศาสนิกชนท่ีเขา้ปฏิบติัธรรมในวดั

อมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประเมินค่า (Rating scale) มี 

10 ระดบัตามวิธีการของ Likert scales (Likert,1970 : 275) คือ มากท่ีสุด มาก ดี ปาน

กลาง นอ้ย และควรปรับปรุง มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน แต่ละระดบัดงัน้ี 

การแบ่งคะแนนของระดบัความคิดเห็นเป็น 0 - 10 ระดบัดงัน้ี  

 อิทธิพลการตดัสินใจมากท่ีสุด  ใหค้ะแนน 10 คะแนน 

 อิทธิพลการตดัสินใจปานกลาง  ใหค้ะแนน   5 คะแนน 

 อิทธิพลการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด  ใหค้ะแนน   0 คะแนน 

เกณฑ์การพิจารณาขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัการ

ตดัสินใจของพุทธศาสนิกชนท่ีเขา้ปฏิบติัธรรมในวดัอมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี ซ่ึงเป็น

แบบสอบถามมาตรส่วนประเมินค่า (Rating scale) มี 10 ระดบัตามวิธีการของ Likert 

scales (Likert,1970 : 275) คือ         มากท่ีสุด มาก ดี ปานกลาง นอ้ย และควรปรับปรุง 

มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน แต่ละระดบัดงัน้ี 

 การแบ่งคะแนนของระดบัความคิดเห็นเป็น 0 - 10 ระดบัดงัน้ี  

 อิทธิพลการตดัสินใจมากท่ีสุด  ใหค้ะแนน 10 คะแนน 

 อิทธิพลการตดัสินใจปานกลาง  ใหค้ะแนน 5 คะแนน 

 อิทธิพลการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด  ใหค้ะแนน 0 คะแนน 
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4.  ผลการวเิคราะห์ / บทสรุป 

แสดงการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจไปปฏิบติัธรรมท่ี

วดัอมัพวนัแตกต่างกนั 

ปัจจยั t F Sig. 

เพศ ชาย/หญิง 0.792 - 0.798 

อาย ุ ระหวา่งกลุ่ม  0.405 0.798 

ระดบัการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม  0.616 0.708 

อาชีพ ระหวา่งกลุ่ม  1.022 0.461 

รายไดเ้ฉล่ียต่อ 

เดือน 

ระหวา่งกลุ่ม 
 

0.730 0.643 

สถานภาพ ระหวา่งกลุ่ม  0.188 0.832 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5.  อภิปรายผลการศึกษา 

   การตดัสินใจของพุทธศาสนิกชน อายุระหว่าง 20 -70 ปี ในการเขา้รับการ

ปฏิบติัธรรมของวดัอมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี ผูศึ้กษาทาํการอภิปรายผลไวด้งัน้ี  

   กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุ  20 ปี – 30 ปี  ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี  อาชีพรับราชการ/พนักงาน รายได้ระหว่าง  10,001 – 12,500 บาท   มี

สถานภาพสมรสแลว้ 

 การตดัสินใจดา้นสถานท่ี พบวา่ โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีการตดัสินใจใน

ระดบัมาก พบวา่ ดา้นหอ้งนํ้า หอ้งสุขา  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของพุทธศาสนิกชน

มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านท่ีพกัอาศยั  ดา้นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ  ดา้นสถานท่ี

รับประทานอาหาร  ดา้นสถานท่ีจอดรถ  และดา้นห้องปฏิบติัธรรม การตดัสินใจใน

ดา้นการอาํนวยความสะดวก  พบวา่ โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีการตดัสินใจในระดบั

มาก พบวา่ ดา้นการตอ้นรับ  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของพุทธศาสนิกชนมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ของงบุคลากรภายในวดั  ดา้นการให้ขอ้มูล  และ

ดา้นการความปลอดภยั มีอิทธิพลนอ้ยท่ีสุด    
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 การตดัสินใจเจา้หนา้ท่ีต่อคุณภาพของการใหบ้ริการ  พบวา่ โดยภาพรวมกลุ่ม

ตวัอยา่งมีการตดัสินใจในระดบัมาก พบวา่  การรับเร่ือง การให้คาํแนะนาํ ติดตามตาม

ความตอ้งการ มีอิทธิพลการตดัสินใจสูง รองลงมาคือ บริการดว้ยความสะดวกรวดเร็ว

ในการติดต่อสอบถามข้อมูลตามความต้องการของท่านอย่างครบถ้วน การ

กระตือรือร้นช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนตรงตามความตอ้งการของท่าน 

 การเปรียบเทียบการตดัสินใจไปปฏิบติัธรรมท่ีวดัอมัพวนั จาํแนกตาม เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพ พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ี

แตกต่างกนัมีการตดัสินใจเพื่อไปปฏิบติัธรรมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05  

ข้อเสนอแนะ  

 ขอ้เสนอแนะท่ีจะนาํผลการวจิยัไปใช ้

 1)  สํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรนาํผลการวิจยัท่ีไดรั้บคร้ังน้ีไป

เสนอหรือจดัการอบรม สัมมนา ประชุม ให้ความรู้เก่ียวกบัการวางแผนงานในการ

บริหารงานภายในวดั เช่น ดา้นสถานท่ีปฏิบติัธรรม ดา้นห้องปฏิบติัธรรม ดา้นห้องนํ้ า

หอ้งสุขา เป็นตน้ เพื่อสร้างกระบวนการ ในการบริการให้พุทธศาสนิกชนไดต้ดัสินใจ

เขา้วดัมาปฏิบติัธรรม 

 2)  วดัควรนาํผลวิจยัไปใชใ้นการวางแผนงานพฒันาสถานท่ีรวมถึงจดัอบรม

พฒันา เจา้หนา้ท่ี บุคลากร ปรับเปล่ียนกระบวนการทาํงานให้รวดเร็ว ทนัใจ ทนัสมยั 

เพื่อสนองตอบความตอ้งการของผูม้าปฏิบติัธรรม 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1)  ควรมีการศึกษาการวิจยัในเร่ืองการมีส่วนร่วมในการพฒันาเพื่อสร้าง

ความพึงพอใจของพุทธศาสนิกชนท่ีเขา้มาปฏิบติัธรรมต่อการใหบ้ริการของวดั 

 2)  ควรทาํการวิจยัศึกษาแนวทางการพฒันากระบวนการในการให้บริการแก่

พุทธศาสนิกชนท่ีเขา้มาปฏิบติัในแต่ละวดัภายในเขตพื้นท่ีเพื่อนาํผลการวิจยัท่ีไดจ้าก

การศึกษาไปใชใ้นการพฒันาสถานท่ีปฏิบติัธรรมของแต่ละวดั 

 3)  ควรทาํการวิจยัศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ

สังเกตเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเป็นแนวทางในการพฒันาวดัและสถานท่ีปฏิบติัธรรม 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE VIRTUOUS BEHAVIORS AND 

MONASTIC ADMINISTRATIVE BEHAVIORS OF 

PHRASANGHADHIKARN IN KANCHANABURI PROVINCE 

พระมหาวชัิย  กุลฐิโต  (ธรรมปภัสสร์)1  ดร.สุริยงค์  ชวนขยนั2 

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

บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมคุณธรรม ระดับ

พฤติกรรม การบริหารวดั และความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมคุณธรรมและพฤติ

กรรมการบริหารวดัของ พระสังฆาธิการในจงัหวดักาญจนบุรี ตามแนวคิดพฤติกรรม

คุณธรรมของผูบ้ริหาร คือ พละ 4 ประการ ไดแ้ก่ ปัญญาพละ (ความรอบรู้) วิริยพละ 

(ความเพียร) อนวชัชพละ (การงานไม่มีโทษ) และสังคหพละ (การสงเคราะห์) และ

ตามแนวคิดพฤติกรรมการบริหารวดัของมหาเถรสมาคม ตามภารกิจ 6 ดา้น คือ การ

ปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การ

สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์   

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นพระสังฆาธิการท่ีปฏิบติัหน้าท่ีด้าน

การบริหารวดั สังกดัมหานิกายในจงัหวดักาญจนบุรี  พ.ศ. 2552 จาํนวน 228 รูป โดย

การสุ่มอยา่งง่ายอย่างเป็นสัดส่วนของพระสังฆาธิการแต่ละอาํเภอ เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การ  

---------------------------------------------------   
 1 นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร   

มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี  

  2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพฒันา

การศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
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วจิยัเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่ 0.98 สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน   

ผลการวจัิยพบว่า 

 1. พฤติกรรมคุณธรรมของพระสังฆาธิการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ พฤติกรรมคุณธรรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ อนวชัชพละ 

(การงานไม่มีโทษ) สําหรับพฤติกรรมคุณธรรมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับ

ค่าเฉล่ีย คือ สังคหพละ (การสงเคราะห์) วริิยพละ (ความเพียร) และปัญญาพละ (ความ

รอบรู้)  

 2. พฤติกรรมการบริหารวดัของพระสังฆาธิการ  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

เม่ือพิจารณา เป็นรายด้าน  พบว่า  พฤติกรรมการบริการวดัอยู่ในระดบัมากทุกดา้น  

เรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ีย  คือ  การปกครอง  การสาธารณูปการ  การศาสนศึกษา  การ

เผยแผพ่ระพุทธศาสนา  การสาธารณสงเคราะห์  และการศึกษาสงเคราะห์ 

 3. พฤติกรรมคุณธรรมและพฤติกรรมการบริหารวดัของพระสังฆาธิการ ใน

ภาพรวม มีความสัมพนัธ์ทางบวกอยู่ในระดบัปานกลางอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมของพฤติกรรมคุณธรรมและรายดา้นของพฤติ

กรรมการบริหารวดั พบวา่ มีความสัมพนัธ์ทางบวกอยูใ่นระดบัสูง  คือ  พฤติกรรม

คุณธรรมกับการปกครอง  และพฤติกรรมคุณธรรมกับการสาธารณูปการ และมี

ความสัมพนัธ์ทางบวกอยู่ในระดบัปานกลางและมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าด้านอ่ืนอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 คือ พฤติกรรมคุณธรรมกบัการศึกษาสงเคราะห์ 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to study the level of virtuous behavior, the 

level of  monastic administrative behavior, and the correlations between the virtuous 

and monastic  administrative behavior of Phrasanghadhikarn in Kanchanaburi 

Province  according to  the  virtuous  behavior  of  administrators: the  4  Bala  as  
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follows; Panna-bala (wisdom), Viriya-bala (diligence), Anavajja-bala (flautlessness) 

and Sangaha-bala (sympathy), and  in accordance  with 6 missions of  the  monastic  

administrative  behavior  of  Mahatherasamakom: administration, religious 

education, educational assistance, buddhist propagation, public services, and public 

assistance. 

 The  sample  group  consisted  of  228  Phrasanghadhikarn  who  were  

monastic  administrators  under  Mahanikaya Section  in  Kanchanaburi  Province, 

in  academic  year  2009,  obtained  by  simple  random  by  proportionally  

sampling  of  Phrasanghadhikarn  in  each  district.  A  constructed  5-level  rating  

scale  questionnaire  with  the  reliability  of  0.98  was  used  as  a  tool  to  collect  

data.  The  statistics  employed  for  data  analysis  were  percentage,  mean, 

standard  deviation,  and  Pearson’s  product  moment  correlation  coefficient. 

The  research  findings  were  as  follows: 

 1.  The  virtuous  behavior  of  Phrasanghadhikarn  was  overall  at  a  high  

level,  When  each  mission  was  considered  separately,  it  revealed  that  the  

highest  level  mission  Anavajja-bala (flautlessness),  was  at  the  highest  level.  

For  it  revealed  that  3  missions were  at  the  high  level,  ranking  in  the  order  

of  mean  from  high  to  low  as  follows: Sangaha-bala (sympathy), Viriya-bala 

(diligence), and Panna-bala (wisdom).   

   2.  The  monastic  administrative  behavior  of  Phrasanghadhikarn  was  

overall  at  the  high  level. When  each  mission  was  considered  separately, it  

revealed  that  all  missions  were  at  the  high  level, ranking  in  the  order  of  

mean  from  high  to  low  as  follows: administration, public services, religious 

education, buddhist propagation, public assistance  and  educational assistance.   

 3.  The virtuous behavior and the  monastic  administrative  behavior  of  

Phrasanghadhikarn  were  overall  positively  correlations,  with  a  statistical  

significance  at the  middle  level  of  0.01.  When  overall  of  the  virtuous  
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behavior  and  each  mission  of  the  monastic  administrative  behavior  was  

considered  separately, it  revealed  that  were  positively  correlations, as  follows: 

the virtuous behavior with administration and the virtuous behavior with  public 

services, and it revealed that was positively correlation and the lowerest mean, with 

a  statistical  significance  at  the  middle  level  of  0.01  was  the  virtuous  behavior  

with  educational assistance. 

ความเป็นมาของปัญหาการวจัิย 

 ในปัจจุบนัประชากรทัว่โลกพึงพอใจกบัสภาพสังคมแบบโลกาภิวตัน์ มุ่ง

พฒันาวตัถุ  เพื่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกสบายให้กับตนเอง มองมิติทางด้าน

ร่างกายเป็นสําคญั แต่ในทางตรงกนัขา้มไม่ให้ความสนใจในมิติทางด้านจิตใจ จึง

ห่างไกลศีลธรรมซ่ึงเป็นความสุขท่ีเท่ียงแทแ้น่นอน ย ัง่ยืนท่ีสุดกว่าส่ิงใด ๆ ทาํให้ไม่

พบความสุขท่ีแท้จริงในชีวิต ดาํเนินชีวิตผิดพลาด นําไปสู่จุดเส่ือมสลายในท่ีสุด 

สังเกตไดจ้ากจาํนวนประชากรโลกท่ีสนใจใฝ่คุณธรรมเขา้ไปศึกษาธรรมะ ในศาสน

สถานมีจาํนวนนอ้ยลงอยา่งต่อเน่ือง   

 ในประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากสาเหตุน้ีเช่นเดียวกนั  ขอ้พิสูจน์ท่ีเห็นได้

ชดัจากสถิติการสาํรวจอยา่งไม่เป็นทางการในปีพุทธศกัราช 2552 มีวดัร้างในประเทศ

ไทยเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ ไม่หยุดย ั้งถึงหน่ึงหม่ืนวดั นบัเป็นจาํนวนหน่ึงในสามของวดั

ท่ีมีในประเทศทั้งหมดสามหม่ืนกว่าวดั นบัเป็นสัญญาณอนัตรายเป็นอย่างยิ่ง ถา้เรา

ไม่ให้ความสนใจใฝ่ศึกษาธรรมะ ช่วยกนัปกป้องคุม้ครองพระพุทธศาสนา ในอีกไม่

ช้าเราจะตอ้งกลายเป็นอดีตเมืองพุทธศาสนา เหมือนหลาย ๆ ประเทศในโลก (พระ

ภาวนาวริิยคุณ, 2552: 5-6) 

 สาเหตุของความเส่ือมถอยทางดา้นจิตใจเกิดข้ึนไดจ้ากทั้งสองฝ่ายคือฆราวาส

และพระสงฆ์  ฝ่ายฆราวาสไม่สนใจใฝ่หาคุณธรรม อาจเป็นเพราะว่าตนเองไม่ได้

สนใจหรือคิดวา่ยงัไม่ถึงเวลา ท่ีจะตอ้งศึกษาธรรมะและนาํธรรมะมาใชใ้นการดาํเนิน

ชีวติ หรือเพราะยงัไม่พบวดัหรือสถานท่ีศึกษาธรรมะท่ีชอบใจ ฝ่ายพระสงฆส่์วนใหญ่

มกัจะคิดวา่ การท่ีประชาชนทัว่ไปไม่เขา้มาศึกษาธรรมะในวดัเพราะเขาไม่ไดส้นใจใฝ่

ศึกษาธรรมะ จึงไม่คิดหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขใช้เทคนิคหรือแนวทางใด ๆ ให้เขา
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สนใจเขา้มาศึกษาธรรมะในวดั ซ่ึงนบัวา่เป็นขอ้สรุปท่ีผิดพลาดเป็นอยา่งยิ่ง เพราะแท้

ท่ีจริงแลว้สาเหตุท่ีประชาชนไม่เขา้วดัโดยส่วนใหญ่แลว้เป็นเพราะวดัไม่น่าเขา้ วดัท่ี

น่าเล่ือมใสศรัทธาในประเทศไทยมีอยู่น้อยมาก  เม่ือเทียบกับสัดส่วนจาํนวนวดั

ทั้งหมด    

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมคุณธรรมของพระสังฆาธิการในจังหวดั

กาญจนบุรี 

2. เพื่อศึกษาระดบัพฤติกรรมการบริหารวดัของพระสังฆาธิการในจงัหวดั

กาญจนบุรี 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัพฤติกรรมคุณธรรมและระดบัพฤติ

กรรมการบริหารวดัของพระสังฆาธิการในจงัหวดักาญจนบุรีงานวจิยัในประเทศ 

 งานวิจยัในประเทศเป็นงานวิจยัท่ีจดัทาํภายในประเทศ  เพื่อประโยชน์แก่

การศึกษาหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ

พฤติกรรมคุณธรรมและพฤติกรรม  การบริหาร มีดงัน้ี 

 พระครูสถิตนภคุณ  เสนสุข (2550)  ได้ทาํการวิจยัเร่ืองสภาพการปฏิบัติ

หนา้ท่ีในตาํแหน่ง เจา้อาวาสของพระสังฆาธิการ: กรณีศึกษาเขตปกครองคณะสงฆ์

อาํเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ผลการวิจยัพบวา่ ในส่วนของการปฏิบติัหนา้ท่ีของ

เจา้อาวาสในดา้นสาธารณูปการปฏิบติัหนา้ท่ี  ในระดบัมาก เก่ียวกบัการจดัการศาสน

ศึกษาภายในวดัการปฏิบติัหนา้ท่ีในระดบัปานกลาง   

 พระครูสังฆรักษ์พศวีร์  ธีรป�ฺโญ (2550) ไดท้าํวิจยัเร่ืองบทบาทของพระ

สังฆาธิการใน  การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ศึกษากรณีพระสังฆาธิการในจงัหวดั

นนทบุรี ผลการวิจยัพบว่า  ประการแรก ดา้นการศึกษาสงเคราะห์ ดา้นการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ พบว่า มี

บทบาทอยู่ในระดบัมากทุกด้าน ประการท่ีสอง การเปรียบเทียบบทบาทของพระ

สังฆาธิการจงัหวดันนทบุรีท่ีมีจาํนวนพรรษา ระดบัการศึกษาสายสามญั การศึกษา

ทางเปรียญธรรม ประสบการณ์ในการปฏิบติัหน้าท่ี และการสังกัดวดัแต่ละขนาด

แตกต่างกนั มีบทบาทต่อการบริหารกิจการคณะสงฆใ์นจงัหวดันนทบุรีไม่แตกต่างกนั  
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 พระธนดล  นาคสุวณฺโณ (2550) ไดท้าํวิจยัเร่ืองการบริหารกิจการคณะสงฆ์

จงัหวดับุรีรัมย ์ผลการวิจยัพบวา่ ประการแรก พระสังฆาธิการในจงัหวดับุรีรัมย ์มี

บทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในด้านการ

ปกครองอยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่

พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ประการท่ีสอง ผลการเปรียบเทียบบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จงัหวดั

บุรีรัมย ์  

   วรีะ ฉายแสง (2551) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหา

บวั   ญาณสัมปันโน) และงานสังคมสงเคราะห์ ผลการวิจยัพบว่า การสงเคราะห์โลก

ของท่าน ถือไดว้า่ทาํประโยชน์แก่มนุษยแ์ก่สัตวท์ั้งหลาย  เสียสละตนเองและเวลาเพื่อ

ส่วนรวม  มีความเมตตาอย่างแทจ้ริงเป็นตวัอย่างอนัดีงามทั้งทางโลกและทางธรรม 

ซ่ึงเป็นท่ีเคารพศรัทธา ของประชาชนทั้งหลาย  การสงเคราะห์ในทางธรรมทุกคร้ังท่ี

หลวงตามหาบัวท่านได้มีโอกาส ไปเทศนาตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่านมุ่งสอนให้

ประชาชนทั้งหลายหมัน่ทาํความดีสร้างกุศลกรรมและอบรมจิตให้เกิดปัญญา เพื่อเป็น

แนวทางการดาํเนินชีวิต เม่ือประสบปัญหาต่าง ๆ ก็ย่อมท่ีจะมีปัญญาในการแก้ไข

ปัญหาเหล่านั้น ความเมตตาสงสารของหลวงตามหาบวัท่ีมีต่อโลก  ไม่ปรากฏเพียงแค่ 

การเทศนาหรือการอบรมสั่งสอนซ่ึงเป็นลกัษณะสําคญัท่ีสุดอย่างเดียวเท่านั้น ความ

เมตตาของท่านยงัแผข่ยายไปในแง่วตัถุส่ิงของเคร่ืองอุปโภคบริโภค   

 ชนะชยั  แจง้สว่าง (2552)  ไดท้าํวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรม

คุณธรรมและ พฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้น

ท่ี 1-2 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจยัพบว่า ประการแรก 

พฤติกรรมคุณธรรมของผูบ้ริหารทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด  เรียงตามลาํดบัคือ 

อนวชัชพละ (สุจริต)  วิริยพละ (ขยนั)  สังคหพละ (มนุษยสัมพนัธ์)  และปัญญาพละ 

(ปัญญา) ประการท่ีสอง พฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหารในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด  ส่วนรายดา้น พบวา่พฤติกรรมการบริหารงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 3 

ดา้น คือ การบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การบริหารทัว่ไป และท่ีอยู่
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ในระดบัมาก คือการบริหารวิชาการ ประการท่ีสาม พฤติกรรมคุณธรรมและพฤติ

กรรมการบริหารงานของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์ทางบวกทุกดา้น 

งานวจัิยต่างประเทศ 

 งานวิจยัต่างประเทศเป็นงานวิจยัท่ีจดัทาํในต่างประเทศ  เพื่อประโยชน์แก่

การศึกษาหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ

พฤติกรรมคุณธรรม และพฤติกรรมการบริหาร  มีดงัน้ี 

 แมกนูสัน (Magnuson, 1971: pp. 78-91) ไดว้จิยัเร่ืองคุณลกัษณะของผูจ้ดัการ

โรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จ โดยจาํแนกคุณลกัษณะของผูจ้ดัการโรงเรียนออกเป็น 2 

ลกัษณะ คือ คุณลกัษณะ ด้านอาชีพ (professional characteristics) และคุณลกัษณะ

ส่วนตวั (personal characteristics) ไดส้รุปคุณลกัษณะทั้ง 2 ลกัษณะไว ้ดงัน้ี ประการ

แรก คุณลกัษณะดา้นวิชาชีพ  ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ ท่ีสําคญั คือ มีความสามารถ

ในการติดต่อและเขา้กบัผูอ่ื้นไดดี้ มีความรู้ในสายวิชาชีพเป็นอย่างดี รู้จกัมอบหมาย

งานให้ผูอ่ื้นทาํ ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ ให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เป็นผู ้

น่าเขา้ใกลแ้ละมีเวลาสาํหรับผูร่้วมงาน ใหค้วามสนใจในบุคคลอ่ืน มีความสามารถใน

การวางแผนและการจดัระเบียบงาน รับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืน รู้จกัใชช่้องทาง

แห่งอาํนาจหน้าท่ี ประการท่ีสอง คุณลกัษณะส่วนตวั  ประกอบดว้ยคุณลกัษณะท่ี

สาํคญั คือ มีวิจารณญาณและมีความยุติธรรม มีความซ่ือสัตยแ์ละจงรักภกัดี  มีความรู้

กวา้งขวาง เป็นผูมี้สติไม่ใชอ้ารมณ์ มีความจริงใจ มีความเป็นมิตร มีอารมณ์ขาํขนั มี

ใจกวา้งและเปิดเผย มีความเสมอตน้เสมอปลาย มีความเมตตาปรานีและเอ้ืออาทรต่อ

ผูอ่ื้น 

 เอกการ์ด (Eckhardt, 1978: pp. 562-563–A) ไดท้าํการวิจยัศึกษาเร่ืองเกณฑ์

การคัดเลือกผู ้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของ

คณะกรรมการการศึกษา ในรัฐอิลลินอยส์ พบว่า คณะกรรมการศึกษาของโรงเรียน

ประถมศึกษาและมธัยมศึกษามีเกณฑ์ ในการคดัเลือกครูใหญ่ไม่แตกต่างกนั และมี

ความตอ้งการครูใหญ่ท่ีมีคุณสมบติั 10 ประการดว้ยกนัคือ การรับรู้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี 

มีอารมณ์มั่นคง มีทักษะในการตัดสินใจ มีทักษะในการส่ือสาร บุคลิกภาพดี มี

ความสามารถในการปรับตวั มีมนุษยสัมพนัธ์ มีคุณธรรม สติปัญญาดี และสุขภาพดี 
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 คาริสัน (Carison, 2000: pp. 159-177)  ไดท้าํการศึกษาวจิยัโดยพบวา่  ปัจจยัท่ี

จะช่วยทาํให้ผูบ้ริหารประสบความสําเร็จในการบริหารงาน มีดงัน้ี คือ การมีครูดี  

ผูบ้ริหารโรงเรียน มีความสามารถ  มีหลกัสูตรท่ีเหมาะสม  มีงบประมาณพอเพียง  

ความสนใจของครูต่อนกัเรียน ความสนใจของผูป้กครอง  หอ้งเรียนพอเพียง  ชั้นเรียน

ขนาดเล็ก  ระยะทางระหว่างบา้นกบัโรงเรียน  การสอนอย่างสร้างสรรค ์  ครูและ

นกัเรียนอาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีเดียวกนั 

 ออนท์เซส์  (Ontzes อ้างถึงใน ภักดี  สมคะเณย์,  2543 : 50) ได้ศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทของครูใหญ่กบัความพึงพอใจในการทาํงานของครู โดย

ทดสอบบทบาทของครูใหญ่กบัความพึงพอใจในการทาํงานของครู ผลการวิจยัพบวา่ 

ประการแรก ครูส่วนมากพอใจในพฤติกรรมผูน้าํ มิติมุ่งงานมากกว่ามิติมุ่งสัมพนัธ์ 

ประการท่ีสอง ครูท่ีร่วมงานกบัครูใหญ่ประเภทยึดบุคลากรเป็นหลกั (idiographic 

principles) จะมีความพึงพอใจในการทาํงานนอ้ยกวา่ครูท่ีทาํร่วมกบัครูใหญ่ท่ีใช้สาย

กลาง และยดึงานเป็นหลกั 

 แคร์รอลล์ (Carroll, อ้างถึงใน สุเนตร ทองคํา, 2544 : หน้า 55)  ได้

ทาํการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารในดา้นคุณธรรม พบวา่ ปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อพฤติกรรมภาวะผูน้าํ  ของโรงเรียน คือ คุณธรรมของผูบ้ริหารและครู ความมี

มนุษยสัมพนัธ์ ความอดทน จิตวิทยา   (การเกล้ียกล่อม) การตดัสินใจ การแสดงออก 

ความสามคัคีปรองดอง  สถานภาพครู ภาวะเศรษฐกิจ  กิจกรรมการบริหารของ

โรงเรียน ความสัมพนัธ์กบัชุมชน การสนบัสนุนจากชุมชน สรุปว่าคุณธรรมของครู

ส่งผลถึงการเป็นผู ้นําของผูบ้ริหารต่อการรักษาคํ้ าจุน รักษาภาพในองค์กรและ

แกปั้ญหาความขดัแยง้ระหว่างสมาชิก  คุณธรรมของครูนั้นจะเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้าํ

ของผูบ้ริหารเป็นประการแรกและรวมถึงการตดัสินใจและการแสดงออก  นอกจากน้ี

แลว้ความสัมพนัธ์ใน หลายมิติท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบัคุณธรรมของครูต่อพฤติกรรม

ของผูน้าํ  คือ แรงจูงใจ 

 แลชเวย ์(Lashway, 2002: p. 182) ไดท้าํการศึกษาวิจยัโดยพบว่า การท่ีจะ

บริหารโรงเรียน ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวไ้ดน้ั้น ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งรู้จกัใช้

กลยุทธ์ท่ีเหมาะสม ในการจดัการศึกษา เช่น จัดหลักสูตรท่ีได้มาตรฐานและให้
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ความสําคัญกับการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกับนักเรียน นอกจากน้ี ยงัต้องสร้าง

บรรยากาศและจัดส่ิงแวดล้อมในการเรียนรู้เพื่อช่วย ในการสอนของครู โดยหา

ยุทธวิธีใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน จดัหาทรัพยากรเพื่อพฒันา การเรียนการสอน

ตามท่ีครูตอ้งการ   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พระสังฆาธิการท่ีปฏิบติัหน้าท่ีด้านการ

บริหารวดั สังกดัมหานิกายในจงัหวดักาญจนบุรี ปีพุทธศกัราช 2552 จาํนวน 562 วดั 

ๆ ละ 1 รูป รวมจาํนวน 562 รูป   

 2. กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นพระสังฆาธิการท่ีปฏิบติัหน้าท่ีดา้นการ

บริหารวดั  สังกดัมหานิกายในจงัหวดักาญจนบุรี  ปีพุทธศกัราช  2552  จาํนวน 228 

วดั ๆ ละ 1 รูป รวมจาํนวน 228 รูป ซ่ึงไดม้า  

 สรุปผลการวจัิย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมคุณธรรมและ

พฤติกรรม   การบริหารวดัของพระสังฆาธิการในจงัหวดักาญจนบุรี  ปรากฏผลตาม

วตัถุประสงคข์องการวจิยั  และไดข้อ้คน้พบตามสมมติฐาน  ดงัน้ี 

 1. พฤติกรรมคุณธรรมของพระสังฆาธิการในจงัหวดักาญจนบุรี  ในภาพรวม

ทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ พฤติกรรมคุณธรรมอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นอนวชัชพละ (การงานไม่มีโทษ)  และพฤติกรรมคุณธรรมอยู่

ในระดบัมาก เรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ีย คือ ดา้นสังคหพละ (การสงเคราะห์) ดา้นวิริย

พละ (ความเพียร) และด้านปัญญาพละ (ความรอบรู้) ตามลาํดับ  ส่วนพฤติกรรม

คุณธรรมรายขอ้ในแต่ละดา้น  พบวา่ 

 2. พฤติกรรมการบริหารวดัของพระสังฆาธิการในจงัหวดักาญจนบุรี ใน

ภาพรวมทั้ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  

พฤติกรรมการบริหารวดั อยู่ในระดบัมากทุกด้าน เรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ีย คือ การ

ปกครอง การสาธารณูปการ การศาสนศึกษา การเผยแผพ่ระพุทธศาสนา การสาธารณ

สงเคราะห์ และการศึกษาสงเคราะห์ ตามลาํดบั  
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 3.  พฤติกรรมคุณธรรมและพฤติกรรมการบริหารวดัของพระสังฆาธิการ ใน

ภาพรวม   มีความสัมพนัธ์ทางบวกอยู่ในระดบัปานกลางอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นของพฤติกรรมคุณธรรม และรายดา้นของพฤติ

กรรมการบริหารวดั พบว่า มีความสัมพนัธ์ทางบวกอยู่ในระดบัสูงอย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ พฤติกรรมคุณธรรมกับการปกครอง  และพฤติกรรม

คุณธรรมกบัการสาธารณูปการ  และมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยู่ในระดบัปานกลาง

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เรียงตามลาํดบัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ คือ 

พฤติกรรมคุณธรรมกบัการศาสนศึกษา  รองลงมาคือ พฤติกรรมคุณธรรมกบั การเผย

แผพ่ระพุทธศาสนา พฤติกรรมคุณธรรมกบัการสาธารณสงเคราะห์  และพฤติกรรม

คุณธรรมกบัการศึกษาสงเคราะห์ ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่าง

พฤติกรรมคุณธรรมกบัพฤติกรรมการบริหารวดัในแต่ละด้าน 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

 การวจิยัความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมคุณธรรมและพฤติกรรมการบริหาร

วดัของ  พระสังฆาธิการในจงัหวดักาญจนบุรี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะจากการวิจยั และ

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัคร้ังต่อไป  ดงัน้ี 

         1. ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย ผู้วจัิยขอเสนอแนะต่อพระสังฆาธิการ มีดังนี ้

           1.1 พระสังฆาธิการควรพฒันาตนเองให้มีความรู้ สามารถนาํเทคโนโลยีและ

วทิยาการใหม่มาใชใ้นการบริหารงานไดอ้ยา่งเหมาะสม                            

 1.2 พระสังฆาธิการควรมีการจดัทาํรายการและแผนการทาํงานก่อนเร่ิมตน้

ทาํงาน  เพื่อความละเอียดรอบคอบและป้องกนัความผดิพลาดเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน 

             1.3 พระสังฆาธิการควรมีเอกสารท่ีระบุกฎเกณฑ์และแนวทางท่ีตอ้งปฏิบติัไว้

ชดัเจน  เพื่อใหก้ารทาํงานเรียบร้อยมีมาตรฐานในการดาํเนินงาน 

             1.4 พระสังฆาธิการควรศึกษาฝึกฝนอบรมให้มีความรู้ความชาํนาญในการ

บริหารด้านความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในองค์กร เพื่อให้มีความสามารถในการระงับ

อธิกรณ์ การวินิจฉยัปัญหา เพื่อยุติเหตุ หรือการลงนิคหกรรม ไดอ้ยา่งเรียบร้อยดีงาม

ถูกตอ้งเหมาะสม 
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            1.5 พระสังฆาธิการควรมีการตรวจเยี่ยมสํานกัศาสนศึกษา เพื่อให้ทราบสภาพ

การดาํเนินงานและปํญหาอุปสรรคต่าง ๆ สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บมาใชใ้นการพฒันา

ปรับปรุงสาํนกัศาสนศึกษาใหเ้จริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึนไป                   

 1.6 พระสังฆาธิการควรจัดให้มีการบรรยายธรรมทางวิทยุกระจายเสียง  

เพราะสามารถเผยแผธ่รรมะขยายออกไปไดอ้ยา่งกวา้งขวาง   

1.7 พระสังฆาธิการควรจดัหาแหล่งเงินทุนอ่ืน ๆ เพื่อพฒันาปรับปรุงวดั  

นอกเหนือจากการรับบริจาค  ด้วยการก่อสร้างเสนาสนะโดยใช้เงินงบประมาณ

อุดหนุนจากทางราชการ 

    2. ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 2.1 ควรศึกษาวจิยัความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรร

มาภิบาลและพฤติกรรมการบริหารวดัของพระสังฆาธิการในจงัหวดักาญจนบุรี 

 2.2 ควรศึกษาวิจัยเพื่อหารูปแบบมาตรฐานในการบริหารวดัของพระ

สังฆาธิการ   
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การตัดสินใจซ้ือนํา้ปลาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

PURCHASING BEHAVIOR FOR FISH SAUCE OF CONSUMERS IN 

BANGKOK 

กริน ธิตยางกรุวงศ ์1  ดร.กฤษฎาภรณ์ รุจิธาํรงกุล 2 

............................................................................................................. 

          บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมในการบริโภค

นํ้ าปลา ในดา้นทศันคติ การคลอ้ยตามบุคคลรอบขา้ง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม 

ความพึงพอใจ ความไวว้างใจ ความตั้งใจ การตดัสินใจ และ 2) ปัจจยัดา้นพฤติกรรมท่ี

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ าปลา ประกอบดว้ย ทศันคติ การคลอ้ยตามบุคคลรอบ

ขา้ง ความตั้งใจซ้ือ การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ความพึงพอใจ และความไวว้างใจ 

โดยมีกลุ่มตวัอยา่งอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมีอายุเท่ากบัและมากกวา่ 20 ปี จาํนวน 400 ราย 

อาศยัแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ดว้ย สถิติเชิงพรรณนา

ดว้ย ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย(Mean) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติการวิเคราะห์เส้นทาง (Part Analysis) 

ทดสอบสมมติฐาน 

           ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นสตรี อายุ 30-39 ปี มี

สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียเดือนละ 10,001 ถึง 

20,000 บาทนั้น ต่างนิยมบริโภคนํ้ าปลาท่ีมีตรายี่ห้อไทย  ซ่ึงพฤติกรรมในการบริโภค

นํ้าปลาในวตัถุประสงคข์อ้ 1 มีลกัษณะโดดเด่นมากท่ีสุด `อธิบายไดด้ว้ย  ทศันคติจาก

การรับรองคุณภาพ การคลอ้ยตามบุคคลรอบขา้งจากค่านิยมในตราสินคา้ไทย การ 

 

___________________________________ 
1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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รับรู้การควบคุมพฤติกรรมจากสิทธิการตดัสินใจซ้ือด้วยตวัเอง ความพึงพอใจจาก

ความสะอาดของนํ้ าปลา ความไวว้างใจจากตรายี่ห้อของนํ้ าปลาท่ีซ้ือ ความตั้งใจซ้ือ

นํ้ าปลาจากตราเหมือนเดิมในคร้ังถดัไป และการตดัสินใจซ้ือนํ้ าปลาสําหรับนาํไปใช้

เอง 

 ทาํนองเดียวกนั ปัจจยัสาเหตุในวตัถุประสงคข์อ้ 2 ท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจ

ซ้ือนํ้ าปลาเพิ่มข้ึน คือ อิทธิพลทางตรงของความตั้งใจซ้ือ และการรับรู้การควบคุม

พฤติกรรมของผูซ้ื้อตามลาํดบั ในทิศทางเดียวกนั และอิทธิพลทางออ้มผา่นความตั้งใจ

ซ้ือ โดยท่ีผูบ้ริโภคตั้งใจซ้ือเพิ่มข้ึนนั้น ข้ึนอยูก่บั อิทธิพลทางตรงของความไวว้างใจ 

ความพึงพอใจ และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ของผูซ้ื้อตามลาํดับในทิศทาง

เดียวกนัเช่นกนัส่วนงานวจิยัต่อไปคือ การศึกษาการตดัสินใจซ้ือซํ้ านํ้ าปลากบักลยุทธ์

ส่วนประสมทางการตลาด 

 

Abstract 

 This research have 2 purposes to study: 1) To study the consumer behavior 

on consuming fish sauce, which are attitude, inclination to respond to those in one’s 

environment, perception of the ability to control one’s own behavior, satisfaction, 

trust, intention and purchasing behavior  2) To study the behavior ‘s factor that 

influencing purchasing decision on fish sauce, which are intention to purchase, 

perception of the ability to control one’s own behavior, satisfaction and trust. It 

utilizes questionnaire with four hundred people who have two qualifications – living 

in Bangkok; having minimum age of twenty years. Percentage, mean, standard 

deviation, Part Analysis are considered to be utilized for analyzing the data.  

 In respect to gender, a majority were married females, ages of thirty to 

thirty-nine, and private-sector employees with a monthly income between 10,001-

20,000 Baht. Most of them prefer fish sauce with Thai brands. 
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            The research also shown that the consumers’ attitude is highly on quality 

guarantee, the inclination to respond to those in one’s environment is highly on 

brand, the perception of the ability to control one’s own behavior is highly on their 

own purchasing decision, the satisfaction is highly on the cleanness of fish sauce, 

the trust is highly on the selected brand, the intention is highly on the used brand 

next time, and the purchase decision is highly on purchase for using by themselves. 

            The degree of purchasing decision on fish sauce increases as 1) intention to 

purchase increases 2) perception of the ability to control one’s own behavior 

increases. The degree of intention to purchases increases as 1) trust increased 2) 

satisfaction increases 3) perception of the ability to control one’s own behavior 

increases.  The next research would be the study of repurchasing factor and 

marketing mix strategy. 

1.บทนํา 

            การตดัสินใจซ้ือนํ้าปลาของผูบ้ริโภค มีความแตกต่างจากสินคา้อุปโภคบริโภค

โดยทั่วไป อันสืบเน่ืองมาจาก คุณลักษณะของนํ้ าปลา เช่น กล่ิน และ สี ท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ อีกทั้งผลิตภณัฑ์นํ้ าปลายงัมีความหลากหลาย ทั้งทางดา้นคุณภาพ รสชาติ 

สี กล่ิน และบรรจุภณัฑ ์ผูบ้ริโภคจึงสามารถเลือกซ้ือนํ้ าปลาไดต้ามตอ้งการของแต่ละ

บุคคล เช่น ระดบัความเคม็ ระดบัสีนํ้ าปลา  ระดบัความไวว้างใจตรายี่ห้อ ระดบัความ

พอใจคุณภาพของนํ้ าปลา ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ ความสวยงามของฉลาก 

ความคุน้เคยในการใช ้และวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ เช่น การซ้ือนํ้ าปลาเพื่อการบริโภค 

การซ้ือเพื่อเป็นของฝาก ยกตวัอยา่งเช่น การซ้ือนํ้ าปลาพื้นบา้น ตามร้านขายของฝาก

ในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล ตามขอ้ความ ท่ีมกัใช้ในการประชาสัมพนัธ์ทางการตลาด คือ 

“นํ้ าปลา ส่ิง ท่ี คู่บ้านเรามานาน”(http://www.meetips.com/webboard/viewthread. 

php?tid=55, 10 มกราคม 2554) 

           พฤติกรรมการบริโภคนํ้ าปลาของผูบ้ริโภค เติบโตข้ึนเพราะ ผลิตภณัฑ์นํ้ าปลา 

ถูกพัฒนาให้มีมาตรฐานท่ีสูงข้ึน ตามข้อจํากัด และกฏหมายทางการค้า  ทั้ ง

ภายในประเทศ และระหวา่งประเทศ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภค และทาํให้
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ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ และความไวว้างใจ ในผลิตภัณฑ์นํ้ าปลา การพฒันา

ผลิตภณัฑ์ ส่งผลให้การบริโภคนํ้ าปลา ของผูบ้ริโภคในต่างประเทศเติบโตข้ึน โดย

ยอดการส่งออกนํ้ าปลาในปี 2552 มีมูลค่าการส่งออก 1,062.47 ล้านบาท เพิ่มข้ึน

ประมาณร้อยละ 4 จากปี 2551 ถึงแมว้่า จะเป็นการเติบโตท่ีลดลงจากปีก่อนหน้า ท่ี

เกิดการขยายตวัเพราะการคลอ้ยตามความนิยมอาหารไทย ของชาวต่างชาติ ท่ีมีมูลค่า

การส่งออกในปี 2551 ถึง 1,0929.99 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 18.31 จากปี 2550  (กลุ่ม

พฒันาและให้บริการสารสนเทศ, ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสํานกั

ปลดักระทรวงพาณิชย ์

http://www.ops3 . moc.go.th/infor/MenuComTH/stru1 _export/export_topn_ 

re/report.asp, 18 พฤษภาคม 2554)   

           การตัดสินใจซ้ือของผูโ้ภคในประเทศส่วนหน่ึง แตกต่างจากผูบ้ริโภคใน

ต่างประเทศ เพราะผลสํารวจของแบรนด์ปลาหมึก พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่รู้จกั

ป้าย มอก.(มาตรฐานอุตสาหกรรม) และไม่ชอบรสชาติท่ีเค็ม กล่ินแรง และสีดาํเร็ว 

ทาํให้ผูบ้ริโภคไม่เลือกยี่ห้อน้ี แบรนด์ปลาหมึก จึงพฒันาสินคา้ใหม่ ท่ีมีรสชาติกลม

กล่อม ใสสะอาดข้ึน และไม่มีสัญลกัษณ์ “มอก.” ในราคาท่ีถูกลง เป็นกลยุทธ์ท่ีใชใ้น

การทาํตลาดภายในประเทศ ตามลกัษณะของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในประเทศ และ

สาํหรับต่างประเทศ ลกัษณะของพฤติกรรมการซ้ือ ผูบ้ริโภคมีทศันคติต่อสินคา้ ท่ีตอ้ง

ผ่านการรับรองคุณภาพการผลิต ทั้ ง GMP และ HACCP โดยแบรนด์ปลาหมึก 

สามารถส่งออกไปขายมาก กวา่ 70 ประเทศ และขยายไปยงัตะวนัออกกลางในอนาคต 

(“ตลาดนํ้ าปลาหม่ืนลา้นหืดข้ึนคอ “ปลาหมึก” บุกในรอบ 5 ปีร้ังแชร์” [ออนไลน์] 

เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  :  http://www2.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID= 

9540000052791, 10 มกราคา 2554) 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย     

 การวจิยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษา 

1. พฤติกรรมในการบริโภคนํ้ าปลา ซ่ึงประกอบดว้ย ทศันคติ การคลอ้ยตาม

บุคคลรอบขา้ง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ความพึงพอใจ ความไวว้างใจ ความ

ตั้งใจ และการตดัสินใจซ้ือ 

http://www.ops3.moc.go.th/infor/MenuComTH/stru1_export/export_topn_
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2. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือนํ้ าปลาของผูบ้ริโภค ซ่ึง

ประกอบดว้ยความตั้งใจซ้ือ การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ความพึงพอใจ และความ

ไวว้างใจ 

สมมติฐานในการวจัิย 

         ผูว้จิยั กาํหนดสมมติฐานของการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 

           สมมติฐานท่ี 1 คือ ปัจจยัดา้นทศันคติ การคล้อยตามบุคคลรอบขา้ง การรับรู้

การควบคุมพฤติกรรม ความพึงพอใจ และความไวว้างใจ สามารถอธิบายลกัษณะของ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคนํ้าปลาได ้

           สมมติฐานท่ี 2 คือ ผลของความตั้งใจซ้ือ ทศันคติ การคลอ้ยตามบุคคลรอบขา้ง 

การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ความพึงพอใจ ความไวว้างใจ มีอิทธิพลทางตรงและ

ทางอ้อมต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ าปลาในทิศทางเดียวกัน โดยผลของการคล้อยตาม

บุคคลรอบขา้งมีความสัมพนัธ์ผกผนักบัความตั้งใจซ้ือนํ้าปลาของผูบ้ริโภค 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการทบทวนวรรณกรรม สรุปเป็นโครงสร้างตน้แบบศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี  

        ตวัแปรอิสระ        ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.แนวความคิด ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

           ในการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจซ้ือนํ้ าปลาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูว้ิจยัไดท้าํการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใช้เป็นแนวทางใน

การศึกษา ซ่ึงเน้ือหาท่ีทบทวนมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

        1.ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบันํ้าปลา 

           นํ้าปลา เป็นผลผลิตจากการใชป้ลาหมกักบัเกลือในรูปแบบต่างๆ เพื่อใชใ้นการ

ปรุงรสอาหาร ซ่ึงถือเป็นภูมิปัญญาของคนทอ้งถ่ินทัว่ไป แต่ความนิยมในการใชป้รุง

อาหารหรือประกอบอาหารอาจแตกต่างกนัไปตามวฒันธรรมอาหารการกินในแต่ละ

ทศันคติ 

การรับรู้การ

ควบคม

 

การคลอ้ยตาม

้  

 

ความพึงพอใจ 

ความตั้งใจซ้ือ 

ความไวว้างใจ 

การตดัสินใจ 

+ 

+ 
+ + 

+ 

+ 

- 

+ 
+ 
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ชนชาติ  การหมกัปลากบัเกลือถือเป็นวิธีการขั้นพื้นฐาน ในการถนอมอาหารท่ีหลาย

ชนชาติใชก้นั โดยสัตวท่ี์ใชม้กัจะเป็นปลามากกวา่สัตวอ่ื์น โดยนกัชีวเคมีไดว้ิเคราะห์

กนัในภายหลงั พบวา่เป็นเพราะเน้ือปลา เป็นโปรตีนท่ียอ่ยสลายง่ายกวา่โปรตีนชนิด

อ่ืนๆ ยิง่ถา้หมกัทิ้งไวน้าน ปลาจะเป็นโปรตีนชนิดเดียวท่ีถูกยอ่ยไดห้มด ทั้งปลานํ้ าจืด

และปลาทะเล เพียงแต่ระยะเวลาในการหมกั อาจต่างกนัไปตามชนิด และขนาดของ

ปลา 

        2. ความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ 

 พฤติกรรมผู ้บริโภค หมายถึง การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึง โดย

เก่ียวขอ้งทางตรงกบัการจดัหา และใช้ผลิตภณัฑ์ รวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึง

เกิดข้ึนก่อนกระทาํ และมีอิทธิพลในการกาํหนดใหเ้กิดการกระทาํ (ปริญ ลกัษิตานนท์

2544) 

 ความตั้งใจ หมายถึง การมีเจตนาท่ีจะทาํ หรือความตอ้งการท่ีจะทาํ ซ่ึงเป็น

ความพยายามจะกระทาํพฤติกรรมนั้น  ทั้งน้ีหากพฤติกรรมอยูภ่ายใตก้ารควบคุม ของ

บุคคลอย่างสมบูรณ์ ความตั้งใจเพียงอย่างเดียว ก็สามารถทาํให้เกิดพฤติกรรมได ้แต่

หากพฤติกรรมไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของบุคคล ความตั้งใจอาจไม่เพียงพอท่ีจะทาํ

ใหเ้กิดพฤติกรรม นัน่หมายถึงมีปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อ ความสัมพนัธ์ระหวา่งความตั้งใจ 

และพฤติกรรม (Kotler, 1999) 

 ความไวว้างใจ หมายถึง ความเช่ือมัน่ ท่ีเรามีต่อบุคคลอ่ืน และท่ีบุคคลอ่ืนมี

ต่อเรา  โดยไม่เอารัดเอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั (พสุ เดชะรินทร์, 2547) 

 ทศันคติ หมายถึง การจดัการเก่ียวกบัความรู้สึก การรับรู้ แรงจูงใจ รวมถึง

กระบวนการเรียนรู้ ท่ีต่อเน่ืองกบัส่ิงต่างๆรอบตวั (สุภคัคณิศร รุ่งเรือง, 1998) 

 การคลอ้ยตามบุคคลรอบขา้ง หมายถึง การท่ีบุคคลถูกชกัจูง หรือกระตุน้ให้

คลอ้ยตาม โดยไม่ไดใ้ช้เหตุผลในการซ้ือ โดยยอมรับขอ้เสนอต่างๆอย่างไม่มีเหตุผล

จนเกิดเป็นความตั้งใจซ้ือสินคา้หรือบริการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2539)  

 การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม หมายถึง การรับรู้ของบุคคล

วา่จะเป็นการง่ายหรือยากท่ีจะแสดงพฤติกรรม โดยเป็นการสะทอ้นถึงประสบการณ์

ของ ความรู้ และความเขา้ใจของบุคคล (Bernstein, 1999) 
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 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงของบุคคล ความพึง

พอใจอาจเกิดไดจ้ากความชอบโดยส่วนตวัของบุคคล เป็นความรู้สึกของบุคคลซ่ึงเม่ือ

บุคคลนั้นไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ (อุทยั หิรัญโต, 2523) 

           การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกกระทาํท่ีเกิดข้ึนเพราะมีทางเลือกหลากหลาย 

โดยผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งทาํการตดัสินใจเลือกสินคา้และบริการเป็นประจาํทุกวนั (ฉัต

ยาพร เสมอใจ และคณะ, 2545: 44-45) 

3. ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

           สุชาติ ธนะสุนทร (2553:4) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

เส้ือผ้าท่ีมีแบรนด์เนม พบว่า ความตั้ งใจซ้ือ และความพึงพอใจ มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือ ของผูบ้ริโภคโดยตรง ความไวว้างใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือ เฉพาะผูใ้ช้ตราสินค้าไทย การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมี

อิทธิพลทางตรง ต่อพฤติกรรมการซ้ือ เฉพาะกลุ่มผูใ้ชสิ้นคา้ตราของไทย และต่างชาติ 

ซ่ึงความตั้งใจซ้ือได้รับอิทธิพลจาก ความไวว้างใจ และความพึงพอใจ ซ่ึงมีความ

สอดคล้องกัน นอกจากนั้ น ยงัพบว่า การคล้อยตามบุคคลรอบข้าง และการรับรู้

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ ของผูใ้ชต้ราสินคา้

ของไทย และกลุ่มผูใ้ชต้ราสินคา้ต่างชาติ  และทศันคติ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม เฉพาะ

กลุ่มผูใ้ชต้ราสินคา้ต่างชาติ 

           วรรัตน์ แขกธูป (2553:85) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากะทิสําเร็จรูป 

(Aroy-D): การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีพฤติกรรมตามแผน พบวา่ ปัจจยัดา้นทศันคติต่อการ

รับรองคุณภาพมีอิทธิพลสูง การคล้อยตามบุคคลรอบขา้งต่อตราสินคา้ Brand มี

อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสูงสุด การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมต่อสิทธิในการตดัสินใจ

เลือกซ้ือสินคา้ ความพึงพอใจต่อคุณภาพมีอิทธิพลสูงท่ีสุด และทางดา้นความตั้งใจต่อ

การนาํกะทิสาํเร็จรูปมาประกอบอาหารทุกคร้ัง 

           นพพร ประยรูวงศ ์(2541:155) การศึกษาทศันคติ และพฤติกรรมการตดัสินใจ

ซ้ือนํ้ามนัพืช ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญั

ต่อ ชนิดของวตัถุดิบ ท่ีใชใ้นการผลิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ คุณค่าท่ีดีต่อสุขภาพ และ
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การหาซ้ือง่ายตามลาํดบั  นอกจากน้ีไดพ้บวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือยี่ห้อเดิม แต่

ถา้ไม่มีก็จะซ้ือยีห่อ้อ่ืนทดแทน 

3.ระเบียบวธีิวจัิย 

แนวทางการกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีแทนจํานวนประชากรของ

กรุงเทพมหานครท่ีมีอาย ุ20ปีข้ึนไป โดยใชว้ิธีการคาํนวณตามสูตรความคลาดเคล่ือน

มาตรฐาน (Yamane,1973 อา้งถึงในกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติและคนอ่ืนๆ, 2554:34)

โดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ของกลุ่มตวัอย่างท่ีร้อยละ 95 และความคลาดเคล่ือนไม่

เกินร้อยละ 5 ผลการคาํนวนไดจ้าํนวน 400ตวัอยา่ง 

แนวทางการสร้างเคร่ืองมือวจัิย 

     ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยทบทวนวรรณกรรม

แลว้สร้างขอ้คาํถามท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ทดสอบแบบสอบถาม จาํนวน 30ชุด 

หาค่าความเช่ือมัน่ก่อนทาํการเก็บขอ้มูลจริง ได้ค่าสัมประสิทธ์มากกว่า 0.70 ซ่ึงสูง

กวา่ค่ามาตรฐาท่ียอมรับได ้

แนวทางการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจ ัยนําข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 400ตวัอยา่งมาทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมช่วยคาํนวณทางสถิติ  

       การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือนํ้าปลา โดยใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) 

 1. ความถ่ี (Frequency)              

 2. ร้อยละ (Percentage) 

 3. ค่าเฉล่ียทางเลขคณิต (Arithmetic mean, X)   

 4. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน   (Standard Deviation, S.D.) 

     การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ คือ ทศันคติ การคล้อยตาม

บุคคลรอบขา้ง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ความพึงพอใจ ความไวว้างใจ ต่อความ

ตั้งใจซ้ือ และการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความตั้งใจซ้ือ การรับรู้การควบคุม 
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พฤติกรรม ความพึงพอใจ ความไวว้างใจ ต่อตดัสินใจซ้ือ 

การทดสอบสมมติฐาน  

    ทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีวิเคราะห์เส้นทาง Path Analysis เพื่อหา

ความสัมพนัธ์ของรูปแบบตามสมมติฐาน ซ่ึงสร้างจากทฤษฎี แนวความคิด โดยหาค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรมาวิเคราะห์ตามโครงสร้างหรือรูปแบบดว้ย

เทคนิคของ Path Analysis 

4.ผลการวเิคราะห์/บทสรุป สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจากการวเิคราะห์ถดถอยตวั

แปรท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

 

ตัวแปร 

Standardized 

Coefficient 

(Beta) 

t Sig R2 
Signif 

F 

ความตั้งใจ1)    0.499 0* 

ทศันคติ 0.028 0.469 0.640   

การคลอ้ยตาม -0.030 -0.557 0.578   

การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม 0.230 3.957 0.000   

ความพึงพอใจ 0.198 2.894 0.004   

ความไวว้างใจ 0.391 6.272 0.000   

การตดัสินใจซ้ือ2)    0.438 0* 

ความตั้งใจ 0.635 9.395 0.000   

การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม 0.140 2.264 0.024   

ความพึงพอใจ -0.049 -0.753 0.452   

ความไวว้างใจ -0.049 -0.701 0.484   
1)  R=0.706, F=48.602, SEE=1.36027                               2)  R=0.662, F=47.754, 

SEE=1.56879 

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  = 0.05 
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5.สรุปผลการวจัิย 

           ผลการวิจยัเชิงปริมาณ พบว่า  ผูบ้ริโภคนํ้ าปลาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ี

ศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่ เป็นสตรี ท่ีอยูใ่นวยัทาํงาน แต่งงานแลว้ มีการศึกษาปริญญาตรี

ท่ีมีระดบัรายไดม้ากกวา่เดือนละ 10,001บาท  แต่ไม่เกิน 20,000บาท ซ่ึงมีค่านิยม ใน

การตดัสินใจซ้ือนํ้ าปลา ท่ีมีตราสินคา้ไทย  โดยพบว่า ปัจจยัดา้นทศันคติ การคลอ้ย

ตามบุคคลรอบขา้ง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ความพึงพอใจ และความไวว้างใจ 

สามารถอธิบายลักษณะของพฤติกรรมผู ้บริโภคนํ้ าปลาได้ และย ังพบอีกว่า 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือนํ้ าปลาทางตรงเพิ่มข้ึนนั้น มาจาก  พฤติกรรมความตั้งใจ 

และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ท่ีเพิ่มมากข้ึนเท่านั้น โดยท่ีพฤติกรรมความตั้งใจ 

ท่ีนาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือนํ้ าปลาเพิ่มมากข้ึน มากจาก ความไวว้างใจ ความพึงพอใจ 

การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมของผูซ้ื้อ ท่ีเพิ่มมากข้ึนตามลาํดบั โดยท่ี การรับรู้การ

ควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลทางตรง ต่อความตั้ งใจซ้ือนํ้ าปลา และยงัมีอิทธิพล

ทางออ้มต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ าปลา  และความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรงต่อความ

ตั้งใจซ้ือ และมีอิทธิพลทางออ้มต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้าปลา เช่นเดียวกบัความไวว้างใจ 

มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจซ้ือ และมีอิทธิพลทางออ้มต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ าปลา 

ในขณะท่ีความตั้งใจซ้ือมีอิทธิพลทางตรง ต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้าปลา และการรับรู้การ

ควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลทางตรง ต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้าปลาเช่น เดียวกนั 

ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจัิยต่อไป 

1) การศึกษาการตดัสินใจซ้ือซํ้ านํ้าปลากบักลยทุธ์ส่วนประสมทางตลาด 

2) การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือนํ้าปลา เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีอาจมี

อิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

3) การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความไวว้างใจในนํ้าปลา เพื่อ

ศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีอาจมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความไวว้างใจ 

4) การศึกษาเร่ืองการแข่งขนัของตลาดนํ้าปลาในประเทศไทย 

5) การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ืออาหารสาํเร็จรูปต่อความสนใจในคุณภาพนํ้าปลา 

6) การศึกษาเร่ืองปัจจยัทางการตลาด (4P) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้าปลา 



237 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 3 ) 

7.เอกสารอ้างองิ 

กาญจนา ม่ิงโมฬี. “พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือมะม่วง

นํ้าดอกไม ้ปลอดภยัจากสารเคมีในเขตกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์

ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร, 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2549. 

กิตติพงษ ์ผูมี้คุณ. “ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนมเปร้ียว  

พร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่.” การคน้ควา้อิสระ

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมเกษตร, 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2549. 

กุลนรี มีแกว้. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือนิตยสารสตรีของสตรีวยัทาํงาน.” 

วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาส่ือสารมวลชน, 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2551. 

เกษม เทิดเผา่ไทย. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์าํเขา้ประเภทเอม็พีว ี: 

กรณีศึกษา: บริษทั เอส.อี.ซี.เอก็ซ์คลูซีฟคาร์ จาํกดั.” วทิยานิพนธ์ปริญญา

วารสารศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาการบริหารส่ือสารมวลชน, 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2547. 

จกัรพงศ ์เกิดเกรียงไกร. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสังฆทาน.” 

วทิยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2550. 

จิตราพร ลีละวฒัน์. “การศึกษาปัจจยัความสาํเร็จในการออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์มีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือ ผลิตภณัฑ์อาหาร : กรณีศึกษาประเภทธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม (SMEs).” วทิยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขา

บริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2553. 

จิราวฒัน์ ยงสวสัดิกุล, สุรีลกัษณ์ รอดทอง, และปิยะวรรณ กาสลกั. “รายงานการวิจยั

เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณฮิสตามีนในกระบวนการผลิตนํ้าปลา.” 

นครราชสีมา : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี, 2544. 
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ฉตัยาพร เสมอใจ และมทันิยา สมมิ. พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรุงเทพมหานคร, เอก็ซ

เปอร์เน็ท, 2545. 

ชนญัชิดา ดีณรงค.์ “ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบะหม่ีก่ึง

สาํเร็จรูปของนกัศึกษามหาวทิยาลยัในจงัหวดัเชียงใหม่.” การคน้ควา้อิสระ

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมเกษตร, 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2549. 

ชนิกานต ์สุขสุพนัธ์. “แรงจูงใจทางการส่ือสารท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมอาบนํ้า

ของนกัศึกษาหญิงมหาวทิยาลยัของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร.” 

วทิยานิพนธ์ปริญญาวารสารศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาการส่ือสารภาครัฐและ

เอกชน, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2549. 

ณฐัพชัร์ ลอ้ประดิษฐพ์งษ.์ คู่มือสาํรวจความพึงพอใจของลูกคา้. กรุงเทพมหานคร, 

ประชุมทอง พร้ินต้ิงกรุ๊ป, 2549. 

ดวงฤทยั เหลืองพิทกัษก์ุล. “พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของนกัเรียนและ

ผูป้กครอง ในอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น.” วทิยานิพนธ์ปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาการตลาด, มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2550. 

ทรงเกียรติ สังฆมณี. “พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑต์ราดอยคาํของโครงการหลวง ใน

เขตเทศบาลนครเชียงใหม่.” การคน้ควา้อิสระปริญญาบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต, สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2538. 

ทิวาวลัย ์ตั้งปณิธานนท.์ “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากธุรกิจคา้ปลีก

ขา้มชาติในอาํเภอเมืองจงัหวดัอุบลราชธานี.” วทิยานิพนธ์ปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาการจดัการทัว่ไป, มหาวทิยาลยัราชภฏั

อุบลราชธานี, 2552. 

เทพธิดา ช่ืนชม. “พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแช่แขง็ของผูบ้ริโภคใน

อาํเภอเมืองเชียงใหม่.” การคน้ควา้อิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 

สาขาวชิาการจดัการอุสาหกรรมเกษตร, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551. 
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ธงชยั สุวรรณสิชณน์, ปิยวรรณ ฉํ่าม่ิงขวญั, วชิยั หฤทยัธนาสันต์ิ, และสุมนรัตน์ ช่ืน

พุฒิ. “รายงานการวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

แป้งชุบทอดของผูบ้ริโภค.” กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 

2549.  

ธญัธร ล่ิมศิลา. “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเบียร์ของ

ผูบ้ริโภคชายในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่.” การคน้ควา้อิสระปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2544. 

นพพร ประยรูวงศ.์ “การศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือนํ้ามนัพืชของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์ปริญญาวารสารศาสตรมหา

บณัฑิต, สาขาส่ือสารมวลชน, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2541. 

เนตรนภางค ์อุทโท. “ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์วชสาํอางของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครอุดรธานี.” วทิยานิพนธ์

ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวทิยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ, 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2552. 

เบญจพร พงศอ์าํไพ และคณะ. “ปัจจยัทาํนายความตั้งใจของคู่สมรสหญิงตั้งครรภใ์น

การมาใชบ้ริการตรวจคดักรองเพื่อหาการติดเช้ือเอชไอว.ี” วารสารสภาการ

พยาบาล. 24 (ตุลาคม-ธนัวาคม 2552). 

ปฐว ีต่อศรี. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม อะมิโน โอเค ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์ปริญญาวารสารศาสตรมหา

บณัฑิต, สาขาการบริหารส่ือสารมวลชน, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2549. 

ประชุม รอดประเสริฐ. นโยบายและการวางแผน:หลกัการและทฤษฎี. 

กรุงเทพมหานคร : เนติกุลการพิมพ,์ 2539. 

ปริญ ลกัษิตานนท.์ จิตวทิยาและพฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรุงเทพมหานคร : ทิปป้ิง พอยท ์

2544. 

ปรียาพร รักกิจศิริ. “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือนํ้าผกัผลไมพ้ร้อมด่ืม 

ในอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น.” วทิยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตร    

มหาบณัฑิต, สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ,มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2546. 
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พรยพุา อาํไพรัตน์. “พฤติกรรมการบริโภคนํ้าปลาแทข้องผูบ้ริโภคในเขตภาษีเจริญ.” 

วทิยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาการตลาด, มหาวทิยาลยั

ราชภฏัธนบุรี, 2549. 

พสุพทัธ์ ชยัพฤกษเ์จริญ. “ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือขา้วสารบรรจุถุงขนาด 5 

กิโลกรัม ตรา มาบุญครอง ของกลุ่มแม่บา้นในเขตกรุงเทพมหานครกบัการ

ส่ือสารทางการตลาดของบริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั 

(มหาชน).” วทิยานิพนธ์ปริญญาวารสารศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาการส่ือสาร

ภาครัฐและเอกชน, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2549. 

พชัราพร คงพลู. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือนํ้าปลาผสมของตวัแทนจาํหน่าย

ในจงัหวดัเชียงราย.” วทิยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาวชิา

บริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง, 2547. 

พิมานรัตน์ เศรษฐวานิช. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ จากร้านคา้ปลีก

เฉพาะประเภทของผูบ้ริโภค.” วทิยานิพนธ์ปริญญานิเทศน์ศาสตรมหา

บณัฑิต, สาขาการโฆษณา คณะนิเทศน์ศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

2545. 

ไพบูลย ์เทวรักษ.์ จิตวทิยา: ศึกษาพฤติกรรมภายนอกและภายใน. กรุงเทพมหานคร : 

ศรีมงคลการพิมพ,์ 2537. 

มนตรี จีราระร่ืนศกัด์ิ. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชาเขียวพร้อม

ด่ืมของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น.” วทิยานิพนธ์ปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาการตลาด, มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2548. 

มติ รัตนเสรีวงษ.์ “ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนํ้าปลา

แท ้ของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัสมุทรสาคร.” วทิยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2550. 

วรวรรณ แสงทอง. “กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถกระบะ

ของผูใ้ชร้ถยนตใ์นกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์ปริญญาวารสารศาสตร 

            มหาบณัฑิต, สาขาส่ือสารมวลชน, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2545. 
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วรรัตน์ แขกธูป. “พฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากะทิสาํเร็จรูป (Aroy-D): การประยกุตใ์ช้

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน.” วทิยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2553. 

วนัลีย ์เจริญวทิยธ์นเดช. “การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือปลาทบัทิม : 

กรณีศึกษาผูซ้ื้อในกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตร

มหาบณัฑิต, สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2543. 

วชิยั โถสุวรรณจินดา. พฤติกรรมองคก์ารสมยัใหม่. กรุงเทพมหานคร : ธรรมนิติ, 

2535. 

วชุิลดา โทนุสินธ์. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือยาสีฟันสมุนไพร

ของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น.” วทิยานิพนธ์

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาการตลาด, มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 

2548. 

วิไล ทว้มกลดั. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมการบริโภคผกัปลอด

สารพิษในเขตกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต, สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2543. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. การบริหารการตลาดยคุใหม่. กรุงเทพมหานคร : ธีระฟิลม์และไซ

เทก็ซ์, 2546. 

ศิวารัตน์ ณ ปทุม, สุรกิจ เทวกุล, และปริญ ลกัษิตานนท.์ พฤติกรรมผูบ้ริโภคชั้นสูง.

กรุงเทพมหานคร : แบรนดเ์อจบุค๊, 2550. 

สมชาย จนัโททอง. “โครงสร้างตลาด พฤติกรรมการแข่งขนัและผลการดาํเนินงาน

ของอุตสาหกรรมนํ้าปลาในประเทศไทย.” วทิยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตร

มหาบณัฑิต, สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์, มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2551. 

สลีลา ศุขเทวา. “ปัจจยัดา้นส่วนผสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารลดนํ้าหนกัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์
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     การตัดสินใจเลอืกสถานทีเ่รียนภาษาองักฤษระดับประถมศึกษา 

                                                 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 THE FACTORS AFFECT DECISION TO ATTEND ENGLISH       

LANGUAGE CENTER IN PRIMARY SCHOOL AT BANGKOK AREA 

     ณธเดช อภิวฒิุกาญจนาภา 1  ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 
----------------------------------------------------------------- 

                                                              บทคัดย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนั

ของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีเรียนภาษาองักฤษ 2) เพื่อ

ศึกษาปัจจยัทางตรงท่ีมีความสัมพนัธ์ในการตดัสินใจของผูป้กครองในการเลือก

สถานท่ีเรียนพิเศษภาษาองักฤษ 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืน ๆ กบัการ

ตัดสินใจในการเลือกสถานท่ีเรียนพิเศษภาษาอังกฤษจากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า 

ผูป้กครองท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยูใ่นช่วง 41-50 ปี และมี

การศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยทาํงานเป็นพนักงานบริษทัเอกชน และมีรายได้ต่อ

เดือนมากกวา่ 50,000 บาท ส่วนใหญ่มีสถานะภาพสมรส 

สรุปการศึกษาพบว่า อายุและระดับการศึกษาของผูป้กครองมีผลต่อการ

ตดัสินใจในการเลือกสถานท่ีเรียนระดบัประถม ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนด้าน

ปัจจยั  ท่ีมีผลกระทบโดยตรง ของผูต้อบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่ตอ้งการรู้ราคา

ค่าลงทะเบียนอย่างชัดเจนและไม่เก็บค่าอย่างอ่ืนทีหลัง และสถานท่ีเรียนจะต้อง

สะอาดและปลอดภยั และจะตอ้งเดินทางไปเรียนได้สะดวกสบาย ส่วนการจดัการ

เรียนการสอนต้องการให้จดัตามความสนใจของนักเรียน และให้นักเรียนมีการ

แสดงออกจากการเรียนภาษาอังกฤษ ส่วนด้านผู ้สอนภาษาอังกฤษจะต้องเป็น

ชาวต่างชาติและจะตอ้งมีเทคนิคในการถ่ายทอดการสอนแก่นกัเรียนเป็นอยา่งดี ส่วน 

_____________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ดา้นปัจจยัทางออ้มท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกเรียนพิเศษภาษาองักฤษ โดย

ภาพรวมส่วนใหญ่ผูป้กครองตอ้งการไดรั้บการบริการท่ีดีจากโรงเรียน ซ่ึงจะทาํให้

ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนดีข้ึน และโรงเรียนจะตอ้งมีคอร์สท่ีเรียนต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ 

พร้อมกบัอุปกรณ์การเรียนการสอนจะตอ้งมีเพียงพอและพร้อมใชง้านดว้ยเช่นกนั 

คาํสาํคญั : ภาษาองักฤษ 

Abstract 

The purpose of this independent study 1) To study different between 

demographic data and decision factors on select English language center in 

Bangkok. 2) To study relationship between marketing mix data and decision factors 

on selecting English language center in Bangkok. 3) To study relationship between 

other factors data and decision factors on selecting English language center in 

Bangkok.  The study of this time found, Most of respondents are female and range 

of age 41 – 50 Years and bachelor’s degree completion and occupation are private 

employee and monthly income more than 50,000 THB and marital status. 

The study found that Age and education level of parents affects their 

decision in choosing a place at primary school level at Bangkok area. The factors 

that affect the majority of respondents are their want to know the learning fees and 

not picking up something else later. School facilities must be clean and safe. And to 

comfortable to go learn at English center. The curriculum is organized according to 

student interest. And they need students to expressions to learning English. English 

teachers must be foreigners teaching technique are very well. The indirect factors 

that affect to choose to learn at English language center. Overall, most parents want 

to get good service from the school. This will make image of school are look better. 

The school will continue to take other courses of study. And teaching tools must 

adequate and available as well. 

KEY WORD : ENGLISH 
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1. บทนํา 

เป็นท่ีรู้กนัดีแล้วว่า การศึกษาเป็นรากฐานสําคญัในการพฒันาประเทศคือ

การศึกษา และโดยรวมแล้วความรู้ต่างๆไดถู้กเขียนและใช้ในต่างประเทศเป็นหลกั 

โดยภาษาองักฤษก็เป็นภาษาหลกัท่ีใชใ้นตาํราความรู้ต่างๆทัว่ไป ดงันั้นภาษาองักฤษ

เป็นภาษาสากลท่ีมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากกว่าคร่ึงหน่ึงของโลก โดย

ปัจจุบนัระบบส่ือสารและเทคโนโลยีไดมี้การพฒันาสูงมากข้ึน ซ่ึงเป็นทาํให้เกิดแรง

กดดนัให้ผูใ้ช้เทคโนโลยีจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และแรงกดดนัอีกส่วน

หน่ึงเกิดจากการจะเปิดการคา้เสรี (สมาคมอาเซียน) ในปี พ.ศ. 2558 ทาํให้มีความ

ตอ้งการศึกษาทางดา้นภาษาองักฤษเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงสถาบนัการศึกษาขั้นพื้นฐานทุก

แห่งมีการมุ่งเน้นการสอนทางด้านภาษาองักฤษตามความตอ้งการของผูเ้รียน โดยมี

การมุ่งเนน้การสอนภาษาองักฤษตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาเป็นตน้ไป 

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ไดม้องขา้มปัญหาและความจาํเป็นในการ

เรียนภาษาอังกฤษ ดังนั้ นทางรัฐบาลได้มีการบรรจุ วิชาภาษาอังกฤษไปอยู่ใน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงทาํให้ทุกคนตอ้งเรียนภาษาองักฤษ แต่ผลก็ยงัมีคนไทยเป็น

จาํนวนมากท่ีไม่สามารถพูดภาษาองักฤษได ้หรือส่ือสารภาษาองักฤษได ้ทั้งๆท่ีคน

ไทยไดเ้รียนภาษาองักฤษมามากกว่า 10 ปี และมีการทดสอบอีกส่วนหน่ึงคือการ

ทดสอบทางกาศึกษาขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ปีการศึกษา 2553 นั้นปรากฏว่าระดับ

ประถมศึกษาปีท่ี 6 นั้นมีผลการทดสอบวชิาภาษาองักฤษเฉล่ียอยูท่ี่ 20.99% ซ่ึงมีระดบั

ท่ีตํ่ามาก 

ถึงแมว้า่ทางรัฐบาลจะสนบัสนุนการศึกษาภาษาองักฤษก็ตาม แต่คุณภาพของ

การศึกษาทางดา้นภาษาองักฤษ ก็ยงัไม่ตอบสนองกบัผูเ้รียนเท่าท่ีควรและไม่สามารถ

นาํไปใช้งานจริงๆไดเ้ลย ซ่ึงปัญหาขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงการเรียนในโรงเรียนขั้น

พื้นฐานทัว่ไปไม่สามารถทาํใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาการเรียนภาษาองักฤษจนถึงขั้นท่ี

สามารถใช้งานได้ ดังนั้นจึงทาํให้เกิดสถาบนัภาษาเกิดข้ึน เพื่อช่วยในการพฒันา

ภาษาองักฤษของคนไทยใหส้ามารถนาํไปใชง้านไดจ้ริง โดยท่ีผา่นมาสถาบนัภาษาได้

เกิดข้ึนมาอย่างมากมายตามผูต้อ้งการเรียนภาษาองักฤษท่ีเพิ่มข้ึนสูงเช่นเดียวกนั ซ่ึง

ปัจจุบนัน้ีรูปแบบการเรียนการสอนภาษาของสถาบนัสอนภาษา มีโครงสร้างและ
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รูปแบบลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่ละสถาบนั เช่นบางสถาบนัใช้ครูสอนภาษา

เป็นครูต่างชาติโดยตรงหรือเป็นครูคนไทยท่ีมีการถ่ายทอดให้นกัเรียนท่ีดี หรือเป็น

รูปแบบการสอนของครูท่ีไม่อยู่ในรูปของห้องเรียนปกติ ก็เป็นผลท่ีทาํให้การเลือก

เรียนท่ีแตกต่างกนัไป  

นอกจากตวัครูผูส้อน และรูปแบบการสอนแลว้ ยงัมีปัจจยัต่างๆท่ีแตกต่างกนั

มากมายอยา่งสถานท่ีเรียน บางสถาบนัสถานท่ีเรียนตั้งอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ หรือบาง

สถาบนัอาจเป็นแค่ตึกแถวบา้งก็มี และจะมีความแตกต่างอ่ืนๆเก่ียวกบัการตลาด เช่น 

ราคาค่าเล่าเรียน, สถานท่ีเรียน และการเดินทางไปเรียนและโปรโมชัน่ต่างๆก็มีผลต่อ

การเลือกสถานท่ีเรียนในสถาบนัภาษาต่างๆ ซ่ึงแต่ละสถาบนัภาษาก็ออกมาใน

รูปแบบท่ีแตกต่างกนัเช่นกนั 

จากรูปแบบการสอนท่ีแตกต่างกนัและปัจจยัอ่ืนๆท่ีแตกต่างกนั มีผลทาํให้

นกัเรียนหรือผูป้กครองนกัเรียน สามารถเลือกสถาบนัภาษาเองไดต้ามความชอบ โดย

สถาบนัภาษาบางส่วนไดมี้การเลือกเรียนจากนกัเรียนเป็นจาํนวนมาก และไดข้ยาย

สาขาเพิ่มมากข้ึนเพื่อรองรับนกัเรียนท่ีเพิ่มข้ึน แต่อีกส่วนหน่ึงสถาบนัภาษาบางส่วน

นกัเรียนไดเ้ลือกเรียนน้อย และอาจจะไม่สามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปไดแ้ละปิดตวัลง

ไปก็มากเช่นกัน ดังนั้นจะเห็นว่ามีปัจจยัหลายประการในการเลือกสถานท่ีเรียน

ภาษาองักฤษ ซ่ึงยงัไม่สามารถสรุปไดส้มบูรณ์ว่าเลือกเพราะอะไร เน่ืองจากมีปัจจยั

ต่างๆอีกมาก มีผลกระทบกบัการเลือกสถานท่ีเรียนภาษา จึงเห็นสมควรยิ่งท่ีจะศึกษา

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนภาษาองักฤษ ซ่ึงจกัมีประโยชน์ต่อสถาบนัสอนภาษา

นาํไปปรับปรุงการตลาดของตนเองใหส้อดคลอ้งกบัปัจจุบนัได ้

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกสถานท่ีเรียนภาษาองักฤษ 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัทางออ้มท่ีมีความสัมพนัธ์กในการตดัสินใจของผูป้กครอง

ในการเลือกสถานท่ีเรียนพิเศษภาษาองักฤษ 
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3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืน ๆ กบัการตดัสินใจในการเลือก

สถานท่ีเรียนพิเศษภาษาองักฤษ 

สมมุติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครองท่ีประกอบดว้ย เพศ , อายุ , อาชีพ ,รายได ้, 

สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกสถานท่ีเรียนพิเศษ

ภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบโดยตรงประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการเรียน , สถานท่ี

เรียน ,รูปแบบการจัดการเ รียนการสอน ผู ้สอนและส่ือการสอน มี

ความสัมพนัธ์ในการเลือกสถานท่ีเรียนพิเศษ 

3. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบทางออ้มท่ีประกอบดว้ย Brand Image , Brand Loyalty , 

ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจในการเลือก

สถานท่ีเรียนพิเศษภาษาองักฤษ 

กรอบแนวความคิด 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 -เพศ -อาย ุ–อาชีพ -การศึกษา 

 - รายได ้– สถานภาพ 
 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบโดยตรง 

 -ค่าใชจ่้ายในการเรียน  

 -สถานท่ีเรียน 

 - การจดัการสอน 

 -ผูส้อนและส่ือการสอน 
 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบทางออ้ม 

 -Brand Image 

 - Brand Loyalty 

 - ส่ิงอาํนวยความสะดวก 

การตดัสินใจการเลือก

สถานท่ีเรียนพิเศษ

ภาษาองักฤษระดบั

ประถมศึกษา 
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2. ข้ันตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจัิย 

ในการวิจัย เ ร่ือง การตัดสินใจเลือกสถานท่ีเรียนภาษาอังกฤษระดับ

ประถมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครน้ี จะใชแ้บบของการวิจยัเป็นแบบเชิงปริมาณ 

โดยใช้ขอ้มูลท่ีได้มาจากเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขมาวิเคราะห์ในเชิง

สถิติ เพื่อทดสอบสมมุติฐานของการวจิยัในคร้ังน้ี โดยการไดม้าของขอ้มูลคร้ังน้ีจะใช้

วธีิเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีคือนกัเรียนท่ีเรียนภาษาองักฤษ ท่ี

สถาบนัสอนภาษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงขอ้มูลจากสํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปี255 ระบุมีนกัเรียนท่ีเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร

อยู่ 152,112 คน ซ่ึงแสดงว่ากลุ่มตวัอย่างมีจาํนวนประชากรท่ีสามารถนบัไดแ้ละมี

ปริมาณมาก ดงันั้นจึงใชต้าราง Yamane ในการคาํนวณขนาดตวัอยา่ง โดยกาํหนดให้

ช่วงความเช่ือมัน่เป็น 95% และค่าความคาดเคล่ือน 5% ซ่ึง ค่าของ N ท่ีไดจ้ะเท่ากบั 

400 ดงันั้นจึงทาํการเก็บทั้งหมด 400 ชุด โดยจะทาํการเก็บตวัอยา่งจากผูป้กครองท่ีส่ง

นกัเรียนไปเรียนภาษาองักฤษท่ีสถาบนัสอนภาษาในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมดเป็น

จาํนวน 401 คน 

ดังนั้ นประชากรท่ีใช้ในการทาํวิจยั จะเป็นผูป้กครองท่ีส่งลูกหลานเรียน

ภาษาองักฤษในสถาบนัภาษา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะคดัเลือกเฉพาะเด็กท่ี

เรียนอยูใ่นระดบัประถมศึกษาเท่านั้น (อยูร่ะหวา่งชั้นประถมปีท่ี 1 ถึงชั้นประถมปีท่ี 

6) โดยปริมาณท่ีเก็บตวัอยา่งในการวจิยัจาํนวน 400 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม 

โดยไดน้าํขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามท่ีไดคื้นมาทั้งหมด 401 ชุด มาประมวลผล

ดว้ยคอมพิวเตอร์ ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ:- 

แบบสอบถามส่วนที ่1 

เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ๆไปคือ เพศ, อายุ, อาชีพ, รายไดต่้อ

เดือน, ระดบั การศึกษา และสถานะภาพสมรส ซ่ึงจะเป็นแบบสอบถามแบบตวัเลือก 
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โดยเลือกไดเ้พียงขอ้เดียว คาํถามในส่วนน้ีมีทั้งหมด 6 ขอ้ 

แบบสอบถามส่วนที ่2 

เป็นคาํถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบโดยตรงท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ี

เรียนภาษาองักฤษ โดยมีคาํถามในส่วนน้ีทั้งหมด 20 ขอ้ ซ่ึงเป็นคาํถามให้ตอบแบบ

สเกล โดยมีการให้สเกลไวต้ั้งแต่ 0 ถึง 10 โดยท่ี 0 หมายถึงไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ส่วน 

10 คือเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ส่วนผลกระทบโดยตรงประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการเรียน, 

สถานท่ีเรียน, รูปแบบการจดัการเรียนการสอนและผูส้อนและส่ือการสอน 

แบบสอบถามส่วนที ่3 

เป็นคําถามท่ีเก่ียวกับปัจจัยทางอ้อมท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีเรียน

ภาษาองักฤษ โดยมีคาํถามในส่วนน้ี ทั้งหมด 15 ขอ้ ซ่ึงเป็นคาํถามให้ตอบแบบสเกล 

โดยมีการให้สเกลไวต้ั้งแต่ 0 ถึง 10โดยท่ี 0 หมายถึงไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ส่วน 10 คือ

เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ส่วนผลกระทบทางออ้มประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้, ความภกัดี

ต่อสินคา้ และส่ิงอาํนวยความสะดวก 

แบบสอบถามส่วนที ่4 

เป็นคาํถามท่ีเก่ียวกบัเหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีเรียนภาษาองักฤษ โดยมีคาํถามใน

ส่วนน้ี ทั้งหมด 5 ขอ้ ซ่ึงเป็นคาํถามใหต้อบแบบสเกล โดยมีการให้สเกลไวต้ั้งแต่ 0 ถึง 

10โดยท่ี 0 หมายถึงไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ส่วน 10 คือเห็นดว้ยอยา่งยิง่  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในเขตกรุงเทพมหานคร จะทาํการแบ่งการเก็บขอ้มูล

ตามเขตการศึกษากรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 3 เขตการศึกษาดงัน้ี :- 

เขตท่ี 1 :ไดแ้ก่ เขตพระนคร เขตสาทร เขตบางนา เขตวฒันา เขตราชเทวี เขตคลองเตย 

เขตบางคอแหลม เขตบางซ่ือ เขตดินแดง เขตพญาไท เขตสัมพนัธวงศ์ เขต

บางรัก เขตดุสิต เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย เขตยานนาวา เขตพระโขนง และเขต

ปทุมวนั 

เขตท่ี 2 :เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตจตุจกัร เขตดอนเมือง เขตหนองจอก เบางเขน 

เขตหลกัส่ี เขตสายไหม เขตคนันายาว เขตสะพานสูง  
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เขตวงัทองหลาง เขตคลองสามวา เขตลาดพร้าว เขตห้วยขวาง เขตบึงกุ่ม เขต

ลาดกระบงั เขตมีนบุรี และเขตบางกะปิ 

เขตท่ี 3 : เขตธนบุรี เขตบางบอน เขตทุ่งครุ เขตทววีฒันา เขตจอมทอง เขตบางกอก

ใหญ่ เขตคลองสาน เขตตล่ิงชนั เขตบางแค เขตบางกอกนอ้ย เขตบางขุน

เทียน เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม เขตราษฎร์บูรณะ และเขตบางพลดั 

ในการเก็บขอ้มูลจะเก็บกระจายทั้ง 3 เขตการศึกษาเท่าๆกนั โดยในเขต

การศึกษาท่ี 1 ทาํการเก็บบริเวณสยามสแควร์และพญาไท ซ่ึงเป็นแหล่งการเรียนพิเศษ

ในเขตน้ีโดยทาํการแจกแบบสอบถามไปจาํนวน 134 ชุด ส่วนในเขตการศึกษาท่ี 2 ทาํ

การเก็บบริเวณห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ซ่ึงเป็นแหล่งการเรียนพิเศษในเขตท่ี 2 โดยทาํ

การแจกแบบสอบถามไปจาํนวน 133 ชุด ส่วนในเขตการศึกษาท่ี 3 ทาํการเก็บ

แบบสอบถามบริเวณหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล สาขาพระราม2 ซ่ึงเป็นแหล่งศูนยก์ลาง

การเรียนพิเศษในเขตท่ี 3 โดยทาํการแจกแบบสอบถามไปทั้งหมด 133 ชุด 

สถิติและการวเิคราะห์ข้อมูล 

ใชก้ารประมวลผลสถิติ ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใชส้ถิติ 2 ชนิด คือ 

1) สถิติพรรณนา โดยดูจาํนวน ร้อยละ , ความถ่ี เพื่อใชบ้อกลกัษณะขอ้มูล เช่น 

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไร อายเุท่าไร มีการศึกษาระดบัใด เป็นตน้ 

2) สถิติอา้งอิง เพื่อทดสอบ สมมุติฐาน มี 2 ชนิด คือ 

- ทดสอบความแปรปรวน เพื่อทดสอบตวัแปรอิสระ กบัตวัแปรตาม 

(ANOVA) 

- Multiple Regression Analysis (MRA) 

3. ผลการวจัิยและการอภิปรายผล 

ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

1. เพศ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจาํนวน 229 คน คิด

เป็นร้อยละ 57.1 รองลงมาเป็นเพศชายมีจาํนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 

2. อายุ  พบวา่ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 41-50 ปี มีจาํนวน 

224 คน คิดเป็นร้อยละ 55.9 รองลงมามีอายุช่วง 31-40 ปี มีจาํนวน 164 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 40.9 ส่วนอายุท่ีกลุ่มตวัอย่างน้อยท่ีสุดคืออายุมากว่า 60 ปีข้ึนไป ผูต้อบ

แบบสอบถามไม่มีอายใุนช่วงน้ี 

3. อาชีพ   พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน มีจาํนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.6 รองลงมาประกอบธุรกิจส่วนตวั 

มีจาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 ส่วนอาชีพท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ เกษียณอายุ

และอ่ืนๆ มีจาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนมากกวา่ 50,000 บาท มีจาํนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.1 รองลงมามีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนท่ี 30,000 – 40,000 บาท มีจาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 ส่วนช่วง

รายไดเ้ฉล่ียท่ีกลุ่มตวัอยา่งนอ้ยท่ีสุดคือ 5,000 – 10,000 บาท จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อย

ละ 2.0 

5. ระดับการศึกษา  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มีจาํนวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.1 รองลงมามีการศึกษาระดบัปริญญา

โทมีจาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 ส่วนช่วงระดบัการศึกษาท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ ระดบั

ปริญญาเอกมีจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 

6. สถานะภาพสมรส  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะภาพสมรส 

มีจาํนวน 371 คนคิดเป็นร้อยละ 92.5 ส่วนรองลงมามีสถานะภาพโสด มีจาํนวน 29 

คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 

สรุปผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยูใ่นช่วง 31-40 ปี และ

มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยทาํงานเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต้่อ

เดือนมากกวา่ 50,000 บาท ส่วนใหญ่มีสถานะภาพสมรส ซ่ึงอายุและระดบัการศึกษา

ของผูป้กครองมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกสถานท่ีเรียนระดบัประถม ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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การวิเคราะห์ผลกระทบโดยตรงที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกเรียน

พเิศษภาษาองักฤษของกลุ่มตัวอย่าง 

1) ด้านค่าใ ช้ จ่ายในการเ รียน   พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบั ราคาเล่าเรียนท่ีกาํหนดชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 9.06 รองลงมาเป็นเก็บค่าเล่า

เรียนครอบคลุมทั้ งหมดไม่มีเก็บเพิ่มท่ีหลัง มีค่าเฉล่ีย 8.58 ซ่ึงพอจะเห็นได้ว่า

ผูป้กครองท่ีตอบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัความชดัเจนของราคาและเป็นราคา

ท่ีจ่ายไปแลว้ตอนลงทะเบียนแลว้ไม่มีการเก็บเพิ่มเติม ส่วนราคาของการเรียนพิเศษม่ี

ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ซ่ึงแสดงวา่ราคาลงทะเบียนจะสูงหรือตํ่าจะมีผลในการพิจารณาท่ี

หลงัสุด 

2) ด้านสถานที่เรียน  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับ 

ความสะอาดและปลอดภยัของสถานท่ีเรียน โดยมีค่าเฉล่ีย 8.71 รองลงมาเป็นทาํเล

ท่ีตั้งเดินทางไปมาสะดวก มีค่าเฉล่ีย 8.60 ซ่ึงพอจะเห็นไดว้า่ในส่วนของสถานท่ีเรียน

จะตอ้งสะอาด, ปลอดภยั และทาํเลของโรงเรียนจะไปไปมาสะดวก หมายถึงมีรถเขา้

ไปถึงไดส้ะดวกหรือการเดินทางมาเรียนพิเศษไดส้ะดวกสบาย 

3) ด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ให้ความสําคญักบัเน้ือหาท่ีสอนสอดคล้องกบัความสนใจของผูเ้รียน โดยมีค่าเฉล่ีย 

8.66 รองลงมาเป็นหวัขอ้ มีการนาํเสนอหนา้ห้องเพื่อเพิ่มทกัษะการแสดงออก โดยมี

ค่าเฉล่ีย 8.39 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนภาษาองักฤษจะตอ้งจดัเน้ือหาให้

สอดคลอ้งกบัผูเ้รียนและจะตอ้งมีการนาํเสนอส่ิงท่ีไดเ้รียนมาท่ีหนา้ห้องเพื่อฝึกทกัษะ

ภาษาองักฤษ 

4) ด้านผู้สอนและส่ือการสอน   พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสําคญักบัครูผูส้อนตอ้งมีเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ไดดี้ โดยมีค่าเฉล่ีย 8.71 

รองลงมาคือครูผูส้อนเป็นชาวต่างชาติ มีค่าเฉล่ีย 8.01 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าครูสอน

ภาษาองักฤษตอ้งเป็นครูต่างชาติและจะตอ้งมีเทคนิคในการสอนเป็นอยา่งดี 

สรุปผลการวิ เคราะห์ข้อมูลปัจจัย ท่ี มีผลกระทบโดยตรงของผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการรู้ราคาค่าลงทะเบียนอยา่งชดัเจนและไม่เก็บค่าอย่าง
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อ่ืนทีหลงั และสถานท่ีเรียนจะตอ้งสะอาดและปลอดภยั และจะตอ้งเดินทางไปเรียน

ได้สะดวกสบาย ส่วนการจดัการเรียนการสอนต้องการให้จดัตามความสนใจของ

นกัเรียน และให้นกัเรียนมีการแสดงออกจากการเรียนภาษาองักฤษ ส่วนดา้นผูส้อน

ภาษาองักฤษจะตอ้งเป็นชาวต่างชาติและจะตอ้งมีเทคนิคในการถ่ายทอดการสอนแก่

นกัเรียนเป็นอยา่งดี 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือก

เรียนพเิศษภาษาองักฤษของกลุ่มตัวอย่าง 

1. ด้านภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image) พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ให้ความสําคญักบัมีความประทบัใจในการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 8.84 รองลงมาคือ 

โรงเรียนมีความน่าเช่ือถือกบับุคคลทัว่ไป มีค่าเฉล่ีย 8.29 ซ่ึงจะเห็นวา่ภาพลกัษณ์ของ

โรงเรียนจะอยู่ท่ีการให้บริการของโรงเรียนและโรงเรียนจะต้องมีช่ือเสียงเป็นท่ี

ยอมรับของคนทัว่ไป 

2. ด้านความภักดีต่อสินค้า (Brand Loyalty) พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ให้ความสําคญักบัการบอกต่อแนะนาํเพื่อนเขา้มาเรียน มีค่าเฉล่ีย 8.10 รองลงมา

คือมีการเรียนคอร์สต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ มีค่าเฉล่ีย 8.03 ซ่ึงแสดงให้เห็นความภกัดีต่อ

สินค้าโดยการแนะนําเพื่อนให้มาเรียน และทางโรงเรียนจะต้องมีคอร์สให้เรียน

ต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ โดยมีความภกัดีต่อสินค้าน้อย ซ่ึงพร้อมท่ีจะไปเรียนท่ีอ่ืนๆได ้

ดงันั้นเม่ือนักเรียนมีการลงทะเบียนเรียนแล้ว ทางโรงเรียนจะตอ้งมีคอร์สให้เรียน

ต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ 

3. ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก   พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัอุปกรณ์การเรียนอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน มีค่าเฉล่ีย 8.60 รองลงมาคือ

อุปกรณ์มีเพียงพอต่อการใชง้าน ค่าเฉล่ีย 8.59 ซ่ึงแสดงให้เห็นผูป้กครองตอ้งการให้

นกัเรียนเรียนไดโ้ดยไม่บกพร่องจากอุปกรณ์การเรียนต่างๆ 

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัทางออ้มท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือก

เรียนพิเศษภาษาองักฤษ โดยภาพรวมส่วนใหญ่ผูป้กครองตอ้งการไดรั้บการบริการท่ีดี

จากโรงเรียน ซ่ึงจะทาํให้ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนดีข้ึน และโรงเรียนจะตอ้งมีคอร์สท่ี



257 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 3 ) 

เรียนต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ พร้อมกับอุปกรณ์การเรียนการสอนจะต้องมีเพียงพอและ

พร้อมใชง้านดว้ยเช่นกนั 

การวเิคราะห์การตัดสินใจเลอืกเรียนพเิศษภาษาองักฤษของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกเรียนพิเศษ

ภาษาองักฤษเน่ืองจาก มีความพอใจในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานท่ีส่งมาเรียน มี

ค่าเฉล่ีย 8.55 รองลงคือคาดหวงัว่าส่งมาเรียนท่ีโรงเรียนพิเศษแล้วจะช่วยให้เสริม

ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษได้ดีข้ึน มีค่าเฉล่ีย 8.43 ซ่ึงจะเห็นว่าในภาพรวมแล้ว

ผูป้กครองจะมีความพึงพอใจในส่วนของการดูแลเอาใจใส่และการบริการเป็นอนัดบั

ตน้ๆ 

4. ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

สมมุติฐานท่ี 1 : ปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ อายุและระดับการศึกษาของ

ผูป้กครองท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีเรียนภาษาองักฤษ

ระดบัประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลอ่ืนๆไดแ้ก่ เพศ, รายได้

เฉล่ียต่อเดือน, อาชีพและสถานะภาพสมรส ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน

ภาษาองักฤษระดบัประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานท่ี 2 : ปัจจยัดา้นสถานท่ีเรียน, ปัจจยัดา้นผูส้อนและส่ือการสอน ท่ี

แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถานท่ีเรียนภาษาอังกฤษระดับ

ประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจยัอ่ืนๆไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา, ปัจจยัดา้น

การจัดการเรียนการสอน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาอังกฤษระดับ

ประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานท่ี 3 : ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของโรงเรียน และปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวย

ความสะดวกท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีเรียนภาษาองักฤษ

ระดบัประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจยัอ่ืนๆไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อ

โรงเรียน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาใน

กรุงเทพมหานคร 

 



258 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 3 ) 

ข้อเสนอแนะเพือ่ปฎบิัติการจริง 

 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

• สาํหรับผูป้ระกอบการท่ีจะทาํการปรับปรุงหรือผูป้ระกอบการรายใหม่ ท่ีจะ

ดาํเนินธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ระดบัชั้นประถมศึกษานั้น ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งใน

การตดัสินใจเลือกนั้นจะยงัอยู่ท่ีผูป้กครองเป็นสําคญั ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ีจะพบใน

ส่วนของการบริการท่ีถูกใจผูป้กครอง, การเดินทางรับ-ส่งบุตรของผูป้กครองตอ้ง

สะดวกสบาย และครูผูส้อนมีช่ือเสียงและถายทอดให้กบันักเรียนได ้ซ่ึงจะเป็นทาง

เดียวกบัช่ือเสียงของโรงเรียน ดงันั้นถ้าทางโรงเรียนปรับปรุงทั้งสามหัวขอ้น้ีได ้จะ

คาดวา่สามารถทาํใหน้กัเรียนไม่ไปเรียนท่ีโรงเรียนอ่ืนได ้

• สําหรับการทาํการตลาดนั้นผูป้ระกอบการควรจะเน้นหนักการทาํตลาดกบั

กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มคนท่ีมีช่วงอายุ 41 – 50 ปี ซ่ึงจะมีแนวโนม้ท่ีจะส่งบุตรมาเรียน

ภาษาองักฤษไดม้ากกวา่กลุ่มอ่ืน  

เอกสารอ้างองิ 

กรวร์ี พึ่งพุม่. “ส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฟติกรรมการตดัสินใจเลือกโรงเรียน

กวดวิชาของนักเรียน ชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในย่านสยามสแควร์”. 

ปริญญามหาบณัฑิต, บริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2546. 

กษิดิศ ใจผาวงั. “พฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงเรียนกวดวิชาของนกัเรียนระดบั

มธัยมศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงราย”. ปริญญามหาบณัฑิต, บริหารธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2548. 

ขวญัจิรา ศรชา และคณะ. “แรงจูงใจของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการเรียนกวด

วชิา” รายงานการวิจยัในวิชาการวิจยัทางธุรกิจ, หลกัสูตรบริหารธุรกิจ, 

มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม, 2549. 

จิรวดี ภูวนารถนรักษ.์ “ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อบริการของโรงเรียนกวดวิชา : 

กรณีศึกษาโรงเรียนกวดวิชาจังหวดัเชียงใหม่”. ปริญญามหาบัณฑิต, 

บริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2546. 
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จุฑามาศ แสงสุวรรณ. “การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา

ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา”. ปริญญามหาบัณฑิต, บริหารธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, 2550. 

ดวงพร คาํนูญวฒัน์ และวาสนา จนัทร์สวา่ง. ส่ือสาร-การประชาสัมพันธ์. พิมพค์ร้ังท่ี 

2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพอิ์นไทมเ์ทรด, 2536. 

ถนิมภรณ์ อินทแกลว้. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเรียนกวดวิชาของนกัเรียน

ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย”. ปริญญามหาบณัฑิต, ศิลปศาสตร์, 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2553. 

ทรงกลด แสวงผล. “ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชา

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวดัน่าน”. ปริญญา

มหาบณัฑิต, บริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552. 

ทิพวรรณ สุนทรเทพวรากุล. “ปัจจยัการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการในการเลือกโรงเรียน

กวดวิชา”. ปริญญามหาบณัฑิต, บริหารธุรกิจ, สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต, 

2547. 

ธนากร เลิศไพบูลยธ์นา. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนักวดวิชาภาษา

ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย”. โครงงานสถิติ, สาขาวิชาสถิติประยุกต,์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551 

ธิชานนัท ์ดว้งจนัทร์. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชา ของผูป้กครอง

นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 ในเขตเทศบาลนครเชียงราย”. 

ปริญญามหาบณัฑิต, การจดัการทัว่ไป, มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย, 2549. 

บุษกร ไวพจน์. “การตดัสินใจเรียนกวดวิชาของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายสาย

วิทยาศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร”. ปริญญามหาบณัฑิต, ครุศาสตร์, 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต, 2547. 

ปัญชญา ทบัจนัทร์. “ปัจจยัทางการตลาดในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนกัเรียน

ระดับมัธยมศึกษาในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัสุราษฏร์ธานี”. ปริญญา

มหาบณัฑิต, บริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์, 2550. 
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พงศถ์วลัย ์ทวีวงศ์. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเรียนกวดวิชาของนกัเรียน

มธัยมศึกษาตอนปลายในจงัหวดัระยอง”. ปริญญามหาบณัฑิต, ศึกษาศาสตร์, 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2545. 

พรสวรรค ์จงสุมามาลย.์ “ความคิดเห็นของผูป้กครองและนกัเรียนต่อการบริหารงาน 

งานวิชาการในโรงเรียนเอกชนท่ีจัดการศึกษานอกระบบ : กรณีศึกษา

โรงเรียนกวดวิชาศรีประเสริฐ อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น”. ปริญญา

มหาบณัฑิต, ศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2546. 

เพรชพร ขาํเนียม. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเรียนกวดวิชาและความคิดเห็นต่อการ

บริหารจดัการโรงเรียนกวดวิชาของผูเ้รียนในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา”. 

ปริญญามหาบณัฑิต, บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา, 

2551. 

พชัราภรณ์ ภูบุญศรี. “ปัจจยัสําคญัในการเลือกโรงเรียนกวดวิชา : กรณีศึกษา เขต

เทศบาลนครอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี”. ปริญญามหาบณัฑิต, 

บริหารธุรกิจ,มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2553. 

พชัรินทร์ วงศ์ศุภเลิศ. “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการเรียนภาษาองักฤษของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 

สํานกังานเขตบางกะปิ”. ปริญญามหาบณัฑิต, ศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง, 2547. 

ไพฑูรย ์ สินลารัตน์, สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. “การกวดวชิาระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย”. กรุงเทพฯ. องคก์ารคา้คุรุสภา, 2545 

ไพลิน วงคฉ์ายา. “ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวด

วิชาของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในจงัหวดันครสวรรค์”. ปริญญา

มหาบณัฑิต, บริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2547. 

รัชนีกร สอนไชยา. “การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจเรียนกวดวิชา ใน

เขตอําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร”. ปริญญามหาบัณฑิต , 

บริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2548. 
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วจิิตร อาวะกุล. การประชาสัมพันธ์. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2541. 

วริิยะ ฤาชยัพาณิชย.์ “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวด

วิชา ของนักเรียนมธัยมปลาย ในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่”. ปริญญา

มหาบณัฑิต, บริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2544. 

วรัิช ลภิรัตนกุล. การประชาสัมพันธ์. พิมพค์ร้ังท่ี 8. กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2540. 

สมจิต แข่งขนั. “ความคิดเห็นดา้นปัจจยัทางการตลาดของนกัศึกษาในการเลือกศึกษา

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังวดัสุ

ราษฎร์ธานี”. ปริญญามหาบณัฑิต, บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์, 

2548. 

สาลินี คนัธวะ. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเรียนกวดวิชา ของนักเรียนระดับชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง”. ปริญญา

มหาบณัฑิต, คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2550. 

เสาวลกัษณ์ จงอกัษร. “ปัจจยัทางการตลาดในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์

ของผูป้กครองนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีจงัหวดั

นครศรีธรรมราช และจงัหวดัสงขลา”. ปริญญามหาบณัฑิต, บริหารธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์, 2552. 
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ปัจจัยการตัดสินใจเลอืกใช้บริการสินเช่ือรถยนต์กบัธนาคารเกยีรตินาคิน  จํากดั    

(มหาชน) ของลูกค้าในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTING THE DECISION IN CHOOSING CAR LOANS 

PROVIDED BY KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

: A CASE STUDY OF THE CUSTUMERS IN BANGKOK 

สมพร กล่ินแพทยกิ์จ0

1  ผศ.(พิเศษ) ดร.อิทธกร ขาํเดช1

2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยค ร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์ในการวิจัย  เพื่อ ศึกษาปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ ปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตก์บัธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) ของ

ลูกคา้ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้มาจากกลุ่มคนท่ีทาํงานในเขต

พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

ผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่              

ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติพรรณนาได้แก่             

ค่าสถิติ t และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และการ

วิเคราะห์ขอ้มูลแบบถดถอย เพื่อวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและ

ตวัแปรตาม ท่ีระดบันยัสาํคญั .05  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ปัจจยัส่วนประสมการตลาด และปัจจยัดา้น

อ่ืนๆ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนต์กับธนาคารเกียรตินาคิน 

จาํกัด (มหาชน) ของลูกคา้ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยปัจจยัส่วนประสม

การตลาด และปัจจยัด้านอ่ืนๆ ท่ีมีผลร่วมกันต่อการทาํนายการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสินเช่ือรถยนตก์บัธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) ของลูกคา้ในเขตพื้นท่ี

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์และการส่งเสริมการ

ขาย และปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 

Abstract  

The studies on Factors Affecting the Decision in Choosing Car Loans 

provided by Kiatnakin Bank Public Company Limited : A Case Study of the 

Customers in Bangkok. The objectives of this study was to investigated the personal 

factors, the marking mix factors and the other environment factors that affect the 

decision to choose car loans service which provided by Kiatnakin Bank Public 

Company Limited and aimed to construct an equation predicting the decision to 

choose car loans service which provided by Kiatnakin Bank Public Company 

Limited from marketing mix factors and the other environment factors. To bring the 

study sample using random samples from the workers in Bangkok of 374 

questionnaires used as a tool to collected data. And 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 statistic using one-way 

analysis of variance Pearson’s product moment correlation and stepwise multiple 

regression analysis. To analyze the relationship of different variables and with .05 

significance level the results of this study are as follows:   

1. The personal factors which had affected to the customers in Bangkok to 

choose the car loans service which provided by Kiatnakin Bank Public Company 

Limited with .05 significance level were sex, age, status, education level, 

occupations and revenue. 

2. The stepwise multiple regressions is indicated that both the marketing 

mix factors; products and promotion and the other environment factors; the brand 

royalty are the significant in .05 level which can predictor the decision to choosing 
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the car loans service which provided by Kiatnakin Bank Public Company Limited 

of the customers in Bangkok. 

1. บทนํา 

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) เป็นสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ท่ีเร่ิมจาก

การก่อตั้งเป็นบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์เกียรตินาคิน จาํกดั เม่ือปี พ.ศ.2514 และเติบโต

ข้ึนเป็นลาํดบั จนกระทัง่ไดรั้บการยกระดบัจากบริษทัเงินทุนเป็นธนาคารพาณิชยเ์ต็ม

รูปแบบ (Commercial Bank) ในปี 2548 และใช้ช่ือใหม่ว่า “ธนาคารเกียรตินาคิน 

จาํกดั (มหาชน)” โดยปัจจุบนัมีการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเ์ต็มรูปแบบ ไดแ้ก่ 

การรับฝากเงิน การให้สินเช่ือ การซ้ือขายตัว๋แลกเงิน หรือตราสารเปล่ียนมือได ้ การ

ซ้ือขายปริวรรตเงินตราต่างประเทศ การรับอาวลัตัว๋เงิน การรับรองตัว๋เงิน การออก

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต หรือการคํ้าประกนั และการประกอบธุรกิจเพื่อให้เช่าซ้ือและการ

ใหเ้ช่าแบบลิสซ่ิง ฯลฯ  

 ในการประกอบธุรกิจสายธุรกิจธนาคารพาณิชย  ์ของธนาคารเกียรตินาคิน 

จาํกดั (มหาชน) มีการดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถยนตใ์นรูปแบบของธุรกิจสินเช่ือ

เช่าซ้ือรายยอ่ย โดยใหบ้ริการในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

1. สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ธนาคารให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตทุ์กประเภท

ไม่วา่จะเป็นรถใหม่และรถใช้แลว้ ดว้ยการอนุมติัท่ีรวดเร็วทนัใจ อตัราดอกเบ้ียและ

ระยะเวลาผอ่นชาํระท่ีเหมาะสม โดยผูเ้ช่าซ้ือสามารถเลือกโปรแกรมการจ่ายเงินดาวน์

และระยะเวลาผอ่นชาํระได ้ 

 2. สินเช่ือส่วนบุคคล ธนาคารให้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลเพื่อเป็นการเสริม

สภาพคล่องแก่ลูกคา้เช่าซ้ือรถยนต์ท่ีมีประวติัการผ่อนชาํระดี ผูกู้ส้ามารถรับเงินได้

อยา่งรวดเร็ว  

 3. สินเช่ือรถยนตเ์พื่อเงินสด ธนาคารให้สินเช่ือเพื่อเสริมสภาพคล่องกบัผูมี้

รถยนตท์ัว่ไป โดยลูกคา้สามารถนาํรถกลบัไปใชไ้ดต้ามปกติ  

 4. การประมูลรถยนตใ์ชแ้ลว้ ธนาคารจดัให้มีการประมูลรถยนตใ์ชแ้ลว้จาก

ลูกคา้ของธนาคาร โดยจดัท่ีศูนยป์ระมูลรถยนต ์(บางนา-ตราด ก.ม.8) และในสาขาทัว่

ประเทศ โดยธนาคารจดัเตรียมรถยนต์ท่ีจะเขา้ประมูลจาํนวนมากเพื่อให้เกิดความ
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หลากหลาย และบริการดา้นรถยนต ์เช่น บริการต่อภาษีรถยนตป์ระจาํปี บริการดา้น

การขออนุญาตเก่ียวกบัรถยนต ์ 

 5. บริการดา้นประกนัภยั ซ่ึงมีทั้งการประกนัวินาศภยั ไดแ้ก่ ประกนัภยั

รถยนตทุ์กประเภท และประกนัชีวติในรูปแบบการคุม้ครองสินเช่ือรถยนต ์อีกทั้งยงัมี

แผนท่ีจะขยายผลิตภณัฑ์ด้านประกันภยัเพิ่มข้ึน เช่น ประกันอุบติัเหตุส่วนบุคคล 

ประกนัคุม้ครองสินเช่ือบุคคล เป็นตน้ 

1.1 วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่วนประสม

การตลาด และปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนต์กบั

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) ของคนทาํงานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

1.2 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

1.2.1 ทฤษฎกีารตัดสินใจ 

 ทฤษฎีการตดัสินใจเป็นการนาํแนวความคิดท่ีมีเหตุผลท่ีผูบ้ริหารใช้ในการ

เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ทฤษฎีการตดัสินใจ

จาํแนกตามวิธีการตดัสินใจ และทฤษฎีการตดัสินใจตามบุคคลท่ีตดัสินใจ (สุโขทยั

ธรรมาธิราช, 2548, หนา้ 263-264) ทฤษฎีการตดัสินใจจาํแนกตามวิธีการตดัสินใจ 

ไดแ้ก่ การตดัสินใจโดยการคาดการณ์ มีการใชเ้ทคนิคการคาดการณ์และการพยากรณ์ 

เขา้มาประกอบการตดัสินใจ เช่น การพยากรณ์โดยใชแ้นวโนม้ เป็นตน้ การตดัสินใจ

โดยการพรรณนา เป็นการใชก้ระบวนการวิจยัเป็นเคร่ืองมือใน การตดัสินใจ ดงันั้น

ผูว้ิจยัจะตอ้งมีการพิสูจน์และเห็นจริงจึงจะดาํเนินการตดัสินใจได ้ บางคร้ังเรียก การ

ตดัสินใจแบบน้ีวา่ การตดัสินใจทางวิทยาศาสตร์ และการตดัสินใจโดยกาํหนดความ 

เป็นทฤษฎีท่ีคาํนึงถึงวา่แนวทางการตดัสินใจ ควรจะเป็นหรือน่าจะเป็นอยา่งไรจึงจะ

สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการตดัสินใจได ้ ส่วนทฤษฎีการตดัสินใจจาํแนกตาม

บุคคลท่ีตดัสินใจ ไดแ้ก่ การตดัสินใจโดยคนเดียว เป็นการตดัสินใจโดยคนๆ เดียวจะ

ทาํให้เกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการตดัสินใจ มกัจะใชธุ้รกิจขนาดยอ่ม

ท่ีมีผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของกิจการ และเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดปัญหาและทราบขอ้มูลได้
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ดีกวา่ และการตดัสินใจโดยกลุ่ม เป็นการตดัสินใจท่ียดึทีมงาน และคณะกรรมการเป็น

ผูร่้วม ตดัสินใจเป็นการมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เม่ือใดก็ตามท่ีตอ้งการ

ความร่วมมือผูบ้ริหาร จึงควรให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วม ดงันั้นการกระจาย

อาํนาจและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ จึงจาํเป็นสาํหรับองคก์ารในอนาคต 

 วิรัช สงวนวงศ์วาน (2546) ได้กล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

สามารถแบ่งไดเ้ป็นลาํดบัขั้นตอนต่างๆ ตามลาํดบัโดยเร่ิมจากการระบุปัญหา การระบุ

เกณฑท่ี์จะใชต้ดัสินใจ การกาํหนดนํ้าหนกัใหก้บัเกณฑ์เหล่านั้น การกาํหนดทางเลือก 

การวิเคราะห์ทางเลือก การเลือกทางเลือก การดาํเนินการตามทางเลือก และการ

ประเมินผลการตดัสินใจ 

 สําหรับการตดัสินใจในท่ีน้ี หมายถึง การท่ีลูกคา้ของธนาคารเกียรตินาคิน 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือรถยนต์ของ

ธนาคาร 

1.2.2 ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง บทบาทของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ตดัสินใจซ้ือผูบ้ริโภคตอ้งการประโยชน์อะไรจากสินคา้และบริการ สามารถศึกษาได้

จากตวัแบบของความตอ้งการของมนุษย ์และตวักระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้ท่ี

ตอ้งการ การศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ โดยมีการ

เร่ิมตน้จากส่ิงกระตุน้(Stimulus) ในความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค ซ่ึงเปรียบเสมือน

กล่องดาํ (Buyer’s black box) หรือความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจาก

ลกัษณะต่างๆ แลว้จะมีการตอบสนองออกมา (Buyer’s response)  

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในท่ีน้ี หมายถึง บทบาทของลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือรถยนต์ ซ่ึงลูกคา้ตอ้งการประโยชน์อะไรจากสินคา้และ

บริการสินเช่ือรถยนตข์องธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

1.2.3 ทฤษฎีประสมทางการตลาด แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 

(Philip Kotler. 2003: 92) ไดอ้ธิบายวา่ ส่วนประสมการตลาดท่ีสามารถควบคุมไดซ่ึ้ง

ใช้ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผลิตภณัฑ ์
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ราคา สถานท่ีหรือการจดัจาํหน่าย  การส่งเสริมการตลาด บุคคล ส่ิงท่ีนาํเสนอทาง

กายภาพและรูปแบบการให้บริการ และกระบวนการ ทั้งน้ีจะเห็นได้ว่าปัจจยัด้าน

บุคคล ส่ิงท่ีนาํเสนอทางกายภาพและรูปแบบการให้บริการ และกระบวนการ ลว้นแต่

เป็นปัจจยัท่ีสอดแทรกอยู่ในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีหรือการจดั

จาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ดงันั้น ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งท่ีจะ

ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดเพียง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีหรือการ

จดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด เท่านั้น 

               1.2.4  สินเช่ือรถยนต์ 

สินเช่ือรถยนต ์ หมายถึง สินเช่ือท่ีให้แก่บุคคลทัว่ไปเพื่อจดัหารถยนตม์าใช้

ประโยชน์เพื่อการส่วนบุคคล การพาณิชย ์และการสาธารณะ สินเช่ือรถยนต์เป็น

สินเช่ือประเภทหน่ึงท่ีสถาบนัการเงินให้แก่บุคคล 2 กลุ่ม คือ ผูป้ระกอบการ เพื่อ

วตัถุประสงคก์ารคมนาคมขนส่งเชิงพาณิชย ์และการรับจา้งสาธารณะ และผูบ้ริโภค 

เพื่อวตัถุประสงคก์ารเป็นเจา้ของส่วนบุคคล โดยใชเ้พื่อการคมนาคมในชีวติประจาํวนั 

ในการกู้ยืมโดยทัว่ไป องค์ประกอบพื้นฐานของสินเช่ือ คือ เงินดาวน์ เงินตน้ 

ระยะเวลากูย้มื ดอกเบ้ีย และค่างวดผอ่นชาํระรายเดือน  

กล่าวโดยสรุป การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนต์ จะพิจารณาจาก

ปัจจยัต่างๆ หลากหลายกนั สําหรับการศึกษาการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ

รถ ย น ต์กับ ธ นา ค า ร เ กี ย ร ติ น า คิ นจํา กัด  (ม หา ช น)  ข อ ง ลู ก ค้า ใ น เ ข ตพื้ น ท่ี

กรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี จะเน้นศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นส่วน

ประสมการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงแสดงไดด้งักรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
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1.3 สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สินเช่ือรถยนต์กับธนาคารเกียรตินาคิน จาํกัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร   

2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีหรือการ

จดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การให้บริการหลงัการขาย 

ภาพลักษณ์ในตราสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ปัจจยัประชากรศาสตร์ 

เพศ  / อาย ุ/ สถานภาพสมรส 

ระดบัการศกึษา / อาชีพ 

รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านผลิตภณัฑ์ 

ด้านราคา 

ด้านสถานท่ีหรือการจดัจําหนา่ย 

ด้านการสง่เสริมการขาย 

 

 

 

 

 

การตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สินเช่ือรถยนต์กบัธนาคาร 

เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

 

ปัจจยัอ่ืนๆ  

การให้บริการหลงัการขาย 

ภาพลกัษณ์ในตราสินค้า 

ความภกัดีตอ่ตราสินค้า 
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เลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนตก์บัธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) ของลูกคา้ใน

เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร   

1.5 ขอบเขตของการวจัิย 

การศึกษาวิจยัน้ี ศึกษากลุ่มลูกคา้ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเก่ียวกบัการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนต์กบัธนาคารเกียรตินาคิน จาํกัด (มหาชน) 

จาํนวน 400 คน ซ่ึงใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามเพื่อทาํการวิจยัทั้งส้ิน 

3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 – เดือนมกราคม 2555  

2. วธีิการศึกษาวจัิย 

2.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้เกบ็ข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เร่ือง ความต้องการใช้บริการสินเช่ือรถยนต์ กรณีศึกษา: ธนาคาร

เกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี  

 ส่วนที่1ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม  ของคนทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยทาํการศึกษาความตอ้งการใช้บริการสินเช่ือรถยนต์ กรณีศึกษา 

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 6 ขอ้ ในดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนต์ กบัธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวน ทั้งหมด 20 ขอ้ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้น

สถานท่ีหรือการจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution) และดา้นการส่งเสริมการขาย 

(Promotion) จาํนวนดา้นละ 5 ขอ้   

 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนต์ กบัธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 3 

ด้านๆ ละ 5 ข้อ รวมคาํถามทั้งหมด 15 ข้อ ได้แก่ การให้บริการหลังการขาย 

ภาพลกัษณ์ในตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้  
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ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือสินเช่ือรถยนต ์

กบัธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 5 ขอ้  

ทั้งน้ี แบบสอบถามในส่วนท่ี 2 3 และ 4 มีลกัษณะเป็นมาตรอตัราส่วน (Ratio 

Scale) ผูต้อบแบบสอบถามสามารถเรียงลาํดบัความคิดเห็นเป็นแบบมาตรตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale)  

2.2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจใช้สินเช่ือ จากนั้นนาํมากาํหนดกรอบแนวความคิดท่ีใชในการวิจยั

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม นาํเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารยท่ี์

ปรึกษาทาํการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาว่าครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่ และ

นาํมาปรับปรุงแกไ้ขให้ถูกตอ้ง จากนั้นนาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงน้ีไปให้กลุ่มลูกคา้ 

โดยคดัเลือกตวัแทนจากกลุ่มลูกคา้ จาํนวน 15 คน เป็นผูต้รวจสอบความเท่ียงตรงของ

เน้ือหา และนาํมาหาค่าความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) เพื่อเป็นการ

ตรวจสอบแบบสอบถามให้สามารถวดัไดต้รงตามท่ีเกณฑ์กาํหนด ครอบคลุมส่ิงท่ี

ตอ้งการวดั โดยการพิจารณาขอ้คาํถามแต่ละขอ้ จากนั้นผูว้ิจยันาํผลไปคาํนวณตาม

สูตรของลอร์ชี (Lawshe, 1975, p.563-575) และเปรียบเทียบผลท่ีได้กบัตารางท่ี

กาํหนดของลอร์ชี โดยอตัราส่วนความเท่ียงตรงของเน้ือหาตํ่าสุดตอ้งมีค่าเท่ากบั 0.49 

สําหรับผูป้ระเมิน 15 คน สําหรับข้อคาํถามท่ีมีค่าตํ่ากว่า 0.49 จะถูกตดัออกไป 

(รายละเอียดในภาคผนวก ค) ซ่ึงไม่พบว่ามีขอ้คาํถามขอ้ใดถูกตดัออกไป ผูว้ิจยันาํ

แบบสอบถามท่ีผา่นการหาค่าความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) แลว้มาหา

ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยการวดัความคงท่ีภายใน (Internal Consistency) โดย

ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient Alpha (α)) เพื่อประเมินคุณภาพของ

แบบสอบถามทั้งฉบบัวา่แต่ละขอ้คาํถามมีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ (รัตนา ศิริพานิช, 

2533 น. 182-185) โดยจะไดจ้าํนวนขอ้คาํถามและค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ

แบบสอบถามทั้งฉบบัและรายดา้นท่ีจะนาํไปใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  
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3.  ผลการศึกษาวจัิยและอภิปรายผล 

 3.1 ผลการศึกษาวจัิย 

 การศึกษาวิจยั เร่ือง “ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนต์กับ

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) ของลูกคา้ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร” โดย

ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นลูกคา้ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครทั้งหมด 400 คน ท่ีใช้

บริการสินเช่ือรถยนต์กับธนาคารเกียรตินาคินจํากัด (มหาชน) โดยใช้วิธีแจก

แบบสอบถาม ซ่ึงไดรั้บตอบกลบัเป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ จาํนวน 374 ฉบบั คิด

เป็นร้อยละ 93.5 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด โดยผลการศึกษามี ดงัน้ี 

การศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการสินเช่ือรถยนต์กับธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร โดยใช้ค่า T-test หรือ F-test ทีร่ะดับนัยสําคัญ .05 

จากการศึกษาวิจยั พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่  

เพศ อายุ สถนภาพ ระดับการศึกษาอาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตก์บัธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) ของ

ลูกคา้ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงแสดงว่า

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ

รถ ย น ต์กับ ธ นา ค า ร เ กี ย ร ติ น า คิ นจํา กัด  (ม หา ช น)  ข อ ง ลู ก ค้า ใ น เ ข ตพื้ น ท่ี

กรุงเทพมหานคร                     

การศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาด และปัจจัยด้านอื่นๆ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนต์กับธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ของลูกค้าใน

เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร และมีผลร่วมกนัต่อการทํานายการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

สินเช่ือสินเช่ือรถยนต์กบัธนาคารเกยีรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ของลูกค้า ในเขตพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาวิจยั พบว่า มีปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ (Sig 

.030) และการส่งเสริมการขาย (Sig .000) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สินเช่ือรถยนต์กับธนาคารเกียรตินาคินจาํกัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตพื้นท่ี
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กรุงเทพมหานคร และ ปัจจยัอ่ืนๆ ด้านความภกัดีต่อตราสินค้า (Sig .000) มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนต์กบัธนาคารเกียรตินาคิน 

จาํกดั (มหาชน) ของลูกคา้ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยสามารถเขียนเป็นสมการ

ทาํนายการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนต์กับธนาคารเกียรตินาคิน จาํกัด 

(มหาชน) ในรูปของคะแนนดิบ ได ้ดงัน้ี  

การตดัสินใจ = 0.899 + 0.108 (ผลิตภณัฑ์) + 0.252 (การส่งเสริมการขาย) + 

0.432 (ความภกัดีต่อสินคา้) 

3.2 อภิปรายผลการวจัิย 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนตก์บัธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) ของลูกคา้ใน

เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั คือ  รูปแบบ ประเภทของสินเช่ือ ซ่ึงธนาคาร

ควรพฒันาให้มีความหลากหลาย สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางการเงินในขณะนั้น 

ควรเพิ่มเติมสิทธิพิเศษในสินเช่ือท่ีลูกคา้ควรจะไดรั้บ เช่น การสามารถใชสิ้ทธิในการ

เข้ารับบริการธุรกรรมอ่ืนของธนาคาร หรือการใช้บริการในสถานบันเทิงหรือ

ห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ ควรระบุคุณสมบติัของผูรั้บบริการสินเช่ือเป็นลายลกัษณ์

อกัษรท่ีชดัเจน เช่น สถานะทางการเงินยอ้นหลงัของลูกคา้ภายในระยะเวลา  6  เดือน  

อายุของผูข้อใช้บริการสินเช่ือ สถานภาพ ภาระหน้ีสินอ่ืน เป็นต้น จดัทาํเอกสาร

อธิบายกระบวนการ ขั้นตอนการขอสินเช่ืออยา่งเป็นรูปธรรมชดัเจน  รวมถึงมีเอกสาร

ช้ีแจงการใช้บริการสินเช่ือด้วย และด้านการส่งเสริมการขาย ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตก์บัธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) ของ

ลูกค้าในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย คือ  การท่ีธนาคารไม่บังคับให้

ผูรั้บบริการทาํประกันคุ้มครองเงินกู้ ความรวดเร็วในการดําเนินการด้านสินเช่ือ

รถยนต ์ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกบัธนาคาร และส่ือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ท่ี

จดัให้ผูรั้บบริการทราบ การส่งเสริมการขายนบัวา่เป็นปัจจยัทางการตลาดท่ีสําคญัท่ี

จะช่วยให้ลูกค้าเกิดความประทบัใจและเลือกตดัสินใจท่ีจะใช้บริการกับธนาคาร 

ดงันั้นธนาคารจึงสมควรกาํหนดปัจจยัการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดให้เป็น

นโยบายหลกัท่ีสาํคญั  
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 ปัจจยัอ่ืนๆ ด้านความภกัดีต่อตราสินคา้ ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สินเช่ือรถยนต์กับธนาคารเกียรตินาคิน จาํกัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั คือ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของธนาคาร ความ

เช่ือวา่การตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือกบัธนาคารเป็นการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งท่ีสุด การ

ตดัสินใจใชสิ้นเช่ือรถยนต์กบัธนาคารอีกในคร้ังถดัไป และการแนะนาํให้ผูอ่ื้นมาใช้

บริการสินเช่ือรถยนต์กบัธนาคาร ดังนั้น ธนาคารจาํเป็นตอ้งกาํหนดนโยบายและ

ดาํเนินกลยุทธ์ท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัผูรั้บบริการ มีกลวิธีท่ีจะช่วยสร้างความ

ตระหนกัในผูรั้บบริการวา่การตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือกบัธนาคารเป็นการตดัสินใจ

ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด และเกิดความมัน่ใจท่ีจะแนะนาํใหผู้อ่ื้นมาใชบ้ริการกบัธนาคาร 

 ปัจจยัอ่ืนๆ ด้านความภกัดีต่อตราสินค้า ผูว้ิจยัเห็นว่า เป็นปัจจยัท่ีสมควร

นาํไปศึกษาวจิยัในเชิงลึกต่อไป ทั้งน้ีเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารในการพฒันา

วธีิการเพื่อสร้างความผกูพนั ความภกัดีต่อการใชบ้ริการของธนาคาร อนัเป็นการอาศยั

ปัจจยัดา้นลูกคา้เพื่อสร้างฐานความมัน่คงของธนาคารต่อไป 

4. สรุป 

                 จากการศึกษา พบว่า มีปัจจยัส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ

รถยนต์กับธนาคารเกียรตินาคิน  จํากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวิมลรัตน์ รัตนเจริญ

ไพศาล (2547) ซ่ึงทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ

ดา้นสินเช่ือของธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย ท่ี

พบว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการด้าน

สินเช่ือของธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

แตกต่างกนั  และผลการวิจยัของเอกรัฐ วงศว์ีระกุล (2553) ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยั

การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารพาณิชย ์ ของคนทางานใน

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบั

ธนาคารพาณิชย์แตกต่างกัน และชัชวิน พิชญกุล (2551) ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง 
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พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือรถยนต์ของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคในอาํเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 

300 คน โดยผลการศึกษาวิจยัและการวิเคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล

โดยทัว่ไปและพฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือรถยนต์ของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างกบั

วงเงินท่ียื่นกู้ พบว่า ขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์ ต่อการใช้บริการสินเช่ือรถยนต์ของ

ผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่จาํแนกตามวงเงินท่ียื่นกู ้ ทั้งหมดรวม 10  

ปัจจยัประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดค้รัวเรือนเฉล่ีย

ต่อเดือน ระดบัอตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บ ระยะเวลาในการผอ่นชาํระ วงเงินผอ่นต่องวด 

ค่าธรรมเนียมในการกู ้และวธีิในการชาํระเงินคืน วราภรณ์ ไทยธรรมยานนท ์(2549) 

ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลของ

ลูกคา้ธนาคารเอเชีย จาํกดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลประกอบด้วย อาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

มีปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ (Sig .030) และการส่งเสริมการ

ขาย (Sig .000) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตก์บัธนาคาร

เกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) ของลูกคา้ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และ ปัจจยัอ่ืนๆ 

ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ (Sig .000) มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สินเช่ือรถยนต์กับธนาคารเกียรตินาคิน จาํกัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร โดยสามารถเขียนเป็นสมการทาํนายการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สินเช่ือรถยนตก์บัธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) ในรูปของคะแนนดิบ ได ้ดงัน้ี  

การตดัสินใจ = 0.899 + 0.108 (ผลิตภณัฑ์) + 0.252 (การส่งเสริมการขาย) + 

0.432 (ความภกัดีต่อสินคา้) 

ผลการวิจยัสอดคล้องกับงานวิจัยของพิชัยพงศ์ ยอแสงรัตน์ (2549) ซ่ึง

ทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง ความตอ้งการของลูกคา้สินเช่ือธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กรณีศึกษาธุรกิจท่องเท่ียวศูนยธุ์รกิจภูเก็ต ผล

การศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทุกปัจจัยมีผลต่อความต้องการมาก 

นพรัตน์ ศศิฉาย (2548) ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการ
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สินเช่ือธุรกิจของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ในสํานกังานเขตเชียงใหม่ 2 จาก

กลุ่มตวัอยา่ง 300 คน พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลืกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ คือ  อตัรา

ดอกเบ้ีย (ดา้นราคา) รองลงมา คือ วงเงินกูย้ืม ระยะเวลาในการชาํระคืน (ดา้นราคา) 

การบริการของพนกังานสินเช่ือ (ดา้นการส่งเสริมการขาย) ค่าธรรมเนียมและการใช้

จ่ายในการดาํเนินการ (ดา้นราคา) ขั้นตอนในการขอกู้จนกระทัง่การอนุมติั (ด้าน

ผลิตภณัฑ์) วราภรณ์ ไทยธรรมยานนท ์ (2549) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลของลูกคา้ธนาคารเอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการสินเช่ือส่วนบุคคลประกอบดว้ย อตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ไดรั้บจากธนาคารเอเชีย 

จาํกดั (มหาชน) วงเงินท่ีมีการยืน่กูข้องลูกคา้ ระยะเวลาในการผอ่นชาํระคืนของลูกคา้ 

(ดา้นราคา) ประวติัการใช้บริการ (ดา้นผลิตภณัฑ์) อตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ไดรั้บจาก

ธนาคารเอเชีย จาํกดั (มหาชน) (ดา้นราคา) ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของธนาคาร

เอเชีย จาํกดั(มหาชน) (ด้านภาพลกัษณ์สินคา้) เง่ือนไขในการยื่นเร่ืองขอกูย้ืมต่อ

ธนาคารเอเชีย จาํกดั(มหาชน) (ดา้นผลิตภณัฑ์) การไม่ตอ้งใชห้ลกัประกนัในการกูย้ืม 

และการให้บริการของพนกังานธนาคารเอเชีย จาํกดั (มหาชน) (ดา้นการส่งเสริมการ

ขาย)  

4.1 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังถัดไป 

            1.การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สินเช่ือรถยนต์กับธนาคารเกียรตินาคิน จาํกัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร คร้ังต่อไปอาจจะศึกษาเก่ียวกบัทศันคติ ความพึงพอใจ ของลูกคา้ใน

เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครท่ีใช้บริการสินเช่ือรถยนต์กบัธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั 

(มหาชน)  

            2.ศึกษาความแตกต่างของการให้บริการดา้นสินเช่ือของธนาคารเกียรตินาคิน 

จาํกดั (มหาชน) เปรียบเทียบกบัธนาคารอ่ืนๆ  
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ภาพลกัษณ์บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จํากัด (บสก.) 

(PUBLIC PERSPECTIVE OF BANGKOK COMMERCIAL ASSET 

MANAGEMENT CO., LTD. (BAM)) 

นเรศร์ ภูฆงั 1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2  

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ืองน้ี วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ 

ท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.) ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน และอาชีพ ของ

ประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษทับริหาร

สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.) ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปัจจยั

ด้านพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารบริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย ์จาํกัด  

(บสก.)  ท่ีมีผลต่อภาพลกัษณ์บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.)   

ได้แก่ ด้านความเช่ือมั่นองค์กร ด้านผูบ้ริหาร ด้านพนักงาน ด้านสินค้าประเภท

อสังหาริมทรัพย ์และดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 

ผลการศึกษาพบวา่ ในภาพรวมของระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อระดบัการรับรู้

ภาพลักษณ์บริษัทบริหารสินทรัพย์ ก รุง เทพพาณิชย์ จ ํากัด (บสก.)  ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สําหรับปัจจยั

ระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.) ใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นความเช่ือมัน่องค์กร มีระดบัมากท่ีสุดรองลงมาคือ

ดา้นผูบ้ริหาร ดา้นพนกังาน ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม และดา้นสินคา้ ตามลาํดบั 

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารบริษทัสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระยะเวลารู้จกั บสก. 

______________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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มานาน 1-5 ปี และส่วนใหญ่ไม่ทราบข่าวเก่ียวกับกิจกรรม บสก. เร่ืองรายการ

โทรทศัน์ “เติมฝัน ปันนํ้าใจ” ส่วนใหญ่ไม่ทราบข่าวเก่ียวกบักิจกรรม บสก. เร่ือง “พอ

อยูพ่อกิน กบัท่ีดิน บสก.”  ทราบข่าวเก่ียวกบักิจกรรม บสก. เร่ือง “บางรัก..มรดกรัก

แห่งแผ่นดิน” ทราบข่าวเก่ียวกบักิจกรรม บสก. เร่ือง “ศูนยก์ารเรียนรู้แปลงสาธิตให้

การอบรมเกษตรแผนใหม่” ทราบข่าวเก่ียวกบักิจกรรม บสก. เร่ือง “โครงการ 1 ไร่ 1 

แสน” กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยซ้ือสังหาริมทรัพยก์บั บสก.  และมีการรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารผา่นวทิย ุโทรทศัน์ 

จากผลการวิ เค ราะห์ข้อมูล เพื่ อทดสอบสมมติฐา น พบว่า  ลักษณ ะ

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  ระดบัรายได ้ อาชีพ  

แตกต่างกนัมีผลต่อระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์บริษทัสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั 

(บสก.) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั  จึงปฎิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ อยา่งมี

นัยสําคญัท่ี 0.05 เม่ือพิจารณา พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อระดับการรับรู้

ภาพลกัษณ์บริษทัสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.) ในดา้นความเช่ือมัน่องคก์ร 

และ ดา้นผูบ้ริหาร ท่ีแตกต่างกนั 

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารบริษทับริหารสินทรัพย ์ กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั 

(บสก.) มีผลกับภาพลักษณ์ของบริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์ จาํกัด 

(บสก.) ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความเช่ือมัน่องค์กร  ด้านผูบ้ริหาร  ด้าน

พนกังาน  ดา้นสินคา้ประเภทอสังหาริมทรัพย ์ ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม  พบว่า 

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร เร่ืองระยะเวลาการรู้จกั บสก. ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลกบั

การรับรู้ภาพลักษณ์ในด้านความเช่ือมัน่องค์กร ด้านพนักงาน ด้านสินค้าประเภท

อสังหาริมทรัพย ์และดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม ในขณะเดียวกนั พบวา่พฤติกรรม

การเปิดรับข่าวสาร เร่ืองระยะเวลาการรู้จกั บสก. ท่ีแตกต่างกันทาํให้การรับรู้

ภาพลกัษณ์ในดา้นผูบ้ริหารแตกต่างกนั ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเร่ืองการ

ทราบข่าวการจดักิจกรรมรายการโทรทศัน์ “เติมฝัน ปันนํ้ าใจ” พฤติกรรมการเปิดรับ

ข่าวสาร เร่ืองการทราบข่าวการจดักิจกรรม “พออยูพ่อกิน กบัท่ีดิน บสก.”  พฤติกรรม

การเปิดรับข่าวสาร เร่ืองการทราบข่าวการจัดกิจกรรม “บางรัก..มรดกรักแห่ง

แผน่ดิน”   พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร เร่ืองการทราบข่าวการจดักิจกรรม “ศูนยก์าร
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เรียนรู้แปลงสาธิตให้การอบรมเกษตรแผนใหม่” ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลกบัการรับรู้

ภาพลักษณ์ในทุกๆ ด้าน พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร เร่ืองการทราบข่าวการจดั

กิจกรรม “โครงการ 1 ไร่ 1 แสน” ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลกบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ใน

ทุกๆ ด้าน  พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร เร่ืองเคยซ้ืออสังหาริมทรัพยก์บั บสก. ท่ี

แตกต่างกนัไม่มีผลกบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ในทุกๆด้าน และ พฤติกรรมการเปิดรับ

ข่าวสาร ผ่านส่ือต่างๆ ท่ีแตกต่างกันไม่มีผลกับการรับรู้ภาพลักษณ์ในด้านความ

เช่ือมัน่องค์กร ด้านพนักงาน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในขณะเดียวกัน

พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านส่ือต่างๆ ท่ีแตกต่างกันทาํให้การรับรู้

ภาพลกัษณ์ในดา้นสินคา้ประเภทอสังหาริมทรัพยแ์ตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ี 0.05 

คําสําคัญ  : ภาพลกัษณ์, บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.) 

 

                                                     Abstract 

The objective of this project is to study the confidence in corporate image, 

management team; image, employee image, real estate product image and corporate 

social responsibility image of Bangkok Commercial Asset Management Co., Ltd. 

(BAM). And study about other factors which impact on the corporate image such as 

demography, media behavior by the random sampling research of the people who 

live in Bangkok. 

The result shows that people have an high perception with corporate image 

of Bangkok Commercial Asset management Co., Ltd. (BAM) that the highest 

perception is confidence in corporate image, and management team; image, 

employee image, corporate social responsibility image, product image below. The 

factors about the demography such as sex, age, education, occupation, income, 

status are not impact on the perception of corporate image. But the factor about 

occupation is an impact a part of confidence in corporate image and management 
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team; image. The media behavior factors are not impact on the perception of 

corporate image. Most of people receive a BAM activity information by radio and 

television media. The factor about times is an impact a part of management team; 

image. Most of the people know about BAM since 1-5 years, almost never receive a 

BAM activity information such as “Term Fun Pun Nam Jai” ,and “Por-u Por-kin 

Kub Teedin BAM” , but they receive information of “Bangrak..The Legend of 

Love”, “BAM Agriculture Learn Center”, “Plant 1 Rai, Get ฿100,000” 

1. บทนํา 

 ธุรกิจในปัจจุบนัใหค้วามสาํคญักบัการสร้างภาพลกัษณ์อยา่งมาก ภาพลกัษณ์

ท่ีดีขององคก์รจะเกิดข้ึนไม่ไดเ้ลยในเพียงระยะเวลาอนัสั้น หลายองคก์รชั้นนาํตอ้งมี

การสะสมจากประสบการณ์ การรับรู้เป็นท่ียอมรับทั้ งบุคคลภายใน รวมไปถึง

ภายนอกองค์กร ไมว่าจะเป็นลูกคา้ หรือนกัลงทุน และการส่ือสารสร้างการรับรู้ทาง

ธุรกิจ การตลาด นโยบายการบริหารงาน สินค้า และบริการ ไปยงัผู ้บริโภคมี

ความสาํคญัอยูไ่ม่นอ้ย แมก้ระทัง่รวมถึงภาพลกัษณ์ขององคก์าร ซ่ึงมีส่วนสําคญัอยา่ง

ยิ่งท่ีส่งผลเป็นกระจกเงาสะทอ้นให้เห็นถึงการดาํเนินงานของธุรกิจเป็นเช่นใด มีผล

ทาํใหสิ้นคา้ หรือบริการ นั้นๆ มีคุณค่า และเพิ่มความน่าเช่ือถือมากข้ึนแค่ไหน องคก์ร

ในระดบัผูน้าํทางธุรกิจจึงเล็งเห็นถึงความสําคญัของภาพลกัษณ์ (Image) เป็นลาํดบั

แรกท่ีผูบ้ริการจะระบุลงไวใ้นแผนธุรกิจขององคก์ร พร้อมกบัการพฒันาคุณภาพของ

สินคา้และบริการอยา่งมีคุณภาพควบคู่กนัไป เพื่อท่ีจะทาํให้องคก์ารมีสถานะท่ีจะให้

เป็นผูน้าํการดาํเนินธุรกิจตามวสิัยทศัน์ (Vision) ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จาํกัด (บสก.) ท่ีเร่ิมเติบโตจาก

องค์กรเฉพาะกิจท่ีมีหน้าท่ีแกไ้ขหน้ี และขายอสังหาริมทรัพยมื์อสองเร่ือยมาจนเป็น

องคก์รสาํคญัของประเทศมานานกวา่ 12 ปี เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้และพฒันาอยา่ง

ต่อเน่ือง มุ่งหวงัท่ีจะเป็นเคร่ืองมือสําคญัของภาครัฐ ในการบริหารจดัการสินทรัพย์

ดอ้ยคุณภาพ โดยมีส่วนช่วยเหลือลูกหน้ี และแกไ้ขปัญหาสถาบนัการเงิน ช่วยฟ้ืนฟู

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์โดยพฒันาทรัพยสิ์นรอการขายท่ีมีศกัยภาพ ให้เป็นสินคา้ท่ีได้
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มาตรฐานเป็นท่ีตอ้งการของตลาดมากยิ่งข้ึน ณ วนัน้ีบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ

พาณิชย ์จาํกดั (บสก.) เป็นท่ียอมรับไวว้างใจจาก ผูถื้อหุน้ และลูกคา้ในระดบัหน่ึง 

 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ

องค์กร นโยบายบริหาร และสินคา้อสังหาริมทรัพยมื์อสอง และศึกษาภาพลักษณ์

องค์กรบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.) ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร เพื่อวดัผลการประชาสัมพนัธ์ รวมถึงการศึกษาความสัมพนัธ์ของ

การเปิดรับข่าวสารของประชาชนกบัความรู้ ซ่ึงนอกจากการศึกษาจะทาํให้ทราบถึง

การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรของประชาชนในปัจจุบนัแล้ว ยงัเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงและรักษาภาพลกัษณ์บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.) 

เพื่อมุ่งสู่การเป็นองคก์ร “บริษทัจาํกดัมหาชน” ในดา้นความเป็นมืออาชีพการบริหาร

สินทรัพยช์ั้นนาํท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั

บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารบริษทับริหารสินทรัพย ์ 

กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.) ท่ีมีผลต่อภาพลกัษณ์บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ

พาณิชย ์จาํกดั (บสก.)  ไดแ้ก่  ดา้นความเช่ือมัน่องคก์ร  ดา้นผูบ้ริหาร  ดา้นพนกังาน  

ดา้นสินคา้ประเภทอสังหาริมทรัพย ์ และดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 

สมมติฐานการวจัิย 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน  

และอาชีพ ของประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร มีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของบริษทั

บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั 

(บสก.) มีผลกบัภาพลกัษณ์ของบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.) 

ในสายตาประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความเช่ือมัน่องค์กร  ดา้นผูบ้ริหาร  

ดา้นพนกังาน  ดา้นสินคา้ประเภทอสังหาริมทรัพย ์ และดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 
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ขอบเขตการวจัิย 

ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์  ท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปี ข้ึนไป 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา จะทาํการศึกษาในส่วนท่ีเป็นปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัการเลือกใช้ส่ือตามช่องทางท่ีผ่านมา เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเลคทรอนิคส์ ส่ือ

กลางแจง้ ส่ือใหม่ และรวมถึงส่ือบุคคล วา่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกส่ือ 

และการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รในสายตาของประชาชนเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ 

ขอบเขตดา้นตวัแปรศึกษา  จะทาํการศึกษาวจิยัเฉพาะตวัแปรท่ีสาํคญั คือ 

1. ตัวแปรอิสระ ในท่ี น้ีจะประกอบด้วยตัวแปรท่ี เ ก่ียวกับปัจจัยทาง

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้และอาชีพ 

2. ตวัแปรตามในท่ีน้ีจะประกอบดว้ย ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัพฤติกรรมการ

รับส่ือ ไดแ้ก่ ระยะเวลาการรู้จกัความรู้เก่ียวกบักิจกรรม บสก. การซ้ืออสังหาริมทรัพย ์

การับรู้ข่าวสารผ่านส่ือ  และ การรับรู้ภาพลกัษณ์องค์การ ดา้นความเช่ือมัน่องค์กร 

ดา้นผูบ้ริหาร ดา้นพนกังาน ดา้นสินคา้ประเภทอสังหาริมทรัพยมื์อสอง ดา้นความ

รับผดิชอบต่อสังคม 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

- นาํผลการศึกษาการรับรู้ผ่านส่ือนาํมาวิเคราะห์กบัแผนส่ือสารการตลาดของ

องคก์ร เพื่อพฒันากลยทุธ์การส่ือสารการตลาดใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

- เพื่อทราบภาพลกัษณ์บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.) 

เก่ียวกบัดา้นความเช่ือมัน่องคก์ร ผูบ้ริหาร พนกังาน สินคา้ และดา้นความรับผิดชอบ

ต่อสังคมท่ีกล่าวมา 5 ด้าน ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนาํไปสู่การปรับปรุง และ

พฒันา ภาพลกัษณ์แต่ละดา้นต่อไป 

- เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา และเป็นประโยชน์สําหรับนกัวิชาการ นกัวิจยั  

นิสิตนกัศึกษา  และบุคคลทัว่ท่ีสนใจเก่ียวกบักรปรับภาพลกัษณ์องคก์ร 
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กรอบแนวความคิด  (Conceptual Framework) 

                    ตวัแปรอิสระ                 ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แนวความคดิ ทฤษฎแีละผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษา “ภาพลักษณ์บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จาํกัด 

(บสก.) ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัจะนาํเสนอหลักการและทฤษฎีท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งตามลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ 

2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ 

2.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2.4 แนวความคิดดา้นประชากรศาสตร์ 

2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ  

- ระดบัการศึกษา 

- รายไดต่้อเดือน 

- อาชีพ 

 
พฤตกิรรมการเปิดรับข่าวสาร 

จากบริษัท 

- ระยะเวลาการรู้จกั 

- ความรู้เก่ียวกบักิจกรรม   

- การซ้ืออสังหาริมทรัพย ์

- การรับรู้ข่าวสารผา่นส่ือ 

ภาพลักษณ์ของบริษัท 

- ดา้นความเช่ือมัน่องคก์ร 

- ดา้นผูบ้ริหาร 

- ดา้นพนกังาน 

- ดา้นสินคา้ ประเภท

อสังหาริมทรัพย ์

- ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 



288 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 3 ) 

3. ระเบียบวธีิวจิัย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาถึง

ภาพลักษณ์บริษัทบริหารสินทรัพย์ ก รุง เทพพาณิชย์ จ ํากัด (บสก.)  ในเขต

กรุงเทพมหานคร  ทั้ ง น้ีผู ้วิจ ัยได้ดํา เนินการเป็นขั้ นตอนเพื่อให้ได้ข้อมูลตาม

วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดดงัน้ี 

3.1 การคัดเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือผูท่ี้อยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่าง  เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนของผูบ้ริโภคท่ีแน่นอนดงันั้นผูว้จิยัจึง

ใชว้ธีิการกาํหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณแบบไม่ทราบจาํนวนประชากร

กรณีไม่ทราบจาํนวนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545 : 26) ท่ีมีระดบัความ

เช่ือมัน่ 95% 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงผูว้ิจยัเป็นผูส้ร้างข้ึนโดยกาํหนดกรอบแนวคิดจากการนาํ

ขอ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรมจากผูท่ี้ไดเ้คยศึกษาไวแ้ล้วและการศึกษาคน้ควา้

แนวคิดจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาประยกุตใ์ชโ้ดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร บสก. ท่ีอยูอ่าศยั

ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นคาํถามมีระดับการวดัข้อมูลประเภทต่าง ๆ ดังน้ี

ประกอบดว้ยคาํถามท่ีมีหลายคาํตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) จาํนวน 4 

ขอ้ไดแ้ก่ ระยะเวลาการรู้จกั ความรู้เก่ียวกบักิจกรรม บสก.  การซ้ืออสังหาริมทรัพย ์ 

และการรับรู้ข่าวสารผา่นส่ือ 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อระดบัภาพลกัษณ์ท่ีมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร บสก. ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 ดา้น

โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่าตอบ (Rating Scale Questions) ซ่ึงจดั

อยูร่ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยให้เลือกตอบไดเ้พียง
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คาํตอบเดียวโดยแต่ละขอ้คาํถามมีคาํตอบให้เลือก 10 ระดบัตามวิธีการของ Likert 

scales (Likert,1970, หนา้ 275) 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ดาํเนินการวิจยัโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างในสถานท่ีต่างๆท่ีได้

คดัเลือกไวใ้นการตอบคาํถามโดยก่อนท่ีผูว้จิยัจะแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง

ผูว้จิยัจะทาํการช้ีแจงใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดเ้ขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละอธิบายถึงขอ้

สงสัยและวิธีการตอบแบบสอบถามก่อน หลงัจากไดร้วบรวมแบบสอบถามทั้งหมด

จากผูต้อบเรียบร้อยแลว้ผูว้จิยันาํแบบสอบถามทั้งหมดมาดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ผูว้ิจยัตรวจความสมบูรณ์ของการตอบ

แบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 

2. การลงรหสั (Coding) นาํแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์มาลงรหสัตามท่ี

ไดก้าํหนดไวล่้วงหนา้ 

3. การประมวลผลขอ้มูล (Processing) ขอ้มูลท่ีไดล้งรหสัแลว้นาํมาบนัทึก

ในคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติในการดาํเนินการ

วิเคราะห์ขอ้มูลเม่ือผูว้ิจยัวิจยัรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างเรียบร้อยแลว้จึง

ทาํการประมวลผลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์เพื่อ

หาทางค่าสถิติและวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาความสัมพนัธ์ทางสถิติโดยใช้ระดบัความ

เช่ือมัน่ในระดบัร้อยละ 95 (α= .05) เป็นเกณฑ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน

ในการวจิยั 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวเิคราะห์คร้ังน้ีมีวธีิการดงัต่อไปน้ี 

 1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

  1.1 ส่วนท่ี 1  การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของกลุ่ม

ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด ระดบัรายไดเ้ต่อเดือน และอาชีพ โดย

ใชส้ถิติค่าความถ่ี(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
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  1.2 ส่วนท่ี 2  การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับ

ข่าวสาร บสก. ในเร่ืองระยะเวลาการรู้จกั ความรู้เก่ียวกบักิจกรรม บสก. การซ้ือ

อสังหาริมทรัพย ์และการรับรู้ข่าวสารผา่นส่ือ โดยใชส้ถิติค่าความถ่ี (Frequency) และ

ค่าร้อยละ (Percentage) 

  1.3 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยภาพลักษณ์ท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร บสก. ท่ีกล่าวมาทั้ง 5 ดา้น โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

  2.1  ค่าสถิติ t-test ใชใ้นการทดสอบค่าความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย

ของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มเพื่อทดสอบสมมติฐานในความแตกต่างเพศ ความคิดเห็นต่อ

ต่อปัจจัยทางด้านภาพลักษณ์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของ บสก. ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

  2.2  ค่าสถิติ One Way ANOVA ใชใ้นการทดสอบค่าความแตกต่าง

ระหว่างคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมากกว่า 2 กลุ่มโดยการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียวและ การทดสอบความแตกต่างระหวา่งคู่โดยใชก้ารวิเคราะห์ Post 

Hoc แบบ Least Significant Difference (LSD) ในความแตกต่างระหวา่งอายุ ระดบั

การศึกษา รายไดต่้อเดือน และอาชีพกบั ความคิดเห็นต่อปัจจยัทางดา้นภาพลกัษณ์ท่ีมี

ผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของ บสก. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับงานวิจัยเร่ือง “ภาพลักษณ์บริษัทบริหาร

สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.) ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูล

ตวัอยา่งท่ีเก็บรวบรวมมาไดจ้าํนวน 400 ชุด ท่ีผา่นการตรวจสอบความน่าเช่ือถือแลว้

มาทาํการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีวิธีการสถิติตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย โดยจะ

นาํเสนอผลวเิคราะห์ไว ้4 ส่วนดงัต่อไปน้ี  
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ส่วนท่ี 4.1 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อย

ละ 60.0 ส่วนเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 40.0 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีกลุ่มอาย ุ26 - 35 ปี  

คิดเป็นร้อยละ 43.5 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 38.0 มีระดบัรายได ้

15,000 - 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.2 และมีอาชีพธุรกิจส่วนตวัคิดเป็นร้อยละ 

28.8 รองลงมาคือรับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ ในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั 

ส่วนท่ี 4.2 ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระยะเวลารู้จกั บสก. มานาน 1 – 5 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 42.5 และทราบข่าวเก่ียวกบักิจกรรมของ บสก. โครงการ 1 ไร่ ทาํได ้1 แสน,

บางรัก..มรดกรักแห่งแผ่นดิน, ศูนยก์ารเรียนรู้แปลงสาธิตให้การอบรมเกษตรแผน

ใหม่ ร้อยละ 56.2-67.8 และทราบโครงการพออยู่พอกินกับท่ีดิน บสก., รายการ

โทรทศัน์ “เติมฝัน ปันนํ้ าใจ” ร้อยละ 41.5-48.2 กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 59.0 เคยซ้ือ

อสังหาริมทรัพยก์บั บสก. โดยรับรู้ข่าวสารผ่านส่ือวิทยุ โทรทศัน์ ร้อยละ 40.5 และ

ทราบข่าวสารจากพนกังาน จากป้ายขายทรัพย ์เวบ็ไซท ์ร้อยละ 11.8-19.5 ตามลาํดบั 

ส่วนท่ี 4.3 ผลการวเิคราะห์ระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์ร 

ตารางท่ี 1.1 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ปัจจัยภาพลกัษณ์ Mean S.D. 

ดา้นความเช่ือมัน่องคก์ร 8.21 1.05 

ดา้นผูบ้ริหาร 8.17 0.84 

ดา้นพนกังาน 8.12 0.79 

ดา้นสินคา้ ประเภทอสังหาริมทรัพย ์ 7.71 0.89 

ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 8.03 0.79 

รวม 8.05 0.62 

 

จากตาราง แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้

ภาพลกัษณ์ของ บสก. ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีการ
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รับรู้ภาพลกัษณ์ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากบั 8.05  และ ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.62  สามารถพิจารณาเป็นรายขอ้ไดว้า่ “ดา้นความเช่ือมัน่

องค์กร” ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการรับรู้มากท่ีสุดโดยมี

ค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากบั 8.21 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.05 

ส่วนท่ี 4.4 ผลการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

ตารางท่ี 1.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ จาํแนก

ตามอาชีพ 

ภาพลกัษณ์  
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ดา้นความ

เช่ือมัน่องคก์ร 

 

Between Groups 12.233 4 3.058 2.785 0.026* 

Within Groups 433.723 395 1.098  

Total 445.956 399   

ดา้นผูบ้ริหาร Between Groups 11.131 4 2.783 3.992 0.003* 

Within Groups 275.365 395 0.697  

Total 286.496 399   

ดา้นพนกังาน 

 

Between Groups 5.160 4 1.290 2.086 0.082 

Within Groups 244.311 395 0.619  

Total 249.471 399   

ดา้นสินคา้ 

อสังหาฯ 

Between Groups 7.398 4 1.849 2.314 0.057 

Within Groups 315.730 395 0.799  

Total 323.127 399   

ดา้นความ

รับผดิชอบต่อ

สังคม 

Between Groups 3.319 4 0.830 1.319 0.262 

Within Groups 248.512 395 0.629  

Total 251.831 399   

*นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 



293 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 3 ) 

สมมติฐานท่ี 1 การวเิคราะห์ความแตกต่างของปัจจยัดา้นของประชากรศาสตร์

ท่ีมีผลต่อระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กร จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

รายไดต่้อเดือน และอาชีพ พบวา่ ในภาพรวมท่ีแตกต่างกนัมีระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ 

บสก. ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สําหรับการจาํแนกตาม

อาชีพ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีเพียงด้านความเช่ือมัน่องค์กร และด้าน

ผูบ้ริหาร ท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนัมีระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ แตกต่างกนั จึง

ทาํการทดสอบความแตกต่างโดยวิธี LSD เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอาชีพท่ี

แตกต่างกนัมีระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความเช่ือมัน่องค์กร และ ดา้นผูบ้ริหาร 

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร บสก. มีผลกบัภาพลกัษณ์ของ 

บสก. ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเร่ืองระยะเวลาการ

รู้จกั บสก. ท่ีแตกต่างกนัมีผลกบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ในดา้นผูบ้ริหารแตกต่างกนั และ

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ผา่นส่ือต่างๆ ท่ีแตกต่างกนัมีผลกบัการรับรู้ภาพลกัษณ์

ในดา้นสินคา้ประเภทอสังหาฯแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

5. สรุปผลการวจิัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษา  ผูว้จิยัไดน้าํประเด็นสาํคญัมาใชใ้นการอภิปรายผล  ดงัน้ี 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

ระดบัรายได ้ แตกต่างกนัมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ บสก. ท่ีไม่แตกต่างกนั สําหรับกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีมีลกัษณะด้านอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความเช่ือมัน่

องค์กร และด้านผูบ้ริหาร แตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพรับราชการและ

รัฐวิสาหกิจ มีการรับรู้ภาพลกัษณ์มากกวา่พนกังานเอกชนและธุรกิจส่วนตวั สะทอ้น

วา่เป็นกลุ่มท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารองค์กรอย่างสมํ่าเสมอในสถานะท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ

พิเศษดา้นการบริหารจดัการหน้ีเสียในระบบเศรษฐกิจ จึงมีส่วนในการสร้างการรับรู้

และความเช่ือมัน่ใหก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นสายอาชีพเดียวกนัและสายอาชีพใกลเ้คียง 

สอดคลอ้งกบั เสรี วงษม์ณฑา (2546) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความคาดหวงัของบุคคลต่อส่ิงใด

ส่ิงหน่ึงเป็นไปในส่ิงท่ีอยากจะเห็น อยากจะได้ยินมาก่อนท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้ หรือ
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บริการ  ชิดาภา สุขพลาํ (2548) ไดก้ล่าววา่ผูรั้บสารท่ีมีคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนัจะมี

ความสนใจต่อข่าวสารท่ีแตกต่างกนั คุณสมบติัเฉพาะของตนซ่ึงแตกต่างกนัในแต่ละ

คน คุณสมบติัเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อผูรั้บสารในการทาํการส่ือสาร วิธีการท่ีดีท่ีสุดใน

การวิเคราะห์ผูรั้บสารท่ีประกอบไปด้วยคนจาํนวนมากก็คือ การจาํแนกผูรั้บสาร

ออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามลกัษณะประชากร (Demographic characteristics) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

การศึกษา รายได ้เป็นตน้ ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่มีผลต่อการรับรู้ การตีความ

และการเขา้ใจในการส่ือสารทั้งส้ินโดยอยู่ภายใตแ้นวความคิดท่ีว่า ถา้บุคคลมีปัจจยั

เหล่านั้นแตกต่างกนั ความคิดและการกระทาํก็มีแนวโนม้ท่ีจะแตกต่างกนัไปดว้ย และ 

อรอุมา ไชยเศษ (2551) ท่ีกล่าววา่ ภาพท่ีสร้างความเช่ือถือให้กบับุคคลจะดีหรือไม่ดี

ข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีแสดงใหส้ังคมไดรั้บรู้ผา่นการดาํเนินงาน และการเผยแพร่ข่าวสารอยา่ง

สมํ่าเสมอ  ดงันั้น องค์กรจึงควรเพิ่มช่องทางและรูปแบบการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร

ให้เขา้ถึงประชาชนในกลุ่มอาชีพพนกังานเอกชน ธุรกิจส่วนตวั ให้มากข้ึน และควร

เสริมสร้างการรับรู้องคก์รในกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา ท่ียงัมีระดบัการรับรู้นอ้ยกวา่กลุ่ม

อ่ืน เพราะเป็นกลุ่มท่ีจะพัฒนาข้ึนมา เป็นกลุ่มลูกค้า เ ป้าหมายในธุรกิจด้าน

อสังหาริมทรัพยมื์อสองต่อไป 

และในการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมี

ระยะเวลาการรู้จกัองคก์รเป็นเวลา 1-5 ปี มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นผูบ้ริหารในระดบั

ท่ีมากกวา่กลุ่มท่ีรู้จกัองคก์รเป็นเวลา 6-10 ปี นั้น เสรี วงษม์ณฑา (2546) ไดก้ล่าวไวว้า่ 

ภาพลกัษณ์ไม่ใช่เร่ืองของขอ้เทจ็จริงเพียงอยา่งเดียว แต่เป็นเร่ืองของการรับรู้ ท่ีมนุษย์

เอาความรู้สึกส่วนตวัเขา้ไปปะปนอยูใ่นขอ้เท็จจริงดว้ย ซ่ึงมี ความฝังใจ (Perception 

fixation) และประสบการณ์ในอดีตของผูบ้ริโภค (Past experience of the customer)  

เป็นองคป์ระกอบสาํคญั บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.) ก่อตั้ง

มาเป็นเวลากว่า 12 ปี จึงผ่านช่วงของการเร่ิมตน้มาสู่การกา้วเดินดว้ยความมัน่คงใน

ปัจจุบนั กลุ่มตวัอยา่งท่ีรู้จกั บสก. ในช่วงเวลา 1-5 ปี จึงรับรู้ภาพลกัษณ์ท่ีชดัเจนของ

องค์กรและผู ้บริหารมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ี รู้จักองค์กรนานกว่านั้ น ซ่ึงย ังติด

ภาพลกัษณ์ในการเร่ิมตน้องค์กรอยู่ องค์กรจึงควรกาํหนดแผนระยะยาวในการสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีย ัง่ยืน เสริมสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่กลุ่มผูเ้ร่ิมรู้จกัองคก์ร ไปจนถึงกลุ่ม
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ผูรู้้จกัและคุน้เคยกบัองคก์รมาเป็นเวลานาน เพื่อใหภ้าพลกัษณ์เป็นหน่ึงเดียวในใจของ

ประชาชน 

 จากการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกิจกรรมองค์กรพบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีทราบและไม่ทราบข่าวสารกิจกรรมมีสัดส่วนใกลเ้คียงกนัระหว่าง ร้อยละ 

40 กับ ร้อยละ 50 ผูว้ิจยัจึงนาํความถ่ีในการเปิดรับส่ือมาร่วมวิเคราะห์ พบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือวิทยุ และโทรทศัน์ สูงสุด รองลงมาคือส่ือเวปไซท ์

แล ะ ป้ า ย ป ร ะ ก า ศ ข า ย  ซ่ึ ง ต รง ข้า ม กับ ลัก ษ ณ ะ ก า ร ใ ช้ ส่ื อ เ พื่ อ ก า รโ ฆษ ณ า 

ประชาสัมพนัธ์ขององคก์ร ท่ีมีความถ่ีในการใชส่ื้อป้ายประกาศขาย และเวปไซท ์สูง

กวา่ส่ือวทิย ุและโทรทศัน์  องคก์รจึงควรปรับกลยทุธ์การใชส่ื้อโดยเพิ่มความถ่ีในการ

ใช้ส่ือวิทยุ และโทรทศัน์ และใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างการรับรู้ และสร้างการ

จดจาํจากส่ือต่างๆ ขององคก์ร เพื่อเปิดโอกาสในการเปิดรับข่าวสารให้กวา้งยิ่งข้ึน  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั Kotler (1997) ไดคิ้ดตวัตน้แบบข้ึน เพื่ออธิบายพฤติกรรมโดยอาศยั

ทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีว่าพฤติกรรมต่างๆเกิดข้ึนได้ต้องมี

สาเหตุหรือส่ิงเร้า การรับรู้ เป็นกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลได้รับเลือกสรร จัด

ระเบียบและตีความหมายของข้อมูลเพื่อท่ีจะสร้างความหมาย หรือหมายถึง 

กระบวนการของความเขา้ใจ (การเปิดรับ) ของบุคคลท่ีมีต่อโลกท่ีเขาอาศยัอยู่ จาก

ความหมายน้ีจะเห็นว่าการรับรู้ข้ึนอยู่กบัปัจจยัภายใน เช่น ความเช่ือ ประสบการณ์ 

ความตอ้งการ อารมณ์ และยงัข้ึนกบัลกัษณะปัจจยัภายนอก คือ ส่ิงกระตุน้ ไดก้ล่ิน  

ไดย้นิ รสชาติ และไดรู้้สึก 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

- ทางบริษทัควรมีการเผยแพร่ข่าวสารไปยงัประชาชนเพื่อให้ไดรั้บรู้ข่าวสาร

เก่ียวกบันโยบายและการบริหารจดัการภายในองคก์ร เพื่อให้มีความเขา้ใจอนัดีระหวา่ง 

บสก. และประชาชนใหไ้ดท้ราบถึงนโยบายและการบริหารจดัการมากยิง่ข้ึน 

- ควรมีการพฒันา และปรับปรุงการส่ือสารประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข่างสาร 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารของ บสก. 

- การประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์ของ บสก. ควรคาํนึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็น

สําคญั และควรมีการวางแผนการประชาสัมพนัธ์ โดยมีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายและ
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วางแผน เพื่อจะไดท้าํการเผยแพร่ข่าวสารไปยงักลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

และตรงตามวตัถุประสงคม์ากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

- การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาภาพลกัษณ์หลกัๆ อยู่ 5 ประการดว้ยกนั 

กาํหนดไวใ้นแผนงานการประชาสัมพนัธ์จริงๆ ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมี

การศึกษาเพื่อว ัดการรับรู้ภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ของ บสก. เพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งไว ้

- ศึกษาเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ของ บสก. กบัภาพลกัษณ์คู่แข่งขนัทางธุรกิจ 

หรือบริษทัอ่ืนๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกนั 

- ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรทาํการวจิยัเชิงคุณภาพควบคู่กนัไปดว้ย โดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) เพื่อใหท้ราบถึง รายละเอียดของสาเหตุในประเด็น

ต่างๆ ท่ีมีต่อการเกิดภาพลกัษณ์ บสก. ทั้งในทิศทางท่ีดีและไม่ดี เพื่อนาํมาประกอบ

กบัผลการวจิยัเชิงสาํรวจ 

- หากในอนาคต บสก. มีโครงการท่ีจะนาํเขา้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ดงันั้นการวิจยัเจาะถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนักธุรกิจ นักลงทุน และนักเล่นหุ้น

ต่างๆ เพื่อทราบถึงทศันคติในประเด็นท่ีเกิดต่อ บสก.  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งใน

การนาํเขา้มาใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการจดัทาํแผนแปรรูปของ บสก. ต่อไป 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือบัตรเข้าชมพพิธิภัณฑ์หุ่นขีผ้ึง้: 

กรณีศึกษามาดามทุสโซ กรุงเทพ 

(FACTORS THAT AFFECT THE MOTIVATION TO PURCHASE TICKET OF 

WAX MUSEUM: CASE STUDY MADAME TUSSAUDS BANGKOK ) 

อธิศกัด์ิ ราษฎร์บริหาร 1  ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 
------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑ์หุ่น

ข้ีผึ้ ง:กรณีศึกษามาดามทุสโซกรุงเทพมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนั

ของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือบตัร รวมถึงศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับแรงจูงใจในการซ้ือบัตร และศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆกบัแรงจูงใจในการซ้ือบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้ง

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ 

ผลการศึกษาพบวา่ ในการวจิยัคร้ังส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากท่ีสุดคิดเป็นร้อย

ละ 66.9 อยูใ่นกลุ่มอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.8  ส่วนใหญ่จะจบการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ63.9  มีรายไดสู้งกว่า 50,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 23.1  

อาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 66.7 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 

54.6โดยในเร่ืองการศึกษาจะมีนัยสําคญัเป็นปัจจัยให้เกิดแรงจูงใจซ้ือบตัรเข้าชม

พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้งสาํหรับผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด สรุปไดว้า่ 

ในดา้นผลิตภณัฑ ์มีนยัสาํคญัเป็นปัจจยัใหเ้กิดแรงจูงใหซ้ื้อบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑหุ่์น  

ข้ีผึ้งทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถามจะให้ลาํดบัความสําคญัมากในเร่ือง การ มีหุ่นข้ีผึ้งเป็น

บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัดี 

 

_____________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัอ่ืนๆ นั้น พบวา่ดา้นความภกัดีต่อสินคา้ มีนยัสําคญัเป็น

ปัจจยัใหเ้กิดแรงจูงใหซ้ื้อบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้งทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถามจะให้

ลําดับความสําคัญมากใน เร่ือง อยากแนะนําบุคคลอ่ืนให้มาชม และด้านความ

ไวว้างใจ มีนยัสําคญัเป็นปัจจยัให้เกิดแรงจูงใจซ้ือบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้ง ทั้งน้ี

ผูต้อบแบบสอบถามจะให้ลาํดบัความสําคญัมากใน เร่ือง มีความไวว้างใจในเร่ืองการ

จดัแสดงพิพิธภณัฑ์แบบมืออาชีพ ขอ้เสนอแนะในการศึกษาน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผู ้

ท่ีตอ้งการวางแผนการตลาดของพิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้งเพื่อเป็นขอ้มูลและให้ความสําคญั

กับปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อแรงจูงใจให้ซ้ือบัตรเข้าชม ควรให้ความสําคัญกับกลุ่ม

นักศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยส่วนใหญ่จะตอ้งการชมหุ่นผูมี้ช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกัดี  

เนน้ประชาสัมพนัธ์ ใหด้า้นสร้างความภกัดี และไวใ้จในตวัสินคา้ 

คาํสาํคญั : แรงจูงใจ 

Abstract 

Education subject Factors that affect the motivation to purchase wax figurine 

Museum: case study Madam Tussauds Bangkok are intended to learn the 

differences of personal factors that affect the motivation to purchase the ticket, 

including the study of the relationship between the grounds section combined 

marketing to motivate the purchase ticket and study relationships among other 

factors to motivate the purchase wax Museum ticket and vicinity in this study as a 

quantitative study. 

Study found that, female is 66.9 in 31-40 years age group is most 32.8 

graduated Bachelor is 63.9.  Income higher than $ 50000 is 23.1 professional 

employees developed is 66.7 have unmarried status is 54.6 in education are 

significant as factors causing motivate purchase wax figurine Museum for analysis 

of marketing factors compound section. Conclusion that the product contains 

significant as factors causing labor induce purchase wax figurine Museum. the 

respondent will give priority in the story. Wax figure is a well known reputation. 
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 Effect analysis of other factors, it found that the loyalty. There is significant 

as factors causing labor induce purchase wax Museum ticket. The respondent will 

give priority in the subject wants to introduce other people to visit and trust. There 

is a significant factor, motivate purchase wax Museum ticket. This respondent will 

give more priority on the trust of professional museum display. Suggestions in this 

study will be useful to people who want to prepare their marketing plan of wax 

Museum business and information important to the various factors that affect the 

motivation to purchase. Should focus on Student groups are confine most want to 

see well known wax figure. Implement communication in royalty and trust to 

public. 

KEY WORD : MOTIVATION 

1. บทนํา 

 ในการทาํงานพิพิธภณัฑ์ เป็นเร่ืองท่ีตอ้งพบกบัปัญหาและอุปสรรคมากมาย 

ปัญหาหลักๆท่ีชาวพิพิธภณัฑ์มกัจะพูดถึง จากบทความเร่ืองเสียงสะทอ้นจากชาว

พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน โดย นฤพนธ์  ดว้งวเิศษ กล่าวไวว้า่เร่ืองการขาดแคลนงบประมาณ 

ซ่ึงมีตั้งแต่การไม่มีงบประมาณ งบประมาณไม่เพียงพอ ไม่ไดรั้บการช่วยเหลือจาก

หน่วยงานของรัฐ ไปจนถึงการแสวงหางบประมาณจากการทอดผา้ป่า หรือการ

จาํหน่ายของท่ีระลึก เช่น วดัศรีโคมคาํ จ.พะเยา จดัทอดผา้ป่า และให้เช่าพระเพื่อหา

รายไดท้าํพิพิธภณัฑ ์บา้นปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จดัทอดผา้ป่าปีละ 2 คร้ังเพื่อ

หาทุนสร้างอาคารพิพิธภณัฑ ์ราคา 4 ลา้นบาท เป็น ตน้ 

 ปัญหาของการทาํงานพิพิธภณัฑจึ์งแยกออกมาไดด้งัน้ี 

1. ขาดเงินสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐจากฐานขอ้มูลพิพิธภณัฑ์ใน

ประเทศไทยข้อมูลจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรปี พศ.2554  พบว่ามี พิพิธภณัฑ์

ทอ้งถ่ินเป็นจาํนวนมาก ถึง 1235 แห่งทัว่ประเทศ โดยไดรั้บเงินสนบัสนุนไม่เพียงพอ

กบัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการพิพิธภณัฑ ์
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2. รายไดจ้ากการจาํหน่ายบตัรน้อย เน่ืองจากส่วนพิพิธภณัฑ์ส่วนใหญ่

เป็นแหล่งให้ความรู้ขาดการให้ความบนัเทิง จึงมีจาํนวนนักท่องเท่ียวน้อยเพราะ

นกัท่องเท่ียวอยากไปหาความบนัเทิงมากกวา่การมาศึกษาหาความรู้ในพิพิธภณัฑ ์  

3. การตั้ งราคาบัตรเข้าชมตํ่ าเพื่อชักจูงให้นักเรียนนักศึกษา ซ่ึงเป็น

กลุ่มเป้าหมายหลกั 

4. การจดัแสดงไม่น่าสนใจ เห็นไดจ้ากการจดัเป็นแบบนิทรรศการโดยมี

ขอ้มูลมากเกินไป หรือบางท่ีมีขอ้มูลนอ้ยเกินไป และขอ้มูลเหล่านั้นไม่น่าสนใจ  บาง

แห่งไม่มีการจดัหมวดหมู่ หรือจุดท่ีน่าสนใจเป็นไฮไลทข์องการจดัแสดง  

5. ขาดการประเมินความพึงพอใจของผู ้เข้าชม เพื่อปรับปรุงตัว

พิพิธภณัฑ์ให้มีความเหมาะสมกบักลุ่มผูช้มท่ีเป้าหมายปัญหาขา้งตน้น้ีเป็นส่ิงท่ีทาง

พิพิธภณัฑ์ควรหันมาสนใจหาคาํตอบในทางการตลาดของตัวพิพิธภณัฑ์เอง เพื่อ

ผูบ้ริหารให้ทราบความตอ้งการของผูท่ี้จะมาเขา้ชม และนาํขอ้มูลน้ีไปทาํแผนการ

ตลาดเพื่อเพิ่มรายไดใ้หส้ามารถดาํเนินกิจการต่อไปได ้

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจ

ในการซ้ือบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ง  

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัแรงจูงใจ

ในการซ้ือบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ง 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆกบัแรงจูงใจในการซ้ือบตัรเขา้

ชมพิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ง 

สมมุติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได,้ 

การศึกษา, สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือบตัร

เขา้ชม พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ง 
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2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วย ราคา ,สถานท่ีจัด

จาํหน่าย, การส่งเสริมการตลาด,ผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจ

ในการซ้ือบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ง 

3. ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้,ความภกัดีต่อสินคา้, ความ

ไวว้างใจในตวัสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการซ้ือบตัรเขา้ชม 

พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ง 

กรอบแนวความคิด 

 

 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  

เพศ, อาย,ุ อาชีพ ,ระดบั

การศึกษา 

รายได,้ สถานภาพ 

 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด  

ราคา ,สถานท่ีจดัจาํหน่าย,  

การส่งเสริมการตลาด

ผลิตภณัฑ์ 

 ปัจจยัอ่ืนๆ  

ภาพลกัษณ์สินคา้, ความภกัดี

ต่อสินคา้, ความไวว้างใจ 

 

 

แรงจงูใจในการ 

ซือ้บตัรเข้าชม 

พิพิธภณัฑ์หุน่ขีผ้ึง้ 
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ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

การจูงใจเป็นกระบวนการท่ีบุคคลถูกกระตุน้จากส่ิงเร้าโดยจงใจให้ กระทาํ

หรือด้ินรนเพื่อให้บรรลุจุดประสงคบ์างอยา่งซ่ึงจะเห็นไดพ้ฤติกรรมท่ี เกิดจากการจูง

ใจเป็นพฤติกรรมท่ีมิใช่เป็นเพียงการตอบสนองส่ิงเร้าปกติธรรมดา ยกตัวอย่าง

ลกัษณะของการตอบสนองส่ิงเร้าปกติคือ การขานรับเม่ือได้ยินเสียงเรียก แต่การ

ตอบสนองส่ิงเร้าจดัวา่เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากการจูงใจเช่น พนกังานตั้งใจทาํงานเพื่อ

หวงัความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

 แรงจูงใจประกอบไปดว้ย องคป์ระกอบท่ีสาํคญั 5 ประการดว้ยกนัคือ  

1. ผู ้รับการจูงใจ เ ช่น ในชั้ นเรียนผู ้รับแรงจูงใจคือ นัก เรียนซ่ึงเป็น

กลุ่มเป้าหมาย ท่ีครูผูส้อนจะใชก้ระบวนการจูงใจเขา้ไปดาเนินการให้เขาปฏิบติัในส่ิง

ท่ีผูส้อนตอ้งการ  

2. วธีิการจูงใจ เป็นกระบวนการท่ีเป็นศาสตร์และศิลป์ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจของผูถู้กจูงใจให้เขา้มีความคิดคล้อยตามและลงมือปฏิบติัจนบรรลุ

เป้าหมายของการจูงใจ  

3. เป้าหมายของการจูงใจ คือ พฤติกรรมท่ีผูจู้งใจมุ่งหวงัจะให้เกิดข้ึนในตวัผู ้

ท่ีถูกจูงใจในขั้นสุดทา้ยภายหลงัท่ีไดใ้ชว้ธีิการจูงใจไปแลว้  

4. องค์ประกอบภายนอกตวับุคคล หรือองค์ประกอบจากสภาพการณ์ทาง

สังคม 

จากแนวคิดของนักวิชาการ สรุปว่า องค์ประกอบของแรงจูงใจนั้นมาจาก

ภายใน และภายนอกร่างกาย ท่ีจะส่งผลกระทบต่อบุคคลนั้นให้มีแรงกระตุน้ในการ

ทาํงานหรือทาํส่ิงหน่ึงส่ิงใดใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

2. ข้ันตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจัิย 

ในการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑ์หุ่น

ข้ีผึ้ ง:กรณีศึกษามาดามทุสโซ กรุงเทพ จะใช้แบบของการวิจยัเป็นแบบเชิงปริมาณ 

โดยใช้ขอ้มูลท่ีได้มาจากเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขมาวิเคราะห์ในเชิง
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สถิติ เพื่อทดสอบสมมุติฐานของการวจิยัในคร้ังน้ี โดยการไดม้าของขอ้มูลคร้ังน้ีจะใช้

วิธีเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 400 คน โดยดาํเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

1.ผู ้วิจ ัยเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจํานวนผู ้เข้าชมตามจาํนวนท่ี

ตอ้งการวจิยั  

2.แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างท่ียินดีและเต็มใจในการตอบ

แบบสอบถามในพื้นท่ีจังหวดัท่ีกําหนดไว ้รวมทั้ งหมดเป็นจานวน 400 ชุด ได้

แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมา 399 ชุด คิดเป็นอตัราการตอบกลบัร้อยละ 

99.75  

3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จดัทาขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล

ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.  2554 ถึง เ ดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 เ ป็นการแจก

แบบสอบถามแบบบงัเอิญ เพื่อใหมี้ความหลากหลายในการเก็บขอ้มูล 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม 

โดยไดน้าํขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามท่ีไดคื้นมาทั้งหมด 399 ชุด มาประมวลผล

ดว้ยคอมพิวเตอร์ ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ:- 

แบบสอบถามส่วนที ่1 

เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ๆไปคือ เพศ, อายุ, อาชีพ, รายไดต่้อ

เดือน, ระดบั การศึกษา และสถานะภาพสมรส ซ่ึงจะเป็นแบบสอบถามแบบตวัเลือก

โดยเลือกไดเ้พียงขอ้เดียว คาํถามในส่วนน้ีมีทั้งหมด 6 ขอ้ 

แบบสอบถามส่วนที ่2 

เป็นคาํถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อแรงจูงให้ซ้ือบตัร

เขา้ชมพิพิธภณัฑ์ โดยมีคาํถามในส่วนน้ีทั้งหมด 20 ขอ้ ซ่ึงเป็นคาํถามให้ตอบแบบ

สเกล โดยมีการให้สเกลไวต้ั้งแต่ 0 ถึง 10 โดยท่ี 0 หมายถึงไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ส่วน 

10 คือเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ส่วนผลกระทบโดยตรงประกอบดว้ย ดา้นราคา, ดา้นสถานท่ี

จดัจาํหน่าย, ดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นผลิตภณัฑ ์
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แบบสอบถามส่วนที ่3 

เป็นคาํถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทางออ้มท่ีมีผลต่อการท่ีมีผลต่อแรงจูงให้ซ้ือบตัร

เขา้ชมพิพิธภณัฑ์ โดยมีคาํถามในส่วนน้ี ทั้งหมด 15 ขอ้ ซ่ึงเป็นคาํถามให้ตอบแบบ

สเกล โดยมีการใหส้เกลไวต้ั้งแต่ 0 ถึง 10โดยท่ี 0 หมายถึงไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ส่วน 10 

คือเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ส่วนผลกระทบทางออ้มประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้, ความ

ภกัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กระบวนการเก็บขอ้มูล เป็นการรวบรวมขอ้มูล จากผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑหุ่์น

ข้ีผึ้ง ท่ีเดียว โดยแจกแบบสอบถาม 410 ชุด ไดรั้บคาํตอบกลบัมา 399 ชุด คิดเป็นอตัรา

การตอบกลบัร้อยละ 99.75 

สถิติและการวเิคราะห์ข้อมูล 

ใชก้ารประมวลผลสถิติ ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใชส้ถิติ 2 ชนิด คือ 

1.สถิติพรรณนา โดยดูจาํนวน ร้อยละ , ความถ่ี เพื่อใช้บอกลกัษณะขอ้มูล เช่น   

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไร อายเุท่าไร มีการศึกษาระดบัใด เป็นตน้ 

2.สถิติอา้งอิง เพื่อทดสอบ สมมุติฐาน มี 2 ชนิด คือ 

- ทดสอบความแปรปรวน เพื่อทดสอบตวัแปรอิสระ กบัตวัแปรตาม 

(ANOVA) 

- Multiple Regression Analysis (MRA) 

3. ผลการวจัิยและการอภิปรายผล 

ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

1. เพศ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากท่ีสุดคิด

เป็น ร้อยละ 66.9 ส่วนเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 33.1 

2. อายุ  พบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีกลุ่มอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.8 

รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.6 กลุ่มอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 

26.6 และ อาย ุ60 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 1.3 
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3 .อาชีพ  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน คิด

เป็นร้อยละ 66.7 รองลงมามีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ13.5 รับราชการ/

รัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 6.8 และ คา้ขาย คิดเป็นร้อยละ1.8 

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดสู้งกว่า 50,000 

บาท  คิดเป็นร้อยละ 23.1  รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายได ้20,001-30,000 บาท คิด

เป็นร้อยละ 18.5 รายได ้10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.0 และ รายได ้5,000-

10,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 8.3 

5. ระดับการศึกษา  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะจบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ63.9 รองลงมาจบการศึกษาระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ

19.8 และระดบัมธัยม คิดเป็นร้อยละ 8.3 ระดบัประถม และ ปริญญาเอก คิดเป็นร้อย

ละ 0.8 

6 .สถานะภาพสมรส  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็น

ร้อยละ 54.6 สมรส คิดเป็นร้อยละ 43.6 และ หยา่/หมา้ย คิดเป็นร้อยละ 1.5 

สรุปผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี 

และมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยทาํงานเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายได้

ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท ส่วนใหญ่มีสถานะภาพโสด ซ่ึงระดบัการศึกษาของ

ผูต้อบแบบสอบถามมีผลต่อการตดัสินใจในมีผลต่อการท่ีมีผลต่อแรงจูงให้ซ้ือบตัรเขา้

ชมพิพิธภณัฑ ์ 

การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อแรงจูงให้ซ้ือบัตรเข้าชม

พพิธิภัณฑ์ 

ด้านราคา  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุดใน เร่ืองการ มีป้าย

บอกราคาชดัเจน (Mean 6.15) รองลงมาคือ ราคามีมาตรฐาน (Mean 5.93) ถดัมาคือ 

ราคาไม่เกินกาํลงัจะซ้ือได ้ 

(Mean 5.91) อนัดบัสุดทา้ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด คือ มีหลายราคา

ใหเ้ลือก(Mean 5.46) โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 2.388, 2.165, 2.308 และ 2.402 

ตามลาํดบั 
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ด้านสถานที่  พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุดใน เร่ือง ความ

สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย (Mean 8) รองลงมาคือ ทาํเลท่ีตั้งเดินทางไปมา

สะดวก(Mean 7.29) ถดัมาคือ ความสะดวกในการหาท่ีตั้งพิพิธภณัฑ์(Mean 7.22) 

อนัดบัสุดทา้ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นด้วยน้อยท่ีสุด คือ จาํนวนของช่องทางจดั

จาํหน่าย และ จาํนวนของพนกังานบริการท่ีเคาเตอร์จาํหน่ายบตัร(Mean 6.66) โดยมี

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 2.109, 2.282, 2.251, 2.279 และ 2.279 ตามลาํดบั 

ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุดใน เร่ือง 

มีการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ และ มีพนกังานคอยแนะนาํบริการให้ลูกคา้ (Mean 

6.28) รองลงมาคือ มีป้ายโฆษณาตามท่ีต่าง ๆ (Mean 6.31) ถดัมาคือ มีการส่งเสริมการ

ขายโดยให้ส่วนลดและของแถม (Mean 6.16) อนัดบัสุดทา้ยท่ีผูต้อบแบบสอบถาม

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด คือ มีการแจง้ข่าวสารทางแผน่พบัเก่ียวกบัสินคา้(Mean 6.02) โดยมี

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 2.434, 2.472, 2.408, 2.399 และ 2.381 ตามลาํดบั 

ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุดใน เร่ือง มีหุ่นข้ีผึ้ ง

เป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัดี (Mean 8.07) รองลงมาคือ มีการตกแต่งสถานท่ีจดั

แสดงได้สวยงาม (Mean 7.84) ถัดมาคือ หุ่นข้ีผึ้ งมีการผลิตท่ีมีคุณภาพและได้

มาตรฐาน(Mean 7.69) อนัดบัสุดทา้ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด คือ มี

หุ่นข้ีผึ้งให้เลือกชมหลากหลายประเภท(Mean 7.44) โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 

2.039, 2.065, 2.188 และ 2.157 ตามลาํดบั 

 สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีส่วนประสมการตลาดท่ีมี

ผลต่อแรงจูงให้ซ้ือบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุดใน 

เร่ืองการ มีป้ายบอกราคาชดัเจน สถานท่ีสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการ

ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ และ มีพนกังานคอยแนะนาํบริการใหลู้กคา้ และหุ่นข้ีผึ้ง

ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัดี 
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การวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆของกลุ่มตัวอย่างที่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจซ้ือบัตร

เข้าชมพพิธิภัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ด้านภาพลกัษณ์สินค้า (Brand Image) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุดใน เร่ือง เป็นผูน้าํในการจดัแสดงหุ่นข้ีผึ้ง (Mean 7.8) รองลงมาคือ มีช่ือเสียงเป็น

ท่ียอมรับ (Mean 7.65) ถดัมาคือ มีภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อการท่องเท่ียวไทย (Mean 7.63) 

อนัดบัสุดทา้ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด คือ สินคา้ปรากฏอยูใ่นส่ือต่าง 

ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ (Mean 7.1) โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 3.57, 1.925, 2.098 และ 

2.08 ตามลาํดบั 

ด้านความภักดีต่อสินค้า (Brand Loyalty) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ย

มากท่ีสุดใน เร่ือง อยากแนะนาํบุคคลอ่ืนใหม้าชม(Mean 7.3) รองลงมาคือ มีความ

มัน่ใจเป็นอยา่งยิง่ในการติดต่อขอคาํแนะนาํ (Mean 6.82) ถดัมาคือ อยากกลบัมาชม

อีกในคร้ังต่อไป(Mean 6.78) อนัดบัสุดทา้ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

คือ การเขา้ชมพิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้งคร้ังต่อไปตอ้งเป็นท่ีน่ีเท่านั้น (Mean 6.63) โดยมี

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 2.187, 2.294, 2.478 และ 2.469 ตามลาํดบั 

ด้านความไว้วางใจ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุดใน เร่ือง มีความ

ไวว้างใจในเร่ืองการจดัแสดงพิพิธภณัฑ์แบบมืออาชีพ (Mean 7.68) รองลงมาคือ มี

ความไวว้างใจในเจา้ของตราพิพิธภณัฑ ์(Mean 7.62) ถดัมาคือ มีความไวว้างใจในการ

จดัแสดงหุ่นข้ีผึ้งท่ีเป็นผูมี้ช่ือเสียง (Mean 7.55) อนัดบัสุดทา้ยท่ีผูต้อบแบบสอบถาม

เห็นดว้ยน้อยท่ีสุด คือ มีความไวว้างใจในตวัแทนจาํหน่ายบตัรเขา้ชม (Mean 7.35) 

โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 1.995, 2.023, 2.044  และ 2.045 ตามลาํดบั 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อแรงจูงให้ซ้ือบัตรเข้าชม

พิพิธภณัฑ์ โดยภาพรวมส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า พิพิธภณัฑ์เป็นผูน้าํในการจดัแสดง

หุ่นข้ีผึ้ ง โดยมีความไวว้างใจว่าจะได้พบกบัการจดัแสดงอย่างมืออาชีพ และอยาก

แนะนาํบุคคลอ่ืนใหม้าชม 
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4. ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

สมมุติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ด้านการศึกษา มีนัยสําคญัเป็น

ปัจจยัให้เกิดแรงจูงให้ซ้ือบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้ง ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลอ่ืนๆ

ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน, อาชีพและสถานะภาพสมรส ไม่มีนยัสําคญัเป็น

ปัจจยัใหเ้กิดแรงจูงใหซ้ื้อบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ง 

สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ มีนยัสําคญั

เป็นปัจจยัให้เกิดแรงจูงให้ซ้ือบตัรเข้าชมพิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้ ง ส่วนปัจจยัอ่ืนๆได้แก่ 

ราคา ,สถานท่ีจดัจาํหน่าย, การส่งเสริมการตลาด ไม่มีนยัสําคญัเป็นปัจจยัให้เกิดแรง

จูงใหซ้ื้อบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ง 

สมมุติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ย ความภกัดีต่อสินคา้, ความไวว้างใจ

ในตวัสินคา้ มีนยัสําคญัเป็นปัจจยัให้เกิดแรงจูงให้ซ้ือบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้ ง 

ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ ดา้น ภาพลกัษณ์สินคา้ ไม่มีมีนยัสําคญัเป็นปัจจยัให้เกิดแรงจูงให้ซ้ือ

บตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ง 

ข้อเสนอแนะเพือ่ปฎบิัติการจริง 

 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อปฎิบติัการจริงดงัน้ี 

1 สําหรับผูป้ระกอบการพิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้งควรทาํการประชาสัมพนัธ์ไปยงั

กลุ่มสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา เพราะจะเป็นลูกคา้กลุ่มใหญ่ท่ีจะเขา้ชมพิพิธภณัฑ์

จดัโปรโมชัน่ให้กบันกัเรียน นกัศึกษา ในราคาพิเศษ มีการบรรยายให้ความรู้เก่ียวกบั

ประวติัของหุ่นข้ีผึ้งท่ีจดัแสดง รวมถึงขอ้มูลวิธีการผลิตหุ่นข้ีผึ้งว่ามีขั้นตอนอย่างไร 

ตั้ งแต่การติดต่อ ผูท่ี้จะมาเป็นแบบวิธีการวดัตวั การผลิต หารตกแต่ง รวมถึงการ

จดัรูปแบบการวางหุ่นวา่มีความหมายอยา่งไร  

2 ด้านผลิตภณัฑ์ ในท่ีน้ีคือตวัหุ่นข้ีผึ้งท่ีนาํมาจดัแสดง จะตอ้งเป็นบุคลผูมี้

ช่ือเสียงในอาชีพต่างๆ เช่น นักแสดงภาพยนตร์ นักดนตรี นักร้อง นกักีฬาฟุตบอล 

นกัการเมือง นกัวิทยาศาสตร์ เป็นตน้ มีการตกแต่งสถานท่ีจดัแสดงอย่างสวยงาม มี

อุปกรณ์เคร่ืองเล่นต่างๆท่ีใช้งานง่าย ในสถานท่ีจดัแสดง เช่นการแต่งตวัเขา้กบัหุ่น

ข้ีผึ้ง มีเคร่ืองดนตรีใหเ้ล่นจริงใหห้้องจดัแสดงหุ่นข้ีผึ้งนกัดนตรี เป็นตน้ 
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3 ควรมีการจดัการอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ โดย

จะตอ้งประชาสัมพนัธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบว่าพิพิธภณัฑ์ มีจุดเด่นในดา้น ผุช้ม

สามารถสัมผสัใกล้ชิดกับหุ่นข้ีผึ้ ง  เพื่อเพิ่มความไวว้างใจในการจัดแสดงว่าจะ

ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายได้ตามความคาดหวงั การท่ีผูช้มได้รับ

ความพึงพอใจกลบัไปจะเป็นการเพิ่มคุณค่าของตราสินคา้ และผูช้มจะนาํไปบอกต่อ 

แนะนาํบุคคลอ่ืนใหม้าชม 
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แรงจูงใจของผู้ปกครองไทยในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน 

โรงเรียนนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานคร 

(MOTIVATION OF THAI PARENTS  

FOR SENDING THEIR CHILDREN  

TO INTERNATIONAL SCHOOLS IN BANGKOK AREA) 

พรกมล ลีภกัด์ิปรีดา0

1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง 1

2 

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

บทคัดย่อ 
 

 วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษาอิทธิพลของความแตกต่างทางดา้น

ปัจจยัส่วนบุคคลและความสัมพนัธ์ของปัจจยัแวดลอ้มและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีอิ

พลทธกับแรงจูงใจในการส่งบุตรหลานเข้า เ รียนโรงเรียนนานาชาติในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัผูป้กครองของนกัเรียนท่ี

กาํลงัศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ 11 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร 400 ตวัอย่าง 

ทาํการศึกษาและใช้เวลาในการเก็บตวัอยา่งทั้งหมดประมาณ 4 เดือนระหว่างเดือน

กุมภาพนัธ์ถึงเดือนพฤษภาคม 2555 และใช้สถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  F-test  และ MRA ณ ระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยใหค้วามสําคญักบั

ปัจจยัด้านทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษมีความสําคญักับอนาคตบุตรหลาน และ

โรงเรียนนานาชาติสามารถสร้างสภาพแวดลอ้มใหน้กัเรียนมีความกลา้แสดงออก และ

แสดงความคิดเห็น รวมทั้งการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นและสังคมไทยมีความ

ตอ้งความเป็นนานาชาติมากข้ึน ยงัมีความสามารถปรับตวัติดต่อส่ือสารได้เม่ืออยู่

ต่างประเทศ ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีครบครัน ความสามารถของนกัเรียนในการสอบ

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   มหาวทิยาลยัรังสิต 
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เขา้เรียนต่อมหาวทิยาลยัช่ือดงัในต่างประเทศได ้โรงเรียนมีหอ้งสมุด ส่ือการสอนท่ีใช้

เหมือนในต่างประเทศ และโรงเรียนนานาชาติสามารถสร้างสภาพแวดลอ้มให้บุตร

หลานมีความกล้าแสดงออก ทั้งน้ี พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันส่วนใหญ่ 

ยกเวน้ ระดบัการศึกษามีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียน

นานาชาติ ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ทุกปัจจยัแวดลอ้มและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งส่วนใหญ่ มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียน

นานาชาติในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพลกัษณ์ของโรงเรียนถือเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ี

ผูป้กครองกลุ่มเป้าหมายคาดวา่โรงเรียนนานาชาติควรจะเป็นและควรจะมี ทาํให้ปัจจยั

จูงใจอ่ืนๆมีความความน่าสนใจในการตอบแบบสอบถามมากกวา่ 
 

คําสําคัญ: โรงเรียนนานาชาติ, แรงจูงใจ 
 

ABSTRACT 
 

 The objectives of this study are to study influence of difference of personal 

factors and relationship of environmental and other relevant factors relating to 

motivation in choosing international school in Bangkok area.  This study uses 

questionnaire to collect data from four hundred parents of students from eleven 

international schools located in Bangkok, it took around four months from February 

to May 2012 for collecting information. The statistics consist of percentage, mean, 

standard deviation, t-test, F-test, MRA at significant level of 0.05.  

The findings shown that most respondents are female; have age range 

between 31-40 years; are business owner; earn income in range of 100,001-200,000 

baht per month; graduated with master degree; and marital status. Their comment on 

an environmental factors that English skill is very important to future of their 

children, International school yields better learning environments of expressing and 

listening opinions than Thai school, Thai society requires more internationality, and 

graduates from international schools have adaptability of communication when they 
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live aboard.  Others related factors are educational facilities, success of further 

education in reputable universities in aboard, library and educational media 

similarly used in reputable schools outside Thailand. For the motivation for sending 

children to international school, the students are self-confident reasonably. 

Moreover, most of personal factors, except educational level, have an influence on 

the motivation of Thai parents for sending their children to internal school in 

Bangkok area.  All environmental factors have relationship with the motivation. The 

schools’ image was considered as the primary factors that all international schools 

should have or should be; while the other factors are concerned more during survey. 

KEY WORDS:  INTERNATIONAL SCHOOL, MOTIVATION 

บทนํา 

การศึกษาเป็นปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมความเจริญก้าวหน้า ทั้ งทางด้านสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศให้มัน่คงและเจริญกา้วหนา้ โดยการจดัการศึกษา

ของไทยมีววิฒันาการมาโดยตลอด สืบเน่ืองมาจากทั้งปัจจยัภายในท่ีเกิดความตอ้งการ

พฒันาสังคมให้มีความเจริญและทนัสมยั และปัจจยัภายนอกท่ีเกิดจากกระแสความ

เปล่ียนแปลงของสังคมโลก ทั้งดา้นเศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนการติดต่อส่ือสาร

กนัทาํใหป้ระเทศไทยและประชาชนไทยตอ้งปรับตวัใหท้นัสมยั เพื่อความอยูร่อดและ

เป็นการพฒันาประเทศให้ทดัเทียมกบันานาประเทศ ภาษาองักฤษเป็นภาษาสําคญั

สําหรับการติดต่อส่ือสารระหว่างประเทศและมีความสําคญัมากข้ึนทุกวนั รวมทั้งยงั

เป็นภาษากลางท่ีใช้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาคน้ควา้หาความรู้จาก

บทความต่างๆ ไม่วา่จากคอมพิวเตอร์หรือตาํราหนงัสือจากผูท้รงคุณวุฒิทัว่โลกเขียน

ไว ้ลว้นใชภ้าษาองักฤษเป็นส่วนใหญ่ การเตรียมความพร้อมให้กบัเด็กเพื่อช่วยให้เด็ก

ไดเ้รียนรู้และมีทกัษะดา้นภาษาองักฤษเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ส่งผล

ทาํใหโ้รงเรียนนานาชาติไดรั้บความสนใจสืบต่อมา 

โรงเรียนนานาชาติได้รับความนิยมกนัอย่างแพร่หลาย และกลายมาเป็นอีก

ทางเลือกหน่ึงเ น่ืองจากผู ้ปกครองหวัง ท่ีปลูกฝังว ัฒนธรรมระดับสากลท่ีใช้
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ภาษาองักฤษเป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารให้กบับุตรหลาน ผูป้กครองส่วนใหญ่

ตระหนกัถึงความสําคญั และตอ้งการให้บุตรหลานของตนมีความสามารถในการใช้

ภาษาองักฤษไม่วา่จะเป็นดา้นการฟัง พดู อ่าน เขียนและมีสําเนียงเหมือนเจา้ของภาษา 

และยงัสามารถอยูใ่นความดูแลของผูป้กครอง โดยไม่ตอ้งลงทุนดว้ยการส่งบุตรหลาน

ไปเรียนในต่างประเทศ แต่ผูป้กครองตอ้งเอาใจใส่ในการเลือกโรงเรียนท่ีเหมาะสม

และดีท่ีสุดสําหรับบุตรหลาน โดยทําความเข้าใจระบบการศึกษา ภาษา และ

วฒันธรรมท่ีแตกต่าง  

ทั้งน้ีโรงเรียนนานาชาติยงัช่วยอาํนวยความสะดวกในดา้นสถานศึกษาให้กบั

บุตรหลานของชาวต่างประเทศท่ีเข้ามา ทาํงานหรือพาํนักอยู่ในประเทศไทย 

ผูป้กครองไทยสามารถส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระบบการศึกษาต่างประเทศ ท่ีมี

วฒันธรรมส่งเสริมให้กลา้คิดและกลา้แสดงออกได้ โดยมีค่าใช้จ่ายท่ีตํ่ากว่าและไม่

จาํเป็นตอ้งส่งเด็กไปเรียนยงัต่างประเทศเหมือนเดิมอีก ทาํให้เด็กสามารถอยู่ร่วมกบั

ครอบครัว มีความอบอุ่น และมีความผูกพนักบัสังคมและอนุรักษ์วฒันธรรมไทย 

นอกจากนั้นยงัสามารถลดจาํนวนเงินตราท่ีไหลออกนอกประเทศไดอี้กดว้ย และยงั

ส่งเสริมดา้นการลงทุนจากต่างประเทศ อีกทั้ง ยงัช่วยกระตุน้ทาํให้โรงเรียนต่างๆ ทั้ง

ของรัฐบาลและเอกชนเร่งพฒันาคุณภาพของโรงเรียน ให้มีคุณภาพท่ีดีทดัเทียมหรือ

ใกลเ้คียงกบัโรงเรียนนานาชาติ  

อยา่งไรก็ตาม การเลือกโรงเรียนนานาชาติใหดี้ตอ้งมีความเหมาะสมกบัปัจจยั

หลายดา้น โดยเฉพาะตวัเด็กท่ีเป็นผูเ้รียน ผูป้กครองจึงควรพิจารณาทั้งปัจจยัแวดลอ้ม

และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งละเอียด โดยโรงเรียนท่ีดีควรมีลกัษณะเป็นโรงเรียนท่ี

มีทิศทางการจดัการศึกษาท่ีชดัเจนตามมาตรฐานกลางกาํหนด มีระบบบริหารคุณภาพ 

ระบบปฏิบติังาน ระบบควบคุมคุณภาพ มีการทาํงานท่ีเป็นมาตรฐานท่ีเกิดจากความ

ร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย มีการแสดงความรับผดิชอบในการจดัการศึกษาท่ีสามารถ

ตรวจสอบไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง ซ่ึงสามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นโรงเรียนท่ีดี ดา้นวชิาการ ดา้นอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม ดา้นบริการ ดา้น

ช่ือเสียงของโรงเรียน ดา้นตวัครู และดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน  ปัจจยัต่างเหล่าน้ีมี
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ส่วนช่วยสร้างแรงจูงใจให้แก่ผูป้กครอง ในการตดัสินใจเลือกโรงเรียนนานาชาติให้

บุตรหลานของตน 

จากเหตุดงักล่าวข้างตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัมองเห็นถึงความสําคญัและเกิดความ

สนใจ จึงตดัสินใจเลือกทาํการศึกษาแรงจูงใจของผูป้กครองไทย ในการส่งบุตรหลาน

เรียนโรงเรียนนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเลือกทาํการศึกษาปัจจยัต่างๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจดงักล่าว ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล

ของผูป้กครองท่ีมีลักษณะแตกต่างกันมกัมีแนวโน้ม ท่ีมีพฤติกรรมและแรงจูงใจ

แตกต่างกนั และปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาของบุตรหลานในโรงเรียน

นานาชาติทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจดงักล่าว โดยคาดหวงั

วา่จะไดข้อ้มูลจากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นประโยชน์กบัธุรกิจโรงเรียนต่างๆ โดยเฉพาะ

โรงเรียนนานาชาติในการดาํเนินกิจการ ใช้ประกอบแนวทางการปรับปรุงระบบ

การศึกษาไทย เพื่อใหก้า้วสู่ความเป็นมาตรฐานสากลต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล  ท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ

ในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัแวดลอ้ม  กบัแรงจูงใจในการส่งบุตร

หลานเขา้เรียนโรงเรียนนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการ

ส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  ผลการวจิยัจะสามารถใชเ้พื่อศึกษาความแตกต่างกนั  ของปัจจยัส่วนบุคคล 

ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนนานาชาติ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2.  ผลการวจิยัจะสามารถใชเ้พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ ระหวา่งปัจจยัแวดลอ้ม 

และปัจจยัอ่ืนๆ กบัแรงจูงใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนนานาชาติในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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3. ผลการวิจยัจะสามารถใช้เป็นแนวทาง ในการดาํเนินการของโรงเรียน

นานาชาติ โดยเฉพาะในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ผลการวจิยั จะสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการปรับปรุงระบบการศึกษา

ไทย เพื่อใหก้า้วสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการส่งบุตรหลาน

เขา้เรียนโรงเรียนนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียน

โรงเรียนนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการส่งบุตรหลาน

เขา้เรียนโรงเรียนนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิด            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

• เพศ 

• อาย ุ

• อาชีพ 

• รายได้ตอ่เดือน 

• ระดบัการศกึษา 

  

ปัจจัยแวดล้อม 

• ด้านครอบครัว 

• ด้านสงัคมภายในประเทศ 

 ้ ั  ิ

ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

• ภาพลกัษณ์ของโรงเรียน 

• ความสําเร็จของนกัเรียน 

• เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการศกึษา 

แรงจงูใจในการ

สง่บตุรหลานเข้า

เรียน 

โรงเรียน

นานาชาตใินเขต
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แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจของ

ผูป้กครองไทย ในการส่งบุตรหลานเรียนโรงเรียนนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานคร

ในคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

John Dewey (อา้งถึงในสํานกับริการขอ้มูลและสารสนเทศ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง, 2555) การศึกษาเป็นกระบวนการทางสังคมท่ีเกิดข้ึนไดท้ั้งในและนอก

สถานศึกษา โดยเป็นการสร้างสม ถ่ายทอดทฤษฎีและประสบการณ์ของมนุษย ์

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (2553); คอลัมนิสต์

นิตยสารมาเธอร์ แอนด์ แคร์ (2555); ชยัอนนัต ์สมุทวณิช (2555) โรงเรียนนานาชาติ

ได้รับความนิยมกนัอย่างแพร่หลายและกลายมาเป็นอีกทางเลือกหน่ึง ในปัจจุบนัมี

โรงเรียนนานาชาติเปิดสอนอยูใ่นเมืองไทยจาํนวนมาก รวมทั้งโรงเรียนสอนภาษาดว้ย 

โดยจาํนวนโรงเรียนนานาชาติกว่า 100 แห่ง มีนักเรียนประมาณ 33,000 คน แยก

ออกเป็นนกัเรียนไทย จาํนวน 16,000 คนและนกัเรียนต่างชาติ จาํนวน 17,000 คน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํ

ของผูบ้ริโภคในการคน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ์ และ

การบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนตามท่ีคาดหวงัไว ้หรือหมายถึง

การศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจและการกระทาํของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและ

การใชสิ้นคา้  

Kidd (1937: 101 อา้งถึงในสุวฒัน์ วฒันวงศ,์ 2533: 102) แรงจูงใจ หมายถึง 

แรงชักนําจากส่ิงท่ีมาเร้าให้ความต้องการเกิดแรงขับข้ึนมา ทาํให้บุคคลแสดง

พฤติกรรมไปในแนวทางใดทางหน่ึงอยา่งมีทิศทาง  แรงจูงใจจึงเป็นกาํลงัท่ีก่อให้เกิด

พฤติกรรม  

กิติมา ปรีดีดิลก (2529: 174) การจูงใจมีประโยชน์ทาํให้มีความภาคภูมิใจใน

หน้าท่ีการงานท่ีทาํอยู่  เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทาํงานให้แก่หน่วยงานอย่าง

เต็มท่ี รู้จกัหน้าท่ีช่วยเหลือกนั  มีความสนใจในการสร้างสรรค ์ มุ่งทาํงานอ่างเต็มท่ี 

และสนใจและพอใจท่ีจะทาํงานนั้น 
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ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นผู ้ปกครองของ

นกัเรียนท่ีกาํลงัศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงกาํหนด

ไวใ้นเบ้ืองตน้มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป จาํนวน 400 ตวัอย่างจากโรงเรียน

นานาชาติ 11 แห่งใน 7 เขตของกรุงเทพมหานคร 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test  F – Test และ Multiple Regression Analysis (MRA)  

สรุปผลการวจัิย 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 

62.50 มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี จาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75 มีอาชีพประกอบ

ธุรกิจส่วนตัว จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 

100,001- 200,000 บาท จาํนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 มีระดบัการศึกษา

ปริญญาโท จาํนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 และมีสถานภาพสมรส จาํนวน 358 

คน คิดเป็นร้อยละ 89.50 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม     

ในด้านปัจจัยแวดล้อม 

  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เก่ียวกับปัจจัยแวดล้อมในด้าน

ครอบครัว โดยใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษมีความสําคญั

กบัอนาคตบุตรหลานมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.533 ในดา้นสังคมภายในประเทศ โดยให้

ความสาํคญั กบัปัจจยัดา้นโรงเรียนนานาชาติสามารถสร้างสภาพแวดลอ้มให้นกัเรียน

มีความกล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการยอมรับความคิดเห็นของ

ผูอ่ื้นและด้านสังคมไทยมีความตอ้งความเป็นนานาชาติมากข้ึนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 

7.535 เท่ากนั และในดา้นระดบันานาชาติ โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นนกัเรียนท่ี

จบนานาชาติสามารถปรับตวัติดต่อส่ือสารไดเ้ม่ืออยู่ต่างประเทศมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 

8.097 
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ในด้านปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง   

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในด้าน

ภาพลกัษณ์ของโรงเรียน โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นการท่ีโรงเรียนจดัให้มีส่ิง

อาํนวยความสะดวกครบครันมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 7.645 ในด้านความสําเร็จของ

นกัเรียน โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นความสามารถของนกัเรียนในการสอบเขา้

เรียนต่อมหาวิทยาลยัช่ือดงัในต่างประเทศไดม้ากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.253 และในดา้น

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการศึกษา โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านโรงเรียนมี

ห้องสมุด ส่ือการสอนท่ีใช้เช่นเดียวกบัสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ีย 8.048 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม   

ในด้านแรงจูงใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนนานาชาต ิ  

ผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการส่งบุตรหลาน

เรียนโรงเรียนนานาชาติ โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านบุตรหลานมีความกล้า

แสดงออกและแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุมีผลมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.038 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่ ยกเวน้ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา มี

อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติ ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อภิปรายผลวจัิย 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ี มีความสอดคลอ้งผลการศึกษาของรวิพร วีระเมธีกุล 

(2548) ท่ีไดท้าํการศึกษาปัจจยัการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียน อนุบาล

หลักสูตรสองภาษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร พบวา่ เพศ อาย ุฐานะทางเศรษฐกิจ และอาชีพ มีผลต่อการตดัสินใจ

ส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนอนุบาลหลักสูตรสองภาษา สังกดัคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร และระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อการ
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ตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลหลักสูตรสองภาษา สังกัด

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปิยนุช ทองทัว่  )2552  ( ท่ีไดท้าํการศึกษาปัจจยั

การตดัสินใจของผูป้กครองนักเรียนไทย ในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียน

นานาชาติหลกัสูตรประเทศองักฤษระดบัประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ปัจจยัด้านรายได้มีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองนักเรียนไทย ในการส่งบุตร

หลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติหลกัสูตรประเทศองักฤษระดบัประถมศึกษา ใน

กรุงเทพมหานคร แต่ไม่มีความสอดคลอ้งในส่วนของปัจจยัดา้นการศึกษาท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจของผูป้กครองนักเรียนไทย ในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียน

นานาชาติหลกัสูตรประเทศองักฤษระดบัประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเรืองรอง ผาสุก (2548) ท่ีไดท้าํการศึกษา

เปรียบเทียบปัจจยัการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้ศึกษา ประถมศึกษาโรงเรียนวดัอมริ

นทราราม สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบว่า ใน

ภาพรวมระดับการศึกษามีผลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาระดับ

ประถมศึกษาโรงเรียนวดัอมรินทราราม สังกดัสํานักงานเขต พื้นท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 3 แต่ไม่มีความสอดคลอ้งในส่วนของอาชีพและรายไดไ้ม่มีผล

ต่อการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาระดบัประถมศึกษาโรงเรียนวดัอมรินทราราม 

สังกดัสาํนกังานเขต พื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3  

สอดคล้องกับผลการศึกษาของชนินันท์ โรจน์เจริญงาม  )2546  ( ท่ีได้

ทาํการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือก

โรงเรียนนานาชาติของผูป้กครอง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุ อาชีพ และ

รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกโรงเรียนนานาชาติดา้น

ความถ่ีในการรับข่าวสาร และดา้นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร/หลานแตกต่างกนั

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นสถานภาพสมรสมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การตดัสินใจเลือกโรงเรียนนานาชาติด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร/หลาน

แตกต่างกนั และด้านระดบัการศึกษาไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือก

โรงเรียนนานาชาติดา้นความถ่ีในการรับข่าวสาร แต่ไม่มีความสอดคลอ้งในส่วนของ
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เพศ ท่ีไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกโรงเรียนนานาชาติดา้นความถ่ีใน

การรับข่าวสาร และด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร/หลานแตกต่างกัน และ

สถานภาพสมรสไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกโรงเรียนนานาชาติดา้น

ความถ่ีในการรับข่าวสาร 

ซ่ึ ง ย ั ง มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั น กั บ ก า ร ท บ ท ว น ว ร ร ณ ก ร ร ม  จ า ก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2541)   ท่ีอธิบายว่าบุคคลท่ีมีลักษณะ

ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีแนวโนม้ท่ีจะมีแรงจูงใจและพฤติกรรมการตดัสินใจ

เลือกส่งบุตรหลานเรียนโรงเรียนนานาชาติ ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั แต่ผล

การศึกษาในคร้ังน้ี ท่ีพบว่าปัจจยัด้านระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการส่ง

บุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานคร อาจเกิดข้ึนจากหลาย

ปัจจยั ไดแ้ก่ มุมมองของบุคคลท่ีมีความแตกต่างทางการศึกษาเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของ

โรงเ รียนนานาชาติ  ว่า เ ป็นโรงเ รียนท่ี เน้นการสอนภาษาอังกฤษท่ีส่ง เสริม

สภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมตะวนัตกเหมือนกนั ไม่เหมือนกนัปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นรายไดท่ี้มีผลต่อแรงจูงใจเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นค่าใชจ่้ายมีมกั

สูงกวา่สถาบนัศึกษาปกติทัว่ไป  

ในส่วนของตัวแปรด้านภาพลักษณ์ของโรงเรียน พบว่าส่ิงอาํนวยความ

สะดวกทางด้านวิชาการมีความสัมพนัธ์กับแรงจูงในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน

โรงเรียนนานาชาติ เน่ืองจากเป็นปัจจยัแรกท่ีผูป้กครองคาดหวงัวา่จะทาํให้การศึกษา

ของบุตรหลานในโรงเรียนนานาชาติ มีความพร้อมท่ีดีกวา่การศึกษาในโรงเรียนไทย 

โดยตวัแปรอิสระดา้นโรงเรียนมีชั้นเรียนตั้งแต่ระดบัอนุบาลถึงมธัยมปลาย มีจาํนวน

นักเรียนต่อชั้นเรียนท่ีเหมาะสม โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กร

ต่างประเทศ โรงเรียนมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีท่ี

ผูป้กครองทราบดีวา่ถา้บุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนนานาชาติ ก็ไดรั้บปัจจยัเหล่าน้ีอยู่

แลว้ ดงันั้นความเขา้ใจในการตอบแบบสอบถามจึงมุ่งประเด็นไปท่ีปัจจยัอ่ืนๆ เช่น

ปัจจัยแวดล้อมด้านครอบครัว  ปัจจัยแวดล้อมจากสังคมภายในประเทศ ปัจจัย

แวดล้อมจากระดับนานาชาติ ปัจจัยอ่ืนๆด้านความสําเร็จของนักเรียนและด้าน

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการศึกษา มากกว่าดา้นภาพลกัษณ์ซ่ึงเป็นความเขา้ใจของ
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ผูป้กครอง เก่ียวกบัโรงเรียนนานาชาติในภาพรวมวา่เป็นโรงเรียนท่ีมีระบบการเรียน

การสอน ท่ีน่าเช่ือถืออยูแ่ลว้  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

1. ควรจดัหลกัสูตรการสอนให้ไดม้าตรฐาน ตามหลกัสูตรตน้กาํเนิดเช่น

องักฤษหรืออเมริกา รวมทั้งเน้นการใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารในโรงเรียนอย่าง

เคร่งครัด จดัให้มีการสอนภาษาไทยและส่งเสริมวฒันธรรมไทยท่ีสอดคล้องกับ

ระเบียบตามท่ีภาครัฐกําหนด ทั้ งน้ีมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาในคร้ังน้ีท่ี

ผูป้กครองตอ้งการให้บุตรหลานของตนมีทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษ และสามารถ

สอบเขา้เรียนต่อมหาวทิยาลยัช่ือดงัในต่างประเทศไดม้ากท่ีสุด  

2.  ควรจดักิจกรรมท่ีมีสภาพแวดล้อม ท่ีช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์

ความกลา้แสดงออกและแสดงความคิดเห็นของนกัเรียน เน่ืองจากผลการศึกษาในคร้ัง

น้ี ผูป้กครองยงัใหค้วามสาํคญัตอ้งการให้บุตรหลานของตนมีความเป็นนานาชาติมาก

ข้ึนท่ีกลา้แสดงออกและกลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็น ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญั

ท่ีสุด ในการสร้างแรงจูงใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียน

นานาชาติ 

3. ควรนาํวฒันธรรมตะวนัตก หรือวฒันธรรมของประเทศต่างๆ มาสอนให้

เด็กนกัเรียนโรงเรียนนานาชาติไดเ้รียนรู้ ทาํให้นกัเรียนมีความเขา้ใจในวฒันธรรมท่ี

แตกต่างและสามารถปรับตวัเขา้กบับุคคลหรือส่ิงแวดลอ้มได้ง่ายเม่ือตอ้งดาํรงชีวิต

หรือทาํงานในต่างประเทศ 

4. โรงเรียนควรจดัให้มีส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครัน ซ่ึงถือเป็นปัจจยั

สาํคญัท่ีสุดท่ีช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของโรงเรียน ถึงแมจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ 

ภาพลกัษณ์ของโรงเรียน มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกโรงเรียนนานาชาติ

น้อยกว่าปัจจัยอ่ืนก็ตาม แต่ภาพลักษณ์ก็ยงัถือว่าเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีสําคัญต่อการ

ตดัสินใจเลือก รวมทั้งการใหค้วามสาํคญัต่อการใหบ้ริการห้องสมุดและการใชส่ื้อการ

สอนท่ีเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสุดในดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ควรทาํการศึกษาความคิดเห็นจากผูใ้ชบ้ริการท่ีแทจ้ริง อย่างเช่นนกัเรียน 

และผูใ้ห้บริการอย่างเช่นครูผูส้อนในโรงเรียนนานาชาติ รวมทั้งกลุ่มผูป้กครองใน

โรงเรียนนานาชาติในพื้นท่ีส่วนอ่ืนๆ ของประเทศเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกท่ีเป็น

ประโยชน์สาํหรับการเปรียบเทียบไดม้ากข้ึน 

2. ควรทําการศึกษาในมุมมองด้านต้นทุน โดยการศึกษาเปรียบเทียบ

ค่าใช้จ่ายท่ีแท้จริงท่ีใช้ในการศึกษาระหว่างโรงเรียนนานาชาติในประเทศ และ

โรงเรียนในต่างประเทศ เพื่อทาํให้ทราบถึงสัดส่วนของความแตกต่าง รวมทั้งการ

เปรียบเทียบความคุม้ค่าจากการลงทุนเพื่อการศึกษาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ประสบการณ์

ชีวติในต่างแดน เป็นตน้ 

เอกสารอ้างองิ 

กมล เถียรวชิิต. “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกโรงเรียนประถมศึกษาของ
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กมลรัตน์ หลา้สุวงษ.์ จิตวทิยาการศึกษา. ฉบบัปรับปรุงใหม่, พิมพค์ร้ังท่ี 2, 

กรุงเทพมหานคร:ศรีเดชา, 2528 
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กองโรงเรียนนโยบายพิเศษ. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือการ

สอนในโรงเรียนเอกชน. กรุงเทพมหานคร: สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 
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http://e-research.sru.ac.th/?q=biblio/author/49


331 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 3 ) 

กุลยา ตนัติผลาชีวะ. “สอนลูกให้ได้ภาษา.” วารสาร การศึกษาปฐมวยั คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 4 ประจาํเดือน

ตุลาคม 2541 

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ. จํานวนโรงเรียน นักเรียน ครูใน

โรงเรียนเอกชน นอกระบบโรงเรียน ปีการศึกษา 2547-2553. เอกสารแจก, 

2554 

คอลมันิสตนิ์ตยสารมาเธอร์ แอนด ์แคร์. “แนะวธีิเลอืก “โรงเรียนนานาชาติ. ให้ตรงใจ

ลูก ถูกใจพ่อแม่.” บทความ, นิตยสารมาเธอร์ แอนด ์แคร์, 2555  

จรูญ โกมลบุณย.์ จิตวทิยาทัว่ไป. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ., 2528 

จิรากรณ์ ในฝัน.  “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกโรงเรียนนานาชาติของผู้ปกครองนักเรียน 

ในจังหวดัเชียงใหม่.” วทิยานิพนธ์คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 

2546 
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การตัดสินใจซ้ือผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(DECISION OF PURCHASING HAND WOVEN COTTON  

OF GENERATION Y IN BANGKOK AREA) 

พชัรวรรณ  ล่ิมรัตนมงคล 0

1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง 1

2 

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

    บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของลักษณะ

ประชากรศาสตร์และความสัมพ ันธ์ของปัจจ ัย ส่วนประสมการตลาดแล ะ

ปัจจ ัย อื่นๆ  ที่มีก ับก า รต ัด สิ นใ จ ซ้ื อผ ้า ฝ้ าย ท อมือ  ในช่วง เดือนก ันย าย น – 

เดือนพฤศจิกายน 2554 โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มเจนเนอ

เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร   ระหว่างอายุ 17 – 34 ปี  จาํนวน 400 ราย และ

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบความแตกต่าง

ระหวา่งค่าเฉล่ียสองค่าท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั (t-Test) การ

วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (F-Test) และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบ

พหุคูณ (MRA) 

 ผลการศึกษา  พบวา่  ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีรายละเอียด  ดังน้ี  ส่วนมากเป็นเพศหญิง  อายุ 25-29 ปี  อาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน/พนักงานธนาคาร  เงินเดือน 20,001 – 30,000 บาท   การศึกษา

ระดับปริญญาตรีสถานภาพสมรส  มีการตดัสินใจซ้ือผา้ฝ้ายทอมืโดยผูบ้ริโภคให้

ความสาํคญักบัสินคา้มีคุณภาพมาตรฐานราคามีมาตรฐาน จดัจาํหน่ายท่ีมีความสะอาด

และเป็นระเบียบเรียบร้อย  ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาดคือการแจง้ข่าวสารทางแผน่

พบัเก่ียวกับสินค้า  ด้านภาพลักษณ์สินค้าคือสินค้าปรากฎอยู่ในส่ือ  ต่าง ๆ อย่าง

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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สมํ่าเสมอ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้หลงัจากเลือกซ้ือสินคา้แลว้ผูบ้ริโภคยงัสนใจ

ขอ้มูลของสินคา้เพิ่มเติม และดา้นความไวว้างใจ มีความไวว้างใจในตวัแทนจาํหน่าย  

และผูบ้ริโภคพอในใจการใหค้าํแนะนาํของผูจ้าํหน่ายผา้ฝ้ายทอมือ 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ล ักษณะประชากรศาสตร์เฉพาะด้าน

อาชีพและสถานภาพที่แตกต่างก ันส่งผลต่อการต ัดสินใจซ้ือผ ้าฝ้ายทอมือท่ี

แตกต่างกัน  โดยส่วนประสมทางการตลาดส่วนใหญ่ ยกเวน้ ดา้นราคา และปัจจยั

อ่ืนๆ ดา้นความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผา้ฝ้ายทอมือ 

คําสําคัญ: การตดัสินใจซ้ือ, ผา้ฝ้ายทอมือ 

ABSTRACT 

This study has objectives to study the relation between demographic, 

marketing mix, and other relating factors and purchasing decision for hand woven 

cotton during September till November 2011 by using  questionnaire to collect data 

from the group of 400 Generation Y consumers who have age range between 17 – 

34 years.  And, statistics used to analyze the data consist of descriptive statistics – 

percentage, mean, and standard deviation and inferential statistics -  t-Test, One-

Way ANOVA (F-Test) and Multiple Regression Analysis: MRA.  

 The findings show most of respondents are female; have age range between 

25-29 years, career as an employee of private firm or a banker, and salary between 

20,001–30,000 baht.   Most graduated in bachelor’s degree and got 

married. They focus on standards of product quality and price setting, clean and 

neat distribution channel or place (shop), information provided in brochure for 

promotion, continuous appearance in various types of media for product image, 

wishing to get additional information after purchased for brand loyalty, trust in 

selling representative for trust, and satisfying in suggestion of the seller. 

 The results of hypothesis testing show only career and marital status of 

demographic factors have influence in the purchasing decision.  Most of marketing 
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mix factors, except price, have relation with the decision and only trust have relation 

with it.  

KEY WORDS:  PURCHASING DECISION, HAND WOVEN COTTON 

บทนํา 

ภูมิปัญญาไทยเป็นท่ีประจกัษ์ในสายตาชาวโลกมาเน่ินนาน ซ่ึงไม่ว่าจะเป็น

ทางดา้นเคร่ืองป้ันดินเผา  เคร่ืองเคลือบเบญจรงค์  ดา้นการใชส้มุนไพรในการรักษา

โรคและเสริมความงาม  ภูมิปัญญาไทยอีกดา้นท่ีรัฐมีการส่งเสริมให้เขา้สู่ตลาดโลกได้

อยา่งเต็มภาคภูมิ  นัน่ก็คือ  ผา้ไทยนัน่เอง  ผา้ฝ้ายไทยท่ีคนไทยรู้จกัเป็นอยา่งดีลว้นมี

ความสวยงาม มีประโยชน์ทางดา้นต่าง ๆ และมีคุณสมบติัมากมาย ผา้ท่ีทอดว้ยฝ้ายจะ

มีลกัษณะบางและเบา  ซบัเหง่ือไดดี้  เหมาะสําหรับอากาศร้อน  ผา้ฝ้ายเน้ือหนาก็มีแต่

เม่ือสวมใส่แลว้ก็จะไม่ร้อนเช่นกนั เพราะเส้นดา้ยไม่กระชบัแน่นลมจึงผา่นทะลุไปได ้

มนุษยมี์การปลูกฝ้ายและป่ันฝ้ายเป็นเส้นดา้ยมานานแลว้  คือหลกัฐานทาง

โบราณคดี  ซ่ึงขดุพบในซากปรักหกัพงัอายปุระมาณ  3,000 ปีก่อนคริสตกาล ท่ีแหล่ง

โบราณคดี  โมฮนัโจดาโร (Mohenjo daro) ซ่ึงอยู่ในบริเวณแหล่งอารยธรรมลุ่มนํ้ า

สินธุ ในเขตประเทศปากีสถานปัจจุบนั 

พนัธ์ุฝ้ายในประเทศไทยมีหลายชนิด และมีฝ้ายพื้นเมืองอยู ่2 สายพนัธ์ุ  คือ

ฝ้ายพนัธ์ุซ่ึงให้ปุยสีขาวอย่างท่ีมกัพบเห็นทัว่ไป และฝ้ายพนัธ์ุซ่ึงให้ปุยสีนํ้ าตาล

อ่อน ท่ีชาวบา้นเรียกกนัวา่สีข้ีตุ่น หรือ   สีตุ่น และเรียกฝ้ายชนิดน้ีวา่ฝ้ายตุ่น ซ่ึงฝ้ายตุ่น

เป็นพนัธ์ุฝ้ายท่ีหายากและป่ันยากกวา่ฝ้ายพนัธ์ุสีขาว เน่ืองจากมีปุยสั้ นและไม่ค่อยฟู

เหมือนพนัธ์ุสีขาว ดอกฝ้ายตุ่นมีขนาดเล็ก สีนํ้ าตาล เส้นใยสั้ น ใชเ้ป็นวตัถุดิบสําคญั

ในการทอผา้ดว้ยมือแบบพื้นเมือง ส่วนฝ้ายพนัธ์ุชนิดอ่ืนๆ มกัใช้สําหรับการทอผา้

ระดบัอุตสาหกรรม 

ผา้ท่ีทอจากฝ้ายส่วนใหญ่คือผา้ทอจากทางภาคเหนือ ชาวลา้นนาจะเร่ิมปลูก

ฝ้ายราวเดือนพฤษภาคมและรอเก็บในเดือนพฤศจิกายน นิยมเก็บฝ้ายก่อนท่ีฝ้ายจะร่วง

ลงสู่พื้น ป้องกนัไม่ให้ฝ้ายสกปรกหลงัจากเก็บฝ้ายแลว้ ชาวบา้นตอ้งนาํฝ้ายไปตาก
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เพื่อคดัเอาแมลงและส่ิงสกปรกออก ก่อนจะนาํไปหีบ หรืออีดในท่ีอีดฝ้าย แยกเอา

เมล็ดออกก่อนนาํไปป่ันเป็นเส้นดา้ย 

ในการทอผา้พื้นเมืองของไทยนั้น กวา่จะเป็นผืนผา้จะตอ้งผ่านกระบวนการ

หลายขั้นตอนดว้ยกนั เร่ิมจากวตัถุดิบท่ีใชใ้นการทอ ส่วนใหญ่จะมาจากฝ้ายและไหม 

โดยการมาผา่นกระบวนการต่าง ๆ เพื่อทอให้เป็นผืนผา้ และดาํเนินการทอผา้ฝ้ายจาก

ภูมิปัญญาท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาจากทอ้งถ่ินเดิมนาํมาพฒันาให้ไดผ้า้ท่ีละเอียดนาํมา

ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป 

ปัจจุบนัคนไทยส่วนใหญ่นิยมใส่เส้ือผา้สําเร็จรูป  ซ่ึงเป็นการประหยดัทั้ง

เวลาและเงิน เน่ืองจากเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูบ้ริโภค  อีกทั้งการ

ออกแบบเส้ือผา้มีหลากหลายสไตล์ให้เลือกและทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา อีกทั้ง ใน

ปัจจุบนัคนไทยใหค้วามสําคญักบัภูมิปัญญาชาวบา้นมากข้ึน หนัมาบริโภคสินคา้ไทย 

นิยมแต่งกายดว้ยผา้ไทย ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ทาํจากผา้ทอมือในโครงการส่งเสริมอาชีพงาน

ศิลปวฒันธรรมดา้นต่างๆ โดยเฉพาะผา้ทอมือของไทยมีเทคนิคการทอลวดลายท่ีมี

ความสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินต่าง ๆ มีเสน่ห์ในตวัเอง เป็นการสร้างสีสัน

ใหก้บังานฝีมือของไทย  เลือกซ้ือหาไดง่้ายไม่นอ้ยไปกวา่ผา้ทอในระบบอุตสาหกรรม 

จากกระแสนิยมความเป็นไทย ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่หันมาบริโภคของไทย 

นิยมแต่งกายด้วยผา้ไทยโดยเฉพาะผา้ทอมือ  ซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์ของผา้แต่ช้ินท่ีมี

ความแตกต่างกนัไป  ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นเหตุจูงใจให้ผูว้ิจยั  มีแนวคิดท่ีจะทาํการวิจยั

เ ก่ี ย วกับ ก า ร ตัด สิ น ใ จ ซ้ื อ ผ้า ฝ้ า ย ท อ มื อ ข อ ง ก ลุ่ ม เ จน เ น อเ ร ชั่นว า ย ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑจ์ากผา้ฝ้ายทอมือ 

Generation Y, Gen Y หรือ Why Generation  คือ กลุ่มบุคคลท่ีเกิดใน

ระหวา่งช่วงปี 2520-2537 (ค.ศ. 1977-1994) มีอายุระหวา่ง 18-35 ปี มีบุคลิกภาพกลา้

แสดงออก เช่ือมั่นในตนเองสูง ยอมรับในเร่ืองความสามารถด้านเทคโนโลย ี 

โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  มีวฒันธรรมท่ีเป็นแบบสากล

มากกว่ารุ่นอ่ืน  ติดวิดีโอเกม  มีความสามารถในการทาํงานหลายดา้นท่ีเก่ียวกบัการ

ติดต่อส่ือสารและส่ือหลายประเภทไดห้ลายอยา่งในเวลาเดียวกนั  
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เจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y)   คือประชากรกลุ่ม ที่ เกิดหล ัง 

Extraordinary Generation  หรือ Generation X, Gen X  ซ่ึงกลุ่มน้ี พวกเขา

เกิดในช่วงเวลาท่ีบ้านเมืองสงบสุข และเติบโตมาในยุคของการเปล่ียนแปลง

อย่างมากของสภาพแวดล้อมทางสังคม   เศรษฐกิจและการเมือง  รวมทั้ ง

เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า  เป็นวยัที่ เพิ่งเ ร่ิมเข้าสู่วยัทาํงาน  มีลักษณะนิสัยที่ชอบ

แสดงออก  มีความเป็นตัวของตัวเองสูง  ไม่ชอบอยู่ในกรอบและไม่ชอบ

กฎเกณฑ์หรือเง่ือนไข   แต่กลุ่มเจนเนอเรชัน่วายเป็นกลุ่มคนที่มีความทันสมัย  

ไ ม่ตก ย ุค แล ะ ม ัก เ บื่อง่า ย   พ วก เข า เ ป็ นก ลุ ่ม ค นที่ท ันโล ก  ท ัน เท ค โนโล ยี  

สามารถใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมือทันสมัย  อาทิ   ไอโฟน  ไอพอด  โน๊ตบุ๊ก 

และกล้องดิจิตอลได้คล่องแคล่ว   คนกลุ่ม น้ีจึงมีบุคลิกล ักษณะด้านหน่ึง ท่ี

ค ่อ น ข ้า ง ห ว ือ ห ว า   ต า ม ส ม ัย นิย ม พ ่ว ง ต ิด ม า ก ับ ค ว า ม เ ก ่ง ก ล ้า ใ น ก า ร

แสดงออกและกล้าที่จะคิด   นับเป็นผู ้บริโภคที่มี เอกลักษณ์และโดดเด่น  มี

ความเป็นตัวของตัวเอง  (ชัชวาล  ทตัศิวชั, 2553; เสาวนีย ์พิสิฐานุสรณ์, 2550) 

กลุ่มเจนเนอเรชั่นวายมีรสนิยมชอบดูแลตนเองสูง   ชอบแต่งต ัว   ต้องการ

ทาํงานในแวดวงแฟชั่นในองค์กรที่สามารถแต่งตัวไปงานเล้ียง หรืองานร่ืน

เริงต่าง ๆ  หรือนอนดึกตื่นสาย  ต้องการองค์กรที่ยืดหยุ่นในเร่ืองเวลา  และ

ต้องการให้คนมองว่าเขาเป็นผู ้ใหญ่  บางคร้ังองค์กรปฏิบัติกับคนกลุ่มน้ีเป็น

เด็กอยู่ตลอดเวลา   พวกเขาจึงต้องการโอกาสในการพิสูจน์ความสามารถ

ตนเอง  และต้องการความสาํเร็จในชีวิตอย่างรวดเร็ว 

กรมการปกครอง (2553) ในปี 2553 ประเทศไทยมีประชากรทัว่ประเทศ 

จาํนวน 62,579,932 คน แยกออกเป็นเพศชาย จาํนวน 30,736,030 คนและเพศหญิง 

จาํนวน 31,843,902 คน โดยมีช่วงอายุระหวา่ง 35-49 ปี จาํนวน 15,617,569 คน ช่วง

อายุระหวา่ง 15-34 ปี (Generation Y)  จาํนวน 19,634,514 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มประชากร

ในช่วงอายุท่ีมีสัดส่วนมากท่ีสุด แยกเป็นเพศชาย จาํนวน 9,920,585 คนและเพศหญิง 

จาํนวน 9,713,929 คน  ประชากรไทยที่อยู่ในกลุ่มอายุของ Gen Y  ประมาณ 

1 0  ล ้า น ค น  ซึ่ ง ค ิด เ ป็ น ป ร ะ ม า ณ ร ้อ ย ล ะ  1 6  ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ทั้ ง ห ม ด 

(NationalMaster, 2553)   
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จากความเป็นมาและการกล่าวถึงในข้างต้น เป็นเหตุผลที่ทาํให้ผู ้วิจ ัย

สนใจเลือกคนกลุ่ม  Generation Y เป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาปัจจัยใน

การเลือกซ้ือผ ้า ฝ้ายทอมือ เพราะเป็นกลุ่มที่มีกาํล ัง ซ้ือสูง  ชอบได้รับความ

นิยมทางสังคม และเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในยุคร่วมสมัย  คือเป็นกลุ่มคนที่ได้รับ

วฒันธรรมแบบเก่าๆ และยุคปัจจุบันที่มีความทันสมัยทั้ งเ ร่ืองของชีวิตความ

เป็นอยู่ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซ่ึงในการตดัสินใจซ้ือผา้ฝ้ายทอมือ

ของกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครน้ี ต้องการศึกษาเพื่อให้ทราบว่า

คนกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายน้ีมี เหตุผลหรือปัจจัยใดในการเลือกซ้ือผ้าฝ้ายทอมือ 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของบุคคลท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ผ้าฝ้ายทอมือ  

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตัดสินใจซ้ือผ้าฝ้ายทอมือ  

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอ่ืนๆกับการตัดสินใจซ้ือผ้า

ฝ้ายทอมือ  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  เพื่อนาํข้อมูลที่ได้จากการวิจ ัยในเ ร่ืองปัจจ ัยส่วนบุคคลมาใช้เป็น

ป ร ะ โ ย ช น์ใ น ก า ร ต ัด สิ น ใ จ เ ลือ ก ซื้ อ ผ ้า ฝ้ า ย ท อ มือ แ ล ะ นํา ข ้อ ม ูล ที ่ไ ด ้ม า

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา  และสร้างสรรค์การผลิตสินค้าจากผ้าฝ้ายทอมือ 

2. เพื่อนาํข้อมูลที่ได้จากการวิจ ัยในเร่ืองปัจจัยส่วนประสมการตลาด  

มาใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดให้กับผ ้าฝ้ายทอมือเพื่อให้ตรง

กับความต้องการของผู ้บริโภค 

3. เ พื ่อ นํา ข ้อ ม ูล ที ่ไ ด ้จ า ก ก า ร ว ิจ ัย ใ น เ รื่ อ ง ปัจ จ ัย อื ่น ๆ  ม า ใ ช ้เ ป็ น

ประโยชน์ในการสร้างกระแสความนิยมการใช้ผ ้าฝ้ายทอมือ  และสามารถ

นาํข้อมูลที่ได้มานั้ นไปพัฒนาในการผลิตผ ้าฝ้ายเพื่อให้ตรงกับความต้องการ

ของผู ้บริโภค 
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สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ที่ประกอบด้วย  เพศ อายุ อาชีพ  รายได้ 

การศึกษา สถานภาพ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผ้าฝ้ายทอมือท่ี

แตกต่างกัน 

2. ปัจจ ัยส่วนประสมการตลาดที่ประกอบด้วย ผลิตภ ัณฑ์ ราคา 

สถานที่จ ัดจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพ ันธ์ก ับการต ัดสินใจ

ซ้ือผ้าฝ้ายทอมือ 

3. ปัจจัยอ่ืนๆ ที่ประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสินค้า 

ความไว้วางใจ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือผ้าฝ้ายทอมือ 

กรอบแนวคิด            

 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

  

เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้การศึกษา สถานภาพ 

 

 
 

       ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
 

  

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา  ดา้นสถานท่ี (หรือการ

จดัจาํหน่าย) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

 

       ปัจจัยอืน่ ๆ 

  ภาพลกัษณ์สินคา้  ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

  ความไวว้างใจ 

     แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจซ้ือผา้

ฝ้ายทอมือของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี ครอบคลุม

เน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

การตดัสินใจ

ซือ้ 

ผ้าฝ้ายทอมือ 
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Kotler and Armstrong (1999) การตลาด หมายถึง การกระทาํกิจกรรมต่างๆ 

ในทางธุรกิจท่ีมีผลให้เกิดการนําสินคา้หรือบริการจากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค หรือ

ผูใ้ชบ้ริการนั้นๆ ใหไ้ดรั้บความพึงพอใจและบรรลุวตัถุประสงคข์องกิจการ 

การตลาดมีบทบาทสําคัญต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต และยกระดับความ

เป็นอยู่ของมนุษยใ์นสังคม ทาํให้เกิดการพึ่งพาอาศยักนัอย่างเป็นระบบในสังคม

มนุษย ์แต่ละคนสามารถประกอบอาชีพท่ีตนเองถนดั และไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถ

ของแต่ละบุคคลไดอ้ย่างเต็มกาํลงัความสามารถ และการตลาดมีบทบาทอยา่งมากต่อ

ความเจริญเติบโตและพฒันาการทางเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากการตลาดเป็น

ตวักระตุน้ใหเ้กิดการวจิ ัยและพฒันาหาส่ิงแปลกใหม่มาสนองความตอ้งการของตลาด

และสังคม ทาํให้ผูบ้ริโภคมีโอกาส เลือกใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการไดห้ลายทาง และ

ผลิตภณัฑท่ี์สามารถตอบสนองความตอ้งการ  สร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภค จึงมี

ผลทาํใหเ้กิดการจา้งงาน เกิดรายไดก้บัแรงงาน และธุรกิจ ทาํให้ประชาชนมีกาํลงัการ

ซ้ือและสามารถสนองความตอ้งการในการบริโภค ซ่ึงทาํให้มาตรฐานการครองชีพ

ของบุคคลในสังคมมีระดบัสูงข้ึนและมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน   

Jerome E. McCarthy et.,al. (อา้งถึงในเกตศิรินทร์ ง้ิวลาย, 2548) ส่วนประสม

ทางการตลาด (Marketing Mix: 4Ps) หมายถึง ปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึง

บริษทัตอ้งใชร่้วมกนัเพื่อสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย โดยส่วนประสมทาง

การตลาดถือว่าเป็นหัวใจสําคญัของการบริหารการตลาด ทาํให้การดาํเนินงานของ

กิจการประสบความสําเร็จไดก้็ข้ึนอยูก่บัการปรับปรุง และความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสม

ของส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์และบริการ ราคา ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

สุรางค ์โคว้ตระกูล (2541) แรงจูงใจ หมายถึง องคป์ระกอบท่ีกระตุน้ให้เกิด

พฤติกรรมท่ีมีจุดหมาย แต่เน่ืองจากไม่สามารถสังเกตแรงจูงใจไดโ้ดยตรง จึงตอ้ง

อาศยัพฤติกรรมท่ีสังเกตไดเ้ป็นส่ิงทีอา้งอิง 

กลุ่มสมุนไพรเกษตรอินทรีย ์ดอยนํ้ าซบั เชียงราย (2555) มนุษยไ์ดใ้ชฝ้้ายใน

การทาํเส้ือผา้เป็นเคร่ืองนุ่งห่มมานานแลว้ แต่ในสมยัก่อนท่ีวิทยาศาสตร์ยงัไม่เจริญ

มนุษยก์็ใชป้ระโยชน์จากฝ้ายเฉพาะแต่เส้นใยเท่านั้น ส่วนอ่ืนของฝ้าย เช่น เมล็ดก็ทิ้ง
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ไป ต่อมาเม่ือวทิยาศาสตร์เจริญข้ึน มนุษยจึ์งไดคิ้ดคน้หาประโยชน์จากเมล็ดฝ้ายไดอี้ก

มากมาย 

กรมการปกครอง (2553) ในปี 2553 ประเทศไทยมีประชากรทัว่ประเทศ 

จาํนวน 62,579,932 คน แยกออกเป็นเพศชาย จาํนวน 30,736,030 คนและเพศหญิง 

จาํนวน 31,843,902 คน โดยมีช่วงอายุระหวา่ง 35-49 ปี จาํนวน 15,617,569 คน ช่วง

อายุระหวา่ง 15-34 ปี (Generation Y)  จาํนวน 19,634,514 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มประชากร

ในช่วงอายุท่ีมีสัดส่วนมากท่ีสุด แยกเป็นเพศชาย จาํนวน 9,920,585 คนและเพศหญิง 

จาํนวน 9,713,929 คน 

ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย

ท่ีมีอายุ 17–34 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยในปี 2553 คาดว่ามีประชากรที่มี

ช่วงอายุในกลุ่ม เจนเนอชั่นวายที่อาศ ัยอยู ่ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 

1,800,000 คน  (NationalMaster, 2553) และใช้หลักเกณฑ์การกาํหนดขนาด

ตวัอยา่งตามแนวทางของ Taro Yamane ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ได ้400 

ตวัอยา่ง 

สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test  F – Test และ Multiple Regression Analysis (MRA)  

สรุปผลการวจัิย 

สรุปผลการวเิคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง จาํนวน 242 คน คิดเป็น

ร้อยละ 65.50  มีอายุ 25-29 ปี  มากท่ีสุด  จาํนวน  180 คน  คิดเป็นร้อยละ  45.00  มี

อาชีพเป็นนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร  มากที่สุด  จาํนวน 121 คน  คิด

เป็นร้อยละ 30.30  มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มากที่สุด  จาํนวน 

149 คน  คิดเป็นร้อยละ 37.30 มีระดับปริญญาตรี  มากที่สุด  จาํนวน179 คน  

คิดเป็นร้อยละ 44.80  และมีสถานภาพว่าสมรสแล้ว   มากที่สุด  จาํนวน 320 

คน  คิดเป็นร้อยละ 80.00 
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สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมาก  ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัสินคา้มี

คุณภาพมาตรฐาน  มากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ีย 8.44  ดา้นราคาสินคา้ท่ีราคามีมาตรฐาน  

มากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ีย 7.55  สถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ีมีความสะอาดและเป็นระเบียบ

เรียบร้อย  มากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ีย 7.92   ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยมีการแจง้

ข่าวสารทางแผน่พบัเก่ียวกบัสินคา้มากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ีย 7.70  

สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ ๆ 

 ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้  สินคา้ปรากฎอยูใ่นส่ือต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ มากท่ีสุด  

โดยมีค่าเฉล่ีย 8.12   ความภกัดีต่อตราสินคา้หลงัจากเลือกซ้ือสินคา้แลว้ผูบ้ริโภคยงั

สนใจขอ้มูลของสินคา้เพิ่มเติมมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 8.01 ผูบ้ริโภคมีความไวว้างใจ

ในตวัแทนจาํหน่าย  มากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 8.03 

 สรุปผบการวเิคราะห์ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือผ้าฝ้ายทอมือ 

 ผูบ้ริโภคพอในใจการให้คาํแนะนาํของผูจ้าํหน่ายผา้ฝ้ายทอมือ  มากท่ีสุด  

โดยมีค่าเฉล่ีย 8.05 รองลงมาคือ  เช่ือวา่ไดต้ดัสินใจเลือกผา้ฝ้ายทอมือถูกตอ้งแลว้  มี

ค่าเฉล่ีย 8.02 รู้สึกดีท่ีไดต้ดัสินใจเลือกใชผ้า้ฝ้ายทอมือ กบั ในภาพรวมแลว้มีความพึง

พอใจในผา้ฝ้ายทอมือของตนเอง มีค่าเฉล่ีย 7.90 ตามลาํดบั  และ ผา้ฝ้ายทอมือท่ีใช้มี

คุณสมบติัตามท่ีตอ้งการทุกประการนอ้ยท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ีย 7.72 

 สรุปการทดสอบสมมติฐาน 

 1.1 เพศท่ีแตกต่างกนั  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้ฝ้ายทอมือท่ีแตกต่างกนั         

พบว่า  เพศท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้ฝ้ายทอมือ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

1.2  อายท่ีุแตกต่างกนั  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้ฝ้ายทอมือแตกต่ากนั 

พบว่า  อายุท่ีแตกต่างกนั  ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้ฝ้ายทอมือต่างกัน

อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
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1.3 อาชีพท่ีแตกต่างกนั  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้ฝ้ายทอมือต่างกนัพบว่า  

อาชีพท่ีแตกต่างกนั  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้ฝ้ายทอมือต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัท่ี

ระดบั 0.05 

1.4 รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการซ้ือผ้าฝ้ายทอมือแตกต่าง

กันพบว่า รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้ฝ้ายทอมือ

ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

1.5 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินจใจซ้ือผ้าฝ้ายทอ

มือต่างกันพบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้ฝ้ายทอ

มือต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

1.6 สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผ้าฝ้าย

ทอมือแตกต่างกันพบว่า สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนั  มีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือผา้ฝ้ายทอมือต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

ปัจ จ ัย ส่ ว น ป ร ะ ส ม ท า ง ก า รต ล า ดที่ป ระ ก อ บ ด ้ว ย  ผ ลิตภ ัณ ฑ์ร า ค า 

สถานที่จ ัดจาํหน่าย  การส่งเสริมการตลาด  มีความสัมพันธ์ก ับการตัดสินใจ

ซ้ือผ ้า ฝ้ ายทอมือ  และปัจจ ัย อื่นๆ  ที่ประกอบด้วย  ภาพล ักษณ์สินค ้า  ความ

ภักดีต่อสินค้า  ความไว ้วางใจ มีความสัมพ ันธ์ก ับการตัดสินใจซ้ือผ ้าฝ้ายทอ

มือพบว่า  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) = 0.839 มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ือผา้ฝ้ายทอมือระดบัสูง  

ค่าสัมประสิทธ์การกาํหนด (R2) คิดเป็น 70.5% สามารถอธิบายความผนัประ

หรือการเปล่ียนแปลงของตวัแปรอิสระไดร้้อยละ 70.50  ท่ีเหลืออีก 29.50 เปอร์เซ็นต์

เป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรอ่ืน 

ค่า VIF สูงสุดท่ีได ้คือ ราคา  มีค่า 5.729  ซ่ึงไม่เกิน 10 หรือค่า Tolerance ท่ีมี

ค่าน้อยท่ีสุด คือ ราคา มีค่า 0.175 ซ่ึงไม่ตํ่ากว่า 0.2 แสดงว่าตวัแปรอิสระไม่มี

ความสัมพนัธ์กนั คือ ไม่เกิด Multicolinearity 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ซ่ึงประกอบด้วย  ผลิตภณัฑ์ สถานท่ีจดั

จาํหน่าย  การส่งเสริมการตลาด  และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ย  ความไวว้างใจ  โดย

มีความสัมพนัธ์กนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
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อภิปรายผลวจัิย 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ ดงัน้ี 

ธนพล คลา้ยรักษ ์ (2550) ท่ีไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมและการตดัสินใจเลือก

ซ้ือผา้ไหมของผูบ้ริโภคในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบวา่ อาชีพแตกต่างกนัมีระดบั

การตดัสินใจท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผา้ไหมของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั 

ปิติพงษ ์ ศิริพนัธ์ุ (2548)   ท่ีไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ไหมไทยของผูบ้ริโภค พบว่า อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ไหมไทย และนระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ผา้ไหมไทย โดยปัจจยัดา้นการตลาดดา้นราคาไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ไหมไทย แต่ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบั

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ไหมไทย 

สมทรง คนัธนที  อญัชลี เปล่งวิทยา และสายสวาท โคตรสมบติั (2552: 118-

130) ท่ีได้ทาํการวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ของการเพิ่มมูลค่าผา้ไหม บา้น

ถาวร อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดับุรีรัมย ์(ทุน สกอ.) พบวา่ อาชีพความสัมพนัธ์กบั

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผา้ไหมด้านราคา และมี

ความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภค ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผา้ไหมดา้น

ส่งเสริมการตลาด  

มาลิณี ฤาชุตกุล (2549) ท่ีได้ทาํการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ไหมของโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ของผูบ้ริโภคใน

จงัหวดันครราชสีมา พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ผา้ไหม ของโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ในดา้นปริมาณในการซ้ือ

ผลิตภณัฑผ์า้ไหมในแต่ละคร้ัง และจาํนวนเงินโดยเฉล่ียท่ีจ่ายไปในการซ้ือผลิตภณัฑ์

ผา้ไหมในแต่ละคร้ังแตกต่างกนั แต่ระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ไหม ของโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ในดา้นความถ่ี

ในการซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ไหมในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมาไม่แตกต่างกนั  

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาในคร้ังน้ีไม่มีความสอดคล้องกับผลการศึกษา

ต่างๆ ไดแก่ 
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ธนพล คลา้ยรักษ ์ (2550) ท่ีไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมและการตดัสินใจเลือก

ซ้ือผา้ไหมของผูบ้ริโภคในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบวา่ เพศและระดบัการศึกษาท่ี

แตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผา้ไหมของผูบ้ริโภคแตกต่าง

กนั 

ปิติพงษ ์ ศิริพนัธ์ุ (2548)   ท่ีไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ไหมไทยของผูบ้ริโภค พบวา่ เพศ อายุ และรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบั

การตดัสินใจซ้ือ โดยปัจจยัดา้นการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และปัจจยัดา้น

ส่งเสริมการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ไหมไทย  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

1. กลุ่มผูป้ระกอบการเก่ียวกบัผา้ฝ้ายทอมือ  ควรให้ความสําคญักบัปัจจยั

ต่างๆ ดงักล่าว  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน ให้ตรงกับ

ความต้องการของผูบ้ริโภค  และกลายเป็นท่ีนิยม  ซ่ึงหากกลุ่มผูป้ระกอบการได้

สร้างสรรคผ์ลงานไดต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  ก็จะนาํไปสู่การภกัดีต่อตรา

สินคา้  ซ่ึงอาจทาํใหผ้า้ฝ้ายทอมือเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคได ้

2.  ควรใช้เคร่ืองมือวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอ่ืนๆ ประกอบกัน  

เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีประโยชน์ท่ีกวา้งขวางหลากหลายมุมมองและครอบคลุมส่วน

ต่างๆ ไดม้ากข้ึน ทั้งน้ีเพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าประกอบการวางกลยุทธ์ทางการผลิตและ

ทางการตลาด  ใหไ้ดต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในสถานการณ์ปัจจุบนัมากข้ึน  

และช่วยรักษาฐานลูกคา้เดิมและขยายฐานลูกคา้ใหม่ในอนาคตได ้

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1.  ควรทําการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง ท่ี เ ป็นผู ้บ ริโภคนอกเหนือเขต

กรุงเทพมหานคร  

2.  ควรทาํการวิจยักบักลุ่มตวัอยา่งท่ีประกอบอาชีพอ่ืนๆ หรือการเลือกศึกษา

กบักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายใน Generation อ่ืนๆ 



350 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 3 ) 

3.  สําหรับผู ้ท่ีต้องการศึกษาในคร้ังต่อไป ควรทําการสํารวจด้วยการ

สัมภาษณ์และเฉพาะเจาะจง (Focus Group) เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีใกลเ้คียงความจริงมาก

ท่ีสุด 
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ความพงึพอใจของพนักงานบริษัท เอสซีจี แอคเค้าน์ติง้  

      เซอร์วสิเซส จํากดัในการใช้งานระบบ E-paperless 

(SATISFACTION OF STAFF OF SCG ACCOUNTING  

SERVICES CO., LTD. IN USING E-PAPERLESS SYSTEM) 

ปุณยนุช  แกว้ยงั0

1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง1

2 

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

บทคัดย่อ 

กา รศึ กษ าใ นคร้ัง น้ี มีว ัต ถุ ป ระ สง ค์  เพื่ อ ศึก ษา อิท ธิพ ล ของลักษ ณะ

ประชากรศาสตร์และการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั   ท่ีมีต่อความพึงพอใจของพนกังาน

บริษัท เอสซีจี แอคเค้าน์ต้ิง เซอร์วิสเซส จํากัดในการใช้งานระบบ E-paperless 

แตกต่างกัน และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้

ระบบงาน E-Paperless กบัความพึงพอใจของพนกังานบริษทั เอสซีจี แอคเคา้น์ติ้ง 

เซอร์วสิเซส จาํกดัในการใชง้านระบบ E-paperless โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวม

ขอ้มูลกบัพนักงานบริษทั เอสซีจี แอคเคา้น์ติ้ง เซอร์วิสเซส จาํกดัท่ีใช้งานระบบ E-

paperless จาํนวน 255 ตวัอย่าง และใช้สถิติต่างๆ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าที F-Test และ MRA ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ผลการศึกษา พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ยกเวน้ ภูมิลาํเนาเดิม 

ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของพนกังานบริษทั เอสซีจี แอคเคา้น์ติ้ง 

เซอร์วิสเซส จาํกัดในการใช้งานระบบ E-paperless แตกต่างกัน ทุกลักษณะการ

ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของพนกังานบริษทั เอสซีจี แอค

เคา้น์ต้ิง เซอร์วิสเซส จาํกดัในการใชง้านระบบ E-paperless แตกต่างกนั และทุกดา้น

ของประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชร้ะบบงาน E-Paperless มีความสัมพนัธ์กบัความพึง

พอใจของพนกังานบริษทั เอสซีจี แอคเคา้น์ติ้ง เซอร์วิสเซส จาํกดัในการใชง้านระบบ 

E-paperless  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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คําสําคัญ: ระบบไร้กระดาษ, บริษทั เอสซีจี แอคเคา้น์ติ้ง เซอร์วสิเซส จาํกดั,  

    ความพึงพอใจ 

ABSTRACT 

 Objectives of this study are to study influence of demographic and job 

performing characteristics on satisfaction of staff of SCG Accounting Services Co., 

Ltd. in using e-paperless system and study relationship between benefits of e-

paperless system and the satisfaction by using questionnaire to collect data from 255 

staff of the company and statistics, including percentage, mean, standard deviation, 

t-Test, F-Test, and MRA for analyzing the data. 

Consequence indicates that most factors of demographic characteristics, 

excluding homeland, have influence on satisfaction of staff of SCG Accounting 

Services Co., Ltd. in using e-paperless system.  All factors of job performing 

characteristics have influence on their satisfaction.  And, all factors of the benefits 

have relationship with their satisfaction at significant level of 0.05. 

KEY WORDS:  E-PAPERLESS SYSTEM, SCG ACCOUNTING  

              SERVICES CO., LTD., SATISFACTION 

บทนํา 

ในกระแสของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีทุกประเทศ

ทัว่โลกกาํลงัใหค้วามสาํคญัอยูใ่นขณะน้ี ทาํใหห้ลายประเทศคิดคน้รูปแบบการทาํงาน

ท่ีสามารถช่วยอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้สามารถคงอยู่

อย่างย ัง่ยืนสืบไป จึงเกิดอุตสาหกรรมสแกนเอกสารข้ึนเพื่อท่ีจะลดปริมาณการใช้

กระดาษ โดยหนัมารับ-ส่งเอกสารผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแทน อุตสาหกรรมสแกน

เอกสาร หรือท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ E-paperless เป็นอุตสาหกรรมท่ีสามารถช่วยงาน

ให้หน่วยงานต่างๆสามารถทํางานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยสามารถ

แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งในหน่วยงานท่ีมีเอกสารซ่ึงต้องจดัเก็บเป็นจาํนวนมากและ

หน่วยงานหรือองค์กรท่ีมีขนาดใหญ่ ซ่ึงมีสาขาย่อย ท่ีประสบปัญหาดา้นการส่งผ่าน
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เอกสารสาํคญัมายงัสาํนกังานใหญ่เพื่อทาํการพิจารณาอนุมติั ซ่ึงในอดีตท่ีผา่นมาธุรกิจ

เหล่าน้ีใช้วิธีการรวบรวมเอกสารสําคญัเหล่าน้ีส่งทางไปรษณีย ์หรือผ่านระบบการ

ขนส่งซ่ึงอาจทาํเกิดความล่าชา้และเอกสารสาํคญัสูญหายไม่ถึงมือผูรั้บ 

จากการท่ีอุตสาหกรรมสแกนเอกสาร ได้นําความเจริญก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนการทาํงาน ทาํให้หลายองค์กรทั้งภาค

ธุรกิจและภาครัฐหนัมาให้ความสนใจในการรับ-ส่งเอกสารผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

ทั้งน้ีเน่ืองจากทาํใหเ้กิดความรวดเร็วในการปฏิบติังาน เกิดความคุม้ค่า  ประหยดัเวลา

และยงัสามารถช่วยลดพื้นท่ีในการจดัเก็บเอกสารได้อีกทางหน่ึงด้วย ตวัอย่างของ

องคก์รภาครัฐท่ีนาํเอาระบบ E-Paperless มาใชเ้พิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานไดแ้ก่ 

กรมศุลกากรท่ีใช้ ระบบ E-Paperless อยา่งเป็นทางการตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2549 

โดยดาํเนินการพิธีการศุลกากรเป็นไปแบบไร้เอกสาร เพื่อเพิ่มศกัยภาพการปฏิบติังาน

ของกรมศุลกากร การผา่นพิธีการท่ีใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 100 เร่ิมตั้งแต่การ

ส่งขอ้มูล INVOICE  ขอ้มูลใบขนสินคา้ ผา่นผูใ้ห้บริการรับส่งขอ้มูล (Vans) ไปยงั

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งตาม (Profile) ท่ีกาํหนด 

ถา้ถูกตอ้ง เคร่ืองของกรมศุลกากรจะออกเลขท่ีใบขนสินคา้ให้ ถา้ไม่ถูกตอ้ง จะแจง้

กลบัโดยบอกรหัสข้อผิดพลาด เพื่อให้ผูส่้งข้อมูลทาํการแก้ไขและส่งกลบัไปตาม

ช่องทางเดิม เพื่อตรวจสอบ ถา้ทุกอยา่งถูกตอ้งจะออกเลขท่ีใบขนสินคา้ให้ ส่วนการ

ตรวจปล่อยสินคา้นั้น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร จะกาํหนดเอง โดยการสุ่ม

ตรวจอตัโนมติั อน่ึงระบบจะมีการกาํหนดโหมดไวเ้ป็น Green Line ไม่ตอ้งตรวจสอบ 

ไม่ตอ้งตรวจปล่อย ยกเวน้กรณีถูกเคร่ืองสุ่มตรวจ สั่งการตรวจอตัโนมติั ส่วนกรณี 

Red Line ตอ้งทาํการตรวจสอบ พิกดัราคา และตรวจปล่อย ตามปกติ  

นอกจากน้ี ระบบ E-Paperless ยงัเป็นระบบท่ีสามารถรองรับกฏหมายวา่ดว้ย

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไดมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2545 เป็นตน้มาซ่ึง

กฏหมายดงักล่าวมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการบงัคบัใช้ทางกฎหมายของขอ้ความท่ีอยูใ่น

รูปแบบ ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีสาระสําคญั ว่าในกรณีท่ีกฎหมายกาํหนดให้

นาํเสนอหรือเก็บรักษาขอ้ความใดในสภาพท่ีเป็นมาแต่เดิมอย่างเอกสารตน้ฉบบั ถา้

ได้นําเสนอหรือเก็บรักษาในรูปแบบของ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ท่ี
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กาํหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยธุระกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือวา่ไดมี้การนาํเสนอหรือ

เก็บรักษาเป็นเอกสารตน้ฉบบัตามกฎหมายแลว้ หรือในกรณีท่ีกฎหมายกาํหนดให้เก็บ

รักษาเอกสารหรือขอ้ความใด ถา้ไดเ้ก็บรักษาในรูปแบบของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยธุระกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือว่าไดมี้การ

เก็บรักษาเอกสาร หรือขอ้ความตามท่ีกฎหมายตอ้งการแลว้ 

บริษทั เอสซีจี แอคเคา้น์ต้ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั เป็นบริษทัท่ีเครือซิเมนตไ์ทย

ถือหุ้นร้อยละ 100 ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 2545 โดยรวมนกับญัชีจากบริษทัต่างๆ ในเครือฯ 

มาไวใ้นลกัษณะเป็น Shared Services เป็นอีกบริษทัหน่ึงท่ีใชง้านระบบ E-Paperless 

เพื่ อให้บริการให้ค ําป รึกษาในการกําหนดเ ง่ือนไขในการจัดทําระบบงาน 

(TOR/Specification) และหรือออกแบบระบบงาน (System Design) ,วางระบบขอ้มูล

ขององคก์ร ซ่ึงหลกัๆ เก่ียวขอ้งกบัการขาย-การผลิต-การเงิน-การบุคคล-จดัหา-พสัดุ-

บญัชี เพื่อใช้ Software ในการปฏิบติังาน,Implement ระบบ ERP (Enterprise 

Resource Planning) โดยเฉพาะ SAP (สําหรับธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลาง) และ 

SAP Business One (ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก),ปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน

ของระบบ ERP ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึน  เป็นท่ีปรึกษาในการพฒันา

พนกังานท่ีใชร้ะบบ ERP ของกิจการต่างๆ ให้สามารถทาํงานไดอ้ย่างถูกตอ้งและมี

ประสิทธิภาพ,เป็นท่ีปรึกษาในการปรับปรุงกระบวนการทาํงานให้มีประสิทธิภาพ 

ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ช่วยในการบริหารจดัการความเส่ียงทางธุรกิจ ระบบ

การควบคุมภายใน การจดัการทรัพยากร  การบริหารเงินทุนหมุนเวียน (เช่น Accounts 

Payable, Accounts Receivable, Inventory) ใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน ใหค้าํปรึกษาและ

ออกแบบระบบงาน และปรับปรุงระบบการทาํงานใน ERP-SAP ให้มีประสิทธิภาพ

และตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้,ให้คาํปรึกษาในการแกไ้ขปัญหา ปรับปรุงระบบ 

ให้คาํแนะนาํวิธีการใช้งานและการอบรมแก่ผูใ้ช้งาน (End-Users),ให้คาํปรึกษาใน

เร่ืองมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการปฏิบติังาน ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีและ

ระบบภาษีอากร,เป็นท่ีปรึกษาในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และระบบการ

ปฏิบติังานดา้นบญัชีการเงินของกิจการ ทั้งกิจการท่ีใชร้ะบบ SAP และไม่ไดใ้ชร้ะบบ 

SAP,ปรับปรุงระบบขอ้มูลเพื่อใชใ้นการบริหารงานให้สามารถใชง้านไดจ้ริง รวดเร็ว 
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ทนัเวลา และเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารทุกระดบั นอกจากน้ียงั

ใหบ้ริการงานบญัชีอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม เพื่อตอบสนองความตอ้งการเฉพาะอยา่ง

ของลูกคา้ เช่น รับจดัทาํบญัชีในดา้น Payroll กระทบยอดบญัชี เคลียร์บญัชี และการ

จดัระบบงาน ระบบเอกสารต่างๆ ให้คาํแนะนาํในดา้นระบบงาน บญัชีการเงินและ

ภาษี เป็นตน้ เพื่อวตัถุประสงค์ในการลดเวลาการทาํงาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่

ลูกคา้  

ในฐานะท่ีผูว้ิจยัเป็นพนักงานอยู่ในบริษทัผูใ้ห้บริการสแกนเอกสารซ่ึงเป็น

บริการท่ีสนบัสนุนระบบงานไร้เอกสาร(E-Paperless) แก่บริษทั เอสซีจี แอคเคา้น์ต้ิง 

เซอร์วิสเซส จาํกัด ซ่ึงใช้งานระบบ E-Paperless มาเป็นระยะเวลานาน จึงมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของพนกังานบริษทั เอสซีจี แอคเคา้น์ติ้ง เซอร์วิสเซส 

จาํกดัในการใชบ้ริการระบบงาน E-paperless  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ท่ีมีต่อความ

พึงพอใจของพนักงานบริษทั เอสซีจี แอคเคา้น์ติ้ง เซอร์วิสเซส จาํกดัในการใช้งาน

ระบบ E-paperless แตกต่างกนั 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของลกัษณะการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั ท่ีมีต่อความพึง

พอใจของพนกังานบริษทั เอสซีจี แอคเคา้น์ติ้ง เซอร์วิสเซส จาํกดัในการใชง้านระบบ 

E-paperless แตกต่างกนั 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชร้ะบบงาน E-

Paperless กบัความพึงพอใจของพนักงานบริษทั เอสซีจี แอคเคา้น์ต้ิง เซอร์วิสเซส 

จาํกดัในการใชง้านระบบ E-paperless  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของพนกังานบริษทั เอสซีจี 

แอคเคา้น์ต้ิง เซอร์วสิเซส จาํกดัในการใชบ้ริการระบบงานไร้กระดาษ (E-paperless) 
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2.  เพื่ อให้ได้ข้อมูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ท่ี มี ต่อ

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของพนกังานบริษทั เอสซีจี แอคเคา้น์ติ้ง เซอร์วิสเซส 

จาํกดัในการใชง้านระบบงานไร้กระดาษ (E-paperless)  

3. เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ท่ีสามารถนาํผลการศึกษาไปใช้วาง

แผนการลงทุนในธุรกิจผูใ้หบ้ริการระบบงานไร้กระดาษ (E-paperless) สําหรับบริษทั 

เอสซีจี แอคเคา้น์ต้ิง เซอร์วสิเซส จาํกดัและองคก์รต่างๆ ท่ีสนใจได ้

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

พนักงานบริษัท เอสซีจี แอคเค้าน์ต้ิง เซอร์วิสเซส จาํกัดในการใช้งานระบบ E-

paperless แตกต่างกนั 

2. ลักษณะการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

พนักงานบริษัท เอสซีจี แอคเค้าน์ต้ิง เซอร์วิสเซส จาํกัดในการใช้งานระบบ E-

paperless แตกต่างกนั 

3. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชร้ะบบงาน E-Paperless มีความสัมพนัธ์กบั

ความพึงพอใจของพนกังานบริษทั เอสซีจี แอคเคา้น์ติ้ง เซอร์วิสเซส จาํกดัในการใช้

งานระบบ E-paperless 
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กรอบแนวคิด            

                 

ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในการศึกษาความพึงพอใจของ

พนักงานบริษัท เอสซีจี แอคเค้าน์ต้ิง เซอร์วิสเซส จาํกัดในการใช้งานระบบ E-

paperless ในคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ  อาย ุ วฒุิการศกึษา  

รายได้ตอ่เดือน  สถานภาพสมรส 

 

 

ความพงึพอใจ

ของพนักงาน

บริษัท เอสซีจี 

แอคเค้าน์ติ ง้ 

เ ซ อ ร์ วิ ส เ ซ ส 

จํากัดในการ

ใช้งานระบบ 

 

 

 

ลักษณะการปฏิบัตงิาน 

ตําแหนง่หรือหน้าท่ีงานท่ีรับผิดชอบ 

แผนกงานหลกัท่ีรับผิดชอบ 

 

 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้ระบบงาน E-

Paperless 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 

การลดต้นทนุในการดําเนินงาน 
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สมพงษ ์ เกษมสิน (2519: 271-273) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการ

ปฏิบติังานของแต่ละบุคคล ไดแ้ก่ เพศ การศึกษา กิจกรรมในงานและนอกงาน การรับ

เสถานการณ์ ระดบัความปรารถนา กลุ่มอา้งอิง ภูมิหลงัทางวฒันธรรม ประสบการณ์ 

และระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

สํานกังานจงัหวดัเพชรบูรณ์ (2555)  การอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างชาญฉลาด โดยใช้ใน

ปริมาณนอ้ยแต่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคาํนึงถึงระยะเวลาในการใชใ้ห้ยาวนาน 

และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด รวมทั้งตอ้งมีการกระจายการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งทัว่ถึง อยา่งไรก็ตาม ในสภาพปัจจุบนัทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มมีความเส่ือมโทรมมากข้ึน ดงันั้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม จึงมีความหมายรวมไปถึงการพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดว้ย   

พิภพ อุดร (2547 อา้งถึงในสุนทรี จารุวฒันสกุล, 2553) การบริการ หมายถึง 

กระบวนการนาํเสนออรรถประโยชน์หรือคุณค่าท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ โดยผา่นกิจกรรม

หรือดาํเนินการท่ีผูใ้ห้บริการมอบให้ผูรั้บบริการ ทั้งน้ีในการให้บริการนั้น อาจมีการ

ใช้อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่างๆ หรืออาจจะเป็นการกระทาํล้วนๆ โดยไม่มีการใช้

อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือใดๆ ก็ได ้ กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือการบริการหมายรวมตั้งแต่การ

กระทาํท่ีอาํนวยประโยชน์  

วทิยา สุวรรณดี (2548) ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกรวมของบุคคลท่ีมีต่อการ

ทาํงานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับ

ผลตอบแทน คือผลท่ีเป็นความพึงพอใจท่ีทาํให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มี

ความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงาน มีขวญัและกาํลงัใจ ส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการทาํงาน รวมทั้งส่งผลต่อความสําเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายของ

องคก์ร 

ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นพนกังานบริษทั เอสซี

จี แอคเคา้น์ต้ิง เซอร์วิสเซส จาํกดัท่ีใชง้านระบบ E-paperless  ซ่ึงในช่วงปลายปี 2554 

บริษทัฯ มีจาํนวนพนกังานทั้งหมด 700 คน โดยไม่จาํกดัเพศ อายุ ทั้งอายุรายบุคคล
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และอายุประสบการณ์การปฏิบติังานกบับริษทัฯ และแผนกงานหลกัท่ีรับผิดชอบ ซ่ึง

ประกอบดว้ย แผนก Business Management  แผนก Insource Services Unit   แผนก 

Service Management  และแผนก Human Resource รวมทั้งการไม่จาํกดัตาํแหน่งหรือ

หนา้ท่ีงานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงประกอบดว้ย ระดบัผูบ้ริหารระดบัสูง ระดบัผูจ้ดัการหรือ

หวัหนา้แผนกหรือส่วนต่างๆ และระดบัปฏิบติัการ รวม 255 ตวัอยา่ง 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test  F – Test และ Multiple Regression Analysis (MRA)  

สรุปผลการวจัิย 

สรุปผลการวเิคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 63.92 มี

อายุระหว่าง 26 – 30 ปี จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 27.45 คน มีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี  จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 45.49 คน มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  

จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 45.49 คน มีสถานภาพสมรส จาํนวน 140 คน คิดเป็น

ร้อยละ 54.90 คน และมีภูมิลาํเนาเดิมอยูใ่นกรุงเทพมหานคร จาํนวน 163 คน คิดเป็น

ร้อยละ 63.92 คน โดยมีภูมิลาํเนาเดิมอยูใ่นต่างจงัหวดั จาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 

36.08 โดยอยูใ่นภาคกลางมากท่ีสุด จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 13.73 (หรือร้อยละ 

38.04 ของจาํนวนท่ีอยู่ในต่างจงัหวดัทั้งหมด) และอยู่ในจงัหวดัปทุมธานีมากท่ีสุด 

จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.71 (หรือร้อยละ 13.04 ของจาํนวนท่ีอยูใ่นต่างจงัหวดั

ทั้งหมด) 

สรุปผลการวเิคราะห์ลักษณะการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีลกัษณะการปฏิบติังานตามตาํแหน่ง หรือหนา้ท่ีงาน

ท่ีรับผิดชอบอยูใ่นระดบัปฏิบติัการ จาํนวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 96.86 คน ตาม

แผนกงานหลกัท่ีรับผิดชอบสังกดั Insource Services Unit  จาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อย

ละ 36.47 คน และมีระยะเวลาท่ีใชป้ฏิบติังานตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป จาํนวน 93 คน คิดเป็น

ร้อยละ 36.47 คน 
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สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัประโยชน์

ทีไ่ด้รับจากการใช้ระบบงาน E-Paperless 

กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกับประโยชน์ท่ี

ได้รับจากการใช้ระบบงาน E-Paperless ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังาน โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นความสะดวกรวดเร็วในใช้งานและส่ง

มอบขอ้มูลท่ีดีข้ึนมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 8.27 ในดา้นการลดตน้ทุนในการดาํเนินงาน โดย

ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นการลดการใชก้ระดาษและค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาก

ท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 8.45 และในด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มโดยใหค้วามสาํคญักบั ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณการ

ตดัไมท้าํลายป่าเพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตกระดาษลงมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 8.18 

สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกีย่วกบัประโยชน์

ทีไ่ด้รับจากความพงึพอใจต่อการใช้ระบบงาน E-Paper Less  

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัความพึงพอใจ

ต่อการใชร้ะบบงาน E-Paper Less โดยใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจท่ีมี

ต่อการใชร้ะบบงาน E-Paper Less ท่ีใชง้านง่ายและไม่ซบัซอ้นมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 8.18 

สรุปผลการวเิคราะห์การทดสอบสมมติฐาน 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

รายไดต่้อเดือน และสถานภาพสมรส ยกเวน้ ภูมิลาํเนาเดิม ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจของพนกังานบริษทั เอสซีจี แอคเคา้น์ติ้ง เซอร์วิสเซส จาํกดัในการใช้

งานระบบ E-paperless แตกต่างกนั 

ทุกลักษณะการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ตําแหน่งหรือหน้า ท่ีงานท่ี

รับผดิชอบ แผนกงานหลกัท่ีรับผดิชอบ และระยะเวลาท่ีใชป้ฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจของพนกังานบริษทั เอสซีจี แอคเคา้น์ติ้ง เซอร์วิสเซส จาํกดั

ในการใชง้านระบบ E-paperless แตกต่างกนั และทุกดา้นของประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก

การใช้ระบบงาน E-Paperless ประกอบดว้ย การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

การลดต้นทุนในการดาํเนินงาน และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
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ส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของพนกังานบริษทั เอสซีจี แอคเคา้น์

ต้ิง เซอร์วิสเซส จาํกดัในการใช้งานระบบ E-paperless  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05  

อภิปรายผลวจัิย 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ี มีความสอดคล้องกบัวรรณกรรมท่ีทบทวนมากมาย 

ไดแ้ก่ ปรมะ สตะเวทีน (2538) ท่ีกล่าวไวว้า่ผูท่ี้มีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนัมกัมี

ลกัษณะทางจิตวทิยาต่างกนั สุพิณ เกชาคุปต ์(2530: 65) ท่ีกล่าวไวเ้ก่ียวกบัทศันคติ วา่

หมายถึงความรู้สึกชองบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด และความรู้สึกน้ีกระทบต่อการ

แสดงพฤติกรรมของบุคคลนั้น เน่ืองจากการเป็นท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงท่าทีหรือความโนม้เอียง

ในการประพฤติปฏิบติัของตน และวิทยา สุวรรณดี (2548) ท่ีกล่าวเก่ียวกบัความพึง

พอใจไวว้า่เป็นความรู้สึกนึกคิด หรือ ทศันคติในทางท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีทาํอยู่

และองคป์ระกอบอ่ืนๆ  

นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุนนัท ์แกว้กลา้ (2542 อา้งถึงใน

ฉนัทะ พุทธสุภะ, 2549) เร่ือง “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบมจ.

ธนาคารกสิกรไทยภายใตก้ารร้ือระบบการทาํงานใหม่” พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ตาํแหน่ง เงินเดือน อายุงานท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน (ไม่สอดคล้อง) แต่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความพึง

พอใจในการปฏิบติังาน (สอดคลอ้ง) 

สุธา สุวรรณ (2550) เร่ือง “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาส่วนกลาง (สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล)” พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังาน (ไม่สอดคลอ้ง) 

ปรีชา แซ่เจ็น (2549) เร่ือง “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร

พยาบาล โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท” พบว่า อายุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน 

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน รายไดต้่อเดือนมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลสมิติเวช สุขมุวทิ (สอดคลอ้ง) 
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ญาณวุฒิ พรหมเดชากุล (2549) เร่ือง “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

บุคลากรศูนยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนยว์ิจยั)” พบว่า เพศ อาย ุ

อายกุารทาํงาน สถานภาพสมรส ตาํแหน่งงานในปัจจุบนั ระดบัการศึกษา และรายได้

ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความพึงพอใจในในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั (ไม่

สอดคลอ้ง) 

อุสา นุชทองม่วง (2550) เร่ือง “ความพึงพอใจของพนกังานสังกดัฝ่ายการ

พยาบาล โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท” พบวา่ เพศท่ีต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจใน

การปฏิบติังานของพนักงานสังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

แตกต่างกนั (สอดคลอ้ง) แต่ปัจจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่ ยกเวน้ เพศ ท่ีต่างกนัมีผลต่อ

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานสังกดัฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมิติ

เวช สุขมุวทิไม่แตกต่างกนั (ไม่สอดคลอ้ง) 

ชิสา อุรัมภรณ์ (2550) เร่ือง “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน

ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ อาคารเพชรบุรี” พบวา่  ระดบั

การศึกษา ตาํแหน่งงาน และอายใุนการทาํงานท่ีแตกต่างกนั มีผลทาํให้ระดบัความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาํนกังานใหญ่ อาคารเพชรบุรีแตกต่างกนั (สอดคลอ้ง) 

นรารัตน์ แก้วกะโผะ (2542) เร่ือง “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

ผู ้บริหารระดับกลางของกลุ่มบริษัท เอส.พี .อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด” พบว่า  

หน่วยงานท่ีสังกดั อายุ อายุงาน เพศ ศาสนา สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา 

รายไดต่้อเดือน ในภาพรวมไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

ผูบ้ริหารระดบักลางของกลุ่มบริษทั เอส.พี.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (ไม่สอดคลอ้ง 

ยกเวน้การพิจารณาเป็นรายดา้น) 

ประเสริฐ อนุวรรณ (2546) เร่ือง “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังาน: กรณีศึกษา บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จาํกดั (มหาชน)” พบวา่ ทุก

ลกัษณะส่วนบุคคลมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานแตกต่างกนั 

(สอดคลอ้ง) 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

1. บริษทัฯ ควรพิจารณาเลือกใช้งานระบบ E-paperless อย่างพิถีพิถนั โดย

อาจเร่ิมจากพิจารณาถึงผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการใช้ระบบดงักล่าว ใน

ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ซ่ึงระบบ E-paperless มี

แนวโน้มท่ีช่วยสนับสนุนด้านความสะดวกในการปฏิบติัให้รวดเร็วข้ึน เน่ืองจาก

ระบบช่วยทาํให้สามารถใช้งานและส่งมอบขอ้มูลไดดี้ข้ึน ในดา้นการลดตน้ทุนใน

การดาํเนินงาน มีส่วนช่วยลดค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดจ้ากการลดการใชก้ระดาษลงได ้และ

ในด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทาํให้องค์กรและ

พนกังานมีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณการตดัไมท้าํลายป่าเพื่อใช้เป็นวตัถุดิบใน

การผลิตกระดาษลง ซ่ึงมีส่วนสร้างขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานให้กบัพนกังาน

ไดอี้กทางหน่ึง  

 2. บริษทัฯ ควรให้ความสําคญัต่อการใชง้านของระบบงาน E-Paper Less ท่ี

ง่ายและไม่ซบัซอ้น โดยเลือกผูใ้หบ้ริการท่ีเป็นมืออาชีพและเอาใจใส่ทุกขั้นตอนอยา่ง

ใกลชิ้ด ซ่ึงจะทาํใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจในการใชง้านระบบ E-paperless ได ้

 3. บริษทัฯ ควรนาํประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการใชง้านของระบบงาน E-Paper 

Less มาส่งเสริมให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมและง่ายต่อความเขา้ใจ มีส่วนช่วยส่งสริม

ภาพลกัษณ์ขององค์กรท่ีมีความทนัสมยัและทาํให้พนกังานมีความรู้สึกภาคภูมิใจใน

องคก์รของตนท่ีปฏิบติังานอยู ่ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ผูศึ้กษา ควรทาํการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ เพิ่มเติม ไดแ้ก่ ปัจจยัภายนอกต่างๆ ท่ี

ไม่สามารถควบคุมได้แต่มีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบ E-

paperless และในการปฏิบติัในภาพรวมของพนกังานในบริษทัต่างๆ ได ้

2. บริษทัฯ ควรทาํการศึกษาทบทวนและติดตามเป็นระยะ เพื่อสร้างความ

ทนัสมยัให้เกิดกบัระบบฯ ท่ีใช้งานอยู่อย่างต่อเน่ืองและสอดรับกบัความตอ้งการใช้

งานระบบ E-paperless เน่ืองจากการพฒันาเปล่ียนแปลงรูปแบบของเอกสารและ
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ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน แนวคิดในการลดตน้ทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ การมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  และการสร้างความพึงพอใจของ
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ข้อเสนอแนะในการเตรยีมและส่งต้นฉบบั 

รูปแบบผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพื่อพิจารณาพิมพ์เผยแพร่  อาจเป็นดังนี ้
 บทความวิชาการ บทความเรียบเรียง บทความแปล บทความวิจัย /
วิทยานิพนธ์ ทั้งนี้จะต้องไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน ได้ผ่านการ
กลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ 
การคัดสรรบทความ 

 เน้นสาระประโยชน์ทางวิชาการในสาขาวิชาการ เงิน การลงทุน 
การตลาด และการบริหารธุรกิจ การพัฒนาสาขาวิชาชีพและสาขาที่เกี่ยวข้อง 
การเตรียมต้นฉบับ 
 1.พิมพ์ต้นฉบับในกระดาษ A4 โดยพิมพ์หน้าเดียว เนื้อหามีความยาวไม่
เกิน 15หน้า ใส่เลขหน้าก ากับทุกหน้า เว้นหน้าแรกของบทความ โดยพิมพ์ไว้กึ่ง
หน้ากระดาษด้านล่าง และส่งพร้อมแผ่นข้อมูล ( CD ) 
 2.หน้าแรกของบทความประกอบด้วยชื่อเร่ือง ชื่อผู้เขียน ต าแหน่ง (ถ้ามี)
และสถานที่ท างาน 
 3.เน้ือหาบทความประกอบด้วยบทน า เน้ือหา และสรุป/เสนอแนะ 
 4.กรณีบทความวิจัย/วิทยานิพนธ์ เขียนในรูปแบบการเขียนบทความ 
ไม่ใช่บทสรุปรายงานการวิจัย 
 5.การใช้ค า-ภาษา ยึดหลักพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
 6.รูปภาพและตาราง ให้พิมพ์แยกต่างหากจากเนื้อเร่ือง หน้าละ 1 
รายการโดยไม่ต้องอธิบายเขียนแยกไว้ต่างหาก 
 7.การอ้างอิงในเนื้อหา และการเขียนเอกสารอ้างอิง (บรรณานุกรม) ใช้
วิธีการอ้างอิงระบบนามปี (APA) ดูคู่มือการเขียนดุษฎีนิพนธ์ /วิทยานิพนธ์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต  
 8. ผู้ที่ต้องการส่งบทความ/บทความวิชาการ/บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ใน
วารสาร จะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการพิจารณาบทความๆ ละ 1,000 บาท  
  



 
 
 

 
ใบสมัครเป็นสมาชิกวารสาร การเงิน  การลงทุน  การตลาด และการบริหารธุรกิจ 
 
ชื่อ.......................................................................................................................... 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี.......................................................  ตรอก/ซอย................................. 
ถนน..................................................................  ต าบล/แขวง................................ 
อ าเภอ/เขต  .......................................................  จังหวัด....................................... 
รหัสไปรษณีย์ ...................................................  โทร............................................ 
 
ข้าพเจ้าได้ช าระเงินสด จ านวน   1,500  บาท ( หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 
มาด้วยแล้วเป็นค่าวารสาร  1   ปี   

 
ลงชื่อ...........................................ผู้สมัคร 

               ( ......................................................... ) 
วันท่ี..........เดือน..................... พ.ศ......... 

ท่ีอยู่ในการจัดส่ง 

ชื่อ......................................................................................................................... 

ท่ีอยู.่...................................................................................................................... 

สมัครท่ี 
มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์ศึกษาสาทรธานี   อาคารสาทรธานี 1 ชั้น 6-8 ถนนสาทร
เหนือ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  โทรศัพท์ 02-6368383  ต่อ  1807 
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